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  ا����ص

  
ات فـي المشـكالت فـي تـدريس الرياضـيّ  هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر اسـتخدام أسـلوب حـلّ 

الصف الخامس األساسي. ولتحقيـق هـذا الغـرض، تكونـت عينـة الدراسـة مـن تنمية الحس العددي لدى طلبة 
) طالبـــاً وطالبـــة مـــن طلبـــة الصـــف الخـــامس األساســـي والمـــوزعين علـــى أربـــع شـــعب: شـــعبتان للـــذكور 175(

ة إحـــداهما تمثـــل المجموعـــة التجريبيـــة واألخـــرى المجموعـــة الضـــابطة، وشـــعبتان لإلنـــاث إحـــداهما تجريبيّـــ
ســت رّ المشــكالت، بينمــا دُ  ســت المجموعــات التجريبيــة باســتخدام أســلوب حــلّ رّ دُ  واألخــرى ضــابطة، حيــث

ولإلجابــة عـــن  ،ة. تكونــت أداة القيـــاس مــن اختبــار الحــس العــدديالمجموعــات الضــابطة بالطريقــة التقليديّــ
أســـئلة الدراســـة واختبـــار فرضـــياتها، تـــم اســـتخدام تحليـــل التبـــاين الثنـــائي، حيـــث أشـــارت النتـــائج إلـــى األثـــر 

وذلـك لـدى  ، ة الحـس العـدديات فـي تنميّـالمشـكالت فـي تـدريس الرياضـيّ  اإليجابي الستخدام أسلوب حلّ 
  ة في التدريس.كل من الطلبة الذكور واإلناث، وتفوقه في ذلك على الطريقة التقليديّ 
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  المقدمة - 1
  

يعترب التعليم القوة احملركة للمجتمـع حنـو التقـدم واالزدهـار يف امليـادين كافـة، ويقـع علـى عاتقـه مسـؤولية      
إعــداد األفــراد، وتــوجيههم ملعايشــة معطيــات القــرن احلــادي والعشــرين، ومواكبــة مــا حيملــه مــن تقــدم وتطــور 

نــا تســارع الكثــري مــن الــدول إىل علمــي ومعلومــايت وتكنولــوجي، والــذي مل يكــن لــه مثيــل مــن قبــل، ومــن ه
  إصالح نظمها الرتبوية، وتطويرها سعياً وراء جتويد العملية الرتبوية وحتسني خمرجاا.

وقد حظيت مناهج الرياضيات، وطرائق تدريسها بالزخم األكرب من ذلك التطوير، وذلك انطالقـاً مـن       
ـــاً متميـــزاً بـــني العلـــوم األخـــرى، كمـــا وتعـــد  كـــون الرياضـــيات ركيـــزة مـــن ركـــائز علـــوم املســـتقبل، وحتتـــل مكان

لتطـور التفكـري البشـري وحتقيـق  الرياضيات مبـا حتملـه مـن أمنـاط تفكرييـة األداة املباشـرة، الـيت مهـدت الطريـق
الرفاهية والرخاء للبشرية، بفضل عظم مسامهتها يف إجناز الكثري من االخرتاعات واالكتشافات العلمية، اليت 

  .   )Tall,1991يسرت على البشر الكثري من األمور احلياتية (
ــــــــــــ      ــــــــــــدريس احلديث ــــــــــــة للرياضــــــــــــيات علــــــــــــى اســــــــــــتخدام أســــــــــــاليب الت ــــــــــــاهج احلديث ة الــــــــــــيت                      وتركــــــــــــز املن

تتمحــــــور حــــــول الطالــــــب، وتعطيــــــه دوراً فــــــاعًال يف عمليــــــة الــــــتعّلم، ومــــــن تلــــــك األســــــاليب أســــــلوب حــــــّل                  
ـــــــــــــــم الرياضـــــــــــــــيات                       ـــــــــــــــال وهـــــــــــــــام يف تعلـــــــــــــــيم وتعّل ـــــــــــــــه كأســـــــــــــــلوب فّع املشـــــــــــــــكالت، حيـــــــــــــــث ينظـــــــــــــــر إلي

)Chapman,2005, Buschman,2004,Buyea,2007. (  
وينظر إىل أسلوب حّل املشكالت باعتباره اسرتاتيجية تعليمّية، دف إىل ربط املشكالت الواقعّية بعملية   

التعّلم، وتتم ضمن جمموعات طالبّية تناقش املشكالت، وحتـاول الوصـول إىل احلـّل املناسـب هلـا مـن خـالل 
طة تعليمّية خمتلفة من مجع بيانات ميكن عن طريقها توضيح تطبيق القوانني والعالقات املناسبة، وممارسة أنش

املشــكلة، وحتديــد املطلــوب إجيــاده، والوصــول إىل النتــائج وتفســريها، ويكــون املعلــم هنــا مستشــاراً موعــات 
النقاش الطالبّية، وتكون مهمته تسـهيل عمليـة الـتعّلم وتشـجيعها، ممـا يـوفر تفـاعًال بـني الطلبـة واملعلومـات، 

  .BridgesandHallings,1999)انتقاًال للمعلومات من قبل املعّلم إىل الطلبة( وليس 
  

  الدراسات السابقة: -2
أســـلوب حــّل املشـــكالت هـــو ســلوك إنســـاين، يتضــمن خطـــوات تكفـــل أنّ  Polyaيــرى بوليـــا  -

للمـــتعّلم الوصـــول إىل احلـــّل الصـــحيح للمشـــكلة الـــيت تعـــرض عليـــه، حيـــث ال يتـــوفر أمامـــه احلـــّل 
 الصحيح بصورة مباشرة. 
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أسلوب حّل املشـكالت ميثـل عمليـات تتضـمن معلومـات، ومهـارات يسـتطيع املـتعّلم عـن طريـق 
ياجــــات املشــــكلة الــــيت يواجههــــا، وعــــن طريــــق هــــذه العمليــــات املتعّلمــــة اســـتخدامها اإلملــــام باحت

  يتمكن املتعّلم من توظيفها يف حّل املشكالت اجلديدة املشاة للمشكلة األصلّية.
يعد مدخل بوليا لتعّلم حّل املشكلة األساس الذي اعتمدت عليه الكثري من املداخل، والنماذج 

ّل املشــكلة. ويتنــاول هــذا النمــوذج أربعــة مراحــل رئيســّية الــيت تناولــت عمليــات واســرتاتيجيات حــ
حلّل املشكلة وهي: فهم املشكلة، وضع وابتكار خطة احلّل، تنفيذ احلّل، ومراجعة احلّل (بـدوي 

،2003 ،McGivney and DeFranco,1995. (  
يـــرى جـــون ديـــوي أّن خطـــوات حـــل املشـــكالت علـــى صـــلة خبطـــوات عمليـــات التفكـــري املنـــتج أو  -

ال، ويفرتض ديوي أّن التفكري هـو األداة الصـاحلة ملعاجلـة املشـكالت والتغلـب عليهـا، ويعتـرب الفعّ 
أّن التفكــري التحليلــي هــو أرقــى أنــواع التفكــري، إذ يتطلــب حتليــل املشــكالت واحلقــائق قبــل احلكــم 

  عليها وعلى صحتها. 
ــة إىل مخــس مراحــل هــي (غــامن، - ): الشــعور 1995كمــا حلــل ديــوي التفكــري مــن الناحيــة املنطقّي

باملشـــكلة وحتديـــدها، مجـــع املعلومـــات حـــول املشـــكلة، صـــياغة الفـــروض حـــول املشـــكلة، اختبـــار 
  الفروض والتحقق من صّحتها، والوصول إىل النتائج.

كمــا أّن اســتخدام أســلوب حــّل املشــكالت يف تــدريس الرياضــّيات، يعــود بفوائــد مجّــة علــى تعّلــم                -
ألساليب التقليديّة، فمن خالل هذا األسلوب يتّم إتاحة الفرصة أمام الطلبة الطلبة بدرجة تفوق ا

للعمـــل باســـتقاللّية إىل حـــّد مـــا، ودون وجـــود القيـــود الـــيت تفرضـــها أســـاليب التـــدريس التقليديـــة. 
فالطلبــة هنـــا يأخـــذون علـــى عـــاتقهم مســـؤولّية أكـــرب يف عمليـــة الـــتعّلم، إذ أّن دور املعلّـــم هـــو دور 

. كمــا (Bently and Watts,1991)ادة، واملوجــه ملصــادر الــتعّلم وتســهيله  املــيفاخلبــري 
يعمل هذا األسلوب على توفري مناخ صفّي، يّتسم بالنشاط والتفاعل والتعاون بني الطلبة، وإثارة 

ـــــــــــــــــات ـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــديهم ا الطاق  McGivney and)إلبداعّي
DeFranco,1995,Chapman2005) ــم الطلبــة حلــّل املشــكالت ســيمكنهم ، إن تعّل
)، كمـا أّن Igo et al.,2008،  2011مـن اّختـاذ القـرارات السـليمة يف حيـام (أبـو زينـة ،

توظيــف املفــاهيم والتعميمــات واملهــارات الرياضــّية يف عمليّــة حــّل املشــكالت يســاعد الطلبــة علــى 
ن خــالل هــذا األســلوب يــتّم ، ومــ(Kilpatrick et al ,2001)اســتيعاا بصــورة أفضــل 

إعطــاء الرياضــّيات قيمــة وظيفيّــة مــن خــالل ربــط الرياضــّيات حبيــاة الطلبــة، والعمــل علــى تــدريبهم 



  2016 –العدد الرابع  - المجلد الرابع عشر  . ................……. الجامعات العربية للتربية وعلم النفسمجلة اتحاد 

  
 

 173

ـــة أو املســـتقبلّية   Taylor and)علـــى حـــّل املشـــكالت الـــيت تـــواجههم يف حيـــام اليومّي
McDonald,2007,Rogge,2004) ـــــى ، كمـــــا يعمـــــل أســـــلوب حـــــّل املشـــــكالت عل

فــة الرياضــّية املكتســبة يف مواقــف جديــدة وغــري مألوفــة لــدى الطلبــة، ممــا يســاعد ذلــك تطبيــق املعر 
(أبو اتعلــــــى إثــــــارة الفضــــــول الفكــــــري وحــــــّب االســــــتطالع وحتفيــــــز الطلبــــــة حنــــــو تعلّــــــم الرياضــــــيّ 

 Hofmann and Hunter,2003,O`Reilly et al.,2002 2011زينـة،
,Kerekes,1990, .(  

  
لعمليّــات عليهــا دائمــة احلضــور يف عــامل اليــوم، جنــدها حتتــّل جانبــاً مهمــاً مــن مــن كــون األعــداد وا وانطالقــاً   

جوانب احلياة يف ميادينها املختلفة ويف العديد من النشاطات اليومّية، وانطالقا من كون األعداد متثّل جوهر 
Core ساسـّية يف منـاهج الرياضّيات بفروعها املختلفة، جند أّن األعداد والعملّيات عليها تعترب اللبنـات األ

ـــــــيم األساســـــــي بوجـــــــه خـــــــاص  ـــــــة بوجـــــــه عـــــــام، ويف مرحلـــــــة التعل الرياضـــــــّيات يف خمتلـــــــف املراحـــــــل التعليمّي
(Naylor,2007).  

 Numberولـــذا جنـــد أّن املنـــاهج احلديثـــة للرياضـــّيات تـــويل عنايـــة خاصـــة لتنميّـــة احلـــس العـــددي      
Sense الب باملدرسة لدى الطلبة، وخاصة يف الصفوف األوىل اللتحاق الط(Wiest,2006) وذلك ،

ــدف إكســـاب الطلبـــة الثقافـــة العدديـّــة مـــن فهـــم لألعــداد وكتابتهـــا وقراءـــا ومتثيلهـــا، وتنميـــة قـــدرم علـــى 
، والقــدرة علــى توظيــف األعــداد والعمليّــات Mental Computationالتقــدير واحلســاب الــذهين 

  . (NCTM,1989)عليها يف املواقف احلياتّية والتطبيقّية املختلفة 
وينظـــــر إىل احلـــــس العـــــددي علـــــى أنّـــــه اجلـــــزء اهلـــــام يف الرياضـــــّيات، ومـــــن األهـــــداف الرئيســـــة لتــــــدريس                      

الرياضّيات، ومتثل أمهيته أمهية القراءة والكتابة يف اللغة، حيث يعترب احلـس العـددي الطريـق (اخلطـوة) األوىل 
، كمـا أنّـه متطلـب أساسـي (Naylor,2007,Howell and Kemp,2005)لتعّلم الرياضـّيات 

لــدى الطلبـة واالرتقــاء بتحصــيلهم يف الرياضــّيات  Mathematical Abilityلتنميـة القــدرة الرياضــّية 
(Bobis,2008)  ومـــن هنـــا تظهـــر أمهّيـــة العمـــل علـــى تنمّيـــة مهـــارات احلـــس العـــددي لـــدى الطلبـــة يف .

اب املعلّـم املهـارات والكفايـات التدريسـّية الالزمـة، وتـوفري كافـة خمتلف املراحل التعليمّية، والعمل علـى إكسـ
 الفرص الرتبويّة اليت تساعده على تنمّية احلس العددي لدى طلبته

-,DerFaulkner,2009,2009,Cain(NCTM,2000,,2007,Griffin,2004)
Ching.  
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وعلى الرغم من اتفاق الباحثني والرتبويني العاملني يف حقل الرياضّيات وتدريسها علـى أمهيّـة تنميّـة احلـس   
العددي لدى الطلبة، إال أّن هنالـك تعـدد يف وجهـات نظـر البـاحثني حـول مفهـوم احلـس العـددي، وحتديـد 

  . (Griffin,2004,Howell and Kemp,2009) مكوناته ومهاراته بدقة
بتحديـد مهـارات (Malofeeva et al.,2004)مالوفيفـا وآخـرونذا الصـدد قـام ويف هـ -

 Number، والتعـــــــرف إىل العـــــــدد Countingاحلـــــــس العـــــــددي مبـــــــا يـــــــأيت: العـــــــد 
Identification واجلمــــــع والطــــــرح ،Addition-Subtraction  ــــــر . كمــــــا أشــــــار نيل

(Naylor,2007) جم األعداد إىل أّن احلس العددي يتضمن املهارات اآلتية: فهم حSize 
of Numbers معـىن األعـداد ،Meaning of Numbers والعالقـات بـني األعـداد ،

Relationshipsbetween Numbers أونيــــــــو وآخـــــــــرون  . كمــــــــا صـــــــــنف
(Aunio,2004) مهارات احلس العددي على النحو اآليت: مهارات العد Counting 

Skills   ومهارات العالقات ،Relational Skills .  
 (Jordan et al.,2007,2006,Jordan,2007)جــوردن وآخــرون كمــا قــام  -

، Number Knowledgeبتحديـد مهـارات احلـس العـددي مبـا يـأيت: العـد، معرفـة العـدد 
 Nonverbal، املقارنـــــة بـــــني األعـــــداد، احلســـــاب الالشـــــفهي Estimationالتقـــــدير 

Calculationملسـائل الكالميـة ، متثيل العدد وحتويلـه مـن صـورة إىل أخـرى، وحـّل اStory 
Problems  . 

إىل املهـــارات التالّيـــة للحـــس العـــددي: التقـــدير،  (Faulkner,2009)فـــولكنر كمـــا أشـــار  -
احلساب الذهّين، املقارنة بني األعداد، املفاضلة بـني عـدة متثـيالت لألعـداد، والّتعـّرف إىل النتـائج 

العددي علـى النحـو اآليت: مهارات احلس  (Bobis,2008)بوبس غري املتوقعة. كما صنف 
العالقــات بــني األعــداد، العمليــات احلســابية، التقــدير والتقريــب، احلســاب الــذهين، حتديــد القيمــة 

 ، وكتابة العدد يف صور خمتلفة.Place Valueاملكانّية للعدد 
بتصـنيف مهـارات  (Sood and Jitendra,2007)سـود وجيتنـدرا كمـا قـام كـل مـن    -

اآليت: العد، العالقات بني األعداد، وربط األعداد مع احليـاة املعاشـة.   احلس العددي على النحو
إىل املهــــارات التاليــــة للحــــس العــــددي: العــــد ، متثيــــل  (Wiest,2006)ويســــت كمـــا أشــــار 

ـــــة للعـــــدد. كمـــــا أشـــــار كـــــل مـــــن  بيـــــي العـــــدد، العالقـــــات بـــــني األعـــــداد، وحتديـــــد القيمـــــة املكانّي
(Bay,2001)وشــنايدر وآخــرون(Schneider et al.,2008)  إىل أّن تقــدير العــدد
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يعتـرب مظهـر أساسـي لتطـور احلـس   Number Line Estimationعلـى خـط األعـداد 
 العددي لدى الطلبة .

من أمهّية العمل على تنمّية احلس العددي لدى الطلبة، قام عدد من الباحثني بالعمل على تنمّية  وانطالقاً   
مهارات احلس العددي لـدى الطلبـة يف خمتلـف املراحـل التعليميّـة، وذلـك مـن خـالل إتبـاع أسـاليب ووسـائل 

  تعليمية متعددة. 
األثر اإلجيـايب لـربامج  إىل (Lee et al.,2008)لي وآخرون يف هذا السياق أشارت دراسة  -

 .التعّلم املنفذة من خالل االنرتنت يف تنمّية احلس العددي لدى الطلبة
ىل فاعلّية استخدام املواقف احلياتيّـة إChing-(Der،2003،2006ديرشنغ (كما أشار  -

 Practical Teachingواسرتاتيجيات التدريس العملّية  Realistic Settingsالواقعّية
Strategies   يف تـــدريس الرياضـــّيات يف تنميّـــة احلـــس العـــددي لـــدى طلبـــة الصـــفني الرابـــع

 واخلامس.
إىل األثر اإلجيايب لكتابة املفكرة )  Ching-Der،2005ديرشنغ (ويف دراسة أخرى أشار  -

 يف تنمّية احلس العددي لدى الطلبة . Mathematical Diary Writingالرياضّية 
إىل فاعليّـة  (Leonard and Campbell,2004)لنـرد وكامبـلكما أشـار كـل مـن    -

ــــة  ــــدريس Stock Marketاســــتخدام الســــياقات االقتصــــادية (ســــوق األســــهم املالي ) يف ت
 الرياضّيات يف تنمّية احلس العددي لدى طلبة املرحلة املتوسطة يف الواليات املتحدة .

س إىل حتســني مســتوى احلــ (Aunio et a1. ,2005)أونيــو وآخــرونوهــدفت دراســة  -
العددي، وتنمّية التفكري الرياضّي لدى طلبة رياض األطفال، وذلك من خالل إعداد برنامج أعد 
خصيصاً لذلك. وقد أشارت نتائج الدراسة إىل جناح الربنامج يف حتسني اإلحساس العددي لدى 

يـاض الطلبة، كما أظهرت النتائج عدم وجود أثر للربنامج يف تنمّية التفكـري الرياضـّي لـدى طلبـة ر 
  األطفال.

  :مشكلة الدراسة -3
ينظـــر إىل احلـــس العـــددي علـــى أنـّــه أحـــد أهـــم أهـــداف تـــدريس الرياضـــّيات، ويعتـــرب اخلطـــوة األوىل لـــتعّلم    

ـــــة القـــــدرة الرياضـــــّية لـــــدى الطلبـــــة واالرتقـــــاء بتحصـــــيلهم يف  ّـــــه متطلـــــب أساســـــي لتنمّي الرياضـــــّيات، كمـــــا أن
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تنميّـة مهــارات احلــس العــددي لــدى الطلبــة يف مجيــع املراحــل  الرياضـّيات. ومــن هنــا تظهــر أمهيّــة العمــل علــى
  التعليمّية بوجه عام، ويف الصفوف األوىل اللتحاق الطالب يف املدرسة بوجه خاص.

وتــأيت الدراســة احلالّيــة لتســاهم يف العمــل علــى تنمّيــة مهــارات احلــس العــددي لــدى طلبــة الصــف اخلــامس  
حـــّل املشـــكالت يف تـــدريس الرياضـــّيات. وحتديـــداً ســـعت األساســـي، وذلـــك مـــن خـــالل اســـتخدام أســـلوب 

  الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
مــا أثــر اســتخدام أســلوب حــّل املشــكالت يف تــدريس الرياضــّيات يف تنمّيــة احلــس العــددي لــدى  -3-1

 طلبة الصف اخلامس األساسي؟
ر احلس العددي تعزى هل توجد فروق ذات داللة إحصائّية بني متوسط عالمات الطلبة يف اختبا -3-2

  إىل جنس الطلبة؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائّية بني متوسط عالمات الطلبة يف اختبار احلس العددي تعزى  -3-3

 إىل التفاعل بني طريقة التدريس وجنس الطلبة؟

  :فرضيات الدراسة -4
  

ــــة إحصــــائّية ( -4-1 ــــة يف اموعــــة α  =0.05ال يوجــــد فــــرق ذو دالل ) بــــني متوســــط عالمــــات الطلب
لتجريبّية الذين يدرسون باستخدام أسلوب حّل املشكالت ومتوسط عالمات الطلبة يف اموعة ا

 الضابطة الذين يدرسون بالطريقة التقليديّة، يف اختبار احلس العددي .
) بـــني متوســـط عالمـــات الطلبـــة يف اختبـــار α  =0.05ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائّية ( -4-2

 احلس العددي تعزى إىل جنس الطلبة.
) بـــني متوســـط عالمـــات الطلبـــة يف اختبـــار α  =0.05ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائّية ( -4-3

 احلس العددي تعزى إىل التفاعل بني طريقة التدريس وجنس الطلبة.
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  :التعريفات اإلجرائّية للدراسة -5
  

  :أسلوب حّل المشكالت - 5-1
  

أســـلوب تـــدريس يقـــوم علـــى تزويـــد الطلبـــة مبشـــكالت رياضـــّية وحياتيّـــة تطبيقّيـــة، مثّ تكلـــيفهم بالعمـــل يف   
ــــة للبحــــث عــــن احللــــول املناســــبة لتلــــك املشــــكالت، ويتــــأتى ذلــــك عــــن طريــــق خطــــوات  جمموعــــات تعاونّي

علـى مراجعـة احلـّل. وإجراءات تبدأ بـفهم املشكلة، مث وضع وابتكار خطـة احلـّل، مث تنفيـذ احلـّل، مثّ العمـل 
يقوم املعّلم خالهلا بتسيري العمل اجلماعي، وتسهيل عملية التعلم للوصول إىل احلّل املناسب للمشـكالت، 
ّمث ينتقل الصف مبجموعه للمشاركة يف تقومي احللول، اليت تطرحها كّل جمموعة من اموعات التعاونّية، مث 

  يتفق عليه اجلميع هلذه املشكالت.  يتم مبساعدة املعّلم التوّصل إىل حّل مشرتك
  

  :الطريقة التقليديّة في التدريس - 5-2
  

هي الطريقة اليت يكون فيها للمعّلم الدور الرئيس يف العملية التعليمّية ويشكل حمورهـا، حيـث يقـوم املعلّـم  
عليـق علـى إجابـة بالشرح واملناقشة وطرح األسئلة، وينحصر دور الطالب يف اإلجابـة عـن أسـئلة املعلّـم أو الت

  زميله، أو طرح التساؤالت على املعّلم. 
  :الحس العددي - 5-3

  

هـــو الفهـــم العـــام لألعـــداد والعمليّـــات عليهـــا، وذلـــك مـــن خـــالل اكتســـاب املهـــارات اآلتيـــة:قراءة األعـــداد   
رح، وكتابتهــــا، التعــــرف إىل العــــدد، املقارنــــات والعالقــــات بــــني األعــــداد، العمليــــات احلســــابّية (اجلمــــع، الطــــ
  الضرب، القسمة) على األعداد، متثيل العدد يف صور متعددة، التقدير، واحلكم على معقولّية النتائج.

  :محددات الدراسة -6
ّمت قياس مهارات احلس العـددي مـن خـالل اختبـار احلـس العـددي املعـّد مـن قبـل الباحـث، وبالتـايل فـإّن    

 النتائج مرتبطة بفقرات هذا االختبار من حيث صدقها ومناسبتها للموضوع املراد قياسه.
  



  نجم............................................ د. .......ات المشكالت في تدريس الرياضيّ  سلوب حلّ أأثر استخدام 

  
 

 178

  :الطريقة واإلجراءات -7

  :مجتمع الدراسة  - 7-1
  

تكــّون جمتمــع الدراســة مــن مجيـــع طلبــة الصــف اخلــامس األساســـي يف املــدارس احلكوميــة التابعــة ملديريـــة    
الرتبّيــة والتعلــيم ملنطقــة عمــان األوىل يف مدينــة عمــان، واملنتظمــني يف مدارســهم يف الفصــل الدراســي األول 

) طالـــب و 3716) طالبـــا وطالبـــة، مـــنهم (7691م، والبـــالغ عـــددهم (2009/2010للعـــام الدراســـي 
  ) طالبة.3975(
  :عّينة الدراسة - 7-2

  

) طالبــاً وطالبـة مــن طلبـة الصـف اخلــامس األساسـي مــوزعني علـى أربــع 175تكونـت عّينـة الدراســة مـن (  
شــعب: شـــعبتان للـــذكور إحــدامها متثـــل اموعـــة التجريبيّــة واألخـــرى اموعـــة الضــابطة، وشـــعبتان لإلنـــاث 

ن مدرســتني حكــوميتني إحــدامها جتريبيّــة واألخــرى ضــابطة. وقــد ّمت اختيــار تلــك الشــعب بطريقــة عشــوائّية مــ
) توزيع عّينة الدراسة حسب اموعة وجنس الطلبـة 1إحدامها للذكور واألخرى لإلناث، ويوضح جدول (

.  
  ) توزيع عّينة الدراسة حسب المجموعة وجنس الطلبة1جدول (

  المجموع  اإلناث  الذكور  المجموعة

  88  45  43  الضابطة
  87  46  41  التجريبية
  175  91  84  المجموع

  

  :المادة التعليمّية  - 7-3
  

اشــتملت املــادة التعليمّيــة الــيت اســتخدمت يف هــذه الدراســة علــى وحــدة الكســور مــن كتــاب الرياضــّيات    
م. حيـث قـام الباحـث بإعـداد مشـكالت 2009/2010املقرر للصف اخلامس األساسي للعام الدراسـي 

 اســـتخدام هــــذه املواضـــيع يف تــــدريس رياضـــّية وحياتيّـــة تطبيقيّــــة، تـــدور حــــول مواضـــيع وحـــدة الكســــور، مت
  اموعة التجريبّية باستخدام أسلوب حل املشكالت وفق اخلطوات واإلجراءات التالية:
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) طـــالب مـــن الطلبـــة املتميـــزين 5-4مت تقســـيم الطلبـــة إىل جمموعـــات تعاونّيـــة حتتـــوي كـــل منهـــا ( -
مــن أمســاء العلمــاء واملتوســطني ومنخفضــي التحصــيل. مت تكليــف كــل جمموعــة باختيــار اســم هلــا 

واملشاهري يف الرياضيات، وتقدمي نبذة عن العامل الذي مسيت اموعة بامسه، وقد مت الرتكيـز علـى 
  العلماء العرب واملسلمني، وبيان إجنازام ومسامهام يف علم الرياضّيات.

لطلبـة كيفيّـة مت تدريب الطلبة على العمل اجلماعي وتوزيـع األدوار فيمـا بيـنهم، كمـا مت التوضـيح ل -
التعامــــل مــــع املشــــكالت للوصــــول إىل احلــــّل األنســــب هلــــا، ويتــــأتى ذلــــك عــــن طريــــق خطـــــوات 
وإجـــراءات تبـــدأ بفهـــم املشـــكلة، مث وضـــع وابتكـــار خطـــة احلـــّل، مث تنفيـــذ احلـــّل، مث العمـــل علـــى 

 التحقق من صحة احلّل.
ول إىل احلـــّل املناســـب دور املعلّـــم هنـــا هـــو تســـيري العمـــل اجلمـــاعي، وتســـهيل عمليـــة الـــتعّلم للوصـــ -

للمشكالت، كما يقوم املعّلم مبساعدة الطلبة، عندما يواجهون صعوبة أثناء حّل املشكالت عن 
 طريق توجيه أسئلة، تساعدهم يف الوصول إىل حّل لتلك املشكالت.

خــالل  أمــام جمموعــات الطلبــة لتبــادل األفكــار واالقرتاحــات واخلــربات فيمــا بيــنهمإتاحــة الفــرص  -
 للنشاطات الرياضّية، وتبادل ما جيول يف أذهام من أفكار وآراء ومقرتحات.أدائهم 

تقوم كّل جمموعة من اموعات التعاونّية بعرض احللول اليت توصلت إليها للمشكالت املعروضة  -
 اليت مت استخدامها للوصول إىل تلك احللول. عمليات التفكريعليها، وتوضيح اخلوارزمّيات و 

 احللول فإن طلبة الصف كافة يسهمون يف عملية تقومي احللول الـيت تطرحهـا كـل ويف مرحلة تقومي -
جمموعـــة مـــن اموعـــات التعاونّيـــة، مثّ يـــتّم مبســـاعدة املعّلـــم التوّصـــل إىل حـــّل مشـــرتك يتفـــق عليـــه 

  اجلميع هلذه املشكالت .
شـكالت، ّمت عـرض وللتحقق من صدق املشكالت واإلجراءات واخلطوات اليت يتضمنها أسلوب حـّل امل  

تلــك املشــكالت واإلجــراءات واخلطــوات علــى عــدد مــن احملكمــني مــن أعضــاء هيئــة التــدريس يف اجلامعــات 
  األردنّية، وقد مت إجراء التعديالت الالزمة يف ضوء ما أفاد به احملكمون من مالحظات واقرتاحات.

  :أداة الدراسة ( اختبار الحس العددي ) - 7-4
  

لدراسة، قام الباحث بإعداد اختبارلقياس مهارات احلس العددي لدى الطلبة، حيث لإلجابة عن أسئلة ا  
اســتعان الباحــث يف بنائــه، مبراجــع األدب الرتبــوي مــن كتــب وجمــالت علميــة، ودراســات تناولــت مهــارات 

  احلس العددي، وّمت قياس احلس العددي من خالل املهارات اآلتية:
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  :قراءة األعداد وكتابتها -1- 7-4
  : مثال

 أكتب األعداد والكسور التالّية باألرقام: ستة أعشار، سبعان، مثانية وأربعة أمخاس. -
  . 4 5/9،  3/8أكتب األعداد والكسور التالّية بالكلمات:  -
 :ف إلى العددالّتعرّ -2- 7-4

  مثال :
  أوجد كسرين حبيث يكون حاصل ضرما مساوٍ  للفرق بينهما. -
  ضع العدد املناسب فيما يلي:  -

  ، ........ 1/4،  1/3،  1/2،  1/1أ)      
  ، ....... 4 5/6،  3 4/5،  2 3/4،  1 2/3ب)      
  ) ، ........1/11 – 1/9) ، (1/7 – 1/5) ، (1/3 – 1/1ج) (    

 :المقارنات والعالقات بين األعداد -3- 7-4
  مثال :

  . 7/6،  11/12،  2،  1 1/4،  2/3رّتب األعداد التالّية تصاعدياً:  -
 . 2 –) 19/6أم (  2 –) 19/4أي املقادير أكرب ( -
 متكافئان . 7/9،  2/3هل الكسرين  -
 :العملّيات الحسابّية (الجمع، الطرح، الضرب، القسمة) على األعداد -4- 7-4

  مثال :
  أوجد ناتج ما يلي: 
- )1/2  +3/5 (× 4/7 2 .  
- )2/7 3 – 2) ÷ (6/7  +1/5 . ( 
 :ةتمثيل العدد في صور متعددّ  -5- 7-4

  مثال:
  إىل عدد كسري. 14/5حّول الكسر  -
 إىل كسر. 4 7/8حّول العدد الكسري  -
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 من خالل عملّية حسابّية بني عددين. 3/4عّرب عن الكسر  -
 ) باستخدام توزيع الضرب على اجلمع.3 1/4× ( 5أوجد ناتج  -
 :التقدير -6- 7-4

  مثال :
) مــرت، كــم تقــدر طولــه عنــدما يبلــغ عمــره 1 2/5) ســنوات (10إذا كــان طــول أمحــد وهــو يف عمــر ( -

  ) سنة؟20(
 ) مرت، كم تقدر ارتفاع البناية؟3 1/4) طابق، فإذا كان ارتفاع الطابق (12بناية تتكون من ( -
) قـــرش، 87 5/6) أقـــالم بســـعر (8أمامـــك عرضـــان لشـــراء األقـــالم، العـــرض األول يتضـــمن شـــراء ( -

) قــــرش، اســــتخدم التقــــدير لتوضــــح أي 36 1/5أقــــالم بســــعر () 3والعــــرض الثــــاين يتضــــمن شــــراء (
 العرضني هو األفضل للشراء؟

 :الحكم على معقولّية النتائج-7- 7-4
  مثال :

  ما رأيك يف العبارات التالّية:
-   1/5  +2/3 ) =1+2)/(5+3 = (3/8  .  
-  14/9  ÷2/3 ) =14÷2)/(9÷3 = (7/3  .  
  الكسور وفق الطريقة التالّية:يلجأ عبد الرمحن إىل اختصار   -
  

                                =  
  

وللتحقــق مــن صــدق االختبــار ّمت عــرض فقــرات االختبــار علــى عــدد مــن احملكمــني املختّصــني يف منــاهج   
الرياضـّيات وأســاليب تدريسـها، والقيــاس والتقـومي مــن أعضـاء هيئــة التـدريس يف اجلامعــات األردنيّـة، وقــد ّمت 

يت أشـــارت إليهـــا جلنـــة إجـــراء الّتعـــديالت، وصـــياغة بعـــض الفقـــرات بنـــاًء علـــى املالحظـــات، والتوصـــيات الـــ
  ) عالمة. 45احملّكمني، وقد بلغت العالمة الكلّية لالختبار (

) طالب من خارج عّينة 44وللتحقق من ثبات االختبار، ّمت تطبيقه بصورته النهائّية على عّينة مؤّلفة من (  
                21ون ريتشاردســــــ -الدراســــــة، ومــــــن مثّ ّمت حســــــاب معامــــــل الثبــــــات لالختبــــــار باســــــتخدام معادلــــــة كــــــودر

 )KR-21 ) وهذه القيمة مناسبة الستخدام االختبار ألغراض الدراسة.0.83) والذي بلغ ،(  

16   

64 

 

1   

4 
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  :إجراءات الدراسة (تنفيذ التجربة) - 7-5
  تم تنفيذ الدراسة حسب الخطوات اآلتية:

بأسـلوب حــل املشــكالت، بعـد اختيــار عّينـة الدراســة، ّمت تــدريب كـّل مــن املعلّــم واملعّلمـة علــى التــدريس  -
وفـــق اإلجـــراءات واخلطـــوات املتبعـــة يف أســـلوب حـــل املشـــكالت، وّمت جتريـــب ذلـــك علـــى عّينـــة اســـتطالعّية 

  ملعاجلة املشكالت، للتعرف على املعيقات اليت من املمكن أن تظهر أثناء عملية التطبيق.
لبة اموعات التجريبّية والضابطة، قبل البدء يف تنفيذ الدراسة، ّمت تطبيق اختبار احلس العددي على ط - 

  وذلك للتحقق من تكافؤ تلك اموعات يف مهارات احلس العددي قبل تنفيذ الدراسة. 
ــــذ الدراســــة خــــالل الفصــــل الدراســــي األول للعــــام الدراســــي  - م، حيــــث 2009/2010مت البــــدء يف تنفي

مــا ُدّرســت امــوعتني الضـــابطتني ُدّرســت امــوعتني التجــريبيتني مـــن خــالل أســلوب حــّل املشـــكالت، بين
بالطريقة التقليدية. وقد استغرق تدريس اموعات التجريبية والضابطة نفس العـدد مـن احلصـص، وقـد بلـغ 

  ) حصة على مدار شهر كامل.22عدد احلصص (
لة بعد االنتهاء من تنفيذ الدراسة، ّمت تطبيق اختبار احلس العددي علـى الطلبـة، وذلـك لإلجابـة عـن أسـئ -

  الدراسة واختبار فرضياا.
  :متغيرات الدراسة - 7-6
  اشتملت الدراسة على املتغريات اآلتية: 

  المتغّيرات المستقلة:-7-6-1
  طريقة التدريس ، وهلا مستويان: استخدام أسلوب حّل املشكالت، والطريقة التقليديّة. -أ   
 جنس الطلبة وله مستويان (ذكر ، أنثى). -ب  
 تنمّية احلس العددي. المتغّير التابع:-7-6-2
  :المعالجة اإلحصائية - 7-7

  

ــــــة:  SPSSّمت اســــــتخدام الربنــــــامج اإلحصــــــائي للعلــــــوم االجتماعيّــــــة (    )، واملعاجلــــــات اإلحصــــــائّية اآلتّي
 Two-Way Analysis ofاملتوسـطات احلسـابّية واالحنرافـات املعياريّـة، وحتليـل التبـاين الثنـائي (

Variance   ) عنـد مسـتوى الداللـة (α  =0.05 موعـات التجريبيّـةوذلـك للتحقـق مـن تكـافؤ ا ،(
  والضابطة يف مهارات احلس العددي قبل تنفيذ الدراسة، ولإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياا.
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 التحقق من تكافؤ المجموعات التجريبّية والضابطة في مهارات الحس العددي - 7-8
  :قبل تنفيذ الدراسة

للتحقــق مــن تكــافؤ اموعــات التجريبيّــة والضــابطة يف مهــارات احلــس العــدديقبل تنفيــذ الدراســة، ّمت   
ـــــــــــة والضـــــــــــابطة الختبـــــــــــار احلـــــــــــس العـــــــــــددي القبلـــــــــــي، ّمث إجيـــــــــــاد             إخضـــــــــــاع طلبـــــــــــة اموعـــــــــــات التجريبّي

  ) .2ّتوصل إىل النتائج التالّية واملوضحة يف اجلدول (املتوسطات احلسابّية واالحنرافات املعياريّة، حيث ّمت ال
  ) المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعياريّة لعالمات المجموعات الضابطة والتجريبّية2جدول (

  في اختبار الحس العددي القبلي
  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس  المجموعة
وملعرفة ما إذا كانت 

بني متوسطات الفروق 
عالمات الطلبة يف 
اموعات الضابطة 

والتجريبية،           
والفروق بني 

متوسطات عالمات 
الذكور واإلناث ذات 
داللة إحصائية ، مت 

إجراء حتليل التباين       
الثنائي ، حيث مت 
التوصل إىل النتائج 
 التالية واملوضحة يف

) 3اجلدول (
  الضابطة.

  5.03  6.28  43  الذكور
  4.74  6.51  45  اإلناث

  4.86  6.39  88  الكلي

  التجريبية
  4.51  4.90  41  الذكور
  3.72  5.96  46  اإلناث
  4.33  5.46  87  الكلي

  4.99  5.61  84  الذكور  المجموع الكلي
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  4.24  6.23  91  اإلناث
  4.61  5.93  175  الكلي

  
  ) نتائج تحليل التباين الثنائي لعالمات المجموعات الضابطة والتجريبّية 3جدول (

  في اختبار الحس العددي القبلي

  جمموع املربعات  مصدر التباين
درجات 

  احلرية
متوسط جمموع 

  املربعات
قيمة (ف) 

  احملسوبة
  الداللة اإلحصائية

  0.169  1.910  40.713  1  40.713  طريقة التدريس
  0.359  0.847  18.057  1  18.057  اجلنس
  0.557  0.346  7.377  1  7.377  اجلنس× طريقة التدريس 
      21.318  171  3645.418  اخلطأ
        174  3709.177  الكلي

  
)، α  =0.05) أن قيم (ف) احملسوبة غري دالة إحصـائياً عنـد مسـتوى الداللـة (3ويالحظ من اجلدول ( 

وهـــذا يـــدّل علـــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائّية بـــني متوســـطات عالمـــات الطلبـــة يف اموعـــات 
  الضابطة والتجريبّية، و بني متوسطات عالمات الذكور واإلناث يف اختبار احلس العددي القبلي. 

والضـابطة يف مهـارات احلـس  ) علـى تكـافؤ اموعـات التجريبيّـة3وُيستدّل مـن النتـائج الـواردة يف اجلـدول (
  العددي قبل البدء بتنفيذ الدراسة .

  :النتائج -8
  

لإلجابـــة عـــن أســــئلة الدراســـة واختبـــار فرضــــياا، مت إخضـــاع طلبـــة اموعــــات التجريبيّـــة والضــــابطة 
إىل  الختبار احلس العدديالبعـدي ، ّمث إجيـاد املتوسـطات احلسـابّية واالحنرافـات املعياريّـة ، حيـث ّمت التوصـل

 ) .4النتائج التالّية واملوضحة يف اجلدول (
 
 
  



  2016 –العدد الرابع  - المجلد الرابع عشر  . ................……. الجامعات العربية للتربية وعلم النفسمجلة اتحاد 

  
 

 185

  )4جدول (
  المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعياريّة لعالمات المجموعات الضابطة والتجريبّية

  في اختبار الحس العددي البعدي
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس  المجموعة

  الضابطة
  10.93  23.21  43  الذكور
  9.87  24.73  45  اإلناث
  10.37  23.99  88  الكلي

  التجريبية
  8.52  30.15  41  الذكور
  9.43  28.07  46  اإلناث
  9.16  29.05  87  الكلي

  المجموع الكلي
  10.37  26.59  84  الذكور
  9.96  26.42  91  اإلناث
  10.13  26.50  175  الكلي

  
ـــــة،                        وملعرفـــــة مـــــا إذا كانـــــت الفـــــروق بـــــني متوســـــطات عالمـــــات الطلبـــــة يف اموعـــــات الضـــــابطة والتجريبّي

والفــــــروق بــــــني متوســــــطات عالمــــــات الــــــذكور واإلنــــــاث ذات داللــــــة إحصــــــائّية، ّمت إجــــــراء حتليــــــل التبــــــاين                      
  ) .5ل إىل النتائج التالّية واملوضحة يف اجلدول (الثنائي، حيث ّمت التوصّ 

  ) نتائج تحليل التباين الثنائي لعالمات المجموعات الضابطة والتجريبّية 5جدول (
  في اختبار الحس العددي البعدي

  

  مجموع المربعات  مصدر التباين
درجات 
  الحرية

متوسط مجموع 
  المربعات

قيمة (ف) 
  المحسوبة

  الداللة اإلحصائية

  * 0.001  11.861  1151.116  1  1151.116  طريقة التدريس
  0.852  0.035  3.388  1  3.388  الجنس
  0.228  1.462  141.879  1  141.879  الجنس× طريقة التدريس 
      97.052  171  16595.843  الخطأ
        174  17859.749  الكلي

  α >0.05*  ذات داللة إحصائية عند
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  ) تبني ما يأيت: 5ومن خالل قراءة اجلدول ( 
وجود فرق ذي داللة إحصائّية بني متوسطات عالمات الطلبة يف اموعات الضابطة والتجريبّية  •

يف اختبــار احلــس العــددي البعــدي يُعــزى إىل طريقــة التــدريس، حيــث بلغــت قيمــة (ف) احملســوبة 
)، وهــــذا الفــــرق لصــــاحل α >0.05) وهــــي دالــــة إحصــــائيا عنــــد مســــتوى الداللــــة (11.861(

ــــة الــــيت اســــتخدمت أســــلوب حــــّل املشــــكالت، حيــــث بلــــغ املتوســــط الكلــــي  اموعــــات التجريبّي
)، بينما بلغ املتوسط الكلـي لعالمـات الطلبـة يف 29.05لعالمات الطلبة يف اموعة التجريبّية (

  ).23.99اموعة الضابطة (
توسطات عالمـات الطلبـة يف اختبـار احلـس العـددي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية بني م •

) وهــي غــري دالـــة 0.035البعــدي تُعــزى إىل جــنس الطلبــة، حيــث بلغــت قيمــة (ف) احملســوبة (
  ). α  =0.05إحصائّياً عند مستوى الداللة (

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية بني متوسطات عالمـات الطلبـة يف اختبـار احلـس العـددي  •
ىل التفاعل بني طريقة التدريس و جنس الطلبة، حيث بلغت قيمـة (ف) احملسـوبة البعدي تُعزى إ

  ) .α  =0.05) وهي غري دالة إحصائّياً عند مستوى الداللة (1.462(

  :مناقشة النتائج -9
  

ــة إىل استقصــاء أثــر اســتخدام أســلوب حــّل املشــكالت يف تــدريس الرياضــّيات يف     هــدفت الدراســة احلالّي
  لعددي لدى طلبة الصف اخلامس األساسي. تنمّية احلس ا

  من خالل استعراض النتائج المرتبطة بأسئلة الدراسة وفرضياتها تبين ما يأتي:

  :سؤال األولالنتائج المتعلقة بال - 9-1
  

نص السـؤال األول مـن أسـئلة الدراسـة علـى اآليت: مـا أثـر اسـتخدام أسـلوب حـّل املشـكالت يف تـدريس   
  الرياضّيات يف تنمّية احلس العددي لدى طلبة الصف اخلامس األساسي؟

وقــد أشــارت نتــائج حتليــل التبــاين الثنــائي إىل وجــود فــرق ذي داللــة إحصــائّية بــني متوســطات عالمــات    
موعات الضابطة والتجريبّية يف اختبار احلس العـددي يُعـزى إىل طريقـة التـدريس، وهـذا الفـرق الطلبة يف ا

لصــاحل اموعـــات التجريبيّـــة الــيت ُدّرســـت باســـتخدام أســلوب حـــّل املشـــكالت، حيــث كانـــت قيمـــة (ف) 
  ) ، وعليه مت رفض الفرضية األوىل.α >0.05احملسوبة دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (
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  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني - 9-2
  

نــص الســؤال الثــاين مــن أســئلة الدراســة علــى اآليت: هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائّية بــني متوســـط   
  عالمات الطلبة يف اختبار احلس العددي تُعزى إىل جنس الطلبة؟

ّية بـني متوسـط عالمـات وقد أشارت نتائج حتليل التباين الثنائي إىل عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائ  
الــذكور ومتوســط عالمــات اإلنــاث يف اختبــار احلــس العــددي، حيــث كانــت قيمــة (ف) احملســوبة غــري دالــة 

  )، وعليه مت قبول الفرضّية الثانية.α  =0.05إحصائّياً عند مستوى الداللة (
ــة  ولــذا ميكــن القــول إن اســتخدام أســلوب حــّل املشــكالت يف تــدريس الرياضــّيات، قــد عمــل    علــى تنمّي

احلـــس العـــددي لـــدى الطلبـــة الـــذكور واإلنـــاث، وقـــد يُعـــزى الســـبب يف ذلـــك إىل تشـــابه البيئـــات التعليمّيـــة 
  واالجتماعّية لكل من الطلبة الذكور واإلناث، مما أّدى تقليص الفروق بينهما.

  :سؤال الثالثالنتائج المتعلقة بال - 9-3
  

نــص الســؤال الثالــث مــن أســئلة الدراســة علــى اآليت: هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائّية بــني متوســط   
  عالمات الطلبة يف اختبار احلس العددي تُعزى إىل التفاعل بني طريقة التدريس وجنس الطلبة؟

وسطات عالمات وقد أشارت نتائج حتليل التباين الثنائي إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية بني مت 
الطلبـة يف اختبـار احلـس العـددي تُعــزى إىل التفاعـل بـني طريقـة التـدريس وجــنس الطلبـة، حيـث كانـت قيمــة 

  )، وعليه ّمت قبول الفرضّية الثالثة.α  =0.05(ف) احملسوبة غري دالة إحصائّياً عند مستوى الداللة (
واإلنــــــــاث يف اموعــــــــة الضــــــــابطة                     وُتعــــــــزى هــــــــذه النتيجــــــــة إىل أّن متوســــــــط عالمــــــــات الطلبــــــــة الــــــــذكور   

)، بينمـــا بلـــغ متوســـط عالمـــات                24.73) و (23.21يف اختبـــار احلـــس العـــددي، قـــد بلـــغ علـــى التـــوايل (
ــــــــــــــــــة يف اختبــــــــــــــــــار احلــــــــــــــــــس العــــــــــــــــــددي علــــــــــــــــــى                       الطلبــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــذكور واإلنــــــــــــــــــاث يف اموعــــــــــــــــــة التجريبّي

  )، ومن هنا مل حيدث التفاعل. 28.07) و (30.15(التوايل 
  

ومجلـــة القـــول، فإنّـــه يتضـــح مـــن النتـــائج الســـابقة األثـــر اإلجيـــايب الســـتخدام أســـلوب حـــّل املشـــكالت يف     
ــــة  لــــدى الطلبــــة، وتفّوقــــه يف ذلــــك علــــى الطريقــــة التقليديّــــة يف احلــــس العــــددي تــــدريس الرياضــــّيات يف تنمّي

  التدريس. 
يف ذلك إىل كون تعّلم حـّل املشـكالت هـو تعلّـم اسـرتاتيجيات يف التفكـري قابلـة للتطبيـق  وقد يُعزى السبب

واالنتقــال إىل مواقــف أخــرى. هــذا فضــًال عــن أّن العمــل اجلمــاعي الــذي يتضــمنه أســلوب حــّل املشــكالت، 
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نشـــاطات لتبـــادل األفكـــار واالقرتاحـــات، واخلـــربات فيمـــا بيـــنهم خـــالل أدائهـــم لليتـــيح الفرصـــة أمـــام الطلبـــة 
الرياضـّية، و تشــارك مــا جيــول يف أذهـام مــن أفكــار وآراء، والتعبــري عـن عمليّــات التفكــري الــيت يســتخدموا 
أثنــاء أدائهــم للنشــاطات الرياضــّية املتنوعــة, ســواء أكــان ذلــك التعبــري كتابــة أم لفظــاً، ومــن مثّ تكــون حصــيلة 

ألفكـار واآلراء واالسـرتاتيجّيات التفكرييّـة، الـيت التفاعل والنقاشات بني الطلبة خروج كل طالب جبملة مـن ا
  ّمت تبادهلا بني الطلبة، ممّا سيؤدي إىل تنمّية مهارات احلس العددي لديهم.

  :التوصيات -10
  

  يف ضوء النتائج اليت متخضت عنها هذه الدراسة، يتوّجه الباحث بالتوصّيات اآلتية:
يتوّجه الباحث إىل واضعي مناهج الرياضّيات، ومؤّلفي الكتب املدرسـّية ومعّلمـي الرياضـّيات حنـو  -

أمهّية العمل علـى توظيـف أسـلوب حـّل املشـكالت يف تعلـيم وتعلّـم مـادة الرياضـّيات، وذلـك مـن 
ا خـــالل تقـــدمي املوضـــوعات الرياضـــّية املختلفـــة يف صـــورة مشـــكالت رياضـــّية وحياتيّـــة تطبيقيّـــة، ممّـــ

  لدى الطلبة.احلس العددي سينعكس ذلك اجيابّياً على تنمّية مهارات 
إجراء املزيد من الدراسات اليت تتناول أثر استخدام أسلوب حّل املشكالت على متغريات أخرى  -

ــــك ســــواء يف مــــادة الرياضــــّيات أم غريهــــا مــــن املــــواد  ــــل التحصــــيل واالّجتاهــــات والتفكــــري، وذل مث
 ومراحل تعليمّية خمتلفة.الدراسّية، ولصفوف 

من جوانب أخرى عديدة مثل: تطوير طرائق الّتدريس، احلس العددي حّث الباحثني على تناول  -
 لدى الطلبة.احلس العددي والوسائل التعليمّية وأساليب التقومي، ليساعد ذلك يف تنمّية مهارات 

ـــة  العمـــل علـــى حتليـــل كتـــب الرياضـــّيات املدرســـّية، وذلـــك للوقـــوف علـــى مـــدى - قـــدرا علـــى تنمّي
 مهارات احلس العددي لدى الطلبة.
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