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ين وجهت نظرهى

اعدادٌة بعموبة الصناعٌة

يشكهت انبحث :
ٌعانً معظم طالب االعدادٌات الصناعٌة المرحلة الثالثة وخاصة لسم المٌكانٌن
والمعادن مشكالت فً حل مسائل العلوم الصناعٌة .ولد ال حظ الباحث من خالل تدرٌبه
وخبرته تدنً درجات تحصٌل المتعلمٌن فً العلوم الصناعٌة لوجود مشكالت اكٌدة .واراد
الباحث التعرف على تلن المشكالت حٌث ان مادة العلوم الصناعٌة تدرس فً االعدادٌات
الصناع ٌة فً جمٌع االلسام ولمدة ثالث سنوات وان منهج لسمً المٌكانٌن والمعادن
موحد,وتعتبر المسائل الرٌاضٌة عصب التعلٌم العتماد هذا النوع من العلوم على المٌاسات
والعملٌات الحسابٌة والموانٌن الرٌاضٌة والفزٌائٌة .
وبصورة عامة فان حل المسائل الرٌاضٌة تحتاج الى مهارات عدٌدة تبدا بالمدرة على
لراءة المسالة واعادة صٌاغتها بلغة الطالب الخاصة ومن ثم استحضار الموانٌن الخاصة
بالمسالة وتنتهً بمعالجة المشكالت التً تواجه الطالب اثناء الحل ولكون مادة العلوم الصناعٌة
تجمع بٌن مفاهٌم الرٌاضٌات والفزٌاء فً معالجة المسائل فهو ٌشترن مع هاتٌن المادتٌن فً
المشكالت والصعوبات واسلوب المعالجة وتتمثل مشكالت حل المسائل عند (أمٌن) بما ٌاتً -:
-0عدم المدرة على اختٌار االسالٌب المناسبة الستذكار المعلومات االساسٌة وخاصة التحلٌل .
-2ضعف لدرة الطالب على التخمٌن والتمدٌر من اجل الحصول على جواب سرٌع
-3الصعوبة فً اختٌار الخطوات التً ستتبع فً حل المسائل .
-4ضعف المدرة على التفكٌر االستداللً والتسلسل فً خطوات الحل .
-5عدم المدرة على تحوٌل المسائل الكالمٌة الى رموز  (.أمٌن ,0111,ص)015
ولد حرص الباحث للتعرف على الدراسات التً اجرٌت فً هذا المجال واسلوب
معالجة المشكالت من لبل الباحثٌن للخروج بمحصلة جٌدة ورؤٌة واضحة للمشكلة والسلوب
المعالجة ولتحدٌد مواطن الخلل والمعانات لدى الطالب ,وفً دراسة لام بها (المعموري
والخالدي)حول صعوبات حل المسائل توصال الى ان الصعوبات ترجع الى طبٌعة دور المدرس
وذلن :
-0عدم تمكن مدرس المادة من اٌصال الموضوع بالشكل المطلوب .
-2صعوبة فهم المسالة من الناحٌة اللغوٌة .
-3صعوبات متمثلة بالمٌول السلبٌة نحو درس الفزٌاء .
-4الجهل بتسلسل خطوات الحل للوصول الى الناتج النهائً .
-5ضعف االساس فً درس الرٌاضٌات والغموض فً المسائل .
وكل هذه الصعوبات ذات صلة بدور المدرس  .فهنان اسالٌب عدٌدة ٌمكن للمدرس اتباعها
مرتبطة بالجو الصفً والمعاملة االخوٌة وغٌرها مما ٌوفر الدافعٌة والتشوٌك عند الطلبة لحل
المسالة وتنمٌة المدرات .
(المعموري والخالدي ),2116,ص55
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ومساهمة من الباحث فً التعرف على مشكالت حل المسائل الرٌاضٌة فً مادة العلوم
الصناعٌة حٌث ال توجد دراسة فً هذا المجال ,فمد تناول هذه العٌنة بالدراسة لغرض الوصول
الى نتائج مرضٌة ٌعٌن المختصٌن والتربوبٌن .
املبحث االول
ٌتناول هذا المبحث اهمٌة البحث والحاجة الٌه واهداف البحث وحدوده وتحدٌد
المصطلحات .
-1اهًيت انبحث :
ٌستمد البحث الحالً اهمٌته من اهمٌة كل من التربٌة ومادة العلوم الصناعٌة وحل
المسائل والتعلٌم الصناعً والمهنً .
فالتربٌة عملٌة تبدا ببداٌة الحٌاة والتنتهً اال بانتهائها ولٌل دوما ان التربٌة هً اعداد الفرد
لممبالت اٌامه وتحضٌره لحٌاته المستمبلٌة وما لد تتطلبه هذه الحٌاة من معارف ومهارات ال
ٌستغنً الفرد عنها اذا اراد ان ٌواجه محٌطه وما فً هذا المحٌط من عوامل ودوافع (عالل
,2111,ص.)3
وفً التربٌة العلمٌة وتدرٌس العلوم نحتاج الى ان نوجه االهتمام الى الجانب الفكري
للمتعلم أي تعلٌم التفكٌر بشكل رئٌسً ,ومهارات العلم او عملٌاته وحل المشكلة على نحو اكثر
تخصصا .حٌث تترابط فً المجتمع عاللات معمدة بٌن العلم والمجتمع والتكنولوجٌا فٌتطلب
االمر الى تبنً السٌاسات التربوٌة التعلٌمٌة فً مجال تدرٌس العلوم التً من شانها تحمٌك جملة
من االهداف منها :
-0تبنً تربٌة علمٌة تصنع فردا مستمال واعٌا ٌتبنى المنهجٌة العلمٌة فً حل مشكالته .
-2تحدٌث مناهج العلوم وتطوٌرها بصورة مستمرة الستٌعاب التغٌٌرات فً مفهوم العلم
ونواتجه وانعاكاساته على الجوانب االخرى .
 -3تحسٌن تربٌة المعلم العلمٌة واعداده وتاهلٌه وتهدف هنا الى تطوٌر كفاءات معلم العلوم وهذا
ٌؤكد مكانة المعلم الرفٌعة باعتباره العنصر االهم فً العملٌة التربوٌة (.عطا هللا
,2101,ص)04
وحل المسائل الرٌاضٌة من اهم الموضوعات التً شغلت العاملٌن فً مجال التدرٌس وحل
المسالة  :هو عملٌة لبول تحد والعمل على حله او التغلب علٌه ,وبتعلٌم حل المسالة ٌشجع
الطلبة على لبول اسئلة التحدي واختٌار المفاهٌم والتعمٌمات المناسبة المناسبة ورسم الخطط
واستخدام المهارات المكتسبة ,وٌعتبر حل المشكالت اكثر اشكال السلون االنسانً تعمٌدا واهمٌة
,وبتعلم الطلبة حل المسالة ٌصبحوا بارعٌن فً اتخاذ المرارات فً حٌاتهم .
(ابو زٌنة ,0111,ص)212
فالمشكالت على مستوى الطلبة هً المسائل والتمارٌن اللفظٌة او الرمزٌة ,فاختراع
اسالٌب لحلها او خلك مشاكل اخرى ٌعد اساس فً التطور فً هذا المجال حٌث ان أي فرع فً
العلوم ٌكون مملوءا بالحٌاة طالما ٌمدم مشكالت بكثرة ,فملة المشكالت او انعدامها هً عالمة
موته (خضر,0114,ص)41
والتعلٌم الصناعً والمهنً ٌهدف الى اعداد الصناع والفنٌٌن بمختلف مستوٌاتهم الذٌن
ٌحترفون المهن الصناعٌة الحدٌثة المتنوعة التً تحتاجها البالد فً مختلف المجاالت الصناعٌة
.والتعلٌم الصناعً والمهنً ٌلتمً مع التعلٌم العام باهدافه التربوٌة العامة ولكنه نظام ٌتمٌز
باهدافه المهنٌة والفنٌة الخاصة وٌتمثل بما ٌلً -:
-0اعداد فئات العاملٌن فً لطاعات الصناعة .
-2فهم الحموق والواجبات المهنٌة واكتساب العادات السلوكٌة المتصلة بالمهنة .
-3احترام دستور المهنة وادابها .
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-4رفع مستوى االداء فً المطاع الصناعً والمهنً .
-5سد حاجة هذه المطاعات من الموى البشرٌة على درجات متفاوتة من المهارة والكفاءة
(نصحً ,ص.)11
-2اهداف انبحث :
ٌهدف البحث الحالً الى :
-0معرفة المشكالت التً ٌواجهها طالب الصف الثالث فً االعدادٌات الصناعٌة من وجهة
نظرهم .
 -2ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة بٌن المشكالت التً ٌواجهها طالب لسم المٌكانٌن
وطالب لسم المعادن .
-3حدود انبحث:
-0لسمً المٌكانٌن والمعادن فً االعدادٌات الصناعٌة فً محافظة دٌالى .
-2طالب الصف الثالث للعام الدراسً 2100-2101م لمسمً المٌكانٌن والمعادن .
يصطهحاث انبحث :
اوال /المشكلة :
-0عرفها كود ( ")Goodبانها حالة اهمتام وارتبان حمٌمً او اصطناعً وحلها ٌتطلب تفكٌرا
او حال" (كود,0113,ص)345
-2عرفها (جابر وحبٌب)" بانها حالة حٌرة وللك تمتلن عمل االنسان وتدفعه الى التامل والتفكٌر
الٌجاد حل او حلول للخروج من هذه الحٌرة" (جابر,0161,ص)51
-3عرفها (امٌن)" هً كل حالة او مولف تؤثر فً حل المسالة الرٌاضٌة مما ٌولد الملك
واالرتبان وعدم المدرة لدى الطالب فً المٌام بمراءتها ووضع خطة الحل لها"
(امٌن,0111,ص)025
التعرٌف االجرائً :
هً تحد ٌرافك جمٌع المسائل ٌتطلب حال وذلن باستخدام الخبرات السابمة لدى المتعلم لتجاوز
هذا التحد .
ثانيا /المسالة :
-0عرفها (عاهد)" بانها مولف جدٌد وممٌز والٌكون له حل جاهز فً اللحظة التً ٌعرض فٌها
للمتعلم" (عاهد,0155,ص.)11
-2عرفها (المعموري والخالدي)" هً مولف ٌتطلب حال بحٌث ٌشكل هدفا للمتعلم ٌرٌد تحمٌمه
وٌتضمن هذا الحل اٌجاد العاللة بٌن المعطٌات والمطالٌب وفك شروط معٌنة للوصول الى
الهدف" (المعموري والخالدي ,2116,ص.)16
التعرٌف االجرائً :
مولف جدٌد ذات طابع رٌاضً ٌواجه الطالب ٌتطلب حال باستخدام خبراته السابمة
ثالثا /حل المسالة :
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-0عرفه (ابو زٌنة ) "العملٌة التً ٌستخدم فٌها المتعلم المعلومات والمهارات الرٌاضٌة المتعلمة
والمكتسبة سابما لمعالجة مولف جدٌد غٌر عادي ٌمر به مما ٌتطلب اعادة تنظٌم وترتٌب لهذه
المعلومات وتطبٌمها على المولف الجدٌد من خالل اجراء عملٌة تحلٌل وتركٌب لجمٌع عناصر
المولف"( .ابو زٌنة ,0111,ص)211
-2عرفه (امٌن)" هو الخطوات العملٌة التً ٌستخدمها الطالب للتغلب على المولف الذي امامه
باستخدام الخبرات السابمة"( .امٌن,0111,ص)026
التعرٌف االجرائً :
هً الخطوات التً ٌتبعها الطالب لمعالجة مولف رٌاضً جدٌد باستخدام المفاهٌم والحمائك
والنظرٌات للحصول على النتائج الصحٌحة
املبحث انثاني

اندراساث انسابقت :
اوال  /دراسة ( امين ) 9111
كانت الدراسة تهدف الى بحث مشكالت حل المسائل الرٌاضٌة لدى طلبة الصف الثانً
المتوسط فً مادة الرٌاضٌات من وجهة نظر المدرسٌن  .والتصرت الدراسة على مدرسً
الرٌاضٌات للصف الثانً المتوسط للعام الدراسً  0114 -0113للمدارس المتوسطة والثانوٌة
ضمن حدود امانة بغداد .ولد ذكر الباحث ان المشكلة هً كل حالة او مولف تؤثر فً حل
المسألة الرٌاضٌة مما ٌولد الملك واالرتبان وعدم المدرة لدى الطالب فً المٌام بمراءتها ووضع
خطة الحل لها واستخدم الباحث االستبٌان للوصول الى نتائج البحث ولد بلغت العٌنة ( ) 61
مدرس ومدرسة من المجتمع االصلً واستخدم الوسائل االحصائٌة االتٌة :
معامل ارتباط بٌرسون  ,النسبة المئوٌة  ,الوسط المرجح  ,الوزن المئوي ولد توصل الباحث
الى بعض النتائج منها -:
 -0عدم التمكن من استرجاع واستذكارالمفاهٌم والحمائك السابمة واختٌار المناسب منها لحل
المسألة .
 -2ضعف لدرة الطالب على تخمٌن وتمدٌر نتائج المسائل التمرٌبٌة من اجل الحصول على
جواب سرٌع
 -3الصعوبة فً اختٌار الخطوات التً ستتبع فً حل المسألة
 -4ضعف المدرة على االستدالل والتسلسل فً خطوات الحل
واوصى الباحث التوصٌات التالٌة :
 -0خلك التشوٌك عند الطلبة
 -2المعاملة االخوٌة بٌن الطلبة والمدرسٌن من اجل خلك جو صفً ونفسً جٌد
 -3تشجٌع الطلبة على حل المسالة باكثر من طرٌمة
 -4مساعدة الطلبة على التخلص من حكم العادة االلٌة والتشبث بنموذج حل فاشل
 -5تدرٌب الطلبة على اسلوب اختٌار افضل الخطوات المناسبة للحل
( امٌن ) 0111 ,
ثانيا /دراسة القيسي 4002
اجرٌت الدراسة فً بغداد لاطع المسم المهنً فً الكرخ االولى والكرخ الثانٌة للسنة
الدراسٌة  2114-2113والتصرت على طلبة الصف الثالث االعدادي الصناعً واستهدفت
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الدراسة الكشف عن معولات تدرٌس الطبٌعٌات فً المدارس االعدادٌة الصناعٌة من وجهة
نظر المدرسٌن والطلبة وذلن من خالل االجابة عن االسئلة االتٌة -:
أ-ما هً معولات تدرٌس الطبٌعٌات من وجهة نظر المدرسٌن .
ب-ما هً معولات تدرٌس الطبٌعٌات من وجهة نظر الطلبة .
جـ-هل توجد فروق ذات داللة احصائٌة بٌن اجابات المدرسٌن والمدرسات لتحدٌد معولات
تدرٌس الطبٌعٌات .
ولد استخدم الباحث المنهج الوصفً واعد استبٌان لمدرسً المادة من ( )1مجاالت وعدد فمراته
( )65فمرة واستبانة للطلبة من ( )5مجاالت و( )51فمرة واستخدم الباحث الممٌاس الثالثً
اساسا للمٌاس ,وكانت العٌنة االساسٌة متكونة من ( )31مدرس ومدرسة و( )411طالب ,ولد
توص الباحث الى النتائج التالٌة :
-0كثرة عدد الطلبة فً الصف الدراسً الواحد .
-2ضٌك الولتت المخصص لتدرٌس المادة .
-3عدم وضوح اهداف التدرٌس لدى الطلبة .
-4عدم وجود مشرف تربوي اختصاص .
-5عدم وجود مختبرات فً اغلب المدارس .
-6معظم مدرسً الطبٌعٌات من خرٌجً الكلٌات غٌر التربوٌة .
( المٌسً )2114,
 -9دراسة (مالين ) Maline1979
"طرق البحث فً حل المسائل الرٌاضٌة "
اهتمت الدراسة بتاثٌرات متغٌٌرات ٌعتبرها الباحث ذات تاثٌر فً فعالٌة طرٌك البحث عن حل
(االستراتٌجٌة ) وهً -:
-0عدد خطوات الحل .
-2عدد الطرق المسدودة التً تؤدي الى الحل .
-3عدد الفروع الجزئٌة التً توصل الى الحل .
ولد اجرٌت الدراسة فً مادة الجبر لطالب الصف التاسع ,واستخدم الباحث استراتٌجٌتً
التحلٌل والتركٌب واستراتٌجٌة الدمج بٌنهما واختار عٌنته المكونة من ()54طالبا بطرٌمة
عشوائٌة من طالب ثالث مدارس بعد ان اجتازوا اختبارا للمهارات الجبرٌة واهتم بحساب
الولت الذي ٌصرفه الطالب فً حل المسالة واسفرت النتائج عن االتً -:
-0كلما زاد عدد الطرق المسدودة زاد الولت الذي ٌصرفه الطالب فً حل المسالة .
-2لم تتاثر فعالٌة االستراتٌجٌة بعدد الطرق المسدودة فً المسالة .
-3ترتبط فعالٌة االستراتٌجٌة ارتباطا وثٌما بصفات المسالة من حٌث عدد خطوات الحل وعدد
المتغٌٌرات وعدد الفروع الجزئٌة التً توصل الى الحل ,لم ترد فً الرسالة الوسائل االحصائٌة
( مالٌن ) Maline 1979 ,
.

املبحث انثانث

اجراءاث انبحث :
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-1جمتًع انبحث وعينته :
تمثل مجتمع البحث بطالب الصف الثالث فً االعدادٌات الصناعٌة فً محافظة دٌالى
لسم المٌكانٌن ولسم المعادن والبالغ عددهم ( )015طالب موزعٌن على ( )5اعدادٌات صناعٌة
فً المحافظة جدول ()0
اما عٌنة البحث فمد تكونت من ( )11طالب بوالع( )35طالبا من لسم المٌكانٌن و( )35طالبا
من لسم المعادن .
جدول ()0
عدد الطالب
ت اسم االعدادية الصناعية
قسم المعادن
قسم الميكانيك
1
94
 9اعدادية بعقوبة الصناعية
99
1
 4اعدادية حطين الصناعية
7
93
 3اعدادية الخالص الصناعية
99
91
 2اعدادية خانقين الصناعية
91
 1اعدادية بلدروز الصناعية
15
21
المجموع
-2اداة انبحث
واختار الباحث عٌنة استطالعٌة مؤلفة من ( )21طالبا لغرض بناء اداة البحث للولوف
على المشكالت التً تواجه طالب الصف الثالث لسم المٌكانٌن ولسم المعادن فً االعدادٌات
الصناعٌة فً حل المسائل الرٌاضٌة لمادة العلوم الصناعٌة ولام الباحث بتوجٌه استبٌان
استطالعً مفتوح تضمن السؤال التالً -:
س :ماهً المشكالت التً تواجهونها فً حل المسائل الرٌاضٌة فً مادة العلوم الصناعٌة ؟
ولد لام الباحث بجمع االجابات وتحلٌلها واالستفادة من الدراسات السابمة ومصادر االختصاص
وبذلن تم تصنٌف فمرات االستبٌان حٌث بلغ عدد فمراتها بشكلها االولً ( )20فمرة من النوع
المغلك وبممٌاس ثالثً (مشكلة بدرجة كبٌرة ,مشكلة لحد ما ,لٌس مشكلة ).
 -3صدق االداة
ان افضل اداة تستخدم لهذا النوع من البحوث هً االستبانة وان تمثل الفمرات الصفة
المراد لٌاسها وان تموم بمٌاس ما وضعت له بشكل كامل ودلٌك ,وبتوفر هذه الشروط تكون
االداة صادلة (السٌد,0111,ص)411
ولتحمٌك الصدق الظاهري لالداة تم عرض فمرات االستبانة على مجموعة من الخبراء
والمحكمٌن ملحك ( )0ولد ابدى السادة الخبراء مالحظاتهم حول مدى صالحٌة فمرات االستبانة
ولد اخذ الباحث بنظر االعتبار توجٌهاتهم والتعدٌالت التً الترحوها واضافاتهم .

-4ثباث االداة
لمد استخدم الباحث طرٌمة اعادة االختبار فمد وزع الباحث االستبانة على عٌنة مكونة
من ( )05طالب وبعد مرور (ٌ )05وما وزع االستبانة على نفس العٌنة ولتحدٌد ثبات االستبانة
من خالل اٌجاد معامل ارتباط بٌرسون تبٌن ان معامل ثبات االستبانة بلغت (.)%10
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-5تطبيق االستبانت
لمد باشر الباحث بتوزٌع االستبٌان على الطالب فً 2100/3/25م وبلغ عددها ()11
استبانة وتم جمعها بعد االجابة علٌها ولم ٌنمص من عددها لذلن ستعتمد فً تفسٌر النتائج .
 -6انىسائم االحصائيت
-0النسبة المئوٌة .
-2معامل ارتباط بٌرسون لحساب الثبات .
-3معامل فشر لمعرفة حدة الفمرة
حدة الفمرة =(ت+3*0ت+2*2ت /0*3ن ن )
ت=0التكرار االول(مشكلة لحد كبٌر )
ت=2التكرار الثانً (مشكلة لحد ما )
ت=3التكار الثالث (لٌس مشكلة )
ن ن=مجموع التكرار
(البٌاتً,0111,ص)221
-4مربع كاي
استعملت لموازنة الفروق بٌن اجابات طالب لسم المٌكٌانٌن واجابات طالب لسم المعادن .
(شكري,0155,ص)326
املبحث انرابع

حتهيم اننتائج :
سنتناول فً هذا المبحث نتائج البحث الخاصة بمعرفة مشكالت حل المسائل الرٌاضٌة
فً مادة العلوم الصناعٌة للصف الثالث االعدادٌات الصناعٌة .
اوال /الهدف االول :المشكالت التً ٌواجهها الطالب فً حل المسائل الرٌاضٌة .
لالجابة على الهدف حسبت درجات الحدة للفمرات البالغة ( )22فمرة فوجد انها تتراوح بٌن
( )2.555بوصفها االعلى و( )0.442بوصفها االدنى وجدول (ٌ )3وضح ذلن .
جدول ()3
ترتٌب المشكالت تنازلٌا حسب درجة الحدة
درجة الحدة
رلم الفمرة
الفمرات
ت
2.555
02
فشل بعض المدرسٌن فً استخدام
0
الطرائك المناسبة الٌصال المادة الى
الطالب
2.510
5
ضعف لدرة الطالب على معالجة
2
الخطا اثناء حل المسالة
2.404
6
ضعف التنظٌم والترتٌب لدى
3
الطالب اثناء كتابة الحل
2.351
03
تعرض الطالب الى الملك
4
واالضطراب اثناء الحل
2.325
05
كثرة الغٌابات لدى الطلبة
5
2.304
01
عدم المام الطالب باالستراتٌجٌات
6
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1
5
1
01
00
02
03
04
05
06
01
05
01
21
20

حل المسالة
عدم لدرة ببعض المدرسٌن من
صٌاغة المسالة بما ٌتناسب مع لغة
الطالب
اختالط الموانٌن فً اذهان الطالب
بسبب تداخل المادة وتشابه الرموز
ضعف الخبرات التراكمٌة لدى
الطالب
ضعف االساس فً طرٌمة واسلوب
المراءة لدى الطالب
ضعف لدرة الطالب على تحدٌد
معطٌات المسالة
الخوف من الفشل فً حل المسالة
حفظ الموانٌن بدون فهم
خجل بعض الطالب من طرح
االسئلة عند مواجهة مشكلة فً الحل
ضعف االستدالل واالستنتاج لدى
الطالب
عدم المام الطالب بكٌفٌة تحوٌل
وحدات المٌاس الصغٌرة الى الكبٌرة
وبالعكس
عدم االكثار من االمتحانات الٌومٌة
فً المسائل الرٌاضٌة
عدم فهم معانً بعض المصطلحات
الخاصة بالموضوع
ضعف لدرة الطالب على الربط بٌن
الموانٌن وفكرة المسالة
ضعف لدرة الطالب على استحضار
خطوات حل المسالة
ضعف المٌام ببعض مهارات
العملٌات الحسابٌة االساسٌة

م.م .مدحت نوري جلٌل

20

2.210

06

2.304

21

2.210

1

2.242

3

2.225

00
0

2.225
2.204

04

2.055

1

2.010

05

2.125

01

0.104

01

0.1

5

0.551

4

0.151

2

0.451

نالحظ من الجدول ( )3بان معظم فمرات االستبانة تشكل مشكلة بالنسبة للطالب بممارنة درجة
الحدة لكل فمرة بدرجة المطع البالغة ( )2وفٌما ٌلً تفسٌر لبعض هذه الفمرات .
ان الفمرة (فشل بعض المدرسٌن فً استخدام الطرائك المناسبة الٌصال المادة الى
الطالب )احتلت المرتبة االولى فً مشاكل حل المسائل حٌث بلغت درجة حدتها ( )2.555وهذا
ٌعود الى ضعف التدرٌسٌن بطرائك التدرٌس الحدٌثة واعتمادهم اسلوب العرض فً جمٌع
مراحل التعلٌم وعدم اعتماد اسلوب التفكٌر العلمً واهمال طرٌمة االكتشاف المعتمدة اساسا فً
تدرٌس العلوم وهً طرٌمة العلماء لالكتشاف وكذلن عدم المعرفة بطرٌمة حل المشكالت وهً
من الطرق الحدٌثة المعتمدة فً التدرٌس .واما الفمرة (ضعف لدرة الطالب على معالجة الخطا
اثناء حل المسالة )احتلت المرتبة الثانٌة حٌث بلغت درجة حدتها ( )2.510وٌعود ذلن الى
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ضعف متابعة المدرس للطالب اثناء حل المسالة والتمصٌر فً اعطاء المالحظات التً تتناسب
مع اخطاءهم وضعف التغذٌة الراجعة اثناء التدرٌس .واما الفمرة (ضعف التنظٌم والترتٌب لدى
الطالب اثناء كتابة الحل )احتلت المرتبة الثالثة حٌث بلغت درجة حدتها ( )2.404وٌعود ذلن
الى ضعف متابعة المدرس لتنظٌم الطالب واهمال بعض المدرسٌن لتنظٌم الحل على وسٌلة
االٌضاح وضعف االساس فً المراءة والكتابة لدى الطالب وكذلن اهمال موضوع الخط فً
المراحل الدراسٌة جمٌعا.واما الفمرة (تعرض الطالب الى الملك واالضطراب اثناء الحل
)جاءت بالمرتبة الرابعة حٌث بلغت درجة حدتها ( )2.351وٌعود ذلن الى ضعف المطالعة
وعدم فهم الموانٌن وحفظها بشكل جٌد وللة اداء الطالب لالمتحانات مماادى الى عدم تعودهم
على مواجهة هذه الموالف .واما الفمرة (كثرة الغٌابات لدى الطالب ) فمد احتلت المرتبة
الخامسة حٌث بلغت درجة حدتها ( )2.325وٌعود ذلن اهمال ولً امر الطالب وادارة
المدارس للطالب وضعف المتابعة لهم وعدم توفر الوسائل الترفٌهٌة والوضع االلتصادي
الهالً بعض الطالب مما ٌتطلب منهم العمل العانة عوائلهم .واما الفمرة (عدم المام الطالب
باستراتٌجٌات حل المسالة )جاء بالمرتبة السادسة حٌث بلغت درجة حدتها ( )2.304وٌعود ذلن
الى اعتماد المدرسٌن عن طرٌمة واحدة للحل واسلوب واحد فً تطبٌك العملٌات الحسابٌة مما
ٌجعل الطالب فمراء فً اختٌار الخٌارات المتنوعة للحل .واما الفمرة (عدم لدرة بعض
المدرسٌن من صٌاغة المسالة بما ٌتناسب مع لغة الطالب) جاءت بالمرتبة السابعة حٌث بلغت
درجة حدتها ( )2.210وٌعود ذلن الى عدم مراعاة الفروق الفردٌة بٌن الطالب واعتماد
المدرسٌن على حفظ نص المسالة بلغة الكتاب وعدم تبسٌطها بما ٌتناسب ومستوٌات الطالب
الدنٌا.واما الفمرة (اختالط الموانٌن فً اذهان الطالب بسبب تداخل المادة وتشابه الرموز )جاءت
فً الرتبة الثامنة حٌث بلغت حدتها ( )2.304وٌعود ذلن الى سعة المنهج الممرر واضطرار
المدرسٌن الى اعطاء اكثر من موضوع فً الحصة الواحدة ,وكثرة المفردات ادى الى استخدام
كم هائل من الرموز التً ٌصعب على الطالب حفظها .واما الفمرة (ضعف الخبرات التراكمٌة
لدى الطالب ) جاء فً المرتبة التاسعة حٌث بلغت درجة حدتها ( )2.210وٌعود ذلن الى
ضعف الخبرات المكتسبة لدى الطالب فً المراحل الدراسٌة السابمة من حفظ جدول الضرب
الى عملٌات االعداد العشرٌة واالعداد النسبٌة وهذه ظاهرة باتت واضحة فً مدارسنا لضعف
االساس فً الدراسة االبتدائٌة ,واما الفمرة (ضعف االساس فً طرٌمة واسلوب المراءة لدى
الطالب ) جاء فً المرتبة العاشرة حٌث كانت درجة حدتها ( )2.242وٌعود ذلن الى ضعف
متابعة االهل الوالدهم اثناء المطالعة وضعف االساس فً المراحل السابمة وعدم التاكٌد على
المراءة وجودتها من لبل المدرسٌن واالشراف التربوي .واما الفمرة (ضعف لدرة الطالب على
تحدٌد معطٌات المسالة والفمرة (الخوف من الفشل فً حل المسالة )جاءتا فً المرتبة الحادٌة
عشر حٌث كانت درجة حدتهما ( )2.225وٌعود ذلن الى اهمال المدرس لتوضٌح المسائل
للطالب لبل الحل وكذلن ضعف لغة بعض الطالب وعدم امكانٌتهم على تحوٌل العبارات
اللفظٌة الى الرموز المستخدمة بالموانٌن الخاصة بكل المسالة .والفمرة الثانٌة ٌعود الى التردد
الموجود داخل النفوس بسبب ضعف المطالعة والحفظ وكذلن سٌطرة رهبة االمتحان على
بعض الطالب واهمال معالجة هذه الظاهرة من لبل الكادر التدرٌسً .واما الفمرة (حفظ الموانٌن
بدون فهم ) جاء فً المرتبة الثانٌة عشر وكانت درجة حدتها ( )2.204وٌعود ذلن الى ضعف
المٌول العلمٌة لدى بعض الطالب واعتمادهم على اسلوب مطالعة الكتب االدبٌة فً التعامل مع
المواضٌع العلمٌة وكذلن الخطا فً اختٌار االختصاص الذي ٌتناسب مع مٌول الطالب مما
ٌؤدي الى اضطرار الطالب الى هذا النوع من الحفظ لعدم لدرتهم على فهم الحمائك العلمٌة
وضعف اتباع اسلوب التفكٌر العلمً من لبل المدرسٌن .واما الفمرة (خجل بعض الطالب من
طرح االسئلة عند مواجهة مشكلة فً الحل ) جاءت فً المرتبة الثالثة عشر وكانت درجة حدتها
()2.055وٌعود ذلن الى االساس التربوي الذي ٌتلماه الطالب فً بٌوتهم ,وتردد الطالب من
التحام الصعاب وتخطً الحواجز النفسٌة واهمال المدرس الوسائل التشجٌعٌة للطالب اثناء
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التعامل معهم وكبر الهوة والفجوة بٌن الطالب والهٌئة التدرٌسٌة .واما الفمرة (ضعف االستدالل
واالستنتاج لدى الطالب ) جاء فً المرتبة الرابعة عشر حٌث كانت درجة حدتها ()2.010
وٌعود ذلن الى عدم استخدام المدرسٌن الطرٌمة االستكشافٌة وطرٌمة المٌاس فً تدرٌس العلوم
وعدم خلك جو من المنالشة والحوار اثناء التدرٌس لتحفٌز الطالب وتحرٌن عمولهم مع المادة
,واما الفمرة (عدم المام الطالب بكٌفٌة تحوٌل وحدات المٌاس الصغٌرة الى الكبٌرة وبالعكس)
جاء فً المرتبة االخٌرة حٌث كانت درجة حدتها ( )2.125وٌعود ذلن الى ضعف االساس فً
مادة الرٌاضٌات فً المراحل االبتدائٌة والمتوسطة وضعف الحساب الذهنً والعملٌات على
االعداد النسبٌة والعشرٌة وعدم المعرفة بوحدات المٌاس واجزاء الوحدات .
ثانيا /الهدف الثاني
االجابة على الفرضٌة ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة بٌن المشكالت التً ٌواجهها
طالب لسم المٌكانٌن وطالب لسم المعادن .علما ان درجة الحرٌة هً ( )2وان لٌمة مربع كاي
الجدولٌة هً (. )%11
جدول ()4
تكرارات استجابات الطالب للمشكالت وفك متغٌٌر االختصاص ولٌمة مربع كاي ومستوى
الداللة االحصائٌة .
الداللة االحصائٌة
مربع
لٌست مشكلة
ت مشكلة لحد كبٌر مشكلة لحد ما
كاي
مٌكانٌن معادن مٌكانٌن معادن مٌكانٌن معادن
غٌر دالة
3
6
00
1
02
21
02
0
غٌر دالة
0.31
01
01
03
01
3
6
2
دالة
5,65
1
6
00
01
01
02
3
غٌر دالة
4,55
05
06
02
1
5
02
4
غٌر دالة
1,32
3
4
1
1
23
24
5
غٌر دالة
0,52
3
5
00
04
20
06
6
غٌر دالة
0,56
5
6
01
05
01
04
1
غٌر دالة
1,35
04
04
00
03
01
5
5
غٌر دالة
1,1
5
1
01
05
00
03
1
غٌر دالة
1,54
03
03
00
04
00
5
01
غٌر دالة
2,5
1
01
5
02
21
03
00
غٌر دالة
0,14
2
2
5
03
25
21
02
غٌر دالة
3,1
1
2
00
06
01
01
03
غٌر دالة
0,34
1
1
00
04
01
02
04
غٌر دالة
3,12
4
01
1
01
22
05
05
دالة
6,6
3
1
01
04
22
02
06
غٌر دالة
2,25
1
03
01
02
06
01
01
دالة
1,2
5
01
04
4
03
04
05
دالة
1,4
4
00
1
00
24
03
01
غٌر دالة
0,22
4
1
06
03
05
05
21
غٌر دالة
0,14
1
5
6
00
21
06
20
من الجدول (ٌ ) 2تبٌن عدم وجود فروق ذات داللة احصاائٌة اال فاً الفمارات ( , 05 , 06 , 3
 ) 01عنااد مسااتوى داللااة (  ) 1,15لصااالح طااالب لساام المعااادن وهااذا ٌعنااً ان طااالب لساام
-314-

العدد التاسع واالربعون  .مجلة الفتح  .أٌار لسنة 2102

م.م .مدحت نوري جلٌل

المعادن ٌعانون من مشكلة التنظٌم والترتٌب اثنااء كتاباة الحال ومان الكٌفٌاة فاً تحوٌال وحادات
المٌاس الصغٌرة الى الكبٌرة وبالعكس اكثر من طالب لسم المٌكانٌن  .وكذلن ٌتباٌن ان طاالب
لس م المٌكانٌن ٌمٌلون الى عدم اعتبار مسالة فهم معانً بعض المصطلحات والمدرة على الاربط
بٌن الموانٌن وفكرة المسالة مشكلة تواجههم فاً الحال اكثار مان طاالب لسام المعاادن الن درجاة
الحدة للفمرات (  ) 01 , 05الل من (. )2
االستنتاجات :
-0عدم اعتماد اسلوب التفكٌر العلمً فً تدرٌس العلوم .
-2ضعف المام المدرسٌن لطرائك التدرٌس الحدٌثة مثل(طرٌمة االكتشاف والمٌاس وحل
المشكالت ).
-3اهمال كثٌر من الطالب التنظٌم والترتٌب ومتابعة االخطاء اثناء حل المسألة
-4ضعف ثمة الطالب بانفسهم وتعرضهم للملك واالضطراب وخوفهم من الفشل اثناء الحل .
-5ضعف االساس فً مادة الرٌاضٌات عند كثٌر من الطالب .
-6سوء طرٌمة حفظ الموانٌن من لبل كثٌر من الطالب
-1عدم مراعاة بعض المدرسٌن والمدرسات للفروق الفردٌة بٌن اطالب .
-5للة المفردات اللغوٌة وضعف المعرفة بمعانً المصطلحات لدى كثٌر من الطالب .
-1عدم متابعة اولٌاء امور الطالب الوالدهم مما ٌجعلهم الٌبالون عند تغٌبهم اثناء الدوام .
انتىصياث :
-0فتح دورات مستمرة للمدرسٌن وخاصة فً طرائك التدرٌس لالطالع على الطرق الحدٌثة
واسالٌب التفكٌر العلمً .
-2االكثار من االمتحانات الٌومٌة وحل المسائل داخل الصف .
-3تشجٌع الطالب على حل المسائل داخل البٌت .
-4التعاون بٌن االدارة والمدرس واولٌاء االمور على توجٌه الطالب وزرع المٌول لدٌهم نحو
المدرسة .
-5خلك مساحة من الترفٌه للطالب لتشوٌمهم للعلم والتعلم .
-6استكمال متطلبات بٌئة التعلم .
-1مراعاة الفروق الفردٌة اثناء التدرٌس .

املقرتحاث :
-0اجراء بحث فً صعوبات حل المسائل فً مادة العلوم الصناعٌة لجمٌع االلسام الصناعٌة .
-2اجراء بحث حول اثر طرٌمة التفكٌر العلمً على تحصٌل الطالب فً مادة العلوم الصناعٌة .
-3اجراء البحث فً اثر التغذٌة الراجحة على المستوى العلمً لدى الطالب .
املصادر :
المصادر العربية :
-0ابو زٌنة  ,د .فرٌد كامل ",الرٌاضٌات مناهجها واصول تدرٌسها ",ط ,4دار الفرلان للنشر
والتوزٌع 0111,م.
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-2أمٌن  ,منى طه ",بحث مشكالت حل المسائل الرٌاضٌة لدى طلبة الصف الثانً المتوسط فً
مادة الرٌاضٌات من وجهة نظر المدرسٌن ",كلٌة المعلمٌن ,الجامعة المستنصرٌة ,مجلة كلٌة
المعلمٌن ,العدد العشرون 0111,م.
-3البٌاتً  ,عبد الجبار توفٌك  ,وزكرٌا انناسٌوس ",االحصاء الوصفً واالستداللً " ,مطبعة
الثمافة العالمٌة  ,بغداد 0111,م.
-4جابر ,عبد الحمٌد وعاٌد حبٌب ",اساسٌات التدرٌس",بغداد ,مطبعة العانً 0161,م.
-5خضر,نضلة حسن احمد ",اصول تدرٌس الرٌاضٌات " ,دار نافع للطباعة والنشر0114,م.
-6السٌد ,دمحم علً ",استراتٌجٌة ممترحة فً ضوء اسلوب النظم لتدرٌس مسائل الفٌزٌاء لطالب
الصف االول ثانوي " ,مجلة كلٌة التربٌة  ,العدد ( ,)34المنصورة 0111,م.
-1شكري ,سٌد احمد  " ,تطبٌمات اسس ومبادئ االحصاء " جامعة لطر  ,لطر . 0155,
-5عالل ,فاخر ",التربٌة لدٌمها وحدٌثها ",دار العلم للمالٌٌن ,ط2111 ,3م.
-1عاهد ,ابراهٌم وصالح ابو شندي ",اسالٌب تدرٌس الرٌاضٌات ",ط,0دار عمان للنشر
والتوزٌع 0155,م.
-01عطا هللا ,مٌشٌل كامل ",طرق واسالٌب تدرٌس العلوم ",ط,0عمان ,دار المسٌرة للنشر
والتوزٌع 2101,م.
-00المٌسً ,عاصم عبد هللا عودة ",معولات تدرٌس الطبٌعٌات فً المدارس االعدادٌة
الصناعٌة من وجهة نظر المدرسٌن والطلبة " ,رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ,المعهد العربً
العالً للدراسات التربوٌة والنفسٌة ,بغداد 2114,م.
-02كرو ,رحٌم ٌونس واخرون ",دراسة حفظ الحمائك االساسٌة للعملٌات االربعة الجمع
والطرح والضرب والمسمة ",مراجعة عبد الزهرة بالر ,مدٌرٌة المناهج والكتب 0155,م.
-03المعموري ,عصام عبد العزٌز ووالء عبد الرزاق الخالدي ",الصعوبات التً تواجه طالبات
معهد اعداد المعلمات المسائً فً حل المسائل الفٌزٌائٌة من وجهة نظرهن" ,مجلة الفتح ,العدد
السادس والعشرون 2116,م.
 -04نصحً  ,فؤاد ",التخطٌط التربوي على مستوى الوطن العربً "  ,دار الكتب اللبنانً ,
بٌروت .
المصادر االجنبية :
1-Good ,Carter V;Dictionary of Education 3rd,McarowHill,Newyork.1973.
2-Maline,Jane,T;strategies in mathematical problem solving .The Journal
of Educational research vol.73.No .2,p.101,1979.
ملحك ()0
اسماء الخبراء والمحكمٌن الذٌن استعان بهم الباحث
عنوان الوظٌفٌة
االختصاص
اسم التدرٌسً
ت
معهد اعداد المعلمٌن
طرائك الفٌزٌاء
 0أ.م.د.عصام عبد العزٌز دمحم
كلٌة التربٌة ابن
طرائك الفٌزٌاء
 2م .فراس محمود هادي
الهٌثم /بغداد
كلٌة التربٌة
طرائك الكٌمٌاء
 3م.د.منذر مبدر عبد الكرٌم
االساسٌة /دٌالى
كلٌة التربٌة
طرائك الرٌاضٌات
 4م .م .اٌمان كاظم احمد
االساسٌة/دٌالى
معهد اعداد المعلمٌن
طرائك الفٌزٌاء
 5م .عبد الرزاق عٌادة دمحم اللهٌبً
-316-

العدد التاسع واالربعون  .مجلة الفتح  .أٌار لسنة 2102

6
1
5
1

م.د.كرٌم علوان عبد هللا
م.دٌ.وسف احمد خلٌل
م.د .ثانً حسٌن خاجً
م.د.عادل كامل شبٌب
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طرائك اللغة العربٌة
طرائك العلوم
طرائك الفٌزٌاء
طرائك الرٌاضٌات

معهد اعداد المعلمٌن
معهد اعداد المعلمٌن
معهد اعداد المعلمٌن
كلٌة التربٌة ابن
الهٌثم /بغداد

ملحك ()2
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

اعدادٌة
بعموبة الصناعٌة
م /استبٌان اراء لجنة الخبراء
االستاذ الفاضل  ........................................................المحترم
تحٌة طٌبة -:
ٌموم الباحث باعداد دراسة تهدف الى تحدٌد (المشكالت التً تواجه طالب االعدادٌات الصناعٌة
فً حل المسائل الرٌاضٌة فً مادة العلوم الصناعٌة من وجهة نظرهم ) ولد اعد لائمة بهذه
الصعوبات ونظرا لما نعهده منكم من خبرة علمٌة لذا نرجوا ابداء راٌكم فً تحدٌد صالحٌة كل
فمرة من فمرات االستبٌان بوضع عالمة (صح) فً الحمل الذي ٌمثل راٌكم ,كما ارجوا ابداء
ممترحاتكم باضافة او حذف او تعدٌل الفمرات التً ترون انها مناسبة لذلن مع فائك شكري
وتمدٌري على تعاونكم .
مالحظة
ارجوا التفضل بذكر المعلومات االتٌة -:
-0االسم الكامل .
-2اللمب العلمً (او الوظٌفة ).
الباحث
مدحت نوري جلٌل الطائً

ت
0
2
3
4
5
6
1
5

الفمرات
عدم فهم الموانٌن واالعتماد على حفظها.
ضعف االساس بالعملٌات الرٌاضٌة .
صعوبة تفسٌر صٌغة المسالة وفهمها من لبل بعض
الطلبة .
للة المفردات اللغوٌة لدى الطلبة والتً تساعدهم
على فهم المسالة .
ضعف لدرة الطلبة على استحضار خطوات حل
المسالة .
االخفاق فً معالجة الخطا اثناء الحل .
انعدام التنظٌم والترتٌب اثناء كتابة الحل .
ضعف االساس فً طرٌمة واسلوب المراءة لدى
بعض الطلبة .
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عدم المدرة على الربط بٌن لوانٌن ومفردات
1
المواضٌع المتداخلة .
 01التولف اثناء الحاجة الى االستدالل واالستنتاج اثناء
الحل .
 00عدم فهم معانً بعض المصطلحات الخاصة
بالموضوع .
 02ضعف المهارة فً استخدام بعض العملٌات
الحسابٌة .
 03الخوف من الفشل فً حل المسالة .
 04فشل بعض المدرسٌن فً استخدام الطرق المناسبة
فً اٌصال المادة الى الطلبة .
 05صعوبة اسلوب صٌاغة المسالة من لبل بعض
المدرسٌن .
 06عدم لدرة الطالب على الربط بٌن فكرة المسالة
وفكرة المادة .
 01تعرض الطلبة الى االضطراب والملك اثناء الحل .
 05خجل بعض الطلبة من السؤال اثناء عدم الفهم .
 01كثرة الغٌابات لدى الطلبة .
 21اختالط الموانٌن فً ذهن الطالب بسبب تداخل
المادة وتشابه الرموز .
 20اهمال كتاب العملٌات الحسابٌة بسبب انفصاله عن
الكتاب النظري .
المالحظات االخرى ان وجدت:

ملحك ()3
بسم ميحرلا نمحرلا هللا
اعدادٌة
بعموبة الصناعٌة
م /استبٌان مغلك للطلبة
عزٌزي الطالب :
تحٌة طٌبة :
ٌموم الباحث باجراء دراسة حول "المشكالت التً تواجه طالب االعدادٌات الصناعٌة فً حل
المسائل الرٌاضٌة فً مادة العلوم الصناعٌة من وجهة نظرهم " ولكونن من طلبة المرحلة فان
)امام الفمرة
لراٌن اهمٌة للبحث .لذا نرجوا االجابة على فمرات االستبٌان بوضع عالمة (
فً الحمل الذي تراه مناسبا مع جزٌل الشكر والتمدٌر لتعاونكم .
التعلٌمات
-0اذا كنت تعتمد ان الفمرة تمثل مشكلة لحد كبٌر فٌرجى وضع عالمة ( ) فً حمل (مشكلة
لحد كبٌر ).
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)فً حمل (مشكلة لحد

-2اذا كنت تعتمد ان الفمرة تمثل مشكلة لحد ما فٌرجى وضع عالمة (
ما ).
) فً حمل (لٌست مشكلة
-3اذا كنت تعتمد ان الفمرة ال تمثل مشكلة فٌرجى وضع عالمة (
)
اسم المدرسة /
المسم /
ت
0
2
3
4
5
6
1
5
1
01
00
02
03

الفمرات

مشكلة لحد
كبٌر

حفظ الموانٌن بدون فهم
ضعف المٌام ببعض
مهارات العملٌات الحسابٌة
االساسٌة
ضعف لدرة الطالب على
تحدٌد معطٌات المسالة
ضعف لدرة الطالب على
استحضار خطوات حل
المسالة
ضعف لدرة الطالب على
معالجة الخطا اثناء حل
المسالة
ضعف التنظٌم والترتٌب
لدى الطالب اثناء كتابة
الحل
ضعف االساس فً طرٌمة
واسلوب المراءة لدى
الطالب
ضعف لدرة الطالب على
الربط بٌن الموانٌن وفكرة
المسالة
ضعف االستدالل
واالستنتاج لدى الطالب
عدم فهم معانً بعض
المصطلحات الخاصة
بالموضوع
الخوف من الفشل فً حل
المسالة
فشل بعض المدرسٌن فً
استخدام الطرائك المناسبة
الٌصال المادة الى الطالب
تعرض الطالب الى الملك
واالضطراب اثناء الحل
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04
05
06
01
05

01
21
20

خجل بعض الطالب من
طرح االسئلة عند مواجهة
مشكلة فً الحل
كثرة الغٌابات لدى الطالب
اختالط الموانٌن فً اذهان
الطالب بسبب تداخل المادة
وتشابه الرموز
عدم االكثار من االمتحانات
الٌومٌة فً المسائل
الرٌاضٌة
عدم المام الطلبة بكٌفٌة
تحوٌل وحدات المٌاس
الصغٌرة الى الكبٌرة
وبالعكس
عدم المام الطلبة
باستراتٌجٌات حل المسالة
ضعف الخبرات المتراكمة
لدى الطالب
عدم لدرة بعض المدرسٌن
من صٌاغة المسالة بما
ٌتناسب مع لغة الطالب
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