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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية مقرتحة حلل امل�سائل الريا�ضية
الهند�سية على حت�صيل طالب ال�صف الثامن الأ�سا�سي واجتاهاتهم نحو الريا�ضيات ،ولتحقيق
هذا الهدف ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي حيث ُبنيت اال�سرتاتيجية ،واُ�ستخدمت يف
تعليمهم حل امل�سائل الهند�سية يف وحدة امل�ساحات والتكاف�ؤ يف الأ�شكال الهند�سية.
وقد طبقت الدرا�سة على عينة ع�شوائية من ( )96طالب ًا اختريوا من مدر�سة من مدار�س
مدينة غزة ،حيث ق�سمت العينة �إىل جمموعتني� ،إحداهما جتريبية تعلمت حل امل�سائل
با�ستخدام اال�سرتاتيجية املقرتحة ،والأخرى �ضابطة تعلمت بالطريقة التقليدية .وقد �صمم
الباحث اختباراً حت�صيلي ًا ومقيا�س اجتاه ملعرفة �أثر هذه اال�سرتاتيجية على التح�صيل
واالجتاه ،و�أظهرت النتائج:
1 .1وجود فروق ذات داللة اح�صائية عند م�ستوى الداللة  0.05يف التح�صيل بني
متو�سط درجات طالب املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة ،ل�صالح
املجموعة التجريبية.
2 .2عدم وجود فروق ذات داللة اح�صائية عند م�ستوى الداللة  0.05يف االجتاه نحو
الريا�ضيات بني طالب املجموعتني التجريبية وال�ضابطة.
هذا وقد �أو�صت الدرا�سة بتوظيف هذه الإ�سرتاتيجية يف حل امل�سائل الهند�سية
وت�شجيع املعلمني على ا�ستخدامها يف ممار�ساتهم التعليمية.
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Abstract:
This study aimed at identifying the effect of using a proposed strategy in
teaching problem solving in geometry for the students of 8th class on their
achievement and attitudes towards mathematics.
To achieve the objective of this study, the researcher used the experimental
method; He prepared the strategy and used it in one school in Gaza. A random
sample of (96) students was selected from the population of the study, and an
achievement test and attitude scale were designed for this purpose.
The results showed that:
1.

2.

There were significant differences at (α ≤ 0.05) in achievement between
the mean of marks of the students in the experimental group and the
students in the control group in favor of the experimental group.
There were no significant differences at (α ≤ 0.05) in the attitudes towards
mathematics, between the students of the two groups.
Consequently the study recommended:

Encouraging math's teachers to use this strategy in their performance of
teaching geometry.
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مقدمة:
لقد طر�أ على الريا�ضيات املدر�سية يف ال�سنوات الأخرية تغيري جذري يف �أكرث بالد
العامل ،فقد تغريت املناهج واملقررات ،و�أُدخلت فروع جديدة على الريا�ضيات يف جميع
املراحل التعليمية ،و�صممت م�رشوعات جتريبية عدة ،وعقدت �شتى امل�ؤمترات الدولية،
ونوق�شت فيها م�سائل عدة تتعلق بتعليم الريا�ضيات وتعلمها.
وقد �شهدت مناهج الريا�ضيات تطورات عديدة عاملي ًا وحملياً ،فعلى امل�ستوى العاملي
بد�أت معظم الدول املتقدمة يف مراجعة برامج تدري�س الريا�ضيات بها مراجعة �شاملة
بغر�ض تطويرها والإرتقاء بها ،حتى تواكب متطلبات القرن احلادي والع�رشين ،ونتج عن
ذلك ظهور م�رشوع املناهج املدر�سية للقرن احلادي والع�رشين يف كثري من الدول ،كما
واكب هذه التطورات ظهور بع�ض املداخل اجلديدة يف تدري�س الريا�ضيات ،ومنها ت�شجيع
الأبحاث الريا�ضية والأن�شطة اخلا�صة باملتفوقني واملبدعني.
وانعك�ست هذه التطورات على مناهج الريا�ضيات وتدري�سها حملياً ،فقد طر�أ يف الآونة
الأخرية اهتمام خا�ص يف تعلم الريا�ضيات ،ويف تعليمها على نحو يجعل الطلبة يدركون
عملية تعلمها ،وقد لوحظ هذا االهتمام من خالل تغيري نظرة املعلمني لتعليم هذه املادة،
فبعد �أن كان اهتمامهم قا�رصاً على تعليم املعلومات و�إك�ساب الطلبة مهارة �إجراء العمليات
الريا�ضية� ،أ�صبح الآن يرتكز يف تنمية قدرات الطلبة على مواجهة امل�شكالت يف �صورة
تدريبات وم�سائل مطلوب حلها بوا�سطة معطيات حمددة ،وتهيئة املواقف التي تثري التفكري
وت�ساعدهم على ا�ستدعاء اخلربات ال�سابقة ،و�إك�سابهم مهارات التفكري التي ت�ساعدهم على
ا�ستخال�ص و�إدراك وربط العالقات املوجودة بني عنا�رص امل�شكلة ،وخرباتهم ال�سابقة
للو�صول �إىل حل لهذه امل�شكلة�( .شاهني . )2 :1995 ،وبهذا �شعروا �أن عليهم �أن يحدثوا
تغيرياً ما يف عملهم� ،أو يف طريقة تدري�سهم ،كي ينعك�س ذلك وب�شكل �إيجابي على اجتاهات
طلبتهم نحو الريا�ضيات وم�ستوى حت�صيلهم فيها.
وقد �أدرك الباحث �أن الرتبية احلديثة يف توجهها لتحديث التدري�س قد �أعطت اهتمام ًا
كبرياً ال�ستخدام �أ�ساليب وطرائق تتفق والقدرات الفكرية للطلبة ،وت�ؤدي �إىل تطوير مهاراتهم
وقدراتهم العقلية ،ولي�س ذلك هو ما تهدف �إليه طريقة تدري�س الريا�ضيات فح�سب ،و�إمنا
يكمن الهدف يف تنمية االجتاه نحو الت�أمل والبحث واال�ستق�صاء (.)Hudgins, 1996 :53
ويرى الباحث �أن كثرياً من املعلمني يعتربون الهدف الأ�سمى من تعليمهم نقل ما جاء
يف الكتب �إىل �أذهان طلبتهم ،والت�أكد من حفظهم ملحتوى هذه الكتب من �أجل النجاح يف
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االمتحان ،وبالتايل ي�صبح الطالب اجليد يف نظرهم هو الأقدر على حفظ احلقائق والقوانني
و�إجراء العمليات الريا�ضية ،وهذا نابع من نظرتهم للريا�ضيات على �أنها جمرد عمليات
وقوانني ومهارات ،دون �أن يدركوا �أنها طريقة منطقية للبحث تقوم على التفكري والت�أمل
واال�ستنتاج ،و�أن �إجراء العمليات هو �أقل ما فيها �ش�أناً .و�أن الهدف من تعليم الريا�ضيات
لي�س فقط تنمية مهارة �إجراء العمليات الريا�ضية ،وحل م�سائل جمردة ال متت ب�صلة للواقع،
و�إمنا يهدف تعليمها �أي�ض ًا �إىل �إك�ساب الطلبة �أ�ساليب التفكري ال�صحيح مبا ينمي قدراتهم
على حل ما يواجههم يف بيئتهم من م�شكالت يف حا�رضهم �أو م�ستقبلهم( .دياب،
. )4 :1997
وهذا ما دفع الباحث �إىل تركيزه على الت�سا�ؤل :ما الذي يعلمه املعلم؟ و�إمنا تعدى
ذلك لي�شمل الت�سا�ؤالت الأخرى :كيف يعلمه؟ وملاذا يعلمه؟ و�إىل �أي مدى تتحقق الأهداف
التعليمية املن�شودة؟
وال ينكر الباحث اجلهود الكبرية التي بذلت من قبل الرتبويني والتي �شملت م�ؤمترات
تطوير مناهج وطرق تدري�س الريا�ضيات ،والتي كان من �أبرزها م�ؤمتر املعلمني العرب
ال�ساد�س لتدري�س الريا�ضيات املعا�رصة ،والذي عقد يف البالد العربية �إىل تنمية القدرة على
االكت�شاف واالبتكار و�إك�ساب الطلبة اجتاهات �إيجابية نحو الريا�ضيات ،وعادات اجتماعية
�سليمة مثل املو�ضوعية والتفكري والدقة والتنظيم ،وا�ستخدام �أ�ساليب التخطيط والت�صميم
يف حل امل�شكالت.
كما ركز م�ؤمتر امل�رشفني الرتبويني للريا�ضيات يف مناطق عمل وكالة غوث وت�شغيل
الالجئني ،والذي نظم برعاية منظمة اليون�سكو يف عمان �سنة 1996م ،على �رضورة تطوير
مناهج الريا�ضيات لتحقق من �أهدافها الأ�سا�سية تنمية قدرة التفكري املنظم واالهتمام
بتن�شيط التفكري كمنتج تعليمي مل�ساعدتهم على حل ما يواجههم من م�شكالت ،وهذا ما
�أكدته �أي�ض ًا كثري من الدرا�سات ،وطالبت به ،والتي من �أهمها درا�سة (راي�س 1993 :25
 ، )Rice & others,كما بذلت جهود عديدة ال�ستحداث مداخل و�أ�ساليب جديدة لتدري�س
الريا�ضيات باملراحل التعليمية املختلفة ،وقد قدمت �أفكار عديدة للتدري�س الإبداعي عام
1993م من خالل املناهج الدرا�سية ،تال ذلك �إعداد قوائم مماثلة للأعوام 1995 ،1994م
لتكون م�صادر ي�ستعني بها املعلمون عند تدري�س الريا�ضيات لتنمية الإبداع عند طلبتهم.

الشعور باملشكلة:
لقد الحظ الباحث من خالل عمله م�رشف ًا ملادة الريا�ضيات و�أ�ستاذاً م�شارك ًا للمناهج
وطرق تدري�س الريا�ضيات يف اجلامعات الفل�سطينية بقطاع غزة ،ومن خالل لقاءاته مع
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عدد من معلمي الريا�ضيات �أثناء �إ�رشافه على طلبة اجلامعة يف مقرر الرتبية العملية �أن
كثرياً من ه�ؤالء املعلمني يواجهون �صعوبة يف جعل طالبهم قادرين على حل امل�سائل
الريا�ضية وب�شكل خا�ص امل�سائل الهند�سية .وي�ستطيع معلمو الريا�ضيات يف مدار�س قطاع
غزة اكت�شاف قدرات طالبهم ال�ضعيفة يف حل امل�سائل ،وذلك من خالل مالحظاتهم للحرية
واالرتباك ،وعدم قدرتهم على حتديد النظريات الالزمة ،وهم يحاولون حل واحدة من
امل�سائل الهند�سية ،وبالرغم من معرفتهم �أن لهذا ال�ضعف �أ�سباب ًا عديدة� ،إال �أنهم مييلون
�إىل تقدمي احللول لطالبهم دون ال�سعي �إىل �إك�سابهم طرائق وا�سرتاتيجيات تنمي قدراتهم
على التفكري واحلل ،ويقوم الطالب بن�سخ احللول وهم يتعجبون من اهتداء املعلم �إىل مثل
هذا احلل املرتب ،بينما مل ي�ستطيعوا هم �أن يحلوا تلك امل�سائل على الرغم من معرفتهم
للنظريات والقوانني �أو �سماعهم بها.
كما تكررت �شكوى الطالب و�أولياء �أمورهم من �أن مادة الريا�ضيات وبالذات �أحد
فروعها وهو الهند�سة على درجة عالية من التجريد وال�صعوبة باملقارنة بغريها من املواد
الدرا�سية ،ولذا ف�إن تعلمها ميثل �صعوبة لهم ،ويظهر ذلك جلي ًا من خالل تدين م�ستوى
حت�صيلهم الدرا�سي ،وخا�صة يف حل امل�شكالت وامل�سائل الريا�ضية الهند�سية ,مقارنة
بنتائجهم يف اختبارات تت�ضمن �أ�سئلة رقمية جمردة (اخلالدي. )1996 :8 ,

هذا وقد تو�صل الباحث �إىل هذه النتائج من خالل ما ي�أتي:
♦ ♦�آراء كثري من املعلمني وامل�رشفني القائمني على تدري�س مادة الريا�ضيات.
♦ ♦فح�ص نتائج الطالب يف مادة الريا�ضيات وب�شكل خا�ص يف فرع الهند�سة.
♦ ♦�شكوى �أولياء �أمور الطالب من تدين م�ستويات حت�صيل �أبنائهم مقارنة بنتائج
املواد الأخرى.
وهذا ما دفع الباحث �إىل التفكري يف �إعادة معاجلة هذا املو�ضوع باقرتاح ا�سرتاتيجية
تعليم منا�سبة ،ت�سهل مهمة ودرا�سة هذه املو�ضوعات مبا ينا�سب طالب املرحلة الأ�سا�سية،
�إميان ًا منه �أن طريقة التدري�س ال تقل �أهمية عن العنا�رص الأخرى املكونة لعملية التعليم
والتعلم ب�صفة خا�صة وللمنهاج ب�صفة عامة �إن مل تكن �أهمها.
ولهذا تناول الباحث هذه الق�ضية بالبحث والدرا�سة لعله يتعرف على �أثر هذه
اال�سرتاتيجية املقرتحة يف تدري�س امل�سائل الهند�سية على حت�صيل الطلبة يف الريا�ضيات
وعلى اجتاهاتهم نحو ما يتعلمون.
وقد راعى �أن تكون خطوات اال�سرتاتيجية املقرتحة منا�سبة مل�ستواهم بحيث ي�سهل
لهم حتديد امل�شكلة وفهمها وتق�سيمها �إىل م�شكالت فرعية ،وتوايل خطوات احلل بت�سل�سل
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منطقي ،وتدريبهم على املهارة عند و�ضع خطة احلل وتنفيذها ،كما راعى �أن تكون هذه
اال�سرتاتيجية املقرتحة على هيئة منظومة متدرجة ب�شكل منطقي ومنا�سبة مل�ستوى الطالب
العقلي ،وحتقق التكامل بني �أ�ساليب وطرق تدري�س الريا�ضيات بفروعها املتعددة.

مشكلة الدراسة:
يف �ضوء ما �سبق تتحدد م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

ما �أثر ا�ستخدام اال�سرتاتيجية املقرتحة حلل امل�سائل الريا�ضية الهند�سية
على حت�صيل طالب ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف الريا�ضيات ،واجتاهاتهم
نحوها؟
ويتفرع من ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية الآتية:
 .أما �أثر ا�ستخدام اال�سرتاتيجية املقرتحة حلل امل�س�ألة الريا�ضية الهند�سية على
حت�صيل طالب ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف الريا�ضيات؟
.بما �أثر ا�ستخدام اال�سرتاتيجية املقرتحة حلل امل�س�ألة الريا�ضية الهند�سية على اجتاه
الطالب نحو الريا�ضيات؟

هدف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل حتقيق ما ي�أتي:
● ●بناء ا�سرتاتيجية مقرتحة حلل امل�سائل الهند�سية.
● ●التعرف �إىل �أثر توظيف اال�سرتاتيجية املقرتحة حلل امل�س�ألة الريا�ضية الهند�سية
على حت�صيل الطالب يف مادة الريا�ضيات وكذلك اجتاهاتهم نحوها ،وذلك من خالل �إعداد
دليل للمعلم يت�ضمن طريقة ا�ستخدام اال�سرتاتيجية املقرتحة ،وتوظيفها يف تعليم وتعلم
طالب ال�صف الثامن الأ�سا�سي للهند�سة من خالل عينة الدرا�سة.

فرضيات الدراسة:
وللإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،فقد قام الباحث ببناء الفر�ضيات االح�صائية
الآتية:
1 .1توجد فروق ذات داللة اح�صائية عند م�ستوى ( )α ≥ 0.05بني متو�سط درجات

الطالب يف كل من جمموعتي البحث التجريبية وال�ضابطة يف االختبار التح�صيلي ل�صالح
طالب املجموعة التجريبية.
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2 .2توجد فروق ذات داللة اح�صائية عند م�ستوى ( )α ≥ 0.05بني متو�سط درجات
الطالب يف كل من جمموعتي البحث التجريبية وال�ضابطة يف مقيا�س االجتاه نحو
الريا�ضيات ل�صالح طالب املجموعة التجريبية.

أهميـة الدراسة:
تنبع �أهمية الدرا�سة لكونها:
1 .1حماولة لبناء ا�سرتاتيجية تعليمية حلل امل�سائل الريا�ضية الهند�سية.
2 .2قد تفيد معلمي الريا�ضيات يف بناء خطط درو�سهم وتنفيذها بطريقة فاعلة.
3 .3تزود معلمي الريا�ضيات بدليل للمعلم ي�ساعدهم يف تدري�س الهند�سة وتعليم
طالبهم حل امل�سائل الريا�ضية.
4 .4تزود املعلمني وطلبة الدرا�سات العليا مبقيا�س اجتاه نحو مادة الريا�ضيات ،ميكن
اال�ستفادة منه يف البحوث الرتبوية ،ويف م�شاريع تخرجهم.
5 .5ت�ضع بني �أيدي م�صممي املناهج وم�ؤلفي الكتب املدر�سية ا�سرتاتيجية ،ميكن من
خاللها تنمية قدرات الطلبة على حل امل�سائل الريا�ضية الهند�سية.
6 .6من الدرا�سات القليلة التي تناولت امل�س�ألة الهند�سية ب�شكل خا�ص ،واحلاجة املا�سة
ملثل هذه الدرا�سات التي تن�شد تطوير العملية التعليمية /التعلمية وحت�سينها من �أجل تعديل
اجتاهات الطلبة نحو هذه املادة.

حدود الدراسة:
اقت�رصت هذه الدرا�سة على عينة من طالب ال�صف الثامن الأ�سا�سي لتطبيق و�إجراء
التجربة عليها اختريت من مدر�سة من مدار�س وكالة الغوث يف مدينة غزة.
كما اقت�رصت على توظيف اال�سرتاتيجية املقرتحة يف تعليم الطالب وحدة «امل�ساحات
والتكاف�ؤ» يف الأ�شكال الهند�سية املقررة على طالب ال�صف الثامن الأ�سا�سي.
ومن حيث املجال الزمني فقد ُنفذت التجربة يف الن�صف الثاين من العام الدرا�سي
 2007/2006ولفرتة زمنية حمددة مدتها �شهر ون�صف ال�شهر ومبعدل ثالث �ساعات
�أ�سبوعيا يف �شهري يناير وفرباير.
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مصطلحات الدراسة:
◄ ◄اال�سرتاتيجية:
عرف (�أور�ستني )35 :1990 ،اال�سرتاتيجية التعليمية ب�أنها جمموعة من اخلطوات
واملمار�سات التي يتبعها املعلم داخل الف�صل بحيث ت�ساعده على حتقيق الأهداف
املن�شودة.
كما عرفتها (نظلة خ�رض )53 :1986 ،ب�أنها جمموعة من الأفعال املتتابعة املخططة
التي يقوم بها املعلم للو�صول �إىل نتائج معينة.
وكذلك عرفتها (حمبات �أبو عمرية )188 :1997 ،ب�أنها جمموعة من الأفعال التي
يقوم بها املعلم بعد تخطيط م�سبق لأحد املو�ضوعات وفق �أن�شطة تعليمية و�أوراق عمل
للتلميذ و�إر�شادات للمعلم حمددة و�أ�ساليب تقومي ،بحيث حتقق هذه اخلطة �أهداف ًا معينة
ونتائج مق�صودة.

وقد تبنى الباحث التعريف التايل لال�سرتاتيجية:
هي جمموعة من اخلطوات والإجراءات التي يقوم بها املعلم م�ستخدم ًا التقنيات
التعليمية والأن�شطة املتعددة ،والتي ت�ساعده على حتقيق الأهداف التعليمية املق�صودة
واملحددة م�سبقاً.

◄ ◄االجتاه نحو الريا�ضيات:
تتعدد تعريفات االجتاه� ،إال �أن معظم الآراء تتفق على �أن االجتاه هو �شعور الفرد الثابت
ن�سبي ًا الذي يحدد ا�ستجابته نحو مو�ضوع معني �أو ق�ضية معينة من حيث القبول �أو الرف�ض
�أو الت�أييد �أو املعار�ضة ،ويعرف االجتاه نحو الريا�ضيات ب�أنه الإح�سا�س بحب الريا�ضيات
عرفه (تانربافات )1995 :20 ,ب�أنه ا�ستعداد
واالهتمام بها( .ح�سن ، )45 :1992 ،كما َّ
م�سبق وثابت ومطرد ن�سبي ًا لل�سلوك واال�ستجابة بطريقة معينة �إزاء الأ�شخا�ص والأ�شياء
والق�ضايا .ويعرفه الباحث يف هذه الدرا�سة �إجرائي ًا ب�أنه «�شعور املتعلم العام والثابت

ن�سبياً بالقبول �أو الرف�ض نحو مادة الريا�ضيات ،ويعرب عنه بالدرجة التي يح�صل
عليها املتعلم يف مقيا�س اجتاه خ�ص�ص لذلك».
◄ ◄التح�صيل الدرا�سي يف الهند�سة:

جاء تعريف التح�صيل يف قامو�س الرتبية وعلم النف�س ب�أنه �إجناز عمل ما� ،أو �إحراز
التفوق يف مهارة معينة( .جنار . )15 :1960 ،كما عرفه (حمدان )107 :1996 ،ب�أنه نتاج
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عملية التعلم ،وهو �إدراكي يف معظمه يرتكز على املعارف واخلربات التي اكت�سبها
املتعلم نتيجة مروره بخربات ومواقف تعليمية� .أما الباحث فقد تبنى التعريف التايل
للتح�صيل يف الهند�سة:

هو نتاج ما اكت�سبه املتعلم من معارف ومهارات هند�سية واجتاهات نتيجة
درا�سة وحدة «امل�ساحات والتكاف�ؤ» من خالل اال�سرتاتيجية املقرتحة ،ويقا�س
بالدرجة التي يح�صل عليها املتعلم يف اختبار ي�صمم لذلك.
◄ ◄امل�س�ألة الريا�ضية:
يعرف كالو�سماير ( )1978امل�س�ألة ب�أنها موقف م�شكل يواجه الفرد ،وعليه �أن ي�ستجيب
له ،ولكنه ال ميلك الو�سائل واملعلومات اجلاهزة التي ميكنه ا�ستخدامها يف الو�صول �إىل
احلل .ويعرفها فيلب�س (� )1980أنها موقف يواجه الفرد دون �أن يكون لديه �إجراء جاهز
يتبعه للو�صول �إىل احلل� .أما بوليا ( )1960فيعرفها ب�أنها �س�ؤال يطلب الإجابة عنه ،بحيث
ي�شكل هدف ًا للفرد يريد حتقيقه ،وال ي�ستطيع بلوغه بالطرق امل�ألوفة لديه ،وي�شكل حتدي ًا ال
ميكن بلوغه بالطرق العادية ،وقبول الفرد التحدي والت�صدي له �رشط �أ�سا�سي من �رشوط
امل�س�ألة�( .أبو زينة  202 :2001ط . )5وقد تبنى الباحث التعريف التايل للم�س�ألة الريا�ضية
الهند�سية:

ب�أنها موقف جديد يف �أي مو�ضوع من مو�ضوعات الهند�سة يواجه املتعلم لأول
مرة دون �أن يكون لديه ا�ستجابة جاهزة لهذا املوقف ،ويتطلب مهارات عقلية عليا
للو�صول �إىل احلل.
◄ ◄الطريقة التقليدية يف التدري�س:
طريقة يكون فيها املعلم حمور العملية التعليمية ،وفيها ُتقدم امل�س�ألة الهند�سية
و ُتعر�ض عر�ضا لفظيا باال�ستعانة بالر�سم وال�رشح ,بينما يكون دور املتعلم قا�رصاً على
اال�ستماع ملا يقوله املعلم واال�ستجابة ال�سئلته.

اإلطار النظري:
يتناول الإطار النظري جزئني رئي�سني وهما:
االسرتاتيجية ومفهومها وأنواعها ،وحل املشكالت كاسرتاتيجية حلل املسائل.
●

●�أوالً  -اال�سرتاتيجية التعليمية:

ي�ضع املعلم ت�صوراً م�سبق ًا ملا �سيقوم به يف تنفيذه للموقف التعليمي من �أجل حتقيق
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الأهداف املن�شودة ،ونتيجة لهذا العمل الفكري ي�ضع املعلم نتاج تفكريه يف �صورة خطوات
�إجرائية وتدابري مر�سومة ،وبعد ذلك ي�أتي اجلانب العملي التنفيذي من عمل املعلم

حيث يقوم مبا ي�أتي:

 .أاختيار وحتديد اال�سرتاتيجيات والطرائق والأ�ساليب والن�شاطات املنا�سبة.
.بتنظيم املتعلمني يف فرق عمل.
.تاختيار وتوظيف املواد واملوارد وامل�صادر التعليمية /التعلمية املتوافرة.
ويالحظ �أن جميع ما ذكر يقع يف دائرة �سيطرة املعلم ،وبا�ستطاعته تكييفها وتوظيفها
بفاعلية يف �سبيل حتقيق تعليم وتعلم ف َّعالني ،ويطلق على جملة الطرائق والأ�ساليب
امل�ستخدمة يف العملية التعليمية /التعلمية م�صطلح «اال�سرتاتيجية» �أي مبعنى �أنها:

«جمموعة من املبادئ والقواعد والطرائق التي توجه خطوات املعلم واملتعلم
من �أجل تنظيم عملية التعليم والتعلم ،وبلوغ الأهداف املن�شودة»( .دياب:2001 ،
 . )128وقد جاء تعريفها يف قامو�س الرتبية ب�أنها «التخطيط والتوجيه ال�شامل جلميع
العمليات وال�سيا�سات خلدمة �أهداف معينة». )Oxford American Dict. 1980: 77( .
ومما �سبق يرى الباحث �أن اال�سرتاتيجية �أ�شمل و�أعم من الطريقة والأ�سلوب ،فالطريقة
ال تتم �إىل يف �ضوء ا�سرتاتيجية معينة وم�سبوقة� ،أما الأ�سلوب فهو جزء �سلوكي مت�ضمن يف
اال�سرتاتيجية .وتنق�سم اال�سرتاتيجيات �إىل ق�سمني:
 .أا�سرتاتيجية تعليم :وتتكون من قواعد ومبادئ وطرائق يتبناها املعلم من �أجل
م�ساعدة تالميذه على التعلم.
.با�سرتاتيجية تعلم :وتتكون من قواعد ومبادئ وطرائق ي�ستخدمها املتعلم من �أجل
اكت�ساب اخلربات املطلوبة.

وت�صنف ا�سرتاتيجيات التعليم يف فئات متعددة بح�سب املعايري الأ�سا�سية
الآتية:


دور املعلم وم�س�ؤوليته فيها.



الوقت الذي يتطلبه تنفيذها.



دور املتعلم فيها.



نوعية التعلم احلا�صل وثباته ودميومته.
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وهذه اال�سرتاتيجيات هي:
 ا�سرتاتيجية العر�ض وا�سرتاتيجية التفاعل وا�سرتاتيجية اال�ستك�شاف
وتعتمد ا�سرتاتيجية العر�ض وما يت�صل بها من طرائق و�أ�ساليب وتقنيات على دور

املعلم ،حيث ي�شكل الدور الرئي�س يف كل عملياتها و�أ�ساليبها ،فهو الذي ميار�س الن�شاط
التعليمي ب�صورة كاملة طيلة الوقت ،وينح�رص دور املتعلمني يف �إطار هذه اال�سرتاتيجية
على اال�ستقبال فقط ،ومن الطرائق التي تت�ضمنها ا�سرتاتيجية العر�ض :طريقة املحا�رضة
وطريقة العر�ض والتو�ضيح وطريقة ال�رشح ،وتعد هذه اال�سرتاتيجية �أقل اال�سرتاتيجيات
منا�سبة لتعليم الريا�ضيات.

�أما ا�سرتاتيجية التفاعل فتقوم على الطرائق والأ�ساليب التي حتقق نوع ًا من التوازن
بني دور كل من املعلم واملتعلم ،ولكن يتوقف جلوء املعلمني �إىل ا�ستخدامها على الكثري من
العوامل امل�ؤثرة يف عملية التعليم والتعلم ،ومنها الوقت املتوافر للموقف وم�ستوى املتعلمني
ومدى التجان�س بينهم وطبيعة املو�ضوع الدرا�سي والأهداف املن�شودة من تعليمه ،ومدى
توافر الأدوات والأجهزة وامل�صادر التعليمية التعلمية ،ومن طرائق هذه اال�سرتاتيجية طرح
الأ�سئلة واحلوار واملناق�شة ولعب الأدوار ،ومعظم هذه الطرائق حتقق �أكرب قدر من امل�شاركة
الفعالة للمتعلمني واملعلمني وبالتايل حتقق ا�ستيعاب ًا �أكرث للمعلومات واخلربات.
و�أما ا�سرتاتيجية اال�ستك�شاف فهي ا�سرتاتيجية يكون الدور الأكرب يف طرائقها
للمتعلم ،وينح�رص دور املعلم على تنظيم املوقف التعليمي وقيادته ،وتوفري املثريات
وامل�صادر التي تي�رس عمليات التعلم ،وقد تكون ا�سرتاتيجية اال�ستك�شاف وما يت�صل بها من
طرائق و�أ�ساليب �أف�ضل الطرائق يف تعليم وتعلم الريا�ضيات (بلقي�س. )1996 :28 ,
وهكذا فاملعلم اجليد والكفي هو الذي يخطط ال�ستخدام اال�سرتاتيجية املنا�سبة
للموقف التعليمي ،وملو�ضوع درا�سته ومل�ستوى تالميذه ،ويختار الطريقة التي يرى �أنها
�رضورية مل�ساعدة املتعلم على ت�شكيل واكت�ساب البنى العقلية التي متكنه من اال�ستك�شاف
و�أداء املهارات وحل امل�شكالت( .دياب –131 :2001 ،مرجع �سابق).
●

●ثانياً  -حل امل�شكالت:

لقد جاء يف قمة هرم «النتاجات التعليمية» �أو �أمناط التعليم جلانييه ،الأهداف
التعليمية املتعلقة بحل امل�سائل� ،إذ �إن جانييه اعترب حل امل�شكالت من �أهم الأهداف ،بل
اعتربها الهدف النهائي الذي يجب �أن نو�صل املتعلم �إليه ،وذلك لكون هذا الهدف من �أكرث
�أ�شكال ال�سلوك الإن�ساين تعقيداً �أو �أهمية�( .أبو زينة – 71 :2001 ،مرجع �سابق).
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ويف الكتب املدر�سية ملبحث الريا�ضيات ،يتم تعليم حل امل�شكالت من خالل حل
امل�س�ألة الريا�ضية ،وهو ن�شاط يقوم به الفرد ،وي�ستخدم فيه املبادئ والأ�ساليب بن�سق فكري
متقدم ،وذلك للو�صول �إىل هدف حمدد ،ومن خالل حل امل�س�ألة الريا�ضية يتم اتقان تعليم
املبادئ واملفاهيم والعالقات واملهارات ،فحل امل�س�ألة لي�س هو جمرد تطبيق للقوانني
واملبادئ ،بل هو �أي�ض ًا عملية تنتج تعلم ًا جديداً ،حيث يقوم املتعلم بعمليات فكرية عليا،
ي�ضع الفر�ضيات ويجربها وي�ستدعي اخلربات ،وهو عندما يتو�صل �إىل حل للم�س�ألة ،يكت�سب
طرائق و�أ�ساليب تتميز بقابلية انتقال �أثرها �إىل مواقف وم�س�ألة جديدة( .جامعة القد�س
املفتوحة)340 :1993 ،
كما يرى (عبيد و�آخرون) �أن الفرد يكون يف موقف م�شكل �إذا كان لديه هدف وا�ضح
وحمدد ،ويعي به ويريد �أن ي�صل �إليه ،ولكن هناك عائق ًا يحول دون ذلك ،فما لدى الفرد من
معلومات متاحة عن املوقف ،وكذلك ما هو مكت�سب لديه من خربات �سابقة ،ال ي�سمحان
له �أن ي�صل �إىل احلل املطلوب ،ولكي يحل هذه امل�شكلة ،عليه �أن ي�أخذ يف اعتباره جميع
�أبعاد املوقف حتى يكون على وعي تام بامل�شكلة ،ثم يحددها بدقة وو�ضوح ،ويف �ضوء
فهمه للم�شكلة ي�ضع فرو�ضا ً متنوعة للو�صول �إىل احلل معتمداً على العالقات التي يجب �أن
يدركها بني املعلومات املتاحة من جهة ،وخرباته ال�سابقة من جهة �أخرى ،ثم يخترب هذه
الفرو�ض لي�صل �إىل احلل ال�صحيح.

ويرى كذلك �أنه لكي ي�ستخدم املعلم طريقة حل امل�شكالت يف حجرة الدرا�سة ،ف�إن
هناك خطوات �إجرائية ميكن اتباعها وهي:
.

أتقدمي م�شكلة وحتديدها بدقة وو�ضوح.
.بتوجيه نظر املتعلم �إىل البيانات ذات العالقة بامل�شكلة.

.تتوجيه املتعلم لريبط بني الهدف املراد الو�صول �إليه واملعلومات املتاحة لكي
يجري اخلطوات ال�سليمة حلل امل�شكلة.
.ثتقومي احلل الذي ي�صل �إليه املتعلم( .عبيد و�آخرون. )110 :1992 ،

كما و�ضح (عبيد) جمموعة من اخلطوات التي ميكن ا�ستخدامها �أو �إتباعها يف
حل امل�سائل الريا�ضية حيث و�ضحها مبا ي�أتي:
.جقراءة امل�س�ألة :ويق�صد بها القراءة بعناية ودقة وفهم ،لأن ذلك مهم حلل امل�س�ألة،
ومما يعوق الفهم �أن ت�شمل امل�س�ألة على كلمات ال توجد يف ح�صيلة املتعلم من املفردات.
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.ححتديد ما بها من بيانات :فمعظم امل�سائل يف كتب الريا�ضيات املدر�سية حتتوي
على ما يحتاجه املتعلم حلل امل�س�ألة دون الرجوع �إىل �أي مادة خارجية ،ولذا ي�سهل عادة
�أن يحدد ما حتتوي عليه امل�س�ألة من بيانات.
.خحتديد املطلوب �إيجاده �أو البحث عنه :ولذا يتطلب من املتعلم فح�ص عبارات
امل�س�ألة لتحديد املطلوب و�إيجاده ،فقد يرد املطلوب يف نهاية امل�س�ألة �أو يف بدايتها،
وينبغي �أن يحدد املطلوب بعد القراءة للم�س�ألة مبا�رشة.
 .دحتديد العمليات ال�رضورية التي ت�ستخدم ما يتوافر يف امل�س�ألة من بيانات للو�صول
�إىل احلل املطلوب :فبعد �أن يقر�أ املتعلم امل�س�ألة بعناية وبعد حتديد بياناتها واملطلوب
�إيجاده ،عليه �أن يحدد العمليات التي يراها الزمة ويرتبها حلل امل�س�ألة ،وهذه من �أ�صعب
اخلطوات التي تواجهه.
 .ذحل امل�س�ألة :حيث يتطلب احلل �إجراء املتعلم عمليات ريا�ضية قد يعجز القيام
بها ،ولذلك فمن ال�رضوري �أن يلم املتعلم باحلقائق والعمليات لي�ستطيع حل امل�س�ألة ح ًال
�صحيحاً.
 .رمراجعة احلل� :أي �أن يقوم املتعلم مبراجعة العمليات الريا�ضية بدقة ومراجعة
امل�س�ألة بوا�سطة عملية خمتلفة عن تلك التي �أجريت للو�صول �إىل احلل� ،أي بطريقة عك�سية
تبد�أ من املطلوب بعد �إيجاده و�صو ًال للبيانات املعطاة.

وهناك بع�ض الأ�ساليب والإجراءات التي ت�ساعد املعلمني يف توجيه طلبتهم
الكت�ساب مهارة ا�ستخدام �أ�سلوب حل امل�شكالت وهي:
 .أ�أن يقوم املعلم مب�ساعدة طلبته يف اكت�ساب مهارة حتليل امل�س�ألة ،وي�شتمل حتليل
امل�س�ألة ما ي�أتي:


فهم العالقات العامة يف امل�س�ألة ،وكذلك العالقات داخل كل جزء منها على حدة.



القدرة على التعبري عن م�ضمون امل�س�ألة.



ت�صور امل�س�ألة ت�صوراً ذهني ًا ومتثيلها بال�شكل.

ويف �ضوء ذلك ميكن للمدر�س م�ساعدة طلبته يف حتليل امل�س�ألة وفهمها من
خالل ما ي�أتي:
�Ú Úإثارة دوافع الطلبة نحو حتليل امل�س�ألة ،وتكون هذه الدوافع �أكرث �سهولة على االثارة
�إذا كان الهدف وا�ضح ًا وفيه حت ٍد لقدرات الطلبة ،وعلى املعلم �أن يجعل طلبته يدركون �أهمية
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حل امل�س�ألة من خالل جعلهم يواجهون م�شكلة تدفعهم �إىل درا�سة مو�ضوعات الريا�ضيات
وعملياتها التي يحتاجونها للحل.
Ú Úم�ساعدة طلبته على القراءة الواعية والتعبري عن م�ضمون امل�س�ألة بلغتهم اخلا�صة،
وليكن وا�ضح ًا لدى املعلم �أن لفظ ًا واحداً يف امل�س�ألة ال يفهمه الطالب قد يعوقه عن فهم
امل�س�ألة برمتها ،ولذلك وجب على املعلم تو�ضيح معنى امل�صطلحات والألفاظ ال�صعبة يف
امل�س�ألة.
Ú Úم�ساعدة طلبته على اكت�ساب مهارة ر�سم الأ�شكال التي تعرب عن امل�س�ألة وو�ضع
الرموز وقراءتها.
Ú Úربط املعلم موقف امل�س�ألة بحياة الطلبة كلما �أمكن ،فهذا ي�ضفي على الريا�ضيات
فاعليتها ،ويبني وظيفتها يف املجتمع.
Ú Úجعل املناخ ال�صفي ي�سوده الود والعالقة التعاونية التي ت�شجع الطلبة على توجيه
الأ�سئلة واال�ستف�سارات عن لغة امل�س�ألة وم�ضمونها.
Ú Úمراعاة املعلم مبد�أ الفروق الفردية.
.ب�أن ي�ساعد املعلم طلبته يف اكت�ساب املهارة يف فر�ض الفرو�ض حلل امل�س�ألة
الريا�ضية واختبارها ،واختيار ال�صحيح منها .ويعتمد فر�ض الفرو�ض واختبارها على
املهارة يف ا�ستخدام طرق التفكري الت�أملي والتفكري اال�ستداليل التي تقود �إىل التفكري اخلالق.
وميكن للمعلم م�ساعدة طلبته يف اكت�ساب هذه املهارة من خالل ما ي�أتي:
 ت�شجيع الطلبة على فر�ض الفرو�ض للحل بغ�ض النظر عن �صحتها �أو خطئها.
فالطالب الذي يفر�ض فر�ض ًا خط�أ للحل �أف�ضل من الذي ال يفكر يف �أي فر�ض على الإطالق.
 م�ساعدة الطالب على �أن يرى اخلط�أ بنف�سه عن طريق م�ساعدة املعلم له يف اختيار
فرو�ضه.
 �إر�شاد الطلبة نحو االجتاه ال�صحيح من خالل �أ�سئلة موجهة نحو هذه الإر�شادات.
 ت�شجيع الطلبة على ا�ستخدام الطريقة التحليلية يف احلل� ،أي البدء باملطلوب دائماً،
والت�أكد على العالقة املعطاة يف امل�س�ألة.
 م�ساعدة الطلبة على فر�ض الفرو�ض دون �إ�رصار املعلم على التفكري املنظم خطوة
خطوة ،بل يجب �أن يدع �أفكارهم تنطلق على �سجيتها ،مع تركيزه و�إ�رصاره على �أن يعطي
الطالب �سبب ًا لكل خطوة يقوم بها.
 م�ساعدة الطلبة على اختبار الفرو�ض ،والتحقق من �صحة الإجابة عن طريق اختبار
ما اذا كانت النتيجة تقود �إىل املعطيات ،وحتقق العالقات املعطاة يف امل�س�ألة( .البكري
والك�سواين. )2005 :140,
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الدراسات السابقة:
لقد ات�سعت املجاالت التي ت�ضمنتها الدرا�سات التي تناولت �أ�سلوب حل امل�شكالت يف
الريا�ضيات ،ولكن معظم هذه الدرا�سات ركزت على �أثر ا�ستخدام �أ�سلوب حل امل�شكالت يف
حل امل�شكالت الريا�ضية على عدد من اجلوانب املت�صلة بنواجت عملية التعلم املن�شودة من
درا�سة الريا�ضيات .وقد ا�ستطاع الباحث العثورعلى عدد من هذه الدرا�سات.
ففي درا�سة (احلربي )1991 ،التي هدفت للتعرف �إىل دور مناهج الريا�ضيات يف
املرحلة الإبتدائية يف تنمية املهارات الأ�سا�سية حلل امل�سائل الريا�ضية لدى طالب ال�صف
طبق الباحث اختباراً من �إعداده بناه
ال�ساد�س يف مدار�س التعليم العام باململكة ال�سعوديةَّ .
على �أ�سا�س منوذج ت�شارلز حلل امل�شكالت ،وذلك لقيا�س مهارات حل امل�شكالت لدى عينة
البحث ،وقد �أكدت نتائج الدرا�سة وجود �ضعف عام لدى الطلبة يف مقدرتهم على حتديد
املطلوب يف امل�س�ألة ،وغري ذلك من املهارات ال�سبع التي يحددها منوذج ت�شارلز .كما �أو�صت
الدرا�سة ب�رضورة توجيه مزيد من االهتمام �إىل �أ�ساليب حل امل�شكالت من قبل املعنيني
بتعليم الريا�ضيات.
كما �أ�شار (عبد احلي )1992 ،يف درا�سته ،التي ا�شتملت على جمموعتني جتريبية
و�ضابطة من طالب ال�صف الثاين املتو�سط مبدار�س مكة املكرمة� ،إىل �أن املجموعة التجريبية
التي در�ست وحدة املعادالت والتنا�سب ب�أ�سلوب بوليا حلل امل�شكالت تفوقت على املجموعة
ال�ضابطة يف كل من التح�صيل والأداء يف حل امل�سائل اللفظية ،كما �أ�شارت النتائج �إىل
حت�سني ملحوظ يف م�ستوى �أفراد املجموعة يف القدرة على حل امل�سائل اللفظية.
وك�شفت درا�سة (القحطاين )1996 ،عن �أثر ا�سخدام �أ�سلوب حل امل�شكالت على تنمية
مهارات حل امل�سائل الريا�ضية اللفظية لدى تالميذ ال�صف ال�ساد�س االبتدائي يف مدار�س
مدينة اخلرج باململكة ال�سعودية ،عن وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف تنمية مهارات حل
امل�سائل اللفظية كلها ل�صالح املجموعة التجريبية ،وكذلك وجود فروق ذات داللة اح�صائية
يف كل من مهارتي فهم امل�س�ألة الريا�ضية اللفظية والقدرة على التحقق من �صحة احلل ،وذلك
ل�صالح املجموعة التجريبية ،كما دلت النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
كل من مهارتي القدرة على و�ضع خطة حلل امل�س�ألة الريا�ضية اللفظية والقدرة على تنفيذ
احلل لها.
كما هدفت درا�سة (�أبو �شمالة� )1999 ،إىل معرفة �أثر بع�ض املتغريات البنائية
للم�سائل الريا�ضية اللفظية يف القدرة على حلها لطلبة ال�صف التا�سع مبحافظة غزة حيث
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طبقت درا�سته على عينة مكونة من  356طالبة وطالبة اختريت من �أربع مدار�س يف
مدينة غزة ,وا�ستخدم الباحث اختباراً من منوذجني ،وقد تو�صل �إىل وجود فروق ذات داللة
اح�صائية يف (الأعداد ال�صحيحة والأعداداالك�رسية) ل�صالح نوعية الأعداد امل�ستخدمة يف
امل�س�ألة (الأعداد ال�صحيحة والأعداد الك�رسية) ل�صالح امل�سائل التي حتتوي �أعداداً �صحيحة,
وكذلك فروق تعزى للجن�س ول�صالح الإناث ،و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة االهتمام بامل�سائل
اللفظية واتباع ا�سرتاتيجيات حمددة عند حلها.
كذلك تو�صل (�شونفيلد  )Schoenfield, 1999يف درا�سته التي طبقت على عينة
من طلبة ال�صف الثاين املتو�سط من مدار�س مدينة بري�ستول باململكة املتحدة �إىل �أن تعلم
الطالب لكيفية ا�ستخدام �أ�سلوب حل امل�شكالت الريا�ضية ،ينبغي �أن يركز فيها على كيف
ومتى ميكن �أن ي�ستخدم �أ�سلوب حل امل�شكالت؟
كما �أ�شارت نتائج درا�سة (� )Maletsly, 1999إىل �أن ا�ستخدام �أ�سلوب حل امل�شكالت
جلورجي بوليا يف تدري�س م�شكالت مقرر الريا�ضيات لطلبة ال�صف اخلام�س الإبتدائي قد
�أ�سفر عن وجود فروق دالة �إح�صائيا ل�صالح املجموعة التجريبية يف اثنتني من اخلطوات
الأربع لبوليا ،وهما ر�سم اخلطة ومراجعة احلل ،كما ح�صل طالب املجموعة التجريبية على
معدل درجات يف االختبار البعدي �أعلى من معدل طالب املجموعة ال�ضابطة يف اخلطوة
الرابعة (مراجعة احلل) يف منوذج بوليا.
�أما درا�سة (بدر )2006 ،فقد �سعت �إىل الك�شف عن طرائق تدري�س الريا�ضيات يف مدرا�س
البنات مبكة املكرمة ،ومدى مواكبتها للع�رص احلديث من وجهة نظر معلمات الريا�ضيات
وموجهاتها ،حيث �أعدت الباحثة ا�ستبانة ت�ضمنت طرائق تدري�س الريا�ضيات م�شتملة على
(15فقرة) وطُ بقت على عينة ع�شوائية من معلمات الريا�ضيات باملدار�س احلكومية مبكة
املكرمة عددها ( . )113وبعد حتليل النتائج تو�صلت الباحثة �إىل �سيادة التعليم القائم
على �أ�سلوب التعليم املبا�رش يف تدري�س الريا�ضيات� ،أما طريقة حل امل�شكالت فقد تبني
�أنها ت�ستخدم بدرجة متو�سطة ،وخرجت بتو�صيات �أهمها الرتكيز على توظيف طريقة حل
امل�شكالت وتدريب املعلمات على ا�ستخدامها.
وتعقيب ًا على ما �سبق ف�إنه ي�ستدل من نتائج الدرا�سات ال�سابقة ما ي�ؤكد على �رضورة
ا�ستخدام حل امل�شكالت الريا�ضية اللفظية وغري اللفظية ،و�أن املجموعات التي تدر�س حل
امل�شكالت الريا�ضية بهذا الأ�سلوب تتفوق على املجموعات التي تدر�سها بالأ�سلوب التقليدي
يف كل من التح�صيل والأداء يف حل امل�سائل اللفظية .كما �أ�شارت �إىل حت�سن ملحوظ يف
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م�ستوى الطلبة يف املجموعات التجريبية يف قدراتهم على حل امل�شكالت الريا�ضية .وقد
لوحظ �أي�ض ًا �أن هناك توجه ًا عام ًا ال�ستخدام �أ�سلوب حل امل�شكالت ملا لذلك الأ�سلوب من �أثر
فاعل يف تنمية مهارات التفكري.
وقد ركزت معظم الدرا�سات ال�سابقة ب�شيء من التف�صيل على كيفية تطبيق �أ�سلوب
حل امل�شكالت جلورجي بوليا يف حل امل�سائل الريا�ضية ،وبخا�صة احل�سابية واجلربية
منها ،يف حني متيزت الدرا�سة احلالية عن �سابقاتها ب�أنها اعتمدت على بناء ا�سرتاتيجية
مقرتحة وا�ستخدامها يف تعليم الطالب حل امل�سائل الريا�ضية الهند�سية ،وقيا�س �أثر هذه
اال�سرتاتيجية يف حل امل�سائل على حت�صيل الطلبة يف الهند�سة وعلى اجتاهاتهم نحوها.
هذا وقد ا�ستفاد الباحث من الدرا�سات ال�سابقة يف بناء خطوات ا�سرتاتيجيته املقرتحة
وتوظيفها ،وكذلك يف بناء �أدوات الدرا�سة وتف�سري نتائجها.

خطوات الدراسة وإجراءاتها:
جمتمع الدراسة وعينتها:
يتكون جمتمع الدرا�سة من طالب ال�صف الثامن الأ�سا�سي مبدار�س مدينة غزة ،حيث
اختريت العينة من �إحدى املدار�س ،وهي مدر�سة ذكور �صالح الدين الإعدادية بطريقة
ق�صدية لقرب املدر�سة من مكان عمل الباحث ،وبعد �أن ت�أكد الباحث من متاثل املدار�س من
حيث البيئة االجتماعية واالقت�صادية والثقافية ،وكذلك من حيث الظروف الفيزيقية( .مركز
الدرا�سات الفل�سطينية. )16 :1992 ،
وقد متثلت عينة الدرا�سة يف �صورة جمموعتني� ،إحداهما جتريبية طبق على طالبها
اال�سرتاتيجية املقرتحة وعددها  48طالباً ،والأخرى �ضابطة در�ست بالطريقة ال�سائدة
يف املدار�س وعددها  48طالباً ،وقد اختريت ال�شعبتان بطريقة ع�شوائية من �أربعة �شعب
درا�سية بعد الت�أكد من تكاف�ؤ طالب هذه ال�شعب يف م�ستواهم التح�صيلي واجتاهاتهم نحو
مادة الريا�ضيات ،من خالل تطبيق اختبار حت�صيلي ومقيا�س اجتاه �أعدا خ�صي�ص ًا لهذا
الغر�ض ،حيث �إنه بعد حتليل نتائجها تبني �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سط درجات الطالب يف كل من املجموعتني التجريبية وال�ضابطة حيث بلغت قيمة (ت)
املح�سوبة لل�شعبتني يف كل من التح�صيل واالجتاه �أ�صغر من قيمة (ت) املجدولة وهي
( )1.98عند درجة حرية ( )94وذلك عند م�ستوى ( )0.05كما هي مو�ضحة يف اجلدول ()1
134

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الرابع والعشرون ( - )1متوز 2011

واجلدول ( )2الآتيني:
الجـدول ()1
نتائج الطالب في االختبار التحصيلي القبلي

املجموعة عدد الطالب املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
التجريبية

48

13

5.4

ال�ضابطة

48

13.6

5.25

قيمة ت

الداللة الإح�صائية

0.55

غري دالة اح�صائي ًا

الجدول ()2
نتائج الطالب في مقياس االتجاه قبل البدء في التجربة

املجموعة عدد الطالب املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
التجريبية

48

81.1

14.1

ال�ضابطة

48

81.7

15.2

قيمة ت

الداللة الإح�صائية

0.20

غري دالة اح�صائي ًا

منهج الدراسة وتصميمها:
تعتمد هذه الدرا�سة على املنهج التجريبي حيث �إنه املنا�سب لقيا�س �أثر ا�ستخدام
اال�سرتاتيجية املقرتحة يف حل امل�س�ألة الريا�ضية الهند�سية على التح�صيل الدرا�سي للطالب
يف مادة الريا�ضيات ،واجتاهاتهم نحوها ،ومقارنة هذه النتائج بنتائج الأ�سلوب العادي
وال�سائد يف التدري�س.
وقد اعتمد الباحث يف هذه الدرا�سة على الت�صميم التجريبي م�ستخدم ًا جمموعتني
متكافئتني �إىل حد ما من طالب ال�صف الثامن الأ�سا�سي ،واختبار قبلي وبعدي ويرمز لهذا
الت�صميم بال�شكل التايل حيث:
RxO1
O2
 :Rت�شري للع�شوائية و  Xت�شري للمعاجلة �أي تطبيق اال�سرتاتيجية املقرتحة و O2، O1

القيا�س القبلي والبعدي.

و�ضبط الباحث جميع العوامل غري التجريبية (امل�ستوى ،اجلن�س ،العمر الزمني ،املعلم،
املادة الدرا�سية) بحيث يعزي ما قد يحدث من فروق �إىل املعاجلة التجريبية دون غريها.
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د .سهيل دياب

أدوات الدراسة:

�أعد الباحث الأدوات الآتية:
1 .1االختبار التح�صيلي (القبلي والبعدي):
�أعد الباحث اختباراً حت�صيلي ًا قبلي ًا لتوظيفه يف �إثبات تقارب ومتاثل امل�ستوى
التح�صيلي لطالب املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،وقد �شمل املفاهيم والتعميمات
والنظريات التي �سبق للطالب درا�ستها قبل البدء يف التجربة ،وقد �أُع َّد من نوع االختبارات
املو�ضوعية املعروفة (االختيار من متعدد)  ،والتي تتميز بارتفاع معدل �صدقها وثباتها
عالوة على متتعها بدرجة عالية من املو�ضوعية� .أما االختبار البعدي فقد قام الباحث
ب�إعداده متبع ًا خطوات جرونالند يف بناء االختبارات التح�صيلية (جرونالند،)35 :1988 ،

والتي ميكن حتديدها كما ي�أتي:

♦ ♦حتليل املحتوى الدرا�سي لتحديد املفاهيم والنظريات واملهارات الريا�ضية التي
يت�ضمنها املحتوى ،وقد ُح ِّدد الوزن الن�سبي لكل جزء وفق ًا لأهميته.
♦ ♦حتديد �أهداف االختبار حيث ُح ِّددت الأهداف التي يقي�سها االختبار يف امل�ستويات
املعرفية الآتية« :التذكر – الفهم واال�ستيعاب – التطبيق – حل امل�شكالت» وقد ُح ِّدد الوزن
الن�سبي لكل م�ستوى.
♦ ♦�إعداد جدول املوا�صفات موزع ًا عليه الأوزان الن�سبية لكل جزء من �أجزاء املحتوى،
ولكل م�ستوى من م�ستويات الأهداف املعرفية( .ملحق رقم )1
♦ ♦�صياغة البنود االختبارية بحيث تكون �سليمة لغوي ًا ووا�ضحة وحمددة ومنتمية
للمحتوى ،وممثلة للأهداف املراد قيا�سها.
♦ ♦عر�ض االختبار على جلنة من املحكمني من ا�ساتذة اجلامعات املتخ�ص�صني يف
تدري�س الريا�ضيات للوقوف على مدى �صحة البنود ،ومدى انتمائها ومنا�سبتها مل�ستوى
الطلبة ،ويف �ضوء ما ارت�آه املحكمون فقد ُع ِّدلت بع�ض البنود.
♦ ♦تطبيق االختبار وجتريبه على عينة ا�ستطالعية مكونة من  40طالب ًا من طالب
وحذفت
وح�سبت معامل ال�صعوبة والتميز لكل بندُ ،
مدر�سة ذكور الزيتون الإعدادية بغزةُ ،
وحذفت البنود التي لها قوة متييز �سالبة
الأ�سئلة التي بلغ معامل �صعوبتها  %90ف�أكرثُ ،
�أو قريبة من ال�صفر�( .أبو لبدة . )344 :1987 ،و�أ�صبح االختبار التح�صيلي يف �صورته
النهائية مكون ًا من  20بنداً اختباري ًا ( 4تذكر 8 ،فهم وا�ستيعاب 6 ،تطبيق 2 ،حل م�شكالت)

(ملحق رقم )2
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●

●الت�أكد من �صدق االختبار:

ت�أكد الباحث من �صدق االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة كوردر ريت�شارد�سون رقم
 21وهي:
2
)KS - m ( k-m
)S2 (k-1

=R

حيث  :Rمعامل االت�ساق :K ،عدد البنود M ،املتو�سط S2 ،التباين ،وبلغ معامل االت�ساق
 0.81وهو معامل ي�سمح للباحث با�ستخدامه� .أما ثبات االختبار فقد ُح�سب عن طريق
التجزئة الن�صفية وح�ساب معامل االرتباط بطريقة بري�سون بني درجات الطلبة على جزئي
االختبار يف العينة اال�ستطالعية ،وكان م�ساوي ًا  0.73ثم ُح�سب معامل الثبات با�ستخدام
معادلة �سبريمان وبراون وهي:
2ر
= 0.85 = 0.73 X 2
م= +1ر
0.73 + 1
عال ي�سمح با�ستخدام االختبار يف الدرا�سة( .ملحم. )2005 :264 ,
وهو معامل ثبات ٍ

2 .2مقيا�س االجتاه نحو الريا�ضيات:
يهدف هذا املقيا�س �إىل قيا�س اجتاهات الطالب نحو الريا�ضيات ،ويتكون من عدد
من البنود ي�ستجيب لها الطالب وفق مقيا�س متدرج من خم�س فئات (موافق ب�شدة ،موافق،
مرتدد ،غري موافق ،غري موافق ب�شدة)  ،وينق�سم �إىل �أربعة �أبعاد فرعية هي( :االجتاه نحو
طبيعة الريا�ضيات – االجتاه نحو قيمة املادة – االجتاه نحو تعلم املادة – االجتاه نحو
اال�ستمتاع باملادة) .
ولقيا�س �صدق املقيا�س ُعر�ض على اللجنة ال�سابقة من املحكمني ليقوموا بتعديل
بع�ض بنوده ،كما ُح�سب االت�ساق الداخلي من خالل �إيجاد معامالت االرتباط بني كل بعد
واملقيا�س ككل ،حيث تراوحت ما بني ( ، )0.82 – 0.78وكانت جميعها دالة �إح�صائياً.
فح�سب وفق معادلة �ألفا كرونباخ التي تعتمد على تباين الأبعاد,
�أما ثبات املقيا�س ُ
حيث بلغ معامل ثباته  0.86وهي قيمة تطمئن ب�صالحية ا�ستخدام املقيا�س .هذا وتكون
مقيا�س االجتاه يف �صورته النهائية من  32بنداً موزعة على الأبعاد الأربعة( .ملحق

رقم)3
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3 .3دليل املعلم وفق اال�سرتاتيجية املقرتحة:
حيث روعي �أثناء ت�صميم الدليل لوحدة «امل�ساحات والتكاف�ؤ» الأ�س�س التي تقوم

عليها اال�سرتاتيجية املقرتحة ،وت�ضمن الدليل مناذج من املواقف التعليمية التي ُد ّر�ست
لطالب املجموعة التجريبية م�ستخدم ًا فيها اال�سرتاتيجية املقرتحة حلل امل�س�ألة الهند�سية،
وقد ُعر�ض الدليل على جمموعة من املتخ�ص�صني وامل�رشفني الرتبويني لإجراء التعديالت
الالزمة.

االسرتاتيجية املقرتحة حلل املسألة اهلندسية:
حدد الباحث الإجراءات التي تقوم عليها اال�سرتاتيجية فيما ي�أتي:
1 .1تدريب الطالب يف املجموعة التجريبية على خطوات اال�سرتاتيجية.
2 .2تدري�س الوحدة الدرا�سية ومتريناتها وم�سائلها باال�سرتاتيجية املقرتحة.
3 .3عر�ض املواقف التعليمية يف �صورة ت�ساعد على تنمية القدرة على التفكري

واالبتكار.
4 .4ت�شجيع الطالب على �إنتاج �أكرب قدر من الأفكار وو�ضع الفرو�ض واختبارها.
5 .5ت�شجيع الطالب على احلل ب�أكرث من طريقة للم�س�ألة الواحدة.
6 .6ا�ستخدام الو�سائل والأن�شطة املنا�سبة للدر�س التي ت�ساعد على فهم الدر�س.
7 .7تكليف الطالب بعمل بع�ض الأن�شطة التعليمية املنا�سبة لكل در�س.

االسرتاتيجية املقرتحة:
تختلف الطرائق التي ي�ستخدمها املعلمون يف تدري�س امل�سائل الهند�سية باختالف
�أنف�سهم ،فلكل منهم وجهة نظره اخلا�صة به ،ولي�س من ال�سهل �أن يحدد املر�ؤ �أف�ضل الطرق
لتعليم الطالب حل امل�سائل الهند�سية و�إك�سابهم قدرات فعالة يف هذا املجال ،وال�سبب يف
ذلك هو كرثة العوامل التي ت�ؤثر على النجاح يف احلل ف�ض ًال عن �أن طبيعة التغري الذي
يحدث عندما ينتقل املتعلم من و�ضع املبتدئ �إىل و�ضع اخلبري يف حل امل�سائل ما زالت غري
وا�ضحة متاماً ،ولهذا قدم الباحث عدداً من املقرتحات املتكاملة قد حتدث �أثراً �إيجابي ًا على
�أداء الطالب يف حل امل�سائل الريا�ضية ،ومن هذه املقرتحات ما ي�أتي:
�1 .1أن يكون تعلم الطالب ذا معنى �أي مبعنى �أن يفهم الطلبة فهم ًا تام ًا ك َّل ما يتعلمونه،
لأن ذلك ي�ساعد على متكينهم من القيام بعمليات تفكري ت�ؤدي �إىل احلل.
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2 .2ت�شجيع املعلم لطالبه بتقدمي حلول متنوعة وطرق متعددة حلل امل�س�ألة وال يكتفي
بالطريقة التي ي�ستعملها.
3 .3ال بد للمعلم �أن يتبنى منوذج ًا وا�ضح ًا ملناق�شة امل�سائل الريا�ضية ،والإكثار من
اتباعه وتوظيفه يف حل امل�سائل.
4 .4ال بد للمعلم �أن يهتم بتعليم طالبه عددٍ من «املعينات» وهي عبارة عن �أعمال
خمططة تهدف �إىل امل�ساعدة على اكت�شاف احلل والو�صول �إليه.

ومن هذه املعينات:
 .أر�سم �شكل �أو منوذج للم�س�ألة.
 .بمتثيل امل�س�ألة للم�ساعدة على تخيل ما تت�ضمنه املعطيات.
 .تالبحث عن منط.
 .ثو�ضع فر�ضيات (تخمينات) واختبار �صحتها.
 .جمعاجلة امل�س�ألة وحل ال�شكل املب�سط.
 .حالبحث عن م�س�ألة م�شابهة واال�ستعانة ب�أ�سلوب حلها.
5 .5ال بد �أن يكرث املعلم من �إعطاء طالبه م�سائل غري منطية (غري روتينية) � ،أي م�سائل
�أ�سلوب حلها غري معروف م�سبقاً.
6 .6العمل على تنمية قدرة الطالب على حل امل�سائل ،وذلك بقيام الطلبة بالإكثار من
حل امل�سائل املتعددة ب�أقل قدر ممكن من التدخل من جانب املعلم.
7 .7ال بد للمعلم �أن يعد م�سائل ريا�ضية لطالبه تقع يف نطاق قدراتهم العقلية وتنا�سب
م�ستواهم.
ويف �ضوء هذه املقرتحات و�ضع الباحث اال�سرتاتيجية املقرتحة حلل امل�س�ألة
الهند�سية ،والتي تعتمد على مراحل ثالث هي:
مرحلة التكيف للم�س�ألة ومرحلة ا�ستح�ضار املادة الفكرية املتعلقة بها ومرحلة تكوين
الفر�ضيات واختبارها.

وتتلخ�ص خطوات اال�سرتاتيجية املقرتحة يف اخلطوات الآتية:
● ●�أوال :مرحلة التكيف:
1 .1يقوم املعلم بعر�ض امل�س�ألة على طالبه ويطلب منهم قراءتها ،ثم يوجه لهم �أ�سئلة

تدور حول املفاهيم الواردة فيها للت�أكد من معرفتهم بها.
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2 .2يطلب من طالبه ر�سم ال�شكل الذي ميثل معطيات امل�س�ألة يف كرا�ساتهم ،متتبعني
التعليمات الواردة يف ن�ص امل�س�ألة.
3 .3يحدد الطالب املعطيات واملطلوب ،ويدونون ذلك يف كرا�ساتهم �أو بذكرها �شفاهة،
وو�ضع الرموز والإ�شارات الدالة عليها.
●

●ثانيا :مرحلة ا�ستح�ضار املادة العملية:

4 .4يطلب املعلم من طالبه التفكري يف املعطيات وحتديد النظريات �أو املعلومات التي
لها عالقة باملعطيات� ،أي ا�ستح�ضار املادة الفكرية املتعلقة بها.
5 .5يحدد الطالب �أكرث النظريات ارتباط ًا باملعطيات مع ذكر الأ�سباب التي �أدت �إىل
هذا االعتقاد.
●

●ثالثا :مرحلة اختبار وفح�ص الفر�ضيات:

6 .6ي�ضع الطالب فر�ضيات متعددة ،ويبد�أون باختبارها ،وذلك مبراقبة املعلم و�إر�شاده،
ويطلب من املعلم �إعطاء طالبه فر�صة تبادل احللول من �أجل تو�سيع تعلمهم وزيادة قدرتهم
على احلل.
7 .7حماكمة احلل ومراجعته ،وذلك من خالل �س�ؤال الطالب عن �إمكانية �إيجاد النتيجة
بطريقة �أخرى� ،أو الت�أكد من معقولية احلل.

ولتو�ضيح هذه اخلطوات �أورد الباحث املثال الآتي:
م د.

�أ ب ج د م�ستطيل طوال بعديه �6 ،8سم ،فر�ضت نقطة م داخلة ،و�صلت م �أ ،م ب ،م ج،
وكانت م�ساحة �سطح
جد م�ساحة �سطح

م �أ ب = � 15سم2

م ج د.

ُعوجلت امل�س�ألة على النحو الآتي:


يطلب املعلم من الطالب قراءة ال�س�ؤال قراءة �صامتة ويوجه لهم الأ�سئلة الآتية:
Ú

Úما معنى م�ستطيل؟ وما خ�صائ�صه؟ وما م�ساحته؟

Ú

Úما عدد املثلثات يف امل�ستطيل؟

Ú

Úما م�ساحة هذه املثلثات؟
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 يطلب املعلم �أن يتتبع الطالب ن�ص ال�س�ؤال ،ويطلب منهم ر�سم امل�س�ألة بناء على
فهمهم لها ،مع مراقبتهم وهم ير�سمون .ويقوم ب�إر�شاد الذين ال ي�ستطيعون ر�سم ال�شكل
حماو ًال التعرف على الأ�سباب التي �أدت �إىل ذلك .ويركز املعلم �أثناء مراقبته على و�ضع
الطالب للرموز والإ�شارات املطلوبة.
 يطلب من الطالب حتديد املعطيات املتوافرة يف امل�س�ألة ثم حتديد املطلوب.
ويدونون ذلك �أو يذكرونها �شفاهة.
ّ
 ي�س�أل املعلم طالبه عن العالقة بني املعطيات واملطلوب ،وهل تكفي املعطيات
للو�صول �إىل املطلوب؟
 يطلب املعلم من طالبه املعلومات والنظريات الالزمة للو�صول �إىل حل امل�س�ألة،
ويكتبها على ال�سبورة وهي:
Ú Úم�ساحة امل�ستطيل تقدر بحا�صل �رضب بعديه.
Ú Úم�ساحة املثلث ت�ساوي ن�صف م�ساحة امل�ستطيل املتحد معه يف القاعدة
واالرتفاع.
Ú Úم�ساحة املثلث تقدر بن�صف حا�صل �رضب قاعدته يف ارتفاعه.
 يحدد الطالب �أقرب النظريات واملعلومات الالزمة للحل.
وي�س�أل املعلم :ملاذا اخرتت هذه النظرية؟ �أو تلك النظرية؟ مع �إعطاء تربير لذلك.
 من يقرتح فر�ضية حلل امل�س�ألة؟ وكيف ميكن ا�ستخدامها واختبارها؟
 يقوم الطالب باختبار فر�ضياتهم وذلك و�صو ًال للحل.
 كيف نت�أكد من �صحة احلل؟
 من يقوم باحلل بطريقة �أخرى؟

تطبيق التجربة:
بعد االنتهاء من �إعداد اال�سرتاتيجية املقرتحة ،ودليل توظيفها وحتكيمها ،اختري
معلم واحد لتنفيذ التجربة على طالب املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،كما ُو�ضحت
اال�سرتاتيجية ومناق�شة دليل توظيفها مع املعلم املذكور ليقوم بالتنفيذ الفعلي للتجربة،
والتي ا�ستمرت �ستة �أ�سابيع ،ومبعدل ثالث �أ�سبوعيا ومت خالل فرتة التطبيق زيارة املعلم
زيارات متكررة لالطمئنان على عملية توظيف اال�سرتاتيجية املقرتحة لطالب املجموعة
التجريبية فقط ،وذلك من خالل النماذج املع ّدة.
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وبعد االنتهاء من التجربة ب�أ�سبوع واحد طُ ِّبق االختبار التح�صيلي ومقيا�س االجتاه
للتعرف على
لكل من طالب املجموعتني ،والختبار فر�ضيات الدرا�سة ا�ستخدم اختبار (ت) ّ
داللة الفروق بني متو�سطني غري مرتبطني.

نتائج الدراسة:
ميكن تلخي�ص النتائج التي �أمكن التو�صل �إليها يف هذه الدرا�سة فيما ي�أتي:
1 .1تفوق طالب املجموعة التجريبية الذي طبقت عليهم اال�سرتاتيجية املقرتحة

على طالب املجموعة ال�ضابطة الذين در�سوا الوحدة بالطريقة التقليدية ،وذلك من حيث
م�ستوى حت�صيلهم الدرا�سي يف وحدة امل�ساحات والتكاف�ؤ ،حيث زاد متو�سط درجات طالب
املجموعة التجريبية يف االختبار نف�سه ،و�أعطت هذه الزيادة فرق ًا ذا داللة اح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )0.05ول�صالح طالب املجموعة التجريبية ،علم ًا ب�أن طالب املجموعتني
كانوا متكافئني من حيث �أعمارهم ودرجاتهم يف االختبارات ال�شهرية ،وكذلك درجاتهم يف
االختبار القبلي� ،أي يف معلوماتهم ال�سابقة قبل درا�سة الوحدة املقرتحة.

ويظهر ذلك من خالل نتائج اجلدول الآتي:
الجــدول ()3
داللة الفروق في التحصيل بين طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة.

املجموعة عدد الطالب املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
4.6
16.4
48
التجريبية
4.8
14.1
48
ال�ضابطة

قيمة ت

الداللة الإح�صائية

3.2

دالة اح�صائي ًا

وهذا يبني �أن ا�ستخدام اال�سرتاتيجية املقرتحة يف تدري�س طالب املجموعة التجريبية
قد �أفادهم من حيث م�ستوى حت�صيلهم الدرا�سي يف الوحدة املعطاة ،وهذه النتيجة جاءت
متفقة مع الفر�ضية املبدئية الأوىل التي و�ضعها الباحث لدرا�سته ,وقد اتفقت هذه النتيجة
مع نتائج درا�سة (عبد احلي )1992 ,ودرا�سة (القحطاين )1996,وكذلك درا�سة (Maletsly,
.)1999

ويف�رس الباحث هذه النتيجة ب�سبب فعالية هذه اال�سرتاتيجية وتوظيفها يف حل امل�سائل
الهند�سية ،وبخا�صة تلك التي يغلب عليها الطابع العملي ,والتي من خاللها ُي�شجع الطالب
على الر�سم والتحليل ،والبحث وغريها من املهارات العقلية واالدائية ,حيث توظف يف هذه
اال�سرتاتيجية مهارات عديدة كاملالحظة والت�أمل والت�صنيف والتحليل والربط والرتكيب
واتخاذ القرارات .كما ميكن تعليل ذلك اىل ما يتبعه املعلم من خطوات مت�سل�سلة ومبنية
142

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الرابع والعشرون ( - )1متوز 2011

على بع�ضها البع�ض ,وعلى �أ�س�س منطقية للو�صول �إىل حل لهذه امل�سائل معترباً �أن جمرد
الو�صول اىل احلل ال�صحيح للم�س�ألة ال ُيع ُّد الهدف النهائي حلل امل�شكلة ,وذلك لأن الطالب
قد ي�صل �إىل احلل ال�صحيح رغم عدم فهمه ملا قام به.
وعليه ف�إن املعلم يف هذه اال�سرتاتيجية ال يقت�رص دوره على تلقني الطالب احلل
ال�صحيح للم�سالة� ,أو تعويده على حفظ احللول والرباهني دون التاكد من فهمه ملا قام
به من خطوات مت�سل�سلة ت�ؤدي �إىل احلل .فتدري�س حل امل�سالة يحتاج �إىل فهم وحتليل
للمعلومات املعطاة ،وا�ستنتاج للعالقات وتربير للخطوات ملا يف ذلك من �إثارة ودافعية
وحتدي للطالب ,وتوفري الرغبة والت�شوق للم�شاركة الفاعلة� ,إ�ضافة �إىل ما حتققه من تنمية
ملهارات التفكري ،وتعويده على جمابهة امل�شكالت ,وبقاء �أثر التعلم لفرتة طويلة.
كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك تقارب ًا بني متو�سط الدرجات يف مقيا�س االجتاه
لطالب املجموعة التجريبية ومتو�سط الدرجات لطالب املجموعة ال�ضابطة بحيث مل يظهر
فرق دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ().0.05
الجـدول ()4
داللة الفروق في االتجاه بين طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

املجموعة عدد الطالب املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري قيمة ت الداللة الإح�صائية
14.8
83.4
48
التجريبية
 0.43غري دالة اح�صائي ًا
14.7
82.1
48
ال�ضابطة

وحيث �إن ه�ؤالء الطالب يف املجموعتني التجريبية وال�ضابطة كانوا متكافئني من
حيث درجاتهم يف االجتاه قبل بدء التجربة ،وبناء عليه ميكن �أن ي�ستنتج من ذلك �أنه
مل يظهر �أثر ال�ستخدام اال�سرتاتيجية املقرتحة يف تدري�سهم الوحدة املذكورة �سابق ًا على
اجتاهاتهم نحو املادة ,وعليه يرف�ض الباحث الفر�ضية البحثية الثانية لهذه الدرا�سة ويقبل
الفر�ضية ال�صفرية كبديلة لها .وميكن �أن يرجع الباحث ال�سبب يف هذه النتيجة �إىل طبيعة
مادة الريا�ضيات التجريدية والرتاكمية ,والتي يحتاج تعلمها �إىل تنظيم خطوات منطقية
مت�سل�سلة ,ونظرة الطالب لهذه املادة ،وبخا�صة الهند�سة النظرية نظرة �سلبية ,وما ينجم
عن هذه النظرة من �صعوبة فهم العالقات و�إدراكها ,واخلوف والقلق املرتتبني من التعامل
مع النظريات الهند�سية ونتائجها وحتديد ما يلزم منها حلل امل�س�ألة الهند�سية ,فهذا ما يولد
�شعوراً واجتاه ًا �سلبي ًا نحو التعامل مع امل�سائل الهند�سية وا�ستخدام الربهان املنطقي يف
حلها ،وقد يرجع ال�سبب يف ذلك �إىل ق�رص الفرتة الزمنية للتجربة وهي �ستة �أ�سابيع ،وهي
فرتة يعتقد الباحث �أنها ال تكفي لتغيري اجتاه الطالب ،و�إمنا قد حتدث مي ًال نحو التعامل مع
امل�سائل الهند�سية.
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ويف �ضوء ما تقدم من نتائج ،فقد تو�صل الباحث �إىل اال�ستنتاجات الآتية:
♦ ♦�إن ا�ستخدام اال�سرتاتيجية املقرتحة يف تدري�س طالب املجموعة التجريبية قد �أدى
�إىل نتائج �أف�ضل من ا�ستخدام الطريقة التقليدية التي اتبعت يف تدري�س طالب املجموعة
ال�ضابطة ذلك من حيث م�ستواهم التح�صيلي يف وحدة امل�ساحات والتكاف�ؤ.
♦ ♦ا�ستنتج الباحث �أن ا�ستخدام اال�سرتاتيجية املقرتحة يف تدري�س طالب املجموعة
التجريبية قد �أثر على نتائج حت�صيلهم ب�شكل وا�ضح وملمو�س ،يف حني مل ي�ؤثر على
اجتاهاتهم نحو الريا�ضيات حيث مل يكن هناك فرق ذو داللة �إح�صائية بينهم ،وبني طالب
املجموعة ال�ضابطة يف االجتاه نحو الريا�ضيات ،وميكن الت�أكد من ذلك بح�ساب حجم الأثر
املعادلة الآتية:
لكل من التح�صيل واالجتاه با�ستخدام
			
م ت  -م �ض
♦ ♦ حجم الأثر =
ع
�ض
حيث :مت :متو�سط التجريبية ،م�ض :متو�سط ال�ضابطة ،ع�ض :االنحراف املعياري
لل�ضابطة .وعليه فقد كان حجم الأثر للتح�صيل متو�سط ًا حيث بلغ (� )0.5أما حجم الأثر
لالجتاه فكان �ضعيف ًا حيث بلغ (�( )0.09أبو حطب)412 :1991 ،

التوصيات:
ويف �ضوء ما تقدم يو�صي الباحث مبا ي�أتي:
1 .1االهتمام با�ستخدام ا�سرتاتيجية حل امل�سائل الريا�ضية يف تدري�س الهند�سة وتدريب

الطالب عليها منذ ال�سنوات الأوىل لتعلمهم الهند�سة النظرية.

�2 .2رضورة تنظيم وعقد عدد من الدرو�س التو�ضيحية ملعلمي الريا�ضيات لتوظيف
هذه اال�سرتاتيجية يف تعليم مو�ضوعات الهند�سة ،وحل امل�سائل الريا�ضية الهند�سية.
3 .3تزويد املعلمني ب�أدلة ت�ساعدهم يف تنظيم وتخطيط الدرو�س التعليمية لطلبتهم،
با�ستخدام هذه اال�سرتاتيجية املقرتحة ،وت�شجيعهم على توظيفها يف ممار�ساتهم
التعليمية.
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