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  * مؤنس محادنةد.

  د.إميان الرتعاين* *
  ا���ص

سـتراتيجية بوليـا فـي تـدريس المسـألة الرياضـية إثـر اسـتخدام استقصـاء أ إلـى الدراسـة هـذه هـدفت
 اللفظية في مقدرة طلبة الصف الثامن األساسي على حلها في مدارس البادية الشمالية الشرقية، وفقاً 

  لمتغيرات الجنس وطريقة التدريس والتفاعل بينهما. 
األساســي فــي مــدارس وطالبــة مــن طلبــة الصـف الثــامن  اً طالبـ )105تكونـت عينــة الدراســة مــن (

  .العشوائية الطبقية البادية الشمالية الشرقية، وتم اختيارهم بأسلوب العينة
ولتحقيــق غــرض الدراســة تــم إعــداد اختبــار تحصــيلي فــي وحــدة جمــل المعــادالت الخطيــة، مــن   

كتاب الرياضيات المقرر للصف الثامن األساسي في المدارس الحكومية في األردن، وتكون بصورته 
-Tاختبـار ( اسـتخدم ولتحليـل البيانـات تـم ،ائية من ستة أسئلة تراعي المعرفـة الجزئيـة للطالـبالنه

test( ،يلي ما وأظهرت نتائج الدراسة:  
حـل   علـى الطلبة مقدرة ) فيα0.05= الداللة (  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود
   .الذكور ولصالح تعزى ألثر الجنس الرياضية اللفظية المسألة

حـل  علـى الطلبـة مقـدرة ) فـيα0.05= داللـة (  مسـتوى عنـد إحصائية داللة ذات فروق وجود
اإلســتراتيجية  لخطــوات تعــزى لطريقـة التـدريس ولصـالح التـدريس وفقـاً  الرياضــية اللفظيـة، المسـألة
 .المقترحة

 ىعل الطلبة مقدرة ) فيα0.05= داللة (  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق عدم وجود 
  تعزى ألثر التفاعل بين الجنس وطريقة التدريس. الرياضية اللفظية حل  المسألة

  
   

  ردنألا  -لواء البادية الشمالية الشرقية - معلم الرياضيات* 
  ردنألا  -لواء البادية الشمالية الشرقية - مشرفة الرياضيات* 
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  المقدمة -1

 ماستخدا وتساعد على ،جديداً  تعلماً  تنتج ألا لتعلم،ا عملية يف أساسي ركن الرياضية املسألة حل إن    
 طريقة تعد كما .املهارات احلسابية على للتدريب وسيلة فهي متكاملة، بصورة التفكري وطرق املعلومات،

املسألة  حل اسرتاتيجيات فإن وكذلك جديدة، وأوضاع مواقف يف تعلمها اليت واملفاهيم، املهارات لتوظيف
 متكني يف لفاعليته نظراً  الرياضيات، تدريس يف جمال وخاصة التعليم، أساليب أهم من ةالرياضية اللفظي

 الفروض، فرض على القدرة وتنمية الرياضية، املعرفة اجلديد من البتكار البحث إجراءات من املتعلم
 حلوهلا إىل صلللتو  مفيدة أا ويرى املتعلم، حيددها رياضية وقوانني ملبادئ طبقاً  منها مئاملال واختيار

  .)2002املمكنة (عفانة، 

ونظراً الزدهار علم الرياضيات وكونه علم مستقل عن العامل املادي، فهـي تعـىن بدراسـة أنظمـة جتريديـة      
)، ويعد حل املسألة الرياضية اللفظية أداة إثارة ألنواع خمتلفة من 2005عامة وخاصة ( عرسان وأبو زينه، 

؛ واملشـــايخ، 1989ا وســـيلة تســـاعد الفـــرد للوصـــول إىل حـــل املشـــكلة ( املغـــرية، األنشـــطة الرياضـــية، وكوـــ
1989.(  

وجــــاء يف اإلطــــار العــــام والنتاجــــات العامــــة واخلاصــــة ملنــــاهج الرياضــــيات يف مــــرحليت التعلــــيم األساســــي     
صــنع  والثــانوي يف األردن، ضــرورة اســتخدام الطالــب الرياضــيات لتطــوير مهــارات التفكــري الناقــد ومهــارات

القـــرار يف املواقـــف احلياتيـــة وتطبيـــق املهــــارات والعمليـــات الرياضـــية بفعاليـــة ودقــــة مـــن خـــالل توظيـــف حــــل 
  ).2005املشكالت لتوليد املعرفة ( وزارة الرتبية والتعليم األردنية، 

كمـا يـرى أن تعلـم املشـكالت يقـع   ،ويرى روبرت جانييه أن حل املشكالت تقع يف قمة اهلرم التعليمـي    
) إن املبـــادئ الــيت يـــتم تعلمهـــا 1987)، كمـــا يـــرى بــل (  1989علــى قمـــة النتاجــات التعليميـــة ( املغــرية،

  وتطبيقها يف حصص حل املسألة تكون أكثر أثراً من املواقف اليت تتم خارج الصف.

 فكريالت من هو نوع حلها، وحماولة هلا والتصدي املشكالت مواجهة مهارة أن االستنتاج ميكن هنا فمن    
 املشكالت، من بالكثري العصر الزاخر هذا يف اإلنسان ويتقنها يتعلمها أن ينبغي أساسية، مهارات يتطلب

  .)2002واحليلة، مرعي (بعض مع بعضها املشكالت هذه وتشابك
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ومميـز عنـد الفـرد وال يكـون لديـه حـل جـاهز  دجدي فوميكن تعريف املسألة الرياضية يف أا تأليف موق    
وتتصـف املسـألة الرياضـية بـثالث مميـزات، هـي: احلاجـة إىل حـل، وعـدم تـوفر  .وقف يف الوقت نفسـههلذا امل

  ).2008طريقة جاهزة للحل، ووجود حماولة جادة إلجياد احلل (مطالقة، 

وحلل املسألة الرياضية اللفظية أمهيـة يف املنـاهج احلديثـة يف دول العـامل بتنميـة التفكـري الفّعـال النـاتج عـن     
ويــرى جــون ديــوي أن خطــوات حــل املشــكالت علــى صــله خبطــوات  .اســتخدام منــاهج الرياضــيات القويــة

عمليــة التفكــري الفّعــال، لــذلك تركــز املنــاهج احلديثــة يف الرياضــيات علــى أســلوب حــل املشــكالت كأســلوب 
ضــية كمــا أن تــدريس حــل املســألة الريا  .)275،ص 1994مناســب يف تعلــيم وتعلــم الرياضــيات (أبــو زينــة،

اللفظيــة لــه أمهيــة بالغــة يف تعلــم الرياضــيات، فيعتــرب وســيلة لــتعلم مفــاهيم ومهــارات حســابية جديــدة، كمــا 
، 2000يســهم بانتقــال أثــر الــتعلم واكتشــاف معــارف جديــدة تثــري الفضــول وحــب االســتطالع (عقــيالن، 

  .)123-122ص

 كعلم بني الرياضيات الفجوة بسد تقوم أا يف الرياضية اللفظية املسألة حل أمهية واضح بشكل وتظهر    
 احلياة ومشاكل الصف، جدران غرفة داخل أحياناً  جافة وبصورة حبت، جتريدي بشكل للطلبة تدريسه يتم

  ).1997منهم (خصاونة،  للكثري بالنسبة حتدياً  ومتثل الطلبة هؤالء تواجه اليت اليومية

 ة اللفظيةالعوامل المساعدة في القدرة على حل المسألة الرياضي - 1-1

إن القدرة على حل املسألة الرياضية اللفظية ال تتطور بوقت قصري بل حتتاج إىل استمرارية،  - 
 .ولكي يساعد املعلم طالبه على ذلك البد له أوالً معرفة مكونات القدرة على حل املسألة

ة كـي تـزداد كما يرى اخلطيب أن هناك ثالث مكونات للقدرة على حل املسـألة جيـب تطويرهـا لـدى الطلبـ  
قــدرم علــى حــل املســألة مــن خــالل اســرتاتيجيات حــل املســألة، والعمليــات وراء املعرفيــة الــيت تواجــه وتــنظم 
عمليــة التفكــري، واالجتاهــات واالعتقــادات الــيت تتضــمن الثقــة بــالنفس واالســتعداد واملثــابرة يف حــل املســألة 

  ). 1997(اخلطيب،

  اللفظيةاستراتيجيات حل المسألة الرياضية  -1-2

وقـد اسـتخدم بوليـا  ،هي طرق حمددة تسـتخدم إلجنـاز مهمـة مسـتقلة عـن موضـوع املسـألة :االستراتيجيات
ــــــــة أو حماولــــــــة التوصــــــــل إىل حــــــــل Heuristicاملصــــــــطلح ( ) أي وجــــــــدا ليعــــــــرب عــــــــن األمنــــــــاط التفكريي

  ).1997(اخلطيب،
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أربعــة  –عـن حـل  البحــث --How to solve it) يف كتابـة 1979وقـد حـدد جـورج بوليــا (     
  ):2003مراحل مهمة مير فيها حل املسألة وهي ( أبو زينة، 

  املطلوب. وحتديد املعطيات وحتديد وفهمها، املسألة قراءة -

 هـذه الضرورية، وتعترب العمليات وحتديد املعلومات، تنظيم خالل من وذلك :احلل خطة ابتكار -
 حلـل مجيـع واحـدة قاعـدة هنـاك لـيس ألنـه الطالـب، علـى املسـألة حـل خطـوات أصـعب اخلطـوة
 .املسائل

 القيـام بعمليـات الطالـب مـن تتطلـب ألـا املسـألة، حـل خطـوات أسـهل مـن وهـي :احلـل تنفيـذ -
 .سابقاً  عليها تدرب قد حسابية

 مراجعـة العمليـات خـالل مـن احلـل مراجعـة الطالـب علـى جيـب احلـل تنفيـذ فبعـد: احلـل مراجعـة -
  .نفس اإلجابة إىل الوصول من للتحقق خمتلفة بطريقة سألةامل حل خالل من أو بدقة، احلسابية

وإن عملية تعليم وتعلم الطلبة ملادة الرياضيات بشكل عام وحل املسألة الرياضية اللفظية بشكل     
رغم اجلهود اليت تبذل  ،تواجه صعوبات مجة وعثرات كبرية لدى الطلبة ومعلميهم على حد سواء ،خاص

  عملية الرتبوية للتغلب عليها.من قبل ذوي العالقة بال

كما أن حل املسألة تعد من أكثر أشكال السلوك اإلنساين تعقيداً، ويأيت يف قمة هرم النتاجات التعليمية   
وأمناط التعلم والتعليم عند جانييه، وقد زاد االهتمام على مستوى عاملي خالل العقدين األخريين حبل 

  .)2004ات ومصممي مناهجها ومؤلفي كتبها (أبو عالم، املسألة عند املعنيني بتدريس الرياضي

سرتاتيجيات حل املسألة الرياضية اللفظية، وعلى ذلك فإن إوقد شهد العصر احلديث اهتمامًا كبريًا ب    
قد يساعد الطلبة  ،معرفة املعلم باالسرتاتيجيات التعليمية واستخدامها يف أثناء قيامة بتدريس حل املسألة

  ).1999رام يف حلها (مصطفى،على تطوير قد

وبناء على ما تقدم قام الباحثان بتفعيل بعض املمارسات الواجب على املعلم القيام ا أثناء تدريس     
واملشتقة مما جاء به بوليا يف إسرتاتيجيته املشار إليها آنفاً، واليت يتوقع أن  ،حل املسألة الرياضية اللفظية

  ثر اجيايب يف رفع قدرام يف حل املسألة الرياضية اللفظية.يكون لتدريب طلبتهم عليها أ
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  مشكلة الدراسة وأسئلتها -2

  تتحدد مشكلة الدراسة باإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:  

ما أثر استخدام إسرتاتيجية بوليا يف تدريس املسألة الرياضية اللفظية يف مقدرة طلبة الصف الثامن  -2-1
  البادية الشمالية الشرقية؟ األساسي على حلها يف مدارس

  وينبثق عن السؤال الرئيس السؤال الفرعي اآلتي:       

هـــل ختتلـــف قـــدرة الطلبـــة علـــى حـــل املســـألة الرياضـــية اللفظيـــة بـــاختالف اجلـــنس وطريقـــة  -2-1-1
  التدريس والتفاعل بينهما؟

  فرضيات الدراسة -3

 وعيت الـذكورجممـ عالمـات متوسـطي ) بـنيα0.05= إحصـائية (  داللـة ذات فـروق توجـد -3-1
 أنثى). ذكر، ( الطالب جلنس تعزى التحصيلي االختبار على واإلناث

 اموعـة الضـابطة عالمـات متوسـطي ) بـنيα0.05= (  إحصـائية داللـة ذات فـروق توجـد -3-2
 املقرتحـة، التـدريس ( اإلسـرتاتيجية لطريقـة تعـزى التحصـيلي االختبـار علـى التجريبيـة واموعـة

  املقرر). الكتاب قةيطر 

                عينـة الدراسـة عالمـات متوسـطات ) بـنيα0.05= إحصـائية (  داللـة ذات فـروق توجـد -3-3
  .الطالب وجنس التدريس طريقة بني للتفاعل تعزى التحصيل اختبار على

  أهمية الدراسة -4

ســألة تــربز أمهيــة الدراســة مــن كوــا حبثــت يف أثــر تفعيــل املمارســات مــن قبــل املعلــم ملهــارات تــدريس امل    
فهـي تسـاعد معلمـي ومعلمـات  ،الرياضية اللفظية يف مقدرة طلبتـه مـن الصـف الثـامن األساسـي علـى حلهـا

  .الرياضيات على تفعيل مهارات تدريسهم للمسألة الرياضية اللفظية والرياضيات بصورة عامة

ميـــة للجامعــــات رســـم السياســــة التعلي أثنــــاءولني ؤ ويعتقـــد الباحثـــان يف أــــا قـــد تســــهم يف لفـــت نظــــر املســـ 
والكليــات الرتبويــة الــيت تعــد املعلمــني واملعلمــات إىل ضــرورة الرتكيــز علــى موضــوع حــل املســألة أفضــل الطــرق 
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ممــا يعــود بالفائـدة الكبــرية علــى الطلبــة بشــكل رئيسـي وعلــى جمــتمعهم، حبيــث تــزودهم  .حللهـا أثنــاء تــأهيلهم
  بقدرة أكرب على حل املسألة الرياضية اللفظية.

  فات اإلجرائيةالتعري-5

 المسألة الرياضية اللفظية5-1

) املسألة الرياضية اللفظية بأا " موقف كمي وضع يف صورة كلمات، وهذا املوقف 2003عرف بدوي (
حيتوي على سؤال يتطلب إجابة وال يشري صراحة إىل العمليات أو اخلطوات اليت ينبغي استخدامها 

  للوصول إىل تلك اإلجابة.

املسألة الرياضية اللفظية إجرائياً: بأا موقف كمي لفظي حول تساؤل معني، وال يكون  ويعرف الباحثان
  لدى املتعلم حل جاهز له مع وجود الرغبة يف احلل.

  الممارسات التدريسية  5-2

هي عبارة عن جمموعة من التحركات واإلرشادات اليت متثل يف حقيقتها إسرتاتيجية، ويقوم ا املعلم أثناء 
)، واملمارسات 1991؛ اجلمرة،1995جل حتقيق أهداف احلصة الدراسية (سالمة،أيس من التدر 

  التدريسية على نوعان:

األول: وهي جمموعة من التحركات واإلرشادات واخلطوات اليت يقوم ا املعلم أثناء عملية التدريس من 
وهي على النحو التايل: قراءة  ،جل حتقيق أهداف احلصة الدراسية وفق اخلطوات اليت يقرتحها الباحثانأ

املسألة قراءة سريعة، مث قراءا قراءة متمعنة، مث حتديد كل من املعطيات واملطلوب يف املسألة، بعد ذلك 
  شفوياً من قبل بعض الطلبة، وأخرياً التحقق من صحة احلل. تهوضع خطة احلل، مث تنفيذ احلل وإعاد

  يةالقدرة على حل المسألة الرياضية اللفظ5-3

فيقوم باستدعاء وربط املعلومات  ،يقصد ا الباحثان العملية اليت يقبل ا الطالب التصدي حلل املسألة
ليوظفها يف وضع خطة تقوده إىل احلل الصحيح، وتقاس بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب  ،اليت ميتلكها

  بعد تطبيق اختبار حمدد علية قبل الباحثان. 



  د. الترعاني –حمادنة .................د..............أثر استخدام إستراتيجية بوليا في تدريس المسألة الرياضية اللفظية
  
 

 146

  محددات الدراسة -6

هذه الدراسـة علـى عينـة مـن طلبـة الصـف الثـامن األساسـي يف مديريـة تربيـة الباديـة  رتصاقت •
  الشمالية الشرقية، وهلذا يتوقف تصميم نتائج هذه الدراسة على مدى متثيل العينة تمعها.

االختبار التحصيلي الذي طبقة الباحثان يف اية التجربة كان من إعدادمها، لذا فـإن نتـائج  •
 سة تعتمد على مدى صدق وثبات هذا االختبار.هذه الدرا

هـي وحـدة أنظمـة املعـادالت اخلطيـة  ،املادة الدراسية اليت قام الباحثان بإجراء جتربتهم عليهـا •
مــــــــن كتــــــــاب الرياضـــــــــيات للصــــــــف الثـــــــــامن األساســــــــي الفصــــــــل الثـــــــــاين للعــــــــام الدراســـــــــي 

  م يف مدارس البادية الشمالية الشرقية.2009/2010

  قةالدراسات الساب -7

  يتناول الباحثان عدد من الدراسات اليت هلا عالقة بدراستهما مرتبة حبسب تسلسلها الزمين.   

 الدراسات العربية 7-1

) بــــإجراء دراســــة هــــدفت إىل تقصــــي أثــــر أنشــــطة قائمــــة علــــى االتصــــال 2008قامــــت مطالقــــة ( -7-1-1
ف الثـــامن األساســـي يف املراكـــز لـــدى طلبـــة الصـــ ،الرياضـــي يف القـــدرة علـــى حـــل املســـألة الرياضـــية غـــري املألوفـــة

 الريادية. 

) طالباً وطالبة من طلبة الصف الثامن األساسي املسجلني يف املراكز الريادية 40تكونت عينة الدراسة من (
ومن مث توزيعهم عشوائياً على  ،مت اختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة .ربد الثالثة يف األردنإيف منطقة 

) طالبـات أو طـالب. مت 10وقـد تكونـت كـل جمموعـة مـن ( ،والتجريبيـة للـذكور واإلنـاث الشعب الضـابطة
اســتخدام اختبــار القــدرة علــى حــل املســألة الرياضــية كاختبــار قبلــي وبعــدي، ومت تــدريس اموعــة التجريبيــة 

  ادية. أما اموعة الضابطة فدرست بالطريقة االعتي ،بواسطة األنشطة القائمة على االتصال الرياضي

أظهــرت النتــائج وجــود فــروق تعــزى ملتغــري اموعــة وكانــت لصــاحل اموعــة التجريبيــة الــيت درســت بواســطة 
األنشطة القائمة علـى االتصـال الرياضـي يف القـدرة علـى حـل املسـألة الرياضـية، وكشـفت النتـائج عـن وجـود 

 تفاعل للجنس والنشاط التعليمي.
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سرتاتيجيات ة هدفت إىل استقصاء أثر برنامج تدرييب إل)  دراس2005أجرى عرسان وأبو زينة ( -7-1-2
حل املسألة الرياضية يف تنمية القدرة على حل املسألة الرياضية، وعلى التحصيل يف الرياضيات 

 لدى طلبة املرحلة األساسية العليا. 

كالـــة ) طالبـــة مـــن طلبـــة املرحلـــة األساســـية يف مـــدارس و 246) طالبـــاً و (246تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن (
مت اختيار ست مدارس ثالثة للذكور وثالث لإلناث بواقع شـعبتني يف كـل  ،ربد التعليميةإالغوث يف منطقة 

مدرســـة، ووزعـــت الشـــعبتان عشـــوائياً مـــن كـــل مدرســـة واحـــدة ضـــابطة وواحـــدة جتريبيـــة، مت تـــدريب اموعـــة 
أمــا الشــعبة الضــابطة  ،رياضــيالتجريبيــة علــى اســرتاتيجيات خاصــة حبــل املســألة جبانــب دراســتها للمحتــوى ال

  فقد درست احملتوى الرياضي فقط. 

أظهرت النتـائج تفـوق اموعـات التجريبيـة علـى اموعـات الضـابطة يف اختبـار حـل املسـألة الرياضـية، ويف 
 التحصيل الدراسي يف الرياضيات.   

املعلـــم ) دراســـة هـــدفت إىل البحـــث يف العالقـــة بـــني درجـــة ممارســـة 2000فقـــد أجـــرى لطيـــف (  -7-1-3
 ومقدرة طلبته على حلها.  ،ملهارات تدريس املسألة الرياضية اللفظية للصف العاشر األساسي

) طالباً وطالبة 736) معلماً ومعلمة اختريوا بالطريقة العشوائية البسيطة، و(24تكونت عينة الدراسة من (
ث أداتـــني األوىل أداة املالحظـــة اختــريوا بالطريقـــة العشـــوائية العنقوديــة. ولتحقيـــق غـــرض الدراســـة أعــد الباحـــ

الصفية لقياس درجة ممارسة معلمي عينة الدراسـة ملهـارات تـدريس املسـألة الرياضـية اللفظيـة، والثانيـة اختبـار 
جيــايب علــى مقــدرة إوأظهــرت النتــائج وجــود أثــر  .حتصــيلي لقيــاس مقــدرة طلبــتهم علــى حــل املســائل اللفظيــة

ضية اللفظية وجنس معلميهم، كما تبني أنه ال يوجد أثر جلنس املعلـم معلميهم ملهارات تدريس املسألة الريا
  يف مقدرة طلبة الصف العاشر على حل املسألة الرياضية اللفظية.

) دراســة ملعرفــة أثــر تــدريب طالبــات الصــف الســادس االبتــدائي علــى 1988مراشــدة ( وأجــرت  -7-1-4
وكانــت خطـــوات  الرياضـــية.إســرتاتيجية حــل املســـائل احلســابية يف مقــدرم علـــى حــل املســائل 

اإلسرتاتيجية اليت اقرتحتها الباحثة ودربت الطالبات عليها كما يلي: قراءة املسألة بعناية، إعادة 
صـــياغة املســـألة بلغـــة الطالبـــة اخلاصـــة، توضـــيح الرمـــوز واملصـــطلحات، حتديـــد املعطيـــات، إجيـــاد 

 ل. عالقة أو قانون حلل املسألة، التعويض يف العالقة، ومراجعة احل

حيـث . ) طالبـة، مت تـوزيعهن علـى مدرسـتني يف كـل مدرسـة ثـالث شـعب198تكونت عينـة الدراسـة مـن (
( حمتــوى مباشــر) وفــق خطــوات  مت تــدريس إحــدى الشــعب حمتــوى الكتــاب املدرســي يف النســبة والتناســب
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قبل الباحثة  والشعب الثانية مت تدريسها يف حصص إضافية مسائل خارجية معدة من .اإلسرتاتيجية املقرتحة
أمــا الشــعبة الثالثــة فقــد مت تدريســها حمتــوى  .( حمتـوى رياضــي غــري مباشــر) وفــق خطــوات اإلســرتاتيجية أيضــاً 

  الكتاب املدرسي ولكن بدون إسرتاتيجية حمددة. 

) يف مقدرة α0.05= ( وبعد قيام الباحثة بتحليل نتائجها إحصائياً تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية
ولصـاحل جممـوعيت اإلسـرتاتيجية حملتـوى مباشـر  ،لى حـل املسـائل احلسـابية تعـزى لطريقـة التـدريسالطالبات ع

  وحملتوى غري مباشر.

) فقــد اقــرتح إســرتاتيجية ملعرفــة أثــر تــدريب الطلبــة علــى إســرتاتيجية حلــل 1987أمــا الصــمادي (  -7-1-5
ءة املسألة بعناية، املسائل يف القدرة على حلها وخطوات هذه اإلسرتاتيجية كانت كما يلي: قرا

صــياغة املســألة بلغــة الطالــب اخلاصــة، حتديــد املعطيــات واملطلــوب، رســم شــكل يســاعد علــى 
زيــادة اإليضــاح، استحضــار املعلومــات ذات العالقــة باملســألة، اختيــار الرمــز أو املتغــري املناســب 

عطيات واملطلوب، وحتديد معناه إن لزم األمر، حتديد اجلملة املفتوحة اليت توضح العالقة بني امل
 حل املسألة واختيار صحة احلل. 

طالبــاً) وشــعبتني 57ولفحــص خطــوات هــذه اإلســرتاتيجية اختــار الباحــث عينــة مكونــة مــن شــعبتني للــذكور(
طالبـــة) وجعـــل (شـــعبة للـــذكور وشـــعبة لإلنـــاث جمموعـــة جتريبيـــة والشـــعبتني البـــاقيتني جمموعـــة  66( لإلنـــاث
تبني تفوق الطلبة الـذين اسـتخدموا اإلسـرتاتيجية  ،ة على اختبار التحصيلوبعد حتليل نتائج الطلب .ضابطة)

وال أثــر  ،ال أثــر ملتغـري اجلـنس يف القــدرة علـى حـل املســائل الرياضـيةأعلـى الـذين مل يســتخدموها، كمـا وجـد 
  للتفاعل املشرتك بني اجلنس وطريقة التدريس يف القدرة على حل املسألة.

 الدراسات األجنبية 7-2

بـإجراء دراسـة هـدفت الكشـف عـن أثـر اسـرتاتيجيات التفكـري  )Cai, 2010قـام كـاي (   -7-2-1 
  والتربير وما تتضمنه من اتصال كتايب ولفظي وقراءة الرياضية يف القدرة على املسألة الرياضية.

 ) طالبـاً وطالبـة مـن طلبـة الصـفوف السـادس يف الصـني اختـريوا مـن310تكونت عينة الدراسة مـن (       
) طالباً وطالبة من طلبة الصف السـادس األساسـي يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة. 232ست مدارس، و(

مت تقــدمي ســت مســائل لكــل طالــب تتطلــب حــًال وشــرحاً حللــوهلم وتوضــيحاً لكــل مــا قــاموا بــه بالتفصــيل، 
  ومتيزت هذه املسائل بإمكانية حلها بأكثر من إسرتاتيجية خاصة.
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ــــا        ــــك فــــروق يف األداء علــــى حــــل املســــائل الرياضــــيةأظهــــرت النت وكانــــت لصــــاحل الطلبــــة  ،ئج أن هنال
  الصينيني.

إعداد   )Huggins & Maiste, 1999وهدفت الدراسة اليت أجراها هوجينز وماسيت ( -7-2-2
وبيان أثره يف حتسني القدرة على حـل  ،برنامج من أجل دعم االتصال الكتايب واللفظي يف مادة الرياضيات

 ملسألة لدى طلبة الصفني الثالث والرابع. ا

مت اختيــارهم مـن إحـدى املــدارس  ،) طالبـاً مـن طلبــة الصـفني الرابـع والثالـث40تكونـت عينـة الدراسـة مــن (
يف ضــــواحي مدينــــة شــــيكاغو األمريكيــــة، وقــــد مت تــــوزيعهم عشــــوائياً يف جممــــوعتني مهــــا: اموعــــة التجريبيــــة 

  واموعة الضابطة. 

وكانــت  ،ووجــود حتســن يف القــدرة علــى حــل املســألة الرياضــية ،ائج وجــود أثــر للربنــامج التــدرييبأظهــرت النتــ
 الفروق لصاحل اموعة التجريبية.

 اختبــار فاعليــة إىل هــدفت) دراســة .Post et al 1996,أجــرى بوســت ورفاقــه ( -7-2-3
 .الرياضية املسائل حلل مقرتحة إسرتاتيجية

 جتريبيـة جممـوعتني إىل توزيعهـا مت ،العاشـر طلبـة الصـف مـن طالبـاً   )94الدراسـة مـن ( عينـة تكونـت وقـد 
 وأخرى عالٍ  حتصيل ذات جمموعة جمموعتني إىل حتصيلهم جمموعة حسب كل يف الطالب وقسم، وضابطة

  ة.التجرب إاء بعد حتصيلي اختبار بإعداد الباحث قام كمالي،  قب اختبار بناء على منخفض حتصيل ذات

 طلبـة عالمـات متوسـطات بـني إحصـائية داللـة ذات فـروق وجـود عـدم الدراسـة هـذهنتـائج  أظهـرت وقـد 
وأظهـرت  كمـا ،التـدريس لطريقـة تعـزى الضـابطة اموعـة طلبـة عالمـات ومتوسـطات اموعـة التجريبيـة

 العليـا ومتوسـطات اموعـة طلبـة عالمـات متوسـطات بـني إحصـائية داللـة ذات فـروق وجـود عـدم النتـائج
 وجـود عـدم أيضـاً  وبينـت النتـائج ة.والضـابط التجريبيـة اموعتني من كل يف الدنيا اموعة ةطلب عالمات

 .القدرة ومستويات املعاجلة مستويات بني إحصائية داللة ذي تفاعل

) فقد أجرى دراسـة هـدفت إىل حتديـد فعاليـة إسـرتاتيجية حـل Szetela,1987أما زيتال ( -7-2-4
الف اجلنس، واستعمال اآلالت احلاسبة على أداء الطلبـة يف ىل تأثري اختإاملسألة الرياضية، و 

وكانـــت اســـرتاتيجيات حـــل املســـألة املتبعـــة منبثقـــة مـــن خطـــوات بوليـــا  .حـــل املســـألة الرياضـــية
 التخمني، االختبار، عمل قائمة أو جـدول، -األربعة حلل املسألة ومن هذه االسرتاتيجيات:

 .حل مسألة أبسط، البحث عن منوذج، ورسم شكل
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 ،قســمت إىل ثــالث جمموعــات ،) شــعبة مــن شــعب الصــف الســابع42وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن ( 
األوىل تلقــت تــدريباً علــى اإلســرتاتيجية واآلالت احلاســبة، والثانيــة تلقــت تــدريباً علــى اإلســرتاتيجية ومل تــزود 

  حاسبة. باالت حاسبة، أما اموعة الثالثة مل تدرب على اإلسرتاتيجية ومل تزود باآلت

وقــد أشــارت نتــائج هــذه الدراســة إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني حتصــيل أفــراد اموعــة األوىل 
وحتصيل أفراد اموعة الثانية لصاحل اموعة األوىل، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـني حتصـيل 

ومل يكن هناك فـروق ذات داللـة  ،اموعة الثانية أفراد اموعة الثانية وحتصيل أفراد اموعة الثالثة ولصاحل
إحصائية بني حتصيل أفراد اموعة األوىل وحتصـيل أفـراد اموعـة الثانيـة، كمـا أظهـرت النتـائج وجـود فـروق 

 ذات دالله إحصائية تعزى للجنس لصاحل الذكور.  

ي علـــى ) بدراســـة حـــل أثـــر تـــدريب طلبـــة الصـــف الرابـــع االبتـــدائLee,1982وقامـــت يل ( -7-2-5
 وفقاً خلطوات حل املسألة الرياضية اليت اقرتحها بوليا.  ،إسرتاتيجية حل املسألة الرياضية

اموعــة هــي قســموا إىل جممــوعتني: األوىل  ،طالبــاً مــن طلبــة الصــف الرابــع 16وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
مل تتلق أي اليت ت اموعة الضابطة كانفالثانية  أما ،تلقت تدريباً على اإلسرتاتيجية املقرتحةاليت التجريبية 

   .تدريب على اإلسرتاتيجية

وقـد أشــارت نتــائج دراســتها إىل وجــود أثــر إجيــايب لتــدريب طلبــة الصــف الرابــع علــى إســرتاتيجية حــل املســألة 
 الرياضية وفقاً خلطوات اإلسرتاتيجية املقرتحة.

تيجيتني يف تعلــيم ) دراســة هـدفت إىل مقارنـة إسـرتاJerman,1973وقـد أجـرى جريمـان ( -7-2-6
واألخــرى التــدريب  ،حــل املســألة: إحــداها التــدريب علــى حــل املســألة الرياضــية بشــكل عــام

ومت  .وتناولـت الدراسـة أثـر اجلـنس علـى التحصـيل أيضـاً  ،على حل مسائل رياضـية مـن البيئـة
 .إعداد اختبار حتصيلي لقياس مدى اكتساب الطلبة للمهارات الالزمة حلل املسألة الرياضية

قســـموا عشـــوائياً إىل ثـــالث  ،) طالبـــاً وطالبـــًة يف الصـــف اخلـــامس661وقـــد تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن ( 
واموعـــة الثانيـــة تـــدربت علـــى  ،جمموعـــات األوىل تعلمـــت إســـرتاتيجية حـــل املســـألة الرياضـــية بشـــكل عـــام

مل تتلـــق أي  الـــيت بطةاموعـــة الضـــافهـــي أمـــا اموعـــة الثالثـــة  ،إســـرتاتيجية حلـــل مســـائل رياضـــية مـــن البيئـــة
  تدريب.
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كـان أفضـل   ،وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن حتصيل الطلبة الذين دربوا على مسـائل رياضـية مـن البيئـة 
مــن حتصــيل الطلبــة الــذين دربــوا علــى مســائل رياضــية بشــكل عــام، ومل يكــن هنــاك أثــر ذو داللــة إحصــائية 

  للجنس وال للتفاعل بني اجلنس والطريقة. 

خــالل عــرض الباحثــان للدراســات ذات العالقــة، جنــد أن االســرتاتيجيات املتبعــة فيهــا متشــاه إىل  مــن     
 .حد كبري، وهي تعتمد اعتماداً كبرياً على اخلطـوات الـيت اقرتحهـا جـورج بوليـا حلـل املسـألة الرياضـية اللفظيـة

درم علـــى حـــل املســـألة كمـــا أن نتـــائج هـــذه الدراســـات قـــد اتفقـــت فيمـــا بينهـــا علـــى أن أداء الطلبـــة ومقـــ
 ,2000الرياضـــــية اللفظيـــــة تـــــزداد مـــــع وجـــــود إســـــرتاتيجية حمـــــددة اخلطـــــوات واضـــــحة املعـــــامل.(لطيف,

Lee,1982 (  

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بتـــأثري اجلـــنس علـــى مقـــدرة الطلبـــة يف حـــل املســـألة الرياضـــية اللفظيـــة، فنجـــد أن هـــذه     
 يوجـد فـروق ذات داللـه إحصـائية يف مقـدرة الطلبـة فمنها من وجد أنـه ال ،الدراسات قد تباينت فيما بينها

ومنهــا مــن  .)Jerman,1973؛ 1987علــى حــل املســألة الرياضــية اللفظيــة تعــزى للجــنس (الصــمادي،
وجد أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية يف مقدرة الطلبة على حل املسألة الرياضية اللفظية تعزى للجنس 

  .)Szetela ,1987;Cai,2010؛ 2000( لطيف,

مما سبق يتبني أن نتـائج األحبـاث يف جمـال القـدرة علـى حـل املسـألة الرياضـية اللفظيـة بشـكل عـام يظهـر     
أا تدعم االدعاء القائل بوجود أثـر اجيـايب لتـدريس الطلبـة علـى حـل املسـألة الرياضـية اللفظيـة يف حتصـيلهم 

  وفق إسرتاتيجية حمددة.

، مطالقـة 2000التدريس واجلنس فقـد دلـت نتـائج دراسـة ( لطيـف،أما فيما خيص التفاعل بني طريقة     
) على وجود أثر للتفاعل بني طريقة التدريس واجلنس، يف حني جند أنه ال أثر للتفاعـل بـني طريقـة 2008،

  )Post et al., 1996;Jerman,1973 ،1987التدريس واجلنس يف دراسة كل من.(الصمادي،

يف أنـه ال يوجـد فـروق ذات داللـه  Post et al., 1996)مـع دراسـة (وقد اختلفـت الدراسـة احلاليـة     
) يف حتديـد Lee,1982إحصائية تعزى لطرق التدريس، بينما استفاد الباحثان يف دراستهم احلالية مـن ( 

والـيت يعتقـد الباحثـان بأـا تتميـز عـن سـابقاا برتكيـز  ،األطوار األربعة إلسرتاتيجيته املعدلة يف هذه الدراسـة
 ،اإلسـرتاتيجية املعدلــة فيهـا علــى خطـوات طــوري فهــم املسـألة والتخطــيط للحـل بوصــفهما مـن أهــم األطــوار

بينمـا اتفقـت هـذه الدراسـة مـع دراسـة  .Post et al.,1996)الـيت تسـاعد الطالـب علـى حـل املسـألة  (
  ).Huggins & Maiste, 1999؛ 2005(عرسان وأبو زينة،
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متتاز عن دراسات من سبقهما يف أا األوىل حيث يسكنا، كمـا اختلفـت ويرى الباحثان إن دراستهما     
  ).2008يف جمتمعها وعينتها، حيث اعتمد الباحثان يف هذه الدراسة على دراسة ( مطالقة ،

  الطريقة واإلجراءات  -8

د أداة تنــاول الباحثـــان وصـــفا تمـــع الدراســـة، والطريقـــة الـــيت جـــرى ـــا حتديـــد عينـــة الدراســـة، وطريقـــة إعـــدا
  .القياس واخلطوات الالزمة للتحقق من صدقها وثباا، وفقا إلجراءات تطبيق الدراسة

 مجتمع الدراسة  8-1

تكـــون جمتمـــع الدراســـة مـــن طلبـــة الصـــف الثـــامن األساســـي يف مديريـــة تربيـــة الباديـــة الشـــمالية الشـــرقية للعـــام 
م، حيـــث بلـــغ حجـــم عينـــة الدراســـة تبعـــاً إلحصـــائيات مديريـــة الرتبيـــة والتعلـــيم  2009/2010الدراســـي 

ع الدراسة يف مديرية ) توزيع أفراد جمتم1) شعبة، ويبني اجلدول( 81) طالباً وطالبة موزعني على (2022(
  تربية البادية الشمالية الشرقية تبعاً للجنس وعدد الطلبة.

  )1جدول(
  توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعاً للجنس، وعدد الشعب، وعدد الطلبة.

  المجموع  مدارس اإلناث  مدارس الذكور  

  81  32  49  عدد الشعب
  2022  905  1117  عدد الطلبة

  

  عينة الدراسة 8-2

) شعب: منها 4اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية من جمتمع الدراسة حيث مت اختيار(مت      
مـن شـعب اإلنـاث لتكـون  ةمـن شـعب الـذكور وشـعب ةشعبتان ذكور وشعبتان إناث، واختـار الباحثـان شـعب

) 2بيـة، ويبـني اجلـدول(أما الشعب الباقية لكل من الـذكور واإلنـاث متثـل اموعـة التجري ،اموعة الضابطة
  توزيع أفراد العينة تبعاً للمدرسة واجلنس وجمموعة الدراسة والشعبة وعدد الطلبة.
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  )2جدول(
  توزيع أفراد العينة تبعاً للمدرسة، والجنس، ومجموعة الدراسة، والشعبة، وعدد الطلبة.

  مجموعة الدراسة  عدد الطلبة  الشعبة  المدرسة  الجنس

  جتريبية  31  أ  نوية للبننيأم القطني الثا  ذكور
  ضابطة  30  ب

روضة األمرية بسمة الثانوية   إناث
  لإلناث

  جتريبية  22  أ
  ضابطة  22  ب

كمــا يالحــظ أن عــدد الطلبــة يف كــل شــعبة مــن الشــعب الــيت متثــل اموعــة الضــابطة والتجريبيــة فــوق قيمــة 
وهــذا مــا مت  ،احلــد األدىن حلجــم اموعــةاملتوســط احلســايب لعــدد الطلبــة يف الوضــع الطبيعــي، والــذي يعتــرب 

) توزيـع أفـراد عينـة الدراسـة تبعـاً للجـنس 3ويبـني اجلـدول( ،)1999االتفاق علية مـن قبـل الرتبـويني (عبـده،
  وجمموعة الدراسة.

  )3جدول(
  توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للجنس ومجموعة الدراسة

  المجموعة
  الجنس

  المجموع  تجريبية  ضابطة

  61  31  30  ذكور
  44  22  22  إناث

  105  53  52  المجموع
  

  أداة الدراسة 8-3

تكونت أداة الدراسة من اختبار حتصيلي يف مبحـث الرياضـيات لطلبـة الصـف الثـامن األساسـي ومت إعـداده 
  وفق اخلطوات اآلتية:

ادالت فقــد اشــتملت املــادة التعليميــة هلــذه الدراســة علــى وحــدة أنظمــة املعــ المــادة الدراســية: -8-3-1
اخلطية، وهي متثل الوحدة الرابعة من كتاب الرياضيات املقرر للصف الثامن األساسي يف املدارس احلكوميـة 

وتضــــــمنت املــــــادة الدراســــــية مخســــــة بنــــــود وهــــــي" مســــــائل علــــــى تطبيقــــــات  .)2009/2010يف األردن (
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ــــا، مســــائل علــــى أعمــــار أشــــخاص، مســــا ئل علــــى اقتصــــادية، مســــائل علــــى األعــــداد، مســــائل علــــى الزواي
  ) حصة صفية.15املساحات" يتم تدريسها على خالل (

)، مث ختطـــيط الوحـــدة وفقــــاً 1قـــام الباحثـــان بتحديـــد األهـــداف املطلــــوب حتقيقهـــا يف ملحـــق ( -8-3-2
ومــن مث قــام الباحثــان بإعــداد منــاذج حللــول بعــض  .إلســرتاتيجية جــورج بوليــا حلــل املســألة الرياضــية اللفظيــة

حيــث زود معلمـي ومعلمــات الشــعب التجريبيـة لإلفــادة منهــا  ،لإلسـرتاتيجية املقرتحــة املسـائل الرياضــية وفقــاً 
  والشرح على ضوئها لطالب اموعة التجريبية. ،واالسرتشاد ا

اعتمد الباحثان االختبار التحصـيلي أداة لقيـاس مـدى حتصـيل الطلبـة والـذي ميثـل املتغـري التـابع  -8-3-3
  ختبار التحصيلي من قبل الباحثان، ومر هذا االختبار مبراحل هي:يف الدراسة، حيث مت إعداد اال

  أوًال: مرحلة تحليل محتوى المادة الدراسية

مسائل على يف وحدة أنظمة املعادالت اخلطية إىل  الواردة املسائل بتصنيف املرحلة هذه يف الباحثان قام    
، مسائل على أعمار أشخاص، مسـائل علـى تطبيقات اقتصادية، مسائل على األعداد، مسائل على الزوايا

  املساحات.

 األساسي للصف الثامن الرياضيات معلمي من عدد استشارة بعد الباحثان إليه توصل التصنيف وهذا    
مديريـة الرتبيـة والتعلـيم للـواء الباديـة الشـمالية  يف الرياضـيات مشـريف الباحثـان إطـالع وبعـد اخلـربة، ذوي
وحـدة أنظمـة املعـادالت  يف للمسـائل الـواردة الـذكر آنـف التصـنيف هـذا لباحثـانا اعتمـد مث ومـن ي،الشـرق

  اخلطية.

  الوحدة بنود من بند كل على الواردة األسئلة تصنيف مرحلة:ثانياً 

 للتصـنيف تبعـاً  الدراسـي احملتـوى بنـود مـن بنـد كـل عقـب الـواردة األسـئلة بتصـنيف انالباحثـ قام حيث    
 مطلـوب مـن حيـوي أكثـر السـؤال كـان وإذا. فيهـا املطلـوب لنـوع تبعـاً  األوىل ةاملرحلـ يف إرسـاؤه مت الـذي

  .التصنيف هذا ) يوضح4واجلدول( فيه، الرئيس للمطلوب تبعاً  يصنف
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  )4جدول(
  تصنيف األسئلة الواردة في المحتوى تبعاً للمحتوى ونوع السؤال

مســــــــــــــــــــائل   
علــــــــــــــــــــــــــــى 
تطبيقــــــــــــات 

  اقتصادية 

مســــــــــــــــــائل 
علــــــــــــــــــــــــــى 

  األعداد 

مســـــــــــــــــائل 
 علــــــــــــــــــــــــــى

  الزوايا

مســـــــــــــــــــائل 
علــى أعمــار 

  أشخاص 

مســائل علــى 
  المساحات 

  النسبة  المجموع

ـــادلتين الخطيتـــين  حـــل المع
  بمتغيرين بيانياً 

2  4  2  1  -  9  36%  

ـــادلتين الخطيتـــين  حـــل المع
  بالتعويض بمتغيرين

4  -  3  -  2*  9  36%  

ـــادلتين الخطيتـــين  حـــل المع
  بالحذف  بمتغيرين

3  2  -  -  2  7  28%  

  %100  25  4  1  5  6  9  المجموع

  %100  %100  %16  %4  %20  %24  %36  النسبة 

) يدل على عدد األسـئلة الـواردة علـى الصـنف املوجـود علـى ميـني 4* الرقم يف أي خلية من خاليا اجلدول(
* يـــدل علـــى أن عـــدد األســـئلة الـــواردة يف بنـــد مســـائل علـــى 2الـــرقم يف احملتـــوى الـــذي فوقـــه، فمـــثًال الـــرقم 

  .2د حل املعادلتني اخلطيتني مبتغريين بالتعويض يساوي املساحات من نوع إجيا

  .) إلعداد فقرات االختبار التحصيلي كأداة لقياس تحصيل الطلبة4: استخدم الباحثان جدول(ثالثاً 

  صدق االختبار 8-4

، احملكمـني مـن علـى جلنـة بعرضـه ،األوىل بصـورته االختبـار صـدق مـن التحقـق ألجـل الباحثـان قـام        
 بلـغ حيـث، األساسـي الصـف الثـامن يدرسـون الـذين الرياضـيات ومعلمـات معلمـي مـن موعـةجم مشلـت

  .ومعلمة معلماً ) 15 (عددهم

مديريـة تربيـة الباديـة  يف الرياضـيات علـى مشـريف االختبـار املكـون مـن سـتة أسـئلة بعـرض الباحثـان قـام كما 
 مـن االختبـار على آرائهم وملحوظام اءإبد إليهم وطلب مشرفني، ثالثة عددهم والبالغ الشمالية الشرقية

 مالئمـة ومـدى للطلبـة، األسـئلة ومـدى مالئمـة الوحـدة، ألهـداف وتغطيتهـا األسـئلة مشوليـة مـدى حيـث
 االختبـار، لفقـرات اللغويـة الصـياغة سـالمة العالمـات، ومـدى توزيـع دقـة ومـدى لإلجابـة، املرتوكـة املساحة
   .أخرى مالحظات أية أو األسئلة بعض فحذ أو وإضافة احملدد، الوقت كفاية ومدى
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وعـدل االختبـار بنـاءاً عليهـا، حيـث مت  ،بعد مجع االختبار من احملكمني قام الباحثان جبمع مالحظـام    
  ).2دقيقة، وبذلك أصبح االختبار على الصورة اليت هو عليه يف ملحق( 80دقيقة إىل  60تعديل الوقت 

  ثبات األداة  8-5

 الدراسة عينة الدراسة غري جمتمع من عينة على بتطبيقه الباحثان قام االختبار، ثبات جةدر  معرفة أجل من
 الـيت املدرسـة يف للذكور شعبتني من العينة مكونة هذه وكانت أنظمة املعادالت اخلطية، وحدة إائهم بعد

 نفسه االختبار يقتطب الباحث أعاد وبعد أسبوعني. طالباً  )45( عددهم بلغ حيث، مل يطبق ا الباحثان
 حلسـاب spss )الباحث(  استخدم مث العالمات، األوراق ورصد تصحيح ومت نفسها، السابقة العينة على

 حصـل الـيت والعالمـات األول التطبيـق يف الطلبـة عليهـا الـيت حصـل العالمـات بـني بريسـون ارتبـاط معامـل
 القيمـة هـذه الرتبويـون ويعتـرب، )0,85(  االرتبـاط معامـل بلـغ وقـد التطبيـق الثـاين، يف الطلبـة نفـس عليهـا
  .)285،ص1999الدراسة (عبده، وتناسب أغراض تربوياً  مقبولة

  إجراءات الدراسة 8-6

  :الدراسة إعداد يف التالية اخلطوات الباحثان اتبع

علـــى الكتـــب  أطلعـــا علـــى عـــدد مـــن الدراســـات الســـابقة الـــيت هلـــا عالقـــة مبوضـــوع الدراســـة واطلعـــا أيضـــاً  -8-6-1
 املتعلقة ذه الدراسة.واملراجع 

 تضـمنتها الدراسـية الـيت الوحـدة لعـرض املخصـص الطبيعـي الوقـت قبـل بالدراسـة املشـمولة املدارس زيارة -8-6-2
 واملعلمـات واملـديرات واملعلمـني املـديرين إىل واجتمعـا ،)2009/2010الدراسـي ( للعـام الدراسـة هـذه

 كما تعاوم، حلسن واطمأنا داف دراستهم،أه على اوأطلعامه، الثامن للصف الرياضيات يدرسون الذين
 .العلمي واخلربة املؤهل حيث من املعلمني لتكافؤ اطمأنا

 يف الطلبـة علـى أمسـاء الباحثـان حصـل الزيـارة هـذه ويف الدراسـة، يف املشـاركة للمدارس أخرى زيارة متت -8-6-3
 اعتمـدها الـيت رتاتيجيةاإلسـ حسـب وذلـك ،الدراسـية باملـادة واملعلمـات املعلمـون زود كمـا،  الدراسـة شـعب

 .الباحثان

 قـام مث، الضـابطة عشـوائًيا اموعـة متثـل الـيت والشـعب التجريبيـة اموعـة متثـل الـيت الشـعب حتديـد مت -8-6-4
 ،للدراسـة املعدة منها باإلسرتاتيجية كل تدريس عليهم الواجب بالشعب واملعلمات املعلمني بإبالغ الباحثان
 .وفقها التدريس كل منهم اعتاد اليت التقليدية يقةبالطر  تدريسها سيتم اليت والشعب
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 عمل اختبار قبلي للطلبة الذين طبقت عليهم الدراسة. -8-6-5

 ،التجريبية مثلت اموعة اليت الشعب معلمي على لوحات بتوزيع التجربة بتنفيذ البدء قبل الباحثان قام -8-6-6
 وذلـك رياضـيات، حصة كل يف غرفة الصف يف تعليقها أجل من املقرتحة اإلسرتاتيجية خطوات تتضمن

املسـائل الرياضـية  حبـل القيـام أثنـاء ـا واالسرتشـاد خطـوات اإلسـرتاتيجية، الطلبـة أذهـان يف يرتكـز حـىت
 خلطـوات وفقـاً  الرياضـية ألنظمـة املعـادالت اخلطيـة املسـائل بعـض حللـول بنمـاذج زودهـم كمـايـة،  اللفظ

 اإلسرتاتيجية.

 من للتأكد اموعة التجريبية شعب من شعبة لكل صفية حصة حبضور التجربة إجراء أثناء الباحثان قام -8-6-7
 مـن للتأكـد الضـابطة اموعة من شعب شعبة لكل صفية حصة وحضور اإلسرتاتيجية، خطوات استخدام

  .املقرتحة اإلسرتاتيجية خطوات استخدام عدم

مث قــام الباحثــان بتصــحيح  ،يف ايــة التجربــة طبــق االختبــار التحصــيلي اخلــاص بالتجربــة بصــورته النهائيــة -8-6-8
 ورصد العالمات من أجل املعاجلات اإلحصائية واستخراج النتائج. ،األوراق

  متغيرات الدراسة 8-7

  اشتملت الدراسة على متغريين مستقلني ومتغري تابع واحد.

  املتغريات املستقلة وتشمل: -1

  :مستويان وهلا التدريس طريقة

  .رتاتيجية جورج بولياطريقة التدريس باستخدام إس :األول 

  .طريقة التدريس الروتينية :والثانية 

  .واإلناث الذكور، فئتان: وله اجلنس

  .املسألة الرياضية اللفظية حل ويتمثل يف حتصيل طلبة أفراد الدراسة يف ع:التاب املتغري -2

 المعالجات اإلحصائية 8-8

اء طلبــة عينــة الدراســة علــى اختبــار التحصــيل يف مت اســتخراج املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة ألد
) ملعرفة مدى تكافؤ جمموعيت الدراسة التجريبيـة T-testحل املسألة الرياضية اللفظية، إضافة إىل اختبار (

إلنــاث يف ايــة االختبــار القبلــي وحتليــل التبــاين الثنــائي اوالضــابطة، وملعرفــة مــدى تكــافؤ جممــوعيت الــذكور و 
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)، α0.05= (روق بـني األوسـاط احلسـابية ألسـئلة الدراسـة علـى مسـتوى داللـة إحصـائية إلجيـاد داللـة الفـ
  .) لتحليل مجع البياناتspssوقد مت استخدام برنامج الرزم اإلحصائية ( 

  نتائج الدراسة ومناقشتها -9

ختبـــار مت اســـتخراج املتوســـطات احلســـابية واالحنرافـــات املعياريـــة علـــى االللتحقـــق مـــن فرضـــيات الدراســـة     
  ).5التحصيلي القبلي موعيت الدراسة، كما هو مبني يف اجلدول(

  )5جدول (
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار حل المسألة الرياضية اللفظية القبلي حسب 

  متغيري المجموعة والجنس.
  العدد  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجموعة الجنس

 ذكور

  31  19.862 47.32 جتريبية
 30  15.292 50.07 ضابطة
  61 17.669 48.67  اموع

 إناث

 22 15.723 51.82 جتريبية
  22 17.957 52.23 ضابطة
 44 16.681 52.02  اموع

  المجموع

 53 18.233 49.19 جتريبية
  52  16.338 50.98 ضابطة
  105 17.260 50.08  اموع

) أن متوســــط عالمــــات الــــذكور للمجموعــــة التجريبيــــة بلــــغ 5ردة يف اجلــــدول (يتضــــح مــــن النتــــائج الــــوا    
)، بينمـــــا بلـــــغ متوســـــط عالمـــــات الـــــذكور للمجموعـــــة 19.862)، واحنـــــراف معيـــــاري مقـــــداره (47.32(

  ). 15.292)، واحنراف معياري مقداره (50.07الضابطة (

)، واحنـــراف معيـــاري 51.82( كمـــا تشـــري النتـــائج أن متوســـط عالمـــات اإلنـــاث للمجموعـــة التجريبيـــة بلـــغ
)، واحنــــراف 52.23)، بينمــــا بلــــغ متوســــط عالمــــات اإلنــــاث للمجموعــــة الضــــابطة (15.723مقــــداره (

  ).17.957معياري مقداره (
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) واحنـــراف 49.19كمـــا تشـــري النتـــائج أيضـــاً إىل أن املتوســـط احلســـايب للمجموعـــة التجريبيـــة ككـــل بلـــغ (  
) واحنراف معياري 50.98توسط احلسايب للمجموعة الضابطة ()، بينما بلغ امل18.233معياري مقداره (

ولبيــان ، وهــذا يشــري إىل أن الفــرق بــني امــوعتني (التجريبيــة والضــابطة) كــان بســيطاً  .)16.338مقــداره(
فقد مت اسـتخدام حتليـل التبـاين الثنـائي كمـا هـو مبـني  ،داللة الفروق إحصائياً بني هذه املتوسطات احلسابية

  ).6(يف اجلدول

  )6جدول (
  .الثنائي ألثر متغيري المجموعة والجنس والتفاعل بينهما على االختبار القبليتحليل التباين 

 اإلحصائية الداللة  قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين

  .336 .935 283.099  1  283.099  الجنس
 .648 .210 63.530 1 63.530  المجموعة

 .735 .115 34.838  1 34.838 المجموعة×  جنسال
    302.770  101 30579.777 الخطأ

     104  30983.390 المجموع
) تعــزى ألثــر α0.05=) وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية (6يتضــح مــن النتــائج الــواردة يف اجلــدول (    

) تعـــزى ألثـــر طريقـــة α0.05=اجلـــنس، بينمـــا دلـــت النتـــائج إىل عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية (
) تعـزى ألثـر α0.05= إال أن النتائج كانت تشري إىل عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية ( .التدريس

وهذه النتيجة تدل على تكافؤ اموعات من حيـث اجلـنس والطريقـة  ،التفاعل بني اجلنس وطريقة التدريس
  والتفاعل بينهما.

حـــل املســـألة الرياضـــية اللفظيـــة بـــاختالف طريقـــة التـــدريس  هـــل ختتلـــف قـــدرة الطلبـــة علـــى :الســـؤال األول
  واجلنس والتفاعل بينهما؟

لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال مت اســـتخراج املتوســـطات احلســـابية واالحنرافـــات املعياريـــة ألداء الطلبـــة علـــى حـــل 
  املسألة الرياضية اللفظية حسب الطريقة واجلنس والتفاعل بينهما؟
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  )7جدول (
ابية واالنحرافات المعيارية ألداء الطلبة اختبار حل المسألة الرياضية اللفظية المتوسطات الحس

  حسب الطريقة والجنس.
  العدد  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجموعة الجنس

 ذكور

 31 11.027 79.58 جتريبية
 30 13.974 55.40 ضابطة
 61 17.428 67.69  اموع

 إناث

 22 9.969 71.95 جتريبية
 22 19.583 50.82 ضابطة
 44 18.711 61.39  اموع

 المجموع

 53 11.166 76.42 جتريبية
 52 16.558  53.46 ضابطة
 105 18.159 56.05  اموع

) أن متوســـــط عالمـــــات الـــــذكور للمجموعـــــة التجريبيـــــة بلـــــغ 7يتضـــــح مـــــن النتـــــائج الـــــواردة يف اجلـــــدول (  
)، بينمـــــا بلـــــغ متوســـــط عالمـــــات الـــــذكور للمجموعـــــة 11.027)، واحنـــــراف معيـــــاري مقـــــداره (79.58(

  .)13.974)، واحنراف معياري مقداره (55.40الضابطة (

)، واحنــراف معيـــاري 71.95كمــا تشــري النتــائج أن متوســط عالمــات اإلنــاث للمجموعــة التجريبيــة بلــغ (  
واحنـراف معيـاري  )،50.82)، بينما بلغ متوسط عالمات اإلناث للمجموعة الضابطة (9.969مقداره (
  ).19.583مقداره (

) واحنــــراف 76.42كمـــا تشـــري النتـــائج أيضـــاً إىل أن املتوســـط احلســـايب للمجموعـــة التجريبيـــة ككـــل بلـــغ (
) واحنراف معياري 53.46)، بينما بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة (11.166( مقداره معياري

سايب للمجموعـة التجريبيـة أكـرب مـن متوسـط اموعـة )، وهذا يشري إىل أن املتوسط احل16.558مقداره (
  الضابطة وإن متوسط الذكور أعلى من متوسط اإلناث.

)، مت حتليـل النتـائج α0.05= وملعرفة إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية من مستوى الداللة (   
لعالمــات الطلبــة، وســوف تعــرض ) نتــائج حتليــل التبــاين 8باســتخدام حتليــل التبــاين الثنــائي ويبــني اجلــدول(

  النتائج حسب تسلسل فرضيات الدراسة.  
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  ألثر الطريقة والجنس والتفاعل بينهما  الثنائيتحليل التباين  )8جدول (
  الرياضية اللفظية على اختبار حل المسألة

 الداللة اإلحصائية  قيمة ف  متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين
 .028 4.945 952.286 1 952.286  الجنس
 .000 68.138 13122.204 1 13122.204  الطريقة

 .580 .307 59.218 1 59.218  الجنس× الطريقة 
   192.584 101 19450.976 الخطأ

    104 34294.762 المجموع
 ) بـنيα0.05= إحصـائية (  داللة ذات فروق توجد واليت تنص على أنه" للتحقق من الفرضية األولى 

 ذكـر، ( الطالـب جلـنس تعـزى التحصـيلي  االختبـار علـى واإلنـاث جممـوعيت الـذكور عالمـات متوسـطي
) وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية يف االختبـار التحصـيلي البعـدي علـى مسـتوى 7( أنثى)". يبني اجلـدول

ـــة ) تعـــزى للجـــنس، بعـــد بيـــان عالمـــات االختبـــار البعـــدي، إذ بلـــغ مســـتوى α0.05= الداللـــة ( الدالل
  ).0.05) وهو أقل من (0.028(

يف  لقـد أظهـرت نتــائج حتليـل التبــاين الثنـائي لعالمــات جممـوعيت الــذكور واإلنـاث علــى اختبـار التحصــيل    
) وجـــود فــروق ذات داللـــة إحصــائية بـــني متوســطات عالمـــات الــذكور واإلنـــاث تعــزى للجـــنس 8اجلــدول (

. إال أــا Jerman,1973)؛ 1987(الصــمادي،ة وهــذه النتيجــة تعارضــت مــع دراســ ،ولصــاحل الــذكور
  ).Szetela,1987(اتفقت مع دراسة 

وإن  ،ويفرد الباحثان وجـود فـروق تعـزى للجـنس ولصـاحل الـذكور إىل وجـود دافعيـة أكـرب عنـد الـذكور للـتعلم
، ممـا كـان االسرتاتيجيات احلديثة تفتح اال للطلبة الذكور للحوار وحل األنشطة اإلثرائية أكثر من اإلنـاث

  له األثر األكرب يف حتقيق هذا التفوق.

 ) بـنيα0.05= إحصـائية (  داللـة ذات فـروق واليت تنص على أنه " توجـد للتحقق من الفرضية الثانية
(  التـدريس لطريقـة تعـزى التحصـيلي االختبـار على التجريبية واموعة اموعة الضابطة عالمات متوسطي

   املقرر)". الكتاب يقةطر  املقرتحة، اإلسرتاتيجية

) وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية يف التحصـــيل يف االختبـــار التحصـــيلي البعـــدي عـــن 4يبـــني اجلـــدول (
بعد بيان العالمـات علـى االختبـار البعـدي، ولصـاحل اموعـة التجريبيـة الـيت  ،)α0.05=مستوى الداللة (

  ).0.000درست بطريقة إسرتاتيجية جورج بوليا وبداللة إحصائية(



  د. الترعاني –حمادنة .................د..............أثر استخدام إستراتيجية بوليا في تدريس المسألة الرياضية اللفظية
  
 

 162

( التجريبيـة والضـابطة) علـى  لقد أظهرت نتائج اختبار حتليل التباين الثنـائي لعالمـات طلبـة امـوعتني     
)، وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية تعـزى لطريقـة التـدريس، ولصـاحل التـدريس 8اختبار التحصـيل اجلـدول(

ت هـذه النتـائج علـى فعاليـة اســتخدام وفـق إسـرتاتيجية جـورج بوليـا حلـل املسـألة الرياضـية اللفظيــة. حيـث دلـ
   .إسرتاتيجية جورج بوليا يف هذه الدراسة، يف حتسني قدرة الطلبة على حل املسألة الرياضية اللفظية

فقــد دلــت نتــائج تلــك الدراســة إن حتصــيل الطلبــة  ،)Lee,1982( وهــذه النتيجــة تتفــق مــع نتــائج دراســة 
السـرتاتيجيات معينـة أفضـل مـن حتصـيل زمالئهـم الـذين  فقاً الذين درسوا حل املسألة الرياضية بشكل عام و 

درســوا حــل املســألة الرياضــية دون االعتمــاد علــى اســرتاتيجيات حمــددة. الــيت أشــارت إىل فعاليــة إســرتاتيجية 
جورج بوليا يف حتسني مقدرة الطلبة على حل املسألة الرياضية اللفظية، وإىل الدور الفعال الذي يلعبه جورج 

وتوليـد معلومـات  ،مـن حيـث إدراك العالقـة بـني املعطيـات واملطلـوب ،توجيه فكر الطالب وتنظيمـهبوليا يف 
  .Post et al., 1996)(وهذا خيتلف مع دراسة  جديدة مساعدة للوصول إىل احلل،

 ) بـنيα0.05= إحصـائية (  داللـة ذات فـروق توجـد واليت تنص على أنه " للتحقق من الفرضية الثالثة
 وجـنس التـدريس طريقـة بـني للتفاعـل تعـزى التحصـيل اختبـار علـى عينـة الدراسـة مـاتعال متوسـطات

  . الطالب"

عينـة  عالمـات متوسـطات ) بـنيα0.05= ( ) إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية 8يبني اجلدول(
لـة الطالـب، إذ بلـغ مسـتوى الدال وجـنس التـدريس طريقـة بـني للتفاعـل تعزى التحصيل اختبار على الدراسة

  ).0.05) وهو أعلى من (0.58اإلحصائية(

) تعـزى ألثـر التفاعـل بـني α0.05= وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية (كمـا تشـري النتـائج إىل عـدم       
) وخيتلــف مــع دراســـة ( Jerman,1973؛1987(الصــمادي،وهــذا يتفــق مــع دراســة  ،الطريقــة واجلــنس

 ).2000لطيف،
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  التوصيات- 10

املسـألة الرياضـية اللفظيـة وحلهـا  موضـوع علـى الرتكيـز علـى ملعلمـاتوا املعلمـني حـث ضـرورة -10-1
الطالـب  اكتسـاب يف كبـرية أمهيـة مـن هلـا ملـا السـنوية، خططهـم ضـمن الكـايف الوقـت وإعطائهـا
 تواجههم. اليت املشكالت حل يف واضحة منهجية

جية، اإلسـرتاتي هـذه اسـتخدام علـى املشـرفني تـدريب خالهلـا مـن يـتم تدريبيـة دورات عقـد -10-2
  الرياضية اللفظية. املسألة حلل أخرى متنوعة سرتاتيجياتإو 

 اكتسـاب مهـارات مـن ميكـنهم بشـكل الرياضيات ومعلمات معلمي تأهيل وإعادة إعداد ضرورة -10-3
   اللفظية. الرياضية املسألة تدريس يف جيدة

 تإلبـراز خطـوا الرياضـيات مشـريف قبـل مـن الرياضـيات ومعلمـات معلمـي علـى الرتكيـز ضـرورة -10-4
 .الرياضية اللفظية املسألة حل الطلبة تدريسهم أثناء اإلسرتاتيجية
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. نابلس: أساسيات البحث العلمي في العلوم التربوية واالجتماعية). 1999عبده، شحادة ( -
 دار الفاروق للثقافة والنشر.

الســتراتيجيات حــل المســألة  أثــر برنــامج تــدريبي). 2005عرســان، حســن وأبــو زينــه، فريــد ( -
الرياضــية لتنميــة القــدرة علــى حــل المســألة الرياضــية وعلــى التحصــيل فــي الرياضــيات لــدى 

 .132-102)، 7(20 جملة مؤتة للبحوث والدراسات،. طلبة المرحلة األساسية في األردن

مكتبـة  :الكويـت .2، طالحديثـة للرياضـيات االسـتراتيجي التـدريس ).2002عـزو ( عفانـة، -
  والتوزيع. للنشر لفالحا

عمان: دار املسرية للنشر  مناهج الرياضيات المدرسية وتدريسها.). 2000عقيالن، إبراهيم ( -
 والتوزيع والطباعة.

العالقــــة بــــين درجــــة ممارســــة المعلــــم لمهــــارات تــــدريس المســــألة ). 2000لطيــــف، جميــــد ( -
رســالة ماجســتري غــري . الرياضــية اللفظيــة للصــف العاشــر األساســي ومقــدرة طلبتــه علــى حلهــا

 ألردن.منشورة،  اجلامعة األردنية،عمان، ا

أثر تـدريب طالبـات الصـف السـادس االبتـدائي علـى إسـتراتيجية ). 1988مراشدة، سـلوى ( -
. رســـالة ماجســـتري غـــري حـــل المســـألة الحســـابية فـــي مقـــدرتهم علـــى حـــل المســـائل الرياضـــية

 منشورة، جامعة الريموك، إربد، األردن. 

للنشـر  املسـرية عمـان: دار. العامـة التـدريس طرائـق). 2002( حممـد واحليلـة، توفيـق مرعـي، -
 والطباعة. والتوزيع

أثر تدريب طلبة الصف الثالث اإلعدادي على إستراتيجية للبرهان ). 1989املشايخ، جرب ( -
. رســالة ماجســتري غــري منشــورة، الرياضــي فــي قــدرتهم فــي حــل المســائل الهندســية والحســابية

 .ألردنردنية، عمان، ااجلامعة األ

أثر استخدام إستراتيجية معدلـه لحـل المسـألة الهندسـية علـى ). 1999مصطفى،مصطفى ( -
ــابلس  مقــدرة طلبــة الصــف الثــامن األساســي لحــل مســائل مشــابهة لهــا فــي مــدارس مدينــة ن

  . رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني.الحكومية
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أثر أنشطة قائمة على االتصال الرياضي في حل المسألة الرياضية ). 2008(مطالقة، إميان  -
. رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة، جامعـة الريمـوك، لدى طلبة الصف الثامن في المراكـز الرياديـة

 اربد، األردن.

. جامعـــة امللـــك ســـعود. الريـــاض: 1، ططـــرق تـــدريس الرياضـــيات). 1989املغـــرية، عبـــد اهللا ( -
 تبات.عمارة شؤون املك

اإلطــار العــام والنتاجــات العامــة والخاصــة لمرحلتــي ). 2005وزارة الرتبيــة والتعلــيم، األردن ( -
 . عمان: إدارة املناهج والكتب املدرسية.1، طالتعليم األساسي والثانوي
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