جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

245

املجلد  13العدد  4دي�سمرب 2012

�أثر النوع وامل�ستوى التح�صيلي واملعدل الرتاكمي

يف ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة لدى طلبة تخ�ص�ص
الريا�ضيات يف اجلامعة الها�شمية
د .حممد �أحمد اخلطيب
ق�سم املناهج والتدري�س
كلية الرتبية  -جامعة طيبة -املدينة املنورة

د .حممد اخلطيب

�أثر النوع وامل�ستوى التح�صيلي واملعدل الرتاكمي

246

املجلد  13العدد  4دي�سمرب 2012

�أثر النوع وامل�ستوى التح�صيلي واملعدل الرتاكمي يف ا�سرتاتيجيات حل
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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة ا�ستق�صاء ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية التي ي�ستخدمها
طلبة تخ�ص�ص الريا�ضيات يف اجلامعة الها�شمية وت�أثرها بكل من النوع واملعدل الرتاكمي
وامل�ستوى الدرا�سي .تكونت عينة الدرا�سة من ( )40طالبا ً وطالبة  ،بواقع ( )20طالبا ً و
( )20طالبة ،مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية من بني طلبة ق�سم الريا�ضيات يف اجلامعة
الها�شمية ،وقد مت توزيعهم على امل�ستوى الدرا�سي بواقع ( )5طالب و( )5طالبات يف كل
�سنة درا�سية ،و�صنفوا �أي�ضا ً �إىل ثالث فئات يف �ضوء معدالتهم الرتاكمية .ا�ستخدم
الباحث ثالث �أدوات هي اختبار امل�سائل الريا�ضية ،وو�صف ا�سرتاتيجية حل امل�س�ألة
الريا�ضية من قبل الطلبة ،واملقابلة الفردية .ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والن�سب
املئوية وا�ستخدم الإح�صائي (  )χ2واختبار (� .)Zأظهرت النتائج �شيوع ا�سرتاتيجيات:
القاعدية ( ،)%45واملحاولة واخلط�أ الع�شوائية ( ،)%30واملحاولة واخلط�أ املنظمة (،)%20
وال�سري للأمام (  .)%5ومل يظهر فرق يف ا�ستخدام هذه الإ�سرتاتيجيات يعزى �إىل النوع
�أو امل�ستوى الدرا�سي .كما تبني وجود فرق بني فئات املعدل الرتاكمي املختلفة يف
ا�سرتاتيجية ال�سري للأمام ل�صالح الطلبة ذوي التح�صيل املرتفع ،وا�سرتاتيجية املحاولة
واخلط�أ الع�شوائية ل�صالح الطلبة ذوي التح�صيل املتدين.
الكلمات املفتاحية :ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية ،املعدل الرتاكمي ،امل�ستوى
الدرا�سي.

* تاريخ ت�سلم البحث2009/11/9 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2012/4/5 :م
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The Effect of Gender, Achievement Level and the Cumulative
Average on Strategies of Solving Mathematical Problems
used by Students at Hashemite University
Dr. Mohammed A. Alkhateeb
Faculty of Education
Taibah University- Al-Madinah Al-Munawara

Abstract
The study aims at investigating the strategies of solving mathematical
problems which were used by students in Hashemite University according to
gender, a ccumulative average and academic Level. The sample of the study
consisted of (40) male and female students (20 of them were males and 20
were females). These students were selected randomly from the department
of Mathematics in Hashemite University. The students were distributed according to the academic level into five males and five females in each year.
They also were classified into three categories according to their a ccumulative averages. Three tools were used: mathematics problems examination,
the strategies which were used by students, and individual interview. Means,
percentages, ( χ2), and Z, are counted.
The results of the study showed that the most common strategies were:
Algorithmic Strategy (45%), Random Trial and Error (30%), Systematic Trial
and Error (20%), and Forward Strategy (5%). There was no statistically significant difference in using these strategies due to gender or academic level;
whereas there was a statistically significant difference among different accumulative average categories in Forward Strategy in favor of students with
high achievement and in Random Trial and Error Strategy in favor of underperforming students.
Key words: mathematics problem solving strategies, gender, accumulative average,
academic level.
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املقدمة

يرى كثري من الرتبويني ب�أن حل امل�س�ألة يتطلب ن�شاطا ً عقليا ً موجها ً نحو هدف حمدد،

ويت�ضمن �سل�سلة من العمليات ويحتوي على قدر من املكونات املعرفية ،فهو عمليات عقلية

يوظف فيها الفرد ما ميلك من بنية معرفية ،ويعيد تنظيمها ،من �أجل ا�ستنباط ا�سرتاتيجيات

منا�سبة متكنه من الو�صول �إىل حل للموقف امل�شكل الذي يواجهه

(Engemann,

2000; Dhillon, 1998; Sabella, 1999; Taconis,Ferguson-Hessler and

.)Broekkamp,2001

وحل امل�س�ألة الريا�ضية هو عملية تبد�أ بفهم الفرد امل�س�ألة فهما ً �صحيحاً ،ومن ثم

البحث عن طريقة ممكنة للحل ،وذلك من خالل ا�ستخدام خرباته ال�سابقة وما ميلك من بنية

مفاهيمية ومن ا�سرتاتيجيات م�ساعدة �سبق له اكت�سابها ،وعلى الفرد �أن يقوم مبراجعة �إىل

احلل ،وتدقيقه ب�شكل روتيني ،ويعك�س نتيجة هذه املراجعة للحل (Kotecha, 2002; Kelly
.)and Lang, 2010

وا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة تعد مهارة حتتاج �إىل وقت حتى يتم اكت�سابها ،وتنميتها وحتتاج

�إىل كثري من املمار�سة والتدريب ،وهي لي�ست عملية خطية ( )Linearبل هي عملية دورية

( )Cyclicديناميكية ،تفاعلية تبد�أ بفهم امل�س�ألة ،وتنتهي ب�إجراء مراجعة للحل (Wilson,
 .)Fernandez and Hadaway, 1993وميكن تو�ضيح مراحل حل امل�س�ألة كما يف ال�شكل

رقم ()1

ال�شكل ( )1مراحل حل امل�س�ألة
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والقدرة على حل امل�س�ألة الريا�ضية تت�أثر بعوامل ثالثة حددها غيبل وبون�س (Gabel

عليها؛ وخ�صائ�ص املتعلم من حيث النمط املعريف للفرد ،والأ�سا�س املعريف الذي ينطلق منه
وم�ستواه التطوري؛ والعوامل البيئية للتعلم.

ولكي يكون الفرد قادرا ً على حل امل�سائل التي تواجهه ،فال بد من �أن تتوافر لديه جمموعة

من ال�رشوط من �أبرزها� :أن ميتلك ذخرية منا�سبة من ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة؛ و�أن يتوافر لديه

الدافع الذاتي حلل هذه امل�سائل ،و�أن ميتلك بنية مفاهيمية متما�سكة ومنظمة تنظيما ً
منا�سباً ،ومدى قدرته؛ وعلى تنظيم هذه البنية املفاهيمية وحتريرها ي�سهم يف مقدار جناحه

يف حل امل�سائل؛ و�أن يكون قادرا ً على بناء متثيالت �أو ر�سم �أ�شكال تو�ضيحية للم�سائل التي
يتعامل معها ،و�أن يكون قادرا ً على و�ضع خطة للحل ،وتف�سري هذه اخلطة عند احلاجة؛

و�أن يكون لديه قدرة على ا�شتقاق حلول منا�سبة وا�ستخدامها ب�شكل �صحيح؛ و�أن يراقب
تقدمه يف احلل ،مبعنى �أن ميار�س التفكري فوق املعريف يف �أثناء احلل؛ و�أن تتوافر لديه القدرة

على التحقق من النتائج التي يتو�صل �إليها ب�أكرث من ا�سرتاتيجية ،و�أن يكون قادرا ً على

القيام بالتحليل ،والتفكري املنطقي ،وا�ستخدام القدرات العقلية العليا ;(Kotecha, 2002

;Paek, 2002; Vicich, 2002; Hey Worth, 1999; Herron & Greenbow, 1986

& Scandura, 1977; Tsaparlis & Angelopouls, 2000; Blosser, 1988; Zoller
).Trsaparlis, .1997

ويتلخ�ص دور اال�سرتاتيجية التي يتبعها الفرد يف حل امل�س�ألة يف التقليل من ال�سلوك

الع�شوائي واخت�صار الوقت ،وزيادة احتمال الو�صول �إىل احلل ال�صحيح ،واال�سرتاتيجيات املتبعة

ال ت�ضمن الو�صول �إىل حل �صحيح دائما ً بل تعني على فعل ذلك .فاال�سرتاتيجيات هي
تكتيكات وطرق حمددة ،وهي جمموعة من اخلطوات التي ي�ستخدمها الفرد للو�صول �إىل

احلل ،وهي عادة ما تكون م�ستقلة عن املبادئ العامة التي ميكن تطبيقها عند احلل (Ross

).& Bolton, 2002; Ott, 2001

�إن معظم من يقومون بحل امل�سائل ي�ستخدمون واحدة �أو �أكرث� ،أو حتى مزيجا ً من

اال�سرتاتيجيات املعروفة حلل امل�س�ألة الريا�ضية� ،إذ ال توجد ا�سرتاتيجية ف�ضلى لذلك،
فالإ�سرتاتيجية التي ي�ستخدمها بع�ض الأفراد بنجاح قد ال توافق طريقة التفكري التي
يف�ضل �آخرون ا�ستعمالها يف ذات ال�سياق ،والأفراد عادة ما يطورون ا�سرتاتيجيات خا�صة لهم
حلل امل�سائل ،على الرغم من �أنهم قد ال ي�ستطيعون �أحيانا ً و�صفها بطريقة وا�ضحة ،وهذه
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اال�سرتاتيجيات ميكن ت�صنيفها �ضمن �إطارين كبريين هما ا�سرتاتيجيات املبتدئني وا�سرتاتيجيات
 .)2002ويو�ضح اجلدول رقم ( )1ا�سرتاتيجيات التفكري التي ي�ستخدمها اخلرباء يف حل امل�سائل

واال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها املبتدئون التي اقرتحها دهلون ).(Dhillon, 1998

الفئة
ا�سرتاتيجيات التفكري التي
ي�ستخدمها اخلرباء
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اخلرباء ،وهي ا�سرتاتيجيات ميكن تعلمها واكت�سابها والتدرب عليها (Britz, 1993; Kotecha,

ا�سرتاتيجيات التفكري التي ي�ستخدمها املبتدئون

اجلدول رقم ()1
ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة التي ي�ستخدمها كل من اخلرباء واملبتدئني
امل�ضمون
الإ�سرتاتيجية
ا�ستخدام املعطيات املتوفرة ،حتديد الهدف (املطلوب) ،ح�ساب
ا�سرتاتيجية ال�سري �إىل الأمام
الكميات الالزمة التي تقرب من الهدف ،ا�ستخدام القيم املجهولة،
()Forward Strategy
حل امل�س�ألة.
حتديد امل�س�ألة ،حتديد الهدف ،حتديد املعطيات ،اقرتاح �أكرب عدد
ا�سرتاتيجية الع�صف الذهني
( )Brain Storming Strategyمن احللول ،اختبار هذه احللول ،اختيار �أف�ضل احللول وتطبيقها.
حتديد ال�ه��دف ،حتديد املعطيات ،التفكري بعدد من اخلطوات
ا�سرتاتيجية اال�ستلهام
املت�سل�سلة للحل ،ا�ستخدام املبادئ واملفاهيم التي ميتلكها الفرد
)Envisioning
(Strategy
للو�صول �إىل احلل.
اال�سرتاتيجية القاعدية �أو اخلوارزمية اال�ستعانة مبجموعة من القواعد التي �سبق �أن تعلمها الفرد وطبقها،
اللجوء �إىل ا�ستخدام مبا�شر لقانون معني للحل ،ثم التعوي�ض يف
(.)Algorithmic Strategy
هذا القانون باملعطيات املوجودة.
ا�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ الع�شوائية �إج��راء �سل�سلة من امل�ح��اوالت الع�شوائية� ،إخ�ضاع جمموعة من
القوانني للتطبيق للو�صول �إىل املجاهيل ،ع��دم ا�ستخدام منهج
(Random Trial & Error
حمدد وا�ضح يف احلل.
)Strategy
ا�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ املنظمة ا�ستخدام جمموعة من املحاوالت املنظمة للحل على �شكل �سل�سلة
( Systematic Trial and Errorتعتمد كل حماولة على املحاولة التي �سبقتها ل�سد الثغرات �أو
الأخطاء فيها وهكذا حتى يتم التو�صل للحل.
)Strategy
ا�سرتاتيجية البحث عن املت�شابهات يجري خاللها البحث عن م�س�ألة م�شابهة مت حلها �سابق ًا ،وحماولة
نقل هذا احلل وتطبيقه على امل�س�ألة اجلديدة من �أجل �إيجاد احلل
()Analogy Strategy
لها.
ا�سرتاتيجية توليد احللول واختبارها وذلك عن طريق ابتداع حل واختباره بعد تطبيقه ،ثم ابتداع حل
(� )Generate and Test Strategyآخر واختباره ،وهكذا حتى يتم التو�صل �إىل حل �صحيح
يتم من خاللها التحري عن جمموعة القواعد والإج��راءات املبنية
ا�سرتاتيجية البحث عن العوامل
على خربات �سابقة ت�ساعد يف اتخاذ قرارات منا�سبة وتوجيه البحث
املوجهة للحل (Heuristics
من �أجل �إيجاد حل �صحيح للم�س�ألة
)Search Strategy
ا�سرتاتيجية حتليل الو�سيلة  -الغاية يتم من خالل هذه الإ�سرتاتيجية �إجراء تقييم لكل من الو�ضع القائم
للم�س�ألة من خالل املعطيات واملطلوب ومقارنة ذلك مع الهدف
(Mean-ends Analysis
النهائي املراد الو�صول �إليه ،وا�ستخدام جمموعة من الإجراءات
)Strategy
لتقليل امل�سافة والو�صول �إىل احلل.
ا�سرتاتيجية جتريد امل�س�ألة
وفيها يتم الرتكيز على العنا�صر الرئي�سة يف امل�س�ألة وا�ستبعاد
Problem
(Abstraction
التف�صيالت الأقل �أهمية وحماولة �إيجاد حلول للعنا�صر الأ�سا�سية.
)Strategy
ا�سرتاتيجية جتزئة امل�س�ألة
ومن خاللها يتم جتزئة امل�س�ألة �إىل جمموعة من املتطلبات يتم
�إىل مكوناتها (Problem
 )Decompositionالتعامل مع كل منها على حده حتى يتم التو�صل للحل ال�شامل.
Strategy
للخلف
الرجوع
ا�سرتاتيجية
يتم من خاللها البدء يف حل امل�س�ألة ومن ثم الرجوع من خالل
(Working Backward
جمموعة من اخلطوات العك�سية للو�صول �إىل امل�س�ألة نف�سها.
.)Strategy
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وقد وجدت الركن وماكديرموت و�ساميون و�ساميون (Larkin, McDermott, Simon

الريا�ضيات هي �رسعتهم يف احلل وا�ستخدامهم ا�سرتاتيجية التفكري �إىل الأمام ،يف حني
�أن املبتدئني ي�ستخدمون �إ�سرتاتيجية التفكري من خالل الرجوع �إىل اخللف� ،إ�ضافة �إىل �أن

اخلرباء ميتلكون معرفة �أكرث يف جمال تخ�ص�صهم وهي منظمة بحيث ي�سهل عليهم
ا�سرتجاعها .وخل�ص مالوين )� (Maloney, 1994إىل �أنه وب�سبب امتالك اخلرباء معرفة غنية

ومنظمة ف�إنهم يقومون ب�إجراء حتليل نوعي للم�س�ألة ومن ثم بناء متثيل غني ومنتج لها،
والعمل �إىل الأمام انطالقا ً من املعلومات املتوافرة فيها ،وعلى العك�س من ذلك ف�إن املبتدئني
يقومون باختيار �إحدى املعادالت التي حتتوي على املجاهيل املراد �إيجادها ،ثم يقومون بالبدء
با�ستخدامها مبا�رشة دون النظر �إىل مدى مالءمتها لهذه امل�س�ألة بالذات ،و�إذا ف�شلوا يف ذلك

يقومون باختيار معادلة �أخرى وهكذا.

يالحظ مما �سبق �أن اخلرباء عندما يواجهون م�س�ألة ما يعمدون �إىل القيام بتحليل نوعي

لها ،وحتديد املفاهيم واملبادئ ذات العالقة ،وهذا التحليل يتم دعمه من خالل الطريقة التي

ينظمون فيها معرفتهم ،ثم ي�سعون �إىل ا�ستخدام معادالت ريا�ضية ،وعمليات علمية منا�سبة

مع عدم اللجوء �إىل التالعب باملعادالت والأرقام حتى النهاية� .أما املبتدئون ف�إنهم يطبقون

حتليال ً موجها ً نحو نتيجة حمددة ،وغالبا ً ما يركزون على التالعب مبعادالت غري مرتابطة بدءا ً
من ال�رشوع بحل امل�س�ألة ،وحتى التوقف عن حماولة حلها �أو الو�صول �إىل نتيجة تر�ضيهم

).(Buffler & Allie, 1993

وهذا الأ�سلوب الذي ي�ستخدمه املبتدئون قد يكون عائدا ً �إىل ال�ضعف الوا�ضح يف قدرة

ه�ؤالء الطلبة على حل امل�سائل ،وي�شري جمنوين ( )2009و�أبو زينة (� )2001إىل �أن الدرا�سات التي

�أجريت حول هذا املو�ضوع قد �أظهرت �أن معظم �أ�سباب ال�ضعف يف حل م�سائل الريا�ضيات
تكمن فيما ي�أتي� :إخفاق الطلبة يف فهم وا�ستيعاب امل�س�ألة وعدم القدرة على متييز احلقائق

الكمية ،والعالقات املت�ضمنة يف امل�س�ألة وتف�سريها؛ وال�صعوبة يف اختيار اخلطوات التي

�ستتبع يف حل امل�س�ألة� ،أو �ضعف خطة معاجلة امل�س�ألة وعدم تنظيمها؛ وعدم التمكن
من املبادئ ،والقوانني ،واملفاهيم ،والعمليات ،ومعاين بع�ض امل�صطلحات الريا�ضية ،ومهارات

العمليات احل�سابية الأ�سا�سية؛ وعدم القدرة على اختيار الأ�ساليب املنا�سبة ،وا�ستذكار
املعلومات الأ�سا�سية ،و�ضعف القدرة على التفكري اال�ستداليل ،والت�سل�سل يف خطوات احلل؛

و�ضعف قدرة الطلبة على التخمني والتقدير من �أجل احل�صول على جواب �رسيع ،وعدم
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)� & Simon, 1980أن �أهم اخل�صائ�ص التي متيز اخلرباء عن املبتدئني عند حلهم م�سائل

251

�أثر النوع وامل�ستوى التح�صيلي واملعدل الرتاكمي

252

د .حممد اخلطيب

ت�شجيع الطلبة على ذلك واللجوء �إىل الآلية ،وحكم العادة يف مبا�رشة احلل ومتابعته.
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وقد كان من الأهمية مبكان ا�ستق�صاء الطرق واال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها الطلبة

يف اجلامعات يف حل م�سائل الريا�ضيات ومدى تطورها يف التقدم يف الدرا�سة اجلامعية من

ثم حتديد ما يجب �أن يعاد النظر فيه وت�ضمينه يف اخلطط الدرا�سية التي
�سنة �إىل �أخرى ،ومن َّ

تقدم لهم من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ونظرا ً لندرة الدرا�سات التي تناولت هذا املو�ضوع
وحتديدا ً على امل�ستوى اجلامعي ،فقد ت�صدت هذه الدرا�سة لتق�صي ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة

الريا�ضية التي ي�ستخدمها طلبة تخ�ص�ص الريا�ضيات يف اجلامعة الها�شمية وت�أثرها بكل
من النوع واملعدل الرتاكمي وامل�ستوى الدرا�سي.

م�شكلة الدرا�سة

يُعد ا�ستخدام الطلبة ال�سرتاتيجيات حل امل�سائل عامال ً م�ساعدا ً على جناحهم يف املواد

الدرا�سية ،وحل امل�شاكل التي تواجههم يف حياتهم اليومية واكت�سابهم الأهداف املعرفية،
واملهارية ،وعلى مدى قدرتهم على ا�ستخدام هذه املعارف واملهارات وتطبيقها يف مواقف
ثم احلكم على فاعلية العملية التدري�سية التي يتعر�ض �إليها الطلبة يف
�أخرى جديدة ،ومن َّ

�أي نظام تعليمي ،كما يعد املعيار الذي ي�ستخدم للحكم على مقدار حت�صيلهم (Maloney,

).1994; Bautista, Mitchelmore & Mulligan, 2009

واملرحلة اجلامعية لها خ�صو�صية متيزها عن غريها من املراحل الدرا�سية ،وجتعلها متفردة

بذاتها ،خا�صة فيما يتعلق بدرا�سة مادة الريا�ضيات ،والنجاح فيها� .إذ يجادل بع�ض الباحثني
كما جاء يف �سادلر وتاي ) (Sadler & Tai, 2001ب�أن النجاح يف م�ساقات الريا�ضيات يف
اجلامعة ال يعود �أثره �إىل البنية املفاهيمية واملهارات التي اكت�سبها الطلبة يف املدر�سة

الثانوية فح�سب ،بل تعود ب�شكل �أ�سا�سي �إىل ما يكت�سبه الطلبة يف اجلامعة نف�سها من
قبل �أ�ساتذتهم اخلرباء� ،سواء �أكان ذلك ب�شكل ق�صدي� ،أم كان ناجتا ً ثانويا ً لأ�ساليب التدري�س
التي يتبعونها ،ولال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمونها يف �أثناء �رشح التمارين ،وحل بع�ض املهمات
التي توجد يف الكتب .ذلك �أن جوهر التعليم اجلامعي يف الريا�ضيات هو الهدف املتمثل يف

نقل طلبة ال�سنة الأوىل من طلبة مبتدئني �إىل فيزيائيني حمرتفني ،ومن مبتدئني يف حل

م�سائل الريا�ضيات وامل�شكالت �إىل خرباء يف ذلك عند تخرجهم من اجلامعة (Bernadette,
).2010; Walsh, Howard & Bowe, 2007

لذلك ف�إن الغر�ض من هذه الدرا�سة هو ا�ستق�صاء ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
التي ي�ستخدمها طلبة تخ�ص�ص الريا�ضيات يف اجلامعة الها�شمية وت�أثرها بكل من النوع
«ما �أثر النوع وامل�ستوى التح�صيلي واملعدل الرتاكمي يف ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة لدى

طلبة تخ�ص�ص الريا�ضيات يف اجلامعة الها�شمية»

�أ�سئلة الدرا�سة

يف �ضوء م�شكلة الدرا�سة �صيغت �أ�سئلة الدرا�سة على النحو الآتي:

 .1ما ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية التي ي�ستخدمها طلبة ق�سم الريا�ضيات يف

اجلامعة الها�شمية؟

 .2هل تختلف ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية التي ي�ستخدمها طلبة ق�سم الريا�ضيات

يف اجلامعة الها�شمية باختالف النوع؟

 .3هل تختلف ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية التي ي�ستخدمها طلبة ق�سم الريا�ضيات

يف اجلامعة الها�شمية باختالف املعدل الرتاكمي؟

 .4هل تختلف ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية التي ي�ستخدمها طلبة ق�سم الريا�ضيات

يف اجلامعة الها�شمية باختالف امل�ستوى الدرا�سي ( �سنة �أوىل ،ثانية ،ثالثة ،رابعة)؟

فر�ضيات الدرا�سة

يف �ضوء �أ�سئلة الدرا�سة ونتائج الدرا�سات ال�سابقة� ،صيغت فر�ضيات الدرا�سة على النحو

الآتي:

 -1ي�شيع ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية التي يتداولها املبتدئون لدى طلبة

ق�سم الريا�ضيات يف اجلامعة الها�شمية.

 -2ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05=αيف ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة

الريا�ضية التي ي�ستخدمها طلبة ق�سم الريا�ضيات يف اجلامعة الها�شمية يعزى �إىل النوع.

 -3ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05=αيف ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية

التي ي�ستخدمها طلبة ق�سم الريا�ضيات يف اجلامعة الها�شمية يعزى �إىل معدلهم الرتاكمي.

 -4ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05=αيف ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة
الريا�ضية التي ي�ستخدمها طلبة ق�سم الريا�ضيات يف اجلامعة الها�شمية يعزى �إىل م�ستواهم

الدرا�سي (�سنة �أوىل ،ثانية ،ثالثة ،رابعة).

املجلد  13العدد  4دي�سمرب 2012

واملعدل الرتاكمي وامل�ستوى الدرا�سي .وقد �صيغت م�شكلة الدرا�سة على النحو الآتي:
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�أهمية الدرا�سة
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تنبع الأهمية العلمية لهذه الدرا�سة من خالل ا�ستق�صائها لال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها
طلبة ق�سم الريا�ضيات يف اجلامعة الها�شمية يف حل امل�سائل الريا�ضية ،ومقارنتها

باال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها كل من اخلرباء واملبتدئني� ،إذ يفيد ذلك يف تطوير اخلطط
الدرا�سية وحتديد ا�سرتاتيجيات تقدمي املعرفة العلمية وتنظيمها يف مواد الريا�ضيات ،بحيث
تزيد من قدرة الطلبة على اكت�ساب مهارات حل امل�سائل الريا�ضية ،كما تقدم م�ؤ�رشا ً عن

مدى جناح اجلامعة يف حتقيق �أهداف تعليم الريا�ضيات التي يفرت�ض بها حتقيقها ،ومن بينها

اكت�ساب الطلبة ا�سرتاتيجيات منظمة حلل امل�سائل الريا�ضية ،ي�ضاف �إىل ذلك �أن القيام

بتحليل معمق لال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها الطلبة يف حل امل�سائل الريا�ضية قد يقود
�إىل و�ضع ا�سرتاتيجية �أكرث فاعلية ميكن تدريب الطلبة على ا�ستخدامها من �أجل حت�سني

�أدائهم يف حل امل�سائل التي يتعر�ضون �إليها يف اجلامعة.

كما تنبع الأهمية النظرية من هذه الدرا�سة يف �أنها تقدم �إ�ضافة نوعية قد ت�سهم يف

تطوير ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية لدى الطلبة ،وقد تقود �إىل مزيد من البحث يف هذا

املو�ضوع لأنها تقدم �أر�ضية خ�صبة للباحثني يف هذا املجال.

م�صطلحات الدرا�سة

ا�سرتاتيجية حل امل�س�ألة الريا�ضية :هي ن�شاط عقلي موجه نحو هدف حمدد ،يت�ضمن

�سل�سلة من العمليات ويحتوي على قدر من املكونات املعرفية ،يوظف فيها الفرد بنيته

املعرفية ويعيد تنظيمها ،من �أجل ا�ستنباط خطوات منا�سبة متكنه من الو�صول �إىل حل
مقبول ) .(Taconis, Ferguson & Broekkamp, 2001; Engemann, 2000ولأغرا�ض
هذه الدرا�سة ،فهي جمموعة من اخلطوات التي قام بها �أفراد الدرا�سة من �أجل الو�صول �إىل

النتائج املت�ضمنة حال ً للم�س�ألة الريا�ضية كما ظهر ذلك يف �أوراق الإجابة.

طلبة ق�سم الريا�ضيات يف اجلامعة الها�شمية :هم الطلبة امل�سجلون يف ق�سم الريا�ضيات
يف اجلامعة الها�شمية وهم موزعون على ال�سنوات الدرا�سية الأربع (الأوىل ،والثانية ،والثالثة،

والرابعة).

امل�س�ألة الريا�ضية :هي مهمة �أو موقف م�شكل يف جمال الريا�ضيات �أعطي للطلبة على

�شكل م�سائل ،يتطلب من الطلبة حللها ا�ستدعاء القوانني واملبادئ واملعادالت اخلا�صة بهذه
امل�سائل ،والتعوي�ض فيها لقيا�س قدرتهم على حل مثل هذه امل�سائل.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املعدل الرتاكمي :معدل عالمات الطالب التي ح�صلها يف �أثناء درا�سته ،وقد مت احل�صول

 -معدل مرتفع :وهم الطلبة الذين بلغ معدلهم الرتاكمي ( )%70فما فوق.

 -معدل متو�سط :وهم الطلبة الذين بلغ معدلهم الرتاكمي بني (.%)70-60

 -معدل منخف�ض :وهم الطلبة الذين بلغ معدلهم الرتاكمي �أقل من (.)%60

حدود الدرا�سة وحمدداتها

تتحدد نتائج هذه الدرا�سة مبا ي�أتي:

 .1اقت�رصت هذه الدرا�سة على طلبة ق�سم الريا�ضيات يف اجلامعة الها�شمية يف الف�صل

الدرا�سي ال�صيفي للعام اجلامعي .2009/2008

� .2أداة الدرا�سة التي ا�ستخدمت لأغرا�ض هذه الدرا�سة تكونت من جمموعة من �أ�سئلة اجلرب
م�ستوى ال�سنة الأوىل ،مما �سيكون له الأثر يف نوع اال�سرتاتيجية التي ي�ستخدمها الطلبة

للو�صول �إىل احلل ،وي�صعب تعميم هذه اال�سرتاتيجيات على مو�ضوعات درا�سية �أخرى.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
جمتمع الدرا�سة وعينتها

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ق�سم الريا�ضيات يف اجلامعة الها�شمية يف الف�صل

الدرا�سي ال�صيفي للعام اجلامعي  2009/2008والبالغ عددهم ( )122طالبا ً وطالبة ،منهم

( )56طالبة و( )66طالباً� .أما عينة الدرا�سة ،فقد تكونت من ( )40طالبا ً وطالبة )20( ،طالباً،

و( )20طالبة ،مت اختيارهم ع�شوائيا ً (طبقية غري تنا�سبية) من بني الذين تطوعوا للم�شاركة

يف هذه الدرا�سة بواقع ( )5طالب ،و( )5طالبات من كل م�ستوى درا�سي (�سنة درا�سية).

�أدوات الدرا�سة

ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة ثالث �أدوات ،بهدف �صدق وموثوقية البيانات التي ميكن احل�صول

عليها ،ول�ضمان ال�صدق الداخلي ،مت اللجوء �إىل تنويع �أدوات جمع البيانات ،ويظهر ال�شكل
رقم ( )2م�صادر جمع البيانات.
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عليها من دائرة القبول والت�سجيل يف اجلامعة ،وقد �صنف �إىل:
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ال�شكل رقم ()2
م�صادر جمع البيانات
�أما الأدوات التي ا�ستخدمت يف هذه الدرا�سة فهي:
 .1اختبار امل�سائل الريا�ضية

من �أجل الك�شف عن اال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها الطلبة يف حل امل�سائل الريا�ضية،

مت اختيار (� )15س�ؤاال ً من امل�سائل املتعلقة مبو�ضوع اجلرب (ر )101تختلف يف درجة �صعوبتها

ويف قدرة الطلبة على حلها ،وذلك من �أحد الكتب الذي يعد مرجعا ً رئي�سا ً يف مادة الريا�ضيات

(ر )101وهو كتاب ) )Linear Algebraالطبعة التا�سعة مل�ؤلفيه & (Howard Anton

) Chris Rorres, 2005لطلبة ال�سنة الأوىل ،وعر�ضت هذه الأ�سئلة على جمموعة من

�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية الذين يدر�سون يف ق�سم الريا�ضيات ،وطلب �إليهم

�إبداء الر�أي يف هذه الأ�سئلة ومدى منا�سبتها للغر�ض الذي �أعدت من �أجله ،ودرجة �صعوبة
كل منها وتق�سيمها �إىل �سهلة ،ومتو�سطة ،و�صعبة ،وبعد الأخذ بر�أي جلنة التحكيم مت
حذف (� )6أ�سئلة اتفق املحكمون على �أنها �سهلة جدا �أو �صعبة جدا ،و�أ�صبحت الأداة مكونة

من (� )9أ�سئلة بواقع ثالثة �أ�سئلة لكل درجة من درجات ال�صعوبة ،وطبق االختبار على عينة
ا�ستطالعية من طلبة ق�سم الريا�ضيات يف اجلامعة الها�شمية من خارج عينة الدرا�سة من

خمتلف امل�ستويات عدد �أفرادها ( )16طالبا ً وطالبة ،بواقع ( )4طالب من كل م�ستوى درا�سي،

وكانت النتائج كما يف اجلدول رقم (.)2

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

وبهذا مت ا�ستبعاد الأ�سئلة ( ،)7 ،6 ،1ف�أ�صبح عدد الأ�سئلة التي يتكون منه االختبار ()6

�أ�سئلة )3 ،2( ،من امل�ستوى ال�سهل )5 ،4( ،من امل�ستوى متو�سط ال�صعوبة )9 ،8( ،من امل�ستوى

ال�صعب.

 .2و�صف ا�سرتاتيجية حل امل�س�ألة من قبل الطلبة

�إن واحدة من ال�صعوبات التي تواجه الباحثني عند درا�سة حل امل�سائل تتمثل يف �أن معظم

ما يراد قيا�سه ي�صعب مالحظته مبا�رشة ،فالطلبة يقومون مبجموعة من العمليات العقلية
الداخلية ب�شكل �صامت دون تدخل من �أحد ،ودون �أن ي�ستطيع �أحد ر�ؤية ما يحدث ،لذلك يلج�أ

الباحثون للتغلب على هذه امل�شكلة �إىل ا�ستخدام ت�صميم نوعي للبحث ،يقوم على طريقة
التفكري ب�صوت عا ٍل يف �أثناء احلل ،على اعتبار �أن اللغة دالة على التفكري ،واعتبار �أن الكلمات

هي م�ؤ�رش كاف لعملية التفكري التي ميار�سونها ،و�أن الو�صف املكثف بالكلمات لعملية
التفكري يوفر معلومات مهمة عنها .وهذه الطريقة ت�ساعد يف ر�سم �صورة وا�ضحة ودقيقة

و�أقرب �إىل احلقيقة ملا يدور يف عقول امل�شاركني (النذير(Harper, 2001; Wenning, ،)2009 ،
).2002; Wilson, Fernandez & Hadaway, 1993

ونظرا ً �إىل كرب حجم عينة الدرا�سة ( )40طالبا ً وطالبة ،و�صعوبة ت�سجيل كالم الطلبة يف

�أثناء احلل وهم يفكرون ب�صوت عالٍ ،فقد جل�أ الباحث �إىل طرح �س�ؤال على الطلبة عند االنتهاء

من الإجابة عن الأ�سئلة طلب �إليهم من خالله �أن ي�صفوا اخلطوات التي اتبعوها يف حل هذه

الأ�سئلة ،و�أن ي�صفوا التفكري يف جمريات تفكريهم ،على �شكل خطوات حمددة (�أحداث) ،وقد
�سبق تدريبهم على ذلك  -من خالل طرح الباحث م�س�ألتني من امل�سائل املتعلقة مبو�ضوع
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اجلدول رقم ()2
نتائج الطلبة على اختبار امل�سائل الفيزيائيه ون�سبهم املئوية
الن�سبة املئوية للطلبة الذين �أجابوا عليه
رقم ال�س�ؤال
%100
1
%80
2
%80
3
%75
4
%60
5
%70
6
%40
7
%25
8
%20
9
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اجلرب (ر ،)101من غري م�سائل االختبار وقبل �إجراء الدرا�سة على الطلبة يف �شكل اختبار ق�صري
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( )Quizمدته ( )15دقيقة ،وطلب منهم بعد االجابة �أن ي�صفوا ما قاموا به من خطوات حلل
كل م�س�ألة ،ومن ثم قام الباحث مبناق�شة الطلبة فيما قاموا به من عمليات للو�صف ،وقد

كرر الباحث ذلك يف ثالث حما�رضات �أخرى ليت�أكد �أن الطلبة �أ�صبح لديهم القدرة على و�صف
ما قاموا به على �شكل �أحداث -وقام الطلبة بو�صف ما قاموا به على �شكل �أحداث مثل:

�أقر�أ ال�س�ؤال� ،أكتب معادلة� ،أعو�ض يف املعادلة� ،أ�شتق عالقة ريا�ضية� ،أحدد جمال احلل� ،أحدد
املطلوب يف ال�س�ؤال� ،أحلل املعطيات� ،أحدد العالقة بني املعطيات� ،أحدد املجاهيل� ،أ�سرتجع
معرفة �سابقة� ،أتذكر قانونا ً �أو عالقة ريا�ضية� ،أت�أكد من اخلطوات املتبعة يف احلل� ،أُراجع احلل،
�أقيم اخلطوات التي قمت بها� ،أعود �إىل ن�ص ال�س�ؤال �.......إلخ .وقام الباحث بتحليل �إجابات

الطلبة على �شكل �أحداث ،ثم ترجمتها على �شكل خريطة تدفق لكل طالب من الطلبة.

املقابلة الفردية حول طريقة حل الطلبة مل�سائل االختبار

قام الباحث مبقابلة الطلبة كل على حدة بعد االنتهاء من االختبار مبا�رشة ،ملدة ترتاوح بني

( )10-5دقائق لكل منهم ،و�سجلت هذه املقابالت على �أ�رشطة كا�سيت.

مت اختيار (� )3أ�سئلة ريا�ضيات من �أ�سئلة االختبار ب�شكل ع�شوائي ،بواقع �س�ؤال واحد

من كل م�ستوى ( �سهل ،متو�سط ال�صعوبة� ،صعب) ،وطلب �إىل كل طالب �إعادة �رشح

الإ�سرتاتيجية التي اتبعها يف حل كل �س�ؤال من الأ�سئلة الثالثة م�سرت�شدا ً بورقة �إجابته،
وكانت تطرح عليهم بع�ض الأ�سئلة مثل:

 ما الذي قمت به بعد ت�سلمك لورقة الأ�سئلة مبا�رشة؟ -ب�أي من الأ�سئلة بد�أت وملاذا؟

 -ما الذي كنت تبحث عنه عند قراءتك لكل �س�ؤال؟

 ما اخلطوات التي اتبعتها حلل ال�س�ؤال الأول......ال�س�ؤال الثاين......ال�س�ؤال الثالث........وملاذا؟ هل واجهتك �صعوبات يف �أثناء احلل؟ �أذكرها ،كيف تغلبت عليها؟ -كيف كنت تختار القوانني ،املعادالت ،التي ت�ساعدك يف احلل؟

 -ما الآلية التي تتبعها عند حماولتك حل �أي م�س�ألة فيزيائية؟ هل هناك خطوات حمددة؟

كيف تبد�أ؟ و�أين تنتهي؟ و�إذا ف�شلت ماذا تعمل؟

و�سجلت هذه املقابلة على �أ�رشطة كا�سيت متهيدا ً لتفريغها وحتويل املادة امل�سموعة �إىل

مادة مكتوبة ،ثم حتليلها وا�ستخدامها جلمع البيانات ذات العالقة ب�س�ؤال الدرا�سة الأول.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
متغريات الدرا�سة

 -النوع :مب�ستويني (ذكور� ،إناث).

 -املعدل الرتاكمي :وهو على ثالثة م�ستويات (متدين ،متو�سط ،مرتفع).

 امل�ستوى الدرا�سي :وهو على �أربعة م�ستويات (�سنة �أوىل� ،سنة ثانية� ،سنة ثالثة� ،سنةرابعة).

كما ت�ضمنت الدرا�سة متغريا ً تابعا ً واحدا ً هو ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية التي

ي�ستخدمها طلبة ق�سم الريا�ضيات ،وهي �أربعة ا�سرتاتيجيات :الإ�سرتاتيجية القاعدية،
و�إ�سرتاتيجية ال�سري �إىل الأمام ،و�إ�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ املنظمة ،و�إ�سرتاتيجية املحاولة

واخلط�أ الع�شوائية.

ت�صميم الدرا�سة واملعاجلة الإح�صائية

تعد هذه الدرا�سة مزيجا من الدرا�سات النوعية والكمية يف نف�س الوقت ،فقد ا�ستخدمت

طريقة نوعية يف جمع البيانات متثلت يف �إجراء املقابالت والت�سجيالت وحتليلها من �أجل
ت�صنيف اال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة يف �إجراء احلل ،ثم جل�أت �إىل ا�ستخدام الإح�صاء الو�صفي،

وحتديدا ً التكرارات واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،والن�سب املئوية ،وخا�صة يف

الإجابة عن ال�س�ؤال الأول� ،أما يف الإجابة عن بقية الأ�سئلة فقد ا�ستخدم الإح�صائي ()χ2
ملعاجلة التكرارات والن�سب املئوية لت�صبح درا�سة م�سحية ا�ستق�صائية يف طريقة حتليلها

للنتائج.

عر�ض نتائج الدرا�سة ومناق�شتها

بعد تطبيق �إجراءات الدرا�سة مت احل�صول على النتائج الآتية:

�أوالً :النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الأول وتف�سريها

ن�ص �س�ؤال الدرا�سة الأول على« :ما ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية التي ي�ستخدمها

طلبة ق�سم الريا�ضيات يف اجلامعة الها�شمية؟»
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث مبا ي�أتي:

 -حتويل املادة امل�سموعة (امل�سجلة على �أ�رشطة الكا�سيت) يف �أثناء مقابلة الطلبة �إىل مادة

مكتوبة.
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ت�ضمنت الدرا�سة ثالثة متغريات م�ستقلة وهي:
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 -حتليل املادة املكتوبة نتيجة املقابلة واعتبار احلدث وحدة التحليل لكل طالب من طلبة عينة
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الدرا�سة.

 -حتليل اخلطوات التي اتبعها الطلبة يف �أثناء �إجابتهم عن الأ�سئلة لكل م�س�ألة من امل�سائل

وجتزئة ذلك �إىل �أحداث حمددة وق�صرية يف �ضوء خطوات احلل التي اتبعها كل منهم يف حل

م�س�ألة من هذه امل�سائل.

 -حتليل �إجابات الطلبة عن و�صف �إ�سرتاتيجية حل امل�س�ألة التي اتبعها كل منهم �إىل

جمموعة من الأحداث التي قاموا بها يف �أثناء حلهم للم�سائل ،والتي بد�أت بقراءة امل�س�ألة
عند معظمهم وانتهت بالتوقف عن احلل �أو مراجعة احلل.

 حتليل �إجابات الطلبة عن الأ�سئلة التي مت طرحها عليهم حول الطريقة التي ا�ستخدموهايف حل هذه امل�سائل.

 -ترجمة هذه الأحداث لكل طالب على حدة ،بعد مراجعتها عدة مرات ،ومقارنة �إجابات كل

طالب على حدة على �أدوات الدرا�سة الثالث ،ومثلت يف خريطة تدفق خطية (Linear Flow

.)Chart

 �صنفت خرائط التدفق لكل طالب �ضمن اال�سرتاتيجيات املنا�سبة التي متثل كل منهايف �ضوء الأدب الرتبوي ،وقد تبني بعد انتهاء التحليل ظهور �أربع ا�سرتاتيجيات رئي�سة ي�شيع

ا�ستخدامها بني الطلبة يف حل امل�سائل الريا�ضية وهي على النحو الآتي:

 اال�سرتاتيجية القاعدية ( :)Algorithmic Strategyوتقوم على ا�ستخدام جمموعةمن اخلطوات التي خربها الطلبة يف حل م�سائل �سابقة� ،أو اللجوء �إىل ا�ستخدام قانون �أو

معادلة والتعوي�ض فيها من �أجل الو�صول �إىل احلل ،وميكن متثيل خريطة التدفق اخلا�صة بهذه

اال�سرتاتيجية كما يف ال�شكل (( ،)3اخلطيب ،اخلطيب.)2008 ،

ال�شكل رقم ()3
خريطة تدفق الإ�سرتاتيجية القاعدية يف حل امل�سائل الريا�ضية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 ا�سرتاتيجية ال�سري �إىل الأمام ( :)Moving Forward Strategyوتقوم هذه اال�سرتاتيجيةالالزمة ملعرفة القيم املجهولة ،وميكن متثيل خريطة التدفق اخلا�صة بهذه اال�سرتاتيجية كما

يف ال�شكل (( ،)4اخلطيب،اخلطيب.)2008 ،

ال�شكل رقم ()4
خريطة تدفق ا�سرتاتيجية ال�سري �إىل الأمام يف حل امل�سائل الريا�ضية
 -ا�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ املنظمة (:)Systematic Trail and Error Strategy

وتتمثل يف ا�ستخدام �أكرث من حماولة منظمة للحل تعتمد على بع�ضها البع�ض �أو تنبثق
عن بع�ضها ،وميكن متثيل هذه اال�سرتاتيجية كما يف ال�شكل رقم (( ،)5اخلطيب ،اخلطيب،

.)2008

ال�شكل رقم ()5
خريطة تدفق ا�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ املنظمة يف حل امل�سائل الريا�ضية
 -ا�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ الع�شوائية (:)Random Trail and Error Strategy

مت فيها �إجراء �سل�سلة من املحاوالت الع�شوائية ،دون االعتماد على معلومات �سابقة �أو
ا�ستخدام منهج حمدد وا�ضح للحل ،وميكن متثيل خريطة التدفق اخلا�صة بهذه اال�سرتاتيجية

كما يف ال�شكل رقم (( ،)6اخلطيب،اخلطيب.)2008 ،
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على �إجراء حتليل نوعي للمعطيات واملطلوب .وا�ستخدام ذلك لتحديد املعادالت والقوانني
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ال�شكل رقم ()6
خريطة تدفق ا�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ الع�شوائية يف حل امل�سائل الريا�ضية
ويظهر اجلدول رقم ( )3عدد الطلبة الذين ا�ستخدموا كل ا�سرتاتيجية من هذه الإ�سرتاتيجيات

والن�سب املئوية لكل منها.

الرقم
1
2
3
4
5

اجلدول رقم ()3
�أعداد الطلبة ون�سبهم املئوية موزعني على ا�سرتاتيجيات
حل امل�س�ألة الريا�ضية التي ا�ستخدموها
الن�سبة املئوية
عدد الطلبة
ا�سرتاتيجية حل امل�س�ألة الريا�ضية
%45
18
اال�سرتاتيجية القاعدية
%5
2
ا�سرتاتيجية ال�سري �إىل الأمام
%20
8
ا�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ املنظمة
%30
12
ا�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ الع�شوائية
%100
40
املجموع

يظهر اجلدول رقم (� )3أن اال�سرتاتيجيات ال�شائعة لدى طلبة ق�سم الريا�ضيات يف اجلامعة

الها�شمية يف �أثناء حلهم للم�سائل الريا�ضية هي بالرتتيب :اال�سرتاتيجية القاعدية ( ،)%45و

�إ�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ الع�شوائية ( ،)%30وا�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ املنظمة (،)%20
و�إ�سرتاتيجية ال�سري �إىل الأمام ( .)%5وهذا يعني �أن ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية التي

ي�ستخدمها املبتدئون (القاعدية ،واملحاولة واخلط�أ املنظمة ،واملحاولة واخلط�أ الع�شوائية)

هي التي ي�شيع ا�ستخدامها لدى طلبة ق�سم الريا�ضيات يف اجلامعة الها�شمية ،وو�صلت
ن�سبة الطلبة الذين ي�ستخدمون هذه اال�سرتاتيجيات ( ،)%95يف حني �أن ( )%5من طلبة عينة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الدرا�سة ا�ستخدموا ا�سرتاتيجية ال�سري �إىل الأمام وهي التي ي�ستخدمها اخلرباء.

�أكانت �أ�سا�سية �أم ثانوية وحتى يف املرحلة اجلامعية مل تلق العناية الكافية .ويعزو بع�ض
الباحثني مثلSadler & Tai, 2001; Staulters, 2006( :؛ خملوف )2007 ،النجاح يف

م�ساقات الريا�ضيات يف اجلامعة ب�شكل �أ�سا�سي �إىل ما يكت�سبه الطلبة يف اجلامعة نف�سها
من قبل �أ�ساتذتهم اخلرباء �سواء �أكان ذلك ب�شكل ق�صدي� ،أم كناجت ثانوي لأ�ساليب التدري�س

التي يتبعونها ولال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمونها يف �أثناء معاجلتهم للم�سائل الريا�ضية

وحل بع�ض الأمثلة يف املراجعة.

�إال �أن مثل هذه اال�سرتاتيجيات ال تلقى العناية الكافية من قبل �أ�ساتذة اجلامعات ،علما ً

ب�أن املعرفة العلمية التي تقدم للطلبة يف �أثناء درا�ستهم اجلامعية يجب �أن يتم تقدميها

لهم بطريقة متكنهم من فهمها وا�سرتجاعها وا�ستخدامها يف حل امل�سائل وامل�شكالت
التي تواجههم يف �أثناء حياتهم اليومية .كما ميكن تف�سري هذه النتائج �أي�ضا ً ب�أن املدر�سني
غري مدربني على تعليم ا�سرتاتيجيات حل م�سائل الريا�ضيات للطلبة فهم غالبا ً ما ميار�سون

�أ�ساليب تدري�س تقليدية تعتمد املحا�رضة والإلقاء وتقدمي املفاهيم من خالل التعليم اللفظي،

�أو العر�ض العملي ،دون م�شاركة فعلية للطلبة� ،أو من خالل ا�شتقاق املعادالت وحل جمموعة
من الأمثلة واملهمات ،دون �إبداء �أي اهتمام لتدريب الطلبة على الإ�سرتاتيجيات التي مت اتباعها

يف احلل ،مما ي�ؤدي �إىل عدم �إعداد الطلبة �إعدادا ً منا�سبا ً يف ا�سرتاتيجيات حل م�سائل الريا�ضيات.
وهذا �أدى لأن ي�صبح الطلبة غري معتادين على حل امل�سائل الريا�ضية ،و�أن الكثري منهم لي�س

لديه القدرة على ذلك ،فمنهم من ال ي�ستطيع فهم لغة امل�س�ألة� ،أو فهم املراحل الأ�سا�سية
التي مير بها حل امل�سائل ،وهم يخفقون يف ا�ستيعاب امل�س�ألة ،ومتييز املكونات الكمية لها،

والعالقات املت�ضمنة فيها وتف�سريها ،ومن ثم اختيار اخلطوات التي يجب اتباعها ،والأ�ساليب
املنا�سبة للحل .وتتفق هذه النتائج مع ما تو�صلت �إليه درا�سة كل من (اجلرادات2009 ،؛ البهي،
2006؛ وفا1986 ،؛ .)Burin, Delgado & Prieto, 2000

ثانياً :النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الثاين وتف�سريها

ن�ص �س�ؤال الدرا�سة الثاين على« :هل تختلف ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية التي

ي�ستخدمها طلبة ق�سم الريا�ضيات يف اجلامعة الها�شمية باختالف النوع؟»

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال �صنف الطلبة �إىل ذكور و�إناث ،وح�سبت �أعداد الطلبة ون�سبهم
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املئوية الذين ا�ستخدموا كل ا�سرتاتيجية من هذه اال�سرتاتيجيات يف حل امل�س�ألة الريا�ضية يف
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�ضوء متغري النوع كما يف اجلدول رقم (.)4

اجلدول رقم ()4
�أعداد الطلبة ون�سبهم املئوية الذين ا�ستخدموا كل ا�سرتاتيجية من ا�سرتاتيجيات حل
امل�س�ألة الريا�ضية يف �ضوء متغري النوع وقيمة ( 2)χللمقارنة بني الن�سب
الذكور
الن�سبة
العدد
املئوية
%25
10

الإناث
العدد الن�سبة
املئوية
%20
8

قيمة χ2

م�ستوى
الداللة

2.01

0.24

ا�سرتاتيجية ال�سري �إىل الأمام

2

%5

0

0

2.3

0.27

ا�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ املنظمة

4

%10

4

%10

3.5

0.31

ا�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ الع�شوائية

4

%20

8

%10

1.95

0.21

ا�سرتاتيجية حل امل�س�ألة الريا�ضية
اال�سرتاتيجية القاعدية

يالحظ من اجلدول رقم (� )4أن ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية ال�شائعة بني طالبات

ق�سم الريا�ضيات يف اجلامعة الها�شمية يف �أثناء حلهن للم�سائل الريا�ضية هي بالرتتيب

اال�سرتاتيجية القاعدية ( ،)%20وا�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ الع�شوائية ( ،)%10وا�سرتاتيجية
املحاولة واخلط�أ املنظمة ( ،)%10وجميع هذه اال�سرتاتيجيات هي التي ي�ستخدمها املبتدئون،
يف حني بلغت ن�سبة �شيوع ا�سرتاتيجية ال�سري �إىل الأمام (�صفر ،)%وهي اال�سرتاتيجية التي

ي�ستخدمها اخلرباء.

�أما ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية ال�شائعة بني الطلبة الذكور يف ق�سم الريا�ضيات يف

اجلامعة الها�شمية يف �أثناء حلهم للم�سائل الريا�ضية فهي بالرتتيب اال�سرتاتيجية القاعدية

( ،)%25وا�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ الع�شوائية ( ،)%20وا�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ املنظمة
( ،)%10وجميع هذه اال�سرتاتيجيات هي من اال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها املبتدئون ،يف حني
بلغت ن�سبة �شيوع ا�سرتاتيجية ال�سري �إىل الأمام ( ،)%5وهي اال�سرتاتيجية التي ي�ستخدمها

اخلرباء.

وبا�ستخدام الإح�صائي ( )χ2للمقارنة بني ن�سب ا�ستخدام هذه اال�سرتاتيجيات من قبل

الذكور والإناث ،يظهر من اجلدول رقم (� )4أن ( )χ2غري دالة �إح�صائيا ً عند م�ستوى الداللة (=α

 )0.05وهذا يعني ت�أكيد الفر�ضية ال�صفرية الثانية التي تن�ص على �أنه« :ال يوجد فرق ذو داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05=αيف ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية التي ي�ستخدمها

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
طلبة ق�سم الريا�ضيات يف اجلامعة الها�شمية يعزى �إىل النوع» .وميكن تف�سري هذه النتيجة

نف�سها ،الفرع العلمي ،لذلك مروا بالظروف نف�سها من حيث البيئة التعليمية ،واملناهج

الدرا�سية ،وامتحان الثانوية العامة .وعندما انتقلوا �إىل الدرا�سة اجلامعية ،مت قبولهم يف
الكلية نف�سها ،والتحقوا بق�سم الريا�ضيات ،وهذا م�ؤ�رش على تقارب معدالتهم يف الثانوية

العامة ،ثم خ�ضعوا جميعا ً للظروف نف�سها والبيئة التعليمية اجلامعية الواحدة ،وتتلمذوا

على �أيدي الأ�ساتذة نف�سهم ،وطبقت عليهم اخلطط الدرا�سية نف�سها ،لذلك نالحظ تقاربا ً
يف الن�سب املئوية بني اجلن�سني يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية مع وجود

بع�ض الفروق يف هذه الن�سب التي تعزى �إىل لفروق الفردية �أوال ً و�إىل طبيعة املادة العلمية
(الريا�ضيات) ،التي رمبا تنا�سب الذكور �أكرث من الإناث ،ففي معظم اجلامعات الأردنية ويف
الكليات العلمية تقبل الطالبات على درا�سة مادة الأحياء �أو الكيمياء �أكرث من �إقبالهن على

درا�سة مادة الريا�ضيات �أو الريا�ضيات ،وهذا بعك�س الطلبة الذكور .وتتفق هذه النتائج مع

النتائج التي تو�صلت �إليها درا�سات كل من (وفا1986 ،؛ ح�سن2000 ،؛ .)Boero, 2001

ثالثاً :النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الثالث وتف�سريها

ن�ص �س�ؤال الدرا�سة الثالث على« :هل تختلف ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية التي

ي�ستخدمها طلبة ق�سم الريا�ضيات يف اجلامعة الها�شمية باختالف املعدل الرتاكمي؟»

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال �صنف طلبة عينة الدرا�سة �إىل ثالث فئات يف �ضوء معدالتهم

الرتاكمية التي مت احل�صول عليها من دائرة القبول والت�سجيل يف اجلامعة الها�شمية على
النحو الذي يظهر يف اجلدول رقم (.)5

اجلدول رقم ()5
توزيع طلبة عينة الدرا�سة ح�سب املعدل الرتاكمي
العدد
املعدل الرتاكمي
7
مرتفع ( %70فما فوق)
15
متو�سط ()%70 -%60
18
منخف�ض (�أقل من )%60
وحددت ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية لكل فئة من هذه الفئات يف �ضوء �أدوات

الدرا�سة الثالث ،كما يف اجلدول رقم (.)6
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�أ ّن طلبة ق�سم الريا�ضيات يف اجلامعة الها�شمية ذكورا ً و�إناثا ً تخرجوا من املدار�س الثانوية

265

د .حممد اخلطيب

�أثر النوع وامل�ستوى التح�صيلي واملعدل الرتاكمي

266

املجلد  13العدد  4دي�سمرب 2012

العدد

العدد

3
8
7
18

42.86
53.3
39
45

2
0
0
2

العدد

مرتفعي التح�صيل
متو�سطي التح�صيل
متدين التح�صيل
املجموع

7
15
18
40

%

%
28.57
0
0
5

2
4
2
8

%

العدد

العدد

اجلدول رقم ()6
ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية التي ي�ستخدمها طلبة ق�سم الريا�ضيات يف
اجلامعة الها�شمية يف �ضوء معدالتهم الرتاكمية وقيمة (  )χ2للمقارنة بني الن�سب
املحاولة
املحاولة
 χ2م�ستوى
ال�سري �إىل
�
أ
واخلط
واخلط�أ
القاعدية
الداللة
الأمام
الع�شوائية
املنتظمة
28.5
26.7
11
20

0
3
9
12

%
0
20
50
30

11.2

0.019

9.12
13.54
16.11

0.021
0.017
0.013

يظهر اجلدول رقم (� )6أن اال�سرتاتيجية القاعدية هي الأكرث �شيوعا ً بني الطلبة ذوي

التح�صيل املرتفع وهي بن�سبة ( ،)%42.86يلي ذلك ا�سرتاتيجية ال�سري �إىل الأمام ،وا�سرتاتيجية
املحاولة واخلط�أ املنظمة بالن�سبة نف�سها (� ،)%28أما الطلبة ذوي التح�صيل املتو�سط ف�إن
�إ�سرتاتيجية حل امل�س�ألة التي ي�شيع ا�ستخدامها بني هذه الفئة من الطلبة هي اال�سرتاتيجية

القاعدية بن�سبة ( ،)%53.3تليها ا�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ املنظمة بن�سبة ( ،)%26.7وت�أتي
ا�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ الع�شوائية بن�سبة ( .)%20يف حني �إ�سرتاتيجية حل امل�س�ألة

ال�شائعة بني �أفراد فئة ذوي التح�صيل املتدين هي ا�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ الع�شوائية
بن�سبة ( ،)%50تليها اال�سرتاتيجية القاعدية بن�سبة ( ،)%39ويف املرتبة الثالثة ا�سرتاتيجية

املحاولة واخلط�أ املنظمة بن�سبة ( .)%11وهذا يو�ضح �أن ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية
التي ي�شيع ا�ستخدامها بني طلبة الفئتني ذوي التح�صيل املتو�سط وذوي التح�صيل املتدين

هي اال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها املبتدئون ،يف حني بلغت ن�سبة �شيوع ا�سرتاتيجية ال�سري

�إىل الأمام ( )%28عند الطلبة من ذوي التح�صيل املرتفع وهي اال�سرتاتيجية التي ي�ستخدمها
اخلرباء.

وعند ا�ستخدام ( )χ2للمقارنة بني الن�سب املئوية ال�ستخدام ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة

الريا�ضية بني هذه الفئات الثالث تبني �أن قيمة ( )χ2دالة �إح�صائيا ً يف جميع م�ستويات

التح�صيل ويف املجموع العام عند م�ستوى الداللة ( ،)0.05=αوهذا يعني رف�ض الفر�ضية
ال�صفرية الثالثة التي تن�ص على �أنه « :ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05=α
يف ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية التي ي�ستخدمها طلبة ق�سم الريا�ضيات يف اجلامعة

الها�شمية يعزى �إىل معدلهم الرتاكمي».

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ولتحديد داللة الفروق بني ا�ستخدام كل ا�سرتاتيجية من ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية

اجلدول رقم ()7
نتائج اختبار ( )Zلتحديد داللة الفروق بني الن�سب املئوية ال�ستخدام
ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية يف �ضوء متغري املعدل الرتاكمي
م�ستوى الداللة
z
م�ستوى التح�صيل الن�سبة املئوية
اال�سرتاتيجية
43
مرتفع
0‚655
0.447
القاعدية
53
متو�سط
28
مرتفع
2.121
ال�سري للأمام
*0‚034
0
متو�سط
28
مرتفع
0‚927
0.091
املحاولة واخلط�أ املنتظمة
27
متو�سط
0
مرتفع
‚490
1.244
املحاولة واخلط�أ الع�شوائية
20
متو�سط
43
مرتفع
0‚883
0.178
القاعدية
39
متدن
28
مرتفع
2.317
ال�سري للأمام
*0‚021
0
متدن
28
مرتفع
0‚295
1.048
املحاولة واخلط�أ املنتظمة
11
متدن
0
مرتفع
2.291
املحاولة واخلط�أ الع�شوائية
*0‚022
50
متدن
53
متو�سط
0‚414
0.817
القاعدية
39
متدن
0
متو�سط
1‚000
0.000
ال�سري للأمام
0
متدن
27
متو�سط
0‚256
1.136
املحاولة واخلط�أ املنتظمة
11
متدن
20
متو�سط
0‚079
1.757
املحاولة واخلط�أ الع�شوائية
50
متدن

* دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( ) 0‚05

يظهر اجلدول رقم ( )7وجود فر ٍق ذي داللة �إح�صائية يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجية ال�سري للأمام

يف م�ستويي التح�صيل ( مرتفع ،متو�سط ) ل�صالح الطلبة ذوي التح�صيل املرتفع� ،إذ بلغت

قيمة ( )2‚121( )Zوم�ستوى داللة ( ،)0‚034و�أي�ضا ً بني م�ستويي التح�صيل (مرتفع ،متدنٍ)

ل�صالح الطلبة ذوي التح�صيل املرتفع وبلغت قيمة ( )2‚317( )Zمب�ستوى داللة (،) ‚021
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واخلط�أ الع�شوائية بني م�ستويي الت�صحيل ( مرتفع ،متد ٍن ) ل�صالح الطلبة ذوي التح�صيل

املتدين وبلغت قيمة ( )2‚291( )Zمب�ستوى داللة ( ) ‚022يف حني مل يوجد فرق ذو داللة
�إح�صائية بني بقية اال�سرتاتيجيات على خمتلف م�ستويات التح�صيل .وملعرفة فيما �إذا كان

التح�صيل يرتبط بنوع اال�سرتاتيجية فقد ا�ستخدم اختبار ( )χ2ملعرفة مدى ارتباط م�ستوى
التح�صيل بنوع ا�سرتاجتية حل امل�س�ألة.

اجلدول رقم ()8
نتائج اختبار (  )χ2ملعرفة مدى ارتباط م�ستوى التح�صيل بنوع ا�سرتاجتية حل امل�س�ألة
القاعدية ال�سري �إىل املحاولة واخلط�أ املحاولة
اال�سرتاتيجية
واخلط�أ املجموع
الع�شوائية
املنظمة
الأمام
م�ستوى التح�صيل
�صفر
2
2
3
تكرار حقيقي
7
مرتفع
2‚1
3‚15
تكرار مرتفع
*1‚4
*0‚35
3
4
�صفر
8
تكرار حقيقي
15
متو�سط
4‚5
0‚75
تكرار متو�سط
*3
*6‚75
9
2
�صفر
7
تكرار حقيقي
18
متدين
3‚6
0‚9
8‚1
تكرار متدين
*5‚4
40
12
8
2
18
املجموع

* يرتبط م�ستوى التح�صيل بنوع اال�سرتاتيجية

يُظهر اجلدول رقم (� )8أن م�ستوى التح�صيل املرتفع يرتبط با�سرتاتيجية ال�سري �إىل الأمام

وبا�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ املنظمة� .أما التح�صيل املتو�سط فريتبط باال�سرتاتيجية
القاعدية وا�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ املنظمة� ،أما التح�صيل املتدين فريتبط با�سرتاتيجية

املحاولة واخلط�أ الع�شوائية .وهذا م�ؤ�رش �إىل �أن الطلبة من ذوي التح�صيل املرتفع مييلون
�إىل ا�ستخدام ا�سرتاتيجية ال�سري �إىل الأمام وا�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ املنظمة ،يف حني

مييل الطلبة من ذوي التح�صيل املتو�سط �إىل ا�ستخدام االت�رساتيجية القاعدية وا�سرتاتيجية

املحاولة واخلط�أ املنظمة� ،أما الطلبة من ذوي التح�صيل املتدين فيميلون �إىل ا�ستخدام
ا�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ الع�شوائية يف حل امل�س�ألة الريا�ضية.

وميكن تف�سري ذلك ب�أ ّن �إ�سرتاتيجية ال�سري �إىل الأمام هي اال�سرتاتيجية التي ي�ستخدمها

اخلرباء وبلغت ن�سبتها عند الطلبة مرتفعي التح�صيل ( ،)%28يف حني بلغت ن�سبتها عند
الطلبة متو�سطي التح�صيل ومتدين التح�صيل (�صفر ،)%ويعود ذلك �إىل �أن الطلبة مرتفعي

التح�صيل هم الأقدر على فهم وا�ستيعاب امل�س�ألة والتمييز بني العالقات املت�ضمنة فيها

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وحتديدها وا�ستغالل املعطيات وحتديد �أهمية كل منها يف التو�صل �إىل الهدف� ،إ�ضافة �إىل متكنهم
نوعي للم�س�ألة وحتديد املفاهيم واملبادئ ذات العالقة وا�ستخدام املعادالت الريا�ضية املنا�سبة

يف �ضوء املعطيات املتوافرة لديهم وهذا بعك�س الطلبة متدين ومتو�سطي التح�صيل الذين

يواجهون �صعوبات يف فهم امل�س�ألة واختيار اخلطوات املنا�سبة التي �ستتبع يف حلها� ،إ�ضافة
�إىل عدم متكنهم من املبادئ والقوانني والعمليات ،وحتديدا ً العمليات احل�سابية والت�سل�سل يف

اخلطوات ،لذلك مييلون �إىل الع�شوائية وعدم ا�ستخدام فهم وا�ضح ومنطقي يف احلل ،وعند

حتليل اخلطوات التي اتبعها الطلبة يف �أثناء �إجاباتهم عن الأ�سئلة لكل م�س�ألة من امل�سائل،
وبتحليل املادة التي مت جمعها نتيجة املقابلة الفردية ونتائج و�صف الطلبة ا�سرتاتيجية حل

امل�س�ألة التي اتبعوها ،تبني �أن الطلبة مرتفعي التح�صيل ي�ستخدمون ا�سرتاتيجية ال�سري �إىل
الأمام حلل امل�سائل ال�سهلة وبع�ض الأ�سئلة املتو�سطة وذلك ب�سبب متكنهم من القوانني

واملعادالت واملبادئ وقدرتهم على اختيار املنا�سب منها يف �ضوء املعطيات� ،إ�ضافة �إىل اخلربات
التي ميتلكونها والبنية املفاهيمية املتما�سكة التي يتمتعون بها� ،أما يف حل امل�س�ألة ال�صعبة

ف�إنهم يلج�أون �إىل اال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها املبتدئون مثل �إ�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ
املنظمة ،واال�سرتاتيجية القاعدية.

�أما الطلبة متو�سطو التح�صيل ،ف�إن معظمهم يلجئون �إىل ا�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ

الع�شوائية ،يف حل امل�سائل ال�صعبة ،يف حني يلجئون �إىل ا�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ املنظمة

عند مواجهة الأ�سئلة املتو�سطة والإ�سرتاتيجية القاعدية للم�س�ألة ال�سهلة .يف حني �أن
معظم الطلبة متدين التح�صيل يلجئون �إىل ا�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ الع�شوائية يف حل

امل�س�ألة ال�صعبة �أو متو�سطة ال�صعوبة ،واال�سرتاتيجية القاعدية يف حل امل�س�ألة ال�سهلة،

وجميع اال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها الطلبة من ذوي التح�صيل املتو�سط �أو ذوي التح�صيل
املتدين ،هي الإ�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها املبتدئون ،ويعود ذلك �إىل عدم امتالكهم ذخرية

منا�سبة من ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية واعتمادهم على مهارات عقلية متدنية
مثل احلفظ والتذكر واال�ستدعاء وعدم قدرة معظمهم على فهم امل�س�ألة التي يتعاملون

معها وحتديد املعلومات ذات العالقة باحلل .وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صل �إليه كل

من (Winning, 2002; Zajchowski & Martin, 1993؛ ال�شهري2009 ،؛ Antonietti,

.)Ignaza & Perego, 2000
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من املبادئ والقوانني واملفاهيم ومهارات العمليات احل�سابية ،كل ذلك ميكنهم من �إجراء حتليل
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رابعاً :النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الرابع وتف�سريها
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ن�ص �س�ؤال الدرا�سة الرابع على« :هل تختلف ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية التي

ي�ستخدمها طلبة ق�سم الريا�ضيات يف اجلامعة الها�شمية باختالف امل�ستوى الدرا�سي ( �سنة
�أوىل ،ثانية ،ثالثة ،رابعة)؟»

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال وزع طلبة عينة الدرا�سة على �سنوات الدرا�سة الأربع يف �ضوء

عدد ال�ساعات التي قطعها الطالب بنا ًء على �سجالت دائرة القبول والت�سجيل ،وحددت
ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية لكل م�ستوى درا�سي يف �ضوء حتليل النتائج التي مت

احل�صول عليها من �أدوات الدرا�سة ،وكانت النتيجة كما تظهر يف اجلدول رقم (.)9

اجلدول رقم ()9
ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية التي ي�ستخدمها طلبة ق�سم الريا�ضيات يف
اجلامعة الها�شمية يف �ضوء م�ستواهم الدرا�سي وقيمة ( )χ2للمقارنة بني الن�سب
املئوية.
العدد

ال�سري �إىل الأمام

القاعدية

املحاولة واخلط�أ املنتظمة

املحاولة واخلط�أ الع�شوائية

χ2

م�ستوى
الداللة
0.914
0.91

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

ال�سنة الأوىل

10

4

40

0

0

2

20

4

40

3.7

ال�سنة الثانية

10

4

40

0

0

3

30

3

30

3.4

ال�سنة الثالثة

10

5

50

1

10

1

10

3

30

3.3

0.88

ال�سنة الرابعة

10

5

50

1

10

2

20

2

20

3.04

0.85

املجموع

40

18

45

2

5

8

20

12

30

3.88

0.919

يتبني من اجلدول رقم ( )9ب�أن اال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها طلبة ال�سنة الأوىل يف

حل امل�س�ألة الريا�ضية هي اال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها املبتدئون ،حيث ت�ساوت ن�سبتا
اال�سرتاتيجية القاعدية وا�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ الع�شوائية ،وبلغت الن�سبة لكل منهما

( ،)%40يف حني كانت ن�سبة ا�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ املنظمة (.)%20

�أما طلبة ال�سنة الثانية فيظهر من اجلدول �أنهم ي�ستخدمون اال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة

من قبل املبتدئني ،وهي على الرتتيب اال�سرتاتيجية القاعدية ( ،)%40يف حني ت�ساوت ن�سبتا
ا�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ الع�شوائية وا�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ املنظمة بن�سبة ()%30

لكل منهما.

يف حني كانت اال�سرتاتيجية القاعدية يف املرتبة الأوىل عند طلبة ال�سنة الثالثة بن�سبة

( ،)%50وجاءت �إ�سرتاتيجية املحاولة واخلط�أ الع�شوائية يف املرتبة الثانية بن�سبة ( ،)%30وحازت

�إ�سرتاتيجيتا ال�سري �إىل الأمام واملحاولة واخلط�أ املنظمة على املرتبة الثالثة بن�سبة ( )%10لكل

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
منهما .وهذا يعني �أن ( )%90من طلبة ال�سنة الثالثة ي�ستخدمون ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة
التي ي�ستخدمها اخلرباء وهي ا�سرتاتيجية ال�سري �إىل الأمام.

�أما طلبة ال�سنة الرابعة فقد كانت اال�سرتاتيجية القاعدية يف املرتبة الأوىل عندهم

بن�سبة( ،)%50وت�ساوت ن�سبتا ا�سرتاتيجيتي املحاولة واخلط�أ الع�شوائية واملحاولة واخلط�أ

املنظمة ( ،)%20يف حني �أن �إ�سرتاتيجية ال�سري �إىل الأمام بلغت ن�سبتها ( )%10وبالرتتيب الرابع.
وهذا يعني �أن ( )%90من طلبة ال�سنة الرابعة ي�ستخدمون ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة التي
ي�ستخدمها املبتدئون ،يف حني �أن ( )%10منهم ي�ستخدمون ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة التي

ي�ستخدمها اخلرباء.

وعند ا�ستخدام ( )χ2للمقارنة بني الن�سب املئوية تبني �أن قيمة ( )χ2بلغت ()3‚88

مب�ستوى داللة ( )0.919وهذا يعني قبول الفر�ضية ال�صفرية الرابعة التي تن�ص على �أنه «ال
يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05=αيف ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية

التي ي�ستخدمها طلبة ق�سم الريا�ضيات يف اجلامعة الها�شمية يعزى �إىل م�ستواهم الدرا�سي
(�سنة �أوىل ،ثانية ،ثالثة ،رابعة)».

وميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أ ّن طلبة ق�سم الريا�ضيات يف اجلامعة الها�شمية –ورمبا

ينطبق ذلك على بقية اجلامعات الأردنية -ال يتم �إعدادهم الإعداد الأكادميي املنا�سب للنجاح

يف م�ساقات الريا�ضيات ،وخا�صة �أن عدم متكني الطلبة من امتالك مهارات حل م�سائل
الريا�ضيات كما هي عند اخلرباء ،يعد عامال ً عائقا ً لنجاح الطلبة ،فهم قد ي�ستوعبون

املفاهيم الريا�ضية ،والريا�ضية املختلفة ،لكنهم ي�صطدمون بعدم القدرة على تطبيقها
يف حل امل�سائل نف�سها رغم التقدم يف الدرا�سة اجلامعية من �سنة �إىل �أخرى (الن�صار2001 ،؛

العر�سان 2003 ،؛ �أبو زينة 2001،؛ )Fujii, 2003; Bernadette, 2010

كما ميكن �أن تعزى هذه النتيجة �إىل �أن الطلبة يف �أثناء درا�ستهم يف املرحلتني الأ�سا�سية

والثانوية قد ر�سخت لديهم ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة التي ي�ستخدمها املبتدئون ،ونظرا ً لعدم

اهتمام املعلمني بهذا اجلانب ،ف�إن الطلبة اعتادوا على ا�ستخدام هذه اال�سرتاتيجيات التي
�أخذت �صفة الثبات والر�سوخ لديهم ،في�أتون �إىل اجلامعة ويف حوزتهم هذه الأفكار والت�صورات
ال�سرتاتيجيات ي�ستخدمونها يف حل امل�س�ألة ،وقد تكون �صعبة التغيري واال�ستبدال لأنها
ت�شبه �إىل حد كبري املفاهيم البديلة �أو املفاهيم اخلط�أ .ونتيجة لتجاهل �أع�ضاء هيئة التدري�س

يف اجلامعات ملثل هذه اال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها طلبتهم �أحياناً ،وعدم متكن �أع�ضاء
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التي ي�ستخدمها املبتدئون ،يف حني �أن ( )%10منهم ي�ستخدمون ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة
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هيئة التدري�س من ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها اخلرباء �أحيانا ً �أخرى ف�إن ذلك
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ينعك�س �سلبا ً على تدريب طلبتهم على مثل هذه اال�سرتاتيجيات ويزيد من مت�سك ه�ؤالء

الطلبة باال�سرتاتيجيات التي اعتادوا على ا�ستخدامها.

التو�صيات

يف �ضوء النتائج التي تو�صلت لها هذه الدرا�سة ،ميكن و�ضع التو�صيات الآتية:

 .1ت�ضمني مادة خا�صة با�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة ب�شكل عام يف خطط اجلامعة الدرا�سية.

� .2أن يويل �أع�ضاء هيئة التدري�س اهتماما ً بهذا املو�ضوع بحيث يتمكنون من ا�ستق�صاء

اال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها الطلبة يف حل امل�سائل ونقلهم من و�ضع املبتدئ �إىل و�ضع
اخلبري.

� .3أن يدرك �أع�ضاء هيئة التدري�س يف �أثناء حل بع�ض الأمثلة لطلبتهم �أنهم يقدمون

لطلبتهم �إ�سرتاتيجية اخلبري يف عملية احلل فعليهم تو�ضيح اخلطوات التي اتبعوها.
 .4تدريب الطلبة على ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية التي ي�ستخدمها اخلرباء.

املقرتحات

� .1إجراء مزيد من الدرا�سات حول ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة يف مو�ضوعات �أخرى جديدة وتناول

متغريات غري املتغريات التي تناولتها هذه الدرا�سة.

� .2إجراء درا�سة تتناول ت�صميم برامج تدريبية ال�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة التي ي�ستخدمها

اخلرباء وبيان �أثرها يف حل امل�سائل الريا�ضية.

 .3درا�سة �أثر بع�ض ا�سرتاتيجيات التدري�س يف القدرة على ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة

التي ي�ستخدمها اخلرباء يف مراحل التعليم املختلفة.

 .4درا�سة العالقة بني ال�سعة العقلية وبع�ض �أنواع التفكري والقدرة على حل امل�سائل

الريا�ضية.

 .5درا�سة العالقة بني املتغريات البنائية للم�سائل الريا�ضية وبع�ض �أنواع التفكري والقدرة على

حل امل�سائل الريا�ضية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املراجع

البهي� ،أحمد (� ،)2006أثر امل�ستويات املتفاوتة من �إ�سرتاتيجية العمل بني الأمام واخللف على
�أبعاد التفكري االبتكاري ،جملة بحوث الرتبية النوعية ،جامعة املن�صورة.62 -٤٦ ،)1( 12،

اجلرادات ،عبد الغني ( .)2009حتديد �إ�سرتاتيجيات التفكري التي ي�ستخدمها طلبة الريا�ضيات
يف جامعة الريموك يف حل م�سائل الريا�ضيات وعالقتها بتح�صيلهم الأكادميي وبنيتهم
املفاهيمية� .أطروحة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة عمان العربية للدرا�سات العليا،
عمان.

ح�سن ،حممود ( ،)2000درا�سة لبع�ض املتغريات املرتبطة ب�أداء تالميذ ال�صف الثاين االبتدائي
يف حل جمل اجلمع والطرح احل�سابية املفتوحة ،جملة كلية الرتبية ب�أ�سيوط،)2(16 ،
.122-108

اخلطيب ،حممد؛ اخلطيب� ،سناء .)2008 (،التعلم امل�ستند �إىل م�شكلة وتدري�س الريا�ضيات،
عمان :دار ف�ضاءات للن�رش والتوزيع.

ال�شهري ،ظافر ( .)2009اعتقادات معلمي الريا�ضيات نحو حل امل�سائل الريا�ضية وعالقتها
ببع�ض املتغريات ،جملة تربويات الريا�ضيات.30-13 ،)3(12 ،

عر�سان ،ح�سن (� .)2003أثر برنامج تدريبي ال�سرتاتيجيات حل امل�س�ألة الريا�ضية يف تنمية قدرة
الطلبة على حل امل�س�ألة الريا�ضية ،وعلى التح�صيل يف الريا�ضيات لدى طلبة املرحلة
الأ�سا�سية العليا� ،أطروحة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة عمان العربية للدرا�سات العليا،
عمان.
ّ
جمنوين ،غازي (  .)2009قدرة تالميذ ال�صف اخلام�س االبتدائي على حل امل�سائل اللفظية الريا�ضية
يف �ضوء بع�ض املتغريات البنائية له .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة
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