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عمى حل المسألة الجبرية لدى طمبة المرحمة  المقدرةأثر أنشطة قائمة عمى الطالقة اإلجرائية في 
  المتوسطة في المممكة العربية السعودية

 مبارك خضير العنزي
 *مأمون محمد الشناقد. 
 *غازي ضيف اهلل رواقهأ.د. 

 ممخص:
عمى  المقدرةىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر أنشطة قائمة عمى الطالقة اإلجرائية في 

حل المسألة الجبرية لدى طمبة المرحمة المتوسطة في المممكة العربية السعودية، وقد تكونت عينة 
رىم بطريقة قصدية من مدرسة ( طالبًا من طالب الصف الثالث المتوسط تم اختيا51الدراسة من )

 تجريبية وضابطةحكومية لمذكور في منطقة عرعر، وتم توزيع الشعب عشوائيًا إلى مجموعتين: 
ولتحقيق أىداف الدراسة قام الباحثون ببناء اختبار حل المسألة  ( طالبًا عمى الترتيب.25، 26)

وجود فروق ذات داللة إحصائية  الجبرية، وقد تم التحقق من صدقو وثباتو. وأظيرت نتائج الدراسة
 عمى حل المسألة الجبرية تعزى إلى طريقة التدريس، ولصالح المجموعة التجريبية. المقدرةفي 

الطالقة اإلجرائية، حل المسألة الجبرية، طمبة المرحمة المتوسطة، المممكة الكممات المفتاحية: 
 العربية السعودية.
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The Effect of Activities Based on Procedural Fluency on the Ability to 

Solve Algebra Problem of Middle School Students in Saudi Arabia 

Mubarak Khuther Al- Enezy 

Dr. Maamoun Muhammad Al- Shenaq
*
 

Prof. Gazey Theaf Alla Rawaqa* 
 

Abstract: 
This study aimed to investigate the effect of activities based on 

procedural fluency on the ability to solve algebra problem of middle 

school students in Saudi Arabia. The study sample consisted of (51) 

students, who were chosen from 3
rd

 intermediate students, and were 

purposefully selected from a public school in Arar directorate of 

education. The study sample distributed randomly into two groups: 

experimental and control group (26, 25) respectively. To answer the study 

questions, the researchers construct algebra test; the validity and reliability 

were verified. The results revealed that there were statistical significant 

differences in the solving algebra problem attributed to the group in favor 

of the experimental group.  

Keywords: Procedural Fluency, Solve Algebra Problem, Middle School 

Students, Saudi Arabia. 
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 مقدمةال

ينظر إلى الرياضيات بأنيا العمم الذي يعنى بالقياسات، واألعداد، والفضاء، وىي من أقدم 
الرياضيات حقاًل  ُتعدالعموم التي تطورت منذ زمن بعيد؛ نظًرا ألىميتيا في حضارات الشعوب، و 

ل االستدالل واالستنتاج لموصول إلى معرفًيا ييتم بأساليب التفكير وطرائقو المتنوعة، ويستعم
العالقات اليندسية، والدالالت الرقمية وغيرىا من العالقات البسيطة أو المركبة بين المتغيرات، كما 
تعد الرياضيات أسموًبا في التفكير يساعد الفرد عمى تفسير وتوضيح كثير من الظواىر والمواقف 

 في التعاطي مع المشكالت في عموم أخرى. مأ ةالحياتية التي تواجيو سواء في حياتو اليومي
ومن أبرز ما تيتم بو الرياضيات بين المتعممين، العمميات الحسابية لألرقام واألعداد، كما 
وتيتم باإلجراءات ورسم العالقات بين المتغيرات والرموز والمصطمحات والمقادير المجيولة، وىو 

 ما يسمى بعمم الجبر.
لكثير من الدراسات التي  الميمةسية لمرياضيات، ومن أىم الشروط والجبر ىو المغة األسا

(، ومن المسمم بو Pedersen, 2015تبحث تعمم الرياضيات ىو الفيم العميق لمجبر المدرسي )
عموما أن نسبة ليست بالقميمة من طمبة فصول الرياضيات يجدون صعوبة بالغة في تعمم الجبر 

(MacGregor & Stacey, 1994.) 
 National Council of Teachers ofالمجمس الوطني لمعممي الرياضيات  وأشار كما

Mathematics (NCTM أن الفرصة المتاحة في المستقبل ستكون لمن يفيمون الرياضيات )
ن نقص الكفاءة الرياضية  ويمارسونيا، وستفتح الكفاءة الرياضية أبواب مستقبل منتج ليم، وا 

ال بد من أن يتاح لجميع الطمبة الفرصة ويقدم ليم الدعم الالزم لتعمم سيجعل ىذه األبواب مغمقة، ف
 (.NCTM, 2000الرياضيات بعمق وفيم )

صف الفريق االستشاري لمرياضيات الوطنية في أمريكا الجبر في تقريره بأنو بوابة و و  
 National Mathematics) الرياضيات نحو التقدم من المرحمة األساسية إلى المرحمة الجامعية

Advisory Panel, 2008( وفي ذات السياق وصف شونفيمد ،)Schoenfeld, 2002)  الجبر
 بأنو حارس البوابة الذي يتحكم بالوصول لكل من القبول الجامعي والوظائف المختمفة.

 International Commission on) المجنة الدولية لتعميم الرياضياتفإن  ذلك فضاًل عن
Mathematical Instruction (ICMI), 2000 )إلى أن "الجبر كمغة رياضيات ُعظمى  أشارت

ىو بوابة لمدراسة المستقبمية، ولبنة األفكار الرياضية، إال أنو في معظم األحيان يكون عائقًا أمام 
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عندما يبدأ الطمبة االنتقال من الحساب  ، ويظير ىذا العائق(ICMI,2000,1)من الطمبة"  عديد
 (.Kilpatrick & Izsak 2008ف المتوسطة )إلى الجبر في الصفو 

وقد كانت التوصية األولى لمرياضيات المدرسية أنو "يجب أن يكون حل المسائل محور 
(، وىي واحدة من أىم معايير العمميات التي NCTM,1980, p.1" )تركيز الرياضيات المدرسية

 (.NCTM, 2000حددتيا )
لتفكير ينطوي عمى عمميات معقدة من التحويل وتعرف حل المسألة بأنيا "نمط من أنماط ا 

والمعالجة والتنظيم والتحميل والتركيب والتقويم لممعمومات الماثمة في الموقف المشكل في تفاعميا 
مع الخبرات والمعارف والتكوينات المعرفية السابقة التي تشكل محتوى الذاكرة بيدف إنتاج الحل 

 (.Al-Zayat, 2002وتقويمو" )
الرياضية ينبغي أن تكون واقعية، وذات داللة رياضية، ومثيرة لالىتمام والدافعية،  والمسألة

وتتضمن معمومات رياضية، تخدم ىدف تدريس الرياضيات، كذلك ينبغي أن تتيح المسألة لمطالب 
مكانية التعميم في أكثر من موقف رياضي )  (.Seeley,2004أكثر من حل، وا 

المعرفية وكيفية  المقدراتائل الرياضية المعقدة تتطمب تنظيم المسألة الجبرية من المس ُتعدو 
استخداميا ومعالجتيا، بما في ذلك المعالجة البصرية من أجل تحميل المعادلة، واستخدام المعرفة 

والجزئي لممعادلة  والتصوير البصري لمعالجة وتحديث التمثيل الكمي السابقة،الحسابية 
(Anderson,2005.) 

أنيا الوسيمة التي يستخدم فييا الطالب المعرفة بحل المسألة الجبرية تعريف ويمكن 
والميارات والتفكير الرياضي والجبري المكتسب مسبًقا لتمبية متطمبات مسألة جبرية غير مألوفة من 

 (.Carson, 2007خالل تجميع ما تم تعممو وتطبيقو عمى موقف رياضي جديد )
وقف رياضي يدور حول موقف كمي يتطمب حاًل دون كما تعرف المسألة الجبرية بأنيا "م

المطموبة عند الحل، وتعتمد القراءة والتحميل والترجمة والتفسير أو التحميل  العمميةاإلشارة فييا لنوع 
 (.Shatat, 2010والتحقق من صحة الحل" )

ال كما أن المسألة الجبرية ىي "موقف كمي، وىذا الموقف يحتوي عمى سؤال يتطمب إجابة، و 
صراحة إلى العمميات أو الخطوات التي ينبغي استخداميا لموصول لتمك اإلجابة، بل  الموقفيشير 

يمكن الكشف فيو بعض العالقات الموجودة بين عناصر التفكير وليس باالسترجاع بطريقة معتادة" 
(Badawi, 2008.) 
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عمى حل المسائل  المقدرة أمرًا بالغ األىمية في ُيعدلذلك فإن تعمم المفاىيم األساسية لمجبر 
(، نظرًا لطبيعة الرياضيات التي Rakes, Valentine, McGatha & Ronau,2010الجبرية )

تتكون من شبكة منظمة من العالقات المجردة، والجبر أحد مجاالت الرياضيات األكثر أىمية التي 
ت، والدوال التي تشكل أنَّ الجبر ينظم بناء وتحميل صيغ المعادال كماتشتمل عمى ىذه العالقات، 

 (.Kızıltoprak, & Köse,2017) من الرياضيات وتطبيقاتيا اً كثير 
( إنَّ عمى معممي الرياضيات استخدام االستراتيجيات Radford,2001ويرى رادفورد )

التدريسية التي تعمق بقوة فيم الطمبة لطبيعة الجبر وما يتضمنو من عمميات، فاستخدام الرموز 
 ء ال يتجزأ من تطبيق الجبر في حل المسائل.الجبرية ىو جز 

الكفاءة الرياضية ضرورة لتعمم الرياضيات بنجاح، بجميع مكوناتيا الخمسة وبما أن 
عناصر: الفيم المفاىيمي، والطالقة اإلجرائية، والكفاءة االستراتيجية، واالستدالل التكيفي، والميل 

إلجراءات ومعرفة وقت وكيفية استخداميا بشكل تشير الطالقة اإلجرائية إلى معرفة ا إذالبناء، 
مناسب وميارة في أدائيا بمرونة ودقة وكفاءة، ألىميتيا الخاصة في دعم الفيم المفاىيمي، فعندما 
ينفذ الطمبة إجراءات ال يفيمونيا، فيم ينفذون إجراءات غير صحيحة، مما يزيد من صعوبة تعمم 

 (.(Zambo, 2002الرياضيات بأساليب صحيحة 
إن أحد التحديات التي تواجو بداية تعمم الجبر تشمل إتقان إجراءات تتعمق بالتعامل مع 

(. وال تزال الطالقة اإلجرائية عنصرا أساسيا في أي نشاط Kieran,1998) الجبريةالعبارات 
 (، وىذا ينطبق عمى الطالقة اإلجرائية الجبرية.(Tabach & Friedlander,2017رياضي 

و عندما األبحاث إلى أن فقد أشارتائية ليست مجرد حفظ معمومات وحقائق، فالطالقة اإلجر 
إجرائية ال يفيمونيا، فإن ذلك ما يؤدي إلى فيم أقل لممنطق  تمايحفظ الطمبة ويمارسون مي

(، فعمى الرغم من أىمية المعرفة المفاىيمية، إال أن المعرفة Hiebert,2003والمعنى من ورائيا )
جميع طمبة الفصول الرياضية ىم في حاجة إلى معرفة عميقة ومرنة بمجموعة اإلجرائية ميمة، و 

عمى إصدار أحكام نقدية حول اإلجراءات أو  المقدرةمتنوعة من اإلجراءات إلى جانب من 
 . (Star,2005)االستراتيجيات المناسبة لالستخدام في مواقف محددة 

إلى إتقان الميارات الجبرية الالزمة  وعمى الرغم من أن البيئات المحوسبة قممت من الحاجة
لمطالقة الجبرية، إال أن الميارات الجبرية والطالقة اإلجرائية ال تزال تشكل عنصًرا أساسًيا في أي 

 .(Friedlander & Arcavi,2012)نشاط رياضي 
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يتم بناء الطالقة اإلجرائية من خالل االستكشاف األولي ومناقشة مفاىيم األعداد إلى 
، NCTM,2014)التفكير في خصائص العمميات لتطوير طرق عامة لحل المسائل ) استخدام

ولعل ممارسات التدريس الفعالة توفر لمطمبة خبرات تساعدىم عمى ربط اإلجراءات بالمفاىيم 
يستطيعون من خالليا تبرير إجراءاتيم،  ميماتاألساسية، وتزويد الطمبة بفرص لممارسة أنشطة و 

 (.Rohrer,2009ممارسات قصيرة وجاذبة وىادفة وعادلة )ويجب أن تكون ىذه ال
الطالب إلى استخدام عمميات معرفية إدراكية في كل  الفعالة توجوإن الممارسات التدريسية 

خطوة وفي كل مسألة، قد تكون بمثابة غرس جذور المعرفة في عقول الطمبة، وبالتالي الفيم 
وتتطور عبر المراحل الدراسية، وىذا ما يسعى الباحثون العميق ليا، واستقرارىا لسنوات الحقة تنمو 

لمتحقق منو في محاولتيم من خالل الدراسة البحثية عن أثر استخدام أنشطة رياضية موجية 
عمى حل المسائل الجبرية لدى  المقدرةقائمة عمى الطالقة اإلجرائية الجبرية في  ميماتلممارسة 

 عربية السعودية.طمبة الصف الثالث متوسط في المممكة ال
 مشكمة الدراسة 

تعمم الحكومات تماما أن الرفاه االقتصادي في بمد ما يعززه المستويات القوية من استخدام 
(، ومما يثير القمق في المممكة العربية السعودية أن PISA, 2006الرياضيات في الحياة اليومية )

خرى، يتضح ذلك في األداء الضعيف تعميم الرياضيات لدييا يتدنى عن مستوى تعميم الدول األ
االتجاىات الدولية في أظيرت نتائج  فقدوالتحصيل المنخفض لمطمبة السعوديين في الرياضيات، 

تدني  Trends in International Mathematics and Science Studyالعموم والرياضيات 
ا متأخًرا في الدورتين متوسط مستوى تحصيل الطمبة في الرياضيات، واحتل طمبة المممكة مركزً 

إنجاز لمطمبة السعوديين في مجاالت المحتوى  أشار فقد(، TIMSS,2011,2015السابقتين )
 ,TIMSS( في آخر دورة ليا )500من )( 391) وخصوصا الجبر إلى تدني المستوى بمتوسط

2015.) 
تعميم ومن خالل االطالع عمى بعض الدراسات األجنبية والعربية الحديثة التي تناولت 

 ,Mersal(، ومرسال )Al-Khatib,2017الرياضيات والتفكير الرياضي، كدراسات الخطيب )
(، وتأكيدىا عمى أىمية استخدام Palatnik & Koichu,2017)(، وباالتنيك وكويشو 2016

عمى حل  المقدرةاألساليب واالستراتيجيات ونماذج التعمم داخل الفصول المدرسية ودورىا في 
أن الباحثين الحظوا ندرة الدراسات العربية التي تناولت األنشطة الرياضية الموجية  المسألة، إلى
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 اإلجرائية القائمة عمى الطالقة اإلجرائية الجبرية. ميماتلممارسة ال
وعميو، حاول الباحثون تقصي أثر استخدام أنشطة رياضية قائمة عمى الطالقة اإلجرائية في 

 مرحمة المتوسطة.حل المسائل الجبرية لدى طمبة ال
 :اآلتيوتحديدًا تتمثل مشكمة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس 

عمى حل المسائل الجبرية لدى طمبة المرحمة المتوسطة في المممكة  المقدرة"ىل تختمف 
( باختالف طريقة α=0.05العربية السعودية اختالًفا ذا داللة احصائية عند مستوى الداللة )

رياضية قائمة عمى الطالقة اإلجرائية، االعتيادية( في كل ميارة من ميارات حل  التدريس )أنشطة
 المسالة ولمميارات ككل؟"

 أهمية الدراسة:
تكمُن أىميُة الدراسة النظرية في االستفادة من أدبيات أنشطة رياضية قائمة عمى الطالقة 

مع طمبِة المرحمِة المتوسطة.  تدريس الرياضيات فضاًل عن طرائقاإلجرائية في المجال التربوي، و 
القائمة عمييا في تعميم  ميماتكما أن أىمية الدراسة النظرية نابعة من أىمية الطالقة اإلجرائية وال

 الرياضيات.
ومن الناحية التطبيقية فإن أىمية الدراسة تكمن في لفت أنظار التربويين ومعدي المناىج، 

يؤمل أن تسيم نتائج ىذه الدراسة في تحسين  إذة، لإلفادة من طرائق تدريس الرياضيات الحديث
طرائق تدريس الرياضيات في المممكة العربية السعودية من خالل تزويد المعممين باستراتيجيات 
تدريس فعالة  تساعدىم في إعادة النظر في تطوير تفكير طمبتيم والخروج عن الطرائق التقميدية 

الطمبة في الخروج عن نمط الحمول االعتيادية في  في تعمم الرياضيات، وقد تسيم في مساعدة
من خالل أداء  ذاتو عمى الكفاءة اإلجرائية في الوقت المقدرةمسائل الرياضيات، وتنمي لدييم 

إجرائية جبرية وبمساعدة المعرفة اإلجرائية التي يكتسبيا الطمبة عمى االتيان بحمول  ميمات
ول االعتيادية التي قد تحتاج إلى خطوات وزمن صحيحة ونوعية وفي زمن قصير عمى نقيض الحم

كما تكمن أىمية أطول في الحل، وبالتالي قد تمبي احتياجاتيم األكاديمية في تعّمم الّرياضيات. 
الدراسة في تبصير معممي الرياضيات فيما يتعمق باالستراتيجيات الَتدِريسية والطرق المناسبة 

من خالل حل المسائل الرياضية حل المسائل الجبرية قدراتيم عمى ملتدريب الطمبة عمى تطوير 
 باستخدام النماذج الجبرية.
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 مصطمحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:
المتنوعة، التي يتم إشراك  ميماتسمسمة من المسائل، وال أنشطة قائمة عمى الطالقة اإلجرائية: -

ت التربيعية، وتحميل كثيرات الطالب فييا تتطمب ميارة في تنفيذ اإلجراءات في حل المعادال
 الحدود، والفرق بين مربعين، بشكل دقيق ومرن وبكفاءة.

الطالب عمى استخدام مراحل االستراتيجية العامة لحل  مقدرة عمى حل المسألة: المقدرة -
المسألة الجبرية بخطواتيا األربعة: فيم المسألة، واختيار خطة مناسبة لمحل، وتنفيذ الحل، 

تم قياسيا بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في اختبار حل ل، و الح والتحقق من صحة
 .ونالمسائل الجبرية الذي أعده الباحث

ىي المرحمة التي تبدأ بنياية المرحمة االبتدائية، وتنتيي ببداية المرحمة  المرحمة المتوسطة: -
لمتوسط، وىذه الثانوية، ويمضي الطالب ثالثة صفوف دراسية ىي: األول، والثاني، والثالث ا

الصفوف تمثل السابع والثامن والتاسع عمى التوالي في بعض األنظمة التعميمية األخرى، وتم 
 تطبيق الدراسة الحالية عمى طمبة الصف الثالث المتوسط.

 حدود الدراسة ومحدداتها
تتمثل حدود الدراسة بتطبيق الفصل السابع )التحميل والمعادالت التربيعية( من كتاب 

م، 2019/2018يات لمصف الثالث متوسط، في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الرياض
( حصة، في مدرسة لمذكور من المدارس المتوسطة الحكومية التابعة 16ولمدة أربعة أسابيع بواقع )

 لمنطقة عرعر.
 كذلك أقتصر حل المسألة الرياضية عمى المسائل الجبرية، وبمراحل االستراتيجية العامة
لحميا )فيم المسألة، واختيار خطة مناسبة، وتنفيذ الحل، والتأكد من صحة الحل(، كما تتمثل 
محددات الدراسة بأداة الدراسة )اختبار حل المسائل الجبرية(، وما تتمتع بو من صدق وثبات، 

 وطريقة اختيار العينة ومدى تمثيميا لمجتمع الدراسة.
 الدراسات السابقة

استخدام أنشطة ثين عمى الدراسات والبحوث المتعمقة بموضوع في ضوء اطالع الباح
، وذلك من خالل البحث في عمى حل مسائل الجبر المقدرةرياضية قائمة عمى الطالقة الجبرية، و 

حثية العربية الدوريات والممخصات العممية والرسائل الجامعية، تبين وجود عدد من الدراسات الب
 عض منيا ووفقًا لتسمسميا الزمني من األحدث لألقدم.ي عرض لبأتواألجنبية، وفيما ي
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دراسات شبة تجريبية ىدفت إلى الكشف  ( في دراستو ثالثFoster, 2018قدم فوستر )
( مدرسة متوسطة 11الثرية في تحقيق الطالقة اإلجرائية، أجريت الدراسة في ) ميماتعن أثر ال

( عاًما، 15و 12)ا، تتراوح أعمارىم بين ( طالبً 528في المممكة المتحدة، عمى عينة مكونة من )
 ميماتأظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحقيق الطالقة اإلجرائية يعزى لم
 الثرية، وعدم وجود فروق ذات داللة في تحقيق الطالقة اإلجرائية يعزى لمتمارين التقميدية.

( دراسة ىدفت إلى استكشاف (Tabach & Friedlander, 2017وأجرى تاباش وفريدالندر
الطرق الممكنة التي تشجع الطمبة عمى التفكير االبداعي من خالل أنشطة رياضية قائمة عمى 

( 65من نوع اختيار من متعدد يقيس االبداع الرياضي عمى ) اختبار اإلجرائية، طبق فيو ميماتال
، وأظيرت النتائج أن إشراك الطمبة طالًبا من طمبة الصف التاسع في الواليات المتحدة األمريكية

 مرضٍ  في االبداع الرياضي. اإلجرائية غير الروتينية لو أثر ميماتفي مثل ىذه األنواع من ال
( بدراسة حالة ىدفت إلى فيم Palatnik & Koichu, 2017كما قام باالتنيك وكويشو )

ات الطمبة ومقابالت صوتية إدراك الطمبة في سياق األنشطة الجبرية، تم جمع البيانات من مسود
، ىدف تحميل البيانات إلى في األراضي الفمسطينية المحتمة لطالبين والمعمم في المرحمة المتوسطة

التي شارك فييا الطمبة، تم تمخيص النتائج عمى شكل اقتراحات  ياوتوصيفتحديد األنشطة الجبرية 
 لتحميل مكون من أربعة عناصر من صنع اإلحساس الجبري.

( دراسة استقصى من خالليا أثر استراتيجية التفكير Al-Awad, 2017رى العوض )وأج
من  ة( طالب168ونت عينة الدراسة من )الناقد في تطوير الحس العددي والطالقة اإلجرائية، وتك

( 86طمبة الصف الخامس في مدارس األردن، قسمت إلى مجموعتين: ضابطة تكونت من )
بق فييا اختبار تحصيمي في الحس العددي، واختبار ( طالبة. طُ 82طالبة، وتجريبية تكونت من )

في تطوير الحس العددي  اً ت النتائج وجود فروق دالة إحصائيأظير  وقدالطالقة اإلجرائية، 
 والطالقة اإلجرائية يعزى إلى استراتيجية التفكير الناقد.

تراتيجية االستقصاء ( بدراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخدام اسJoudh, 2017وقام جودة )
الرابع األساسي  الموجو في تنمية حل المسألة الرياضية والتفكير الرياضي لدى طالبات الصف

ستخدم المنيج التجريبي لمجموعتين )تجريبية وضابطة( وتكونت عينة البحث من أُ بغزة بفمسطين، و 
( 38نت من )مجموعتين متكافئتين، كل مجموعة تكو  إلى( طالبة، وقسمت عينة البحث 76)

ن )حل المسألة الرياضية، التفكير الرياضي(. وخمصت نتائج ااختبار عد طالبة، وألغراض البحث أُ 
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البحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالبات في القياس البعدي 
ى الدرجة الكمية المواتي درسن باستراتيجية االستقصاء الموجو والمواتي درسن بالطريقة االعتيادية عم

 الختباري حل المسألة الرياضية والتفكير الرياضي، وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية.
( دراسة ىدفت إلى استقصاء أثر استخدام استراتيجية Hamada, 2017وأجرى حمادنة )

حميا في طمبة الصف الثامن األساسي عمى  مقدرةبوليا في تدريس المسالة الرياضية الكالمية في م
مدارس البادية الشرقية في األردن، وفقا لمتغيرات الجنس وطريقو التدريس والتفاعل بينيما. 

، تم اختيارىم بأسموب العينة العشوائية الطبقية. طالب وطالباً ( 105وتكونت عينة الدراسة من )
ائج الدراسة ولتحقيق غرض الدراسة تم إعداد اختبار حل المسألة الرياضية الكالمية. وأظيرت نت

الطمبة عمى حل المسائل الرياضية الكالمية تعزى إلى  مقدرةوجود فروق ذات داللة إحصائية في 
الطمبة عمى حل المسالة  مقدرةفي  الجنس ولصالح الذكور، ووجود فروق ذات داللة إحصائية

د فروق ذات إلى طريقة التدريس، لصالح المجموعة التجريبية، وعدم وجو  تعزىالرياضية الكالمية، 
إلى التفاعل بين  تعزىالطمبة عمى حل المسالة الرياضية الكالمية  مقدرةداللة إحصائية في 

 .الجنس وطريقة التدريس
( دراسة ىدفت إلى التعرف إلى أبرز االستراتيجيات Al-Smadi, 2017وأجرى الصمادي )

ة من الفيم العميق لممسألة التي تستخدميا معممات الرياضيات لتمكين تمميذات المرحمة االبتدائي
الرياضة في ضوء المتغيرات )المؤىل العممي. سنوات الخبرة في التدريس(، استخدمت الدراسة 

( استراتيجيات لمفيم 9( فقرة توزعت عمى )26تم بناء استبانة تكونت من )و المنيج الوصفي. 
ة تم اختيارىن بطريقة ( معمم120العميق لبنية المسألة الرياضية. وتكونت عينة الدراسة من )

عشوائية من معممات الرياضيات لممرحمة االبتدائية بمدينة تبوك، كشفت النتائج أن استخدام 
المعممات الستراتيجيات الفيم العميق لممسالة الرياضة جاء بدرجة متوسطة، وأن أكثر ىذه 

ة، الرسم التوضيحي. االستراتيجيات استخدامًا ىي: االستراتيجية العامة في حل المسألة الرياضي
كتابة الصحيفة. كما كشفت النتائج عن وجود فرق ذي داللة احصائية في درجة استخدام 
المعممات الستراتيجيات الفيم العميق لبنية المسألة الرياضة بشكل عام وعمى االستراتيجيات 

لمعممات من )التجزئة، القياس( يعزى إلى متغيري المؤىل العممي وعدد سنوات الخبرة. ولصالح ا
سنوات( 5-1حممة المؤىل العممي بكالوريوس تربوي. ولصالح المعممات من ذوات الخبرة القميمة )

سنوات(. ولصالح المعممات من ذوات الخبرة  10مقارنة مع الخبرة الطويمة )أكثر من 
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 .سنوات( مقارنة مع المعممات من ذوات الخبرة الطويمة10-5المتوسطة)
( دراسة ىدفت إلى تقصي أثر استراتيجية Al-Catatsheh, 2015كما أجرت القطاطشة )

تدريسية قائمة عمى الطالقة اإلجرائية في تنمية التفكير الرياضي واالستيعاب المفاىيمي 
من طمبة الصف الرابع  الب( ط108واالتجاىات نحو الرياضيات، عمى عينة تتكون من )
( طالبًا 54عتين: ضابطة تكونت من )األساسي بمحافظة الطفيمة األردن، قسمت إلى مجمو 

معت البيانات من خالل اختبار تفكير ( طالبًا وطالبة. وجُ 54وطالبة، وتجريبية تكونت من )
رياضي، واختبار استيعاب مفاىيمي، ومقياس االتجاىات. وأظيرت النتائج وجود فرق ذي داللة 

االستيعاب المفاىيمي، ومقياس إحصائية في أداء الطمبة عمى اختبار التفكير رياضي، واختبار 
 االتجاىات لصالح المجموعة التجريبية.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة
يتبين من خالل استعراض الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة، بأن بعض  

إجرائية جبرية كدراستي تاباش  ميماتأثر األنشطة التي تتضمن الدراسات تناولت 
 ,Palatnik & Koichuباالتنيك وكويشو )و  (، (Tabach & Friedlander, 2017وفريدالندر

( أثر استراتيجية تدريسية قائمة Al-Catatsheh, 2015(، وتناولت دراسة القطاطشة )2017
عمى الطالقة اإلجرائية في تنمية التفكير الرياضي واالستيعاب المفاىيمي واالتجاىات نحو 

( أثر استراتيجية التفكير الناقد في الحس Al-Awad, 2017ض )الرياضيات، وتناولت دراسة العو 
العددي والطالقة اإلجرائية، كما تناولت بعض الدراسات حل المسألة كدراسات كل من جودة 

(Joudh, 2017،)  و( حمادنةHamada, 2017( والصمادي ،)Al-Smadi, 2017.) 
ة وىو المنيج شبو التجريبي الذي وقد تم االستفادة من ىذه الدراسات في تحديد منيج الدراس

تم استخدامو في أغمب ىذه الدراسات، كما تم االستفادة من األدوات المستخدمة في ىذه الدراسات 
 لتطوير أداة الدراسة الحالية، وتم االستفادة من ىذه الدراسات في مناقشة النتائج.

إنيا ركزت عمى أثر  إذوتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث المضمون، 
عمى حل المسألة الجبرية لدى طمبة المرحمة  المقدرةأنشطة قائمة عمى الطالقة اإلجرائية في 

 المتوسطة في المممكة العربية السعودية.
 منهج الدراسة
التجريبي ذي تصميم المجموعتين التجريبية  وفي ىذه الدراسة المنيج شب الباحثوناعتمد 
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تم تعيين األفراد  فقدم االختبار القبمي واالختبار البعدي مع المجموعتين. والضابطة، مع استخدا
عمى المجموعتين تعيننًا عشوائيًا أواًل، ثم اختبار المجموعتين اختبارًا قبميًا، وبعد ذلك تم إخضاع 

 جرائية الجبرية، وتمإلالمجموعة التجريبية لممعالجة باستخدام أنشطة رياضية قائمة عمى الطالقة ا
تم تعميميا بالطريقة االعتيادية، وبعد نياية مدة  إذحجب تمك األنشطة عن المجموعة الضابطة 

التجربة تم اختبار المجموعتين اختبارًا بعديًا لقياس األثر الذي أحدثو استخدام أنشطة رياضية 
لمرحمة عمى حل المسائل الجبرية لدى طمبة ا المقدرةقائمة عمى الطالقة اإلجرائية الجبرية في 

 المتوسطة.
 أفراد الدراسة 

( طالًبوووا، تووم اختيارىوووا موون مدرسوووة حكوميوووة لمووذكور فوووي منطقوووة 51تكووون أفوووراد الدراسووة مووون )
وتوم تعيوين أفوراد المجموعوة التجريبيوة  ،ووسكن األولعرعر بطريقة قصدية، لقربيا من عمل الباحث 

( طالبوًا فووي المجموعووة 25بيووة و)فووي المجموعوة التجري اً ( طالبو26بواقووع )والضوابطة بشووكل عشووائي 
 الضابطة.

 أداة الدراسة
 األنشطة الرياضية اإلثرائية 

لتحقيوووق أىوووداف الدراسوووة قوووام البووواحثون بإعوووداد خطوووط دراسوووية ألنشوووطة رياضوووية قائموووة عموووى 
الطالقووة اإلجرائيووة الجبريووة تطبيقووًا عمووى الفصوول السووابع )التحميوول والمعووادالت التربيعيووة( فووي كتوواب 

 مصف الثالث متوسط، وتفترض ىذه األنشطة أون يقوم الطالب بالحل: الرياضيات ل
 :وىي دقة في الحسابات ودقة في استخدام الطرق المستخدمة في الحل. بدقة 
 :ير االستراتيجية اعتمادا عمى المسألة التي يقوم بحميا، والتعديل يالطالب عمى تغ مقدرة بمرونة

 عمى اإلجراءات بما يتناسب مع المسألة.
 مالءمة لمحل. االستراتيجية األكثرالطالب عمى اختيار  مقدرةالتي تتمثل ب كفاءة:ب 

والكفواءة فوي التودريب عموى األنشوطة والتوي ُتظيور فيوم  والمرونوةوقام الباحثون باستخدام الدقة 
قدرتوو عموى التبريور االسوتراتيجي )لمواذا اختورت ىوذه االسووتراتيجية؟ مالطالوب المفواىيمي لإلجوراءات و 

 . (NCTM,2014)بدقة( قدرتو عمى حل المسألة الجبرية مالستراتيجيات البديمة لمحل، و ما ا
 ي توضيح لطريقة التدريب عمى األنشطة:أتوفيما ي

ز الفيم المفاىيمي لدى الطالب والذي تعزىوفي ىذه المرحمة يركز المعمم عمى  :المسألةفهم  -
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 مطمبةتبنى عمية الطالقة اإلجرائية من خالل توجيو أسئمة ل
 =؟ 8-2س50التربيعية مثال: حمل العبارة 

 المعمم: ما المقصود بتحميل العبارة التربيعية؟
 ىو مربع س  2س   -
 مربع ماذا؟ 8مربع ماذا،  50  -
 ما ىو المتغير وما ىو الثابت في ىذه العبارة التربيعية؟  -
حساب في المعادلة السابقة )ربط ال 1،0،1،2،3-يمثل ناتج تعويض س= الجدولأكتب  -

 بالجبر(
الطالب عمى الكفاءة والمرونة وذلك في تحديد جميع  يتم تدريب: وىنا التخطيط لحل المسألة -

استراتيجيات الحل الممكنة؟، واختيار ما ىو األنسب؟ ولماذا ىي األنسب من وجية نظر 
 الطالب؟ 

 اختبار حل المسألة الجبرية
قائموة عموى الطالقوة اإلجرائيوة فوي  أثور أنشوطة لتحقيق ىدف الدراسوة والوذي ىودف إلوى تعورف

، قوام عمى حل المسوألة الجبريوة لودى طمبوة المرحموة المتوسوطة فوي المممكوة العربيوة السوعودية المقدرة
 ببناء اختبار حل المسألة الجبرية.الباحثون 

الفصول السوابع )التحميول والمعوادالت وارتبط االختبار ببعدين: البعد األول؛ يتمثول فوي محتووى 
، والبعد الثاني؛ يتمثل في ميوارات حول المسوألة الجبريوة المحوددة إجرائيوًا فوي الدراسوة )فيوم ية(التربيع

المشووكمة، والتخطوويط لمحوول، والحوول، والتحقووق موون الحوول(. وفووي ضوووء نتووائج تحميوول الفصوول السووابع، 
فضووال عوون اسووتقراء وتحميوول األدبيووات والدراسووات السووابقة حووول تنميووة وقيوواس ميووارات حوول المسووألة 

 لجبرية، تم التوصل الى مواصفات اختبار حل المسألة الجبرية.ا
مواصفات االختبوار، قوام البواحثون  لجدولووفقَا ألىداف اختبار حل المسألة الجبرية، ووفقًا ال

حل المسألة الجبريوة لطوالب الثالوث المتوسوط فوي الفصول السوابع )التحميول والمعوادالت  ببناء اختبار
تبوووار بقيوواس ميووارات حووول المسووألة الجبريووة المحوووددة فووي التعريووف االجرائوووي التربيعيووة(، وارتووبط االخ

ن لمحول الصووحيح الكامول لكوول ي( أسوئمة مقاليووة، وتوم إعطوواء عالمتو6لمدراسوة، وتكوون االختبووار مون )
، حل المسألة الجبرية )فيم المشكمة، والتخطيط لمحل، والحل، والتحقق من الحل(ميارة من ميارات 
، وصوووفر لإلجابوووة حووول المسوووألة الجبريوووةجابوووة الجزئيوووة لكووول ميوووارة مووون ميوووارات وعالموووة واحووودة لإل
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 ( عالمة، وكان زمن االختبار ساعة واحدة.48، والعالمة القصوى عمى االختبار ىي )الخاطئة
 صدق أداة الدراسة

حل المسألة الجبرية تم عرضو عمى مجموعة من المحكمين من لمتحقق من صدق اختبار 
ليب تدريس الرياضيات والقياس والتقويم في الجامعات األردنية والسعودية، المتخصصين في أسا

وذلك لمحكم عمى جودة محتوى اختبار حل المسألة  ومجموعة من مشرفي الرياضيات والمعممين،
بداء الرأي في الصياغة المغوية وسالمتيا، ومدى مالءمة فقرات االختبار، ومدى ارتباط  الجبرية، وا 

منيا، والميارة الفرعية التي تقيسيا داخل االختبار ككل، وتم االخذ بالمالحظات  كل فقرة باليدف
 التي أجمع عمييا أغمب المحكمين.

 أداة الدراسةثبات 
( 24تم تطبيقو عمى عينة استطالعية وعددىا )حل المسألة الجبرية لمتحقق من ثبات اختبار 

 معادلة كرونباخ ألفا لتقدير معامل ثبات طالبًا من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتيا، واستخدمت
 (.Oudh, 2010وىي قيمة مقبولة إلجراء الدراسة ) (0.88، وكان مقداره )اختبار التفكير الجبري

 متغيرات الدراسة 
طريقة التدريس ولو مستويان: )أنشطة رياضية قائمة عمى الطالقة  المتغير المستقل: .أ 

 .اإلجرائية، والطريقة االعتيادية(
 .عمى حل المسألة الجبرية المقدرة المتغير التابع: .ب 

 إجراءات الدِّراسة: 
 تمت الدراسة وفق اإلجراءات األتية:

 .االطالع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة 
 .إعداد المادة التعميمية وأداة الدراسة والتحقق من صدقيا وثباتيا 
 الووذين تووم اختيووارىم موون مدرسووة بطريقووة قصوودية، ووزعووت فصوووليم بطريقووة  تحديوود أفووراد الدراسووة

 .عشوائية
  زيووووارة المدرسووووة التووووي تووووم تطبيووووق الدبراسووووة فييووووا موووون قبوووول الباحووووث األول، واالجتموووواع مووووع معمووووم

واالتفوواق معووو عمووى تطبيووق الدراسووة، وتدريبووة الثالووث المتوسووط الرياضوويات الووذي يوودرس الصووف 
 قائمة عمى الطالقة اإلجرائية.عمى األنشطة الرياضية ال

  إجووووراء التطبيوووووق القبموووووي الختبوووووار حووووول المسوووووألة الجبريوووووة، عموووووى مجمووووووعتي الدراسوووووة التجريبيوووووة
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 والضابطة، ومن ثم تطبيق الدبراسة.
  تصوحيح اختبوار حول المسوألة الجبريوة، فووي التطبيوق القبموي، ورصود البيانوات وتخزينيوا بالحاسووب

 اآللي.
 يوا تطبيوق الدراسووة مون قبول الباحوث األول لمتوجيوو واإلشوراف ولضوومان زيوارة المدرسوة التوي توم في

 التطبيق المناسب.
  بعوود االنتيوواء موون تطبيووق الدبراسووة الووذي أسووتمر لموودة شووير ونصووف، تووم إجووراء التطبيووق البعوودي

 الختبار حل المسألة الجبرية، عمى مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة.
 رية، فوي التطبيوق البعودي، ورصود البيانوات وتخزينيوا بالحاسوب تصحيح اختبار حل المسألة الجب

 اآللي.
  تمووت المعالجووة اإلحصووائية المناسووبة لمبيانووات المتعمقووة بنتووائج اختبووار حوول المسووألة الجبريووة، فووي

(، وتووم الحصووول عمووى النتووائج وعرضوويا SPSSباسووتخدام برنووامج ) والبعوودي،التطبيقووين القبمووي 
 حسب أسئمة الدبراسة.

 النتائج ووضع عدد من التوصيات. مناقشة 
 تصميم الدراسة

(، وعميو يكون بعدي-قبميتصميم الدراسة ىو تصميم شبو تجريبي لمجموعتين متكافئتين )
 التصميم بالرموز كما يأتي: 

                           O  EG:   O  × 
                          O     O    CG: 

إلى اختبار  (O)إلى المجموعة الضابطة، CG التجريبية، وإلى المجموعة EG يشير  إذ
 ( لممعالجة التجريبية. ×حل المسألة الجبرية، و)

 المعالجة اإلحصائية
( SPSSأىداف الدَّراسة تمَّ استخدام برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية ) لتحقيق

طات الحسابية واالنحرافات المعيارية، المتوسفتم استخدام  النتائج،لتحميل البيانات والحصول عمى 
(، واختبار تحميل التباين المصاحب MANCOVAواختبار تحميل التباين المتعدد المصاحب )

 (. ANCOVAاألحادي )
 عرض النتائج ومناقشتها

عمى حل  المقدرةىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي أثر أنشطة قائمة عمى الطالقة اإلجرائية في 
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ى طمبة المرحمة المتوسطة في المممكة العربية السعودية، وبعد تطبيق إجراءات المسألة الجبرية لد
واالستداللية المطموبة، وفيما  الدراسة، وجمع بياناتيا، تم استخدام التحميالت اإلحصائية الوصفية

 ي عرض لنتائج الدراسة:أتي
جبرية لدى طمبة عمى حل المسائل ال المقدرةالنتائج المتعمقة بسؤال الدراسة: "هل تختمف 

المرحمة المتوسطة في المممكة العربية السعودية اختالًفا ذا داللة احصائية عند مستوى الداللة 
(α = 0.05 ،( باختالف طريقة التدريس )أنشطة رياضية قائمة عمى الطالقة اإلجرائية

 في كل مهارة من مهارات حل المسالة ولممهارات ككل؟" االعتيادية(
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد  الدراسة، عن سؤال لإلجابة

الدراسة في الميارات الفرعية الختبار حل المسألة الجبرية القبمي والبعدي لدى طالب الصف 
 ىي باختالف طريقة التدريس حسب متغير المجموعة )التجريبية، الضابطة(، كماالثالث المتوسط 

 (:1)الجدول في موضحة
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات المعدلة واألخطاء المعيارية  (1) الجدول

 لعالمات أفراد الدراسة في التطبيقين القبمي والبعدي عمى المهارات الفرعية الختبار حل المسألة الجبرية
 المتغير التابع

 المجموعة )اختبار حل المسألة الجبرية(
المتوسطات  يالبعد القمبي

الحسابية 
 المعدلة

األخطاء 
المتوسط  المعيارية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 180. 6.60 0.66 6.60 75. 3.32 الضابطة (11)الدرجة من فهم المشكمة 
 170. 11.23 0.86 11.23 1.10 3.19 التجريبية

 150. 6.00 200. 5.96 1.36 2.56 الضابطة (11)الدرجة من التخطيط لمحل 
 150. 10.88 1.06 10.92 850. 2.62 التجريبية

 320. 5.24 840. 5.28 1.32 2.56 الضابطة (11)الدرجة من الحل 
 310. 9.16 2.30 9.12 1.04 2.73 التجريبية

 340. 4.66 1.22 4.68 1.20 2.76 الضابطة (11)الدرجة من التحقق من الحل 
 330. 9.36 1.98 9.35 1.22 2.73 التجريبية

( وجود فروق ظاىرية بين متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة في 1) الجدوليبين 
أداء أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية عمى التطبيق البعدي لمميارات الفرعية الختبار حل 

المتوسطات الحسابية تم استخدم اختبار  المسألة الجبرية. ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين
 ( تمك النتائج.2) الجدول(، ويوضح MANCOVAتحميل التباين المتعدد المصاحب )
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(، ألداء أفراد الّدراسة عمى المهارات MANCOVAنتائج تحميل التباين المتعدد المصاحب ) (1) الجدول
 ف الثالث المتوسط باختالف طريقة التدريسالفرعية الختبار حل المسألة الجبرية البعدي لدى طالب الص

مجموع  مجاالت المقياس مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

حجم 
 األثر

)مربع 
ايتا 

 الجزئي(
 0040. 690. 1650. 1240. 1 1240. بعديفهم المشكمة  قبميفهم المشكمة 

 0200. 340. 9250. 5520. 1 5520. التخطيط لمحل بعدي
 0270. 270. 1.249 3.067 1 3.067 بعديالحل 

التحقق من الحل 
 بعدي

6.286 1 6.286 2.251 .140 .0480 

 0360. 200. 1.686 1.266 1 1.266 بعديفهم المشكمة  قبميالتخطيط لمحل 
 0210. 340. 9440. 5630. 1 5630. التخطيط لمحل بعدي

 0020. 790. 0730. 1800. 1 1800. بعديالحل 
التحقق من الحل 

 بعدي
1.045 1 1.045 .3740 .540 .0080 

 0240. 300. 1.083 8130. 1 8130. بعديفهم المشكمة  قبميالحل 
 0120. 470. 5320. 3170. 1 3170. التخطيط لمحل بعدي

 0030. 720. 1290. 3170. 1 3170. بعديالحل 
التحقق من الحل 

 بعدي
.3710 1 .3710 .1330 .720 .0030 

التحقق من الحل 
 قبمي

 0130. 450. 5860. 4400. 1 4400. بعديفهم المشكمة 
 0150. 410. 6950. 4150. 1 4150. التخطيط لمحل بعدي

 0570. 110. 2.712 6.657 1 6.657 بعديالحل 
التحقق من الحل 

 بعدي
.9800 1 .9800 .3510 .560 .0080 

 المجموعة
Hotelling=
11..22 

 1.1.2ف= 
 .....ح=

273.0 بعديفهم المشكمة 
60 

1 273.06
0 

363.79
4 

.000* .6900 

309.6 التخطيط لمحل بعدي
17 

1 309.61
7 

518.99
2 

.000* .6200 

189.0 بعديالحل 
47 

1 189.04
7 

77.006 .000* .6310 

التحقق من الحل 
 بعدي

270.0
54 

1 270.05
4 

96.693 .000* .6820 

33.77 بعديفهم المشكمة  الخطأ
7 

45 .7510  

26.84 التخطيط لمحل بعدي
6 

45 .5970 

110.4 بعديالحل 
73 

45 2.455 
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مجموع  مجاالت المقياس مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

حجم 
 األثر

)مربع 
ايتا 

 الجزئي(
التحقق من الحل 

 بعدي
125.6

81 
45 2.793 

309.9 بعديفهم المشكمة  الكمي المعدل
22 

50  

342.7 التخطيط لمحل بعدي
45 

50 

307.1 بعديالحل 
76 

50 

الحل التحقق من 
 بعدي

410.8
24 

50 

 (α  =0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )* 
( يتبين: وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 2)( و1الجدولين )وبالنظر في 

فيم المشكمة في التطبيق البعدي  ميارة( بين المتوسطات الحسابية عمى α = 0.05اإلحصائية )
(. ومن خالل المتوسطات المعدلة 363.794بمغت قيمة )ف( ) إذجية التدريس، ُتعزى إلى استراتي

( كانت ميارة فيم المشكمة في التطبيق البعدي لممجموعة التجريبية 1) الجدولالمبينة في 
( لممجموعة الضابطة، أي أن المجموعة التجريبية امتمكت ميارة فيم 6.60( مقابل )11.23)

الضابطة، بعد استخدام أنشطة رياضية قائمة عمى الطالقة من المجموعة  المشكمة أفضل
ميارة فيم المشكمة في التطبيق البعدي ل( أن قيمة مربع إيتا 2) الجدولاإلجرائية. ويتضح من 

%( من التباين بين المجموعتين يعود إلى األنشطة الرياضية القائمة عمى 69(، أي أن )6900.)
حجم التأثير كبير  ُيعديعزى إلى متغيرات أخرى، و  %( غير مفسر31الطالقة اإلجرائية و)

(Oudh, 2010.) 
( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 2( و )1ين )الجدولكما يتبين من 

في التطبيق البعدي التخطيط لمحل ( في المتوسطات الحسابية عمى ميارة α = 0.05اإلحصائية )
(. ومن خالل المتوسطات 518.992بمغت قيمة )ف( ) ُتعزى إلى استراتيجية التدريس، حيث

في التطبيق البعدي لممجموعة التخطيط لمحل ( كانت ميارة 1) الجدولالمعدلة المبينة في 
ميارة ( لممجموعة الضابطة، أي أن المجموعة التجريبية امتمكت 6.00( مقابل )10.88التجريبية )

استخدام أنشطة رياضية قائمة عمى الطالقة أفضل من المجموعة الضابطة، بعد التخطيط لمحل 
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( أن قيمة مربع إيتا لميارة التخطيط لمحل في التطبيق البعدي 2) الجدولاإلجرائية. ويتضح من 
%( من التباين بين المجموعتين يعود إلى األنشطة الرياضية القائمة عمى 62(، أي أن )6200.)

 اً حجم التأثير كبير  ُيعدغيرات أخرى، و %( غير مفسر يعزى إلى مت38الطالقة اإلجرائية و)
(Oudh, 2010.) 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 2( و )1ين )الجدولكما يتبين من  
( في المتوسطات الحسابية عمى ميارة الحل في التطبيق البعدي تعزى α = 0.05اإلحصائية )

(. ومن خالل المتوسطات المعدلة المبينة 77.006بمغت قيمة )ف( ) إذإلى استراتيجية التدريس، 
( مقابل 9.16الحل في التطبيق البعدي لممجموعة التجريبية )ت ميارة ( كان1) الجدولفي 

( لممجموعة الضابطة، أي أن المجموعة التجريبية امتمكت ميارة الحل أفضل من 5.24)
ة اإلجرائية. ويتضح من المجموعة الضابطة، بعد استخدام أنشطة رياضية قائمة عمى الطالق

%( من 63.1(، أي أن )6310.( أن قيمة مربع إيتا لميارة الحل في التطبيق البعدي )2) الجدول
%( 36.9التباين بين المجموعتين يعود إلى األنشطة الرياضية القائمة عمى الطالقة اإلجرائية و)

 (.Oudh, 2010) اً حجم التأثير كبير  ُيعدغير مفسر يعزى إلى متغيرات أخرى، و 
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( 2( و )1ين )الجدولكما يتبين من 

في التطبيق رة التحقق من الحل اعمى مي الحسابية( في المتوسطات α = 0.05اإلحصائية )
(. ومن خالل 96.693تعزى إلى استراتيجية التدريس، حيث بمغت قيمة )ف( )البعدي 

في التطبيق البعدي ( كانت ميارة التحقق من الحل 1) الجدولة المبينة في المتوسطات المعدل
( لممجموعة الضابطة، أي أن المجموعة التجريبية 4.66( مقابل )9.36لممجموعة التجريبية )

امتمكت ميارة التحقق من الحل أفضل من المجموعة الضابطة، بعد استخدام أنشطة رياضية قائمة 
في ( أن قيمة مربع إيتا لميارة فيم المشكمة 2) الجدول. ويتضح من عمى الطالقة اإلجرائية

%( من التباين بين المجموعتين يعود إلى األنشطة 68.2أي أن )(، 0.682)التطبيق البعدي 
 ُيعد%( غير مفسر يعزى إلى متغيرات أخرى، و 31.8الرياضية القائمة عمى الطالقة اإلجرائية و)

 (.Oudh, 2010) اً حجم التأثير كبير 
ألداء الطالب عمى اختبار حل  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج كما تم

 فيموضح المسألة الجبرية ككل في الرياضيات في المجموعتين التجريبية والضابطة كما ىو 
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(، وذلك لمكشف عن الفروق في اختبار حل المسألة الجبرية ككل البعدي حسب متغير 3)الجدول
 موعة )التجريبية، الضابطة(:المج

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات المعدلة واألخطاء المعيارية .) الجدول
 لعالمات أفراد الدراسة في التطبيقين القبمي والبعدي عمى اختبار حل المسألة الجبرية ككل في الرياضيات

 المتغير التابع
)اختبار حل المسألة 

 الجبرية(
 المجموعة

المتوسطات  البعدي القمبي
الحسابية 
 المعدلة

األخطاء 
المتوسط  المعيارية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اختبار حل المسألة 
 الجبرية ككل

 (82)الدرجة من 

 690. 22.45 2.28 22.52 2.10 11.20 الضابطة
 670. 40.71 4.02 40.69 2.67 11.12 التجريبية

( وجود فرق ظاىري بين متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة في أداء 3) الجدوليبين 
أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية عمى التطبيق البعدي الختبار حل المسألة الجبرية ككل. 

التباين المصاحب ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية، تم استخدم تحميل 
( لمفروق بين تقديرات أفراد العينة عمى اختبار حل المسألة الجبرية ككل، ANCOVAاألحادي )

 (.4) الجدولتبعًا الختالف متغير المجموعة، حيث كانت النتائج، كما ىي موضحة في 
ي ( لمفروق بين متوسطتANCOVA( نتائج اختبار تحميل التباين المصاحب األحادي )8) الجدول

المجموعتين الضابطة والتجريبية عمى اختبار حل المسألة الجبرية البعدي ككل لدى طالب الصف الثالث 
 المتوسط باختالف طريقة التدريس

المتغير 
مجموع  مصدر التباين التابع

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة
األثر حجم 

مربع ايتا )
 الجزئي(

اختبار حل 
المسألة 
الجبرية 
 البعدي

اختبار حل 
المسألة 

 الجبرية القبمي
1.098 1 1.098 .1000 .7530 .0020 

 6890. *0000. 383.236 4205.067 1 4205.067 المجموعة
    10.973 48 526.681 الخطأ

     50 4736.627 الكمي المعدل
 (α  =0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )* 

داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  ي( وجود فرق ذ4( و)3الجدولين )من يتبين 
(α=0.05 بين المتوسطات الحسابية عمى اختبار حل المسألة الجبرية البعدي ُتعزى إلى )

(. ومن خالل المتوسطات المعدلة الختبار 383.236بمغت قيمة )ف( ) إذاستراتيجية التدريس، 
( مقابل 40.71( كانت لممجموعة التجريبية )3) الجدولالبعدي المبينة في حل المسألة الجبرية 
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عمى حل المسألة  مقدرة( لممجموعة الضابطة. أي أن المجموعة التجريبية تمتعت ب22.45)
الجبرية أفضل من المجموعة الضابطة بعد استخدام أنشطة رياضية قائمة عمى الطالقة اإلجرائية. 

(، 0.689قيمة مربع إيتا الختبار حل المسألة الجبرية البعدي بمغ )( أن 4) الجدولويتضح من 
%( من التباين بين المجموعتين يعود إلى األنشطة الرياضية القائمة عمى الطالقة 68.9أي أن )

 اً حجم التأثير كبير  ُيعد%( غير مفسر يعزى إلى متغيرات أخرى، و 31.1اإلجرائية و)
(Oudh,2010.) 

جة إلى أن األنشطة الرياضية القائمة عمى الطالقة اإلجرائية المستخدمة وقد ُتعزى ىذه النتي
و من أفكار: الكفاءة والدقة والمرونة، والتي تستند إلى شبكة من األفكار تفي ىذه الدراسة بما تضمن

المتصمة لمعالقات الرياضية األساسية، وتجاوزىا لمخوارزميات الشكمية لموصول إلى جوىر 
عداد، وربطيا مع المبادئ واألفكار الرياضية ذات الصمة قد ساعدت طالب العمميات عمى األ

المجموعة التجريبية في فيم المسألة الجبرية وترجمتيا في صورة محسوسة أو مجردة واضحة 
 مكنتيم من بناء خطة لحل المسألة وتنفيذ الحل والتحقق من النتائج التي توصموا إلييا.

إلى أن األنشطة الرياضية القائمة عمى الطالقة اإلجرائية  وقد ُتعزى ىذه النتيجة أيًضا
المستخدمة في ىذه الدراسة ذات الخطوات المحددة والواضحة، والمخططة بشكل منظم، وبنيت 
عمى أساس التكامل بين المعرفة المفاىيمية والمعرفة اإلجرائيةُ، وصممت لمساعدة الطمبة عمى 

، بحيث توفر ممارساتيا التعميمية فرصا لتطبيق الخوارزميات ربط اإلجراءات مع المفاىيم األساسية
قدرات طالب المجموعة التجريبية عمى فيم المسألة الجبرية، م)طرق الحل( بتفكير، مما زاد من 

قدرتيم عمى تحميميا إلى المكونات األساسية قبل الشروع في حل المسألة، وتشكل ىذه العممية مو 
الب امتالك الكفايات اإلجرائية الالزمة لحل المسألة الجبرية بطريقة مدخاًل مالئمًا يسيل عمى الط

 صحيحة.
وقد ُتعزى ىذه النتيجة إلى أن األنشطة الرياضية القائمة عمى الطالقة اإلجرائية المستخدمة 
في ىذه الدراسة قد مكنت طالب المجموعة التجريبية عمى التفكير المنظم الذي ساعدىم عمى 

متسمسمة لموصول إلى الحل الصحيح، في حين أن طالب المجموعة الضابطة اتباع الخطوات ال
كانت حموليم بطريقة عشوائية غير منظمة، قبل أن يفيموا المسألة الجبرية جيدًا، وبذلك واجيوا 
صعوبة في التمييز بين أجزاء المسألة واختيار الحل المناسب ليا، مما انعكس عمى أدائيم في 

 لجبرية.اختبار حل المسألة ا
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ويمكن أن ُتعزى ىذه النتيجة إلى أن تدريب طالب المجموعة التجريبية عمى األنشطة 
الرياضية القائمة عمى الطالقة اإلجرائية المستخدمة في ىذه الدراسة وفق خطوات محددة وواضحة 
دفعيم إلى التفكير الواعي والممارسة بطالقة لحل الميمات الرياضية، وساعدىم عمى ربط 

اءات مع المفاىيم األساسية، من خالل تنمية الميارات العقمية، واكساب الطمبة أساليب اإلجر 
التفكير السميم، بتوظيف الفيم العميق لممفاىيم، وتدريب الطمبة عمى طرق متنوعة لمتمثيل 
)النمذجة(، والتبرير، والترميز، واالستقراء، واالستنتاج، والتعميم، وتحميل األخطاء، مما وسع من 

 دراك الطالب، ومكنيم من تطبيق ىذه الخطوات في مسائل أخرى.إ
( وأندرسون Hiebert,2003وىذا ينطبق مع ما أشار إليو كل من ىايبرت )

(Anderson,2005 بأن الطالقة االجرائية تمكن الطالب من امتالك الكفاءة و )عمى  المقدرة
 إذجيد لمخصائص والعالقات العددية، استخدام الخوارزميات في الحسابات التي تُبنى عمى الفيم ال

بعض ىذه الخوارزميات عقمًيا، بينما ينفذ بعضيا اآلخر بالورقة والقمم، لتسييل عمميات  ىتؤد
التفكير، وبدون الطالقة اإلجرائية فإن من المحتمل أن يفشل الطمبة في رؤية الروابط الميمة بين 

قة اإلجرائية الطمبة من استخدام الرياضيات المفاىيم والعالقات عبر العمميات، كما تمكن الطال
 بثقة لحل المسائل وتوليد األمثمة الختبار أفكارىم الرياضية.
(، والتي أشارت Al-Catatsheh, 2015واتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة القطاطشة )

جريبية عمى حل المسألة لدى طمبة المجموعة الت المقدرةإلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
تعزى لطريقة التدريس القائمة عمى الطالقة اإلجرائية. واتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة فوستر 

(Foster, 2018.والتي أظيرت فعالية التدريس من خالل أنشطة قائمة عمى الطالقة اإلجرائية ،) 
 التوصيات: 

 يووواتعممو  الرياضووويات توظيوووف األنشوووطة الرياضوووية القائموووة عموووى الطالقوووة اإلجرائيوووة فوووي تعمووويم .1
بصووفة عامووة ألىميتيووا فووي معرفووة اإلجووراءات وأدائيووا بمرونووة ودقووة وكفوواءة، وأىميتيووا الخاصووة 

 في دعم الفيم المفاىيمي.
فووي توودريس الجبوور ألىميتيووا فووي  األنشووطة الرياضووية القائمووة عمووى الطالقووة اإلجرائيووةتوظيووف  .2

 تنمية ميارات حل المسالة الجبرية.
فوي األنشطة الرياضية القائمة عمى الطالقة اإلجرائية يات عمى توظيف تدريب معممي الرياض .3

 تنمية وقياس ميارات حل المسألة الجبرية. فضاًل عن ،ياتعممو  تعميم الرياضيات
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تعمووويم فوووي األنشوووطة الرياضوووية القائموووة عموووى الطالقوووة اإلجرائيوووة إجوووراء دراسوووات لتقصوووي أثووور  .4
أو  لجبووور لووودى طوووالب المرحموووة المتوسوووطةعموووى عوووالج صوووعوبات تعموووم ا يووواتعممو  الرياضووويات

 .مراحل دراسية أخرى
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