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امللخ�ص

هدفت الدرا�سة احلالية�إلى التحقق من �أثر برنامج تدريبي م�ستند�إلى ا�سرتاتيجية التف�سري الذاتي يف
القدرة على حل امل�شكالت الريا�ضية واالجتماعية .وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )64طالبة من ال�صف
العا�شر مت اختيارهن ع�شوائيا كمجموعة جتريبية وجمموعة �ضابطة .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة قام الباحثان
ببناء برنامج تدريبي م�ستند �إلى ا�سرتاتيجية التف�سري الذاتي كمحاولة لتنمية القدرة على حل امل�شكالت
الريا�ضية واالجتماعية لدى الطالبات ،كما مت ا�ستخدام مقيا�س القدرة على حل امل�شكالت الريا�ضية
واالجتماعية.وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف القيا�س البعدي حلل امل�شكالت
االجتماعية والريا�ضية ل�صالح املجموعة التجريبية ،كما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
القيا�سني البعدي وامل�ؤجلول�صالح القيا�س امل�ؤجل مما ي�شري�إلى كفاءة الربنامج التدريبي يف تنمية القدرة على
حل امل�شكالتالريا�ضية واالجتماعية.

الكلمات املفتاحية :برنامج تدريبي ،ا�سرتاتيجية التف�سري الذاتي ،حل امل�شكالت الريا�ضية واالجتماعية.
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Abstract
The study aimed at investigating the effect of a training program based on self-explanation
strategy on the ability to solve math and social problems. The sample consisted of
(64) tenth grade female students who were randomly assigned into two groups: an
experimental group and a control group. To achieve the objectives of the study, the
authors developed a training program based on self-explanation strategy in an attempt
to improve female students› ability to solve math and social problems. To do so, a
math and social ability measure was used. The findings indicated that there were
significant differences in the post test in favor of the experimental group. There were
also significant differences between the post and delayed tests in favor of the latter,
which indicates that the training program was effective in improving female students›
ability to solve math and social problems.
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املقدمة واخللفية النظرية للبحث:
تظهر البحوث الرتبوية يف الوقت احلايل
اهتمام ًا متزايد ًابا�سرتاتيجيات التعلم والتعليم
الفعالة التي متكن الطالب من حتقيق فهم �أعمق
للمواد الدرا�سية .وهذا ال يت�أتى �إال من خالل متكينه
من امتالك مهارات التفكري وحل امل�شكالت ،الأمر
الذي يجعل من اكت�ساب مهارات التفكري املعرفية
وما وراء املعرفيه �ضرورة ملحه ملواجهة نواجت
التطور العلمي املت�سارع بكافة �صوره.ويف �ضوء
ما �سبق البد من البحث عن ا�سرتاتيجيات فعالة
متكن الطالب من مواكبة الرتاكم املعريف وت�ساعده
على تنمية التفكري وتركز على تعليم الطالب كيف
يتعلم،وكيف يحل امل�شكالت التي تواجهه.
واذ ينظر الباحثون�إلى الطالب على �أنهم
مف�سرون ومعاجلون فاعلون للمعلومات التي
يتلقونها من البيئة اخلارجية ومن العمليات
املعرفية اخلا�صة بهم،و�أن جودة تعلم الطالب
تعتمد على ا�سرتاتيجيات التعلم التي ي�ستخدمها،
يتبني �أن �إحدى اال�سرتاتيجيات التي ترتبط مبزيد
من التعلم الناجح هي ا�سرتاتيجية التف�سري الذاتي
( .)Rezel, 2003والتف�سري الذاتي هو ا�سرتاتيجية
ما وراء معرفية فعالة يقوم من خاللها الطالب
بتف�سري املادة الواجب تعلمها لنف�سه وبكلمات
من عنده بهدف فهمها .وي�سهل التف�سري الذاتي
تفكري الفرد الهادف�إلى ملء الفجوات بني النموذج
الذهني الداخلي واملعلومات اخلارجية املقدمة،
http://journals.uob.edu.bh

وفهم الطرق امل�سدودة التي تعرت�ض الفهم،
ومراجعة الأخطاء يف النموذج الذهني (Chi Chen
.)& Fang Yeh, 2008
والتف�سري الذاتي هو معرفة �إ�ضافية يولدها
املتعلمون ،وت�شري�إلى �شيء يتجاوز حدود املعلومات
التي تقدم للدرا�سة )Almeqdad, 2008(.وتشيرريزيل
(� )Rezel, 2003إلى �أن «التف�سري الذاتي ميكن �أن
يعرف على �أنه �أي فعالية يقوم بها املتعلم للتف�سري
لنف�سه يف حماولة منه لفهم املعلومات اجلديدة.
وطبقا لبيالكزي وبريويل وبروان (Bielaczy, pirolli
 ،)& Brown, 1995ف�إن التف�سري الذاتي هو عملية
مزدوجة تت�ضمن توليد اال�ستنتاجات ،و�إ�صالح
النماذج الذهنية لدى املتعلم ،فهو يوفر املعلومات
الناق�صة �أو املفقودة من خالل توليد اال�ستنتاجات
ويعطي الآلية الالزمة لإ�صالح النماذج الذهنية
امل�شوهة واخلاطئة.
وي�شري �سيجلر (� )Siegler, 2002إلى التف�سري
الذاتيعلى �أنه يت�ألف من “ا�ستنتاجات حول
االرتباطات ال�سببية بني الأ�شياء والأحداث ،وميكن
�أن تت�صل اال�ستنتاجات بالكيفية التي تت�سبب من
خاللها الإجراءات يف ظهور الأحداث ،وكيف
ت�ؤثر اجلوانب الهيكلية لنظام معني على وظيفته،
وكيف ي�ؤدي تفكري الأفراد�إلى ا�ستنتاجات خا�صة
بهم ،وكيف تف�ضي دوافع ال�شخ�صيات يف حكاية
معينة�إلى ظهور �سلوك تلك ال�شخ�صيات ،وهكذا..
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�أنها ا�ستنتاجات تتعلق بـ”كيف؟ وملاذا حتدث
االحداث؟”.
والتف�سري الذاتي فعالية بنائية عامة تت�صل
بنطاق معني تدفع الطالب نحو التعلم الفعال
وتكفل �أن يهتم املتعلمون باملادة بطريقة جمدية،
ويف الوقت نف�سه يقومون مبراقبة فعالة لفهمهم
املتنامي .وهناك عدة �آليات معرفية ت�شتمل عليها
هذه العملية وتت�ضمن :توليد ا�ستنتاجات بهدف
ملء املعلومات املفقودة ،ودمج املعلومات يف مواد
الدرا�سة ،ودمج املعلومات اجلديدة يف املعرفة
ال�سابقة ،ومراقبة ت�صحيح املعرفة اخلاطئة (Roy
.)& Chi, 2005

وهناك عدة �أ�سباب لتف�سري فاعلية التف�سريات
الذاتية،تتمثل يف �أن التف�سريات الذاتية قد ت�ساعد
الطالب على (:)Rezel, 2003
 �إيجاد قواعد اال�ستنتاج التي تو�ضح مبادئومفاهيم النطاقات التي يتم تقدميهايف
مادة التعلم ،وبالتايل ت�سمح لهم التف�سريات
با�ستخدام هذه القواعد يف حل امل�شكالت.
 ربط املفاهيم اجلديدة بتلك التي يعرفونها منقبل.
 �إ�ضافة املعلومات املفقودة للأمثلة �أو الن�صو�ص؛فلي�س هناك مثال يقدم جميع التو�ضيحات التي
قد يحتاجها �أي طالب.
 �إعداد جمموعة من �أمناط الإجراءات التي ميكناتباعها عندما يواجه الطالب م�شكلة مماثلة.
 و�ضع �آليات ا�ستدالل تعميمية حلل امل�شكالتميكن ا�ستخدامها يف حل امل�شكالت املطروحة.
 بناء مناذج ذهنية �أكرث دقة للمفاهيم التيخ�ضعت للدرا�سة ،من خالل تعديل الفهم عند
التعر�ض لنماذج تتناق�ض مع حمتوى البنية
املعرفية.
 دعم املعرفة املفاهيمية واالجرائية.�أهداف وافرتا�ضات التف�سري الذاتي:
http://journals.uob.edu.bh
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تنطلق ا�سرتاتيجية التف�سري الذاتي من جمموعة
من الأهداف واالفرتا�ضات ،حيث تفرت�ض
اال�سرتاتيجية �أن (:)Chi,1998
التف�سري الذاتي �آلية لتوليد اال�ستنتاجاتعن
املعلومات املفقودة من الن�ص .حيث �أناال�ستنتاجات
متلء الفجوات يف مادة التعلم ويف متثيالت الفرد،
وكلما كان التمثيل �أكرث ثراء كان التعلم �أف�ضل.
التف�سري الذاتي �آلية لإ�صالح �أو حتديث النموذج
الذهني للفرد والذي يت�صف بكونه غري مكتمل يف
جوانب عدة ،والتعلم يظهر عندما يكت�شف املتعلم
وجود تناق�ض بني املعلومات التي يقدمها الن�ص
والتمثيالت التي يحملها ،مما ي�ؤدي�إلى ظهور
الإ�صالحات الذاتية.
وتهدف التف�سريات الذاتية�إلى (:)Chi,1998
 �أن ي�شكل الطالب فهمه للمحتوى من خاللمراقبة ما يعرفه وما يجب �أن يعرفه ،ولذلك
يظهر الأداء الفعال عندما ميار�س التف�سري
الذاتيللتو�صلإلى املعلومات املفقودة �أو مللء
الثغرات يف النموذج الذهني.
 حت�سني النموذج الذهني غري املكتمل لدى الفرد�أو (التمثيالت) التي يحملها.
 تنمية دقة املراقبة جتاه ما ميتلكه املتعلم منم�ستوى الفهم ملادة التعلم ،وبذلك يقرتب من
الت�أمل الذاتي مما يهيئ الفر�ص ملالحظة
التناق�ضات.
�أنواع التف�سريات الذاتية :قدمت الدرا�سات
�أنواع خمتلفة من التف�سريات الذاتية،فجاءت
درا�سة ( )Ainsworth & Ioizou, 2003بالتف�سريات
الآتية:
التف�سريات امل�ستندة �إلى املبادئ :ت�صنف
التف�سريات الذاتية على �أنها ت�ستند�إلى املبادئ �إذا
�أ�شار املتعلم ب�صورة تف�صيلية�إلى املبادئ الأ�سا�سية
التي حتكم املو�ضوع.
التف�سريات امل�ستندة �إلى الأهداف :ت�صنف
التف�سريات الذاتية على �أنها ت�ستند�إلى الأهداف
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�إذا فر�ض املتعلم هدف ًا �أو غاية لعمل معني.
التو�سع يف حالة امل�شكلة :وهي التف�سريات التي
تتعلق بنطاق امل�شكلة والظروف التي ظهر يف ظلها
الفعل .وت�شتمل على التو�سعفي اجلملة �أو ال�شكل
البياين ،وهي تغطي �أي�ض ًا اال�ستعارات (املجازات)
واملقارنات.
التف�سريات املتما�سكة :ويف هذا النوع من
التف�سريات يربط الطلبة ما يدر�سونه حالي ًامبعرفه
�سابقة.
مراقبة اجلوانب الإيجابية وال�سلبية:وتكون
التف�سريات هنا عبارات ت�شري�إلى �أن الطالب فهم
�أو مل يفهم املادة.
العوامل امل�ؤثرة يف التف�سري الذاتي :تعددت
العوامل امل�ؤثرة يف التف�سريات الذاتية يف الأدب
النظري ،وقد ا�ستق�صت العديد من الدرا�سات
العوامل التي ميكن �أن ت�سهم يف نوعية �أو ت�أثري
التف�سريات الذاتية ،فكانت على النحو الآتي:
املعرفة ال�سابقة�:إن التف�سري الذاتي يكون له
فائدة�أعظم �إذا ما كان لدى املتعلم م�ستوى عتبة
مناملعرفة ال�سابقة ي�ستند اليها(&Ionas, Cernusca
.)2012 ,Collier
طبيعة املادة التعليمية :ف�إذا كانت املادة
التعليمية ت�شتمل على �أ�شكال ور�سوم جرافيكية ف�إن
املتعلمني مييلون�إلى و�ضع عدد �أكرب من التف�سريات
الذاتية (.)Aleven & Koedinger, 2002
التدريب على التف�سري الذاتي�:إن الأداء
يتح�سن من خالل توجيه الطالب نحو و�ضع
التف�سريات الذاتية ،فاملتعلمونيبد�ؤون التف�سري
الذاتي ب�شكل �أكرث فاعلية عندما يتم توجيههم �أو
حثهم على ذلك (.)Bielaczyc, at el, 1995
العوامل املرتبطة بالطالب :و�أهمها:ا�ستخدام
اللغة الوظيفية املرتبطة باملهمة ،والقراءة والكتابة
ومتثيل الأعداد .كما متثل الأ�سئلة عام ًال مهم ًا يف
تعزيز �أو �إعاقة التف�سري الذاتي لدى الطالب ،حيث
تعد الأ�سئلة ال�ضمنية ،والأ�سئلة اخلا�صة با�ستنتاج
http://journals.uob.edu.bh

املعرفة �أكرث ت�أثريا على �إنتاج التف�سريات من
الأ�سئلة املبا�شرة (. )Almeqdad, 2008
القدرة على حل امل�شكالت:
حل امل�شكالت عملية تفكري مركبة ي�ستخدم
فيها الفرد معارفه ال�سابقة ،ومهاراته من �أجل
القيام مبهمة جديدة� ،أو تخطي عائق�أو حتقيق
هدف ال يوجد له حل وا�ضح .ولذلك ف�إنامل�شكلة
عائق يحول بني الفرد والو�صولإلى هدفه ،وال�سلوك
الذي يتخذه لإزالة هذا العائق هو �سلوك حل
امل�شكلة والأداة التي ي�ستخدمها الفرد يف حل
امل�شكلة هي عملية التفكري،فحل امل�شكالت يتحقق
ح�صرا بو�ساطة التفكري ب�أنواعه املختلفة وال ميكن
حتقيقه عن �أي طريق �آخر (الزغول.)2011،
وتتوقف عملية التعرف على امل�شكلة والتمثيل
العقلي لها على التفاعل بني املعلومات املوجودة
يف �سياق امل�شكلة،واخلربة ال�سابقة للفرد ،وتعتمد
درجة الكفاءة يف معاجلة امل�شكلة على قدرة
الطالب على �إدراك العالقات بني مكوناتها،
وحتديد الأفكار الرئي�سة فيها ،وطرح العديد من
الأ�سئلة حولها ،وتوقع النتائج املحتملة .ويت�ضمن
مفهوم حل امل�شكلة بالإ�ضافة�إلى املعرفة ال�سابقة
االجتاهات واالعتقادات نحو امل�شكلة ،فاذا
مل يتفاعل الطلبة مع امل�شكلة ويثقوا بقدرتهم
على احلل ،فلن تتوفر لديهم الدافعية واملثابرة
للو�صولإلى الهدف (جروان.)2007 ،والقدرة
علىحل امل�شكلة هو منط من التفكري اال�ستداليل
ينطوي على عمليات معقدة من التحويل واملعاجلة
والتنظيم والتحليل والرتكيب للمعلومات املتواجدة
يف املوقف امل�شكل يف تفاعلها مع اخلربات واملعارف
ال�سابقة التي ت�شكل حمتوى البنية املعرفية بهدف
�إنتاج احلل وتقوميه(علوان.)2009 ،
والقدرة على حل امل�شكالت لها عدة مكونات
يجب تطويرها لدى الطلبة لكي تنمو قدرتهم
على حل امل�شكالت وت�شمل املعرفة املفاهيمية
واالجرائية ،وا�سرتاتيجيات حل امل�شكلة ،والعمليات
التي ت�صاحب وتوجه عملية التفكري»ما وراء
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املعرفة» ،واالجتاهات واالعتقادات نحو امل�شكلة
(البحري.)2007 ،
وتتعدد �أنواع امل�شكالت وفقا لدرجة تعقيدها
ومكان ظهورها ،وت�صنف امل�شكالت على �أنها
اجتماعية عندما ت�ؤثر على �أداء الفرد التكيفي يف
بيئة اجتماعية ،و�إذ تظهر يف البيئة الطبيعية ف�إن
حل امل�شكالت االجتماعية ُيع َّرف على �أنهالعملية
املعرفية ال�سلوكية املوجهة ذاتي ًا التي يقوم من
خاللها الفرد �أو املجموعة مبحاولة حتديد �أو
اكت�شاف حلول فعالة مل�شكلة معينة تعرت�ض م�سار
احلياة اليومية (D’zurilla, Nezu & Olivares,
.)2004

�أما امل�شكالت الريا�ضية فهي تلك التي تتطلب
ربط الفرد خلرباته ال�سابقة باملفاهيم واملبادئ ثم
التوفيق بينها للو�صولإلى احلل .وغالب ًا ما ينظر�إلى
حل امل�شكالت الريا�ضية على �أنه عدد من املهارات
التي يتوجب تدري�سها يف املنهاج .وال ينظر �إليه
على انه مهارة �أحادية .وبع�ض امل�شكالت الريا�ضية
روتينية وبع�ضها غري روتينية تتطلب وجود مهارة
من م�ستوى �أعلى يتم اكت�سابها بعد احل�صول على
مهارة حل امل�شكالت الروتينية والتي يتم اكت�سابها
بعد تعلم الطالب املهارات واملفاهيم الريا�ضية
الأ�سا�سية ()Schoenfeld, 1992
العالقة بني التف�سري الذاتي والقدرة على
حل امل�شكالت:
يعد التف�سري الذاتي ا�سرتاتيجية تعلم فعالة
يف اكت�ساب املعرفة املفاهيمية واالجرائية وحتقيق
التكامل بينهما .وتت�ضمن املعرفة املفاهيمية
(احلقائق واملفاهيم واملبادئ والتعميمات والقوانني
والنظريات) .واملعرفة االجرائية (تطبيق املعرفة
املفاهيمية يف جمال معقد مثل حل امل�شكالت).
�أي كافة املعارف العقلية ال�ضرورية حلل امل�شكلة،
والتي بدونها ي�صعب على الطالب �أن يحل امل�شكلة.
وتطور النظام املفاهيمي الوا�صف للمعارف
االجرائية مرتبط بتنمية قدرة الطالب على
التف�سري الذاتي لأن�شطته التعليمية .وذلك من
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قبيل تف�سري �أ�سباب اختياره لإجراء ما�،أو ملاذا
كان جوابه خاطئ �أو �صحيح.فاملتعلم القادر على
التف�سري الذاتي منتج �أكرث من غريه ملجموعة
من الأ�ساليب التي ت�ساعده يف تعلمه الذاتي .كما
�أن املتعلمني الذين ميتلكون معارف متخ�ص�صة
�إجرائية ومفاهيمية ي�ستثمرون وقت �أقل لبلوغ
اال�سرتاتيجيات املالئمة للبحث عن املعلومات
الالزمة حلل امل�شكلة (خبا�ش.)2015 ،
ف�أحد العوامل الو�سيطة التي تت�ضمن التعلم
الفعال هو ن�شاط التف�سري الذاتي لدى املتعلم
وبخا�صة عندما يف�سر ذاتيا حلول امل�شكالت
مما يحقق فهما �أعمق لإجراءات احلل،فهو
يقوم بتحديد معنى املعلومات املعطاة والأهداف
والإجراءات عن طريق حتديد مبد�أ املجال
الأ�سا�سي للم�شكلة وبناء التف�سريات الذاتية
املبنية على املبد�أ (طلبه )2015 ،من خالل مهارة
التو�ضيح والتي يتم فيها يحدد املتعلم املفاهيم
واملبادئ التي يتم تقدميها يف مادة التعلم ،ويدرك
العالقات ال�سببية ،ويبحث عن الأ�سباب وراء
النتائجمن خالل مهارة اال�ستنتاج ،ويتخذ�إجراء �أو
خطوة بناء على مبد�أ حمدد مع تربير �سبب اختياره
يف مهارة التربير ،ويراقب حاالت �سوء الفهم لديه
�أثناء توليد التف�سريات ،ويحدد جوانب ال�صعوبة
يف فهم امل�شكلة ،ويقيم �إجاباته ،ويبني ملاذا �أخط�أ؟
وكيف؟ وي�صحح �أخطاءه يف مهارة املراقبة .وهذه
هي مهارات التف�سري الذاتي.
كما ويرى بياجيه �أن حل امل�شكلة ناجت متوقع
ومنطقي لتعلم املفاهيم واملبادئ وتعلم عمليات
متتابعة تعتمد على حمتوى البنية املعرفية من
مهارات ومعلومات تعد مبثابة متطلبات �سابقة
لتعلم ماهو �أكرث �صعوبة .فعندما يواجه الفرد
م�شكله ف�إنه ي�ستح�ضر املفاهيم واملبادئ التي
ت�ساعده على ذلك وي�ضعها �ضمن ترتيب معني
ي�ؤدي�إلى احلل ،وهكذا يكون قد ا�ستفاد من تعلم
املبادئ ال�سابقة وا�ستطاع تكوين منط جديد من
هذه املبادئ ي�ؤدي�إلى حل امل�شكلة (علوان.)2009 ،
وميكن �أي�ضا تف�سري هذه العالقةيف �ضوء �أن
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القدرة على حل امل�شكالت تتوقف على عملية توليد
اال�ستنتاجات مللء الفجوات يف الن�ص والثغرات يف
املعرفة املفاهيمية وعلى عملية بناء وتطوير منوذج
ذهني حول املفاهيم املرتبطة مبجال حمدد ،وعلى
عملية �إ�صالح الفرد لنموذجه الذهني وكل ذلك
يتحقق من خالل املهارات املتوفرة يف ا�سرتاتيجية
التف�سريات الذاتية (.)Chiu & chi, 2014
و�إن عدم القدرة على حل امل�شكالت يعك�س
بدرجة كبرية عدم بناء املفاهيم ب�شكل عميق.
وقد �أ�شارت الدرا�سات�إلى وجود ميزات �أ�سا�سية
لإنتاج التف�سريات الذاتية تتمثل يف �إيجاد عالقات
�إيجابية بني ا�ستخدام املتعلم للمهارات التي
ت�ساعده على التف�سري الذاتي ملادة التعلم و�أدائه
ملهام حل امل�شكالت ( .)Pirolli & Recker, 1990فقد
هدفت درا�سة ت�شي ،ديليوو ،هوتغت�شوو ،الفانت�شر

()Chi, de leeuw, hung chiu & lavancher, 1994

�إلى معرفة �أثر التف�سري الذاتي على اكت�ساب
مهارات حل امل�شكالت طلب الباحثون فيهذه
الدرا�سة من ( )14طالبا من ال�صف الثامن �أن
يقدموا تف�سريات ذاتية بعد قراءة كل�سطر منن
�صعن جهاز الدورة الدموية .و�أ�شارت النتائج �إلى
�أن املجموعة التجريبية حققت قدرة �أعلى على حل
امل�شكلة وتعلمت بدرجة �أعلىمن الفهم.
كما و�أجرى �سيجلر ( )Sieglre, 2002درا�سة
كان هدفها بيان �أثر التف�سري الذاتي يف كل من
الإجابات ال�صحيحة واخلاطئة يف تفوق الطلبة يف
عملية التكاف�ؤ الريا�ضي ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )78طالبا من ال�صف الثالث والرابع الأ�سا�سي.
وطلب من جمموعة املعاجلة الأولى تربير �صحة
�إجاباتها ،بينما طلب من املجموعة الثانية تربير
�صحة �إجابات طلبة �آخرين ،وطلب من املجموعة
الثالثة تف�سري �أ�سباب �صحة االجابات وخطئها.
وتو�صلت الدرا�سة�إلى �أن املجموعة الثالثة �أقدر على
معاجلة م�شكالت التكاف�ؤ املعقدة وبا�ستخدام طرق
متقدمة مفاهيميا ،وب�إمكانها اعتماد ا�سرتاتيجيات
منوذجية للحل.
ويف درا�سة �أجرتها ت�شي ت�شني وفانغ يه
http://journals.uob.edu.bh

( )ChiChen & Fang Yeh, 2008من �أجل ا�ستق�صاء
ا�سرتاتيجيات التف�سري الذاتي التي ي�ستخدمها
الطالب اجلامعيون ،بهدف تفح�ص بنية التف�سري
الذاتي والعالقة بني ا�سرتاتيجيات التف�سري الذاتي
و�أداء االنتقال� ،شارك فيها ( )353طالب ًا قدموا
تقييم ًا عن ا�ستبيان للتف�سري الذاتي وخ�ضعوا
الختبار انتقال ،و�أ�شارت النتائج �إلى �أن بنية
التف�سري الذاتي ت�شتمل على ثالثة �أبعاد وهي:
التف�سري امل�ستند�إلى املنطق ،والتف�سري امل�ستند�إلى
املبادئ ،ومراقبة الفهم ال�سلبي .وكانت هذه الأبعاد
ترتبط �إيجابيا ب�أداء الطالب يف حل امل�شكالت.
�أما درا�سة هاوزمانونوك�س وفان لني وجري�شمان

(Hausmann, Nokes, Vanlehn & Gershman,

 )2009فهدفت�إلى ت�صميم ثالثة �أنواع خمتلفة من
تلميحات التف�سري الذاتي واختبارها يف نطاق حل
امل�شكالت على عينة من ( )48طالب ًا يف املرحلة
الثانوية ،و�أ�شارت نتائجها�إلى �أن التلميحات
التي �صممت للرتكيز على خطوات حل امل�شكالت
�أف�ضت�إلى ظهور م�ستوى متوا�صل من االن�شغال
بالأمثلة ،وتناق�ص ًا يف عدد التلميحات التي
يحتاجها الطالب حلل امل�شكالت.
كما هدفت الدرا�سة التي �أجراها ديركن
وريتي وجون�سون (Durkin, Rittle & Johnson,
� )2012إلى معرفة فيما �إذا كان �إدراج حلول �أو
�أمثلة غري �صحيحة يف املواد الدرا�سية ميكن �أن
يكون نافع ًاب�شكل خا�ص للتعلم با�ستخدام التف�سري
الذاتي وقاموا بتوزيع طالب ال�صف الثاين والثالث
والرابع وعددهم ( )69طالبا ممن يتعلمون الك�سور
الع�شرية �إلى جمموعتني قامت الأولى مبقارنة
الأمثلة ال�صحيحة وغري ال�صحيحة ومل تقم الثانية
�إال مبقارنة الأمثلة ال�صحيحة .وو�ضع الطالب يف
املجموعة الأولى عددا �أكرب من االرتباطات معامل
فاهيمالتييحملونهاوذلكمنخالاللتف�سريالذاتي .وق
دمالتف�سريالذاتيللأمثلةغريال�صحيحةفر�صةممت
ازةللطالبفي �أن يدركواالفجواتفيفهمهم �أو ي�صح
حوااملعلوماتاخلاطئة،بينماكانالتف�سريالذاتيللأمثل
ةال�صحيحة�أكرثمي ًالنحوت�أكيدالفهمالقائملديهم.

)Int. J. Res. Edu. Psy. 6, No. 2 (Oct. 2018

وحول �أثر التدريب على التف�سري الذاتي
قامرينكلو�سوليمو�سي واردمان واليفن (Renkl,
 )Solymosi, Erdman & Aleven, 2013بدرا�سة
كان الهدف منها التعرف علىت�أثرياتاالنتقاللربنام
جتدريبق�صريحواللتف�سرياتالذاتيةامل�ستندة �إلى
املبادئ ،وا�ستخدمالربناجماحلكاياتاخلياليةالر
مزيةف�ض ًالعن�أمثلةوم�سائلكنطاقاتتو�ضيحيةللتدر
يبعلىالتف�سريالذاتي .وتكونت عينة الدرا�سة من
( )58طال ًبا فياملرحلةالثانوية مت توزيعهم ع�شوائيا
على جمموعة جتريبية وجمموعة �ضابطه ،و�أ�شارت
النتائج �إلى �أن الطالبالذينقاموابتطبيقا�سرتاتيجي
امتنربناجمالتدريبك�شفوافعلي ًاعن�أف�ضلمح�صالتتع
مل .وب�صورةكلية جنحربناجمالتدريبعلىالتف�سريا
تالذاتيةيف �إقناع املتعلمينفيا�ستخدامالتف�سرياتالذ
اتيةامل�ستندة �إلى املبادئفيبيئاتتعلم جديدة.
بينما قام طلبه ()2015بدرا�سة �أثر التفاعل بني
ا�سرتاتيجية الأمثلة املحلولة مع التف�سريات الذاتية
واملعرفة ال�سابقة يف تنمية املفاهيم العلميةوحل
امل�شكالت الفيزيائية لدى طالب ال�صف الأول
الثانويوبلغت العينة ( )74طال ًبا ق�سمت �إلى
جمموعة جتريبية وجمموعة �ضابطة .وا�ستخدم
اختبار حت�صيلي يف وحدتي احلركة وقوانني نيوتن،
وا�ستخدمت الدرا�سة اختبار حت�صيل املفاهيم
الفيزيائية ،واختبار للمعرفة ال�سابقة ،واختبار
حلل امل�سائل الفيزيائية .و�أظهرت النتائج وجود
فروق داله �إح�صائي ًا بني متو�سطي درجات طالب
املجموعة التجريبية ودرجات طالب املجموعة
ال�ضابطة يف اختبار حت�صيل املفاهيم الفيزيائية
ويف اختبار حل امل�سائل الفيزيائية ول�صالح
املجموعة التجريبية .ووجود عالقة موجبة داله
�إح�صائيا بني درجات طالب املجموعة التجريبية
يف اختبار حت�صيل املفاهيم الفيزيائية ودرجاتهم
يف اختبار حل امل�سائل املرتبط به .و�أكدت النتائج �أن
ا�سرتاتيجية التف�سريات الذاتية متثل ا�سرتاتيجية
تعلم فعالة يف اكت�ساب كل من املعرفة املفاهيمية
واالجرائية ،وحتقيق التكامل بينهما.
يت�ضح مما �سبق �أن التف�سري الذاتي من
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املو�ضوعات التي �أولتها الدرا�سات اهتماما
كبريا�،إذ �أمدتهذه الدرا�سات الباحثان بر�ؤية
وا�ضحة عن املو�ضوع ،وقد ا�ستفادا منها يف توجيه
م�سار الدرا�سة من حيث حتديد امل�شكلة واملنهجية
املتبعة يف الدرا�سة،كما �أفادا من هذه الدرا�سات
يف بناء الربنامج التدريبي ك�أداة للدرا�سة
ومناق�شة نتائجها .وقد اتفقت الدرا�سة احلالية مع
الدرا�سات ال�سابقة يف هدف الدرا�سة املتمثل ببحث
�أثر ا�سرتاتيجية التف�سري الذاتيفي القدرة على حل
امل�شكالت الريا�ضية واالجتماعية باعتبارها �أهم
املهارات التي يحتاج اليها الطالب ولكن اختلفت
عنها يف بناء برنامج تدريبي م�ستند�إلى التف�سريات
الذاتية ملعرفة �أثرها يف القدرة على حل امل�شكالت
الريا�ضية واالجتماعية.
م�شكلة الدرا�سة وفر�ضياتها :يف �ضوء م�سح
الواقع الرتبوي ومالحظات الباحثان يف امليدان
تبني �أن الف�صول الدرا�سية تركز على التعلم
الأ�صم ،وال تنمي لدى الطالب املهارات الالزمة
لتحقيق الفهم العميق .كما �أن �أ�ساليب التدري�س
امل�ستخدمة ال تزال غري فعاله يف كثري من الأحيان،
وال يجيد بع�ض املعلمينمتابعة الطلبة �أثناء قيامهم
باملهام التعليمية ،بل قلما يكون املعلم موجود ًا يف
اللحظة املنا�سبة عندما يحتاج الطالب�إلى م�ساعدته
يف فهم مفهوم �أو منوذج نظري .وغالبا ما يدفع
ذلك الطالب�إلى االعتماد على معرفتهم اخلا�صة
من �أجل فهم املادة التعليمية ،مما يجعل امتالكهم
ملهارات وا�سرتاتيجيات تعلم فعالة �ضرورة تربوية
ت�ساعدهم على التعلم الذاتي،ومبا �أن مهارات
التف�سري الذاتي لي�ست قدرة طبيعية ،وال تكت�سب عن
طريق تعلم منهاج درا�سي،ي�صبح من الأهمية�إعداد
برامج تعليمية للتدريب عليها و�إك�ساب مهاراتها.
ويف �ضوء مراجعة الأدب ال�سابق املتعلق بالتف�سري
الذاتي كا�سرتاتيجية ما وراء معرفية ثبت ت�أثريها
يف نطاق وا�سع من املوا�ضيع ،فقد هدفت الدرا�سة
احلالية�إلى تنمية القدرة على حل امل�شكالت لدى
طالبات ال�صف العا�شر من خالل برنامج تدريبي
م�ستند�إلى ا�سرتاتيجية التف�سري الذاتي والذي
قامالباحثان ب�إعداده.
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وتتحدد م�شكلة الدرا�سة من خالل تفنيد
الفر�ضيتني الآتيتني:
 ال يوجد فروق ذات داللة اح�صائية ()0.05≤αيف القدرة على حل امل�شكالت الريا�ضية
واالجتماعية بني املجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة.
 اليوجد فروق دالة اح�صائيا ()0.05≤αيف القدرة على حل امل�شكالت الريا�ضية
واالجتماعية بني االختبار البعدي وامل�ؤجل
للمجموعة التجريبية.
�أهمية الدرا�سة :تكت�سب الدرا�سة �أهميتها
النظرية من ندرة الدرا�سات العربية التي تناولت
ا�سرتاتيجية التف�سري الذاتي و�أثرها يف القدرة
على حل امل�شكالت وغياب الربامج التي تدرب
على مثل هذه اال�سرتاتيجية ،وتناول الدرا�سة لهذه
اال�سرتاتيجية و�إعداد برنامج عام للتدريب عليها
ي�ضيف معرفة جديدة للأدب الرتبوي.
الأهمية العملية :يعد الطلبة من �أهم الفئات
امل�ستفيدة من هذه الدرا�سة؛ حيث ميكن االعتماد
على الربنامج التدريبي املقرتح لتنمية مهارة القدرة
على حل امل�شكالت الريا�ضية واالجتماعية عند طالب
املرحلة الثانوية من خالل تدريبهم على مهارات
التف�سري الذاتي مما ي�ؤدي�إلى رفع م�ستوى التح�صيل
الأكادميي للطلبة يف خمتلف املواد الدرا�سية وخا�صة
يف املواد املبنية يف الغالب على حل امل�شكالت والتي
يجد الطلبة �صعوبة يف تعلمها ،بل وتتدنى م�ستويات
التح�صيل فيها ،وحيث تعد القدرة على حل امل�شكالت
هي البنية التحتية ملعظم املواد الدرا�سية .كما ميكن
للمعلمني اال�ستفاده من �أن�شطة الربنامج يف التعامل
مع خمتلف فئات الطلبة مبا يف ذلك طلبة �صعوبات
التعلم كما �أظهرت بع�ض الدرا�سات.
التعريفات اال�صطالحية والإجرائية:
ا�سرتاتيجية التف�سري الذاتي:ا�سرتاتيجية تعلم
ما وراء معرفية ت�ساعد املتعلم على بناء املعرفة.
والتف�سريات هي بيانات ي�ضعها املتعلم لتف�سري مادة
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التعلم لنف�سه وبكلمات من عنده عند درا�سة حمتوى
�أكادميي ،يف حماولة لبلوغ فهم �أف�ضل للمادة ذات
ال�صلة ،با�ستخدام مهارة التو�سع والتو�ضيح والربط
واال�ستنتاج والتنب�ؤ والتربير واملراقبة (Chiu & chi,
 .)2014ولغايات الدرا�سة احلالية �سوف يتم �ضبط
التف�سريات الذاتية من خالل تدريب الطلبة على
مهارات التف�سري الذاتي يف برنامج تدريبي م�ستقل
يتكون من جمموعة من االن�شطة التعليمية والتي
طبقت على مدار ( )15جل�سة تدريبية.
القدرة على حل امل�شكالت :هي منط من
التفكري اال�ستداليل ينطوي على عمليات معقدة من
التحويل واملعاجلة والتنظيم والتحليل والرتكيب
والتقومي للمعلومات املتواجدة يف املوقف امل�شكل يف
تفاعلها مع اخلربات واملعارف ال�سابقة التي ت�شكل
حمتوى البنية املعرفية للفرد بهدف الو�صولللحل
وتقوميه (علوان .)2009 ،وتقا�س بالدرجة الكلية
التي �ستح�صل عليها الطالبة من خالل �إجابتها
على فقرات مقيا�س القدرة على حل امل�شكالت
الريا�ضية و االجتماعية امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.
حدود الدرا�سة :اقت�صرت هذه الدرا�سة
علىطالبات ال�صف العا�شر الأ�سا�سي يف مدر�سة
بنات الرمثا الثانوية خالل الف�صل الثاين من العام
االكادميي .2017-2016
الطريقة والإجراءات:
منهج الدرا�سة :لتحقيق �أهداف الدرا�سة مت
ا�ستخدام الت�صميم �شبه التجريبي الذي ت�ضمن
متغري ًا م�ستق ًال واحد ًا وهو الربنامج التدريبي،
ومتغري ًا تابع ًا واحد ًا وهو القدرة على حل امل�شكالت
الريا�ضية واالجتماعية يف ت�صميم قبلي بعدي
ملجموعتني (جتريبية و�ضابطة).
�أفراد الدرا�سة :مت اختيار عينة متي�سرة
ت�ضمنت �شعبتني ()64طالبة من ال�صف العا�شر
الأ�سا�سي من مدر�سة الرمثا الثانوية للبنات،
ومت التعيني الع�شوائي لل�شعب ،بحيث ُاعتمدت
�أحداها كمجموعة جتريبية ( )34طالبة ،والأخرى
جمموعة �ضابطة ( )30طالبة.
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�أدوات الدرا�سة:
�أوال :اختبار القدرة على حل امل�شكالت
الريا�ضية واالجتماعية :لتحقيق �أهداف الدرا�سة
احلالية مت ا�ستخدم اختبار القدرة على حل
امل�شكالت الريا�ضية واالجتماعية املطور من قبل
اخلطيب ( )2006والذي مت التحقق من دالالت
�صدقه وثباته.
�صدق وثبات اختبار حل امل�شكالت
الريا�ضيةيف الدرا�سة احلالية:
�صدق املحتوى :للتحقق من �صدق املحتوى
ومدى و�ضوح الفقرات و�سالمتها اللغوية للطالبات
عر�ض االختبار ب�صورته الأولية على جمموعة من
املحكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة
الريموك يف تخ�ص�صات على النف�س الرتبوي
والقيا�س والتقومي ،والبالغ عددهم ( )7حمكمني،
ومت التعديل يف �ضوء مقرتحاتهم و�آرائهم.حيث
ُاعتمد اتفاق ( )%80من املحكمني لقبول الفقرة.
ويف �ضوء التعديالت التي �أجريت ،ظل عدد فقرات
املقيا�س ( )15فقرة.
�صدق البناء :مت تطبيق املقيا�س على عينة
ا�ستطالعية �أولية م�ؤلفة من ( )39طالبة من
طالبات ال�صف العا�شر من خارج عينة الدرا�سة.
ومت االعتماد على معيار لإبقاء الفقرة يف املقيا�س
�أو حذفها وهو �أن ال يقل معامل ارتباط بري�سون
الرتباط كل فقرة بالعالمة الكلية لالختبار عن
( ،)0.20ومبا �أن معامالت االرتباط قد تراوحت
بني ()0.20- 0.69فقد مت الإبقاء على جميع
الفقرات.
معامالت ال�صعوبة والتمييز:
متتحليل ا�ستجابات عينة ال�صدق ال�سابقة
حل�ساب معامالت ال�صعوبة والتمييز لفقرات
االختبار ،حيث مت اعتماد الن�سبة املئوية للطالبات
اللواتي �أجنب عن الفقرة �إجابة �صحيحة كمعامل
�صعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار ،بينما مت
ح�ساب معامل التمييز لكل فقرة من خالل معامل
ارتباط الفقرة امل�صحح مع الدرجة الكلية .ولقد
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تراوحت معامالت �صعوبة الفقرات بني (-0.59
 ،)0.74ومعامالت التمييز بني (.)0.69 -0.20
وبنا ًء على ما �أ�شار اليه عودة (� )2010أن املدى
املقبول ل�صعوبة الفقرة ( ،)0.80–0.20و�أن الفقرة
تعدجيدة�إذا كان معامل متييزها �أعلى من (،)0.39
ومقبولةاذا كان معامل متييزها يرتاوح بني (–0.20
 ،)0.39و�ضعيفة اذا كان معامل متييزها يرتاوح بني
( .)0.19-0مل يتم حذف �أي من الفقرات بناء على
معاملال�صعوبة�أومعاملالتمييز.
ثبات املقيا�س :وللت�أكد من ثبات املقيا�س مت
تطبيقه على عينة ا�ستطالعية �أولية م�ؤلفة من
()39طالبة من طالبات ال�صف العا�شر من خارج
عينة الدرا�سة من خالل ا�ستخدام طريقة االختبار
و�إعادة االختبار ومت التطبيق بفا�صل زمني مدته
�أ�سبوعني بني التطبيق الأول والثاين ،ومت ح�ساب
معامل ارتباط بري�سون بني عالمات التطبيق الأول
والثاين �إذ بلغ ( ،)0.90كما مت ح�ساب معامل
الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي ح�سب معادلة
كودر ريت�شارد�سون �،20-إذا بلغ ( )0.77كما مت
ح�ساب معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية
ح�سب معادلة جتمان �إذ بلغ ()0.66واعتربت هذه
القيم مالئمة لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.
ت�صحيح االختبار :ت�ألف املقيا�س من ()15
فقرة من نوع االختيار من متعدد ،وتراوحت درجات
الإجابة على كل فقرة من فقرات االختبار ما بني
( )0-1حيث �أعطيت الإجابة ال�صحيحة (،)1
بينما �أعطيت الإجابة اخلط�أ ( ،)0وبالتايل تراوحت
الدرجة الكلية على االختبار ما بني )0-15(.
ثانيا :مقيا�س القدرة على حل امل�شكالت
االجتماعية:
تكون االختبار يف هذه الدرا�سة من ( )15فقرة
تقي�س القدرة على حل امل�شكالت االجتماعية ،وقد
جاءت الفقرات على �صورة مواقف ينطوي كل منها
على م�شكلة اجتماعية من واقع احلياة اليومية،
وبوجود ثالثة بدائل لكل موقف منها.
�صدق املحتوى :للتحقق من �صدق املحتوى

218

Waleed Nawafleh& Adnan Yousef Atoum: The Effect of a Training Program ...

ومدى و�ضوح الفقرات و�سالمتها اللغوية عر�ض
االختبار ب�صورته الأولية على جمموعة من
املحكمني �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الريموك
يف �أ�ساليب تدري�س االجتماعيات ،والبالغ عددهم
( )4حمكمني ،وقد قام املحكمون ب�إعادة �صياغة
وتعديل بع�ض الفقرات ،ومت التعديل يف �ضوء
مقرتحاتهم و�آرائهم.حيث ُاعتمد اتفاق ()%80
من املحكمني لقبول الفقرة.
�صدق البناء:ومت التحقق من �صدق البناء
بتطبيق املقيا�س على عينة ا�ستطالعية �أولية م�ؤلفة
من ( )39طالبة من طالبات ال�صف العا�شر من
خارج عينة الدرا�سة،ومت االعتماد على معيار
لإبقاء الفقرةيف املقيا�س �أو حذفها وهو �أن ال يقل
معامل ارتباط بري�سون الرتباط كل فقرة بالعالمة
الكلية لالختبار عن ( ،)0.20ومبا �أن معامالت
االرتباط قد تراوحت بني ( )0.14-0.47فقد مت
حذف الفقرة الأولى لأن معامل ارتباطها مل يحقق
املعيار ،وبذلك �أ�صبح عدد فقرات االختبار ()14
فقرة.
ثبات املقيا�س :وللت�أكد من ثبات املقيا�س مت
تطبيقه على عينة ا�ستطالعية �أولية م�ؤلفة من
( )39طالبة من طالبات ال�صف العا�شر من
خارج عينة الدرا�سة .من خالل ا�ستخدام طريقة
االختبار و�إعادة االختبار ومت التطبيق بفا�صل
زمني مدته �أ�سبوعني بني التطبيق الأول والثاين،
ومت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني عالمات
التطبيق الأول والثاين �إذ بلغ ( ،)0.60كما مت
ح�ساب معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي �إذا
بلغ ( ،)0.70وبطريقة التجزئة الن�صفية ح�سب
معادلة جتمان �إذ بلغ ( ،)0.73وعدت هذه القيم
مالئمة لأغرا�ض الدرا�سة.
ت�صحيح االختبار :ت�ألف االختبار من ()14
فقرة من نوع االختيار من متعدد ،تراوحت درجة
الإجابة عن كل فقرة من فقرات االختبار بني
( )3-1درجات ،بحيث �أعطيت ثالث درجات
لال�ستجابة التي تدل على قدرة مرتفعة على حل
امل�شكالت االجتماعية ،ودرجتني للقدرة املتو�سطة،
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ودرجة واحدة للقدرة املتدنية ،وبهذا تراوح مدى
درجات الطالبات على االختبار ما بني (.)42 -14
ثانيا :الربنامج التدريبي :يهدف هذا
الربناجم�إلى التعرف على �أثر التدريب امل�ستند�إلى
ا�سرتاتيجية التف�سري الذاتي يف القدرة على حل
امل�شكالت الريا�ضية واالجتماعية ،وت�ألف الربنامج
من ( )15خم�سة ع�شر جل�سة تدريبية بالإ�ضافة�إلى
جل�سة متهيدية هدفها تعريف الطالبات بالهدف
العام للربنامج والأهداف الفرعية ،كما ت�ضمن
الربنامج جل�سة ختامية مت التعرف من خاللها
على ردود فعل الطالبات جتاه الربنامج ومدى
ا�ستفادتهن منه واملهارات التي مت اكت�سابها ،وكانت
مدة اجلل�سة الواحدة ()45خم�س و �أربعني دقيقة.
يتمثل الهدف العام للربنامج بتنمية القدرة على
حل امل�شكالت الريا�ضية واالجتماعية من خالل
تدريب الطالبات على ا�ستخدام مهارات التف�سري
الذاتي والتي ت�شمل التو�سع ،التو�ضيح ،الربط،
اال�ستنتاج ،التنب�ؤ ،التربير ،املراقبة .وت�شكل هذه
املهارات عناوين اجلل�سات ويتم التدريب عليها
من خالل الأن�شطة التي مت �إعدادها.
الأهداف الفرعية للربنامج:
 تنمية مهارة التو�سع من خالل طرح �أفكار جديدةوتوفري التفا�صيل.
 تنمية مهارة التو�ضيح من خالل حتديد املفاهيمواملبادئ التي يتم تقدميها يف مادة التعلم.
 تنمية مهارة الربط من خالل دمج املعرفةاجلديدة باملعرفة ال�سابقة.
 تنمية مهارة اال�ستنتاج من خالل �إنتاج معرفةجديدة ت�ستند �إلى مادة التعلم.
 تنمية مهارة التنب�ؤ من خالل توقع نتائج معينةباال�ستناد �إلى مواقف معينة.
 تنمية مهارة التربير من خالل تقدمي �أ�سبابللتف�سريات التي يتم طرحها.
 -تنمية مهارة املراقبة من خالل و�ضع حتديد
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دقيق للجوانب التي مل يتم فهمها وما الذي
ميكن فعله لت�صحيح تلك احلالة.
حمتوى الربنامج :يتناول هذا املكون و�صف
لأن�شطة الربنامج يف كل جل�سة كالآتي:
-1التو�سع :احتوى الن�شاط على املهارات الآتية:
�أ�سئلة التف�سري الذاتي ،املقارنة ،تقدمي التلميحاتامل�ساعدة.
�إ�ضافة �أفكار جديدة �إلى فكرة مطروحةلتطويرها.
 -2التو�ضيح:
حتديد املفاهيم ،وتقدمي �أمثله على املفاهيم،و�إيجاد عالقات بني املفاهيم.
االعتماد على املبادئ يف حل امل�سائل ،وتطبيقاملبادئ يف مواقف جديدة.
 -3الربط:
االعتماد على املعرفة ال�سابقة يف فهم وتركيباملعرفة اجلديدة.
ا�ستخدام فر�ضيات للو�صول �إلى احلل.-4اال�ستنتاج:
التو�صل �إلى نتيجة باالعتماد على املعلوماتاملقدمة.
الإجابة عن الأ�سئلة ال�ضمنية ،وا�ستخداماال�ستنتاج مللء الفجوات يف الن�ص.
البحث عن الأ�سباب وراء النتائج ،ودعماال�ستنتاجات بالأ�سباب التي �أدت �إليها.
اال�ستنتاج بناء على املقارنات والتماثالت.العالقات ال�سببية ،والتعرف على دوافع و�أ�سباب�سلوك الأفراد واجلماعات.
-5التنب�ؤ:
توقع نتيجة معينة باال�ستناد �إلى مواقف معينة،وتوقع �أحداث م�ستقبليةمن خالل �صوغ
الفر�ضيات ،والتقدير� :إذ يتم تقدير الإجابات
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ومن ثم مقارنة الإجابة مع التنب�ؤات.
التنب�ؤ بنتيجة الق�صة وت�صرفات ال�شخ�صيات يفالق�صة بناء على تفكريهم.
 -6التربير:
تقدمي �أ�سباب للتف�سريات التي يتم طرحها �أثناء�إجابة الأمثلة.
ال�سري يف عملية التربير باالعتماد على املعرفةال�سابقة ،وذكر �أ�سباب كل من الإجابات
ال�صحيحة واخلاطئة.
 -7املراقبة:
حتديد الأخطاء ،وكيف وقعت؟ وكيف متت�صحيحها ذاتيا.
حتديد اجلوانب التي مل يتم فهمها .وما الذيميكن فعله لت�صحيح تلك احلالة.
وقد مت بناء الربنامج التدريبي ا�ستناد ًا �إلى
الأ�س�س النظرية ملا وراء املعرفة .وقام الباحثان
ببناء الربنامج باالعتماد على الأدب النظري
اخلا�ص باملو�ضوع ،والأن�شطة واملقايي�س املتوفرة
يف بع�ض الدرا�سات ;Chi chen & Fang yeh,
2008; Chi, el al, 1994; (Hausmann et al, 2009
;Ainsworth & Loizou, 2003) Almeqdad, 2008

 ;Neuman & Schwarz, 2011واملوجهة�إلى تعميق
مهارات الطالبات يف التف�سري الذاتي؛ لغايات
حت�سني القدرة على حل امل�شكالت .كما مت تطبيق
عدد من اال�سرتاتيجيات التعليمية التعلمية يف كل
جل�سة بالإ�ضافة�إلى الو�سائل التعليمية امل�ستخدمة
يف اجلل�سات لأغرا�ض تطبيق الربنامج.
�صدق الربنامج التدريبي :للتحقق من مدى
مالئمة حمتوى الربنامج التدريبي ،عر�ضت
ال�صورة الأولية من الربنامج على جمموعة من
املحكمني بلغ عددهم ( )4من املتخ�ص�صني
يف علم النف�س الرتبوي ليحكموا مدى مالئمة
الربنامج و�صحة �إجراءاته التطبيقية ،وقد �أجريت
التعديالت املطلوبة يف �ضوء اقرتاحات وتعليمات
املحكمني ،ومنها� :إعادة �صياغة بع�ض الأهداف
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الفرعية ،اخت�صار بع�ض اجلل�سات الطويلة،
وزيادة عدد بع�ض اجلل�سات لي�صبح العدد النهائي
للجل�سات ( )15جل�سة بالإ�ضافة�إلى اجلل�سة
التمهيدية واخلتامية.
نتائج الدرا�سة
�أوال :النتائج املتعلقة بالفر�ضية الأولى :ال
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05≤αيف

القدرة على حل امل�شكالت الريا�ضية واالجتماعية
بني املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطه.
للتحقق من �صحة هذه الفر�ضية مت ا�ستخراج
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
للقدرة على حل امل�شكالت الريا�ضية واالجتماعية
القبلي والبعدي للمجموعتني التجريبية وال�ضابطة،
واجلدول ()1يو�ضح ذلك.

جدول( :)1املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطالبات على اختبار القدرة على حل امل�شكالت القبلي
والبعدي
البعدي املعدل
القبلي
املتو�سط اخلط�أ
�أبعاد حل
املجموعة املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
العدد
املعدل املعياري
امل�شكلة
احل�سابي* املعياري احل�سابي املعياري
34
0.26 10.54
3.32
10.79
3.05
6.26
جتريبية
30
0.28
6.96
2.19
6.67
2.39
5.63
الريا�ضي �ضابطة
64
0.19
8.75
3.50
8.86
2.75
5.97
املجموع
34
0.47 36.69
3.54
36.56
4.12
27.62
جتريبية
30
0.50 30.42
3.01
30.57
3.67
28.53
االجتماعي �ضابطة
64
0.34 33.55
4.45
33.75
3.91
28.05
املجموع
*مدى عالمات اختبار القدرة على حل امل�شكالت الريا�ضية 15-0:واالجتماعية.42-14:

يبني اجلدول ( )1فروق ًا ظاهرية يف املتو�سطات
احل�سابية املعدلة لدرجات الطالبات على االختبار
البعدي للبعد الريا�ضي واالجتماعي تبع ًا ملتغري
املجموعة ،وللك�شف عن الداللة الإح�صائية لهذه
الفروق مت ا�ستخدام حتليل التباين امل�شرتك
الأحادي املتعدد ( ،)MANCOVAبعد التحقق

من وجود ارتباط بني القدرة على حل امل�شكالت
الريا�ضية واالجتماعية (،)r= 0,16, p =.001
ولت�صحيح �أية فروق قبلية يف درجات القدرة على
حل امل�شكالت الريا�ضية واالجتماعية البعدية كما
هو مو�ضح يف اجلدول (.)2

جدول ( :)2حتليل التباين االحادي امل�صاحب املتعدد ( )MANCOVAلدرجات �أبعاد مقيا�س القدرة على حل امل�شكالت
الريا�ضية واالجتماعية وفقاللمجموعة
حجم
درجات متو�سط
جمموع
الداللة االثر
قيمة ف
امل�ستوى
م�صدر التباين
الإح�صائية
احلرية املربعات
املربعات
()η2

الريا�ضي القبلي
(امل�صاحب)
االجتماعي
االجتماعي القبلي
بعدي
(امل�صاحب)
الريا�ضي بعدي
الطريقة
الريا�ضي بعدي
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359.790

1

160.021 359.790

000.

727.

192.407

1

192.407

26.091

000.

303.

197.495

1

197.495

87.839

000.

594.
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م�صدر التباين

امل�ستوى

جمموع
املربعات

هوتلنج = 2.173
االجتماعي
بعدي
ح=000.
الريا�ضي بعدي 134.903
اخلط�أ
االجتماعي
442.461
بعدي
الريا�ضي بعدي 773.734
الكلي
االجتماعي
1250.000
بعدي
607.664

يظهر من اجلدول رقم ( )2وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية على م�ستوى ()0.05≤αملتغري
بعدي القدرة على حل امل�شكالت
املجموعة على ْ
الريا�ضية واالجتماعية البعدي،وكانت النتائج على
النحو الآتي:
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ()0.05≤αعلى متغري البعد الريا�ضي يف القيا�س
البعدي( )F=87.83, p =.001وكانت الفروق
ل�صالح املجموعة التجريبية مبتو�سط ح�سابي
( ،)10.54بينما بلغ املتو�سط احل�سابي
للمجموعة ال�ضابطة ( ،)6.96حيث �أن ارتفاع
قيمة املتو�سط احل�سابي لدى العينة التجريبية
م�ؤ�شر على فعالية التدريب على الربنامج
امل�ستند�إلى ا�سرتاتيجية التف�سري الذاتي.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ()0.05≤αعلى متغري البعد االجتماعي يف القيا�س
البعدي ( )F=82.40, p=.001وكانت الفروق
ل�صالح املجموعة التجريبية مبتو�سط ح�سابي
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درجات متو�سط
احلرية املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

1

607.664

82.402

000.

60

2.248

60

7.374

حجم
االثر
()η2

579.

63
63

( ،)36.69بينما بلغ املتو�سط احل�سابي
للمجموعة ال�ضابطة ( ،)30.42حيث �أن
ارتفاع قيمة املتو�سط احل�سابي لدى العينة
التجريبية م�ؤ�شر على فعالية التدريب على
الربنامج امل�ستند�إلى ا�سرتاتيجية التف�سري
الذاتي.
ثانياً :النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثانية« :ال
توجد فروق دالة �إح�صائيا ( )0.05≤αيف القدرة
على حل امل�شكالت الريا�ضية واالجتماعية
بني االختبار البعدي وامل�ؤجل للمجموعة
التجريبية».للتحقق من �صحة هذه الفر�ضية
مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لدرجات الطالبات على مقيا�س القدرة
على حل امل�شكالت الريا�ضية واالجتماعية يف
القيا�سني البعدي وامل�ؤجل للمجموعة التجريبية،
وللت�أكد من �أن هذه الفروق الإح�صائية بني
املتو�سطات احل�سابية هي نتيجة لأثر الربنامج،
مت ا�ستخدام اختبار ( )Tللبيانات املرتابطة ،كما
يت�ضح من اجلدول(.)3
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جدول رقم ( :)3املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعياريةواختبار ( )Tلدرجات القدرة على حل امل�شكالت الريا�ضية
واالجتماعية بني القيا�سني البعدي وامل�ؤجل للمجموعة التجريبية
الداللة
قيمة
�أبعاد حل
درجات
املتو�سط االنحراف
العدد
القيا�س
املعياري
احل�سابي
احلرية االح�صائية
()t
امل�شكلة
3.32
10.54
34
البعدي
010.
33
2.73
الريا�ضي
11.38
34
امل�ؤجل
3.54
36.69
34
البعدي
001.
33
3.53
االجتماعي
37.47
34
امل�ؤجل

يتبني من اجلدول رقم ( )3وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية()0.05≤αبني القيا�سني البعدي
وامل�ؤجل للقدرة على حل امل�شكالت االجتماعية،
وجاءت الفروق ل�صالح القيا�س امل�ؤجل ،كما بينت
النتائج وجود فروقدالة �إح�صائي ًا بني القيا�سني
البعدي وامل�ؤجل للقدرة على حل امل�شكالت
الريا�ضية ،مما ي�شري�إلى ا�ستمرار التح�سن
لدى الطالبات يف املجموعة التجريبية ،وبالتايل
فعالية الربنامج التدريبي امل�ستند�إلى ا�سرتاتيجية
التف�سري الذاتي يف تنمية القدرة على حل امل�شكالت
الريا�ضية واالجتماعية.
مناق�شة النتائج
مناق�شة نتائج الفر�ضية الأولى :ك�شفت
النتائج عن وجود فروق دالة �إح�صائيا يف
املتو�سطات احل�سابية لدرجات القدرة على حل
امل�شكالت الريا�ضية واالجتماعية بني املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة ول�صالح املجموعة التجريبية
مما ي�شري �إلى ارتفاع عالمات الطالبات بعد
تعر�ضهن للربنامج التدريبي .حيث �أن ارتفاع قيمة
املتو�سطات احل�سابية م�ؤ�شر على حت�سن القدرة
على حل امل�شكالت الريا�ضية واالجتماعية ،وهذه
النتيجة تف�سر �أثر الربنامج التدريبي يف تنمية
القدرة على حل امل�شكالت.
ومما �ساعد على ذلك طريقة تنفيذ الربنامج
يف �أجواء مماثلة لأجواء الدورات التدريبيةمن
حيث �إعداد القاعة والو�سائل والأدوات ،وا�ستخدام
املعززات واملقدمات التمهيدية املتنوعة لكل مهارة
مبا يتفق وطبيعة املهارة وب�أ�ساليبمتنوعة زادت
http://journals.uob.edu.bh

من دافعية الطالبات جتاه الربنامج ،بالإ�ضافة�إلى
طبيعة العالقة التي �سادت خالل فرتة تطبيق
الربنامج والقائمة على احرتام الر�أي وحرية
التعبري والإجابة عن الأ�سئلة بلغة الطالبة اخلا�صة
وبكلماتها دون خوف من الأخطاء لدعم منط
التعلم الأقوى (التعلم من الأخطاء) بت�صحيح
الأخطاء من قبل الطالبة نف�سها ،وذلك يتفق مع
درا�سة (Chi, Bassok, Lewis, Reimann, & Glaser,
 )1989والتي �أكدت نتائجها �أن الطالب �أكرث ميال
نحو تعلم معلومة �إذا كانت خاطئة وتتناق�ض مع
املعرفة ال�سابقة لديهم.
كما ُتف�سر هذه النتائج من خالل الأ�ساليب
التي مت اتباعها يف الربنامج التدريبي لت�شجيع
الطالبات على التو�سع يف املعلومات اجلديدة
با�ستخدام �س�ؤايل (ملاذا وكيف) عند درا�سة �أي
ن�ص �أو حمتوى وربطها باملعرفة ال�سابقة ،وحتديد
املفاهيم واملبادىءاملت�ضمنه يف املحتوى و�إحالة كل
خطوة �إلى املبد�أ الذي ت�ستند �إليه وحماولة ا�ستنتاج
معرفة جديدة من املعلومات املقدمة والبحث
عن الأ�سباب وراء النتائج ،والبحث عن املربرات
وراء كل خطوة وتف�سريها من خالل املبادئ التي
ت�ستند �إليها ،وتوقع النتائج التي ميكن �أن ت�ؤول
�إليها الأحداث �أو اخلطوات القادمة �أثناء احلل
وتغيري اال�سرتاتيجية امل�ستخدمة يف الو�صول �إلى
هدف ما ومراقبة اجلوانب الإيجابية وال�سلبية يف
فهم املحتوى وحماولة ت�صحيح الأخطاء باالعتماد
على الذات وحتديد اخلط�أ وكيف وقع وكيف ميكن
التغلب ال�صعوبات التي تعرت�ض الفهم ومراجعة
النموذج الذهني والتغلب على التناق�ضات من

)Int. J. Res. Edu. Psy. 6, No. 2 (Oct. 2018

خالل التو�سع باملعرفة اجلديدة وا�ستخال�ص
اجراءات حلول عامة وربط كل واحد منها بو�صف
عام للم�شكلة التي ينطبق عليها ،حيث �أن التف�سري
الذاتي يف�ضي الى تو�سع �أكرث ثراء للمثال مما
ي�سهم يف ت�سهيل اال�ستخدام الالحق للمثال يف حل
م�شكلة مماثلة.
وتف�سر �أي�ضا من خالل الطريقة التي �صمم
بها الربناجموما ت�ضمنه من معلومات جديدة
وق�ص�ص و�أن�شطة ركزت على مهارات التف�سري
الذاتي و �أمكن ربطها باملواد الدرا�سية.
وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات
التي �أ�شارت�إلى �أثرالتدريب على التف�سري الذاتي يف
تنمية القدرة على حل امل�شكالت (Recker & pirolli
1990; RenkKl, Solymosi, Erdman & Aleven,
2013; Bielaczyc, Pirolli & Brown 1995; tajika,
nakatsu, nozaki, Neumann & maruno 2007; Chi

 )chen & Fang yeh, 2008والتي �أكدت نتائجها
على الأثر الإيجابي للتدريب على التف�سري الذاتي
يف القدرة على حل امل�شكالت.
كما وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية مع
درا�سة كل من (;Cadgil, 2009; Chi et al, 1994
 )Aleven&Koredinger, 2002حول الأثر الإيجابي
للتف�سري الذاتي يف جمال ا�ستنتاج املعرفة ال�ضمنية
والتي ي�صعبتخمينها عند التعامل مع ن�ص جديد
�أو معقد ،فقد احتوت الأن�شطة التدريبية على
معلومات جديدة ومتكنت الطالبات من ا�ستنتاج
الإجابات رغم احتواء الن�ص على معلومات �ضمنية
وفجوات معلوماتية .وتف�سر هذه النتيجة م�ساهمة
الربنامج التدريبي من خالل مهارةاال�ستنتاج يف
تنمية القدرة على حل امل�شكالت.
مناق�شة نتائج الفر�ضية الثانية� :أظهرت
النتائج وجود ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ �إح�صائية ،يف
املتو�سطات احل�سابية لإجاباتﺍﻤﻟﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ
واملتو�سطات احل�سابية لإجابات املجموعة نف�سها
ﻲﻓ ﺍﻟﻘﻴا�سني ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ ﻭﺍﻟم�ؤجل ﻋﻠـﻰ�أبعادمقيا�س
القدرة على حل امل�شكالت الريا�ضية واالجتماعية
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ول�صالح القيا�س امل�ؤجل ،مما ي�ؤكد ﺍ�ﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
الربنامج التدريبي ﺍﻤﻟ�ﺴﺘﺨﺩﻡ مع طالبات ﺍﻤﻟﺠﻤﻭﻋـﺔ
التجريبية ،ﻭ�ﺃثره يف القدرة على حل امل�شكالت
بعد فرتة من �إنتهاء التطبيق .وميكن تف�سري ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻲﻓ �ضوء الأ�سلوب التدريبي امل�ستخدم يف
تنفيذ الربنامج باال�ستعانة مبجموعة من الأ�ساليب
واال�سرتاتيجيات التي كانت عامل م�ساعد يف
حتقيق الهدف الذي و�ضع الربنامج لأجله.
ومنها ا�سرتاتيجية التفكري ب�صوت عايل
وهي �أكرث اال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة يف جمع
البيانات يف جمال التف�سري الذاتي ال�سيما �أثناء
حل امل�شكالت؛ ف�إن اللغة ميكن �أن تكون م�صدر ًا
غني ًا للعمليات املعرفية التي ميكن معاجلتها داخلي ًا
من قبل الطالبات ،كما جتعلهن �أكرث تروي ًا يف حل
امل�شكالت مما ي�ؤدي�إلى التقليل من الأخطاء.
وا�سرتاتيجية اخلريطه املفاهيمية التي
�ساعدت الطالبات على بناء املعرفة وحتديد
املفاهيم والربط بينها بعالقات مما �ساعد على
فهم املو�ضوع والإحتفاظ به فرتة �أطول .كما �أن
حتويل �شكل املعلومات من اللفظي�إلى الب�صري
�أو ترميز املعلومات لفظي ًا وب�صري ًا من خالل
الر�سم التو�ضيحي للم�شكلة -ا�سرتاتيجية متثيل
املعلومات-كان له الدور الأكرب يف حل امل�شكلة،
ويوافق ذلكنتائج درا�سة (Ainsworth & Ioizou,
 )2003; Aleven & Koedinger, 2002والتي �أكدت
�أن حتويل �صيغة املعلومات له �أثر �إيجابي على
التعلم ،فتحويل الن�ص�إلى رموز و�أ�سهم و�أ�شكال
جرافيكيه يعزز من منط ما وراء املعرفة وي�سهم يف
تو�ضيح م�شكالتي�صعب حلها دون حتويل �صيغتها.
و�أي�ض ًاكان ملهاة املراقبة دور وا�ضح يف اكت�شاف
الأخطاء وت�صحيحها �أثناء احلل وقبل الإنتقال �إلى
خطوات الحقة ،وكان للأ�سئلة اخلا�صة باملهارة
مثل :مدى توفر املعلومات الالزمة للحل� ،أو
�إمكانية ا�ستنتاجها ،منا�سبة اال�سرتاتيجية للحل،
انتقاء ا�سرتاتيجية جديدة يف حال ف�شل الأولى
وهكذا،دور يف التح�سن الذي طر�أ على القدرة على
حل امل�شكالت بنوعيها (.)kown & Jonassen, 2011
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ولقد مت الت�أكد من �أن الفروق يف املتو�سطات،
هي فقط نتيجة لأثر الربنامج التدريبي من خالل
القيا�س امل�ؤجل للمجموعة التجريبية ،والذي كان
بعد �شهر من تطبيق الربنامج ،وقد مت تطبيق
اختبار ( )Tللعينات املرتابطة بني القيا�س البعدي
وامل�ؤجل ،وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني القيا�سني البعدي وامل�ؤجل ول�صالح
امل�ؤجل ،وهذه النتيجة تف�سر ا�ستمرار �أثر الربنامج
التدريبي يف تنمية القدرة على حل امل�شكالت.
التو�صيات :
يف �ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج قدم
الباحثان هذه التو�صيات:
 �إعداد برامج لتدريب املعلمني على ا�ستخداماال�سرتاتيجية يف التدري�س ،وعلى كيفية
ت�صنيف التف�سريات لدى الطالب بهدف
تطويرها و�إعادة حتديث النماذج الذهنية
لديهم حول املفاهيم واملبادئ.
 �إجراء املزيد من الدرا�سات املت�ضمنة�أ�شكا ًال�أخرى من القدرة على حل امل�شكالت ومتغريات
دميغرافيةملعرفة �أثرها على فعالية الربنامج.
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