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دور توظيف المنصات اإللكترونية في تنمية التحصيل الرياضي من وجهة نظر معلمي
الرياضيات
مكتب الجمش بتعليم الدوادمي- منى بنت مذكر العتيبي.أ
:المستخلص
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع توظيف المنصات اإللكترونية ودورها في تنمية التحصيل الدراسي لمادة الرياضيات لدى
 وتكون مجتمع الدراسة، واتخاذ شبكة شمس السعودية كنموذج،طالبات الصف الثاني المتوسط من وجهة نظر معلمي الرياضيات
 وتم اختيار عينة عشوائية طبقية، معلم ومعلمة550 من كافة معلمي الرياضيات في منصة شمس اإللكترونية والبالغ عددهم
 وكان من أهم نتائج الدراسة بأن معلمي الرياضيات يمتلكون أبعاد، معلما ً ومعلمة من مجتمع الدراسة األصلي197 قوامها
،) وتجنب األخطاء، والرضا،  والكفاءة، وسهولة التذاكر،توظيف المنصات اإللكترونية في شبكة شمس وهي (سهولة االستخدام
وأن من أهم أسباب انخفاض مستوى التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لطالبات الصف الثاني المتوسط في المملكة العربية
 باإلضافة إلى إن سهولة استخدام منصة،السعودية هو قلة التدريب العملي لمعلمي الرياضيات على كيفية التعامل مع المنهاج
 والرضا عن استخدام المنصة من قِبل المعلمين ال يؤثر في تنمية التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لدى طالبات، شمس
 ضرورة التوسع في استخدام منصات التعليم االلكتروني عامة ومنصة: وكان من أهم توصيات الدراسة، الصف الثاني المتوسط
 باإلضافة إلى تكثيف البرامج،شمس خاصة من قبل كافة أعضاء هيئة التدريس في ضوء كفاءتها ورضا المعلمين عن استخدامها
 وإنشاء شبكات،والتدريبات العملية لمعلمي الرياضيات على أيدي خبراء التدريس الكتساب الخبرة الكافية المؤهلة لتدريس الطلبة
 وبين المعلمين والطالب لنقل وتبادل المعرفة للبرامج المطورة والحديثة،تواصل بين المكتبات المدرسية في المناطق المختلفة
.للمنصات اإللكترونية

. التعليم في السعودية، التحصيل الدراسي، منصة شمس، معلمي الرياضيات، المنصة اإللكترونية:الكلمات المفتاحية
Abstract
The main objective of this work is to get acquainted with the reality of platforms
employing electronic and its role in developing academic achievement in mathematics
subject for students in middle school second grade from the point of view of mathematics
teachers, and taking the Saudi Shams Network as a model, the study communities
consists of all the mathematics teachers (about 550 teachers) on the Shams “electronic
platform”, A stratified random sampling of 226 male and female teachers was chosen
from the original community study, and the response was received from 197 male and
female teachers With a percentage of 87.1%, one of the most important result in
this study was that mathematics teachers have the dimensions of platforms employing
electronic in the Shams Network which are (ease of use, ease tickets, efficiency,
satisfaction, and avoiding mistakes), and one of the most important reasons for the lower
level of academic achievement in mathematics for middle school second grade in the
Kingdom of Saudi Arabia is the lack of practical training for mathematics teachers on how
to deal with the curriculum, In addition to the ease of use of the Shams platform, and
satisfaction with the use of the platform by teachers, one of the most important
recommendations of the study was the necessity of expanding the use of e-learning
platforms, in general and a special sun platform by all members of the teaching staff and
the teachers were satisfied with their use, in addition to the intensification programs and
practical training of mathematics teachers at the hands-on teaching from experts to gain
sufficient experience necessary to qualify him, and to establish a communication network
between school libraries in different regions, and between teachers and students to
transfer and exchange knowledge of developed and modern programs for electronic
platforms.
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اإلطار العام للدراسة
 .1مقدمة

يعيش العالم في ظل تطورات تكنولوجية وتقنية هائلة ،هذه التغيرات أثرت على بيئة المؤسسات التربوية ،مما أدى إلى
ظهور تقنيات ووسائل تعليمية حديثة ،ومن بين هذه التقنيات المنصات التعليمية اإللكترونية ،إذ تعتبر أحد االتجاهات الحديثة في
التعليم ،حيث تساهم في تطوير األساليب التعليمية ،مما يساهم في إيجاد بيئة تعليمية تعلمية تتماشى مع متطلبات هذا العصر.
ويقع على عاتق المؤسسات التعليمية التطوير في األساليب والوسائل التعليمية ،والتي تتمثل في توظيف التقنيات الحديثة
في العملية التعليمية بما ينسجم مع أهدافها ومع أهداف المجتمع المحيط بها ،باإلضافة إلى المبادرة لتسخير هذه التقنيات لرفع
جودة مدخالت ومخرجات العملية التعليمية (الجهني2019 ،م) ،السيما أن هذه المعطيات أدت إلى ظهور المنصات التعليمية
اإللكترونية ،والتي تعتبر من أهم أساليب التعلم اإللكتروني ،إذ تحول بيئة التعلم والتعليم من أحادية المصدر إلى ثنائية تقوم على
التفاعلية ،باإلضافة إلى التحويل من بيئة فقيرة الموارد إلى بيئة غنية الموارد ،ومن بيئة ثابتة إلى متنقلة ( Ouadoud et
.)al,2016
هذه المنصات تتيح التعلم االجتماعي التفاعلي بين المعلم والمتعلم وبين المتعلم وأقرانه وبين المتعلم والمحتوى التعليمي،
كما تعتبر منصات التعلم اإللكترونية خطوة متطورة في مجال التعلم اإللكتروني ،لما يتوافر فيها من تقنيات تتسم بالمرونة
والتفاعلية ،كما تساهم في إيجاد عملية تعلم قائم على التفاعل االجتماعي ،يجذب انتباه الطالب ويدفعهم لتطوير مستوياتهم
التحصيلية ،كما توفر للمعلمين بما تتيحه من تقنيات وتطبيقات إلدارة عملية التعلم ،مع متابعة أداء الطالب بطريقة إلكترونية
منظمة (الباوي2019 ،م) ،وبالتزامن مع ظهور المنصات اإللكترونية التعليمية ،تعاني المؤسسات التعليمية والتربوية من مشكلة
ضعف وتدني مستوى التحصيل الرياضي لدى الطلبة بشكل عام ،هذه المشكلة تستلزم من صناع القرار في هذه المؤسسات
تطوير طرق وتقنيات تعليمية حديثة ،تساهم في تجاوز نقاط الضعف ،وتحسين مستوى الطلبة في الرياضيات.
كما تعد مشكلة تحصيل الطلبة في الرياضيات من بين أهم التحديات التي تواجه الباحثين في مجال تعليم الرياضيات ،إذ إن
تحسن تحصيل الطلبة في الرياضيات ،يؤكد فعالية سير العملية التعليمية في االتجاه السليم ،باإلضافة إلى أن هذا ينمي لدى المعلم
نظرة إيجابية تجاه مهنة التعليم (البرصان2017 ،م) ،هذا ويعتبر التحصيل الرياضي مشكلة معقدة بالنسبة للعديد من الطالب،
إذ يشعرون بأنها مادة غير مناسبة لهم ،ومهما فعلوا لن يجيدوها ،حيث تالحظ هذه المشكلة بوضوح عند مواجهة الطلبة لبعض
المسائل الرياضية ،فيظهر لديهم شيء من التشتت وعدم التركيز (العتيبي2018 ،م).
ويالحظ أن هناك العديد من العوامل المؤثرة في التحصيل الرياضي ،وبمعرفة هذه العوامل وآثارها على التحصيل الدراسي
يمكن معرفة ما يعيق هذه العملية ،وبالتالي من الممكن دراسة الطرق واألدوات المناسبة لتفادي المعوقات والوصول بالتحصيل
الدراسي للرياضيات إلى أفضل مستوى ممكن (الرويلي2018 ،م).
وبناء على ما تقدم تأتي هذه الدراسة من أجل التعرف على دور توظيف المنصات اإللكترونية في تنمية التحصيل الدراسي
لمادة الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني المتوسط من وجهة نظر معلمي الرياضيات متخذة منصة شمس كأنموذج ،حيث
تعتبر منصة شمس منصة إلكتروني ة توفر موارد تعليمية مفتوحة للجميع ،حيث تستهدف الطالب وأعضاء الهيئات التدريسية،
والمؤسسات التربوية من مدارس وجامعات ومعاهد ،وتقدم الخدمة لكل من يرغب في تطوير نفسه في العديد من المجاالت.
.2

مشكلة الدراسة

إن تدني التحصيل الدراسي من بين أهم المشاكل التي تحظى باهتمام العديد من الباحثين ،وهي مشكلة تغزو كافة المواد
الدراسية ،ومن بين هذه المواد الرياضيات ،حيث إن الخطر فيها أكبر وأعمق ،ومن الجدير بالذكر أن القدرة التحصيلية للتلميذ
في الرياضيات ينظر لها كمؤشر له داللته القوية على درجة قدرة هذا التلميذ لمواصلة دراسته في أي مرحلة دراسية مهما كانت
(الرويلي2018 ،م).
وعلى الرغم من اهتمام المملكة العربية السعودية الكبير في تعليم الرياضيات ،إال أن نتائج الطالب في التحصيل الرياضي
ال تزال دون المستوى المأمول ،وهذا ما أكدته العديد من الدراسات مثل دراسة الرويلي(2018م) ،ودراسة العتيبي (2018م)،
ودراسة البرصان(2017م).
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وتأكيدا ً ألهمية الدراسة قامت الباحثة بإجراء مقابلة مع (العنيزي )2020 ،والذي أكد على أن نتائج الطالب بشكل عام في
الرياضيات في مدارس المملكة ،تعاني من تدني وهذا قد يرجع إلى عدم توافق طرق وأساليب التعليم المستخدمة مع قدرات
الطلبة ،باإلضافة إلى ضعف مستوى قدرتهم على استيعاب المعلومات ،والتي تتطلب مواكبة األساليب التعليمية الحديثة في ظل
التطورات السريعة والمتالحقة التي تشهدها المؤسسات التعليمية ،تحتم ضرورة إعادة النظر في أنظمتنا التعليمية التربوية ،من
أجل التعرف على مواطن القصور ،وتطوير أساليب وطرق حديثة تواكب هذه التغيرات السريعة.
وفي نفس اإلطار ذكر الغزال ( )2016بأن  %63من طالب المملكة العربية السعودية متعثرون في الرياضيات ،كما إن
تدني مستويات الطالب في مقرر الرياضيات بمختلف مراحل التعليم العام بالمملكة إلى مجموعة من األسباب وهي احتياج
المقرر إلى مهارات عليا في التفكير ،وعدم تناسب طرق التدريس مع متطلبات العصر ،وعدم مراعاة الفروق الفردية بين
الطالب ،وال تعتمد نوعية التقويم على تفعيل القدرات العقلية والعمليات المعرفية ،باإلضافة إلى حدوث خلل في عمليات تجهيز
المعلومات ،إذ إن المعرفة المخزنة لدى الطالب ال تكفي لتعلم خبرات جديدة.
هذه التطورات نتج عنها ما يعرف اليوم بشبكات الويب االجتماعية ،والتي تعتبر من المصادر التعليمية الهامة والمؤثرة،
إذ ساهمت في إيجاد بيئة تفاعلية فيما بين المتعلمين ،كما تمثل هذه الشبكات بيئة يمكن من خاللها زيادة معدل إتاحة المحتوى
اإللكتروني على االنترنت ،خصوصا ً مع ظهور شبكات تعليمية اجتماعية متخصصة ،بحيث يمكن توظيفها كبيئة أساسية للتعليم
كالمنصات التعليمية (.)Chivu et al ,2018
ولقد أكدت عديد من الدراسات على أهمية المنصات اإللكترونية التعليمية في عملية التعليم وتحسين مستواها وتطويرها
مثل دراسة شريف (2019م) ،ودراسة األحمدي (2019م) ،ودراسة الباوي (2019م) ،ودراسة الجهني (2019م) حيث
أشارت هذه الدراسات إلى أهميتها في البيئة التعليمية وما ينتج عنها من فوائد جراء تطبيقها.
إن هذه المنصات تساهم في توفير عديد من المزايا التعليمية للمتعلمين من مختلف األعمار ،كما تقدم نماذج ذكية من
خالل تعاملها مع المناهج التعليمية ،ومع ذلك فإنها تواجه العديد من التحديات التي تقف في طريقها وتحد من نجاحاتها ،ومن
أهم هذه العقبات هو غياب الدعم الحقيقي من المؤسسات الرسمية ،باإلضافة إلى ضعف الكفاءات لتطوير التعليم الذاتي ،وغياب
ثقافة المبادرة والتطوع إلنتاج مواد تعليمية مجانية ،باإلضافة إلى أن اإلنسان العربي ما زالت ثقافته مقيدة بالنظام التقليدي،
فحتى لو وجدت منصات تعليم إلكترونية مجانية ،فإن العقل العربي لم يستوعب بعد مميزات التعليم الذاتي ،ولم يتدرب على
أدواته وتقنياته التي قد تشجع على أن ينهل من معارفها وخدماتها(الدقلموني.)2016 ،
.3

أسئلة الدراسة

يمكن صياغة أسئلة الدراسة على النحو التالي:
 .1ما أسباب تدنى مستوى التحصيل الدراسي لطالبات الصف الثاني المتوسط في المملكة العربية السعودية من وجهة
نظر معلمي الرياضيات؟
 .2ما دور توظيف شبكة شمس في تنمية التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني المتوسط من
وجهة نظر معلمي الرياضيات؟
 .3هل توجد فروق بين أفراد عينة الدراسة حول دور توظيف شبكة شمس اإللكترونية في تنمية التحصيل الدراسي في
مادة الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني المتوسط تعزى للمتغيرات الشخصية (النوع االجتماعي– العمر  -المؤهل
العلمي)؟
أهداف الدراسة
.4
 التعرف على دور المنصات اإللكترونية (منصة شمس كأنموذج) في تنمية التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات
لدى طالبات الصف الثاني المتوسط من وجهة نظر معلمي الرياضيات.
 التعرف على مستوى توظيف المنصات اإللكترونية في شبكة شمس لمادة الرياضيات.
 التعرف على أسباب تدنى مستوى تحصيل الدراسي طالبات الصف الثاني المتوسط في المملكة العربية السعودية.
فروض الدراسة
.5
 .1يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة حول دور توظيف المنصات اإللكترونية في
تنمية التحصيل الرياضي لطالبات الصف الثاني المتوسط من وجهة نظر المعلمين تعزى إلى النوع االجتماعي.
 .2يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة حول دور توظيف المنصات اإللكترونية في
تنمية التحصيل الرياضي لطالبات الصف الثاني المتوسط من وجهة نظر المعلمين تعزى إلى العمر.
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 .3يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة حول دور توظيف المنصات اإللكترونية في
تنمية التحصيل الرياضي لطالبات الصف الثاني المتوسط من وجهة نظر المعلمين تعزى إلى المؤهل العلمي.
حدود الدراسة
الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة الحالية على معرفة واقع المنصات اإللكترونية (منصة شمس كأنموذج) وقياس
دورها في تنمية التحصيل الدراسي لمادة الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني المتوسط من وجهة نظر معلمي
الرياضيات.
الحدود البشرية :طبقت هذه الدراسة على جميع معلمي الرياضيات ضمن منصة شمس في المملكة العربية السعودية.
الحدود الزمنية :أجريت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام 2020-2019م.
الحدود المكانية :المملكة العربية السعودية.
أهمية الدراسة

تتضح أهمية الدراسة من خالل ما يلي:
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تعتبر الدراسة الحالية استجابة للتوجهات الحديثة على المستوى العالمي والمحلي في توظيف التقنية بأشكالها المتعددة
في عملية التعليم.
قد تساهم الدراسة في التعرف على أهمية المنصات التعليمية اإللكترونية العلمية في الوقت الحاضر وفاعلية توظيفها
في تحسين التحصيل الرياضي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط.
ق د تساعد الدراسة في تحسين منصة شمس محل الدراسة عن طريق توجيه اهتمام القائمين عليها ،لتوظيفها بما يتماشى
مع مستوى تحصيل طالبات الصف الثاني في الرياضيات.
قد تساهم الدراسة في إثراء المجال العلمي حول موضوع المنصات التعليمية اإللكتروني ،حيث تعتبر من الدراسات
العربية الحديثة التي تناولت المنصات التعليمية اإللكترونية في المملكة العربية السعودية.
قد تساهم نتائج الدراسة في فتح مجاالت أوسع إلجراء دراسات جديدة تتناول توظيف المنصات التعليمية اإللكترونية
في تحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلبة في مراحل تعليمية أخرى.
من الدراسات الحديثة التي تناولت موضوع دور توظيف المنصات اإللكترونية في تحسين مستوى التحصيل الرياضي
من وجهة نظر معلمي الرياضيات.
ربطت الدراسة الحالية المنصات اإللكترونية التعليمية والتحصيل الرياضي ،وبالتالي فهي من الدراسات الحديثة التي
ربطت ما بين هذين المجالين.
تم تطبيق الدراسة الحالية على معلمي الرياضيات في منصة شمس في المملكة العربية السعودية ،والتي لم يسبق إجراء
دراسة مماثلة لها.
مصطلحات الدراسة
منصة شمس" :منصة تعليمية إلكترونية تتضمن موارد تعليمية مفتوحة متاحة للجميع ،وتوفر لمستخدميها إمكانية تأليف
موارد تعليمية مفتوحة ،ونشر أعمالهم على المنصة وبناء مجتمعات تعليمية في العديد من التخصصات واالنضمام لها،
وتستهدف المؤسسات التعليمية والتدريبية ،والمعلمين والمعلمات ،وطالب وطالبات التعليم الجامعي والعام ،وكل من
يرغب بتطوير نفسه في كافة المجاالت"(دليل شبكة شمس2019 ،م).
وتعرف إجرائياً :بأنها منصة تعليمية إلكترونية يتوفر بها موارد تعليمية لكافة المقررات الدراسية بما فيها الرياضيات،
وتستهدف المؤسسات التعليمية باإلضافة إلى المعلمين والطلبة وأولياء األمور.
التحصيل الرياضي" :مقدار ما يكتسبه الطالب من معارف وقدرات ومهارات على حل المشكالت وسائر أهداف التعليم
بعد دراسته لمحتوى الرياضيات".
ويعرف إجرائياً :بأنه مستوى المكونات المعرفية الرياضية التي تتكون لدى الطالب بما فيها من معلومات ومبادئ ومفاهيم
وتعاميم.
أدبيات الدراسة
 .1المنصات اإللكترونية التعليمية
 .1مفهوم المنصات اإللكترونية التعليمية

إن ما يشهده العالم من تطور تقني ومعرفي وتعدد في مصادر المعرفة ،أدى إلى ظهور مجاالت جديدة ،هذه المجاالت
أكدت على ضرورة توظيف التكنولوجيا والتقنية في تحسين العملية التعليمية ،هذه التطورات ألزمت المؤسسات التعليمية
بضرورة توظيف وسائل حديثة في عملية التعليم ،ومن بين هذه الوسائل المنصات اإللكترونية التعليمية.
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وتعرف المنصات التعليمية اإللكترونية بأنها "بيئة تعليمية تفاعلية توظف تقنية الويب وتجمع بين مميزات أنظمة إدارة
المحتوى اإللكتروني وبين شبكات التواصل االجتماعي المختلفة ،وتمكن المعلمين والمدربين من نشر الدروس واألهداف
ووضع الواجبات وتطبيق األنشطة التعليمية ،واالتصال بالمعلمين والمدربين عن طريق تقنيات متعددة ،كما تساعد في
تبادل اآلراء واألفكار بين المعلم والطالب ومشاركة المحتوى العلمي ،مما يساهم في تحقيق مخرجات تعليمية ذات جودة
عالية" (.)Boticki et al ,2015
محددات المنصات اإللكترونية التعليمية

.2

إن نجاح أي تقنية يتطلب توافر مجوعة من المتطلبات ومن بين هذه المتطلبات ما يلي(الجهني2019 ،م):
.1
.2
.3
.4
.5
.3

سهولة التعلم :مدى سهولة قيام مستخدم المنصة بإنجاز المهمات عند تفاعله مع الموقع ألول مرة.
الكفاءة :مستوى السرعة في أداء المهمات حالما يتعلم مستخدم المنصة كيف يستخدم الموقع.
سهولة التذكر :مستوى سهولة عودة مستخدم المنصة إلى استخدام الموقع بكفاءة بعد فترة انقطاع عن استخدامه.
األخطاء :تشير إلى عدد األخطاء التي يرتكبها مستخدم المنصة ،ومدى خطورتها ،ومدى سهولة معالجتها.
الرضا :مستوى مدى رضا مستخدم المنصة عن جاذبية الموقع ،واستمتاعه باستخدامه.
مميزات المنصات اإللكترونية التعليمية

تتميز المنصات اإللكترونية التعليمية بعدة مزايا وهي (:)Urh et al ,2015
 .1طريقة التدريس :من خالل تجنب الطرق التقليدية في التعليم ،وتوظيف الرقمية والمقررات التفاعلية ،وزيادة التفاعل
ما بين الطلبة والمعلمين ،واستخدام األجهزة الذكية.
 .2سرية االستخدام وصعوبة االختراق :إذ إنها بيئة آمنة ومغلقة بين الطلبة والمعلمين ال مكان فيها للتشويش ،حيث إن
المعلم لديه القدرة الكاملة على التحكم وتنظيم الطلبة.
 .3اإلمكانات الفنية لالستخدام :إذ تتيح هذه المنصات القدرة للمعلم على رصد الدرجات ،كما تتيح خاصية أرشفة الرسائل
وحفظها ،باإلضافة إلى سهولة الوصول لها عن طريق األجهزة الذكية أو أجهزة الحاسوب الشخصية.
فوائد المنصات اإللكترونية التعليمية

.4

من أهم فوائد منصات التعليم اإللكترونية ما يلي (األحمدي:)2019 ،
 .1تجاوز الحدود الزمانية والمكانية :إذ إن كل ما يحتاجه المتعلم هو جهاز حاسوب وخط إنترنت ،والقيام بالدخول إلى
المجال أو المقرر أو المادة العلمية المتاحة عبر المنصة.
 .2تنوع أساليب العرض :إذ إن المادة العلمية على المنصة يتم تقديمها بأشكال وأساليب متعددة للعرض من ندوات،
ومقررات ،ومحاضرات ،وفيديوهات وغيرها.
 .3الثقة في المصدر :حيث إن المعلومات المتاحة عبر هذه المنصات صحيحة ،إذ يتم تقديمها من خالل أساتذة ودكاترة
ذوو خبرة علمية وعملية عالية.
دور المنصات اإللكترونية التعليمية في تحسين العملية التعليمية

.5

تعتبر المنصات اإللكترونية التعليمية من بين أهم الوسائل التكنولوجيا الحديثة التي تستخدم في الكثير من المجاالت العملية
التعليمية ،إذ تسهل هذه المنصات عملية التعليم ،في ظل ما تتيحه من خصائص ومميزات ،كما تتيح المنصات التعليمية االلكترونية
العديد من األدوار في العملية التعليمية وهي (:)Ventayen et al ,2018
.1
.2
.3
.4

تتيح المنصات التعليمية اإللكترونية إمكانية تصفح شبكة اإلنترنت واستخدام البريد اإللكتروني للدخول إلى المنصة
التعليمية االلكترونية.
توفر هذه المنصات إمكانية التواصل الفعال بين الطلبة والمعلمين.
توفر للطلبة القدرة على تسجيل الدروس وتخزينها.
تساعد في تقديم العروض التقديمية من قبل المعلمين بطريقة إلكترونية بسيطة ،مما يساهم في تبسيط المفاهيم وعرضها
بطريقة واضحة.
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منصة شمس

.2

تعتبر مبادرة شبكة الموارد السعودية "شمس" المبادرة األساسية للبرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح ،وتعتبر
منصة وطنية تمتاز بالبحث عن معرفة موثوقة وآمنة ،لكافة الطلبة والمعلمين وأولياء األمور ،وكافة المهتمين من غير
الحاجة لتسجيل الدخول للمنصة.
ويهدف البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح إلى إثراء المحتوى التعليمي لدعم عملية التعليم .حيث يسعى
البرنام ج للبحث عن مسار مستدام للشراكة ،كما أنه يساهم في توفير المزيد من الفرص التعليمية للمتحدثين باللغة العربية.
تم تحقيق ذلك من خالل الشراكات مع المؤسسات والجهات ذات التخصص أو االهتمام سواء كانت حكومية أو خاصة مع
فتح المجال أمام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعلمين والمعلمات بالتعليم العام والمهتمين في المملكة العربية
السعودية إلثراء المحتوى خالل عملية محددة وواضحة المعالم لضمان الجودة (موقع منصة شمس اإللكتروني2019 ،م).
التحصيل الدراسي في الرياضيات

.3

يعد التحصيل الدراسي من بين أهم جوانب النشاط العقلي الذي يقوم به الطالب ،إذ ينظر للتحصيل الدراسي بأنه عملية
عقلية من الدرجة األولى ،ويشمل التحصيل الدراسي كافة ما يمكن أن يصل إليه الطالب في تعلمه ،وقدرته على التعبير عما
تعلمه(األمين2019 ،م).
ويتضمن التحصيل كافة الحقائق والميول والقيم والمهارات ،باإلضافة إلى الجوانب المعرفية والوجدانية والمهارية ،وعلى
الرغم من اتساع مفهوم التحصيل الدراسي ،إال أنه ما يطلق عليه غالبا ً تحصيل التالميذ أو اكتسابهم لما يهدف إليه النظام
التعليمي ،ويرتبط بشكل وثيق بالمدرسة(شباب2019 ،م).
ويعرف التحصيل الدراسي بأنه "التحقيق الناجح لهدف معين يتطلب جهدا خاصاً ،ودرجة النجاح التي تحقق في واجب
معين ،كما أنه نتيجة نشاط عقلي وجسمي يتحدد طبقا للمطالب الفردية أو الموضوعية أو كليهما"(العنزي2019 ،م).
كما عرف بأنه "المعرفة المكتسبة ،أو تطور المهارات في المواضيع المدرسية ،والتي تتحدد عن طريق درجات االختبار
المدرسي ،أو بتقديرات المعلمين أو بكليهما".
ويعرف بأنها "مستوى محدد من اإلنجاز أو الكفاءة أو األداء في العمل المدرسي  ،يجري من قبل المعلمين أو بواسطة
االختبارات المقننة"(الغزاوي2019 ،م).
ويعرف بأنها "اإلنجاز التحصيلي للطالب في مادة دراسية ما أو مجموعة المواد الدراسية ،مقدرة بالدرجات طبقا لالمتحانات
المحلية التي تجريها المدرسة آخر العام ،أو نهاية فصل دراسي"(الطيب2018 ،م).
وبناء عليه يمكن تعريف التحصيل الرياضي بأنه مستوى المكونات المعرفة الرياضية التي تتكون لدى الطالب بما فيها من
معلومات ومبادئ ومفاهيم وتعاميم.
 .1عوامل تدني تحصيل الطلبة الدراسي في الرياضيات
يوجد العديد من العوامل المؤدية إلى تدني التحصيل الرياضي للطالب وهي(الغزاوي2019 ،م):
.1
.2
.3
.4
.2

عدم قدرة الطالب على فهم المسائل الرياضية وتحديد معطياتها والمطلوب منها ،وضعف قدرته على ترجمة الجمل
الكالمية الموجودة في هذه المسائل لرموز وعبارات رياضية لتسهيل التعامل معها.
ضعف المهارات الرياضية األساسية للطالب.
ضعف التدريب الكافي للطالب على المهارات والعمليات الرياضية.
ضعف الكفايات التعليمية المطلوبة من المعلم.
وسائل تنمية التحصيل الرياضي للطالب

يوجد بعض الوسائل التي قد تساهم في تنمية التحصيل الرياضي للطلبة وهي كما يلي(األمين2019 ،م):
.1
.2
.3
.4
.5

متابعة الطالب المستمرة ،ومراقبة مستواه التحصيلي في الرياضيات كل حصة.
عقد اجتماعات دورية مع ولي أمر الطالب لتوجيهه حول كيفية متابعة أبناءهم في الرياضيات.
التعرف على نتائج الطالب في الرياضيات ودراستها وتحليل نقاط ضعفهم لعالجها.
تهيئة الطلبة نفسيا ً وذهنيا ً لتعلم الرياضيات.
تعزيز مشاركة الطالب خالل الحصة ،وحثه على الوصول للمسألة.
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 .6توظيف الوسائل التعليمية الحديثة في تعلم الرياضيات.
 .7زيادة االهتمام بالطالب ضعاف التحصيل ومراعاة الفروق الفردية بينهم.
 .8خلق جو دراسي إيجابي ومريح ومشوق للطلبة في حصة الرياضيات.
 الدراسات السابقة
أوالً /الدراسات العربية
 .1دراسة الجهني(2019م) .بعنوان "تقييم منصة ادمودو اإللكترونية في ضوء معايير سهولة االستخدام".
هدفت الدراسة إلى تقييم منصة ادمودو اإللكترونية في ضوء معايير سهولة االستخدام المشتملة على سهولة التعلم،
وسهولة التذكر ،والكفاءة ،واألخطاء ،والرضا ،واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي ،وتكون مجتمع الدراسة من كافة معلمات
كلية التربية بجامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية والبالغ عددهن  ،572وتم اختيار عينة عددها  45معلمة ،واعتمدت
الدراسة االستبانة لجمع البيانات.
وكان من أهم نتائج الدراسة عدم وجود عالقة بين كل من معيار سهولة التعلم ،والكفاءة ،وسهولة التذكر ،والرضا،
ومستوى كفاءة الطالبة المعلمة في استخدام الحاسوب ،وأن هناك عالقات طردية موجبة بين معيار األخطاء وبين مستوى
كفاءة استخدام الحاسوب من جهة أخرى.
وكان من أهم توصيات الدراسة التوسع في توظيف منصات التعلم اإللكترونية عامة ،ومنصة ادمودو خاصة ،من قبل
أعضاء هيئة التدريس ،في ضوء كفاءتها ورضا المتعلمين عن استخدامها.

دراسة األحمدي (2019م) .بعنوان "فعالية منصة أكادوكس ( )Acadoxاإللكترونية من خالل برنامج قارئ الشاشات
.2
في التحصيل وتنمية الدافعية لدى الطالبات ذوات اإلعاقة البصرية".
هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية منصة أكادوكس ( )Acadoxاإللكترونية من خالل برنامج قارئ الشاشة في
التحصيل وتنمية الدافعية لدى الطالبات ذوات اإلعاقة البصرية ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي وشبه التجريبي ،واشتملت
عينة الدراسة من  20طالبة معاقة بصريا ً في جامعة طيبة بالمدينة المنورة ،وقد تم تقسيمهن بالتساوي إلى مجموعتين
تجريبية وضابطة ،وتمثلت أداة الدراسة في اختبار تحصيلي ومقياس الدافعية.
وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في
التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي ،لصالح المجموعة التجريبية ،وأنه يوجد فرق دال إحصائية بين متوسطي درجات
المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي ،لصالح التطبيق البعدي.
وكان من أهم توصيات الدراسة ضرورة توظيف المنصة عن طريق برنامج قارئ الشاشة لتحقيق التحصيل الدراسي
وتنمية الدافعية لدى الطلبة المعاقين بصريا ً في كافة الجامعات العربية.
دراسة الباوي (2019م) .بعنوان "أثر المنصة التعليمية Google Classroomفي تحصيل طلبة قسم الحاسبات
.3
لمادة Image Processingواتجاهاتهم نحو التعلم اإللكتروني".
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام المنصة التعليمية Google Classroomفي تحصيل طلبة قسم الحاسبات
لمادة Image Processingواتجاهاتهم نحو التعليم االلكتروني ،واعتمدت الدراسة المنهج التجريبي ،وتم تحديد  47طالبا ً
مثلوا المجموعة التجريبية ،و 48مثلوا المجموعة الضابطة ،واعتمدت الدراسة على اختبار تحصيلي ومقياس االتجاه نحو
التعلم اإللكتروني كأدوات للدراسة.
وكان من أهم نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي الستخدام المنصة التعليمية Google Classroomفي تحصيل
المجموعة التجريبية واتجاهاتهم نحو التعليم االلكتروني بالمقارنة مع الطريقة التقليدية.
كان من توصيات الدراسة حرص القيادات التربوية على إدخال أسلوب التعليم اإللكتروني في كافة مراحل التعليم ،خاصة
التعليم الجامعي.
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دراسة العنيزي(2017م) .بعنوان "فعالية استخدام المنصات التعليمية ( )Edmodoلطلبة تخصص الرياضيات
.4
والحاسوب بكلية التربية األساسية بدولة الكويت".
هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية استخدام المنصات التعليمية ( )Edmodoلطلبة تخصص الرياضيات والحاسوب
بكلية التربية األساسية في الكويت ،وتكون مجتمع الدراسة من كافة طلبة وطالبات كلية التربية األساسية بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب من ذوي تخصص الرياضيات والحاسوب في الكويت ،وتم اختيار عينة عشوائية عددها  230منهم،
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة لجمع البيانات الالزمة.
وكان من أهم نتائج الدراسة أن الطلب ة لديهم اإلمكانات الشخصية والدافعية الستخدام المختبرات الخاصة بالحاسوب
ولكن ،تنقصهم اإلمكانات المادية التي تسهل لهم عملية االستخدام.
أما أهم توصيات الدراسة فكان إنشاء شبكات تواصل بين المكتبات المدرسية في المناطق المختلفة ،وبينها وبين المعلمين
والطالب لنقل وتبادل المعرفة للبرامج المطورة للمنصات اإللكترونية.
ثانياً /الدراسات األجنبية
 .1دراسة et al Ilievski (2019.م)" .منصات التعلم اإللكتروني :مستقبل التعليم".
E-learning platforms: The future of education.
هدفت هذه الدراسة المفاهيمية إلى التعرف ألهمية استخدام منصات التعلم اإللكتروني في التعليم العالي ،حيث أصبح
استخدام منصات التعليم اإللكتروني شائعاً ،وتتيح منصات التعلم اإللكتروني إنشاء "فصول افتراضية" حيث يمكن للمعلمين
توزيع المواد التعليمية وإجراء االختبارات.
وبيّنت نتائج الدراسة أن هذه المنصات تسهل التعلم التعاوني وتسمح للطالب والمعلمين بالتواصل مع بعضهم البعض،
حيث إن هذه المنصات أصبحت مضمنة في المناهج الدراسية ،فقد أصبح استخدامها شائعاً.
وكان من أهم توصيات الدراسة العمل على تبني األساليب الحديثة في التعليم نظرا ً ألن التعليم التقليدي مكلف ،ويستغرق
وقتا ً طويالً ويمكن أن تختلف النتائج ،كما أصبحت أهمية التعلم اإللكتروني اآلن حقيقة ويمكن أن تقدم بديالً أسرع بكثير
وأرخص وأكثر فعالية من الطرق التقليدية في التعلم.
.2

دراسة 2019(Kumaz et alم) .بعنوان "منصات التعلم اإللكتروني لتحويل التعليم العالي من خالل التعلم عن بعد".

E-learning platforms for transforming higher education through distance learning
هدفت هذه الدراسة المفاهيمية إلى التعرف على مفهوم منصات التعليم اإللكتروني التي تدعم التعليم العالي وتتيح التعلم
عن بعد ،حيث وجد الباحثون أن هناك العديد من منصات التعليم اإللكتروني الموجودة والمختارة أكثر مالءمة ومستقبلية
وتدعم التعليم العالي.
وكان من أهم نتائج الدراسة أن نظام التعليم التقليدي فشل في الحفاظ على التقنيات واألدوات المتقدمة في نظام التعلم،
كما أن منصات التعليم اإللكتروني آخذة في الظهور كبديل ،وتوفر فرصة لتعلم األشياء دون حاجز الموقع ومرونة التعلم في
أي وقت ،وتتمثل فوائد استخدام منصات التعليم اإللكتروني في التعلم عن بُعد في توفير الوقت والمال واإلدارة الفعالة ورسم
خرائط المناهج الدراسية وسهولة الوصول إلى المعلومات ومحتوى الدورة التدريبية الحديث وإعداد التقارير المتقدمة والتعلم
متعدد الوسائط مع الوصول إلى مجموعة واسعة من مواد التعلم من جميع أنحاء العالم.
وكان من أهم توصيات الدراسة ضرورة تمكين منصات التعليم اإللكتروني حيث توفر تفاعلية على اإلنترنت تساعد
الطالب في تعلمهم ،وتزيد من دوافعهم التعليمية من خالل الموارد المفتوحة المصدر.
دراسة 2018(Quincey, Abuhlfaiaم) .بعنوان "العوامل الدافعة الستخدام منصات التعلم اإللكتروني في التعليم
.3
العالي :دراسة رسم الخرائط المنهجية".
The Usability of E-learning Platforms in Higher Education: A Systematic
Mapping Study
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هدفت الدراسة إلى الت عرف على مفهوم منصات التعليم العالي ،حيث زاد استخدام التعليم اإللكتروني في التعليم العالي
بشكل كبير في السنوات األخيرة ،مما أدى إلى إجراء العديد من الدراسات للتحقق من العوامل الدافعة إلى استخدام المنصات
من قبل المستخدمين.
وكان من أهم نتائج الدراسة أن أهم عوامل استخدام المنصات اإللكترونية التعليمية ،الفعالية والرضا والكفاءة وسهولة
االستخدام .
وكان من أهم توصيات الدراسة إجراء المزيد من الدراسات التي تبحث في الوسائل والتقنيات التعليمية الحديثة األخرى
التي تدعم عملية التعليم.
دراسة 2018(.Giorgiana et alم) .بعنوان "تحديد فعالية منصات التعلم اإللكتروني بين الطالب الذين يستخدمون
.4
تقنية تتبع العين".
Identifying the effectiveness of e-learning platforms among students using
Eye-Tracking technology
هدفت هذه الدراسة المفاهيمية إلى التعرف على تحديد فعالية منصات التعلم اإللكتروني بين الطالب الذين يستخدمون
تقنية تتبع العين ،حيث أدى ظهور أجهزة الكمبيوتر إلى تطور سريع لبيئة التعلم ،كما ساهمت أدوات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت الجديدة في تغييرات كبيرة في التعلم ،كما ظهرت أشكال جديدة من التعلم ،مثل التعلم في البيئة االفتراضية
(التعلم اإللكتروني).
وكان من أهم النتائج أن منصات التعليم اإللكتروني تعتبر عالمة مميزة للطالب ،ولكن ال تزال هناك إمكانات التحسين
للوصول إلى مستوى متقدم تقنياً.
وكان من أهم توصيات الدراسة ضرورة توجه المؤسسات التربوية نحو المنصات التعليمية اإللكترونية كأداة لتبادل
ومشاركة المعرفة ،وتحسين أداء العملية التعليمية بين الطالب والمعلم.



التعقيب على الدراسات السابقة
أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

من حيث الهدف :هدفت الدراسة إلى التعرف على دور توظيف المنصات اإللكترونية في تنمية التحصيل الدراسي في مادة
الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني المتوسط ،وتنوعت أهداف الدراسات السابقة مثل دراسة الجهني(2019م) التي هدفت
إلى تقييم منصة إدمودو اإللكترونية في ضوء معايير سهولة االستخدام ،ودراسة األحمدي (2019م) التي هدفت إلى معرفة
فعالية منصة أكادوكس ( )Acadoxاإللكترونية من خالل برنامج قاريء الشاشات في التحصيل وتنمية الدافعية لدى الطالبات
ذوات اإلعاقة البصرية ،ودراسة الباوي (2019م) التي هدفت إلى معرفة أثر المنصة التعليمية Google Classroomفي
تحصيل طلبة قسم الحاسبات لمادة Image Processingواتجاهاتهم نحو التعلم اإللكتروني ،ودراسة العنيزي(2017م)
التي هدفت إلى معرفة فعالية استخدام المنصات التعليمية ( )Edmodoلطلبة تخصص الرياضيات والحاسوب بكلية التربية
األساسية بدولة الكويت.
من حيث بيئة الدراسة :أجريت الدراسة الحالية في المملكة العربية السعودية وبالتالي فإنها اتفقت مع بعض الدراسات مثل دراسة
الجهني(2019م) ،ودراسة العنزي وآخرون (2018م) ،بينما اختلفت مع دراسة العنيزي(2017م) التي أجريت في الكويت.
من حيث أداة الدراسة :اعتمدت الدراسة الحالية على االستبانة لجمع البيانات ،وبالتالي فإنها اتفقت مع بعض الدراسات مثل دراسة
الجهني(2019م) ،ودراسة العنيزي(2017م) ،واختلفت مع بعض الدراسات التي اعتمدت على االختبار التحصيلي مثل دراسة
األحمدي (2019م) ،ودراسة الباوي (2019م).
من حيث منهجية الدراسة :اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة العنيزي(2017م) في اعتمادها على المنهج الوصفي التحليلي ،بينما
اختلفت مع دراسة األحمدي (2019م) ،ودراسة الباوي (2019م) في اعتمادها على المنهج شبه التجريبي.
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اإلطار التطبيقي للدراسة
 .1مجتمع وعينة الدراسة

يعرف مجتمع الدراسة بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث(صافي ،)2018،وبناء على مشكلة الدراسة وأهدافها
فإن المجتمع المستهدف يتكون من جميع معلمي الرياضيات في منصة شمس اإللكترونية والبالغ عددهم  550معلم ومعلمة ،وتم
اختيار عينة عشوائية طبقية عددها  197معلما ً ومعلمة من مجتمع الدراسة األصلي حسب معادلة روبيرت ماسون:

 :حجم المجتمع : ،قسمة الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة  0.95أي قسمة 1.96
حيث أن : ( :حجم العينة،
:نسبة توافر الخاصية وهي  : ،0.50النسبة المتبقية للخاصية وهي . )0.50
على معدل الخطأ ،0.05
جدول ( :)1.2توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ً لمتغيراته
العدد النسبة المئوية
مستوى المتغير
المتغير
%91.9 181
ذكور
النوع االجتماعي
%8.1
16
إناث
%100 197
المجموع
%29.9
59
أقل من  30سنة
من  30إلى أقل من  40سنة %54.3 107
العمر
%7.1
من  40إلى أقل من  50سنة 14
%8.6
17
 50سنة فأكثر
%100 197
المجموع
%19.8
39
دبلوم فأقل
%77.7 153
بكالوريوس
المؤهل العلمي
%0
0
ماجستير
%2.5
5
دكتوراه
%100 197
المجموع
.2

أداة الدراسة

تم إعداد استبانة حول "دور توظيف المنصات اإللكترونية في تنمية التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لدى طالبات
الصف الثاني المتوسط :منصة شمس نموذجاً" تكونت من  3أجزاء:
 .1الجزء األول :المعلومات العامة( :النوع االجتماعي ،العمر ،المؤهل العلمي)
 .2الجزء الثاني :والمكون من المجاالت التالية:
 المجال األول /سهولة استخدام منصة شمس.
 المجال الثاني /سهولة التذكر في منصة شمس.
 المجال الثالث /الكفاءة في استخدام منصة شمس.
 المجال الرابع /الرضا عن استخدام منصة شمس.
 المجال الخامس /األخطاء في منصة شمس.
الجزء الثالث :المكون من" أسباب تدني مستوى التحصيل الرياضي عند الطالب" ،واستخدم الباحث سلم التقدير
.3
ً
الخماسي في االستبيان ،وقد أعطيت الدرجات لالستجابات على النحو اآلتي )5( :درجات لالستجابة كبيرة جدا ،و( )4درجات
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لالستجابة كبيرة ،و( )3درجات لالستجابة المتوسطة ،و( )2درجة لالستجابة القليلة ،و( )1درجة لالستجابة القليلة جداً ،وقد
وضع التقسيم التالي للمتوسطات الحسابية لتحديد الدرجة ،حيث:
 )1.80-1.00( تدل على درجة موافقة قليلة جداً.
 )2.60-1.80( تدل على درجة موافقة قليلة.
 )3.40-2.60( تدل على درجة موافقة متوسطة.
 )4.20-3.40( تدل على درجة موافقة كبيرة.
 )5.00-4.20( تدل على درجة موافقة كبيرة جداً.
صدق األداة

.3

تم التأكد من صدق االستبيان بطريقة (الصدق الظاهري) حيث عرضه على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة وتم األخذ
بجميع مالحظات السادة المحكمين من حيث الحذف واإلضافة والتعديل ،ومدى مناسبة فقرات األداة لمجاالت الدراسة.
ثبات األداة

.4

تم التأكد من ثبات االستبيان من خالل عينة استطالعية على مجموعة من معلمي الرياضيات في منصة شمس اإللكترونية
والبالغ عددهم ( )30معلم ومعلمة ،وبعد إجراء المعالجات اإلحصائية تبين أنه بلغ معامل الثبات (ألفا كروبناخ) لمجاالت توظيف
المنصات اإللكترونية ( )0.813بينما بلغ معامل الثبات لتنمية التحصيل الدراسي ( ، )0.731وبلغ الثبات الكلي لألداة ()0.892
وتعد هذه القيمة كافية ألغراض الدراسات في البحوث العلمية ،ودالة على أن أداة الدراسة تتميز بالثبات.
عرض النتائج ومناقشتها

.5


النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي ينص على"ما مستوى توفر أبعاد توظيف المنصات اإللكترونية في شبكة شمس من
وجهة نظر معلمي الرياضيات؟"

ولإلجابة عن هذا التساؤل تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية للمجاالت الخاصة
بهذا السؤال الستجابات أفراد عينة الدراسة ،حيث الجدول ( )2.2يوضح ذلك:
جدول ( :) 2.2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لكل المجاالت المتعلقة بتوظيف المنصات
اإللكترونية في شبكة شمس من وجهة نظر معلمي الرياضيات
الرقم المجاالت

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري األهمية النسبية ترتيب المجال

3.84
سهولة استخدام منصة شمس
1
4.13
سهولة التذكر في منصة شمس
2
الكفاءة في استخدام منصة شمس 4.16
3
الرضا عن استخدام منصة شمس 3.97
4
4.01
األخطاء في منصة شمس
5
4.02
الكلي للمجاالت

0.562
0.473
0.576
0.619
0.389
0.276

%76.8
%82.6
%83.2
%79.4
%80.2
%80.2

5
2
1
4
3
عالية

يبين الجدول ( )2.2قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية وترتيب المجاالت حسب أهميتها في
نتائج الدراسة ،ومن خالل مالحظة القيم الواردة في الجدول يتبين أن مجال الكفاءة في استخدام منصة شمس قد احتل على
المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.16وبأهمية نسبية ( ،)%83.2بينما احتل مجال سهولة التذكر في منصة شمس المرتبة
الثانية بمتوسط حسابي ( )4.13وبأهمية نسبية ( ،)82.6%واحتل مجال األخطاء في منصة شمس المرتبة الثالثة بمتوسط
حسابي ( )4.01وبأهمية نسبية ( )80.2%واحتل مجال الرضا عن استخدام منصة شمس الترتيب الرابع بمتوسط حسابي
( )3.97وبأهمية نسبية ( ،)79.4%أخيرا ً احتل مجال سهولة استخدام منصة شمس المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي()3.84
وبأهمية نسبية ( ،)76.8%ويالحظ أن المتوسط الكلي لجميع المجاالت بلغ ( )4.02وبأهمية نسبية (.)80.2%
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن منصة شمس تحرص على إتاحة العديد من المزايا في تصميم المنصة ،مثل سهولة
االستخدام ،وسهولة التذكر ،والكفاءة في استخدام المنصة ،والرضا عن استخدام المنصة ،باإلضافة إلى تقليل نسبة األخطاء في
استعمال المنصة ،إذ إن تكا مل هذه المميزات يساهم في إتاحة الفرص للمستخدمين في التعرف على كافة الخدمات واإلضافات
التي توفرها المنصة بكفاءة وفعالية.
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واتفقت هذه الدراسة مع نتائج العديد من الدراسات مثل دراسة ( Giorgianaوآخرون2018 ،م) ،و دراسة
( ،)Abuhlfaia, Quincey, 2018ودراسة (الجهني2019 ،م) ،ودراسة (العنيزي2017 ،م) ،ودراسة (Ilievski
وآخرون2019 ،م) ،ودراسة (العنزي وآخرون2018 ،م) ،ودراسة ( Giorgianaوآخرون2018 ،م).


تحليل نتائج مجاالت توظيف المنصات اإللكترونية:

ولتحليل نتائج القسم االول فقد تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لكل فقرة من فقرات
المجال الذي تنتمي إليه:


تحليل فقرات المجال األول :سهولة استخدام منصة شمس:

جدول ( :)3.2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية وترتيب الفقرات المتعلقة بمجال سهولة استخدام
منصة شمس
المتوسط
الحسابي
3.71

الرقم العبارة

االنحراف
المعياري
1.209

األهمية
النسبية
%74.2

5

0.795

%78.6

2

1.126

%77

3

%79.2

1
4
عالية

1

تتميز منصة شمس بسهولة التسجيل فيها.
يمكنني تدريب اآلخرين الذين لم يستخدموا منصة شمس
3.93
من قبل على طريقة استخدامها.
تستخدم في منصة شمس أيقونات مألوفة يسهل على
3.85
المستخدمين تعلم وظائفها.
يحتاج التعرف على خصائص منصة شمس إلى وقت3.96 .

0.938

5

3.75

1.093

%75

3.84

0.562

%76.8

2
3
4

يحتاج التعامل مع منصة شمس إلى تدريب مكثف.

الكلــــي

الترتيب

يبين الجدول ( )2.3قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية وترتيب كل فقرة من فقرات مجال
سهولة استخدام منصة شمس ،ومن خالل مالحظة القيم الواردة في الجدول يتبين ان الفقرة ( )4التي تنص على "يحتاج التعرف
على خصائص منصة شمس إلى وقت" قد احتلت المرتبة األولى من بين فقرات المجال بمتوسط حسابي ( )3.96وبأهمية نسبية
( ،)79.2%بينما الفقرة ( )1التي تنص على "تتميز منصة شمس بسهولة التسجيل فيها" احتلت المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي
( )3.71وبأهمية نسبية ( ،)74.2%كما بلغ المتوسط الحسابي الكلي للمجال ( )3.48وبأهمية نسبية (.)76.8%
إن المحلل لهذه النتائج يجد أن جميعها جاءت بدرجات عالية ،مما يدل على سهولة وبساطة استخدام منصة شمس من وجهة
نظر المعلمين ،وقد يعود هذا إلى المميزات التي تتمتع بها منصة شمس بدايةً من التسجيل بها وحتى التدريب لها وإمكانية
استخدامها فيما بعد.


تحليل فقرات المجال الثاني :سهولة التذكر في منصة شمس:

جدول ( :)4.2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية وترتيب الفقرات المتعلقة بمجال سهولة التذكر
في منصة شمس
المتوسط
الرقم العبارة
الحسابي
تتوافر في منصة شمس خصائص تسهل تذكر وظائفها4.18 .
6
تساعد سهولة منصة شمس المستخدم في تذكر طريقة
4.31
7
استخدامها.
تتميز منصة شمس بترابط خصائصها المختلفة بشكل
4.11
8
يسهل على المستخدم تذكر طريقة استخدامها.
يمكنني استخدام منصة شمس بسهولة حتى لوانقطعت
4.13
9
عنها لفترة طويلة.
تتسم منصة شمس بالتعقيد وتحتاج إلى فترة لتذكر كيفية
3.92
10
التعامل معها.

االنحراف
المعياري
0.907

األهمية
النسبية%
%83.6

2

0.911

%86.2

1

0.864

%82.2

4

0.777

%82.6

3

1.093

%78.4

5

الترتيب

21

4.13

الكلي

0.473

%82.6

عالية

يبين الجدول ( )2.4قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية وترتيب كل فقرة من فقرات مجال
سهولة التذكر في منصة شمس  ،ومن خالل مالحظة القيم الواردة في الجدول يتبين أن الفقرة ( )7التي تنص على "تساعد
سهولة منصة شمس المستخدم في تذكر طريقة استخدامها" قد احتلت المرتبة األولى من بين فقرات المجال بمتوسط حسابي
( )4.31وبأهمية نسبية ( ،)86.2%بينما الفقرة ( )10التي تنص على "تتسم منصة شمس بالتعقيد وتحتاج إلى فترة لتذكر كيفية
التعامل معها" احتلت المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )3.92وبأهمية نسبية ( ،)78.4%كما بلغ المتوسط الحسابي الكلي
للمجال ( )4.13وبأهمية نسبية ( ،)82.6%وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن توفير المنصة للعديد من الميزات التي تدعم
سهولة التذكر لخصائصها ووظائفها المختلفة لدى المستخدمين ،والتي تتيح لهؤالء المستخدمين التذكر في أي وقت.


تحليل فقرات المجال الثالث :الكفاءة في استخدام منصة شمس:

جدول ( :)5.2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية وترتيب الفقرات المتعلقة بمجال الكفاءة في
استخدام منصة شمس
االهمية
االنحراف
المتوسط
الترتيب
الرقم العبـــــارة
النسبية%
المعياري
الحسابي
تحتوي منصة على خاصية التنبيهات التي تطلع
1
%88.6
0.723
 11المستخدمين على كل ما يستجد عن المقررات التي 4.43
تشملها.
تعبر األيقونات المستخدمة في منصة شمس عن
3
%82
0.892
4.10
12
الوظائف المرتبطة بها.
4
%80.4
0.872
4.02
 13تمتاز منصة شمس بسهولة التنقل بين مكوناتها.
تشتمل منصة شمس على قائمة مهمات وأوامر سهلة
2
%87
0.478
4.35
14
االستخدام.
يستغرق االنتقال من صفحة ألخرى في منصة شمس
5
%78.4
0.903
3.92
15
وقت قصيرة.
عالية
%83.2
0.576
4.16
الكلــــي
يبين الجدول ( )2.5قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية وترتيب كل فقرة من فقرات مجال
الكفاءة في استخدام منصة شمس ،ومن خالل مالحظة القيم الواردة في الجدول يتبين أن الفقرة ( )11التي تنص على "تحتوي
منصة على خاصية التنبيهات التي تطلع المستخدمين على كل ما يستجد عن المقررات التي تشملها" قد احتلت المرتبة األولى
من بين فقرات المجال بمتوسط حسابي ( )4.43وبأهمية نسبية ( ،)88.6%بينما الفقرة ( )15التي تنص على "يستغرق االنتقال
من صفحة ألخرى في منصة شمس وقت قصيرة" احتلت المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )3.92وبأهمية نسبية (،)%78.4
كما بلغ المتوسط الحسابي الكلي للمجال ( )4.16وبأهمية نسبية (.)83.2%
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى فعالية التصميم الداخلي وسالسة قوائم محتوى منصة شمس ،والتي تتيح الكفاءة لمستخدمي
المنصة في استخدامها ألغراضهم المختلفة والمتنوعة.


تحليل فقرات المجال الرابع :الرضا عن استخدام منصة شمس:

جدول ( :) 6.2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية وترتيب الفقرات المتعلقة بمجال الرضا عن
استخدام منصة شمس
الرقم العبـــــارة
16
17
18
19

المتوسط
الحسابي
3.94
3.92

يشعر استخدام منصة شمس بالرضا.
تتسم بيئة منصة شمس بأنها بيئة آمنة وجذابة.
تمكن منصة شمس المستخدم من إضفاء طابع شخصي على
4.28
ملفه.
يساعد استخدام منصة شمس في التغلب على أي شعور بالقلق
3.92
قد ينتاب المستخدم تجاه التواصل مع أستاذة المقرر ،أو

االنحراف
المعياري
1.202
0.979

األهمية
النسبية%
%78.8
%78.4

3
4

0.452

%85.6

1

1.279

%78.4

2

الترتيب
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الحصول على المحاضرات أو تسليم المهمات التعليمية
المطلوبة.
يسعى المستخدم في منصة شمس إلى استخدامها بشكل
3.81
20
مستمر.
3.97
الكلــــي

1.233

%76.2

5

0.617

%79.4

عالية

يبين الجدول ( )2.6قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية وترتيب كل فقرة من فقرات مجال
الرضا عن استخدام منصة شمس ،ومن خالل مالحظة القيم الواردة في الجدول يتبين أن الفقرة ( )18التي تنص على "تمكن
منصة شمس المستخدم من إضفاء طابع شخصي على ملفه" .قد احتلت المرتبة األولى من بين فقرات المجال بمتوسط حسابي
( )4.28وبأهمية نسبية ( ،)85.6%بينما الفقرة ( )20التي تنص على "يسعى المستخدم في منصة شمس إلى استخدامها بشكل
مستمر" احتلت المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )3.81وبأهمية نسبية ( ،)76.2%كما بلغ المتوسط الحسابي الكلي للمجال
( )3.97وبأهمية نسبية (.)79.4%
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى اهتمام منصة شمس برضا المعلمين عن أداء المنصة واستخدامها للتعليم ،لذلك يشعرون
بأنها بيئة آمنة وجذابة وتحفظ الحقوق.


تحليل فقرات المجال الخامس :األخطاء في منصة شمس:

جدول ( :) 7.2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية وترتيب الفقرات المتعلقة بمجال األخطاء في
منصة شمس
الرقم العبـــــارة
21
22
23
24
25
الكلــــي

تحتوي منصة شمس على دليل مساعدة يمكن من خالله
استكشاف األخطاء ومعالجتها.
تسهل منصة شمس التراجع عن األخطاء عند ارتكابها
كاستعادة مقرر محذوف.
يظهر عند استخدام منصة شمس مربع حوار يطلب من
المستخدم تأكيد بعض اإلجراءات أو رفضها كحذف مقرر
أو إضافته.
يتغير في منصة شمس لون الحقل ،أو يظهر مربع حوار إذا
غفل المستخدم عن إضافة أو ملء بعض الحقول المطلوبة
عند إرسال تدوينة أو رسالة.
يحتاج المستخدم في بعض المرات عند استخدام منصة شمس
إلى مراجعة أساتذة المقرر أو أحد المستخدمين لمعالجة خطأ
تم ارتكابه في تسليم مهمة ،أو إرسال استفسار.

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

األهمية
النسبية%

الترتيب

4.06

1.092

%81.2

3

3.97

1.201

%79.4

4

3.79

1.246

%75.8

5

4.10

1.080

%82

2

4.11

1.096

%82.2

1

4.01

0.617

%80.2

عالية

يبين الجدول ( )2.7قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية وترتيب كل فقرة من فقرات مجال
األخطاء في منصة شمس  ،ومن خالل مالحظة القيم الواردة في الجدول يتبين أن الفقرة ( )25التي تنص على "يحتاج المستخدم
في بعض المرات عند استخدام منصة شمس إلى مراجعة أساتذة المقرر أو أحد المستخدمين لمعالجة خطأ تم ارتكابه في تسليم
مهمة ،أو إرسال استفسار" قد احتلت المرتبة األولى من بين فقرات المجال بمتوسط حسابي ( )4.11وبأهمية نسبية (،)82.2%
بينما الفقرة ( )23التي تنص على "يظهر عند استخدام منصة شمس مربع حوار يطلب من المستخدم تأكيد بعض اإلجراءات أو
رفضها كحذف مقرر أو إضافته" احتلت المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )3.79وبأهمية نسبية ( ،)75.8%كما بلغ المتوسط
الحسابي الكلي للمجال ( )4.01وبأهمية نسبية (.)80.2%
إن المحلل لهذه النتائج يجد أن جميعها جاءت بدرجات عالية ،ويمكن بهذا اعتبارها مؤشرات إلى مدى توافر معيار إصالح
األخطاء على منصة شمس من وجهة نظر معلمي الرياضيات.
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النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي ينص على"ما أسباب تدنى مستوى تحصيل الدراسي لطالبات الصف الثاني المتوسط
في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر معلمي الرياضيات؟"

ولتحليل نتائج القسم الثاني فقد تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لكل فقرة من فقرات
هذا السؤال:
جدول ( :)8.2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية وترتيب الفقرات المتعلقة بأسباب تدني مستوى
التحصيل الرياضي عند الطالب من وجهة نظر معلمي الرياضيات
الرقم العبارة
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
الكلي

افتقار المعلم إلى التأهيل التربوي.
ضعف المستوى األكاديمي للمعلم.
زيادة األعباء اإلدارية والفنية المكلف بها المعلم.
زيادة عدد الطلبة في الفصل عن الحد المناسب.
قلة التدريب العملي لمعلمي الرياضيات على كيفية
التعامل مع المنهاج.
إهمال استخدام وسائل ووسائط التعليم.
االتجاه السلبي من المعلم نحو المهنة وقلة الدافعية.
قلة المتابعة اليومية للتعيينات البيتية.
عدم التخطيط الجيد للحصص والدروس.
تنقالت المعلمين وعدم استقرارهم.
افتقار المعلم لخطط عالجية لطالبه الضعفاء.
عدم اهتمام المعلم بالتعزيز.
إهمال المعلم لنموه األكاديمي في الرياضيات.
الضعف التراكمي لدى الطالب في مادة
الرياضيات.
النظرة السلبية عند الطالب الرياضيات.

المتوسط
الحسابي
4.21
3.94
4.31
3.92

االنحراف
المعياري
0.811
0.959
0.841
1.164

األهمية
النسبية%
%84.2
%78.8
%86.2
%78.4

3
8
2
10

4.46

0.681

%89.2

1

4.19
4.05
3.20
3.90
4.21
3.93
3.88
3.90

0.911
0.985
1.302
0.997
0.830
1.088
1.146
1.202

%83.8
%81
%64
%78
%84.2
%78.6
%77.6
%78

5
6
15
11
4
9
13
12

4.04

0.913

%80.8

7

3.70

1.314

%74

14

3.99

0.334

%79.8

عالية

الترتيب

يبين الجدول ( )2.8قي م المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية وترتيب كل فقرة من فقرات أسباب
تدني مستوى التحصيل الرياضي عند الطالب ،ومن خالل مالحظة القيم الواردة في الجدول يتبين أن الفقرة ( )30التي تنص
على "قلة التدريب العملي لمعلمي الرياضيات على كيفية التعامل مع المنهاج" قد احتلت المرتبة األولى من بين الفقرات بمتوسط
حسابي ( )4.46وبأهمية نسبية ( ،)%89.2بينما الفقرة ( )33التي تنص على "قلة المتابعة اليومية للتعيينات البيتية" احتلت
المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )3.20وبأهمية نسبية ( ،)64%كما بلغ المتوسط الحسابي الكلي للمجال ( )3.99وبأهمية
نسبية (.)79.8%
إن المحلل لهذه النتائج يجد أن جميعها جاءت بدرجات عالية ،مما يدل على ضعف الخبرة لدى معلمي الرياضيات وما ينتج
عنها من افتقار المعلم للخطط العالجية لطالبه الضعفاء ،واالهمال في استخدام وسائل ووسائط التعليم ،وقلة التدريب العملي
لمعلمي الرياضيات على كيفية التعامل مع المنهاج ،وعدم المتابعة والتخطيط الجيد للحصص والدروس ،وهذه إحدى األسباب
التي تؤدي إلى الضعف التراكمي لدى الطالبات في مادة الرياضيات ،والنظرة السلبية لها ،وهذا يتفق مع دراسة (الجهني،
2019م) ،ومع دراسة (العنيزي2017 ،م) ،ومع دراسة (.)2018،Giorgiana


النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي ينص على"ما دور توظيف المنصات اإللكترونية في تنمية التحصيل الدراسي في
مادة الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني المتوسط من وجهة نظر معلمي الرياضيات؟"

ولتحليل نتائج هذا السؤال تم استخدام نموذج تحليل االنحدار الخطي ،لمعرفة أفضل نموذج انحدار يؤثر على تنمية التحصيل
الدراسي في مادة الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني المتوسط ،وقد أشتمل أفضل نموذج على (سهولة التذكر في منصة
شمس ،الكفاءة في استخدام منصة شمس ،تجنب األخطاء في منصة شمس) حيث تم استبعاد (سهولة استخدام منصة شمس،
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الرضا عن استخدام منصة شمس) ألنها ال تؤثر في تنمية التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني
المتوسط.
جدول ( :)9.2تحليل االنحدار الخطي المتدرج
القيمة االحتمالية
معامل االنحدار قيمة اختبار T
المتغيرات المستقلة
.Sig
001.
3.477
1.437
المقدار الثابت
673.
422.
020.
سهولة استخدام منصة شمس
000.
5.326
237.
سهولة التذكر في منصة شمس
000.
7.044
الكفاءة في استخدام منصة شمس 258.
341.
955.الرضا عن استخدام منصة شمس 034.-
031.
2.175
141.
األخطاء في منصة شمس
معامل التحديد = ( ،) 380.معامل التحديد ال ُمعدل = ()364.
وقد تبين من الجدول السابق أن:
 عندما ترتفع سهولة التذكر في منصة شمس لدى معلمي الرياضيات بقيمة  100%يزداد التحصيل الدراسي في مادة
الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني المتوسط بمقدار .23.7%
 عندما ترتفع الكفاءة في استخدام منصة شمس لدى معلمي الرياضيات بقيمة  100%يزداد التحصيل الدراسي في مادة
الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني المتوسط بمقدار .25.8%
 عندما ترتفع القدرة على تجنب األخطاء ومعالجتها في منصة شمس لدى معلمي الرياضيات ،بقيمة  100%يزداد
التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني المتوسط بمقدار .14.1%
 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع الذي ينص على :هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين
مستويات أفراد عينة الدراسة حول دور توظيف المنصات اإللكترونية في تنمية التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات
لدى طالبات الصف الثاني المتوسط تعزى للمتغيرات الشخصية (النوع االجتماعي– العمر  -المؤهل العلمي).
 لإلجابة عن هذه الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار  T-testلعينتين مستقلتين لمعرفة دالالت الفروق حول دور
توظيف المنصات اإللكترونية في تنمية التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني المتوسط
وفقًا لمتغير النوع االجتماعي ،كما قام باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي  ANOVAلمعرفة دالالت الفروق حول
دور توظيف المنصات اإللكترونية في تنمية التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني المتوسط
وفقًا لمتغير (العمر -المؤهل العلمي) فكانت النتائج كما على النحو التالي:
 الفروق حسب النوع االجتماعي:
جدول ( :)10.2اختبار دالالت الفروق حول دور توظيف المنصات اإللكترونية في تنمية التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات
لدى طالبات الصف الثاني المتوسط من وجهة نظر معلمي الرياضيات وفقا ً لمتغير النوع االجتماعي
النوع
العدد الوسط الحسابي االنحراف المعياري قيمة  Tمستوى الداللة
االجتماعي
267.
4.04 181
المنصات ذكر
توظيف
026. 2.440
اإللكترونية
319.
3.84 16
أنثى
تنمية التحصيل الدراسي

ذكر

4.01 181

323.

020. 2.556

380.
3.76 16
أنثى
يتضح من الجدول السابق أن قيمة اختبار  tللتحقق من مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية حول توظيف المنصات
اإللكترونية وفقًا لمتغير النوع االجتماعي كانت تساوي ( ،)2.440ومستوى الداللة ( )026.وهي أقل من  0.05وبالتالي نستنتج
وجود فروق حول توظيف المنصات اإللكترونية وفقًا لمتغير النوع االجتماعي لصالح الذكور ،وكذلك تم التحقق من مدى وجود
فروق ذات داللة إحصائية حول تنمية التحصيل الدراسي وفقًا لمتغير النوع االجتماعي كانت تساوي ( ،)2.556ومستوى الداللة
( )020.وهي أقل من  0.05وبالتالي نستنتج وجود فروق حول تنمية التحصيل الدراسي وفقًا لمتغير النوع االجتماعي لصالح
الذكور.
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 الفروق حسب العمر:
جدول ( :)11.2اختبار دالالت الفروق حول دور توظيف المنصات اإللكترونية في تنمية التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات
لدى طالبات الصف الثاني المتوسط من وجهة نظر معلمي الرياضيات وفقا ً للعمر
مستوى
قيمة
االنحراف
الوسط
العدد
العمر
القسم
الداللة
F
المعياري
الحسابي
.238
3.98 59
أقل من  30سنة
من  30إلى أقل من 40
.276
4.07 107
المنصات سنة
توظيف
. 053 2.97
اإللكترونية
من  40إلى أقل من 50
.278
4.05 14
سنة
.347
3.88 17
 50سنة فأكثر
.325
4.00 59
أقل من  30سنة
من  30إلى أقل من 40
.342
3.99 107
سنة
.985 .050
تنمية التحصيل الدراسي
من  40إلى أقل من 50
.317
3.99 14
سنة
.354
3.96 17
 50سنة فأكثر
يتضح من الجدول السابق أن قيمة اختبار  fللتحقق من مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية حول توظيف المنصات
اإللكترونية وفقًا لمتغير العمر كانت تساوي ( ،)2.97ومستوى الداللة ( )0.053وهي أكبر من  0.05وبالتالي نستنتج عدم
وجود فروق حول توظيف المنصات اإللكترونية وفقًا لمتغير العمر ،وكذلك تم التحقق من مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية
حول تنمية التحصيل الدراسي وفقًا لمتغير العمر كانت تساوي ( ،)050.ومستوى الداللة ( )0.985وهي أكبر من 0.05
وبالتالي نستنتج عدم وجود فروق حول تنمية التحصيل الدراسي وفقًا لمتغير العمر.


الفروق حسب المؤهل العلمي:

جدول ( :)12.2اختبارات دالالت الفروق حول دور توظيف المنصات اإللكترونية في تنمية التحصيل الدراسي في مادة
الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني المتوسط من وجهة نظر معلمي الرياضيات وفقا ً لمتغير المؤهل العلمي
الوسط
المؤهل العلمي العدد
القسم
الحسابي
4.10 39
دبلوم
المنصات
توظيف
4.01 153
بكالوريوس
اإللكترونية
3.83
5
دكتوراه
4.07 39
دبلوم
3.96 153
بكالوريوس
تنمية التحصيل الدراسي
4.02
5
دكتوراه

االنحراف
المعياري
.130
.294
.438
.204
.358
.232

قيمة F

مستوى
الداللة

.060 2.861

.072 2.661

يتضح من الجدول السابق أن قيمة اختبار  fللتحقق من مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية حول توظيف المنصات
اإللكترونية وفقًا لمتغير المؤهل العلمي كانت تساوي ( ،)2.861ومستوى الداللة ( )0.060وهي أكبر من  0.05وبالتالي
نستنتج عدم وجود فروق حول توظيف المنصات اإللكترونية وف ًقا لمتغير المؤهل العلمي  ،وكذلك تم التحقق من مدى وجود
فروق ذات داللة إحصائية حول تنمية التحصيل الدراسي وفقًا لمتغير المؤهل العلمي كانت تساوي ( ،)2.661ومستوى الداللة
( )0.072وهي أكبر من  0.05وبالتالي نستنتج عدم وجود فروق حول تنمية التحصيل الدراسي وفقًا لمتغير المؤهل العلمي.
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النتائج والتوصيات:
 .1االستنتاجات
.1
.2
.3
.4
.5

يتوفر لدى معلمي الرياضيات أبعاد توظيف المنصات اإللكترونية في شبكة شمس وهي (سهولة االستخدام ،وسهولة التذاكر،
والكفاءة  ،والرضا ،وتجنب االخطاء).
إن من أهم أسباب انخفاض مستوى التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لطالبات الصف الثاني المتوسط في المملكة العربية
السعودية هو قلة التدريب العملي لمعلمي الرياضيات على كيفية التعامل مع المنهاج.
إن سهولة التذكر في منصة شمس ،والكفاءة في استخدام منصة شمس ،وتجنب األخطاء في منصة شمس ،من قِبل المعلمين
تؤثر في تنمية التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني المتوسط.
توجد فروق ذات داللة احصائية بين مستويات أفراد عينة الدراسة حول دور توظيف المنصات اإللكترونية في تنمية التحصيل
الدراسي في مادة الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني المتوسط تعزى لمتغير النوع االجتماعي لصالح الذكور.
ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين مستويات أفراد عينة الدراسة حول دور توظيف المنصات اإللكترونية في تنمية التحصيل
الدراسي في مادة الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني المتوسط تعزى للمتغيرات الشخصية (العمر  -المؤهل العلمي).
.2

.1
.2
.3
.4
.5

التوصيات

التوسع في استخدام منصات التعليم االلكتروني عامة ومنصة شمس خاصة من قبل كافة أعضاء هيئة التدريس في ضوء كفاءتها
ورضا المعلمين عن استخدامها.
تكثيف البرامج والتدريبات العملية لمعلمي الرياضيات على أيدي خبراء التدريس الكتساب الخبرة الكافية المؤهلة لتدريس الطلبة.
إنشاء شبكات تواصل بين المكتبات المدرسية في المناطق المختلفة ،وبين المعلمين والطالب لنقل وتبادل المعرفة للبرامج
المطورة والحديثة للمنصات اإللكترونية.
ضرورة توجه المؤسسات التربوية نحو المنصات التعليمية اإللكترونية كأداة لتبادل ومشاركة المعرفة ،وتحسين أداء العملية
التعليمية بين الطالب والمعلم.
إجراء المزيد من الدراسات التي تبحث في الوسائل والتقنيات التعليمية الحديثة األخرى التي تدعم عملية التعليم في كافة مراحل
التعليم.
المراجع:
أوالً :المراجع العربية
األحمدي ،نوال2019( .م) .فاعلية منصة أكادوكس ( )Acadoxاإللكترونية من خالل برنامج قارئ الشاشة في التحصيل
وتنمية الدافعية لدى طالبات ذوات اإلعاقة البصرية ،المجلة العربية للتربية النوعية.82-29 ،)10( .
األمين ،عثمان2019( .م) .أسباب ضعف مستوى التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لطالب الصف الثاني بالمرحلة الثانوية
والية الخرطوم ،محلية أمبدة ،العام الدراسي (2019-2018م ،المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية-337 ،)9(.
.360
الباوي ،ماجدة2019( .م) .أثر استخدام المنصة التعليمية Classroom Googleفي تحصيل طلبة قسم الحاسبات
لمادة Image Processingواتجاهاتهم نحو التعليم اإللكتروني ،المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية،)2(2 .
.170-123
البرصان ،إسماعيل2017( .م) .مستوى تحصيل طلبة المرحلة المتوسطة في مادة الرياضيات وفق مشروع تطوير الرياضيات
والعلوم الطبيعية في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية ،مجلة العلوم التربوية.191-167 ،)1(2 .

الرويلي ،ثامر2018( .م) .أثر التعلم المتمازج في التحصيل الدراسي والدافعية واالتجاهات نحو الرياضيات لدى طالب الصف
السادس االبتدائي في القريات بالمملكة العربية السعودية (رسالة دكتوراه غير منشورة) .المناهج والتدريس .الجامعة
األردنية .كلية الدراسات العليا .األردن.

شباب ،إيمان2019( .م) .أثر برنامج تدريبي مستند إلى التعليم المتمايز في التحصيل في مادة الرياضيات واالتجاهات نحوها
لدى طلبة الصف الثالث ذوي صعوبات في المدارس الحكومية في األردن (رسالة دكتوراه غير منشورة) .التربية
الخاصة .الجامعة األردنية .كلية الدراسات العليا .األردن .عمان.
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شريف ،أسماء2019( .م) .أثر المنصات التعليمية في تعديل المفاهيم البيولوجية البديلة وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى
طالبات الصف التاسع األساسي في ضوء مستوى (رسالة دكتوراه غير منشورة) .المناهج والتدريس .الجامعة األردنية.
كلية الدراسات العليا .األردن .عمان.
الطيب ،محمد2018( .م) .عالقة التفكير اإلبداعي والتحصيل الدراسي باالستثارة االنفعالية عند أداء امتحانات السباحة العملية
لدى طالب كلية التربية الرياضية ،مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي.173-153 ،)3(38 .
العتيبي ،نورة2018( .م) .أثر استخدام المقرر اإللكتروني على تحصيل طالبات قسم الرياضيات بكلية التربية بعفيف بالمملكة
العربية السعودية ،مجلة العلوم التربوية والنفسية.88-67 ،)12(2 .
العنزي ،شيمة والكراسنة ،سميح وطوالبة ،هادي2019( .م) .أثر المنصات اإللكترونية المدرسية في تعزيز قيم المواطنة
لطالبات المرحلة الثانوية السعودية .المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح والتعلم اإللكتروني.)13(7
العنزي ،هالل2019( .م) .أثر استراتيجية السّقاالت التعليمية في تنمية التحصيل الرياضي والتفكير الهندسي ودافعية التعلم
لطالب الصف الثاني المتوسط ،مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية.33- 1 ،)1(11 .
العنيزي ،يوسف2017( .م) .فعالية استخدام المنصات التعليمية ( )Edmodoلطلبة تخصص الرياضيات والحاسوب بكلية
التربية األساسية بدولة الكويت ،مجلة كلية التربية.241-193 ،)6(33 .

الغزاوي ،منال2019( .م) .فعالية األلعاب التعليمية اإللكترونية في التحصيل الدراسي وفي تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى
طلبة الصف الثالث األساسي منخفضي التحصيل في مادة الرياضيات(رسالة ماجستير منشورة) .تكنولوجيا التعليم.
الجامعة األردنية .كلية الدراسات العليا .األردن .عمان.
فالك ،فريدة2019( .م) .وسائل اإلعالم الجديدة ودورها في التعليم والتعلم اإللكتروني :المنصات التعليمية اإللكترونية نموذجاً،
المجلة العربية لإلعالم وثقافة الطفل.128-111 ،)6(.
موقع منصة شمس2019( .م) .نبذة عن شبكة شمس ،تاريخ الزيارة  28ديسمبر 2019م ،الموقع ./https://shms.sa
موقع وزارة التعليم بالمملكة2019( .م) .رؤية المملكة حول قطاع التعليم ،تاريخ الزيارة  28ديسمبر 2019م ،الموقع
.https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
مقابلة مع محمد العنيزي ،مختص تربوي ،وزارة التعليم 10 ،يناير .2020
الحمداني ،موفق ( :)2006مناهج البحث العلمي .ط .1عمان ،مؤسسة الوراق للنشر.
الدقلموني ،رماح( .)2016منصات التعليم اإللكتروني هل تكسر المألوف ،الموقع ،/https://www.aljazeera.net
تاريخ الزيارة 19 :فبراير 2020م.
الغزال ،عدنان ( %63 .)2016من طالب المملكة متعثرون
 ،/https://www.alwatan.com.saتاريخ الزيارة 19 :فبراير 2020م.

في

الرياضيات،

الموقع

صافي ،سمير ( )2018كتاب بعنوان -اإلحصاء التطبيقي -الجامعة اإلسالمية – غزة .
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.واقع ممارسة معلمي الرياضيات بالمرحلة المتوسطة التمثيالت المتعددة
ناصر بن حسين الحارثي.أ
جامعة الملك خالد – كلية التربية

 ناعم بن محمد العمري.د
جامعة الملك سعود – كلية التربية

:المستخلص
 ولتحقيق ذلك؛ تم،هدف البحث إلى الكشف عن واقع ممارسة معلمي الرياضيات التمثيالت المتعددة في التدريس
) مع ِلّ ًما ت َّم اختيارهم بالطريقة العشوائيَّة البسيطة من المدارس30(  وتكونت عينة البحث من.استخدام المنهج الوصفي المسحي
 ولجمع البيانات تم إعداد بطاقة مالحظة لرصد ممارسات المع ِلّمين التمثيالت المتعددة في.سطة الحكوميَّة في مدينة نجران
ّ ِ المتو
ّ
 وبعد معالجة البيانات إحصائيًّا؛ أظهرت النتائج أن مستوى ممارسة المع ِلمين التمثيالت المتعددة في تدريس الرياضيَّات،التدريس
 تضمين موضوع: وفي ضوء النتائج تم تقديم عد ٍد من التوصيات؛ منها.)4( ) من2.02( سط الحسابي
ّ ِ منخفض؛ حيث بلغ المتو
ٌ
ّ
.التمثيالت المتعددة في برامج التطور المهني لمع ِلمي الرياضيَّات
. الممارسات التدريسية، التمثيل الرياضي، التمثيالت المتعددة:الكلمات المفتاحية
Abstract:
Research Title: The Reality of the Practice of Mathematics Teachers for Multiple
Representations
Abstract: This research aimed to uncover the reality of teachers' practice of multiple
representations in their teaching of mathematics to the first grade of Intermediate stage;,
the descriptive approach was used. For data collection, the researchers have developed
observation card so as to investigate the teachers’ practice of multiple representations in
teaching. The research sample was consisted of (30) teachers, randomly selected from
Intermediate stage schools in the city of Najran., findings revealed a decrease in
teachers’ practice of multiple representations in teaching mathematics with an average
estimated at (2.02) out of (4.00). ;. In light of the findings concluded by the research, the
researchers have made a number of recommendations, including the following: the topic
of multiple representations should be included in the professional development programs
specifically designed for teachers of mathematics
key words: Multiple representations, Mathematical Representation, Teaching Practices
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المقدمة:
ي ِ على الفهم؛ وأن ينشط المتع ِلّمون في بناء معرفتهم بأنفسهم؛ لذلك
تؤكد التوجهات التربويَّة الحديثة على أهميَّة التعلُّم المبن ّ
ّ
سر ومو ِ ّجه للمتع ِلمين؛
ينبغي أن يتغيَّر دور المع ِلّم من اعتباره
مصدر وحي ٍد للمعرفة ،تتمركز حوله العمليَّة التعليميَّة إلى مي ِ ّ
ٍ
َّ
فيتعزز اكتساب المتع ِلّم للمعرفة ،وينقل ما تعلَّمه إلى مواقف تعليميَّة وحياتيَّة جديدة.
والفهم يعني اكتساب أو تطوير معنى للمعرفة ،وتمثيلها داخليًّا في عق ِل اإلنسان .ويؤيد عد ٌد من البحوث فرض وجود عالقة
بين التمثيل الخارجي الذي يتم عن طريق اللغة العامة أو الرموز أو الصور أو األشياء المحسوسة من جهة ،وبين التمثيل الداخلي
لألفكار من جهة أخرى (المقوشي.)2001 ،
ويشير مجيد المولى( )2009إلى أن المقصود بالفهم هو استيعاب معنى المشكلة التي تعرض على المتعلم ،فيستطيع
تصورها ،ورسم صورة ذهنية لها على شكل مخطط ذهني ،والقدرة على التعبير عنها وتمثيلها ونقلها لآلخرين ،كما يرى لش
وكرامر ودوير وبوست وزاوسكي  )Lesh,, Cramer, Doerr, Post, Zawojewski,, 2003أن الفهم في
الرياضيَّات هو إدراك الفكرة في تمثيالت مختلفة ،والمرونة في معالجتها ضمن تلك التمثيالت ،وتحويلها من تمثيل إلى آخر.
ومع تزايد اهتمام تربويي الرياضيَّات بالتعلُّم من أجل الفهم برز التمثيل الرياضي Mathematical
ي ٍ في تعليم الرياضيَّات وتعلُّمها(السواعي.)2010 ،
 ))Representationكموضوع حيو ّ
َّ
صل ووسائل تسجيل
وا
ت
ال
عصب
هي
فالتمثيالت
وإيصالها،
َّة
ي
الرياض
األفكار
وتنظيم
المسائل
وتُست َخدم التمثيالت لحل
ُ
األفكار الرياضيَّة وتحليلها ،وفي مراجعات سلكايند وجوينان( ،)2007 ،Gwenanne& ،Salkindو أدوجيمفي(Adu-
أظهر عد ٌد من البحوث أن التمثيالت المتعددة
 )Gyamfi, 2003لألبحاث في مجال التمثيالت المتعددة في تعليم الرياضيات؛
َ
تفيد المتعلمين في استيعاب المفاهيم ،وتنمية التحصيل ،وتحسين االتجاه نحو الرياضيات ،إضافة إلى أن التمثيالت أدواتٌ فعالة
للتواصل الرياضي ،وحل المسائل ،وأن التمثيالت ليست غاية في ح ِ ّد ذاتها ،وإنما هي أدوات لتعلُّم وتعليم الرياضيات.
وتقدم البنائيَّة فكرة وجود عد ٍد من مستويات تمثيل المعرفة ،أولها تمثيل المعرفة من الخبرات الحسيَّة أو كما يسميها
بياجيه ))Piajetالخبرات اإلدراكيَّة ،وهذا التمثيل أساس للتمثيالت األخرى (زيتون ،2008 ،ص.)254
وأظهرت البحوث التربويَّة أنه حتى طالب المرحلة الثانويَّة يحتاجون في دراستهم للرياضيَّات إلى التعامل مع تمثيالت
ى لديهم؛ يدعم ذلك نظريَّات بياجيه))Piajet
محسوسة للمفاهيم واألفكار الرياضية قبل أن يفهموا التعبير المجرد ويصبح له معن ً
أساس للتعلُّم الالحق (بيل ،1987 ،ص .)185ويعتقد
وبرونر ( )Brunerودينز ( )Dienesالتي تؤكد أن الخبرات المحسوسة
ٌ
ُّ
بابرت( )Papret, 1988, p.2أن أي شيء يمكن أن يكون سه َل التعلم إذا أمكن تمثيله بنموذج محسوس ،فإن لم يكن ذلك
ممكنًا فإن التعلُّم يصبح صعبًا.
سة ،وهي أساس عمليَّة التواصل إال أن فاعليتها تتناقص كلما
وعلى الرغم من أن اللغة ال غنى عنها في حجرة ال ّدِرا َ
سر عمليَّة التعلُّم(زيتون .)2008 ،وقد أوصى
زاد االعتماد عليها وح َدها ،فالجمع بين اللغة اللفظيَّة والتمثيالت غير اللفظيَّة يي ِ ّ
النذير وخشان( )2012بضرورة إتاحة فرص التعبير اللفظي وغير اللفظي لألفكار أثناء التدريس؛ ألهميته في فهم الرياضيات.
كثير من المسائل الرياضيَّة ،حيث يمثل المتع ِلّم المسألة عمليًّا بالنماذج
كما يع ُّد التمثيل استراتيجيَّة مناسبة لح ٍّل
ٍ
المحسوسة ،أو باألدوات ،أو بالعمالت ،وتستخدم هذه االستراتيجية عندما يكون هناك إمكانيَّة للتعبير عن المسألة برسم أو مخطط
يحول المسألة من الحالة المجردة إلى شبه المحسوسة أو المحسوسة(العمري .)2012 ،كما أظهر بحث حمد والخالدي
توضيحي ّ ِ
( )2017األثر اإليجابي الستخدام التمثيالت المتعددة في تدريس التحويالت الهندسية إلى جانب تنمية مهارات التفكير العليا.
وانطالقًا من هذه األهميَّة كان التمثيل الرياضي أحد معايير العمليَّات الخمسة ضمن معايير الرياضيَّات المدرسيَّة التي
ي National Council of Teachers of
أصدرها المجلس القومي لمع ِلّمي الرياضيَّات في الواليات المتحدة األمريك ّ
 ،)Mathematics(NCTM, 2000حيث أكد معيار التمثيل على ضرورة تمكين المتعلمين من الروضة حتى الصف الثاني
عشر من :تكوين التمثيالت واستعمالها لتنظيم وتوصيل األفكار الرياضيَّة ،واختيار التمثيالت الرياضيَّة وترجمتها لحل
المشكالت ،واستعمال التمثيالت لنمذجة وتفسير الظواهر الطبيعيَّة واالجتماعيَّة والرياضيَّة(المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات،
 ،2013ص.)123
وتع ُّد التمثيالت المتعددة من االستراتيجيَّات التي تؤكد عليها مناهج الرياضيَّات الحديثة ،وضمن استراتيجيَّات التدريس
الصفي الفاعل المعتمدة على نتائج البحوث ،إذ إنها تساعد في تطوير الفهم وجعل المعرفة ذات معنًى للمتعلمين (et Dean
.)2012 ،.al
.
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مشكلة البحث:
كبيرا ،ومن أبرز الجهود التي قامت بها
ت ُ ْولي وزارة التعليم في المملكة العربيَّة السعوديَّة مناهج الرياضيَّات اهتما ًما
ً
الوزارة لتطوير مناهج الرياضيات؛ مشروع تطوير الرياضيَّات والعلوم الطبيعية في التعليم العا ِ ّم ،الذي كان أحد مخرجاته
ترجمة ومواءمة سلسلة كتب الرياضيَّات لشركة ماجروهل ( )McGraw-Hillاألمريكيَّة.
ويع ُّد التمثيل الرياضي أحد معايير العمليَّات ضمن مبادئ ومعايير الرياضيات المدرسية التي أصدرها المجلس القومي
لمع ِلّمي الرياضيَّات ( )NCTMالتي تستند إليها مناهج الرياضيَّات المواءمة؛ حيث تعد تنمية مهارات التمثيل الرياضي لدى
المتعلمين من األهداف الرئيسة لمناهج الرياضيات(وزارة التعليم؛  .)2009واكتساب المتعلم لمهارات التمثيل الرياضي تزيد
ى للمتعلمين(.)Dean et al., 2012
من قدرته على استيعاب المفاهيم وحل المسائل الرياضية ،وتجعل المعرفة ذات معن ً
ّ
ولكن تطوير المناهج ال يقتضي تحقيق أهداف التعلم ونواتجه ،بل تشكل ممارسات المع ِلم الصفيَّة الركيزة األساس في
إصالح التعليم ،فأفضل المناهج ال يمكن أن يحقق أهدافه ما لم يكن هناك مع ِلّم يجيد استثمار اإلصالح بشكل فعَّال(الحربي
والمعثم2012 ،؛ الحيلة.)2002 ،
وقد أظهرت نتائج بحث الحربي( )2015ضعف مستوى الطالب في التمثيالت الرياضيَّة ،كما أظهر بحث
السواعي( )2010ضعفًا لدى الطالب في جانب التمثيل الرياضي مقارنةً بحل المسائل حسابيًّا.
وفي المقابل بينت نتائج بعض البحوث جدوى ممارسة معلمي الرياضيات التمثيالت المتعددة في تنمية التمثيل الرياضي
والتحصيل الدراسي لدى الطالب(أبوهالل2012 ،؛ البالصي وبرهم2010 ،؛ بهوت وعبدالقادر2005،؛ الدوسري.)2010 ،
كما أوصى عد ٌد من الباحثين بدراسة واقع ممارسة المع ِلّمين التمثيالت المتعددة؛ فأوصى سلكايندوجوينان(Silkind
& )Gwenanne, 2007بدراسة واقع ممارسات المع ِلّمين التمثيالت المتعددة في تدريس الرياضيَّات وكيفيَّة استخدامها،
والتمثيالت المفيدة في تدريس الرياضيات ،واقترح السواعي( )2010دراسة ممارسات المع ِلّمين الصفيَّة في جانب التمثيل
الرياضي ،وأوصى أبو هالل( )2012بدراسة ممارسات المع ِلّمين التمثيالت الرياضيَّة وتنميتها لدى طالبهم.
وفي ضوء ما سبق تحددت مشكلة البحث في :معرفة واقع ممارسة المع ِلّمين التمثيالت المتعددة في تدريس الرياضيَّات
سط .
في الصف األول المتو ِ ّ
أسئلة البحث:
يحاول البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:
سط؟
ما مستوى ممارسة المع ِلّمين التمثيالت المتعددة في تدريس الرياضيَّات في الصف األول المتو ِ ّ
ويتفرع منه األسئلة اآلتية:
. 1مامستوى ممارسة المعلمين التمثيالت المحسوسة في تدريس الرياضيات في الصف األول المتوسط؟
.2ما مستوى ممارسة المعلمين التمثيالت شبه المحسوسة في تدريس الرياضيات في الصف األول المتوسط؟
.3ما مستوى ممارسة المعلمين التمثيالت المجردة في تدريس الرياضيات في الصف األول المتوسط؟
.4ما مستوى ممارسة المعلمين الترجمة بين التمثيالت في تدريس الرياضيات في الصف األول المتوسط؟
هدف البحث:
سط.
الكشف عن مستوى ممارسة المع ِلّمين التمثيالت المتعددة في تدريس الرياضيَّات في الصف األول المتو ِ ّ
أهميَّة البحث:
.1قد تفيد نتائج البحث في التطور المهني لمع ِلّمي الرياضيَّات فيما يتعلق بالتمثيالت المتعددة ؛ باعتبار التمثيل الرياضي من
معايير العمليَّات التي ارتكزت عليها مناهج الرياضيَّات.
المعلّمين التمثيالت المتعددة في تدريس الرياضيات؛ يمكن أن يستخدمها
.2تقديم أداة علميَّة (بطاقة مالحظة) لقياس ممارسة
ِ
ّ
ّ
مشرفو ومشرفات الرياضيَّات لقياس ممارسات المع ِلمين والمع ِلمات للتمثيالت المتعددة في تدريس الرياضيَّات.
.3قد يفتح البحث الباب لبحوث أخرى في جانب التمثيالت المتعددة في تدريس الرياضيَّات.
حدود البحث:
الحدود الزمنية :الفصل األول من العام الدراسي 1437/1436هـ.
ّ
سطة الحكوميَّة في مدينة نجران ،على عينة من مع ِلمي الرياضيَّات للصف
الحدود المكانيَّة :ت َّم تطبيق البحث في المدارس المتو ِ ّ
سط.
األول المتو ِ ّ
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الحدود الموضوعية :تم تحديد التمثيالت المتعددة في هذا البحث في ضوء تمثيالت برونر( ،)Brunerمع تضمين معيار التمثيل
الرياضي الوارد في وثيقة مبادئ ومعايير الرياضيات المدرسية للمجلس القومي لمع ِلّمي الرياضيَّات (،)NCTM, 2000
كمؤ ِ ّ
شرات للتحقق من مستوى ممارسة المعلمين التمثيالت المتع ّدِدة في تدريس الرياضيَّات.
مصطلحات البحث:
يعرف الكبيسي وعبد هللا( ،2015ص )178التمثيالت المتعددة بأنها" :نموذج تدريسي يجسد المفاهيم،
التمثيالت المتعددةُّ :
والعالقات ،واألفكار الرياضيَّة بالمجسمات ،والصور والرسومات ،والرموز ،ويربط بين مختلف هذه التمثيالت".
وتعرف ممارسة المع ِلّمين التمثيالت المتعددة إجرائيًّا في هذا البحث بأنها :استعمال األشياء المحسوسة كاليدويات والنماذج
والمجسمات ،والتمثيالت البصريَّة شبه المحسوسة كالرسومات والصور والجداول ،والرموز الرياضيَّة المجردة واللغة للتعبير
عن األفكار الرياضيَّة ،والترجمة بين تلك التمثيالت؛ بهدف تعميق الفهم ،وتنمية التواصل ،وحل المسائل الرياضيَّة .ويقاس
مستوى ممارسة المع ِلّم للتمثيالت المتعددة من خالل بطاقة المالحظة التي أُعدت لهذا الغرض.
منهجية البحث:
تشمل :منهج البحث ،ومجتمع البحث وعينته ،وخطوات بناء أداة البحث ،والتحقق من صدقها وثباتها ،وإجراءات تطبيقها،
واألساليب اإلحصائيَّة المستخدمة في معالجة البيانات.
منهج البحث :منهج البحث هو المنهج الوصفي المسحي" ،حيث يهتم المنهج الوصفي بدراسة الظاهرة كما توجد في الواقع،
تعبيرا كيفيًّا أو كميًّا"(عبيدات وآخرون ،2012 ،ص.)176
ويصفها وصفًا دقيقًا ،ويعبر عنها
ً
مجتمع البحث:
سط في المدارس الحكوميَّة في مدينة نجران؛ في الفصل
ت َّكون مجتمع البحث من جميع مع ِلّمي الرياضيَّات للصف األول المتو ِ ّ
الدراسي األول للعام  1437/1436هـ .البالغ عددهم ( )42مع ِلّ ًما؛ يتوزعون في ( )39مدرسة متو ِ ّسطة تتبع إلدارة تعليم
نجران(إدارة شؤون المع ِلّمين 1437 ،هـ).
عينة البحث:
ّ
ت ّم بالطريقة العشوائيَّة البسيطة اختيار ( )30مع ِل ًما؛ يمثلون  %71من مجتمع البحث.
ت المتعددة َ في تدريس الرياضيات.
أداة البحث :بطاقة مالحظة لرصد واقع ممارسة المع ِلّمين التمثيال ِ
خطوات بناء بطاقة المالحظة:
ّ
 تحديد الهدف من بطاقة المالحظة :وهو جمع البيانات المتعلقة بواقع ممارسة المع ِلمين التمثيالت المتعددة في تدريس الرياضيَّاتسط.
في الصف األول المتو ِ ّ
ّ
 تحديد محاور بطاقة المالحظة :ت َّم تحديد أربعة محاور رئيسة للبطاقة في صورتها األوليَّة ،وت َّم اشتقاق ( )30مؤ ِش ًرا؛ وقد تمبناء محاور البطاقة ومؤشراتها في ضوء تمثيالت برونر واألدب التربوي الموجه لهذا البحث(شركة تطوير للخدمات التعليمية،
2014؛ المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات2013 ،؛  )Dean et al., 2012وغيرها مما ورد في األدب التربوي للبحث.
صدق بطاقة المالحظة:
للتحقُّق من الصدق الظاهري لبطاقة المالحظة تم عرضها على محكمين مختصين في تعليم الرياضيَّات والمناهج وطرق
التدريس ،وتعديلها وفق مالحظاتهم .ومن أبرز التعديالت التي أجريت ،ما يلي:
 إعادة صياغة بعض العبارات المركبة ،مثل العبارة :يستنتج مع الطالب تعميمات وعالقات رياض َّية باستعمال اليدويات .عدلتكما يلي:
يستعمل المحسوسات في استنتاج التعميمات الرياضيَّة.
 حذف وإضافة بعض العبارات ،ومن األمثلة على العبارات المضافة ،ما يلي :يدعم التفكير المنطقي المجرد بتمثيالت محسوسةوشبه محسوسة.
ثبات بطاقة المالحظة:
للتحقُّق من ثبات البطاقة قام مالحظان بتطبيقها على عينة استطالعيَّة مكونة من( )10مع ِ ّلمين من غير أفراد عينة البحث ،وتم
حساب نسبة االتفاق في المالحظة باستخدام معادلة كوبر ( .)Couperنسبة االتفاق = االتفاق مرات عدداالتفاق عدم مرات
عدد+االتفاق مرات عدد × .100
سط نسب االتفاق بين المالحظين  ،%87وتعد نسبة مقبولة لالطمئنان على ثبات بطاقة المالحظة.
وقد بلغ متو ِ ّ
إجراءات تطبيق البحث:
.1بناء أداة البحث وتحكيمها وتجريبها على عينة استطالعيَّة ،والتحقُّق من ثباتها.
.2تحديد عينة البحث.
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.3أخذ الموافقة من إدارة تعليم نجران لتطبيق أداة البحث.
.4بدء مالحظة المع ِلّمين باستخدام بطاقة المالحظة طيلة أيام الفصل األول من العام الدراسي  1437/1436هـ  ،حيث تمت
مالحظة كل مع ِلّم في حصتين دراسيتين كاملتين بفاصل زمني أسبوعين بين الزيارتين األولى والثانية.
.5معالجة بيانات البحث باستخدام األساليب اإلحصائيَّة المناسبة.
.6اإلجابة عن أسئلة البحث ومناقشتها وتفسيرها.
.7تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج البحث.
األساليب اإلحصائيَّة:
تم من خالل برنامج الرزم اإلحصائيَّة ( )SPSSاستخدام عد ٍد من العالقات اإلحصائيَّة لتحليل بيانات البحث ،وهي:
.1معادلة كوبر لحساب نسب االتفاق بين المالحظين للتحقُّق من ثبات بطاقة المالحظة.
سطات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة لوصف واقع ممارسة المع ِلّمين التمثيالت المتعددة
.2التكرارات والنسب المئويَّة والمتو ِ ّ
في تدريس الرياضيات.
نتائج البحث ومناقشتها:
لإلجابة عن السؤال الرئيس (ما مستوى ممارسة المعلمين التمثيالت المتعددة في تدريس الرياضيات في الصف األول المتوسط
؟) تم عرض ومناقشة نتائج األسئلة الفرعية ،المتعلقة بمحاور بطاقة المالحظة األربعة (التمثيالت المحسوسة ،التمثيالت شبه
المحسوسة ،التمثيالت المجردة ،الترجمة بين التمثيالت) ،ثم عرضها ومناقشتها جميعًا .وقد تم استخدام المقياس الرباعي لتقدير
سط الحسابي كما في الجدول (:)1
مستوى الممارسة حسب الفترات التالية للمتو ِ ّ
الجدول ( :)1فترات مستويات ممارسة المعلمين التمثيالت المتعددة في بطاقة المالحظة

مستوى الممارسة
منخفض جدًّا

الفترات
[]1.74 ،1

[ ]2.49 ،1.75منخفض
[ ]3.24 ،2.50متو ِ ّسط
مرتفع

[]4 ،3.25

سط؟
السؤال األول :ما مستوى ممارسة
المعلّمين التمثيالت المحسوسة في تدريس الرياضيَّات في الصف األول المتو ِ ّ
ِ
سطات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة لمؤ ِ ّشرات محور
يبين الجدول ( )2التكرارات والنسب المئويَّة والمتو ِ ّ
التمثيالت المحسوسة:
سطات الحسابيَّة واالنحرافات المعيارية لمحور التمثيالت المحسوسة
الجدول ( :)2التكرارات والنسب المئوية والمتو ِ ّ
التكرا
التكرار وفق مستوى الممارسة
ر
مستوى
المتوس االنحرا
ِّ
الترتي
م المؤ ِ ّ
الممارس
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متوس منخف منخف ط
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مرت
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ض
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 1الرياضيَّات لتنفيذ
٪
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ينفذ مع الطالب ك
 2دروس االستكشاف
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باستعمال اليدويات
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للطالب ك
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سط الحسابي لمستوى ممارسة المع ِلّمين التمثيالت المحسوسة
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جدًّا
منخفض
جدًّا
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منخفض
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منخفض
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0.82

منخفض
جدًّا

4

1.58

0.73

منخفض جدًّا

سط،
يتضح من الجدول ( )2ندرة ممارسة المع ِلّمين التمثيال ِ
ت المحسوسةَ في تدريس الرياضيَّات في الصف األول المتو ِ ّ
سط العام للمؤ ِ ّ
شرات ( )1.58من (.)4
حيث بلغ المتو ِ ّ
ّ
وقد أظهرت النتائج انخفاض ممارسة مع ِلمي الرياضيَّات لمؤشرات التمثيالت المحسوسة ما عدا المؤ ِ ّ
شر(()5يربط
سط الحسابي له ( )2.37من ( )4بمستوى
الرياضيَّات بالحياة من خالل تطبيقات محسوسة من واقع الحياة) ،حيث بلغ المتو ِ ّ
منخفض.
ويمكن مناقشة هذه النتائج وتفسيرها كما يأتي :بلغ المتو ِ ّسط الحسابي للمؤ ِ ّ
شر(( )5يربط الرياضيَّات بالحياة من خالل تطبيقات
سط حسابي ،في محور التمثيالت المحسوسة ،ويمكن أن يُعزى
محسوسة من واقع الحياة) ( )2.37بمستوى منخفض؛ كأعلى متو ِ ّ
سط.
ذلك إلى وجود أمثلة من واقع الحياة متوافرة في كتاب الرياضيَّات للصف األول المتو ِ ّ
وبينت نتائج المؤ ِ ّ
شرات ( )4 ،3 ،1إهمال تفعيل معامل الرياضيَّات في المدارس ،وندرة استعمال مع ِلّمي الرياضيَّات المحسوسات
لتدريس المفاهيم ،والتعميمات وقد يعزى ذلك إلى عدم توافر معامل الرياضيات واليدويات في بعض المدارس ،كما قد تعود تلك
المعلّمين بعدم مناسبة أو عدم الحاجة الستعمال اليدويَّات سوى في المرحلة االبتدائيَّة؛ حيث يذكر
النتائج إلى اقتناع بعض
ِ
ّ
سطة والثانويَّة اليرون مناسبة استخدام اليدويَّات في تدريس
معلمي المرحلتين المتو ِ ّ
بشير( ،2013ص )154أن العديد من ِ
الرياضيات .كما أن هناك صعوبة قد تواجه المعلم في إيجاد تمثيل محسوس لبعض المفاهيم الرياضية .ويعد ازدياد عدد الطالب
في غرفة الصف ،وضيق وقت الحصة ،وكثافة المقرر عوامل في ميل بعض المعلمين إلى طريقة اإللقاء والشرح اللفظي.
سط المؤ ِ ّ
شر(()2ينفذ
وأظهرت النتائج ضعف العناية بدروس االستكشاف العمليَّة التي يحويها كتاب الرياضيَّات ،حيث بلغ متو ِ ّ
مع الطالب دروس االستكشاف باستعمال اليدويَّات)( .)1.6وقد يعود السبب إلى أن بعض المع ِلّمين ينظر إلى دروس االستكشاف
المعلّم بهدف إنهاء المنهج ضمن الوقت المحدد.
العمليَّة على أنها ليست أساسيَّة في منهج الرياضيات ،ويتجاوزها
ِ
ّ
وتتفق هذه النتائج مع نتائج بحث بارك( )Park, 2013التي أظهرت إغفال المع ِلمين
ت في تدريس الرياضيَّات ،وتتفق أيضًا مع نتائج بحث سيفيميل وديلس ( )Delice, 2010 &Sevimliالتي أظهرت
اليدويَّا ِ
ّ
المعلمين إلى التمثيل المجرد دون غيره من التمثيالت األخرى.
ميل
ِ
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وتتفق أيضا ً مع نتائج بحث رستم( )2012التي أوضحت انخفاض ممارسة المع ِلّمين التمثيل باليدويَّات والمجسمات في تدريس
الرياضيَّات ،على الرغم من وجود أنشطة لليدويَّات والنماذج في الكتاب.
ويعتقد بعض المع ِلّمين أنه يمكن استخدام األشياء المحسوسة كنماذج لتمثيل المفاهيم في الصفوف االبتدائيَّة فقط ،وأن
سطة(شركة تطوير للخدمات التعليميَّة.)2014 ،
التمثيالت المحسوسة ال تع ُّد استراتيجيَّة مالئمة لصفوف المرحلة المتو ِ ّ
كما أن كثرة أعداد الطالب في الفصل وحرص المعلمين على إنهاء المقرر الدراسي وفق الخطة الزمنية المحددة يدفع بعض
المعلمين إلى تفضيل طريقة الشرح اللفظي واالكتفاء باستخدام الكتاب والسبورة دون االلتفات إلى استخدام المحسوسات والوسائل.
سط؟
السؤال الثاني :ما مستوى ممارسة المع ِلّمين التمثيالت شبه المحسوسة في تدريس الرياضيَّات للصف األول المتو ِ ّ
يبين الجدول ( )3التكرارات والنسب المئويَّة والمتو ِ ّسطات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة لمؤ ِ ّ
شرات محور التمثيالت شبه
المحسوسة:
سطات الحسابيَّة واالنحرافات المعيارية لمؤشرات التمثيالت شبه المحسوسة
الجدول ( :)3التكرارات والنسب المئوية والمتو ِ ّ
التكرار التكرار وفق مستوى الممارسة
سط االنحراف مستوى
المتو ِ ّ
المؤ ِ ّ
الترتيب
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العالقات
المجموعات

بين

يستعمل خط ك
األعداد عند
0.73
2.57
 15تقديم األعداد
0
56.7
30 13.3
٪
والعمليَّات
عليها
ّ
0.64
2.17
سط الحسابي لمستوى ممارسة المع ِلمين التمثيالت شبه المحسوسة
المتو ِ ّ
من خالل النتائج في الجدول ( )3يتضح انخفاض مستوى ممارسة المع ِلّمين التمثيالت شبه
4

9

17

0

سط
متو ِ ّ

1

منخفض

سط الحسابي العام للمؤ ِ ّ
شرات في هذا المحور ( )2.17من(  )4بمستوى
المحسوسة في تدريس الرياضيَّات ،حيث بلغ المتو ِ ّ
"منخفض".
سط ،والمستوى المنخفض،
وقد تباينت مستويات ممارسة المع ِلّمين لمؤشرات التمثيالت شبه المحسوسة بين المستوى المتو ِ ّ
والمستوى المنخفض جدًّا  ،ويمكن مناقشة ذلك كاآلتي:
سط الحسابي لممارسة المعلمين المؤ ِ ّ
شر (( )15يستعمل خط األعداد عند تقديم األعداد والعمليَّات عليها) ()2.57
بلغ المتو ِ ّ
(بمستوى متوسط)،
سط الحسابي لممارسة المؤ ِ ّ
شر (( )14يستعمل أشكال فِن لتمثيل العالقات بين المجموعات) (( )2.53بمستوى متوسط)،
والمتو ِ ّ
شران األعلى بين مؤ ِ ّ
وهما المؤ ِ ّ
شرات التمثيالت شبه المحسوسة ،وقد يعود ذلك لعرض كتاب الرياضيَّات خط األعداد عند تقديم
ً
حلوال لبعض المسائل باستخدام أشكال فِن (،)Veen
األعداد والعمليَّات عليها وحلول المتباينات وغيرها .كما أن الكتاب يقدم
وكذلك عند تقديم دروس المجموعات والعالقات.
ّ
سط الحسابي لممارسة المؤ ِشر (" )9يقدم تمثيالت بصريَّة متنوعة مثل الرسومات والصور واألشكال"
وجاء المتو ِ ّ
(( )2.50بمستوى متوسط) حيث يعرض بعض المع ِلّمين رسومات أو أشكاالً في أثناء حل المسائل التي تتطلب الرسم ،إال أن
البعض اآلخر من المعلمين يكتفون بالحل الجبري للمسألة الرياضية مع إمكانية توضيحها برسومات وأشكال ،وقد يعزى ذلك
إلى ضعف إدراك أهميَّة التمثيالت البصريَّة للمتعلمين ،وتركيز المع ِلّمين على الحلول الجبريَّة والعدديَّة دون توضيح تلك الحلول
بالرسومات واألشكال التي تع ِ ّمق فهم الطالب.
سط الحسابي لممارسة المؤ ِ ّ
شر (" :)12ينوع التمثيالت البيانيَّة من أعمدة ،وقطاعات دائريَّة ،ومدرجات تكراريَّة،
وبلغ المتو ِ ّ
....إلخ " ()2.47
ً
تمثيال واحدًا في الغالب ،دون عرض التمثيالت المتكافئة ومقارنتها ،والربط بينها
المعلّم
(بمستوى منخفض) حيث يعرض
ِ
المعلّمين للمؤ ِ ّ
شر (" :)13يدرب الطالب على إنشاء وقراءة الجداول الرياضيَّة"
لتعميق فهم المتعلمين .وأظهرت النتائج ممارسة
ِ
بمستوى منخفض بمتو ِ ّسط حسابي ( ،)2.30فيالحظ أنه يتم عرض الجداول دون مناقشة داللة الصفوف واألعمدة ،وإكمال
بعض الخاليا بنا ًء على استقراء الخاليا السابقة ،حيث إن مهارة إنشاء الجداول الرياضيَّة وقراءتها واستخراج البيانات
والمعلومات منها مهارة مهمة في حياة الطالب.
سط الحسابي للمؤ ِ ّ
شر(" )11يشرك الطالب في رسم خرائط المفاهيم للتلخيص والتنظيم" (( )1.47مستوى منخفض
وبلغ المتو ِ ّ
ّ
المعلمين.
جدًا) ،وقد يعود ذلك إلى غياب أهميَّة خرائط المفاهيم في تدريس الرياضيَّات لدى
ِ
كذلك أظهرت النتائج أن ممارسة المعلمين للمؤشر (" :)10يوظف البرمجيَّات والتقنيَّة لتمثيل األفكار المفاهيم الرياضيَّة" منخفضة
سط ( ،)1.37ويعزى ذلك إلى افتقار المدارس إلى البرمجيَّات الرياضيَّة ووسائل العروض البصريَّة(المالكي،)2014 ،
جدًا بمتو ِ ّ
على الرغم من أن توظيف التقنيَّة في التدريس يعد أحد المبادئ التي تقوم عليها مناهج الرياضيات.
وتتفق هذه النتائج مع نتائج بحث رستم ( )2012التي أظهرت ضعف ممارسة المعلمين التمثيل بالصور والرسومات في أثناء
تدريس الرياضيَّات.
السؤال الثالث :ما مستوى ممارسة المع ِلّمين التمثيالت المجردة؟
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سطات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة لمؤ ِ ّ
شرات محور التمثيالت
يوضح الجدول ( )4التكرارات والنسب المئويَّة والمتو ِ ّ
المجردة:
سطات الحسابيَّة واالنحرافات المعيارية لمؤشرات التمثيالت المجردة
الجدول ( :)4التكرارات والنسب المئوية والمتو ِ ّ
التكرار التكرار وفق مستوى الممارسة
م

المؤ ِ ّ
شر

النسبة

مرتفع
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سط منخفض
متو ِ ّ
جدًّا
0
9
14

سط
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مستوى
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 16الجديدة
0
30 46.7 23.3
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وتعاريفها
1
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منخفض 6
0.66
2.33
 17الطالب تفسير
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تمثيالتهم
0
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9
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4
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0.77
2.63
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٪
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3
0.81
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0
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٪
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0
6
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7
ك
يستخدم
االستقراء
1
سط
0.67
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 20واالستنتاج
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0
20 56.7 23.3
٪
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0
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8
4
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يربط
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5
سط
0.73
2.53
21
متو ِ ّ
0
60 26.7 13.3
باللغة العامة ٪
للطالب
21
6
1
2
يشجع الطالب ك
على التأمل في
منخفض
7
0.86
1.47
 22التمثيالت
جدًا
70
20
3.3
6.7
٪
المناسبة لحل
المسائل
سط
0.68
2.53
المعلّمين التمثيالت المجردة
مستوى ممارسة
متو ِ ّ
ِ
معلّمي الرياضيَّات التمثيالت المجردة كان
من خالل النتائج الموضحة في الجدول( )4يتضح أن مستوى ممارسة ِ
س ً
سط الحسابي (.)2.53
طا ،حيث بلغت قيمة المتو ِ ّ
متو ِ ّ
ّ
وقد أظهرت هذه النتيجة أن مستوى ممارسة مع ِلمي الرياضيَّات للتمثيالت المجردة أعلى من مستوى ممارستهم
للتمثيالت المحسوسة والتمثيالت شبه المحسوسة ،وقد يعزى ذلك إلى طبيعة الرياضيَّات المجردة ،وكذلك إلى طرق التدريس
المعلّمون.
التي تعتمد على اإللقاء والمحاضرة التي يستخدمها
ِ
المجردة ،كما يلي:
ويمكن مناقشة وتفسير نتائج مؤ ِ ّشرات التمثيالت
َّ
7

2.93

0.74

سط
متو ِ ّ

2

جاء المؤ ِ ّ
شر (" :)20يستخدم االستقراء واالستنتاج للوصول إلى النتائج" في المرتبة
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األولى بمتو ِ ّسط حسابي ( ،)3.03بمستوى متوسط ،ويعود ذلك إلى طبيعة األفكار الرياضيَّة وتدريسها ،فهي في الغالب إما أن
تقدم بطريقة استقرائية أو طريقة استنتاجية.
جاء المؤ ِ ّ
سط (،)2.93
سط ،وقد بلغت قيمة المتو ِ ّ
شر (" :)16يناقش المفاهيم الجديدة وتعاريفها" في المرتبة الثانية بمستوى متو ِ ّ
وقد يُعزى ذلك إلى طريقة عرض المفاهيم في الكتاب المدرسي ،حيث يميز الكتاب المفهوم الجديد في الدرس بتظليله باللون
األصفر ،ويعرف المفهوم الجديد بتعبير لفظي وبصيغة رياضيَّة ،وهذا العرض ساعد المع ِلّمين والمتعلمين في أثناء دراسة
المفاهيم.
ّ
بلغ متو ِ ّسط المؤ ِشر (" :)19يحرص على تصويب كتابات الطالب الرياضيَّة" ( ،)2.80وجاء في المرتبة الثالثة ،وتبين هذه
النتيجة أن هناك اهتما ًما لدى بعض المعلمين بكتابات الطالب من خالل متابعة كتب التمارين وتصحيحها ،كما أن تقييم الطالب
يتم في الغالب من خالل االختبارات الورقية واألعمال الكتابية عمو ًما.
جاء المؤ ِ ّ
سط حسابي ( )2.63بمستوى
شر (" :)18يشجع الطالب على التحدث بلغة الرياضيَّات" في المرتبة الرابعة بمتو ِ ّ
متوسط ،وهذا يدل على أن بعض المع ِلّمين يدرسون بطريقة الحوار والمناقشة ،حيث يتيحون الفرصة للطالب للتحدث والتعليق
حول األنشطة الرياضيَّة ،واإلجابة عن األسئلة التي يلقيها المع ِلّم .إال أنه لوحظ وجود أخطاء في نطق الرموز والمصطلحات
الرياضيَّة وقراءتها لدى بعض المتعلمين ،وال يقابل ذلك اهتمام من قبل المع ِلّمين بلغة الرياضيَّات وتنميتها لدى الطالب.
جاء المؤ ِ ّ
سط ( ،)2.53حيث تشترك لغة
شر (" :)21يربط لغة الرياضيَّات باللغة العامة للطالب" في المرتبة الخامسة بمتو ِ ّ
ً
فمثال مفهوم التقاطع موجود في اللغة العامة ،وهو نفسه الموجود في لغة
الرياضيَّات مع اللغة العامة في كثير من المفاهيم،
الرياضيات ،ويُغفل بعض المع ِلّمين توضيح لغة الرياضيَّات وربطها باللغة العامة للمتعلمين ،وقد يعزى ذلك إلى عدم وضوح
معنى المفهوم الرياضي لدى بعض المعلمين ،وعدم القدرة على إبراز صلته بواقع الحياة بشكل واضح.
بينت النتائج أن المؤ ِ ّ
سطه الحسابي
شر (" :)17يطلب من الطالب تفسير تمثيالتهم" يُمارس بمستوى منخفض حيث بلغ متو ِ ّ
( ، )2.33و قد يفسَّر ذلك بضعف ممارسة المعلمين مهارات التفكير العليا مثل التبرير والتفسير والتقويم.
كما أظهرت النتائج أن مع ِلّمي الرياضيَّات يمارسون مؤ ِ ّ
ش ًرا واحدًا من التمثيالت المجردة بمستوى منخفض جدًا ،وهو
المؤ ِ ّ
سط ( ،)1.47حيث تغيب عملية
شر(" :)22يشجع الطالب على التأمل في التمثيالت المناسبة لحل المسائل" إذ بلغ المتو ِ ّ
التأمل لدى المع ِلّم والمتعلم فيما يمارسونه وما يقومون به في الحصة الدراسيَّة .فمن الممكن أن تُطرح عدة أسئلة تدعم تعلُّم
المفاهيم وحل المسائل مثل :ماذا يمثل هذا النموذج؟ وماذا تم ِث ّل هذه الدائرة؟ وهل هذا التمثيل مناسب لحل المسألة؟ وقد يعود
ضعف اهتمام المعلمين بتنمية التأمل لدى طالبهم إلى ضعف الممارسات التأملية لدى المعلمين أنفسهم في التدريس ،وفي كل
مايقومون به ،وكذلك إهمال عمليات التأمل في برامج إعداد المعلمين وفي برامج التطوير المهني.
وتتفق هذه النتيجة مع بحث سيفيميل وديلس( )Delice, 2010 &Sevimliالذي توصل إلى ميل مع ِلّمي الرياضيَّات إلى
التمثيالت المجردة في أثناء حل المسائل ،وكذلك بحث رستم ( )2012الذي أظهر ارتفاع استخدام المع ِلّمين للرموز المكتوبة
والتمثيل اللفظي ،مقارنةً باستخدامهم اليدويَّات والصور والمواقف الحياتيَّة .كما تتسق هذه النتائج مع نتائج بحث بيل( Bal,
 )2014التي بينت أن المع ِلّمين يستخدمون تمثيالت متعددة في ح ِّل المسائل الرياضيَّة ،ولكن كانت اللغة اللفظيَّة والتمثيل الجبري
هما األكثر استخدا ًما من بين التمثيالت األخرى.
السؤال الرابع :مستوى ممارسة المع ِلّمين الترجمة بين التمثيالت؟
سطات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة لمؤ ِ ّ
شرات محور الترجمة بين
يبين الجدول ( )5التكرارات والنسب المئويَّة والمتو ِ ّ
التمثيالت:
سطات الحسابيَّة واالنحرافات المعيارية لمؤ ِ ّ
شرات الترجمة بين التمثيالت
الجدول ( :)5التكرارات والنسب المئوية والمتو ِ ّ
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منخفض،
من خالل النتائج الموضحة في الجدول ( )5يتَّضح أن مستوى ممارسة مع ِ ّلمي الرياضيَّات الترجمة بين التمثيالت
ٌ
سط حسابي ( )1.81من ( .)4ويمكن مناقشة وتفسير نتائج مؤ ِ ّ
شرات الترجمة بين التمثيالت المتعددة كما يلي:
بمتو ِ ّ
سط المؤ ِ ّ
شر (" :)25يختار مع الطالب التمثيل المناسب لحل المسائل الرياضيَّة" ( )2.30بمستوى (منخفض) حيث
بلغ متو ِ ّ
يعرض المع ِلّم في الغالب أحد التمثيالت الموجودة في كتاب الرياضيات.
جاء المؤ ِ ّ
شر (" :)24يقدم مسائل تتطلب الترجمة بين التمثيالت المتعددة" في المرتبة الثانية بمتو ِ ّسط حسابي ( :)1.93بمستوى
ً
منخفض على الرغم من أن بعض المسائل في الرياضيَّات تتطلب الترجمة بين التمثيالت؛ فمثال المسائل اللفظيَّة يتطلب حلها
ترجمتها إلى صيغ جبريَّة ،ومسائل أخرى تتطلب تمثيلها برسم ،وهكذا ،إال أن بعض المع ِلّمين يميل إلى تقديم التمارين المباشرة
على القاعدة أو القانون الرياضي ،وتجنب المسائل التي تتطلب تمثيالت متعددة.
سط الحسابي للمؤ ِ ّ
شر (" :)29يستعمل النمذجة الرياضيَّة لحل مسائل من واقع الحياة" بلغ ( )1.90بمستوى
وبينت النتائج أن المتو ِ ّ
منخفض .وتوجد أمثلة من واقع الحياة متوافرة في كتاب
سط ،يمارسها المعلمون بمستوى منخفض كما بين ذلك المؤشر ( )5في المحور األول ،وكذلك
الرياضيَّات للصف األول المتو ِ ّ
ممارسة النمذجة
الرياضية لمشكالت من وا قع الحياة منخفضة لدى المعلمين ،وقد يعزى ذلك إلى ضيق وقت الحصة ،واختيار المعلم للمسائل
التي ال تتطلب وقتًا طويالً ،وكذلك عدم اختيار مهام خارج غرفة الصف ،مثل جمع البيانات وغيرها من المهام التي تتطلبها
مسائل النمذجة.
وجاء المؤ ِ ّ
سط
شر (" :،)27يعرض الصياغات المتكافئة لنفس النص الرياضي" في المرتبة الرابعة بمستوى منخفض بمتو ِ ّ
ي ٍ من الصياغات األخرى المكافئة لها ،حيث يرى
حسابي ( ،)1.80حيث يكتفي المعلم بعرض صياغة واحدة دون عرض أ ّ
بعض المعلمين أن عرض صياغة واحدة وفهمها من قبل المتعلمين كافية ،وال حاجة لعرض الصياغات المتكافئة والمقارنة
بينها.
وأظهرت النتائج أن المؤ ِ ّ
سط
شر (" :)23يتدرج في عرض التمثيالت من المحسوس إلى المجرد" يُمارس بمستوى منخفض بمتو ِ ّ
حسابي ( ،)1.80ويعزى ذلك إلى انخفاض ممارسة المع ِلّمين للتمثيالت المحسوسة في تدريس المفاهيم الرياضيَّة ،كما تبين ذلك
في المحور األول ،وشيوع طرق التدريس التي ترتكز على الشرح اللفظي واإللقاء.
شرات الترجمة بين التمثيالت  ،وهي المؤ ِ ّ
كما أوضحت النتيجة شدة انخفاض ممارسة المعلمين في ثالثة من مؤ ِ ّ
شرات (، 28
سط حسابي ()1.63؛ "يربط بين المفاهيم
 )30 ،26وهي على الترتيب" :يطرح أسئلة سابرة لفهم التمثيالت الرياضيَّة" بمتو ِ ّ
سط حسابي ()1.60؛ "يدعم التفكير المنطقي المجرد بتمثيالت محسوسة وشبه
الرياضيَّة باستعمال التمثيالت المتعددة" بمتو ِ ّ
ّ
محسوسة" بمتو ِ ّسط حسابي( ،)1.53وتعزى هذه النتيجة إلى ضعف ممارسة المع ِلمين التمثيالت المتعددة في تدريس الرياضيات،
واستمرار طريقة التدريس التي تعتمد على اإللقاء والشرح اللفظي ،والتعليمات المباشرة من المع ِلّمين.
ّ
وتتفق هذه النتيجة مع بحث سيفيميل وعلي ( )Ali, 2010 &Sevimliالذي توصل إلى ضعف ممارسة المع ِلمين للترجمة
بين التمثيالت في أثناء حل المسائل ،كما تتسق مع بحث حشاش( )2004الذي توصل إلى ضعف ممارسة المع ِلّمين والطالب
مهارة الترجمة بين الصيغ الرياضيَّة في حصص الرياضيات .وتوصل بيل( )Bal, 2014إلى وجود صعوبات لدى الطالب
المعلمين في الترجمة والتحويل بين التمثيالت المختلفة.
واقع ممارسة المع ِلّمين التمثيالت المتعددة (في المحاور األربعة):
سطات الحسابيَّة لممارسة المع ِلّمين التمثيالت المتعددة:
يبين الجدول( )6المتو ِ ّ
سطات الحسابيَّة لمستويات ممارسة المع ِلّمين التمثيالت المتعددة
الجدول ( :)6المتو ِ ّ
في
الترتيب
مستوى
االنحراف
سط
المتو ِ ّ
م المحـــــــــــــــاور
النتائج
الممارسة
المعياري
الحسابي
4
منخفض جدًا
0.73
1.58
 1التمثيالت المحسوسة
2
منخفض
0.64
2.17
 2التمثيالت شبه المحسوسة
1
سط
0.68
2.53
 3التمثيالت المجردة
متو ِ ّ
3
منخفض
0.95
1.81
 4الترجمة بين التمثيالت
منخفض
مستوى المع ِلّمين في التمثيالت
0.75
2.02
المتعددة
ّ
سط في المرتبة األولى ،حيث بلغ
يتضح من الجدول ( )6أن ممارسة
المعلمين التمثيالت المجردة جاءت بمستوى متو ِ ّ
ِ
سط الحسابي ( )2.53وقد يعود ذلك إلى طبيعة الرياضيَّات المجردة ،وإلى ميل المع ِلّمين إلى طريقة الشرح اللفظيَّة.
المتو ِ ّ
ّ
وتتسق هذه النتيجة مع نتيجة بحث بِ ْ
يل ( )Bal, 2014التي أوضحت أن المع ِلمين يستخدمون اللغة اللفظيَّة والتمثيل الجبري
أكثر من التمثيالت األخرى ،وكذلك ما
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توصل إليه بحث رستم( )2012من ارتفاع مستوى ممارسة المع ِلّمين للرموز المكتوبة واللغة اللفظيَّة في أثناء تدريس
الرياضيات.
وجاءت التمثيالت شبه المحسوسة في المرتبة الثانية ،حيث أوضحت النتائج أنها
سط الحسابي ( ،)2.17وجاءت أعلى من التمثيالت المحسوسة الحتواء كتاب الرياضيَّات
تُمارس بمستوى منخفض ،وقد بلغ المتو ِ ّ
سط على تمثيالت بصريَّة من رسوم وصور وأشكال وجداول.
للصف األول المتو ِ ّ
سط حسابي ( .)1.81وقد كشف بحث
ثم جاءت الترجمة بين التمثيالت في المرتبة الثالثة وتُمارس بمستوى منخفض بمتو ِ ّ
بِ ْ
يل( )Bal, 2014عن وجود صعوبات لدى بعض المع ِلّمين في الترجمة والتحويل بين التمثيالت المختلفة.
ّ
سط حسابي ( )1.58وبمستوى منخفض جدًا.
وجاءت ممارسة المع ِلمين التمثيالت المحسوسة في المرتبة األخيرة ،بمتو ِ ّ
سط الحسابي
المتو
بلغ
حيث
،
منخفض
المتعددة
وبشكل عام أظهرت النتائج أن مستوى ممارسة المع ِلّمين التمثيالت
ِّ
ٌ
ّ
( )2.02من ( .)4ويشير االرتفاع النسبي في قيم االنحرافات المعياريَّة إلى التباين في مستويات ممارسة المع ِلمين التمثيالت
المتعددة .ويمكن تفسير واقع ممارسة المع ِلّمين التمثيالت المتعددة الذي أظهرته نتائج هذا البحث في ضوء اآلتي:
 ضعف إدراك المع ِلّمين أهميَّة التمثيالت المتعددة في تدريس الرياضيَّات  ،حيث يعد التمثيل الرياضي من المعرفة الرياضيَّة والتربويَّة
مصدرا للمع ِلّم حول تفكير الطالب وتقويم تعلُّمهم(السلولي،
المهمة لمع ِلّم الرياضيَّات ،فاالهتمام بتمثيالت الطالب ومناقشتها يُعد
ً
2013؛ السواعي.)2010 ،
 ضعف برامج اإلعداد والتطوير المهني لمع ِلّمي الرياضيَّات في جانب التمثيالت المحسوسة وشبه المحسوسة ،واستخدامها في
تدريس الرياضيات(الشايع.)1434 ،
 افتقار بيئة المدارس التعليميَّة إلى معامل الرياضيَّات والمواد والوسائل التعليميَّة لتدريس الرياضيَّات(الفهد.)2015 ،
 ضعف جانب التخطيط للدروس لدى مع ِلّمي الرياضيَّات ،وتحضير المواد والوسائل التعليميَّة(الخليل.)1435 ،
نظرا لكثرة عدد الطالب في الفصل ،ورغبة المع ِلّم في إنهاء المنهج.
 تفضيل بعض المع ِلّمين أسلوب المحاضرة واإللقاء؛ ً
 ميل المع ِلّمين إلى إكساب الطالب مهارات حل المسائل من خالل التمارين النظريَّة ،دون التركيز على استيعاب المفاهيم وتعميقها
لدى المتعلمين من خالل المحسوسات والنماذج.
 قد يواجه المع ِلّم صعوبة في إيجاد تمثيل محسوس لبعض األفكار والمفاهيم الرياضيَّة(شركة تطوير للخدمات التعليميَّة.)2014 ،
 الطبيعة المجردة لبعض المواضيع في الرياضيات.
التوصيات :في ضوء نتائج البحث ،تم تقديم التوصيات اآلتية:
.1تضمين موضوع التمثيالت المتعددة ضمن برامج التطوير المهني لمع ِلّمي الرياضيَّات من قبل إدارة التدريب في وزارة
التعليم.
سطة من قبل إدارة تقنيات التعليم في وزارة التعليم.
.2توفير حقيبة المحسوسات الخاصة بتدريس الرياضيَّات في المرحلة المتو ِ ّ
.3تأكيد المشرفين التربويين على معلمي الرياضيات في جانب تنفيذ دروس االستكشاف العمليَّة ،وتفعيل معامل الرياضيَّات،
واستعمال المحسوسات في تدريس الرياضيَّات.
. 4تفعيل التقنية في تدريس الرياضيات ألهميتها في توضيح المفاهيم المجردة وتحويلها إلى المستوى شبه المحسوس.
المقترحات
.1بحث صعوبات استعمال التمثيالت المحسوسة والتمثيالت شبه المحسوسة في تدريس الرياضيات.
بالتدرج من المحسوس إلى المجرد في أثناء عرض المفاهيم الرياضيَّة في المرحلة
.2بحث مدى اهتمام كتب الرياضيَّات
ُّ
سطة.
المتو ِ ّ
.3بحث واقع استعمال معلمي الرياضيات المحسوسات في تدريس الرياضيات في المرحلة االبتدائية.
.4تصميم برمجيَّة قائمة على التمثيالت المتعددة لتدريس الرياضيَّات ،وبحث أثرها في تنمية التحصيل الدراسي والتواصل
الرياضي.
المراجـع:
المعلّمين؛ وإدارة التخطيط والتطوير؛ وإدارة االختبارات والقبول؛ وإدارة اإلشراف التربوي1437( .ه) .إحصائيَّة
إدارة شؤون
ِ
سطة في مدارس مدينة نجران .نجران ،اإلدارة العامة للتعليم.
المتو
المرحلة
في
الطالب
و
َّات
ي
الرياض
معلّمي
ِّ
ِ
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فاعلية تعزيز الممارسات التأملية في تدريس حل المشكالت الرياضية
 إدارة تعليم الرياض-إيمان عبد الرحمن الغامدي.د
:المستخلص
سعى هذا ال ُمستل في بعض أهدافه للكشف عن فعالية تعزيز الممارسات التأملية في تدريس حل المشكالت لدى أربع
ّ
 ومن خالل استقراء األدب التربوي فقد عمدت الباحثة.مثلن عينة قصدية في بحث لنيل درجة الدكتوراه
معلمات من أصل سبع
 ومن ثم العمل على تعزيز هذه،لوضع تصنيف للممارسات التأملية في تدريس حل المشكالت كسد لفجوة بحثية في هذا المجال
 ودراسة، المنهج شبه التجريبي: وباستعمال منهج بحثي مختلط تمثل في.الممارسات لدى معلمات رياضيات المرحلة المتوسطة
 ومن خالل توظيف نظريتين متخصصتين في مجال تدريس حل المشكالت الرياضية الستقراء.الحالة من النوع التفسيري
 فقد أظهرت النتائج ضعف فعالية تعزيز.البيانات التي ُجمعت من خالل مالحظة األداء والمقابلة وكذلك الكتابة التأملية للمعلمات
الممارسات التأملية لدى معلمات الرياضيات في تدريسهن حل المشكالت؛ حيث هيمنت الممارسات التقليدية على تدريسهن حل
 وقد عرض البحث العديد من. والذي أمكن رصده من خالل مالحظة معرفتهن ومعتقداتهن وإدارتهن التدريسية،المشكالت
.األسباب والتفسيرات المحتملة لضعف فعالية التعزيز
 إال أن مستوى االلتزام والحرص على تنفيذ المتطلبات الذي كانت تقوم به المعلمات،ولكن وعلى الرغم من هذا الضعف
مؤشرا إيجابيًا قويًا على إمكانية تعزيز الممارسات التأملية في تدريس حل المشكالت في حال
مثّل نتيجة مهمة يمكن اعتبارها
ً
.تغير المناخ العام ليدفع باتجاه تعزيز تلك الممارسات
. فقد وضعت عدد من التوصيات والبحوث المستقبلية،وفي ظل نتائج هذا البحث
Abstract:
The current research aimed at examining the effectiveness of enhancing reflective
practices in teaching problems solving. In doing so, the purposive sample consisted of
four teachers out of seven. Building on literature review, the researcher developed
Reflective Practices Taxonomy related to teaching problem solving in order to fill the
research gap existing in this field and enhance these practices among middle school
mathematics teachers.
Classifying and enhancing reflective practices required developing a research
framework in which Schoenfeld’s Problem Solving Theory and Chapman’ Theory related
to teacher knowledge in teaching mathematical problem solving were used.
Following a mixed methods research, results showed a weak level of enhacning
reflective practices in teaching problme solving as shown in teachers’ knowledge, Beliefs
and classroom management. On the other hand, desptie this weak level, teachers’
commitment and eagerness to fulfill the requirments showed a significan result which can
be considered as a strong positive indicator of teachers’ potentail to enhance reflective
practices in teaching problem solving provided that the eduaction system is improved in
a way that enables enhancing these pracitces.
Moreover, the research discussed factors affecting this weak level in enhancing
reflective practices; namely, the education system centrality, the curriculum, teachers’
fear, lack of resources and support using educational tools and technologies.
Considering these findings, recommendations and further research were
highlighted.
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مقدمة ومشكلة البحث:
تعد الممارسات التأملية في واحدة من أهم ممارسات التدريس؛ التي تساعد المعلم على تشكيل روابط بين النظرية
والممارسة ،وتوليد خبرات جديدة متنوعة تسهم في زيادة وعيه بطبيعة المحتوى ،وكيف يقدمه لطالبه وفق احتياجاتهم وقدراتهم.
كما تقدم ً
دليال وصفيًا يفسر الدوافع واألسباب التي حملت المعلم على أن يفعل هذا أو يتجاهل ذاك في ممارسات التدريس؛ مما
يساعد على تقييم ممارساته بشكل أكثر فاعلية ( Australian Institute for Teaching and School Leadership,
Ortiz, 2017; & ،Tan, 2017; Grau, Calcagni, Preiss & ،2011; Brookfield, 1995; Choy, Yim
)Huntley, 2005
لقد اهتم التربويون في تصنيف الممارسات التأملية في التدريس وفق أنواع ومستويات عدة؛ مع االكتفاء باإلشارة ضمنيًا
لمجال التعلم محل الممارسة رغم االعتراف بدوره الجوهري في التأثير على الممارسات التأملية في التدريس وأدواتها وآليات
تطبيقها ( .)Berry, 2012 & Kottkamp, 1993; Van Driel & Loughran, 2002; Ostermanإن تصنيفات
صا في ظل وجود معلم مبتدئ أو قليل الخبرة أو ضعيف؛ إذ
كهذه قد ال تُساعد على تعزيز الممارسات التأملية للمعلمين ،خصو ً
يمكن أن تتحول الممارسة التأملية إلى "ممارسة روتينية" ال تع ُد أن تكون مجرد وصف آلي ألحداث الحصة الدراسية أو الموقف
التعليمي ( .)Galea, 2012, p. 247ويمكن تصنيف الممارسات التأملية في التدريس وفق مجال التعلم إلى :ممارسات تتعلق
ببنية مجال التعلم :من حيث مستوى الوضوح في عرض البنية المعرفية للمجال ،والروابط التي يمكن االستفادة منها لتحقيق
التعلم؛ حيث تساعد على تحقيق االستدعاء والتذكر ،أوتنمية قدرة المتعلم على التحليل والتقويم والنظر في السياقات ( Van
 .)Berry, 2012 & Drielوممارسات تتعلق بطبيعة التعقيد المعرفي لمجال التعلم :ما الذي يوصف بال ُمعقد في هذا المجال.
).وأخيرا ممارسات تتعلق ممارسات
هل هو محتواه؟ أم أدوات تعلمه ،أم آليات التعلم (Kottkamp, 1993 & Osterman
ً
باتجاه التعلم في المجال :فقد يكون خطيًا أو دائريًا كتصميم بعض البرامج البحثية ،كما يمكن أن يكون تشعبيًا أو مرنًا كحل
المشكالت ً
مثال.
وبالنظر لهدف هذا البحث للعمل على تعزيز الممارسات التأملية في تدريس حل المشكالت الرياضية كحل لمواجهة
مشكلة ضعف ممارسات معلمات رياضيات المرحلة المتوسطة في تدريس حل المشكالت الرياضية كما يشير لذلك كل من
(البلوي والراجح2012 ،؛ الحناكي2017 ،؛ العيدي2014 ،؛ الغامدي ،)2012 ،فإن هناك حاجة إليجاد تصنيف للممارسات
نظرا الفتقار األدب التربوي لهكذا تصنيف (O’Rode, & Galea, 2012; Hertzog
التأملية في تدريس حل المشكالت؛ ً
،Šteh, 2017; Shimizu, Kaur & Wohlhuter, 2010; Šarić & 2011; Loughran, 2002; Sakshaug
& Berry, 2012; Weber, & Huang, 2010; Silver, 2016; Thanheiser et al., 2016; Van Driel
.)Liston, 1987 & 2013; Zeichner
وعليه؛ فمن خالل استقراء األدب التربوي فقد خلُص إلى أن ممارسات تدريس حل المشكالت غالبا ً ما يتنازعها نوعان
من الممارساتChapman, 2006; Davis-Dorsey, 1991; Dindyal, 2012; Findell, 2002; ( .
Stebler, 1997; & Jacobbe, 2012; Jurdak, 2016; Kwang et al., 2009; Reusser & Hensberry
 )Schoenfeld, 1985, 1992أحدهما يمثل الممارسات التقليدية في تدريس حل المشكالت والمتمثل في أربع سمات رئيسية
هي :وضوح البنية والذي يقصد به عرض المشكلة للطالب بصورة واضحة المعالم بحيث تتضح المعطيات ويُحدد المطلوب،
وهو ما ال يظهر في مشكالت الواقع عادة .كما أن تلك المشكالت تحمل شيئا ً من الواقعية ولكنها واقعية معزولة -إن صح
التعبير -إذ ال يكفي أن تتضمن المشكلة المعطاة للطالب سياقات أو مواقف ما لم يتم النظر في تلك السياقات ويُعتد بها في تعيين
مسار الحل والتحقق من معقوليته ،كما أن العديد من المشكالت الواقعية التي يطرحها المعلمون بعيدة عن واقع الطالب الفعلي،
وبالتالي قد ال تحقق الهدف الرامي إلى زيادة دافعية الطالب وشعورهم باالرتباط الحقيقي بين الرياضيات وواقعهم (Davis-
 .)Stebler, 1997 & Dorsey, 1991; Reusserوباألخذ في االعتبار أن تدريس حل المشكالت غالبا ً يقع ضمن
دروس محددة فقط ،فإن تدريس حل المشكالت يفتقر لالرتباط بسياقات الدروس األخرى (الغامدي .)2012 ،أما السمة الثالثة
فتتمثل في عرض المعلم لمشكالت يغلب عليها البساطة سواء في الطرح والمعالجة ،أو من حيث التكرار الذي يجعل حلها مع
مرور الوقت ال يرقى ألن يصبح حالً لمشكلة بل مجرد تدريب على تمارين معتادة .وغالبا ما يحدث هذا كله ضمن تدريس يلزم
خطية انتقالية تعطي إيحا ًء بأن تدريس خطوات حل المشكالت في حد ذاته غاية ال وسيلة وهي السمة الرابعة لهذه الممارسات
(Jacobbe, 2012; Kwang & Davis-Dorsey, 1991; Dindyal, 2012; Findell, 2002; Hensberry
)et al., 2009; Schoenfeld, 1989, 2013
وفي المقابل فإن الممارسات التأملية في تدريس حل المشكالت ،تركز على :جوهرية تدريس حل المشكالت في أغلب
الدروس ،سواء كانت مشكالت رياضية ذات بنية واضحة أو تلك التي تحمل جوانب الغموض وعدم وضوح المعالم ،وهو ما
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يحمل الطالب على تحديد المشكلة أوالً وتعيين معطياتها وما المطلوب لحلها .مع مراعاة السياق ،حيث تُعرض المشكالت في
سياقات متنوعة تمتاز بالتعقيد المعرفي لتحفيز الطالب للعمل على حلها وفق مرونة انتقال بين خطوات الحل تركز على التأمل
والتحليل لحل المشكلة.
وعليه فإن هذا البحث سيتبنى العمل على تعزيز الممارسات التأملية آنفة الذكر ،وينظر في فعالية هذا التعزيز والعوامل
التي أثرت عليه .وستتمثل أسئلة البحث في:
أسئلة البحث:
 .1ما الممارسات التأملية لمعلمات رياضيات المرحلة المتوسطة في تدريس حل المشكالت الرياضية؟
 .2ما فعالية تعزيز الممارسات التأملية لمعلمات رياضيات المرحلة المتوسطة في تدريس حل المشكالت الرياضية؟
 .3ما العوامل المؤثرة في ممارسات المعلمات التأملية في تدريس حل المشكالت الرياضية؟
مصطلح البحث:
الممارسات التأملية في تدريس حل المشكالت:
يحفل األدب التربوي بكم هائل من التعريفات الخاصة بالممارسات التأملية في التدريس ،ولكن -وكما سبقت اإلشارة-
فإن أغلب تلك التعريفات عرفتها من منظور وصفي عام ،وهو ما يختلف عن التصنيف الذي يتبناه هذا البحث من حيث تصنيف
الممارسات التأملية في التدريس وفق مجال التعلم .وعليه فإنه يمكن تعريف الممارسات التأملية في تدريس حل المشكالت بأنها:
إدراك المعلمة لما يناسب تدريس حل المشكالت الرياضية وفق سمات المشكالت الرياضية التي تبناها هذا البحث ،ومن ث ّم العمل
على توظيف طرق وأساليب التدريس واألدوات والوسائل ،التي تمكن الطالبات من تطوير قدرتهن على حل المشكالت
الرياضية.
اإلطار النظري للبحث:
ناقشت العديد من النظريات تدريس حل المشكالت الرياضية ،لكن هذا البحث تبنى نظرية شونفيلد ( Schoenfeld,
 )1985لحل المشكالت؛ بسبب بساطتها وعمقها في الطرح .حيث تفترض أنه حتى يتمكن الفرد من حل مشكلة ما :فإنه بحاجة
لتوفر المعرفة ال ُمعينة على الوصول للحل أو القدرة على الوصول لمصادرها ،والمعتقدات ،مع توفر شيء من المهارات ما
وراء المعرفية لتنظيم الوصول للحل وتصحيح المسار والعودة من جديد إذا دعت لذلك الحاجة ( Schoenfeld, 1989,
 .)2013وباألخذ في االعتبار لكون النظرية عامة وتنطبق على أي محاولة حل مشكلة ( .)Schoenfeld, 1985وحيث أن
التدريس في حد ذاته يمثل مشكلة وتحديا ً للمعلم؛ فإنه يمكن توظيف هذه النظرية للتعرف على فعالية تعزيز الممارسات التأملية
في تدريس حل المشكالت الرياضية .ومن المهم اإلشارة إلى أن هذا البحث تجاهل العنصر الرابع في النظرية وهو استراتيجيات
حل المشكلة؛ ألسباب منها :أن طبيعة استراتيجيات حل المشكالت التي يناقشها شونفيلد ( )Schoenfeld, 1985تختلف عن
الفلسفة التي تتبناها المقررات المطورة بشأن تلك االستراتيجيات.
ونظرا لعمومية مناقشة شونفيلد لعنصرالمعرفة ،فقد وظفت نظرية تشابمان ( )Chapman, 2015بالنسبة لمعرفة
ً
المعلم بتدريس حل المشكالت الرياضية ،والتي افترضت فيها تشابمان تفرعها لستة فئات :معرفة المعلم بالمشكالت ،معرفته
بحل المشكالت ،معرفته بطرحها ،وبقدرات طالبه على الحل ،والمعرفة بالعوامل المرتبطة والمؤثرة في معتقدات الطالب حول
قدرتهم على حل المشكالت ،كما افترضت معرفة سادسة تتعلق بمعرفته بتدريس حل المشكالت والتي ضُمنت في هذا البحث
مع إدارة المعلم التدريسية.
يدرس حل المشكالت وفق الممارسات التقليدية يظهر في معرفته بالمشكلة الرياضية شيء من الضعف
فالمعلم الذي ّ
وعدم القدرة على ربطها بالواقع .كما أن معتقداته حول الرياضيات ليست سوى خليط من المفاهيم واإلجراءات الرياضية
المجردة المعزولة عن الواقع ،ولذلك يميل ألن يكون ناقالً للمعرفة كما هي .ويمكن مالحظة انعكاسات ذلك على ممارساته في
التدريس ،إذ يكاد يتركز عمله على تقديم المشكلة المطروحة بصورة تميل لتبسيطها قدر اإلمكان؛ لتوفير المزيد من الوقت
للتدرب والمران على إجراءات الحل وخوارزمياته .وقد تتضمن بيئة التعلم شيئا ً من حل المشكالت والنقاش لكنها محددة
ومضبوطة ضمن خطوات محددة المسار بهدف الوصول للحل الصحيح ،والذي غالبا ً ما يكون حالً وحيدا ً (،Chiu, Jones
& ( )Leavy, 2013; Schoenfeld, 1989 & Jones, 2013; O’Sheaالغامدي .)2017 ،وهو ما قد يفسر هيمنة
اختبارات القلم والورقة على باقي أداوت التقويم خصوصا ً أنها تتم استجابة لمساءلة الجهات الرسمية (الحربي.)1432 ،
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أما المعلم ذو الممارسات التأملية ،فإن معرفته بحل المشكالت تمتاز بالعمق والقدرة على عرض مشكالت متنوعة
مرتبطة بالواقع ،مع القدرة على النظر للحل من زوايا مختلفة .والمعلم هنا يدرك قدرات طالبه على الحل ويتفهم معتقداتهم وأي
عوائق محتملة أخرى يمكن أن تؤثر على قدرتهم على الحل ( .)Chapman, 2015كما أنه يمتلك معتقدات إيجابية حول
الدور الجوهري لحل المشكالت ،والذي يظهر من خالل اهتمامه باختيار وطرح مشكالت ترتبط باحتياجات الطالب وقدراتهم
وكذلك بواقعهم .ويمكن مالحظة انعكاسات ذلك على ممارساته في التدريس ،فهو يسعى لتقديم الدرس في بيئة تفاعلية يتم فيها
تبادل اآلراء والنقاش الحر واستعراض الحلول الممكنة وفق خطوات حل مرنة ( Břehovský, 2015; NCTM, 2000,
 .)p. 52كما أنه يوجههم للتحقق من صحة حلولهم ومدى مناسبتها لسياق المشكلة .ونتيجة لذلك فإن تقييمه ألداء طالبه يصبح
داع ًما للتعلم .وهو ما يفسر التنوع في أداوت التقويم التي يستعملها.
منهج البحث:
منهج مختلط تمثل في:
-1المنهج الكمي ممثالً في :المنهج شبه التجريبي :من خالل تصميم عدد من ورش العمل لتعزيز الممارسات التأملية
في تدريس حل المشكالت الرياضية لمعلمات رياضيات المرحلة المتوسطة.
ً
ممثال في :دراسة الحالة من النوع التفسيري؛ والذي يهدف عادة للربط بين التطبيق والنتيجة في
-2المنهج النوعي
المعالجة التجريبية بطريقة تتطلب قدرا ً من معايشة الباحث لها وتفاعله مع أحداثها (.)Yin, 2006
طرق جمع البيانات:
 .1مقابالت شبه مقيدة للمعلمات حول ممارساتهن في تدريس حل المشكالت الرياضية ،ومعتقداتهن ومعارفهن بشأنها،
وآرائهن في التعزيز الذي حدث وما الذي تعزز لديهن في تدريس حل المشكالت .ومقابالت مفتوحة عند الحاجة؛
لتوفير مرونة تتيح الحصول على بيانات يمكن أن تسهم في الكشف عما غمض أو التبس فهمه ،أو إلثراء تحليل
للنتائج.
 .2مالحظة األداء للمعلمات أثناء الورش ،وأثناء الحضور الصفي؛ للتعرف على فعالية تعزيز الممارسات التأملية
في تدريس حل المشكالت وكيف يمارسنها.
 .3كتابة تأملية أسبوعية لكل معلمة على مدار الفصل الدراسي ،تصف فيها المعلمة شيئًا من ممارسات تدريسها حل
المشكالت .وأُعطيت المعلمات الحرية في اختيار ما يرغبن كتابته ووفق الطريقة التي يردنها ،طالما ارتبطت
الكتابة بممارسات تدريس حل المشكالت .ويمكن من خالل هذه الكتابة تعويض شيء من نقص المالحظة الصفية
للمعلمات ،وتقييم ممارسات تدريس حل المشكالت من منظورهن الخاص.
ولم تكن هذه فقط طرق جمع البيانات ،فقد بدا أثناء تطبيق إجراءات البحث أن هناك حاجة لالطالع على بعض ملفات
اإلنجاز ودفاتر تخطيط الدروس للمعلمات .كما التقيتُ ببعض قائدات المدارس والمشرفات لسؤالهن عن بعض القضايا
واإلشكاالت المتعلقة بطبيعة النظام التعليمي ومستجدات منظومة األداء اإلشرافي وغيرها.
المصداقية:
تمثلت المصداقية لألدوات النوعية في هذا البحث من خالل استخدام طرائق بحثية معروفة ومعتبرة ومتنوعة .مع
درج تحليل األمثلة السالبة أو الشاذة -المقصود
استهداف أكثر من فرد في العينة بموضوعية وتجرد (العبد الكريم .)1433 ،كما أ ُ ِ
األمثلة ال ُمخالفة لنتائج البحث العامة.)Shenton, 2004( -
االعتمادية:
تمثلت االعتمادية في عرض منهج البحث وإجراءات المعالجة مفصلّة ،مع توفير تقويم تأملي حول فعالية البحث
وإجراءاته (العبد الكريم.)1433 ،
مجتمع وعينة البحث:
مجتمع البحث جميع معلمات رياضيات المرحلة المتوسطة .واختيرت عينة البحث بصورة قصدية من معلمات
رياضيات المرحلة المتوسطة من مكتب تعليم جنوب الرياض ،ممن قبلن بالمشاركة وتحمل متطلبات التطبيق.
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التعريف بالمعلمات المشاركات في البحث:
المعلمة عتاب:
معلمة رياضيات للصف الثاني متوسط ،خبرتها في التدريس ( )8سنوات .تتميز بعمق التفكير والنقاش حول تدريس
صا الربط بالواقع .تركز على الضبط الصفي فالفصل هادئ جدا ً وال يسمح بالحديث أو النقاش إال فيما
حل المشكالت ،وخصو ً
تقرره ،وكثيرا ً ما توبخ الطالبات ألي خروج عن قوانين الضبط التي تضعها.
المعلمة سميرة:
معلمة رياضيات للصف األول متوسط خبرتها في التدريس تصل إلى ( )9سنوات .تهتم بتوظيف الوسائل والتقنيات
واستراتيجيات التعلم المتنوعة ،كما تركز على التعلم التشاركي .تفتقر سميرة لتقديم شرح مترابط للدروس وعندها مشكالت في
طرح األسئلة واالنتقال المنطقي بين أجزاء الدرس ،كما تكررت لديها األخطاء العلمية في شرح المفاهيم وحل المشكالت بصورة
ملحوظة.
المعلمة تهاني:
معلمة رياضيات للصف الثالث متوسط ،بخبرة ( )20سنة في التدريس .تهتم تهاني بعرض الدروس كما يقدمها المقرر،
وبنفس التسلسل؛ مبررة ذلك بأن "هذا هو المطلوب" ،أي أنها تهتم بتحقيق المتطلبات الرسمية أيضًا وفق آراء مشرفاتها .كما
أن تنظيم الفصل لديها على شكل مجموعات تتيح للطالبات النقاش حول حل األنشطة الجماعية وكذلك المفاهيم التي يعرضها
المقرر .يتمتع الفصل بمستوى عال من التجاوب والهدوء والحرص على اإلنجاز السريع في الحل ،وهي تعزو ذلك لكونها
"داقمتهم -صارمة معهن جدًا " -وإن كانت تشير إلى أنها منفتحة مع طالباتها خارج الحصص ،كما في األنشطة الالصفية
وعروض المهرجانات ،حيث تشاطرهن المزاح واللعب وغيرها من األنشطة.
المعلمة نهاد:
معلمة رياضيات للصف الثاني متوسط ،وبخبرة تدريس ( )15سنة .نهاد متميزة من حيث العمق المعرفي ،والربط
بالواقع ومستوى األسئلة وإثارة الحماس والمرح في الحصة .تطرح مشكالت رياضية عالية المستوى وتربط بالواقع .تقدم جميع
حصصها في معمل الرياضيات الذي ال يزيد عن مجموعة من المقاعد التي تحيط بطاوالت دائرية والبروجكتور؛ لكنها تبرر
ذلك بالحاجة للتركيز على التعلم التشاركي حيث يتيح توزيع الطاوالت والمقاعد إجراء النقاش وحل المشكالت بصورة جماعية،
كما تتميز بالتغيير المستمر في استراتيجيات التدريس ،فما بين طرح المشكالت الرياضية إلى التعلم التشاركي إلى المعلمة
الصغيرة وغيرها .ونتيجة لعمقها وأدائها التدريسي المتميز فقد ُرشحت من قبل مكتب التعليم للمشاركة في وضع األسئلة
لالختبارات الوطنية تحت إشراف هيئة تقويم التعليم.
جميع المعلمات حاصالت على بكالريوس رياضيات في التربية باستثناء نهاد الحاصلة على بكالريوس العلوم في
الرياضيات وألحقت ذلك بالحصول على الدبلوم في التربية.
نتائج البحث:
اإلجابة على السؤال األول:
"ما الممارسات التأملية لمعلمات رياضيات المرحلة المتوسطة في تدريس حل المشكالت الرياضية؟"
وف ًقا للتصنيف الذي تبناه هذا البحث بشأن ممارسات تدريس حل المشكالت ،فقد غلبت الممارسات التقليدية على
ممارسات المعلمات ؛ حيث ركزت المعلمات على تقديم مشكالت تتميز بوضوح البنية ،وذات سياق معزول ،وبدون تعقيد
معرفي فالمشكالت غالبًا واضحة بسيطة ومجردة وذات حل وحيد أو كما يصفها جرير ( )Greer, 1997بأنها مشكالت
مقولبة.
وبالنسبة للربط بالواقع ،فقد أظهرت النتائج أن أساليب المعلمات في الربط بالواقع يمكن تقسيمها إلى ثالثة أنواع:
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 .1نوع يهتم بالربط المعزول بالواقع والذي يركز على تنمية االتجاهات وتعديل السلوكيات :كما تظهره الكتابة
التأملية لعتاب في صورة أدناه.

الربط المعزول بالواقع كما يظهر في كتابة تأملية لعتاب
نوع يهتم بالربط بالواقع لتسهيل حفظ واسترجاع الرموز وإجراءات الحل ،كحفظ نواتج ضرب اإلشارات في
.2
األعداد الصحيحة باستعمال الوجه الصيني والذي تستعمله المعلمات في التذكير بقوانين إشارات اإلعداد الصحيحة في
الضرب.
ً
أما النوع الثالث :فهو ربط لبناء المفهوم وخلق المعنى في أذهان الطالبات ،والذي كان نادرا بصورة واضحة.
.3
فيما يتعلق بخطية االنتقال فقد ظهرت بوضوح لدى جميع المعلمات؛ إما من خالل االلتزام بتسلسل عرض الدرس
بنفس الطريقة التي يتبعها المقرر ،وعدم الحياد عن ذلك ،أو من خالل حل المشكالت والذي يبدأ من خالل التحليل ،ثم توقع
طريقة الحل ،واالنتقال للتنفيذ من ث ّم التوصل للحل .وهنا ال بد من الوقوف عند مفهوم تحليل المشكلة؛ فهو ال يتجاوز تحديد
المعطيات والمطلوب بصورة تساعد على توقع طريقة الحل ،وباستثناء نهاد فلم تقم أي معلمة بمناقشة الشروط الواردة في
المشكالت ال ُمعطاة.
نظرا لتبني المقرر
كما برزت الخطية االنتقالية بصورة أكثر تشددًا لدى سميرة في دروس "استراتيجيات حل المسألة" ً
لتدريسها وفق خطوات بوليا لحل المشكالت :أفهم ،خططُ ،حل ،وتحقق .وباستثناء دروس المعادالت والمتباينات التي كانت
تنص صراحة على التحقق كمطلوب في المشكلة ،فلم تقم أي معلمة بحث الطالبات على التحقق إال في حالة اكتشاف المعلمة
ألخطاء وقعت فيها الطالبات أثناء الحل .وفي كل األحوال فالطالبة ال تتحقق إال بأمر المعلمة .كما أن التحقق يكون بمراجعة
خطوات الحل بنفس الطريقة.
كما تجاهلت الخطية االنتقالية التي تبنتها المعلمات "القبول بالخطأ كخطوة من خطوات الحل" ( Martinez, 1998,
 ،)p. 608فالمجازفة باختبار حلول مختلفة غير مقبول؛ حف ً
ظا للوقت الذي يوظف لصالح انهاء المقرر وتنفيذ متطلبات المنظومة.
وبالنظر لكون المعلمات يوظفن مشكالت ذات سمات تقليدية فال حاجة للخطأ.
لقد أيّدت نتائج هذا البحث ما توصل له كل من (& ،Chapman, 2006; Depaepe, De Corte
 )Verschaffel, 2010; Schoenfeld, 1992حول هيمنة الممارسات التقليدية للمعلمين في تدريس حل المشكالت
الرياضية.
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اإلجابة على السؤال الثاني:
بالنسبة لإلجابة على سؤال "ما فعالية تعزيز الممارسات التأملية لمعلمات رياضيات المرحلة المتوسطة في تدريس حل
المشكالت الرياضية؟"
فإن اإلجابة عليه تتطلب النظر في معرفة المعلمات ومعتقداتهن وإدارتهن التدريسية ،وفقًأ لنظرية شونفيلد
(:)Schoenfeld, 1985
 .1بالنسبة لمعرفة المعلمات:
بالنسبة لمعرفة المعلمات بالمشكالت فوف ًقا لتشابمان ( )Chapman, 2015فإن تلك المعرفة بالمشكلة الرياضية
ْ
عرضت تصنيفات متعددة لها؛ فهناك المشكالت المفتوحة ،والمشكالت الصعبة ،وتلك التي ترتبط
تتنوع وفقًا للحاجة لها .وقد
بتحقيق أهداف معينة ،أو تتطلب توفر متطلبات معرفية معينة .كما يمكن تصنيف المشكالت الرياضية وفقا ً لطريقة العرض
(على سبيل المثال :عدد الخطوات الحل ،وعدد الشروط والمتغيرات ً
مثال) والسياق واللغة المستعملة ومستوى صعوبة المفردات
فيها.
وقد أظهرت النتائج ضعف معرفة المعلمات بالمشكالت .فهن غالبًا ال يعرفن سوى المشكالت ذات السمات التقليدية،
وبمعنى آخر تلك التي يصعب وصفها بالمشكلة؛ إذ ال تتضمن عائقًا حقيقيًا ،ولها إجراءات حل محددة وواضحة .كما أظهرت
النتائج أن المعلمات ال يتعاملن غالبًا مع المشكالت الصعبة ،وكذلك التي تحقق أهدافًا معينة؛ فاألهداف التي من أجلها ضُمنت
بعض الدروس لم تتضح في أذهان المعلمات وهو ما حمل أغلبهن على تجاهل عرض مشكالت تحقق تلك األهداف ،أو عرضها
ولكن بصورة ال تساعد على تحقق األهداف .فعلى سبيل المثال :ال تعرض تهاني لطالباتها مشكالت تظهر إمكانية تحليل كثيرات
الحدود بطرق متنوعة ،وكذلك الحال مع عتاب وسميرة اللتان تطرحان مشكالت معزولة عن الحجوم والمساحات ال تساعد
الطالبات على فهم تلك القوانين وال كيفية توظيفها .وجميع المعلمات كن يتجاهلن النظر للمشكالت الرياضية من حيث تنميتها
لمهارات الطالبات ما وراء المعرفية كالتحليل والربط بين المفاهيم المختلفة.
أيضًا أظهرت المعلمات ضع ًفا بمعرفة المشكالت من حيث اللغة والسياق ومستوى صعوبة المفردات .لكن المالحظ
هو ضعف المعلمات في التعامل معها سواء كان ذلك من حيث مناقشة الطالبات في عالقة المعنى اللغوي للمفردة بتطبيقها في
حل المشكالت ،أو مناقشة معاني المفردات اللغوية الرياضية .فعلى سبيل المثال :ناقشت تهاني معنى مفردة "التحليل" في درس
"تحليل وحيدات الحد" بطريقة أظهرت عدم استيعابها لمعنى المفردة لغويًا وأهمية توظيفه في تدريس حل المشكالت .فقد
صورا لتحليل الدم ،وأخرى لتحليل الماء كيميائيًا في المعمل ،والثالثة لتحليل فني
استعرضت تهاني على جهاز العرض المرئي
ً
لمباراة كرة قدم .ثم سألت الطالبات قائلة:

تهاني :ايش سويت في الماء لمن حللته؟
الطالبات :تفكيك األجزاء.
تهاني :إ ًذا اليوم سنستعمل التحليل لتحليل وحيدات الحد.
عرفت الطالبات التحليل كعملية تفكيك .فالتفكيك في
لقد تجاهلت تهاني التمييز بين المفردتين "تفكيك" و"تحليل" حين ّ
اللغة هو عملية فصل األجزاء عن بعضها ،فيما التحليل يمثل عملية رد الشيء إلى عناصره المكونة له (معجم المعاني.)2010 ،
كما أنها لم تذكر أن التحليل عمو ًما هو تحليل وظيفي يخضع للسياق ،بمعنى أنه قد ال يعني بالضرورة رد األشياء إلى عناصرها
األبسط بل ردها إلى عناصرها التي تناسب طبيعة سياق التحليل.
وحتى مناقشة المفردات اللغوية غير الرياضية في نص المشكلة فلم تناقش جميع المعلمات ذلك مع طالباتهن ،وهو أمر
الفت للنظر كون تلك المفردات تعين الطالبة على خلق فهم أفضل للمشكلة وتساعدهن على إيجاد ربط بين المفردات الرياضية
واللغوية مما يسهم في مساعدة الطالبات على توظيف العالقات واإلجراءات الرياضية الصحيحة .فمفردات مثل "الغاطس
الشراعي"" ،خدمات الزبائن" ،و"سطح البحر"" ،الجملة والتجزئة" ،و"عشوائيًا"" ،افعوانية" في المقررات ،كلها لم تتطرق
ً
فضال عن أن يناقشن طالباتهن في فائدة بعضها أو تطبيقاتها.
المعلمات مطلقًا لمناقشة الطالبات في معانيها،
وهناك أمر أخر يتعلق بتنمية القيّم -القيّم هنا يقصد بها لفظ جامع لكل ماله قيمة في ثقافة المجتمع كالقيم الدينيّة أو
االجتماعية أو الصحية ..الخ -التي يمكن أن تظهر في ممارسات تدريس حل المشكالت والتي لم تظهر لدى أي معلمة ،فقد
ْ
ناقشت نهاد في مقدمة درس "حل المتباينات" تأثير اإلنفاق المالي على مقدار ما لدى كل من أحمد وخالد من مال ،وتطرقت
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للتبرع المالي ولكن من ناحية النقص في المال والذي سيؤثر على طريقة كتابة المتباينة عند المقارنة بين ما لديهما من مال،
لكنها لم تُشير إلى أن النقص المادي ال يلغِ الزيادة المعنوية الهائلة سواء في األجر والثواب دينيًا أو بالنسبة لألثر اإليجابي للتبرع
اجتماعيًا .كما لم تتطرق تهاني لدور خدمات ما بعد البيع والجانب األخالقي واالقتصادي لهذا النوع من الخدمات في درس
"تحليل نتائج الد راسات المسحية" .وبغض النظر عن دورها التربوي واألخالقي وقدرتها على رفع عامل التماسك والوعي
المجتمعي ( ،)Jurdak, 2016فإنها أحد عوامل إثارة النقاش في الحصص وخلق المعنى لدى الطالبة وربطها بواقعها.
بالنسبة لمعرفة المعلمات بحل وكذلك طرحها المشكالت :فقد ذكرت تشابمان ( )Chapman, 2015أن من الدالئل
على عدم قدرة المعلم على حل المشكالت عدم قدرته على توظيف سياق المشكلة للتوصل للحل ،والنظر للحل كعملية خطية
االتجاه تتضمن خوارزميات حل محددة فقط .وحذرت من طرح مشكالت يغلب عليها طابع السهولة وبالتالي يمكن حلها بسرعة،
أو ذات إجابات وحيدة .وقد ظهر ذلك أثناء الورش إذ لم تتمكن المعلمات من حل المشكالت التي تعتمد على التخيل أو ذات
السياقات المتنوعة والمفتوحة ،فيما تمكنت جميعهن من حل المشكالت ذات خوارزميات الحل المحددة والحل الوحيد .كما ظهر
ذلك في ممارسات تدريسهن حل المشكالت؛ فهن يركزن غالبًا على حل المشكالت بخوارزميات خطية محددة ،متجاهالت بذلك
طرق الحل األخرى التي يمكن توظيفها كالقياس غير المباشر والتقدير في حساب الحجوم والمساحات السطحية ،أو في توظيف
التمثيالت البيانية المختلفة في حل المعادالت والمتباينات ً
مثال.
بالنسبة لمعرفة المعلمات بقدرات طالباتهن على حل المشكالت ،فقد وصفت تشابمان ( )Chapman, 2015شيئًا
من قدرات الطالب على الحل والتي يفترض بالمعلمين معرفتها ،ومنها على سبيل المثال :قدرة الطالب على تصور وتفسير
العالقات ،وقدرتهم على استحضار القوانين الرياضية ،والقدرة على فهم المفاهيم والمصطلحات الرياضية ،والتصنيف والتحليل
والتعميم ،والنمذجة ومستوى الدقة والسرعة في الحل.
وبالعودة لنتائج البحث ،فقد أظهرت النتائج تضاربًا في ذلك ،ففي الوقت الذي تعترف فيه المعلمات بمعرفتهن بقدرات
طالباتهن الضعيفة على حل المشكالت ،فإن هذا االعتراف لم يكن نتيجة تقييم فعلي لقدرات الطالبات عن طريق عرض مشكالت
ذات سمات تأملية للطالبات وتقييم أداءاتهن بأساليب مختلفة ،وإنما بسبب عرض مشكالت ذات سمات تقليدية وما يرتبط بذلك
ْ
تحدت طالباتها،
من توجيه مسار الحل وضبط النقاش واإلصرار على خطية انتقالية تقود غالبًا لحل وحيد .وباستثناء نهاد التي
وأكدت على معرفتها بما لدى الطالبات من قدرات على حل المشكالت ،فإن الباقيات لم تظهر لديهن تلك المعرفة.
وبالنسبة لمعرفة المعلمات بالعوامل المرتبطة والمؤثرة في معتقدات الطالبات حول قدرتهن على حل المشكالت؛ فقد
ظهرت جلية لدى نهاد التي كانت في كل حصة تعرض شيئًا يعكس ثقتها بقدرات طالباتها ،وكيف تتنبأ بقدرات طالباتها على
الحل ،وكيف تسعى إلزالة أو التخفيف من العوائق التي يمكن أن تؤثر على قدراتهن على الحل بما فيها العاطفية .واستراتيجية
المعلمة الصغيرة كانت أحد طرقها المميزة في ذلك؛ حيث كانت نهاد تتحدى الطالبات في الدروس الصعبة ،ليتولين التدريس
ً
بدال منها .حيث كانت توجه "المعلمة الصغيرة" قبل التدريس وتساعدها في التخطيط له ،ثم تقف على مقربة أثناء الحصة؛
لتشعرها بالثقة ،وتعمل كمساعدة لها في التدريس .وتعمل على تحفيزها بشكل مباشر عن طريق تحيتها والتصفيق لها ،وبشكل
غير مباشر حين تطلب من "المعلمات الصغيرات" األُخريات أن يستفدن من تجربة زميلتهن في دروسهن المقبلة .مع إلقاء شيئ
من المسئولية على عاتق باقي طالبات الصف حين تشير إلى أنهن مسؤوالت عن استيعاب الدروس من معلماتهن الصغيرات،
وعليه فإن الجدية في التعلم من "معلمة صغيرة" ال تقل مستوى عن الجدية في التعلم من المعلمة نفسها.
أيضًا أظهرت تهاني شيئًا من معرفتها بمعتقدات طالباتها ،في تشجيعهن على الحل ،والنقاش ،وكسر القلق والتوتر من
الحصة.
وقد اتفقت هذه النتائج مع ما ذهب إليه (النمر ،)2014 ،من أن معرفة المعلمين بالمشكالت الرياضية غالبًا لفظية أو
مجردة متجاهلين بذلك األنواع األخرى من المشكالت .كما اتفقت مع بحث (الحليسي والسلولي )2016 ،حول ضعف المعرفة
بالمفاهيم الرياضية المرتبطة بالمشكالت ،ومستوى ونوع المفردات المتوفرة فيها رياضية كانت أم غير رياضية ،وكذلك بالقوانين
التي يمكن تضمينها فيها (الحليسي والسلولي .)2016 ،ومن حيث :ضعف معرفتهن بالمشكالت المفتوحة ،وكذلك بطرحها
(البرصان والرويس وعبد الفتاح2015 ،؛ النمر .)2014 ،كما اتفقت مع نتائج بحثي كل من (العمري والسليم )2018 ،فيما
يتعلق بضعف معرفة المعلمات بقدرات طالباتهن على حل المشكالت ،والذي يدفعهن للتركيز على التدريس المجرد دون عرض
أو طرح مشكالت ،يتوفر فيها السياق والتعقيد والنمذجة واالنفتاح على الحلول.
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.2

معتقدات المعلمات:

ناقشت معتقدات المعلمات طبيعة الرياضيات وتعليمها وتعلمها .وقد أظهرت النتائج هيمنة عدد من المعتقدات التقليدية
كما يصفها شونفيلد ( )Schoenfeld, 1985فالرياضيات مجردة ومعزولة ،ولم يكن هناك ربط بالواقع إال ما تفرضه طبيعة
بعض الدروس كدروس اإلحصاء واالحتماالت ً
مثال ،وإن غلب عليه الربط المعزول بالواقع .والضبط الصفي الصارم وتوجيه
ً
فضال عن التركيز على حفظ وتذكر القوانين والقدرة على تنفيذ اإلجراءات وسالمة
مسار الحل والنقاش كما تفعل عتاب وتهاني،
التسلسل المنطقي (أبو لوم .) 2005 ،كما برز التركيز على التعلم الفردي دون التشاركي كطريقة تساعد على حفظ وتذكر
القوانين وتطبيق إجراءات الحل .وفي حال طبقت المعلمة التعلم التشاركي فهي تطبقه غالبًا في أضيق الحدود كأن يُتجاهل أغلب
الحصص كما تفعل عتاب ،أو يوجه بصورة شكلية ال تخدم التعلم عادة كما تفعل سميرة عند تطبيق استراتيجيات التدريس.
لقد أيّدت هذه النتائج ما توصل له كل (الرويس2016 ،؛ الخصاونة والطراونة2018 ،؛ محمد )2005 ،بشأن عدم
التوافق بين المعتقد واإلدارة التدريسية.
.3

إدارة المعلمات التدريسية:

ركز هذا البحث بالنسبة إلدارة المعلم التدريسية على النقاشات الثرية والتساؤالت والتنويع في أساليب التقويم ،وكذلك
توظيف الوسائل والتقنيات.
لم تظهر النقاشات الثرية والتساؤالت إال لدى نهاد وتهاني ،لكنها كانت غالبًا ترتبط بالمشكالت ذات السمات التقليدية
كما هو الحال لدى جميع المعلمات ،وإن كانت نهاد قد تميزت عليهن بمستوى عالي من تحميل الطالبات المسئولية عن تعلمهن؛
حيث ظهر ذلك في النقاش وتبادل اآلراء ،ونقد المجموعات الذاتي ألدائها على مرأى من الصف ،مع إيكال المسئولية للطالبات
للتعلم من زميالتهن "المعلمات الصغيرات" وكذلك استكمال إجراءات الحل المكررة.
وقد لوحظ على إدارة المعلمات التدريسية باستثناء نهاد ،أنهن هن من يقرأ المشكالت لطالباتهن ،موظفا ٍ
ت لغة الجسد
ونبرة الصوت؛ لمساعدة الطالبات على تعيين المعطيات والمطلوب ،وبالتالي توجيههن لطريقة الحل وكيفية تنفيذها .إن هذا
يحرم الطالبات الفرصة للمزيد من النقاش وتبادل اآلراء ،كما يحرمهن فرصة استيعاب المشكلة وتعيين المتغيرات ذات العالقة
 ،وتحديد المطلوب وإعادة صياغة المشكلة بلغتهن الخاصة وربطها بواقعهن لتحقيق المزيد من الفهم ( Davis-Dorsey,
.)1991
وبالنسبة ألساليب التقويم فقد أظهرت النتائج اتفاق المعلمات على اختبارات القلم والورقة؛ لتقويم قدرة الطالبات على
حل المشكالت (الحربي .)1432 ،من خالل مشكالت ذات سمات تقليدية فقط.
كما أن توظيف الوسائل والتقنيات غالبًا لم يكن مع ً
ززا للممارسات التأملية في تدريس حل المشكالت لدى أغلب
المعلمات ،فعتاب تعرض األشكال الهندسية على الطالبات دون أن تسمح لهن بلمسها ،وكل العرض يتركز على اإلشارة للجوانب
والحروف والرؤوس والتذكير بالقوانين .فيما تقوم سميرة بعرض صور وبطاقات تصف سياق المشكلة دون توظيفها فيما هو
أكثر من ذلك .وفي باقي الدروس فإن المعلمات يتجاهلن توظيف الوسائل .أما التقنيات فلم تتجاوز استبدال األسلوب اإللقائي في
التدريس بأسلوب إلقائي الكتروني سواء كان هذا من خالل مقاطع الفيديو ،أو عروض الباوربوينت .وهو ما يتوافق مع ما خلص
له كل من (الراجح والزين2015 ،؛ الرويس )2012،حول ضعف مستوى وطبيعة تطبيق التقنية لدى معلمات الرياضيات.
ويمكن تفسير ذلك ألسباب عدة منها ما يتعلق بصعوبة مواكبة التقنيات الحديثة بسبب تسارع تطورها المضطرد؛ مما
يصعب على المعلمات مهمة دمجها في ممارسات تدريس حل المشكالت في ظل الحاجة للتدريب المستمر عليها حتى يتم توظيفها
بالشكل المالئم .ومنها ما يتعلق بضغط األعمال المكتبية واإلدارية وتخفيض األنصبة التدريسية للصف الواحد مقابل زيادة
نصاب المعلمة التدريسي من الصفوف ،يجعل من الصعب على المعلمة أن توظف التقنية بشكل يدعم الممارسات التأملية في
تدريس حل المشكالت.
لقد اتفقت هذه النتائج جزئيًا مع ما توصل له كل من ( )Ataman, 2009 & Nelson, 2012; Ozsoyفتحسّن
أداء الطالب في حلهم للمشكالت وارتفاع مستوى مهاراتهم ما وراء المعرفية يرجع في نهاية األمر لإلدارة التدريسية التي يتبعها
المعلم :كحل الم شكالت التشاركي ،والنقاش والتساؤل ،وكذلك النمذجة .وال يتحقق ذلك كما يذكر الباحثون إال بعرض مشكالت
مفتوحة للطالب وتفعيل التعلم التشاركي والربط بين المفاهيم في المشكالت المعطاة (& ،Intaros, Inprasitha
 .)Srisawadi, 2014وهو ما أيّده هايبرت ورفاقه ( )Hiebert et al., 2005عندما توصلوا إلى أن الدول التي يرتفع
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ً
فضال عن أن النقاش وتبادل اآلراء
مستوى أداء طالبها في االختبارات الدولية كان معلموها يمتلكون طرقًا تدريسية منوعة،
المقترن بالعمل على طرح مشكالت جديدة ومتنوعة.
وهكذا فإن النتائج المتعلقة بمعرفة المعلمات ومعتقداتهن وإدارتهن التدريسية أظهرت ضعفًا واض ًحا ،عنى ضعف فعالية
تعزيز الممارسات التأملية في تدريس حل المشكالت الرياضية .ويمكن عزو ذلك لعدة أسباب منها؛ قصر مدة الورش التدريبية
ال ُمقدمة للمعلمات وهو أمر تفرضه مكاتب التعليم ومراكز التدريب التربوي؛ خوفًا من تأخر تدريس المقررات وضياع الحصص
ً
فضال عن غياب الدعم الرسمي من قِبل النظام التعليمي؛ لمساعدة المعلمات على مواجهة
واإلخالل بالمهام المدرسية للمعلمة.
العراقيل والعقبات التي يمكن أن تواجههن أثناء توظيفهن الممارسات التأملية في تدريس حل المشكالت الرياضية ( Olteanu,
.)2016, 2017; Silver, 2016كاكتظاظ الصفوف وتزايد ضغوط األعمال اإلدارية والمكتبية عليهن .كما يمكن عزو
ضعف فعالية التعزيز أيضًا من خالل اإلجابة على السؤال الثالث.
اإلجابة على السؤال الثالث:
"ما العوامل المؤثرة في ممارسات المعلمات التأملية في تدريس حل المشكالت الرياضية؟
أظهرت النتائج وجود أربع عوامل أثرت في ممارسات المعلمات التأملية في تدريس حل المشكالت ،وهي:
 .1مركزية النظام التعليمي :التي ظهرت من خالل إصدار القرارات والتعاميم دون استشارة أو استثناء غالبًا؛ كالتعاميم
الخاصة بالندب وتخفيض األنصبة التدريسية لكل صف في األسبوع مقابل زيادة عدد الصفوف التي تدرسها
المعلمة دون النظر في أثر ذلك على ممارسات المعلمات في تدريسهن حل المشكالت وانعكاس ذلك على الطالبات،
فعلى سبيل المثال ذكرت تهاني على سبيل المثال أنها العام الماضي نُ ْ
دبت لمدرسة بنصاب بلغ ( )40حصة و ُخ ِفض
ليصبح ( )24حصة لنفس الصفوف .فيما قُلصت الصفوف في مدرسة نهاد ،بحيث أصبحت أعداد الطالبات في
الصف الواحد يتجاوز الـ( )40طالبة.
أيضًا ظهرت مركزية النظام التعليمي في إشرافه المباشر على تقديم التطوير المهني للمعلمات ،والذي غلب عليه
الضعف في التدريب على ممارسات تدريس حل المشكالت؛ فمنذ إطالق المقررات المطورة عام  ،2009لم تتلقَ المعلمات أي
تدريب على ممارسات تدريسها باستثناء ما تضمنته الحقيبة التدريبية على المقررات
ّ
المطورة ،والتي شابها القصور من نواحٍ
عدة :كاختصار مدة التدريب من ثالثة أسابيع لتصبح أيا ًما وفي بعض الحاالت ساعات ،وإيكال التدريب عليها للمشرفات
ً
فضال عن تركز التدريب على دروس "استراتيجيات حل المسألة"
صا بالمدربين المركزيين،
التربويات بعد أن كان التدريب مخت ً
في إيحاء ضمني أن باقي الدروس ال ترتبط بتدريس حل المشكالت (الغامدي .)2012 ،كما أن برامج التدريب التي تطلقها
إدارات التعليم تركز عادة على أساليب واستراتيجيات التدريس العامة :كالتعلم النشط والتقنيات الرقمية متجاهلة التدريب على
ممارسات تدريس حل المشكالت الرياضية .وتلعب درجة خبرة المدربات وطبيعة البرامج التدريبية الذي تميل للحشو واإلطالة
شعورا لدى المعلمات بصعوبة التطبيق أو عدم مناسبته للبيئة
على حساب التركيز على الجوانب التطبيقية ،وهو ما يخلق
ً
المدرسية (العمري والسليم .)2018 ،إن األثر القوي للنظام التعليمي على ممارسات المعلمات في تدريسهن حل المشكالت يتفق
مع ما أثارته ريجلمان ( )Rigelman, 2002بشأن أثر هذا الدور والممثل في تهيئة البيئة المدرسية ورفع كفاءة المعلمين
وثقتهم بقدراتهم للقيام بدورهم تجاه طالبهم وتقديم الدعم لهم بشان ما يواجهونه من عراقيل ،وما يقرره النظام التعليمي بشأن
التطوير المهني.
.2

المقرر الدراسي:

ورا في ضعف فعالية تعزيز الممارسات التأملية
هناك عدد من المالحظات التي تتعلق بالمقرر الدراسي والتي قد تلعب د ً
لدى المعلمات في تدريسهن حل المشكالت .كالغموض في طريقة التعاطي مع بعض المفاهيم وعدم وضوح الصياغة وهو ما
صا كما هو الحال في درس "حل المتباينات" ودرس "التمثيل بالصندوق وطرفيه" في الصف الثاني
تكون المفهوم ناق ً
يجعل َ
متوسط .أو أن يظهر المفهوم غامضًا كما هو الحال مع درس "تحليل الدراسات المسحية" في الصف الثالث متوسط .وليس هذا
فحسب؛ فالفصل بين دروس "استراتيجيات حل المسألة" وما تعرضه من مشكالت ،وبين باقي المشكالت في الدروس األخرى
يعطي إيحا ًء باالنفصال بين الرياضيات وبين حل المشكالت الرياضية ،ويظهرها في سياق معزول عن مشكالت الواقع المعاش،
وهو ما تشاطرها إياه دروس التمثيالت البيانية في فصول اإلحصاء واالحتماالت (المعثم والثقفي والغامدي والعوفي والجهني،
ً
فضال عن الفجوة الرقمية بين المقررات الدراسية عمو ًما والتقنية بسبب بطء وتيرة تطوير المقررات نسبيًا إذا ما
.)2019
قورنت بالتسارع في التطور التقني (.)Hu, 2016 & ،Cai, Jiang, Hwang, Nie
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ً
فضال عن تركيز
كما تفتقر المقررات عمو ًما لمناقشة مشكالت من الواقع المعاش ،وربط الطالبات بمجتمعهن ثقافيًا،
أنشطة التقويم على حفظ وتذكر اإلجراءات الرياضية في الحل (حامد وجاهين والمطرفي والحربي والصباغ2015 ،؛ المعثم
وآخرون.)2019 ،
.3

خوف المعلمات:

أظهرت النتائج أن المعلمات يخفن من قائدات مدارسهن ومشرفاتهن بصورة واضحة ،وأن هذا الخوف هو ما يدفعهن
للقبول بما تمليه عليهن قائدات المدارس والمشرفات حتى ولو كانت تلك اإلمالءات غير منطقية ،وتدفع باتجاه التركيز على
الممارسات التقليدية في تدريس حل المشكالت.
وقد كانت جميع المعلمات حذرات في النقاش أو عرض كتاباتهن التأملية .كما كن في بعض المقابالت يُع ْدنَ تذكيري
المرة تلو األخرى بأال أخبر أحدًا بما فعلنه أو لم يفعلنه.
كان السبب الرئيس في خوف المعلمات من قائدات مدارسهن ومشرفاتهن هو تقييم األداء الوظيفي ،ونتيجة لذلك فإن
تبريرا لذلك سوى ما علقن عليه بأن هذا هو التقدير
المعلمات يعملن بصورة مستمرة على استرضاءهن .ولم تقدم المعلمات
ً
الوحيد الذي يمكن أن تحصل عليه المعلمة نظير جهودها الهائلة طوال العام.
وبالجملة فإن تلك النتائج تدعم ما توصل له (الحربي )1432 ،بشأن خوف المعلمين من المساءلة وتلقي اللوم سواء
من قادة مدارسهم أو مشرفيهم بشأن ممارساتهم في تدريس حل المشكالت.
أيضًا يمكن إرجاع أحد أسباب خوف المعلمات ،للتجارب التي خاضتها المعلمات من قبل والتي كانت نتائجها السلبية
ً
عامال في خوفهن من تكرارها أو حتى العمل على تطويرها ( ،)King, 2009 & ،Kerekes, Diglioمما عرضهن للمساءلة
ً
وتلقي اللوم .وقد حدث ذلك مع عتاب التي تلقت توبيخا من مشرفتها على ضبطها الصفي؛ مما دفعها لعدم القبول بالتعلم
التشاركي؛ لتأثيره على قدرتها على ضبط الصف.
.4

قلة الموارد والدعم بالوسائل والتقنيات التعليمية:

اشتكت جميع المعلمات من عدم توفر أي دعم بالوسائل والتقنيات ،فكل ما كنت أراه من وسائل وتقنيات كانت تتبرع
به المعلمات من مالهن الخاص .ومع االعتراف بالدعم العلمي والتطبيقات المجانية الجيدة التي توفرها منصة "عين بوابة التعليم
الوطنية" ،إال أن طريقة توظيف تلك الوسائل والتقنيات ال تساعد على تعزيز الممارسات التأملية للمعلمات في تدريسهن حل
المشكالت .إذ غالبًا ما تركز على عرض مشكالت ذات سمات تقليدية .ومن الالفت للنظر عدم توفر تعريفات محددة وواضحة
حول مفهوم الوسائل والتقنيات ،وال كيفية توظيفها في ممارسات التدريس ،وهو ما يُخضعها في العديد من الحاالت الجتهادات
خاطئة في التفسير من قبل قائدة المدرسة والمشرفة.
نعقيب عام:
أظهرت نتائج البحث ضعف فعالية تعزيز الممارسات التأملية لدى معلمات الرياضيات في تدريسهن حل المشكالت؛
حيث هيمنت الممارسات التقليدية على تدريسهن حل المشكالت ،والذي أمكن رصده من خالل مالحظة معرفة المعلمات
ومعتقداتهن وإدارتهن التدريسية .وقد عرض البحث العديد من األسباب والتفسيرات المحتملة لضعف فعالية التعزيز ،مما كشفت
عنه نتائج تطبيق األدوات.
ولكن ،وعلى الرغم من ضعف فعالية التعزيز الذي حدث ،إال أن مستوى االلتزام والحرص على تنفيذ المتطلبات الذي
مؤشرا إيجابيًا قويًا على إمكانية تعزيز الممارسات التأملية في تدريس
كانت تقوم به المعلمات مثّل نتيجة مهمة يمكن اعتبارها
ً
حل المشكالت في ح ال تغير المناخ العام ليدفع باتجاه تعزيز تلك الممارسات .وإن أمكن ترشيح أحد عوامل المناخ العام ليقود
التغيير ،فإنه سيكون عامل مركزية النظام التعليمي؛ بسبب دوره المؤثر في جميع مفاصل الواقع التربوي (& Hodkinson
.)Hodkinson, 2005; Rigelman, 2002
كما أظهرت نتائج البحث تأكيدًا إضافيًا على ما نوقش في مقدمة البحث حول ضرورة تعزيز الممارسات التأملية وفق
مجال التعلم .وهو ما يؤكد على الفجوة التي نوقشت من قبل بشأن الحاجة لممارسات تأملية محددة وفق مجال التعلم؛ لتجنب
الوقوع في ممارسات تأملية روتينية (Liston, & Berry, 2012; Zeichner & Šteh, 2017; Van Driel & Šarić
 .)1987على أال يقتصر تعزيز الممارسات التأملية وفق مجال التعلم على المعلمات فقط ،بل يشمل قائدات المدارس والمشرفات
نظرا لكونهن الموجه والمقيّم ألداء المعلمات.
أيضًا؛ ً
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وفي ظل نتائج هذا البحث ،فإن هناك عددًا من التوصيات والبحوث المستقبلية التي وضعت استنادًا لهذه النتائج.
التوصيات:
في ظل النتائج التي أظهرها هذا البحث ،فإنه يوصى بإعادة النظر في برامج التطوير المهني من حيث توجيه نسبة
منها للتدريب على الممارسات التأملية في تدريس حل المشكالت وفق مجال التعلم .مع األخذ في االعتبار للمدى الزمني للتدريب
وخبرة واختصاص المدربات ،وطبيعة التدريب الذي يركز على الجوانب التطبيقية .وكذلك التخفيف من الضغوط اإلدارية
والمكتبية على المعلمات.
وتطال التوصيات كذلك قائدات المدارس والمشرفات من حيث ضرورة العمل على تطوير أداءهن في اإلشراف والتقويم
ألداء المعلمات ،مع إعادة النظر في بنود تقييم األداء الوظيفي من حيث طريقة الصياغة والتفسير ووضع مؤشرات لألداء كأدلة
معينة على فهم آلية التقييم .على أن يتضمن التقييم أداء المعلمة التخصصي في مادة الرياضيات وأال يكون تقيي ًما لممارسات
تدريس عامة .كما يوصى بتطوير أساليب التقويم لتشمل تقييم المعلمات الذاتي ألدائهن ،مع إعطاءهن الحق في تقويم أداء قائدات
مدارسهن ومشرفاتهن بصورة تبادلية لتحقيق عدالة التقويم ،وضمان وجود قيادة وإشراف داعمين للممارسات التأملية في تدريس
حل المشكالت الرياضية.
الدراسات المستقبلية:
إن اتخاذ القرارات بشأن نتائج بحوث من هذا النوع تتطلب العمل على التأكد من قابلية تلك النتائج للتعميم ،وهو ما
يعني ضرورة إعادة تطبيق هذا البحث على عينات مختلفة ومن مكاتب تعليم مختلفة أو حتى مناطق تعليمية مختلفة في المملكة.
ً
فضال عن خبرتي
ورغم أنني أميل للتأكيد على قابلية تلك النتائج للتعميم بحكم توظيف المصداقية واالعتمادية في هذا البحث،
كمعلمة على مدى ( )18عا ًما إال أن بحثًا بهذا الحجم والكم من المتغيرات ،ربما ليس بحاجة فقط لتأكيد النتائج ،وإنما لقراءة
وتحليل وتفسير البيانات بصورة أكثر عمقًا ودقة؛ الستخالص حلول ناجعة تساعد على تعزيز الممارسات التأملية في تدريس
حل المشكالت.
قصورا شاب هذا البحث بسبب ظروف التطبيق وطبيعته؛ فعلى سبيل المثال كان هناك
من المهم اإلشارة إلى أن هناك
ً
حاجة لزيادة عدد مرات مالحظة األداء الصفي للمعلمات؛ فالممارسات التأملية وفق مجال التعلم واسعة ومتنوعة وثرية،
صا في مجال تدريس حل المشكالت الرياضية .وبالنظر لعدد المرات التي حضرتُها لكل معلمة ،فإنني افترض أنه ربما
خصو ً
قد فاتني شيء منها .أيضًا بالنسبة لـ"مركزية النظام التعليمي" -أحد عوامل المناخ العام -كان بحاجة لمناقشة المزيد من جوانبه
من حيث آلية صدور التعاميم ،وطبيعة منظومة األداء اإلشرافي وآليات تطبيقها ،والنظر في اآلثار المترتبة لتطبيقها على
ممارسات المعلمات التأملية في تدريسهن حل المشكالت ،وهو ما كان يتطلب توفر عينة من قائدات المدارس والمشرفات
كمشاركات في البحث بصورة أكبر مما عرضه البحث.
أيضًا اعتمد البحث على تعزيز الممارسات التأملية بصورة محددة ركزت على أن يكون هذا التعزيز وفق مجال التعلم،
وهي خطوة وإن كان لها ما يبررها في األدب البحثي وواقع الميدان التربوي ،إال أنها ال تزال بحاجة للمزيد من الدراسات التي
تدعم هكذا تعزيز ،مع توفير أدلة إجرائية تعين المعلمات على تطبيقها في ممارسات تدريسهن.
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تقويم الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات بمدارس جنوب مكة المكرمة
بالمرحلة االبتدائية في ضوء معايير المنحى التكاملي بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة
)STEM( والرياضيات
 إدارة تعليم مكة المكرمة- هاني بن عبدالرحمن الغامدي.أ
:المستخلص
ّ
سة إلى تقويم الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية وفق معايير المنحى التكاملي بين
ِرا
د
ال
هدفت
َ
 من خالل بناء معايير التدريس لمادة الرياضيات في ضوء المنحى،)STEM( العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
) معلما ً تم بناء قائمة للمعايير التدريسية25( تكونت العينة من
ّ  واستخدم المنهج الوصفي التحليلي حيث.)STEM( التكاملي
) فقرة تقيس الممارسات التدريسية30( تكونت من
ّ وفق المنحى التكاملي وتم اشتقاق أداة الدراسة وهي بطاقة المالحظة والتي
سة إلى أن الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات
َ ) وقد أشارت نتائج ال ّدِراSTEM( لمعلمي الرياضيات وفق المنحى التكاملي
 والتنفيذ وتصميم،) بدرجة متوسطة بالمجاالت ( التخطيط والتهيئة للتدرسSTEM( بالمرحلة االبتدائية وفق المنحى التكاملي
 وبناء على النتائج التي أسفرت عنها الدراسة تم تقديم عدداً من التوصيات،)ً وفي مجال إدارة منظومة التقويم كان متدنيا،الدروس
التي يمكن أن تُسهم في تطوير وإثراء تعليم الرياضيات وفق المنحى التكاملي بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
.)STEM(
.واإلستفادة من المعايير التي تم إستخالصها من الدراسات السابقة واألدبيات وتم تحكيمها من قبل الخبراء
 المنحى التكاملي بين العلوم والتكنولوجيا-  معلمي الرياضيات-  تقويم – الممارسات التدريسية: الكلمات المفتاحية
والهندسة والرياضيات
Abstract
Evaluating the teaching practices of mathematics teachers in schools south of
Makkah Al-Mukarramah in light of the criteria of the Integrated Curriculum (STEM)
Researcher: Hani Al-Ghamdi
The study aimed to evaluate the teaching practices of mathematics teachers in the
primary stage according to the criteria of the integrative approach between mathematics,
science, engineering and technology (STEM), by building teaching standards for
mathematics in the light of the integrative approach (STEM). The descriptive analytical
method was used, as the sample consisted of (25) teachers. A list of teaching standards
was built according to the integrative approach, and the study tool was derived which is
a bsorving card consisting of (30) paragraphs that measure the teaching practices of
mathematics teachers according to the integrated approach (STEM). The results of the
study indicated that Teaching practices for mathematics teachers in the primary stage
according to the integrative approach (STEM) with a medium degree in the fields (lesson
planning, evaluation and teaching strategies) according to the integrative approach and
the most prominent recommendations: Work on training mathematics teachers on
teaching strategies according to the approach The complementarity between
mathematics, science, engineering and technology (STEM) and the utilization of criteria
that were drawn from previous studies and literature and were judged by experts.
Key words: evaluation - teaching practices - math teachers - integrative approach
between mathematics, science, engineering, and technology
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المقدمة:
ً
ً
يشهد العالم المعاصر تقدما وتطورا في جميع مجاالت الحياة ،مما جعله يتصف بالتغير السريع والتطور المتالحق في
مجاالت العلم والتكنولوجيا واإلتصاالت ،وهذه التغيرات تتطلب جهدا ً كبيرا ً لمواكبتها ،وتطور األُمم مرهون بما تملكه من معرفة
متطورة ،وثروة بشرية متعلمة قادرة على المساعدة في التطوير واإلنتاج ،وهذه التطورات ألقت بظاللها على التربية مسئوليات
كبيرة في إعداد النشء وتزويدهم بما يساعدهم في مواكبة هذا التقدم العلمي ،للحفاظ على مكانتنا بين األمم.
وتحتل الرياضيات مكانة كبرى في العصر الحاضر ،فهي تُعد ركيزة أساسية ال يمكن اإلستغناء عنها في كثير من العلوم
اإلنسانية سواء الطبيعية منها أو اإلجتماعية ،بل يمكن القول إن تطور المعرفة اإلنسانية يُصاحبه تطورا ً كبيرا ً بمناهج الرياضيات
وطرق وأساليب تعليمها ،وذلك ألهميتها التي تنعكس على كثير من المعارف والعلوم اإلنسانية ،وتزداد أهميتها في المرحلة
االبتدائية حيث تُعتبر من المواد العلمية التي يتم اإلهتمام بها بالمرحلة االبتدائية ( الشمري.)2 ،2013 ،
وتُعد عملية بناء المعايير لتدريس الرياضيات وفق اإلتجاهات الحديثة ومنها المنحى التكاملي ،من الموضوعات التي
والمطورين إلستراتيجيات تدريس الرياضيات في مختلف المراحل التعليمية ،حيث يؤكد ذلك ما جاء
شغلت إهتمام الباحثين
ّ
ضمن العديد من األدبيات التربوية الخاصة بتعليم الرياضيات ومن أبرزها المجلس القومي لمعلمي الرياضيات ()NCTM
بالواليات المتحدة األمريكية ،حيث قدم المجلس عام 1989م عدة أهداف لتعليم الرياضيات كان من بينها معايير التكامل بين
العلوم والرياضيات ( .)NCTM,1989,214وفي عام 2000م برز إهتمام الباحثين بالمنحى التكاملي بين الرياضيات والعلوم
والهندسة والتكنلوجيا ( .)NCTM,2000,60-63
حيث كان من اهم معايير الرياضيات التي وضعها المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات األمريكي  NCTMمعيار
الترابط والذي يعني في شقه الثاني على أهمية الربط بين الرياضيات بالعالم الحقيقي وبالميادين المعرفية األخرى حيث يؤكد
المعيار على أن يرى الطالب الرياضيات تلعب دورا ً هاما ً في الفنون والعلوم والدراسات االجتماعية وغيرها من العلوم ،األمر
الذي يوحي بأنه يجب دمج الرياضيات بإستمرار في الميادين المعرفية االخرى ( )NCTM,2000حيث أصدرت مباديء
ومعايير لتعليم الرياضيات بالمدارس األمريكية عبر المركز الوطني لمعلمي الرياضيات.
وبالرغم من حرص النظام التعليمي ألي دولة على تطوير مناهج الرياضيات بالمرحلة االبتدائية وبنائها وفقا ً لمعايير
عالمية ،إال أنه ما زالت طرائق التدريس تتم بالصفوف بالطرق اإلعتيادية بعيدا ً عن معايير التكامل والربط بالمعرفة والحياة
وهذا ما أشارت إليه نتائج بعض الدراسات الحديثة كدراسة التميمي والعريني ( )2017والتميمي ( )2016والدوسري ()2015
والشهري وحسانين ( )2015حيث تبين ضعف الربط بين موضوعات الرياضيات والتطبيقات العملية الحياتية وقت التدريس،
مما يتطلب تقويم الممارسات التدريسية لتشخيص الوضع القائم واتخاذ اإلجراءات لتصويب األوضاع ،حيث أكد أليزر
( )Eliezer,2011على أهمية تشخيص الممارسات التدريسية من خالل مالحظة وتقويم الممارسات التدريسية ،حيث تستخدم
أدوات كثيرة لتقويم الممارسات التدريسية منها بطاقة المالحظة والسجل القصصي والتأمل الذاتي وبرز حديثا ً إستراتيجية بحث
الدرس كأدوات لتقويم وتشخيص الممارسات التدريسية (المومني وجرادات.)12 ،2019 ،
بتطور الحاجات المهنية للمعلم وبظهور مداخل واتجاهات حديثة
تتطور وتتغير
ومن المعلوم أن الممارسات التدريسية
ّ
ّ
بالتعليم ومنها المنحى التكاملي بين العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا المعروفة إختصارا ً بـ ( .)STEMفقد حرصت
الواليات المتحدة على تطوير تعليم  STEMبعد إعالن الرئيس أوباما في ابريل 2013م ،باطالق الهيئة القومية لخدمة المجتمع
( )CNCS) (Corporation for National an Community Serviceوكان من أهدافها حث الطالب على اإلهتمام
بتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ،واتجهت الى اتخاذ اصالحات في هذا النوع من التعليم خاصة بعد أن أوضحت
نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطالب ( )PISAحصول الطالب األمريكيين على نتائج منخفضة عام 2012م( ،فقد أحتلت المركز
العشرين ضمن  34دولة) لذا فقد حدد المجلس اإلستشاري للرئيس األمريكي للعلوم والتقنية President is Council of
 )Advisory an Science and Technology (PCAST,2010,p15-16أهداف تكامل العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات  STEMمن خاللها يمكن رسم استراتيجيات التدريس منه غرس المهارات واإلتجاهات نحو العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لألطفال وما يرتبط بها من مهارات التفكير النقدي وحل المشكالت مما يجعل ذلك أسلوب
حياة وإعداد قوي للمهن المستقبلية ،وبناء خبرات في منحى التكامل  STEMويتطلب ذلك تعليما ً أفضل للعلوم والتكنواوجيا
والهندسة والرياضيات ،وبناء قوى عاملة تتقن تكامل  STEMمن خالل اإلعداد الجيد للعدد الكافي من األفراد المؤهلين للعمل
في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
ونظرا ً لما يشهده العالم األن من تطور هائل في جميع الميادين والمجاالت المختلفة لذا فقد تداخلت وترابطت فروع
المعرفة المختلفة بحيث أصبح األن من الصعب عزل أي فرع من فروع العلم عن باقي الفروع األخرى وهذا ما أشار إليه
اليوسف وملكاوي ( )210 ،2019اللذان أكدا على أهمية تضمين المناهج العلمية (العلوم والرياضيات) معايير منحى ( STEM
) في كتب المناهج المطورة ،وفيما يتعلق بموضوع الترابط في تدريس الرياضيات بالعلوم األخرى فإنها ليست مسألة تلقائية
إذ يجب أن يتم تشخيص الممارسات التدريسية وتقويمها بحيث تكون الترابطات واضحة مما يشجع الطالب على البحث عن
ترابطات أخرى وبالتالي يدركون الطبيعة الحقيقية للرياضيات في العالم من حولهم (ِ.)Alsawaie, Khashan ,2004
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وبالدراسة الحالية حاولت بناء معايير لتدريس الرياضيات بالمرحلة االبتدائية وفق المنحى التكاملي بين العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات STEMومن ثم تقويم الممارسات التدريسية وفق المنحى التكاملي لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة
االبتدائية.
سة :
مشكلة الدِّرا َ
برز منحى التكامل بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ( )STEMكإحدى األساليب الجديدة للربط بين
المناهج الدراسية حيث تعود بدايات ظهور هذا المنحى الى تسعينيات القرن الماضي في المؤسسة الوطنية للعلوم ( )NSF
( National Science Foundationالمومني .)2004 ،كما يرجع اإلهتمام بهذا النوع من التعليم إلى حركة إصالحية
دعى إليها القادة السياسيون ورجال األعمال على مستوى العالم ،وذلك لعالج األثار الناجمة عن الركود في القطاع اإلقتصادي
إلعداد النشء للمستقبل كمهندسين وعلماء ومتخصصين في التكنولوجيا ،لإلسهام في إنتاج األفكار المبتكرة والتي تؤدي إلى
التنمية اإلقتصادية ( .)Rit,2014 & Fanوتُعتبر المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي أهتمت بتطوير منظومة
التعليم وإستراتيجيات التدريس وأداء المعلمين ومناهجها الدراسية ،وظهرت العديد من التوجهات التجديدية بمجال المناهج وطرق
تدريس الرياضيات ،وربما أبرزها التوجه نحو تطبيق التكامل بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  ،STEMوذلك
من خالل إهتمام وزارة التعليم بتدريب المعلمين والمشرفين عليه ،في إطار تحقيق التطلعات المستقبلية للرؤية الوطنية 2030
وكذلك لإليفاء بمتطلبات إستراتيجية التحول الوطني  2020للتحول إلى مجتمع المعرفة.
إال أن التعليم ما زال يعاني من مشاكل كثيرة سواء على مستوى إعداد المعلمين أو على مستوى األداء الضعيف لبعض
المعلمين ،ويؤكد ذلك ما ورد في التقرير النهائي لإلستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة في وزارة اإلقتصاد والتخطيط
(1435ه) "ظل قطاع التعليم يعاني من مشكالت هيكلية كبيرة ،مثل األداء األكاديمي الضعيف للطالب ،ونقص أعداد المعلمين
وأعضاء الهيئة التعليمية من ذوي الكفاءات العالية فضالً عن ضعف المنافسة بين المدارس والجامعات بالرغم من األعداد
الكبيرة للملتحقين بمؤسسات التعليم المختلفة" لذلك كان من ضمن اإلقتراحات "إصالح نظام التعليم في مجال العلوم والتقنية"
(وزارة االقتصاد والتخطيط.)28 ،1435 ،
ويمكن تحقيق اإلصالح بالعمل على رفع كفاءة المعلمين من خالل تطوير ادائهم في ضوء منحى التكامل STEM
والذي يتفق مع أهداف الرؤية والذي تسعى إليه وزارة التعليم بهدف "اإلرتقاء بمنظومة التعليم ،وإعادة التأهيل والتدريب للوصول
إلى تضييق الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل" (وزارة التعليم .)2014،ويتضح ذلك من خالل ما ورد
من اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام (2014م) والتي اكدت على تحسين أداء الطالب في العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات  ، STEMوذلك من خالل تطوير قدرات المعلمين على تصميم ونقل الخبرات التعليمية الفاعلة ،وعقد الكثير من
المؤتمرات في بعض مؤسسات التعليم العالي والتي إهتمت بتكامل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  STEMحيث
نظمت جامعة الملك خالد خالل الفترة من 1438/3/1-2/29هـ  ،المؤتمر الدولي المعلم وعصر المعرفة الفرص والتحديات،
"معلم متجدد لعالم متغير" وكان من أهم ما جاء في ذلك المواصفات الواجب توفرها في المعلم في ضوء تحديات العصر (المملكة
العربية السعودية ،جامعة الملك خالد ،)2017 ،كما تم تنظيم مركز التميز البحثي بجامعة الملك سعود خالل الفترة -16
 1436/7/18ه مؤتمر التميز في تعليم وتعلم العلوم والرياضيات األول والثاني ،وكان أهم ما تضمنته إعداد معلمي العلوم
والرياضيات وتطويرهم المهني في ضوء متطلبات تكامل العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات مما يؤكد التوجه نحو هذا النوع
من التعليم (المملكة العربية السعودية ،جامعة الملك سعود .)2017 ،ومبادرة المركز الوطني لتطوير العلوم والتقنية والهندسة
والرياضيات  STEMوهي إحدى مبادرات وزارة التعليم في برنامج التحول الوطني ( )2020وقد تأسس المركز الوطني حديثا ً
بموجب قرار وزاري عام  1438ه وفق تنظيم معين وبمهام معينة من ضمنها تقديم برامج النمو المهني لمعلمي العلوم
والرياضيات بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني والجهات ذات العالقة في إعداد وتطوير المعلمين والممارسين
لمجاالت  STEMوبرامج تطوير المهن (الشبل ،والدوسري .)18 ، 2017 ،كما أشارت مجموعة من البحوث والدراسات إلى
تدني مستوى األداء التدريسي لمعلمي الرياضيات في ضوء توجه  STEMومنها دراسة ( .)Merrill,2012والتي أوصت
بضرورة تدريب معلمي الرياضيات والعلوم على األسلوب التكاملي بين العلوم والرياضيات والتكنولوجيا عند تدريس المواد
العلمية والرياضيات ،وكذلك دراسة حسن ( )2007والتي أوصت بضرورة إعداد وتدريب معلمي الرياضيات والعلوم على
إستخدام التكامل بين الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا وإعداد البرامج والمشروعات التي تتضمن الجوانب األكاديمية والتربوية
والتي تمكنه من ذلك.
وأيضا ً دراسة التميمي والعريني ( )2017والتي هدفت إلى التعرف على مستوى المهارات التدريسية التنفيذية لدى
معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في ضوء معايير  STEMوالتي توصلت إلى عدة نتائج أهمها أن درجة تحقيق مهارات
التدريس لدى معلمات الرياضيات في ضوء معايير  STEMجاءت منخفضة لذا فقد أوصت الدراسة بضرورة بناء خطة
للتطوير المهني لمعلمات الرياضيات في ضوء معايير  STEMوضرورة تضمين برامج اإلعداد المهني للمعلمين والمعلمات
في كليات التربية بما فيها من مقررات طرق التدريس التوجهات الحديثة في التدريس ومنها معايير .STEM
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و ِلما كان المعلم يُعد من أهم ركائز النظام التعليمي ،وهو العمود الفقري في أي مشروع يستهدف تطوير التعليم ،لذا فإن
تقويم األداء التدريسي للمعلم يُعد أمرا ً حتميا ً ونقطة إنطالق رئيسة لتطوير أداء المعلمين أكاديميا ً ومهنيا ً وتزويدهم بما يستجد
من إستراتيجيات وطرق تدريس ومستحدثات تكنولوجية تساعدهم على القيام بدورهم بكفاءة وفاعلية ،السيما وإذا كان األمر
مرتبطا ً بتوجه تكامل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (  ،) STEMوهو توجه ليس بالحديث على الساحة التربوية
على النطاقين االقليمي أو الوطني ولكن لم يأخذ نصيبه في التفعيل الصحيح ،كما عقدت العديد من المبادرات نحو اإلسراع في
تحقيق التميز في تطوير تعلم الرياضيات والعلوم حيث عقد مركز التميز البحثي في تطوير تعليم الرياضيات والعلوم بالمملكة
العربية السعودية بجامعة الملك سعود مؤتمر للتميز في تعليم الرياضيات والعلوم ( 7 – 5مايو) عام  2015من خالل تعلم
 . STEMولهذا جاء إهتمام البحث الحالي ببناء معايير لتقويم األداء التدريسي لمعلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية.
وعلى ضوء ما سبق تبلورت مشكلة الدراسة الحالية في :بناء معايير تدريسية مقترحة لتدريس الرياضيات في المرحلة
االبتدائية في ضوء المنحى التكام لي بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ومن ثم تقويم الممارسات التدريسية لدى
بعض معلمي الرياضيات بجنوب مكة المكرمة.
سة:
اسئلة الدِّرا َ
سة اإلجابة عن السؤالين التاليين:
حاولت ال ّدِرا َ
 .)1ما معايير تدريس الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء المنحى التكاملي STEM؟
 .)2ما مستوى الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية وفق المنحى التكاملي ()STEM؟
سة :
أهداف الدِّرا َ
سة الحالية بشكل رئيس إلى بناء قائمة معايير مقترحة لتدريس الرياضيات في المرحلة االبتدائية في ضوء
تهدف ال ّدِرا َ
المنحى التكاملي بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ،وتقويم الممارسات التدريسية للمعلمين في ضوء المنحى
التكاملي.
سة في جانبين :
أهمية الدِّرا َ
سة  :تكمن أهمية ال ّدِرا َ
 .)1األهمية النظرية :قد تُسهم الدراسة الحالية بالمعرفة التراكمية لألداء التدريسي لمعلمي الرياضيات في ضوء معايير التدريس
للمنحى التكاملي  STEMباإلضافة إلى تحفيز الباحثين بمجال مناهج وطرق تدريس الرياضيات إلى إجراء المزيد من البحوث
والدراسات في هذا المجال.
ُ
 .)2األهمية التطبيقية :حيث يتوقع أن تفيد الدّراسة الحالية الجهات التالية:
 معلمي الرياضيات من حي ث إستخدام تطبيقات وممارسات تدريسية لتطبيق منحى التكامل بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات .STEM
 تزويد الخبراء والمختصين والمسؤولين لمناهج الرياضيات والمشرفين بمعايير تدريس الرياضيات وفقا ً لتوجه منحى
 STEMلإلستفادة منها عند تقويم المناهج لتكون مناسبة للعمليات والممارسات التدريسية.
 تفيد التربويين وخبراء التربية بالجامعات في إعداد معلمي الرياضيات أثناء الخدمة بالتركيز على معايير التدريس وفق
المنحى التكاملي بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التي تتوصل إليها الدراسة الحالية.
سة :تضمنت الدّراسة بعض المصطلحات ت ّم تعريفها علميا ً وإجرائيا ً كما يلي:
مصطلحات الدِّرا َ
عرفه عالم ( )44 ،2012بأنه عملية منهجيّة من ّ
ظمة يت ّم من خاللها جمع البيانات ،وتحليلها لتحديد مدى تحقق
 .1تقويمّ :
ّ
األهداف التربويّة ،واتخاذ القرارات بشأن هذه األهداف ،وذلك لتحسينها ،ومعالجة جوانب القصور فيها من أجل توفير بيئة
تربوية سليمة لتوجيه عملية التدريس وبالدراسة الحالية تم تعريف التقويم إجرائيا ً بأنه عمليات تقدير السلوك التدريسي
للمعلم من خالل بطاقة المالحظة التي تقيس ممارسات (قبل عرض الدرس التهيئة والتخطيط وممارسات أثناء عرض
الدرس من خالل تصميم وتنفبذ التدريس ومهارات اغالق الدرس من خالل إدارة منظومة التقويم).
 .2الممارسات التدريسية  :الممارسات هي مجموعة من السلوكات يقوم بها المعلم ألجل تحسين التحصيل المسلكي والعلمي
وعرفتها األحمدي ( )43 ،2014بأنها عملية استقصاء منظم ومضبوط،
لدى الطالب (المومني وجرادات)210 ،2019 ،
ّ
تمكن المعلم من فحص الظروف واإلتجاهات المعززة لتحصيل الطالب من خالل التنويع في أنماط تعليمهم ،وإستحداث
وعرفها بعاره ( )7 ،2004كل ما يصدر عن المعلم من أقوال أو أفعال أو إجراءات
بيئات تعليمية عادلة لجميع الطلبة.
ّ
(تخطيط ،تنفيذ ،تقويم) تسعى في مجملها إلى تشجيع التفاعل الصفي وتنميته لدى المتعلمين .وإجرائيا ً تشمل السلوك
التدريسي الصادر من المعلم بالتخطيط للدرس وفق المنحى التكاملي بتدريس الرياضيات وتصميم الدروس وأساليب التقويم
التي يتخذها وفق معايير .STEM
 .3معيار الممارسة التدريسية :عبارة عن مرشد أو موجه لما يجب أن يقوم به المعلم ،وهو يوضح الحد أو المستوى األدائي
للممارسة التدريسية (تخطيط ،تنفيذ ،تقويم) .التي يجب أن يحققها المعلم (العمري وعسيري )223 ،2018 ،وإجرائيا ً هي
معايير الممارسات التدريسية الداعمة لتحقيق التكامل بين الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنلوجيا والتي تتمثل في مجموعة
من المحددات أو الموجهات للممارسات التدريسية المهنية الخاصة بربط موضوعات الرياضيات لدى المتعلمين كما حددتها
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الدراسة ،والتي يمكن وصف كل منها وتعرف مدى توفره من خالل قياس درجة تحقق المؤشرات المتصلة به في الممارسات
التدريسية لمعلم الرياضيات.
 .4منحى  STEMفي التدريس :هو مدخل للتدريس يزيل الحواجز التقليدية بين أربع فروع من العلم هي العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات ويكامل بينها كما هي في العالم الحقيقي ( ،)Vosuez, Sneider, Comer,2013والتعريف
اإلجرائي تعليم العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والتصميم الهندسي ودمجهم معا ً بشكل مترابط في تدريس الرياضيات.
حدود الدراسة :تحددت الدّراسة بالحدود التالية:
 .)1الحدود الموضوعية  :تتحدد الدراسة بمجاالت الممارسات التدريسية وفق المنحى التكاملي بين الرياضيات والعلوم والهندسة
والتكنولوجيا تتعلق (التخطيط والتهيئة للتدريس وفق المنحى التكاملي للتدريس ،التنفيذ وتصمبم الدروس وفق المنحى التكاملي،
وإدارة منظومة التقويم وفق المنحى التكاملي).
 .)2الحدود البشرية :تم تطبيق الدّراسة على عينة من معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية.
 .)3الحدود المكانية :تم تطبيق الدراسة على معلمي الرياضيات في مدارس جنوب مكة المكرمة
 .)4الحدود الزمنية :تم تطبيق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019ـ2020 /
اإلطار النظري والدراسات السابقة.
( )1تقويم الممارسات التدريسية لمعلم الرياضيات
شهدت مناهج الرياضيات وأساليب تعليمها وتعلّمها تطورات ملحوظة وفقا ً لظهور إتجاهات جديدة بالتدريس تتطلب تقييمها
وفقا ً لإلتجاهات التربوية الحديثة ،وقد أشار بيومي والجندي ( )2019إلى أهمية تقويم الممارسات التدريسية الصفية لمعلمي
الرياضيات في ضوء المعايير المهنية المعاصرة لتعليم وتعلم الرياضيات ،حيث يجب أن يمتلك معلم الرياضيات المهارات
والكفايات الالزمة لتعليم الطالب المفاهيم المتعلقة باألعداد واألرقام والعمليات الحسابية وربطها في حياتهم اليومية وفي تعاملهم
مع اآلخرين ،حيث يهدف تدريس الرياضيات بالمرحلة االبتدائية إلى إكتساب التالميذ المقدرة على إجراء الحسابات ذهنيا ً وعلى
تقدير اإلجابات والتحقق من صحتها وإستيعاب قدر كاف من المعلومات الرياضية التي يحتاجها الطالب في دراسته الالحقة
ودراسته للموضوعات األخرى.
وأكد ابن قويد وآل سالم ( )2019إلى أهمية التركيز على جوانب محددة في تقويم الممارسات التدريسية مثل تلك الممارسات
القائمة على الذكاءات المتعددة لدى معلمي الرياضيات ،بينما ركز الزهراني ( )2013على الممارسات األلكترونية في تدريس
الرياضيات ،بينما أكد الشهري وحسانين
( )2015على أهمية تقويم الممارسات التدريسية وفق معايير  NCTMاألمريكية وربط تعليم وتعلّم الرياضيات في الحياة
اليومية وفي عصر العلم والتكنولوجيا ،والترابط الوثيق بين محتوى الرياضيات وبين المواقف والمشكالت الحياتية وتنوع طرائق
عرض المحتوى بصورة جذابة مشوقة ،وتوظيف إستراتيجياته المختلفة في كيفية التفكير في المشكالت الرياضية والحياتية
وحلها ،واإلهتمام بتوظيف التكنولوجيا في المواقف الرياضية المختلفة.
تُعد الممارسات واإلجراءات التي يتخذها المعلم بوصلة له للقيام بعملية التدريس بكفاءة عالية ،تحقق من خاللها مستوى
أفضل في العملية التعليمية ،وتشمل مجموعة من المهارات يمارسها المعلم في الموقف التدريسي الفعلي داخل الصف ترتبط
بتنفيذ الدرس ،وتشمل عددا ً من المهارات ،ويرى الزهراني ( )720 ،2013بأن الممارسات التدريسية للمعلم مجموعة
السلوكيات ،واإلجراءات ،واألنشطة التعليمة التي يقوم بها المعلم أثناء التدريس ،من أجل تعديل سلوك المتعلم ،ثم تحقيق نموه
المعرفي والمهاري والوجداني .ويرى زيتون ( )8 ،2006بأن الممارسات التدريسية هي نشاط مهني يتم إنجازه من خالل ثالث
عمليات رئيسة هي التخطيط وإستراتيجيات التدريس والتقويم ،ويستهدف مساعدة الطالب على التعليم وهذا النشاط قابل للتحليل
والمالحظة والحكم على جودته ومن ثم تحسينه .واتفقت األدبيات مثل ابن قويد وآل سالم ( )2019وبيومي والجندي ()2019
والعمري وعسيري ( )2018والزهراني ( )2013وبعاره ( )2004واألحمدي ( )2014والمومني وجرادات ( )2019على
أبرز مجاالت تقويم الممارسات التدريسية كما يلي:
أوالً :التخطيط والتهيئة للدرس :عملية تصور مسبق للموقف التعليمي الذي يهيئه المعلم لمساعدة المتعلمين على بلوغ مجموعة من
األهداف المحددة ُمسبقاً ،بحيث ينظر المعلم إلى الخطة على أنها نظام متكامل ،يتألف من مدخالت وعمليات ،ومخرجات ،وتغذية
راجعة ،وتتضمن الخطة الدراسية الجيدة ،تصورا ً لعملية التعليم ،وما تنطوي عليه من المتطلبات االبتدائية للتعلم
الجيد ،والنشاطات التي ينتظر من التالميذ أن يمارسوها ،والمواد ،واألدوات ،واألجهزة الالزمة ،وطرائق وأساليب التدريس،
واستراتيجياته التي يستعان بها ،والوقت التقريبي الالزم إلتمام العملية .ويرى بدوي ( )19 ،2003أن مرحلة التخطيط هي
مرحلة النشاط الذهني للمعلم ،ويتم فيها تحليل المعلم لمادة التعلم ،وتحديد األهداف التعليمية الخاصة بمواقف التعلم ،واختيار
أفضل الطرق لتحقيق تلك األهداف ،باإلضافة إلى تحديد وسائل التقويم الخاصة بالكشف عن نواتج التعلم .ويرى عباس والعبسي
( )275 ،2009أنه في هذه المرحلة تسمى مرحلة ما قبل التفاعل ألنها تتم خارج حجرة الدراسة ،وهي مرحلة يبدو فيها الموقف
التعليمي للمعلم وكأنه سهل ومنسجم الحلقات ،ويتطلب تخطيط الدروس في الرياضيات أن يكون المعلم متمكنا ً من المادة العلمية
للموضوع الذي سيدرسه ،ألن تمكنه منها يساعده في تحديد األفكار والمفاهيم التي يجب أن يتعلمها التالميذ ،كما يساعده في
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ربط المفاهيم العلمية ببعضها البعض ،مما ينعكس بشكل إيجابي في العملية التعليمية ،وينبغي على المعلم مراعاة عدد من المبادئ
أثناء عملية التخطيط للتدريس أوردها الحيلة ( )372 ،2016منها :اإللمام بالمادة الدراسية مما يسهل تحديد األهداف ،وتحليل
المحتوى العلمي إلى أشكاله وأنواعه المختلفة ،وفهم األهداف التربوية العامة وأهداف تدريس المادة التعليمية بشكل خاص ،مما
ييسر عليه وضع الخطة التدريسية في ضوئها ،ومعرفة طبيعة التالميذ الذين يدرسهم ،وقدراتهم وإحتياجاتهم ،وميولهم
وإهتماماتهم ،وبالتالي مراعاة الخصائص المختلفة للطلبة الذين يتعامل معهم تعلما ً وتعليماً ،ومعرفة أساليب القياس ،والتقويم
المناسبة.
ثانياً :التنفيذ وتصميم الدروس :يعرفه زيتون (  )10، 2006بأنه :العملية التي يقوم فيها المعلم بمحاولة تطبيق خطة التدريس واقعيا ً
في الصف الدراسي من خالل تفاعله واتصاله اإلنساني مع تالميذه ،وتصميم بيئة التعلم المادية واإلجتماعية لتحقيق األهداف
المرجوة من التدريس ،ومن خالل قيامه بإجراءات تدريسية معينة ،ويصف بدوي ( )19 ،2003هذه المرحلة بأنها مرحلة
التفاعل حيث تبدأ المواجهة بين المعلم وتالميذه ،وتتم فيها تنفيذ الخطة المرسومة من قبل المعلم لسير الدرس ،وهي مرحلة
التفاعل الحر والتي تتسم بسرعة أحداثها وما كان يبدو منطقيا ً سهالً في مرحلة اإلعداد يصبح موقفا ً سيكولوجيا ً معقداً في هذه
المرحلة .وذكر التربويون عدد من المهارات لتنفيذ الدرس ،ومن هذه المهارات:
 .1مهارة التهيئة :يعرفها زيتون ( ) 73 ،2006التهيئة بأنها "كل ما يقوله المعلم أو يفعله أو يوجه به الطالب قبل بدأ تعلم محتوى
درس جديد أو تعلم إحدى نقاط محتوى هذا الدرس بغرض إعداد الطالب عقليا ً ووجدانيا ً وجسميا ً لتعلم هذا الـمحتوى أو إحدى
نقاطه ،وجعلهم في حالة قوامها اإلستعداد للتعلم" .وتهدف التهيئة كما أشارت الطنطاوي ( )66 ،2013إلى توفير اإلستمرارية
في العملية التعليمية ،عن طريق ربط موضوع الدرس أو النشاط بخبرات المتعلمين السابقة وبذلك يصبح التعليم ذا معنى،
وإستثارة دافعية المتعلمين للتعلم ،وخلق إطار مرجعي لتنظيم األفكار والمعلومات التي يتضمنها الدرس أو النشاط.
عرفها زيتون ( )336 ،2006بأنها مجموعة من السلوكيات (األداءات) التدريسية التي يقوم
 .2مهارة إثارة الدافعية لدى التالميذّ :
بها المعلم بسرعة ودقة وبقدرة على التكيف مع معطي ات المواقف التدريسية ،بغرض إثارة رغبة التالميذ لتعلم موضوع ما،
وتحفيزهم على القيام بأنشطة تعليمية تتعلق به واإلستمرار فيها حتى تتحقق أهداف ذلك الموضوع .وذكرت الطنطاوي (،2013
 )150عدد من الوسائل التي يمكن للمعلم استخدامها إلستثارة دافعية المتعلمين خالل عرض الدرس ومنها :إثارة فضول المتعلمين
وحب اإلستطالع لديهم من خالل طرح األسئلة المثيرة للتفكير ،والتأكيد على أهمية موضوع الدرس في حياة المتعلمين اليومية،
والتأكيد على أهمية موضوع الدرس بالنسبة للمقرر الدراسي ،وأهميته كذلك بالنسبة للمقررات األخرى ،وإشراك المتعلمين في
إختيار األنشطة التعليمية المتضمنة بالدرس والتخطيط لها ،ومراعاة تنويع األنشطة التعليمية التعلمية بما يضمن مناسبتها لحاجات
جميع المتعلمين وإهتماماتهم وميولهم.
 .3مهارة التعزيز :يعرف زيتون ( )391، 2006التعزيز بأنه العملية التي يتم بمقتضاها زيادة (تقوية) إحتمالية قيام الفرد بسلوك
أو استجابة معينة ،وذلك عن طريق تقديم معزز يعقب ظهور هذا السلوك أو تلك االستجابة منه  -أي من الفرد .-
 .4مهارة طرح األسئلة :ويقصد بمهارة طرح األسـئلة بأنها "مجموعة من السلوكيات (األداءات) التدريسية التي يقوم بها المعلم بدقة
وبسرع ة وبقدرة على الـتكيف مع معطيات الموقف التدريسي ،وتتعلق بكل من :إعداد السؤال ،وتوجيه السؤال ،وإختيار التلميذ
المجيب ،واإلستماع إلى اإلجابة ،واإلنتظار عقب سماع اإلجابة ،ومعالجة إجابات التالميذ ،وتشجيع التالميذ على توليد األسئلة
وتوجيهها ،والتعامل مع أسئلة الطالب (زيتون  )121 ،2006،وترى الطنطاوي ( )121 ،2013أنه يجب على المعلم مراعاة
بعض القواعد عند األسئلة الصفية ،منها :التأكيد على مشاركة جميع المتعلمين في المناقشة ،ومساعدة المتعلمين على تحسين
نوعية إجاباتهم عن األسئلة ،وتشجيع المتعلمين على اإلستمرار في اإلجابة ،واإلهتمام باألسئلة التي يثيرها المتعلمون وتشجيعهم
عليها.
 .5مهارة إدارة الفصل :كما يعرفها زيتون ( )510 ،2005بأنها" :مجموعة من األنشطة التي يستخدمها المعلم لتحقيق األنماط
السلوكية المناسبة لدى التالميذ ،وحذف األنماط غير المناسبة ،ولقد أوردت الطنطاوي ( )126 ،2013خمسة مداخل هي:
المدخل التسلطي ،والمدخل التسامحي ،ومدخل تعديل السلوك ،ومدخل الجو اإلجتماعي اإلنفعالي ومدخل عمليات الجماعة،
ويجب توفير أقصى قدر من الحرية للمتعلمين ،بحيث تتاح لهم الفرص لعمل كل ما يريدون ،وأن دور المعلم هو إتخاذ جميع
اإلجراءات التي ي مكن من خاللها زيادة حرية المتعلمين إلى أقصى حد ممكن ،وفي هذا المدخل يسود عدم النظام في كل شىء
داخل حجرة الدراسة ،وال يستطيع المعلم الحفاظ على الهدوء في صفه.
عرفته الطنطاوي ( )225 ،2013عملية تشخيصية عالجية تتطلب بيانات موضوعية ومعلومات صادقة
ثالثا :التقويم والمتابعةّ :
عن أفراد أو مهام أو برامج في ضوء أهداف محددة باستخدام أدوات قياس متنوعة ،بغرض التوصل إلى تقديرات كمية وأدلة
كيفية يستند إليها في إصدار أحكام حول هؤالء األفراد أو المهام أو البرامج ،وإتخاذ قرارات مناسبة بشأنها ضمانا ً لزيادة فاعليتها
في تحقيق األهداف المحددة .ويعرفه بدوي ( )113 ،2003بأنه عملية جمع وتصنيف وتحليل وتفسير البيانات والمعلومات عن
الموقف التعليمي أو سلوك التالميذ بقصد إستخدامها في إصدار الحكم أو القرار فيما يتصل بالتغيرات والتحسينات المطلوبة في
مناهج الرياضيات وطرق تدريسها ،وفي توجيه التالميذ وإرشادهم ،وفي هذه المرحلة يقف المعلم على األثر الذي أحدثه في
طالبه ،وبالتالي الوقوف على مدى فاعلية اإلعداد وإستراتيجيات التدريس وفق المنحى التكاملي واإلستفادة من ذلك في المواقف
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التعليمية .وفي منهج كالرياضيات يحظى التقويم بأهمية خاصة ،إذ هو معني بقياس مهارات التفكير الرياضي وتنمية التفكير.
ونجد أصداء لمثل هذا القول في توجهات المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات National Council for Teacher of
 (NCTM)Mathematicsالتي رأت أن أنشطة التقويم ينبغي أن تطال مختلف جوانب المعرفة الرياضية ،وتعمل على
تحسين تعلم الطالب وتزودهم بالمعلومات التي تلزمهم ،إلتخاذ قرارات مناسبة بخصوص تعلمها والذي يتطلب أن ال يكون
التقويم بمنأ ً عن التدريس بل يجدر باألنشطة التقويمية أن تأتي منسجمة مع األنشطة المستخدمة في التدريس ،وهذا يتطلب
بالضرورة أن تتميز عملية التقويم بالشمولية ،وتقود إلى إستنتاجات صادقة عن تعلم الطالب في الرياضيات وأن يكون تكامليا ً
يركز على النمو المعرفي عند الطالب دون أن تكون لإلختبارات وطأتها الثقيلة على الطالب ،ذلك أن التقويم التكاملي ال يقتصر
على مجرد قياس أداء الطالب في محتوى معين ،وإنما يمتد إلى المعلمين ومعتقداتهم والبيئة المدرسية وأثر ذلك كله في
إستراتيجيات التدريس )NCTM, 2000(.
وأشار الفراحين ( )12 ،2019أنه صدر عن المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات في أمريكا وثيقة خاصة بمعايير تقييم
الرياضيات المدرسية ( )NCTM, 1995وقد حددت تلك الوثيقة جملة من المعايير المتعلقة بتقييم الرياضيات المدرسية أبرزها:
أن تعكس عملية التقييم الرياضيات التي يحتاج جميع الطالب معرفتها ويستطيعون القيام بها ،وأن تدعم عملية التقييم عملية تعلم
الرياضيات ،وأن تعكس عملية التقييم العدالة واإلنصاف التي تعني توفير الفرص المناسبة ،والدعم المناسب لجميع الطالب
لتحقيق مستويات عالية من اإلنجاز الرياضي ،وأن تكون عملية التقييم مفتوحة تتيح للطلبة المعرفة المسبقة بما يتوقع منهم إنجازه
باإلضافة إلى معرفة النتائج المترتبة على عملية تقييمهم ،وأن تساعد عملية التقييم في الوصول إلى إستنتاجات صادقة عن تعلم
الرياضيات .وأن تسير عملية التقييم جنبا ً إلى جنب مع المنهاج والتدريس ،والتي تعني أن تترتبط خبرات الطلبة في عملية تعلم
الرياضيات بخبراتهم في عملية التقييم والتي يطلق عليها اإلصطفاف )Aligned(.
وفي ضوء ما تم ذكره من ممارسات ومجاالت تقويمها يرى الباحث أنه يجب أن يولي المعلم الممارسات اإليجابية في
عملية التعلم وتدريس الرياضيات بإتباع المعايير وفق اإلتجاهات الحديثة كالمنحى التكاملي في تدريس الرياضيات.
( )2معايير التدريس وفق المنحى التكاملي ()STEM
برزت العديد من المداخل القائمة على فكرة المناهج المتكاملة ،التي تقوم على حقيقة الربط بين المناهج المختلفة
بالتخصصات ،ويركز التكامل على نشاط المتعلم وإيجابيته في الموقف التعليمي من خالل ممارسته لمجموعة متنوعة من
األنشطة التعليمية ،بمعنى أن التكامل يربط بين المواد المنفصلة بعضها ببعض دون أن يدمج بينها (الجهوري والجابرية،2013 ،
.)2
ويعتبر منحى  STEMتوجه تربوي يهدف إلى زيادة فهم الطالب لموضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات حتى يصبحوا أكثر قدرة على تطبيق هذه المعرفة في حل المشكالت المعقدة التي تقابلهم في مواقف الحياة الواقعية
ويُعرف منحى  STEMبأنه "يتكون من الحروف األولى من تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
 Mathematics & Science, Technology, Engineeringوتدريسها بشكل متكامل بدالً من تدريس هذه المفردات
بشكل منفصل ،كما يؤكد على تطبيق المعرفة في مواقف الحياة الحقيقية ،ويعتمد بشكل أساسي على التعلم القائم على المشروع
"( .)STEMNET,2020كما يعرفه مركز هانوفر للبحوث ( )Hanover Research,2011,2بأنه التوجه التكاملي
الذي هدف إلى نشر الوعي العميق لكل من هذه العلوم األربعة مع التركيز على التكامل والتداخل بين هذه العلوم.
ويعرف اللقاني والجمل ( )141 ،2009المنحى التكاملي بأنه "محاولة الربط بين الموضوعات الدراسية المختلفة لتقديم
المعرفة للطالب بشكل متكامل ،وتنظيم هذه المواد تنظي ًما دقيقًا يسهم في تخطي الحواجز بين المواد الدراسية المختلفة ،والتركيز
على العالقات المتبادلة بين المواد الدراسية" وتنوعت التعريفات المرتبطة بالتعلم بمنحى ( )STEMفقد عرفه المجلس األمريكي
للمستشارين في العلوم والتكنلوجيا ( (President's Council of Advisors on Science and Technology
بأنه هو منحى تدريس عالمي قائم على تكامل المواد الدراسية وهي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ،من خالل توفير
بيئة تعلم تركز على تعليم الطالب اإلستكشاف ،واإلختراع ،اإلكتشاف ،وإستخدام مشكالت الحياة اليومية والمواقف الحياتية
وعرفه المركز األمريكي للقدرات التنافسية بأنه تشجيع الطالب على اإلبتكار من خالل تكامل المواد
(.)PCAST, 2010
ّ
الدراسية مما يساعد الطالب على عمل ترابطات بين المواد المختلفة والتوصل إلبتكارات جديدة ( Council on
.)Competitiveness, 2005
بينما عرفته المؤسسة التربوية بوالية ماريالند بالواليات المتحدة بأنه منحى للتدريس والتعليم يتضمن تكامل محتوى
ومهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خالل مجموعة من المعايير المرتبطة باألنشطة التكاملية بـ (،)STEM
لتحقيق أهداف معينة للوصول بالطالب إلى اإلبداع في مجاالت المواد الدراسية األربعة من خالل مجموعة من األنشطة التي
تتضمن القدرة على االستقصاء ،والتفكير المنطقي ،للوصول لهدف معين وهو إعداد الطالب لمرحلة دراسية بعد المرحلة الثانوية
وتدريبهم لحاجة سوق العمل في القرن الواحد والعشرين (.)Marquart.,Taru, Dwyer. 2012
عرفه المركز الوطني لتعليم  STEMفي بريطانيا )National STEM Centre, 2015( ،إيجاد المدارس
كما ّ
أو البرامج التي تهتم بتدريس العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات وتوضيح التكامل و الترابط بين هذه العلوم كما هو في واقع
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الحياة .ويؤكد المركز الوطني لتعليم  STEMفي بريطانيا )National STEM Centre, 2015( ،على أن هذا النوع من
التعليم من األوليات االبتدائية بالنسبة للحكومة البريطانية لتدريب وتعليم األجيال القادمة بهذه العلوم األربعة ليصبحوا مواطنين
قادرين على العيش والتكيف في مجتمع تتطور وتتضاعف فيه العلوم والتقنية ك ّل يوم.
إن توجه تكامل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  STEMيسعى الى تعزيز قدرة الفرد على تطبيق المعرفة
عبر أربعة توجهات مترابطة ،العلوم :متمثلة في المعرفة العلمية ،والقدرة على إستخدامها في فهم العالم الطبيعي ،والتكنولوجيا
متمثلة في القدرة على إستخدام وإدراك التكنولوجيا وتقويمها وتكوين المهارات الالزمة لتحليل تأثير التكنولوجيا على الفرد
والعالم ،والهندسة متمثلة في عملية التصميم الهندسي وأهميتها في تكوين التقنية ،وكذلك تطبيق المبادئ العلمية والرياضية
لغايات علمية مثل تصميم وتصنيع وتشغيل العمليات والنظم ،والرياضيات متمثلة في قدرة المتعلمين على تحليل وإدراك األفكار
بشكل فعال كما أنها تشكل صياغة وحل المشكالت الرياضية .ونظرا ً ألهمية توجه  STEMبإعتباره نافذة جيدة نحو مستقبل
تنموي واعد ألي أمة تبحث لنفسها عن مكان ومكانة في عالم يتقدم اليوم بشكل متسارع غير مسبوق ،لذا نجد أن كثيراً من الدول
الطموحة تتوجه نحو تفعيل هذا النوع من التعليم في مدارسها باعتباره يشكل العصب الرئيس لتقنية وحضارة القرن الحادي
والعشرين ( العمر.)2015 ،
ويُعد منحى  STEMفى الوقت الراهن من الطرق الواعدة التى انتشرت فى الواليات المتحدة األمريكية ،والتى تستخدم
بمناهج التعليم ،حيث يعرف منحى  STEMعلى أنه بناء معرفي من تكامل بين فروع العلوم ،والرياضيات ،والتصميم الهندسي
مع تطبيقاتها التكنولوجية ،ويعتمد هذا البناء على التعلم من خالل تطبيق األنشطة العملية التطبيقية ،وأنشطة التكنولوجيا الرقمية
والكمبيوترية ،وأنشطة متمركزة حول الخبرة ،وأنشطة اإلكتشاف والتحري ،وأنشطة الخبرة اليدوية ،وأنشطة التفكير العلمي،
والمنطقي ،واتخاذ القرار ،ويعتمد هذا البناء المعرفي فى تصميمه على التمركز حول الخبرة المفاهيمية المتكاملة ،والتمركز
حول حل المشكالت ،والتحري ،والتطبيق المكثف لألنشطة العملية ،والتمركز حول الخبرة المحددة والموجهة عن طريق الذات،
والبحث التجريبي المعملي فى ثنائيات وفرق ،والتقويم الواقعي متعدد األبعاد ،والمستند على األداء ،والتركيز على قدرات التفكير
العلمي ،واإلبداعي ،والناقد (غانم.)2012 ،
وتُشير األدبيات إلى إن هذا التوجه نحو االهتمام بتدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وإيجاد مدارس خاصة
والتشجيع على نشرها ،جاء في الواليات المتحدة األمريكية بنا ًء على مطالبات عدة ،منها دراسة ويل كيتس وميرديث وهاريس
( )Willcuts ,Meredith ,Harris, 2009حيث يوضح ذلك بقوله "تواجه أمريكا في السنوات األخيرة صعوبة في الحصول
على العدد الكافي من العلماء والمهندسين المدربين بشكل جيد ،كما أن هناك حاجة ملحة لمعلمين مؤهلين إلعداد العلماء منذ
بداية دخولهم المدرسة ،وال بد أن يكون المعلمين اليوم في كافة مراحل التعليم ( )K-12مؤهلين لتدريس برنامج STEM
وأهمية توفير البيئة ذات المواصفات العالية لمساعدة الصغار على العمل مستقبالً كعلماء ومهندسين" .ومن أبرز أهداف منحى
التكاملي STEMكما ذكرها الصباغ ( )2015وسليمان ( )2017والدغيم ( )2017كما يلي:
 .1تنمية القدرات الذهنية واإلبتكارية لدى الطالب.
 .2تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطالب.
 .3تهيئة الطالب لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية لإللتحاق بالجامعات التكنولوجية المختلفة.
 .4إعداد الطالب لإلنخراط في سوق العمل للقرن الحادي والعشرين.
 .5قيادة اإلقتصاد القوي على مستوى العالم.
 .6إعداد الكوادر البشرية ذات الكفاءات العالية بمجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
 .7إعداد فئة من العلماء والمهندسين والفنيين المهنيين وتثقيف الطالب في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات،
بما يمكنهم من أن يكونوا ناخبين فاعلين ومواطنين فاهمين لكل ما يدور حولهم في العالم وقادرين على إتخاذ قرارات ذكية
حول السياسة العامة للدولة.
وإهتم المجلس القومي األمريكي بتوضيح العديد من المجاالت التي تبين التفاعل والتكامل بين الرياضيات والمواضيع الدراسية
األخرى في الحياة اليومية ،ودور النمذجة الرياضية في مثل هذه الحاالت .ويوضح ( )Stephanie, 2008أن منحى
( )STEMمن أهم االتجاهات ،والمداخل العالمية في تصميم المناهج اآلن بعد أن أثبت فعاليته على مدار ثالثة عقود من تطبيقه
في الواليات المتحدة األمريكية ،والمملكة المتحدة ،وكوريا الجنوبية ،وجنوب إفريقيا ،وبعض الدول األخرى .ومع ظهور المعايير
الوطنية لمناهج الرياضيات و العلوم والوسائل الحديثة لتقديم المنهج دعت الحاجة إلى تقويم المعلمين من حيث اإلعداد والتدريب
لمواكبة هذه التطورات.
وبالمملكة العربية السعودية أشارت الدوسري ( )626 ،2015إلى إن من أبرز أهداف تعليم  STEMدعم جهود
المملكة في إقامة مجتمع المعرفة واإلقتصاد القائم على المعرفة ،وتحقيق التنمية المهنية المستدامة للمملكة ،والتقويم المستمر
للبرامج التعليمية المعنية بالعلوم والتقنية والهندسة والرباضيات في منظومة التعليم العام ،وتنمبة ميول المتعلمين المهنية نحو
مجاالت  . STEMوإيجاد بيئة تعليمية باعثة على اإلبتكار ،وإعداد القوى البشرية لتلبية إحتياجات سوق العمل النوعية في
التخصصات العلمية والتقنية والهندسية.
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وفيما يلي عرضا ً لبعض معايير التدريس وفق منحى التكامل ( )STEMكما وردت باألدبيات مثل التميمي والعريني
( )2017ودراسة مراد ( )2014وعبدالقادر ( )2017والبيز ( )2017والسبيل ( )2015وأمبو سعيدي والحارثي ()2015
والمحيسن وخجا (  )2015والدوسري ( )2015والشهري وحسانين ( )2015والعبدالكريم ( )2015وغانم ( .)2012كما يلي:
األول :التخطيط والتهيئة للتدريس :تشمل القدرة على :توظيف التكامل بين التخصصات  STEMوالقدرة على التخطيط لمواجهة
ومعالجة المشكالت اإلجتماعية ،والقدرة على التخطيط لمواجهة ومعالجة المشكالت البيئية الحقيقية ،والقدرة على التخطيط
لمواجهة ومعالجة المشكالت اإلقتصادية ،واستخدام منهج البحث العلمي للوصول إلى الحلول المبرهنة ،وتوظيف التصميم
الهندسي لتقويم حلول المسألة الرياضية بالتحضير للدرس ،ويُوجه التالميذ إلى إستنتاج المفاهيم والمهارات الرياضية وربطها
بالعلوم والتكنولوجيا والهنسة ،وتنظيم ورش عمل من خالل المجموعات للتكامل بين موضوعات الرياضيات و ،STEM
ومساعدة التالميذ في الحصول على المعلومات من مصادر مختلفة ويُحفزهم على ذلك.
الثاني :التنفيذ وتصميم الدروس :تشمل استراتيجيات التدريس وفق المنحى التكاملي ترجمة األهداف التعليمية واألنشطة التعليمية
إلى مهارات وأداءات مدركة لدى الطالب بغرض حدوث تعلم لهم يستدل عليه عن طريق األداءات والمهارات الحادثة في سلوك
هؤالء الطالب ،والتي تتمثل في المعارف والمهارات واإلتجاهات واإلهتمامات والقيم التي يكتسبونها داخل الصف الدراسي أو
خارجه .وحددت المعايير العالمية للتربية العلمية ( )NSESالدور المطلوب من معلم العلوم – والتي تنطبق على معلم
الرياضيات -لتنفيذ التدريس ذلك من خالل قيامه ،بتصميم إدارة بيئات التعلم التي تمد الطالب بالوقت والمكان والموارد الالزمة
لتعلم الدروس ،وأن يعمل على توجيه وتسهيل التعلم من خالل التركيز على اإلستقصاء ودعمه أثناء التفاعل مع الطالب ،وتحدي
الطالب لتقبل مسئولية تعلمهم ،وإدراك التنوع بين الطالب ،وأبرز اإلحتياجات التي يجب العمل على تقويمها لدى معلمي
الرياضيات :التعلم القائم على اإلستقصاء ،والتعلم القائم على المشروعات ،والتعلم التعاوني ،وحل المشكالت ،والتعلم بإستخدام
برمجيات  ،Arduinoوالتعلم باأللعاب ،والتعلم الذاتي من خالل الموديالت التعليمية ،والتعلم بالمنصة (السقالة) التعليمية،
وكذلك يجب تفعيل أنشطة :توجيه التالميذ للقيام بأنشطة تتكامل فيها  ،STEMوإكساب التالميذ مهارات التصميم وبناء النماذج
الهندسية وربطها بالموضوعات الرياضية ،وتنمية مهارات المعلم حول األنشطة لتنمي طرق التفكير (الناقد واإلبداعي) والتدريب
على المحاكاة الرقمية التي توضح تكامل .STEM
الثالث :إدارة منظومة التقويم :ينبغي لمعلم الرياضيات أن ينظر إلى التقويم بأنه عملية تشخيصية وقائية عالجية ،وعملية نامية
ومستمرة يحدث قبل وأثنا ء وبعد العملية التدريسية ،وأنه عملية شاملة ،يشمل جميع مجاالت األهداف التربوية الثالثة ،المعرفي
والمهاري والوجداني ،وأنه عملية تعاونية يشترك فيها أطراف عدة وهي :معلم الرياضيات وزمالؤه المعلمون اآلخرون ،وأولياء
أمور الطلبة ،والطلبة أنفسهم ،وأنه يقوم على أسس علمية كالصدق ،الثبات ،الموضوعية ،ويعتمد على أساليب وأدوات متنوعة
كاإلختبارات والمالحظة والمقابالت ،وملفات اإلنجاز (البورتفوليو) ،وله زاويتان متكاملتان يجب أن ينظر إليهما معلم
الرياضيات وتطبيقها في أثناء تقويم أدائه وعمله وهي :تقويم تعلم الطلبة ،والتقويم الذاتي لمعلم الرياضيات بإستخدام تحليل نتائج
الطلبة ،اإلستبانة لذاتية ،البورتفوليو (ملف إنجاز المعلم) ،وأن مفهوم التقويم ليس مرادفا ً لمفهوم اإلختبارات ،فالتقويم أعم وأشمل
من اإلختبارات.
وقد تناول الباحثين موضوع تقويم أداء معلمي الرياضيات في ضوء منحى  STEMمن زوايا مختلفة حيث أجرى
عبدالقادر ( )2017دراسة هدفت إلى بناء "تصور مقترح لحزمة من البرامج التدريبية الالزمة لتطبيق منحى العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات (  ) STEMفي ضوء اإلحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة الثانوية .وقد كشفت نتائج الدراسة عن
وجود ( )33إحتياج تدريبي تحتاج إليها العينة بدرجة مرتفعة ،و( )38بدرجة متوسطة وقدمت الدراسة تصوراً مقترحا ً لحزمة
البرامج التدريبية الالزمة يتضمن منطلقاته وأهدافه وطبيعته وحزمة البرامج وآليات تفعيلها.
كما أجرت حمدي ( )2017دراسة هدفت إلى الكشف عن واقع ممارسة معلمات الكيمياء إلستراتيجيات التدريس فى ضوء
منحى  STEMتقيس أداة البحث ثالثـة أبعـاد التهيئة وإستراتيجيات التدريس وفق المنحى التكاملي والتقويم ،وتبين أن مستوى
ممارسة معلمات الكيمياء إلستراتيجيات التدريس في ضوء منحى  STEMفيما يخص محور التهيئة وإستراتيجيات التدريس
ضعيفة.
وأجرى سليمان ( )2017دراسة هدفت الكشف عن الممارسات التدريسية لمعلمي العلوم بالمرحلة الثانوية فى ضوء مدخل
التكامل بين العلوم منوالتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  STEMوتبين أن درجة الممارسات أقل من حد الكفاية بدرجة
منخفضة ،كما أجرت التميمي والعريني ( )2017دراسة هدفت التعرف على مستوى المهارات التدريسية استراتيجيات
التدريس وفق المنحى التكاملي لدى معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في ضوء معايير  STEMوأسفرت النتائج أن
درجة تحقيق مهارات التدريس واستراتيجيات التدريس وفق المنحى التكاملي لدى معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة كانت
ضعيفة.
وأجرى السعيد ،والغرقي ( )2015دراسة هدفت الكشف عن تقييم تطبيق مدخل قائم على المشروعات اإلبداعية لتقويم
تعليم الرياضيات في مصر والوطن العربي  ))STEMلتقويم مدخل للتعليم والتعلم قائم على التكامل المعرفي بين التخصصات
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المختلفة ،من خالل التعلم بمدخل متعدد التخصصات ( ،)STEMوإمكانية حل مشكلة ضعف أساليب التدريس ومخرجات التعلم
في الرياضيات.
وفي دراسة شرقاوي وبيرلكس وويلش ومكدوف وكرايج ( Sharkawy, Barlex , Welch, McDuff,
 )Craig,2009قاموا بتحديد معايير تدريس منحى  STEMإلى سبعة معايير يجب توافرها عند تصميم وحدات مناهج
 STEMكما يلي :ضرورة إحترام خصوصية كل موضوع والهدف من تدريسه ،وإستخدام نفس العمليات والمحتوى بين
الموضوعات المتداخلة ،وأن تعكس الوحدات رؤية بنائية للتعلم ،وتصميم مهمات ذات أهداف محددة إلشراك وزيادة دافعية
التالميذ في التعلم ،وتسمح هذه الوحدات للتالميذ بإستخدام التعلم من الرياضيات والعلوم لتدعيم التعلم في التكنولوجيا وبقدر كافي
لتحسين تعلم المواد الثالثة ،وإدراك وإستخدام التعلم من الرياضيات والعلوم لتحسين تعلم التكنولوجيا ،ويجب أن يقابل محتوى
الوحدة متطلبات محددة ثابتة.
إجراءات الدراسة ومنهجيتها
أوالً :منهج الدراسة :تم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي لإلجابة عن أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها ،من خالل بناء قائمة بالمعايير
والتعرف على الممارسات التدريسية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء المنحى التكاملي ( )STEMبإستخدام
أداة بطاقة المالحظة ،حيث يقوم المنهج الوصفي على وصف الظاهرة كميا ً من خالل إعطائها درجات تُعبّر عن درجة األداء
الفعلي لوصف الظاهرة المدروسة وتشخيص الواقع للوصول إلى إستنتاجات وتحليالت مبنية على نتائج كمية تساهم في فهم
الواقع وتشخصه (عبيدات وعدس وعبدالحق.)2011،
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية بالمدارس الحكومية بجنوب مكة
ثانياً :مجتمع الدراسةّ :
ً
المكرمة والبالغ عددهم ( )60معلما ،يدرسون الرياضيات بالمرحلة االبتدائية ،وذلك في ضوء مراجعة إدارة التخطيط والتطوير
التابعة لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للعام 1439هـ1440-هـ( ،وزارة التعليم.)1440 ،
تكونت من ( )25معلما ً من معلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية تم إختيارهم بأسلوب العينة العشوائية
ثالثاً :عينة الدراسةّ :
البسيطة.
رابعاً :أداة الدراسة:
 .1قائمة للمعايير التدريسية في ضوء المنحى التكاملي ( )STEMوقد تم بنائها كما يلي:
 الرجوع لألدبيات والدراسات السابقة التي وردت فيها معايير تدريس سواء للعلوم أو للرياضيات بمجال STEM
وتحليل نواتج التعلم والممارسات التدريسية الواردة فيها .من خالل ما توصلت إليه نتائج الدراسات التي تناولت
الممارسات التدريسية في ضوء منحى ( ،)STEMكدراسة عبدالقادر ( )2017والبيز ( )2017والتميمي والعريني
( )2017والسبيل ( )2015وأمبو سعيدي والحارثي ( )2015والمحيسن وخجا (  )2015والسعيد ،والغرقي ()2015
والدوسري ( )2015و الشهري وحسانين ( )2015والعبدالكريم ( )2015وغانم (.)2012
 تم تصنيف المعايير :إلى معايير خاصة للتخطيط والتهيئة للتدريس ومعايير خاصة بالتنفيذ وتصميم الدروس ومعايير
خاصة بإدارة مظومة التقويم.
 تم عرض القائمة على ( )10من المحكمين وتقدير درجة األهمية (هامة /غير هامة /متوسطة األهمية).
 تم حساب التكرارات والنسب المئوية لألهمية النسبية للمعيار ليتم تحويله إلى ممارسة تدريسية.
 إخراج القائمة بصورتها النهائية.
 .2بطاقة المالحظة :تم اإلعتماد عليها كأداة لتقويم الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء منحى
 STEMوقد قام الباحث بالخطوات اإلجرائية التالية لبناء بطاقة المالحظة:
 .1تحديد الهدف من بطاقة المالحظة  :تمثل الهدف من بناء بطاقة المالحظة تقييم مستوى الممارسات التدريسية لمعلمي
الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء منحى التكامل بين الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنولوجيا (.)STEM
تكونت بطاقة المالحظة في
 .2تحديد مجاالت قياس الممارسات التدريسية وفق المنحى التكاملي  :STEMحيث ّ
صورتها النهائية من ( )30فقرة ّ
توزعت على المجاالت واألبعاد التالية:
 .1المجال االول :التخطيط والتهيئة للدرس وفق المنحى التكاملي للتدريس :تقيس السلوك األدائي للمعلم ببداية الدرس
والتي تشمل :المقدمة وما يُحدده من األنشطة واالسئلة اإلستهاللية والمشروعات والمشكالت حسب ما تم التخطيط له،
والتي يطرحها على الطالب في بداية الحصة لتشويق الطالب وهي الفقرات ذات أرقام متسلسلة من (.)10-1
 .2المجال الثاني :التنفيذ وتصميم الدروس وفق المنحى التكاملي :تقيس السلوك األدائي للمعلم أثناء الدرس والتي
تشمل :الثقافة الرياضية اإليجابية داخل الفصل طرق وإستراتيجيات التدريس المستخدمة القائمة على التعلم
بالمشروعات واإلستقصاء العلمي ونمذجة المفاهيم الرياضية ،وصياغة الحجج والبراهين واإلستدالل الرياضي ،والحل
تكون من ( )10فقرات وهي الفقرات ذات أرقام متسلسلة من (.)20-11
اإلبداعي للمشكالتّ ،
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 .3المجال الثالث :إدارة منظومة التقويم وفق المنحى التكاملي :تقيس طرق وإدارة منظومة التقويم المستخدمة القائمة
على التقويم الواقعي ،والتقويم البنائي والختامي والتقويم الذاتي واألسئلة التي يتم يطرحها من المعلم لتنفيذ اإلستقصاء
والمشروعات ذات العالقة التكاملية بين تدريس مفاهيم الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنولوجيا أخذت أرقام متسلسلة
من (.)30-21
المحكات السيكومترية لبطاقة المالحظة:
.5
ً
تم التحقق من الخصائص السيكومترية لبطاقة المالحظة وفقا للخطوات اآلتية:
 .1تم عرض أداة الدراسة بصورتها االولية على المحكمين من المشرفين لمادة الرياضيات وخبراء  STEMوذلك
بسؤالهم فيما إذا كانت الفقرات تنتمي للمجال الذي تقيسه ،وعن مدى وضوح الفقرات والصياغة اللغوية ،ودرجة
أهميتها للمجال الذي تقيسه ،والنظر في مدى كفاية أداة الدراسةن وفي ضوء آراء المحكمين ومالحظتهم تم اجراء
بعض التعديالت على قائمة بطاقة المالحظة.
 .2تم إجراء التعديالت اللغوية واعادة الصياغة واالبقاء على أصل الفقرات التي نالت نسبة اتفاق بين المحكمين ٪80
فأكثر بانها تنتمي للمجال المقاس ،وقد تم إجراء التعديالت اللغوية المناسبة.
 .3إخراج بطاقة المالحظة والتأكد من الصدق والثبات.
تم تدريج االستجابة على الفقرات من خالل اتباع التدريج الثالثي (عالية ،متوسطة ،منخفضة) حيث إذا قام المعلم بأي
مظهر من المظاهر المتضمنة ببطاقة المالحظة خالل زمن تنفيذ الدرس يُعطى الدرجة الموزونة ببطاقة المالحظة:
 عالية ( :)3إذا تبين ممارسته بالفصل وقت تنفيذ الدرس والحظه المالحظ بصورة مباشرة وكلية.
 متوسطة ( :)2إذا تبين ممارسته بالفصل وقت تنفيذ الدرس والحظه المالحظ بصورة غير مكتملة.
 منخفضة ( :)1إذا لم يظهر السلوك المالحظ وقت تنفيذ الدرس
صيغت جميع فقرات المجاالت في اإلتجاه اإليجابي ،بحيث تد ُّل الدرجة المرتفعة على وجود درجة عالية من ممارسة
ِ
السمة المقيسة "الممارسات التدريسية" ،والدرجة المنخفضة تد ُّل على وجود درجة منخفضة ،وفق التدريج الثالثي ،ولتقويم
مستوى الممارسات التدريسية ،ت َّم حساب المدى لمستويات اإلستجابة وهو =  ،2وبتقسيم المدى على عدد مستويات تقدير درجة
ممارسة األداء الذي يساوي  ،3كان ناتج القسمة =  0,66وهو يمثل طول الفئة ،وبذلك أصبح معيار الحكم على األداء
كما بالجدول ()1
جدول ( )1معيار الحكم لتقدير درجة الممارسات التدريسية وفق المنحى التكاملي STEM
درجة الممارسات التدريسية
المتوسط
من  1إلى أقل من 1,66

منخفض

من 1,67إلى أقل من  2.34متوسطة
من  2,34إلى 3

عالية

صدق اإلتساق الداخلي لفقرات بطاقة المالحظة:
.4
تم حساب معامالت ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه الفقرة ،وفقا ً لكل مجال على حدة كما
بالجدول (:)2
جدول ( )2معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة بمجاالتها في بطاقة المالحظة
التخطيط والتهيئة للدرس وفق المنحى التنفيذ وتصميم الدروس وفق المنحى ادارة منظومة التقويم وفق المنحى
التكاملي
التكاملي
التكاملي
م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

معامل االرتباط

1

**0,71

1

**0,63

**0,67

2

**0,72

2

**0,69

**0,63

3

**0,65

3

**0,68

**0,78

4

**0,74

4

**0,64

**0,64
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5

**0,73

5

**0,81

**0,91

6

**0,70

6

**0,73

**0,73

7

**0,66

7

**0,69

**0,60

8

**0,69

8

**0,68

**0,63

9

**0,60

9

**0,80

**0,74

10

**0,64

**0,69

10
**0,65
** دال إحصائيا ً عند مستوى داللة ()0,01

يتبين من جدول ( )2أن معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمجاالت التي تنتمي إليه الفقرة ،جميعها دالة إحصائيا ً
عند مستوى داللة ( ،)0,01وجاءت جميع قيم معامالت االرتباط قيم مقبولة حيث تراوحت بمجال "التخطيط والتهيئة للتدريس"
وفق المنحى التكاملي من ( )0.74-0.60وتراوحت في المجال الثاني" التنفيذ وتصميم الدروس وفق المنحى التكاملي" من
( )0.81- 0.63وللمجال الثالث "ادارة منظومة التقويم وفق المنحى التكاملي" من ( .)0.91-0.60وعلى ضوء هذه النتائج
فإنه يتوافر صدق االتساق الداخلي لفقرات بطاقة المالحظة وفقا ً التساقها بالمجال.
صدق االتساق الداخلي لمجاالت بطاقة المالحظة:
.5
تم التحقق من صدق االتساق الداخليلمجاالت بطاقة المالحظة بحساب معامل إرتباط بيرسون بين المجال والدرجة الكلية
لبطاقة المالحظة كما تتبين النتائج بجدول (:)3
جدول ( )3معامالت ارتباط بيرسون بين مجاالت بطاقة المالحظة والدرجة الكلية
م

معامل االرتباط

المجاالت

 1التخطيط والتهيئة للتدريس وفق المنحى التكاملي
 2التنفيذ وتصميم الدروس وفق المنحى التكاملي
 3ادارة منظومة التقويم وفق المنحى التكاملي
** دال عند مستوى الداللة .0,01

**0,88
**0,80
**0,82

تراوحت معامالت االرتباط من ( )0,88-0,80مما يدل على اتساق المجال في بطاقة المالحظة وهذا يدل على صدق
البناء لبطاقة المالحظة ،وجميعها دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ( .)0.01مما يعني توافر صدق االتساق الداخلي للمجاالت
(صدق البناء).
ُّ
َ
ق من ثبات بطاقة المالحظة قام الباحث بحساب درجة ثبات كل مجال من مجاالت بطاقة
ق
ح
ت
ل
ل
المالحظة:
بطاقة
ثبات
.6
ِ
َ
ِ
المالحظة باستخدام طريقة ثبات التجانس الداخلي بتطبيق إسلوب كرونباخ الفا ( )Cronbach Alphaحيث يوضح جدول
ت ثبات الفا.
امال ِ
(ُ )4معَ ِ
جدول ( )4قيم معامل الثبات لمجاالت بطاقة المالحظة
عدد الفقرات معامل ثبات ألفا كرونباخ
المجاالت
التخطيط والتهيئة للدرس وفق المنحى التكاملي

10

0,88

استراتيجيات التدريس وفق المنحى التكاملي

10

0,86

استراتيجيات التقويم وفق المنحى التكاملي
جميع الفقرات

10

0,83

0,90
30
يتبين من جدول ( )4أن معامل الثبات الفا كرونباخ بلغ ( )0.90وتراوحت للمجاالت من ( )0.88 -0.83وعلى ضوء
هذه النتائج فإنه يتوافر الثبات لبطاقة المالحظة.
خامساً :إجراءات تطبيق الدراسة :شمل تطبيق الدراسة ما يلي:
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 تم بناء قائمة لبناء معايير التدريس وفق التدريس بالمنحى التكاملي للرياضيات والعلوم والهندسة والتكنلوجيا التي تم االستفادة
منها لبناء بطاقة المالحظة.
 ت ّم عرض القائمة على المحكمين وحساب النسب المئوية والتكرارات لألهمية النسبية للمعايير التدريسية التي تم تضمينها
بالقائمة باإلستفادة من االدبيات واإلطار النظري ،وقد تم عرضها على المحكمين ،وقد تم عرضها وفقا ً للمجاالت التي
ظهرت فيها.
 ت ّم بناء بطاقة المالحظة والتأكد من الخصائص السيكومترية الصدق والثبات واإلجابة عن اسئلة الدراسة.
 تم استخدم برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية ( )SPSSلمعالجة البيانات والحصول على النتائج بإستخدام
المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ،والنسب المئوية والتكرارات.
سة ومناقشتها
نتائج الدِّرا َ
نتائج السؤال األول ومناقشته " :ما معايير تدريس الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء المنحى التكاملي STEM؟ لإلجابة
عن هذا السؤال فقد تم حساب النسب المئوية والتكرارات لألهمية النسبية للمعايير التدريسية التي تم تضمينها بالقائمة التي أعدها
الباحث باإلستفادة من األدبيات واإلطار النظري ،وقد تم عرضها على ( )10من الخبراء المتخصصين ،وقد تم عرضها وفقا ً
للمجاالت التي تم تحديد التكامل بين الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنلوجيا فيها كما يلي:
 .1قائمة المعايير لتحقيق التكامل بين الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنلوجيا بمجال التخطيط والتهيئة للتدريس.
جدول ( )5التكرارات والنسب المئوية لقائمة معايير التدريس وفق المنحى التكاملي بمجال التخطيط والتهيئة للتدريس:
غير
متوسطة
هامة
م قائمة المعايير التدريسية (المؤشرات)
هامة
االهمية
.1
0
2
يحلل محتوى المادة العلمية إلى  :مكونات المعرفة في ضوء التكامل بين العدد 8
الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنلوجيا .
0
٪20 ٪80
٪
 .2يحدد أهداف عامة تراعي التكامل بين الرياضيات والعلوم والهندسة العدد 10
والتكنلوجيا .
0 ٪100
٪
2
 .3يصوغ أهداف يمكن من خاللها قياس تحقق التكامل بين الرياضيات والعلوم العدد 2
والهندسة والتكنلوجيا .
٪20 ٪20
٪
0
 .4يضع أهدافا تتطلب العمل الجماعي في تحقيق اغرض لتكامل بين الرياضيات العدد 10
والعلوم والهندسة والتكنلوجيا.
0 ٪100
٪
0

.5

يحدد الخبرات السابقة للتالميذ.

العدد 8
٪

٪80

 .6يختار اإلستراتيجيات وطرق التدريس المناسبة لتحقيق التكامل بين العدد 8
الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنلوجيا.
٪80
٪
 .7يخطط لتوظيف مصادر البيئة المحلية لتحقيق التكامل بين الرياضيات والعلوم العدد 9
والهندسة والتكنلوجيا.
٪90
٪
.8
العدد 10
يحدد األنشطة التعليمية القائمة على التكامل بين الرياضيات والعلوم والهندسة
والتكنلوجيا.
٪100
٪

0
0
6
٪60
0
0

1

1

٪10

٪10

1

1

٪10

٪10

1

0

٪10

0

0

0

0

0

0

0

 .9يعد أنشطة إثرائية لتعزيز تحقيق التكامل بين الرياضيات والعلوم والهندسة العدد 10
والتكنلوجيا.
0 ٪100
٪

0

0

0

العدد 10
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.10يختار الوسائل التعليمية التي تساعد على التكامل بين الرياضيات والعلوم
والهندسة والتكنلوجيا.
0
2
.11يحدد أساليب تقويم مناسبة لقدرات الطالب ومستوياتهم في التكامل بين العدد 8
الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنلوجيا.
0
٪20 ٪80
٪
.12
0
0
العدد 10
يعطي واجبات منزلية تعزز مجاالت التكامل
0
0 ٪100
٪
يتبين من نتائج جدول ( )5أن معظم المعايير التي تم تضمينها بالقائمة حصلت على نسبة تقدير هامة حيث تراوحت من
( )٪100-٪80ومتوسطة األهمية من ( )٪10-٪20بينما كانت أهمية المعيار يصوغ أهداف يمكن من خاللها قياس تحقق
التكامل بين الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنلوجيا غير هام وربما يرجع سبب ذلك لتكرار مضمون المهارة بالمهارات
األخرى ولصعوبة تحديد الزمن ال الزم لتنفيذ الهدف ،بينما كانت أبرز المهارات بمجال التخطيط يحدد أهداف عامة تراعي
التكامل بين الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنلوجيا ،يضع أهدافا تتطلب العمل الجماعي في تحقيق أغراض التكامل ،يحدد
األنشطة التعليمية القائمة على التكامل ،يعد أنشطة إثرائية لتعزيز تحقيق التكامل ،يختار الوسائل التعليمية التي تساعد على
التكامل ،يحدد أسئلة تشجع التكامل بين الرياضيات والعلوم األخرى ،يعطي واجبات منزلية تعزز مجاالت التكامل بين الرياضيات
والعلوم األخرى ،ويُرجع الباحث أسباب حصول هذه المهارات على نسبة اهمية عالية إلعتماد الممارسات التدريسية بمجال
التخطيط على المواقف الصفية في تدريس الرياضيات وفق منحى التكامل بين الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنلوجيا.
 .2التنفيذ وتصميم الدروس:
جدول ( )6التكرارات والنسب المئوية لقائمة معايير منحى التكامل بمجال التنفيذ
غير
متوسطة
هامة
م قائمة المعايير التدريسية (المؤشرات)
هامة
االهمية
٪

.1
يساعد الطالب على عمل ارتباطات بين موضوع الدرس والعلوم األخرى

0 ٪100

العدد 8
٪

٪80

0

1

1

٪10

٪10

0

0

 .2يُحدد خطوات إختبار صحة الفرض المرتبط بمشكلة الدرس ببداية الحصة العدد 10
الصفية
0 ٪100
٪

0

2

0

٪20

0

1

0

٪10

0

3

2

٪30

٪20

2

0

٪20

0

2

0

٪20

0

1

0

٪10

0

2

1

.3

يوجه الطالب لجمع األدلة والحجج الرياضية لتفسير الظواهر العلمية

العدد 8
٪

٪80

يوزع الطالب في مجموعات تعمل كفريق لحل المشكالت لتبادل االفكار العدد 9
ّ
.4
واإلستماع وتقبل اآلراء.
٪90
٪
 .5يسمح للطالب ترتيب الحلول المقترحة للمشكالت ذات الطابع العلمي العدد 5
والرياضي والتقني والهندسي
٪50
٪
 .6يُخصص وقت كافي للطالب بالتفكير بالفروض ووضع الفروض للتوصل العدد 8
للبديل المناسب.
٪80
٪
.7

يقدم مواقف وانشطة رياضية تمكن الطالب من التحقق من صحة الحلول

العدد 8
٪

٪80

 .8يقدم أنشطة ومواقف رياضية تمكن الطالب من استكشاف العالقة بين العدد 9
المتغيرات
٪90
٪
يحافظ على التوازن بين العمل الجماعي والعمل الفردي عند حل المشكلة

العدد 7
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.9

٪

٪70

 .10يوجه الطالب الى نحديد األفكار العلمية أو الهندسية أو التكنولوجية المرتبطة العدد 9
بالمشكلة الرياضية .
٪90
٪
.11

يربط األفكار والعمليات الرياضية بمواقف ومشكالت حياتيه .

العدد 8
٪

٪80

 .12يسمح للطالب من استخدام النمذجة في تفسير الظواهر العلمية مما يمكن العدد 6
الطالب من االستنتاج
٪60
٪

٪20

٪10

1

0

٪10

0

1

1

٪10

٪10

3

1

٪30

٪10

0

0

 .13يوظف التقنية في استكشاف المفاهيم والتعميمات الرياضية (األفكار العدد 10
الرياضية)
0 ٪100
٪

0

1

0

٪10

0

 .15يوظف األدوات والتكنولوجيا لرفع وتعزيز مستويات التحصيل (المدونات – العدد 10
الرسوم المتحركة – األفالم التعليمية – مواقع االنترنت – الوسائط المتعددة
0 ٪100
٪
التفاعلية)
1
العدد 9
.16
يمثل المواقف والعالقات الرياضية بصور مختلفة .
٪10 ٪90
٪

0

.14

يستخدم الرسوم البيانية أو الصور أو المخططات أثناء عرضه للدرس

العدد 9
٪

٪90

0

.17
.18
.19
.20

ينمذج مواقف ومشكالت حياتية رياضيا .
يترجم النماذج الرياضية إلى ما يقابلها من مواقف الحياة .
يلخص المعلومة الرياضية على صورة شكل توضيحي .
يستخدم التمثيالت الرياضية المتعددة في عمل االرتباطات الرياضية .

العدد 1
٪

٪10

العدد 9
٪

٪90

العدد 9
٪

٪90

العدد 10

0
0
0

3

6

٪30

٪60

1

0

٪10

0

1

0

٪10

0

0

0

0
0 ٪100
٪
يتبين من نتائج جدول ( )6أن المعايير التي اتفق عليها المحكمين والخبراء والتي كانت نسب االتفاق على أهميتها من
( )٪100-٪80هي :يساعد الطالب على عمل ارتباطات بين موضوع الدرس والعلوم األخرى ،ويُحدد خطوات إختبار صحة
الفرض المرتبط بمشكلة الدرس ببداية الحصة الصفية ،ويوجه الطالب لجمع األدلة والحجج الرياضية لتفسير الظواهر العلمية،
ّ
ويوزع الطالب في مجموعات تعمل كفريق لحل المشكالت لتبادل األفكار واإلستماع وتقبل اآلراء ،ويُخصص وقت كافي
للطالب بالتفكير بالفروض ووضع الفروض للتوصل للبديل المناسب ،ويقدم مواقف وأنشطة رياضية تمكن الطالب من التحقق
من صحة الحلول ،ويقدم أنشطة ومواقف رياضية تمكن الطالب من إستكشاف العالقة بين المتغيرات ،ويوجه الطالب إلى تحديد
األفكار العلمية أو الهندسية أو التكنولوجية المرتبطة بالمشكلة الرياضية ،ويربط األفكار والعمليات الرياضية بمواقف ومشكالت
حياتيه ،ويوظف التقنية في استكشاف المفاهيم والتعميمات الرياضية (األفكار الرياضية) ،ويستخدم الرسوم البيانية أو الصور أو
المخططات أثناء عرضه للدرس ،ويوظف األدوات والتكنولوجيا لرفع وتعزيز مستويات التحصيل (المدونات – الرسوم
المتحركة – األفالم التعليمية – مواقع االنترنت – الوسائط المتعددة التفاعلية ويمثل المواقف والعالقات الرياضية بصور مختلفة
ويترجم النماذج الرياضية إلى ما يقابلها من مواقف الحياة ويلخص المعلومة الرياضية على صورة شكل توضيحي ويستخدم
التمثيالت الرياضية المتعددة في عمل اإلرتباطات الرياضية.
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 .3إدارة منظومة التقويم:
جدول ( )7التكرارات والنسب المئوية لقائمة معايير التدريس وفق المنحى التكاملي بمجال إدارة منظومة التقويم
غير
متوسطة
هامة
م قائمة المعايير (المؤشرات)
هامة
االهمية
.1يوظف أنشطة التقويم البديل في تعرف جوانب القوة والضعف وأوجه العدد 9
القصور عند الطالب
٪90
٪
.2
.3
.4
.5

يستخدم مقياس متدرج لتقويم حلول ومشروعات الطالب
استخدم سلم تقدير لفظي لمساعده الطلبة على تحسين تفسيراتهم.
يركز المعلم في التقويم على تقويم المفاهيم وطرق التفكير.
يصوغ أسئلة قابله للتقصي حول الظاهرة العلمية المعروضة بالدرس.
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العدد 9
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٪
العدد 8

1
٪10
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0
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٪80
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العدد 10
٪

العدد 8
٪

٪

 .6يستخدم أستراتيجيات التقويم الواقعي( تقويم االقران ،ملف اإلنجاز ،العدد 10
قوائم الشطب ،ساللم التقدير ...الخ).
0 ٪100
٪

0

0

0

 .7يوجه الطالب إلى استخدام التقويم الذاتي في تقويم المشاريع وجوانب العدد 10
القوة والضعف.
0 ٪100
٪
0
 .8يُقدم أسئلة ت ُهدف إلى تنمية مهارة التوقع حول الظاهرة العلمية أو العدد 10
الهندسية.
0 ٪100
٪

0

2

0

٪20

0

2

0

٪20

0

1

8

٪10

٪80

2

7

 .9يطرح أسئلة ختامية للدرس ت ُثير أفكار الطالب بالربط مع العلوم والهندسة العدد 8
وتقنية المعلومات ترتبط الدرس.
٪80
٪
 .10يطبق التقويم على مهارات التواصل الرياضي بمراحله المختلفة (تمهيدي العدد 8
 ،بنائي  ،ختامي).
٪80
٪
.11
.12

يستخدم سجالت لتسجيل تقدم الطالب.
يفعل نتائج التقويم في تحسين أدائه التدريسي.

العدد 1
٪

٪10

العدد 1

0
0

٪70
٪20 ٪10
٪
يتبين من نتائج جدول ( )7أن جميع المهارات كانت نسبة أهميتها من ( )٪100-٪80حيث كانت على الترتيب التالي
يوظف أنشطة التقويم البديل في تعرف جوانب القوة والضعف وأوجه القصور عند الطالب ،ويستخدم مقياس متدرج لتقويم
حلول ومشروعات الطالب ،واستخدام سلم تقدير لفظي لمساعده الطلبة على تحسين تفسيراتهم ،ويركز المعلم في التقويم على
تقويم المفاهيم وطرق التفكير ،ويصوغ أسئلة قابله للتقصي حول الظاهرة العلمية المعروضة بالدرس ،ويستخدم استراتيجيات
التقويم الواقعي (تقو يم االقران ،ملف اإلنجاز ،قوائم الشطب ،ساللم التقدير ...الخ) ،ويوجه الطالب إلى استخدام التقويم الذاتي
في تقويم المشاريع وجوانب القوة والضعف ،ويُقدّم أسئلة تُهدف إلى تنمية مهارة التوقع حول الظاهرة العلمية أو الهندسية،
ويطرح أسئلة ختامية للدرس تُثير أفكار الطالب بالربط مع العلوم والهندسة وتقنية المعلومات ترتبط بالدرس ،ويطبق التقويم
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على مهارات التواصل الرياضي بمراحله المختلفة (تمهيدي  ،بنائي  ،ختامي) .بينما جاء المعيارين يستخدم سجالت لتسجيل تقدم
الطالب و يفعل نتائج التقويم في تحسين أدائه التدريسي بنسب مئوية غير هامة .وقد تضمنت القائمة النهائية التي توصلت اليها
الدراسة شاملة جميع المعايير.
ومن خالل هذه المعايير فقد تم اشتقاق فقرات بطاقة المالحظة التي تم تطبيقها على معلمي الرياضيات في المدارس
الحكومية بالمرحلة االبتدائية في جنوب مكة المكرمة ،والتي تم عرض نتائجها بالسؤال الثاني.
نتائج السؤال الثاني ومناقشته:
ما مستوى الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية وفق المنحى التكاملي ( )STEM؟
لإلجابة عن هذا السؤال فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للفقرات التي تقيس الممارسات
التدريسية لمعلمي الرياضيات للمرحلة االبتدائية وفق منحى التكامل بين الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنلوجيا في مجال
التخطيط والتهيئة للتدريس ،والتصميم وتنفيذ الدروس وإدارة منظومة التقويم وفق المنحى التكاملي  ،STEMوقد تم ترتيبها
تنازليا ً حسب المتوسطات الحسابية وفي حالة تساوي المتوسطات الحسابية فقد تم ترتيبها حسب قيمة اإلنحراف المعياري األقل،
كما تتبين النتائج بجدول (.)10( ،)9( ،)8
جدول ( ) 8المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية في تقدير الممارسات التدريسية بمجال التخطيط والتهيئة للدرس في
ضوء المنحى التكاملي مرتبة تنازليا ً
ترتيب درجة
المتوسط االنحراف
رقم
الممارسات التدريسية
الفقرة الممارسة
الحسابي المعياري
الفقرة
يحدد األنشطة التعليمية القائمة على التكامل بين الرياضيات
متوسطة
1
0,50
2,23
7
والعلوم والهندسة والتكنلوجيا.
يختار طرق تدريس تنمي التكامل بين الرياضيات والعلوم
متوسطة
2
0,38
2,17
5
والهندسة والتكنلوجيا.
يحلل محتوى المادة العلمية الرياضية للدرس إلى مكونات
متوسطة
3
0,69
المعرفة الرياضية في ضوء التكامل بين الرياضيات والعلوم 2,16
1
والهندسة والتكنلوجيا
يحدد مصادر بيئة محلية تحقق التكامل بين الرياضيات والعلوم
متوسطة
4
0,46
2,00
6
والهندسة والتكنلوجيا.
يحدد أساليب تقويم مناسبة لقدرات التالميذ ومستوياتهم في
متوسطة
5
0,56
1,96
2
ضوءالتكامل بين الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنلوجيا.
يحدد كيفية إنهاء الدرس في ضوء التكامل بين الرياضيات
متوسطة
6
0,64
1,92
4
والعلوم والهندسة والتكنلوجيا
يحدد التهيئة المناسبة للدرس في ضوء التكامل بين الرياضيات
متوسطة
7
0,52
1,93
3
والعلوم والهندسة والتكنلوجيا.
يعطي واجبات منزلية تعزز مجاالت التكامل بين الرياضيات
متوسطة
8
0,60
1,70
8
والعلوم األخرى
يربط المعرفة العلمية والهندسية الجديدة بمعرفة المتعلمين القبلية
منخفضة
9
0,57
1,56
9
لبناء تعلم ذي معنى.
يقدم سؤال موجه للدرس ذات طابع التفكير المفتوح للتمهيد
منخفضة
10
0,56
1,40
10
الدرجة الكلية للمجال

1,90

0,44

متوسطة

يتبين من نتائج جدول ( )8أن المتوسط الحسابي العام لدرجات الممارسات التدريسية بمجال التخطيط والتهيئة للدرس وفق
المنحى التكاملي بين الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنلوجيا كانت بدرجة متوسطة؛ حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لها
( )1,90بانحراف معياري ( )0,44وتراوحت قيم االنحرافات المعيارية للفقرات من ( )0,69-0,38وتدل هذه القيم على اتفاق
تقديرات الممارسات.
ويمكن تفسير سبب ظهور هذه النتيجة العامة بدرجة متوسطة إلى قلة تدريب المعلمين على التدريس وفقا ً لمنحى التكامل
بين الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنلوجيا ،ويحتاج هذا النوع من التطبيق في التدريس إلى توافر متطلبات تتعلق بالمناهج
والطالب والتنمية المهنية للمعلمين كما انه يتطلب تعاون جميع عناصر المدرسة من قادة المدارس ومعلمين وطالب ،فضالً عن
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ابتكار انشطة ومشاريع تحقق معنى التكامل الفعلي بين مفاهيم الرياضيات والمفاهيم المرتبطة ذات العالقة بالعلوم والهندسة و
التكنولوجيا.
ومن خالل نتائج ترتيب الفقرات التي تقيس الممارسات التدريسية بمجال التخطيط والتهيئة للدرس في ضوء التكامل بين
الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنلوجيا .فقد جاءت الممارسة يحدد األنشطة التعليمية القائمة على التكامل بين الرياضيات
والعلوم والهندسة والتكنلوجيا .بالرتبة األولى وبدرجة متوسطة حيث بلغت قيمة متوسطها الحسابي ( )2,23ويُفسّر الباحث سبب
هذه النتيجة إلى أن األنشطة التعليمية القائمة على التكامل تتطلب وجود وقت ومحتوى تعليمي يعزز التكامل وهو غالبا ً غير
متوفر لدى بعض المعلمين خاصة وأمام كثرة النصاب واألعباء التدريسية.
بينم ا جاءت الفقرات األخرى بدرجات متوسطة من حيث الممارسات التدريسية تراوحت متوسطاتها الحسابية بين (-2,17
 ) 1,70وهي على الترتيب يختار طرق تدريس تنمي التكامل بين الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنلوجيا ،ويحلل محتوى
المادة العلمية الرياضية للدرس إلى مكونات المعرفة الرياضية في ضوء التكامل بين الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنلوجيا،
ويحدد مصادر بيئة محلية تحقق التكامل بين الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنلوجيا ،ويحدد أساليب تقويم مناسبة لقدرات
التالميذ ومستوياتهم في التكامل بين الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنلوجيا ،ويحدد كيفية إنهاء الدرس في ضوء التكامل بين
الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنلوجيا ،ويحدد التهيئة المناسبة للدرس في ضوء التكامل بين الرياضيات والعلوم والهندسة
والتكنلوجيا ،ويعطي واجبات منزلية تعزز مجاالت التكامل بين الرياضيات والعلوم األخرى.
أما الفقرة يربط المعرفة العلمية والهندسية الجديدة بمعرفة المتعلمين القبلية لبناء تعلم ذي معنى فقد جاءت بالرتبة
قبل األخيرة بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي بلغ ( )1,56وربما يُفسّر سبب ذلك إلى قلة إهتمام المعلمين بالمعرفة العلمية
والهندسية المكتسبة للمتعلم لقلة امتالك المعلمين لمهارات الربط مع المحتوى الهندسي كما أن خبرات الطالب السابقة مبنية
على الفصل في تعليم وإكتساب المحتوى الريالضي دون ربطه بالعلوم األُخرى .كما جاءت الفقرة" يقدم سؤال موجه للدرس
ذات طابع التفكير المفتوح للتمهيد بالرتبة األخيرة حيث بلغت قيمة متوسطها الحسابي ( )1,40بدرجة منخفضة وربما يُعزى
سبب ذلك لغياب االنشطة اإلثرائية بالمناهج ولتركيز المعلمين على االسئلة التقليدية اإلستفتاحية التي تتطلب إظهار وإستذكار ما
تم شرحه بالسابق.
 .2الممارسات التدريسية لمجال التنفيذ وتصميم الدروس في ضوء المنحى التكاملي
جدول ( )9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في تقدير الممارسات التدريسية بمجال استراتيجيات التدريس في ضوء
التكامل بين الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنلوجيا مرتبة تنازليا
ترتيب درجة الممارسات
المتوسط االنحراف
رقم
الممارسات التدريسية
الفقرة التدريسية
الحسابي المعياري
الفقرة
يربط األفكار والعمليات الرياضية بمواقف ومشكالت
مرتفعة
1
0,43
2,76
15
حياتيه
16

يستخدم األدوات والتكنولوجيا بما يراعي الفروق
الفردية بين المتعلمين

2,66

0,48

2

مرتفعة

24

يستخدم األدوات والتكنولوجيا في تنمية االستيعاب
المفاهيمي لألفكار الواردة بالدرس

2,60

0,41

3

مرتفعة

23

يستخدم مواقف وأنشطة ومشكالت رياضية توظف
التصاميم واالنشاءات الهندسية

2,30

0,49

4

متوسطة

22

يطرح مشكالت رياضية مفتوحة النهاية تدعم تكامل
العلوم والهندسة والتكنولوجيا

2,16

0,46

5

متوسطة

21

يقدم أنشطة ومواقف رياضية تمكن المتعلمين من
التفسير والتنبؤ بسلوك الظواهر العلمية

2,07

0,52

6

متوسطة

17

يقوم بتنمية مهارات التفكير العليا والبحث عن الحلول
المبتكرة .

2,06

0,52

7

متوسطة

26

يوجه المتعلمين الى ترجمة حلول المشكالت
الرياضية الى أعمال على أرض الواقع

2,04

0,18

8

متوسطة
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19

يربط األفكار والعمليات الرياضية بالتصاميم الهندسية
المعيارية .

1,76

0,50

9

متوسطة

20

يستخدم المحاكاة الرياضية في تفسير الظواهر
الهندسية

1,70

0,47

10

متوسطة

متوسطة
0,31
2,21
الدرجة الكلية للمجال
يتبين من نتائج جدول ( )9أن المتوسط الحسابي العام لدرجات الممارسات التدريسية بمجال التنفيذ وتصميم الدروس
لدى عينة الدراسة من معلمي الرياضيات للمرحلة االبتدائية وفق منحى التكامل بين الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنلوجيا
كانت بدرجة متوسطة؛ حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لها (  )2,21بإنحراف معياري ( )0,31وتراوحت قيم اإلنحرافات
المعيارية للفقرات بين ( )0,52-0,18وتدل هذه القيم على إتفاق تقديرات الممارسات التدريسية .ويعزي الباحث هذه النتيجة
إلى أن تنفيذ مؤشرات التدريس للرياضيات وفق المنحى التكاملي للرياضيات والعلوم والهندسة والتكنلوجيا يحتاج إلى تدريب
المعلمين وتقويم المناهج بحيث يتوافر فيها متطلبات تدريس  STEMكما أنه يتطلب إمتالك المعلمين لمهارات القدرة على
توجيه المتعلمين إلى تحويل األفكار اإلبتكارية إلى مساهمات ملموسة مفيدة للمجال الذي سيطبق فيه اإلبتكار وتقديم التغذية
الراجعة التي تناسب إجابات الطالب ،وتوجيه المتعلمين إلى ترجمة حلول المشكالت الرياضية الى أعمال على أرض الواقع،
من خالل إمتالكه لقدرة توليد مشكالت رياضية مفتوحة النهاية تدعم تكامل العلوم والهندسة والتكنولوجيا ،وقدرته على إدارة
العمل بالمشروع من خالل تمكين (المتعلمين) من تصنيف الحلول المقترحة للمشكالت ذات الطابع العلمي والرياضي والتقني
والهندسي على شكل فروض ،وهذا بحد ذاته يتطلب تدريب المتعلمين على خطوات حل المشكالت واإلستقصاء العلمي المنظم
قبل تقديم المشكالت لهم لتحقيق أهداف التكامل ،كما أنه يتطلب من المعلمين القدرة على تقديم مواقف وانشطة رياضية تمكنهم
من نمذجة المش كالت الحياتية والظواهر العلمية التي يخبروها التالميذ من واقع حياتهم العملية ،كما أنه يتطلب من المعلمين
اإللمام بمهارات القرن  21ضمن محتوى واحد ليعمل التالميذ على إبتكار حلول متجددة لمشكالت واقعية ،والتواصل مع
األخرين في هذه الحلول.
ومن خالل نتائج ترتيب الفقرات التي تقيس الممارسات التدريسية بمجال التفيذ في ضوء المنحى التكاملي فقد
جاءت ثالث فقرات بدرجة ممارسة مرتفعة تصدرتها فقرة يربط األفكار والعمليات الرياضية بمواقف ومشكالت حياتيه بالرتبة
األولى بدرجة مرتفعة حيث بلغت قيمة متوسطها الحسابي( )2,76ويُفسر الباحث سبب ذلك إلى اهتمام المعلمين بربط العمليات
الرياضية بمواقف ومشكالت حياتيه لتقريب المعنى والمفهوم ،بينما تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرتين اللتان ظهرتا بدرجة
ممارسة مرتفعة على التوالي ( )2,60 ،2,66وهما يستخدم األدوات والتكنولوجيا بما يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين،
ويستخدم األدوات والتكنولوجيا في تنمية اإلستيعاب المفاهيمي لألفكار الواردة بالدرس.
أما الفقرات األخرى فقد كانت بدرجة أداء متوسطة تراوحت متوسطاتها الحسابية بين ( )1,76-2,30وهي"يستخدم
مواقف وأنشطة ومشكالت رياضية توظف التصاميم واإلنشاءات الهندسية ،يطرح مشكالت رياضية مفتوحة النهاية تدعم تكامل
العلوم والهندسة والتكنولوجيا ،ويقدم أنشطة ومواقف رياضية تمكن المتعلمين من التفسير والتنبؤ بسلوك الظواهر العلمية ،ويقوم
بتنمية مهارات التفكير العليا والبحث عن الحلول المبتكرة ،ويوجه المتعلمين إلى ترجمة حلول المشكالت الرياضية الى أعمال
على أرض الواقع .وجاءت الفقرة" يستخدم المحاكاة الرياضية في تفسير الظواهر الهندسية بالرتبة األخيرة وبدرجة متوسطة
حيث بلغت قيمة متوسطها الحسابي ( )1,70ويعزي الباحث سبب ذلك إلى قلة امتالك بعض المعلمين لمهارات المحاكاة للواقع
الهندسي لتمثيل المعرفة الرياضية بالهندسة.
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 .3الممارسات التدريسية بمجال إدارة منظومة التقويم وفق المنحى التكاملي
جدول ( )10المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية في تقدير الممارسات التدريسية بمجال إدارة منظومة التقويم في ضوء
التكامل بين الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنلوجيا مرتبة تنازليا ً
درجة
ترتيب
االنحراف
المتوسط
رقم
الممارسات
الممارسات التدريسية
الفقرة
الحسابي المعياري
الفقرة
التدريسية
يستخدم أساليب التقويم البديل (تقويم االقران ،ملف
اإلنجاز ،قوائم الشطب ،ساللم التقدير ،خرائط
متوسطة
1
0,50
2,20
9
ذهنية ...الخ) في تعرف جوانب القوة والضعف
وأوجه القصور عند المتعلمين
يستخدم مقياس متدرج لتقويم حلول ومشروعات
متوسطة
2
0,49
2,10
2
المتعلمين .
يستخدم سلم تقدير وصفي وكمي لمساعده الطلبة
متوسطة
3
0,52
1,80
1
على تحسين تفسيراتهم.
يركز في التقويم على تقويم المفاهيم وطرق التفكير
متوسطة
4
0,50
1,75
4
.
يعتمد في التقويم على قواعد التصحيح وال يستخدم
متوسطة
5
0,60
1,70
10
الطريقة التقليدية .
يوجه المتعلمين الى استخدام التقويم الذاتي في تقويم
منخفضة
6
0,47
المشاريع وتعزيز جوانب القوة وتحسن جوانب 1,60
3
القصور .
يطرح أسئلة ختامية للدرس ت ُثير افكار
منخفضة
7
0,52
المتعلمين بالربط مع العلوم والهندسة وتقنية 1,26
8
المعلومات ترتبط الدرس
يطبق التقويم على مهارات التواصل الرياضي
منخفضة
8
0,62
والترابط واالستدالل الرياضي ( تمهيدي ،بنائي1,25 ،
7
ختامي )
يستخدم أدوات القياس المختلفة لتقدير المالحظات
منخفضة
9
0,50
1,24
6
وصفيا ً و كميا ً في تقديم األمثلة
ينوع في استخدام األنشطة التقويمية ( وقائيا ً ،
منخفضة
10
0,49
وعالجيا ً  ،وإثرائياً) في ضوء التكامل بين الرياضيات 1,22
5
والعلوم والهندسة والتكنلوجيا
منخفضة
0,40
1,61
الدرجة الكلية للمجال
يتبين من نتائج جدول ( )10أن المتوسط الحسابي العام لدرجات الممارسات التدريسية لدى عينة الدراسة من معلمي
الرياضيات في المرحلة االبتدائية في ضوء منحى التكامل بين الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنلوجيا في مجال إدارة منظومة
التقويم كانت بدرجة منخفضة؛ حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لها ( )1.61بإنحراف معياري ( .)0,40وتراوحت قيم
اإلنحرافات المعيارية للفقرات بين ( ،)0,62-0,47وجاء مستوى الممارسات التدريسية بمجال إدارة منظومة التقويم وفق
المنحى التكاملي في ضوء منحى STEMبدرجة ممارسة منخفضة ربما لقلة امتالك معلمي الرياضيات لبعض المهارات
المتعلقة في التقويم الذي يتطلبه تحقيق التكامل بين موضوعات الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنلوجيا في ضوء التوجه نحو
التدريس باستخدام  ، STEMكـ يستخدم سلم تقدير وصفي وكمي لمساعده الطلبة على تحسين تفسيراتهم ،ويستخدم مقياس
متدرج لتقويم حلول ومشروعات المتعلمين والتي هي باألصل تعتمد على وجود انشطة وتدريبات يتوافر فيها اهداف تحقيق
التكامل.
ومن خالل نتائج ترتيب الفقرات التي تقيس الممارسات التدريسية بمجال التقويم فقد جاءت خمسة فقرات بدرجة
ممارسة متوسطة تصدرتها فقرة" يستخدم أساليب التقويم البديل (تقويم االقران ،ملف اإلنجاز ،قوائم الشطب ،ساللم التقدير،
خرائط ذهنية ...الخ) بالرتبة االولى بدرجة متوسطة حيث بلغت قيمة متوسطها الحسابي( )1,90ويُفسر الباحث سبب ذلك إلى
اهتمام المعلمين بالتقويم البديل ،ولكن ظهورها بدرجة متوسطة يدل على قصور واضح من حيث ممارستها نتيجة لتعويد المعلمين
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على مقاييس معيارية المرجع أكثر من االعتماد على محكية المرجع ،حيث أن التكامل يتطلب تطبيق أدوات القياس محكية
المرجع ،إلرتباطها بتقييم إنتاج الطالب ومخرجات عمليات التكامل .بينما جاءت الفقرات األُخرى بدرجات متوسطة تراوحت
متوسطاتها الحسابية بين ( )1,70-1,85وهي "يستخدم مقياس متدرج لتقويم حلول ومشروعات المتعلمين ويستخدم سلم تقدير
وصفي وكمي لمساعده الطلبة على تحسين تفسيراتهم ويركز في التقويم على تقويم المفاهيم وطرق التفكير ويعتمد في التقويم
على قواعد التصحيح وال يستخدم الطريقة التقليدية".
أما الممارسات التي ظهرت بدرجة منخفضة تراوحت متوسطاتها الحسابية بين ( )1,22-1.60وهي يوجه المتعلمين
إلى استخدام التقويم الذاتي في تقويم المشاريع وتعزيز جوانب القوة وتحسن جوانب القصور ويطرح أسئلة ختامية للدرس تُثير
أفكار المتعلمين بالربط مع العلوم و الهندسة وتقنية المعلومات ترتبط بالدرس ويطبق التقويم على مهارات التواصل الرياضي
والترابط واإلستدالل الرياضي ( تمهيدي ،بنائي ،ختامي ويستخدم أدوات القياس المختلفة لتقدير المالحظات وصفيا ً وكميا ً في
تقديم األمثلة .بينما جاءت الفقرة" ينوع في إستخدام األنشطة التقويمية (وقائيا ً  ،وعالجيا ً  ،وإثرائياً) في ضوء التكامل بين
الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنلوجيا ".بالرتبة األخيرة وبدرجة منخفضة حيث بلغت قيمة متوسطها الحسابي ()1,22
بدرجة منخفضة ويعزي الباحث سبب ذلك إلى قلة امتالك بعض المعلمين لمهارات التقويم التشخيصي والعالجي واإلثرائي
وغالبية إستراتيجيات التقويم التي يتقنها المعلمين تعتمد على التقويم المستمر لمدى تحقق المهارة التي يقوم بها التلميذ وغالبا ً ما
تكون حسب مقياس التقدير اتقن أم لم يتقن ،بينما ال يتم اإلهتمام بإعداد إختبارات عالجية أو تشخيصية للكشف عن جوانب
الضعف أو القوة بمهارات محددة ،وربما يتطلب ذلك تدريب المعلمين على مثل هذه األنواع من إستراتيجيات التقويم التي تعتمد
في بنائها على نوع إختبارات محكية المرجع والتي تختلف في أساليب بنائها وتصميمها عن اإلختبارات التي تم التدريب عليها
بالدورات التي التحقوا بها وهي من نوع المعيارية المرجع.
ويرى الباحث أن جميع ما تم ذكره يتطلب تدريب المعلمين عليها وتنميتهم مهنيا ً بمجال التدريس وفق المنحى التكاملي
للرياضيات والعلوم والهندسة والتكتلوجيا ،فضالً عن طبيعة المناهج التعليمية سواء على مستوى مناهج العلوم أو الرياضيات
بالمدارس االبتدائية تفتقر إلى التكامل الموضوعي والمهاري األُفقي أو العامودي وهذا يحتاج إلى إعاد النظر بواقع المناهج
الحالية وهذا ما أكدته دراسة البيز ( )2017ودراسة التميمي والعريني ( )2017ودراسة السبيل ( ،)2015ودراسة الشهري
وحسانين ( )2015على تدني توافر المعايير الالزمة للتدريس وفق المنحى التكاملي مع المناهج.
كما أتفقت مع نتائج دراسة العريمية ،و أمبوسعيدي )2009( ،و شرقاوي وبيرلكس وويلش ومكدوف وكرايج
( )Sharkawy, Barlex , Welch, McDuff, Craig,2009و التميمي والعريني ( )2017التي تبين فيها أن درجة
تحقيق مهارات التدريس ضعيفة وأتفقت نتيجة الدراسة ضمنيا ً مع نتائج دراسة عبدالقادر ( )2017التي كشفت عن وجود إحتياج
تدريبي للمعلمين لتقويم أدائهم التدريسي وفق منحى التكاملي ،كما أتفقت مع نتيجة دراسة حمدي ( )2017التي تبين فيها أن
مستوى األداء بإستراتيجيات التدريس وفق المنحى التكاملي ضعيفة ،كما أتفقت ضمنيا ً مع نتيجة دراسة العبدالكريم ()2015
التي تبين فيها وجود إحتياجات حقيقية للتقويم المهني من أجل التعلم في توجه العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
.STEM
التوصيات
بناء على نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:
 .1ضرورة تدريب معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية على أساليب تطبيقات المنحى التكاملي للرياضيات والعلوم والهندسة
والتكتلوجيا.
 .2العمل على إستحداث مقرر للهندسة بحيث يتم فيه تضمين موضوعات الرياضيات والعلوم والحاسب وتطبيقاتها الحياتية ضمن
التصاميم الهندسية.
 .3إكساب المعلمين مهارات الت خطيط لدمج التكنلوجيا لدعم تعليم العلوم والرياضيات والهندسة ،والتخطيط للدروس التي تعتمد على
التكامل في مجاالت  STEMمن مداخل التخصصات البينية أو المتعددة.
 .4اكساب المعلمين إستراتيجيات التدريس الحديثة بمجال تطبيق المنحى التكاملي مثل التعلم بالمشروع واإلستقصاء العلمي وحل
المشكالت وتحويل األفكار اإلبتكارية الى مساهمات ملموسة مفيدة للمجال الذي سيطبق فيه االبتكار.
 .5تدريب المعلمين على التدريس من خالل الفصول التفاعلية والواقع اإلفتراضي وكيفية تصميم الدروس في ضوء ذلك.
 .6تدريب المعلمين على التنويع في تقويم الطالب من خالل االختبارات المفتوحة واالختبارات الذاتية.
 .7اإلهتمام باستراتيجيات التقويم الواقعي والتقويم الذاتي في تقويم المشاريع وتعزيز جوانب القوة وتحسين جوانب القصور.
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تصور مقترح لتطوير محتوى كتاب رياضيات الصف الثالث المتوسط في ضوء بعض أبعاد
التفكير في الرياضيات
 جامعة جدة-  عبدالملك بن مسفر المالكي.د
: المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تضمين محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث متوسط ألبعاد التفكير في الرياضيات
، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وإعداد تصور مقترح لتطوير المقرر،والمهارات الفرعية لكل بعد من هذه األبعاد
) مهارات33( ضعت قائمة بأبعاد التفكير والمهارات المنبثقة منها وقد تضمنت ستة أبعاد للتفكير في الرياضيات منبثقة عنها
ِ وو
ُ
 التفكير الرياضي – التفكير الناقد – التفكير البصري-  حل المشكالت – التفكير فوق المعرفة: وشملت هذه األبعاد، تفكير فرعية
 وجود تباين واختالف جوهري واضح في نسب تضمين: وقد توصلت الدراسة الى العديد من النتائج منها.– التفكير اإلبداعي
 تدني نسبة المهارات الفرعية.محتوى الكتاب ألبعاد التفكير في الرياضيات ومهاراته الفرعية التي وردت في الدراسة الحالية
.التي يتكون منها بعد التفكير البصري وبعد التفكير الرياضي وكذلك بعد التفكير واإلبداعي
وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بإجراء دراسة مماثلة لتطوير محتوى كتب الرياضيات في الصفين األول والثاني
.المتوسط في ضوء أبعاد التفكير في الرياضيات
 أبعاد التفكير في الرياضيات – مدى تضمين – تصور مقترح:الكلمات المفاتحة
Abstract
This study aims to identify the degree of including the content of the book of Mathematics
for the third intermediate grade to the dimensions of thinking at Mathematics and the
supplementary skills per each dimension from these dimensions and preparation the
image of the suggestion for development the course, and the researcher used the
analytical descriptive method and a list was edited for the dimensions of thinking and
skills and included size thinking dimensions in Mathematics (33) supplementary thinking
skills, and these dimensions included: solve problems- thinking above knowledgeMathematics thinking- critical thinking- visual thinking- creative thinking. Also the study
had concluded many of the important outcomes:
1. There is an essential variety and difference clear in the rates of the contents of the
book for the dimensions of thinking in Mathematics and its supplementary skills
mentioned in this current study.
2. The low rate of the supplementary skills which included of the visual thinking and
the dimension of Mathematics thinking and also the dimension of creative thinking.
On light of the outcomes of the study, the researcher recommended to make a similar
study to development the content of the book of Mathematics in the first and second
intermediate grade on light of the dimensions of thinking in Mathematics.
Key Words: Dimensions of thinking in Mathematics – degree of content- image a
suggestion
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المقدمة :
لقد بات من سمات العصر الحالي التطور والتغير السريع والتقدم المتنامي في مجاالت الحياة كافة  ،ومنها االنفجار المعرفي ،
وذلك بمساندة التقدم والتطور التقني واالتصاالت التي وفرت وصول المعرفة بسرعات كبيرة وفي سهولة؛ مما وفر الوقت
والجهد على الباحثين لالستفادة من تلك التطورات التقنية واالنفجار المعرفي ،حتى أصبح العالم قرية صغيرة  ،مما جعل الحاجة
ماسة إليجاد العقول المبدعة والقادرة على حل المشاكل وتخطيها ومن ثم مواكبة هذا التقدم والتطور التقني والعلمي.
ولقد شمل التطور مجاالت الحياة كافة  ،ومنها المجال التربوي الذي ليس بمعزل عن المجاالت األخرى؛ بل يؤثر ويتأثر
بها ،حيث ظهرت النظريات التربوية الحديثة واألساليب واإلستراتيجيات التدريسية المستحدثة التي انعكست بدورها على المناهج
لتنتج لنا العديد من المناهج المطورة التي تستخدم هذه األساليب وتتبنى هذه اإلستراتيجيات ،وتستفيد من المستجدات التقنية؛ حتى
تظل المناهج قادرة على التأثير في المتعلم الذي يستخدم هذه التقنيات ويميل لتلك اإلستراتيجيات (حكيم 2010م .)12 ،
وقد ذكر( أبو الروس  )3 ، 2018 ،أن التكنولوجيا الحديثة جعلت العالم قرية صغيرة  ،وترك ذلك التقدم بصمته على شتى
المجاالت وعلى العلوم كافة  ،لذلك من األهمية مسايرة هذا التطور ؛ حتى ال نظل في ذيل القافلة  ،فكان لزاما ً أن يطال هذا
التطور العملية التعليمية بكل جوانبها..لذا ظهرت الحاجة لمراجعة المناهج الدراسية وتحليلها وتقويمها وتطويرها لمواكبة التطور
العلمي والتكنولوجي ،خصوصا ً تقويم وتحليل محتوى الكتب المدرسية؛ ألنها عملية تشخيصية عالجية تقود إلى تطوير المناهج،
وتحسين مستوى الكتب من خالل الحذف واإلضافة والتعديل ،وقد تفيد كذلك في فهم الكتب وتحسين عملية التدريس ،وتوضيح
ما فيها من وسائل وأنشطة وتقويم مما يزيد من فاعلية استخدامها .إن عملية تحليل الكتب ليست بالعملية السهلة ،بل إنها تستند
إلى منهجية علمية موضوعية وأدوات صادقة وثابتة للكشف عن طبيعة :محتوى الكتب المدرسية من حيث الشكل والمضمون
بهدف تحديثها وتطويرها(عليمات.2006(،ولقد لعبت الرياضيات دورا بارزا ومهما في المناهج الدراسة  ،فهي إحدى المواد
الرئيسة واألساسية في كل نظام تعليمي حيث ذكر المالكي  ،الرياشي ( )256 ،2019أن الرياضيات أحد أهم المناهج التي
تهدف إلى بناء مهارات الطالب من خالل إكسابه لغة التفكير التي تعينه على معالجة وتفسير المواقف من حوله وتجاوز مصاعب
الحياة  ،ف قد اكتسبت أهمية خاصة جعلت كثيرا من الدول والهيئات والمنظمات تولى رعاية بتعليم الرياضيات وتحرص على
تطوير مناهجها وسالمة ممارساتها التدريسية وجودة نواتجها ومخرجاتها.
وتعد الرياضيات من أهم المجاالت التي تعتمد على االبتكارات العلمية والتكنولوجية  ،والتي تسهم بدورها في التقدم العلمي
والتكنولوجي المتسارع  ،لذا وجب توجيه االهتمام لتعليم وتعلم الرياضيات  ،ألنه أحد متطلبات التنمية البشرية لألفراد  ،والذي
يعدهم لإلسهام في التقدم العلمي  ،والتكنولوجي لمجتمعاتهم ( شعبان ،المنير.)2012
لقد أصبح الهدف من تعليم مادة الرياضيات ليس فقط تنمية مهارة إجراء العمليات الرياضية وحل مسائل مجردة قد ال تمت
بصلة للواقع ،كما كانت النظرة التقليدية لها ؛ وإنما يهدف تعليمها أيضا إلى إكساب الطالب أساليب التفكير الصحيح بما ينمي
قدراتهم على حل ما يواجههم في بيئتهم من مشكالت في حاضرهم أو مستقبلهم )دياب.)2000 ،
ُزود من خالله الفرد
إن تعليم مهارات التفكير من خالل استخدام أساليب تنمية التفكير في المنهج الدراسي يعد أمرا مهما ي ّ
باألدوات التي يحتاجها ليتمكن من التعامل بفاعلية مع أي نوع من أنواع المعلومات ،أو تلك الحوادث والمتغيرات التي يمكن أن
يواجهها في المستقبل؛ وهذا مما يكسب التفكير أهميته  ،إضافة إلى أن عملية التفكير شاملة لعمليات عقلية كثيرة ،وهذا يعطي
قوة لتعليم التفكير من خالل المنهج المدرسي حيث يتم تعليم أداة جيدة لمختلف المناهج الدراسية (الكثيري؛ والنذير.)2000 ،
ومما سبق تتضح األهمية الكبيرة للتفكير بأبعاده المختلفة والتي تحتل الصدارة في تعليم الرياضيات ،وذلك للترابط الوثيق
بين التفكير ومادة الرياضيات في مراحل التعليم المختلفة  ،وما يرافق ذلك من أساليب تدريس وأنشطة وتقنيات وتقويم وتعليم
وتعلم.
ويُعد المنهاج المدرسي العامل المهم في تحول المدرسة إلى وسط مثالي لتنمية التفكير البشري ،ويمثل المنهاج بكل ما يعنيه
وما يحتويه وما يسعى إليه من تنمية معارف وخبرات ومهارات ووجدانيات منظومة فرعية رافدا ً ثريا في منظومة متعددة
األبعاد لحدوث عملية التنمية واإلنماء الشامل ،كل ذلك يدفع العملية التربوية في العالم العربي للعمل على التطوير المستمر
والمتجدد في سلم أولوياتها ،والذي ال يقتصر على المعرفة النصية ( عبيد  ،عفانة .)12 ، 2003،
وعلى الرغم من تعدد مصادر التعلم وتنوعها وتطورها ،إال أن الكتاب المدرسي ما زال مرجعا ً أساسيا ً للمعلم والطالب على
السواء ،ووسيطا ً فعاالً في العملية التعليمية ) األسطل.)2 ، 2008 ،
وتُعد عملية تحليل وتقويم الكتاب المدرسي ،عمليتين ضروريتين لتحديد مدى صالحيته وفائدته التربوية والتعليمية ،والقيام
بالتحديث والتطوير في ضوء النتائج ،بما يضمن الوصول إلى األهداف التي ُوضع من أجل تحقيقها ،وأُسس من أجل إكسابها
للمتعلمين ،وتشريبها لهم.ولقد اهتم العديد من الباحثين بتضمين التفكير في محتوى مناهج الرياضيات  ،وأجريت دراسات عديده
تناولت تضمين محتوى مناهج الرياضيات لمهارات التفكير المتعددة  ،أو مستوى مهارات التفكير لدى الطالب  ،مثل دراسة
الرمحي ( )2014ودراسة نجم ( )2007ودراسة المقاطي ( )2007ودراسة عبدهللا ( )2009ودراسة المغربي والجابري
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( )2007ودراسة محمد ( ، )2013حيث أوصت جميعا بضرورة تضمين مناهج الرياضيات لمهارات التفكير المختلفة  ،وإظهار
مستوى امتالك الطالب لهذه المهارات.
ولقد شهدت عملية تطوير المناهج في العقود األخيرة تطورا كبيرا ،وكان من األحرى أن يواكب ذلك التطور تطور كبير
في إستراتيجيات التقويم وأدواته المختلفة التي يستخدمها معلم الرياضيات  ،حيث أصبحت عملية التقويم جزءا أساسيا من عملية
التعليم لتوجيهها وتعزيزها وتصحيح مسارها ،وهذا يتطلب تنمية شخصية المتعلم  ،وما يمتلكه من مهارات وظيفية وفهم عميق؛
ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة التي تناول مدى تضمين محتوى كتب الرياضيات في المرحلة المتوسطة ألبعاد مستويات
التفكير ،ومن ثم الكشف عن مدى تضمين محتوى هذه الكتب ألبعاد التفكير في الرياضيات ومهارات كل بعد  ،بما يسهم في
خلق عقول مفكرة ومبدعة قادرة على مواجهة تحديات العصر الذي تعيشه.
مشكلة الدراسة
لقد حرصت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على مواكبة التقدم العلمي والتقني  ،ولذا سعت لتطوير المناهج
التعليمة  ،وخاصة كتب الرياضيات  ،مع التركيز على الموضوعات الحديثة والمستحدثات التقنية بما يالمس واقع الطالب ؛ من
أجل بناء جل واع من الطالب وإتاحة الفرصة لهم لتعلم الرياضيات بطرق حديثة ومبتكرة بما يجعلهم أعضاء فاعلين ومؤثرين
في بناء مستقبل واعد لبلدهم.
وفي دراسة أعدها مركز التميز البحثي في تطوير العلوم و الرياضيات ( ، )2015أوصت نتائج تلك الدراسة بضرورة
أعادة بناء مصفوفة المدى والتتابع لكتب الرياضيات المدرسية في المملكة العربية السعودية ؛ بسبب عمليات الترحيل والحذف
 ،والدمج للموضوعات بين الصفوف ؛ نتيجة اختالف األنظمة التعليمية  ،والصفوف بين المملكة العربية السعودية والواليات
المتحدة األمريكية.
وتأتي المملكة العربية السعودية في المركز الرابع و الثالثين عالميا بمؤشر التعليم من مائة و سبع وثمانين دولة شملها هذا
التقييم ،وهذا يجعل الحاجة ماسة لتقييم التعليم ومخرجاته وقبل ذلك مدخالته؛ خاصة أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030
تؤكد على تشجيع اإلبداع واالبتكار وتنمية التفكير لدى الطالب  ،وهو من األهداف التي تسعى إليها وزارة التعليم.
وفي دراسة قام بها (الشهري ( )2020أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة معلمي الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في
مدينة جدة؛ الستراتيجية التعلم المستند للمشكالت لتنمية مهارات التفكير العليا لدى الطالب ،كانت متدنيةً (ضعيفة).
وفي ضوء ما سبق تحددت فكرة هذه الدراسة التي تتناول مدى تضمين محتوى كتب الرياضيات للصف الثالث المتوسطة
ألبعاد مستويات التفكير ،ومن ثم الكشف عن مدى تضمين محتوى هذه الكتب ألبعاد التفكير في الرياضيات ومهارات كل بعد ،
وبهذا تمثلت أسئلة الدراسة في التالي:
 -1ما أبعاد التفكير في الرياضيات ؟ وما المهارات الفرعية لكل بعد من هذه األبعاد الواجب تضمينها في محتوى كتاب
الرياضيات للصف الثالث المتوسط؟
 -2ما مدى تضمين محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط ألبعاد التفكير في الرياضيات ومهاراتها الفرعية لكل
بعد من تلك األبعاد؟
صل إليها
 -3ما التصور المقترح لتطوير محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط في ضوء نتائج التحليل التي ت ُ ُو ِ ّ
ألبعاد التفكير في الرياضيات ومهاراتها الفرعية لكل بعد من تلك األبعاد؟
أهداف الدراسة:
 -1إعداد قائمة بأبعاد التفكير في الرياضيات والمهارات الفرعية لكل بعد من هذه األبعاد الواجب تضمينها في محتوى كتاب
الرياضيات للصف الثالث المتوسط.
 -2التعرف على مدى تضمين محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط ألبعاد التفكير في الرياضيات والمهارات
الفرعية لكل بعد من هذه األبعاد.
 -3إعداد تصور مقترح لتطوير محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط في ضوء أبعاد التفكير في الرياضيات
ومهاراتها الفرعية لكل بعد من تلك األبعاد.
أهمية الدراسة:
 -1تحديد قائمة ببعض أبعاد التفكير في الرياضيات ومهاراتها الفرعية التي يحتاجها معلمو الرياضيات بالمرحلة المتوسطة
؛التي قد تسهم في مساعدتهم في توظيفها في عملية التعليم ،وبالتالي قد تسهم في تطوير مناهج الرياضيات للصف الثالث المتوسط
.
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 -2قد تفيد الدراسة الحالية طالب المرحلة المتوسطة من خالل تحسين مستوى أدائهم في المهارات المضمنة في مقررات
الرياضيات المطورة بوجه خاص ،وفى الرياضيات بوجه عام؛ نتيجة لتحسن مستوى أداء معلميهم في مهارات تدريس هذه
المقررات.
-3التصور المقترح قد يسهم في تطوير مناهج الرياضيات للصف الثالث المتوسط.
حدود الدراسة:
 -1اقتصرت هذه الدراسة على كتاب الرياضيات ل لصف الثالث المتوسط للفصلين الدراسيين األول والثاني من العام الدراسي
1440/1439هـ.
 -2اقتصرت الدراسة على مستويات التفكير المختلفة في الرياضيات (الدنيا -العليا – األرقى).
 -3اقتصرت الدراسة على أبعاد التفكير اآلتية في الرياضيات ( :حل المشكالت – التفكير فوق المعرفي – التفكير الرياضي –
التفكير الناقد – التفكير البصري – التفكير اإلبداعي ).
 -4تناولت الدراسة قائمة محددة من المهارات الفرعية لكل بعد من أبعاد التفكير في الرياضيات.
 -5تناولت الدراسة تحليل محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط للفصلين األول والثاني من حيث (التعريفات –
التعاميم – األمثلة – المفاهيم – التدريبات – األنشطة – التمارين ) الواردة في الكتاب.
ُ
صل
 -6اقتصرت الدراسة على وضع تصور مقترح لكتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط في ضوء نتائج التحليل التي ت ُو ِ ّ
إليها.
مصطلحات الدراسة:
-1التصور المقترح :يُعرف إجرائيا في هذه الدراسة بأنه عبارة عن مجموعة من الخطوات
واإلجراءات التي يقترحها الباحث لتطوير محتوى الرياضيات للصف الثالث المتوسط وما يحتويه من وحدات وفصول في ضوء
بعض أبعاد التفكير في الرياضيات.
-2أبعاد التفكير :يقصد بها في هذه الدراسة أنماط التفكير اآلتية( :حل المشكالت – التفكير فوق المعرفي – التفكير الرياضي
– التفكير الناقد – التفكير البصري – التفكير اإلبداعي ) والتي سوف يتم تحديدها ببطاقة تحلي المحتوى المعدة لذلك الغرض.
الدراسات السابقة:
المحور األول :الدراسات التي تناولت تحليل محتوى كتب الرياضيات.
دراسة (الخزيم والغامدي  )2016،هدف البحث إلى التعرف على درجة توافر مهارات القرن  21في محتوى كتب الرياضيات
للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية  ،استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ،متمثال بأسلوب تحليل المحتوى  ، ،إذ تم تحليل
محتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية  ،وأعد الباحثان لهذا الغرض أداة تحليل المحتوى في ضوء مهارات
القرن  21وبلغت ( ) 53مهارة موزعة على سبعة مجاالت رئيسة  ،وقد توصل البحث الى العديد من النتائج منها :بلغت نسبة
توافر مهارات القرن  21في كتب المرحلة االبتدائية العليا  %41بنسبة متوسطة بين السبعة المجاالت وهي  :مهارات التفكير
الناقد وحل المشكالت بنسبة  ، %78.3ومهارات المهنة والتعلم الذاتي الذاتي بنسبة  ، %58.6ومهارات االبتكار واالبداع
بنسبة  ، %57.8و ومهارات ثقافة االتصاالت والمعلومات واإلعالم بنسبة  ،%57.8ومهارات التعاون والعمل في فريق
والقيادة بنسبة  ، %32.3ومهارات فهم الثقافات المتعددة بنسبة  ، %19.4و مهارات ثقافة الحوسبة وتقنية المعلومات واالتصال
بنسبة  ، %4.3وقد أوصى الباحثات بتقديم محتوى يسهم في تحقيق مهارات القرن . 21
وأجرى الحارثي  ،غندورة ( ) 2019دراسة هدفت إلى التعرف على درجة توافر متطلبات  TIMSS2019في كتابي
الرياضيات للصف الثاني المتوسط بالمملكة العربية السعودية ،في مجالي المحتوى الرياضي والعلمليات المعرفية  ،ولتحقيق
ذلك قام الباحثان ببناءبطاقة تحليل محتوى كتابي الرياضيات للصف الثاني المتوسط  ،وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي
القائم على أسلوب تحليل المحتوى  ،وقد توصل الباحثان الى عدد من النتائج من أهمها  :توفر ( )19معيارا من أصل ()22
معيارا من متطلبات  TIMSS2019في مجال االعداد بنسبة بلغت  %33وهي أعلى من النسبة المطلوبة  ،وأما في مجال
الجبر توافرت ( )10معايير من أصل ( )12معيارا بنسبة بلغت  %24.1وهي أقل من النسبة المطلوبة  ،بينما توافرت جميع
معايير متطلبات  TIMSS2019الثمانية في مجال الهندسة بنسبة بلغت  %24.1وهي أعلى من النسبة المطلوبة  ،وكذلك في
مجال البيانات واالحتماالت بنسبة بلغت  %18وهي أقل قليال من النسبة المطلوبة  ،مع تفاوت في توويع النسب على المعايير
واالبعاد  ،كما توافرت جميع متطلبات  TIMSS2019المتعلقة بمجال العلمليات المعرفية بنسب متوازنه إلى حد ما  ،حيث
بلغت نسبة مجااللمعرفة  %34,6وهي قريبه من النسبة المطلوبة  ،وبلغت النسبة في مجال التطبيق  %42.7وهي أعلى قليال
من النسبة المطلوبة  ،بينما بلغت النسبة في مجال االعداد  %22.7وهي أقل من النسبة المطلوبة  ،مع وجود تفاوت كبير بين
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النسب في تضميين بعض المعايير على حساب معايير آخرى  ،وقد أوصى البحث بوضع متطلبات  TIMSSضمن األسس
التي يستند عليها في تطوير مقررات الرياضيات  ،وإثراء كتابي الرياضيات للصف الثاني المتوسط باالنشطة والتمارين التي
تعزز متطلبات  TIMSSغير المتوافرة .
التعقيب على دراسات هذا المحور:
الدراسات في هذا المحور تناولت تحليل المحتوى في المرحلة االبتدائية العليا والصف الثاني المتوسط؛ وهي تتفق مع الدراسة
الحالية التي ا عتمدت على تحليل المحتوى كامال في الفصلين الدراسيين  ،وقد استخدمت الدراسات السابقة تحليل المحتوى في
ضوء بعض مهارات القرن  ، 21ومعايير TIMSS2019؛ أما هذه الدراسة فقد قامت على تحليل المحتوى المستند إلى
األساليب التقويمية المتضمنة بالمحتوى التي تسهم في تنمية مهارات التفكير لدى الطالب  .واتفقت هذه الدراسة مع الدراسات
السابقة في المنهج المستخدم وهو المنهج الوصفي التحليلي ،كما استفاد الباحث من تلك الدراسات في إعداد األدوات وتحليل
المحتوى .
المحور الثاني :الدراسات التي تناولت أنماط التفكير بشكل عام في مادة الرياضيات.
دراسة العنزي  ،الحسين ( )2017التي هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة توافر مهارات التفكير اإلبداعي الالزم
توافرها في محتوى كتب الرياضيات للمرحلة االبتدائية العليا ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان المنهج الوصفي  ،وأعدا
لهذا الغرض أداة تحليل المحتوى التي بُنِيت في ضوء مهارات التفكير اإلبداعي .وقد توصلت الدراسة للنتائج االتية :اتسقت
نتائج تحليل المحتوى بصورة عامة بين كتب الرياضيات للصفوف العليا ،وبين كتابي الطالب والتمارين داخل الصف الواحد
من حيث تقارب النسب المئوية لتوافر مهارات التفكير اإلبداعي في محتوى كتب الرياضيات للمرحلة االبتدائية العليا .بلغ متوسط
النسبة المئوية لتوافر مهارات التفكير اإلبداعي في محتوى كتب الرياضيات للمرحلة االبتدائية العليا  %61.2مما يعني أنها
متوافرة بدرجة عالية ،توزعت بنسب متفاوتة على خمس مهارات من مهارات التفكير اإلبداعي.
دراسة شويهي ( )2016حيث هدفت الدراسة للتعرف على التقديرات التقويمية لمحتوى كتب الرياضيات للمرحلة
ستخدِام المنهج الوصفي للتعرف على مدى تضمين مهارات التفكير في محتوى
المتوسطة في ضوء مهارات التفكير البصري .ا ُ
كتب الرياضيات للمرحلة األساسية العليا من خالل تحليل المحتوى الذي يقوم على الوصف الموضوعي والمنظم والكمي
لمهارات التفكير .وأ ُ ِعدّت أداة الدراسة من خالل تحديد مهارات التفكير البصري ذات الصلة بدراسة الرياضيات والضرورية
لطالب المرحلة المتوسطة ،اقتصرت الدراسة الحالية على محتوى عينة من محتوى كتب الرياضيات للمرحلة المتوسطة للعام
الدراسي 1440 /1439هـ  ،و أشارت نتائج التحليل بوجه عام إلى اهتمام محتوى كتب الرياضيات للمرحلة المتوسطة بمهارات
التفكير البصري في جميع صفوف المرحلة المتوسطة.
دراسة الشمراني ( :)2018هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة توافر مهارات التفكير الرياضي في كتب الرياضيات
للمرحلة الثانوية ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث أسلوب التحليل في المنهج الوصفي ،وبُنِيت قائمة بمهارات التفكير
الرياضي الالزم توافرها في كتب الرياضيات للمرحلة الثانوية ،وت ُ ُو ّكد من صدقها عن طريق عرضها على عدد من المحكمين،
ومن ثم تحويلها إلى بطاقة تحليل المحتوى ،والتي اشتملت على ( )34مؤشراً ،موزعة علي ( )6مهارات رئيسة هي( :االستنتاج،
واالستقراء ،والبرهان الرياضي ،والتعميم ،والتعبير بالرموز ،والتفكير المنطقي) ،وبعد التأكد من ثبات التحليل ُح ِلّل محتوى
كتب الرياضيات المقررة على الصفوف (األول ،الثاني ،الثالث) ،من المرحلة الثانوية ،والبالغ عددها ( )12كتابا بجزأيها األول
صل إلى أن توافر مهارات التفكير الرياضي
والثاني لكتابي (الطالب ،التمارين) ،ورصد التكرارات وحساب النسبة المئوية  ،وت ُ ُو ِ ّ
في كتب الرياضيات بالمرحلة المتوسطة كان ضعيفا ً جداً.
دراسة عبدالقادر ( )2014التي هدفت إلى التعرف على مهارات التفكير العليا المتضمنة في كتب الرياضيات للمرحلة
األساسية العليا بفلسطين من وجهة نظر المعلمين .أع ّد الباحث أداة الدراسة وهي االستبانة حيث قسمت إلى أربعة محاور هي:
مهارات التفكير الناقد  ،مهارات التفكير اإلبداعي  ،مهارات حل المشكالت  ،مهارات اتخاذ القرار  ،وقد انبثق عن كل محور
عد ٌد من الفقرات يمثل كل منها مهارة من مهارات التفكير العليا ،وليصبح عدد الفقرات في االستبانة ( )46فقرة  ،وقد طبقت
على عينة عددها ( )120معلما ً ومعلمة من معلمي ومعلمات الرياضيات في المنطقة الوسطى بغزة .وخلصت نتائج الدراسة إلى
أن مهارات التفكير العليا متضمنة في كتب الرياضيات بدرجة متوسطة.
دراسة الحربي ( )2013هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إسهام مقررات الرياضيات المطورة في تنميية أنماط
التفكير العليا لدى طالب المرحلة المتوسطة ،ولتحقيق ذلك بنى الباحث قائمة لتحليل محتوى مناهج الرياضيات في ضو مهارات
التفكير العليا ،وقدم مجموعة من األساليب التي تساعد معلم الرياضيات على تنمية أنماط التفكير العليا لدى الطالب ،ولتحقيق
أهداف الدراسية اختار الباحث المنهج الوصفي بأسلوب تحلييل المحتوى منهجا ً للدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 .1يسهم مقرر الرياضيات للصف األول المتوسط في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي بدرجة مناسبة.
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. .2يسهم مقرر الرياضييات للصف األول المتوسط في تنمية مهارات التفكير الناقد بدرجة متوسطة
. .3يسهم مقرر الرياضيات للصف األول المتوسط في تنمية مهارات التفكير الرياضي بدرجة عالية.
التعقيب على دراسات هذا المحور:
.1اختلفت عينات البحوث السابقة  ،وهذه الدراسة تختلف مع الدراسات السابقة في العينة و تتفق مع دراسة شويهي( )2016في
محتوى كتب المرحلة المتوسطة وتختلف معها في تناول محتوى كتب الرياضيات للصف الثالث المتوسط.
. 2تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في تناول أبعاد التفكير المختلفة ولكنها تختلف عنها في تناول ستة من أبعاد التفكير(
حل المشكالت  ،والتفكير فوق المعرفي  ،والرياضي ،والناقد  ،والبصري  ،واإلبداعي).
.3تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في المنهج المستخدم وهو المنهج الوصفي التحليلي .
. 4تم اإلستفادة من الدراسات السابقة في تحديد المهارات الفرعية لكل بعد من ابعاد التفكير في الرياضيات  ،واألساليب اإلحصائية
المستخدمة.
إجراءات الدراسة:
أوالً :منهج الدراسة:
أ.المنهج الوصفي التحليلي :استُخدِام الﻤﻨهج الوﺼفي الﺘﺤلﻴلي ﻨظرﹰا لﻤﻨاﺴﺒﺘه أهداف الدراﺴة.
ب.المنهج البنائي :والذي يساعد في إعداد التصور المقترح لمحتوى كتب الرياضيات للصف الثالث المتوسط في ضوء نتائج
صل لها.
التحليل التي ت ُ ُو ِ ّ
ثانياً : :ﻤﺠﺘﻤع وعﻴﻨة الدراﺴة:
ﺘﻜون ﻤﺠﺘﻤع الدراﺴة ﻤن جميع كتب الرياضيات بالمرحلة المتوسطة (الﺠزﺀ األول والﺜاﻨي) المقررة على طالب المرحلة
المتوسطة  ،بينما اقتصرت عينة البحث على كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط ( الجزء األول والثاني) واختيرت بشكل
قصدي لعدم وجود دراسات تناولت هذه المرحلة ولشمول مواضيعها وتعددها؛ وتُع ُّد مرحلة ممهدة لمرحلة أخرى من التعليم
العام.
ثالثاً :إعداد أدارة تحلي المحتوى :
أ ُ ِعدّت قائمة أبعاد التفكير في الرياضيات ومهاراته الفرعية،وذلك بتحليل محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط ،
وقد مر بالخطوات اآلتية :
مصادر اشتقاق القائمة  :اشتقت القائمة بالرجوع إلى ما يلي:
الدراسات السابقة التي اهتمت بتناول وتنمية أبعاد ومهارات التفكير المختلفة من خالل تحليل محتوى مناهج الرياضيات وغيرها
من المواد في ضوء بعض أبعاد التفكير  ،وما توصلت إليه هذه الدراسات من نتائج وتوصيات.
اإلطار النظري ومايحتوي عليه من مراجع ومصادر علمية تتناول التفكير وأبعاده المختلفة.
القائمة في صوتها األولية :
وفي ضوء اإلجراء السابق وضعت قائمة بأبعاد التفكير والمهارات المنبثقة منها في صورتها األولية ،وقد تضمنت ستة أبعاد
للتفكير في الرياضيات منبثقة عنها ( )33مهارات تفكير فرعية  .وقد أخذ الباحث بمجموعة من أبعاد التفكير في الرياضيات
وهي :حل المشكالت – التفكير فوق المعرفة  -التفكير الرياضي – التفكير الناقد – التفكير البصري – التفكير اإلبداعي .وقد
وضعت القائمة في صورتها األولية على شكل مقياس متدرج ثالثي ( مهمة جدا ً – مهمة – غير مهمة ) تمهيداً لعرضها على
المحكمين.
صدق القائمة :
ت ُ ُو ّكد من صدق القائمة بعرضها على مجموعة من المحكمين المختصين في المناهج وطرق تدريس الرياضيات  ،وذلك بهدف
إبداء آرائهم حول مدى أهمية أبعاد ومهارات التفكير في القائمة لتضمنها في محتوى كتب الرياضيات بالصف الثالث المتوسط.
وقد أجمع غال بية المحكمين على أهمية هذه األبعاد والمهارات لمحتوى مقرر الرياضيات بالصف الثالث المتوسط مع إبداء
بعضهم عددا من المالحظات التي أخذها الباحث بعين االعتبار عند وضع القائمة في صورتها النهائية.
الصورة النهائية للقائمة :
بعد إجراء التعديالت التي اقترحها بعض المحكمين أصبحت قائمة في صورتها النهائية مكونة من سته أبعاد ينبثق عنها ()33
مهارة تفكير فرعية .
عرض النتائج ومناقشتها:
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صيل إليها مع تحليلها ومناقشتها وتفسيرها  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن
في هذا الجزء من الدراسة تُعرض النتائج التي ت ُ ُو ِ ّ
السؤال األول من أسئلة الدراسة  :ينص هذا السؤال
 -1ما أبعاد التفكير في الرياضيات ؟ وما المهارات الفرعية لكل بعد من هذه األبعاد الواجب تضمينها في محتوى كتاب
الرياضيات للصف الثالث المتوسط؟
لإلجابة على هذا السؤال أعد الباحث بطاقة تحليل لمهارات التفكير اآلتية التي :جاءت على ست فئات للتحليل وهي ( :مهارات
حل المشكالت -مهارات التفكير فوق المعرفة – مهارات التفكير الرياضي – مهارات التفكير الناقد –– مهارات التفكير البصري
– مهارات التفكير اإلبداعي)،هذا وقد جاءت نتائج التحليل كما يوضحها الجدول اآلتي:

جدول 1
نتائج تحليل كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 1440/1439هـ في ضوءأبعاد التفكير في الرياضيات
ومهارات الفرعية .
م

العدد

في المهارات الفرعية ألبعاد التفكير

1

التفكير
أبعاد
الرياضيات
حل المشكالت

2

التفكير فوق المعرفي

اإلحساس بالمشكلة -تحديد المشكلة -جمع المعلومات -صياغة الفرضيات -اختبار 7
الفرضيات – التعميم  -التطبيق
3
التخطيط -المراقبة والتحكم – التقييم

3

التفكير الرياضي

االستقراء – التعميم – االستنتاج  -التعبير بالرموز -البرهان الرياضي

5

4

التفكير الناقد

االفتراضات – التقييم – التفسير  -الكشف عن المغالطات -االستنتاج

5

5

التفكير البصري

6

التفكير اإلبداعي

القراءة البصرية  -التمييز البصري  -إدراك العالقات المكانية  -تفسير المعلومات 6 -
تحليل المعلومات  -استنتاج المعنى
6
الطالقة – المرونة – األصالة  -الحساسية للمشكالت -اإلفاضة -التفاصيل

المجموع

32

من الجدول السابق يتضح أن المهارات الفرعية ربعاد التفكير السته هي  32مهارة فرعية.
 -2النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة  :والذي نصه " ما مدى تضمين محتوى كتاب الرياضيات
للصف الثالث المتوسط ألبعاد التفكير في الرياضيات والمهارات الفرعية لكل بعد من هذه األبعاد؟
ولإلجابة عن هذا السؤالحلل الباحث الدروس التي تتضمنها كل وحدة من كتاب الرياضيات للصف الثالث للمرحلة المتوسطة
في ضوء قائمة بعض أبعاد ومهارات التفكير في الرياضيات فجاءت نتائج التحليل كما يتضح في الجدول ( .) 2

جدول 2
نتائج تحليل كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 1440/1439هـ في ضوءأبعاد التفكير في الرياضيات
ومهارات الفرعية ( التكرار والنسب المئوية ألبعاد ومهارات التفكير الفرعية )
النسبة
المهارا
أبعاد
مجموع
المئو
ت
التفكير
التكرار
الفصل الدراسي الثاني
الفصل الدراسي األول
ية
الفرعية
في
ات
%
الرياض ألبعاد
الوحد
الوحد الوحدة ة
الوحد الوحدة الوحدة ة
الوحد وحدة وحدة ة
الوحد ة
ة
5
4
3
2
1
5
4
3
2
التفكير 1
يات
اإلحس
اس
بالمشكلة
المشكلة
تحديد
حل
المعلوما
تع
المشكال جم
الفرضيا
صياغة
ت
ت
الفرضيا
اختبار
ت
التعميم
التطبيق

355 170 220 160 217 276
66 69 83 53 70 75
66 69 83 53 61 58
66 69 83 53 61 62
66 69 83 53 61 62
82 52 67 35 39 41
50 36 40 24 29 47

328
72
72
72
72
156
53

334 194
70 47
70 47
70 47
70 47
97 53
57 80

161
118
118
118
118
119
96

2415
723
697
701
701
741
512

8.8
7
2.6
6
2.5
6
2.5
7
2.5
7
2.7
2
1.8
8
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المـجـمـــوع
7

751 534 659 431 538 621

825

768 515

6490 848

التخطيط 355 170 220 160 217 250

328

329 194

2384 161

والتحكم 355 170 220 160 217 250
المراقبة

328

329 194

2384 161

355 170 220 160 217 250

328

329 194

2384 161

984 1065 510 660 480 651 750

987 582

7152 483

259

236 122

1986 103

التفكير
فوق
المعرف
ي
التقييم
المـجـمـــوع

3

26.
27
7.2
9
2.5
6

39

35

67

52

82

84

53

97

669 119

االستنتاج 59

48

26

50

43

50

53

27

57

96

509

1.8
7

313

189 159

30

1631

6

28

117

0.4
3

بالرموز 71 115 188
التعبير
الرياض 10
البرهان
ي

المـجـمـــوع

التفكير
الناقد

8.7
6

االستقرا
ء
التعميم 41

279 169 212 136 216 254

التفكير
الرياض
ي

23.
84
8.7
6
8.7
6

10

12

313 120 133
6

7

8

732 391 468 280 428 552 5

االفترا
ضات

79

التقييم

355 170 220 160 220 250

التفسير

69

78 100

75

52

72

71

65

66

74

74

21

9

6

718

600 367

72

46

328

329 194

72

46

83

83

4912 376
776 107
2387 161
715 107

الكشف
عن
4
المغالطا
ت

2

3

4

4

74

72

46

83

399 107

االستنتاج 59

48

26

50

43

50

53

27

57

509

597

635 359

المـجـمـــوع
5
التفكير القراءة
البصر البصر
ية
ي

627 348 417 319 445 461
16

13

10

15

13

20

14

9

15

96

4786 578
13

138

18.
04
2.8
5
8.7
7
2.6
3
1.4
7
1.8
7
17.
58
0.5
1

96

التمييز
البصر
ي
إدراك
العالق
ات
المكانية
تفسير
المعلوما
ت
تحليل
المعلوما
ت
استنتاج
المعنى
المـجـمـــوع
6

التفكير
اإلبداع
ي

16

13

10

15

13

20

14

9

15

13

138

0.5
1

10

13

9

8

7

12

9

9

12

10

99

0.3
6

16

13

10

15

13

20

14

9

15

13

138

0.5
1

16

13

10

15

13

20

14

9

15

13

138

0.5
1

16

13

10

15

13

20

14

9

15

13

138

90

78

59

83

72

112

79

54

87

75

789

الطالقة

11

16

10

13

11

17

14

6

7

41

146

المرونة

11

16

10

13

11

17

14

6

7

41

146

األصالة

7

7

6

9

11

11

10

4

7

32

104

الحساسي
ة
355 170 220 160 217 267
للمشكال
ت
اإلفاضة

328

334 194

2406 161

11

16

10

13

11

17

14

6

9

41

148

التفاصيل 11

16

10

13

11

17

14

6

9

41

148

394

373 222

المـجـمـــوع
المجموع الكلي

434 225 281 206 288 318 6

3098 357

2722 271
209
208 256 177 242 279
3450
3597 3721
7
7
9
0
8
5
8
2

0.5
1
2.9
0
0.5
4
0.5
4
0.3
8
8.8
4
0.5
4
0.5
4
11.
38
33.
3

مجموع التكرارات
متوسط
=
850.8 84. 107. 65. 112. 116.
80. 55. 75. 87.
3.1
65
/
التكرارات
4 91
81 59
41
28
25 47 88 25
3
مجموع المهارات
الفرعية
من النتائج الواردة في الجدول السابق يتضح ما يلي:
 .1مجموع تكرارات مهارات التفكير التي تم تضمينها في محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط بفصليه ( االول
والثاني ) بلغت ( )27227مهارة وبنسبة  %33.3 :من مجمل مجمل تكرارات مهارات التفكير في الرياضيات المتضمنة
في محتويات كتب الرياضيات بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية  .وفي ضوء نتائج التحليل التي توصل اليها
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الباحث يجب ان يكون متوسط كل مهارة فرعية مساويا للنسبة المتوسطة وهي  ، )3.13( :او اكبر منها  ،وكذلك االيقل
متوسط التكرارت لكل مهارة عن (. ) 850.84
 .2تباينت نسب تضمين محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط العلمي ألبعاد التفكير في
الرياضيات  ،وعدم وجود توازن في تضمين أبعاد التفكير في كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط ضمن هذا المحتوى،
حي ث كانت أعلي نسبة ألبعاد التفكير في الرياضيات التي تم تضمينها في هذا المحتوى هو بعد التفكير فوق المعرفي بنسبة
 ، ) )26.27يليه بعد حل المشكالت بنسبة  ، ) )23.84وجاء التفكير الرياضي في الترتيب الثالث بنسبة  ، ))18.04وفي
الترتيب الرابع جاء بعد التفكير الناقد بنسبة  ، ))17.58أما البعدين اآلخرين هما  :بعد التفكير اإلبداعي جاء بنسبة ))11.38
وجاء بعد التفكير البصري في االخير وبنسبة قليلة جدا  ))2.90اقل من كافة االبعاد السابقة بنسبة.
هناك بعض المهارات الفرعية ألبعاد التفكير في الرياضيات ،لم يتم االهتمام بتضمينها في محتوى كتاب الرياضيات للصف
.3
الثالث المتوسط بالرغم من أهميتها فجاءت نسبة تضمينها متدنية ،أقل من متوسط التكرارات ،وهي كما يلي :
 في بعد حل المشكالت :
 .1جاءت ست مهارات تفكير من أصل سبع مهارات تفكير فرعية يتضمنها هذا البعد ،بمجموع تكرارات (  )741مهارة او
اقل منها  ،و بنسبة تساوي )) 2.72او اقل منها  ،وهي بذلك أقل من متوسط التكرارات(  ، )850.84أي أقل من النسبة
المتوسطة ومقدارها ، )) 3.13وهي النسبة التي يفترض تضمينها لكل مهارة إلحداث نوع من التوازن في تضمين هذه
المهارات الفرعية.
 .2وبمقارنة متوسط التكرارات وما يقابلها من مهارات فرعية في بعد حل المشكالت في محتوى كتاب الرياضيات للصف
الثالث المتوسط تبين تدني نسبة بعض المهارات الفرعية في هذا المجال عن متوسط التكرارات( ) 850.84و عن النسبة
المتوسطة )) 3.13وهذه المهارات هي مهارة تحدبد المشكلة جاء مجموع تكرارها (  )723مهارة ونسبة ، )) 2.66
ومهارة جمع المعلومات بمجموع (  )697وبنسبة متوسطة  ، )) 2.56في حين حاءت مهارتا صياغة الفروض واختبار
الفروض بتكرار مجموعه (  )701وبنسبة  ، )) 2.57وجاءت مهارة التطبيق بشكل متدني بمجموع تكرارات 512
)) وبنسبة .)) 1.88
 .3يتضح كذل ك من النتائج الواردة في الجدول السابق أن تكرار كل مهارة من حل المشكالت الفرعية الست السابقة جاءت
أقل من متوسط تكرار تضمينها في كل وحدة من وحدات كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط .وهذا يدل ان هذا
الكتاب ال ينمي مهارات حل المشكالت
 في بعد التفكير فوق المعرفي :
في ضوء مقارنة نسبة كل مهارة فرعية لبعد التفكير فوق المعرفي مع متوسط التكرارات(  ، )850.84وما يقابلها من نسبة
متوسطة ومقدارها )) 3.13يتضح أن جميع المهارات الفرعية لهذا البعد جاءت بنسب أكبر من النسبة المتوسطة كما يتضح
في الجدول السابق  ،وهذا يدل على أن جميع المهارات الفرعية لهذا البعد تم تضمينها بشكل جيد في وحدات كتاب الرياضيات
للصف الثالث المتوسط  ،في فصليه االول والثاني  ،وبشكل متوازن في جميع الوحدات الدراسية.
 بعد التفكير الرياضي
جاءت ثالث مهارات تفكير من أصل خمس مهارات تفكير فرعية يتضمنها هذا البعد ،بمجموع تكرارات (  )669مهارة او
اقل منها  ،و بنسبة تساوي  )) 2.56او اقل منها  ،وهي بذلك أقل من متوسط التكرارات (  ، )850.84أي أقل من النسبة
المتوسطة ومقدارها ، )) 3.13وهذه المهارات هي:
مهارة التعميم بتكرارات مجموعها (  )669وبنسبة متوسطة تساوي  ، )) 2.56اما مهارة االستنتاج فكان مجموع تكرارها (
 )509ونسبة متوسطة  )) 1.87وجاءت مهارة البرهان بشكل منخفض جدا بتكرار مجموعه (  )117ونسبة متدنية بشكل كبير
. )) 0.43
 في بعد التفكير الناقد :
تم تضمين مهارات هذا البعد بدرجة قليلة أقل من متوسط التكرار لكل مهارة فرعية من مهارات التفكير في الرياضيات (
 ، )850.84وما يقابله من نسبة متوسطة ومقدارها ، )) 3.13فمهارة االفتراضات جاء تكرارها (  )776مهارة  ،وبنسبة
متوسطة  ، )) 2.85وتكرار مهارة التفسير جاء مساويا (  ،)715وبنسبة  ، )) 2.63أما مهارة الكشف عن المغالطات تم
تضمينها بتكرار(  )399مهارة وبنسبة متوسطة  ، )) 1.47في حين ان مهارة االستنتاج رغم اهميتها تم تضمينها بتكرار(
 )509مهارة وبنسبة  )) 1.87اقل من النسبة المتوسطة للمهارات الفرعية  ،اما المهارة التي تم تضمينها بشكل كبير كانت
مهارة التقييم بتكرار كبير بلغ (  )2387و بنسبة أكبر من النسبة المتوسطة  ، )) 8.77مما يتعين على مطوري المقررات
االهتمام بتضمين مهارات هذا البعد عند اعداد المحتوى الدراسي للمقررات ،بما يضمن تحقيق نوع من التكامل والشمول بين
كافة الوحدات الدراسية .
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 في بعد التفكير البصري :
جاءت تكرارات جميع المهارات الفرعية لهذا البعد بدرجة قليلة جدا اقل من متوسط التكرارات لهذه المهارات الرياضيات (
 ، )850.84وما يقابله من نسبة متوسطة ومقدارها ، )) 3.13فمهارة القراءة البصرية ،و مهارة التمييزالبصري  ،ومهارة
تفسير المعلومات  ،وومهارة تحليل المعلومات ومهارة االستنتاج العلمي جاء تكرارهم (  )138مهارة  ،وبنسبة متوسطة 0.51
))  ،اما مهارة ادراك العالقات جاء تكرارها (  )99اقل بكثير من متوسط التكرارات  ،وبنسبة متوسطة  )) 0.36وهي نسبة
قليلة جدا  ،ويرى الباحث ان هذا البعد لم يلق االهتمام الكافي من قبل مطوري المناهج في تضمينه بمحتوى الرياضيات  .وهذه
النتيجة تشير إلى أن محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط ال ينمي مهارات التفكير البصري .
 في بعد التفكير اإلبداعي :
جاءت جميع تكرارات مهارات التفكير الفرعية لهذا البعد قليلة جدا ،أقل بكثير من التكرار المتوسط (  ، )850.84وما يقابله
من نسبة متوسطة  ، )) 3.13فمهارة الطالقة ،ومهارة المرونة حاء تكرارهم (  )146مهارة  ،ونسبة  )) 0.54اما مهارتا
(  )148ونسبة متوسطة  )) 0.54أما مهارة األصالة فجاء مجموع تكرارها
االفاضة و التفاصيل تم تضمنهما بتكرار
قليلة جدا(  )104مهارة وبنسبة . )) 0.38وهي نسبة قليلة جدا ،اذا قورنت بالنسبة المتوسطة  ،وهذا يدل ان هذه المهارات
الفرعية لم يتم االهتمام بتضمينها في محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط بفصلية االول والثاني بالرغم من اهميتها
.
يمكن تلخيص النتائج السابقة فيما يلي :
 .1وجود تباين واختالف جوهري واضح في نسب تضمين محتوى الكتاب ألبعاد التفكير في الرياضيات ومهاراته الفرعية التي
وردت بالدراسة الحالية .
 .2تدني نسبة المهارات الفرعية التي يتكون منها بعد التفكير البصري وبعد التفكير الرياضي وكذلك بعد التفكير واإلبداعي
.
 .3يوجد الكثير من المهارات الفرعية داخل هذه األبعاد لم تمثل النسبة المقبولة وهي  ، )) 3.13في ضوء نتائج التحليل
المتضمنة في أبعاد ( :حل المشكالت –التفكير الرياضي –التفكير الناقد –التفكير البصري – التفكير اإلبداعي )  ،ومن
ثم فهي لم تضمن داخل المحتوى بالشكل المناسب؛ مما يحتاج إلى إعادة النظر في المحتوى الدراسي للمادة من قبل
مطوري المناهج .
 .4تعقيب على ما سبق من نتائج هذه النسب التي وردت بالتحليل أنها لم تحقق أهداف تدريس الرياضيات ومنها عدم القدرة
على تنمية مهارات التفكير المختلفة لطالب الصف الثالث المتوسط  ،كما يتضح من النتائج السابقة أن مهارات حل
المشكالت و بعض مهارات التفكير الرياضي ومهارات التفكير الناقد ومهارات التفكير البصري ومهارات التفكير اإلبداعي
؛ لم تمثل بالقدر الكافي  ،ولم تضمن بشكل مناسب في محتوى منهج رياضيات الصف الثالث المتوسط  ،وهذا من وجهة
نظر الباحث يحتاج إل ى إعادة نظر حتى يتفق مع أهداف تدريس الرياضيات  ،ويتماشى مع متطلبات العصر الراهن من
حيث إعداد أجيال من الطالب مفكرة ومبدعة ومبتكرة لمواكبة تحديات القرن الحادي والعشرين .
 .5يتضح أن محتوى رياضيات الصف الثالث المتوسط  ،لم يراع فيه بعد التوازن أو االعتدال أو الشمول أو التكامل بين أبعاد
التفكير المختلفة في الرياضيات .
ومما سبق يجد الباحث أن النتائج تتفق مع دراسة الخزيم والغامدي ( )2016التي توصلت الى أن نسبة توافر مهارات القرن
 21في كتب المرحلة االبتدائية العليا  %41بنسبة متوسطة ،وتتفق أيضا ً مع دراسة الشمراني ( )2018التي توصلت إلى أن
توافر مهارات التفكير الرياضي في كتب الرياضيات بالمرحلة المتوسطة كان ضعيفا ً جداً.
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة:
ينص هذا السؤال على :ما التصور المقترح لتطوير محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط في ضوء نتائج التحليل
صل إليها ألبعاد التفكير في الرياضيات ؟
التي ت ُ ُو ِ ّ
يتم االستفادة من العديد من الدراسات السابقة في إعداد التصور المقترح مثل دراسة (محمد وآخرون  ، )2014،ودراسة (
محمد  ، )2016 ،ودراسة ( نشوان )2014،
يمكن عرض التصور المقترح في ضوء اإلجراءات والخطوات اآلتية:
أوالً :منطلقات التصور :
صل إليه من نتائج تحليل محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط في ضوء بعض أبعاد التفكير
استنادًا إلى ما ت ُ ُو ِ ّ
في الرياضيات  ،يتضح لنا بصورة جلية وواضحة أن هناك قصورا وتدنيا في تضمين محتوى الكتاب ألبعاد التفكير في
الرياضيات  ،وهذا في الواقع ربما اليتماشى مع أهداف تعليم وتعلم الرياضيات  ،بل اليواكب التوجهات العالمية في تنمية
مهارات التقكير بأبعادة المختلفة لدى الطالب  ،فنحن بحاجة ماسة إلى خلق وإعداد أجيال قادرة على التفكير واإلبداع واالختراع
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 ،ولن يتأتى ذلك إال من خال ل مناهج رياضيات مطورة تضمن التوازن والتكامل وتراعي التمثيل األمثل ألبعاد التفكير في
الرياضيات .
ثانيا :األهداف العامة للتصور المقترح:
يحاول هذا التصور ،وفي ضوء منطلقاته السابقة ،أن يحقق االهداف اآلتية :
 .1تطوير جوانب القصور في محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث الموسط من حيث تضمينها ألبعاد التفكير ومهاراته
الفرعية  ،بما يضمن التوازن والشمول لكل أنماط التفكير في الرياضيات .
 .2توظيف هذه المهارات الفرعية داخل محتوى كتاب الرياضيات ،بما يسهم في تطبيق هذه المهارات لدى الطالب بصورة
أكبر في حياتهم اليومية .
 .3إيجاد نوع م ن الدمج والتكامل في المحتوى بما يحدث نوعا من الربط بين الجانب النظري والتطبيقي في الرياضيات  ،و
يساعد الطالب على الفهم واالستيعاب في دراسة الرياضيات.
ثالثا :إجراءات تحقيق أهداف التصور المقترح:
هناك جانبان لتحقيق إجراءات تطوير جوانب القصور في تضمين بعض أبعاد التفكير في محتوى كتاب الرياضيات للصف
الثالث المتوسط وهما :
الجانب األول:
تحديد أبعاد التفكير في الرياضيات ذات النسب األقل والمتضمنة في محتوى كتاب الرياضيات وذلك في ضوء ما أسفرت
عنه نتائج التحليل في هذه الدراسة وهي :
 في بعد حل المشكالت :جاءت جميع المهارات الفرعية لهذا البعد باستثناء مهارة اإلحساس بالمشكلة بنسب متدنية ومنخفضة
عن النسبة المقبولة  )) 3.13التي حددتها الدراسة وهذه المهارات هي تحديد المشكلة جاء  ، )) 2.66و جمع المعلومات
 ، )) 2.56و صياغة الفروض واختبار الفروض  . )) 1.88 ، ، )) 2.57واستنادا إلى نتائج التحليل في هذا البعد
يمكن تطوير محتوى الكتاب الحالي بإيجاد نوع من التوازن والشمول بين هذه المهارات الفرعية المتضمنة في هذا البعد .
 في بعد التفكير فوق المعرفي :على الرغم من أن المهارات الفرعية لهذا البعد جاءت بنسبة متوافقة مع النسبة المقبولة وهي
)) 3.13؛ فلم يكن هناك تباين بين مهارات هذا البعد حيث تساوت نسبة كل منهم  ،)) 8.76وتُع ُّد كافية؛ ولكن هذا ال يمنع
من إثراء المحتوى بما يضمن الشمول والتوازن والتكامل مع المهارات الفرعية األخرى كافة.
 التفكير الرياضي :جاءت ثالث مهارات من خمس مهارات بصورة متدنية وهذه المهارات هي :التعميم  ، )) 2.56و
االستنتاج  )) 1.87ومهارة البرهان الرياضي و التي جاءت بنسبة متدنية )) 0.43؛ لذا فإنه يجب العمل على زيادة نسب
هذه المهارات بما يضمن التوازن بين تلك المهارات داخل هذا البعد وبين المهارات الفرعية اآلخرى .
 التفكير الناقد :جاءت جميع المهارات الفرعية لهذا البعد باستثناء مهارة التقييم بنسب متدنية ومنخفضة عن النسبة المقبولة
 )) 3.13التي حددتها الدراسة وهذه المهارات هي االفتراضات  ، )) 2.85و التفسير  ، )) 2.63و الكشف عن
المغالطات  ، )) 1.47في حين جاءت مهارة االستنتاج بنسبة  )) 1.87أقل من مهارات هذا البعد كافة ؛ ولهذا فإن
على مطوري المناهج العمل على زيادة نسب هذه المهارات بما يضمن التوازن بين تلك المهارات داخل هذا البعد وبين
المهارات الفرعية اآلخرى .
 التفكير البصري :جاءت جميع المهارات الست لهذا البعد دون المستوى المطلوب وأقل المهارات تمثيال في المحتوى باكمله
حيث جاءت نسب المهارات الفرعية المتمثلة القراءة البصرية والتمييز البصري ،وإدراك العالقات المكانية  ،وتفسير
المعلومات وتحليل المعلومات  ،واستنتاج المعنى بنسبة ضعيفة جدامقارنة بالمهارات الفرعية لألبعاد األخرى ،وهذا ما
يدعوإلى سرعة العمل على تطوير هذا البعد وزيادة نسبة تضمين المحتوى لتلك المهارات من خالل إثراء المحتوى
بمجموعة من األنشطة والتدريبات والتمارين التي تدعم وتعزز تلك المهارات .
 التفكير اإلبداعي  :جاءت جميع المهارات الفرعية لهذا البعد وهي  :الطالقة والمرونة واألصالة واإلفاضة والتفاصيل بنسبة
ضل اليها أثناء التحليل وهي ()3.13؛ما عدا مهارة الحساسية للمشكلة ،وهذا ما يدعوالى
ضعيفة جدا دون النسبة التي ت ُ ُو ِ ّ
سرعة العمل على تطوير هذا البُعد وزيادة نسبة تضمين المحتوى لتلك المهارات من خالل إثراء المحتوى بمجموعة من
األنشطة والتدريبات والتمارين التي تدعم وتعزز تلك المهارات.
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جدول 3
التصور المقترح لتطوير محتوى كتاب رياضيات الصف الثالث المتوسط
المهارات
الفصل الدراسي الثاني
الفصل الدراسي األول
أبعاد التفكير في
الوحدة الوحدة الوحدة الوحدة الوحدة الوحدة الوحدة الوحدة الوحدة الوحدة
ألبعاد
الفرعية
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
الرياضيات
التفكير
اإلحساس
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
بالمشكلة
√
×
×
×
×
√
√
×
×
×
تحديد المشكلة
√
×
×
×
×
√
√
×
×
جمع المعلومات ×
صياغة
√
×
×
×
×
√
√
×
×
×
حل المشكالت
الفرضيات
اختبار
√
×
×
×
×
√
√
×
×
×
الفرضيات
√
√
×
√
√
×
×
×
×
×
التعميم
√
×
√
×
×
×
×
×
×
×
التطبيق
√
×
×
×
√
√
√
√
√
√
التخطيط
فوق
التفكير
√
√
√
√
√
√
√
√
√
المراقبة والتحكم √
المعرفي
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
التقييم
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
االستقراء
√
√
√
×
×
×
×
×
×
×
التعميم
√
×
×
×
×
×
×
×
×
×
االستنتاج
التفكير
الرياضي
×
√
√
√
√
√
√
√
√
التعبير بالرموز √
×
البرهان
×
×
×
×
×
×
×
×
×
الرياضي
√
×
×
×
×
√
×
×
×
×
االفتراضات
√
√
×
√
√
√
√
√
√
√
التقييم
×

التفكير الناقد

التفسير

الكشف
المغالطات
االستنتاج

×

×

×

عن ×

×

×

×

×

×

×

×

√

×

×

×

×

√

×

×

×

×

×

√

×

×

×

×

×

√
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التفكير
البصري

التفكير
اإلبداعي

القراءة البصرية ×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

التمييز البصري ×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

تفسير المعلومات ×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

تحليل المعلومات ×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

استنتاج المعنى

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

الطالقة

×

المرونة

×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

األصالة

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

الحساسية
للمشكالت

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

اإلفاضة

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

التفاصيل

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

إدراك العالقات
المكانية

اإلشارة (× ) تعنى أن الوحدة الدراسية بحاجة لإلثراء بمهارة التفكير التي تقابل اإلشارة. .
اإلشارة (√) تعنى أن الوحدة الدراسية تضمنت تلك المهارة بالمستوى المقبول في ضوء نتائج التحليل .
 الجانب الثاني:
العمل على تضمين أبعاد ومهارات التفكير في الرياضيات بطريقة تسهم في توظيف طالب المرحلة المتوسطة وخاصة طالب
الصف الثالث المتوسط للرياضيات بطريقة تطبقية تساعدهم على حل المشكالت وتطبيقها في حياتهم اليومية .
وفي ضوء ما عُرض من خالل هذه الدراسة والدراسات السابقة حول تطور مفهوم التفكير بأنماطه المختلفة  ،وأهمية تعليم
التفكير ألبن اءنا الطالب لمقابلة المشكالت الحياتية ؛ أصبح من الضروري أن يبتعد واضعو مناهج الرياضيات عن الحشو الزائد
والتكرار الممل في طرح المعلومات والمعارف والحقائق للطالب  ،بل يجب العمل على طرح الحقائق والمفاهيم والتعميمات
بأسلوب تطبيقي يعمل على توظيف هذه الحقائق والتعميمات في المساعدة على حل المشكالت  ،وال يمكن أن يتحقق ذلك إال من
خالل إثراء كتب الرياضيات باألنشطة والتدريبات اإلثرائية التي تساهم في ايجابية الطالب من خالل الممارسة لهذه االنشطة
والتدريبات بما يبرز الدور الوظيفي للرياضيات في حياتنا اليومية .
وذلك من خالل االمور اآلتية :
 .1التركيز على تطبيقات الرياضيات وخاصة ما يتصل منها بالحياة اليومية للطالب .
 .2إبراز دور الطالب ويتمثل في تصميم الطالب لبعض األنشطة التعليمية المرتبطة بمادة الرياضيات  ،وتوفير المساحة
الزمنية للطالب للمشاركة اإليجابية  ،بما يساعده على اكتشاف الحقائق العلمية وتفسير النتائج وتمثيل العالقات .
 .3تنمية وتوظيف أبعاد ومهارات التفكير بما يسهم في فهم الظواهر وحل المشكالت والتطبيقات الحياتية .
 .4تنظيم المحتوى الحالي بطريقة تؤكد على الدور االستقصائي في تعليم الرياضيات  ،وبما يحقق الغاية من تدريسها وهي
تنمية أنماط التفكير المختلفة لدى الطالب بما يمكنهم من دراسة الرياضيات في مستويات متقدمة لمواكبة تحديات القرن
الحادي والعشرين من تقدم علمي وتقني.
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التوصيات والمقترحات:
في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج يوصي الباحث بالتوصيات اآلتية:
 .1ضرورة العمل من قبل وزارة التعليم على تضمين محتوى مقرر الرياضيات للصف الثالث المتوسط ألبعاد التفكير في
الرياضيات ومهاراتها الفرعية التي وردت في هذه الدراسة والتوازن والتكامل بينها.
 .2العمل على تدريب معلمي الرياضيات أثناء الخدمة  ،وخريجي كليات التربية على أبعاد التفكير ومهاراته الفرعية وسبل
تنميتها لدى طالبهم.
 .3االستفادة من قائمة مهارات التفكيرالواردة في الدراسة ومهاراتها الفرعية في تطوير وبناء محتوى رياضيات الصف الثالث
المتوسط.
 .4المقترحات:
 .1إجراء دراسة مماثلة لتطوير محتوى كتب الرياضيات في الصفين األول والثاني المتوسط في ضوء أبعاد التفكير في
الرياضيات.
 .2إجراء المزيد من الدراسات حول أبعاد التقكير المختلفة ومدى تضمينها في كتب الرياضيات للمرحلة المتوسطة.
قائمة المراجع
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الرياضيات.
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العلمي السنوي الثاني  -البحث في تربويات الرياضيات  ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات  ،مصر  :القاهرة .
عليمات  ،عبير راشد ( : )2006تقويم وتطوير الكتب المدرسية للمرحلة األساسية – كتب التربية االجتماعية والوطنية
 ،عمان  :دار الحامد.
شعبان  ،شعبان حنفي  ،المنير  ،رندا عبدالعليم  :)2012(.تعليم الرياضيات لذوي صعوبات التعليم برياض األطفال في
إطار التعليم الدمجي (دليل عملي)  ،عمان :دار ديبونو للطباعة والنشر.

103

الشهري  ،عبدهللا عامر (: )2020واقع ممارسة معلمي الرياضيات بالمرحلة المتوسطة الستراتيجيات تدريس مهارات
التفكير العليا  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة جدة  :كلية التربية.
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فاعلية وحدة تعليمية باستخدام التعلم اإللكتروني التشاركي في تدريس الرياضيات لتنمية حل
المسائل اللفظية لدى طالبات المرحلة المتوسطة
 إدارة تعليم الباحة- مشاعل بنت محمد مساعد الزهراني.أ
:المستخلص
استهدفت الدراسة الكشف عن فاعلية استخدام التعلم االلكتروني التشاركي في حل المسائل اللفظية في الرياضيات لدى طالبات
 وتكونت عينة،  وتكونت أدوات الدراسة من اختبار لحل المسائل اللفظية لدى طالبات الطف األول المتوسط،المرحلة المتوسطة
 وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود،) طالبة؛ تم تقسي مهن إلى مجموعتين أحدهما تجريبية واألخرى ضابطة50( الدراسة من
) بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية (الذين درسوا باستخدام0.01( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
برنامج قائم على التعلم التشاركي) وطالبات المجموعة الضابطة (الذين درسوا بالطريقة التقليدية) في التطبيق البعدي الختبار
 كما أشارت النتائج أيضا الى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى،حل المسائل اللفظية" لصالح المجموعة التجريبية
 ) بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والتطبيق البعدي للمجموعة التجريبية (الذين درسوا باستخدام برنامج قائم على0.01(
 واوصت الدراسة بضرورة توفير مناخ تعليمي يمكن،التعلم التشاركي) الختبار حل المسائل اللفظية لصالح التطبيق البعدي
الطالبات من التشاركية والتفاعل بما يساعد على التفكير الحر ويقلل لديهم التوتر والقلق والخوف من الفشل وينمى االتجاهات
 والتأكيد على أهمية استخدام مقاييس واستبانات تحدد مدى تمكن الطالبات من مهارات حل،اإليجابية نحو عملية التعليم والتعلم
.المسألة اللفظية في الرياضيات بشكل مستمر
. الرياضيات-  حل المسائل اللفظية-  التعلم االلكتروني التشاركي:الكلمات المفتاحية
Abstract
The study aimed to examine the effectiveness of using the participatory learning to
devlop the verbal problems solving in mathematics among intermediate girl school
students . The study tools consisted of a test to solve the verbal problems among the first
grade girl students. The study sample consists of ( 50 ) girl students which divided into
two groups; the first one is an experimental group and the other one is a control
group.The results of the study reveal that there are statistically significant differences at
the level of (0.01) among the average scores of the experimental group students (who
learnt by using a program based on a participatory learning) and the control group
students (who learnt by a traditional method) on the post-Test of verbal problems
solving in favor of the control group . The results also indicated that there were
statistically significant differences at the level of (0.01) between mean scores of
applying pre- test and post-test on the experimental group (who studied by using a
program based on a participatory learning) , for the test of verbal problems solving , in
favor of the post-test . The study recommends the need to provide an educational
environment that enables students to participate and interact in a way that helps in
thinking freely , reduces their tension, anxiety , fear of failure , develop positive attitudes
towards the process of education and learning and emphasize the importance of using
measurements and questionnaires that determine to what extend the Students acquired
the skills that enable them to solve verbal problems in mathematics continuously.
Keywords : Participatory Learning ; verbal problems solving ; mathematics
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المقدمة :
ً
ً
تعد الرياضيات مجاال خصبا لتنمية مهارات التفكير المختلفة ،حيث تتميز الرياضيات بطبيعة مجردة ،وبسبب طبيعتها العقلية
المطلقة فإنها تمتلك قيمة تنظيمية حقيقية تنمي وتطور قوى التفكير واالستدالل والبرهان ،وتتطلب القليل من الحفظ فنتائج دراسة
الرياضيات تتمثل في تنمية وتطوير االستدالل فضالً عن اكتساب المعلومات المعرفية (األمين.)165 ،2001 ،
كما أن ت عليم وتعلم الرياضيات أكثر ارتباط بحل المشكالت ،بل أنها على قمة الهرم الذي يمثل كل اهتمام الرياضيات عامة
والرياضيات المدرسية خاصة ،حيث أن المفاهيم والتعميمات والمهارات الرياضية ومعظم الموضوعات الرياضية المدرسية
األخرى ليست هدفا في حد ذاتها ،وإنما هي وسائل وأدوات تساعد الفرد على حل مشكالته الحقيقية (مراد و الرياشي،1998 ،
.)285
ويعتقد البعض أن حل المشكالت الرياضية كهدف تسعى لتحقيقه من تدريس الرياضيات بينما ينظر إليه البعض اآلخر على
أنه طريقة أو عملية تمكن المتعلمين من التغلب على الصعوبات التي يواجهها ،وهناك فريق ثالث ينظر إليها على أنها مهارة
أساسية أو سلوك يجب تعليمه للمتعلمين وتعويدهم عليه (على.)2015 ،
كما ان مقدرة الطلبة على حل المشكالت في المسائل الرياضية اللفظية ما زالت دون المستوى المطلوب ألنهم لم يواجهوا
إال بقليل من المسائل الحقيقية والجيدة أثناء دراستهم ،وينصب جهد المعلمون على اكساب الطالب المهارات والتطبيقات المباشرة
للقوانين ،أما حل المسائل اللفظية فهو نشاط مقصور على تمارين ومسائل لفظية روتينية في نطاق ضيق (غنيم .)2014 ،
ويشير "غنيم" ( )2014إلي أن أسباب صعوبة حل المسائل الرياضية اللفظية كما يراها الباحثون ترجع لبعض المتغيرات
البنائية في تكوين المسألة الرياضية اللفظية تسهم في صعوبتها وتؤثر في مقدرة الطلبة على حلها وهي  :ضعف القراءة عند
الطلبة ،عدم انسجام اللغة في المسألة ،عدم ترابط فقرات اللغة ،صعوبة األلفاظ والمفردات اللغوية ،اشتمال المسألة على معلومات
إضافية ليست لها عالقة بالحل وتعمل هذه المعلومات على تشتيت ذهن الطلبة وتمويه الحقيقة ،عدد الخطوات الالزمة في الحل،
عدد العمليات الالزمة في الحل ،أسلوب صياغة المسألة ما إذا كانت مطولة أم قصيرة ،عدم استخدام الرسم أو الصور مع
الصياغة اللفظية ،عدم ترتيب البيانات في المسألة ،مكان المطلوب ،نوع المطلوب مكان المعطيات ،نوع المعطيات .نقص في
خبرات الطلبة لحل هذا النوع من المسائل الرياضية ،االستراتيجيات التي يستخدمها الطلبة في الحل.
وقد القت االستراتيجيات التدريسية الحديثة التي تهتم بنشاط الطالب في الموقف التعليمي وايجابيته في اآلونة األخيرة اهتماما
كبيرا ،حيث تعد مناسبة للتدريس لجميع فئات المتعلمين في الفصل الدراسي الواحد ،كما أن تقديم المهام الرياضية التي يتضمنها
الموقف التعليمي من خالل التدريس بأساليب تدريسية متنوعة يساعد على تبسيط المحتوى العلمي المقدم لجميع فئات المتعلمين
بهدف تحقيق األهداف التعليمية المحددة لذلك الموقف التعليمي (أحمد.)2014 ،
ويحدد "شتات" ( ) 2005خصائص المسألة الرياضية فيما يأتي :تمثل حاجة أو أكثر تعتمد على اختيار العملية الحسابية
المناسبة التي تؤدي إلى الحل ،والحل ال يعتمد على مجرد االسترجاع ،بل على التفكير المنطقي السليم ،وإجابة المسألة ال تأتي
من خالل إشارات متضمنة في السياق اللفظي تشير إلى العملية الحسابية الواجب استخدامها.
ولقد أكدت العديد من الدراسات السابقة وجود تدني في مستوى مهارات حل المشكالت والمسائل اللفظية الرياضية
واستخدمت العديد من األساليب واالستراتيجيات والطرق لعالج تدني حل المسائل المشكالت الرياضية مثل :استخدام ثالثة
أساليب للصياغة اللفظية للمسائل الرياضية مثل دراسة (العسيري ،)2003 ،واستخدام استراتيجية التعلم التعاوني يدعم أنماط
التواصل اللفظي الشائعة أثناء حل المسائل اللفظية مثل دراسة (ابراهيم )2005 ،ودراسة (المقـدادي ،)2006 ،باإلضافة لفاعلية
استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية التفكير الرياضي ،واالتجاهات نحو الرياضيات للطالب العاديين مثل دراسة "عبد" و"عشا"
( ، )2009وقد اثبتت دراسة "العتوم ،خليل ،الصمادي" ( )2016فاعلية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل الطالب ذوي صعوبات
التعلم في الرياضيات ،وطريقة بناء المسألة اللفظية مثل دراسة (المجنوني )2008 ،واستخدام الخرائط الذهنية مثل
دراسة (أحمد ،) 2014 ،واستخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية التحصيل والقدرة على حل المشكالت الرياضية لدى
تالميذ المرحلة اإلعدادية منخفضي التحصيل مثل دراسة (على ، )2015 ،واستخدام استراتيجية مقترحة للتعلم القائم على
المشكلة بمساعدة التقنيات الحديثة "الحاسوب وملحقاته" في تنمية قدرة طالب الصف األول المتوسط على حل المشكالت الهندسية
اللفظية ومهارات التواصل الرياضي مثل دراسة (مدين.)2015 ،
ولقد أثرت شبكة االنترنت بمالمحها األساسية وأدواتها بشكل مباشر في العملية التعليمية ،فظهرت نماذج وأجيال
واستراتيجيات للويب ،فظهر الجيل األول من شبكة الويب ،وظهرت معه أدوات خاصة به ،ولكن مع تغير أدوات شبكة الويب،
وظهور إمكانات جديدة ،أدت إلى تغير فعلي في خصائص التعليم اإللكتروني المعتمد على الويب وأدواته ونماذجه واستراتيجياته
بما يتماشى مع الشكل الجديد للويب؛ فظهر الجيل الثاني من الويب أطلق عليه الويب التشاركي.
وظهر مصطلح التعلم التشاركي نظرا لحاجة المتعلمين للتفاعل االجتماعي؛ حيث أن السمة االجتماعية والتشاركية هي
المميزة لبرمجيات الويب التشاركية باعتباره الجيل الثاني من التعلم اإللكتروني؛ حيث يهدف إلى تدعيم المتعلمين وبناء المعارف
بشكل فعال أثناء عملية التعلم (يونس.)2014 ،
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ويقصد بالتعلم اإللكتروني التشاركي بأنه تلك البيئة التي يتشارك فيها المتعلمون في التخطيط وتنظيم وعرض المحتوى بنظام
يظهر االتساق بين الموضوعات ،مع توفير بيئة اتصال بين أفراد المجموعة الواحدة وبين المجموعات وبعضها لتعزيز قدرة
المتعلم على المشاركة وطرح األفكار الجديدة البناءة ،والتفكير اإلبداعي وتوليد الحلول المبتكرة للمشكالت ،من خالل أدوات
تفاعلية ،تعزز الترابط اإليجابي بين المتعلمين (السيد.)2013 ،
وترى الغول ( )2012أن التعلم اإللكتروني التشاركي هو استراتيجية قائمة على بناء وإنتاج المعرفة وليس استقبالها من
خالل المشاركة المتبادلة بين اثنان أو أكثر من المتعلمين في جهد منسق مستخدما االنترنت وخدماته كوسيط لالتصال وتبادل
االفكار والخبرات وذلك إلنجاز مهمة أو تحقيق أهداف تعليمية مشتركة في ضوء تنظيم أنشطة التعلم والتفاعالت بين المشاركين.
ويرى خميس (  )2013أن أهمية التعلم اإللكتروني التشاركي تكمن في استخدام الطالب لمصادر المعلومات في بحثهم،
وتوجيه جهودهم نحو التوصل إلى المعلومات من مصادر التعلم المختلفة ،وجمعها وتنظيمها ،وهذا يساعدا في إضافة قيمة إلى
هذه المصادر ،وذلك من خالل تداول الطالب لها ،وبناء تمثيالت لمعارفهم الخاصة لتحقيق أهداف تعليمية محددة ،كما يعمل
على تزويد الطالب بمساندة معرفية Scaffoldingلمساعدتهم في بناء أنشطتهم وتعلمهم ،ويسهم في تشارك الطالب في
المعلومات ،فيتصلون معاً ،وينسقون األنشطة ،ويتعاونون في بناء المنتوجات المعرفية.
وتكمن أهمية التعلم التشاركي في أنه يعد من البيئات التي يمكن من خاللها استخدام أدوات وإمكانات االنترنت في تنمية
المهارات المختلفة ،وذلك إذا تم بناءها بشكل مناسب وتوظيف أدوات الويب التوظيف األمثل لخدمة بيئة التعلم التشاركي.
كما يساعد التعلم اإللكتروني التشاركي المتعلمين في كيفية تنظيم مصادر المعلومات ،وينمي لديهم القدرة على استخدامها،
وتنمية لديهم مهارات البحث عن المعلومة للوصول اليها من أكثر من مصدر ،ويسهم في تنمية العمل الجماعي لديهم ،من خالل
األدوات التفاعلية ،وهذا يساعد في تنمية المهارات البحثية لديهم (.)Tzuo 2011 & Yang
وقد أكدت نتائج العديد من الدراسات على أهمية التعلم التشاركي في تنمية الجوانب المعرفية والمهارية في المقررات الدراسية
المختلفة منها دراسة (صمويل كيكاشا وآخرون( Chikasha , et al ,2008والتي أكدت نتائجها على فاعلية بيئة يرتكز
المتزامن في مستوى رضاء طالب تخصص إدارة أعمال بكلية التجارة عن التعلم اإللكتروني ،كما أشارت نتائج دراسة (خليفة،
 ) 2009أهمية التعلم اإللكتروني التشاركي في إكساب مهارات استخدام أجهزة العروض الضوئية للطالبات المنتسبات بكلية
التربية للبنات جامعة الملك فيصل باإلحساء ،وأشارت نتائج دراسة (الغول )2012 ،على أهمية التعلم االلكتروني التشاركي في
تنمية مهارات استخدام بعض أدوات الجيل الثاني للويب لدى معاوني أعضاء هيئة التدريس ،وهذا ما أكدته نتائج دراسة (حبيشى،
البسيوني ،عبدالرازق  )2012والتي اشارت الى أهمية التعلم اإللكتروني التشاركي على الممارسة العملية للمهارات التدريسية
وت دعيم المشاركة الجماعية وتطوير أداؤه المهني لتحقيق التواصل الدائم بين المعلم والطالب دون اعتبار للمكان أو الزمان.
وتعتمد استراتيجية التعلم التشاركي على التفاعل االجتماعي بين المتعلمين حيث أنهم يعملوا في مجموعات صغيرة يتشاركون
في إنجاز المهمة أو تحقيق أهداف تعليمية مشتركة من خالل أنشطة جماعية في جهد منسق باستخدام خدمات وأدوات االتصال
والتواصل المختلفة عبر الويب ،ومن ثم فهو يركز على توليد المعرفة وليس استقبالها ،وبالتالي يتحول التعليم من نظام ممركز
حول المعلم يسيطر عليه إلى نظام ممركز حول المتعلم ويشارك فيه المعلم (يونس.)2014 ،
مماسبق ترى الباحثة أن بيئة التعلم التي يسودها العمل الجماعي تساعد الطالب على التفكير بطريقة علمية ،حتى يصل
بنفسه إلى الحقائق والنظريات والقواعد الرياضية ،وأن يبحث عن حلول للمواقف الرياضية ،بنفسه وبالتعاون مع أقرانه ،وأن
يشعر باالرتياح ،وهو يحل التمرينات الرياضية مع أقرانه كفريق واحد ،حتى يصلوا جميعا ً إلى المطلوب.
مشكلة البحث:
يعود تدني تحصيل الطالبات في مادة الرياضيات إلي عدم مقدرتهن على حل المسائل الرياضية بشكل عام والمسائل الرياضية
اللفظية بشكل خاص ،ونبع إحساس الباحثة بالمشكلة من خالل:
 أوالً :نتائج وتوصيات الدراسات السابقة :ففي ضوء مراجعة الدراسات والبحوث السابقة تبين ندرة الدراسات العربية
واألجنبية التي تناولت فاعلية التعلم التشاركي في تنمية مهارات حل المسائل اللفظية لدى طالبات المرحلة المتوسطة
(على حد علم الباحثة) ،كان ذلك دافعا ً للباحثة إلجراء البحث الحالي .قد أوصت دراسة "عبد القادر" ( )2013بضرورة
تبني المعلمين طرقا واستراتيجيات للتدريس تسهم في تخطي أزمة صعوبات حل المسألة اللفظية الرياضية .وقد أوصت
دراسة مرجان ( )2015تدريب المتعلمين على استخدام استراتيجية التعلم التشاركي في تدريس الرياضيات.
 ثانياً :عينة استطالعية  :قامت الباحثة بتصميم اختبار تحصيلي عبارة عن مجموعة من المسائل اللفظية لوحدة في
الجبر الفصل الدراسي األول لطالبات الصف األول متوسط وتم تطبيق االختبار على عينة عشوائية من طالبات
المدرسة المتوسطة بمجمع السيدة عائشة بنت أبي بكر بإدارة التعليم بمنطقة الباحة ،وعددهم ( )15طالبة ،وتم تطبيق
اختبار حل المسائل اللفظية لوحدة في الجبر وبعد تصحيح حلولهن على تلك المشكالت ،تبين تدني مستوى الطالبات
في حل المسائل اللفظية.
 ثالثاً :المقابالت الشخصية  :قامت الباحثة بعمل مجموعة من المقابالت الشخصية الغير مقننة مع بعض طالبات الصف
األول متوسط ،وقد ركزت فيها الباحثة على عدة محاور أساسية:
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 .1تصورات الطالبات عن مدى تمكنهم من حل المسائل اللفظية.
 .2المشكالت التي تحول دون تمكن الطالبات من حل المسائل اللفظية من وجهه نظرهن.
 .3مدى استخدام المعلمات لبعض استراتيجيات التعلم الحديثة مثل التعلم التشاركي في تدريس الرياضيات.
وقد خرجت الباحثة من هذه المقابالت الشخصية بنتائج تؤيد خبرات الباحثة ،إذ كشفت هذه المقابالت عن شكوى العديد من
الطالبات ،حيث انهم يجدون صعوبة في حل المسائل اللفظية الواردة بكتب الرياضيات المقررة عليهم ،وحاجة الطالبات إلى
خطوات تساعدهم على حل المسائل اللفظية وألن النماذج التي تعرض للمسائل داخل الحصة غير كافية ،حيث أن طريقة
التدريس الحالية – من وجهة نظرهن – غير كافية ،وبنا ًء على مزايا وفوائد التعلم التشاركي فقد كانت تلك المزايا دافعا ً للباحثة
لمحاولة االستفادة منها في التعرف على فاعلية وحدة تعليمية باستخدام التعلم التشاركي في تدريس الرياضيات لتنمية حل المسائل
اللفظية لدى طالبات الصف األول المتوسط ،ومن ثم فقد صاغت الباحثة مشكلة البحث الحالي في العبارة التالية " :تدني مستوى
حل المسائل ا للفظية لدى طالبات الصف األول المتوسط " مما يتطلب اإلجابة عن سؤال رئيس مؤداه " ما فاعلية وحدة تعليمية
باستخدام التعلم اإللكتروني التشاركي في تدريس الرياضيات لتنمية حل المسائل اللفظية لدى طالبات الصف األول المتوسط ؟
ويتفرع عنه التساؤل التالي:
 ما فاعلية الوحدة المقترحة في الرياضيات باستخدام التعلم اإللكتروني التشاركي في تنمية حل المسائل اللفظية لدى طالباتالصف األول المتوسط؟
هدف البحث:
يهدف البحث الحالي إلى :التحقق من فاعلية الوحدة المقترحة في الرياضيات باستخدام التعلم اإللكتروني التشاركي في تنمية
حل المسائل اللفظية لدى طالبات الصف األول المتوسط.
أهمية البحث:
 .1قد تفيد نتائج البحث عند تكاملها مع نتائج البحوث المشابهة ،في تحديد مهارات حل المسائل والمشكالت اللفظية وكيفية
تنميتها لدى طالبات الصف األول المتوسط.
 .2يمكن أن يسهم هذا البحث في زيادة وإثراء األدبيات ،حول األساليب الحديثة في تدريس الرياضيات مثل التعلم
التشاركي.
 .3قد تستفيد منه وزارة التعليم في إعداد منهج قائم على التعلم اإللكتروني التشاركي في جميع المناهج والمراحل الدراسية.
مصطلحات البحث:
 .1حل المسائل اللفظية:
يعرفها " المالحي" ( )2006بأنها ذلك النشاط الذي يقوم به المتعلم عند محاولته لربط العالقة بين المعلومات السابقة
والمعطيات وإدراك عناصر المشكلة إدراكا ً صحيحا ً وسيرة في الخطوات وذلك من أجل الوصول للحل الصحيح
لموقف غير مألوف.
وتعرف الباحثة المسألة اللفظية إجرائيا :موقف كمي وضع في صورة كلمات أثير حوله سؤال يتطلب إجابة  ،دون
أن يدل على نوع العمليات الحسابية التي ينبغي استخدامها للوصول لتلك اإلجابة  ،وال يمتلك الطالب حالً جاهزا
له.
التعلم اإللكتروني التشاركي :
.2
هو نمط من التعلم قائم على التفاعل االجتماعي بين المتعلمين حيث أنهم يعملوا في مجموعات صغيرة يتشاركون في إنجاز
المهمة أو تحقيق أهداف تعليمية مشتركة من خالل أنشطة جماعية في جهد منسق باستخدام خدمات وأدوات االتصال والتواصل
المختلفة عبر الويب ،ومن ثم فهو يركز على توليد المعرفة وليس استقبالها ،وبالتالي يتحول التعليم من نظام ممركز حول
المعلم يسيطر عليه إلى نظام ممركز حول المتعلم ويشارك فيه المعلم .
ويمكن تعريف التعلم اإللكتروني التشاركي إجرائياً :بأنه ذلك النوع من التعلم الذي يتم من خالل بيئة تعليمية تعلمية
إلكترونية قائمة على توليف مجموعة من أدوات التعليم والتعلم ووسائله ،ويوفر للمشاركين فرصة التعلم ومشاركة المصادر
المعلوماتية المتنوعة ،باإلضافة الى تبادل الخبرات بين المتعلمين ،وتنمية القدرة لديهم على بناء المعرفة وتنظيمها بطريقة
مبتكرة ،بهدف تنمية قدراتهم في حل المسائل اللفظية.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوالً  /اإلطار النظري :
يتناول اإلطار النظري للبحث الحالي عرضا ً لمفهوم التعلم االلكتروني التشاركي وأهميته ،ومميزاته ،وأهدافه،
واستراتيجياته ،وأدواته ،والنظريات التي يعتمد عليها التعلم االلكتروني التشاركي ،هذا باإلضافة الى إلقاء الضوء على المسائل
اللفظية في الرياضيات.
وقد تم تقسيم اإلطار النظري إلى المحورين التاليين :
 المحور األول  :التعلم االلكتروني التشاركي
 المحور الثاني  :المسائل اللفظية في الرياضيات
المحور االول  :التعلم االلكتروني التشاركي:
 .1مفهوم التعلم االلكتروني التشاركي:
يقصد بالتعلم التشاركي أ نه أحد استراتيجيات التعلم النشط ذي المعني وذلك بوصفه عملية تعلم بديله لنظام التعلم التقليدي
حيث يتم تكوين مجموعات تعلم صغيرة ،لكي يعمل المتعلمون سوي الفرض تحقيق أقصى إفادة تعليمية ممكنة للمتعلم ،ألنه كلما
تعاون أكثر انعكس ذلك على تحصيله (زيتون. )224 ،2013 ،
عبارة عن مجموعة من األدوات التي تتيح للمستخدمين مشاركة المعلومات والتعاون مع بعضها البعض إلنشاء محتوى ويب
واالستفادة منه ،من خالل نشاط المستخدمين عن طريق تقاسم المعلومات والمعارف ،وهذا بدوره يسهم في تبادل المعلومات،
والتعاون بين المستخدمين والمشاركة والتعاون من خالل العمليات واألنشطة التفاعلية في بيئة الويبClough, G. 2010, ( .
)36
وفي ضوء ما سبق يمكن القول بأن التعلم االلكتروني التشاركي هو ذلك التعلم القائم على الويب التشاركي في أنه يعد من
البيئات التي يمكن من خاللها استخدام أدوات وإمكانات االنترنت في تنمية مهارات المهارات المختلفة ،وذلك إذا تم بناءها بشكل
مناسب وتوظيف أدوات الويب التوظيف األمثل لخدمة بيئة التعلم التشاركي.
أهمية التعلم االلكتروني التشاركي:
.2
يرى محمد عطية خميس ( )2013أن أهمية التعلم االلكتروني التشاركي تكمن في استخدام الطالب لمصادر المعلومات في
بحثهم ،وتوجيه جهودهم نحو التوصل إلى المعلومات من مصادر التعلم المختلفة ،وجمعها وتنظيمها ،وهذا يساعدا في إضافة
قيمة إلى هذه المصادر ،وذلك من خالل تداول الطالب لها ،وبناء تمثيالت لمعارفهم الخاصة لتحقيق أهداف تعليمية محددة ،كما
يعمل على تزويد الطالب بمساندة معرفية Scaffoldingلمساعدتهم في بناء أنشطتهم وتعلمهم ،ويسهم في تشارك الطالب في
المعلومات ،فيتصلون معاً ،وينسقون األنشطة ،ويتعاونون في بناء المنتوجات المعرفية.
يساعد التعلم االلكتروني التشاركي المتعلمين في كيفية تنظيم مصادر المعلومات ،وينمي لديهم القدرة على استخدامها ،وتنمية
لديهم مهارات البحث عن المعلومة للوصول اليها من أكثر من مصدر ،ويسهم في تنمية العمل الجماعي لديهم ،من خالل األدوات
التفاعلية ،وهذا يساعد في تنمية المهارات البحثية لديهم (.)Tzuo 2011, 23 & Yang
كما تبدو أهمية التعلم االلكتروني التشاركي بالنسبة للمتعلمين في أنها تمكنهم من التعاون والنقاش فيما بينهم واالستفادة
التعليمية من أدوات التواصل قدر اإلمكان لتطوير المهارات المختلفة التي تعتمد على مبدأ االستماع والمالحظة قبل الممارسة،
حيث يستطيع التعلم االلكتروني التشاركي من خالل األدوات المصاحبة لها توفير بيئة تعليمية تفاعلية تجذب المتعلم وتغمره بها
ليتعامل مع موضوعات تعلمه بطريقة طبيعية ،ومما يسهل هذه العملية تزويد المتعلم بإرشادات مختلفة خالل دراسته بما ييسر
عليه االنخراط فيها.
مميزات التعلم االلكتروني التشاركي:
.3
تتميز بيئة التعلم االلكتروني التشاركي بالعديد من المميزات لدعم التشارك بين المتعلمين من أهمهاCoutinho, 2007, ( :
 ،p.2, Dewiyanti, et al, 2007,p.p. 496-514غادة العمودي  ،2009محمد عطية خميس)2011 ،
 اتاحة الفرصة للمتعلمين من استغالل خبراتهم السابقة في مواقف جديدة لتوليد المعرفة.
 يعمل على تدعيم فكرة العمل الجماعي التعاوني والذي يعد أكثر متعة من العمل بصورة فردية.
 يمكن المتعلمين من المساهمة الكلية والمتساوية بين جميع أعضاء المجموعة التشاركية دون وضع حدود معرفية أليا
منهم.
 يساعد المتعلمون على أن يكونوا أكثر إيجابية في بناء المعرفة؛ حيث ال ينحصر دورهم في الوصول إلى المعلومة.
 ييسر للمتعلمين عملية البحث حول أفضل المراجعات للموضوع.
 يساهم في تنمية عمليات فكرية ومعرفية عدة؛ كالتفكير الناقد وتبادل األفكار ومن ثم اإلجماع على المراجعات المناسبة.
 يعمل على تسخير التقنيات الرقمية للمتعلمين التي تمكنهم من إفادة بعضهم بعضا عن طريق المشاركة في بناء المعرفة.
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 يطبق كثيرا من النظريات التربوية مثل التعلم التعاوني ،والتعلم المقصود ،والخبرات الموزعة والتعلم القائم على
المصادر ،والعلم القائم على المشروعات.
 التدريب الجماعي من خالل مواقف اجتماعية تواصلية.
ويعمل التعلم التشاركي االلكتروني على مساعدة المتعلمين في تطوير بيئات التعلم الخاصة بهم ،باالضافة الى المشاركة
االجتماعية بينهم ،سواء كانت بالتحرير والنشر واإلضافة والتعليق من خالل ادواته ،وفي إطار من التفاعل بينهم سواء كان
متزامن أو غير متز امن ،كما تتسم بالمرونة سواء باإلضافة او التعديل فيما يتم نشره ،وهي تؤدي إلى المساهمة الفعالة من قبل
المتعلم من خالل مشاركته المصادر مع زمالئه.
أهداف التعلم االلكتروني التشاركي:
.4
أشار كل من فراولة ( ،)2007الفقي ( ، )Street, C, (2009 ،)2009يوسف ( )2011إلى أن التعلم االلكتروني
التشاركي يهدف إلى:
 تشجيع تبادل المعلومات واألفكار فيما يتعلق بالمحتوى واألنشطة التعليمية وتفعيل نافذة إعالمية غير مكلفة ماديا ً أو
بشريا ً أو إدارياً.
 مساعدة المتعلمين على التحاور والمناقشة عبر وسائل التواصل اإللكتروني مما ينمي مهارات التعلم الجماعي التعاوني.
 تشجيع المتعلمين على احترام القوانين والقواعد والتحلي باألمانة العلمية واحترام الملكية الفكرية للمعلومات التي يقوم
باالطالع عليها وتبادلها مع زمالئه.
 تنمية عادات وقدرات عقلية ترتبط بكيفية التعامل مع مصادر المعلومات اإللكترونية ،ومنها :القدرة على معرفة الحاجة
إلى المعلومات ،والقدرة على تحديد مصادر المعلومات ،والقدرة على تقييم مدى جودة المعلومات التي يتبادلها مع
زمالئه.
 تنمية القدرة على االتصال مع األخرين والحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة ،حيث تتوافر العديد من
المصادر مثل الكتب اإللكترونية وقواعد البيانات والموسوعات والمواقع التعليمية وهذا يتطلب بدوره تنمية قيم الطالب
الخلقية والدينية للتعامل مع هذه المصادر بحيادية وموضوعية وأمانة دون تعدي على الحقوق المكفولة ألصحابها من
عدم السماح بالنسخ أو النقل إال بإذن مسبق من صاحبها وفي هذا تعويد لهؤالء الطالب أن ينسبوا الفضل ألصحابه.
استراتيجيات التعلم االلكتروني التشاركي:
.5
تتعدد استراتيجيات التعلم االلكتروني التشاركي منها استراتيجية التشارك بين المجموعات ،واستراتيجية التشارك داخل
المجموعة ،واستراتيجية (فكر – زاوج – شارك) ،واستراتيجية التعلم (التدريس) التبادلي.
واستراتيجية المزاوجة والتفكير بصوت عالي ،واستراتيجية المجموعات المصفوفية ،واستراتيجية مجموعات كتابة التعينات
(الواجبات) وفيما يلي عرض لتلك االستراتيجيات (UWLC,2010؛ والي2010 ،؛ مهدي ،الجزار ،األستاذ2012 ،؛ خميس،
:)2013
 استراتيجية التشارك داخل المجموعة:
يرى خميس ( )268 ،2013أنها استراتيجية للتعلم يعمل فيها المتعلمون معا في مجموعات صغيرة ويتشاركون في انجاز
مهام محددة أو تحقيق أهداف تعليمية مشتركة ،بهدف اكتساب المعرفة والمهارات أو االتجاهات من خالل العمل الجماعي
المشترك ،وذلك بهدف مشاركة المتعلمين في توليد وبناء المعرفة وليس في مشاركتها.
 استراتيجية التشارك بين المجموعات:
تعتمد استراتيجية التشارك بين المجموعات على منظومة من اإلجراءات المتكاملة التي تتم عبر الويب بهدف إدارة المشاركات
التعليمية بين أعضاء مجموعة التعلم داخليا باستخدام أدوات محددة ،مع االطالع على مخرجات أعضاء المجموعات األخرى،
بحيث تعمل كل مجموعة داخليا مع منحها صالحية االستفادة من خبرات المجموعات األخرى من خالل مشاهدة التفاعالت
التشاركية بين أعضاء المجموعات المختلفة بدون الظهور أو التعديل فيها ،مع وجود توجيه وإرشاد للمعلم وصوال لتحقيق
األهداف الموضوعة من أجلها.
 استراتيجية (فكر – زاوج – شارك) Think-pair-share
تعتمد تلك االستراتيجية على المعلم حيث يقوم بطرح سؤال على مجموعة من المتعلمين ،ثم يأخذ المتعلم الوقت الكافي
لإلجابة ويتبادل األفكار عن طريق المزاوجة مع أحد أقرانه ،ومن ثم يشارك زوج األقران زمالئه اإلجابة التي توصلوا لها
لمناقشتها مع باقي أفراد بيئة الموقف التعليمي ()UWLC,2010, 12
 استراتيجية التعلم (التدريس) التبادلي Reciprocal Teaching
تعتمد استراتيجية التعلم (التدريس) التبادلي على تقسيم المتعلمين في مجموعات بعضهم لبعض ،من خالل العمل معا ً على
آداء مهمة معينة ،ثم يتناوب المعلم والمتعلمين على القيادة والمناقشة وتلخيص المواد وطرح األسئلة وتوضيح المواد.
 استراتيجية المزاوجة والتفكير بصوت عالى (:TAPPS) Think-Aloud Pair Problem Solving
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حيث عملية التعليم والتعلم علي أسلوب حل المشكالت ،ويكون المتعلمين في حالة مزاوجة مع أقرانهم وتبادل لألدوار فيما
بينهم ،ويكون زوج المتعلمين أحدهم هو من يجد حل للمشكلة واألخر مستمعاً ،األول يقوم بالتفكير بصوت عالي والسرد المنطقي
لحل المشكلة ،والثاني يطالب األول بالتحدث والتوضيح أكثر دون التدخل في حل المشكلة.
 استراتيجية المجموعات المصفوفية :Group Grid
حيث عملية التعليم والتعلم من خالل تلك االستراتيجية علي التحليل والتصنيف ،والتركيب ،وتنظيم الموضوع ،يوزع المعلم
المتعلمين في شكل مجموعات مصفوفية بنا ًء على معايير محددة ،ثم يتم من خالل شبكة المجموعات تصنيف مفاهيم المحتوى
التعليمي ،وبعد انتهاء عمل المجموعات يقوم المعلم بعرض الحلول بناء على عمليات التحليل ،والتصنيف ،والتركيب ،وتنظيم
الموضوع على المجموعات من خالل المصفوفة ،ومقارنة أداء المجموعات داخل المصفوفة للمتعلمين وطرح األسئلة ومراجعة
أفكارهم.
 استراتيجية مجموعات كتابة التعينات (الواجبات):Group Writing Assignments
وتقوم عملية التعليم والتعلم وفق هذه االستراتيجية على كتابة وتأليف التقارير بعد ،وتبادل اآلراء واألفكار من خالل المجموعة
حول قضية ما ،ومن ثم وضع التقرير الذي تم تأليفه على ساحة النقاش المتعلقة ببيئة الموقف التعليمي القائم على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.
ويعتمد التعلم االلكتروني التشاركي على اختالف استراتيجياته على توفير للمشاركين الفرصة في التعلم والمشاركة في
مصادر المعلومات في تحقيق أهداف تعليمية مشتركة ،فضال عن إمكانية تبادل الخبرات فيما بينهم ،من خالل المبادرات البناءة
بين المشاركين ،وذلك إلكساب المشاركين القدرة على بناء وتوليد المعرفة بطرق مبتكرة وجديدة ،من خالل النشاط الفعال
للمتعلم.
أدوات التعلم االلكتروني التشاركي:
.6
يعتمد التعلم االلكتروني التشاركي على مجموعة من األدوات ،والتي أصبحت متوفرة على شبكة اإلنترنت ،وتتمثل تلك
األدوات في خدمة االشتراك في خالصات االخبار  ،RSSوأيضًا منصات العمل ،والتطبيقات والخدمات التي تمكن جميع
المستخدمين من إنشاء المحتوى التشاركي ،واالتصال ،والتفاعل ،والتعاون فيما بينهم مثل :مواقع الشبكات االجتماعية (موقع
الفيسبوك) ،والمدونات ،ومحررات الويكي التشاركية ،وبث وتبادل ملفات الصوت والفيديو على شبكة اإلنترنتKert, S. ( .
 ،) Kert, A, 2010 & ،.Bوفيما يلي عرض تفصيلي للمدونات باعتبارها األداة المستخدمة في بيئة التعلم االلكتروني
التشاركي.
 المدونات ()Blogs
المدونة هي أداة مثالية للمناقشة ،وتبادل األفكار بين المستخدمين علي شبكة اإلنترنت ،كما تسمح بإنشاء مجتمعات افتراضية،
وتسمح بتقاسم االهتمامات علي مستويات مختلفة .)Bottentuit Junior , 2010, p37 & Coutinho, C
وتعد المدونات من أسرع األدوات نموا في بيئة التعلم اإللكتروني ،وهي عبارة عن منشورات على شبكة الويب تتألف
بالدرجة األولى من مقاالت دورية وتهدف إلى نشر المحتوى اإللكتروني على شبكة اإلنترنت ،وتكون في معظم األحيان مرتبة
زمنيا من األقدم إلى األحدث.
ونخلص من ذلك أن المدونات عبارة عن صفحات على الويب يسهل تصميمها وانشائها ،تسمح بتدوين الموضوعات وعرضها
في ترتيب زمني ومؤرشفة ومحدثة بانتظام ،وتحتوي على مجموعة من النصوص والصور ولقطات الفيديو والمواد السمعية،
وبها العديد من الروابط ذات الصلة بالموضوع ،باإلضافة إلى إمكانية التفاعل بين محرريها وقارئيها عن طريق وضع التعليقات
والمشاركات.
 مجاالت استخدام المدونات:
ترى فوزية المدهوني ( )2010أن استخدام المدونات في العملية التعليمية تكمن في اآلتي:
وسيلة للتواصل :فهي وسيلة فعالة تعمل بكفاءة كبيرة في نشر المعلومات بصورة أفضل من النسخ التقليدية
مصادر تعليمية  :حيث إنها تقلل من صعوبة التعامل مع النسخ التقليدية المكتوبة ،نظرا الستطاعة المعلمين تحميل المهام،
وعرض المادة العلميةٕ ،وابداء بعض التوضيحات واإلرشادات ،المساعدة حول المهام بشكل عام ،بينما يقوم الطالب بعرض
تعليقاتهم ومشكالتهم ،والتعاون في حلها.
أداة تعاونية :فمن خاللها تتاح الفرصة أمام الطالب للعمل سويا ً على المشاريع الواحدة ،كما يستطيع الطالب التعاون مع طالب
ومعلمين من مدارس أخرى أو بالد أخرى.
نافذة لعرض األعمال  :حيث يتم فيها عرض ما قام به الطالب من مهام ومشروعات عبر المدونات في ضوء استخدام تقنيات
الصورة والصوت التي تجعل المعلومات تظهر بشكل أوضح وأفضل للطالب والمشاركون.
شرح المقررات :حيث يستطيع المعلم وضع المحتوى العلمي للمقرر الذي يدرسه داخل المدونة ،ويفتح المجال أمام الطالب
للدخول إلى مدونته ،وقراءة هذا المحتوى ،وحل الواجبات ،والقيام بالتكليفات ،وكتابة تعليقاتهم ثم يقوم المعلم بدوره بتقديم التغذية
الراجعة لهم.
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وسيلة للنقاش والحوار :حينما يحتاج موضوع ما أو مقرر ما إلى وقت كبير لمناقشة محاوره وعناصره فإن وضع هذه العناصر
في المدونة وفتح المجال أمام الطالب لمناقشتها من جميع الجوانب يساعد في توفير وقت المحاضرة ،ويسهم في اثراء الموضوع
بشكل شامل ،وذلك لسببين هما :أن جميع الطالب يشاركون في النقاش والحوار وهذا ال يحدث داخل القاعة الدراسية ،وأيضا ً
لرجوع الطالب لمحركات البحث والمواقع المرتبطة بالموضوع ٕواعطائهم الوقت الكافي للكتابة.
تدريب الطالب والمعلمين على مهارات معينة :تستخدم المدونات في تدريب الطالب والمعلمين قبل الخدمة على إتقان بعض
المهارات ،السيما مهارات الكتابة االبداعية بدقة وبأسلوب واضح .منظم؛ حيث الشخص يحاول أن يكتب الفكرة بطريقة منظمة
ومفهومة.
 خصائص المدونات اإللكترونية:
تعتبر المدونات من األدوات التكنولوجية التفاعلية المفيدة لكل من المعلمين والمتعلمين على حد سواء ،وهي أيضا من أدوات
االتصال الفعالة والمؤثرة بين المتعلمين ،ويتفق كل من هند سلمان الخليفة ( ،)2008عصام منصور (Churchill ،)2009
 ،)(2009رفعت محمد حسن واخرون ،)Kitchakam (2012 ،Babacan (2012) & Joshi ،)2010( ،أحمد
العيسائي ( :)2013على أن المدونات تتسم بعدة خصائص ،هي:
سهولة االستخدام  :حيث تتسم المدونة بسهولة إنشائها وإعدادها والكتابة على صفحاتها واإلضافة والتعديل ،كما تتوفر قوالب
تصميم جاهزة للمدونات ذات واجهات رسومية بسيطة يستخدمها المدون.
إمكانية الوصول للمدونة من مختلف المستخدمين :فالمدونات تمكن الجميع من الوصول لمحتوياتها بما فيها محركات البحث،
غير أنه يمكن لصاحب المدونة أن يتحكم في مستوى ظهور مدونته للعامة.
المرونة :حيث يمكن استخدامها في الوقت والمكان المناسبين ،كما يمكن بواسطتها مراجعة الموضوعات القديمة بيسر وسهولة،
وتتضح مرونتها أيضا في القدرة على دمج خدماتها مع خدمات أخرى بكل سهولة.
التحديث المستمر للمدونة :بحيث يكون للمتعلمين الحق في عرض تعليقات ذات صلة بمحتوى المدونة.
فصل المحتوى عن طريقة العرض :وتعد هذه الخاصية هي السمة األساسية التي ترتكز عليها المدونات؛ حيث إن نظم التدوين
وإدارة المحتوى ثابتة ال تتغير من حيث الشكل ،في حين يسمح لصاحب المدونة أن يسمح للزوار بالتعليق على المحتوى أو عدم
التعليق.
توفير بيئة مرنة  :حيث يمكن للمتعلمين حرية التعبير عن آرائهم ،وذلك بفضل المشاركة والتفاعل مع المتعلمين اآلخرين ،كما
تتسم بالمرونة في إجراء التعديالت ،حيث يمكن التعديل من قبل الشخص نفسه ،أو من قبل اآلخرين.
سهولة إدارة المعلومات :حيث توفر نظم التدوين مجموعة من األدوات إلدارة المعلومات مثل :أدوات لتحرير وإدارة المحتوى
بما في ذلك النسخ االحتياطي ،وآليات استعادة المحتوى ،واإلحصاءات ،أدوات لفهرسة المحتوى تلقائيًا ،والبحث عن النص
الكامل داخل منظومة التدوين.
قليلة التكلفة  :معظم المدونات يتم إنشاؤها على مواقع مجانية ،حيث ال تتطلب سوى توفر جهاز كمبيوتر متصل باإلنترنت.
كما تتسم المدونة اإللكتروني ة عن غيرها من صفحات الويب األخرى ،في أنها تزخر بالمشاركة والتفاعلية بين مؤلفها
وقارئها؛ بمعنى أنها ليست-فقط -إلضافة المعلومات ،كما هو الحال في مواقع الويب األخرى ،وإنما للرد والتعليق عليها؛ فكثير
من أصحاب المدونات اإللكترونية يعطون فرصة المشاركة لقراء مدوناتهم والتعليق على ما تزخر بها هذه المدونات من قضايا
وموضوعات متعددة ومختلفة ،األمر الذي يعد بمثابة اتصال حقيقي متبادل بين الطرفين ،ومن ثم االنخراط والتواصل الفعال.
(عصام منصور.)2009 ،
كما أشارت ( et al (2004 &.Nardi, B. Aإلى أن هناك خمسة دوافع رئيسة لدى المستفيدين الستخدام المدونات ،وهي
توثيق حياة الفرد ،والتعليق وعرض اآلراء ،والتعبير عن المشاعر ،وكتابة األفكار ،وتكوين المنتديات والمحافظة على تماسك
المجتمع.
 التطبيقات التربوية للمدونات واستخداماتها في البيئات التشاركية اإللكترونية:
نظرا ألهمية المدو نات خصصت بعض الجامعات مدونات للكتابة اإلبداعية يكتب فيها المبدعون إنتاجهم األدبي ،كما حثت
المعلمين والطالب على التواصل من خاللها ،مثل مدونة جامعة نيو مكسيكو ( )Creative writing at UNMومدونة جامعة
بوسطن ( )BU Creative writingومدونة جامعة متشجن الشرقية (. )E M U Creative Writing Blog
(المحضار)2013،
وقد أكدت العديد من الدراسات والبحوث على فاعلية استخدام وتوظيف المدونات اإللكترونية ومنها دراسة Halic, Lee,
 ،)Spence (2010 & ،Paulusومحمود ()2012و العبدليو الحراصي ( ،)2013كابلي ()2013
وقد اكدت العديد من الدراسات ) ،)Rubio, R.etal, (2010 ،Zhang, et al ,( 2010أماني مجاهد ( )2010على
أهمية المدونات في مجال في مجال التدريس ،وتطورها إلى أن أصبحت شكالً جديدا ً للنشر المصغر على الخط المباشر ،وطريقة
للتواصل وتبادل المصادر التعليمية ،أو كأدوات تشاركية ،كما أنها تعد وسيلة فعالة لالتصال ،فيمكن للمعلمين أن ينشروا روابط
إلى مواقع تقدم مساعدات ،ومصادر تعليمية ذات صلة بالمقررات التعليمية.
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 النظريات التي يعتمد عليها التعلم االلكتروني التشاركي:
يقوم التعلم االلكتروني التشاركي على مجموعة من النظريات وهي (:)Hyo, J, Brush, T, 2008
نظرية النمو االجتماعي لفيجوتسكي Social Development theory :والتي تؤكد على ان الفرد يتعلم من خالل المشاركة
والتفاعل االجتماعي\ ن حيث ان الفرد يتأثر في تعلمه من خالل بيئة التعلم المحيطة به ،وهذا يتفق مه طبيعة التعلم االلكتروني
التشاركي.
نظرية المرونة المعرفية Cognitave Flexibilty :والتي تؤكد على ان األساليب التي تعمد على التلقين ال تسمح باكتساب
مستويات معرفية عليا ،وانه يجب على المتعلم أن يستخدم المعلومة في حل مشكالت معينة ،وتؤكد النظرية على أهمية الخبرات
السابقة التي يتعرض لها المتعلم في تعلم واكتساب مفاهيم جديدة.
نظرية الحوار Conversation Theory :التي تؤكد على أهمية الحوار بين المتشاركين في دعم التفاعل بينهم ،وأكدت
النظرية على أن الحوار يمر بثالثة مراحل تبدأ بمناقشة عامة ،ثم مناقشة الموضوع ،ثم التحدث عن التعلم الذي تم حدوثه ،وهذا
يتفق مع طبيعة التعلم التشاركي ،حيث ان الحوار له دور كبير في التفاعل بين المتعلمين.
ولقد أشار  )،Nybakk, E. (2012الى ارتباط التعلم االلكتروني التشاركي بالنظرية البنائية االجتماعية " Social
 "Constructvisim Theoryالتي ترى أن المعرفة يتم بنائها اجتماعيا ،وان دمج الطالب إلى مجتمع المعرفة يؤدى إلى
االندماج التشاركي وبناء معلومات جديدة من خالل التفاعالت االجتماعية بينهم مما يؤدى إلى تعميق الفهم عند كل متعلم على
حده.
وترى الباحثة ان هناك عالقة ارتباطية بين التعلم االلكتروني التشاركي والنظرية االتصالية Connectivism Theory
 ،حيث تؤكد النظرية على أن التعلم والمعرفة يكمنان في تنوع اآلراء ،وبتنوع اآلراء تنمو لدى الفرد القدرة على معرفة المزيد
من المعارف ،كما تؤكد النظرية أيضا على ضرورة الحفاظ على التواصل بين االفراد من أجل تسهيل عملية التعلم المستمر،
كما تؤكد النظرية على ان اتخ اذ القرار في حد ذاته عملية تعلم ،وهذا يتفق مع طبيعة استراتيجيات التعلم االلكتروني التشاركي
وأدواته الذي تؤكد على أن مشاركة المتعلمين يسهم في توليد وبناء المعرفة.
المحور الثاني :المسائل اللفظية في الرياضيات :
تعتبر مادة الرياضيات من أكثر المواد الدراسية التي يمكن من خاللها تنمية القدرة على التفكير بوجه عام والتفكير التأملي
بوجه خاص من خالل تنمية قدرة التالميذ على تأمل الموقف الرياضي الذي يتضمن مشكلة رياضية ما وتحليل عناصره التي
تتمثل في المعطيات والمطلوب ثم محاولة البحث عن عالقات جديدة بين هذه العناصر إليجاد حلول صحيحة ومنطقية لهذه
المشكلة الرياضية المطروحة.
إذ أن الرياضيات من الموضوعات المدرسية المهمة تصاحب الطالب منذ دخوله المدرسة إلى أن يتخرج منها وكذلك تعتبر
أساسا ال غني عنه لكثير من الموضوعات المدرسية األخرى وعملية تعلم وتعليم الطلبة لمادة الرياضيات بشكل عام وحل
المسائل الرياضية بشكل خاص تواجد مصاعب متشعبة وعثرات كثيرة رغم الجهود المبذولة من قبل التربويين ذوي العالقة
للتغلب عليها وأثبتت الدراسات أن قدرة الطلبة على حل المسائل الرياضية بشكل عام وحل المسائل اللفظية بشكل خاص دون
مستوى( .غنيم)2014 ،
ويعد حل المسألة الرياضية ركن أساسي في عملية التعلم ،ألنها تنتج تعلما جديدا ،وتساعد على استخدام المعلومات ،وطرق
التفكير بصورة متكاملة ،فهي وسيلة للتدريب على المهارات الحسابية ،كما تعتبر طريقة لتوظيف المهارات والمفاهيم ،التي
تعلمها في مواقف وأوضاع جديدة  ،فحل المسألة الرياضية يأتي على قمة أهداف تدريس الرياضيات ،وتظهر أهميتها في أنها
تقوم بسد الفجوة بين الرياضيات كعلم يتم تدريسه للتالميذ بشكل تجريدي بحت ،وبصورة جافة أحيانا داخل الفصل ،ومشاكل
الحياة اليومية التي تواجه هؤالء الطلبة وتمدد تحديا بالنسبة للكثير منهم.
 مفهوم المسألة اللفظية:
ً
تمثل المسائل اللفظية عنصرا أساسيا في رياضيات المرحلة المتوسطة ،فهي بداية التفكير في حل المشكالت بمعناه العام،
كما أنها مجال هام في ربط الرياضيات بالحياة العملية وهناك تعريفات متعددة للمسألة اللفظية نوردها فيما يلي:
يعرفها ( عودة )1995،على أنها موقف رياضي أو حياتي جديد يتعرض له التلميذ ويتطلب حله باستخدام المعلومات الرياضية
التي تعلمها في السابق.
ويرى ( أبو زينة  ) 2007،أن المسألة اللفظية هي سؤال يتطلب إجابة وهو عبارة عن موقف جديد ومميز يواجه الفرد وال
يكون له عنده حل جاهز في حينه.
ويرى عزيز ( )2000أن المسألة تتحدد بثالثة معايير هي( قبول الموقف  -وجود عقبة -االستكشاف ويعنى أن يفكر الفرد
بعمق لكى يتغلب على العقبة)
و ترى الباحثة من خالل ما تم استعراضه من تعريفات للمسألة اللفظية لدى التربويين والمهتمين بتدريس الرياضيات
يمكن القول بأنهم أجمعوا على اعتبار الموقف الكمي ضروريا لتكوين المسألة اللفظية ولكنهم يختلفون في الصيغة ،وأن هناك
عناصر رئيسية تجعل من كل موقف "ما " مسألة لفظية وهذه العناصر هي:
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معبرا عنه بالكلمات .
 أن يكون الموقف كميا
ً
 أن يعبر عن حاجة من حاجات الفرد .
 أن يتطلب حالً .بمعنى أن الفرد يضطر إلى انتقاء عملية أو أكثر وترتيبها ضمن خطوات
 منطقية تؤدى إلى الحل.
 أن يكون الموقف جديدا ً  .بمعنى أن الفرد ال يعرف خطوات الحل.
وفي ضوء ما سبق يتم تعريف المسألة اللفظية إجرائياً :على أنها موقف كمي وضع في صورة كلمات أثير حوله سؤال
يتطلب إجابة  ،دون أن يدل على نوع العمليات الحسابية التي ينبغي استخدامها للوصول لتلك اإلجابة  ،وال يمتلك التلميذ حالً
جاهزا له.
 حل المسائل اللفظية في الرياضيات:
يعتبر حل المس ائل الرياضية بصفة عامة من أهم الموضوعات التي شغلت المتخصصين في مجال تدريس الرياضيات
والمهتمين بها منذ فترة طويلة وحتى وقتنا هذا؛ حيث يؤكد المجلس القومي األمريكي لمعلمي الرياضيات ()NCTM,2005
على أهمية حل المسائل الرياضية ،حيث يقصد بحل المسائل طريقة في التفكير واالستدالل لتعلم وممارسة كل أنشطة الرياضيات
الحقيقية .ويرى " بوليا " أن حل المشكلة هو التفكير في المشكلة ويؤكد على االكتشاف واستراتيجيات حل المشكلة هي مقترحات
عامة تساعد الطالب للتقدم نحو الحل.
وبالرغم من ذلك فإن هناك بعض االختالفات في وجهات نظر الباحثين والمهتمين بموضوع " حل المسألة " حول تعريف
اصطالح حل المسألة ،فالبعض يلجأ إلى تعريف حل المسألة في ضوء تعريفه الصطالح المسألة بينما يلجأ البعض اآلخر إلى
تعريف أخر من زاوية مفهوم " التعلم ".
 أهمية حل المسائل اللفظية:
حل المسائل الرياضية بصفة عامة والمسائل اللفظية بصفة خاصة له أهمية كبرى في تعلم الرياضيات لما يلي (عالء المرسى
:) 2003،
 .1حل المسائل اللفظية يساعد على تعلم مفاهيم ومهارات جديدة واستخدامها في مواقف جديدة أيضا.
 .2يساعد على تكامل استخدام المعلومات وطرق التفكير ونقل أثر التعلم إلى مواقف أخرى.
 .3حل المسائل اللفظية قد يكون وسيلة للتدريب على المهارات الحسابية وإكسابها معنى.
 .4يعتبر وسيلة أيضا إلثارة االستطالع العقلي وتنميه التخيل والتحليل والتركيب وتداعى األفكار.
 .5حل المسائل اللفظية يعطى دافعية كبيرة للتلميذ للعمل الجاد في الرياضيات حيث يكتسب مهارات أساسية ومدخال لحل
المشكالت بمعناه العام من حيث التعرف على المطلوب وتحديده بوضوح والتعرف على معطيات المسألة ووضع خطة
للحل ويمكن التلميذ من مراجعة الحل والتأكد من سالمة الخطوات التي يسير فيها وصحة النتائج التي يصل إليها.
 خطوات حل المسائل اللفظية:
قدم ( )Fuchs, 2008, Russell, 2009خمس خطوات للتفكير في عملية حل المسائل تتلخص في:
 .1اإلحساس بالمشكلة.
 .2حصر وتحديد المشكلة.
 .3اقتراح الحل الممكن.
 .4استنباط نتائج من الحلول المقترحة .
 .5التحقق بالمالحظة والتجربة التي تقوم إلي رفض أو قبول النتائج المترتبة علي الحلول .
وتالحظ الباحثة أن هذه الخطوات ليست مرتبة بهذا التسلسل دائما  ،فقد تختلف طريقة الترتيب من شخص ألخر ومن مشكلة
ألخرى .
 استراتيجيات حل المسائل اللفظية:
بعد أن اتجهت الدراسات في الماضي نحو المعارف الالزمة لحل المسائل الرياضية فالمطلع على الدراسات التي أجريت في
مجال حل المسائل الرياضية يَجد أنها تتجه نحو دراسة استراتيجيات األفراد المتعلمين لحل المسائل أو إلى دراسة عالقة
االستراتيجيات المستخدمة بالمعارف العقلية المستخدمة للحل.
وتقوم بعض هذه الدراسات على مسلمة أساسية وهي أن حل المسألة عبارة عن فعل أو أداء بنائي يقوم به الفرد المتعلم
مستخدما ً بعض االستراتيجيات مع االعتبار أن الفعل قد يكون واحدا ً أو كل من (فعل عقلي حركي  -فعل عقلي – فعل وجداني
أو شعوري)
ويشير ( سالمة  ) 1995 ،إلى أن حل المسألة يتضمن مجموعتين من العوامل هما:
أ-المعرفة المفاهيمية :وتتضمن الحقائق والمفاهيم والقوانين الالزمة لحل المسألة.
ب-المعرفة اإلجرائية :وهي تتعلق بالخطوات لتي يقوم بها الفرد مستخدما ً معارفه العقلية للوصول لحل المسألة.
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ثانيا ً  /الدراسات السابقة :
المحور األول :دراسات اهتمت بالتعلم االلكتروني التشاركي:
من وجهة نظر الباحثة يعد التعلم االلكتروني التشاركي بأنه أحد االتجاهات الحديثة في مجال التدريس ،ويهدف إلى ربط التعلم
بالعمل والمشاركة اإليجابية من جانب المتعلم ،كبديل لألسلوب التقليدي الذي يؤدي إلى التنافس فيما بينهم بدال من روح التعاون
من خالل التفاعل االجتماعي بين المتعلمين ،في مجموعات صغيرة يتشاركون تحقيق أهداف ومهام تعليمية مشتركة من خالل
أنشطة جماعية منظمة ومخططة ،باستخدام أدوات التواصل عبر الويب وخدماتها ،وهو يركز على توليد المعرفة وليس استقبالها.
ويساهم التعلم االلكتروني التشاركي بشكل فعال ،بقدر كبير من الحرية للطالبات ،فحرية المكان وحرية الوقت للتعلم والتشارك
واالتصال تسمح للمتعلمين بالمشاركة والتعلم في الوقت المناسب سواء ،وهذا يمكن المتعلم من ممارسة عملية التعلم والتطبيق
في ظروف مناسبة ،وهذا يعطي الفرصة لبناء المعرفة وتطويرها ،كما أنه لعب دورا ً بارزا في إيجاد الحوافز اإليجابية نحو
التعلم ،ويؤدي إلى زيادة قاعدة المعرفة والمعلومات لدى الطالبات.
كما يعتمد التعلم االلكتروني التشاركي على تفاعل الطالبات مع بعضهن البعض ،وذلك ألنهن مسئولين عن تعلمهم ،واحترامهن
لقدراتهن ومساهماتهن في حل المسائل اللفظية في الرياضيات ،من خالل التعاون من قبل أعضاء المجموعة ،بالمقارنة مع
منافسيهن في مجموعات أخرى.
كما يساهم التعلم االلكتروني التشاركي في الحصول على نتائج أفضل في حل المسائل اللفظية في الرياضيات ،وتحسين العالقات
االجتماعية وهو أفضل من العمل بشكل فردي ،كما أن التفاعالت المقروءة بين الطالبات يمكن أن تساهم في زيادة الفهم للمسائل
اللفظية.
ويقوم التعلم االلكتروني التشاركي على المشاركة في بناء وتوليد المعرفة عن طريق األنشطة وتطبيق المفاهيم والتقنيات عن
طريق التفاعل وتشارك المتعلمين معا ً في خلق بيئة تعلم فعالة ،تزود الطالبات بفرص للمناقشة ،والمجادلة والتفاوض في إيجاد
المعرفة؛ حيث تشارك الطالبات في بناء المعرفة من خالل تفاعلها مع زميالتها ومعلمتها من أجل تحسين تحقيق األهداف
التعليمية المرتبطة بحل المسائل اللفظية في الرياضيات.
كما يتفق التعلم االلكتروني التشاركي مع أساليب حل المسائل اللفظية؛ حيث أن تقسيم الطالبات إلى مجموعات تشاركية صغيرة
يجعلها عملية ديناميكية تدفع الطالبات للتفاعل والمشاركة مع بعضهن البعض بفاعلية مما أدى إلى زيادة دافعيتهم نحو تعلم مادة
الرياضيات بصفة عامة وحل المسائل اللفظية بصفة خاصة.
ً
دورا نشطا وفعاال وايجابيا عن
كما أكدت نتائج األبحاث والدراسات السابقة فاعلية التعلم االلكتروني التشاركي جعلت للطالبة ً
طريق التنوع في المهام والخبرات واألنشطة واألمثلة والتدريبات وأساليب التقويم ،كما أنه تزيد من استمتاع الطالبة بما تتعلم
والمشاركة في عملية التعلم ،وهذا يؤدى بدوره إلى تنمية حل المسائل اللفظية في الرياضيات.
كما ان تصميم المحتوى وفق التعلم االلكتروني التشاركي ،وتنوع األنشطة والمهام والوسائل التعليمية المبتكرة من مثيرات
سمعية وبصرية ،والتدريبات اإلضافية التي تقترن دائما ً بالتغذية الراجعة الفورية ساعد الطالبات على نقل العمليات المرتبطة
بحل المسائل اللفظية إلى المرحلة الحسية بدالً من صورتها الجامدة ،وجعلها أكثر تشويقا ً واستثارة للقدرات العقلية لدى المتعلمين.
ثانيا :الدراسات السابقة:
يهدف هذا الجزء إلى استعراض األدبيات والدراسات السابقة للبحث ،ويشتمل على محورين هما دراسات اهتمت دراسات اهتمت
بالتعلم ا اللكتروني التشاركي ،دراسات اهتمت دراسات اهتمت بحل المسائل اللفظية في الرياضيات ،ويمكن عرضها كالتالي:
المحور األول :دراسات اهتمت بالتعلم االلكتروني التشاركي
هناك العديد من الدراسات التي تناولت التعلم االلكتروني التشاركي ودورها في العملية التعليمية منها.
كما حاولت دراسة  )Tanner (2000 & Shivers, Muilenbergالتعرف على االختالفات بين مشاركة الطالب في
المناقشات المتزامنة وغير المتزامنة؛ حيث ركزت هذه الدراسة على تحليل التفاعالت التي تحدث في أثناء استخدام طرق
المناقشات المتزامنة (غرفة المحادثة) ،والمناقشات غير المتزامنة ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن المشاركات الكلية للطالب
في المناقشات شملت ثمانية أنماط من المشاركات لها صلة بالموضوع وغير ذات صلة بالموضوع ،كما أوضحت أن المشاركين
في غرفة المحادثة أظهروا عددًا من االستجابات والتصاريح المؤثرة في نمط المشاركة ذات الصلة بالموضوع في كل األسابيع
عن المشاركة في المناقشات المتسلسلة ،وذلك باالعتماد على استبيان النتائج ،كما وجد بعض الطالب صعوبة في المحادثة التي
تتم في غرفة المحادثة المتزامنة ،ولكن في كل األحوال قد استمتع الطالب بهذا النمط من التفاعل ،واستمتعوا أيضًا بالمناقشات
المتسلسلة.
كما اجرى ( Whittington (2002 & Dewarدراسة هدفت إلى تحديد البيئة المالئمة للتعلم التشاركي عبر شبكة اإلنترنت،
وفقًا لألسلوب المعرفي لكل متعلم ،وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام البريد اإللكتروني أكثر مالئمةً للطالب االنطوائيين ،بينما
استخدام الدردشة المتزامنة تعطي نتائ َج أفض َل في التعامل مع الطالب االنبساطيين ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تحديد
األسلوب المعرفي لكل متعلم عبر شبكة اإلنترنت ،كما أشارت إلى ضرورة مالئمة مواقف التعليم ألساليب المتعلمين المعرفية،
باإلضافة إلى ضرورة تضمين أداة إلظهار الوقت الحقيقي للطالب االنبساطيين في الفصول االفتراضية.
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كما هدفت دراسة  )Cathy (2002 & .Jacqueline Kأثر استخدام لوح المناقشة وغرف المحادثة التشاركية عبر الويب
باعتبارها أداة من أدوات االتصال في تحسين التعلم التعاوني؛ حيث استخدمت المنتديات وغرف المحادثة في زيادة أعداد الطالب
في المجموعة الواحدة؛ حيث قدمت المناقشات أسلوبًا لتقويم جهود كل طالب في المجموعة من خالل تقديم المساعدة والتواصل
الجيد ،وبالتالي التعاون بين أعضاء المجموعة.
كما حاولت دراسة ( Scott (2002الكشف عن تأثير التعلم التشاركي المتزامن بين الطالب المعتمد على شبكة اإلنترنت على
النتائج ذات العالقة بالمهام المطلوب انجازها ،والمقارنة بينها وبين نتائج التعليم التقليدي "وجها لوجه" ،وكذلك اتجاهات المتعلمين
نحو التعلم المعتمد على هذا النوع من التفاعل عبر شبكة اإلنترنت ،وتوصلت الدراسة إلى أن :طالب المجموعة التجريبية
"االجتماعات المتزامنة بواسطة شبكة اإلنترنت" كانوا أكثر إنتا ًجا من طالب المجموعة الضابطة "االجتماعات وجها لوجه".
وأشار الطالب إلى أن االجتماعات المتزامنة بواسطة شبكة اإلنترنت أفضل من االجتماعات المباشرة؛ لتعاون المجموعة بنسبة
أكثر من اثنين إلى واحد .وتتميز االجتماعات المتزامنة بواسطة شبكة اإلنترنت بعدد من الفوائد لطالب التعليم العالي للتعاون
على مهام اتخاذ القررات من حيث :تزايد إنتاج الطالب ،واإلحساس بالمساواة بينهم ،يمكن دمج االجتماعات االتصالية بواسطة
شبكة اإلنترنت في فصول الدراسة االفتراضية وفصول الحرم الجامعي؛ إليجاد مجموعات تفاعلية ناجحة للنشاطات التعليمية
المنهجية.
كما تناولت دراسة  )Gonzalez, D (2003فعالية غرف الحوار المباشر (التشاركية) عبر الويب في تنمية مهارات اللغة
اإلنجليزية باعتبارها لغةً ثانيةً للمجتمعات الناطقة بغيرها ،وقد أثبتت النتائج أن غرف الحوار المباشر (الدردشة) لها القدرة على
أن تعطي الفرصة للمتعلمين لالطالع والمشاركة في المعلومات أكثر مما يمكن أن تمنحه غرفة الصف العادي (حجرة الدراسة)؛
حيث إن المتعلم يمكن أن يتحدث ( )120كلمة في الدقيقة الواحدة ،وعدد محدود من الطالب يستمعون إليه داخل غرفة الصف،
بينما في غرفة الحوار عبر الويب فإنها تعطي الفرصة لكل متعلم لقراءة وسماع حوالي ( )400كلمة في الدقيقة الواحدة ،كما
أن المتعلمين لديهم القدرة على االنفتاح على المصادر التعليمية المختلفة عبر شبكة الويب بتوجيه من المعلم.
واستهدفت دراسة ( Gonzalez (2003تصنيف البيئات التشاركية عبر االنترنت تصنيف في التعليم والتدريس واالستخدامات
التربوية لها .والتي قامت على تقديم عدد من التصنيفات المختلفة الستراتيجيات استخدام غرف الحوار المباشر في التعليم،
وخاصة تعليم اللغات .وأشارت نتائجها إلى أن غرف الحوار المباشر من الوسائل المهملة في التعليم ،خاصة تعليم اللغات؛
بالرغم من أهميتها في تطوير أداء المدرسين ،وعمليات التفاعل االجتماعي التي تقوم ببنائها بين الطالب من خالل التعلم
التعاوني ،وتنمية النواحي االجتماعية في التعلم.
وهدفت دراسة  )Monson (2003إلى التعرف على أهمية المشاركة والتفاعل اإلنساني في بيئة التعلم اإللكتروني من وجهة
نظر كل من الطالب والمعلمين ،وقد حاولت الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية :ما تصورات الطالب والمعلمين عن أهمية
التفاعل في التعلم اإللكتروني؟ وهل تختلف تلك التصورات فيما بينهم ؟ ما أدوار الطالب والمعلمين المتعلقة بالتفاعل في التعلم
اإللكتروني من وجهة نظرهم ؟ وأشارت نتائجها الى :أنه يدرك ك ٌّل من الطالب والمعلمين أهمية التفاعل والمشاركة فيما بينهم،
كما يدرك الطالب أهمية التفاعل فيما بين أنفسهم .وتشير كال المجموعتين إلى أهمية دور المعلم أكثر من دور الطالب ،بينما
دورا أكبر للمتعلمين وأكثر أهمية مما قاموا به .توجد عالقة بين تصوراتهم عن أهمية التفاعل والنوع والخبرة
يتوقع المعلمون ً
التعليمية أو اإللكترونية السابقة .وال توجد عالقة بين تصوراتهم عن أهمية التفاعل والموضوع المقرر.
كما حاولت دراسة ( Graff (2003التعرف على العالقة بين األسلوب المعرفي (التحليلي/الشمولي) ،والقدرة على المشاركة
اإليجابية والتحصيل المعرفي من خالل المناقشات المتزامنة عبر اإلنترنت ،وكذلك اتجاهات الطالب نحو التعليم بمساعدة
الكمبيوتر ،وقد اشارت نتائجها إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين المشاركين المختلفين في األسلوب المعرفي
(التحليلي /الشمولي) والقدرة على المشاركة اإليجابية في المناقشات المتزامنة عبر اإلنترنت.
كما توصلت دراسة ( Szydlo (2003 &Schullo, Siekmannالى أن االعتماد على نظم التعليم والنقاش غير المتزامن
فقط في نظم التعليم قد يولد نوعًا من العزلة لدى الطالب ،وتنصح بأن يتم االستعانة بنظم التفاعل المتزامن؛ لزيادة التفاعل
والمشاركة بين الطالب.
كما هدفت دراسة  )Beutell (2004 &Jeffrey, Alsteteإلى الكشف عن مؤشرات نجاح الطالب في مقررات التعليم
اإللكتروني المقدمة في إحدى الكليات الخاصة بالواليات المتحدة .واحتوى كل مقرر على وسائل اتصال متعددة؛ مثل :البريد
اإللكتروني ،والمحادثة اإللكترونية المباشرة ،والمشاركة في حلقات نقاشية ،واالشتراك اإللكتروني في كتابة الواجبات
والتدريبات ،إضافة إلى بعض روابط اإلنترنت الخارجية .وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :يعتبر تصميم
المقرر والمشاركة في الحلقات النقاشية من أكبر المؤشرات على نجاح الطالب في المقررات اإللكترونية ،كذلك يمكن أن تؤثر
مهارات الكمبيوتر واإلنترنت ،والفريق االفتراضي الديناميكي على أداء ونجاح الطالب في تلك المقررات ،أظهرت الدراسة
أ يضا :أن الطالب صغار السن ليس لديهم استعداد للتوجيه الذاتي ،وربما يكونون في حاجة الهتمام أكبر لزيادة قدرتهم على
االستفادة من فوائد التعليم اإللكتروني.
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وحاولت دراسة ( Retta (2004التحقق من تأثيرات االستراتيجيات التعليمية (التمركز حول المعلم في مقابل التمركز حول
المتعلم) وأسلوب المشاركة المتزامنة في مقابل المشاركة غير المتزامنة على تعلم الطالب وتفاعلهم في بيئات التعلم عبر
اإلنترنت؛ باإلضافة الى اختبار تأثير االستراتيجيات التعليمية ونوع االتصال على تفاعل الطالب وتعلمهم في بيئات التعلم على
اإلنترنت ،واستخدم في هذه الدراسة نظام Web CTلتقديم وإدارة المقررات على اإلنترنت؛ وفي االستراتيجية التي يكون فيها
التمركز حول المعلم يقوم هو بدور الموجه للعملية التعليمية ،أما االستراتيجية التي يكون التمركز فيها حول المتعلم فيكون
التوجيه ذاتيًّا نابعًا منهم .وأشارت نتائجها إلى أنه لم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االستراتيجيتين التعليميتين ،أما نمط
االتصال فقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لنمط االتصال الالمتزامن عن المتزامن.
وهدفت دراسة ( Mannan (2004الى التعرف على خبرات التعلم لدى الطالب المقيدين لدراسة مقررين إلكترونيين بكلية
المجتمع في ميدويست .وركزت الدراسة على سلوكيات التعلم وأساليب التشارك االلكتروني والتكيف لدى الطالب ،وكذلك
التفاعل بين الطالب ومعلميهم من ناحية ،وبين الطالب بعضهم البعض من ناحية أخرى ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من
النتائج منها :وجد المتع لمون أنهم يتعلمون في أماكن مختلفة ،األمـر الذي يحتم عليهم أن يتكيفوا مع بيئة التعلم الجديدة ،أصبح
المتعلمون عن طريق التعلم اإللكتروني التشاركي مستقلين وجادين ،وينجزون مهامهم التعليمية من خالل القراءة والبحث
المستقل؛ وذلك بسبب طبيعة بيئة التعلم اإللكتروني ،وأوصت الدراسة بضرورة إجراء المزيد من البحوث حول دور المعلم
وعملية التفاعل والتواصل في المقررات اإللكترونية.
كما حاولت دراسة ( Hramiak, (2005التعرف على أثر استخدام جلسات الدردشة باعتبارها أداة اتصال متزامن عبر شبكة
اإلنترنت في دعم التحصيل المعرفي لطالب السنة التخصصية بكلية التربية ،وتوصلت الدراسة إلى أن  %60من الطالب
المشاركين تم تعزيز تحصيلهم المعرفي ،كما أن استخدام بيئة التعلم االفتراضية أسهم في تحسين معلومات الطالب ،كما أوصت
الدراسة باستخدام أنشطة تعاونية لبناء ثقة الطالب في بعضهم البعض ،باإلضافة إلى اجتماع الطالب وجها لوجه قبل تفرقهم
الجغرافي؛ لما لذلك من أثر في دعم ثقتهم ببعض.
وقارنت دراسة  )Glen (2005 & Jenniferبين نوعين من النقاش والمشاركة :األول وجها لوجه ،والثاني مشاركة غير
متزامنة عبر اإلنترنت ،وتوصلت الدراسة لتفوق المنتج الذى تم إنتاجه من خالل استخدام المشاركة الغير متزامنة بفرق دال
عن الطريقة األولى ،لما يتميز به من التغلب على المظاهر الشخصية للفرد والتي تكمن في الخجل والحياء عن التفاعل وجها
لوجه ،كما ان التفاعل االلكتروني ساعد الطالب في التغلب على عامل البعد المكاني عن قاعات التدريس.
وهدفت دراسة  )Walker (2006 & Pilkingtonتوضيح فعالية المشاركات االلكترونية المتزامنة في التعليم العالي؛ حيث
أشارت إلى أن تعاون المجموعات الصغيرة يعطي فرصة مناسبة لمناقشات ناقدة ،والتي اعتمدت في المناقشات المتزامنة على
استخدام استراتيجية لعب األدوار في بيئة تعلم افتراضية؛ باعتبارها جز ًءا من دراستهم في المقررات الخاصة بهم ،والتي أظهرت
نتائجها أن الطالب سواء أكانوا عن بعد أم وج ًها لوجه يعملون بتعاون مع بعضهم البعض ،ومخرجاتهم قابلة للمقارنة في صورة
مقاالت محددة ،وهذا يدل على أن استخدام المناقشات المتزامنة يساعد في زيادة وعي الطالب ألدوارهم بفعالية ،وكذلك إدارة
هذه المناقشات من قِبَل الطالب؛ مما يساعد في تحسين وتعمق وتمركز المناقشة.
ووجدت دراسة روبين ( Robin Kay (2006أن طلبة الجامعة يفضلون الحوارات عن طريق المدونات ويتابعونها؛ ألنها
تساعدهم بصورة منتظمة على التعبير عن فكر هم والثقة في التعبير عن أنفسهم خاصة وأنها موقع تغيب عنها الرقابة السياسية
واالقتصادية.
كما هدفت دراسة )Banfield (2006 & Simonsenإلى تفسير وشرح فلسفة التدخل التي يتبعها المدرس في أثناء تطبيق
تقنية المشاركة االلكترونية غير المتزامنة عبر الويب؛ وذلك بهدف تحسين قدرة الطالب على التحاور والتفاعل بطريقة رياضية،
وقد أجريت الدراسة على عينة من طالب التعليم عن بعد من خالل تطبيق كامل لتقنية المناقشات غير المتزامنة بينهم ،وقد تبين
من خالل معدالت االستجابات هنا "بين الطالب" أن مقدرة المدرس على التدخل مرهونة باآلتي :القدرة أو الرغبة في حل
المشكالت الطارئة ،مدى صالحية طريقة التدخل من أساسها ،القدرة على إعادة توجيه الحوار أو المناقشة ،القدرة على التوسع
في الحوار والمناقشة بين الطالب .كما أوضحت الدراسة أن قدرة المدرس على التدخل الناجح في المناقشات غير المتزامنة
يؤثر إيجابيًّا على مقدرة الطالب ذاتهم على المشاركة في هذه التقنية فيما بعد.
كما تناولت دراسة  )Sudweeks (2006 & Limتصورات الطالب لفرص المشاركة في دروس المناقشة عبر الويب؛ مثل:
وجد مجموعة من العوامل الرئيسة التي
البريد اإللكتروني وغرف المناقشة والمدونات؛ حيث أوضحت أن التفاعالت التعليمية ت ُ ِ
يمكن أن تؤثر على المشاركة في المناقشة ،مثل :سرعة النص الذي يعرض في غرفة المحادثة المتزامنة ،تصميم النشاط
التعليمي ،الذي يتضمن تكليف المشارك في األنشطة التعليمية ،أسلوب الميسر والطالب.
وهدفت دراسة ( )Cheung, 2006 & Whiteإلى التعرف على تقديم تعليم قائم على شبكة اإلنترنت مصاحبًا بالمشاركة
االلكترونية من خالل المدونات في تنمية االتجاه نحو التعليم اإللكتروني ،وتوصلت نتائجها إلى أن %83 :من الطالب شعروا
بالصداقة الحميمة /نصف الحميمية مع المشاركين في جلسات بالمشاركة االلكترونية .حوالى  %34من الطالب المشاركين
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رأوا أن المدونات مفيدة لالتصال مع الزمالء .حوالى  %70من الطالب المشاركين رأوا أن مواد التعلم المتاحة على الخط
المباشر تجهزهم للمحاضرات .كما أن حوالى  %34من الطالب المشاركين فضلوا المحاضرات المباشرة (وجها لوجه).
فقد اشارت دراسة ( Dalsgaard, C (2006إلى أن المواقع اإللكترونية المخصصة للتشارك اإللكتروني تفيد الطالب من
ناحية التواصل مع اآلخرين اللذين يشتركون معه في الهوايات والميول بغض النظر عن الجنس والبلد والعمر واللون وغيرها.
فالطالب يستطيع المشاركة بميولة وهواياته – وهي المحرك لهذه المواقع – كما يستفيد كثيرا من مثل هذه المواقع في التعرف
على المزيد على تلك الهوايات وعلى آخرين يشاطرونه الميول
وهدفت دراسة ( Nathan (2007الى إنشاء مجتمعات تعليمية تشاركية على اإلنترنت ،وكيف يمكن من خالل تلك البيئات
التعليمية إنشاء تفاعل بين الطالب وبعضهم ،بخالف الفصول التقليدية ،وتوصلت نتائجها إلى أنه من خالل استخدام غرف الشات
يمكن جعل بيئات التعلم أكثر تفاعلية على اإلنترنت ،وتنمية المهارات االجتماعية بين الطالب وبعضهم البعض.
واستهدفت دراسة ( Agaoglu (2007 & ،.Kesim, Eبحث فاعلية استخدام الكمبيوتر واالنترنت في المنزل على تنمية
مهارات التعامل مع االنترنت المطلوبة المدرسة .وتوصلت إلى اكتساب الطالب مهارات التواصل االلكتروني ،مثل استخدام
البريد االلكتروني ،والتخاطب الكتابي.
كما حاولت دراسة  )Sunyoung, (2007 & Allanالتعرف على تأثيرات معوقات الرسائل وعناوينها على الحوار التعاوني
الناجم أو المرتبط بالمشاركات غير المتزامنة عبر الويب؛ حيث أجرت الدراسة تطبيقًا على عينة من  38طالبا ً "تحت التخرج"
بتطبيق تقنية تعليمية جديدة ،وقد قسمت العينة لمجموعتين :واحدة تجريبية واألخرى ضابطة ،كما صنفت الرسائل المتداولة
لثالث فئات؛ وهي :الحوار "الجدل" ،الدليل "الحجة" ،النقد "التفسير" .وقد وزعت جملة من الرسائل المصنفة طبقًا للتصنيف
السابق؛ لمالحظة مقدرة الطالب على التعرف على مضمون الرسائل طبقًا لعنوانها ،بينما وزعت مجموعة الرسائل ذاتها على
العينة الضابطة .دون منحهم أية إرشادات أو تعليمات بخصوص طبيعة مضمون الرسائل ،وأوضحت الدراسة أن عنوان الرسالة
سا يسير عليه الطالب فيما بعد في حواره أو نقاشه مع الغير.
قد يشكل أسا ً
وهدفت دراسة ( Nielsen, J. (2007إلى بحث كيف أن التعلم المعتمد على االنترنت يمكن أن ينمى التنور الفكري للبحث
عبر الشبكة لدى تالميذ الصف الخامس ،وأشارت النتائج إلى ارتفاع مستوى مهارات البحث اإللكتروني عبر الشبكة لدى
المتعلمين ،ونمو مهارات التفكير العليا لديهم.
وهدفت دراسة ( Kimmerle et.al (2007الى بحث فاعلية استخدام المشاركة االلكترونية غير المتزامنة عبر الويب على
إدراك المعلمين أثناء الخدمة بعد دراستهم لمقرر باستخدام شبكة المعلومات .وتوصلت الدراسة إلى زيادة دافعية المشاركين
لقراءة استجابات معلميهم ،مع ادراك أقل ألهمية الوقت الذي يتم قضاؤه في الشبكة.
وفي دراسة أجرتها الباحثة ريبيكا بالك ( Black, R)2008في ثالثة أعوام حول تأثير التعلم التشاركي اإللكتروني في تحسين
مهارات الكتابة لدى الطلبة من خالل إنشاء ناد إلكتروني لمحبي القصص الخيالية ،وجدت أن مثل هذه األنشطة اإللكترونية
تدرب الطلبة على مهارات كتابة القصص من خالل القصص الكثيرة المتنوعة في (اإلنترنت ) ،وهناك أصول لكتابة القصص
الخيالية يجب اتباعها وهي موضحة في الموقع اإللكتروني.
وحاولت دراسة ( kasha (2008التعرف على أكثر مجتمعات التعلم التشاركي اإللكتروني مالئمة للطالب من بعد ،والمقارنة
بين مخرجات كل من بيئة التعلم التشاركي اإللكتروني المتزامن وبيئة التعلم التعاوني الالمتزامن ،وقد افترضت هذه الدراسة أن
بيئة التعلم التشاركي اإللكتروني الالمتزامن أكثر مالئمة للطالب من بعد بالمقارنة ببيئة التعلم التعاوني اإللكتروني المتزامن،
وأن بيئة التعلم التعاوني اإللكتروني المتزامن لها تأثير سلبي على المتعلمين بالمقارنة ببيئة التعلم التشاركي اإللكتروني
الالمتزامن ،وقد أظهرت نتائج المعالجة اإلحصائية للدرجات عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا بين متوسطات االختبار النهائي
ترجع إلى اختالف أسلوب الدراسة (التعلم التشاركي اإللكتروني المتزامن في مقابل التعلم التشاركي اإللكتروني الالمتزامن)،
كما توصلت أيضًا إلى وجود فروق دالة إحصائيًّا بين متوسطات درجات أنشطة الطالب ترجع إلى اختالف أسلوب الدراسة
(التعلم التشاركي اإللكتروني المتزامن في مقابل التعلم التشاركي اإللكتروني الالمتزامن) لصالح المجموعة التي درست باستخدام
أسلوب التشارك الالمتزامن.
وهدفت دراسة الفقى ( )2009إلى بحث فاعلية برنامج تدريبي مقترح معد وفق أسلوب النظم لتوظيف مهارات التعلم التشاركي
االلكتروني لدى اخصائي تكنولوجيا التعليم .وتوصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج في تنمية الجانب المعرفي واالدائي لمهارات
االتصال التعليمي االلكتروني لدى مجموعة الدراسة.
وقد اكدت دراسة أماني مجاهد ( )2010على أهمية المدونات كأداة للتعلم التشارك في مجال التدريس ،وتطورها إلى أن أصبحت
شكالً جديدا ً للنشر المصغر على الخط المباشر ،وطريقة للتواصل وتبادل المصادر التعليمية ،أو كأدوات تشاركية ،كما أنها تعد
وسيلة فعالة لالتصال ،فيمكن للمعلمين أن ينشروا روابط إلى مواقع تقدم مساعدات ،ومصادر تعليمية ذات صلة بالمقررات
التعليمية.
كما بحثت وفاء الدسوقي ( )2015أثر التعلم التشاركي عبر الويب القائم على النظرية االتصالية ،وذلك من خالل توظيف أداتين
من أدوات ويب ،2.0وهما موقع الشبكة االجتماعية  ،Facebookومحررات الويب التشاركية " "WiKiعلى فاعلية الذات
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األكاديمية ،ودافعية اإلتقان ،وقد أظهرت النتائج أن التعلم التشاركي عبر الويب أدى إلى ارتفاع مستوى فاعلية الذات األكاديمية،
ومستوى دافعية اإلتقان لدى طالب عينة الدراسة ،كما أظهرت النتائج أيضا وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مستوى
فاعلية الذات األكاديمية ،ومستوى دافعية اإلتقان.
 دراسة العمري ( ) 2016التي حاولت الكشف عن أثر استخدام التعلم اإللكتروني التشاركي عبر الويب المعتمد على
بعض األدوات التعليمية التفاعلية (األلعاب التعليمية ،وسائط التعلم اإللكترونية ،وسائط المحاكاة اإللكترونية) على
التحصيل المعرفي واألداء المهارى للطالب المعاقين عقليا ً القابلين للتعلم في وحدة (الوضوء ،والصالة ،والعناية
بالذات) ،واثبتت النتائج أن التعلم اإللكتروني التشاركي عبر الويب فعال بدرجة عالية في تطوير المهارات المتعلقة
بالوضوء والصالة والعناية بالذات لدى الطالب المعاقين عقليا ً القابلين للتعلم ،في حين أن تأثيره على المهارات المتعلقة
بالعناية بالذات كان أكبر من تأثيره على المهارات المتعلقة بالوضوء والصالة لدى الطلبة من فئة المعاقين عقليا ً القابلين
للتعلم.
 كما هدفت دراسة عبد الرحمن ( )2016إلى بناء بيئة تعلم إلكترونية ،لتنمية المفاهيم محركات بحث الويب غير المرئية
لقواعد بيانات المكتبات الرقمية على الويب وأنظمة المعلومات المتكاملة لدى طالب كلية التربية ،وأيضا قياس فعاليتها
في تنمية معتقدات الكفاءة الذاتية لديهم ،وأظهرت النتائج أن التعلم باستخدام بيئة التعلم اإللكتروني التشاركي ذو فاعلية
في تنمية التحصيل ومستوى الكفاءة الذاتية لديهم ،ويرجع هذا إلى األثر الفعال الذي أحدثته أدوات بيئة التعلم التشاركي
( )ECLEفي بناء المعرفة تشاركيا بين المتعلمين ،وإتاحة الفرصة لهم للحوار والنقاش البناء من خالل تبادل الخبرات
فيما بينهم ،مما أسهم في تنمية المفاهيم المرتبطة بموضوع التعلم ،حيث تم توفير مساحات تشاركيه متعددة.
 واستهدفت دراسة خلف هللا ( )2016التحقق من فاعلية برنامج عبر المدونات اإللكترونية بأسلوب التعلم التشاركي
مقابل التعلم التنافسي في اكساب طالب شعبة تكنولوجيا التعليم (مستقلين -معتمدين) مهارات توظيف تطبيقات الجيل
الثاني للويب في التعليم ،وقد توصلت النتائج إلى فاعلية استخدام كال األسلوبين التعليم التشاركي والتعلم التنافسي عبر
المدونات اإللكترونية بصرف النظر عن األسلوب المعرفي (معتمد -مستقل) في تحصيل وأداء أفراد مجموعة البحث،
مع تفوق طالب التعلم التشاركي بالمدونات اإللكترونية على طالب التعلم التنافسي بصرف النظر عن االسلوب
المعرفي في تحصيل وأداء أفراد المجموعة ،وتوصل أيضا إلى تفوق أفراد المجموعة ذوو األسلوب المعرفي (معتمد)
على أفراد المجموعة ذوو األسلوب المعرفي (مستقل) بصرف النظر عن اسلوب التعلم (تشاركي -تنافسي) في
التحصيل واألداء ،وأظهرت النتائج عدم وجود أثر للتفاعل أو التأثير المشترك للمتغيرين أسلوب التعلم (تشاركي-
تنافسي) واألسلوب المعرفي (مستقل -معتمد) على تحصيل وأداء أفراد المجموعة.
 وأكدت دراسة مرجان ( )2015على فاعلية التدريس التشاركي في تدريس الرياضيات لتنمية بعض عادات العقل لدى
طالب المرحلة المتوسطة ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )43طالبا وطالبة من طالب الصف الثاني اإلعدادي ،حيث
درس طالب مجموعة البحث (وحدة المساحات) بمقرر رياضيات الصف الثاني اإلعدادي بالفصل الدراسي الثاني،
باستخدام برنامج قائم على التدريس التشاركي في تدريس الرياضيات.
المحور الثاني :دراسات اهتمت بحل المسائل اللفظية:
 كما أجرى الرسول وعبد القادرو عبدهللا ( )2017دراسة للتعرف على فاعلية استخدام طريقة حل المشكالت فى
تدريس المسائل الرياضية اللفظية على التحصيل الدراسي لتالميذ الحلقة الثانية بمرحلة التعليم األساس بمحلية
الخرطوم ،وتوصلت الدارسة الى نتائج من أهمها أن هنالك صعوبات تواجه معلمي الرياضيات في استخدام طريقة
حل المشكالت في حل المسائل اللفظية ،وهنالك صعوبات تواجه التالميذ الحلقة الثانية في استخدام طريقة حل المشكالت
في حل المسائل اللفظية ،وهنالك صعوبات تتعلق بمنهج رياضيات الحلقة الثانية بمرحلة التعليم األساسي في حل
المسائل الرياضية.
 دراسة غنيم ( )2014تاني هدفت التعرف علي أثر تدريب طالبات الصف الخامس االبتدائي على استراتيجية حل
المسائل الرياضية اللفظية على تحصيلهن الرياضي باستخدام استراتيجية حل المسائل الرياضية اللفظية بشكل خاص،
وأشارت نتائج الدراسة بوجود أثر ذو داللة إحصائية لطريقة تدريب الطالبات على استراتيجية حل المسائل الرياضية
اللفظية على تحصيلهن الرياضي ،كما بينت النتائج أيضا بوجود فرق ذا داللة احصائية لتفاعل طريقة التدريس
والمستوى التحصيلي على تحصيل الطالبات في حل المسائل اللفظية .وجاءت توصيات الباحث على ضرورة تضمين
وزارة التربية والتعليم بتوظيف المناحي البيئية في تكوين مسائل اللفظية متدرجة في الصعوبة والصياغة اللغوية
والعمليات الحسابية.
 كما هدفت دراسة العبودي ( )2011إلى معرفة صعوبات حل المسائل اللفظية في الرياضيات لدى تالمذة الصف
الخامس االبتدائي من وجهة نظر معلميهم ،وأظهرت النتائج وجود صعوبات لدى تالمذة الصف الخامس االبتدائي في
حل المسائل التي تحتوي على أكثر من عملية حسابية ،وكذلك صعوبة في تحديد الكلمات المفتاحية لحل المسألة،
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وصعوبة أخرى في حل المسائل التي من خارج المنهاج ،والمسائل التي تتضمن عدد من الخطوات ،ولم تظهر النتائج
صعوبات تذكر في المسائل التي تتضمن عمليات الجمع والطرح والضرب وتقريب األعداد كما أظهرت النتائج وجود
اختالفات بسيطة في الصعوبات بين التالميذ والتلميذات.
تعليق على الدراسات والبحوث السابقة:
من خالل العرض السابق للدراسات التي تناولت التعلم االلكتروني التشاركي نجد أن هذه الدراسات تدور حول أهمية تلك البيئة
في تواجد تفاعل حقيقي في الوقت الحقيقي بين الطالب وبعضهم ،وبين الطالب والمعلم ،وما يعقب هذا التفاعل من تنمية
المهارات المختلفة بين الطالب.
كما أظهرت نتائج الدراسات السابقة أن توظيف التعلم االلكتروني التشاركي يؤدي إلى نتائج متميزة ،قد تتفوق في بعض األحيان
على النتائج المترتبة على استخدام تلك االستراتيجية في بيئات التعلم التقليدية؛ حيث يتيح تطبيق تلك االستراتيجية عبر اإلنترنت
قدرا من الثقة للمتعلم في التعامل مع مجتمع التعلم والعمل بشكل نشيط في موضوع التعلم ،دون خجل أو خوف من المعلم أو
ً
من أقرانه من المتعلمين ،كما كانت من نتائج هذه الدراسات :أن المناقشات النصية تتيح للمتعلم فرصة أكبر في المشاركة في
إبداء رأيه وطرح أفكاره دون قلق أو خوف ،كما أنها تشعره باألمان والحرية في عملية التعلم؛ حيث إنها ال تظهر تعبير وجه
المتعلم وال نبرة صوته .فالمتعلم له الحرية الكاملة في إبداء رأيه وطرح أفكاره واختيار مصادر التعلم المختلفة المتاحة على
اإلنترنت ،لك ن التحكم يعني :مراقبة المعلم للمتعلم في مسار النقاش وتوجيهه عن طريق طرح سؤال –مثال-يوجهه للمسار
الصحيح ،أو إعطائه فكره ليتجه إليها في موضوع النقاش والمشاركة.
بالرغم من أهمية المناقشات اإللكترونية في عملية التعليم التي أكدتها العديد من الدراسات إال أن بعض هذه البيئات تفتقد إلى
التصميم التعليمي لها وتنظيم استخدامها كاستراتيجيات تدريس ،والسيما االستراتيجيات التعليمية التي تحدد اإلجراءات واألنشطة
التعليمية المحددة والمرتبة في تسلسل مناسب؛ لتحقيق أهداف تعليمية معينة في فترة زمنية محددة ،وقد أوصت العديد من
الدراسات السابقة بضرورة االهتمام باإلطار التربوي والتصميم التعليمي ،ووضع استراتيجية تعليمية الستخدام التعلم االلكتروني
التشاركي عبر الويب في العملية التعليمية.
كما تحتاج هذه التطبيقات إلى استراتيجيات تعليمية فعالة؛ لتحديد الدور الذي سيقوم به كل فرد في مختلف البيئات التعليمية؛
وذلك باستخدام المناهج واألنشطة التعليمية المختلفة في الفصل وعلى اإلنترنت؛ إلثراء المحتوى المقرر تدريسه.
كما يقع على المعلم دور كبير في هذه العملية؛ حيث يتميز هذا الدور بتحمل المعلم أو القائم بالعملية عبئًا معرفيًّا ومعلوماتيًّا
كبيرا في إدارة وتوجيه األطراف المشاركة ،وسوف نتعرض خالل هذه الدراسة لطرق إدارة المناقشات المتزامنة المباشرة عبر
ً
الويب.
من هنا حاول البحث الحالي االهتمام باألسس التصميمية لبيئة التعلم االلكتروني التشاركي لتحسين مخرجات التعلم المستهدفة
منها؛ وفي سبيل ذلك حاول البحث الت وصل إلى استخدام التعلم التشاركي ،وأثره في تنمية حل المسائل اللفظية في الرياضيات
لدى طالبات المرحلة المتوسطة.
أوجه اإلفادة من اإلطار النظري والدراسات والبحوث السابقة:
استفادت الباحثة من هذا المحور محاولة التغلب على أهم التحديات التي تواجه المعلمين عبر الويب في إدارة المناقشات ،والتي
تتمثل في تباين األدوار الملقاة على عاتق كل منهم؛ وبخاصة ما يتعلق بممارسة دور المدرس والميسر أو الوسيط بعملية التعلم
اإلليكتروني ،باإلضافة إلى تحديد أهم الطرق أو األساليب المختلفة التي يتبعها المتعلم أو المعلم في برامج التعليم اإللكتروني
التشاركي عبر اإلنترنت ،كما استطاع البحث تحديد كيفية قياس وتقييم نتائج التعلم االلكتروني التشاركي وكيفية تصميمها بداية،
ومسئولية المعلم خالل عملية التطبيق ،ونهاية بالوصول للمخرجات التعليمية .ودور المعلم في تنمية مهارة التعلم النقدي بين
الطالب المش اركين ،تحديد الدور التقني للمعلم أو الوسيط ،والجهد الذي يبذله لتقريب األفكار والمعارف وتوصيلها للمتعلمين.
وفى ضوء عرض الدراسات والبحوث السابقة والتعليق على كل قسم من أقسامها أمكن تحديد أوجه االستفادة من تلك الدراسات
في النقاط التالية:
 بناء استبانة لتحديد مهارات حل المسائل اللفظية الالزمة لطالبات الصف األول المتوسط ،وحساب صدقه
وثباته.
 بناء وتصميم مواد المعالجة التجريبية التي تساعد على تنمية حل المسائل اللفظية لدى طالبات الصف األول
المتوسط.
 تدعيم التصور الخاص ببناء اإلطار النظري للبحث.
 صياغة فروض الدراسة في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسات السابقة.
 ساعدت الدراسات السابقة في اختيار التصميم التجريبي للدراسة ،حيث تم اختيار مجموعتين إحداهما تجريبية
واألخرى ضابطة مع تطبيق األدوات قبليا ً وبعديا ً وتحديد أنسب أساليب المعالجة اإلحصائية.
 صياغة وتفسير نتائج الدراسة ومدى ارتباطها بالدراسات والبحوث السابقة.
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اجراءات الدراسة:
منهج الدراسة ومتغيراتها:
استخدمت الباحثة في هذه الدراسة أحد تصميمات المنهج التجريبي وهو شبه المنهج التجريبي القائم على مجموعتين (ضابطة،
تجريبية) ذات اختبارين (قبلي ،بعدي).
المنهج التجريبي :وهو مالحظة أثر عوامل محددة من خالل ضبط ظروف وأساليب ووسائل عملها واستثناء تأثيرات عوامل
نظيره أو إضافة أخرى قد تتدخل سلبا ً أو إيجابا في هذا التأثير لغرض التحقق من نوع ومقدار األثر الذي ينجم عن تأثير العوامل
المستقلة على العوامل التابعة.
وقد أتبعت الباحثة هذا المن هج للتأكد من أثر استخدام التعلم االلكتروني التشاركي في الرياضيات على تنمية مهارة حل المسألة
اللفظية لطالبات الصف األول المتوسط بمنطقة الباحة.
المتغيرات المستقلة :اشتملت الدراسة الحالية على متغير مستقل واحد استراتيجية التدريس في ضوء التعلم التشاركي في
الرياضيات ،لطالبات الصف األول المتوسط.
المتغيرات التابعة :اشتملت الدراسة الحالية على متغير تابع هو :اختبار حل المسألة اللفظية للصف األول المتوسط.
مجتمع وعينة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع المدارس المتوسطة بمنطقة بالباحة للعام الدراسي 1438هـ1439-هـ والبالغ عددهن ()6892
وفقا إلحصائيات إدارة االختبارات بمنطقة الباحة والمسجلة بنظام نور (ادارة تعليم الباحة  ،)1439-1438وقد تم اختيار عينة
الدراسة بطريقة عشوائية بحيث اشتملت على عدد ( )50طالبة من طالبات الصف األول المتوسط بمجمع السيدة عائشة بنت
أبي بكر التابعة إل دارة التعليم بمنطقة الباحة ،وتم تقسيمهن إلى مجموعتين :مجموعة ضابطة تدرس الوحدة "الجبر والدوال"
بالطريقة التقليدية ،وأخرى تجريبية تدرس الوحدة في ضوء دليل المعلمة المعد باستراتيجية التعلم التشاركي.
أدوات الدراسة:
اشتملت الدراسة على األدوات التالية:
 برنامج قائم على التشاركية في وحدة الجبر والدوال للصف األول متوسط. اختبار تحصيلي في حل المسائل اللفظية لدى طالبات الصف األول متوسط (من اعداد الباحثة).التصميم التجريبي للدراسة:
ويتم التصميم التجريبي للدراسة كما هو مبين بالجدول التالي
جدول ( :)1التصميم التجريبي للدراسة
التطبيق القبلي
المجموعة
المجموعة الضابطة
المجموعة التجريبية

المعالجة التجريبية
الطريقة التقليدية
المعتادة داخل الصف

اختبار حل المسألة اللفظية (تطبيق قبلي)

استخدام استراتيجية
التعلم التشاركي

التطبيق البعدي
اختبار حل المسألة
(تطبيق
اللفظية
بعدي)

تحليل محتوى الوحدة التعليمية المستخدمة :
استلزم إعداد أدوات الدراسة إجراء عملية تحليل محتوى ،وقد تم تحليل المحتوى لوحدة "الجبر والدوال" المقررة على طالبات
الصف األول المتوسط في الفصل الدراسي االول – إلي أوجه التعلم التالية :مفاهيم – تعميمات – مهارات ،ويعد المحتوى من
مكونات المنهج والتي يمكن من خالله تحقيق األهداف ،ويرى زيتون ( )2003أن مهارات تحليل المحتوى قد حظيت باهتمام
كبير من الباحثين والمتخصصين في المناهج وطرق التدريس في العالم ،وقد تم تحديد أوجه التعلم المتضمنة في وحدة "الجبر
والدوال" المقررة على طالبات الصف األول المتوسط من خالل (مفاهيم – تعميمات – مهارات).
وقد تم اختيار وحدة "الجبر والدوال" المقررة لألسباب اآلتية:
 تحتوي الوحدة على العديد من المفاهيم التي سبق دراستها وبذلك يتوفر شرط وجود معرفة مسبقة لدى المتعلم
تساعد المعلمة على تنمية حل المسألة اللفظية التي تحتاج لمعرفة مسبقة وخلفية معرفية.
 الوحدة من الوحدات التي يتضمنها الكتاب المدرسي وليست وحدات مقترحة من جانب الباحثة ،وبذلك يسهل عملية
تطبيقها في مدارسنا بحيث ال يؤثر على سير العملية التعليمية بالمدارس الخاضعة للتجريب.
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 تضم الوحدة عددا ً من الموضوعات المهمة والمرتبطة بحياة الطالب بما يضفي واقعية على تجربة الدراسة وخاصة
في اعتمادها على بعض المفاهيم والحقائق والمهارات التي تقابل الطالبة في حياتها اليومية.
 أشارت بعض الدراسات مثل دراسة دعاء لبيب ( ،)2007زينب خليفة ( )2009إلى أن النمط التشاركي في
التعلم ،وخاصة الرياضيات قد ينمي القدرة على ضبط أي معلومة ،وأن تدريب الطالبات على االستعانة المباشرة
بعمليات التشارك وملحقات التعلم التشاركي الكترونيا قد يفيد في رفع كفاءتهم في وصف مالحظات ،إكمال
نصوص ،وضع تعميم ،تبرير حلول إعادة صياغة المشكلة الرياضية من صورة ألخرى ،التعبير عن العالقات
الرياضية بأي صورة وهي أمور مهمة في حل المسائل اللفظية وتفيد في الحياة العملية للطالب كثيراً.
 زمن تدريس الوحدة كبير نسبيا ً مما يتيح الفرصة لتنمية حل المسألة اللفظية.
 القيام بعملية التحليل. تحديد صدق التحليل. تحديد ثبات التحليل. تحديد أهداف تحليل المحتوى:تم تحديد الهدف من تحليل المحتوى في هذا البحث والذي تمثل في:
 تحديد أوجه التعلم (مفاهيم – تعميمات – مهارات) المتضمنة في محتوى وحدة الجبر والدوال المقررة على طالبات
الصف األول المتوسط في الفصل الدراسي األول 1439/38هـ.
 االستفادة من نتائج هذا التحليل في إعداد [دليل المعلمة – مجموعة أوراق الطالبات] في ضوء التعلم التشاركي لطالبات
الصف األول المتوسط.
 االستفادة من نتائج هذا التحليل في إعداد اختبار حل المسألة اللفظية لطالبات الصف األول المتوسط .
 القيام بعملية التحليل:
تم تحليل مح توى وحدة الجبر والدوال المقررة على طالبات الصف األول المتوسط في الفصل الدراسي األول إلى (مفاهيم –
تعميمات – مهارات) في ضوء بعض االعتبارات:
 أن يكون تحليل المحتوى من واقع كتاب المدرسي المقرر على الصف األول المتوسط للعام الدراسي
(1439/1438هـ).
 عدم استبعاد األنشطة والتدريبات الموجودة في نهاية كل درس ألنها متضمنة في هدف التحليل.
 استبعاد االختبارات الموجودة في نهاية الوحدة.
 تحديد صدق التحليل:
يقصد بصدق التحليل هو أن يقيس التحليل ما هدف إلى قياسه أو التوصل إليه بالفعل ،وللتحقق من صدقه تم عرض الوحدة بعد
التحليل في صورة استبانة على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال تدريس الرياضيات ومعلمي وموجهي
الرياضيات وتضمنت االستبانة ما يلي:
 .1عنوان البحث.
 .2الهدف من التحليل.
 .3التعريف اإلجرائي لكل من :المفهوم – التعميم – المهارة.
 .4المطلوب من المحكمين وهو:
 مدى انطباق كل عنصر من عناصر التحليل مع التعريف اإلجرائي المحدد له.
 هل نواتج التحليل تمثل المحتوى كله؟
 هل ترون إضافة أو حذف أي جانب من جوانب التعلم إلي التحليل؟
وقد جاءت نتائج االستبانة موضحة أن معظم عناصر التحليل متفقة مع التعريفات اإلجرائية لها وقد أبدى بعض المحكمين
مالحظاتهم ،وتم تعديلها في ضوء آرائهم ،وتعد النتائج السابقة دليالً على صدق التحليل.
 تحديد ثبات التحليل:يُقصد بثبات التحليل إعطاء نفس النتائج إذا تم التحليل عدة مرات بإتباع نفس القواعد واإلجراءات في أوقات مختلفة أو إذا
قام بالتحليل عدة أشخاص في وقت واحد بنفس القواعد (مراد ،سليمان ،)2002،شرط أن يقوم كل منهم بهذا العمل منفصالً وقد
قامت الباحثة باتباع األسلوبين وهما التحليل مرتين لفترة ( )20يوم بين التحليل األول والثاني تحت نفس القواعد في نفس الوقت
وتم حساب معامل ثبات التحليل باستخدام معادلة هولستي.
وفيما يلي نتائج تطبيق معادلة هولستي بين تكرارات الباحثة في عمليتي التحليل األولى والثانية لوحدة الجبر والدوال المقررة
على طالبات الصف األول المتوسط في الفصل الدراسي األول
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جدول ()2
نتائج عمليتي التحليل األولى والثانية لمحتوى وحدة الجبر والدوال المقررة على طالبات الصف األول المتوسط
فئة التحليل لوحدة الجبر
والدوال

التكرارات
المرة األولى لتحليل لمرة الثانية
الباحثة س2
الباحثة س1

التكرارات المتفق
لتحليل عليها
س1،2

معامل
للتحليل ر1

مفاهيم

16

15

15

0.96

تعميمات

5

4

4

0.88

مهارات

12

11

11

0.95

المجموع

33

30

30

0.95

الثبات

يتضح من الجدول السابق أن قيمة ثبات التحليل لوحدة وحدة الجبر والدوال هي ( )0.95وهي قيم تدل على ثبات مناسب للتحليل،
وفي ضوء ما سبق جاءت الصورة النهائية لتحليل محتوى وحدة الجبر والدوال المقررة على الصف األول المتوسط – الفصل
الدراسي االول.
بناء أداة القياس:
تهدف أدوات القياس بصفة عامة إلى معرفة مدى تحقيق الطالبات لألهداف اإلجرائية من دراسة مقرر وحدة الجبر والدوال
المقررة على الصف األول المتوسط الفصل الدراسي األول في ضوء التدريس من خالل التعلم التشاركي في الرياضيات،
وتمثلت أداة القياس للدراسة في اختبار حل المسألة اللفظية للصف األول المتوسط.
اختبار حل المسألة اللفظية للصف األول المتوسط (إعداده وضبطه):
تم إعداد اختبار حل المسألة اللفظية لطالبات للصف األول المتوسط ،وتضمن إعداده الخطوات التالية:
 تحديد الهدف من االختبار.
 تحديد مواصفات االختبار.
 إعداد وصياغة مفردات االختبار.
 تعليمات االختبار.
 تصحيح االختبار.
 صدق االختبار.
 التجربة االستطالعية لالختبار.
 – 1تحديد الهدف من االختبار:
يهدف اختبار حل المسألة اللفظية لوحدة (الجبر والدوال) إلى قياس مستوى الطالبات في حل المسألة اللفظية من خالل
مهاراته المتضمنة في االختبار بمقرر الجبر مرورا ً بالخبرات السابقة التي درستها الطالبات.
ولما كان هدف هذا البحث هو التعرف على فاعلية استخدام التعلم التشاركي في حل المسائل اللفظية في الرياضيات لدى
طالبات المرحلة المتوسطة ،فإنه من الضروري أن تكون مفردات االختبار غير مألوفة لديهم – بمعنى أن تكون مفردات االختبار
من نوع لم يمر بخبرة الطالبة قدر اإلمكان ،وبناء عليه فقد أعدت الباحثة اختبار حل المسألة اللفظية لوحدة الجبر والدوال من
مقرر الجبر – الفصل الدراسي االول للصف األول المتوسط.
 –2تحديد مواصفات االختبار:
يتضمن اختبار حل المسألة اللفظية أنشطة رياضية تجمع بين اجابات (√) و ( )Xفي عشرة مفردات ،وعشرة مفردات اخرى
لالختيار من متعدد .كلها في وحدة الجبر والدوال
 – 3إعداد وصياغة مفردات االختبار:
في ضوء الهدف من االختبار ،وفي ضوء األبعاد التي يقيسها االختبار ،وبعد إطالع الباحثة على األدبيات واألبحاث التي اهتمت
ببناء اختبار حل المسألة اللفظية ،وبعد تحديد مواصفات االختبار ونوع المفردات تم صياغة مفردات االختبار وقد راعت الباحثة
في صياغة مفردات اختبار حل المسألة اللفظية ما يلي:
 سهولة ووضوح األلفاظ والمعطيات والمطلوب أيضا ً في كل مفردة.
 تنوع مفردات االختبار من حيث المعرفة المهارات المستخدمة فيها.
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وكان عدد مفردات االختبار في صورته المبدئية ( )22مفردة ،وبعد عرضه على السادة المحكمين تم صياغة المفردات في
صورتها النهائية حيث تكون اختبار حل المسألة اللفظية من قسمين األول ( )10مفردات من نوع أسئلة الصواب والخطأ ،و()10
مفردات أخرى من نوع االختيار من متعدد.
جدول ()3
مواصفات اختبار حل المسألة اللفظية في وحدة الجبر والدوال للصف األول المتوسط
درجة كل النسبة المئوية
رقم المفردة في عدد
المهارات الفرعية
لكل مفردة
مفردة
المفردات
االختبار
%5
درجة
10
 مهارة الفهم من [ ]10 -1
القسم األول :وضع عالمة (√) و
واحدة
مفردات
 مهارة
( )Xأمام العبارات.
التخطيط
 مهارة الحل
 مهارة
التحقق
%5
درجة
10
 مهارة الفهم من []20-11
القسم الثاني :اختبار االختيار من
واحدة
مفردات
 مهارة
متعدد
التخطيط
 مهارة الحل
 مهارة
التحقق
 20درجة %100
20
20
المجمــــــوع
 تقييم صالحية البنود:
ً
ً
بهدف معرفة مدي تأثير كل بند من بنود االختبار على قيمة معامل الثبات سواء ارتفاعا أو انخفاضا فقد تم استخراج سلسلة من
معامالت ألفا كرو نباخ بحيث يمثل كل معامل قيمة ثبات االختبار بعد حذف بنوده وهو في الوقت نفسه نوع من صدق المحك
للبنود ،وبالمثل فقد تم حساب متوسط وتباين كل بند من بنود االختبار بعد حذف أحد البنود  0والجدول رقم ( )6التالي يوضح
هذه القيم:
جدول ( :)6حساب متوسط وتباين كل بند من بنود االختبار (حل المسألة اللفظية)
معامل االرتباط المصحح معامل ألفا
البنود المتوسط التباين
813.
547. 25.533 12.83
1
815.
523. 25.558 12.93
2
821.
414. 26.179 12.98
3
899.
449. 25.548 12.38
4
880.
554. 25.754 12.80
5
810.
429. 25.067 12.90
6
818.
436. 26.010 12.88
7
812.
468. 25.512 12.78
8
806.
403. 24.948 12.78
9
804.
472. 24.933 12.70
10
790.
632. 23.074 12.05
11
898.
416. 25.615 12.63
12
801.
425. 25.122 12.93
13
854.
557. 25.907 12.88
14
876.
477. 23.456 13.33
15
800.
429. 24.025 12.03
16
792.
602. 23.231 12.00
17
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865.
782.
806.

456. 25.563
664. 21.026
338. 23.754

12.03
18
12.50
19
12.80
20
يتضح من الجدول رقم ( )6السابق ما يلي:
 عند مقارنة قيمتي المتوسط والتباين لكل بند على حدة بقيم المتوسط والتباين للبند بعد حذف درجته يتضح عدم اختالف القيمفي الحالتين وتقاربها بدرجة كبيرة ،باإلضافة إلى أن المدى الذي تذبذب فيها هذه القيم صغير جداً ،وهذا يؤكد أن جميع البنود
متجانسة إلى حد كبير في قياس ما وضعت من أجله.
 أن جميع قيم معامالت االرتباط المصحح بين السؤال والدرجة الكلية لالختبار عند حذف درجة السؤال دالة إحصائياً ،ويؤكدهذا تمتع جميع األسئلة بدرجة مقبولة من الصدق باعتبار بقية األسئلة محكا ً لقياس صدق السؤال (السيد محمد أبو هاشم،2004 ،
 ،)314وهذه المعامالت تعتبر معامل تميز لكل سؤال باعتبار بقية البنود كمحك.
 أن معامالت ثبات ألفا كرو نباخ لالختبار ال يتأثر بعد حذف أي سؤال وهذا يعد مناسبا وتتفق هذه النتيجة مع صدق المحكينالسابق.
جـ – حساب معامل ثبات االختبار:
تم حساب ثبات االختبار بطريقتين:
( )1طريقة االتساق الداخلي:
وتم ذلك من خالل حساب معامالت االرتباط لبيرسون بين كل سؤال والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ،وكذلك ارتباط كل
بعد والدرجة الكلية لالختبار ،ويوضح ذلك الجدول التالي:
جدول ( )7معامالت االرتباط بين كل سؤال والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه
السؤال معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط
1

**779.

11

**730.

2

**699.

12

**734.

3

**737.

13

**765.

4

**756.

14

**784.

5

**877.

15

**714.

6

**744.

16

**800.

7

**685.

17

**744.

8

**630.

18

**785.

9

**801.

19

**730.

10

**765.

20

**775.

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت ارتباط السؤال بالدرجة الكلية لالختبار دالة إحصائيا ً عند مستوى ()0.01
ويحقق هذا درجة مرتفعة من االتساق الداخلي للمفردات 0
( )2حساب معامل ثبات االختبار
يقصد بثبات االختبا ر درجة االتساق في النتائج التي تعطيها أداة التقويم إذا ما طبقت على عينة من الممتحنين أكثر من مرة في
ظروف تطبيقية متشابهة.
ً
ولحساب معامل الثبات تم استخدام معادلة كودر ريتشاردسون ،ألنها أكثر شيوعا في تقدير الثبات ،وقياس مدى االتساق الداخلي
للفقرات ،وتستخدم في االختبارات التي تعطي فيها درجة واحدة لإلجابة الصحيحة ،وصفر لإلجابة الخاطئة ،وقد أشارت معامل
ثبات االختبار  ،0.811معامالت الثبات مرتفعة ،وهي قيم دالة عند مستوى ( )0.01وتدل على أن االختبار على درجة مناسبة
من الثبات والتجانس.
 -معامالت الصدق الذاتي :وهو يساوي جذر معامل الثبات ،وقد بلغت نسبته ( )0.900وهي قيم دالة عند مستوى (.)0.01
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د -حساب معامالت السهولة والصعوبة والتمييز والتباين ألسئلة االختبار:
 معامل السهولة والصعوبة والتباين ألسئلة االختبارتقاس سهولة أي مفردة بحساب المتوسط الحسابي لإلجابات الصحيحة وبما أن الطالبات يتركن أحيانا ً بعض األسئلة دون اإلجابة
عليها ،لذلك تم حساب المتوسط الحسابي للذين اجابوا فعالً عن المفردة إجابات صحيحة أو إجابات خاطئة على أن تستبعد األسئلة
المتروكة (رضا.)673 - 645 ،2003 ،
تم حساب معامل الصعوبة لكل مفردة من مفردات االختبار عن طريق حساب المتوسط الحسابي لإلجابة الصحيحة ،باستخدام
المعادلة التالية:
وتم حساب معامل الصعوبة = مجموع العالمات المحصلة للسؤال (الفقرة) × %100
عدد الطالب × درجة السؤال
وتم حساب معامل الصعوبة =  – 1معامل السهولة
واعتبرت الدراسة الحالية األسئلة التي تصل في معامل السهولة إلى أكبر من ( )0.9تكون شديدة السهولة ،واألسئلة التي يصل
معامل الصعوبة فيها إلى أكبر من ( )0.7تكون شديدة الصعوبة ويجب التعديل أو الحذف ،وبعد حساب معامالت السهولة
ومعامالت الصعوبة لمفردات االختبار وجد أن معامالت السهولة لمفردات االختبار تراوحت بين ( )0.82-0.4ومعامالت
الصعوبة تراوحت بين ( ،)0.40-0.18ولحساب معامل صعوبة االختبار تم تطبيق معادلة معامل الصعوبة.
وتم حساب معامل التباين بين مفردات االختبار بالمعادلة التالية:
التباين = معامل الصعوبة × معامل السهولة
وتدل قيمة التباين على مدى اقتراب أو ابتعاد الفروق التي تقيسها كل مفردة وتكون أقصى قيمة لها ( ،)0.25وقد تراوحت قيم
تباين االختبار بين (.)0.25 – 0.14
 تحديد معامالت التمييز لمفردات االختبار:تم حساب معامل التمييز لكل سؤال (مفردة) من أسئلة االختبار وذلك كاآلتي:
 ترتيب درجات الطالبات من األعلى إلى األدنى.
 تقسيم الدرجات إلى مجموعتين %50 :تمثل الدرجات العليا %50 ،تمثل الدرجات الدنيا.
 تحديد عدد الطالبات اللذين أجابوا إجابة صحيحة في كل مجموعة عن كل مفردة على حدة.
 تطبيق المعادلة التالية.

سع-سد
 1/ 2ن
ويقبل السؤال إذا لم يقل معامل تمييزه عن  .0.30وقد تراوحت معامالت التمييز ألسئلة االختبار بين ( .)0.78-0.34مما يدل
على أن القدر التمييز ألسئلة االختبار مناسبة.
 معامل التمييز ألسئلة اختبار حل المسائل اللفظية:يرتبط معامل التمييز إلى درجة كبيرة بمعامل الصعوبة ،فإذا كان الغرض من االختبار هو أن يفرق بين القادرين من الطالبات
وأولئك األقل قدرة ،فإن السؤال المميز هو ما يقود إلى هذا الغرض ،وقد تم حساب معامل التمييز بإتباع الخطوات التالية:
 ترتيب نتائج الطالبات في كل سؤال تنازلياً.
 تقسيم الطالبات حسب نتائج كل سؤال إلى ( )3فئات ،مجموعتين عليا ودنيا وتمثل أعلى  % 27من األوراق ذات الدرجات
العليا ،وأدنى  % 27منها ذات الدرجات الدنيا ،ومجموعة ثالثة تمثل  %46من الطالبات.
وتم حساب معامل التمييز لألسئلة باستخدام المعادلة التالية:
معامل التمييز = (عدد طالبات الفئة العليا الذين أجابوا على السؤال إجابة صحيحة – عدد طالبات الفئة الدنيا الذين أجابوا على
السؤال إجابة صحيحة) ÷ عدد إحدى المجموعتين
 اختيار عينة الدراسة:اختيرت عينة الدراسة للتجربة األساسية مكونة من ( )50طالبة من مدرسة السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق المتوسطة التابعة
إلدارة التعليم بالباحة لعام 1439/1438هـ ،وقد قسمت العينة إلى مجموعتين تجريبية ،وضابطة:
 تطبيق أداة القياس قبليا ً (تجانس المجموعات):قامت الباحثة بتطبيق أداة القياس (اختبار تحصيلي لحل المسألة اللفظية) تطبيقا ً قبليا ً على عينة الدراسة بمجموعتها التجريبية
والضابطة وذلك لمعرفة مدى تكافؤ افراد العينة والتجانس بينها ،وكانت أهم نتائج التطبيق القبلي لألدوات كما يلي:
 -نتائج تجانس المجموعتين على اختبار مهارة حل المسألة اللفظية:
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تم تطبيق (اختبار حل المسألة اللفظية) قبليا ً على عينة الدراسة لقياس للتعرف على المعلومات السابقة للعينة قبل تطبيق
الوحدة المعدة وحساب التجانس بين المجموعتين التجريبية والضابطة.
 مدى تجانس العينتينيقصد بتجانس العينات مدى انتسابها إلى أصل واحد أو أصول متعددة ،فإذا انتسبت العينات إلى أصل واحد فهي متجانسة وإذا
لم تنتسب العينات إلى أصل واحد فهي غير متجانسة ،وبالطبع يصعب بالنسبة للباحثة تحديد أصول العينات لتحديد تجانسها لذا
يمكنه استخدام النسبة الفائية لتحديد التجانس.
ويحدد تجانس العينتين من خال ل حساب قيمة النسبة الفائية حيث تحسب من العالقة بين التباين األكبر والتباين األصغر كما في
المعادلة التالية:
التباين األكبر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف=
التباين األصغر
حيث أن التباين األكبر هو التباين األكبر في القيمة دون التحيز ألحد العينتين ،والتباين األصغر هو األصغر في القيمة دون
التحيز ألحد العينتين.
 تم تطبيق اختبار حل المسائل اللفظية على طالبات الصف األول المتوسط (عينة الدراسة االستطالعية) وكان الهدف من
ذلك:
 التأكد من عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي د رجات طالبات المجموعة الضابطة والتجريبية في المتغير
التابع – بما يشير إلى تكافؤ المجموعتين وقد كانت النتائج كما يلي:
 تكافؤ المجموعات قبل البدء في الدراسة التجريبية:للتأكد من تكافؤ مجموعات الدراسة قبل البدء في التجربة طبقت الباحثة االختبار التحصيلي على المجموعتين (الضابطة،
والتجريبية) ،وذلك باستخدام اختبار "ت " للفروق بين العينات المستقلة ويبين الجدول رقم ( )8التالي خالصة نتائج اختبار "ت"
للتطبيق القبلي لالختبار التحصيلي لمجموعتي الدراسة.
جدول ( )8نتائج اختبار "ت" للتطبيق القبلي لالختبار التحصيلي لمجموعتي الدراسة
المجموعة العدد المتوسط االنحراف المعياري قيمة "ت" مستوى الداللة
 0.243غير دال إحصائيا
1.173
اختبار حل المسألة اللفظية الضابطة 9.28 25
1.150
التجريبية 9.36 25
يتضح من الجدول رقم( )8السابق أن قيمة " ت "غير دالة إحصائيا مما يدل على تكافؤ المجموعات قبل البدء في الدراسة في
االختبار التحصيلي والشكل رقم ( )5التالي يوضح هذه النتائج:

شكل ( )5تكافؤ المجموعات قبل البدء في الدراسة
 تطبيق التجربة البحثية:قامت الباحثة " بتدريس الوحدة على المجموعة التجريبية وقامت ايضا بالتدريس بالطريقة المعتادة لطالبات المجموعة
الضابطة ،على طالبات المجموعتين المختارتين عشوائيا لعينة للدراسة ،وتم اختيارهم من مدرسة السيدة عائشة بنت أبي بكر
الصديق المتوسطة التابعة إلدارة التعليم بالباحة.
 -تطبيق أدوات القياس بعدياً:
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بعد االنتهاء من تدريس مقرر الوحدة سواء للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ،تم عرض اختبار حل المسألة اللفظية
للتطبيق البعدي على المجموعتين بعد انتهاء تطبيق المعالجة التجريبية ،بعد ذلك قامت الباحثة بتصحيح ورصد درجات (اختبار
حل المسألة اللفظية) ،تمهيدا ً لمعالجتها إحصائيا ً والوصول إلى نتائج الدراسة.
األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
للتحقق من هذه الفروض تم استخدام التحليل اإلحصائي لبرنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSعن طريق
استخدام األساليب اإلحصائية التالية:
 اختبار " ت" للمجموعات المرتبطة لقياس الفروق بين متوسطات درجات الطالبات في كال من التطبيقين البعدي
والقبلي
 اختبار " ت" للمجمو عات المستقلة لقياس الفروق بين متوسطات درجات الطالبات بين المجموعتين الضابطة
والتجريبية
 قياس حجم األثر بحساب مربع إيتا )Eta squared (²η
ت²
مربع إيتا
( = )η²ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت + ²درجات الحرية
×2ت


قوة التأثير (= )d

درجات الحرية

 اختبار حل المسألة اللفظية للصف األول المتوسط (إعداده وضبطه) :
لما كان هدف البحث التعرف علي فاعلية وحدة تعليمية باستخدام التعلم االلكتروني التشاركي في تدريس الرياضيات لتنمية
حل المسائل اللفظية لدى طالبات الصف األول المتوسط "  ،فإنه من الضروري أن تكون مفردات االختبار غير مألوفة لديهن
– بمعنى أن تكون مفردات االختبار من نوع لم يمر بخبرة الطالبة قدر اإلمكان ،وبناء عليه فقد أعدت الباحثة اختبار حل المسألة
اللفظية لوحدة الجبر والدوال من مقرر الجبر – الفصل الدراسي االول للصف األول المتوسط
وتضمن اختبار حل المسألة اللفظية أنشطة رياضية تجمع بين اجابات (√) و ( )Xفي عشرة مفردات ،وعشرة مفردات أخرى
لالختيار من متعدد  .كلها في وحدة الجبر والدوال ،وذلك بعد إطالع الباحثة على األدبيات واألبحاث التي اهتمت ببناء اختبار
حل المسألة اللفظية ،وبعد تحديد مواصفات االختبار ونوع المفردات تم صياغة مفردات االختبار ،وكان عدد مفردات االختبار
في صورته المبدئية (  ) 22مفردة.
– حساب صدق وثبات االختبار:
الصدق الظاهري ( صدق المحكمين) :
بعد صياغة أسئلة االختبار وتعليماته في صورته المبدئية ،تم عرض هذه الصورة على مجموعة من المحكمين المتخصصين
في هذا المجال ،إلبداء آرائهم ووجهة نظرهم.
وبناء على ذلك تمت إعادة صياغة بعض األسئلة التي اقترحوا تعديلها ،وحذف بعض األسئلة الغير مناسبة ،وجاءت نسبة
االتفاق علي األسئلة األخرى من  %90إلي %100؛ وبالتالي أصبح عدد أسئلة االختبار  20سؤال بواقع  10أسئلة في (√) و
( ، )Xو( )10أسئلة أخرى في االختيار من متعدد ،وبذلك أصبح االختبار قابال للتطبيق في صورته النهائية.
طريقة االتساق الداخلي  :وتم من خالل حساب معامالت االرتباط لبيرسون بين كل سؤال والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي
إليه ،وكذلك ارتباط كل بعد والدرجة الكلية لالختبار ،ويوضح ذلك جدول(:)1
جدول ( )1معامالت االرتباط بين كل سؤال والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه
السؤال معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط
**730.
11
**779.
1
**734.
12
**699.
2
**765.
**
13
737.
3
**784.
**756.
14
4
**714.
**
15
877.
5
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**800.

**744.
16
6
**744.
17
**685.
7
**785.
18
**630.
8
**730.
19
**801.
9
**775.
20
**765.
10
يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت ارتباط السؤال بالدرجة الكلية لالختبار دالة إحصائيا ً عند مستوى ()0.01
ويحقق هذا درجة مرتفعة من االتساق الداخلي للمفردات 0
ً
لحساب معامل الثبات تم استخدام معادلة كودر ريتشارد سون ،ألنها أكثر شيوعا في
حساب معامل ثبات االختبار:
تقدير الثبات ،وقياس مدى االتساق الداخلي للفقرات ،وتستخدم في االختبارات التي تعطي فيها درجة واحدة لإلجابة الصحيحة،
وصفر لإلجابة الخاطئة.
جدول ( )2معامالت الثبات لالختبار ككل
معامل الثبات **0.811
*دال عند( ** ، )0.05دال عند ()0.01
يتضح من الجدول رقم ( )2أن معامالت الثبات مرتفعة ،وهي قيم داله إحصائيا عند مستوي  0.01وتدل على أن االختبار
على درجة مناسبة من الثبات والتجانس .
حساب معامالت الصدق الذاتي  :وهو يساوي جذر معامل الثبات
جدول ( )3معامالت الصدق الذاتي لالختبار ككل
معامل الصدق الذاتي **0.900
*دال عند( ** ، )0.05دال عند ()0.01

ملخص نتائج الدراسة وتوصياتها ومقترحاتها:
وقد تبنى البحث الحالي فاعلية برنامج قائم على التعلم التشاركي في تنمية حل المسائل اللفظية لدى طالبات المرحلة المتوسطة.
أوال :ملخص النتائج
وجاءت طبيعة مشكلة الدراسة كما يلي:
يعود تدني تحصيل الطالبات في مادة الرياضيات هو عدم مقدرتهم على حل المسائل الرياضية بشكل عام والمسائل الرياضية
اللفظية بشكل خاص وهو موضوع البحث ،لقد نبع إحساس الباحثة بمشكلة البحث الحالي من خالل المصادر التالية:
 .1نتائج وتوصيات الدراسات السابقة:
وفي ضوء مراجعة الدراسات والبحوث السابقة تبين ندرة الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت فاعلية التعلم التشاركي في
تنمية مهارات حل المسائل اللفظية لدى طالبات المرحلة المتوسطة (على حد علم الباحثة) ،كان ذلك دافعا ً للباحثة إلجراء البحث
الحالي.
قد أوصت دراسة "عبد القادر" ( )2013بضرورة تبني المعلمين طرقا واستراتيجيات للتدريس تسهم في تخطي أزمة صعوبات
حل المسألة اللفظية الرياضية.
وقد أوصت دراسة مرجان ( )2015تدريب المتعلمين على استخدام استراتيجية التعلم التشاركي في تدريس الرياضيات.
 -2نتائج الدراسة االستطالعية
قامت الباحثة بتصميم اختبار تحصيلي عبارة عن مجموعة من المسائل اللفظية لوحدة في الجبر الفصل الدراسي األول لطالبات
الصف األول متوسط وتم تطبيق االختبار على عينة عشوائية من طالبات مدرسة متوسطة وثانوية فاطمة بنت اليمان بمنطقة
الباحة  ،وعددهم ( ) 40طالبة ،وتم تطبيق اختبار حل المسائل اللفظية وبعد تصحيح حلولهم على تلك المشكالت ،تبين تدني
مستوى الطالبات في حل المسائل اللفظية.
 -3المقابالت الشخصية
قامت الباحثة بعمل مجموعة من المقابالت الشخصية الغير مقننة مع بعض طالبات الصف األول متوسط ،وقد ركزت فيها
الباحثة على عدة محاور أساسية:
 تصورات الطالبات عن مدى تمكنهم من حل المسائل اللفظية.
 المشكالت التي تحول دون تمكن الطالبات من حل المسائل اللفظية من وجهه نظرهن.
 مدى استخدام المعلمات لبعض األساليب واستراتيجيات التعلم الحديثة مثل التعلم التشاركي في تدريس الرياضيات.
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وقد خرجت الباحثة من هذه المقابالت الشخصية بنتائج تؤيد خبرات الباحثة ،إذ كشفت هذه المقابالت عن شكوى العديد من
الطالبات ،حيث انهن يجدن صعوبة في حل المسائل اللفظية الواردة بكتب الرياضيات المقررة عليهن ،وحاجة الطالبات الى
خطوات تساعدهن على حل المسائل اللفظية وألن النماذج التي تعرض للمسائل داخل الحصة غير كافية ،حيث أن طريقة
التدريس الحالية – من وجهة نظرهن – غير كافية ،كما كشفت المقابالت عن أن بعض الطالبات ليس لديهن فكرة كافية عن
التعلم التشاركي وكيفية توظيفه في تعلم الرياضيات ،وبعض الطالبات يعتقدن بفاعلية مشاركتهم أو مشاركة بعض زميالتهن في
اعطاء أمثلة وحلها ،وأنهن يواجهن بعض المشكالت مثل ضيق وقت الحصة وحاجة بعض الطالبات للتواصل المستمر مع
المعلمات باإلضافة لتكرار الشرح واألمثلة التي عرضت بالحصة ،ويفضلن توفر تعلم تشاركي لتدريس الرياضيات والمقررات
التي يدرسونها.
وبنا ًء على مزايا وفوائد التعلم التشاركي فقد كانت تلك المزايا دافعا ً للباحثة لمحاولة االستفادة من تلك المزايا في التعرف على
أثر برنامج قائم على التعلم التشاركي في تنمية حل المسائل اللفظية لدى طالبات المرحلة المتوسطة ،ومن ثم فقد صاغت الباحثة
مشكلة البحث الحالي في العبارة التالية " :تدني مستوى حل المسائل اللفظية لدى طالبات المرحلة المتوسطة " مما يتطلب اإلجابة
عن سؤال رئيس " ما فاعلية برنامج قائم على التعلم التشاركي في تنمية حل المسائل اللفظية لدى طالبات المرحلة المتوسطة؟
"،م تم التعامل معه احصائيا من خالل فرضيتين  ،وعليه حاول البحث التحقق من صحة الفرضيتين التاليتين :
 .1للتحقق من صحة الفرضية األولى للدراسة والتي تنص على " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي
درجات طالبات المجموعة التجريبية (الذين درسوا باستخدام برنامج قائم على التعلم التشاركي) وطالبات
المجموعة الضابطة (الذين درسوا بالطريقة التقليدية) في التطبيق البعدي الختبار حل المسائل اللفظية عند مستوي
داللة (≤  ، ".)0.01قام الباحث بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) للعينات المستقلة .
،" .2حقق من صحة الفرضية الثانية للدراسة والتي تنص على "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي
التطبيقين البعدي والقبلي لدرجات طالبات المجموعة التجريبية (الذين درسوا باستخدام برنامج قائم على التعلم
التشاركي) في التطبيق البعدي الختبار حل المسائل اللفظية عند مستوي داللة (≤  ، ".)0.01قامت الباحثة
بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) للعينات المستقلة :
وتم التحقق من صحة الفرضيتين باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة كما ورد في فصل مناقشة النتائج ،وتوصلت الباحثة
ألهم النتائج كما يلي:
 عدم صحة فرضيتي الدراسة  :حيث وجدت فروق ذات داللة احصائية في اختبار حل المسألة اللفظية بين المجموعتين الضابطة
والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية عند مستوى داللة ≤ ( ، )0.01حيث بلغت قيمة " ت " ،،6.97وقيمة ايتا،0.97 ²
وقيمة وقوة التأثير( ،،d) 12.49وكذلك وجدت فروق دالة احصائيا بين التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لصالح
درجات التطبيق البعدي  ،حيث بلغت قيمة " ت " ،29.788وقيمة ايتا ،0.49 ²وقيمة وقوة التأثير(.d) 1ثانياً:ا يدل على فعالية
التدريس من خالل التعلم التشاركي على طالبات المجموعة التجريبية التي درست الوحدة التجريبية في ضوء الوحدة المعدة
بالنمط التشاركي في تنمية حل المسألة اللفظية لهن .
ثانيا ً  :توصيات الدراسة :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،توصي الباحثة بما يلي:
 التأكيد على واضعي مناهج الرياضيات ومطوريها بضرورة تصميم بعض الوحدات المناسبة لتنمية حل المسألة اللفظية
لما لها من أهمية بالغة في تعليم وتعلم الرياضيات.
 االسترشاد بالتصور المقترح لبيئة التعلم اإللكتروني التشاركي مع االستعانة بأدوات أخرى من الويب 2في مقررات
أخرى في التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي.
 التركيز على عمل دورات تدريبية فعلية وحقيقية وليست صورية يشرف عليها أساتذة متخصصون في مجال طرق
تدريس الرياضيات ترتبط بتنمية هذه المهارات لدى المعلم أوالً فكثيرا ً ما قد نجد معلما ً ال يعترف بوجود هذه
االستراتيجيات أو األنماط التشاركية بل البعض يعرفها اسما فقط ،حتى تؤتي ثمارها إذا ما تم العمل بها.
 االهتمام ببعض طرق التدريس التي تعتمد على التعلم التشاركي االلكتروني لما تضيفه في تدريس الرياضيات من
حيوية ونشاط متنوع في المراحل التعليمية المختلفة كما اثبتت معظم الدراسات.
 محاولة تضمين مقرر الرياضيات في المرحلة المتوسطة ،بعض استراتيجيات التدريس التي تنمي حل المسائل اللفظية
المختلفة وعمل أنشطة وتدريبات متنوعة بما يساعد في تنميتها ودفعهم نحو الشعور بان لهم قدرات متنوعة وإمكانات
يجب تحفيزها.
 توفير مناخ تعليمي يمكن الطالبات من التشاركية والتفاعل بما يساعد على التفكير الحر ويقلل لديهم التوتر والقلق
والخوف من الفشل وينمى االتجاهات اإليجابية نحو عملية التعليم والتعلم.
 أهمية استخدام مقاييس واستبانات تحدد ما هي المهارات اللفظية التي تلزم الطالبة في هذه المرحلة حتى يمكن التعامل
معها في ضوء ذلك مع إمكانية تنمية بعض المهارات األخرى.
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 تطوير أساليب المشاركة والتفاعل سواء كان الكتروني او غير الكتروني بحيث تتضمن قياس تمكن الطالبات من مهارة
حل المسألة اللفظية في الرياضيات بشكل مستمر.
ثالثاً :مقترحات الدراسة :في ضوء نتائج الدراسة تقترح الباحثة ما يلي:
 إجراء دراسة لمعرفة أثر استخدام التدريس من خالل التعلم التشاركي االلكتروني في تحسين بعض نواتج التعلم التي
لم تتناولها الدراسة الحالية مثل (تنمية القدرة على التخيل الرياضي ،مهارة توليد المعلومات ،أنماط التعلم (النشط،
المتأمل ،المتسلسل.)....،
 إعداد برنامج تدريبي لتنمية قدرات الطالبات المعلمات بكلية التربية على االكتشاف لبعض مهارات حل المسائل اللفظية
مبكرا للطالبات من خالل اختبارات جيدة ومقننة حيث أن هذا االكتشاف المبكر قد يؤدي إلى ظهور طالبة ذات شخصية
رياضية مستقلة مبكرا.
 إجراء دراسة مقارنة بين استراتيجيات التعلم التشاركي وبعض األساليب األخرى في التدريس مثل البرامج القائمة
على محاكاة التفاعلية في تنمية مهارة حل المسألة اللفظية.
 فاعلية وحدة مقترحة في مهارة حل المسألة اللفظية لتنمية (االستنتاج الرياضي ،التعلم النشط ،أسلوب حل المشكالت
لدى طالبات المرحلة االبتدائية).
 دراسة أثر استخدام التعلم التشاركي االلكتروني في تحسين نواتج التعلم لدى طالبات الفئات الخاصة (بطيء التعلم،
ذوي إعاقات بصرية متوسطة ،ذوي صعوبات التعلم الخاصة في الرياضيات).
 دراسة مهارة حل المسألة الرياضية للطالبات المتأخرات دراسياً ،مع بيان كيفية تنميتها.
 إجراء بحوث مماثلة للبحث الحالي في صفوف دراسية أخرى من المراحل التعليمية المختلفة.
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 على التحصيل الدراسي بمادة الرياضيات لدىSTEM فاعلية وحدة إثرائية وفق منحى
عينة من طالبات الصف السادس االبتدائي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية
سامية عبد هللا حمود المخزوم الغامدي
 االبتدائية الثانية والستون- مكتب التعليم بشرق الدمام- وزارة التعليم
:المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر وحدة إثرائية وفق منحى التكامل بين الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنولوجيا
 في وحدة الدوال واألنماط في مستوى التحصيل الدراسي لدى عينة من الطالبات في الصف السادس بمدينة الدمام فيSTEM
) طالبة تم اختيارهن بطريقة قصدية؛ كونهن في مدرسة الباحثة؛17(  وتكونت عينة الدراسة من،المملكة العربية السعودية
. واتبعت هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي بتصميم المجموعة الواحدة،ولتوفر األدوات والوسائل
 وتم التأكد من ثبات،وللتأكد من فروض الدراسة تم تصميم اختبار تحصيلي في وحدة الدوال واألنماط من إعداد الباحثة
STEM  كما قامت الباحثة بعدد من األنشطة وفق استراتيجية اإلثراء وفق منحى،وصدق أداة الدراسة
،وتم ذلك من خالل ربط الرياضيات بالعلوم والتكنلوجيا والهندسة من خالل برمجة جهاز مايكرو بت لتنفيذ حساس حرائق
. T-TEST  ثم جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا باستعمال اختبار،وبعد التطبيق البعدي ألدوات الدراسة
) بين متوسطي االختبار القبلي والبعديα≥0,05( وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة
.لصالح االختبار البعدي
 في وحداتSTEM  تدريب المعلمين على تصميم وتنفيذ منحى:وفي ضوء ذلك خرجت الباحثة بعدد من التوصيات منها
 وتشجيع الباحثين على، وكذلك تخصيص الوقت للتنفيذ بالمدارس وإزالة العوائق أمام تنفيذ المهمات،أخرى بمقرر الرياضيات
.STEM إجراء المزيد من الدراسات حول منحى
:الكلمات المفتاحية
. التحصيل الدراسي،STEM منحى التكامل بين الرياضيات والعلوم والتكنلوجيا والهندسة
Abstract
This study aimed to identify the impact of an enrichment unit according to the trend
Integration between STEM's math, science, engineering and technology
Unit of Functions and Patterns At the level of academic achievement I have a sample
of female students in the sixth grade in Dammam Saudi Arabia, and the study sample
was formed of (17) students were chosen in a deliberate way; conmen in a school
researcher; and to provide the tools and means, this study followed the quasi-curriculum
The experimental design of one group.
In order to ascertain the hypotheses of the study, an achievement test was designed
in the unit of the functions and patterns were prepared by the researcher, and the
reliability and validity of the tool was confirmed,
The researcher also carried out a number of activities according to strategy
Enrichment according to STEM.
Linking mathematics to science, technology and engineering through programming
Micro-bit device to carry out a fire sensor, after the remote application Study tools, then
collect data and process them statistically using T-TEST test.
The study found statistically significant differences at the level
Significance ( a≤ 0.05) between the pre and post test averages in favor
Post test.
In the light of this researcher came out after a number of recommendations, including:
Training Teachers to design and implement STEM-oriented in other module T math
course, as well as allocate time for the school implementation and removal barriers to the
implementation of missions, and encourage researchers to conduct further STEM
studies.
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المقدمة:
عملت المملكة العربية السعودية على وضع خطة تطويرية؛ لتطوير التعليم في البالد ووضع تصور لما يكون عليه الطالب
بالمملكة في المستقبل ،وهذه االستراتيجية تُر َّكز على بناء الفرد المتكامل القادر على دفع عجلة التطور ،حيث يشهد عصرنا
الحالي الكثير من التغيرات والتطور التي تجعل التعليم التقليدي تعليما ً غير فعال وغير ممتع للطالب وال يلبي رغبات الطالب
وال ينمى مهاراتهم وقدراتهم؛ لذلك تسعى المملكة إلى تأهيل الطالب لسوق العمل من خالل وسائل تدريسية تساعدهم في
االنخراط بسهولة لسوق العمل ،كي يملكوا الخبرات التطبيقية والعملية التي يحتاجها سوق العمل ،لذا أرادت المملكة أن تستثمر
في العقل البشري بتطبيق استراتيجيات تدريسية وتعليمية جديدة ،ترسم مستقبالً واعدا ً ومزهرا ً لطالبها.
وهدفت رؤية المملكة  2030إلى تحسين مخرجات التعلم لجميع المراحل الدراسية بما يتوافق مع احتياجات التنمية وسوق
العمل؛ ليحقق الريادة للدولة عالمياً ،حيث جاء في وثيقة التطوير :خفض نسب الرسوب ورفع المستوى التحصيلي للطالب وضخ
كفاءات ذوي خبرة في المجاالت المختلفة لسوق العمل(.رؤية المملكة.)2030 ،
ً
ومن هذا المنطلق اختارت الباحثة منحى  STEMالذي يوفر اتجاها ً جديدا للطالب يربط المعلومات العلمية بالمشكالت
الواقعية في حياة الطالب ويؤهلهم لسوق العمل ويتوافق مع رؤية المملكة  ،2030حيث يُق ّدِم اختالفا ً عما يُقدم في الحصة
الدراسية العادية ،وذلك عن طريق تقديم مادة تكاملية بين فروع العلوم الخمسة المختلفة (علوم ،رياضيات ،هندسة ،فنون،
تكنولوجيا) تؤهلهم لالنخراط بشكل سهل لسوق العمل ،كما تم في عدد من الدول ومنها دولة األمارات (الرويلي.)2014،
وأيضا ً لدعم التعلم بالمشاريع الذي يساعد على بقاء أثر التعلم( .المحيسن وخجا ،2015،ص)20
وحيث إن عجلة التنمية في الدول تستمد قوتها من وجود قاعدة متينة من العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة؛ لذلك وجب
التركيز على هذه المواد لتخريج طالب مؤهلين للوظائف التكنولوجية خصوصا ً من أقسام الرياضيات والعلوم تماشيا ً مع التطور
الحالي في التكنولوجيا ()Burrows, Bissaker,2014
ومن هنا جاءت فكرة تطبيق هذا المنحى حتى يتمتع طالب المملكة العربية السعودية بمستقبل واعد كما تراه القيادة في
المملكة.
 فروض الدراسة:
 .1ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0,05بين متوسطي درجات الطالبات في االختبارين
القبلي والبعدي لمهارات وحدة الدوال واألنماط في كتاب الرياضيات للصف السادس االبتدائي.
 .2يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0,05بين متوسطي درجات الطالبات في االختبارين
القبلي والبعدي لمهارات وحدة الدوال واألنماط في كتاب الرياضيات للصف السادس االبتدائي.
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أهداف الدراسة:
تقصي أثر الوحدة اإلثرائية وفق منحى التكامل بين العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  STEMفي
التحصيل الدراسي لوحدة األنماط والدوال في مادة الرياضيات لدى طلبة الصف السادس االبتدائي.
تشجيع الباحثين على استعمال هذا المنحى بتخصصات العلوم األخرى.
معرفة مدى فاعلية منحى  STEMفي التحصيل الدراسي لوحدة األنماط والدوال في مادة الرياضيات لدى
طلبة الصف السادس االبتدائي.
أهمية الدراسة:
اإلسهام في رفع مستوى التحصيلي لدى طالبات الصف السادس االبتدائي.
تنمية مهارات التفكير العليا لدى طالبات الصف السادس.
تقديم توصيات للباحثين في منحى  STEMلتنمية مهارات متعددة لدى الطالب.
االهتمام بتطبيق منحى  STEMفي ضوء قلة الدراسات التطبيقية التي تناولته.
فتح المجال أمام الباحثين للقيام بالعديد من الدراسات التطبيقية القائمة على الوحدات اإلثرائية في منحى
.STEM
مبررات الدراسة:
ندرة الدراسات التجريبية حول منحى  STEMورفع الوعي بأهمية دراسة منحى وتطبيقها بشكل أكبر على
الطالب.
رفع المستوى التحصيلي للطالب في مادة الرياضيات من خالل تطبيق منحى جديد يثير اهتمام الطلبة.
تطبيق كل جديد في مجال تيسير التعليم وفق رؤية .2030
مشكلة الدراسة:
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مع التقدم التكنولوجي والتسارع العلمي برزت الحاجة إلى تنشئة العقول وتغذيتها بما يناسبها؛ لذلك وجب على المعلم متابعة
كل مما شأنه الرفع من مستوى الطالب وتقديم كل ما يخدم العملية التعليمة ،وحرصت المملكة العربية السعودية من خالل
رؤيتها  2030على االستثمار في المواطن السعودي والعمل على صقل مهاراته وتقوية شخصيته وزرع ثقته بنفسه وتنمية
مهارات اإلبداع واالبتكار؛ ما جعلنا نطرق باب كل جديد ييسر التعليم لطلبتنا.
كما أن المفاهيم الرياضية التي ت ُ َد َّرس للطلبة قليلة الصلة بالمفاهيم العلمية التي ت ُ ْع َرض في المواد األخرى وخصوصا ً العلوم،
ولجعلها أكثر تكامالً مع العلوم األخرى ال بد من عالج هذه الفجوة (عبد السالم والمختار .)2016،
ويتم ذلك من خالل تقديم المفاهيم العلمية بصورة أكثر ارتباطا ً بالواقع أو من خالل مشاريع بحيث يكون فيها الطالب محور
للعملية التعليمية.
كما وأن التحصيل الدراسي هدف محوري للمملكة ،حيث تسعى لمساعدة الطالب في الحصول على مراكز متقدمة
باالختبارات المحلية والدولية ،وال يتم ذلك إال من خالل تقديم المواد العلمية بطريقة إبداعية تعمل على ثبات المفاهيم.
ومن المشاريع التي تم تبنيها مؤخرا ً برامج منحى التكامل بين العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  STEMويعتبر
 STEMمن المداخل الحديثة للتعلم ،حيث بدأ  STEثم أضيف إليه الرياضيات والفنون؛ نظرا ً ألهميتها وتكاملها مع العلوم،
ويركز تعليم  STEMعلى معالجة أوجه القصور التي تقدمها المناهج التقليدية ،ويغذي أسواق العمل بكوادر مؤهلة في المجاالت
المختلفة ،وال بد لتحقيق ذلك من تدريب كوادر متخصصة في تعليم  STEMتطبقه بالطريقة الصحيحة( .سهلي،2010،ص)74
ويعد االقتصاد القائم على المعرفة واالستثمار في رأس المال البشري من أبرز التحديات ،لهذا تسعى المملكة لرفع مستوى
المعرفة والخبرة لدى أفرادها وذلك من خالل الخطط المختلفة بد ًءا من المناهج الدراسية إلى البرامج التدريبية للمعلمين وكذلك
تأهيل الطالب للمسابقات العالمية التي ت ُ ِع ُّد الطالب لسوق العمل وتشجعهم على االبتكار واإلبداع.
فتعليم  STEMنتيجة مبررات اقتصادية ومهنية واالهتمام بهذه الجوانب يعزز مكانة الدول االقتصادية ويدعم سعيها للعالمية
(سهلي،2019،ص)77
كما وأشارت العديد من الدراسات إلى ضرورة تطبيق منحى  STEMمنها دراسة أحمد( )2016ودراسة ميرل (2009
 ) Merrill ،في تصميم وتنفيذ المناهج بما يتناسب مع تطبيق أهداف منحى  STEMواكتساب المعلومات والمهارات بشكل
فعال.
وكشفت دراسة هند الدوسري ( )2010التحليلية لمنحى  STEMعن وجود فجوات في تطبيقه بالمملكة العربية السعودية وذلك
بسبب حداثة هذا المنحى وكذلك عدم وجود محتوى تعليمي مناسب ومعلمين مؤهلين
وبنا ًء على ما سبق وعلى ما ورد في وثيقة برنامج التحول الوطني ( )2020وضمن رؤية المملكة في ضرورة االستمرار
بتطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم؛ لذلك تم إعداد وحدة إثرائية في وحدة الدوال واألنماط للصف السادس االبتدائي لمعرفة
أثرها على التحصيل الدراسي لطالبات الصف السادس.
 الحدود الموضوعية:
 وحدة إثرائية في فصل الدوال واألنماط في مادة الرياضيات للصف السادس االبتدائي بالمملكة العربية السعودية.
 قياس التحصيل الدراسي للطالب من خالل مستويات (المعرفة ،الفهم ،االستدالل)
 الحدود المكانية:
عينة من طالبات الصف السادس االبتدائي باالبتدائية الثانية والستون بمدينة الدمام.
 الحدود الزمانية:
تم تطبيق الوحدة خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 1441/1440هـ
 متغيرات الدراسة:
 المتغير المستقل :التدريس وفق منحى STEM
المتغيرات التابعة:
التحصيل الدراسي في وحدة الدوال واألنماط في مستويات (الفهم ،المعرفة ،استدالل)
 مصطلحات الدراسة:
 منحى :STEM
 مدخل بيني للتعلم حيث تكتسب المفاهيم العلمية وتط بيقها على أرض الواقع حيث يربط الطالب بين (العلوم ،الرياضيات
،الهندسة  ،التكنلوجيا) في اطار مشروع يسمح له بالمنافسة لسوق العمل.
)Tsupros،2009 ( 
تعرفه (غانم  )2011،بأنه أحد مداخل التربية التكنولوجية الذي نشأ عن حاجة اجتماعية واقتصادية نتيجة األزمة االقتصادية
لبعض الدول ،ويتمركز حول الخبرة المفاهيمية في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة ،ويطبق حل المشكالت والبحث
وينمي مهارات التفكير العلمي واإلبداعي والناقد.
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وتعرفه الباحثة :بأنه الربط بين العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة والفنون في وحدة الدوال واألنماط للصف
السادس االبتدائي؛ من أجل إدراك العالقات بين المواد والحصول على الخبرة المفاهيمية.
 التحصيل الدراسي:
يعرفه أبو زينة ( ) 2017بأنه المعرفة والفهم والمهارات التي اكتسبها الطالب من نتاج خبرة تربوية تقاس من قبل المعلم
أو من قبل متخصصين بالمجال.
وتعرفه الباحثة  :أنه الدرجة التي تحصل عليها الطالبة في االختبار التحصيلي الذي تم بناؤه في وحدة الدوال واألنماط من
كتاب الرياضيات الفصل األول للصف السادس االبتدائي عام 1441/1440هـ.
منحى : STEM
است ُ ْخ َدم مصطلح  STEMفي مؤسسة العلوم الوطنية ( )NSFليشمل جميع البرامج التعليمية التي تقدمها وأصبح اآلن
يُعرف على أنه نظام شمولي يدمج موا َّد كانت منفصلة من قبل في مجال جديد ومتماسك( .موريسون.)2006،
وبدأ استخدام منحى  STEMفي التسعينات من قبل NSFعبر هيئة موضوعات للمجاالت األربعة ،ثم تم بناؤه حسب
احتياج سوق العمل وأضيف له الفنون والحاسوب( .سهلي ،2109،ص)74
وتعرفه (غانم  ) 2011،بأنه أحد مداخل التربية التكنولوجية الذي نشأ عن حاجة اجتماعية واقتصادية نتيجة األزمة
االقتصادية لبعض الدول ،ويتمركز حول الخبرة المفاهيمية في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة ،ويطبق حل المشكالت
والبحث ،وينمي مهارات التفكير العلمي واإلبداعي والناقد.
ورأى دعاة منحى  STEMبأنه جاء ليخدم االقتصاد خالل العقد الماضي ،فقد أصبحت الهند والصين رائدتين في تخريج
المهندسين والفنيين لسوق العمل من خالل دعم الخبرة العلمية بالتطبيق (.)Hughes,2009
كما ذكر ( )Williams,2013أن منحى  STEMيهدف إلى خلق بيئة تعليمية محفزة تزيد من ثقة الطالب بنفسه وتكون
مرتبطة بالواقع ،وتثير دافعيته للتعلم من خالل جعل البيئة التعليمية حافلة بالتجارب واألنشطة التعليمية وبالتالي التقليل من معدل
غياب الطلبة.
ويعد تعليم  STEMمن أساليب التعليم التجريبي النشط المتمركز حول المتعلم ،ويعمق المحتوى العلمي من خالل إجراءات
وممارسات مثل مهارات التفكير الناقد واإلبداعي ومهارات البحث العلمي( .أحمد)2016،
يمزج اإللمام بمجاالت  STEMبالقدرات األربع التالية:
وفقا ً للمجلس الوطني للبحوث ( )2012يتألف اإللمام بمجال العلوم من ثالثة أبعاد:
 أوالً :القدرة على معرفة القوانين والمفاهيم والنظريات في مجالي العلوم والرياضيات.
 ثانياً :القدرة على الربط بين األفكار في التخصصات المختلفة.
 ثالثاً :القدرة على تعزيز المبادئ وأساليب وطرق التفكير التي تسهل المعرفة بالعالم الواقعي( .فايسكر  ،شنايدر
وآخرون.)2019،
واإللمام بالمجال التقني والقدرة على إدارتها وتطبيقها في الدروس المختلفة ،فال تنحصر التقنية في كل ما ي َُر َّكب داخل قابس
كهرباء؛ ولكن يشمل الورقة والقلم واألدوات الكهربائية.
أما اإللمام بالهندسة فيشمل القدرة على حل المشكالت وتحقيق األهداف من خالل التصميم الهندسي ،فالطالب القادرون
على تطبيق مبادئ الهندسة يستطيعون حل المشكالت الجديدة التي تواجههم في الحياة الواقعية ،وبإمكانهم توليد الحلول وتجريبها،
ويكون اإللمام بالرياضيات عن طريق التعبير عن األفكار بشكل لفظي والمشاركة الخاصة بالرياضيات وتطبيق المفاهيم
الرياضية على الحياة اليومية ،وما يتميز به تعليم  STEMأنه ال يوجد حد لإللمام به أو حد يفصل بينهم ،فالمجال مفتوح كتعلم
اللغات (فايسكر  ،شنايدر وآخرون  )2019،وكلما تحسن مستوى تطبيق أو المعرفة بـ  STEMكلما انعكس على اإلبداع داخل
الفصل الدراسي.
وتشير الدراسات إلى وجود تأثير إيجابي لبرامج  STEMعلى تعلم الطلبة وتحسين االتجاهات نحو العلوم والرياضيات
ويظهر ذلك جليا ً في المرحلة االبتدائية.
ويعتمد منحى  STEMكما ذكر (شاكر والزعبي  )2018على تعلم مرتكز عبر التعلم بالمشاريع  PBLفيعطي الطالب
الفرصة بالمشاركة في اختبار المشكلة وحلها واتخاذ القرارات المناسبة ،وأن ينتقل المعلم من التعليم التقليدي المعتمد على التلقين
إلى التعلم المرتكز حول المتعلم ويتميز التعلم بالمشاريع باعتماده على النظرية البنائية ،فالطالب هو محور العملية التعليمية
متلق فقط ،فيعتمد على نفسه الستكشاف المعلومات حيث إن:
وليس مجرد
ٍّ
 التعلم عملية مستمرة وبناءة.
 النمو االجتماعي هو جزء من المعرفة (سهلي ،2109،ص)20
كما أكدت العديد من الدراسات على أهمية الربط بين منحى  STEMوالتعلم بالمشاريع ،فيصبح التعلم ذا معنى للطالب
والمعلم (. )Capraro2015&،Han,Valvac,Capraro
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كما أشار( ،Thomas( 2000إلى أن التعلم بالمشاريع يجعل الطالب متعلمين فاعلين ويكتسبون المعرفة لحل المشكالت،
ويساعد هذا في عمليات التنظيم الذاتي .
واشارت ( )Harrission,2011ان منهجية  STEMاعتمدت من قبل المملكة المتحدة في الفترة ما بين  2004الى
 2010وذلك لتحقيق جودة في المخرجات التعليمية وتطوير لالقتصاد القومي وخاصة المجاالت الصناعية والحرفية.
ويتفق تعليم  STEMمع التعليم المتمركز حول المعلم حيث يصبح فيه الطالب مشاركا ً و متفاعالً مع بيئته ومع مع معلميه.
وتنقسم المدارس التي تطبق نظام  STEMالى:
 مدارس انتقائية تركز على مجال أو أكثر وتقبل فقط الطالب الموهوبين أو ذوي الدافعية العالية
(غائب.)2014،
 مدارس عامة تركز على مجال أو أكثر وال يكون القبول فيها انتقائياً.
 مدارس مع نظام  :STEMتركز على التعلم التقني وتعد الطالب لسوق العمل.
 المدارس الشاملة النظامية :وتشمل جميع مجاالت  STEMوتقبل جميع أفراد المجتمع.
ويشير منحى  STEMإلى قدرة الفرد على تطبيق المعرفة عبر المجاالت األربعة National Government
Association 2009
وذكر (السالمات  )2019،أن منحى STEMيسعى لتحسين استيعاب الطلبة للمفاهيم واستيعاب المهارات العملية ومهارات
التفكير ،وزيادة التحصيل الدراسي من خالل عدد من اإلجراءات التي تضمن ذلك ،ومنها دعمها بالوسائل والمواد الرقمية
والتعليمية وأيضا ً االستراتيجيات وتأسيس الفصول االفتراضية وبناء اتجاهات إيجابية وإقامة المسابقات والمعارض وإنشاء
المراكز العلمية ذات المحتوى العلمي.
وذكر موريسون  2006أهمية منحى  STEMفي التالي:
 حل المشكالت :يتميز هذا المنحى بحل المشكالت ويغذي في الطالب القدرة على توليد األفكار واألسئلة ووضع الفروض
واستنتاج الحلول وتوظيفها في مواقف جديدة.
 االختراع :ينمي منحى  STEMفي الطالب القدرة على اإلبداع في التصاميم وتنظيم العمليات الهندسية في المشاريع.
 االبتكار :عبر استخدام العلوم األربعة في عملية تصميم هندسية جديدة.
 تطوير الذات  :تعزيز الثقة بالنفس واستكشاف القدرات واإلمكانيات وتنظيم العمل ضمن فريق وتعزيز النمو االجتماعي.
 التفكير المنطقي :ينمي التفكير المنطقي في الرياضيات والعلوم والهندسة.
 تطبيق التكنولوجيا :عبر تطوير مهاراتهم التكنولوجية التي تدعم المشاريع.
تقييم األداء في التعلم القائم على المشروع:
أوال :التأثير  /تأثير الوحدة اإلثرائية في التحصيل الدراسي وتنمية مهارات التفكير من خالل مقياس التحصيل الدراسي.
ثانيا :جودة العمل /من خالل بطاقة المالحظة لعمل المجموعات.
ثالثاً :صحة المحتوى  /من خالل الحكم على صحة المحتوى وتحديد دقة األفكار او مهارات التطبيق.
رابعاً :تقييم األداء الذاتي  /من خالل تقييم المجموعات لعملهم او من خالل التقييم للعمل الفردي وتقديم التغذية الراجعة.
تقييم العمل في :STEM
عادة ما يبدأ التقييم في  STEMباختبار قبلي في مهارات وحدة الدوال واألنماط لقياس األثر الذي ستحدثه الوحدة اإلثرائية
ومعرفة مستويات المعرفة والمهارات السابقة.
اما التقييم التكويني أثناء الوحدة فيكون المراقبة المستمرة لعمل المجموعات وتوفير الدعم والتغذية الراجعة اثناء العمل
لتحسين التعلم او تنويع التعليم وامثلة التقييم التكويني كاالختبارات القصيرة او تلخيص كل مفهوم على حدة في خرائط
مفاهيمية او مطويات.
اما التقييمات الختامية فتكون على شكل اختبارات تحصيلية او عرض المشروعات او ملفات انجاز مع أهمية عرض
المعايير للطالب التي سيتم التقييم عليها وربطها بأهداف الوحدة ،مع االتقان وتقديم أفكار إبداعية.
اقتراحات في تطبيق مبادئ :STEM
 البدء باليسير او البدء بما هو متوفر كالبدء بتطبيق درس ثم االنتقال الى التطبيق على وحدات وضمن قدرات
الطالب وامكانيات المدرسة.
 تدريب المعلمين قبل البدء وتقديم الدعم في التخصصات المختلفة.
 اشراك اإلدارة المدرسية في مراحل التنفيذ لتعزيز الدعم الذي يقدم وأيضا يمكن اشراك األهالي للدعم في حال
وجود مهام منزلية.
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 االستفادة من مجتمعات التعلم المهنية وورش العمل لتقديم الدعم من خالل التحكيم او بلورة األفكار.
 تحديد التحديات او الصعوبات او األخطاء ليتم تفاديها في المستقبل (.شنايدرواخرون)2019،
 صعوبات تطبيق منحى STEMفي المدراس:
 .1عدم توفر بيئة تعليمية تتيح للطالب العمل بحرية وتطبيق أفكارهم وابتكاراتهم ،فالموارد محدودة وفكرة
العمل الحر غير واردة في كثير من المدراس.
ً
 .2النظام التعليمي في المدراس وارتباط المدارس بجداول مقيدة بوقت محددة ،فيجد الطالب صراعا بين عمليات
التصميم واالستكشاف وبين عملية االلتحاق بالحصص األخرى وال تتيح الكثير من المدراس العمل الحر.
 .3تحدي الخبرات السابقة واعتماد الطالب على استدعاء الخبرات السابقة وعدم الثقة في االستكشافات الجديدة،
حيث إن المعرفة بنائية فيميل معظم الطالب إلى استدعاء الخبرة السابقة.
 .4المعلمون غير المؤهلين في تطبيق المنهج ،فهو يحتاج إلى معلمين مؤهلين وحاضري البديهة في تطبيق
األفكار اإلبداعية الجديدة التي تكون ضمن قدرات الطالب وضمن ميولهم ومواكبة للتطور التكنولوجي.
 .5انخفاض الدافعية لدى الطالب ،فيميل بعض الطالب إلى الرغبة في إنهاء المهمات دون بذل المزيد من الجهد
والوقت( .الشحيمي . )2006،
 منحى  STEMوتنمية التحصيل الدراسي:
يعد ضعف ا لتحصيل الدراسي من أهم المشكالت التي تؤرق المجتمع التعليمي ،ورغم ذلك فلدى المملكة العديد من
المبادرات؛ لرفع المستوى التحصيلي للطالب ،حيث تجري العديد من االختبارات؛ للتأكد من مستوى التحصيل لدى الطالب
مثل االختبارات الوطنية أو االختبارات الدولية مثل .TIMSS
خ اصة أن التحصيل له دور كبير في حياة الفرد ،ويزوده بالكثير من العلوم والمعارف الالزمة لحياته ويؤهله لسوق العمل
(السلخي ،) 2013 ،ويظل التحصيل الدراسي أولوية ألولياء األمور ومعلميهم ويؤدي إلى إشباع الحاجات النفسية.كما يعتبر
التحصيل مقياسا ً لكفاءة العملية التعليمية (إسماعيلي . )2010،
حيث يعرفه علي ( )2010بأنه اإلنجاز التعليمي للمادة ويتم ذلك ببلوغ مستوى معين من الكفايات الدراسية ويحدد ذلك
باختبارات مقننة من جهة محددة.
 أهمية التحصيل الدراسي:
يعتبر التحصيل الدراسي ذا أهمية كبيرة لكونه مقياسا ً على نجاح العملية التعليمية ،وهو أهم مخرج يسعى إليه المعلمون
واآلباء ،ويُشبع التحصيل الدراسي الحاجات النفسية للمتعلمين ،من خالل حصولهم على الدرجات التي يطمحون إليها؛ وإذا لم
يحققوا ما يطمحوا إليه قد يصيبهم الفشل واإلحباط( .علي )2010،ويتعرف الطالب على حقيقة قدراته وإمكاناته ويحاول الوصول
إلى مستوى يزيد من ثقته بنفسه ويعزز قدراته.
 العوامل المؤثرة على التحصيل:
يتأثر التحصيل الدراسي بعدد من العوامل ،ومعرفة هذه العوامل يجعلنا نجد طريقة لتفادي المعوقات ،وتتداخل هذه المعوقات
أو العوامل مع بعضها ،فمنها ما يتعلق بقدراته العقلية ،ومنها ما يتعلق بالبيئة المحيطة به أو الظروف المحيطة مثل المدرسة
والمنزل.
من هذه العوامل المتعلقة بالفرد نفسه مثل:
 الذكاء :اعتبره بعض الباحثين محك التحصيل ،وأشارت بعض الدراسات إلى أن عالقة الذكاء بالتحصيل الدراسي كانت
أكثرها موجبة.
 الخصائص الجسمية :إصابة الطالب باالختالالت واإلعاقات يؤثر على االتصال الجيد ويؤثر على التحصيل الدراسي.
 الدافعية :يعتبر اإلنجاز دافعا ً من دوافع السلوك وتعتبر المثابرة طريق للنجاح والتفوق (.على .)2010،
 العوامل البيئية:
 طرق التدريس :ولبلوغ األهداف المرجوة ال بد أن يكون التدريس مناسبا ً من حوار ومناقشة وأساليب تقويم ،حيث إن الجو
التكاملي يؤثر بشكل إيجابي على التحصيل الدراسي.
مما سبق نجد أنه من المهم معالجة أسباب انخفاض التحصيل ،خصوصا ً ما يتعلق بالبيئة المدرسية وطرق التدريس وأساليب
التقويم ،لذا يقدم منحى التكامل العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  STEMمنحى جديدا ً للتعلم من خالل إثارة دافعية
الطالب ،وكذلك رفع مهارات التفكير العليا من خالل الممارسات واإلجراءات التدريسية للمنحى وتوفير بيئة جاذبة للتعلم ووسائل
تقويمية مختلفة ودعم التعلم بالخبرة العملية.
وعند النظر في واقع أداء الطلبة في االختبارات الدولية مثل  TIMSSفقد أظهرت ضعف استيعاب الطلبة لمفاهيم العلوم
والرياضيات وبالتالي تدني مستويات التحصيل (الشيخي  ،)2012،وقد بادرت المملكة إلى تطوير التعليم ووضع STEM
كجزء من خطتها التطويرية لرفع المستوى التحصيلي.
 الدراسات السابقة:
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تناولت العديد من األدبيات الخاصة والدراسات منحى STEMوالتحصيل الدراسي ومنها:
 .1دراسة القثامي ( )2012التي هدفت لمعرفة أثر تدريس الرياضيات باستخدام مدخل  STEMعلى التحصيل الدراسي
ومهارات التفكير لطالب الصف الثاني متوسط ،وخلصت النتائج إلى أنه ال توجد فروق بين المجموعتين الضابطة
والتجريبية في االختبار القبلي لمستويات التذكر والفهم ومهارات التخيل والتركيب والتقويم لمهارات التفكير العليا،
واختار الباحث المنهج التجريبي على عينة مكونة من ( )30طالباً ،وخلصت الدراسة إلى وجود فروق في االختبار
البعدي فيما يخص التحصيل الدراسي ومهارات التفكير لصالح المجموعة التجريبية ،وأوصى الباحث بضرورة تطبيقها
في صفوف أخرى وإجراء دراسات عن المعوقات.
دراسة ( )2012،Oliverهدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر برنامج قائم على منحى  STEMفي التحصيل الدراسي
.2
للرياضيات والعلوم والقراءة بمدرسة جنوب تكساس ،وكان منهج الدراسة سببيا ً مقارنا ً عبر خضوع مجموعة تجريبية ضمت
( )73طالبا ً لبرنامج تعليم  STEMإضافة إلى التحصيلي واستخدم فيه المعلمون التعلم المبني على المشروع والتطبيق العملي.
دراسة القراعرة وحجة ( )2013هدفت إلى تقصي أثر برنامج تدريبي لتدريس العلوم القائم على التعلم المدمج في
.3
التحصيل الدراسي وتنمية مهارات ما وراء المعرفة ،واعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي ،وشملت العينة  140طالبا ً
تم توزيعهم على مجموعتين ضابطة ومجموعتين تجريبية ،وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية للبرنامج التعليمي
القائم على منحى .STEM
دراسة (جسين وسجاستن  )2013،لحساب مدى تأثير المشروع الترويحي للرياضيات خارج المدرسة على دافعية
.4
طالب الثانوي المشاركين في منحى  STEMوأشارت الدراسة إلى زيادة التحصيل للمشاركين بالبرنامج في مجاالت العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
دراسة (مراد ) 2014،وهدفت إلى تقديم تصور مقترح لبرنامج تدريبي لتنمية مهارات التدريس لدى معلمات الفيزياء
.5
في ضوء مبادئ التكامل بين العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا ،ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي
من خالل استقراء األبحاث والدراسات ذات العالقة في التكامل بين المجاالت األربعة العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة،
وشمل المحتوى األول :التطوير المهني كنظام وثانياً :التطوير المهني من حيث المحتوى المعرفي وثالثاً :االستراتيجيات للتطوير
المهني ورابعاً :الدعم والمساندة للتطوير المهني بمجال  STEMالواجب توفرها في مهارات التدريس لمعلمات الفيزياء في
حائل وبلغ عددهن  30معلمة ،وفي ضوء االحتياجات قدمت الباحثة تصور مقترح لبرنامج تدريبي لتنمية مهارات التدريس
لمعلمات الفيزياء في ضوء مبادي  STEMتم تحكيم البرنامج بحيث يكون صالحا ً للتطبيق ،وقدمت الباحثة مجموعة من
المقترحات والتوصيات في إطار التنمية المهنية لالستفادة من أدوات البحث الحالي والواجب توفرها في األداء التدريسي بما يفيد
في تطوير معلمي الفيزياء ورفع أدائهم التدريسي.
دراسة الدوسري ( )2015هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تجربة المملكة العربية السعودية بتعليم  STEMفي
.6
ضوء التجارب العالمية وبما يسهم في رسم وتطوير السياسات والتعليمية للمملكة ،وطبقت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
المقارن  SWOTللكشف عن مواطن القوة والضعف وتحديد الفرص واإلمكانيات استنادا ً للتجارب الدولية ومعرفة وتحليل
الفجوة بين واقع تعليم  STEMبالمملكة والتجارب العالمية.
دراسة ( )Beak,2016&Park,Byun,Sim,Hanهدفت هذه الدراسة إلى البحث في وجهة نظر معلمي العلوم
.7
والرياضيات حول التعلم باستخدام منحى  STEMبكوريا الجنوبية من خالل دراسة استقصائية لمدراس تمارس
تعليم STEMوتكونت عينة الدراسة من  729معلما ً في  252مدرسة خالل عام  2014واظهرت تحديات أثناء تطبيق البرامج
منها عامل الوقت .
دراسة شاكر والزعبي ( )2017هدفت الدراسة لقياس أثر أنشطة تكاملية بين الرياضيات والعلوم والهندسة والرياضيات
.8
 STEMفي مدينة نابلس باستخدام المنهج شبه التجريبي ،وتم بناء أداتي دراسة منها للمعرفة واألخرى لتقدير الذات ،وقسمت
إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية ،وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي ألنشطة . STEM
دراسة (صالحة ،أبو سارة  )2018وهدفت الدراسة إلى تقصي أثر منحى العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة
.9
 STEMعلى التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف العاشر ،وتكونت عينة الدراسة من  45طالباً ،وتم تقسيم الدراسة إلى عينتين
ضابطة وتجريبية ،وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرق دا ٍل إحصائيا الختبار التحصيل الدراسي البعدي لصالح المجموعة
التجريبية.
دراسة (صالحة ،أبو سارة  )2018 ،وهدفت الدراسة إلى تقصي أثر منحى العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة
.10
ً
 STEMعلى التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف العاشر ،وتكونت عينة الدراسة من  45طالبا ،وتم تقسيم الدراسة إلى عينتين
ضابطة وتجريبية ،وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرق دا ٍل إحصائيا الختبار التحصيل الدراسي البعدي لصالح المجموعة
التجريبية
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وأظهرت النتائج أن أغلب المعلمين الذين يمتلكون خبرة عالية لديهم اتجاهات إيجابية تجاه منحى STEMكما أظهرت
النتائج عددا ً من التحديات التي يواجهها المعلمون منها الحاجة إلى وقت كافٍ للتصميم والتنفيذ.
دراسة السالمات ( )2019وهدفت الدراسة إلى استقصاء تصورات معلمي العلوم بالمرحلة الثانوية حول منحى
.11
 STEMواختالف التصورات باختالف المهن والمؤهل وكذلك سنوات الخبرة والتخصص ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي
على عينة من ( )56معلما ً من معلمي المرحلة الثانوية وأظهرت الدراسة فروقا ً ذات داللة إحصائية لصالح المعلمين ذوي الخبرة
والمؤهالت العليا ،بينما لم يكن هناك داللة للتخصص.
بعد االطالع على ما سبق من الدراسات وجدتُ الدراسة تتفق مع دراسة كل القثامي ( )2012ودراسة صالحة وأبو سارة
( )2018والقراعرة وأبو حجة ( )2013ودراسة ( )oliver،2012في وجود فروق في االختبارات البعدية فيما يخص
التحصيل الدراسي وأيضا اتفقت مع دراسة (جسين وسجاستن  )2013،فيما يخص دافعية اإلنجاز وهذا يرفع التحصيل الدراسي
لدى الطلبة.
أيضا يمكن ان تدعم هذه الدراسة بعدد من الدراسة للبرامج المقترحة لتدريب وتأهيل المعلمين في ضوء مبادئ التكامل بين
الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة بما يسهم في تطوير أداء معلمي العلوم والرياضيات.
ومن هذا المنطلق فأن تطبيق منحى التكامل بين العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  STEMيحتاج إلى تكامل عدد
من العوامل حتى يحقق النتائج المرجوة منها تدريب المعلمين والمشرفين التربويين على كيفية تصميم البرامج وعمل الدورات
التدريبية لهم ولوحظ تحسن باألداء عند وجود معلمين ذوي خبرة والتعرض لبرامج تدريبية.
وال بد أيضا من مخاطبة الجهات المختصة من وزارة التعليم لتحقيق التكاملية من حيث بناء النظام التعليمي أو المناهج بما
يتناسب مع منحى  STEMمن حيث توفير الوقت والمكان المناسب للتنفيذ وإعطاء الحرية بالتطبيق ،وبما يحقق النتائج
المرجوة منه عبر تخريج طالب ذوي خبرة مهنية وعلمية لسوق العمل لرفع عجلة التطور والتنمية في البالد.
منهج الدراسة:
اعتمدت الباحثة المنهج التجريبي ذي التصميم شبه التجريبي في قياس أثر وحدة إثرائية قائمة على منحى التكامل بين
الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنولوجيا  STEMعلى التحصيل الدراسي من خالل اختبار تحصيلي في الوحدة المقترحة
لطالبات الصف السادس في وحدة الدوال واألنماط.
 مجتمع الدراسة وعينتها:
تكونت مجموعة الدراسة من جميع طالبات الصف السادس بمدينة شرق الدمام 1441/1440هـ والبالغ عددهن  2834أما
عينة الدراسة فتتكون من  17طالبة بالصف السادس باالبتدائية الثانية والستون بشرق الدمام ،وتم اختيار العينة بطريقة قصدية
لكونها مدرسة الباحثة ويمكن توفير األدوات والوسائل ،وتم عمل اختبار قبلي ،ثم تطبيق الوحدة اإلثرائية ،ثم قياس تأثير الوحدة
اإلثرائية.
 أدوات الدراسة:
اشتملت الدراسة على اختبار تحصيلي في مادة الرياضيات وحدة الدوال واألنماط.
 المادة العلمية:
عبارة عن وحدة إثرائية في وحدة الدوال واألنماط بمنحى التكامل بين العلوم والرياضيات والهندسة
والتكنولوجيا STEMواشتمل على العديد من المهارات مثل مهارات البحث العلمي ومهارات التفكير الناقد ،إضافة إلى المادة
العلمية في مادة الرياضيات كدروس األعداد األولية ،واألسس ،الدوال ،ترتيب العمليات.
تم تصميم الوحدة على هيئة جلسات ،وتشمل كل جلسة مادة علمية ،وكذلك العديد من الممارسات التي تدعمها وكيف تتكامل مع
منحى STEMومهارات التفكير والبحث العلمي واإلبداعي ،وتقوم فكرة الوحدة اإلثرائية على ربط وحدة األنماط والدوال
بالبرمجة من خالل المايكرو بت .
واشتملت الوحدة اإلثرائية على:
أوال :الجزء النظري الذي يوضح فكرة  STEMأهميته وممارساته.
اإلطار االجرائي :اشتمل على األهداف واألهمية واإلجراءات والخطة الزمنية وعملية التقويم واألنشطة.
واشتملت خطة سير الجلسات على التالي:
 .1األهداف العامة والتفصيلية لكل جلسة.
 .2األنشطة واألساليب والمهمات األدائية في كل جلسة.
 .3عناصر التكامل بين العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا حسب طبيعة الدرس.
 .4الزمن المقترح لكل جزء من الجلسة.
 .5أوراق العمل واألنشطة المصاحبة.
 .6أدوات التقويم لكل جزء من الجلسة.
 .7المخرجات العلمية والمفاهيم الرياضية.
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ثانياً :االختبار التحصيلي في مادة الرياضيات:
قامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيلي؛ للتحقق من أثر استخدام وحدة إثرائية بمنحى التكامل بين العلوم والرياضيات والهندسة
والتكنولوجيا على تحصيل الطالب في وحدة الدوال واألنماط بالصف السادس االبتدائي وتنوعت األسئلة ما بين اختيار من متعدد
وحل مسائل لفظية.
وقد مر االختبار بالخطوات التالية:
 إعداد جدول مواصفات:
اعتمدت الباحثة على النسب التالية في وضع األسئلة من حيث  %30معرفة  %30تطبيق و %40استدالل؛ أي حسب
األهمية النسبية في المهارات ،كما وتم تحديد المخرجات المعرفية وتحديد األهمية النسبية للموضوعات بنا ًء على عدد الحصص.
 قياس الصدق والثبات:
الصدق:
وللتأكد من صدق االختبار تم عرضه على عدد من المحكمين في مجال الرياضيات ،إلبداء مالحظاتهم من حيث صياغة
األسئلة علميا ً ولغويا ً ومناسبتها لمستويات التعلم ،وصحة توزيع الدرجات ،ثم تم األخذ بمالحظات المحكمين وإجراء التعديالت
بما يتناسب وهذا بمثابة الصدق الظاهري.
وللتحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين كل سؤال والدرجة الكلية
لالختبار ،وكانت النتائج كما يلي:
جدول رقم ()1
معامالت ارتباط أسئلة االختبار بالدرجة الكلية له
رقم السؤال معامل االرتباط رقم السؤال معامل االرتباط
1

**0.737

5

**0.675

2

**0.892

6

**0.684

3

**0.890

7

**0.773

4

**0.862

** دالة عند ()0.01
ً
يتضح من الجدول ( )1أن جميع معامالت االرتباط بين كل سؤال والدرجة الكلية له كانت موجبة ودالة إحصائيا عند
مستوى ( ،)0.01وهذا يدل على أن جميع أسئلة االختبار كانت صادقة وتقيس الهدف الذي ُوضعت من أجله.
 ثبات االختبار التحصيلي:
تم تطبيقه على عينة مكونة من  25طالبة من طالبات الصف السادس غير عينة الدراسة ،وفي ضوء ذلك قامت الباحثة
بتحديد زمن االختبار من خالل حساب متوسط الزمن الذي استغرقته أول طالبة والزمن الذي استغرقته آخر طالبة في إنهاء
فقرات االختبار وهو  45دقيقة أي ما يعادل حصة كاملة.
وللتحقق من ثبات االختبار تم إيجاد معامالت ثبات ألفا كرونباخ لالختبار ،وكانت النتائج كما يلي:
جدول رقم ()2
معامالت الثبات لالختبار
العدد معامل ألفا كرونباخ
7

0.878

يبين الجدول ( )2أن قيمة معامل الثبات بلغت ( ،)0.878وتعتبر هذه النسب مقبولة ألغراض البحث العلمي ويمكن القول من
خالل معامل الثبات المحسوب ّ
أن االختبار يتمتع بدرجة ثبات عالية ،وبالتالي يمكن االعتماد عليه في الحصول على نتائج دقيقة
بعد إجراء التجربة( .باهي واخرون،2018،ص.)4
إجراءات تطبيق الدراسة:
بعد تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها ومتغيراتها تم القيام باإلجراءات التالية:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

إعداد مادة الدراسة (الوحدة اإلثرائية وفق منحى التكامل بين العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  )STEMفي
وحدة األنماط والدوال والتأكد من صحتها ومناسبتها للتطبيق بعد عرضها على عدد من المحكمين.
تصميم اختبار تحصيلي في وحدة الدوال واألنماط وعرضه على محكمين والتأكد من ثباته.
تحديد عينة الدراسة والتي تكونت من  17طالبة من طالبات الصف السادس باالبتدائية الثانية والستون بشرق الدمام.
تطبيق الوحدة اإلثرائية في الفترة ما بين (1441/1/2هـ) و(1441/2/25هـ) حيث تم فيها تدريس الوحدة اإلثرائية
مع المادة العلمية في عشر جلسات واستُخدم فيها عدد من األدوات والوسائل واألنشطة والمهمات وعدد من طرق
التقويم المختلفة.
تطبيق االختبار البعدي للتحصيل الدراسي.
التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSومن ثم استخالص النتائج
ومناقشتها.
كتابة النتائج والتوصيات والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة.

 المعالجة اإلحصائية:
بعد االنتهاء من جمع البيانات تم إدخالها في الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSواختبار أسئلة الدراسة باستخدام
األساليب اإلحصائية التالية:
 حساب صدق االتساق الداخلي لالختبار ،حيث تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين كل سؤال والدرجة
الكلية لالختبار.
 حساب ثبات االختبار ،حيث تم إيجاد معامالت ثبات ألفا كرونباخ لالختبار.
 حساب الفروق باستخدام اختبار (ت) للعينات المترابطة ( )Paired Samples T testلمعرفة داللة الفروق بين
متوسطي درجات الطالبات في االختبارين القبلي والبعدي لمهارات وحدة الدوال واألنماط في كتاب الرياضيات للصف
السادس االبتدائي.
 صعوبات تطبيق الدراسة:
 .1عدم القدرة على إنهاء الجلسة في الوقت نفسه بسبب استخدام الحصة الدراسية لحل التمارين واألنشطة الخاصة بالكتاب
المدرسي.
 .2عدم قدرة الطلبة على التعامل مع جهاز الحاسوب لدعم التعلم بالتقنية وأداء المهمات.
 .3استعجال الطلبة للنتيجة والسلبية وعدم العمل بروح الفريق.
 .4عدم إكمال المهمات المطلوبة منهم مثل إعداد التقارير ومهمات البحث وإنهاء الخرائط المفاهيمية وملفات اإلنجاز
اإللكترونية
.
المايكروبت
ببرمجة
الخاصة
القطع
بعض
وصول
في
 .5التأخر
نتائج الدراسة ومناقشتها
هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر وحدة إثرائية وفق منحى التكامل بين العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا STEM
على تحصيل الطالبات في وحدة األنماط والدوال بالصف السادس االبتدائي ،ويتضمن هذا الفصل عرضا ً لنتائج الدراسة ،مع
التوصيات والمقترحات:
 أوالً :أثر منحى  STEMفي التحصيل الدراسي لوحدة الدوال واألنماط بالرياضيات للصف السادس :
تنص النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية أنه "ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0,05بين متوسطي
درجات الطالبات في االختبارين القبلي والبعدي لمهارات وحدة الدوال واألنماط في كتاب الرياضيات للصف السادس االبتدائي".
والختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار (ت) للعينات المترابطة ( )Paired Samples T testلمعرفة داللة الفروق
بين متوسطي درجات الطالبات في االختبارين القبلي والبعدي لمهارات وحدة الدوال واألنماط في كتاب الرياضيات للصف
السادس االبتدائي ،وكانت النتائج كما يلي:
جدول رقم ()3
نتائج اختبار (ت) للعينات المترابطة ( )Paired Samples T testلداللة الفروق
بين متوسطي درجات الطالبات في االختبارين القبلي والبعدي لمهارات وحدة الدوال واألنماط
درجة مستوى
قيمة
العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
االختبار
الحرية الداللة
ت
1.732
5.18
17
القبلي
0.000 16 10.3091.275
8.85
17
البعدي
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ويبين الجدول رقم ( )3أن قيمة مستوى الداللة بلغت ( )0.000وهي أقل من ( ،)0.05وهذا يعني رفض الفرضية
الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أنه "يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0,05بين
متوسطي د رجات الطالبات في االختبارين القبلي والبعدي لمهارات وحدة الدوال واألنماط في كتاب الرياضيات للصف
السادس االبتدائي" ،ومن المتوسطات الحسابية تبين أن هذه الفروق كانت لصالح االختبار البعدي ،حيث حصلت الطالبات
على متوسط حسابي قيمته ( )8.85في االختبار البعدي ،بينما حصلن على متوسط حسابي قيمته ( )5.18في االختبار
القبلي.
وهذا يدل على وجود أثر لمنحى  STEMفي التحصيل الدراسي لمادة الرياضيات لدى عينة من الطالبات في الصف
السادس االبتدائي.
ويبين الرسم البياني التالي المتوسطات الحسابية لدرجات الطالبات في االختبارين القبلي والبعدي لمهارات وحدة الدوال
واألنماط في كتاب الرياضيات للصف السادس االبتدائي:

وتعزو الباحثة األثر اإليجابي الستخدام منحى التكامل بين العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  STEMإلى:
 .1توفر أنشطة وتطبيقات وأدوات متكاملة للوصول للمعلومات المتعلقة.
 .2توفر الكثير من الجهد المبذول من قبل المعلمين وجعل الطالب جزءا ً من العملية التعليمية من خالل إشراكه في البحث
عن المعلومات وتطبيقها بتوجيه وإشراف من المعلم.
 .3استخدام مهارات التفكير الناقد واإلبداعي ومهارات البحث العلمي وبعض االستراتيجيات مثل :التعلم النشط مما رفع
من معدل التحصيل وكذلك ساعد على بقاء أثر التعلم.
 .4أثمر استخدام منحى التكامل بين العلوم  STEMبشكل إيجابي في تنمية التحصيل الدراسي للطالب من خالل تقديم
المفاهيم والمصطلحات العلمية من خالل نماذج حياتية مرتبطة بحياة الطالب ويواكب التطور.
 ثانيا ً التوصيات والمقترحات:
في ضوء النتائج توصي الباحثة بالتالي:
 .1عقد دورات تدريبية وورش عمل لتدريب المعلمين على منحى التكامل بين العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا
STEM
 .2االهتمام بتوفير بيئة صفية مناسبة لممارسة وتطبيق منحى STEM
 .3تضمين منحى التكامل بين العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  STEMفي مناهج الرياضيات والعلوم.
 .4توجيه أنظار المعلمين والمشرفين إلى ضرورة االهتمام بتطبيق منحى .STEM
 .5زيادة مدة الحصص الدراسية للعلوم والرياضيات من أجل السماح للتالميذ بإجراء التجارب والعمل الحر.
 .6التوسع في تخطيط الوحدات اإلثرائية والدروس.
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واقع التربية الجمالية في مناهج الرياضيات للمرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمات
المرحلة الثانوية بجدة
 جامعة جدة-  وجود بنت محمد العسيري.أ
:المستخلص
ُ
حيث
،هدفت الدراسة إلى قياس واقع التربية الجمالية في مناهج الرياضيات من وجهة نظر معلمات الثانوية بجدة
 وتم إعداد استبانة كأداة للدراسة تكونت من،) معلمة38(  وتكونت عينة الدراسة من،اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي المسحي
 ومعوقات، ومتطلبات تنمية التربية الجمالية، (أهمية التربية الجمالية في مناهج الرياضيات: ) مفردة اشتملت على محاور هي27(
 باإلضافة إلى سؤال مفتوح حول التطبيقات والمواقع االلكترونية التي تستخدم، كل محور من تسع فقرات،)تنمية التربية الجمالية
 وبينت النتائج وجود نسب، وتم التأكد من الصدق والثبات لألداة،من قبل المعلمات لتنمية التربية الجمالية في منهج الرياضيات
 كما عكست الدافعية والرغبة لتطبيق هذا،مرتفعة من المعرفة ب أهمية التربية الجمالية واستخدامها في تدريس مناهج الرياضيات
النوع من النواحي الجمالية في الرياضيات لزيادة رغبة المتعلمات في اإلقبال على دراسة الرياضيات بمنظور مختلف ومتابعة
 وأوصت الدراسة بتوفير الدورات التدريبية وورش،تقدمهن العملي وصقل مهاراتهن في التمكن من حل المشكالت الرياضية
 ولتحديد المعايير، ووضع أهداف عامة وخاصة للمجاالت المطلوبة،العمل للمعلمات لتنمية القيم الجمالية في منهج الرياضيات
.المناسبة لتطبيقها من قبل المتعلمات
. تعليم الرياضيات، التربية الجمالية:كلمات مفتاحية
Abstract:
The study aimed to measure the reality of aesthetic education in mathematics
curricula from the viewpoint of secondary teachers in Jeddah.
The researcher adopted the descriptive survey method, and the study sample
consisted of (38) teachers, and a questionnaire was prepared as a tool for the study,
consisting of (27) singles that included the following axes: (The importance of aesthetic
education in mathematics curricula, the requirements of developing aesthetic education,
and obstacles to developing aesthetic education) , Each section has nine paragraphs.
In addition to an open question about the applications and websites that are used
by teachers to develop aesthetic education in the mathematics curriculum, the integrity
and reliability of the tool have been confirmed.
The results indicated that there are high levels of knowledge about the importance
of aesthetic education and its use in teaching mathematics curricula, as well as the
motivation and desire to apply this kind of aesthetic aspects in mathematics to increase
the desire of learners to accept mathematics from a different perspective and follow their
practical progress and refine their skills in being able to solve mathematical problems.
The study recommended providing training courses and workshops for female
teachers to develop aesthetic values in the mathematics curriculum, and setting general
and specific goals for the required fields to define appropriate standards for their
application by the female learners.
Key words: Aesthetic education, Mathematics education.
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المقدمة:
تتطلب التطورات الحديثة في المنظومة التربوية من المعلمين إعادة تشكيل معارفهم ومعتقداتهم حول عمليتي التعليم
والتعلم باستمرار ،بحيث أصبحت هذه المعرفة جزءا ً ال يتجزأ من برامج إعداد المعلمين ،فمسؤولية المعلمين حول إخضاع
عمليتي التعليم والتعلم إلى التحليل الناقد يضع على عاتقهم تحسين ممارساتهم التدريسية باستمرار ،واالندماج مع المحتوى
التعليمي والبيئة المحيطة.
وقد شهدت البحوث التربوية والنفسية في السنوات األخيرة تحوال أساسيا في رؤيتها لعملية العلم والتعلم حيث أصبح
المتعلم محور العملية التعليمية ،وتم التحول من التركيز واالهتمام على العوامل الخارجية التي تؤثر على تعلم المتعلم ،إلى
االهتمام بالعوامل الداخلية المؤثرة في المتعلم نفسه ،وخاصة ما يجري في عقله ويشمل ذلك مدركاته وكيفية اكتسابه للمعرفة
(زيتون وزيتون.)379 :2003 ،
لقد ش ّكل االهتمام بفلسفة الجمال والدراسات الجمالية محورا ً رئيسيا ً من محاور التفكير اإلنساني ،على اعتبار ّ
أن
اإلبداع الفني ظاهرة اجتماعية للحضارة ومؤشرا ً عاما ً على رقيها ،فهو ال يقل في أهميته عن العلمّ ،
ألن العلم يسعى إلى الكشف
عن البيئة الخارجية ،بينما اإلبداع الفني يكشف لنا البيئة الداخلية ،ومن خالل تكيفهما معا ً تنمو الحضارات وتتقدم وتزدهر
(جيدوري.)92 :2010 ،
ُ
حيث تقوي التربية الجمالية دافع المالحظة والتأمل والتعبير الفني واثراء الخيال وتنمية االبتكار واالبداع ،ولعل من
ً
أبرز األسس التي نصت عليها وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية هو مبدأ التربية المتكاملة المستمرة نظرا ألننا
نعيش في عالم متغير تتزايد فيه حاجة االنسان إلى تربية شاملة ومتوازنة (الحقيل.)137 :2011 ،
تُعد الرياضيات وفق وجهة نظر المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية ( NCTM,
 ،) 2000إحدى اإلنجازات الثقافية العظيمة للبشر ،لذا ينبغي على األفراد تطوير ذلك اإلنجاز وتقديره وفهمه ،وما يتضمنه من
سمات ترفيهية وجمالية ،فالرياضيات تعد تعبيرا ً عن العقل البشري الذي يعكس القدرة العملية والقدرة التأملية والتعليل والرغبة
في الوصول لحد الكمال من الناحية الجمالية (سليمان.)2005 ،
ّ
إن حب الرياضيات وتذوق جمالها قد يأتي عن طريق معرفة داللتها وتطبيقاتها في الحياة والعلوم األخرى ،وعن
طريق اكتشاف جمالها الذاتي وقوتها المتمثلة في أنماطها وتركيباتها وتعميماتها ،فالرياضيات رؤية من خالل وصفها كأداة
للجمال والتنسيق (الكبيسي وعواد.)2011 ،
فمن خالل التركيز على تقدير قيمة الرياضيات ومكانتها ،وتذوق البعد الجمالي المتمثل بترتيب األعداد واألشكال
الهندسية ،وتنمية التفكير ،والدقة في التعبير ،وإدراك طبيعتها وتطبيقاتها المهمة في الحياة اليومية ودورها في تقدم الحياة
(الخطيب وعبابنة.)2011 ،
ويصف الكبيسي ( )2014الرياضيات بالتناسق والتناظر اللذين هما أسس التربية الجمالية.
وتعد الرياضيات ركنا ً أساسيا ً من ثقافة اإلنسان وتفكيره ،فهو علم تراكمي الخبرات ،وتبدأ مهمة التعليم من تنمية
التفكير لدى المتعلمين ،ألنه السبيل األكثر إفادة ونجاحا ً في تنشئة جيل قادر على التعلم وحل المشكالت والتغلب عليها وخلق
المواطن الصالح الذي يميّز الطريق الصحيح ،وقد شهدت مناهج الرياضيات في السنوات األخيرة تطورات وتغيرات سريعة،
ُ
حيث قامت العديد من الدول حول العالم بإعادة النظر في مناهج الرياضيات خاصتها (عبد الصمد.)2013 ،
ومن منطلق بناء المواطن الصالح ،فإن الهدف األساسي هنا هو بناء الشخصية المتكاملة؛ وهو أحد أهداف التربية فإن
أن التربية الجمالية جزءاً مهما ً
الجانب الجمالي ال يقل أهمية في تكوين الشخصية عن أي جانب اخر ،ويؤكد خطار(ّ )8 :2001
من مناهج المؤسسات التعليمية ،وفي تطبيقاتها العملية ،نظرا ً ألهميتها في النمو المتكامل في الشخصية.
ويؤكد اورسينجرك ( )Orsingerk, 2014في نتائج دراسته ّ
أن التربية الجمالية تعمل على تنمية الشخصية
المتكاملة ،ألن ذلك يعتبر الهدف األول لها ،حيث يعتبر الجانب الجمالي أحد الجوانب األساسية في تلك الشخصية ،فهي تساعد
على نمو الشخصية نموا ً متكامالً.
وكذلك أ ّكد مطر( )2015أن التربية الجمالية تحقق التنمية المتكاملة في شخصية المتعلم بجوانبها :العقلية والنفسية
والجسدية واالنفعالية ،وتنمية الخيال وتعزيز التفكير جمالي.
ومن منطلق مواكبة التوجهات الحديثة في التعليم خاصة فيما يخص عملية التدريس ،وألهمية تضمين النواحي الجمالية
في العملية التعليمية وتنميتها في مناهج الرياضيات ومسؤولية المدرسة الثانوية في تعزيز التربية الجمالية لدى متعلميها ،بما
يراعي خصائص المرحلة العمرية إلضفاء عنصر ا لجمال والتشويق في تعليمها ،والعمل على مشاركة المهتمين بقضايا القيم
ومشكالت الثقافة والمتخصصين في التربية الجمالية ضمن لجان تخطيط وإعداد المناهج الدراسية ،وتفعيل دور المؤسسات
االجتماعية والبيئية المختلفة من أجل تنمية الوعي الثقافي لدى جميع فئات المجتمع ،وجدت الباحثة أهمية الكشف عن واقع معرفة
معلمات المرحلة الثانوية على وجه الخصوص ،بأهمية استخدام المدخل الجمالي لتدريس الطالبات تمهيدا ً ألخذ الالزم حيال
تعميم تنمية هذا النوع من التدريس من خالل استطالع وجهات نظر عينة من معلمات المرحلة الثانوية بمدينة جدة.
 مشكلة الدراسة:
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تتميز الحقائق والمفاهيم الرياضية بأنها مجردة يصعب فهمها ،باإلضافة إلى كثرتها وقد أدى ذلك وبشكل غير مباشر إلى
ُ
حيث ال يربط
اإلجهاد العقلي للمتعلم وضعف التصور الرياضي للمفاهيم الرياضية مما أدى الى فقدانها ،وعدم االحتفاظ بها،
المتعلم بين الرياضيات وا لمواقف الواقعية التي يتعرض لها في الحياة مما كان لها من األثر السلبي على تحصيله الدراسي
وشعوره تجاهها (حميدة وآخرون.)2000 ،
كما تشير دراسة (( Denac,2014أن غياب قيم التربية الجمالية في المناهج الدراسية تأثير سلبا ً على المتعلمين ،وأن
تضمينها في المناهج الدراسية له تأثير كبير على تعزيز دافعية المتعلمين نحو التعلم ،والحفاظ على االنسجام والتوازن في
شخصية المتعلم ،ومادة الرياضيات من الدعائم األساسية ألي تقدم علمي وهي من أكثر المواد الدراسية أهمية وحيوية لما تحتويه
من معارف أو مهارات تساعد الطلبة على التفكير السليم لمواجهة المواقف المختلفة ،وتحتل الرياضيات المكانة البارزة بين
المواد الدراسية األخرى لكثير من االعتبارات أهمها أن دراستها تسهم في تنمية القدرات العقلية لدارسيها وتكسبهم المعارات
الرياضية التي تساعدهم في دراسة المواد الدراسية األخرى ،إضافة إلى تطبيقاتها المباشرة وغير المباشرة في مواقف الحياة
المختلفة (الكبيسي وعبد هللا.)2015 ،
ويرى ميستريك ( )Mistrik, 2016أن هناك قصورا ً في مكونات التربية الجمالية في المعالجات التعليمية ،على الرغم
من أن هناك جملة من األهداف التي تعزز الفائدة من التربية الجمالية وهي :تنمية الحس بالمسؤولية ،وفهم الثقافات األخرى،
وتمكين المتعلم من تحديد هوية الذات وفهم نفسه ،وفهم الظروف المحيطة ،وفهم العالم ،وتنمية القيم اإلنسانية والجمالية في نفس
المتعلم.
وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن فلسفة الجمال عند أفالطون ترتبط بفكرة التعالي معبرا ً عنها في صورة الفن ،وبالتالي تصبح فلسفة
الفن فكرة سامية وخالدة تعلو على إدراكنا ،ولهذا يكون شرط اإلحساس بها هو االقتراب من المثل العليا على قدر المستطاع،
ومحاولة السعي إليها؛ فإننا نستضيء بالجمال الموجود في األشياء (جيبوري.)93 :2010 ،
من هنا أحسّت الباحثة بأهمية دراسة موضوع التربية الجمالية في الرياضيات؛ حيث ينبع الجمال من االحساس ،وعلى
الرغم من ّ
أن الجمال في ذاته غير محسوس بالنسبة لنا- ،كما في الرياضيات أيضا ً غير محسوسة بالنسبة لنا ،-إال أنه يجب
البحث عنه والترقي إليه.
وانطالقا ً مما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في القصور في تضمين مكونات التربية الجمالية في مناهج الرياضيات ،مما
ينعكس على تدني مستويات معلمات الرياضيات في استيعاب مكونات التربية الجمالية ،وتوظيفها في المعالجات التدريسية
والتعليمية في برامج تعليم وتعلم منهج الرياضيات بالمرحلة الثانوية ،وتتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
"ما واقع التربية الجمالية في مناهج الرياضيات للمرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمات المرحلة الثانوية بجدة؟"
 ويتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما أهمية التربية الجمالية في مناهج الرياضيات للمرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمات المرحلة الثانوية بجدة؟
 .2ما متطلبات تنمية التربية الجمالية في مناهج الرياضيات للمرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمات المرحلة الثانوية
بجدة؟
 .3ما معوقات تطبيق التربية الجمالية في مناهج الرياضيات للمرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمات المرحلة الثانوية
بجدة؟
 .4هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين استجابات أفراد العينة تُعزى إلى المتغيرات( :المؤهل العلمي (بكالوريوس/
دراسات عليا) ،نوع المؤهل العلمي (تربوي /غير تربوي) ،سنوات الخبرة (10سنوات فأقل /أكثر من  10سنوات)؟
 أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة الحالية إلى:
 .1الكشف عن أهمية التربية الجمالية في مناهج الرياضيات للمرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمات المرحلة الثانوية بجدة.
 .2معرفة متطلبات تنمية التربية الجمالية في مناهج الرياضيات للمرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمات المرحلة الثانوية بجدة.
 .3التعرف إلى معوقات تطبيق التربية الجمالية في مناهج الرياضيات للمرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمات المرحلة الثانوية
بجدة.
 .4الكشف عن وجود فروق ذات داللة احصائية بين استجابات أفراد العينة تُعزى إلى المتغيرات( :المؤهل العلمي (بكالوريوس/
دراسات عليا) ،نوع المؤهل العلمي (تربوي /غير تربوي) ،سنوات الخبرة (10سنوات فأقل /أكثر من  10سنوات).
 أهمية الدراسة:
تتحدد أهمية الدراسة من خالل الفئات المستفيدة من الدراسة وهي كالتالي:
أوالً :األهمية النظرية:
 السعي لتطوير العملية التعليمية في مقرر الرياضيات لمواكبة االتجاهات الحديثة في التدريس.
 توجيه النظر للنواحي الجمالية التي لها الدور في تنمية الذوق والوعي الجمالي.
 إثراء المكتبة العلمية واألبحاث العلمية في مجال الرياضيات بمعلومات المدخل الجمالي والتربية الجمالية وسبل تنميتها.
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ثانياً :األهمية التطبيقية:
 .1قد تفيد الدراسة معلمات الرياضيات في اتباع أساليب تدريس متنوعة لتبسيط اكتساب مهارات الرياضيات لطالبات
المرحلة الثانوية بجدة.
 .2قد تفيد المشرفات التربويات وقائدات المدارس في تشجيع المعلمات على اتباع أساليب تدريس متنوعة وجديدة لتنمية
المهارات الرياضية بالتربية الجمالية.
ً
 .3من الممكن أن تقدم الدراسة تصورا للجهات المختصة بالتعليم في المملكة العربية السعودية؛ حول تدريب معلمات
الرياضيات على التربية الجمالية.
 .4قد تفيد الدراسة بتوجيه نظر واضعي ومصممي المناهج إلدراج النواحي الجمالية ضمن المحتوى الدراسي لمادة
الرياضيات.
 .5ستفيد الدراسة الحالية الباحثين في مجال الرياضيات والتربية الجمالية.
 حدود الدراسة:
تقتصر الدراسة الحالية على:
 الحدود الموضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على مناهج الرياضيات في المرحلة الثانوية بجدة.
 الحدود البشرية :اقتصرت على عينة من معلمات الرياضيات للمرحلة الثانوية بجدة.
 الحدود المكانية :اقتصرت على عينة من المدارس الحكومية للبنات بجدة.
 الحدود الزمانية :العام الدراسي (1441-1440هـ).
 مصطلحات الدراسة:
 .1التربية الجمالية:
يعرفها الخوالدة والترتوري ( )161 :2005بأنها" :تزويد المتعلمين بالوسائل الجمالية التي هي وقبل كل شيء كلما هو
رائع في الطبيعة ،الفن ،البيئة ،وتعويد الطالبات على التعامل بالقيم الروحية وتطوير المشاعر والحاجات الثقافية".
ويعرف ثنيان ( )12 :2011التربية الجمالية بأنها" :إعداد المتعلمين إعدادا ً كامالً عن طريق الوسائل التربوية ،سواء أكانت
عملية أم نظرية ،حتى يستثار وجدانه ،فيستشعر معاني الجمال الحسي والمعنوي ،فيترتب على ذلك أن تطوير عادات المتعلمين
في العبادات واإلحساس والتفكير والمظهر والسلوك ،فيعود عليه وعلى مجتمعه بالخير في الدنيا واالخرة".
وتعرف الباحثة التربية الجمالية تعريف إجرائي بأنها" :قدرة معلمات الرياضيات للمرحلة الثانوية بجدة على تكوين القيم
الجمالية لدى طالبات المرحلة الثانوية نحو مناهج الرياضيات ،وكذلك صقل قدراتهن على استشعار الجمال وإدراكه ،وذلك من
خالل أنشطة تتضمن البعد الجمالي ،والوجداني ،وتقاس في هذه الدراسة من خالل الدرجات التي تحصل عليها الباحثة من
استجابات المعلمات على أداة الدراسة ال ُمعدّة لهذا الغرض".
اإلطار النظري
بعد االطالع ع لى األدب التربوي والدراسات السابقة قامت الباحثة بعرض أهم موضوعات الدراسة في محورين هما:
(التربية الجمالية ،وتعليم الرياضيات).
 أوالً :التربية الجمالية:
طورت المجتمعات األوربية بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أساليب جديدة لصياغة فهمها للحياة وطرائق العيش في
فضاء التحول الصناعي واالقتصادي الكبير الذي عم أوروبا ،وقد ساهم في صناعة هذه األنماط الجديدة للحياة فالسفة ومفكرين
وأدباء وفنانين كانوا يؤمنون بضرورة التطوير وأهمية دخول الصناعة والحداثة إلى كل مناحي الحياة ،وهذا االعتقاد كان راسخا ً
لدى الكثير منهم بحيث أدى إلى نشوء محاوالت تحطيم البنى االجتماعية القديمة التي أصبحت تتعارض مع متطلبات عصر
الحداثة ،وقد أهتم الكثير من علماء النفس واالجتماع بإقامة أساليب جديدة للتفكير فيما يمكن االستفادة منه من قيم الماضي وتقاليده
وما يمكن تركه نهائيا ً (سبيال.)99 :2005 ،
وإذا كانت الحداثة قد تعاملت مع التربية وقيمها وأصولها بطريقة توافقية إلى حد ما فأن غايات التربية في مرحلة ما بعد
الحداثة وأهدافها يحيطها نوع من الغموض وكثير من التعارضات الداخلية التي تعد أقرب إلى النتائج منها إلى المسببات (باركر،
.)312 :2007
لقد رافقت ما بعد ا لحداثة الكثير من المتغيرات ومن أهمها هو التغير في المعايير الجمالية المتوارثة في الفن التشكيلي فلم
تعد المعايير تسير وفق معيار ثابت محدد ومعد من قبل النقاد كمقياس وحيد للفنون ،فتعددت المعايير الجمالية التي أصبحت تستقى
مبادئها من الفن ذاته ،فأصبحت هناك معايير اجتماعية – تاريخية – حضارية – أخالقية ،إلى جانب المعايير واألبعاد التشكيلية
والفنية والتربوية ،كما تغير مفهوم العملية اإلبداعية نفسها ،فأصبحت مثل الفلسفة يحدوها الجدل ووضع التساؤالت ،وأصبح
الفنان مثل الفيلسوف يطرح القضايا حول طبيعة الفن ووظيفته في المجتمع ،من هنا بدأ مصطلح التربية الجمالية.
 مفهوم التربية الجمالية:
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يعرفها الخوالدة والترتوري ( )161 :2005بأنها" :تزويد المتعلمين بالوسائل الجمالية التي هي وقبل كل شيء كلما هو رائع
ّ
في الطبيعة ،الفن ،البيئة ،وتعويد الطالبات على التعامل بالقيم الروحية وتطوير المشاعر والحاجات الثقافية".
ويعرف ثنيان ( )12 :2011التربية الجمالية بأنها" :إعداد المتعلمين إعدادا ً كامالً عن طريق الوسائل التربوية ،سواء أكانت
عملية أم نظرية ،حتى يستثار وجدانه ،فيستشعر معاني الجمال الحسي والمعنوي ،فيترتب على ذلك أن تطوير عادات المتعلمين
في العبادات واإلحساس والتفكير والمظهر والسلوك ،فيعود عليه وعلى مجتمعه بالخير في الدنيا واالخرة".
يعرف الجرجاوي ( )7 :2011التربية الجمالية بأنها" :النشاط الذي يهدف إلى تنمية الطالبات في مختلف مراحل حياتهن
للتمتع بقدرة خاصة على تذوق القيم الكامنة في الحياة واكتشاف ألوان الثراء الباطنة أو بناء القدرات على التعبير الجمالي عن
طريق حصيلة مليئة باإلحساس والتذوق".
ويعرف سبافيك ( )Spivak, 2012: 6التربية الجمالية بأنها" :فلسفة الجمال أوالفن ،وبالتالي فهي ترتبط بالجمال والتقدير
والثقافة وترتبط بكل ما يحيط به من أشياء أو أحداث لتصبح هذه الحالة لديه من عادات العقل المستمرة".
وتعرف الباحثة التربية الجمالية تعريف إجرائي بأنها" :قدرة معلمات الرياضيات للمرحلة الثانوية بجدة على تكوين القيم
ّ
الجمالية لدى طالبات المرحلة الثانوية نحو مناهج الرياضيات ،وكذلك صقل قدراتهن على استشعار الجمال وإدراكه ،وذلك من
خالل أنشطة تتضمن البعد الجمالي ،والوجداني ،وتقاس في هذه الدراسة من خالل الدرجات التي تحصل عليها الباحثة من
استجابات المعلمات على أداة الدراسة ال ُمعدّة لهذا الغرض".
 ثانياً :تعليم الرياضيات:
 مفهوم الرياضيات:
يعرفها عباس وكرو ( )15 :2014الرياضيات بأنها" :علم تجريدي من إبداع العقل البشري ،يُعني بطرائق الحل وأنماط
ّ
التفكير".
ويعرفها نور الدين وآخرون ( )607 :2016بأنها :ضربا ً من ضروب التفكير المجرد الذي يعتمد على الرموز بدالً من
ّ
(ألن المشاكل الرياضية مشكالت في حد ذاتها)".
المحسوسات ،وهي كذلك تدريب على طرائق حل المشكالت
وتعرف الباحثة مناهج الرياضيات تعريفا ً إجرائيا ً بأنها" :المناهج الموضوعة للمرحلة الثانوية ،وهي علم تجريدي من إبداع
ّ
العقل البشري ،تدرس العدد والشكل والعالقات ،وذلك باستخدام رموز عديدة ورموز للعمليات المختلفة والعالقات بينها"
 تعليم الرياضيات:
يتم تعريف تعليم الرياضيات بأنها :تعليمية الرياضيات هي دراسة علمية لسيرورات التعليم والتعلم متعلقة بتدريس
الرياضيات قصد تطوير سيرورتها وتحسينها وتشتغل هذه التعليمية داخل حقول أربعة هي :البعد الخاص بالمادة ،البعد
البيداخوجي ،البعد السيكولوجي ،البعد التطبيقي أو البنائي (بن سعد.)150-148 :2011 ،
 تصنيف المعرفة الرياضية:
لم يعد تصنيف المعرفة الرياضية إلى عدة فروع التقليدية :الحساب والجبر والهندسة فقط مقبوال هذه األيام حيث أصبح المنهاج
المدرسي مرتبط ارتباطا وثيقا بالناحية العملية ،لذلك البد من دراسة المفاهيم والمصطلحات والمبادئ والتعميمات والخوارزميات
بصورة تطبيقية.
و"لقد جرت محاوالت لتصنيف المعرفة الرياضية إلى مكوناتها ،بصورة تظهر فيها وحدة البناء الرياضي وذلك بدمج هذه
الفروع بعضها ببعض بشكل يتضح فيها البنية الهرمية للمعلومات الرياضية مما أدت أعمال الكثيرين من التربويين الرياضيين
إلى تحديد أنماط المعرفات الرياضيات التي يتضمنها المنهاج المدرسي وهي( :المفاهيم والمصطلحات ،المبادئ والتعميمات،
الخوارزميات والمهارات ،التطبيقات والمسائل الرياضية) (عبد الهادي و آخرون.)70 :2002 ،
 القواعد والقوانين العامة لتدريس الرياضيات:
ّ
إن امتالك المتعلمين للمفاهيم الرياضية المختلفة في سياقاتها المقترحة في المناهج الرسمية بيسر واقتدار يقوم على قواعد
وقوانين عامة يجب مراعاتها وهي:
 التفاعل مع الواقع :الطفل يبدي معارفه ويكتسب المفاهيم الرياضية تبعا لمشاكل يواجهها في واقعه المعيش ،فهو عادة في
حالة توازن فإذا ما صادف وضعية مشكلة ينتقل الى حالة الالتوازن وال يعود الى توازنه اال بعد حل المشكلة.
 المعرفة بنائية وليست تراكمية :إن كل معرفة جديدة تبنى على أساس أو أنقاض معرفة قديمة ،وعليه كان ال بد من التأكد
أن المعارف السابقة المكتسبة صحيحة ومتينة للبناء عليها.
 العوائق التعليمية :إن المفاهيم الرياضية ال يمكن بناؤها عند المتعلم إال إذا اعترضت سبيلها عراقيل وعوائق تدفعه الى بذل
الجهد وشحذ كل حواسه وموارده لتجاوزها.
 المعارف الرياضية الضمنية :إن كل المتعلمين حصلوا على قدر معين من المعارف والمفاهيم الرياضية تبعا لتجاربهم
االجتماعية ووسطهم العائلي ،وعليه فمن السذاجة أن نتعامل معهم وكأنهم يسمعون ألول مرة باألعداد ،والنظام العشري
والمربع والدائرة.
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 مكانة الخطأ الجوهرية :ان الخطأ يمثل في سيرورة كل من المعلم والمتعلم المكون األساسي للمعرفة الحاصلة لدى
المتعلم ومنطلقها في بعض األحيان وهو الذي يعطي معنى وداللة لهذه المعرفة( .حثروبي.)199 :2012 ،
الدراسات السابقة:
بعد االطالع على الدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع الدراسات ،قامت الباحثة بعرض الدراسات السابقة في محورين
هما( :التربية الجمالية ،وتعليم الرياضيات) ،وقد تم ترتيبها حسب التسلسل الزمني من األحدث إلى األقدم.
أوالً :المحور األول :التربية الجمالية:
 .1دراسة عبد هللا (:)2016
هدفت الدراسة للتعرف على فاعلية استراتيجية األحداث المتناقضة على التحصيل والتفكير االبتكاري لدى طالبات الصف
الثاني المتوسط في مادة الرياضيات وتذوق جماليتها ،وتكونت عينة الدراسة من ( )50طالبة ،واتبعت الباحثة المنهج التجريبي،
وأعدت الباحثة ثالث أدوات للدراسة وهي( :اختبار لقياس التحصيل ،اختبار لقياس التفكير االبتكاري ،مقياس لقياس التذوق
الجمالي) ،وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى ( ،)0.05بين متوسطات أداء طالبات المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في األدوات الثالث ،وخرجت الدراسة ببعض التوصيات أهمها :االهتمام
بإضافة التذوق والجمال لمادة الرياضيات.
دراسة جيدوري (:)2010
.2
هدفت الدراسة إلى التعرف إل ى مفهوم الخبرة الجمالية وأبعادها التربوية في فلسفة "جون ديوي" ولتحقيق هذا الهدف
سعت الدراسة من خالل استخدامها طريقة تحليل المحتوى بصورتها الكفية ،إلى إبراز أهم األفكار الفلسفية التي قامت عليها
براجماتية ديوي ،انطلق منها الباحث إلى بيان األبعاد التربوية لمفهوم الخبرة الجمالية ،والتي اتضحت من خالل دور التربية
الجمالية في تنمية الذوق الفني واالبتكار واإلدراك الحسي واإلدراك العقلي ،وتنمية السلوك األخالقي وشغل أوقات الفراغ ،وانتهت
الدراسة بعد ذلك إلى تقديم تصور مقترح إلنماء الممارسة الجمالية في التربية العربية ،وبينت الدرس المستفاد من دراسة هذا
الموضوع على صعيد المدرسة ومنهجها.
ثانياً :المحور الثاني :تعليم الرياضيات:
 .1دراسة ريان (:)2013
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى درجة الممارسات التأملية لدى معلمي الرياضيات في مديريات تربية الخليل
وعالقتها بفاعلية الذات التدريسية.
ولتحقيق هذه األهداف تم تطبيق أداتي الدراسة بعد التحقق من صدقهما وثباتهما على عينة مكونة من ( )238معلما ً
ومعلمة تم اختيارهم بطريقة طبقية من جميع معلمي الرياضيات في مديريات تربية شمال الخليل والخليل وجنوب الخليل
المنتظمين في عملهم خالل الفصل األول من العام الدراسي 2012/2011م.
أظهرت نتائج الدراسة أن درجة الممارسات التأملية لدى معلمي الرياضيات مرتفعة ،كما تبين وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات درجة الممارسة وفقا ً لمتغير الخبرة ولصالح ذوي الخبرة القصيرة ،في حين لم تكن الفروق دالة
إحصائيا ً وفقا ً لمتغيرات :المديرية ،والجنس ،والمؤهل العلمي ،كما تبين وجود عالقة دالة إحصائيا ً بين متوسطات درجة
الممارسات التأملية لدى معلمي الرياضيات ودرجة فاعلية الذات التدريسية.
دراسة حلس (:)2010
.2
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر إثراء محتوى منهاج الرياضيات في تنمية مهارات التفكير االستداللي لدى طالبات الصف
الحادي عشر العلمي ،وقد تم اختيار مدرسة دالل المغربي الثانوية (أ) للبنات التابعة لمديرية شرق غزة؛ لتكون ميدانا لتطبيق
الدراسة ،اتبعت الباحثة المنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من فصلين ،أحدهما يمثل المجموعة التجريبية وعدد طالباتها
( )30طالبة ،واآلخر المجموعة الضابطة وعدد طالباتها ( )29طالبة ،وألغراض الدراسة قامت الباحثة بتحليل الوحدة الثالثة (
الهندسة التحليلية الفراغية ) من كتاب الرياضيات األول للصف الحادي عشر العلمي ،وتحققت من صدق وثبات التحليل ،ولتحقيق
أهداف الدراسة تم إعداد المادة اإلثرائية ،واختبار مهارات التفكير االستداللي ،وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج كانت
جميعها لصالح طالبات المجموعة التجريبية .وفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج أوصت الباحثة بضرورة زيادة االهتمام
باألنشطة اإلثرائية في أثناء تدريس مادة الرياضيات وتدريب المعلمين على إعداد المواد اإلثرائية وذلك حتى يتم تعديل النظرة
لمنهاج الرياضيات من منهج تحصيلي إلى منهج إثرائي في تطور مستمر.
منهجية وإجراءات الدراسة
 منهج الدراسة:
انطالقًا من طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها ،والبيانات المراد الحصول عليها بهدف دراسة " واقع
التربية الجمالية في مناهج الرياضيات للمرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمات المرحلة الثانوية بجدة" ،وبنا ًء على التساؤالت
التي سعت الدراسة لإلجابة عنها ،فقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة ،ووصفها
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كما هي في الواقع ،ويسهم في وصفها وصفًا دقي ًقا ،ويوضح خصائصها عن طريق جمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها ،ومن
ثم تطبيق النتائج في ضوئها.
 مصادر جمع المعلومات:
استخدمت الباحثة مصدرين أساسيين للمعلومات:
 المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة تم جمع المعلومات األولية من خالل (االستبانة) كأداة
رئيسة ،وصممت خصيصا ً لغرض تحديد وجهة نظر معلمات الرياضيات حول مستوى تضمين التربية الجمالية في
مناهج الرياضيات بالمرحلة الثانوية ،حيث تم تفريغ البيانات وتحليل النتائج باستخدام البرنامج اإلحصائي
(.))Statistical Package for Social Science) SPSS
ُ
حيث تم معالجة اإلطار النظري باللجوء إلى مصادر المعلومات الثانوية ،والتي تتمثل في الكتب
 المصادر الثانوية:
والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات والمقاالت والتقارير ،واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت
موضوع الدراسة ،والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.
 أداة الدراسة:
 محتوى أداة الدراسة (االستبانة):
تم إعداد استبانة مكونة من ثالث محاور تعكس أهداف الدراسة وهي كما يلي( :أهمية التربية الجمالية في مناهج الرياضيات،
ومتطلبات تنمية التربية الجمالية في المرحلة الثانوية ،ومعوقات تطبيق التربية الجمالية في مناهج الرياضيات).
حيث يتكون كل محور من تسع فقرات وبالتالي يكون مجموع الفقرات ( )27فقرة ،باإلضافة الى سؤال مفتوح حول أسماء
وعناوين التطبيقات والمواقع االلكترونية والتطبيقات التي قد تستخدمها المعلمات في تدريس الرياضيات بالتربية الجمالية.
 اعتمدت األداة في استجابات المعلمين على تدريج ليكرت الخماسي:
(موافق بشدة ( – )5موافق( – )4محايد ( )3ال أوافق (- )2ال أوافق بشدة (.)1
 تم التحقق من الصدق الظاهري لألداة بعرضها في صورتها األولية على عدد من السادة المحكمين من ذوي
االختصاص ،للتأكد من مناسبة الفقرات للمحاور التي تنتمي إليها ،ومدى ارتباط كل فقرة بالمحور التي تنتمي إليه،
وتم التعديل بنا ًء على اإلرشادات والتوجيهات التي تلقتها الباحثة .وللتأكد من صدق االتساق الداخلي تم حساب معامل
ارتباط بيرسون بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية لألداة .ويبين جدول ( )1معامالت االرتباط كما يلي:
جدول()1
معامالت ارتباط بيرسون بين درجة المفردة والدرجة الكلية لألداة
رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط
0.75
19
0.79
10
0.67
1
0.73
20
0.49
11
0.93
2
0.60
21
0.46
12
0.59
3
0.74
22
0.53
13
0.71
4
0.55
23
0.52
14
0.73
5
0.49
24
0.72
15
0.54
6
0.52
25
0.47
16
0.49
7
0.63
26
0.49
17
0.62
8
0.72
27
0.45
18
0.60
9
ً
 وللتأكد من ثبات األداة ،والذي يقصد به أن تعطي األداة النتائج نفسها تقريبا إذا أعيد تطبيقها على العينة نفسها مرة
ثانية ،تم حساب معامل ألفا كورنباخ عن طريق برنامج  SPSSوكانت قيمة معامل الثبات 0.80وهي نسبة مقبولة
في الدراسات اإلنسانية وتدل على ثبات األداة وصالحيتها للدراسة.
جدول()2
معامل ألفا كرونباخ لحساب ثبات األداة
معامل االتساق مستوى الداللة
المحور
0,5
0,67
أهمية التربية الجمالية في مناهج الرياضيات
.1
0.5
0,77
 .1متطلبات تنمية التربية الجمالية في مناهج الرياضيات.
0.5
0,88
 .1معوقات تطبيق التربية الجمالية في مناهج الرياضيات.

154

 وبعد التحقق من صدق وثبات االستبانة جعل الباحثة متأكد من صحتها وصالحيتها للتحليل ،وأنه باإلمكان االعتماد
على نتائجها.
 المجتمع األصلي وعينة الدراسة:
تكونت المجتمع األصلي من جميع معلمات الرياضيات بالمدارس الثانوية بمدينة جدة ،وتمثلت عينة البحث بمسح جميع
معلمات الرياضيات بالمجتمع األصلي ،حيث تم أرسال أداة البحث لجميع المعلمات ،في حين تمثلت العينة النهائية للبحث في
( )38معلمة ممن استجبن عبر االستبانة االلكترونية المعدة من قبل الباحثة ،هذا األمر جعل الباحثة مطمئنة الستكمال المعالجات
االحصائية للدراسة.
 المعالجات اإلحصائية:
ولتحقيق أهداف الدراسة:
 تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لفقرات ومحاور األداة في المعالجة اإلحصائية للنتائج.
 كما تم استخدام اختبار (ت) ()T-Testلدراسة الفروق بين استجابات عينة البحث للمجموعات المستقلة ،وذلك خالل
استخدام برنامج  SPSSللمعالجات اإلحصائية ،كون عدد االستبانات الخاضعة للتحليل تفوق ( )30استبانة هذا األمر
جعل الباحثة تستخدم االختبارات المعلمية دون اللجوء الختبار التوزيع الطبيعي.
عرض النتائج ومناقشتها
تقوم الباحثة في هذه الجزئية بعرض نتائج الدراسة ومناقشتها من خالل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة ،بنا ًء على ما توصلت له
الباحثة.
 اإلجابة عن السؤال األول" :ما أهمية التربية الجمالية في مناهج الرياضيات للمرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمات
المرحلة الثانوية بجدة؟"
 تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على مستوى المفردات والمحاور ،وكانت النتائج كما في جدول
( )3التالي:
جدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة المرتبطة بالمحور األول :أهمية
التربية الجمالية في مناهج الرياضيات
األهمية
االنحراف
المتوسط
الفقرة
النسبية
المعياري
الحسابي
1
0.00
5.00
ال يوجد نشاط عقلي كامل بدون حس وادراك جمالي
1
0.00
5.00
تجمع التربية الجمالية بين الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية في
تدريس الرياضيات
6
0.69
4.24
تنمي التربية الجمالية اتجاهات إيجابية نحو عملية التعلم بالربط بالواقع
واالستمتاع بدراسة الرياضيات وتذوق جمالها.
7
1,18
3.29
تسهم بناء مشاعر الطالبات ووجدانهن واالحساس بأهمية الرياضيات
في حياتهن
3
0,50
4,30
تسهم في حل المشكالت بطرق إبداعية مبتكرة من خالل التفكير التأملي
4
0,64
4,28
تقدم المفاهيم الرياضية بشكل جديد ومثير
2
0,49
4,38
تكسب الطالبات الخبرات نتيجة التأمل والبحث عن التالف واالنسجام في
قوة وجمال األفكار الرياضية
5
0,70
4,26
استثارة سلوك االستكشاف وحب االستطالع والخيال لدى الطالبات
تساعد على تحليل المفاهيم الرياضية الى عناصرها األساسية


3.29

1.12

6

0.38
4.33
الكلي
يتضح من الجدول ( :)3وجود نسبة عالية من الوعي بأهمية التربية الجمالية في مناهج الرياضيات بين معلمات
المرحلة الثانوية حيث بلغ متوسط اإلجابات الكلي( )4.33ويعد أعلى بكثير من المتوسط االفتراضي ( ،)3وعلى
مستوى فقرات المقياس يالحظ أن أعلى مستويات المعرفة يتمحور حول الفقرة ( )1ال يوجد نشاط عقلي كامل بدون
حس وادراك اجمالي والفقرة ( )2تجمع التربية الجمالية بين الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية في تدريس
الرياضيات .بينما حصلت الفقرة ( )4على أدنى متوسط لإلجابات ( )3,29وهو أعلى بنسبة بسيطة من المتوسط
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االفتراضي ويعكس تردد بعض المعلمات بأنه قد ال يكون أفضل من الطريقة التقليدية المعتادة خصوصا مع اقتناع
أغلبهن بمواكبته لالتجاهات الحديثة في التعليم ،وربما يعكس ذلك الحاجة لساعات تدريبة كافيه لتنمية اتجاه المعلمات
نحو أهمية استخدام التربية الجمالية في الرياضيات.
 اإلجابة على السؤال الثاني" :ما متطلبات تنمية التربية الجمالية في مناهج الرياضيات للمرحلة الثانوية من وجهة
نظر معلمات المرحلة الثانوية بجدة؟"
 تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على مستوى المفردات والمحاور ،وكانت النتائج كما في
جدول ( )4التالي:
جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة المرتبطة
بالمحور الثاني :متطلبات تنمية التربية الجمالية في مناهج الرياضيات
األهمية
االنحراف
المتوسط
الفقرة
النسبية
المعياري
الحسابي
4
0,82
4,02
توضيح معايير التربية الجمالية في مناهج الرياضيات.
4
0.96
4,02
ابراز النواحي الجمالية والفنية عند صياغة محتوى الرياضيات.
5
0.88
3,95
توفير قائمة متنوعة لالختيار من التطبيقات والمواقع المخصصة
للمساهمة في تنمية المدخل الجمالي
1
0,53
4,20
تحديد األهداف العامة والمتوقعة من االهتمام بالنواحي الجمالية في
الرياضيات.
1
0,53
4,20
توفير المصادر والمعينات ووسائل التعليم التي تتبنى المدخل
الجمالي
3
0,80
4,12
استخدام االستراتيجيات التي تدعم الذكاءات المتعددة.
2
0,70
4,14
تحديد قائمة محكمة بالمواقع التعليمية التي يفضل اإلشارة اليها في
النواحي الجمالية الرياضية.
6
0,80
3,87
إلزام الطالبات بزيارة المناهج اإللكترونية السعودية والدروس على
موقع عين اليوتيوب.
6
0,80
40.2
تأهيل المعلمات وتدريبهن على الحس بالجمال الرياضي وتقديره.
0.13
3.83
الكلي
 يتضح من الجدول ( :)4وجود معرفة بمتطلبات تنمية التربية الجمالية في مناهج الرياضيات كتوجه من توجهات القرن
الواحد والعشرين ،وعلى مستوى فقرات المقياس يالحظ أن أعلى درجات المعرفة كانت للفقرة ( )4و ( )5بمتوسط
( ) 4,20حيث تؤكد نسبة مرتفعة من المعلمات على معرفتهن بتحديد األهداف العامة والمتوقعة من تنمية التربية
الجمالية في مناهج الرياضيات توفير المصادر والمعينات ووسائل التعليم التي تتبنى المدخل الجمالي كخطوتين مهمتين
لتدريس مناهج الرياضيات وفق االتجاهات الحديثة ،بينما يالحظ حصول الفقرة ( )8على أدنى درجات المعرفة والوعي
بين المعلمات مقارنة بالفقرات األخرى بمتوسط ( )3,87رغم توجه وزارة التعليم إلى تفعيل التعلم اإللكتروني من
خالل المناهج الرقمية والدروس التعليمية على قناة الوزارة في اليوتيوب وموقع عين ،ومع ذلك تعد نسبة مقبولة كونها
أعلى من المتوسط االفتراضي ( ،)3ترى الباحثة أن استجابات عينة الدراسة على فقرات هذا المحور تعكس المعرفة
بمتطلبات تنمية التربية الجمالية في مناهج الرياضيات ومعرفتهن بتحديد أهداف ومعايير تضبط وتوجه استخدام التربية
الجمالية في تدريس الرياضيات.



اإلجابة عن السؤال الثالث" :ما معوقات تطبيق التربية الجمالية في مناهج الرياضيات للمرحلة الثانوية من وجهة نظر
معلمات المرحلة الثانوية بجدة؟"
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على مستوى المفردات والمحاور ،وكانت النتائج كما في جدول
( )5التالي:
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جدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة المرتبطة بالمحور الثالث :معوقات
تطبيق التربية الجمالية في مناهج الرياضيات
األهمية
االنحراف
المتوسط
الفقرة
الرقم
النسبية
المعياري
الحسابي
7
0,59
4,32
األسلوب التقليدي في مناهج الرياضيات والملل والرتابة في محتواه.
1
عدم اعداد ادلة لمعلمات الرياضيات تحتوي على اهم استراتيجيات
في المدخل الجمالي والخطوات االجرائية لتنفيذ كل استراتيجية.

2

4,40

0.70

4

4.38

0.60

5

عدم تدريب الطالبات على المدخل الجمالي في حل المشكالت
3
الرياضية.
3
0,64
4.46
قلة األنشطة المصاحبة للمادة داخل الكتب الدراسية التي تؤديها
4
الطالبة تحت اشراف المعلمة لتكتشفها الطالبة بدال من تلقيها.
2
0,61
4,48
عدم وجود نموذج تعلم في ضوء المدخل الجمالي لتنمية التفكير
5
التأملي.
6
0,73
4,37
قلة المصادر والتطبيقات التي تساهم في تنفيذ النواحي الجمالية
6
عمليا.
4
0,57
4,40
عدم توفر معامل افتراضية للرياضيات تسهل استيعاب المفاهيم
7
المجردة.
1
0,58
4.51
عدم المام المعلمات بمنهجية المعرفة بتكنولوجيا أصول تدريس
8
المحتوى بالطريقة التكاملية.
4
0,57
4.40
ضعف ربط المفاهيم بالحياة الواقعية والمشكالت المحيطة.
9
0.54
4.41
الكلي
 تعكس نتائج اإلجابات على فقرات المحور الثالث في الجدول .4درجة عالية من معرفة المعلمات بمعيقات تطبيق
التربية الجمالية في مناهج الرياضيات ،حيث بلغ متوسط اإلجابات على فقرات المحور (،)4.32وتعكس الفقرة ()8
بمتوسط إجابات عالي بلغ ( )4,51مدى حاجة المعلمات الى توفير حقائب ودورات تدريبة تساعدهن على االلمام
بمنهجية المعرفة بتكنولوجيا أصول تدريس المحتوى بالطريقة التكاملية ومن ثم استخدامها في تدريس المحتوى
الرياضي.
جدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة بمحاورها الثالثة:
المتوسط الحسابي االنحراف المعياري األهمية النسبية
المحور
الرقم
1
2
3


4.33
3.83

0.38
0.13

2
3

أهمية التربية الجمالية في مناهج الرياضيات
متطلبات تنمية التربية الجمالية في مناهج
الرياضيات.
1
0.54
4.41
معوقات تطبيق التربية الجمالية في مناهج
الرياضيات.
يوضح جدول ( :) 6وجود درجة عالية من الوعي بمعيقات تطبيق التربية الجمالية في مناهج الرياضيات وذلك داللة
على إيمان الكثير من معلمات المرحلة الثانوية بمعيقات استخدامه في تعلم الطالبات حيث بلغ متوسط اإلجابات على
المحور الثالث ( )4,41ثم في الدرجة الثانية جاء المحور األول بمتوسط ( )4,33ويعكس هذا المحور المعرفة التامة
بأهمية التربية الجمالية في مناهج الرياضيات وذلك داللة على إيمان الكثير من معلمات المرحلة الثانوية باألثر اإليجابي
الستخدامه في تعلم الطالبات وبمتطلبات تنمية التربية الجمالية في مناهج الرياضيات .وأهمية توفيرها ابتدا ًء من تدريب
المعلمات وتوفير نماذج إلكترونية في مواقع وزارة التعليم وتوفير اإلمكانات األساسية من مصادر ووسائل تعليمية
ومعينات ورسوم توضيحية ،وتخصيص وقت كافي للمعلمات لتدريب الطالبات.
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 اإلجابة عن السؤال الرابع" :هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين استجابات افراد العينة تُعزى إلى المتغيرات:
(المؤهل العلمي ،نوع المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة)؟
 تم استخدام اختبار(ت) لدراسة الفروق بين المجموعتين المستقلتين كما يلي:
 أوالً :متغير المؤهل العلمي:
جدول ()7
نتائج اختبار (ت) لدراسة الفروق في استجابات عينة البحث حسب المؤهل العلمي
قيمة(ت) الداللة
االنحراف
متوسط
العدد
المؤهل
المحور
المعياري
حسابي
العلمي
0.827
3.15
36.12
33
بكالوريوس
أهمية التربية الجمالية في مناهج
 0.221غ دالة
الرياضيات
2.280
35.80
5
دراسات عليا
متطلبات تنمية التربية الجمالية في
مناهج الرياضيات.

بكالوريوس
دراسات عليا

33
5

35.50
37.00

4.919
5.244

0.629

0.533
غ دالة

معوقات تطبيق التربية الجمالية في
مناهج الرياضيات.

بكالوريوس

33

36.03

4.036

0.895

دراسات عليا

5

37.80

4.658

0.377
غ دالة

بكالوريوس
دراسات عليا

33
5

103.34
103.20

8.939
10.545

0.650

0.520
غ دالة

الدرجة الكلية




يتضح من خالل الجدول ( )7أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة على
محاور الدراسة الثالثة واالستبانة بصورة مجملة ،وقد يرجع ذلك إلى شعور جميع أفراد العينة بأهمية التربية الجمالية
في مناهج الرياضيات ومتطلبات تنميتها ومعوقات تطبيقها لدى طالبات المرحلة الثانوية ولم يكن ثمة تأثير للمؤهل
العلمي في اختالف نظرة عينة الدراسة نحو ذلك.
ثانياً :متغير نوع المؤهل العلمي:
جدول ()8
نتائج اختبار (ت) لدراسة الفروق في استجابات عينة الدراسة حسب نوع المؤهل العلمي
مستوى
قيمة(ت)
االنحراف
المتوسط
نوع المؤهل العدد
المحور
الداللة
المعياري
الحسابي
العلمي

أهمية التربية الجمالية في مناهج
الرياضيات
متطلبات تنمية التربية الجمالية في
مناهج الرياضيات.

تربوي
غير تربوي
تربوي

31
7
31

36.00
36.43
34.73

3.216
2.149
4.697

معوقات تطبيق التربية الجمالية في
مناهج الرياضيات.

غير تربوي
تربوي
غير تربوي

7
31
7

36.88
35.40
36.00

3.671
3.529
4.546

2.943

الدرجة الكلية

تربوي

31

101.60

7.384

3.354





0.334

0.741
غ دالة
0.11
غ دالة
0.06
غ دالة
0.29
غ دالة

2.690

10.463
112.86
7
غير تربوي
يتضح من جدول ( :)8أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة على محاور
الدراسة األول والثاني واالستبانة بصورة مجملة ،وقد يرجع ذلك الى شعور جميع افراد العينة بأهمية التربية الجمالية
في مناهج الرياضيات ومتطلبات تنميتها ومعوقات تطبيقها لدى طالبات المرحلة الثانوية ولم يكن ثمة تأثير لنوع
المؤهل العلمي في اختالف نظـــرة عـــينة الدراسة نحو ذلك.
ثالثاً :متغير عدد سنوات الخبرة:
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جدول ()9
نتائج اختبار (ت) لدراسة الفروق في استجابات عينة حسب عدد سنوات الخبرة
قيمة(ت)
االنحراف
المتوسط
العدد
عدد سنوات
المحور
المعياري
الحسابي
الخبرة
أهمية التربية الجمالية في مناهج
الرياضيات

مستوى
الداللة

10سنوات فأقل

10

36.80

3.824

أكثر من
10سنوات
متطلبات تنمية التربية الجمالية في 10سنوات فأقل
مناهج الرياضيات.
أكثر من
10سنوات
معوقات تطبيق التربية الجمالية في 10سنوات فأقل
مناهج الرياضيات.
أكثر من
10سنوات

28

35.81

2.704

10
28

38.00
34.85

2.625
5.318

1.782

10
28

37.70
35.74

3.592
4.212

1.303

0.201
غ دالة

10

107.80

7.613

1.708

28

102.22

9.217

0.097
غ دالة

الدرجة الكلية















10سنوات فأقل

0.878

0.386
غ دالة
0.083
غ دالة

أكثر من
10سنوات
يتضح من خالل جدول .9أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة على
محاور الدراسة الثالثة واالستبانة بصورة مجملة ،وقد يرجع ذلك إلى شعور جميع أفراد العينة بأهمية التربية الجمالية
في مناهج الرياضيات ومتطلبات تنميتها ومعوقات تطبيقها لدى طالبات المرحلة الثانوية ولم يكن ثمة تأثير لعدد سنوات
الخبرة في اختالف نظرة عينة الدراسة نحو ذلك.
وفي ضوء النتائج التي توصل إليها البحث الحالي ،تتضح درجة المعرفة والوعي العالية بين معلمات المرحلة الثانوية
بأهمية التربية الجمالية في عملية تعلم وتعليم الرياضيات ،وتعكس النتائج أيضا الدافعية المرتفعة لدى المعلمات
الستخدام متطلبات تنمية التربية الجمالية ومعرفتهن بالخطوات األساسية لتدريس الرياضيات بهذا المدخل ،والوعي
بأهمية مواكبة التجديدات والتوجهات الحديثة وتحدي العقبات في تعلم وتعليم الرياضيات وتدريب الطالبات على أهمية
اإلحساس والشعور بجمال الرياضيات واالتجاه نحوها.
وتتفق نتائج البحث الحالي مع العديد من الدراسات السابقة التي أكدت أهمية تعزيز ممارسات التربية الجمالية ألهميتها
وعالقتها بتنمية العديد من المتغيرات ،كما في دراسة عبد الصمد ( ،)2013وأشارت نتائج دراسة المومني ()2017
إلى وج ود أثر كبير لـلمدخل الجمالي في تنمية بعض القيم الجمالية والوعي الثقافي لدى طالبات المجموعة التجريبية،
وهذا السبب في تفوق المجموعة التجريبية في متغيرات التحصيل الدراسي.
كما تتفق مع نتائج دراسة الغزاوي ( )2017والتي أكدت القصور في ممارسات التربية الجمالية ،على الرغم من أن
المدخل الجمالي أسهم في تنوع األنشطة التعليمية ما بين رسوم توضيحية وأشكال وآثار ومجسمات وقراءات تاريخية
في التراث ،وتنوع أنشطة المدخل الجمالي الذي أدى إلى مساعدة الطالبات على فهم خصائص الثقافة وضرورة الحفاظ
عليها وأهمية التفاعل مع الثقافات األخرى من خالل معرفتها والتعرض لها داخل موضوعات المقرر مما ساعد على
تنمية الوعي الثقافي لدى الطالبات.
وأشارت دراسة أبو زيد ( )2017إلى أهمية تضمين مكونات التربية الجمالية ألهميتها في نمو في المفاهيم العلمية
والرياضية ،وأكدت دراسة محمد ( )2017أهمية استخدام المدخل الجمالي في تدريس التاريخ وأهمية تنمية القيم
الجمالية على الثقافي لدى الطالبة معلمة التاريخ ،وتوصلت إلى ثبوت فاعلية المدخل في تنمية لدى الطالبة المعلمة.
وتتفق مع نتائج دراسة محمد ( )2017والتي أوصت بأهمية توظيف المبادئ الخاصة باستخدام المدخل الجمالي عند
تطوير مناهج الدراسات االجتماعية بالمرحلة اإلعدادية والمراحل الدراسية األخرى ،نظرا لما أثبتته من فعالية في
تنمية المهارات العقلية والنواحي الجمالية ،و ثبوت فعالية المدخل الجمالي في تنمية بعض مهارات التأملي.
وتتفق مع نتائج دراسة أحمد ( ،)2013وفاعلية المدخل الجمالي في تنمية مهارات التفكير االبتكاري ومهارات التفكير
الرياضي في تدريس مادة الرياضيات ،ودراسة محمد ( ،)2013والتي بينت أهمية التربية الجمالية خالل تنمية األنماط
الرياضية العددية والهندسية.
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 وتتفق مع نتائج دراسة عبد ( )2012والتي بينت قصور تضمين مكونات التربية الجمالية في المناهج ،وضرورة فتح
المجال للباحثين إلمكانية تطبيق المدخل الجمالي في مناهج المواد الدراسية المختلفة واالهتمام بالجوانب الوجدانية في
العملية التعليمية .وتتفق مع نتائج دراسة محمود ( ،)2012ونتائج دراسة بابطين ( )2010في أهمية تضمين القيم
الجمالية في المعالجات التدريسية.
توصيات الدراسة:
استنادا ً على النتائج توصي الباحثة بما يلي:
 قيام المدرسة العربية بتعليم الطالب الخبرات الجمالية الالزمة ،حتى يستطيعوا المحافظة على كيانهم في هذا العالم،
وذلك من خالل تأسيس موضوعات ونشاطات حسب ميول الطالب.
 توجيه قوة المالحظة لدى المتعلمين التي تنمي فيهم اتجاها ً وديا ً نحو الصفات الجمالية في عالمهم.
 على واضعي ومطوري المناهج تضمين مكونات التربية الجمالية في محتوى الرياضيات بالمرحلة الثانوية.
 إعداد دليل معلم الرياضيات بحيث يتناول دروس مقرر الرياضيات باستخدام المدخل الجمالي.
 تضمين التطبيقات االلكترونية الرياضية إلبراز النواحي الجمالية التي تساعد على تنمية اتجاهات إيجابية نحو
الرياضيات.
 عقد دورات تدريبة وورش عمل لمعلمات الرياضيات لكيفية تطبيق النواحي الجمالية اجرائيا ً.
مقترحات الدراسة:
 تطوير مناهج الرياضيات وفق االتجاهات العالمية (المدخل الجمالي) وإعادة النظر في مناهج الرياضيات ومحتواها،
وعرضها بأسلوب شيق ،ومصاغة بطرق تنمي مهارات التفكير التأملي في الرياضيات لدى الطالبات.
 تقييم االحتياجات التدريبية في ضوء متطلبات تفعيل التربية الجمالية لدى معلمات الرياضيات بالمرحلة الثانوية.
 فاعلية برنامج تدريبي قائم على األدوات الرقمية في تنمية مكونات التربية الجمالية لدى معلمات الرياضيات بالمرحلة
الثانوية.
قائمة والمراجع:
أوالً :المراجع العربية:
أبو زيد ،أماني محمد عبد الحميد (" ،)2017فعالية المدخل الجمالي في تدريس البيولوجي لتنمية بعض المفاهيم العلمية
الكبرى وأراء الطلبة والمعلمين بالمرحلة الثانوية نحو استخدامه" .أطروحة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة عين
شمس.
أحمد ،عبد الحميد أحمد ( .)2013استخدام المدخل الجمالي في تدريس الدراسات االجتماعية في تنمية مهارات التفكير
التأملي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة عين شمس.
بابطين ،هدى محمد حسين ( " ،)2010فعالية المدخل الجمالية في تدريس مقرر األحياء على فهم المفاهيم العلمية
وطبيعة العلم واالتجاهات العلمية لدى طالبات الصف األول الثانوي ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة أم
القرى ،مكة الكرمة ،المملكة العربية السعودية.
باركر ،ستوارت ( :)2007التربية في عالم ما بعد الحداثة  ،ترجمة :سامي محمد نصار ،تقديم ،حامد عمار ،ط ،1الدار
المصرية اللبنانية ،القاهرة :مصر.
بن سعد ،الخضر أحمد ( :)2011أثر استراتيجية تدريس مقترحة في تنمية الحس العددي والثقة بالنفس واالتجاه نحو
الرياضيات لدى تالميذ السنة أولى متوسط ،دراسة تجريبية في ضوء نظرية معالجة المعلومات ،رسالة دكتوراه غير منشورة،
جامعة الحاج لخضر ،باتنة.
ثنيان ،أمل ( :)2011التربية الجمالية للمرأة المسلمة المستنبطة من القرآن الكريم وتطبيقاتها التربوية ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة :المملكة العربية السعودية.
الجرجاوي ،زياد ( :)2011معايير قيم التربية الجمالية في الفكر اإلسالمي والفكر الغربي ،دراسة مقارنة ،مجلة البحوث
والدراسات التربوية ،عدد (.34-1 ،)17
جيدوري ،صابر ( :)2010الخبرة الجمالية وأبعادها التربوية في فلسفة جون ديوي ،مجلة جامعة دمشق ،مجلد (،)26
عدد (.134-91 ،)3
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حثروبي ،محمد الصالح ( :)2012الدليل البيداغوجي لمرحلة التعليم االبتدائي ،ط ،2012دار الهدى ،عين مليلة :الجزائر.
الحقيل ،سليمان بن عبد الرحمن ( :)2011نظام وسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية .الرياض ،مدينة الملك فهد
الوطنية.
حلس ،سناء رمضان ( :)2010أثر إثراء محتوى منهاج الرياضيات في تنمية مهارات التفكير االستداللي لدى طالبات
الصف الحادي عشر العلمي ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة :فلسطين.
حميدة ،إمام مختار وآخرون ( :)2000تدريس الدراسات االجتماعية في التعليم العام ،ج ،1القاهرة :زهرة الشرق.
خطار ،وائل يوسف ( .) 2001دور التربية الجمالية في تنمية التذوق الجمالي "دراسة ماجستير غير منشورة .جامعة
دمشق .سوريا.
الخطيب ،محمد وعبابنة ،عبد هللا ( :)2011أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على حل المشكالت على التفكير
الرياضي واالتجاهات نجو الرياضيات لدى طالب الصف السابع األساسي في األردن ،المجلد ( ،)38العدد (.)1
الخوالدة ،محمود عبدهللا ،والترتوري ،محمد عوض ( .)2005التربية الجمالية علم نفس الجمال ،دار الشروق ،عمان:
األردن.
ريّان ،عادل ( :)2013درجة الممارسات التأملية لدى معلمي الرياضيات وعالقتها بفاعلية الذات التدريسية ،مجلة المنارة،
المجلد ( ،)20العدد (/1ب).2014 ،
زيتون ،حسن حسين وزيتون ،كمال عبد الحميد ( .)2003التعلم والتدريس النظرية البنائية ،من منظور النظرية البنائية،
عالم الكتب القاهرة :مصر.
سبيال  ،محمد ( :) 2005الحداثة وما بعد الحداثة ،ثقافة التسامح سلسلة كتب شهرية ،مركز دراسات فلسفة الدين ،وزارة
الثقافة  ،بغداد :العراق.
سليمان ،علي السيد ( :)2005عقول المستقبل ،استراتيجيات لتعليم الموهوبين وتنمية اإلبداع ،مكتبة الصفحات الذهبية،
الرياض :السعودية.
عباس ،ناجي وكرو ،رحيم ( :)2014تعليم الرياضيات (مفاهيم ،استراتيجيات ،تطبيقات) ،ط ،1دار اليازوري العلمية،
مصر.
عبد هللا ،مدركة صالح ( :)2016فاعلية استراتيجية األحداث المتناقضة على التحصيل والتفكير االبتكاري لدى طالبات
الصف الثاني المتوسط في مادة الرياضيات وتذوق جماليتها ،المجلة الدولية التربوية المتخصصة ،كلية التربية األساسية ،المجلد
( ،)5العدد ( ،)9أيلول .17 -1 ،2016
عبد الهادي ،نبيل ( :) :)2002نماذج تربوية تعليمية معاصرة ،ط ،1دار وائل للطباعة والنشر ،عمان :االردن.
عبد ،لمياء عدنان (" ،)2012القيم الجمالية لدى طلبة المرحلة الثانوية ذوي النمط البصري والنمط الذاتي" دراسة مقارنة،
أطروحة ماجستير منشورة ،مجلة كلية التربية األساسية ،الجامعة المستنصرية ،جمهورية العراق.
عبدالصمد ،حامد قاسم ( .)2013تطوير ناهج الرياضيات في ضوء االتجاهات العالمية الحديثة وأثره على االبداع في
الرياضيات والميل نحوها لدى طالب الصف األول ثانوي .رسالة دكتوراه .قسم المناهج والتدريس .جامعة عين شمس.
الغزاوي ،نشوة محمد مصطفى عمر("،)2017استخدام المدخل الجمالي في تدريس التاريخ لتنمية بعض القيم الجمالية
والوعي الثقافي لدى الطالبة معلمة التاريخ" ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة عين شمس.
الكبيسي ،عبد الواحد حميد ( :)2014تنمية التفكير بأساليب مشوقة ،مركز ديبونو لتعلم التفكير ،ط ،3عمان :األردن.
الكبيسي ،عبد الواحد حميد وعبد هللا ،مدركة صالح ( :)2015القدرات العقلية والرياضيات ،مكتبة المجتمع العربي ،عمان:
األردن.
الكبيسي ،عبد الواحد حميد وعواد ،تحرير مهدي ( :)2011تعليم الرياضيات (رؤى حديثة) ،ط ،1مكتبة المجتمع العربي،
عمان :األردن.
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محمد ،عبده محمد ( .)2017فعالية استخدام المدخل الجمالي في تدريس الدراسات االجتماعية على تنمية بعض مهارات
التخيل والوعي البيئي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة سوهاج.
محمد ،عبده محمد ( .)2017فعالية استخدام المدخل الجمالي في تدريس الدراسات االجتماعية على تنمية بعض مهارات
التخيل والوعي البيئي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة سوهاج.
محمود ،ايمان محمد ( .) 2012منهج مقترح في العلوم للمرحلة اإلعدادية في ضوء المدخل الجمالي وفاعليته في تنمية
التحصيل المعرفي والقيم واالتجاه نحو دراسة العلوم ،رسالة دكتوراه ،كلية التربية ،جامعة عين شمس.
مطر ،فراس( .)2015تحليل محتوى كتاب علم األحياء للصف الثالث متوسط في ضوء معايير التربية الجمالية .مجلة كلية
التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية.570-583 ،)24( ،
المومني ،حازم عيسى (" .)2011القيم الجمالية وعالقتها بالذكاء الوجداني لدى طالبات الفنون التطبيقية في كلية اربد
الجامعية" ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة األردن.
نور الدين ،مناع وآخرون ( :)2016تعليم مادة الرياضيات ،مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد ( ،)27ديسمبر
.616-605 ،2016
ثانياً :المراجع األجنبية:
NCTM (2000)."Standards Principals" NCTM, U.S.A.
Orsingerk, A. k.(2014). Developing Derocratic civic virtues through aesthetic
education and design in public Schools. Presented the faculty of the graduate school of
the University of Texas at Austin.
[] Denac, O. (2014). The Significance and Role of Aesthetic Education in 24
Schooling. Creative Education, 5(19), pp. 1714-1719.
Mistrik, E. (2016). Art Aesthetic Education in Civic Education. Journal of social
science education, 15 (4), 2-6.
Spivak, G. C. (2012). An Aesthetic Education in the Era of Globalization.
Massachusetts, United States of America: Harvard University Press.
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برنامج تعليمي قائم على نموذج ماير وفاعليته في تنميَّة مهارات التفكير اإلبداعي في مادة
الرياضيات لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي في مدينة عرعر
د .عنود بنت فضيل العنزي  -وزارة التعليم
المستخلص:
هدفت الدراسة إلى بناء برنامج تعليمي قائم على نموذج ماير وفاعليته في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مادة الرياضيات،
لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي في مدينة عرعر ،ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الباحثة المنهج التجريبي بالتصميم شبه
التجريبي ،وبتصميم المجموعة الواحدة ذات التطبيق القبلي والبعدي ،وتألفت عينة الدراسة من ( )28طالبة من طالبات الصف
الخامس االبتدائي تم اختيارهم عشوائياً ،وتطبيق اختبار لقياس مهارات التفكير اإلبداعي من إعداد الباحثة ،وقد أسفرت الدراسة
عن وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدي في درجات تلك المهارات الختبار التفكير اإلبداعي
(الحساسيَّة للمشكالت ،المرونة ،الطالقة ،األصالة ،التفاصيل) ،وكانت تلك الفروق لصالح التطبيق البعدي.
الكلمات المفتاحيَّة :فاعليَّة  -برنامج تعليمي – نموذج ماير – مهارات التفكير اإلبداعي
Abstract:
The study aims to build an educational program based on the Meyer model and its
effectiveness in developing creative thinking skills in mathematics for fifth grade students
in Arar. (28) Students were randomly selected from the fifth grade of primary school, and
a test application was used to measure creative thinking skills prepared by the researcher,
and the study resulted in a statistically significant difference between the pre-application
and the subsequent application in the degrees of those skills in the creative thinking test
(sensitivity to problems, flexibility, Fluency, originality, and detail), and those differences
were in favor of another app.
Keywords: effectiveness- Tutorial - Meyer Model - Creative Thinking Skills
المقدمة:
التطورات السريعة والمتالحقة التي طالت جميع جوانب الحياة بما فيها التعليم ،وقد شملت
يعيش العالم اليوم في عصر
ُّ
هذه التغيرات أدوار الطالب والمتطلبات المستهدفة منه ،حيث أصبح الطالب هو العنصر األساسي في العمليَّة التعليميَّة ،ويقع
على عاتقه البحث عن المعرفة ،واستنتاج الحلول من خالل البحث والتجريب.
سا للمفاضلة التعليميَّة بين الدول،
مقيا
وأصبح
اإلنسان،
كما تنامى االهتمام بالتفكير والذي يع ُّد من أسمى ما تميَّز به
ً
وعقدت له العديد من االختبارات الدوليَّة ،مثل اختبار التوجهات الدوليَّة للرياضيات والعلوم ( Trends of International
 ،Mathematics and Science Studies) TIMSSوجاءت توصيات العديد من المؤتمرات بضرورة االهتمام بتنميَّة
التفكير في الرياضيات ،حيث أوصى المؤتمر العالمي للتفكير اإلبداعي ألجل التنمية المستدامة المنعقد في ماليزيا خالل الفترة
 14-12سبتمبر 2011م بضرورة تضمين مهارات التفكير عامة ومهارات التفكير اإلبداعي خاصة في المناهج الدراسيَّة (سعيد،
2011م ،ص  ،)240وقد ر َّكزت معايير المجلس القومي للرياضيات NCTM,2000 (National Council of
 )Teachers of Mathematicsعلى إدراك أهميَّة التفكير والبرهان في الرياضيات ،واستخدام أساليب التفكير المتنوعة.
ويرى عفانة (2006م ،ص  )4أنه تتجلَّى في الرياضيات القدرات اإلبداعيَّة واالكتشاف والتفسير والتجريب،
واستخالص القوانين ،وبذلك يع ُّد من المجاالت الخصبة لتطوير قدرات الطالب اإلبداعيَّة.
ّ
ويعتمد علم الرياضيات على عرض مسائل ومشكالت رياضيَّة تتطلَّب إحساس الطالب بها قبل البدء بح ِلها ،ثم التفكير
في المعطيات ،والتنوع والمرونة في طرح أسئلة متعددة ومتنوعة للتفكير بطريقة الح ِّل ،ثم طرح عدة حلول واختيار الح ِّل
األنسب لها ،وقد يتطلَّب األمر إضافة بعض المعطيات والتفاصيل والرسومات التي يمكنها تسهيل الوصول إلى الحل الصحيح،
خاص.
وهو بذلك يحتاج إلى مهارات التفكير اإلبداعي بشكل
ٍّ
حيث يرى عبيد (2004م ،ص  )285أن تنمية مهارات التفكير اإلبداعي من أهم أهداف الرياضيات ،ويجب على ك ِّل
معلم استهداف هذه المهارات في طالبه ،ويش ِ ّجعهم على تقديم حلول تتَّسم بالجدة واألصالة ،والتفكير بأكثر من طريقة ،ويضيف
أبو عميرة (2002م ،ص  )28أن اإلبداع في الرياضيات يتمثل في إنتاج عالقات غير مسبوقة ،وتقديم حلول جديدة للمسائل
الرياضيَّة على أال يكون هناك محكات للصواب والخطأ.
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وحتى تتم تنمية مهارات التفكير اإلبداعي على الشكل المطلوب وجب تطوير كل بنية المنهج ،وتقديمه بشكل يراعي
جميع أنماط التعلم لدى الطالب ،وتهيئة البيئة الصفيَّة من حولهم ،وتقديم منهج قائم على احتياجاتهم ،ويراعي الفروق فيما بينهم،
والطبيعة التي يفكر فيها الطالب ،وهو ما ينادي به مدخل التعلم السريع ،والذي يهدف كما ذكر هالل (2007م ،ص  )12إلى
تقديم منهج يراعي جميع الطالب ،حيث إنه يتعمد على نظريَّة الذكاءات المتعددة ،والتي تُع ُّد من النظريات الرائدة في الكشف
عن القدرات العقليَّة ،باإلضافة إلى اعتماده على أنماط التعلم المختلفة ،وتوظيفه لمبادئ التعلم المستند إلى أبحاث الدماغ ،لذلك
تأتي هذه الدراسة كمحاولة لتحسين عمليَّة تعليم وتعلم الرياضيات ،من خالل توظيف نموذج ماير المنبثق من مدخل التعلم السريع
في بناء برنامج تعليمي لطالبات الصف الخامس ،وقياس فاعليته في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لديهن ،كما أكدت خطة
التنمية العاشرة (2015م ،ص  )71أهميَّة تطوير مناهج الرياضيات ،ودعت إلى توفير بيئات تعلم جاذبة ومشوقة ،والتي من
شأنها تحفيز اإلبداع ،وهو ما يتوفَّر في مدخل التعلم السريع الذي يركز على أهميَّة العالقات اإليجابيَّة ،وتقديم المحتوى بشكل
جذاب وممتع يدفع الطالب للتعلم بشكل أفضل.
مشكلة الدراسة:
يعتبر التفكير ومجاالته من أبرز االتجاهات الحديثة في تطوير المناهج ،وبالنظر إلى مناهج الرياضيات التي خضعت
في أخر تطوير لها – مشروع الملك عبدهللا رحمه هللا – تفتقر إلى توظيف مهارات التفكير اإلبداعي ،فلم تتم اإلشارة إلى طرح
عدة حلول للموقف الرياضي ،أو التنوع في طرق الوصول إلى الحل ،أو تقديم مسائل تحتاج إلى إضافة تفاصيل تسهم في
تبسيطها ،أو الدعوة إلى تقديم حلول مبتكرة تتَّسم بالجدة واإلصالة ،حيث جاءت نتائج دراسة القحطاني (1434هـ) والتي هدفت
إلى تحليل محتوى كتب الرياضيات في ضوء متطلبات اختبار ( )TIMSSبقصور تنمية مهارات التفكير في (المعرفة والتطبيق
واالستدالل) ،كما أكدت دراسة منسي (2013م) أن المعلمين يواجهون صعوبات بدرجة كبيرة في تطبيق آليات لتنمية مهارات
التفكير ،وبحسب دراسة استطالعيَّة قامت بها الباحثة تمثلت في اختبار لقياس مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف
الخامس االبتدائي ،تناول مهارات (الحساسيَّة للمشكالت ،الطالقة ،المرونة ،األصالة) ،بواقع ثالثة اسئلة لكل مهارة أسفرت
نتائجها عن ضعف الطالبات في هذه المهارات.
وتتلخص مشكلة الدراسة في ضعف مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي ،لذلك تم توظيف نموذج
ماير ،حيث أكد النذير وآل شديد (2017م ،ص  )90أهميَّة توظيف نماذج تدريسيَّة حديثة قائمة على التعلم السريع؛ وذلك ألنها
تجعل الطالب مركز العمليَّة التعليميَّة وأساسها ،فهو الذي يبحث ويطبق المعلومات الرياضيَّة بشكل سريع وف َّعال.
أسئلة الدراسة:
تسعى الدراسة لإلجابة عن السؤال التالي:
 ما فاعلية البرنامج التعليمي القائم على نموذج ماير في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى طالبات
الصف الخامس االبتدائي في مدينة عرعر؟
فرض الدراسة
" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسطي درجات التطبيق القبلي ودرجات التطبيق البعدي
الختبار التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي".
أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى قياس فاعلية البرنامج التعليمي في ضوء نموذج نموذج ماير في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى
طالبات الصف الخامس االبتدائي.
سة:
أهميَّة الدِّرا َ
 األهميَّة النظريَّة:
 .1حداثة تطبيق نموذج ماير القائم على مدخل التعلم السريع على المستوى المحلي ،والحاجة إلى دراسات تبحث فاعليته
في تحسين عمليَّة تعليم وتعلم الرياضيات.
 .2إثراء األدب التربوي في مجال نموذج ماير والتعلم السريع.
 .3قد تفيد هذه الدراسة في إجراء دراسات مماثلة في تنمية مهارات وجوانب مختلفة.
َّ
مهاراتهن.
 .4تتناول مرحلة عليا من المرحلة االبتدائيَّة – الصف الخامس – يمتلك فيها الطالبات قدرات مناسبة لتطوير
 .5تتناول مهارات التفكير اإلبداعي والتي تعتبر من المهارات الحديثة.
 األهميَّة التطبيقيَّة:
 .1تقدم الدراسة برنام ًجا في ضوء نموذج ماير ،قد يساعد المعلمين على تطوير محتوى الوحدات الرياضيَّة المختلفة.
 .2تقديم اختبار لقياس مهارات التفكير اإلبداعي تفيد المعلمين في توضيح كيفيَّة بناء مثل هذه االختبارات.
 .3قد تفيد الدراسة في تقديم برامج تدريب للمعلمين على نماذج التعلم السريع.
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مصطلحات الدراسة:
الفاعليَّة:
عرفها زيتون (2009م ،ص  )55بأنها القدرة على إنجاز األهداف لبلوغ النتائج المحدَّدة ،والوصول إلى أقصى نتيجة
َّ
ممكنة.
ويمكن تعريفها إجرائيًّا بأنها درجة تحقيق طالبات الصف الخامس لمهارات التفكير اإلبداعي التي يمكن إرجاعها إلى
البرنامج اإلثرائي القائم على نموذج ماير.
البرنامج التعليمي:
َّ
ً
ّ
عرفه العمر (1428هـ ،ص  )57على أنه :مخطط عام يُوضع مسبقا ،ويلخص الموضوعات واإلجراءات التدريسيَّة
ِّ
التي تتم خالل فترة زمنيَّة محدَّدة ،ويتض َّمن الخبرات التعليميَّة التي يجب أن يكتسبها الطالب في بشكل يتناسب مع خصائصه
واحتياجاته.
ويمكن تعريفه إجرائيًّا في هذه الدراسة بأنه مجموعة من الدروس واألنشطة والخبرات التعليميَّة التي يت ُّم بناؤها في
ضوء نموذج ماير للتعلُّم السريع ،وتدريسه لطالبات الصف الخامس االبتدائي ،بهدف تحسين مهارات التفكير اإلبداعي لديهم.
نموذج ماير:
عرفه ماير (2008م ،ص  )26بأنه :نظام متكامل لتسريع عمليَّة التعلم ،وتعزيز ًّ
كال من التصميم والتعليم في آن م ًعا.
َّ
ويمكن تعريفه إجرائيًّا في هذه الدراسة بأنه نموذج متعدد األبعاد يقوم على أساس التجربة العمليَّة ،والمشاركة الفعالة
من قبل طالبات الصف الخامس االبتدائي.
التفكير اإلبداعي:
ُعرف اإلبداع لغة :بدع الشيء ،يبدع بدعًا ،ابتدعه ،ويقال أنشأه وبدأه ،وفالن بدع في هذا األمر أي لم يسبقه أحد فيه،
ي َّ
وأبدعت الشيء أي اخترعته ال على مثال له (ابن منظور1994 ،م ،ص .)96
متنوعة
عرف تورانس ( )Torrance, 1966, p: 8التفكير اإلبداعي على أنه قدرة الطالب على تقديم حلول
وقد َّ
ِّ
للمشكلة الواحدة ،واكتشاف العالقات التي تربط العناصر في المواقف ،والوصول إلى نتائج تتسم بالجدة واألصالة.
ويمكن تعريفه إجرائيًّا في هذه الدراسة بأنه نشاط عقلي مر َّكب تمارسه طالبات الصف الخامس؛ للبحث عن حلول
متنوعة ،وبصور متعددة ،والتوصل إلى نتائج أصيلة غير مسبوقة.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
نموذج ماير:
يع ُّد نموذج ماير أحد نماذج التعلم السريع ،وهو يعتبر من مداخل التعليم الحديثة ،حيث انبثق هذا المدخل من نظريَّة
الذكاءات المتعددة ،ونظريَّة التعلم المستندة إلى أبحاث الدماغ ،ونظريَّة االقتراح ،وأنماط التعلم ،وتعود جذور التعلم السريع كما
أشار كل من يرى بوست ( )Post, 1998, p: 51وبيركولز ( )Birkholz, 2003, p: 34إلى العالم البلجيكي لوزانوف،
والذي تغلب على فكرة محدوديَّة الذاكرة ،واستخدم الموسيقى ،واألفكار اإليجابيَّة في عالجه للمرضى ،وقدم أول نموذج استخدمه
في دراسة لتعليم اللغة األجنبيَّة شمل على ثالث مراحل ،وهي :االستعداد ،ثم العرض ،ثم الممارسة ،واستطاع من خالله تسريع
عمليَّة التعلم ،وتحقيق نواتج إيجابيَّة بشكل ملحوظ.
عرف جاكسون ( )Jackson, 2008, p: 8التعلم السريع على أنه مدخل ( )approachمنبثق من نظريَّة
وقد َّ
الذكاءات المتعددة ،وأبحاث التعلم المستند إلى الدماغ ،ونظريَّة االقتراح ،يهدف إلى توفير الراحة والهدوء النفسي للطالب لتحقيق
نواتج أفضل في العمليَّة التعليميَّة.
مبادئ نموذج ماير:
لخص ماير (2008م ،ص ص  )50-49المبادئ التي اعتمد عليها في بناء النموذج ،وهي:
 التكامل بين أجزاء الدماغ أثناء التعلم.
ً
 التعلم عمليَّة إنتاج للمعرفة وليس استهالكا لها.
 التأكيد على التعاون لتحقيق نواتج أفضل في عمليَّة التعليم.
 يحدث التعلم في مستويات متع ّدِدة وبشكل متشعب.
 التأكيد على التعلم الواقعي الملموس.
 تقديم تغذية راجعة فوريَّة.
 االهتمام بالمشاعر الوديَّة ،وتدعيم مواقف التعلم بأجواء المرح والمتعة.
 تقديم المواقف بشكل صور؛ ألن الدماغ يعالج الصور أسرع من الكلمات.
مراحل نموذج ماير:
يقوم نموذج ماير على أربع مراحل أساسيَّة ،كما حدَّدها ماير (2008م ،ص ص  ،)166-110وهي:
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المرحلة األولى :التحضير:
يت ُّم فيها تهيئة ذهن الطالب ،وإثارة تفكيرهم من خالل عرض النواتج المتوقعة منهم ،وتحديد الهدف من المواقف التي
وبث مشاعر إيجابيَّة لدى الطالب ،وإثارة فضولهم العلمي ،وتشجيعهم
سيتم طرحها ،وإزالة عوائق التعلم ،مثل الخوف واإلحباطِ ّ ،
لطرح األسئلة والبحث واالكتشاف.
المرحلة الثانيَّة :العرض:
يت ُّم فيها تقديم المعلومات الجديدة للطالب بشكل يالئم الفروق الفرديَّة ،ويناسب جميع أنماطهم التعليميَّة ،ويحول المعلم
قدر اإلمكان دفع الطالب الكتشاف المعلومات الجديدة ،دون تد ُّخل منه إال إذا دعت الحاجة لذلك ،ويكون هناك تبادل أدوار بين
والتنوع بين التعلم التعاوني أو الفردي حسب الحاجة لذلك.
المعلم والطالب،
ُّ
المرحلة الثالثة :التمرين:
تش ِ ّكل هذه المرحلة الجزء األكبر من عمليَّة التعلم ،حيث تشكل  %70من وقت التعلم ،ويتم فيها ربط المعلومات القديمة
بالمعلومات المكتسبة الجديدة ،ويتم ذلك من خالل المحاول والخطأ والتجريب ،كما يتم تدعيم مواقف التعلم هنا باأللعاب التعليميَّة،
مثل التفكير بصوت عال ،وكرات الثلج ،واكتشاف الخطأ ،وتمثيل األدوار ،كما يتم التأكيد على تقديم التغذية الراجعة ،ثم إعادة
يتكون لديه أحساس بأهميَّة ما يتعلمه.
التجريب والمحاولة ،وتقديم أنشطة واقعيَّة من حياة الطالب؛ لكي َّ
المرحلة الرابعة :األداء:
َّ
يت ُّم في هذه المرحلة تقويم ما تعلمه الطالب ،والتأكد من إتقانهم للمهارات المطلوبة منهم ،ويت ُّم ذلك من خالل األسئلة
السريعة التي تتطلَّب إجابات ذهنيَّة ،وممارسة التقويم الذاتي والتقويم الواقعي ،كما يتم تقوية المشاعر اإليجابيَّة وتعزيزها ،من
خالل دفع الطالب لكتابة مذكرات إيجابيَّة عن مواقف التعلم ،وتحديد الصعوبات التي واجهته ،وكيف يمكنه التغلب عليها.
التفكير االبداعي:
يرى العياصرة (2013م ،ص  )81أن التفكير اإلبداعي عبارة عن عمليَّة ذهنيَّة ،تنطلق من الخلفيَّة المعرفيَّة لدى
عرفه الحيزان (2002م ،ص
الفرد ،ينتج عنها توليد أفكار جديدة ،يستطيع من خاللها حل المشكالت بطريقة غير مسبوقة ،كما َّ
 )24بأنه العمليَّة الذهنيَّة التي تستخدم للوصول إلى األفكار والرؤى الجديدة ،أو التي تؤدي إلى الدمج والتأليف بين األفكار أو
األشياء التي تعتبر غير مترابطة.
مراحل التفكير اإلبداعي:
أتفق ك ٌّل من العتوم وآخرين (2009م ،ص ص  )145-140وعالم (2017م ،ص ص  )71-62على مهارات التفكير
اإلبداعي التاليَّة:
 الطالقة وتمثل الجانب الكمي لإلبداع ،وتعني القدرة على توليد أكبر عدد ممكن من اإلجابات واألفكار المشابهة ،وتشمل
الطالقة اللفظيَّة ،وتمثل القدرة على توليد أكبر قدر من الكلمات ،وطالقة األشكال ،وتمثل القدرة على توليد أكبر عدد ممكن
من الرسوم واألشكال المماثلة ،والطالقة الفكريَّة ،وتمثل القدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار ،وطرح الحل
المشابهة.
المتنوعة ،وتغير نمط التفكير ،بحيث ال يكون على نمط واحد،
األفكار
من
قدر
أكبر
توليد
على
القدرة
وتعني
 المرونة:
ِّ
وتشمل المرونة التلقائيَّة ،وتعني القدرة على توليد أكبر عدد من األفكار المتنوعة ،والمرونة التكيفيَّة ،وتعني القدرة على
مواجهة المشكلة بأكثر من طريقة.
 األصالة :وتعني القدرة على تقديم أفكار وحلول متفردة ،وغير مسبوقة التفكير بطريقة غير مألوفة.
 الحساسيَّة للمشكالت :وتعني القدرة على اكتشاف الصعوبات والمشكالت ،أو تحديد المعلومات المفقودة والناقصة في مسألة
ما.
 التفاصيل :وتعني القدرة على إضافة تفاصيل وجوانب للفكرة ،تسهم في سهولة الوصول إلى حلها ،أو تبسيطها.
ونظرا لحداثة مدخل التعلم السريع وقلة الدراسات التي سعت إلى تطوير وبناء الوحدات الدراسيَّة ،في ضوء نموذج ماير
ً
للتعلم السريع ،فسيتم استعراض الدراسات التي تناولت نموذج ماير ،باإلضافة إلى الدراسات التي سعت إلى تطوير نموذج ماير،
واستحداث نماذج مشابهة له ،كما سيتم استعراض الدراسات التي تناولت تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في الرياضيات في
الصف الخامس ،أو المراحل الدراسيَّة القريبة لهذه المرحلة.
حيث قدم وود ( )Wood,2002دراسة هدفت إلى مقارنة مستوى إنجاز الطالب ذوي اإلعاقات المختلفة في الصف
الرابع في مدارس تطبق نموذج ماير للتعلم السريع ،مقارنة بمدارس تطبق التعليم التقليدي ،من خالل تطبيق المنهج السببي
صلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة ،وتفوق الطالب في المجموعة التجريبيَّة التابعة للمدارس
المقارن ،وقد تو َّ
التي تطبق نموذج ماير للتعلم السريع ،مقارنة بالمجموعة الضابطة.
كما جاءت دراسة إيدوغان وعكانة ( )Akkana, 2009 & Erdoganللكشف عن فاعليَّة نموذج فان هيل في تنمية
مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف السادس ،وقد استخدمت الدراسة المنهج التجريبي على عينة بلغت ( )55طالبًا،
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مقسمين إلى مجموعتين ،أحدهما تجريبيَّة واألخرى ضابطة ،وتم تطبيق اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي ،وقد أسفرت الدراسة
في أهم نتائجها عن وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة في التطبيق البعدي ،لصالح المجموعة التجريبيَّة.
باإلضافة إلى دراسة نيكوليت وبريوني ( )Briony, 2010 & Nicoletteالتي هدفت إلى الكشف عن فاعليَّة برنامج
قائم على التعلم السريع وفق نموذج ماير في تنمية المهارات العلميَّة لطالب الجامعة ،واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي ،من
خالل تطبيق برنامج أمتد لفترة ( )6أسابيع ،تم تلقَّى الطالب خاللها ( )12جلسة ،وأسفرت الدراسة في أهم نتائجها عن تحقيق
نتائج إيجابيَّة في التحصيل والعالقات االجتماعيَّة بين الطالب ،كما أسفرت عن ارتفاع في معدالت الثقة بالنفس والدافعيَّة لدى
عينة الدراسة.
كما قدمت فاطمة اللحياني (2012م) دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام التعلم السريع في التحصيل في مادة المكتبة
والبحث عند المستويات المعرفيَّة الدنيا والعليا واالتجاه نحو مادة المكتبة والبحث لدى طالبات الصف األول الثانوي في مكة
المكرمة ،وقد استخدام الباحثة نموذج ماير في تصميم الدراسة ،والمنهج التجريبي بالتصميم شبه التجريبي ،وشملت عينة البحث
مجموعتين ،تجريبيَّة ( )27طالبة ،وضابطة ( )27طالبة ،وأسفرت عن وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة في التطبيق البعدي
لالختبار ومقياس االتجاه لصالح المجموعة التجريبيَّة.
وقدم عبد المجيد وزهران ومتولي (2013م) دراسة هدفت إلى تنمية التفكير اإلبداعي في الرياضيات باستخدام نموذج
الحل اإلبداعي للمشكالت ( )CPS version 6.1لدى طالب المرحلة اإلعداديَّة ،وقد ت َّم استخدام المنهج التجريبي بالتصميم
شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )43طالبًا في المجموعة الضابطة ،و( )44طالبًا في المجموعة التجريبيَّة ،وتطبيق
اختبار للح ِّل اإلبداعي للمشكالت ،وقد أسفرت الدراسة في أهم نتائجها عن وجود فاعليَّة كبيرة لنموذج الحل اإلبداعي للمشكالت
في تنمية التفكير اإلبداعي لدى عينة الدراسة.
وفي مجال التفكير اإلبداعي قدمت حنان عبد العزيز (2014م) دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر توظيف برنامج كورت
في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مادة الرياضيات لدى طالبات الصف السادس األساسي ،واستخدمت الدراسة المنهج
التجريبي ،وقد تم اختيار ( )70طالبة تم تقسيمهما على مجموعتين تجريبيتين ،و( )35طالبة في المجموعة الضابطة ،وتم
استخدام المنهج التجريبي بالتصميم شبه التجريبي ،وقد أسفرت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة في التطبيق البعدي،
لصالح المجموعة التجريبيَّة في اختبار التفكير اإلبداعي.
كما قدم المفتي وآخرون (2015م) دراسة هدفت إلى الكشف عن فاعلية برنامج قائم على التكامل بين الذكاءات المتعددة
وعادات العقل لتنمية التحصيل والتفكير اإلبداعي في مادة الرياضيات لدى طالب المرحلة االعدادية ،وقد تم استخدام المنهج
التجريبي بالتصميم شبة التجريبي ،وبتصميم المجموعتين التجريبية ( )70طالبة ،ومجموعة ضابطة ( )67طالبة ،وتم تطبيق
أداوت الدراسة المتمثلة في اختبار للتفكير اإلبداعي في مهارات (الطالقة ،المرونة ،األصالة ،الحساسية للمشكالت) ،واختبار
تحصيلي ،واسفرت الدراسة في اهم نتائجها عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية
لصالح التطبيق البعدي.
أما عبد هللا (2016م) فقد عمد إلى الكشف عن فاعليَّة استخدام نموذج مقترح قائم على التعلم السريع في تدريس الرياضيات
لتنمية مهارات التفكير الجانبي والتنظيم الذاتي ،لدى طالب الصف الثاني اإلعداد ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث
المنهج التجريبي بالتصميم شبه التجريبي ،على عينة مكونة من ( )39طالبًا مثلوا المجموعة التجريبيَّة ،و( )39طالبًا مثلوا
المجموعة التجريبيَّة ،وتطبيق اختبار للتفكير الجانبي شملت مهارات (توليد إدراكات جديدة ،توليد مفاهيم جديدة ،توليد أفكار
جديدة ،توليد بدائل جديدة ،توليد إبداعات جديدة) ومقياس للتنظيم الذاتي ،وأسفرت الدراسة في أهم نتائجها عن وجود فورق ذات
داللة إحصائيَّة في التطبيق البعدي لالختبار والمقياس ،لصالح المجموعة التجريبيَّة.
كما قدم في هذا الجانب النذير وآل شديد (2017م) دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر التدريس باستخدام الخرائط الذهنيَّة
القائمة على التعلم السريع وفق نموذج ( )HTTAعلى التحصيل في الرياضيات ،لدى طالب الصف السادس االبتدائي ،حيث
تم تطوير نموذج ( ) HTTAباالعتماد على نموذج ماير ،واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي بالتصميم شبه التجريبي ،تم
تطبيقه على مجموعتين تجريبيَّة ( )20طالبًا ،وضابطة ( )20طالبًا ،وقد أسفرت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة
في التطبيق البعدي ،لصالح المجموعة التجريبيَّة عند مستويات (التذكر ،الفهم ،التطبيق ،التحليل).
وقد أجر الكرامنه وأبو سنينة (2018م) دارسة هدفت إلى الكشف عن أثر أسلوب الدببة الثالثة في تدريس الرياضيات
والتفكير اإلبداعي لدى طالب الصف الخامس األساسي في األردن ،واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي بالتصميم شبه
التجريبي ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )50طالبًا تم تقسيمهم عشوائيًّا إلى مجموعتين تجريبيَّة وضابطة ،وأسفرت الدراسة
في أهم نتائجها عن وجود فورق ذات داللة إحصائيَّة في التطبيق البعدي ،لصالح المجموعة التجريبيَّة في التحصيل ومهارات
التفكير اإلبداعي.
وباستقراء الدراسات السابقة أن جميع الدراسات استخدمت المنهج التجريبي ،فيما عدا دراسة وود ( )Wood,2002التي
وتنوعت الدراسات التي تناولت التعلم السريع في متغيراتها التابعة ،ومجتمع الدراسة ،حيث
استخدمت المنهج السببي المقارنَّ ،
تناولت دراسة نيكوليت وبريوني ( )2010،Briony & Nicoletteتنمية المهارات العلميَّة لطالب الجامعة ،وفاطمة
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اللحياني (2012م) تناولت التحصيل في مادة المكتبة والبحث عند المستويات المعرفيَّة الدنيا والعليا ،واالتجاه نحو مادة المكتبة
والبحث ،لدى طالبات الصف األول الثانوي ،ودراسة عبدهللا (2016م) تناولت تنمية مهارات التفكير الجانبي والتنظيم الذاتي
لدى طالب الصف الثاني اإلعداد ،ودراسة النذير وآل شديد (2017م) دراسة تناولت التحصيل في الرياضيات لدى طالب
تنوعت الدراسات التي تناولت الدراسات الخاصة بالتفكير اإلبداعي ،كما في دراسة إيدوغان
الصف السادس االبتدائي .كما َّ
وعكانة ( )Akkana, 2009 & Erdoganوالتي استخدمت نموذج فان هيل في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالب
الصف السادس ،بينما سعت دراسة عبدالمجيد وزهران ومتولي (2013م) إلى تنمية التفكير اإلبداعي في الرياضيات ،باستخدام
نموذج الحل اإلبداعي للمشكالت ( )CPS version 6.1لدى طالب المرحلة اإلعداديَّة ،في حين استخدمت حنان عبدالعزيز
وأخيرا
(2014م) برنامج كورت لتنميَّة مهارات التفكير اإلبداعي في مادة الرياضيات لدى طالبات الصف السادس األساسي،
ً
استخدم الكرامنه وأبو سنينة (2018م) أسلوب الدببة الثالثة في تدريس الرياضيات والتفكير اإلبداعي ،لدى طالب الصف
الخامس األساسي ،كما تتفق الدراسة الحالية مع دراسة المفتي وآخرون (2015م) في استخدام الذكاءات المتعددة في تنمية
التفكير اإلبداعي والتي تعد جانب أساسي من الجوانب التي يقوم عليها التعلم السريع.
وتنفرد الدراسة الحاليَّة باستخدام نموذج ماير في التعلم السريع لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي ،لدى طالبات الصف
الخامس االبتدائي ،وقد ت َّمت االستفادة من الدراسات السابقة في بناء أداوت الدراسة الحاليَّة ،وتفسير النتائج ،وصياغة الفروض.
حدود الدراسة:
 الحد الزماني :تم إجراء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي (1441-1440هـ).
 الحد المكاني :اقتصرت هذه الدراسة على المدارس الحكوميَّة للبنات في مدينة عرعر.
 الحد الموضوعي :تناولت هذه الدراسة الوحدة الثانية من كتاب الرياضيات للصف الخامس (وحدة اإلحصاء والتمثيالت
البيانيَّة) ،ومهارات التفكير اإلبداعي (طالقة ،مرونة ،أصالة ،تفاصيل ،حساسيَّة للمشكالت).
منهج الدراسة وإجراءاتها:
تم استخدام المنهج التجريبي بالتصميم شبه التجريبي ،وبتصميم المجموعة الواحدة ذات التطبيق القبلي/البعدي.
مجتمع البحث:
تألف مجتمع البحث من جميع طالبات الصف الخامس بالمرحلة االبتدائيَّة ،في جميع المدارس الحكوميَّة التابعة لمكتب
التعليم في مدينة عرعر ،والبالغ عددهن ( )3291طالبة ،حسب إحصائيات المكتب.
عينة الدراسة:
تم اختيار عينة عشوائيَّة – الصف الخامس في ابتدائيَّة أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها ،-وضبط المتغيرات الخارجيَّة
ضب ً
طا يمنع من تأثير عوائق الصدق الداخلي والخارجي إلى ح ٍ ّد كبير ،وقد بلغت العينة ( )28طالبة.
متغيرات الدراسة:
المتغير المستقل :برنامج تعليمي اشتمل على وحدة تعليمية تم تطويرها وتدريسها وفق نموذج ماير القائم على مدخل التعلم
السريع.
المتغير التابع :مهارات التفكير اإلبداعي في وحدة اإلحصاء والتمثيالت البيانية.
 إجراءات البحث:
 إعادة صياغة محتوى وحدة (اإلحصاء والتمثيالت البيان َّية) في ضوء نموذج ماير:
تم إعادة صياغة محتوى جميع الدروس وفق خطوات نموذج ماير (التحضير ،العرض ،التمرين ،األداء) مع مراعاة لجميع
مبادئ التعلم السريع التي ارتكز عليها نموذج ماير ،ومراعاة جميع أنواع الذكاءات المتعددة وأنماط التعلم ،حيث ت َّم تطبيق اختبار
لقياس أنماط التعلم المتوفرة لدى عينة الدراسة.
 تحديد أهداف البرنامج:
َّ
تم تحديد الهدف العام للبرنامج ،والذي تمثل في (تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في وحدة اإلحصاء والتمثيالت البيانيَّة)،
وت َّم تحديد األهداف الخاصة واإلجرائيَّة لك ِّل درس ،بحيث ترتبط بالهدف العام تالئم خصائص الطالبات في الصف الخامس.
 أسس بناء البرنامج:
 األساس النفسي :يقدم هذا البرنامج لطالبات الصف الخامس االبتدائي ،حيث تميل طالبات هذه المرحلة إلى الحركة،
ويظهر فيها النشاط الزائد ،وتفضيل التعلم باللعب ،كما تتميز بالقدرة على إتقان المهارات الحركيَّة والجسميَّة ،ويزداد
فيها حب الخيال والفضول العلمي ،والبحث بالمصادر المختلفة للحصول على المعلومات ،كما ينمو لدى طالبات هذه
المرحلة القدرة على النقد واإلبداع ،والميل إلى تكوين عالقات اجتماعيَّة ضمن المجموعات.
 األساس االجتماعي :يقدم هذا البرنامج إلى طالبات الصف الخامس في مدينة عرعر في المملكة العربيَّة السعوديَّة،
ويتالءم مع الثقافة والعادات السائدة في هذا البلد.
 األساس العقدي :يقدم هذه البرنامج إلى طالبات مسلمات ،ويت ُّم فيه مراعاة القيم اإلسالميَّة فيما يتم عرضه بالمحتوى
من صور وألفاظ ،وقد ت َّم استبدال الموسيقى التي أكد عليه ماير باألناشيد واإليقاعات والمؤثرات الصوتيَّة.
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 االساس المعرفي :تناول البرنامج وحدة السابعة من كتاب الرياضيات للفصل الدراسي الثاني للعام 1441-1440هــ
في الصف الخامس االبتدائي "اإلحصاء واالحتمال".
 مصادر بناء البرنامج:
تم بناء البرنامج باالستفادة م َّما ورد في األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة بنموذج ماير ،باإلضافة إلى مبادئ
َّ
واحتياجاتهن.
التعلم السريع ،خصائص النمو لطالبات الصف الخامس
استراتيجيات وطرق التدريس في البرنامج:
الحوار والمناقشة ،العصف الذهني ،التعلم النشط ،التعلم التعاوني ،التفكير بصوت عا ٍل ،التعلم الممتع ،التعلمي التمايز،
اكتشف الخطأ ،حل المشكالت ،كرات الثلج ،خرائط المفاهيم.
إرشادات مهمة لنجاح تطبيق نموذج ماير في التعليم:
 .1التركيز على التكامل بين عمل العقل والجسد في عمليَّة التعلّم.
 .2التعلّم عمليَّة إنتاج للمعرفة ،وليس استهال ًكا لها.
 .3التعاون عنصر اجتماعي مهم في التعلّم ،ويخلق تعلّ ًما إيجابيًّا بين األقران.
 .4يمكن للطالبة استيعاب مجموعة من المواقف دفعة واحدة عبر وسائل االستقبال ،كالحواس وغيرها.
المجرد.
 .5يتم تعلّم المواقف في سياقها الحقيقي الملموس بصورة أفضل ،وأكثر فعاليَّة ،من التعلّم
َّ
 .6التغذية الراجعة عنصر مهم جدًّا في التعلم.
كبيرا في تحسين عمليَّة التعلّم ،فالمشاعر المريحة والمرحة تفتح المشاركة الفعالة بين
دورا
 .7المشاعر اإليجابيَّة تعلب
ً
ً
الطالبات.
 .8تفعيل الصور في التعلم بشكل كبير ،حيث إن الدماغ يعالج الصور بسرعة أكبر من الكلمات.
 .9ال تتعلّم الطالبة إال ما تحبه وتريد تعلُّمه بشغف ،حتى يتم التعلّم بشكل أسرع ،وأكثر سالسة.
 .10يتم التعلّم دون إصدار أحكام مسبقة ،فيتعلّم المتعلم المواقف الجديدة بسرعة ،حين ال يكون لديه حكم مسبق عنه.
 .11االستعانة بالروائح العصريَّة ،ويفضل تغيير الرائحة في ك ِّل حصة دراسيَّة.
التنوع في طريقة التوزيع وجلوس الطالبات.
ُّ .12
 .13للمع ِلّمة الحريَّة في اختيار قاعدة المتابعة (حركة -شرب الماء -جلوس) ،وفقًا لمتابعتها لتركيز الطالبات.
إعداد دليل المعلم:
تم بناء دليل المعلم ،حيث شمل نبذة مختصرة عن نموذج ماير وخطوات تطبيقه ،باإلضافة إلى إرشادات للتطبيق ،وتقسيم الجدول
الزمني للحصص ،وعرض لألهداف العامة والخاصة ،وعرض مفصل لكيفيَّة تطبيق ك ِّل درس ،وتم عرضه على مجموعة من
الخبراء والمختصين في مناهج وطرق تدريس الرياضيات؛ إلبداء الرأي بمناسبته ،وتصحيح األخطاء فيه ،وتطويره.
مراحل تطبيق نموذج ماير:

الجدول الزمني لتوزيع حصص الوحدة:
جدول رقم ( )1لتوزيع الحصص في البرنامج التعليمي
عدد الحصص
م الموضوع
عدد
م الموضوع
الحصص
1
 2استقصاء حل المسألة
 1المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال 2
1
 4االحتمال
2
 3التمثيل باألعمدة
 6خطة حل المسألة "إنشاء قائمة" 1
2
 5االحتمال والكسور
2
 7عد النواتج
 11حصص
 8المجموع
ثان ًيا :إعداد اختبار مهارات التفكير اإلبداعي:
 .1تحديد الهدف من االختبار والمتمثل فيما يلي:
 قياس مهارات التفكير اإلبداعي.
 قياس فاعليَّة الوحدة المقترحة ،في ضوء نموذج ماير القائم على التعلم السريع في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى
طالبات الصف الخامس ،وذلك من خالل مقارنة نتائج التطبيق القبلي بنتائج التطبيق البعدي ،لهذا االختبار.
صياغة مفردات االختبار:
.2
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بعد االطالع على الدراسات السابقة التي تناولت التفكير اإلبداعي ،مثل دراسة إيدوغان وعكانة (& Erdogan
 )Akkana, 2009ودراسة عبدالمجيد وزهران ومتولي (2013م) ودراسة الكرامنه وأبو سنينة (2018م)؛ ت َّم بناء االختبار
من نوع األسئلة المقاليَّة.
صياغة تعليمات االختبار:
.3
ت َّم وضع صفحة خاصة ب التعليمات ،وشملت على :كتابة الهدف من االختبار ،وتنبيه الطالبات على عدم التردد أو
َّ
بياناتهن.
الخجل مما يخطر بفكرهن من إجابات ،واالستفسار عن أي غموض ،وكتابة
آليَّة تصحيح االختبار :تم توزيع الدرجات كالتالي:
.4
 مهارة الحساسيَّة للمشكالت :درجة لإلجابة الصحيحة ،وصفر لكل إجابة خاطئة.
 مهارة المرونة :يت ُّم قياسها بعدد االستجابات المختلفة لألسئلة ،بحيث تُعطى درجة لكل إجابة ،وبح ٍ ّد أقصى  4درجات.
 مهارة الطالقة :يتم قياسها بعدد االستجابات الصحيحة لألسئلة ،بحيث تُعطى درجة لكل إجابة ،وبح ٍ ّد أقصى  4درجات
 مهارة األصالة :تقاس بدرجة ندرة اإلجابات التي تق ّدِمها الطالبة وفقا ( %5فأكثر) تُعطى صفر )%4.99-%4( ،تُعطى
 )%3-%3.99( ،1تُعطى  )%2-%2.99( ،2تُعطى  )%1-%1.99( ،3تُعطى ( ،4أقل من  )%1تُعطى .5
 مهارة التفاصيل :تُعطى درجة لكل إضافة صحيحة.
التطبيق االستطالعي لالختبار:
.5
تم تطبيق االختبار على عينة استطالعيَّة بلغت ( )60طالبة؛ وذلك لتحديد ما يلي:
 وضوح مفردات االختبار :بعد تطبيق االختبار ت َّم سؤال الطالبات عن وضوح المفردات ،أو مواجهتهن أي غموض ،وأبدت
جميع الطالبات قدرتهن على قراءته ،مما يد ُّل على وضوحه بالنسبة َّ
لهن.
 زمن اإلجابة عن االختبار :ت َّم حساب الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار من خالل حساب متوسط المدة التي استغرقتها أول
طالبة ،وأخر طالبة للح ِّل ،حيث ُخصصت ( )5دقائق لقراءة التعليمات ،وانتهت أول طالبة من حل االختبار في ( )30
دقيقة ،وأخر طالبة (  )51دقيقة ،ثم حساب المتوسط  332+51ليكون تقريبًا ( )40دقيقة ،وبإضافة زمن تعليمات االختبار
أصبح الزمن الالزم لح ِّل االختبار ( )45دقيقة.
إيجاد الخصائص السيكومتريَّة لالختبار:
.6
 .1صَدق االختبار:
 .2الصدق الظاهري:
للتحقق من الصدق الظاهري؛ تم عرض االختبار على مجموعة من المختصين والخبراء في مناهج وتعليم الرياضيات،
والبالغ عددهم ( ) 7مختصين ،وذلك إلبداء آرائهم حول مفردات االختبار ،وقد اشتمل طلب التحكيم على وضوح السؤال،
ومالءمته للطالبات ،مناسبة السؤال للمهارة المراد قياسها ،تقديم المالحظات لتطوير االختبار ،وبعد التحكيم تم أخذ المالحظات
التي اتفق عليها المحكمون بنسبة ( )%75فأكثر ،حيث ت َّم حذف  4أسئلة ،مع تعديل لصياغة بعض األسئلة.
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صدق االتساق الداخلي:
تم حساب صدق االتساق الداخلي الختبار مهارات التفكير اإلبداعي ،عن طريق حساب معامل ارتباط بيرسون ،وقد
تراوحت جميع المعامالت بين ( )0,6727و ( ،)0,8624حيث يشير الدليمي وصالح (2014م ،ص  )345إلى أن معامالت
االرتباط تعد منخفضة إذا كانت أقل من ( )0.25ومتوسطة إذا كانت بين ( )0.25و ( )0.49ومرتفعة إذا كانت بين ()0.50
و ( )0.75ومرتفعة جدًّا ،إذا كانت أعلى من ( ،)0.75وعليه فإن جميع فقرات االختبار مترابطة ومتسقة داخليًّا.
ب -معامالت السهولة والتمييز:
جدول رقم ( )2معامالت السهولة والتمييز الختبار التفكير اإلبداعي
معامل التمييز
السؤال معامل السهولة
البعد
1,00
0,65
الحساسية للمشكالت 1
1,00
0,57
2
0,55
0,43
3
الطالقة
1,00
0,62
4
0,93
0,55
5
0,75
0,45
6
المرونة
0,93
0,58
7
0,72
0,52
8
0,83
0,52
9
األصالة
0,42
0,43
10
0,93
0,57
11
التفاصيل
يشير الجدول رقم ( )2إلى أن معامالت السهولة لفقرات االختبار تراوحت بين ( )0.43و ( )0.65وبناء على ذلك تع ُّد جميع
فقرات االختبار مقبولة ،حيث أشار عالم (2002م) إلى أن أي فقرة يتراوح معامل السهولة لها بين ( )0.20و ( )0.80تع ُّد
مقبولة ،كما تراوحت معامالت التمييز لفقرات االختبار بين ( )0,42و ( ،)1.00وبنا ًء على ذلك تع ُّد جميع فقرات االختبار
مقبولة ،حيث أشار عالم (2002م) إلى أن أي فقرة يكون معامل تمييزها ( )0.20فأكثر تع ُّد مقبولة.
ثبات االختبار:
.5
ت َّم حساب ثبات االختبار من خالل معامل الثبات باستخدام معادلة كودر – ريتشارسون ،والتجزئة النصفيَّة ،فكانت قيمة
معامل الثبات ( ) 0.96مما يعبر عن نسبة ثبات عالية لنتائج االختبار عند تطبيقه ،حيث أشار أبو عالم (2007م ،ص )494
يُعد االختبار ثابت إذا بلغ ( )0,70فأكثر.
جدول رقم ( )3معامل ثبات اختبار التفكير اإلبداعي
المتغير

عدد البنود ثبات كودر-ريتشارسون ثبات التجزئة النصفية

0.96
0.96
11
الثبات الكلي لالختبار
ً
سؤاال ،تمثلت في الحساسيَّة للمشكالت (،)2
وعليه ت َّم اعتماد اختبار مهارات التفكير اإلبداعي في صورته النهائيَّة ،بواقع ()11
الطالقة ( ،)3المرونة ( ،)3األصالة ( ،)2التفاصيل (.)1
األساليب اإلحصائيَّة
تم استخدام البرنامج اإلحصائي ( )spssإلجراء العمليات اإلحصائيَّة المناسبة ،والتي شملت :معامل ارتباط بيرسون
لحساب صدق االتساق الداخلي الختبار التفكير اإلبداعي ،ومعامل ثبات كورد-ريتشاردسون ،ومعادلة ثبات التجزئة النصفيَّة
لحساب ثبات اختبار التفكير اإلبداعي ،واختبار ولكوكسون لداللة الفروق بين درجات التطبيق القبلي ودرجات التطبيق البعدي
في اختبار مهارات التفكير اإلبداعي ،وحساب نسبة الكسب المعل لبالك لحساب فاعليَّة البرنامج التعليمي القائم على نموذج
ماير ،في تمنية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
لإلجابة عن السؤال الرئيس من أسئلة الدراسة والذي نصه" :ما فاعليَّة البرنامج التعليمي القائم على نموذج ماير في
تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي في مدينة عرعر؟" ،سعت الدراسة للتحقُّق
ينص على أنه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى ( )0.05بين متوسطي درجات التطبيق
من ص َّحة الفرض الذي
ُّ
القبلي ودرجات التطبيق البعدي الختبار التفكير اإلبداعي ،لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي" ،حيث ت َّم استخدام اختبار
للتعرف على داللة الفروق
ولكوكسون ( ،)Wilcoxonكبديل الختبار (ت) لداللة الفروق بين مجموعتين مترابطتين ،وذلك
ُّ
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بين درجات التطبيق القبلي ودرجات التطبيق البعدي في مهارات اختبار التفكير اإلبداعي .والجدول التالي يبين النتائج التي ت َّم
التوصل إليها:
جدول رقم ()4
اختبار ولكوكسون لداللة الفروق بين درجات التطبيق
القبلي ودرجات التطبيق البعدي الختبار التفكير اإلبداعي
مستوى
مجموع
متوسط
التعليق
قيمةZ
العدد
المهارات المجموعات
الداللة
الرتب
الرتب
13.00
6.50
البعدي أقل من القبلي 2
الحساسية البعدي أكبر من
دالة عند مستوى
197.00
10.94 18
0.000 3.55
للمشكالت القبلي
0.01
البعدي يساوي القبلي 8
0.00
0.00
البعدي أقل من القبلي 0
البعدي أكبر من
دالة عند مستوى
378.00
14.00 27
0.000 4.56
المرونة
القبلي
0.01
البعدي يساوي القبلي 1
0.00
0.00
البعدي أقل من القبلي 0
البعدي أكبر من
دالة عند مستوى
378.00
14.00 27
0.000 4.56
الطالقة
القبلي
0.01
البعدي يساوي القبلي 1
2.00
2.00
البعدي أقل من القبلي 1
البعدي أكبر من
دالة عند مستوى
376.00
14.46 26
0.000 4.51
األصالة
القبلي
0.01
البعدي يساوي القبلي 1
9.50
9.50
البعدي أقل من القبلي 1
البعدي أكبر من
دالة عند مستوى
161.50
9.50 17
0.000 3.77
التفاصيل
القبلي
0.01
البعدي يساوي القبلي 10
يتضح من الجدول رقم ( )4أن قيم (ز) دالة عند مستوى  0.01في المهارات( :الحساسية للمشكالت ،المرونة،
الطالقة ،األصالة ،التفاصيل) ،مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدي في
درجات تلك المهارات الختبار التفكير اإلبداعي ،وكانت تلك الفروق لصالح التطبيق البعدي.
ول لتعرف على فاعلية البرنامج التعليمي القائم على نموذج ماير في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في
الرياضيات لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي في مدينة عرعر ،قامت الباحثة بحساب نسبة الكسب المعدل لبالك
 Blackللفرق بين متوسطي التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لمهارات اختبار التفكير اإلبداعي .والجدول التالي يبين
النتائج التي تم التوصل إليها:
جدول رقم ()5
متوسطي التطبيق القبلي والتطبيق البعدي
ونسبة الكسب المعدل لمهارات اختبار التفكير اإلبداعي
التطبيق قبلي
المهارات
الحساسية للمشكالت

المتوسط
االنحراف المعياري
الحسابي
0.32
0.23

التطبيق بعدي
المتوسط
الحسابي
0.66

االنحراف
المعياري
0.31

نسبة الكسب
المعدل
0.99
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المرونة

0.36

0.42

2.70

0.66

1.23

الطالقة

0.30

0.33

2.54

0.76

1.16

األصالة

0.54

0.56

3.13

1.22

1.10

1.27
0.44
0.75
0.39
0.18
التفاصيل
يتضح من الجدول رقم ( )5أن نسب الكسب المعدل لبالك  Blackللمهارات( :الحساسية للمشكالت ،الطالقة،
األصالة) ،أقل من الحد الفاصل ( )1.20الذي حدده بالك ،مما يشير إلى محدودية فاعلية البرنامج التعليمي القائم على
نموذج ماير في تنمية تلك المهارات الختبار التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي في
مدينة عرعر.
ويُعزى ذلك إلى ما تم مالحظته على الطالبات من ضعف الثقة بالنفس ،والتردد في طرح اإلجابات ،كما
واجهت الطالبات صعوبة في تحديد المشكالت الرياضية ،وبعد مراجعة كتب الطالبات اتضح للباحثة عدم تطبيق مهارات
حل المسألة الرياضية (افهم ،اخطط ،احل ،اتحقق) في حل الدروس السابقة ،مما نتج عنه تكيّف الطالبات على طريقة
تحديد العملية الرياضية المناسبة ثم الحل مباشرة ،وهذا شكل قصور في االحساس بالمشكلة وفهمها على الوجه المطلوب،
وأخذ تدريب الطالبات على مهارات حل المسألة وقت إضافي .كما أن ضيق الوقت المتاح في الحصة الواحدة شكل
عائقا ً أمام الطالبات من ممارسة الطالقة في طرح عدة أفكار أو التفكير بشكل غير مألوف .كما يتضح من الجدول أن
نسب الكسب المعدل لبالك  Blackللمهارات( :المرونة ،التفاصيل) ،أكبر من الحد الفاصل ( )1.20الذي حدده بالك،
مما يشير إلى فاع لية البرنامج التعليمي القائم على نموذج ماير في تنمية تلك المهارات الختبار التفكير اإلبداعي في
الرياضيات لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي في مدينة عرعر.
وبذلك نرفض الفرض الذي ينص على" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسطي
درجات التطبيق القبلي ودرجات التطبيق البعدي الختبار التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي".
ونقبل الفرض البديل والذي ينص على  " :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسطي
درجات التطبيق القبلي ودرجات التطبيق البعدي الختبار التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي" ،وقد
جاءت هذه الفروق لصالح التطبيق البعدي.
وتتَّفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي أثبتت فاعليَّة التعلم السريع في تنمية جوانب مختلفة من
المهارات ،مثل دراسة وود ( )Wood,2002دراسة نيكوليت وبريوني ( )Briony, 2010 & Nicoletteالتي
تناولت المهارات العلميَّة ،ودراسة فاطمة اللحياني (2012م) ودراسة عبدهللا (2016م) التي تناولت التفكير الجانبي
الذي يتشابه مع التفكير اإلبداعي في القدرة على توليد أفكار ومفاهيم مختلفة وجديدة ،وتوظيف التخيل ،حيث شملت
الدراسة على مهارات( :توليد إدراكات جديدة ،توليد مفاهيم جديدة ،توليد أفكار جديدة ،توليد بدائل جديدة ،توليد إبداعات
جديدة) ،وهي تتشابه إلى ح ٍ ّد كبير مع مهارات التفكير اإلبداعي ،ودراسة النذير وآل شديد (2017م).
واتفقت أيضا ً مع دراسة المفتي وآخرون (2015م) والتي هدفت إلى الكشف عن فاعلية برنامج قائم الذكاءات
المتعددة في تنمية التفكير اإلبداعي في مهارات (الطالقة ،المرونة ،األصالة ،الحساسية للمشكالت) ،حيث يقوم التعلم
السريع في أساسه على الدمج بين نظرية الذكاءات المتعددة وأبحاث التعلم المستندة إلى الدماغ ونظرية االقتراح.
كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة الكرامنه وأبو سنينة (2018م) والتي هدفت إلى الكشف عن أثر أسلوب
الدببة الثالثة في تدريس الرياضيات والتفكير اإلبداعي لدى طالب الصف الخامس األساسي ،حيث يقوم أسلوب الدببة
الثالثة على أساس حل المشكالت واختيار أفضل الحلول المطروحة ،ثم تجريب الحل والتأمل فيه ،وهو ما يركز عليه
نموذج ماير حيث يتم تشجيع الطالب على طرح عدة حلول وتجريبها في سياق واقعي ،ثم التأمل في مواقف التعلم
وكتابة المذكرات التعليمية حولها.
ويمكن أن تُعزى هذه النتيجة إلى اعتماد التعلم السريع على التجريب الفعلي لك ِّل ما تتعلَّمه الطالبة ،كما أنه تم
بناء البرنامج بشكل يراعي الفروق الفرديَّة ،وأنماط التعلم المختلفة لدى الطالبات ،ويراعي الذكاءات المتعددة ،وتدعيمه
بالصور واألناشيد التي تالئم المرحلة العمريَّة لطالبات الصف الخامس ،وبذلك يخلق َّ
جوا محببًا يدفع للتعلم بشكل
لهن ًّ
لتنوع إستراتيجيات وطرق التعلم دورا ً مهما ً في كسر جانب الملل لدى الطالبة ،وتحفزها لالنتباه
أفضل ،باإلضافة إلى أن َّ
بشكل أفضل.
وير ِ ّكز التعلم السريع على عمل الطالبة ،بحيث إنها ال تعتمد على المعلمة إال في المعلومات الجديدة ،وبذلك فهي
الباحثة عن الطرق الصحيحة للتطبيق ،سوا ًء بشكل فردي أو جماعي .كما أن التعلم السريع يعتمد على تفعيل تقنيات
أبحاث التعلم المستندة إلى الدماغ ،من خالل استثارة جانبي الدماغ معًا أثناء التعلم ،فعند تقديم المعلومات المنطقيَّة يت ُّم
تدعيمها بالصور واأللوان والحركة والبحث التجريبي من قبل الطالبة ،فهو بذلك يستثير كامل الحواس أثناء التعلم .وقد
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اعتمد بناء البرنامج على تقديم مشكالت واقعيَّة ،وتشجيع الطالبات على كتابة مذكرات التعلم التي من شأنها رفع ثقة
َّ
بينهن ،كما أن
والتنوع في مجموعات التعلم من ثنائيَّة وجماعيَّة ،مما سمح للطالبات بتبادل الخبرات فيما
الطالبة بنفسها،
ُّ
التعلم السريع يركز على مهارات التفكير العليا ،ويوظف التخيل ،والتفكير العكسي ،مما يسمح للطالبة بتوظيف مهارات
التفكير في أكثر من جانب.
توصيات الدراسة:
 تضمين كتب الرياضيات وتدعيمها بأنشطة واقعيَّة من حياة الطالب اليوميَّة.
 تدعيم الكتب بالخرائط الذهنيَّة والصور واأللوان المحبَّبة لدى الطالب.
 تفعيل استراتيجيات ونماذج تدريسية تهدف إلى تنمية مهارات التفكير لدى الطالب
 تقديم برامج تدريبية للمعلمين الرياضيات تهدف إلى توظيف نماذج في التعلم السريع.
مقترحات الدراسة:
 إجراء دراسة مماثلة في الرياضيات على مراحل مختلفة.
 إجراء دراسات في الرياضيات من خالل توظيف نماذج أخرى في التعلم السريع.
 إجراء دراسات تبحث فاعليَّة التعلم السريع في تنمية مهارات مختلفة ،أو االتجاهات نحو تعليم الرياضيات.
 إجراء برامج تدريبيَّة للمعلمين تستهدف تنمية تطبيق مهارات التعلم السريع في تعليم الرياضيات.
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) التوسعي في تنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائيةReigeluth( أثر استخدام رايجلوث
لدى طالبات الصف األول الثانوي
ابتسام ظافر فايز الشهري.أ
مشرفة تربوية بإدارة التعليم بمحافظة النماص
:المستخلص
هدف ه ذا البحث إلى معرفة أثر استخدام نموذج رايجليوث التوسعي في تنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية لدى
 وأعدت،طالبات الصف األول الثانوي؛ ولتحقيق هدف البحث؛ استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي المناسب لهذا البحث
 وقد تم عرضهما على عدد من الخبراء،واختبارا لقياس المعرفة اإلجرائية
اختبارا لقياس المعرفة المفاهيمية
:اختبارين
ً
ً
) طالبة من طالبات الصف82(  وبلغ عدد أفراد العينة،والمختصين في طرائق تدريس الرياضيات للتحقق من صدقهما وثباتهما
 حيث قسمت إلى مجموعتين متكافئتين؛ إحداهما، تم اختيارها بطريقة قصدية،األول الثانوي بالثانوية السابعة عشر بمدينة أبها
 درست موضوعات وحدة "المثلثات المتطابقة" باستخدام نموذج رايجليوث،) طالبة43( المجموعة التجريبية التي بلغت
، درست موضوعات الوحدة نفسها بالطريقة المعتادة،) طالبة39(  والمجموعة األخرى وهي الضابطة والتي بلغت،التوسعي
ُ  وقد.) حصة دراسية16( واستغرقت التجربة
طبق اختبار المعرفة المفاهيمية واختبار المعرفة اإلجرائية قبليًا وبعديًا على
 وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند.هـ1439 /1438 المجموعتين خالل الفصل الدراسي األول للعام
 في التطبيق،) بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة0,05( مستوى الداللة
 وذلك لصالح طالبات المجموعة التجريبية اللواتي درسن موضوعات،البعدي الختباري المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية
 كما أظهرت النتائج أثر استخدام نموذج رايجلوث التوسعي في تنمية المعرفة،الوحدة باستخدام نموذج رايجلوث التوسعي
. وفي ضوء هذه النتائج قدمت الباحثة بعض التوصيات والمقترحات.المفاهيمية واإلجرائية لدى طالبات المجموعة التجريبية
. المعرفة اإلجرائية، المعرفة المفاهيمية، نموذج رايجلوث التوسعي:الكلمات المفتاحية
Abstract
The aim of this research was to know The impact of Regolith's elaboration model
in math teaching on improving conceptual and procedural knowledge for the first grade
secondary female students. to investigate the research objective, the semi- experimental
method was used; the researcher prepared two tests: a test to measure the conceptual
knowledge and a test to measure the procedural knowledge, these tests were offered
on a group of the experts and specialists in the methods of math teaching to verify its
validity and stability, the sample is formed from (82) female students of the first grade
secondary At the seventeenth high school in Abha city were selected in a deliberate
manner, Divided into two equivalent groups; one of theme is the Experimental Group,
which amounted to (43) female students studied the subjects of the unit " the congruent
Triangles " using Regolith's elaboration model , and the other control group, which
amounted to (39) female students studied the same unit subjects in the usual way, the
experiment took (16) period. The tests of conceptual knowledge and procedural
knowledge was applied both prior and posterior on the two groups during the first
semester of the year 1438/1439 AH. The results showed statistically significant
differences at the level of (0.05) between the average scores of students of the
experimental group and scores of students of the control group in the post application of
the conceptual knowledge and procedural knowledge test for the experimental group who
studied the unit's subjects using the Regolith's elaboration model, The results showed the
impact of Regolith's elaboration model in math teaching on Improving conceptual and
procedural knowledge among the students of the experimental group. In light of these
results, the researcher presented some recommendations and suggestions.
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المقدمة:
مما ال شك فيه أن الرياضيات ركيزة لفهم الحياة والبيئة المحيطة ،وأساس لحل المشكالت ،وقاعدة لكافة المجاالت،
لذلك فرضت التغيرات المتسارعة ،والتطورات المعاصرة ،ضرورة إكساب المتعلمين مهارة حل المشكالت والتسلح بالمعرفة
الرياضية ،وتوفير فرص حقيقية الكتساب هذه المعرفة ،مما يجعلها أكثر ارتبا ً
طا بواقع الحياة.
والرياضيات مكونة من بنية معرفية أساسها المفاهيم الرياضية ،والتعميمات التي هي إدراك للعالقات المتداخلة بين
المفاهيم ،والمهارات في جوهرها تطبيق لهذه المفاهيم والتعميمات (الخطيب ،)2012 ،وبالتالي فالمعرفة الرياضية ماهي إال
حصيلة من مفاهيم وتعميمات ومهارات اكتسبها المتعلم خالل مراحل تعلمه ،وإدراكه للعالقات بينها (النتشه.)2000 ،
وقد صنف خشان وقنديل وخشان والنذير والسلولي( )2014المعرفة الرياضية إلى نوعين :معرفة مفاهيمية
 conceptual knowledgeومعرفة إجرائية  ،procedural knowledgeفالمعرفة المفاهيمية هي معرفة المفاهيم
والمبادئ والعالقات التي تنشأ داخليًا وترتبط مع األفكار الموجودة مسبقًا ،أما المعرفة اإلجرائية هي معرفة اإلجراءات والخطوات
المتسلسلة منطقيا والمهارة في تنفيذها(خشان وآخرون.)2014 ،
ويمكن االستدالل على مدى اكتساب المعرفة المفاهيمية من خالل قدرة المتعلم على تعريف المفهوم بلغة رياضية
صحيحة وسليمة وتمييزه من بين عدة مفاهيم .كذلك معرفة الحقائق المرتبطة بها وطرح أمثلة عليها ،واالستدالل على المعرفة
اإلجرائية يكون بالقدرة على القيام بعمليات إجرائية وحل مسائل خوارزمية وتنفيذ المهارات بطريقة متسلسلة وتوظيفها في
مواقف مختلفة (العبيدي2007 ،؛ القبيالت والمقدادي.)2014 ،
وغالبًا يُنظر إلى العالقة بين المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية بأنهما مكونان متداخالن ومترابطان ،وتؤثر كلٌ
منهما على األخرى ،فالمعرفة المفاهيمية تجعل تعلم المعرفة اإلجرائية أسهل وأقل عرضة لألخطاء ،بينما امتالك المتعلم للمعرفة
اإلجرائية تجعله يستوعب الكثير من المفاهيم الرياضية ،وتطور نمو المتعلم في كل مكون يتأثر بقدر ما يكتسبه من المكون
اآلخر (إبراهيم2013 ،؛ الشهري1438 ،ه).
وقد أظهرت نتائج الدراسات السابقة مدى تدني المتعلمين في مستوى المعرفة المفاهيمية واإلجرائية مثل دراسة
الزهراني( ) 2014التي هدفت إلى معرفة مستوى المعرفة المفاهيمية واإلجرائية لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي في
الرياضيات ،وخلصت الدراسة إلى تدني في مستوى المعرفة المفاهيمية واإلجرائية .كما أشارت دراسة سعيد( )2016إلى تدني
مستوى المعرفة المفاهيمية واإلجرائية لدى طالب العينة االستطالعية ،وكشفت الدراسة أثر النمذجة في تنمية المعرفة المفاهيمية
واإلجرائية .كما أشارت دراسة المالكي والمالكي )2017(،عن ضعف في مستوى المعرفة المفاهيمية واإلجرائية لدى المتعلمين
في الصف الثالث الثانوي ،وأوصت بضرورة االهتمام بتدريس المفاهيم الرياضية ،وتكثيف المهام اإلجرائية ليتمكن المتعلم من
إجرائها بمهارة ،وتدريب المعلمين على أساليب تنمية االستيعاب المفاهيمي وأساليب تدريس المفاهيم والمهارات .وأشارت دراسة
محمد( ) 2017إلى ضعف أبعاد البراعة الرياضية لدى المتعلمين ،والذي يترتب عليه ضعف االستيعاب المفاهيمي ،والعالقات
الرياضية ،وضعف القدرة على العمليات اإلجرائية واستراتيجيات حل المسألة.
وباالطالع على الن ماذج التدريسية فقد ظهرت نماذج تهتم بتنظيم المحتوى بطريقة منطقية تساعد على تعلم المعرفة ،وربطها
بالبنية المعرفية ،وتقوم على أعلى نشاطات العمليات العقلية (علي .)2008 ،ومن هذه النماذج نموذج رايجلوث التوسعي والتي
تنتمي إلى المدرسة المعرفية ،التي تهتم بالعمليات العقلية ،وترى أن التعلم يحدث من الكل إلى الجزء ،ومن العام إلى الخاص،
والتدرج من البسيط إلى المعقد في تعلم المعرفة(عبد القادر.)2013 ،
كما يتناول بالتنظيم مجموعة كبيرة من المفاهيم والمبادئ ،والذي يعتمد على أعمال ك ٍل من بياجية وبرونر وجانيه وأوزبل وما
توصلوا إليه من مبادئ التعلم (علي ،)2008 ،ويعد من األساليب التي يتم التنظيم بها بطريقة تسلسلية ،حيث توضع مقدمة شاملة
للمحتوى ثم يتبعها بتفصيل على عدة مراحل ،ثم التلخيص ،والتركيب ،والخاتمة الشاملة ،باإلضافة إلى ربط المعلومات الجديدة
بالخبرات السابقة في البنية المعرفية للمتعلم (العلياني.)2012،
تأثيرا إيجابيًا لبعض
وقد أظهرت نتائج البحوث والدراسات السابقة التي استخدمت نموذج رايجلوث في تعلم الرياضيات
ً
المتغيرات ،فقد أشارت دراسة عبدالقادر( )2002إلى فاعلية تنظيم المحتوى في تنمية التحصيل والتفكير الرياضي لدى طالب
المرحلة االبتدائية ،كما توصلت دراسة عبدالمجيد (  )2007أن نموذج رايجلوث له أثر في تنمية المعتقدات الرياضية والثقة في
تعلم الرياضيات ،وأظهرت دراسة الكبيسي و ظاهر(  )2011فاعلية تنظيم المحتوى وفق النظرية التوسعية في التحصيل
واالحتفاظ لدى طالب الصف الرابع ،وأظهرت دراسة العلياني( )2012إلى فاعلية برنامج محوسب منظم في ضوء نظرية
رايجلوث التوسعي في تنمية المفاهيم الرياضية والتفكير االستداللي لدى طالبات الصف التاسع األساسي ،وأظهرت دراسة
الذروي( )2014أثر تدريس الرياضيات باستخدام نموذج رايجلوث التوسعي في تنمية مهارات التفكير االبتكاري واالتجاه نحو
تأثيرا إيجابيًا ،وأظهرت كذلك دراسة السيد ( )Elsayed,2015فاعلية استخدام
المادة لدى طالب الصف الخامس االبتدائي
ً
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النظرية التوسعية في تدريس الرياضيات لتطوير التحصيل الدراسي والتفكير الناقد لطالب المرحلة االبتدائية ،كما أظهرت
دراسة سلوي وأشار ( )Ashari,2016 & Salwahإلى مدى فاعلية االستراتيجيات التدريسية القائمة على النظرية التوسعية
لتنمية التحصيل في الرياضيات لدى طالب كلية الهندسة.
وبنا ًء على ما تقدم رأت الباحثة ضرورة إجراء هذا البحث لمعرفة أثر استخدام نموذج رايجلوث التوسعي في تنمية المعرفة
المفاهيمية واإلجرائية لدى طالبات الصف األول الثانوي.
مشكلة البحث:
من خالل عمل الباحثة معلمة لمادة الرياضيات في المرحلة الثانوية ،فقد الحظت أن هناك تدنيًا في التحصيل الرياضي
وضعفًا في مستوى المعرفة المفاهيمية واإلجرائية ،ويظهر ذلك في صعوبة استرجاع المعرفة عند الحاجة إليها ،وعدم قدرة
الطالبة على حل المسائل الرياضية وكتابة مبررات خطوات الحل ،ويعزز ذلك نتائج البحث االستطالعية التي قامت بها الباحثة،
اختبارا هدف إلى قياس المعرفة المفاهيمية واإلجرائية ،وتكون االختبار من أربعة أسئلة :سؤالين للمعرفة المفاهيمية
حيث أعدت
ً
وسؤالين للمعرفة اإلجرائية ،وتم تطبيقه على عينة مكونة من ( )17طالبة من طالبات الصف األول الثانوي ،والجدول ()1
يوضح النتائج التي تم التوصل إليها.
جدول ( :)1يبين نتائج اختبار المعرفة المفاهيمية واإلجرائية للعينة االستطالعية
الدرجة
عدد
مستوى العينة االستطالعية في اختبار المعرفة المفاهيمية واإلجرائية
الطالبات النهائية
 ≤50متوسط
مرتفع ≥%75
منخفض< %50
<%75
المعرفة
%
ن
%
ن
%
ن
 20درجة
17
6
1
35
6
59
10
المفاهيمية
18
3
23
4
59
10
اإلجرائية
12
2
41
7
47
8
المستوى الكلي
يتضح من الجدول ( )1نتائج اختبار المعرفة المفاهيمية واإلجرائية للعينة االستطالعية التي تُظهر أن هناك انخفاضًا
في مستوى المعرفة المفاهيمية واإلجرائية ،وقد ذكر عفانة والسر وأحمد والخزندار( )2012أن تنظيم المحتوى وطرائق تدريسه
يعد من أهم أسباب ضعف تعلم الرياضيات ،وهذا يتفق مع دراسة كل من( :النذير2004 ،؛ الهباش، )2014 ،حيث أشارت إلى
ضرورة االهتمام بمحتوى المنهج وتنظيمه ،وأن ضعف الترابط بين مواضيع ووحدات المحتوى تعد من أسباب التدني في
منحصرا في التركيز على الجانب اإلجرائي ً
بدال من التركيز على الجانب
الرياضيات ،كما أن واقع تدريس الرياضيات مازال
ً
المفاهيمي ،وهذا ما كشفت عنه دراستا ك ٍل من( :إبراهيم2013 ،؛ خشان وآخرون )2014 ،حيث أوضحتا أنه البد من التوازن
ونظرا لما سبق فقد جاء هذا البحث لتنظيم
في تقديم المعرفتين المفاهيمية واإلجرائية والربط بينهما وبين المعلومات السابقة.
ً
المحتوى وفق نموذج رايجليوث مع مراعاة التوازن في تقديم المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية ،والربط بين المعلومات
السابقة والمعلومات الجديدة ،لذلك جاء هذا البحث لإلجابة عن السؤالين التاليين:
 .1ما أثر استخدام نموذج رايجلوث التوسعي في تنمية المعرفة المفاهيمية لدى طالبات الصف األول الثانوي؟
 .2ما أثر استخدام نموذج رايجلوث التوسعي في تنمية المعرفة اإلجرائية لدى طالبات الصف األول الثانوي؟
أهداف البحث :هدف البحث إلى:
 .1الكشف عن أثر تنظيم وحدة المثلثات المتطابقة وفق نموذج رايجلوث التوسعي في تنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية
لدى طالبات الصف األول الثانوي.
 .2تحليل محتوى وحدة المثلثات المتطابقة من مفاهيم وتعميمات ومهارات ،وتنظيمها وفق نموذج رايجلوث التوسعي.
 .3تقديم بعض التوصيات التي يمكن أن تسهم في توظيف نموذج رايجلوث التوسعي لمادة الرياضيات.
فروض البحث:
حاول البحث الحالي التحقق من صحة الفروض التالية:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0,05بين متوسطات درجات طالبات المجموعتين التجريبية
والضابطة في التطبيق البعدي الختبار المعرفة المفاهيمية.
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0,05بين متوسطات درجات طالبات المجموعتين التجريبية
والضابطة في التطبيق البعدي الختبار المعرفة اإلجرائية.
أهمية البحث :تعود إلى أنه قد يفيد في:
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 .1تقديم دليل لمعلمات الرياضيات يوضح كيفية تدريس وحدة من منهج الرياضيات باستخدام نموذج رايجلوث التوسعي.
 .2اإلسهام في التوصل إلى نتائج تجريبية قد تفيد مخططي المناهج في تنظيم المحتوى وفق نموذج رايجليوث التوسعي.
 .3تزويد معلمات الرياضيات باختبار للمعرفة المفاهيمية واإلجرائية في وحدة "المثلثات المتطابقة".
حدود البحث:
اقتصر البحث الحالي على:
 .1الحدود الموضوعية :وحدة "المثلثات المتطابقة" من منهج الرياضيات للصف األول الثانوي للفصل الدراسي األول،
ألن هذه الوحدة تشتمل على العديد من المفاهيم والتعميمات واألشكال الرياضية ،التي إذا أعيد تنظيمها بنموذج
رايجليوث قد تساعد في تنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية.
 .2الحدود المكانية :عينة من طالبات الصف األول الثانوي في الثانوية السابعة عشر بمدينة أبها بالمملكة العربية
السعودية.
 .3الحدود الزمانية :تم تطبيق البحث خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي (1438هـ1439-هـ).
مصطلحات البحث :تضمن مصطلحات البحث التعريفات التالية:
المعرفة المفاهيمية (:)Conceptual Knowledge
وعرفها زيلسانيدي وزمري ( )Zamri,2017, 2157 & Zulnaidiبأنها" :سلسلة من المعرفة المتعددة ،باعتبارها
شبكة من المعرفة والسالسل المعرفية األساسية للترتيب الرياضي فيما يتعلق بالعالقة والترابط بين األفكار الرياضية ،التي تمكن
الفرد من شرح وإضافة معنى على اإلجراءات الرياضية".
وتُعّرفها الباحثة إجرائيا ً بأنها :فهم للعالقات واألفكار الرياضية للمثلثات المتطابقة من مفاهيم وتعميمات لتصنيف
المثلثات وإثبات تطابقها وربطها مع بعضها البعض لجعل تعلمها ذا معنى ،وتقاس بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة في اختبار
المعرفة المفاهيمية لوحدة المثلثات المتطابقة.
المعرفة اإلجرائية (:)Procedural Knowledge
وعرفها ( )Zamri,2017, 2158 & Zulnaidiبأنها "التركيز على المهارات المطلوبة في حل المشكالت،
باعتبار أن اإلجراء هو المعرفة التي تبين ترتيب أو تسلسل اإلجراءات ،وهو تعلم شامل لجميع المكونات أو الخطوات التي
تعد في الواقع إجراء معقداً ،وتعد هذه المعرفة اإلجرائية مهارة أساسية ولكن من المهم أن يتقنها جميع الطالب".
وتعرفها الباحثة إجرائيا ً بأنها :التمكن من العمليات الحسابية وتنفيذ اإلجراءات والمهارات الرياضية إليجاد قياسات
مجهولة ،ورسم مثلث مطابق لمثلث مرسوم باستخدام التعميمات بشكل دقيق وفعال للوصول إلى الهدف ،وتقاس بالدرجة التي
تحصل عليها الطالبة في اختبار المعرفة اإلجرائية لوحدة المثلثات المتطابقة.
نموذج رايجلوث التوسعي (:)Elaborative Reigeluth Model
وعرفه السيد ( )Elsayed, 2015, 853بأنه "نموذج لتنظيم محتوى المنهج من خالل سلسلة من الخطوات
المتتالية :المقدمة الشاملة ،يليها عملية التنظيم وتحديد المستويات ،ومن ثم تكون عملية التلخيص ،وتليها عمليتا التركيب
والتجميع وتنتهي بالخاتمة الشاملة.
وتعرفه الباحثة إجرائيًا بأنه :مجموعة من الخطوات واإلجراءات التي تستخدم في تنظيم وحدة المثلثات المتطابقة
وعرضها من الكل إلى الجزء ومن العام إلى الخاص بطريقة متسلسلة؛ تساعد على دمج المعلومات الجديدة للمثلثات المتطابقة
بالمعلومات السابقة للمثلثات المتطابقة ،وتراعي التوازن في تقديم المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية؛ مما يؤدي إلى تعلم
ذي معنى في مدة تقدر بوحدة دراسية.
اإلطار النظري للبحث:
المحور األول :المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية:
المعرفة المفاهيمية:
وتتضمن المعرفة المفاهيمية عدة أنماط من المعرفة أهمها (الزهراني:)2014 ،
 الوعي بالمفاهيم :وتتمثل في تعرف المتعلم للمفاهيم الرياضية وإدراكه لخصائص كل مفهوم ،والعالقات بينهما ،مثل
مفهوم المربع.
 الوعي بالمصطلحات :إدراك معنى المصطلحات العلمية أو الرياضية ،مثل مصطلح الكسر.
 الوعي بالرموز واألشكال :يتمثل في فهم وإدراك المتعلم معاني الرموز واألشكال ،مثل (.)+
 الوعي القواعد والقوانين :إدراك المتعلم لمكونات القاعدة والقانون وداللة كل مكون ،مثل قانون مساحة المستطيل.
وعليه يمكن القول :إن المعرفة المفاهيمية هي اللبنات األساسية للرياضيات والمتمثلة في المفاهيم والتعميمات ،والوعي
بمعناها وإدراك مكوناتها؛ لذلك اقتصرت المعرفة المفاهيمية في البحث الحالي على المفاهيم والتعميمات الرياضية .وذلك من
خالل القدرة على تعريف المفهوم بلغة رياضية واضحة ،وفهم التعميمات وتوظيفها في حل المهارات الرياضية وإعطاء معنى
للعمليات اإلجرائية.
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المعرفة اإلجرائية :
وتتضمن أنواعا ً مختلفة من المعارف ،وهي كما يلي (الزهراني:)2014 ،
 إدراك الخطوات :وتعني تعرف المتعلم على الخطوات التي ينفذها للوصول إلى الهدف في حل مسألة ما دون التطرق
للحل ،بل معرفة إجراء الشيء وليس تنفيذه.
 معرفة النماذج :أي إدراك أنواع معينة من األشكال أو المخططات والوعي بخطوات تنظيمها وتكوينها.
 معرفة الحلول :إدراك خطوات الحل وأسلوب التعامل مع المشكلة.
 معرفة التراكيب :وتعني وعي المتعلم بكيفية رسم نموذج أو بناء خطة أو تراكيب جمل.
ومن المؤشرات التي أشارت إليها ( )NCES, 2007التي تدل على قوة المتعلم في المعرفة اإلجرائية (حسن،
 )2014هي:
 .1تحديد التعميمات وخصائص العمليات الحسابية وتوظيفها في مواقف حياتية.
 .2استرجاع المفاهيم والتعريفات والقوانين وتوظيفها عند استخدام الخوارزميات المناسبة للمواقف الرياضية.
 .3توظيف التكنولوجيا في تحليل المواقف والمشكالت الرياضية وقراءة القياسات.
 .4تقدير نتائج العمليات الحسابية وعمليات القياس والحكم على معقولية النتائج.
 .5إثبات وتبرير صحة اإلجراءات الرياضية باستخدام المحسوسات والتمثيالت الرمزية.
مما سبق يتضح أن المعرفة اإلجرائية هي المهارة في القيام بالمهمة الرياضية من عمليات حسابية وخوارزميات
وإجراءات حل المسألة بطريقة متسلسلة وواضحة.
أساليب تنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية:
حاول عدد من التربويين دراسة العالقة بين المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية فظهرت أربعة آراء حولها (خشان
وآخرون )2014 ،هي:
 .1الرأي األول :أن العالقة تتجه من المعرفة المفاهيمية إلى المعرفة اإلجرائية؛ بمعنى أن المفاهيم ً
أوال ،ويرى أصحاب
هذا االتجاه الذي تبناه ( )Mix, 2006 & ،Baroody, Laiأن المهارات واإلجراءات يجب تعلمها بعد المفاهيم،
ألن اإلجراءات والعمليات الخوارزمية عرضة للنسيان إذا لم تكن مرتبطة بمفاهيم تقوي استيعابها وتسهل عملية
اكتساب الخوارزميات.
ً
 .2الرأي الثاني :العالقة تتجه من المعرفة اإلجرائية إلى المعرفة المفاهيمية ،بمعنى اإلجراءات أوال ،ويرى أصحاب هذا
االتجاه الذي تبناه (Stern, 1998 & Wasik, 1991; Siegler & Byrnes؛) أن كفاءة تعلم المهارات تقود
إلى تعلم المعرفة المفاهيمية.
 .3الرأي الثالث :أن العالقة بين المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية باتجاهين مختلفين ،ويرى أصحاب هذا االتجاه
الذي تبناه( )Czaronch, 2002& Bakerأن العالقة بين المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية تتطور في ك ُل
منهما بشكل مستقل.
 .4الرأي الرابع :العالقة بين المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية باتجاهين متبادلين ،ويرى أصحاب هذا االتجاه الذي
تبناه( ;NCTM, 2002; Tall, et al., 2000; Rittle-Johnson et al., 2001; Shepherd, 2006
 ) ATM, 2006أن العالقة بين المعرفة المفاهيمية واإلجرائية تتطوران وتنموان عبر عمليات متبادلة ومتداخلة
ومترابطة.
وتميل الباحثة إلى الرأي الرابع بأن العالقة متبادلة ومتداخلة ومترابطة ،حيث إن فهم المفهوم والتعميم يساعد على حل
المهارات بخطوات إجرائية سليمة ،كما أن كتابة خطوات الحل تتطلب استدعاء لهذه المفاهيم والتعميمات.
وتؤكد وثيقة المبادئ التي أصدرها المجلس القومي لمعلمي الرياضيات ( )NCTN, 2000أنه يجب أن يُنظر إلى
الرياضيات ككل متكامل ،فالمتعلم عندما ينظر إلى الرياضيات بأنها مجموعة مترابطة يميل إلى أن المفاهيم والمهارات غير
منفصلة (خشان وآخرون ،) 2014 ،وتنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية يكون بتقديم المعرفة للمتعلم بطريقة متوازنة كما
ذكرها (إبراهيم )2013 ،وذلك على النحو التالي:
 .1يوازن بين األهداف النظرية (التعريفات والمفاهيم والتعميمات والعالقات) ،واألهداف المتعلقة باستراتيجية حل المسألة
(المهارات والخوارزميات).
 .2يشير إلى الجوانب النظرية من المفاهيم والتعميمات المستخدمة في حل المسائل والتمارين لتأكيد االستيعاب المفاهيمي.
 .3التركيز على العالقات المنطقية بين الجوانب النظرية واإلجرائية وتوظيفها في حل التمارين بالصورة التي تجعل
تعلمها ذا معنى.
 .4التوازن عند تقييم المتعلمين بالجوانب النظرية واإلجرائية.
مما سبق يتضح أن تنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية تعتمد على التعلم القائم على الفهم ،وتنظيم المحتوى بطريقة
ربط الموضوعات مع بعضها وتوظيفها في مواقف متعددة ،كذلك ربط الخبرات السابقة بالخبرات الجديدة ،والتوازن في تقديم
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جوانب المعرفة الرياضية المفاهيمية (مهارات وتعميمات) واإلجرائية (مهارات) بما يتماشى مع طبيعة المحتوى ،وتبرير
خطوات الحل بطريقة منطقية.
المحور الثاني  :نموذج رايجلوث التوسعي:
لقد ابتُكرت عدد من النماذج في تنظيم المحتوى الدراسي وتعليمه ،على افتراض أن تنظيم المحتوى التعليمي بطريقة
منطقية تساعد المتعلم على فهم المعلومات واستيعابها وتخزينها في الذاكرة ،وتسهل عليه استرجاعها وتوظيفها في المستقبل.
أما المعلم فتساعده تلك النماذج على التدريس بطريقة منظمة ومتسلسلة (زيتون2001 ،؛ علي.)2008 ،
و من أهم األفكار واآلراء التي تستند عليها نموذج رايجلوث التوسعي:
اعتمد نموذج رايجلوث التوسعي على العديد من األفكار استنادًا إلى أعمال ك ٍل من:
 .1أفكار أوزبل :عن التوافق التكاملي ،والتمايز التدريجي ،وعن المنظمات المتقدمة(علي .)2008 ،وهو ما يتفق مع نموذج
رايجليوث في المقدمة الشاملة والتسلسل من العام إلى الخاص مع المنظمات المتقدمة ألوزبل ،ومستويات التفصيل في
نموذج رايجليوث مع التمايز التدريجي ألوزبل ،ومرحلتي الربط والتركيب في نموذج رايجليوث مع التوافق التكاملي
ألوزبل.
 .2أفكار جانيه :من خالل تطبيقه لمبادئ التعلم الهرمي ،فالمهمات البسيطة يجب تعلمها قبل المهمات المعقدة ،ومن هنا جاءت
فكرة المتطلبات السابقة ،كذلك صنف أنماط التعلم إلى ثماني فئات منظمة في ترتيب هرمي بد ًء من التعلم اإلرشادي وانتها ًء
بتعلم أسلوب حل المشكالت (زيتون .)2001 ،وهذا يتفق مع رايجليوث في مستويات التفصيل.
 .3أفكار نورمان :عن التعلم الشبكي والذي يقوم بعرض المعرفة في عبارات عرضية عامة ،ثم عرض تفصيلي
للمعرفة(زيتون .)2001 ،ويظهر تطبيق هذه األفكار في نموذج رايجليوث في مرحلة الربط والتركيب والتجميع.
 .4أفكار برونر :عن المنهج الحلزوني والذي يتم تنظيم المحتوى حول عدد من المفاهيم ،تزداد هذه المفاهيم اتساعًا وعمقًا كلما
تقدمت الدورة(زيتون ،)2001 ،ويظهر تطبيق هذه األفكار في نموذج رايجليوث التوسعي في مستويات التفصيل.
وفي ضوء ذلك يتضح أن األفكار التي يستند إليها نموذج رايجليوث التوسعي هي أفكار أوزبل في المقدمة الشاملة ومراحل
التفصيل والربط والتركيب والتجميع ،وأفكار جانيه في مراحل التفصيل ،ونورمان في الربط والتركيب والتجميع ،وبرونر في
التفصيل.
مراحل ومكونات نموذج رايجليوث التوسعي:
يتم تنظيم المحتوى وفقًا لنموذج رايجليوث المتضمن سلسلة متتابعة من الخطوات (زيتون2001 ،؛ عبد القادر ،2013 ،علي،
 )2008يمكن عرضها على النحو التالي:
 .1المقدمة الشاملة :تتمثل في تقديم األفكار الرئيسة من مفاهيم ومبادئ وإجراءات التي يشتمل عليها المحتوى ،باإلضافة
إلى أمثلة منتمية توضح المفهوم وأمثلة غير منتمية وفقرات للتدريب والممارسة.
 .2عملية التشبيه  :يتم في هذه المرحلة مقارنة المحتوى التعليمي لما جاء في المقدمة الشاملة لموضوع الدرس وتشبيهه
بموضوع آخر مألوف.
 .3مراحل التفصيل :يتم في هذه المرحلة تقديم تفصيل تدريجي لما ورد في المقدمة الشاملة من مفاهيم ومبادئ وإجراءات.
 .4الربط :يتم ربط كل مرحلة تفصيلية بالمرحلة السابقة لها أو التي تليها.
 .5التلخيص  :يتم تقديم ملخص وموجز شامل للمفاهيم والمبادئ واإلجراءات التي يتضمنها المحتوى التعليمي.
 .6التركيب والتجميع :حالة خاصة من التلخيص يتم فيها توضيح العالقات الداخلية.
 .7الخاتمة الشاملة :حالة خاصة من التركيب والتجميع يتم فيها توضيح العالقات الخارجية.
تطبيق نموذج رايجلوث في تنظيم المعرفة المفاهيمية واإلجرائية:
 .1يتم تحليل المحتوى إلى مفاهيم وتعميمات ومهارات ،وبما أن المحتوى يتضمن عددا من المفاهيم والحقائق والتعميمات،
التي تمثل جانبا مهما في البنية الرياضية ،فإنه يمكن بناء خريطة مفاهيم تنظيمية.
 .2تنشيط المعرفة السابقة الالزمة لتحقيق األهداف ،وذلك بعرض عنوان الدرس ،وفحص المعلومات السابقة المرتبطة
بموضوع الدرس من خال ل المناقشة وطرح األسئلة وعرض األهداف المراد تحقيقها من الدرس ،من أجل ربط
الخبرات السابقة بالخبرات الجديدة(الالحقة).
 .3عرض للمقدمة الشاملة وإعطاء فكرة عامة عن موضوع الدرس وإعطاء أمثلة منتمية.
 .4تقديم التشبيه العلمي بين موضوع أو مفردات الدرس وبين ما يحدث في الحياة اليومية.
 .5عرض تفصيلي لما ورد في المقدمة الشاملة من خالل تنفيذ أنشطة ومهارات في مجموعات تعاونية ،وتوظيف المهارات
في مواقف مختلفة ،وذكر مبررات خطوات الحل والتوصل إلى استنتاجات رياضية.
 .6الربط بين المفاهيم والتعميمات وإيجاد عالقة بين كل مرحلة تفصيلية وأخرى تسبقها أو تليها.
 .7تلخيص عناصر الدرس األساسية كتابةً بأسلوب الطالبة الشخصي دون ذكر أمثلة.
 .8التركيب والتجميع وتكوين نظرة شاملة حول أفكار الدرس ،وربط عناصر الدرس في صورة خريطة مفاهيم.
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 .9عرض الخاتمة الشاملة التي تربط أفكار الدرس بأفكار ذات العالقة في موضوعات أخرى.
عرض البحوث والدراسات السابقة:
المحور األول :بحوث ودراسات تناولت المعرفة المفاهيمية واإلجرائية:
 هدفت دراسة القبيالت( )2005إلى استقصاء أثر ثالث استراتيجيات في بناء الخرائط المفاهيمية في االستيعاب
المفاهيمي ،والقدرة على حل المسائل الرياضية لدى طالب الصف العاشر األساسي ،واستخدمت الدراسة المنهج
التجريبي حيث قسم المجموعة التجريبية إلى ثالث مجموعات :مجموعة بناء خريطة المفاهيم وفق المعلم والطلبة،
وبناء الطلبة أنفسهم ،وبناء المعلم وحده ،والمجموعة الضابطة درست بالطريقة االعتيادية ،وأظهرت النتائج أن هناك
تساويًا في نت ائج خرائط المفاهيم الثالث على اختبار حل المسائل الرياضية ،لكن وجد تفوق لصالح كل استراتيجيات
خرائط المفاهيم على الطريقة االعتيادية ،وظهرت كذلك نتيجة تشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
( )0,05بين متوسطات درجات التحصيل الكلي وبين متوسطات االستيعاب المفاهيمي تُعزى لطريقة التدريس.
 وكذلك هدفت دراسة سعيد ( )2016إلى تعرف أثر استخدام النمذجة الرياضية في تنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية
وحل المشكالت الهندسية ،وتم تطبيق الدراسة على المجموعة التجريبية قبل وبعد التدريس ،وجاءت النتائج كالتالي:
أن هناك تدنيًا في مستوى المعرفة المفاهيمية واإلجرائية والقدرة على حل المشكالت.
ً
وتحليال للدراسات
 وأجرى ريتال جونسون وشنايدر( )Rittle-Johnson; Schneider, 2016استعراضًا
الحديثة حول العالقات بين المعرفة المفاهيمية واإلجرائية في الرياضيات وكيفية تنميتها ،الذي يسلط الضوء على أمثلة
من األساليب التعليمية لدعم كال النوعين من المعرفة ،وأوضحت نتائج التحليل أن الكفاءة الرياضية تعتمد على تطوير
معرفتهم بالمفاهيم واإلجراءات الرياضية ،وبالرغم من وجود بعض التباين في كيفية تعريف هذه البنى المعرفية
وقياسها ،فإن هناك اجماعًا عا ًما على أن العالقات بين المعرفة المفاهيمية واإلجرائية غالبًا ما تكون ثنائية االتجاه
وتبادلية.
المحور الثاني :بحوث ودراسات تناولت نموذج رايجلوث التوسعي:
 وهدفت دراسة الذروي( )2014التعرف إلى أثر تدريس الرياضيات باستخدام انموذج رايجلوث التوسعي في تنمية
مهارات التفكير االبتكاري ،واالتجاه نحو المادة لدى طالب الصف الخامس االبتدائي ،وقد طبق الباحث اختبار مهارات
التفكير االبتكاري ومقياس االتجاه نحو الرياضيات قبليًا وبعديًا على المجموعتين ،وأسفرت النتائج عن وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0,05بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق
البعدي لكل من اختبار التفكير االبتكاري ،ومقياس االتجاه لصالح المجموعة التجريبية.
 كما أجرى السيد( )Elsayed ,2015دراسة هدفت إلى تعرف فاعلية استخدام النظرية التوسعية في تدريس
الرياضيات لتطوير التحصيل الدراسي والتفكير الناقد لطالب المرحلة االبتدائية في سلطنة عمان ،وقام الباحث بصياغة
محتوى مناهج الرياضيات على مستوى طالب المدارس االبتدائية وفقًا للنظرية التوسعية ،وقياس فاعلية هذا المحتوى
الرياضي في تطوير التحصيل الدراسي ومهارات التفكير الناقد ،و خلصت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند ( )0.05بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في
التحصيل األكاديمي ومهارات التفكير الناقد لصالح المجموعة التجريبية.
 وهدفت دراسة سلوي وأشار( )Ashari, 2016 & Salwahإلى تعرف فاعلية االستراتيجيات التدريسية القائمة
على النظرية التوسعية لتنمية التحصيل في الرياضيات لدى طالب كلية الهندسة في جامعة بالوبو بأندونيسيا ،وأسفرت
الدراسة إلى وجود فروق في نتائج التعلم بين الطالب الذين يحصلون على المعرفة من خالل استراتيجيات التدريس
القائمة على النظرية التوسعية في شكل فريق مهام التعلم الفردية ،والطالب الذين يحصلون على أساليب التدريس
التقليدية ،وأن الطالب الذين يحصلون على المعرفة من خالل استراتيجيات التدريس القائمة على النظرية التوسعية
التقليدية.
بالطريقة
الطالب
نتائج
من
أفضل
منهج البحث:
استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي الذي يأخذ بتصميم المجموعتين التجريبية والضابطة ،للكشف عن أثر استخدام
نموذج رايجلوث في تنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية لدى طالبات الصف األول الثانوي .من خالل تكوين مجموعتين
متكافئتين قدر المستطاع إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة.
مجتمع وعينة البحث:
تكون مجت مع البحث من جميع طالبات الصف األول الثانوي بإدارة التربية والتعليم بمدينة أبها التابعة لمنطقة عسير
التعليمية ،وتم اختيار عينة مماثلة لمجتمع البحث و تكونت من طالبات الصف األول الثانوي بإحدى مدارس أبها (الثانوية السابعة
عشر) ،وتم اختيار العينة قصديا ،وعددها ( )82طالبة ،حيث تم تقسيم الطالبات إلى مجموعتين :األولى تجريبية تكونت من
( )43طالبة ،والثانية ضابطة وتكونت من ( )39طالبة.
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مواد البحث :دليل المعلمة لتدريس وحدة "المثلثات المتطابقة" من مقرر الرياضيات الصف األول الثانوي ،الفصل
الدراسي األول باستخدام نموذج رايجلوث التوسعي ،وكراس األنشطة لتدريس وحدة "المثلثات المتطابقة" للطالبات ،وذلك
عن طريق:
 تحليل محتوى " وحدة المثلثات المتطابقة"
 تحديد الهدف من تحليل المحتوى.
 إجراء التحليل لمحتوى الوحدة.
 التأكد من صدق وثبات التحليل.
أدوات البحث :اختبار لقياس المعرفة المفاهيمية واإلجرائية ،حيث قامت الباحثة ببناء األداتين بما يتناسب مع
المحتوى ،ومستوى طالبات الصف األول الثانوي وذلك بـ:
 تحديد الهدف من االختبار.
 إعداد جدول مواصفات وتحديد األوزان النسبية للوحدة.
 تحديد نوع األسئلة و عددها و صياغتها.
 تطبيقها على عينة استطالعية.
 التأكد من صدق وثبات االختبار.
صدق وثبات األداة :صدق االتساق الداخلي:
جدول ( :)2يبين صدق االتساق الداخلي للمعرفة المفاهيمية واإلجرائية
رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط
1
2
3
4

**0.528
**0.629
**0.638
**0.538

المعرفة المفاهيمية
**0.601
5
**0.406
6
**0.667
7
**0.485
8
المعرفة اإلجرائية
**0.485
4
**0.594
5
**0.644
6

9
10

**0.725
**0.493

7
8

**0.573
**0.737

**0.663
1
**0.607
2
**0.580
3
** وجود داللة عند مستوى 0.05
يالحظ من الجدول ( )2أن معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس جاءت جميعها داله
إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05مما يدل على توافر درجة عالية من صدق االتساق الداخلي للمقياس.
الثبات:
جدول ( :)3يوضح معامالت الثبات للمعرفة المفاهيمية واإلجرائية
المعرفة المفاهيمية قيم معامالت الثبات
ألفاكرونباخ التجزئة النصفية
معامل النصف األول 0.897
معامل النصف الثاني 0.917
0.947
0.877
سبيرمان-براون
0.875
جتمان
المعرفة اإلجرائية ألفاكرونباخ التجزئة النصفية
معامل النصف األول 0.878
معامل النصف الثاني 0.813
0.887
0.888
سبيرمان-براون
0.801
جتمان
يتبين من الجدول ( )3أن قيمة معامل الثبات بطريقة الفا كرونباخ وبطريقة التجزئة النصفية أن األداة تتمتع
بدرجة ثبات جيدة ،مما يشير إلى إمكانية استخدام المقياس في البحث الحالي .
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تنفيذ البحث:
تطبيق االختبار القبلي على المجموعتين التجريبية والضابطة؛ للتحقق من تكافؤ المجموعتين ودراسة الفروق بين
المجموعتين التجريبية والضابطة .والجدول ( )4يوضح نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة
في التطبيق القبلي الختبار المعرفة المفاهيمية واإلجرائية.
جدول ( :)4يوضح نتائج اختبار (ت) بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي الختباري المعرفة المفاهيمية
واإلجرائية
المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
قيمة (ت) درجة الحرية الداللة اإلحصائية
االختبار المجموعة (ن)
(ع)
(م)
1,26
4,46
التجريبية 43
0,147
80
1,466
المفاهيمية
1,60
4
الضابطة 39
1,33
2,93
التجريبية 43
0,186
80
1,33
اإلجرائية
1,40
2,52
الضابطة 39
2,37
7,39
التجريبية 43
0,131
80
1,52
الكلية
2,78
6,52
الضابطة 39
يتضح من الجدول( )4أن قيمة(ت) تشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )0,05بين
متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي الختبار المعرفة المفاهيمية واإلجرائية واالختبار الكلي،
األمر الذي يدل على تجانس المجموعتين وتكافؤهما قبل البدء في تنفيذ تجربة البحث.
عرض نتائج البحث:
النتائج المتعلقة بالسؤال األول ،واختبار صحة الفرض األول.
لإلجابة عن السؤال األول والذي ينص على " ما أثر استخدام نموذج رايجلوث التوسعي في تنمية المعرفة المفاهيمية
لدى طالبات الصف األول الثانوي؟"  :تم استخدام اختبار (ت) لحساب داللة الفروق بين متوسطات درجات طالبات المجموعتين
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار المعرفة المفاهيمية ،والجدول ( )5يوضح المتوسط الحسابي ،واالنحراف
المعياري ،وقيمة (ت) ،ودرجة الحرية ،ومستوى الداللة الختبار المعرفة المفاهيمية على المجموعتين التجريبية والضابطة.
جدول( :)5يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) الختبار المعرفة المفاهيمية في الرياضيات على
مجموعتي البحث
االنحراف
المتوسط
الداللة
درجة
قيمة
المعياري
مستوى المعرفة المجموعة (ن) الحسابي
اإلحصائية
الحرية
(ت)
(ع)
(م)
1,186
التجريبية 8,790 43
المعرفة
دالة
80 9,123
المفاهيمية
1,688
الضابطة 5,871 39
يتضح من الجدول ( )5وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0,05بين متوسطات درجات طالبات
المجموعتين التجريبية والضابطة فيما يتعلق بالتطبيق البعدي الختبار المعرفة المفاهيمية لصالح المجموعة التجريبية ،وفي
ضوء هذه النتيجة ،يمكن رفض الفرض األول وقبول الفرض البديل ،حيث بلغت قيمة (ت) المحوسبة ( ،)9,123وهذه القيمة
دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ( ،)0,05ويتضح ذلك من وجود االختالف في قيمة الوسط الحسابي ألداء المجموعتين ،حيث
بلغت قيمة المتوسط الحسابي ألداء طالبات المجموعة التجريبية على فقرات المعرفة المفاهيمية ( )8,790وهو األعلى،
وبانحراف معياري مقداره ( ،) 1,186بينما بلغت قيمة المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة على فقرات المعرفة المفاهيمية
( ،)5,871بانحراف معياري مقداره (.)1,688
وللكشف عن حجم أثر نموذج رايجلوث التوسعي على تنمية المعرفة المفاهيمية ،تم تطبيق معادلة حجم األثر المعروف بمربع
إيتا في الجدول ( )6التالي:
جدول ( :)6حجم تأثير نموذج رايجليوث على المعرفة المفاهيمية
حجم األثر
مربع ايتا D
نوع المعرفة
المعرفة المفاهيمية 0,510

 2,0404كبير جدا
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كبيرا
يتضح من الجدول ( )6أن حجم أثر نموذج رايجلوث في تنمية المعرفة المفاهيمية للمجموعة التجريبية قد جاء ً
جدًا ،ألن قيمة ()d)= (2,040؛ مما يشير إلى أن استخدام نموذج رايجلوث أظهر تحسنًا واض ًحا في المعرفة المفاهيمية لدى
طالبات المجموعة التجريبية.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني واختبار صحة الفرض الثاني.
لإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص على "ما أثر استخدام نموذج رايجلوث التوسعي في تنمية المعرفة المفاهيمية
لدى طالبات الصف األول الثانوي؟" :تم استخدام اختبار (ت) لحسابة داللة الفروق بين متوسطات درجات طالبات المجموعتين
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار المعرفة اإلجرائية.
جدول( :)7يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) الختبار المعرفة اإلجرائية في الرياضيات على
مجموعتي البحث.
االنحراف
المتوسط
الداللة
درجة
قيمة (ت)
المعياري
مستوى المعرفة المجموعة (ن) الحسابي
اإلحصائية
الحرية
(ع)
(م)
1,395
التجريبية 7,930 43
المعرفة
دالة
80 9,739
اإلجرائية
1,863
الضابطة 4,410 39
يتضح من الجدول ( )7وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0,05بين متوسطات درجات طالب
المجموعتين التجريبية والضابطة فيما يتعلق بالتطبيق البعدي الختبار المعرفة اإلجرائية لصالح المجموعة التجريبية ،وفي ضوء
هذه النتيجة ،يمكن رفض الفرض الثاني وقبول الفرض البديل ،حيث بلغت قيمة (ت) المحوسبة ( ،)9,739وهذه القيمة دالة
إحصائيًا عند مستوى الداللة ( ،)0,05ويتضح ذلك من وجود االختالف في قيمة الوسط الحسابي ألداء المجموعتين ،حيث بلغت
قيمة المتوسط الحسابي ألداء طالبات المجموعة التجريبية على فقرات المعرفة اإلجرائية( )7,930وهو األعلى ،وبانحراف
معياري مقداره ( ،)1,395بينما بلغت قيمة المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة على فقرات المعرفة اإلجرائية (،)4,410
وبانحراف معياري مقداره (.)1,863
ول لكشف عن حجم أثر نموذج رايجلوث التوسعي على تنمية المعرفة اإلجرائية تم تطبيق معادلة حجم األثر المعروف
بمربع إيتا في الجدول ( )8التالي:
جدول ( :)8حجم تأثير نموذج رايجلوث على المعرفة اإلجرائية
حجم األثر
مربع ايتا D
نوع المعرفة
المعرفة اإلجرائية  2,1756 0,542كبير جدا
كبيرا
يتضح من الجدول ( )8أن حجم أثر نموذج رايجلوث في تنمية المعرفة اإلجرائية للمجموعة التجريبية قد جاء ً
جدًا ،ألن قيمة ()d)= (2,1756؛ مما يشير إلى أن استخدام نموذج رايجلوث أظهر تحسنًا واض ًحا في المعرفة اإلجرائية لدى
طالبات المجموعة التجريبية.
و قد بينت النتائج أن استخدام نموذج رايجلوث التوسعي في تدريس الرياضيات كان له أثر كبير على تنمية المعرفة المفاهيمية
واإلجرائية ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسات ك ٌل من( :عبدالقادر2002 ،؛ عبدالمجيد2007 ،؛الكبيسي وظاهر()2011؛ العلياني،
2012؛ الذروي2014 ،؛ .)Elsayed, 2015; Salwah; Ashari, 2016
خاتمة البحث:
ً
أوال -توصيات البحث:
في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث الحالي ،توصي الباحثة بما يلي:
 .1ضرورة استخدام نموذج رايجلوث التوسعي من قبل المعلمة عند تنظيم محتوى مادة الرياضيات وتدريسه لما له أثر
في نمو المعرفة المفاهيمية واإلجرائية للطالبة.
 .2ضرورة تحليل المحتوى لتحديد نسبة المعرفة المفاهيمية واإلجرائية في مقرر الرياضيات.
 .3عقد دورات تدريبية لمعلمات ومشرفات الرياضيات حول كيفية استخدام نموذج رايجلوث التوسعي في تدريس
الرياضيات لجميع المراحل التعليمية ،وتزويدهن بأدلة خاصة بكيفية استخدامها في تدريس المواضيع المختلفة.
 .4التأكيد من قبل معاهد النمو المهني على توعية معلمات الرياضيات بأهمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية لمحتوى
الرياضيات في النمو المعرفي للطالبة.
 .5توجيه اهتمام معلمات الرياضيات بالمتطلبات السابقة للتعلم ودورها في استعداد الطالبة لتعلم خبرات جديدة.
ثانيًا -مقترحات البحث:
 .1تطبيق نموذج رايجليوث التوسعي على عينة مماثلة من طالبات المرحلة االبتدائية أو المتوسطة ،أو في مناطق
تعليمية أخرى أو على عينة من الطالب في المرحلة الثانوية من أجل تنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية.
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 .2تقصي أثر نموذج رايجليوث التوسعي في وحدات أخرى في مادة الرياضيات.
 .3تقصي أثر النموذج على عينات أخرى في المجتمع مثل بطيئي التعلم.
 .4مقارنة عدد من االستراتيجيات أو النماذج في تنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية.
 .5دراسة أثر نموذج رايجليوث التوسعي في تنمية عدد من المتغيرات ذات الصلة بالعملية التعليمية.
قائمة المراجع
ً
أوال -المراجع العربية:
إبراهيم ،إبراهيم رفعت ( .)2013أنماط التوازن السياسي بين المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية لدى معلمي الرياضيات
وأثرها على تصور الفاعلية التدريسية .مجلة تربويات الرياضيات ،مصر.171_132 ،)4(16 ،
أبو زينة ،فريد كامل ( .)2010تطوير مناهج الرياضيات المدرسية وتعليمها .عمان (األردن):دار وائل للنشر.
حسن ،طه علي ( .)2014دراسة امتالك طالب المرحلة الثانوية للقوة الرياضية .مجلةالبحث العلمي في التربية،
مصر.686-661 ،)4(15،
خشان ،خالد حلمي؛ قنديل ،رفعت عبدالصمد؛ خشان ،محمد مطاوع؛ النذير ،محمد عبد هللا؛ السلولي ،مسفر سعود (.)2014
التوازن بين المعرفة اإلجرائية والمعرفة المفاهيمية والعوامل المؤثرة فيه لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة
االبتدائية في المملكة العربية السعودية .مجلة العلوم التربوية.310 _287 ،)2(26 ،
الخطيب ،محمد ( .)2012أثر استراتيجية تدريسية  PDEODEقائمة على المنحنى البنائي في التفكير الرياضي واستيعاب
المفاهيم الرياضية واالحتفاظ بها لدى طالب الصف العاشر األساسي ،دراسات العلوم التربوية ،األردن،)1(39 ،
.257-241
محمد ،رشا هاشم عبدالحميد( .)2017فعالية استخدام استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب (الويب كويست) في تدريس
الهندسة لتنمية البراعة الرياضية لدى طالبات المرحلة المتوسطة ،مجلة تربويات الرياضيات ،الجمعية المصرية
لتربويات الرياضيات87-32 ،3)20( ،
الذروي ،عائض محمد صالح ( .)2014أثر تدريس الرياضيات باستخدام أنموذج رايجلوث ( )Reigeluthالتوسعي في تنمية
مهارات التفكير االبتكاري واالتجاه نحو المادة لدى طالب الصف الخامس االبتدائي .رسالة ماجستير غير منشورة،
كلية التربية ،جامعة الملك خالد ،المملكة العربية السعودية.
الزهراني ،محمد سالم يوسف ( .)2014مستوى المعرفة المفاهيمية واإلجرائية لطالب الرياضيات بالمرحلة االبتدائية .رسالة
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فاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية البراعة الرياضية لدى طالبات الصف األول
المتوسط
أ.عبير بنت محمد حسان الشمراني
وزارة التعليم -إدارة تعليم القنفذة
المستخلص:
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن درجة فاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية البراعة الرياضية بفروعها
الخمسة( :االستيعاب المفاهيمي ،والطالقة اإلجرائية ،والكفاءة اإلستراتيجية ،واالستدالل التكيفي ،والرغبة المنتجة) ،ولتحقيق
اختبارا تحصيليًّا لقياس االستيعاب
ذلك استخدمت الباحثة المنهج التجريبي بالتصميم شبه التجريبي ،وشملت أدوات الدراسة
ً
سا للرغبة المنتجة بثالثة محاور :المحور األول:
المفاهيمي والطالقة اإلجرائية والكفاءة اإلستراتيجية واالستدالل التكيفي ،ومقيا ً
الرياضيات ،أهميتها وفائدتها ،والمحور الثاني :االتجاه اإليجابي للطالبة نحو مادة الرياضيات واالستمتاع بدراستها ،والمحور
ضت على المحكمين و ُج ِ ّربت على عينة استطالعية ،ثم ُ
طبِّقت
الثالث :االهتمام الذاتي ومجهود الطالبة لفهم الرياضيات ،وع ُِر َ
على عينة الدراسة البالغ عددها ( ) 121طالبة من طالبات الصف األول المتوسط بمدينة جدة ،حيث كانت المجموعة التجريبية
( )60طالبة ،والمجموعة الضابطة ( )61طالبة ،وبحساب المتوسطات لكل مجموعة في االختبار والمقياس ،وباستخدام اختبار
تحليل التباين المصاحب ( )ANCOVAللفرق بين المتوسطات ،وكان من أهم النتائج اآلتي :توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية ،في ك ٍّل من
االختبار التحصيلي والمقياس ،كما استخدمت معادلة الكسب المعدل لبالك و أظهرت النتائج فاعلية مقبولة الستخدام تقنية الواقع
المعزز في تنمية البراعة الرياضية إذا بلغت قيمتها أكبر من او تساوي  1,2لجميع الفروع وبناء على هذه النتائج توصي
الباح ثة باستخدام تقنية الواقع المعزز في تعليم الرياضيات ومواد دراسية أخرى ،وبتصميم مناهج تفاعلية وفق تقنية الواقع
ث معلمات الرياضيات على تنمية البراعة
المعزز بمستوياته المختلفة؛ ما يسهل استخدامها وتحقيق أقصى فاعلية للكتب ،و ِب َح ّ ِ
الرياضية لدى الطالبات والعناية بك ِّل فروعها ،وبإجراء المزيد من األبحاث في مجال البراعة الرياضية وكيفية قياس فروعها.
الكلمات المفتاحية:الواقع المعزز ،البراعة الرياضية
Abstract:
The current study aimed at identifying the effectiveness of using Augmented Reality
technology in developing Mathematics Proficiency in its five branches (Conceptual
understanding, procedural fluency, strategic competence, adaptive reasoning, and
productive disposition). In order to achieve this; the researcher used the quasiexperimental method. The study tools included an achievement test to measure the
conceptual understanding, procedural fluency, strategic competence and adaptive
reasoning and three-axis productive disposition scale. The first axis: is about mathematics
and its importance and usefulness. The second axis: the positive attitude of the student
towards mathematics and enjoying its study. The third axis: self-interest and the student's
effort to understand mathematics .Then it is submitted to the arbitrators and it is tested
on a sample survey. Then It is applied to the study sample, which is (121) female of first
grade intermediate students in Jeddah, where the experimental group is (60) female
students, and the control group is (61) female student. After the statistical processing and
by calculating the averages for each group in the test and the scale and by using the
ANCOVA test to identify the differences between the averages, the study reached to the
)following results: There were statistically significant differences at the level of (α≤0.05
between the average scores of the experimental and control group students in favor of
the experimental group in both the test and the scale Black's modified gain equation was
used, and the results showed an acceptable efficacy for using augmented reality
technology in developing athletic prowess if its value is greater than or equal to 1,2 for all
branches..Based on this, the researcher recommends: using Augmented Reality
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technology in the teaching mathematics and other subjects, designing an interactive
curriculum according to the Augmented Reality technology, which is easy to use ,and
Urging mathematics teachers to develop the mathematical skill of students and take care
of all their branches. Making further researches in Mathematics Proficiency field and how
to measure its branches.
Key Words: Augmented Reality, Mathematics Proficiency
المقدمة
يشهد العصر الحاضر تطورات تقنية سريعة ومتالحقة ،وقد تأثرت منظومة العملية التعليمية بهذه التقنيات  ،حيث ظهر
التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج وأصبحت التقنية جز ًءا أساسيًّا لتعليم مشوق وجاذب  ،حيث يُع ّد دمج التقنية في عمليات التعليم
والتعلم مطلبًا حيويًّا لتطوير العملية التعليمية  ،ولتمكين األجيال من مسايرة متطلبات العصر من وعي معلوماتي ونهج في
التفكير ومسايرة لالنفجار المعرفي والتطور التكنولوجي ،توجه نحو زيادة الحافز ،وزيادة الفهم ،والثقة بالنفس (بيتر وبيرسون،
.)2013
مثيرا ،حيث يتيح مشاهد افتراضية في بيئات حقيقية،
تحو ًال
ً
تحول تقنية الواقع المعزز موقع ووقت التعليم والتدريب ّ
حيث أظهرت دراسة لي( )Lee.K,2012أن الواقع المعزز يمتلك إمكانات قوية إلتاحة ك ٍّل من السياق القوي وخبرات التعلم
دورا ً
فعاال
في المكان ،واالستكشاف العرضي واالكتشاف لطبيعة المعلومات المتصلة بالعالم الواقعي ،وإن لتقنية الواقع المعزز ً
في تحسين إدراك المتعلمين والفهم األعمق للمعلومة.
أكد المجلس القومي لمعلمي الرياضيات())National Council of Teachers of Mathematics (NCTM
ضرورة َ االستفادة من التقنيات المتوافرة في تعليم وتعلّم الرياضيات ،إذ وضع التقنية مبدًا من مبادئ الرياضيات المدرسية،
ً
درس ،وتعزز تعلم الطلبة (المجلس الوطني
فهي تع ُّد
عامال أساسيًّا في تعليم وتعلم الرياضيات ،حيث تؤثر في الرياضيات التي ت ُ َّ
لمعلمي الرياضيات ،)2013 ،وقد بنيت مناهج الرياضيات في المملكة العربية السعودية وفق هذه المبادئ والمعايير ،ورغم
كل الجهود الكبيرة التي حظيت بها مناهج الرياضيات قدي ًما وحديثًا في المملكة العربية السعودية ،فإن لدينا إخفاقًا في تعلم
الرياضيات ،ويؤكد ذلك النتائج المتدنية لطالب المملكة العربية السعودية في دراسة التوجهات الدولية في العلوم والرياضيات
( ،)TIMSS,2003,2007,2015حيث ظهر النقص في امتالك الطالب المهارات األساسية مثل القدرة على إجراء العمليات
الحسابية والجبرية بيسر وطالقة ،فمتوسط التحصيل الوطني ما زال تحت المتوسط العالمي (& Mullis, Martin, Foy
( )Arora, 2012الشمراني ،الشمراني ،البرصاني ،الدوراني .)2016،
تتطلب التنمية مهندسين مبدعين وتكنولوجيين مبتكرين ومفكرين متعمقين ،وإلعداد طالب اليوم لينافسوا عالميًّا في الغد،
فهم يحتاجون إلى التم ّكن من الرياضيات تم ُّكنًا يسمح لهم بتوظيف المعلومات وتقنية االتصاالت التي يعايشونها هذه األيام ،وإذا
كان مستواهم ضعيفًا في الرياضيات فستكون فرصتهم قليلة في الحصول على مستويات عُليا من التعليم والمنافسة على المهن
العالية فيجب ّ
"أال يقتصر تعليم وتعلم الرياضيات على تنمية جوانب معرفية من حيث المفاهيم والقوانين والنظريات ،ومن حيث
تنمية الخوارزميات ومهارات إجراء عمليات رياضية في الحساب والجبر والهندسة وسائر مكونات األنشطة الرياضية ،بل يمتد
األمر إلى تعليم وتعلم الرياضيات لتكوين عمليات عقلية وتنمية نزعات وجدانية إيجابية" (عبيد ،2004 ،ص ،.)52وهذا
ما يهدف إليه مجال تعلم الرياضيات في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية حيث يهدف إلى تنمية التفكير وتحقيق البراعة
الرياضية لدى الطالب؛ وعليه كان ال بد من التركيز على تعليم الرياضيات ليس كمجرد مهارة مكتسبة وإنما فهم للبنية الرياضية
والحسابية ،وتوحيد المهارة مع فهم متمكن لإلجراءات .ولتعلم الرياضيات بنجاح كان ال بد من تجسيد جميع جوانب الخبرة
والكفاءة والمعرفة من خالل التركيز على عناصر أو فروع تشكل ما يسمى البراعةَ الرياضية  ،التي تشمل خمسةَ عناصر هي:
االستيعاب المفاهيمي ( ، )Conceptual understandingوالطالقة اإلجرائية( ،)Procedural fluencyوالكفاءة
اإلستراتيجية ( ،)Strategic competenceواالستدالل التكيفي ( ،)Adaptive reasoningوالرغبة المنتجة
().)2001 ،(National Research Council, (NRC) ،Productive disposition
كما أوصت دراسة رضوان ( )2016والمصاروه ( )2012بتوجيه نظر المعلمين إلى أهمية البراعة الرياضية لزيادة
دافعية الطالب واهتمامهم بمادة الرياضيات ،و بإجراء المزيد من الدراسات حول استخدام استراتيجيات تدريسية في تنمية
البراعة الرياضية لدى الطالب ،كذلك أوصت دراسة المعثم والمنوفي ( )2014بتوجيه المتخصصين في تعليم الرياضيات إلى
إثراء موضوع "البراعة الرياضية" بالدراسات النظرية والتطبيقية،
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توجد دراسات عدة تناولت بعض عناصر البراعة الرياضية كدراسة عمر ( ،)2015ودراسة توبة (،)2014ودراسة
الحسني والدليمي( ،)2011في حين ينبغي لتنمية البراعة الرياضية االهتمام بتطوير ك ّل عنصر بالتزامن مع بقية العناصرـ وفي
حدود علم الباحثة ـ فإن الدراسات التي تناولت جميع عناصر البراعة الرياضية قليلة.
مشكلة الدراسة:
في ضوء ما سبق ،ومن عمل الباحثة معلمةً ،فقد الحظت تدني درجات الطالبات في مادة الرياضيات والضعف في
ضد ذلك بدراسة استطالعية
ع ِّ
إجراء العمليات الحسابية لألعداد الصحيحة ،وحل المسائل الرياضية ،واالتجاه السلبي نحو المادة ،و ُ
قامت بها الباحثة على عينة من معلمات الرياضيات قوامها ( )20معلمة بهدف معرفة مستوى التحصيل في مادة الرياضيات
وأسباب تدنيه ،وأسفرت الدراسة االستطالعية عن تدني درجات الطالبات في مادة الرياضيات ،حيث ال يتناسب مستوى التحصيل
مع الجهود المبذولة ،فقد أجاب ( )٪71,4بأنه يق ّل عن المستوى المتوقع أحيانًا ،في حين تساوت نسبة من أجاب (بنعم ،دائ ًما)
و(ال يتناسب أبدًا) بنسبة ( ،)٪14,3واالتجاه السلبي نحو مادة الرياضيات بلغت نسبته ( )٪79,2كسبب من أسباب تدني مستوى
التحصيل.
ومن أجل التصدي لهذه المشكلة تحاول الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:
ما فاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية البراعة الرياضية لدى طالبات الصف األول المتوسط؟
وتتطلب اإلجابة عن هذا السؤال ،اإلجابة عن األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما فاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية كل من( االستيعاب المفاهيمي  ،الطالقة اإلجرائية ،الكفاءة
اإلستراتيجية ،االستدالل التكيفي) لدى طالبات الصف األول المتوسط عينة الدراسة ؟
 .2ما فاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية الرغبة المنتجة لدى طالبات الصف األول المتوسط عينة الدراسة ؟
األهداف:
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن درجة فاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية كل من فروع البراعة
الرياضية (الستيعاب المفاهيمي  ،الطالقة اإلجرائية ،الكفاءة اإلستراتيجية ،االستدالل التكيفي  ،الرغبة المنتجة )لدى طالبات
الصف األول المتوسط عينة الدراسة بالمملكة العربية السعودية.
األهمية  :تبرز أهمية الدراسة في اآلتي:
األهمية النظرية:
 .1تساير هذه الدارسة التوجهات التربوية الحديثة التي تنادي بدمج التقنية في التعليم؛ لتلبية حاجة الميدان التربوي في
المملكة العربية السعودية ،إلى نوع جديد من التعلم يناسب متطلبات التعلم للقرن الحادي والعشرين.
 .2تستقي الدراسة أهميتها من أهمية موضوعها ،حيث تتناول البراعة الرياضية بِعَ ِدّها هدفًا أساسيًّا لتحقيق النجاح في تعلم
الرياضيات ،والذي تسعى إليه مناهج الرياضيات .
 .3يمكن أن تثري هذه الدراسة األدب التربوي في استخدام الواقع المعزز في التعليم والبراعة الرياضية ـ ففي حدود علم
الباحثةـ ّ
فإن قلة من الدراسات العربية تناولتهما.
األهمية التطبيقية:
تبرز أهمية هذه الدراسة في كونها يمكن أن تفيد ًّ
كال من:
 .1المعلمات :في التعرف إلى أهمية استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية جوانب أخرى من تعلم الطالبات ،كما قد تسهم
في تطوير تدريس الرياضيات من خالل تطبيق تقنية الواقع المعزز.
 .2المشرفات :وذلك لمراعاة هذه التقنية في أثناء توجيههن للمعلمات ،والتركيز على البراعة الرياضية وحث المعلمات
على االهتمام بها.
 .3المسؤولين في إدارة التدريب :للقيام بدورات تدريبية للمعلمات لالستفادة من تقنية الواقع المعزز ودمجها بالتعليم،
ودورات لتنمية البراعة الرياضية.
 .4مصممي المناهج :وذلك لالستفادة من تقنية الواقع المعزز في تصميم مناهج إلكترونية تفاعلية.
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 .5الباحثين :تعطي مؤشرات للباحثين لقيامهم بأبحاث ترتبط بمجال الدراسة ،كما تتيح هذه الدراسة مقياس الرغبة المنتجة
يمكنهم االستفادة منها في أبحاثهم.
حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة على:


الحدود الموضوعية :مقرر الرياضيات للصف األول المتوسط الفصل الدراسي األول -الفصل الثاني (األعداد الصحيحة
والعمليات عليها) ،ألن األعداد والعمليات عليها تُع ّد األساس لمنهج الرياضيات.



الحدود المكانية :مدرسة المتوسطة الخامسة بعد المائة بمدينة جدة؛ للقرب المكاني من محل إقامة الباحثة.



الحدود البشرية :عينة عشوائية من طالبات الصف األول المتوسط المقيدات لعام 1439-1438هـ ،للفصل الدراسي
األول في مدارس التعليم العام للبنات بمدينة جدة التابعة لوزارة التعليم.



الحدود الزمانية :طبقت تجربة الدراسة خالل الفصل الدراسي األول لعام 1439-1438هـ.

اإلطار النظري :
يُع ّد توظيف التكنولوجيا في التعليم هو أمر طبيعي وقديم ،فأطراف العملية التعليمية يوظفون ما يتوافر من التقنية
لخدمة العملية التعليمية ،وكل عصر تتوافر فيه تقنية تختلف عن غيره ،وبالرغم من أن التعليم التقليدي المباشر قد قام بدور
كبير في خدمة العملية التعليمية لمدّة طويلة ،فإن التطور يلزم اختيار ما يجعل العملية التعليمية ف ّعالة ،ويحسن مخرجاتها،
فالتعليم التقليدي المتمركز حول المعلم لن يطور المهارات التي يحتاج إليها الطالب في القرن الحادي والعشرين ،بينما يحافظ
التعليم المدمج على قيم التعليم التقليدي ،ويراعي متطلبات القرن الحادي والعشرين واحتياجاته ،كما يقدم نوعية عالية من
التعليم لألعداد الكبيرة من الطلبة ( ،)Vaughan, 2008 & Garrison, D.Rويؤدي إلى تحسين اتجاهات الطلبة نحو
التعلم بشكل عام (.)Troha, 2002
ً
عامال أساسيًّا في تعليم وتعلم الرياضيات،
وضع ( )NCTMالتقنية مبدًا من مبادئ الرياضيات المدرسية ،فهي تع ُّد
درس ،وتعزز تعلم الطلبة (المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات.)2013 ،
حيث تؤثر في الرياضيات التي ت ُ َّ
الواقع المعزز:
أو ًال -مفهوم الواقع المعزز:
يُع ّد مصطلح الواقع المعزز مفهو ًما حديثًا ،وقد تعددت المصطلحات التي تشير إليه ،فهنالك الكثير من المرادفات لهذا
المصطلح ،ومنها" :الواقع المضاف ،والواقع المزيد ،والواقع الموسع ،والواقع المحسن ،والواقع المدمج" ،حيث إن جميع هذه
المصطلحات تد ّل على الواقع المعزز.
وقد عرفه الرسن وآخرون بأنه" :إضافة بيانات رقمية وتركيبها وتصويرها باستخدام طرق عرض رقمية للواقع
الحقيقي للبيئة المحيطة بالكائن الحي ،ومن منظور تكنولوجي غالبًا ما يرتبط الواقع المعزز بأجهزة كمبيوتر يمكن ارتداؤها،
أو أجهزة ذكية يمكن حملها"( .)2011 ،Brosda & ،Larsen, Bogner, Buchholz
ثانيا-الواقع المعزز والتعليم:
يرى الكثير من الخبراء العاملين بحقل التعليم بصفة عامة وتكنولوجيا التعليم بصفة خاصة ،أنه بإضافة الرسومات
والفيديوهات والصوتيات إلى البيئة تستطيع تقنية الواقع المعزز إيجاد بيئة تعليمية ثرية للطالب (.)lee, 2012
تطبيق الواقع المعزز في الرياضيات والهندسة" :يمكن أن تخدم هذه التقنية طلبة الدراسات الهندسية بشكل كبير ،حيث تتيح
لهم الوقت والجهد في تصميم نماذج مجسمة تساعد في التعبير عن أفكارهم" (" ،)Chang et al, 2010: 138وتقدم تقنية
الواقع المعزز شرح حساب التفاضل والتكامل في مادة الرياضيات شر ًحا يساعد في تحسين الفهم ،والتشجيع على تطبيق
المفاهيم المكتسبة وربطها بالحياة اليومية ،كما تساعدهم في تحسين األبعاد المختلفة لديهم للفهم" (Ivanova, & Ivanov
.)2011: 178
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وبنا ًء على ما سبق ،تع ّد تقنية الواقع المعزز تقنية سريعة التطور والتقدم وتتوافق مع الكثير من المواد الدراسية ،كما تساعد
في تحقيق األهداف التعليمية المطلوبة ،وتصميم أنشطة تعليمية تصمي ًما عصريًّا وتقنيًّا ،ولذلك يمكن أن نسمي تقنية الواقع
المعزز :تقنية التعليم المستقبلية
ثالثاً :مستويات الواقع المعزز:
تظهر من خالل الشكل ( )1مستويات الواقع المعزز ،حيث يمكن تصنيف تطبيقات الواقع المعزز إلى أربعة
مستويات ،الحسيني ( ،)2014أحمد (.)2016
الشكل ( )1مستويات الواقع المعزز من تجميع الباحثة

 البراعة الرياضية:أو ًال -مفهوم البراعة الرياضية:
خضع معنى تعلم الرياضيات خالل القرن العشرين لعدة تحوالت ،وذلك لالستجابة للتغيرات في كل من المجتمع والتعليم ،وعليه
كان ال بد من التركيز على تعليم الرياضيات ليس كمجرد مهارة مكتسبة وإنما على البنية الرياضية والحسابية وتوحيد المهارة
مع فهم متمكن لإلجراءات.
وقد عرفت دراسة المصاروه ( )2012البراعة الرياضية بأنها" :أحد نواتج تعلم الرياضيات ،وتشمل خمسة عناصر أساسية
وهي :االستيعاب المفاهيمي ،والطالقة ،واإلجرائية ،والكفاية اإلستراتيجية ،والتكيف االستداللي ،والميل المنتج" (ص.)11
وعرفت رضوان البراعة الرياضية بأنها" :مجموعة من العمليات والمهارات التفكيرية التي ّ
تعزز تعلم الطالبات للرياضيات،
والتي تض ّم فهم المفاهيم ،وتنفيذ اإلجراءات بمرونة ودقة ،وبشكل مناسب ،وقدرة على تمثيل المشكالت وصياغتها ،باالعتماد
على إستراتيجيات التفكير المنطقي والتأملي والتبرير والتفسير للحلول" (رضوان ،2016 ،ص.)10
وعرفها ك ٌّل من المعثم والمنوفي بأنها" :أحد أهم نواتج تعلم الرياضيات ،وتتألف من خمسة مكونات أساسية ،وتشمل كل جوانب
ّ
الخبرة والكفاءة والمعرفة بالرياضيات ،وتعبر عما تعنيه ألي فرد" (المعثم والمنوفي1434 ،ه ،ص.)9
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في هذه الدراسة اختير مصطلح "البراعة الرياضية" في مقابل (( ،Mathematical Proficiencyفبالرجوع لمعنى البراعة
ع ،فهو
ع يَب ُْر ُ
في معاجم اللغة العربية نجدها أكثر مالءمة ،حيث جاءت في لسان العرب البن منظورَ ( :ب َر َ
ع بُروعًا وبَراعةً وبَ ُر َ
ضيلة وجمال وفاق أَصحابه في العلم وغيره وقد توصف به المرأة ،والبارع :الذي فاق أَصحابه في
بارعٌ :ت َ َّم في ك ّل فَ ِ
ِّ
ع الرجل:
(بر َ
وتفوق في مجاله وفاقَ نظرا َءه) في المعجم الوسيط ،كما تأتي بمعنى َ
السُّؤدد(،المجلد ،8ص )8تأتي َ
(برع :تميَّز َّ
بارعٌ) في مختار الصحاح ،كما أن الدراسات العربية التي ا ُّ
ط ِلع عليها اختارت مصطلح
فاق أصحابه في العلم وغيره فهو ِ
البراعة الرياضية.


مكونات البراعة الرياضية" :ويطلق عليها فروع أو خيوط البراعة الرياضية ،وهي العناصر الخمسة المتداخلة والمترابطة
التي تكون بمجموعها البراعة الرياضية لدى الطالب"( ، )NRC,2001وتظهر في الشكل اآلتي:
الشكل ( )2مكونات أو خيوط أو فروع البراعة الرياضية

ثانيًا -مكونات البراعة الرياضية:
 .1االستيعاب المفاهيمي (:)Conceptual understandingهو استيعاب األفكار الرياضية األساسية من مفاهيم
وتعميمات ،واالرتباط بين األفكار الرياضية بحيث تمكن الطلبة من معرفة المضمون الذي تستخدم فيه الفكرة
الرياضية (.)NRC,2001
ً
متكامال لألفكار الرياضية ،أي فهم الحقائق والعالقات واألساليب الرياضية التي
يكون المتعلم فه ًما
ويعني أن ّ ِ
يتعلمونها ،إضافة إلى فهم أهمية الرياضيات لمعرفة األفكار الجديدة وحل المشكالت التي تواجه المتعلم (الطوس.)2007 ،
وقد أشارت المصاروه ( )2012إلى أن "إمكانية التحقق من االستيعاب المفاهيمي لدى المتعلم تتمثل بقدرته على
تمثيل المواقف الرياضية بطرق مختلفة ،ومعرفة كيفية استخدام تمثيالت مختلفة يمكن أن تكون مفيدة ألغراض مختلفة ،كما
تقاس بمدى قدرة المتعلم على عمل ترابطات بين المفاهيم واإلجراءات والوصول إلى نتائج وحقائق تعمل على نقل المتعلم إلى
مستوى آخر من الفهم والتطور ومن ث َ ّم كسب الثقة للمتعلم" (ص.)23
يتضمن مبدأ التعلم من مبادئ  .NCTMأن تعلم الطالب يجب أن يت ّم مع الفهم ،وبناء المعرفة الجديدة بفاعلية من
خالل الخبرة ودمجها بالمعرفة السابقة ،فالتعلم القائم على الفهم يسهل التعلم الالحق ،وتكون المعرفة ذات معنى للطلبة ،فالطلبة
الذين يحفظون الحقائق والعمليات دون فهم هم في الغالب ليسوا متأكدين متى وكيف يستخدمونها (المجلس الوطني لمعلمي
الرياضيات.)2013 ،
الطالقة اإلجرائية ( :)Procedural fluencyهي القيام بالعمليات اإلجرائية من خوارزميات ومهارات رياضية
.2
وحل مسائل لفظية بشكل سلس ودقيق ومالئم للموقف الرياضي الذي يتعرض له الطالب (.)NRC,2001
وهي معرفة اإلجراءات وكيفية ووقت استخدامها استخدا ًما مناسبًا ،كما تتمثل الطالقة اإلجرائية بالمهارة في أداء اإلجراءات
بمرونة وسرعة ودقة وكفاءة .فالطالب بحاجة إلى دقة وكفاءة في أداء العمليات الحسابية األساسية دون الرجوع إلى الجداول
أو مساعدات أخرى ،وتتطلب الطالقة اإلجرائية معرفة طرق فعالة ودقيقة لجمع األعداد وطرحها وضربها وقسمتها ،سواء
عقليًّا أو باستخدام الورقة والقلم ،ومن ثم تحقيق وسائل أكثر مرونة في التعامل مع األعداد والعمليات عليها
(.)MacGregor, 2013: 5
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الكفاءة اإلستراتيجية ( :)Strategic competenceهي القدرة على صياغة المشكالت رياضيًّا وتمثيلها ووضع
.3
إستراتيجيات لحلها باستخدام المفاهيم واإلجراءات بشكل مناسب ،وتشمل استخدام المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية في حل
المسائل وتأهيل الطلبة لحل مشكالت قد تواجههم في الحياة اليومية (.)NRC, 2001
عرفتها المصاروه )2012( ،بأنها "القدرة على صياغة المشكالت الرياضية ،وتمثيلها وحلّها ،ويُشار إلى حل المشكالت
وصياغتها بقالب لتعليم الرياضيات والعلوم المعرفية وحل المشكالت الرياضية على وجه الخصوص ،ويقصد بها أيضًا:
إدراك العالقة بين الرياضيات داخل المدرسة وخارجها ،وإدراك الترابطات والعالقات بين الرياضيات وبقية فروع المعرفة،
واستخدام هذه الترابطات في إجراء عمليات حل المشكالت الرياضية ،وتعتمد على تحديد البيانات المرتبطة بها لفحص
صحتها مع تحديد طرائق الحل المناسبة ،وإنتاج أفكار متنوعة ومختلفة حول المواقف اعتمادًا على الخبرة السابقة في
الرياضيات" (ص.)24
االستدالل التكيفي ( :)Adaptive reasoningالقدرة على التفكير المنطقي والتأملي لشرح حل لمشكلة وتبريره،
.4
وتوظيف العالقات المنطقية بين المفاهيم أو المواقف لشرح الحل وتحليله وتبريره ((.NRC, 2001
يشار إلى االستدالل التكيفي بأنه الغراء الذي يجمع الرياضيات ،ومن خالله يستخدم الطالب ما يعرفه بفاعلية.
الرغبة المنتجة ( :)Productive dispositionهي النظر إلى الرياضيات بأنها مادة واقعية ومهمة وذات معنى
.5
ومفيدة في الحياة العلمية ،وتكوين اتجاهات إيجابية نحوها ،إلى جانب االهتمام باجتهاد الشخص وجدّه ()NRC,2001
وتشير إلى رؤية معنى للرياضيات والشعور بفائدتها وأهميتها ،وأن الجهد المبذول والمستمر في الرياضيات يؤتي أ ُ ُكله ،أي
شعور المتعلم بأنه فعال في الرياضيات ،وإن تطور المتعلم في االستيعاب المفاهيمي والطالقة اإلجرائية والكفاءة اإلستراتيجية
والقدرة على التفكير المنطقي أو التفكير االستداللي ،فهو يجب أن يعتقد بأن الرياضيات مفهومة ومهمة في حياته ،ويع ّد حل
المتعلم مسائل غير روتينية طريقة مساعدة لبناء الميل المنتج لديه ويؤثر في مواقفه ومعتقداته في الرياضيات ،وتصبح إيجابية
(المصاروه.)2012 ،
يجب أن يكون لدى الطالب التزام شخصي بفكرة أن الرياضيات منطقية ومهمة ،وأنهم
مع بذل جهد معقول -يمكنهم تعلمها واستخدامها ،سواء في المدرسة أو خارجها (.)NCR, 2002أعاد المجلس القومي للبحوث ( )NCRنشر تقرير عن مكونات البراعة الرياضية حسب الموقف الذي يتوقع من الطلبة
لتحقيق البراعة الرياضية ،ويشمل :الفهم ( )Understandingويقابل االستيعاب المفاهيمي ،والحساب ()Computing
ويقابل الطالقة اإلجرائية ،والتطبيق ( )Applyingويقابل الكفاءة اإلستراتيجية ،والمنطق ( )Reasoningويقابل االستدالل
التكيفي ،واالنخراط والمشاركة ( )Engagingويقابل الرغبة المنتجة.
ثالثًا -عالقة مكونات البراعة الرياضية ببعضها:
نشر المجلس القومي للبحوث ( )NCRتقريره عن البراعة الرياضية ومكوناتها عام ( ،)2001وهو يؤكد ترابط وتداخل هذه
المكونات :يجب أن تنمى ك ّل المكونات معًا لكي يصبح الطلبة بارعين في الرياضيات ،في حين إذا ركز المعلمون روتينيًّا
غير مكتملة وهشةً،
على مكون أو اثنين ،متجاهلين المكونات األخرى ،فمن المرجح أن تكون الرياضيات التي يتعلمها الطالب َ
كما أن تطوير مكونات البراعة فرديًّا أصعب بكثير من تعلمهم م ًعا.
ويوضح الشكل اآلتي العالقة بين فروع البراعة الرياضية
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المنهج وأدواته
أجريت الدراسة باستخدام المنهج التجريبي ،بالتصميم شبه التجريبي ذي المجموعتين الضابطة والتجريبية
أدوات الدراسة:
أداتان من إعداد الباحثة ،هما :



اختبار تحصيلي (اختبار البراعة الرياضية) لقياس االستيعاب المفاهيمي ،والطالقة اإلجرائية ،والكفاءة اإلستراتيجية،
واالستدالل التكيفي .
مقياس الرغبة المنتجة ،يتضمن ثالثة محاور :المحور األول :الرياضيات ،أهميتها وفائدتها ،والمحور الثاني :االتجاه
اإليجابي للطالبة نحو مادة الرياضيات واالستمتاع بدراستها ،والمحور الثالث :االهتمام الذاتي ومجهود الطالبة لفهم
الرياضيات.

إجراءات الدراسة:


االطالع على الكتابات التربوية والمؤتمرات والدراسات والبحوث السابقة التي تناولت التعلم اإللكتروني ،والتعلم المدمج،
وتقنية الواقع المعزز ،والبراعة الرياضية ،وتعلم الرياضيات.



القيام بدراسة استطالعية قوامها ( )20معلمة بهدف معرفة مستوى التحصيل في مادة الرياضيات وأسباب تدنيه.

ضبط متغيرات الدراسة:
ضبط المتغيرات الخارجية:
وهي المتغيرات التي سعت الباحثة إلى ضبطها ،كي ال تؤثر في المتغير التابع ،وعليه قد تؤدي إلى تضليل في نتائج
الدراسة الحالية .وقد قامت الباحثة بضبطها عن طريق عزلها باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة ،حددت الباحثة عددًا من
المتغيرات المرتبطة بخصائص عينة الدراسة لضبطها على النحو اآلتي:
 العمر الزمني :ا ُّ
ط ِلع على قوائم أسماء الطالبات وأعمارهن ،للتأكد من تكافؤ المجموعتين في العمر العينة من طالبات
الصف األول المتوسط الالتي تراوح أعمارهن من ( )14-12سنة في كال المجموعتين.


المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي :اختيرت عينة الدراسة من مدرسة واحدة ليضمن التجانس بين المجموعتين
الضابطة والتجريبية ،في المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي.



خبرة ومؤهل معلمتي المجموعتين :اختير فصالن للمجموعة التجريبية ،وفصالن للمجموعة الضابطة ،بحيث إن كال
فصلي المجموعة الضابطة تدرسهما المعلمة ذاتها.
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البيئة المدرسية :تم التأكد من تكافؤ البيئة الصفية من حيث التهوية واإلضاءة والتكييف للمجموعتين التجريبية
والضابطة ،حيث كانت لحصة الرياضيات قاعات مخصصة ومتكافئة.

وقد تم التأكد من تكافؤ مجموعات الدراسة فيما يتعلق بتلك المتغيرات .وتنحصر المتغيرات الخارجية –حسب رأي
الباحثة– التي من المتوقع لها أن تؤثر في نتائج الدراسة الحالية في:
 .1تكافؤ مجموعتي الدراسة في التطبيق القبلي:
للتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة استخدمت الباحثة اختبار (ت) للعينات المستقلة ( Independent – Samples
 ،)T Testوكانت النتائج كاآلتي:
 .1نتائج الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين (التجريبية -الضابطة) في التطبيق القبلي الختبار البراعة
الرياضية:
جدول ( )1نتائج اختبار تحليل "ت" لعينتين مستقلتين ( )Independent Samples T-Testللفروق بين متوسطات
درجات أفراد المجموعتين (التجريبية -الضابطة) في التطبيق القبلي الختبار البراعة الرياضية
المجموعة العدد المتوسط االنحراف المعياري قيمة (ت)
الفرع
1.414
5.37
التجريبية 60
1.384االستيعاب المفاهيمي
1.404
5.72
الضابطة 61
0.576
1.80
التجريبية 60
1.017الطالقة اإلجرائية
0.849
1.93
الضابطة 61
1.180
1.88
التجريبية 60
0.918الكفاءة اإلستراتيجية
1.387
2.10
الضابطة 61
0.761
0.88
التجريبية 60
0.611
االستدالل التكيفي
0.679
0.80
الضابطة 61
2.082
9.93
التجريبية 60
1.489اختبار البراعة الرياضية ككل
2.512
الضابطة 10.56 61
يظهر الجدول ( )1ما يأتي:







.2

مستوى الداللة
0.169
0.311
0.361
0.542
0.139

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين (التجريبية -الضابطة) في التطبيق القبلي
لالستيعاب المفاهيمي ،حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي ( )0.169وهي قيمة غير دالة.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين (التجريبية -الضابطة) في التطبيق القبلي
للطالقة اإلجرائية لصالح المجموعة الضابطة ،حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي ( )0.311وهي
قيمة غير دالة.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين (التجريبية -الضابطة) في التطبيق القبلي
للكفاءة اإلستراتيجية ،حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي ( )0.361وهي قيمة غير دالة.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين (التجريبية -الضابطة) في التطبيق القبلي
لالستدالل التكيفي ،حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي ( )0.542وهي قيمة غير دالة.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين (التجريبية -الضابطة) في التطبيق القبلي
في الدرجة الكلية الختبار البراعة الرياضية ككل ،حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي ()0.139
وهي قيمة غير دالة.
نتائج الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين (التجريبية -الضابطة) في التطبيق القبلي للرغبة المنتجة:

جدول ( )2نتائج اختبار تحليل "ت" لعينتين مستقلتين  Independent Samples T-Testللفروق بين متوسطات
درجات أفراد المجموعتين (التجريبية -الضابطة) في التطبيق القبلي لمقياس الرغبة المنتجة
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المحور
الرياضيات أهميتها وفائدتها
االتجاه اإليجابي للطالبة نحو مادة
الرياضيات واالستمتاع بدراستها
االهتمام الذاتي ومجهود الطالبة لفهم
الرياضيات
الرغبة المنتجة ككل

المجموعة العدد المتوسط

االنحراف
المعياري
1.011
1.309

التجريبية
الضابطة

60
61

16.83
17.23

التجريبية

60

25.02

0.983

الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

61
60
61
60
61

25.36
17.68
17.82
59.53
60.41

2.781
0.813
2.247
1.535
4.224

قيمة
(ت)

مستوى
الداللة

1.865-

0.065

0.904-

0.368

0.442-

0.659

1.522-

0.132

يظهر الجدول ( )2ما يأتي:








عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين (التجريبية -الضابطة) في التطبيق القبلي
لمحور الرياضيات أهميتها وفائدتها ،حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي ( )0.065وهي قيمة غير
دالة.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين (التجريبية -الضابطة) في التطبيق القبلي
لمحور االتجاه اإليجابي للطالبة نحو مادة الرياضيات واالستمتاع بدراستها ،حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار
(ت) تساوي ( )0.368وهي قيمة غير دالة.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين (التجريبية -الضابطة) في التطبيق القبلي
لمحور االهتمام الذاتي ومجهود الطالبة لفهم الرياضيات ،حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي
( )0.659وهي قيمة غير دالة.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين (التجريبية -الضابطة) في التطبيق القبلي
للرغبة المنتجة ككل ،حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي ( )0.132وهي قيمة غير دالة.

مواد الدراسة وأدواتها:
ً
أوال -مواد الدراسة:
 .1مقاطع فيديو وعروض وصور لمحتوى فصل (األعداد الصحيحة والعمليات عليها) لمقرر الرياضيات للصف األول
المتوسط (من إعداد الباحثة).
 .2تطبيق الواقع المعزز ( )layarوتطبيق ( ،)Aurasmaوتطبيق قارئ الرموز .QR
 .3دليل للمعلمة الستخدام تقنية الواقع المعزز في فصل (األعداد الصحيحة والعمليات عليها).
ثانيًا -أدوات الدراسة:



األداة األولى :اختبار تحصيلي (اختبار البراعة الرياضية) لقياس االستيعاب المفاهيمي ،والطالقة اإلجرائية ،والكفاءة
اإلستراتيجية ،واالستدالل التكيفي (من إعداد الباحثة).
األداة الثانية :مقياس الرغبة المنتجة ،يتضمن الرياضيات أهميتها وفائدتها ،واالتجاه اإليجابي للطالبة نحو مادة
الرياضيات واالستمتاع بدراستها ،واالهتمام الذاتي ومجهود الطالبة لفهم الرياضيات (من إعداد الباحثة).

إجراءات الدراسة:


االطالع على الكتابات التربوية والمؤتمرات والدراسات والبحوث السابقة التي تناولت التعلم اإللكتروني ،والتعلم المدمج،
وتقنية الواقع المعزز ،والبراعة الرياضية ،وتعلم الرياضيات.



القيام بدراسة استطالعية قوامها ( )20معلمة بهدف معرفة مستوى التحصيل في مادة الرياضيات وأسباب تدنيه .
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إعداد أدوات الدراسة:
األداة األولى -االختبار التحصيلي (اختبار البراعة الرياضية):


لقياس البراعة الرياضية في مادة الرياضيات للصف األول المتوسط ،تقسم عناصرها إلى قسمين :يُقاس (االستيعاب
المفاهيمي ،والطالقة اإلجرائية ،والكفاءة اإلستراتيجية ،واالستدالل التكيفي) من خالل اختبار تحصيلي ،حيث تم تحليل
فصل األعداد الصحيحة والعمليات عليها ،ومن ثم بناء اختبار تحصيلي ،مع عمل معامل الصدق والثبات ومعامل
الصعوبة والتمييز من خالل عرضه على المحكمين وتجريبه على عينة من طالبات الصف األول المتوسط ،وفيما يأتي
تفاصيل إعداد االختبار التحصيلي:

 .1تحليل محتوى الوحدة:
اختي ر فصل األعداد الصحيحة والعمليات عليها من مقرر الصف األول المتوسط ،وحيث إن األعداد والعمليات عليها
هي األساس لمنهج الرياضيات (بدوي ،)2007 ،والجبر يع ّد بوابة للعبور إلى رياضيات أعلى ،فهو نافذة على البنية العميقة
لنظام األرقام  ،))NCR,2001كما أن الوحدة تحوي موضوعات تناسب استخدام تقنية الواقع المعزز.
اختيار أسلوب التحليل :قامت الباحثة بتحليل البنية المعرفية لوحدة الدراسة؛ من أجل إعداد االختبار التحصيلي ،وتحديد
األجزاء التي ت ُ َّ
عزز بالتقنية ،واعت ُ ِمد على تصنيف المعرفة الرياضية التي ذكرها أبو زينة ( ،1997ص ،)38-37وراشد وخشان
( ،2009ص)79؛ وذلك لمناسبتها لمقرر الرياضيات وهي:
المفاهيم والمصطلحات :وهي "اللبنات األساسية في المعرفة الرياضية".
التعميمات والنظريات :وهي "جمل خبرية تربط عددًا من المفاهيم بعضها ببعض".
الخوارزميات والمهارات الرياضية" :تعرف الخوارزمية بأنها الطريقة الروتينية للقيام بعمل ما ،أما المهارة فهي إجراء
الخوارزمية بدقة وسرعة".
المسائل الرياضية (المشكالت)" :هي موقف رياضي أو حياتي جديد يتعرض له الطالب ،ويتطلب حله استخدام المعلومات
الرياضية السابقة".


قياس ثبات التحليل :قامت الباحثة بتحليل المحتوى لوحدة الدراسة في المرة األولى بنفسها ،ثم طلبت من إحدى معلمات
الرياضيات إعادة التحليل مرة أخرى ،وبحساب نتائج عمليتي التحليل بداللة نسبة االتفاق لـ"كوبر" ومعامل "هوليستي"،
يلخص ذلك الجدول اآلتي:
جدول ( )3ملخص نتائج تحليل المحتوى لوحدة الدراسة لمرتين متتاليتين

فئات تحليل المحتوى
المفاهيم والتعريفات
التعميمات
المهارات
والخوارزميات
المسائل وحل
المشكالت
المجموع

التحليل للمرة األولى
(ن)1
16
15

نتائج عملية التحليل
التحليل للمرة الثانية عدد مرات االتفاق
(م)
(ن)2
15
15
15
16

عدد مرات عدم االتفاق
(م)
1
1

20

22

20

2

18

22

18

4

69

75

68

8

وباستخدام معادلة كوبر لحساب نسبة االتفاق وهي:
معادلة كوبر لحساب نسبة االتفاق:
عدد مرات االتفاق
نسبة االتفاق= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×100
عدد مرات االتفاق  +عدد مرات عدم االتفاق
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68
نسبة االتفاق= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×٪89.4 =100
8+68
وباستخدام معادلة هوليستي لحساب معامل الثبات:
68×2
 × 2عدد مرات اتفاق التحليلين
معادلة هوليستي = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×=100ـــــــــــــــــــــــــــ ×٪94 = 100
75+69
مجموع النقاط في التحليلين (ن+1ن)2
وبناء على ذلك فإن مستوى ثبات التحليل بداللة نسبة االتفاق ( ،)٪89.4ومعامل ثبات هوليستي ( ،)٪94يعطي ثباتًا
مرتف ًعا؛ حيث حدد طعيمة ( ،2008ص )231أن معامل الثبات األكثر من ( )٪80يع ّد ثباتًا مرتف ًعا.


.2

قياس صدق التحليل :لقياس صدق التحليل عرضت الباحثة نتائج تحليل محتوى وحدة الدراسة على مجموعة من المحكمين،
وجاءت معظم آراء المحكمين مؤكدة لصدق التحليل.
تحديد الهدف من االختبار:

قياس تحصيل الطالبات :ويتمثل في التحصيل المعرفي في فصل األعداد الصحيحة والعمليات عليها من مقرر الصف
األول المتوسط ،لمستويات (التذكر ،والفهم ،والتطبيق ،والتحليل ،والتقويم ،واإلبداع) ،بحيث تقيس االستيعاب المفاهيمي،
والطالقة اإلجرائية ،والكفاءة اإلستراتيجية ،واالستدالل التكيفي.
تحديد األهداف اإلجرائية:

.3

حددت الباحثة األهداف وصاغتها في ضوء تصنيف بلوم المعدل ألندرسون وكرازوول ( ،)2006وعودة (،)2014
حيث صنفت وفق المستويات اآلتية( :التذكر ،والفهم ،والتطبيق ،والتحليل ،والتقويم ،واإلبداع)


ً
شكال معد ًّال لتصنيف
قدم أندرسون وكراثول ( ،)Krathwohl & Andersonوكراثول ()Krathwohl, 2002
بلوم في مصفوفة ذات بعدين :األول هو بعد المعرفة ( )Knowledge Dimensionبأربعة مستويات هي :المعرفة
الحقائقية ()Factual؛ أي معرفة الحقائق ،والمعرفة المفاهيمية ( ،)Conceptualوالمعرفة اإلجرائية
( ،)Proceduralوالمعرفة فوق المعرفية ( ،)Meta-cognitiveوهي تشير إلى المعرفة والعملية التي نتوصل
بواسطتها إلى تلك المعرفة ،وكما أن هناك مستويات من العمليات العقلية التي توصلنا إلى تلك المعرفة ،فقد نتذكر
حقائق معروفة ،وقد ننتج حقائق جديدة نضيفها إلى الحصيلة البشرية من معرفة الحقائق.
أما البعد الثاني فهو بعد العملية المعرفية نفسها ( )Cognitive Processبستة مستويات ،هي:

 .1يتذكر  :Rememberوتقابل المستوى األول في تصنيف بلوم.
 .2يفهم  :Understandحيث يع ّد أكمر شيوعًا ،وأن االستيعاب (بمعنى )Comprehension
من مفردات الفهم.
 .3يطبق )Apply. (4يحلل )Analyze. (5يقوم )Evaluate. (6يبتكر.
.4

بناء جدول المواصفات:

تم بناء جدول المواصفات وفق الخطوات التي أوضحها الشيخ وأحمد وعبد المجيد ( )2017والفجال ( )2011واألمين
(.)2004
.5

صياغة مفردات االختبار:

صاغت الباحثة االختبار وفقًا لألهداف التي ُحدّدت ،حيث صيغ االختبار في صورته النهائية بعد تحكيمه ،وتعديل مفرداته
ورتِّبت
وفقًا لما أسفرت عنه التجربة االستطالعية والقياسات السيكومترية التي نتجت عنها ،بحيث أصبح يتكون من ( )27مفردة ُ
من السهولة إلى الصعوبة وفقًا لترتيب المستويات المعرفية ،وزودت كل طالبة بكل التعليمات الالزمة لإلجابة ،وزمن االختبار
المناسبُ ،ح ّدِدت الدرجة النهائية لالختبار التحصيلي بـ( )36درجة.
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التجربة االستطالعية لالختبار التحصيلي للبراعة الرياضية:
ُ
طبّق االختبار بصورته المبدئية على عينة استطالعية مكونة من ( )30طالبة من طالبات الصف األول المتوسط ،وأظهر
تطبيق االختبار على العينة االستطالعية وضوح تعليمات االختبار ،وسالمة مفرداته ،كما أوضح عدم وجود حاجة إلجراء أي
تعديالت في الصياغة ،وفيما يأتي تفصيل لحساب ثبات االختبار ومعامل صعوبة وتمييز كل مفردة من مفرداته والزمن الالزم
لتطبيقه:
قامت الباحثة بالتأكد من صدق االختبار التحصيلي للبراعة الرياضية من خالل:
 .1الصدق الظاهري لألداة:
قامت الباحثة بعرض االختبار على مجموعة من المحكمين؛ إلبداء رأيهم حول صياغة األسئلة ووضوحها ،ومدى قدرة السؤال
على قياس الهدف المعرفي المحدد ،ومناسبة السؤال للمستوى المعرفي المراد قياسه ،مع وضع التعديالت المقترحة إن ُو ِجدت،
ظهر أن غالبية مفردات االختبار صادقة بوضعها الحالي وبنسبة اتفاق عالية جدًّا بين المحكمين ،وبذلك ع ّد االختبار صادقًا
صدقًا تحكيميًّا.
.2

االتساق الداخلي:

قامت الباحثة بالتحقق من صدق المقياس عن طريق االتساق الداخلي ،وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة
والدرجة الكلية لالختبار ،كما هو موضح في الجدول اآلتي:
جدول ( )4معامل ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي
معامل
رقم
االرتباط
الفقرة
**0.880
1
**0.724
2
**0.468
3
**0.643
4
**0.638
5
**0.682
6
**0.717
7
* وجود داللة عند مستوى 0.05

رقم
الفقرة
8
9
10
11
12
13
14

معامل
االرتباط
**0.716
**0.673
**0.779
**0.769
**0.431
**0.508
**0.638

رقم
الفقرة
15
16
17
18
19
20
21

معامل
االرتباط
**0.526
**0.757
**0.682
**0.499
**0.590
**0.572
**0.451

رقم
الفقرة
22
23
24
25
26
27

معامل
االرتباط
**0.732
**0.716
**0.538
**0.559
**0.764
**0.588

يالحظ من الجدول ( )4أن جميع معامالت االرتباطات لجميع الفقرات موجبة اإلشارة ودالة إحصائيًّا عند مستوى
( ،)0.05ما يشير إلى تمتع الفقرات جميعها بصدق اتساق داخلي جيد مع الدرجة الكلية لالختبار.
ثبات االختبار التحصيلي:
ولحساب معامل الثبات استُخدِمت معادلة كودر ريتشاردسون  ،)KR-20( 20ألنها أكثر شيوعًا في تقدير الثبات ،وقياس
مدى االتساق الداخلي للفقرات .وقد بلغت قيمة معامل الثبات ( )0.835أي أن االختبار يتمتع بدرجة ثبات جيدة.
معامل الصعوبة ألسئلة االختبار التحصيلي:
ويعبر عنه بالمعادلة اآلتية (فتح هللا:)2005 ،
عدد الطالبات اللواتي أجبن عن السؤال إجابة خاطئة
معامل الصعوبة =
مجموع الطالبات
ويبين جدول ( )5معامالت الصعوبة والسهولة لكل سؤال من أسئلة االختبار التحصيلي.
جدول ( )5معامل الصعوبة ألسئلة االختبار التحصيلي

203

السؤال
س1
س2
س3
س4
س5
س6
س7
س8
س9

معامل
الصعوبة
0.29
0.43
0.29
0.57
0.20
0.57
0.71
0.29
0.43

معامل
السهولة
0.71
0.57
0.71
0.43
0.80
0.43
0.29
0.71
0.57

السؤال
س10
س11
س12
س13
س14
س15
س16
س17
س18

معامل
الصعوبة
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.29
0.20
0.20
0.29

معامل
السهولة
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.71
0.80
0.80
0.71

السؤال
س19
س20
س21
س22
س23
س24
س25
س26
س27

معامل
الصعوبة
0.71
0.29
0.20
0.29
0.29
0.74
0.43
0.70
0.41

معامل
السهولة
0.29
0.71
0.80
0.71
0.71
0.26
0.57
0.30
0.59

وبالنظر إلى نتائج الجدول ( )5يتضح أن جميع األسئلة تقع ضمن مستوى الصعوبة المقبول ،إذ بلغ أعلى معامل صعوبة
( )0.80لكل من األسئلة ( ،)11 ،1وأقل معامل صعوبة ( )0.20لكل من األسئلة ( ،)32 ،26 ،19 ،14 ،10 ،8حيث يرى
بلوم في (آل عامر2005 ،م) أنه من الممكن الحصول على انتشار جيد في النتائج إذا كانت قيم معامالت الصعوبة تتراوح بين
(.)0.80-0.20
معامل التمييز ألسئلة االختبار التحصيلي:
إليجاد معامل التمييز ألسئلة االختبار اتُّبِعت الخطوات اآلتية ،عودة ( )1998والدوسري (:)2001
 .1تصحيح إجابات طالبات العينة االستطالعية عن كل سؤال ،وإيجاد الدرجة الكلية لكل طالبة بجمع درجاتها على جميع
األسئلة.
 .2ترتيب درجات الطالبات على االختبار من األعلى إلى األدنى (تنازليًّا).
 .3تقسيم الدرجات إلى ثالث فئات )٪27( :تمثل الفئة المحتوية على أعلى الدرجات ،و( )٪27تمثل الفئة المحتوية على
أدنى الدرجات ،و( )٪46تمثل الفئة المحتوية على باقي الدرجات ،وبالرغم من أنه يمكن تقسيم الطالبات كما يشير
الدوسري (2001م) وفق نسب أخرى ،فإن اختيار نسبة ( )٪27يؤدي إلى تقسيم الطالبات إلى فئتين على نحو يزيد
التمايز بينهما من حيث األداء مع الحصول على أكبر عدد من الطالبات في كل فئة.
 .4حساب عدد الطالبات في ك ٍّل من الفئة العليا والفئة الدنيا ،الالتي أجبن عن السؤال إجابة صحيحة.
و ُح ِسبت معامالت التمييز ألسئلة االختيار من متعدد باستخدام العالقة اآلتية:
صع–صد
مز=
ن
أبو زينة ( ،1997ص.)285
م ز :معامل التمييز.
حيث:
ص ع :عدد طالبات الفئة العليا الالتي أجبن عن السؤال إجابة صحيحة.
ص د :عدد طالبات الفئة الدنيا الالتي أجبن عن السؤال إجابة صحيحة.
ن :عدد الطالبات في إحدى الفئتين.
ويشير الجدول ( )6إلى معامالت التمييز لكل سؤال من أسئلة االختبار التحصيلي.
جدول ( )6معامل التمييز ألسئلة االختبار التحصيلي
السؤال معامل التمييز السؤال معامل التمييز السؤال معامل التمييز السؤال معامل التمييز
0.69
س22
0.66
س15
0.61
س8
0.29
س1
0.26
س23
0.71
س16
0.77
س9
0.25
س2
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س3
س4
س5
س6
س7

0.29
0.43
0.21
0.43
0.45

0.21
0.29
0.23
0.29
0.21

س10
س11
س12
س13
س14

س17
س18
س19
س20
س21

0.73
0.69
0.63
0.49
0.74

س24
س25
س26
س27

0.21
0.20
0.29
0.20

وبالنظر إلى نتائج الجدول ( )6يتضح أن جميع أسئلة االختبار مميزة ،ألنها جمي ًعا موجبة وتتراوح بين
( ،)0.74 -0.20لذا يمكن االحتفاظ بأسئلة االختبار بناء على معامل التمييز.
تحديد زمن االختبار :وذلك بحساب متوسط الزمن الذي استغرقته الطالبة األولى ( 30دقيقة) ،والزمن الذي استغرقته
.6
الطالبة األخيرة ( 45دقيقة) ،وبذلك يصبح:
الزمن الالزم لالختبار = ( 37=2/ )45+30دقيقة تقريبًا.
األداة الثانية -مقياس الرغبة المنتجة (من إعداد الباحثة):
ول قياس الرغبة المنتجة (بناء مقياس يتضمن أهمية الرياضيات وفائدتها واالتجاه نحو الرياضيات) وإجراء عمليات
نظرا لشيوع استخدامه وسهولة
التحقق من معامل الصدق والثبات ،أ ُ ِعدّت فقرات هذا المقياس وفقًا لنموذج ليكرت (ً ،)Likert
تطبيقه على المستجيب.
وقد اتبعت الخطوات اآلتية لبناء فقرات المقياس:
.7

تحديد الهدف من مقياس الرغبة المنتجة في مادة الرياضيات:

هدف مقياس الرغبة المنتجة في مادة الرياضيات إلى قياس الرغبة المنتجة لدى طالبات الصف األول المتوسط قبل
المعالجة التجريبية لمجموعتي الدراسة وبعدها ،وقد بُنِي المقياس وفق ثالثة محاور ،وهي على النحو اآلتي:
 .1المحور األول :الرياضيات أهميتها وفائدتها ،وتندرج تحته ( )16عبارة.
 .2المحور الثاني :االتجاه اإليجابي للطالبة نحو مادة الرياضيات واالستمتاع بدراستها ،وتندرج تحته ( )24عبارة.
 .3المحور الثالث :االهتمام الذاتي ومجهود الطالبة لفهم الرياضيات ،وتندرج تحته ( )17عبارة.
.8

صياغة عبارات المقياس:

قامت الباحثة بمراجعة األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة ببناء مقياس الرغبة المنتجة ومقياس االتجاه نحو
الرياضيات وتعلمها؛ للوقوف على كيفية بناء المقياس واختيار المفردات المناسبة.
تم الرجوع إلى الكتب في التقويم التربوي لمعرفة خطوات إعداد المقياس مثل :الشيخ وآخرون ( )2017والزهيري
( )2016والهويدي ( ،)2004كما استُعين بدراسة المصاروه( )2012والبريدي ( )2011وإبراهيم ( )2001وأبو زينة
والكيالني ( ،)1980لصياغة العبارات المناسبة لكل محور.
وبناء على ما سبق صيغت ( )57عبارة ،منها ( )32عبارة إيجابية و( )25عبارة سلبية .ويظهر الجدول اآلتي توزيع
العبارات حسب نوعها.
جدول ( )7توزيع عبارات مقياس الرغبة المنتجة في مادة الرياضيات
المحور
الرياضيات أهميتها وفائدتها
االتجاه اإليجابي للطالبة نحو مادة
الرياضيات واالستمتاع بدراستها
االهتمام الذاتي ومجهود الطالبة لفهم
الرياضيات

العبارات الموجبة
،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
16 ،15 ،14 ،11 ،10
،17 ،16 ،14 ،9 ،5 ،4 ،1
21 ،18
،12 ،11 ،10 ،7 ،4 ،3 ،1
17 ،16 ،15

العبارات السالبة
13 ،12 ،9
،13 ،12 ،11 ،10 ،8 ،7 ،6 ،3 ،2
24 ،23 ،22 ،20 ،19 ،15
14 ،13 ،9 ،8 ،6 ،5 ،2

205

 -9صدق المقياس:
للتحقق من صدق المقياس ع ُِرض في صورته المبدئية على مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس بقسم
المناهج وطرق التدريس وقسم علم النفس وتربويين من تخصصات مختلفة
وفي ضوء توجيهات المحكمين قامت الباحث بإعادة صياغة بعض العبارات التي أجمع المحكمون على ضرورة تعديلها
لكي يكون المقياس صادقًا تحكيميًّا .وقد اتفق المحكمون على أن المقياس يقيس الرغبة المنتجة بعد إدخال التعديالت المقترحة
من قبلهم عليه .وعدّت موافقة المحكمين على صالحية العبارات بعد إجراء التعديالت بمنزلة الصدق الظاهري للمقياس.
 -10تقدير درجة المقياس:
يهدف المقياس إلى التعرف إلى الرغبة المنتجة في مادة الرياضيات لدى طالبات الصف األول المتوسط ،لذلك ال بد من
وجود تقدير كمي يحدد وزنًا اعتباريًّا لكل مستوى من مستويات االستجابة لعبارات المقياس وفي إثرها يُعطى حكم االتجاه.
أدناه.

وبناء على ما سبق فقد ُو ّزعت مستويات االستجابة على فقرات المقياس وأوزانها المقابلة وفقًا للجدول ( )8الموضح
جدول ( )8توزيع مستويات االستجابة على فقرات مقياس الرغبة المنتجة في مادة الرياضيات وأوزانها المقابلة
مستويات االستجابة الثالثة
موافق غير متأكد غير موافق
نوع العبارات
1
2
3
العبارات اإليجابية
3
2
1
العبارات السلبية

في ضوء التدريج الثالثي السابق وعدد فقرات المقياس ،فإن العالمة القصوى الممكنة والعالمة الدنيا الممكنة للمستجيبات
تراوحت بين (.)171- 57
.9

التجربة االستطالعية للمقياس:

بعد إجراء التعديالت المقترحة من قبل المحكمينُ ،
طبّق المقياس في صورته المبدئية يوم األحد الموافق 1439/1 /4ه
على عينة مكونة من ( )30طالبة من مجتمع الدراسة نفسه
وأظهر المقياس على العينة االستطالعية وضوح الصياغة اللغوية لعبارات المقياس ،حيث لم تستفسر أي طالبة عن أي
عبارة من عبارات المقياس .وفيما يأتي تفصيل لحساب صدق االتساق الداخلي للمقياس والثبات:
 .1صدق االتساق الداخلي:
لحساب صدق االتساق الداخلي ُح ِسبت معامالت االرتباط بيرسون بين درجات كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة
الكلية للمقياس ،وكانت النتائج كاآلتي في جدول (:)9
جدول ( )9معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه
المحور األول :الرياضيات
أهميتها وفائدتها
معامل االرتباط
م
*0.667
1
*0.674
2
*0.590
3
*0.543
4
*0.604
5
*0.565
6
*0.683
7

المحور الثاني :االتجاه اإليجابي للطالبة نحو مادة
الرياضيات واالستمتاع بدراستها
معامل االرتباط
م
معامل االرتباط
م
*0.710
18
*0.649
1
*0.625
19
*0.740
2
*0.835
20
*0.658
3
*0.695
21
*0.516
4
*0.761
22
*0.626
5
*0.598
23
*0.697
6
*0.781
24
*0.467
7

المحور الثالث :االهتمام الذاتي
ومجهود الطالبة لفهم الرياضيات
معامل االرتباط
م
*0.747
1
*0.836
2
*0.807
3
*0.582
4
*0.614
5
*0.772
6
*0.550
7
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*0.475
*0.772
*0.724
*0.677
*0.625
*0.539
*0.521
*0.407
*0.807
*0.786

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

*0.634
*0.640
*0.631
*0.472
*0.446
*0.801
*0.609
*0.437
*0.840
*0.819

8
*0.725
8
9
*0.775
9
10
*0.787
10
11
*0.839
11
12
*0.537
12
13
*0.707
13
14
*0.574
14
15
*0.651
15
16
*0.605
16
17
* وجود داللة عند مستوى 0.05
يالحظ من الجدول ( ) 9أن معامالت ارتباط كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه،
جاءت جميعها دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة (.)0.05
كما قامت الباحثة باستخراج معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية لمقياس الرغبة المنتجة في مادة
الرياضيات ،ويوضح الجدول اآلتي معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية للمقياس.
جدول ( )10معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية لمقياس الرغبة المنتجة في مادة الرياضيات
معامل االرتباط
المحور
**0.869
الرياضيات أهميتها وفائدتها
**0.884
االتجاه اإليجابي للطالبة نحو مادة الرياضيات واالستمتاع بدراستها
**0.851
االهتمام الذاتي ومجهود الطالبة لفهم الرياضيات
** وجود داللة عند مستوى 0.01
يتضح من الجدول ( )10السابق أن قيم معامالت االرتباط للمحاور بالدرجة الكلية لمقياس الرغبة المنتجة في مادة
الرياضيات جاءت بقيم مرتفعة ،حيث تراوحت بين ( ،)0.884 –0.851وكانت جميعها دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة
(.)0.01
ما يدل على توافر درجة عالية من صدق االتساق الداخلي لمقياس الرغبة المنتجة في مادة الرياضيات.
.2

ثبات المقياس:

استخدمت نتائج التطبيق المبدئي للمقياس في حساب االختبار باستخدام معامل ألفا كرونباخ ()Alpha Cronbach
ويوضح الجدول اآلتي معامالت الثبات الناتجة باستخدام هذه المعادلة.
جدول ( )11معامالت ثبات مقياس الرغبة المنتجة طبقًا لمحاورها
عدد العبارات معامل ألفا كرونباخ
المحور
0.855
16
الرياضيات أهميتها وفائدتها
0.906
24
االتجاه اإليجابي للطالبة نحو مادة الرياضيات واالستمتاع بدراستها
0.923
17
االهتمام الذاتي ومجهود الطالبة لفهم الرياضيات
0.968
57
المقياس ككل
يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات لمحاور المقياس جاءت عالية ،حيث تراوحت بين (،)0.923-0.855
وبلغ معامل الثبات الكلي للمقياس ( ،)0.968وهي قيمة عالية تشير إلى ثبات المقياس إذا أعيد تطبيقه.
وفي ضوء ما تقدم من قياسات سيكومترية للمقياس عقب إجراء التجربة االستطالعية ،يتضح أن المقياس يتميز بدرجة
عالية من الصدق والثبات يُط َمأن من خاللها إلى استخدام المقياس ألغراض الدراسة.
تحديد زمن المقياس :وذلك بحساب متوسط الزمن الذي استغرقته الطالبة األولى ( 10دقائق) ،والزمن الذي استغرقته
.10
الطالبة األخيرة ( 15دقيقة) ،وبذلك يصبح:
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الزمن الالزم للمقياس = ( 12 =2/ )15+10دقيقة تقريبًا.
إعداد المقياس في صورته النهائية:

.11

بعد االنتهاء من التجربة االستطالعية ،قامت الباحثة بإعداد المقياس في صورته النهائية متضمنًا صفحة الغالف وعليها
اسم المقياس والبيانات الخاصة بالطالبة إضافة إلى التعليمات ،وعبارات المقياس بمحاوره الثالثة.
مواد الدراسة -تقنية الواقع المعزز (من إعداد الباحثة):
قامت الباحثة بمراجعة األدبيات التي تناولت نماذج التصميم التعليمي واالطالع على الدراسات السابقة دراسة الحسيني
( )2014ودراسة عبد المجيد ( )2014ودراسة الطويلعي ()1433؛ أعدّت تقنية الواقع المعزز وفق النموذج ADDIE
 Modelلمناسبته للدراسة ،وألن النماذج األخرى مشتقة منه ،ويتكون هذا النموذج من خمس مراحل ،وهي:
المرحلة
مرحلة
التحليل
التصميم
التطوير
التطبيق
التقويم

جدول ( )12مراحل نموذج  ADDIE Modelللتصميم التعليمي
تشتمل على
تحليل الهدف من التقنية تحليل خصائص المتعلمين تحليل المادة التعليمية تحليل البيئة التعليمية
جمع المواد السيناريو الوسائط المتعددة
استخدام مجموعة من البرامج لتطوير تقنية الواقع المعزز
ربط الوسائط المتعددة بصفحات الكتاب المدرسي الورقي التجربة االستطالعية الستخدام تقنية الواقع
المعزز
عرض تقنية الواقع المعزز على مجموعة من المحكمين المتخصصين

ً
أوال -مرحلة التحليل :Analysis
وهي المرحلة األساسية لما بعدها من المراحل في عملية التصميم التعليمي ،وفي هذه المرحلة قامت الباحثة باآلتي:
.1

.2

.3
.4
.5

تحليل الهدف من تقنية الواقع المعززُ :ح ّدِد الهدف من تقنية الواقع المعزز في ضوء مشكلة الدراسة ،حيث قُ ّدمت المادة
العلمية لفصل (األعداد الصحيحة) من خالل هذه التقنية ،ما يسهل استيعاب المفاهيم واإلجراءات الحسابية وحل
جو من التشويق والتفاعل بين الطالبات ،ما ينمي البراعة الرياضية ،وفي ضوء ذلك اختيرت المادة
المشكالت وإيجاد ّ
العلمية ،و ُح ّدِدت األهداف لها ،وإستراتيجيات التعلم ،ونوع الوسائط ووسائل التقويم.
تحليل خصائص المتعلمات :العينة من طالبات الصف األول المتوسط الالتي تراوح أعمارهن من ( )14-12سنة،
والطالبات في هذا العمر يملن إلى االعتماد على أنفسهن وبداية االستقالل ،وأثبتت دراسات أجريت على طالبات الصف
ً
تفاعال مع التقنية (بيتر ،)2013 ،كما تتوافر لديهن متطلبات تطبيق الدراسة،
السادس أن الطالبات األعلى سنًّا كن أكثر
ً
جهازا لوحيًّا وإمكانية االتصال بخدمة اإلنترنت ،ويمتلكن مهارة التعامل مع األجهزة
التي تتمثل في امتالك كل طالبة
اللوحية.
تحليل المادة العلمية :قامت الباحثة بتحليل محتوى المادة العلمية لموضوعات فصل األعداد الصحيحة للصف األول
المتوسط وفق (المفاهيم والتعريفات ،والتعميمات ،والمهارات والخوارزميات ،ومسائل حل المشكالت) باالعتماد على
التحليل في كتاب أبو زينة ( ،)1997وراشد وخشان ()2009؛ وذلك لمناسبتها لمقرر الرياضيات.
األهداف التعليمية :قامت الباحثة بتحديد األهداف التعليمية ،بحيث كانت شاملة ومرتبطة باألهداف العامة للمقرر ،وقابلة
للقياس.
تحليل البيئة التعليمية :قامت الباحثة بالتأكد من توافر األجهزة الذكية والحواسيب اللوحية لدى الطالبات ،والتأكد من
ً
متنقال
قدرتهن على استخدامها ،وتوافر خدمة اإلنترنت ،وذلك باستخدام استمارة ،كما أتاحت الباحثة مودم إنترنت
لتستفيد منه الطالبات خالل التجربة.

ثانيًا -مرحلة التصميم :Design
في هذه المرحلة قامت الباحثة باآلتي:
 .1جمع الموارد :من خالل البحث في اإلنترنت عن رسومات وصور ومقاطع فيديو ،والتي تساعد في تصميم تقنية الواقع
المعزز.
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 .2السيناريو :أعدت الباحثة بشكل ورقي نصوص الفيديو ،ومحتوى صفحة األنشطة والتقويم النهائي للفصل ،إضافة إلى
تعليمات استخدام تقنية الواقع المعزز للطالبة ،ودليل المعلمة الستخدام تقنية الواقع المعزز في فصل األعداد الصحيحة،
ضت على مجموعة من المحكمين المتخصصين ،وقد أب َدوا مالحظاتهم وأجريت التعديالت في ضوئها ،حتى
وثم ع ُِر َ
أصبح الدليل في صورته النهائية.
ثالثًا -مرحلة التطوير :Development
استُخدِمت مجموعة من البرامج لتطوير تصميم المحتوى المعزز ،موضحة في اآلتي:
برنامج إلنشاء الخرائط الذهنية  ،Edraw Mind Mapورابط إلنشاء الباركود ،وبرنامج قارئ الباركود QR
 ،Scannerوبرنامج لتصميم الفيديو (البوربوينت ،)Explain Everything ،Powtoon, Movie Maker ،وبرنامج
إلنشاء الصور وتعديلها  ،Adope photoshopوبرنامج إلظهار المحتوى المعزز  Aurasamaو.layar
راب ًعا -مرحلة التطبيق :Implementation
وشملت الخطوات اآلتية:


ربط الوسائط المتعددة بصفحات الكتاب المدرسي الورقي وأوراق العمل.



التجربة االستطالعية الستخدام تقنية الواقع المعزز :حيث قامت الباحثة بتطبيق تقنية الواقع المعزز على مجموعة من
الطالبات؛ للوقوف على سهولة ظهور المحتوى المعزز ،ووضوح التعليمات ،وفتح روابط األنشطة ،وتحديد المشكالت
التي يمكن أن تواجه الطالبات عند استخدام التقنية ،وقد اتضح بعد التطبيق االستطالعي عدم وجود صعوبات في ظهور
المحتوى المعزز ،وسهولة تصفح روابط األنشطة بشكل متسلسل ومناسب ،إضافة إلى وضوح وسهولة استخدام التقنية.

سا -مرحلة التقويم :Evaluation
خام ً
قامت الباحثة بعرض التقنية بعد االنتهاء من تصميمها على مجموعة من المحكمين؛ للوقوف على صالحيتها ومناسبتها للغرض
الذي وضعت من أجله ،ومراعاتها للمعايير الفنية والتربوية ،ومدى مناسبة أسلوب العرض وطريقته ،ومقترحاتهم من حيث
التعديل ،أو اإلضافة ،أو الحذف
األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي ُجمعت ،استُخدِم برنامج الجداول اإللكترونية ( )Excelلتفريغ البيانات ،ثم
دخلت البيانات و ُح ِلّلت باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
تمت مراجعتها والتحقق من صحة التفريغ ،وبعد ذلك أ ُ ِ
اختصارا بالرمز ( ،)SPSSوقد استخدمت األساليب
(( Statistical Package for Social Sciencesالتي يرمز لها
ً
اإلحصائية اآلتية:







األساليب اإلحصائية الوصفية (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية).
معامالت السهولة والصعوبة والتمييز ،ومعامالت ارتباط بيرسون ،ومعادلة كودر ريتشاردسون  ،)KR-20( 20ومعادلة
كوبر ،ومعادلة هولستي ،ومعامل ألفا كرونباخ للتأكد من صدق أدوات الدراسة وثباتها.
استخدمت الباحثة اختبار تحليل التباين المصاحب ( )ANCOVAالختبار داللة الفروق بين متوسطات درجات
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لكل من االختبار التحصيلي ،ومقياس الرغبة المنتجة ،من خالل
ضبط التحصيل القبلي للمجموعتين كمتغير مصاحب.
استخدام مربع إيتا ( ،)η 2لقياس حجم األثر وقوة التأثير الستخدام تقنية الواقع المعزز لتنمية البراعة الرياضية لطالبات
الصف األول المتوسط.
نسبة الكسب المعدل لبالك ،لقياس فاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية البراعة الرياضية لطالبات الصف األول
المتوسط

النتائج :أو ًال -نتائج الفرض األول ومناقشتها:
ينص الفرض األول على" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطي درجات
طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في األداء البعدي لفرع االستيعاب المفاهيمي بعد ضبط التطبيق القبلي".
للتحقق من صحة الفرض األول ومن خالل تحليل البيانات الخاصة لفرع االستيعاب المفاهيمي التي تتضمن حساب
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،كانت النتائج كما يوضح جدول (.)13
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جدول ( )13اإلحصاءات الوصفية في القياس القبلي والبعدي في (فرع االستيعاب المفاهيمي) لمجموعتي الدراسة
التجريبية (ن= )60
المجموعة
بعدي
قبلي
القياس
12.50
5.37
المتوسط
االنحراف المعياري 1.752 1.414

الضابطة (ن= )61
بعدي
قبلي
6.64
5.72
3.011 1.404

يتضح من خالل النظر في جدول ( ،)13أن قيمة المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي للمجموعتين يدل على أن هناك
تكافؤً ا بين المجموعتين قبل بدء تطبيق التجربة ،حيث قامت الباحثة كما ذكر سابقًا باختبار الفروق بينهما في التطبيق القبلي
(جدول رقم ،)1أما في التطبيق البعدي فقد أصبح المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ( )12.50وللمجموعة الضابطة
( ،)6.64ونظريًّا تدل النتائج على أن هناك فروقًا لصالح المجموعة التجريبية ،وقد قامت الباحثة باختبار هذا االفتراض باستخدام
()14
جدول
في
نتائجه
الموضحة
المصاحب
التباين
تحليل
اختبار
جدول ( )14نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب ( )ANCOVAللفرق بين المتوسطات البعدية لدرجات كل من المجموعة
التجريبية والضابطة في (فرع االستيعاب المفاهيمي)
مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة اختبار
(ف)

مستوى
الداللة
اإلحصائية

1047.842
521.207

2
1

523.921
521.207

86.325
85.878

0.000
0.000

1

8.908

1.468

0.228

1

1046.638

172.453

0.000

118
121
120

6.069

الموديل المصحح
التقاطع intercept
التغاير
8.908
(االختبار القبلي)
األثر التجريبي
1046.638
(المجموعة)
716.158
الخطأ
12789.000
المجموع
1764.000
المجموع المصحح
مربع االرتباط بين المتغيرين
()R Squared

0.594

مربع االرتباط المعدل
()R Squared Adjusted

مربع إيتا
()η2
حجم
التأثير**
0.594
0.421
0.012
تأثير صغير
0.594
تأثير متوسط

0.587

يتبين من نتائج جدول ( )14أن مصدر التباين الذي يطلق عليه (المجموعة) يختبر الفرض البديل بوجود فروق بين المتوسطات
المعدلة في مجتمع الدراسة ،وتشير نتائج التحليل إلى أنه يجب قبول الفرض البديل ألن قيمة (ف) تبلغ ( ،)172.453وهي قيمة
دالة إحصائيًّا عند مستوى ( .)0.000كما بلغ حجم األثر ( )0.594المقاس بقيمة مربع إيتا .اعتمدت الباحثة في قياس حجم
التأثير على قيمة مربع إيتا ،بحيث إذا كانت قيمة مربع إيتا ( 0.20فأقل) فهي تمثل حجم أثر صغير أو ضعيف ،وإذا كانت قيمته
(أكبر من  - 0.20أقل من  )0.80فحجم األثر ذو قيمة تأثير متوسطة ،أما إذا كانت قيمة مربع إيتا تبلغ ( 0.80فأعلى) فهي
كبيرا ( أبو عالم  ، 2003،ص.)115-114
تمثل حجم أثر ً
وبنا ًء على هذه النتائج قبلت الباحثة الفرض البديل الذي ينص على أنه" :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى( )α≤0.05بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في األداء البعدي لفرع االستيعاب المفاهيمي
بعد ضبط التطبيق القبلي لصالح المجموعة التجريبية".
ثانيًا -نتائج الفرض الثاني ومناقشتها:
ينص الفرض الثاني على" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطي درجات
طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في األداء البعدي لفرع الطالقة اإلجرائية بعد ضبط التطبيق القبلي".
للتحقق من صحة الفرض الثاني ومن خالل تحليل البيانات الخاصة لفرع الطالقة اإلجرائية التي تتضمن حساب المتوسط
الحسابي واالنحراف المعياري ،كانت النتائج كما يوضح جدول (.)15
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جدول ( )15اإلحصاءات الوصفية في القياس القبلي والبعدي في (فرع الطالقة اإلجرائية) لمجموعتي الدراسة
التجريبية (ن= )60
المجموعة
بعدي
قبلي
القياس
6.77
1.80
المتوسط
االنحراف المعياري 1.442 0.576

الضابطة (ن = )61
بعدي
قبلي
3.45
1.93
2.001 0.849

يتضح من خالل النظر في جدول ( )15إلى أن قيمة المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي للمجموعتين يدل على أن هناك
تكافؤً ا بين المجموعتين قبل بدء تطبيق التجربة ،أما في التطبيق البعدي فقد أصبح المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية
( )6.77وللمجموعة الضابطة ( ،)3.45ونظريًّا تدل النتائج على أن هناك فروقًا لصالح المجموعة التجريبية ،وقد قامت الباحثة
باختبار هذا االفتراض باستخدام اختبار تحليل التباين المصاحب الموضحة نتائجه في جدول ()16
جدول ( )16نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب ( )ANCOVAللفرق بين المتوسطات البعدية لدرجات كل من
المجموعة التجريبية والضابطة في (فرع الطالقة اإلجرائية)
مصدر التباين
الموديل المصحح
التقاطع
intercept

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

331.883

2

165.941

قيمة
اختبار
(ف)
53.974

مستوى
الداللة
اإلحصائية
0.000

مربع إيتا
()η2
حجم التأثير**
0.478

396.059

1

396.059

128.822

0.000

0.522

1

0.133

0.043

0.835

0.000

1

330.120

107.374

0.000

0.476
تأثير متوسط

118
121
120

3.074

التغاير
(االختبار القبلي)
األثر التجريبي
330.120
(المجموعة)
362.789
الخطأ
3838.313
المجموع
694.671
المجموع المصحح
مربع االرتباط بين المتغيرين
()R Squared
0.133

0.478

مربع االرتباط المعدل
()R Squared Adjusted

0.469

يتبين من نتائج جدول ( )16أن مصدر التباين الذي يطلق عليه (المجموعة) يختبر الفرض البديل بوجود فروق بين
المتوسطات المعدلة في مجتمع الدراسة ،وتشير نتائج التحليل إلى أنه يجب قبول الفرض البديل ألن قيمة (ف) تبلغ (،)107.374
وهي قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى ( ،)0.000كما بلغ حجم األثر ( )0.476المقاس بقيمة مربع إيتا.
وبنا ًء على هذه النتائج قبلت الباحثة الفرض البديل الذي ينص على أنه" :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )α≤0.05بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في األداء البعدي لفرع الطالقة اإلجرائية بعد ضبط
التطبيق القبلي لصالح المجموعة التجريبية ".
ثالثًا -نتائج الفرض الثالث ومناقشتها:
ينص الفرض الثالث على" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطي درجات
طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في األداء البعدي لفرع الكفاءة اإلستراتيجية بعد ضبط التطبيق القبلي".
للتحقق من صحة الفرض الثالث ومن خالل تحليل البيانات الخاصة لفرع الكفاءة اإلستراتيجية التي تتضمن حساب
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،كانت النتائج كما يوضح جدول (.)17
جدول ( )17اإلحصاءات الوصفية في القياس القبلي والبعدي في (فرع الكفاءة اإلستراتيجية) لمجموعتي الدراسة
المجموعة
القياس

التجريبية (ن = )60
بعدي
قبلي

الضابطة (ن = )61
بعدي
قبلي
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1.88
1.180

المتوسط
االنحراف المعياري

5.72
1.091

2.10
1.387

2.76
1.77

يتضح من خالل النظر في جدول ( )17أن قيمة المتوسط الحسابي للتطبيق القبلي للمجموعة التجريبية بلغ ()1.88
وللمجموعة الضابطة ( ،)2.10ما يدل على أن هناك تكافؤً ا بين المجموعتين التجريبية والضابطة قبل بدء تطبيق التجربة ،أما
في التطبيق البعدي فقد أصبح المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ( )5.72وللمجموعة الضابطة ( ،)2.76ونظريًّا تدل
النتائج على أن هناك فروقًا لصالح المجموعة التجريبية ،وقد قامت الباحثة باختبار هذا االفتراض باستخدام اختبار تحليل التباين
المصاحب الموضحة نتائجه في جدول (.)18
جدول ( )18نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب ( )ANCOVAللفرق بين المتوسطات البعدية لدرجات كل من
المجموعة التجريبية والضابطة في (فرع الكفاءة اإلستراتيجية)
مصدر التباين

مجموع
المربعات

الموديل
المصحح
التقاطع
364.382
intercept
التغاير
52.362
(االختبار
القبلي)
األثر التجريبي
282.926
(المجموعة)
209.317
الخطأ
2686.563
المجموع
المجموع
526.426
المصحح
مربع االرتباط بين المتغيرين
()R Squared
317.109

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة
اختبار
(ف)

مستوى
الداللة
اإلحصائية

مربع إيتا
()η2
حجم التأثير**

2

158.554

89.383

0.000

0.602

1

364.382

205.416

0.000

0.635

1

52.362

29.519

0.000

0.200
تأثير صغير

1

282.926

159.496

0.000

0.575
تأثير متوسط

118
121

1.774

120
0.602

مربع االرتباط المعدل
()R Squared Adjusted

0.596

يتبين من نتائج جدول ( )18أن مصدر التباين الذي يطلق عليه (المجموعة) يختبر الفرض البديل بوجود فروق بين
المتوسطات المعدلة في مجتمع الدراسة ،وتشير نتائج التحليل إلى أنه يجب قبول الفرض البديل ألن قيمة (ف) تبلغ (،)282.926
وهي قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى ( .)0.000كما بلغ حجم األثر ( )0.575المقاس بقيمة مربع إيتا.
وبنا ًء على هذه النتائج قبلت الباحثة الفرض البديل الذي ينص على أنه" :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )α≤0.05بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في األداء البعدي لفرع الكفاءة اإلستراتيجية بعد
ضبط التطبيق القبلي لصالح المجموعة التجريبية".
رابعًا -نتائج الفرض الرابع ومناقشتها:
ينص الفرض الرابع على " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطي درجات
طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في األداء البعدي لفرع االستدالل التكيفي بعد ضبط التطبيق القبلي".
للتحقق من صحة الفرض الرابع ومن خالل تحليل البيانات الخاصة لفرع االستدالل التكيفي التي تتضمن حساب المتوسط
الحسابي واالنحراف المعياري ،كانت النتائج كما يوضح جدول (.)19
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جدول ( )19اإلحصاءات الوصفية في القياس القبلي والبعدي في (فرع االستدالل التكيفي) لمجموعتي الدراسة
التجريبية (ن = )60
المجموعة
بعدي
قبلي
القياس
3.68
0.88
المتوسط
1.066
االنحراف المعياري 0.761

الضابطة (ن = )61
بعدي
قبلي
1.03
0.80
0.926 0.679

يتضح من خالل النظر في جدول ( )19أن قيمة المتوسط الحسابي للتطبيق القبلي للمجموعة التجريبية بلغ ()0.88
وللمجموعة الضابطة ( ،)0.80ما يدل على أن هناك تكافؤً ا بين المجموعتين التجريبية والضابطة قبل بدء تطبيق التجربة ،أما
في التطبيق البعدي فقد أصبح المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ( )3.68وللمجموعة الضابطة ( ،)1.03ونظريًّا تدل
النتائج على أن هناك فروقًا لصالح المجموعة التجريبية ،وقد قامت الباحثة باختبار هذا االفتراض باستخدام اختبار تحليل التباين
المصاحب الموضحة نتائجه في جدول (.)20
جدول ( )20نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب ( )ANCOVAللفرق بين المتوسطات البعدية لدرجات كل من
المجموعة التجريبية والضابطة في (فرع االستدالل التكيفي)
مصدر التباين
الموديل المصحح
التقاطع
intercept

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة
اختبار
(ف)

مستوى
الداللة
اإلحصائية

مربع إيتا
()η2
حجم التأثير**

226.749

2

113.375

128.424

0.000

0.685

192.994

1

192.994

218.613

0.000

0.649

1

14.246

16.137

0.000

1

205.741

233.052

0.000

118
121
120

0.883

التغاير
(االختبار القبلي)
األثر التجريبي
205.741
(المجموعة)
104.172
الخطأ
997.500
المجموع
المجموع المصحح 330.921
مربع االرتباط بين المتغيرين
()R Squared
14.246

0.685

مربع االرتباط المعدل
()R Squared Adjusted

0.120
تأثير صغير
0.664
تأثير متوسط

0.680

يتبين من نتائج جدول ( ) 20أن مصدر التباين الذي يطلق عليه (المجموعة) ،يختبر الفرض البديل بوجود فروق بين
المتوسطات المعدلة في مجتمع الدراسة ،وتشير نتائج التحليل إلى أنه يجب قبول الفرض البديل ألن قيمة (ف) تبلغ (،)233.052
وهي قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى ( .)0.000كما بلغ حجم األثر ( )0.664المقاس بقيمة مربع إيتا.
وبنا ًء على هذه النتائج قبلت الباحثة الفرض البديل الذي ينص على أنه" :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى( ) α≤0.05بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في األداء البعدي لفرع االستدالل التكيفي
بعد ضبط التطبيق القبلي لصالح المجموعة التجريبية".
سا -نتائج الفرض الخامس ومناقشتها:
خام ً
ينص الفرض الخامس على " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطي درجات
طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في األداء البعدي الختبار البراعة الرياضية ككل بعد ضبط التطبيق القبلي".
للتحقق من صحة الفرض الخامس ومن خالل تحليل البيانات الخاصة الختبار البراعة الرياضية ككل التي تتضمن حساب
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،كانت النتائج كما يوضح جدول (.)21
جدول ( )21اإلحصاءات الوصفية في القياس القبلي والبعدي (الختبار البراعة الرياضية ككل) لمجموعتي الدراسة
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التجريبية (ن =  )60الضابطة (ن = )61
المجموعة
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
القياس
13.89 10.56 28.67
9.93
المتوسط
6.240 2.512 4.032
االنحراف المعياري 2.082
يتضح من خالل النظر في جدول ( )21إلى أن قيمة المتوسط الحسابي للتطبيق القبلي للمجموعة التجريبية بلغ ()9.93
وللمجموعة الضابطة ( ،)10.56ما يدل على أن هناك تكافؤً ا بين المجموعتين التجريبية والضابطة قبل بدء تطبيق التجربةأما
في التطبيق البعدي فقد أصبح المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ( )28.67وللمجموعة الضابطة ( ،)13.89ونظريًّا تدل
النتائج على أن هناك فروقًا لصالح المجموعة التجريبية ،وقد قامت الباحثة باختبار هذا االفتراض باستخدام اختبار تحليل التباين
المصاحب الموضحة نتائجه في جدول (.)22
جدول ( )22نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب ( )ANCOVAللفرق بين المتوسطات البعدية لدرجات كل من
المجموعة التجريبية والضابطة (الختبار البراعة الرياضية ككل)
مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة
اختبار
(ف)

مستوى
الداللة
اإلحصائية

مربع إيتا
()η2
حجم التأثير**

7310.169

2

3655.085

166.261

0.000

0.738

1

634.882

28.879

0.000

0.197

1

701.286

31.900

0.000

1

7077.237

321.926

0.000

118
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21.984

الموديل المصحح
التقاطع
634.882
intercept
التغاير
701.286
(االختبار القبلي)
األثر التجريبي
7077.237
(المجموعة)
2594.119
الخطأ
64362.875
المجموع
9904.288
المجموع المصحح
مربع االرتباط بين المتغيرين
()R Squared

0.738

مربع االرتباط المعدل
()R Squared Adjusted

0.213
تأثير صغير
0.732
تأثير متوسط

0.734

يتبين من نتائج جدول ( ) 22أن مصدر التباين الذي يطلق عليه (المجموعة) ،يختبر الفرض البديل بوجود فروق بين
المتوسطات المعدلة في مجتمع الدراسة ،وتشير نتائج التحليل إلى أنه يجب قبول الفرض البديل ألن قيمة (ف) تبلغ (،)321.926
وهي قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى ( .)0.000كما بلغ حجم األثر ( )0.732المقاس بقيمة مربع إيتا.
وبنا ًء على هذه النتائج قبلت الباحثة الفرض البديل الذي ينص على أنه" :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )α≤0.05بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في األداء البعدي الختبار البراعة الرياضية ككل
بعد ضبط التطبيق القبلي لصالح المجموعة التجريبية".
سا -نتائج الفرض السادس ومناقشتها:
ساد ً
ينص الفرض السادس على" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطي درجات
طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في األداء البعدي لمحور الرياضيات أهميتها وفائدتها بعد ضبط التطبيق القبلي".
للتحقق من صحة الفرض السادس ومن خالل تحليل البيانات الخاصة لمحور الرياضيات أهميتها وفائدتها التي تتضمن
حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،كانت النتائج كما يوضح جدول (.)23
جدول ( )23اإلحصاءات الوصفية في القياس القبلي والبعدي في (محور الرياضيات أهميتها وفائدتها) لمجموعتي الدراسة
التجريبية (ن = )60
المجموعة
بعدي
قبلي
القياس
39.82
16.83
المتوسط
3.422
االنحراف المعياري 1.011

الضابطة (ن = )61
بعدي
قبلي
36.26 17.23
5.913 1.309
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يتضح من خالل النظر في جدول ( )23إلى أن قيمة المتوسط الحسابي للتطبيق القبلي للمجموعة التجريبية بلغ ()16.83
وللمجموعة الضابطة ( ،)17.23ما يدل على أن هناك تكافؤً ا بين المجموعتين التجريبية والضابطة قبل بدء تطبيق التجربة ،أما
في التطبيق البعدي فقد أصبح المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ( )39.82وللمجموعة الضابطة ( ،)36.26ونظريًّا تدل
النتائج على أن هناك فروقًا لصالح المجموعة التجريبية ،وقد قامت الباحثة باختبار هذا االفتراض باستخدام اختبار تحليل التباين
المصاحب الموضحة نتائجه في جدول ()24
جدول ( )24نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب ( )ANCOVAللفرق بين المتوسطات البعدية لدرجات كل من
المجموعة التجريبية والضابطة في (محور الرياضيات أهميتها وفائدتها)
مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة
اختبار
(ف)

مستوى
الداللة
اإلحصائية

مربع إيتا
()η2
حجم التأثير**

382.153

2

191.076

8.085

0.001

0.121

1

803.324

33.991

0.000

0.224

1

0.014

0.001

0.981

0.000

1

372.090

15.744

0.000

0.118
تأثير صغير

118
121
120

23.634

الموديل المصحح
التقاطع
803.324
intercept
التغاير
0.014
(االختبار القبلي)
األثر التجريبي
372.090
(المجموعة)
2788.773
الخطأ
178123.000
المجموع
3170.926
المجموع المصحح
مربع االرتباط بين المتغيرين
()R Squared

0.121

مربع االرتباط المعدل
()R Squared Adjusted

0.106

يتبين من نتائج جدول ( )24أن مص در التباين الذي يطلق عليه (المجموعة) ،يختبر الفرض البديل بوجود فروق بين
المتوسطات المعدلة في مجتمع الدراسة ،وتشير نتائج التحليل إلى أنه يجب قبول الفرض البديل ألن قيمة (ف) تبلغ (،)15.744
وهي قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى ( .)0.000كما بلغ حجم األثر ( )0.118المقاس بقيمة مربع إيتا.
وبنا ًء على هذه النتائج قبلت الباحثة الفرض البديل الذي ينص على أنه" :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( ) α≤0.05بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في األداء البعدي لمحور الرياضيات أهميتها
وفائدتها بعد ضبط التطبيق القبلي لصالح المجموعة التجريبية".
ساب ًعا -نتائج الفرض السابع ومناقشتها:
ينص الفرض السابع على" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطي درجات
طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في األداء البعدي لمحور االتجاه اإليجابي للطالبة نحو مادة الرياضيات واالستمتاع
بدراستها بعد ضبط التطبيق القبلي".
للتحقق من صحة الفرض السابع ومن خالل تحليل البيانات الخاصة لمحور االتجاه اإليجابي للطالبة نحو مادة الرياضيات
واالستمتاع بدراستها التي تتضمن حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،كانت النتائج كما يوضح جدول (.)25
جدول ( )25اإلحصاءات الوصفية في القياس القبلي والبعدي في (محور االتجاه اإليجابي للطالبة نحو مادة الرياضيات
واالستمتاع بدراستها) لمجموعتي الدراسة
التجريبية (ن =  )60الضابطة (ن = )61
المجموعة
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
القياس
54.84 25.36 59.52
25.02
المتوسط
12.375 2.781 6.981
االنحراف المعياري 0.983
يتضح من خالل النظر في جدول ( )25إلى أن قيمة المتوسط الحسابي للتطبيق القبلي للمجموعة التجريبية بلغ ()25.02
وللمجموعة الضابطة ( ،)25.36ما يدل على أن هناك تكافؤً ا بين المجموعتين التجريبية والضابطة قبل بدء تطبيق التجربة أما
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في التطبيق البعدي فقد أصبح المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ( ،)59.52وللمجموعة الضابطة ( ،)54.84ونظريًّا تدل
النتائج على أن هناك فروقًا لصالح المجموعة التجريبية ،وقد قامت الباحثة باختبار هذا االفتراض باستخدام اختبار تحليل التباين
المصاحب الموضحة نتائجه في جدول (.)26
جدول ( )26الموضح لنتائج اختبار تحليل التباين المصاحب ( )ANCOVAللفرق بين المتوسطات البعدية لدرجات كل من
المجموعة التجريبية والضابطة في (محور االتجاه اإليجابي للطالبة نحو مادة الرياضيات واالستمتاع بدراستها)

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة
اختبار
(ف)

مستوى
الداللة
اإلحصائية

مربع إيتا
()η2
حجم التأثير**

980.727

2

490.364

4.926

0.009

0.077

1

1146.879

11.522

0.001

0.089

1

318.055

3.195

0.076

1

735.902

7.393

0.008

118
121
120

99.536

الموديل المصحح
التقاطع
1146.879
intercept
التغاير
318.055
(االختبار القبلي)
األثر التجريبي
735.902
(المجموعة)
11745.289
الخطأ
408024.000
المجموع
المجموع المصحح 12726.017
مربع االرتباط بين المتغيرين
()R Squared

0.077

مربع االرتباط المعدل
()R Squared Adjusted

0.026
تأثير صغير
0.059
تأثير صغير

0.061

يتبين من نتائج جدول ( ) 26أن مصدر التباين الذي يطلق عليه (المجموعة) ،يختبر الفرض البديل بوجود فروق بين
المتوسطات المعدلة في مجتمع الدراسة ،وتشير نتائج التحليل إلى أنه يجب قبول الفرض البديل ألن قيمة (ف) تبلغ (،)7.939
وهي قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى ( .)0.008كما بلغ حجم األثر ( )0.059المقاس بقيمة مربع إيتا.
وبنا ًء على هذه النتائج قبلت الباحثة الفرض البديل الذي ينص على أنه" :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى( )α≤0.05بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في األداء البعدي لمحور االتجاه اإليجابي
للطالبة نحو مادة الرياضيات واالستمتاع بدراستها بعد ضبط التطبيق القبلي لصالح المجموعة التجريبية".
ثامنًا -نتائج الفرض الثامن ومناقشتها:
ينص الفرض الثامن على" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطي درجات
طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في األداء البعدي لمحور االهتمام الذاتي ومجهود الطالبة لفهم الرياضيات بعد ضبط
التطبيق القبلي".
للتحقق من صحة الفرض الثامن ومن خالل تحليل البيانات الخاصة لمحور االهتمام الذاتي ومجهود الطالبة لفهم
الرياضيات والتي تتضمن حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،كانت النتائج كما يوضح جدول (:)27
جدول ( )27اإلحصاءات الوصفية في القياس القبلي والبعدي في (محور االهتمام الذاتي ومجهود الطالبة لفهم الرياضيات)
لمجموعتي الدراسة
التجريبية (ن =  )60الضابطة (ن = )61
المجموعة
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
القياس
38.41 17.82 41.92
17.68
المتوسط
6.594 2.247 4.442
االنحراف المعياري 0.813
يتضح من خالل النظر في جدول ( )27إلى أن قيمة المتوسط الحسابي للتطبيق القبلي للمجموعة التجريبية بلغ ()17.68
وللمجموعة الضابطة ( ،)17.82ما يدل على أن هناك تكافؤً ا بين المجموعتين التجريبية والضابطة قبل بدء تطبيق التجربة ،أما
في التطبيق البعدي فقد أصبح المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ( )41.92وللمجموعة الضابطة ( ،)38.41ونظريًّا تدل
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النتائج على أن هناك فروقًا لصالح المجموعة التجريبية ،وقد قامت الباحثة باختبار هذا االفتراض باستخدام اختبار تحليل التباين
المصاحب الموضحة نتائجه في جدول (.)28
جدول ( )28نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب ( )ANCOVAللفرق بين المتوسطات البعدية لدرجات كل من
المجموعة التجريبية والضابطة في (محور االهتمام الذاتي ومجهود الطالبة لفهم الرياضيات)

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة
اختبار
(ف)

مستوى
الداللة
اإلحصائية

مربع إيتا
()η2
حجم التأثير**

390.734

2

195.367

6.140

0.003

0.094

1

2112.846

66.403

0.000

0.360

1

18.749

0.589

0.444

1

364.644

11.460

0.001

118
121
120

31.819

الموديل المصحح
التقاطع
2112.846
intercept
التغاير
18.749
(االختبار القبلي)
األثر التجريبي
364.644
(المجموعة)
3754.589
الخطأ
199188.000
المجموع
4145.322
المجموع المصحح
مربع االرتباط بين المتغيرين
()R Squared

0.094

مربع االرتباط المعدل
()R Squared Adjusted

0.005
تأثير صغير
0.089
تأثير صغير

0.079

يتبين من نتائج جدول ( ) 28أن مصدر التباين الذي يطلق عليه (المجموعة) ،يختبر الفرض البديل بوجود فروق بين
المتوسطات المعدلة في مجتمع الدراسة ،وتشير نتائج التحليل إلى أنه يجب قبول الفرض البديل ألن قيمة (ف) تبلغ (،)11.460
وهي قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى ( .)0.001كما بلغ حجم األثر ( )0.089المقاس بقيمة مربع إيتا.
وبنا ًء على هذه النتائج قبلت الباحثة الفرض البديل الذي ينص على أنه" :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( ) α≤0.05بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في األداء البعدي لمحور االهتمام الذاتي ومجهود
الطالبة لفهم الرياضيات بعد ضبط التطبيق القبلي لصالح المجموعة التجريبية".
تاسعًا -نتائج الفرض التاسع ومناقشتها:
ينص الفرض التاسع على" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطي درجات
طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في األداء البعدي لمقياس الرغبة المنتجة بعد ضبط التطبيق القبلي".
للتحقق من صحة الفرض التاسع ومن خالل تحليل البيانات الخاصة لمقياس الرغبة المنتجة التي تتضمن حساب المتوسط
الحسابي واالنحراف المعياري ،كانت النتائج كما يوضح جدول (.)29
جدول ( )29اإلحصاءات الوصفية في القياس القبلي والبعدي في (مقياس الرغبة المنتجة) لمجموعتي الدراسة
التجريبية (ن =  )60الضابطة (ن = )61
المجموعة
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
القياس
129.52 60.41 141.25 59.53
المتوسط
االنحراف المعياري 22.950 4.224 13.659 1.535
يتضح من خالل النظر في جدول ( )29أن قيمة المتوسط الحسابي للتطبيق القبلي للمجموعة التجريبية بلغ ()59.53
وللمجموعة الضابطة ( ،)60.41ما يدل على أن هناك تكافؤً ا بين المجموعتين التجريبية والضابطة قبل بدء تطبيق التجربة ،أما
في التطبيق البعدي فقد أصبح المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ( )141.25وللمجموعة الضابطة ( ،)129.52ونظريًّا
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تدل النتائج على أن هناك فرو ًقا لصالح المجموعة التجريبية ،وقد قامت الباحثة باختبار هذا االفتراض باستخدام اختبار تحليل
التباين المصاحب الموضحة نتائجه في جدول (.)30
جدول ( )30نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب ( )ANCOVAللفرق بين المتوسطات البعدية لدرجات كل من
المجموعة التجريبية والضابطة في (مقياس الرغبة المنتجة)
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

4717.049

2

2358.525

قيمة
اختبار
(ف)
6.618

مستوى
الداللة
اإلحصائية
0.002

مربع إيتا
()η2
حجم التأثير**
0.101

الموديل المصحح
التقاطع
0.067
0.004
8.430
3004.271
1
3004.271
intercept
0.013
التغاير
0.213
1.567
558.405
1
558.405
تأثير صغير
(االختبار القبلي)
0.097
األثر التجريبي
0.001
12.642
4505.246
1
4505.246
تأثير صغير
(المجموعة)
356.373
118
42052.058
الخطأ
121
2263078.000
المجموع
120
المجموع المصحح 46769.107
مربع االرتباط المعدل
مربع االرتباط بين المتغيرين
0.587
0.594
()R Squared Adjusted
()R Squared
يتبين من نتائج جدول ( )30أن مصدر التباين الذي يطلق عليه (المجموعة) ،يختبر الفرض البديل بوجود فروق بين
المتوسطات المعدلة في مجتمع الدراسة ،وتشير نتائج التحليل إلى أنه يجب قبول الفرض البديل ألن قيمة (ف) تبلغ
( ،)12.642وهي قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى ( .)0.001كما بلغ حجم األثر ( )0.097المقاس بقيمة مربع إيتا.

وبنا ًء على هذه النتائج قبلت الباحثة الفرض البديل الذي ينص على أنه" :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )α≤0.05بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في األداء البعدي لمقياس الرغبة المنتجة بعد ضبط
التطبيق القبلي".
نص سؤال الدراسة األول على ما يأتي:
ما فاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية (االستيعاب المفاهيمي  ،الطالقة اإلجرائية  ،الكفاءة اإلستراتيجية ،
االستدالل التكيفي)لدى طالبات الصف األول المتوسط؟
ولإلجابة عن السؤال صيغت الفرضية اآلتية:
استخدام تقنية الواقع يحقق مستوى فاعلية مقبول في تنمية (االستيعاب المفاهيمي  ،الطالقة اإلجرائية  ،الكفاءة
اإلستراتيجية  ،االستدالل التكيفي) لدى طالبات الصف األول المتوسط.
وللتحقق من فاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية (االستيعاب المفاهيمي  ،الطالقة اإلجرائية  ،الكفاءة
اإلستراتيجية  ،االستدالل التكيفي)لدى طالبات الصف األول المتوسط استخدمت نسبة الكسب المعدل لبالك Blake Modified
 Gain Ratioالتي تأخذ الصورة الرياضية:
ص -س
ص -س
النسبة المعدلة للكسب = ______________________+
ك
ك -س
حيث:
ص = متوسط درجات أفراد العينة في التطبيق البعدي.
س = متوسط درجات أفراد العينة في التطبيق القبلي.
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ك = درجة النهاية العظمى.
حيث تتصف الطريقة المستخدمة بالفاعلية عندما  ≤ 2النسبة المعدلة للكسب ≤.)Roebuck, 1971( 2,1
ويوضح جدول ( ) 31متوسط درجات الطالبات في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار البراعة الرياضية ،ونسبة الكسب
المعدل لبالك ،وداللة هذه النسبة.
جدول ( )31نسبة الكسب المعدل لبالك ومتوسطات االختبار لألداء في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار البراعة الرياضية
رقم
1
2
3
4

متوسط الدرجات
التطبيق
التطبيق
البعدي
القبلي

الدرجة
النهائية

معدل الكسب
لبالك

الفاعلية

االستيعاب
المفاهيمي
الطالقة اإلجرائية
الكفاءة اإلستراتيجية
االستدالل التكيفي

5.37

12.50

15

1.22

دالة ألنها ≤ 1.2

1.80
1.88
0.88

6.77
5.72
3.68

9
7
5

1.24
1.30
1.24

الدرجة الكلية

9.93

28.67

36

1.24

دالة ألنها ≤ 1.2
دالة ألنها ≤ 1.2
دالة ألنها ≤ 1.2
دالة ألنها ≤
1.2

الفرع

يظهر من الجدول ( )31اآلتي:








عند فرع االستيعاب المفاهيمي يتبين أن نسبة الكسب المعدل لبالك بلغت ( )1.22وهي أكبر من الحد األدنى الذي
قرره بالك للفاعلية ،وبذلك يقبل الفرض البديل الخاص بفاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية فرع االستيعاب
المفاهيمي.
عند فرع الطالقة اإلجرائية يتبين أن نسبة الكسب المعدل لبالك بلغت ( )1.24وهي أكبر من الحد األدنى الذي قرره
بالك للفاعلية ،وبذلك يقبل الفرض البديل الخاص بفاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية فرع الطالقة اإلجرائية.
عند فرع الكفاءة اإلستراتيجية يتبين أن نسبة الكسب المعدل لبالك بلغت ( )1.30وهي أكبر من الحد األدنى الذي قرره
بالك للف اعلية ،وبذلك يقبل الفرض البديل الخاص بفاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية فرع الكفاءة
اإلستراتيجية.
عند فرع االستدالل التكيفي يتبين أن نسبة الكسب المعدل لبالك بلغت ( )1.24وهي أكبر من الحد األدنى الذي قرره
بالك للفاعلية ،وبذلك يقبل الفرض البديل الخاص بفاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية فرع االستدالل التكيفي.
عند فروع البراعة الرياضية ككل يتبين أن نسبة الكسب المعدل لبالك بلغت ( )1.24وهي أكبر من الحد األدنى الذي
قرره بالك للفاعلية ،وبذلك يقبل الفرض البديل الخاص بفاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية مهارات البراعة
الرياضية ككل.

نص سؤال الدراسة الثاني على ما يأتي:
ما فاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية الرغبة المنتجة لدى طالبات الصف األول المتوسط؟
ولإلجابة عن السؤال صيغت الفرضية اآلتية:
استخدام تقنية الواقع يحقق مستوى فاعلية مقبول في تنمية الرغبة المنتجة لدى طالبات الصف األول المتوسط.
وللتحقق من فاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية الرغبة المنتجة لدى طالبات الصف األول المتوسط استخدمت
نسبة الكسب المعدل لبالك  Blake Modified Gain Ratioالتي تأخذ الصورة الرياضية:
ص -س
ص -س
النسبة المعدلة للكسب = ________________________+
ك
ك -س
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حيث:
ص= متوسط درجات أفراد العينة في التطبيق البعدي.
س = متوسط درجات أفراد العينة في التطبيق القبلي.
ك = درجة النهاية العظمى.
حيث تتصف الطريقة المستخدمة بالفاعلية عندما  ≤ 2النسبة المعدلة للكسب ≤.)Roebuck, 1971( 2,1
ويوضح جدول ( )32متوسط درجات الطالبات في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس الرغبة المنتجة ،ونسبة الكسب
المعدل لبالك ،وداللة هذه النسبة.
جدول ( )32نسبة الكسب المعدل لبالك ومتوسطات االختبار لألداء في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار الرغبة المنتجة
رقم

المحور

1

الرياضيات أهميتها وفائدتها
االتجاه اإليجابي للطالبة نحو مادة
الرياضيات واالستمتاع بدراستها
االهتمام الذاتي ومجهود الطالبة لفهم
الرياضيات

2
3

الدرجة الكلية









متوسط الدرجات
التطبيق
التطبيق
البعدي
القبلي

الدرجة
النهائية

معدل الكسب
لبالك

16.83

39.82

48

1.22

25.02

59.52

72

1.21

17.68

41.92

51

1.20

59.53

141.25

171

1.21

الفاعلية
دالة ألنها ≤
1.2
دالة ألنها ≤
1.2
دالة ألنها ≤
1.2
دالة ألنها ≤
1.2

يظهر من الجدول ( )32اآلتي:
عند محور الرياضيات أهميتها وفائدتها يتبين أن نسبة الكسب المعدل لبالك بلغت ( )1.22وهي أكبر من الحد األدنى
الذي قرره بالك للفاعلية ،وبذلك يقبل الفرض البديل الخاص بفاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية الرياضيات
أهميتها وفائدتها.
عند محور االتجاه اإليجابي للطالبة نحو مادة الرياضيات واالستمتاع بدراستها يتبين أن نسبة الكسب المعدل لبالك
بلغت ( )1.21وهي أكبر من الحد األدنى الذي قرره بالك للفاعلية ،وبذلك يقبل الفرض البديل الخاص بفاعلية استخدام
تقنية الواقع المعزز في تنمية االتجاه اإليجابي للطالبة نحو مادة الرياضيات واالستمتاع بدراستها.
عند محور االهتمام الذاتي ومجهود الطالبة لفهم الرياضيات يتبين أن نسبة الكسب المعدل لبالك بلغت ( )1.20وهي
تساوي الحد األدنى الذي قرره بالك للفاعلية ،وبذلك يقبل الفرض البديل الخاص بفاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز
في تنمية االهتمام الذاتي ومجهود الطالبة لفهم الرياضيات.
عند الرغبة المنتجة ككل يتبين أن نسبة الكسب المعدل لبالك بلغت ( )1.21وهي أكبر من الحد األدنى الذي قرره
بالك للفاعلية ،وبذلك يقبل الفرض البديل الخاص بفاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية الرغبة المنتجة ككل.

ويمكن تفسير هذه النتائج على النحو اآلتي:
 تعرض تقنية الواقع المعزز قيد الدراسة الحالية المحتوى التعليمي بطريقة مختلفة عن النمط التقليدي؛ بحيث يكون
للطالبات دور إيجابي في اكتساب المعرفة ،وتنمية قدرتهن على بناء المفاهيم وإجراء الحسابات وربط األفكار ببعضها
بعضًا ،حيث تحتوي على العديد من الوسائط التعليمية التي تساعد في التعرف إلى المفاهيم وتصورها والربط بينها
وكيفية إجراء الحسابات بدقة ،كما تعمل على توظيف العالقات المنطقية بين المفاهيم وتحليل الحل وتبريره ،وبذلك
تفتح آفاقًا جديدة من االستيعاب المفاهيمي.
صا متكررة لفهم مادة الرياضيات ،وهذا ما تتيحه تقنية الواقع المعزز من
 تتطلب تنمية الرغبة المنتجة لدى الطلبة فر ً
خالل عرض المحتوى وشرحه بأكثر من طريقة و ِبعدّة وسائط تعليمية ،وذلك يشجع الطلبة على المثابرة ويعرفهم
بأهمية ج ّد الشخص واجتهاده ،كما يصبحون أكثر ثقة بقدرتهم على تعلم الرياضيات
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 تحتوي تقنية الواقع المعزز قيد الدراسة الحالية على مهارات البحث واالستقصاء وجمع البيانات وتحليلها؛ مما أسهم
في رفع الكفاءة اإلستراتيجية واالستدالل للطلبة ،اللذين بدورهما يدعمان بناء االستيعاب المفاهيمي؛ حيث تظهر فائدة
يطور الطالقة اإلجرائية ،كما أنهما يساعدان في اختيار التبرير المناسب للموقف،
المفاهيم وترابط األفكار الرياضية؛ ما ّ
وذلك مهم لتنمية الرغبة المنتجة.
 تتغلب تقنية الواقع المعزز قيد الدراسة الحالية على ما قد يرافق التدريس باألسلوب التقليدي من الملل والرتابة ،فالفيديو
واألصوات والصور واألشكال تضيف إلى الصف الدراسي بيئة تعليمية معززة بالمعلومات بطريقة مشوقة ،ومحفزة
ومثيرة لدوافع الطلبة نحو تحقيق األهداف التعليمية المرجوة؛ ما يُس ِهم في تنمية االتجاه نحو تعلم الرياضيات.
 تحقق تقنية الواقع المعزز قيد الدراسة الحالية مع رغبة الطلبة في استخدام طرق جديدة في أثناء التعلم ،ما شجعهم
على تعلم موضوعات الدراسة ورؤية الرياضيات كمادة مفيدة وواقعية ،ما عزز إتقانهم لمادة الرياضيات ومكنهم من
حل المشكالت وتطوير فهمهم ،ما رفع من مهاراتهم في الرياضيات.
ً
مجاال للتواصل والتفاعل بين الطلبة في جو تعليمي يسوده التعاون وتثريه
 تتيح تقنية الواقع المعزز قيد الدراسة الحالية
المناقشة الهادفة ،كما أعطت الفرصة للطلبة كي يتعلموا بجرأة ودون خجل أو خوف؛ ما أدى إلى تنمية اتجاهات
ً
وقابال
إيجابية نحو تعلم الرياضيات ،كما أسهم في تنمية االستيعاب المفاهيمي ،الذي بدوره جعل المحتوى أكثر منطقية
للتطبيق ،ولديهم القدرة على اكتشافه.
 تمنح تقنية الواقع المعزز قيد الدراسة الحالية دافعية أكبر للطلبة الكتساب المعرفة ،ومحاولة الربط المستمر بين
موضوعات الدراسة ،حيث تظهر الترابط والصالت بين األفكار الرياضية؛ ما م ّكن الطلبة من الوصول إلى تعلم ذي
معنى وتنمية البراعة الرياضية.
تتفق هذه النتائج مع العديد من الدراسات التي أكدت على أهمية دمج تقنية الواقع المعزز في التدريس مثل دراسة
()Bal, 2016& Bicenالتي أكدت على النتيجة االيجابية السخدام تقنية الواقع المعزز في التدريس وأهمية دمجها في التعليم
،وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة أحمد( ،)2016ودراسة الحسيني ( ،)2014دراسة (Peres-Lopez
&  ، )Contero, 2013ودراسة ( ،)Tsai, 2011 & Chenودراسة ( ، )Rambli, 2010 & Sumadioودراسة
( ،)Vilkoniene, M., 2009ودراسة ( ،)Campos, 2008 & Freitasودراسة ( ،)samuelsson, 2010التي
أظهرت فاعلية تقنية الواقع المعزز واثرها اإليجابي في التعلم لمراحل عمرية مختلفة ومواد دراسية مختلفة  ،كما تتفق هذه
النتيجة مع دراسة شسمان( ، )2014ودراسة بدر ( ، )2010ودراسة رزق ( ،)2008التي أشارت إلى فاعلية أدوات التعلم
اإللكتروني في التعلم ،ودراسة الزهراني ( ،)2014دراسة عبد المجيد (، )2014ودراسة المطيري ()1429التي أثبتت فاعلية
التقنية في تدريس الرياضيات ،كما تتفق مع نتائج دراسة ()Nadolny, 2015 & Estapaالتي اثبتت فاعلية تقنية الواقع
المعزز في تعلم الرياضيات  ،حيث أشادت بقوة التأثير الستخدام تقنية الواقع المعزز على زيادة التحصيل وتعزيز الدافع لتعلم
مادة الرياضيات لدى الطالب حيث تدعم االستيعاب المفاهيمي للمفاهيم الرياضية الجديدة .
توصيات الدراسة:
وردت التوصيات اآلتية:
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة أ ُ ِ
 .1استخدام تقنية الواقع المعزز في تعليم الرياضيات ومواد دراسية أخرى.
 .2تصميم مناهج تفاعلية وفق تقنية الواقع المعزز؛ ما يسهل استخدامها.
 .3توجيه المشرفات التربويات إلى وحث المعلمات على االهتمام بالبراعة الرياضية والتركيز عليها  ،وتشجيع المعلمات
على استخدام تقنية الواقع المعزز واالستفادة منها.
 .4عقد دورات تدريبية عن أهمية تقنية الواقع المعزز ،وكيفية توظيفها في التعليم.
 .5تزويد المدارس باإلمكانات المادية التي تمكن المعلم من استخدام تقنية الواقع المعزز كاألجهزة اللوحية والشاشات
واإلنترنت.
 .6توجيه المعلمات الستخدام تقنية الواقع المعزز في شرح الدروس مع مراعاة مناسبة التقنية لمحتوى الدروس.
 .7حث معلمات الرياضيات على تنمية البراعة الرياضية لدى الطالبات والعناية بجميع فروعها.
 .8توجيه الباحثين إلى إجراء المزيد من األبحاث عن البراعة الرياضية وفروعها المختلفة وكيفية قياسها ،ومزيد من
األبحاث عن تقنية الواقع المعزز في مناهج دراسية أخرى.
سا للرغبة المنتجة يمكن للباحثين االستفادة منه في أبحاثهم.
 .9يتيح هذا البحث مقيا ً
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) للتربية والنمو المهني المستمرNCTM( مستوى توافر معايير
لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية
 كلية التربية – جامعة شقراء-  فهد بن عبدالرحمن العليان.د
:المستخلص
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى توافر معايير التربية والنمو المهني المستمر الصادرة عن المجلس الوطني لمعلمي
 ولتحقيق هذا الهدف،) لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية من وجهة نظرهمNCTM( الرياضيات بالواليات المتحدة
)NCTM(  وتم جمع البيانات من خالل استبانة مبنية على وثيقة المعايير المهنية،اتبعت الدرا سة المنهج الوصفي المسحي
) معلما ً من181(  وتكونت عينتها من،)م2007( ومؤشراتها للتربية والنمو المهني المستمر لمعلمي الرياضيات الصادرة عام
.معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض
) للتربية والنمو المهني المستمر لمعلمي الرياضيات بالمرحلةNCTM(وقد أظهرت نتائج الدراسة توافر جميع معايير
 بينما توافر كل من معيار،"  حيث توافر معيار معرفة محتوى الرياضيات بدرجة " جيدة،الثانوية دون المستوى المطلوب
، ومعيار معرفة الطالب كمتعلمين للرياضيات، ومعيار معرفة أصول تدريس الرياضيات،خبرات المعلمين لتعلم الرياضيات
."  وجاء معيار االشتراك في نمو مهني مستمر بدرجة " ضعيفة،" بدرجة " متوسطة
وفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحث بتقديم برنامج تطوير مهني لمعلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية يعالج القصور في
.المؤشرات التي حصلت على درجة توافر "ضعيفة" و "متوسطة" في جميع المعايير المهنية
 النمو المهنيNCTM  معايير، معلمي الرياضيات:الكلمات المفتاحية
Abstract:
This study aimed to recognize the availability level of (NCTM) standards for
the education and continued professional growth among secondary school mathematics
teachers according to their self-assessment. The study followed the Qualitative
methodology.The data was collected through a questionnaire constructing based on the
standards and indicators included in (NCTM) standards for the education and continued
professional growth (2007). The sample of the study consisted of (181) appointed
teacher of high school mathematics teachers in public schools in Riyadh city.
The results of the study showed the availability level of all (NCTM) standards below
target, Indicated a good degree for Standards of (mathematics content knowledge) &;
however, The result indicated that availability of three standards of (teachers’ experiences
for mathematics learning) & (students’ knowledge as mathematics learners) and
(mathematics teaching principles) had a moderate level; while standard of participating in
continued professional growth shows a weak availability level among mathematics
teachers.
In light of these results, the researcher recommended:
Present professtional development program for secondary school mathematics teachers
to heal shortage in (NCTM) standards which were available at moderate & weak level.
Keyword:
Mathematics Teachers, (NCTM) Standards,
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مقدمة:
يعد المعلم حجر الزاوية في أي نظام تعليمي ،ألنه أحد العناصر األساسية في العملية التعليمية ،وله دور فاعل ومؤثر في تحديد
جودة مخرجات العملية التعليمية ،وهو سيد الموقف في استثمار إمكانيات البيئة المدرسية ،وقيادة وتفعيل المواقف التعلمية
التعليمية لتحقيق أهدافها ،وتوجيه طالبه نحو التعلم الفعال.
وفي هذا المعنى ،يؤكد الشايع ( )2009أن أي مشروع إصالحي للتعليم ال يصاحبه تطوير للمعلم ،ابتدا ًء بمعايير إعداده ،إلى
آليات اختياره وتقويمه وضمان تطويره المهني المستمر ،يعد تطويرا ً أبتر ،ال يمكن أن يحقق أهدافه ،ورغم تحول الفكر التربوي
نحو التركيز على المتعلم كمحور للعملية التعليمية ،إال دور المعلم يبقى أساسيا ً في تفعيل دور المتعلم ،ومساعدته في بناء معارفه
ومهاراته ،وإكسابه االتجاهات اإليجابية التي تساعده على مزيد من التعلم.
وحيث أن معلم الرياضيات كما يشير عبيد (2004م) هو المحرك الرئيس لعملية تعليم الرياضيات ،وله الدور الفاعل والمؤثر
في تحديد جودة مخرجات العملية التعليمية ،ويتحمل المسؤولية الكبرى في تحقيق الرياضيات المدرسية ألهدافها المنشودة ،وهو
القدوة لطالبه في تنمية التفكير واإلبداع الرياضي ،مما يتوجب عليه أن يكون على درجة عالية من الكفاءة والمهنية ،وقادرا ً
على توجيه طالبه لتوظيف الرياضيات في حياتهم اليومية.
لذا فإن سعي معلم الرياضيات نحو تطوير مهاراته التدريسية والقيام بأدواره الجديدة وفق معايير ومستويات محددة ،لم يعد
مجاالً هامشيا ً خاضعا ً لالجتهادات الشخصية ،بل أصبح ضرورة حتمية أفرزتها متغيرات العصر الحاضر ،في الوقت الذي
تعالت فيه دعوات التربويين للمطالبة بتمهين التدريس ،والتأكيد على كفايات معلم المستقبل باعتبارهما القاعدة األساسية لعمليات
التطوير التعليمي.
ولتفعيل دور معلم الرياضيات في تحقيق أهداف الرياضيات المدرسية ،ولمواكبة حركة المعايير المهنية ،كان من المهم االعتماد
على معايير مهنية واضحة يلتزم بها المعلم في عمله التدريسي ،حيث أكد الدهش ( )2011أنه ال يمكن تطوير أداء المعلم دون
معايير تحدد بوضوح الكفايات الالزمة حتى يصبح قادرا على أداء المهام المطلوبة منه بكفاءة ،لذا قام المجلس الوطني األمريكي
لمعلمي الرياضيات ( National Council of Teachers Mathematics )NCTMباصدار وثيقة المعايير المهنية
لتدريس الرياضيات ،ووثيقة مبادئ الرياضيات المدرسية لتكون دليال مرشدا وإطارا ً مرجعيا ً لمعلمي الرياضيات ،بما يسهم في
تحسين ت عليم الرياضيات ورفع كفاءة الطالب الرياضية ،كما تعتبر هذه المبادئ مثيرات للتفكير عن أفضل الطرق لإلرتقاء
بمستوى معلمي الرياضيات في ضوء معايير التدريس الف ّعال.
ويؤكد عقيالن ( )2000أن الرياضيات هي طريقة ونمط في التفكير ،فهي تستخدم لغة التعابير والرموز المحددة واإلشارات
الدقيقة وتنظيم البرهان المنطقي ،والرياضيات اآلن أصبحت نظام متسق يهدف إلى تنمية ما هو أعمق من مجرد المعرفة إلى
القدرة على حل المشكالت ،والسعي نحو إجرائية المعرفة وتكوين قيم رياضية ثابتة ،ومساعدة الفرد علي فهم البيئة المحيطة
والسيطرة عليها ،وبما أننا نعيش في عالم متطور ومتغير ،كان لزاما ً على الرياضيات أن تساير هذا التجديد في الحياة لخدمة
المجتمع ،ولذلك ارتبطت الحاجة إلى المعايير بأهداف الرياضيات المعاصرة علي النحو التالي:
 االرتباط بالعصر ومعايشة واقعه العلمي والتقني وفهم تطوراته ودراسة لغته من رموز ومصطلحات وممارستها كأداة
اتصال.
 استخدام المبادئ والمفاهيم التي توضح ميدان الرياضيات وربط فروعه ببعضها ببعض بصورة متكاملة لفهم
الرياضيات ذاتها من جهة وفهم العلوم األخرى والحياة اإلنسانية من جهة أخرى.
 االقتصاد في الجهد والوقت الالزم لنمو األفكار والمفاهيم الرياضية عن طريق تحسين أساليب اكتساب التالميذ لتلك
المفاهيم ،وخاصة أن مدة التعلم في المدرسة محدودة.
ً
ً
ولتحقيق هذه األهداف لدى الطالب ،يجب أن يكون المعلم أوالً مدركا لطبيعة الرياضيات وكيفية بنائها ،وممتلكا لمتطلبات تدريس
المحتوى الرياضي بالمرحلة الدراسية التي أُعد من أجلها ،ونظرا ً لدوره األساسي والمحوري في تنظيم مواقف التعلم في مجال
تعليم الرياضيات إلكساب طالبه المعرفة المرتبطة بالمحتوى الرياضي وكيفية استخدامها؛ فإن اكتساب المعلم لمهارات أساسية
وظيفية في إنتاج المعرفة الرياضية أو اكتسابها كمهارة حل المشكالت أو التواصل الرياضي في فروع المحتوى الرياضي يسهم
بشكل فاعل في تكوين وترسيخ البنية المعرفية الرياضية لدى الطالب.
وفي ضوء هذه األهداف ،يرى زنقور (2008م) أن الحاجة إلى معايير دقيقة للسعي نحو ضمان الجودة في أداء المعلم والتلميذ
في ضوء هذه األهداف من جهة ،والحث على التغيير من جهة أخرى ،فالعالم يتغير ومعه الرياضيات ،وأصبح المعلم مرشدا ً
ميسرا ً مسهالً لعملية التعلم ،وأصبح الكتاب معبرا ً عن دالالت الرياضيات بصورتها الحديثة من لغة وتواصل ومشكالت ومعرفة
إجرائية تتضمن داخلها المفاهيم واألفكار الرياضية.
ويضيف تايلور ( )Tayler,2002أن االعتماد على معايير المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات ( )NCTMأثناء تدريس
المحتوى الرياضي ،له أهمية بالغة لمساعدة المعلمين على تحديد األهداف التي يجب تحقيقها في غرفة الصف ،واإلجراءات
التي ينبغي اتباعها أثناء التدريس ،وحل مشكالتهم التدريسية ،وتشجعهم على التطوير المهني الذاتي ،كما أن المعايير تستخدم
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كأساس في إحـــداث التغيير والتجديد فــي تدريس الرياضيات ،للوصــول إلى تحقيق األهداف الخاصة بتعليم الرياضيات لكل
طالب.
وتتمثل أهمية المعايير في رأي رويدا الونوس ( )2015أن الحاجة إلى معايير مهنية لتدريس الرياضيات ،أصبحت ضرورة،
لزيادة فاعلية معلم الرياضيات نحو األفضل ،لتكون دليالً مرشدا ً لتحقيق مستوى الجودة في األداء ،كما أنها تساعده على تغيير
كل ما يطرأ على أدائه وأداء طالبه في ضوئها ،وتحقيق ثقته في تدريسه ألنه موجه نحو معايير مطلوبة ،حيث يكون عمله
محددا ً بهذه المعايير.
وقد أشار عابد ( )2001إلى أن المعايير الصادرة عن المجلس القومي لمعلمي الرياضيات ( )NCTMهي القاعدة األساسية
لألهداف الرئيسة للمعرفة الرياضية في مختلف المراحل الدراسية ،والتي تهدف إلى أن يتحقق لدى المعلم وبالتالي المتعلم ما
يلي:
 التواصل الرياضي واالستدالل الرياضي تقدير الرياضيات وتثمين دورها. القدرة على التعامل مع الرموز والعالقات الرياضية - .القدرة على حل المسألة الرياضية.ويؤكد المعثم والمنوفي ( )2016أهمية دور المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات ( )NCTMفي دفع عجلة جهود إصالح تعليم
الرياضيات القائم على المعايير ،على مدار ثالث عقود من خالل تقديم أربعة وثائق مهمة وهي:
 .1وثيقة ( " )NCTMالمعايير المهنية لتدريس الرياضيات" والتي تهدف إلى تطوير ممارسات تدريس وتقويم
الرياضيات ،وتطوير أداء معلمي الرياضيات المهني ،والتي أصدرها المجلس عام 1991م،
 .2وثيقة (" ) NCTMالمعايير المشتركة إلعداد معلم الرياضيات" في التعليم العام والترشيح لمهنة التدريس بالتعاون
مع المجلس الوطني العتماد المعلمين ( ،)NCATEوالتي أصدرها المجلس عام 2003م.
 .3وثيقة (" )NCTMتدريس الرياضيات اليوم :تحسين الممارسة ،تحسين تعلم الطالب" التي أصدرها المجلس عام
2007م ،والمكونة من ثالث مجموعات هي:
 معايير تدريس الرياضيات وتعلمها. معايير مالحظة تدريس الرياضيات واإلشراف عليه وتحسينه. معايير التربية والنمو المهني المستمر لمعلمي الرياضيات (موضوع البحث في هذه الدراسة). -4وثيقة معايير  ( Standards) "CAEP" "NCTM"Theوذلك بعد اندماج هيئتي االعتماد األمريكيتين
() ،) (NCATE ،TEACوتشمل المعايير المشتركة معايير معلم الرياضيات في المراحل الثالث ،والترشيح لمهنة التدريس
في هذه المراحل.
وتتضمن المجموعة الثالثة من وثيقة معايير ( )NCTMالتي أصدرت عام 2007م ،وهي "معايير التربية والنمو المهني المستمر
لمعلمي الرياضيات" ،خمسة معايير وهي:
 .1معيار خبرات المعلمين لتعلم الرياضيات.
 .2معيار معرفة محتوى الرياضيات.
 .3معيار معرفة الطالب كمتعلمين للرياضيات.
 .4معيار أصول تدريس الرياضيات.
 .5معيار االشتراك في نمو مهني مستمر.
وتقوم معايير التربية والنمو المهني المستمر لمعلمي الرياضيات على خمسة افتراضات وهي ((:NCTM, 2007
 مبادئ ومعايير الرياضيات المدرسية.
 تأثير خبرات معلمي الرياضيات التعليمية على معرفتهم واتجاهاتهم نحو الرياضيات ونحو طالبهم.
 تكامل عمليتي التعلم والتدريس.
 تطوير معلم الرياضيات عملية مستمرة.
 تطوير معلم الرياضيات المعتمدة على صفوف محددة.
وتمثل هذه المعايير أسس التدريس الناجح للرياضيات ،ومسئوليات معلمي الرياضيات في النمو المهني المستمر من خالل مهام
نوعية وسياقات متعددة ،ومنها ((:NCTM, 2007
المعيار األول :خبرات المعلمين لتعلم الرياضيات:
 إنشاء بيئات تعلم داعمة. طرح مهام رياضية جديرة باالهتمام.
 تعزيز الحوار من خالل استخدام تقنيات ونماذج متنوعة. االنخراط في حوار رياضي تشاركي.
المعيار الثاني :معرفة محتوى الرياضيات:
 المفاهيم واإلجراءات الرياضية والترابط بينهما – .تمثيالت متعددة للمفاهيم والعمليات الرياضية.
 طرف فاعلة لالستدالل الرياضي وحل المشكالت والتواصل الرياضي.
 السياقات الثقافية للرياضيات ،ودور الرياضيات في الثقافة والمجتمع.
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المعيار الثالث :معرفة الطالب كمتعلمين للرياضيات:
 كيفية تعلم الطالب للرياضيات – .تأثير قدرات الطالب وخبراتهم واحتياجاتهم على تعلم الرياضيات.
 التأثيرات اللغوية والعرقية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية على تعلم الرياضية.
 دعم الطالب لالشتراك في الدراسة المستمرة للرياضيات.
المعيار الرابع :أصول تدريس الرياضيات:
 استراتيجيات تدريسية ونماذج تنظيم صفي – .طرق تمثيل المفاهيم واإلجراءات الرياضية.
 طرق لتعزيز الحوار لالنتماء لمجتمع الرياضيات – .وسائل متنوعة لتقييم فهم الطالب للرياضيات.
المعيار الخامس :االشتراك في نمو مهني مستمر:
 فحص ومراجعة افتراضات معلمي الرياضيات عن طبيعة الرياضيات وكيفية تدريسها.
 تحليل وتقويم فعالية التدريس ،والتأمل في التعلم والتدريس فرديا ً أو مع زمالء المهنة.
 االشتراك النشط في المجتمع المهني للرياضيين التربويين.
 طرح برامج للتنمية المهنية في الرياضيات وتصميمها وتقويمها.
وبمراجعة األدب التربوي المتعلق بدراسة موضوع المعايير المهنية ( )NCTMلمعلمي الرياضياتُ ،وجدت العديد من الدراسات
والبحوث المتعلقة بهذا الجانب ،ومن تلك الدراسات ،دراسة ميرفت الشرمان ( )2018والتي هدفت إلى معرفة مدى امتالك
معلمي الرياضيات الكفايات التدريسية في ضوء المعايير الدولية المهنية ( ،)NCTMوتكونت عينة الدراسة من  56معلمة
ومعلمة من معلمي الرياضيات في محافظة اربد باألردن ،وأعدت الباحثة استبانة وفق معايير ( ،)NCTMوأظهرت نتائج
الدراسة أن امتالك معلمي الرياضيات الكفايات التدريسية في ضوء المعايير الدولية المهنية جاءت مرتفعة ،إضافة لوجود فروق
ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة .ومن الدراسات التحليلية للمعايير المهنية ،ودراسة
لطيفة الداود ( )2017التي هدفت إلى إعداد تصور مقترح لبرامج إعداد معلمي الرياضيات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في
الجامعات السعودية في ضوء نتائج االختبارات المهنية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )16885متقدم ومتقدمة الختبار الكفايات
المهنية لمعلمي الرياضيات ،وأعدت الباحثة بطاقة تحليل محتوى للجانبين التخصصي والتربوي ،وأظهرت نتائج الدراسة أن
مستوى توافر الكفايات المهنية في الجانبين التخصصي والتربوي جاءت منخفضة أو ضعيفة .ودراسة المعثم والمنوفي ()2016
والتي هدفت إلى التعرف على المعايير المهنية لتدريس الرياضيات الصادرة عن المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات ()NCTM
عام 2007م ،ومقارنتها بالنسخة السابقة لها الصادرة عام 1991م ،وذلك لمعرفة الفرق بين الوثيقتين وفقا ً ألوجه الشبه
واالختالف بينهما ،وكذلك تحديد أهم اإلضافات التربوية التي أدخلت على المعايير المهنية لتدريس الرياضيات في النسخة
الجديدة ،واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ،وخلصت نتائج الدراسة عرض وثيقة المعايير المهنية لتدريس الرياضيات
المكونة من ثالث مجم وعات ،كما وضحت أوجه الشبه واالختالف بين وثيقتي المعايير المهنية لتدريس الرياضيات ،وأهم
اإلضافات التربوية التي أدخلت على النسخة الجديدة من المعايير .ودراسة إسحاق ( )2015والتي هدفت إلى الكشف عن مدى
توافر الكفايات التربوية لدى معلمي الرياضيات في ضوء معايير ( ،)NCTMواستخدم الباحث المنهج الوصفي ،وأعد الباحث
استبانة تم تطبيقها على عينة مكونة من ( )60معلم في محافظة صبيا ،وكان من أهم نتائج الدراسة أن مستوى جميع الكفايات
كانت عالية ،وعدم وجود فروق ذات دااللة  ،وعدم وجود فروق ذات دااللة إحصائية في كافة مجاالت األداة.
ودراسة رويدا الونوس ( )2015والتي هدفت إلى بناء قائمة بالمعايير المهنية المعاصرة ألداء معلمي الرياضيات والتعرف على
مدى توافرها لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية في محافظة حمص ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج
الوصفي المسحي ،واستخدمت الباحثة أداتين هما استبانة للمشرفين ،وبطاقة مالحظة لمعلمي الرياضيات ،وتم تطبيقهما على
عينة مكونة من ( )175مشرف ومعلم للرياضيات في المرحلة الثانوية ،وكان من أهم النتائج ضعف توافر معظم المعايير
المهنية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية.
ودراسة القحطاني ( )2012والتي هدفت الدراسة إلى تحديد مبادئ التدريس الفعّال في مادة الرياضيات في ضوء معايير المجلس
الوطني لمعلمي الرياضيات ( )NCTMوالتعرف على مدى ممارسة معلمي الرياضيات لتلك المبادئ ،واستخدم الباحث المنهج
الوصفي ،وأعد الباحث استبانة تم تطبيقها على عينة مكونة من ( )12مشرف تربوي ،و ( )70معلم في المرحلة الثانوية ،وكان
من أهم نتائج الدراسة أن درجات ممارسة معلمي الرياضيات لمبادئ التدريس الفعّال كانت متوسطة ،حيث جاء في الترتيب
األول مجال التخطيط للتدريس وفي الترتيب األخير مجال تقويم األداء الصفي .ودراسة البلوي وغالب ( )2012والتي هدفت
إلى تحديد االحتياجات التدريبية للتطوير المهني لمعلمي ومعلمات الرياضيات في التعليم العام ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي
المسحي التحليلي ،وتم استخدام االستبانة كأداة للبحث في الجانبين التخصصي والتربوي ،وتكونت عينتها من ( )643معلم
ومعلمة من معلمي الرياضيات و( )29مشرف ومشرفة ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى ترتيب احتياجات التطوير المهني في مجال
التخصص حسب أولوياتها وهي المفاهيم التبولوجية والهندسة الفراغية وحل المشكالت الرياضية ،كما أن احتياجات التطوير
المهني في المجال التربوي يتضمن تعليم الرياضيات للموهوبين وصعوبات التعلم .ودراسة الدهش ( )2011والتي هدفت
الدراسة إلى تحديد قائمة بالمعايير المهنية ألداء معلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية في ضوء المعايير المهنية المعاصرة ومعرفة
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مدى توافرها في أداءهم ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وأعد بطاقتي استبانة ومالحظة كأدوات للدراسة وبعد التأكد
من صدقها وثباتها تم تطبيقها على عينة مكونة من ( )45معلم في المرحلة الثانوية ،وكان من أهم نتائجها توافر  37مؤشر من
أصل  65بدرجة قليلة لدى أفراد العينة خصوصا ً في معايير التنمية المهنية والتقويم الذاتي والمعرفة بطبيعة الرياضيات واستخدام
مداخل تدريسية حديثة .ودراسة الزهراني ( )2010والتي هدفت إلى بناء قائمة بالمعايير المهنية ألداء معلمي الرياضيات
والتعرف على مدى توافرها في أداء مجموعة من معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث
المنهج الوصفي والمنهج االرتباطي ،واستخدم الباحث عدة أدوات شملت بطاقة مالحظة واستبانة التقييم الذاتي للمعلم واستبانة
التلميذ لتقييم أداء المعلم إضافة لثالث اختبارات تحصيلية لكل من الصف األول والثاني والثالث ثانوي ،وتم تطبيقها على عينة
مكونة من ( )45معلم و ( )1289طالب في المرحلة الثانوية ،وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها توافر المعايير
المهنية في األداء الكلي لمعلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية بنسبة ( )% 55.28بتقدير ضعيف وغير مقبول تربوياً .ودراسة
فيريوك ( )Foeryok, 2008والتي هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تدريس اللغة االنجليزية لمتحدثي اللغات األخرى على
معلمي الرياضيات والعلوم في ماليزيا ،ومعرفة أهم االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات والعلوم في هذا المجال ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )25معلما ً للرياضيات والعلوم في جميع المراحل الدراسية ،واستخدمت االختبار واالستبانة للتعرف على
أهم االحتياجات التدريبية من وجهة نظرهم ،ومن أهم نتائج الدراسة التي توصلت إليها وجود حاجة تدريبية كبيرة في جميع
الكفايات المهنية التي تساعدهم في تطوير لغتهم اإلنجليزية ورفع مستوى أدائهم المهني .ودراسة ستيوارت ()Stewart ,2008
والتي هدفت إلى تحديد أهم االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات في ضوء معايير جمعية معلمي الرياضيات األمريكية،
وتكونت عينة الدراسة من ( )10معلمين للرياضيات في المدارس االبتدائية في مدينة مانشستر البريطانية ،واستخدمت االستبانة
للتعرف على أهم االحتياجات التدريبية للمعلمين من وجهة نظرهم ،وكانت أهم نتائج الدراسة أن مستوى المعرفة التخصصية
والمهنية لدى معلمي الرياضيات كانت منخفضة ،إضافة لوجود احتياج تدريبي في مادة الرياضيات على معايير ((.NCTM
ومن خالل استعراض جميع الدراسات السابقة ،يتضح أن معظم الدراسات ركزت على بناء قائمة بالمعايير المهنية في ضوء
معايير المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات ( )NCTMوالتحقق من توافرها لدى معلمي الرياضيات ،كدراسة ميرفت الشرمان
( ،)2018ودراسة اسحاق ( ،)2015ودراسة رويدا الونوس( ،)2015ودراسة القحطاني ( ،)2012ودراسة الدهش (،)2011
ودراسة الزهراني (.)2011
كما أهتمت بعض الدراسات السابقة بتحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات كدراسة البلوي وغالب ( ،)2012ودراسة
فيريوك ( ،)2008ودراسة ستيوارت ( ،)2008واختبار الكفايات المهنية لمعلمي الرياضيات كدراسة لطيفة الداود (،)2017
وتحليل وثيقة المعايير المهنية لتدريس الرياضيات ( )NCTMالصادرة عام 2007م كدراسة المعثم والمنوفي ( ،)2016ولم
تتناول أي دراسة سابقة واقع التطوير المهني لمعلمي الرياضيات في ضوء المعايير المهنية لتدريس الرياضيات () NCTM
الصادرة عام  2007م ،مما يضفي على هذه الدراسة جانب الجدة واألهمية.

 مشكلة الدراسة:
نظرا ً لقلة الدراسات العلمية التي تناولت المعايير المهنية المحدّثة الصادرة عن (( NCTMعام 2007م ،وفقا ً لدراسة المعثم
والمنوفي ( )2016التي قامت بمراجعة ما نشر من أبحاث ودراسات علمية بعد عام 2007م حول المعايير المهنية لتدريس
الرياضيات أو معايير تقويم أداء معلم الرياضيات ،ومدى اعتمادها وإفادتها من معايير (( NCTMالمحدّثة الصادرة عام
 2007م ،حيث تبين أن جميع الدراسات واألبحاث التي تمت دراستها اعتمدت على المعايير المهنية الصادرة عام 1991م ،ولم
تُشر إلى المعايير المهنية المحدّثة ،باستثناء دراسة واحدة ،وهذا ما يؤكد أهمية توعية معلمي الرياضيات بالمعايير المهنية المحدّثة
الصادرة عن (( NCTMعام 2007م ،وتطبيقها كممارسات تربوية مهنية في الميدان التربوي.
ورغم أهمية ربط عمليات التدريس والتطوير المهني المطلوبة من معلم الرياضيات بمعايير عالمية ،واقتران التعليم المتميز
بالمعلم المؤهل الذي يمتلك كفايات تدريسية مرتبطة بمعايير عالمية ،تجعله قادرا ً على تشجيع طالبه على اكتشاف الرياضيات،
واالتصال بلغتها ،واكتساب مهارات البراعة الرياضية ،إال أن بعض الدراسات العلمية أشارت إلى وجود ضعف في جوانب من
أداء معلمي الرياضيات في ضوء المعايير المهنية المعاصرة ،كدراسة رويدا الونوس ( ،)2015ودراسة القحطاني (،)2012
ودراسة الدهش (2011م) ،ودراسة الزهراني (2010م) ،ودراسة ستيوارت (.)Stewart ,2008
وهذا مما ع ّمق إحساس الباحث بأهمية اتخاذ معايير (( NCTMالمحدّثة الصادرة عام 2007م ،أساسا ً لتقييم معلم الرياضيات
بالمرحلة الثانوية ،حتى تتاح له الفرصة لتحمل مسؤولية تعلمه وتقييمه ،والمطالبة بقيامه بأدوار تستلزم معارف ومهارات تتعلق
بالنمو المتتابع في المعرفة الرياضية والتسارع المطرد في التقنيات التعليمية ،واستخدام استراتيجيات تدريسية وتقويمية حديثة
تنسجم مع طبيعة الرياضيات وتحقق أهدافها ،ولذا جاءت هذه الدراسة كمحاولة للتعرف على مستوى توافر معايير التربية والنمو
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المهني المستمر الصادرة عن المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات بالواليات المتحدة ( )NCTMعام 2007م لدى معلمي
الرياضيات بالمرحلة الثانوية.
 أسئلة الدراسة:
تتمثل مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي:
ما مستوى توافر مؤشرات معيار ( )NCTMللتربية والنمو المهني المستمر لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية ؟
وتتفرع منه األسئلة التالية:
 ما مستوى توافر مؤشرات معيار ( )NCTMلخبرات تعلم الرياضيات لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية ؟ ما مستوى توافر مؤشرات معيار ( )NCTMلمعرفة محتوى الرياضيات لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية ؟ ما مستوى توافر مؤشرات معيار ( )NCTMلمعرفة الطالب كمتعلمين للرياضيات لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية؟
 ما مستوى توافر مؤشرات معيار ( )NCTMألصول تدريس الرياضيات لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية ؟ ما مستوى توافر مؤشرات معيار ( )NCTMلالشتراك في نمو مهني مستمر لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية ؟ أهداف الدراسة:
 كشف توافر مؤشرات معيار ( )NCTMلخبرات تعلم الرياضيات لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية. كشف توافر مؤشرات معيار ( )NCTMلمعرفة محتوى الرياضيات لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية. كشف توافر مؤشرات معيار ( )NCTMلمعرفة الطالب كمتعلمين للرياضيات لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية. كشف توافر مؤشرات معيار ( )NCTMألصول تدريس الرياضيات لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية. كشف توافر مؤشرات معيار ( )NCTMلالشتراك في نمو مهني مستمر لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية. أهمية الدراسة:
 تمثل هذه الدراسة أحد المعايير المهنية لتدريس الرياضيات ( ) NCTMالصادرة عام  2007م ،والتي تواكب االتجاهاتوتمثل تطبيق أحد توصيات
التربوية الحديثة التي تنادي باستخدام المعايير المهنية لتطوير أداء معلمي الرياضيات،
واقتراحات دراسة المعثم والمنوفي (.)2016
 تمثل هذه الدراسة أحد أهم أولويات البحث في مجال تعليم الرياضيات وتعلمها في المملكة العربية السعودية ،حيث جاء مجالالبحث في التطوير المهني لمعلمي الرياضيات ،على رأس هرم أولويات البحث لدى مركز التميز البحثي لتطوير تعليم العلوم
والرياضيات بجامعة الملك سعود.
 تفيد هذه الدراسة معلمي الرياضيات لإلرتقاء بمعارفهم وخبراتهم المهنية من خالل استخدام المؤشرات الوصفية لكل معيارمن معايير ( ) NCTMللنمو المهني المستمر لبناء برامج وخطط ذاتية لتقييم وتطوير ممارساتهم المهنية.
 توجيه نظر المسؤولين في وزارة التعليم إلى مؤشرات ومعايير ( ) NCTMللتطوير المهني المستمر المطلوبة من معلميالرياضيات؛ لوضع االستراتيجيات والخطط التدريبية لتنفيذها بما يفيد في إجراءات التطوير المنشودة.
 حدود الدراسة:
 الحدود الموضوعية :معايير ( )NCTMللتربية والنمو المهني المستمر الصادرة عام 2007م ،وتتمثل في خمسة معاييرهي :معيار خبرات المعلمين لتعلم الرياضيات ،ومعيار معرفة محتوى الرياضيات ،ومعيار معرفة الطالب كمتعلمين
للرياضيات ،ومعيار أصول تدريس الرياضيات ،ومعيار االشتراك في نمو مهني مستمر.
 الحدود البشرية :معلمو الرياضيات في المرحلة الثانوية.
 الحدود المكانية :المدارس الثانوية الحكومية النهارية التابعة لوزارة التعليم بمدينة الرياض.
 الحدود الزمانية :الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1439ه 1440-هـ.
 مصطلحات الدراسة:
 المعايير المهنية لمعلمي الرياضيات:عرفّها الزهراني ( )11 ،2010بأنها "مجموعة من المحددات التي تشكل في مجملها إطارا ً مرجعياً ،يمكن االعتماد عليه في
تمهين ممارسات معلم الرياضيات بمستوى من النوعية والفاعلية ،ويمكن وصف كل منها من خالل قياس تحقق المؤشرات
المتصلة بأداء وممارسات المعلم".
ويعرفها الباحث إجرائيا ً بأنها مجموعة من المحددات األساسية والتي تصف الحد األقصى المتوقع ألداء معلمي الرياضيات في
ّ
مجالي النمو المهني وتدريس الرياضيات في المرحلة الثانوية ،والتي تُستخدم للحكم على جودة ممارساتهم.
 معايير ( ) NCTMللتربية والنمو المهني المستمر:حدد المجلس الوطني األمريكي لمعلمي الرياضيات ( )2007 ،NCTMخمسة معايير أساسية تصف إجراءات اكتساب واستخدام
معلمي الرياضيات للمعرفة والخبرة الرياضية ،وهذه المعايير هي خبرات المعلمين لتعلم الرياضيات ،ومعرفة محتوى
الرياضيات ،ومعرفة الطالب كمتعلمين للرياضيات ،ومعرفة أصول تدريس الرياضيات ،واالشتراك في نمو مهني مستمر.
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ويعرفها الباحث إجرائيا ً بأنها مجموعة المحددات التي وضعها المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات ( ) NCTMعام (2007م)
ّ
لوصف الحد المثالي لممارسات معلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية ،والمطلوبة لتحقيق نموه المهني المستمر ،والتي يمكن وصفها
من خالل قياس تحقق المؤشرات المرتبطة بكل معيار ،وتشمل معيار خبرات المعلمين لتعلم الرياضيات ،ومعيار معرفة محتوى
الرياضيات ،ومعيار معرفة الطالب كمتعلمين للرياضيات ،ومعيار معرفة أصول تدريس الرياضيات ،ومعيار االشتراك في نمو
مهني مستمر.
 منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي والذي يتم كما يذكر العساف (2003م" )191 ،بواسطة استجواب جميع أفراد مجتمع
الدراسة أو عينة منهم وذلك بهدف وصف الظاهرة المدروسة".
حيث استخدم الباحث هذا المنهج لمسح الوثائق واألدبيات ذات العالقة واستخدامها كإطار للدراسة ،ولعملية بناء قائمة بالمعايير
المهنية لمعلمي الرياضيات المرتبطة بالمحتوى الرياضي ،وذلك بهدف تحديد درجة توافر معايير عمليات الرياضيات المدرسية
في أداء معلمي الرياضيات بالمرحلة المتوسطة وفق تقييم الذاتي.
 مجتمع الدراسة وعينته:
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي الرياضيات بالمدارس الحكومية الثانوية بمدينة الرياض ،والبالغ عددهم ( )210معلماً،
واستجاب ألداة الدراسة ( )181معلما ً بما نسبته  % 86من العدد الكلي لمجتمع الدراسة ،حيث تم تحليل ( )181استبانة مكتملة
فقط.
 أداة الدراسة:
من أجل تحقيق هدف هذه الدراسة ،قام الباحث ببناء استبانة مبنية على معايير  )2007( NCTMللتربية والنمو المهني المستمر،
وذلك للكشف عن مدى توافرها لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية ،وفقا ً لمؤشرات خمسة معايير أساسية تصف إجراءات
اكتساب واستخدام معلمي الرياضيات للمعرفة والخبرة الرياضية ،وهذه المعايير هي خبرات المعلمين لتعلم الرياضيات ،ومعرفة
محتوى الرياضيات ،ومعرفة الطالب كمتعلمين للرياضيات ،ومعرفة أصول تدريس الرياضيات ،واالشتراك في نمو مهني
مستمر ،وتكونت استبانة هذه الدراسة من ( )31فقرة كمؤشرات لمعايير  NCTMللتربية والنمو المهني المستمر موزعة على
خمسة معايير ،حيث اعتمد الباحث في بناء أداة الدراسة على دراسة ومراجعة أدبيات هذا المجال ،إضافة لفحص ومراجعة
البحوث والدراسات السابقة التي تناولت معايير  NCTMومنها دراسة المعثم والمنوفي ( ،)2016دراسة إسحاق (،)2015
ودراسة القحطاني ( ،)2012ودراسة الزهراني (.)2010
 صدق أداة الدراسة:
بعد االنتهاء من إعداد أداة الدراسة في صورتها األولية ،قام الباحث بالتحقق من صدقها ،من خالل عرضها على سبعة من
أعضاء هيئة التدريس المختصين في تعليم الرياضيات ،إضافة لثالثة من مشرفي الرياضيات بإدارة التربية والتعليم بمدينة
الرياض ،الرياض لمعرفة آرائهم في وضوح الصياغة حتى ال تكون هناك عبارات غامضة أو تحمل أكثر من معنى ،وإبداء أي
مالحظات عامة على المقياس ،وال تش مل المراجعة تغيير أي فقرة أو محور من فقرات األداة ومحاورها؛ ألنها انعكاس دقيق
لمعايير  NCTMللتربية والنمو المهني المستمر.
حيث تم تصميم أداة الدراسة على النحو التالي:
جدول رقم ( )1مقياس لتحديد درجة اإلستجابة لمؤشرات المعايير
عدد المعايير ()5
عدد المؤشرات ()31

درجة التوافر
عالية

جيدة

متوسطة

ضعيفة

 -2صدق االتساق الداخلي :تم استخدام صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامالت االرتباط
بين المحاور (المعايير) الخمسة والدرجة الكلية لألداة ،حيث لم يقل معامل االرتباط عن ( )0.72في كل
محور من محاور األداة ،والتي تتضح من الجدول التالي:
جدول رقم ( )2معامالت االرتباط بين كل محور بالدرجة الكلية لألداة
معامل االرتباط بيرسون
محاور (معايير) األداة
0.72
معيار خبرات المعلمين لتعلم الرياضيات
0.85
معيار معرفة محتوى الرياضيات
0.79
معيار معرفة الطالب كمتعلمين للرياضيات
0.88
معيار معرفة أصول تدريس الرياضيات
0.81
معيار االشتراك في نمو مهني مستمر
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يتضح من الجدول رقم ( ) 7أن جميع المحاور الرئيسة على درجة عالية من الصدق في تمثيل األداة ،حيث أن جميع معامالت
ارتباط المحاور الرئيسة باألداة ككل دالة إحصائيا عند مستوى (.)0.01
 ثبات أداة الدراسة:
تم التأكد من ثبات األداة باستخدام معامل ألفا كرونباخ ،حيث بلغ معامل الثبات لألداة ( )0.87وهذا يدل على تمتع األداة
بخصائص االختبار الجيد ،كما يدل على أن األداة تحظى بقيمة ثبات عالية ،يمكن الوثوق بها عند جمع البيانات الالزمة لإلجابة
عن اسئلة الدراسة.
 عرض ومناقشة نتائج الدراسة:
لتسهيل تفسير النتائج استخدم الباحث تحديد مستوى اإلجابة على بنود األداة ،حيث تم إعطاء وزن للبدائل( :عالي =  ،4جيد =
 ،3متوسط =  ،2ضعيف =  ،)1ثم تم تصنيف تلك اإلجابات إلى أربعة مستويات متساوية المدى من خالل المعادلة التالية:
3=1–4
المدى = أكبر قيمة لفئات اإلجابة – أصغر قيمة لفئات اإلجابة
0.75 = 4 / 3
طول الفئة = المدى ÷ عدد بدائل األداة
لنحصل على التصنيف التالي لتفسير النتائج:
جدول رقم ( ) 3توزيع الفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث
الوصف مدى المتوسطات
4 - 3.26
عالية
3.25 – 2.51
جيدة
متوسطة 2.5 – 1.76
ضعيفة 1.75 – 1.00
إجابة السؤال األول:
ما درجة توافر مؤشرات معيار ( )NCTMلخبرات تعلم الرياضيات لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية ؟
جدول رقم ( )4المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر مؤشرات معيار ()NCTM
لخبرات تعلم الرياضيات لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية
المؤشرات
 -1طرح مهام رياضية تحقق ترابط األفكار والمفاهيم
الرياضية المختلفة مع معرفة الطالب السابقة ضمن
محتوى فروع الرياضيات.
 -2تصميم بيئة تعلم داعمة تشجع الطالب على تحمل
مسئولية تعلمهم.
 -3تشجيع الطالب على تحمل المخاطر الفكرية من خالل
استخدام األسئلة المفتوحة التي تثير التحليل والتعليل
والتفسير عند طرح المهام الرياضية.
 -4االنخراط في حوار رياضي تشاركي مستخدما ً لغة
الرياضيات للتعبير عن أفكار الطالب الرياضية بطريقة
واضحة ومنظمة.
 -5توظيف أداوت التقنية في إدارة تعلم الطالب
(
للرياضيات من خالل تصميم وتقييم خبرات التعلم
برمجيات رياضية – برامج حاسوبية )..
المتوسط العام

درجة
التوافر

المتوسط
الحسابي

اإلنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

الترتيب

جيدة

2,6

0.56

%69

1

متوسطة

2,21

0.44

%63

3

متوسطة

1,84

0.62

%50

4

جيدة

2.54

0.77

%44

2

ضعيفة

1,48

0.79

%63

5

2,13

يتضح من خالل الجدول رقم ( )4أن المتوسطات الحسابية لدرجات توافر مؤشرات معيار ( )NCTMلخبرات تعلم الرياضيات
لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية تراوح ما بين ( )1,48و( )2,6وهذا يدل على أن متوسط درجة توافر جميع مؤشرات
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معيار ( )NCTMلخبرات تعلم الرياضيات ،وقع ما بين نطاق (ضعيفة) و(جيدة)، ،وال يوجد بين تلك الفقرات فقرة حازت على
توفر عال ،حيث حصلت عبارة "طرح مهام رياضية تحقق ترابط األفكار والمفاهيم الرياضية المختلفة مع معرفة الطالب
السابقة ضمن محتوى فروع الرياضيات" على المرتبة األولى حيث بلغ متوسطها ( ،)2.6أما عبارة " توظيف أداوت التقنية في
إدارة تعلم الطالب للرياضيات من خالل تصميم وتقييم خبرات التعلم ( برمجيات رياضية – برامج حاسوبية  ")..فقد حصلت
على أقل متوسط بمقدار ( ،)1.48فيما تراوح متوسط بقية العبارات بين هذين المتوسطين ،في حين يشير المتوسط العام لدرجة
توافر مؤشرات معيار ( )NCTMلخبرات تعلم الرياضيات لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية والبالغ ( )2,13إلى أن
معظم مؤشرات معيار ( )NCTMلخبرات تعلم الرياضيات متوفرة في أداء معلمي الرياضيات بدرجة متوسطة ،فيما تراوحت
قيمة االنحراف المعياري آلراء العينة لدرجة توافر مؤشرات معيار ( )NCTMلخبرات تعلم الرياضيات لدى معلمي الرياضيات
بالمرحلة الثانوية بين( ،)0.44و ( )0.79وهي قيم تشير إلى تقارب نسبي في آاراء العينة حول تحديد مستوى توافر هذه
المؤشرات لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية.
وعليه فإن عدد العبارات التي حصلت على توافر "جيد" هما عبارتان فقط ،مرتبة حسب المتوسطات كما يلي " :طرح مهام
رياضية تحقق ترابط األفكار والمفاهيم الرياضية المختلفة مع معرفة الطالب السابقة ضمن محتوى فروع الرياضيات"،
"االنخراط في حوار رياضي تشاركي مستخدما ً لغة الرياضيات للتعبير عن أفكار الطالب الرياضية بطريقة واضحة
ومنظمة" ،وعبارتان فقط كذلك حصلتا على توافر "متوسط" هما حسب ترتيب المتوسطات"" :تصميم بيئة تعلم داعمة تشجع
الطالب على تحمل مسئولية تعلمهم" ،وعبارة ""تشجيع الطالب على تحمل المخاطر الفكرية من خالل استخدام األسئلة المفتوحة
التي تثير التحليل والتعليل والتفسير عند طرح المهام الرياضية".
ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن عينة الدراسة يعتقدون أن عمليات التدريس القائمة على التواصل الرياضي بكافة أنواعه ،وتحقيق
الترابط بين األفكار الرياضية تُمارس بشكل يومي كجزء من عملهم التدريسي خاصة ما يتعلق بالحوار الرياضي ،والدخول
في مناقشات مع طالبهم ل لوصول إلى حلول منطقية للمسائل الرياضية ،وطرح مهام رياضية مثيرة تشجع طالبهم على التفكير
بعمق واستخدام لغة الرياضيات للتعبير عن األفكار الرياضية ،وهو ما تؤكده نتائج دراسة الزهراني ( )2010التي بينت أن
معيار"مجال التدريس بفاعلية" والتي تضمن مهارات التواصل الرياضي وحل المشكالت والترابط الرياضي جاءت في أعلى
مستويات أداء معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية تحققا ً مقارنة ببقية المعايير ،رغم أن معظم المعايير المهنية جاءت في مستوى
ضعيف ،عالوة على أن الرياضيات تعبر عن نفسها بأنها مهارة في التفكير ،مما يعني أن التفكير الرياضي وإعمال الفكر في
المواقف الرياضية هي من صميم مهام معلم الرياضيات األساسية وجوهر عمله اليومي ،وهو ما يتفق مع نتائج دراسة ميرفت
شومان ( ،)2018التي أظهرت توافر ــمعيار "تعليم وتعلم الرياضيات" بدرجة عالية لدى معلمي الرياضيات ،كما تتفق أيضا ً
مع دراسة إسحاق ( )2015التي أظهرت أيضا ً توافر معيار "تدريس الرياضيات بصورة جيدة" بدرجة عالية لدى معلمي
الرياضيات.
كما أن أقل عبارة حصلت على توافر "ضعيف" عبارة واحدة ،وهي " :توظيف أداوت التقنية في إدارة تعلم الطالب للرياضيات
من خالل تصميم وتقييم خبرات التعلم ( برمجيات رياضية – برامج حاسوبية  ،")..وهذا ينسجم مع نتائج دراسة لطيفة الداود
( )2017التي أوضحت ضعف وتدني مستوى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية في اختبار الكفايات المهنية لمجاالت تعزيز
وإدارة التعلم والمعرفة المهنية ومنها ما يتعلق بدمج التقنية بالتدريس واستخدام ادوات التقنية في تعزيز التعلم ،ويمكن إرجاع
السبب في هذه النتيجة إلى ضعف مجال التدريب لتقنيات التعليم في برامج التدريب أثناء الخدمة.
وبتتبع بعض الدراسات العلمية التي تناولت حاجات التطوير المهني خالل السنوات الماضية ،كدراسة البلوي وغالب ()2012
التي أجريت بعد تطبيق مخرجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم ( ،)1430نجد أنها توصلت إلى وجود حاجة ملحة من
متوسطة إلى عالية في مجال معارف ومهارات المجال التربوي خاصة في مجال دمج التقنية في التعليم وتطوير المفاهيم
الرياضية والتدريس المبني على حل المشكالت ،وتتفق نتائج هذه الدراسة بشكل عام مع دراسة رويدا الونوس
( ،)2015ودراسة القحطاني ( ،)2012ودراسة الدهش ( ،)2011ودراسة الزهراني ( ،)2010ودراسة ستيوارت ()2008
التي أشارت توافر أغلب المعايير المهنية بدرجة ضعيفة إلى متوسطة ،بينما تختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة شومان
( ،)2018ودراسة إسحاق (.)2015
إجابة السؤال الثاني:
ما درجة توافر مؤشرات معيار ( )NCTMلمعرفة محتوى الرياضيات لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية ؟
جدول رقم ( )5المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر مؤشرات معيار ()NCTM
لمعرفة محتوى الرياضيات لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية
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المؤشرات

درجة
التوافر

المتوسط
الحسابي

اإلنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

الترتيب

 -1القدرة على ربط المفاهيم واإلجراءات الرياضية
المهارية بعضها ببعض إلنتاج تركيبات جديدة.
 -2القدرة على استخدام تمثيالت مختلفة للمفاهيم
5
%48
0.79
2,71
جيدة
والعمليات الرياضية (مخططات هندسية أو أشكال بيانية
)..
 -3امتالك معرفة كافية باألسس المنطقية لالستدالل
2
%50
0.62
3,40
عالية
الرياضي وأساليب البرهنة الرياضية المختلفة.
 - 4امتالك معرفة كافية باستراتيجيات حل المشكالت مثل
3
%50
0.67
3,04
جيدة
(البحث عن نمط ،التبسيط ،االستدالل المنطقي ،البدء من
نهاية المشكلة.) . . ،
 -5القدرة على استخدام لغة الرياضيات (األعداد والرموز
1
%64
0.55
3,46
عالية
واألشكال  )..للتعبير عن األفكار الرياضية بطريقة منظمة
في المواقف التعليمية المختلفة.
 -6القدرة على تنظيم عالقات بين المحتوى الرياضي
4
%40
0.68
2,96
جيدة
وبين المجاالت الدراسية األخرى من أجل بناء الفهم
الرياضي.
 -7امتالك معرفة كافية بالسياقات الثقافية للرياضيات
7
%42
0.77
2,19
المتضمنة التطور الثقافي للرياضيات ودور الرياضيات متوسطة
في المجتمع.
2,8
المتوسط العام
يتضح من خالل الجدول رقم ( )5أن المتوسطات الحسابية لدرجات توافر مؤشرات معيار ( )NCTMلمعرفة محتوى
الرياضيات لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية ،تراوح ما بين ( )2.19و( )3.46وهذا يدل على أن متوسط درجة توافر
جميع مؤشرات معيار ( ) NCTMلمعرفة محتوى الرياضيات وقع ما بين نطاق (متوسطة) و (عالية) ،حيث حصلت عبارة "
القدرة على استخدام لغة الرياضيات (األعداد والرموز واألشكال  )..للتعبير عن األفكار الرياضية بطريقة منظمة في المواقف
التعليمية المختلفة" على المرتبة األولى حيث بلغ متوسطها ( ،)3.46أما عبارة " امتالك معرفة كافية بالسياقات الثقافية
للرياضيات المتضمنة التطور الثقافي للرياضيات ودور الرياضيات في المجتمع ".فقد حصلت على أقل متوسط بمقدار (،)2,19
فيما تراوح متوسط بقية العبارات بين هذين المتوسطين ،في حين يشير المتوسط العام لدرجة توافر مؤشرات معيار )NCTM
لمعرفة محتوى الرياضيات لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية ،والبالغ ( )2,8إلى أن معظم مؤشرات معيار معرفة
محتوى الرياضيات متوفرة في أداء معلمي الرياضيات بدرجة جيدة ،فيما تراوحت قيمة االنحراف المعياري آلراء العينة لدرجة
توافر مؤشرات معيار ( )NCTMلمعرفة محتوى الرياضيات لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية بين( ،)0.55و ()0.79
وهي قيم تشير إلى تقارب نسبي في آاراء العينة حول تحديد مستوى توافر هذه المؤشرات لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة
الثانوية.
وعليه فإن عدد العبارات التي حصلت على توا فر "عالية" هما عبارتان فقط ،مرتبة حسب المتوسطات كما يلي " :القدرة على
استخدام لغة الرياضيات (األعداد والرموز واألشكال  )..للتعبير عن األفكار الرياضية بطريقة منظمة في المواقف التعليمية
المختلفة" ،،وعبارة "امتالك معرفة كافية باألسس المنطقية لالستدالل الرياضي وأساليب البرهنة الرياضية المختلفة" ،فيما
حصلت أربع عبارات فقط على توافر "جيد" هن حسب ترتيب المتوسطات" :امتالك معرفة كافية باستراتيجيات حل المشكالت
مثل (البحث عن نمط ،التبسيط ،االستدالل المنطقي ،البدء من نهاية المشكلة ،") . . ،وعبارة "القدرة على تنظيم عالقات بين
المحتوى الرياضي وبين المجاالت الدراسية األخرى من أجل بناء الفهم الرياضي" ،وعبارة "القدرة على استخدام تمثيالت
مختلفة للمفاهيم والعمليات الرياضية (مخططات هندسية أو أشكال بيانية ،")..وعبارة "القدرة على ربط المفاهيم واإلجراءات
الرياضية المهارية بعضها ببعض إلنتاج تركيبات جديدة" ،وهو ما يتفق نسبيا ً مع نتائج دراسة ميرفت شومان ( ،)2018ودراسة
إسحاق ( )2015التي أظهرت توافر معظم المعايير المهنية لدى معلمي الرياضيات بدرجة متوسطة وعالية.
جيدة

2,62

0.58

%46

6
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ويمكن تفسير هذه النتيجة ،بأن غالبية معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية هم من خريجي كلية العلوم تخصص الرياضيات
البحتة ،وهو ما يجعلهم متمكنين معرفيا ً ومهاريا ً في مجال التخصص لتدريس محتوى مناهج الرياضيات للمرحلة الثانوية ،حيث
أصبح ثراء المعرفة والقوة الرياضية ضرورة تفرض على معلمي الرياضيات للقيام بواجباتهم التدريسية ،خاصة ما يتعلق
بامتالك معرفة كافية باألسس المنطقية لالستدالل الرياضي وأساليب البرهنة الرياضية والتمكن من مهارات التواصل الرياضي،
كجزء أساسي من عملهم اليومي لتدريس محتوى الرياضيات ،وهو ما تؤيده نتائج بعض الدراسات السابقة مثل دراسة الزهراني
( )2010التي أظهرت أن معيار تقديم المادة العلمية في ضوء بنيها وطبيعتها لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية ،توفر
في مستوى مقبول ،ومستوى أعلى مقارنة ببقية المعايير ،رغم أن معظم المعايير المهنية في أداء معلمي الرياضيات بالمرحلة
الثانوية توافرت بمستوى ضعيف ،عالوة على ذلك فإن مشاريع تطوير المناهج الدراسية الجديدة في المملكة ،قد أضفت شعورا ً
لدى المعلمين بالحاجة إلى تطوير معارفهم التخصصية ،وهو ما يشير إلى تمكن معلمي الرياضيات إلى حد ما من مجال
تخصصهم ،مع وجود حاجة متوسطة وليس ملحة لتطوير كفاياتهم التخصصية وخاصة في مجالي حل المشكالت والتمثيل
الرياضي والترابط الرياضي ،وهوما يتفق مع نتائج دراسة البلوي وغالب ( )2012التي أجريت بعد تطبيق مخرجات مشروع
تطوير الرياضيات والعلوم (1430هــ) أن برامج اإلعداد والتطوير المهني في مجال التخصص قد غطت االحتياجات األساسية
في مجال التخصص لتدريس موضوعات رياضيات التعليم العام في المملكة العربية السعودية.
فيما حصلت عبارة واحدة فقط على توافر متوسط ،وهي عبارة " امتالك معرفة كافية بالسياقات الثقافية للرياضيات المتضمنة
التطور الثقافي للرياضيات ودور الرياضيات في المجتمع" ،وهي عبارة جديدة لم تُذكر ضمن المعايير المهنية في جميع الدراسات
السابقة ،وهذا يدل على وجود حاجة لتطوير هذا الجانب في برامج اإلعداد والتطوير المهني لمعلمي الرياضيات .ويؤيد هذا
االستنتاج ما اقترحته دراسة لطيفة الداود ( )2017في التصور المقترح لبرنامج إعداد معلمي الرياضيات للمرحلة الثانوية في
معيار دعم التعلم من خالل اقتراح تأسيس ثقافة رياضية داعمة للتعلم تشجعهم على االبتكار واالبداع ،كما تتفق هذه النتيجة
بشكل عام مع النتائج التي توصلت إليها دراسة رويدا الونوس ( ،)2015ودراسة القحطاني ( ،)2012ودراسة الزهراني
( ،)2010ودراسة الدهش (2011م) التي أشارت إلى ضعف في توافر معظم المعايير المهنية في أداء معلمي الرياضيات.
إجابة السؤال الثالث:
ما درجة توافر مؤشرات معيار ( )NCTMلمعرفة الطالب كمتعلمين للرياضيات لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية ؟
جدول رقم ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر مؤشرات معيار ( )NCTMلمعرفة الطالب
كمتعلمين للرياضيات لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية
المؤشرات

درجة
التوافر

 -1إدراك كيفية تعلم الطالب للرياضيات ،لتوفير فرص
تعلم تدعم جوانب الطالب الفكرية والوجدانية متوسطة
واالجتماعية.
 -2القدرة على تصميم خبرات تعلم مبنية على معارف
متوسطة
الطالب السابقة وخبراتهم الحياتية.
 -3توفير خبرات تعلم مبنية على احتياجات الطالب
تؤهلهم الختيار خياراتهم المستقبلية المتعلقة بدراسة متوسطة
الرياضيات.
 -4إدراك تنوع السمات الشخصية للطالب (اللغوية –
االجتماعية  )..بما يحقق حصول الطالب على فرص ضعيفة
مناسبة لتعلم الرياضيات.
 -5دعم الطالب لالشتراك الكامل في الدراسة المستمرة
للرياضيات من خالل مشاركتهم في تنفيذ أنشطة تعليمية ضعيفة
لتعزيز قدراتهم الرياضية.
المتوسط العام

المتوسط
الحسابي

اإلنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

الترتيب

1,86

0.60

%51

2

2,47

0.65

%44

1

1,77

0.68

$58

3

1,58

0.79

%45

5

1,64

0.78

%38

4

1,86
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يتضح من خالل الجدول رقم ( )6أن المتوسطات الحسابية لدرجات توافر مؤشرات معيار ( )NCTMلمعرفة الطالب كمتعلمين
للرياضيات لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية تراوح ما بين ( )1,58و( )2,47وهذا يدل على أن متوسط درجة توافر
جميع مؤشرات معيار ( )NCTMلمعرفة الطالب كمتعلمين للرياضيات ،وقع ما بين نطاق (ضعيفة) و(متوسطة) ،حيث حصلت
عبارة " القدرة على تصميم خبرات تعلم مبنية على معارف الطالب السابقة وخبراتهم الحياتية" على المرتبة األولى حيث بلغ
متوسطها ( ،)2,47أما عبارة " إدراك تنوع السمات الشخصية للطالب (اللغوية – االجتماعية  )..بما يحقق حصول الطالب
على فرص مناسبة لتعلم الرياضيات" ،فقد حصلت على أقل متوسط بمقدار ( ،)1,58فيما تراوح متوسط بقية العبارات بين
هذين المتوسطين ،في حين يشير المتوسط العام لدرجة توافر مؤشرات معيار التواصل الرياضي في أداء معلمي الرياضيات
والبالغ ( )1,86إلى أن معظم مؤشرات معيار ( )NCTMلمعرفة الطالب كمتعلمين للرياضيات متوفرة في أداء معلمي
الرياضيات بدرجة متوسطة ،فيما تراوحت قيمة االنحراف المعياري آلراء العينة لدرجة توافر مؤشرات معيار ()NCTM
لمعرفة الطالب كمتعلمين للرياضيات لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية بين( ،)0.6و ( )0.79وهي قيم تشير إلى تقارب
نسبي في آاراء العينة حول تحديد مستوى توافر هذه المؤشرات لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية.
وعليه فإن عدد العبارات التي حصلت على توافر "متوسط" ثالث عبارات ،مرتبة حسب المتوسطات كما يلي " :القدرة على
تصميم خبرات تعلم مبنية على معارف الطالب السابقة وخبراتهم الحياتية" ،وعبارة " إدراك كيفية تعلم الطالب للرياضيات،
لتوفير فرص تعلم تدعم جوانب الطالب الفكرية والوجدانية واالجتماعية " ،وعبارة " توفير خبرات تعلم مبنية على احتياجات
الطالب تؤهلهم الختيار خياراتهم المستقبلية المتعلقة بدراسة الرياضيات" ،وعبارتان فقط حصلتا على توافر "ضعيف" هما
حسب ترتيب المتوسطات" :دعم الطالب لالشتراك الكامل في الدراسة المستمرة للرياضيات من خالل مشاركتهم في تنفيذ أنشطة
تعليمي ة لتعزيز قدراتهم الرياضية" ،وعبارة " إدراك تنوع السمات الشخصية للطالب (اللغوية – االجتماعية  )..بما يحقق
حصول الطالب على فرص مناسبة لتعلم الرياضيات" ،في حين ال توجد أي عبارة متوفرة بدرجة عالية أو جيدة ،مما يدل على
تدني مستوى هذا المعيار لدى أفراد العينة.
وتتفق هذه النتيجة بشكل عام مع النتائج التي توصلت إليها دراسة لطيفة الداود ( )2017التي أشارت إلى ضعف الكفايات المهنية
التربوية في اختبار الكفايات المهنية لمجاالت تعزيز وإدارة التعلم والمعرفة المهنية ،كما تتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت
إليها دراسة البلوي وغالب ( ) 2012والتي أشارت إلى وجود حاجة عالية لدى معلمي الرياضيات لمعرفة الطالب كمتعلمين،
خاصة معرفة الطالب الموهوبين وذوي االحتياجات الخاصة ،كما تتفق هذه النتيجة أيضا ً مع النتائج التي توصلت إليها دراسة
القحطاني (2012م) ،ودراسة الزهراني ( ،)2010ودراسة الدهش ( ،)2011ودراسة ستيوارت ( )2008التي أشارت إلى
ضعف في توافر معظم المعايير المهنية في أداء معلمي الرياضيات.
ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية يركزون عادة على الجانب األكاديمي أكثر من الجانب
الشخصي للمتعلمين ،بسبب كثافة المادة العلمية لمقررات الرياضيات بالمرحلة الثانوية ،مما يجعل اهتمام معلمي الرياضيات
بتقديم كامل المحتوى العلمي خالل الفصل الدراسي أكثر من الكيفية التي يُقدم بها ،وهو ما تؤيده نتائج الدراسات السابقة التي
طبقت على معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية كدراسة الزهراني ( ،)2010ودراسة اسحاق ( )2015ودراسة ميرفت شومان
( ) 2018التي بينت قوة المعيار األكاديمي مقارنة ببقية المعايير ،وذلك يرجع في نظر الباحث إلى عدم مالئمة الخطة الدراسية
لحصص الرياضيات مع المحتوى المقرر ،إضافة لتكدس أعداد الطالب في بعض الفصول الدراسية قد تحد من قدرات المعلمين
من التعامل مع قدرات الطلبة وتلبية حاجاتهم المتنوعة ،كما أن تعدد متطلبات العملية التعليمية في الوقت الحالي لتلبية الحاجات
المتجددة للطالب لتعلم الرياضيات ،يجعل الحاجة مستمرة للتدريب عليها وإكسابها معلمي الرياضيات من خالل برامج التطوير
التربوي بشكل عام ،ومعرفة الطالب كمتعلمين للرياضيات بشكل خاص ،والتي لم تتحقق في برامج التطوير المهني الحالي
الختيار األنشطة المالئمة لتعريف المعلمين بحاجات الطالب المعرفية واالجتماعية واللغوية.
إجابة السؤال الرابع:
ما درجة توافر مؤشرات معيار ( )NCTMألصول تدريس الرياضيات لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية ؟
جدول رقم ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر مؤشرات معيار ( )NCTMألصول تدريس
الرياضيات لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية
المؤشرات

درجة
التوافر

 -1تنظيم نماذج صفية الكتشاف الرياضيات واستيعابها
لمختلف فئات الطالب (الموهوبين – العاديين –
منخفضي التحصيل).

ضعيفة

المتوسط
الحسابي
1,54

اإلنحراف
المعياري
0.70

النسبة
المئوية
%47

الترتيب

6
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 -2توفير مصادر تقنية تعليمية لتيسير وإثراء عملية تعلم
الرياضيات.
 -3تحليل مداخل تنوعة لتعليم وتعلم الرياضيات (المخل
التاريخي– المدخل المنظومي )..
 -4تقديم تمثيالت متعددة للمفاهيم الرياضية من خالل
مواقف رياضية متنوعة تشجع الطالب على التفسير
واكتشاف األفكار من زوايا مختلفة.
 -5تقديم استراتيجيات تدريسية متنوعة تشجع نمو
الطالب في عمليات التفكير وحل المشكالت والمهارات
األدائية.
 -6استخدام طرق لتعزيز الحوار الرياضي لرفع
االنتماء لمجتمع الرياضيات.
 -7استخدام أساليب تقييم متنوعة لمتابعة تقدم الطالب
وإنجازاتهم الرياضية.
المتوسط العام

ضعيفة

1,47

0.74

%53

7

ضعيفة

1,63

0.72

%58

5

متوسطة

1,82

0.54

%54

3

متوسطة

1,78

0.60

%47

4

جيدة

2,66

0.47

%41

2

جيدة

2,73

0.59

%39

1

1.95

يتضح من خالل الجدول رقم ( )7أن المتوسطات الحسابية لدرجات توافر مؤشرات معيار ( )NCTMألصول تدريس
الرياضيات لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية في أداء معلمي الرياضيات بالمرحلة المتوسطة تراوح ما بين ()1.47
و( )2.73وهذا يدل على أن متوسط درجة توافر جميع مؤشرات معيار ( )NCTMألصول تدريس الرياضيات ،وقع ما بين
نطاق (ضعيفة) و (جيدة) ،حيث حصلت عبارة "استخدام أساليب تقييم متنوعة لمتابعة تقدم الطالب وإنجازاتهم الرياضية" على
المرتبة األولى حيث بلغ متوسطها ( ،)2,73أما عبارة " توفير مصادر تقنية تعليمية لتيسير وإثراء عملية تعلم الرياضيات" فقد
حصلت على أقل متوسط بمقدار ( ،) 1.47فيما تراوح متوسط بقية العبارات بين هذين المتوسطين ،في حين يشير المتوسط
العام لدرجة توافر مؤشرات معيار ( )NCTMألصول تدريس الرياضيات لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية ،والبالغ
( )1,95إلى أن معظم مؤشرات معيار ( )NCTMألصول تدريس الرياضيات متوفرة بدرجة متوسطة ،فيما تراوحت قيمة
االنحراف المعياري آلراء العينة لدرجة توافر مؤشرات معيار ( )NCTMألصول تدريس الرياضيات لدى معلمي الرياضيات
بالمرحلة الثانوية بين( ،)0.47و ( )0.74وهي قيم تشير إلى تقارب نسبي في آاراء العينة حول تحديد مستوى توافر هذه
المؤشرات لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية.
وعليه فإن عدد العبارات التي حصلت على توافر "جيدة" عبارتان فقط ،مرتبة حسب المتوسطات كما يلي " :استخدام أساليب
تقييم متن وعة لمتابعة تقدم الطالب وإنجازاتهم الرياضية" ،وعبارة " استخدام طرق لتعزيز الحوار الرياضي لرفع االنتماء
لمجتمع الرياضيات" ،وعبارتان فقط حصلتا على توافر "متوسطة" هما حسب ترتيب المتوسطات " :تقديم تمثيالت متعددة
للمفاهيم الرياضية من خالل مواقف رياضية متنوعة تشجع الطالب على التفسير واكتشاف األفكار من زوايا مختلفة" ،وعبارة
" تقديم استراتيجيات تدريسية متنوعة تشجع نمو الطالب في عمليات التفكير وحل المشكالت والمهارات األدائية" ،فيما حصلت
ثالث عبارات على توافر "ضعيف" هن حسب ترتيب المتوسطات ،عبارة " تحليل مداخل تنوعة لتعليم وتعلم الرياضيات (المخل
التاريخي– المدخل المنظومي  ،")..وعبارة "تنظيم نماذج صفية الكتشاف الرياضيات واستيعابها لمختلف فئات الطالب
(الموهوبين – العاديين – منخفضي التحصيل)" ،وعبارة " توفير مصادر تقنية تعليمية لتيسير وإثراء عملية تعلم الرياضيات"،
في حي ن ال توجد أي عبارة متوفرة بدرجة عالية ،مما يدل على تدني مستوى هذا المعيار لدى أفراد العينة.
وتتفق هذه النتيجة بشكل عام مع النتائج التي توصلت إليها دراسة رويدا الونوس ( ،)2015ودراسة القحطاني ( ،)2012ودراسة
الدهش (2011م) ،ودراسة الزهراني ( ،)2010ودراسة فيريوك ( )2008التي أشارت إلى ضعف توافر معظم المعايير المهنية
في أداء معلمي الرياضيات ،كما تتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة لطيفة الداود ( )2017التي أشارت إلى
ضعف الكفايات المهنية التربوية في اختبار الكفايات المهنية لمجاالت تعزيز وإدارة التعلم والمعرفة المهنية ،كما تتفق أيضا ً مع
النتائج التي توصلت إليها دراسة البلوي وغالب ( )2012والتي أشارت إلى وجود حاجة عالية لدى معلمي الرياضيات لتعليم
الرياضيات لفئات الموهوبين وذوي االحتياجات الخاصة.
ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن زيادة العبء التدريسي لمعلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية ،إضافة للمهام اإلدارية واإلشرافية
األخرى الملقاة على عاتقهم ،قد تحد من قدراتهم وترهقهم؛ مما ينعكس سلبا ً على أداءهم وممارساتهم التدريسية ،إضافة لتكدس
أعداد الطالب في بعض الفصول الدراسية ،والتي قد تحد من قدرات معلمي الرياضيات من استخدام نماذج صفية متطورة
واستراتيجيات تدريسية متنوعة ،وهذا ما يجعل هذه النتيجة تعكس الواقع الفعلي ألداء معلمي الرياضيات في الميدان التربوي،

239

والذي يرتكز على طرق التدريس التقليدية ،وقلة مراعاة الفروق الفردية لحاجات الطالب المتنوعة ،كفئات الموهوبين وذوي
صعوبات ا لتعلم والذين يحتاجون لتنظيم نماذج ومواقف صفية متنوعة تناسب احتياجاتهم المعرفية والنفسية ،إضافة لتقديم
المحتوى المعرفي معتمدا ً على وسائل ومداخل تقليدية ال تتناسب مع التوجهات الحديثة في تعليم وتعلم الرياضيات ،وهو ما
تؤكده بعض الدراسات السابقة كدراسة القحطاني ( ،)2012ودراسة البلوي وغالب ( ،)2012ودراسة الدهش (2011م)،
ودراسة الزهراني (.)2010
إجابة السؤال الخامس:
ما درجة توافر مؤشرات معيار ( )NCTMلالشتراك في نمو مهني مستمر لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية ؟
جدول رقم ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر مؤشرات معيار ( )NCTMلالشتراك في نمو
مهني مستمر لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية
المؤشرات
 -1مراجعة االفتراضات السابقة عن طبيعة
الرياضيات وكيفية تدريسها وتعلمها.
 -2تقييم فعالية الممارسات التدريسية من خالل التأمل
الذاتي أو اإلفادة من زمالء التخصص.
 -3بناء خطة ذاتية للنمو المهني المستمر.
 -4التعاون مع معلمي الرياضيات داخل المدرسة لدعم
تعلم وتعليم الرياضيات ونشر ثقافة الرياضيات.
 -5التواصل مع الخبراء والمختصين لدعم تعلم وتعليم
الرياضيات.
 -6المشاركة في أنشطة تعليمية يتم تنفيذها داخل
المدرسة أو خارجها إلحداث تغييرات إيجابية في
مجال تعليم الرياضيات.
 -7االشتراك في المجتمع المهني للتربويين الرياضيين
(برامج تواصل إلكترونية – مؤتمرات علمية .)..
المتوسط العام

درجة
التوافر

المتوسط
الحسابي

اإلنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

الترتيب

متوسطة

1,95

0.32

%52

1

متوسطة

1,81

0.47

%41

3

متوسطة

1.82

0.51

%48

2

ضعيفة

1,7

0.62

%52

4

ضعيفة

1,49

0.29

%52

5

ضعيفة

1,44

0.38

%43

6

ضعيفة

1,32

0.44

%47

7

1.65

يتضح من خالل الجدول رقم ( )8أن المتوسطات الحسابية لدرجات توافر مؤشرات معيار ( )NCTMلالشتراك في نمو مهني
مستمر لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية ،تراوح ما بين ( )1.32و( )1.95وهذا يدل على أن متوسط درجة توافر
جميع مؤشرات معيار ( )NCTMلالشتراك في نمو مهني مستمر ،وقع ما بين نطاق (ضعيفة) و(متوسطة) ،حيث حصلت
عبارة "مراجعة االفتراضات السابقة عن طبيعة الرياضيات وكيفية تدريسها وتعلمها" على المرتبة األولى حيث بلغ متوسطها
( ،) 1.95أماعبارة "االشتراك في المجتمع المهني للتربويين الرياضيين (برامج تواصل إلكترونية – مؤتمرات علمية)" فقد
حصلت على أقل متوسط بمقدار ( ،)1.32فيما تراوح متوسط بقية العبارات بين هذين المتوسطين ،في حين يشير المتوسط العام
لدرجة توافر مؤشرات معيار ( )NCTMلالشتراك في نمو مهني مستمر لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية ،والبالغ
( ،) 1.65إلى أن معظم مؤشرات هذا المعيار جاءت بدرجة (ضعيفة) ،فيما تراوحت قيمة االنحراف المعياري آلراء العينة،
لدرجة توافر مؤشرات معيار ( )NCTMلالشتراك في نمو مهني مستمر لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية
و( ) 0.62وهي قيم تشير إلى تقارب في آاراء العينة حول تحديد مستوى توافر هذه المؤشرات لدى معلمي
بين(،)0.32
الرياضيات بالمرحلة الثانوية.
وعليه فإن عدد العبارات التي حصلت على توافر "متوسط" ثالث عبارات ،مرتبة حسب المتوسطات كما يلي " :مراجعة
االفتراضات السابقة عن طبيعة الرياضيات وكيفية تدريسها وتعلمها" ،وعبارة " بناء خطة ذاتية للنمو المهني المستمر" ،وعبارة
" تقييم فعالية الممارسات التدريسية من خالل التأمل الذاتي أو اإلفادة من زمالء التخصص" ،وأربع عبارات حصلت على توافر
"ضعيف" هن حسب ترتيب المتوسطات " :التعاون مع معلمي الرياضيات داخل المدرسة لدعم تعلم وتعليم الرياضيات ونشر
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ثقافة الرياضيات" ،وعبارة " التواصل مع الخبراء والمختصين لدعم تعلم وتعليم الرياضيات" ،وعبارة " المشاركة في أنشطة
تعليمية يتم تنفيذها داخل المدرسة أو خارجها إلحداث تغييرات إيجابية في مجال تعليم الرياضيات" ،وعبارة "االشتراك في
المجتمع المهني للتربويين الرياضيين (برامج تواصل إلكترونية ،مؤتمرات علمية ")..
في حين ال توجد أي عبارة متوفرة بدرجة عالية أو جيدة ،مما يدل على تدني مستوى هذا المعيار لدى أفراد العينة.
وتتفق هذه النتيجة بشكل عام مع النتائج التي توصلت إليها دراسة لطيفة الداود ( )2017التي أشارت إلى ضعف الكفايات المهنية
التربوية في اختبار الكفايات المهنية لمجاالت المسئولية المهنية المتضمنة العمل بفاعلية مع اآلخرين ،والتطوير المستمر
للمعارف والممارسات المهنية ،كما تتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة البلوي وغالب ( )2012والتي أشارت
إلى وجود حاجة عالية لدى معلمي الرياضيات للتطوير المهني في المجال التربوي ،كما تتفق هذه النتيجة أيضا ً مع النتائج التي
توصلت إليها دراسة الزهراني ( )2010التي أشارت إلى ضعف في توافر معظم معايير التطوير المهني لدى معلمي الرياضيات
بالمرحلة الثانوية ومنها على سبيل المثال تقييم الممارسات الذاتية ،والمشاركة في عضوية جمعيات أو هيئات في تعليم
الرياضيات ،والتعاون مع معلمي الرياضيات لدعم تعلم الرياضيات ونشر الثقافة الرياضية داخل المدرسة وخارجها.
ويُرجع الباحث هذه النتيجة إلى قلة اهتمام برامج إعداد المعلمين بشكل عام بتدريب الطالب المعلمين على المسئوليات المهنية
المتجددة للمعلم ،وهو ما تؤيده نتئج دراسة لطيفة الداود ( )2017التي أشارت إلى ضعف الكفايات المهنية التربوية في اختبار
الكفايات المهنية لمجاالت المسئوليات المهنية ،كما تتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة البلوي وغالب ()2012
والتي أشارت إلى وجود حاجة عالية لدى معلمي الرياضيات في معظم المجاالت التربوية ،وكذلك ضعف تشجيع اإلدارات
التعليمية معنويا ً وماديا ً معلمي الرياضيات لتطوير ممارساتهم المهنية ،وجمود اللوائح واألنظمة المدرسية وتعقد إجراءتها
المرتبطة بالتطوير المهني ،وقد يكون السبب مقاومة بعض معلمي الرياضيات اظهار معرفتهم ومهاراتهم التربوية والتخصصية،
وقلة مساهمتهم باألنشطة ال مدرسية والمشاركة والتعاون فيما بينهم؛ العتقادهم أنها مصدر قوتهم الحقيقية وتميزهم عن غيرهم،
أما البعض اآلخر فقد يكون السبب ضعف الدافع الداخلي لتطوير معارفهم وممارساتهم المهنية أو قلة وعيهم بأهميتها.
تعليق عام:
أو "متوسطة" لدى
معظم مؤشرات معايير ( )NCTMللتربية والنمو المهني المستمر ،جاءت متوفرة بدرجة "ضعيفة"
معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية ،في جميع المعايير ما عدا معيار واحد وهو المعيار الثاني" :معيار ( )NCTMلمعرفة
محتوى الرياضيات لدى معلمي الرياضيات" الذي تضمن مؤشران بدرجة "عالية" ،وثالث مؤشرات بدرجة "جيدة" ،وبمتوسط
حسابي ( ،) 2،8ورغم ذلك قإن هذه النتيجة تدل في نظر الباحث إلى ضعف في تصور معلمي الرياضيات وقصور نظرتهم
لمعايير( )NCTMالتربية والنمو المهني المستمر ،وعدم تطبيقهم لهذه المعايير فعليا ً في عمليات التدريس ،وهذا يعود إلى
ضعف برامج اإلعداد التربوي قبل الخدمة لمعلمي الرياضيات ،كما يعود لندرة البرامج التدريبية وورش العمل للتدريب في
جميع هذه المعايير ،وخاصة معيار معرفة الطالب كمتعلمين للرياضيات ،ومعيار معرفة أصول تدريس الرياضيات ،ومعيار
االشتراك في نمو مهني مستمر.
توصيات الدراسة:
فى ضوء النتائج يوصي الباحث فيما يلي:
 تبني معايير ( )NCTMللتربية والنمو المهني المستمر في هذه الدراسة ،لبناء أدوات جديدة لتقييم أداء معلمي الرياضياتأثناء الخدمة ،ويمكن تطبيقها كمؤشر من ضمن المؤشرات ،لتحديد مستوى السياق األمثل لتدريس الرياضيات في برامج إعداد
معلمي الرياضيات.
 تقديم برنامج تطوير مهني لمعلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية يعالج القصور في المؤشرات التي حصلت على درجة توافر"ضعيفة" و "متوسطة" في جميع المعايير المهنية لدى أفراد العينة ،وال سيما مؤشرات معيار معرفة الطالب كمتعلمين
للرياضيات ،ومؤشرات معيار معرفة أصول تدريس الرياضيات ،ومؤشرات معيار االشتراك في نمو مهني مستمر.
 تصميم وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل ولقاءات تربوية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية ،لرفع مستوى وعيهمومهاراتهم المهنية في ضوء معايير ( )NCTMللتربية والنمو المهني المستمر ،ال سيما في المعايير التي حصلت على درجة
توافر "ضعيفة" و "متوسطة".
 إعداد دليل إرشادي لمعلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية يتضمن توصيفا ً كامالً لمعايير ( )NCTMللتربية والنمو المهنيالمستمر وكيفية تطبيقها.
مقترحات الدراسة:
من خالل إجراء هذه الدراسة ظهرت الحاجة إلى إجراء بحوث أخرى تتعلق بهذا المجال مثل:
 تحديد االحتياجات التدريبية والمهنية لمعلمي الرياضيات في ضوء معايير ( )NCTMللتربية والنمو المهني المستمر. تحليل برنامج إعداد معلمي الرياضيات قبل الخدمة في ضوء معايير ( )NCTMللتربية والنمو المهني المستمر وفاعليتها فيرفع مستوى امتالك معلمي الرياضيات لهذه المعايير.
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دراسة تحليلية لكتب الرياضيات في مرحلة التعليم األساسي بسلطنة عمان
وفق معايير NCTM
د .يوسف أحمد بخيت البرعمي
أ.د عبدالقادر محمد عبدالقادر السيد
كلية اآلداب والعلوم التطبيقية ،جامعة ظفار
المستخلص:
هدفت الدراسة إلى تحديد مدى توافر معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات ( )NCTMبمحتوى كتب الرياضيات في
مرحلة التعليم األساسي بسلطنة عمان .اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ،من خالل اتباع أسلوب تحليل المحتوى باستخدام
بطاقة للتحليل اشتملت على ( )43مؤشر موزعة على المعايير األربعة للمجلس القومي لمعلمي الرياضيات ( )NCTMالمتعلقة
تكون مجتمع الدراسة من كتب الرياضيات المدرسية (الفصل األول
بمحور الهندسة ،وذلك بعد التحقق من صدقها وثباتهاّ .
والثاني) المقررة على طلبة الصف التاسع األساسي بسلطنة عمان في العام األكاديمي  ،2019 /2018بينما تألفت العينة من
وحدات الهندسة المتضمنة بمحتوى تلك الكتب والبالغ عددها ( )5وحدات بالفصلين .اعتمد الباحثان على إجراءات محددة ودقيقة
خالل عملية التحليل ،من خالل االعتماد على الموضوع كوحدة للتحليل ،والفقرة كوحدة للتسجيل ،والمعايير والمؤشرات كفئات
للتحليل ثم حساب التكرارات والنسب المئوية لعدد مرات تضمين المؤشرات بمحتوى الكتاب .توصلت الدراسة إلى أن نسبة
تضمين معايير ومؤشرات المجلس القومي لمعلمي الرياضيات ( )NCTMفي محتوى كتاب الرياضيات للصف التاسع األساسي
بسلطنة عمان كانت ضعيفة لدى بعض المؤشرات ،وضعيفة جدا ً ومنعدمة لدى معظم المؤشرات ،مما يستوجب إعادة تطوير
منظومة مناهج الرياضيات بسلطنة عمان ،خاصة الكتب الدراسية بشكل يراعي ويتوافق مع المعايير الدولية في تعليم الرياضيات،
ويراعي فلسفة وطموحات المجتمع العماني.
أوالً :المقدمة والخلفية النظرية:
تعد الرياضيات لغة عالمية توظف في كل مجاالت الحياة البشرية ،والحاجة إليها بدأت منذ وجود اإلنسان على هذه األرض،
دورا أساسيًا في تطور
حيث استخدمها في البيع والشراء والحساب والهندسة والعمران وغير ذلك ،وهي ستظل باستمرار لها ً
الحضارة اإلنسانية من خالل إجراء الحسابات ومعالجة البيانات والتواصل مع اآلخرين وحل المشكالت واتخاذ القرارات
والتعامل مع العلوم األخرى.
وتتفق طبيعة الرياضيات مع فطرة اإلنسان في حبه للترتيب والتصنيف والتنظيم ،بل تعتبر ضرورة أساسية ومطلبًا مه ًما
لتلبية حاجاته في معرفة الزمان والمكان والقياس ،وإن الفصل بين الرياضيات وواقع الحياة ومشكالتها يعتبر فصال ً لها عن
سا منه وله.
السياق الطبيعي الذي نشأت أسا ً
ً
ُ
وتحتل الهندسة مكانة متميزة بين العلوم المختلفة عامة وفروع الرياضيات خاصة ،فهى تعد مرتكزا للتدريب على التفكير
المجرد من خالل ما تتضمنه من تعبيرات منطقية ومصطلحات وتعريفات ومسلمات ونظريات وطرق للبرهان  ،كل هذا فى
نظام دقيق (الرياشى والباز .)2000 ،فدراسة الهندسة ليست مجرد تقديم مجموعة من الحقائق ،ولكنها نظام محكم ومتقن
للتفكير ،يتميز بدرجة عالية من التجريد في إطار عمليات االستدالل واإلبداع (الطيطى.)2004 ،
ومما يدل على أهمية الرياضيات بشكل عام ،والهندسة على وجه الخصوص ،وبرهانا ً حيا ً على قوتها في تقدم الدول علميا ً
وتكنولوجياً ،قدرة االتحاد السوفيتي على إطالق القمر الصناعي سبوتنيك  Sputnikعام 1975م قبل أي دولة أخرى في العالم،
وذلك نتيجة التقدم الهائل لالتحاد السوفيتي في علم الرياضيات حينذاك ،مما جعل الواليات المتحدة األمريكية تصدر تقريراً تحت
مسمى أمة في خطر ،وتعزو فيه إلى تخلفهم عن االتحاد السوفيتي في ذلك األمر إلى تخلف مناهج الرياضيات في مدارسها،
وسارعت في تطوير تلك المناهج بكل ما تمتلك من قوة.
لذا برز في اآلونة األخيرة اهتمام كبير بالهندسة فأصبحت مادة هامة أكثر من أي وقت مضى ،وأخذت تتمثل في ميدان
الرياضيات بأكمله ( ،)Oconnor, 2000وقد بلغ هذا االهتمام أقصى درجة عندما أوصى المجلس القومي لمعلمي الرياضيات
األمريكية ( ) National Council of Teachers of Mathematics- NCTMفي مؤتمره المنعقد سنة  1989إلى
ضرورة زيادة التركيز على الهندسة في جميع المستويات واعتبارها من أبرز معايير عقد التسعينات في القرن العشرين (أبو
عميرة.)2002 ،
كما سعت معظم دول العالم المتقدمة والنامية إلى تطوير طرائق ووسائل تدريس الرياضيات ،خاصة الهندسة ،ووضع
معايير عالمية لتعليمها ،إدرا ًكا منها ألهمية هذه المادة في تنمية المجتمع والدخول في عالم المنافسة العلمية والتكنولوجية
(.)Nissen, 2000
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وفي عام  1986قامت لجنة من مديري المجلس القومي لمعلمي الرياضيات ( )NCTMبتأسيس فريق عمل إلعداد معايير
لتعليم الرياضيات بهدف تحسين نوعية الرياضيات المدرسية وتقويم المناهج بطرائق تعليمية تتفق مع ما يجب أن تكون لمواجهة
المستقبل ،وقد انبثق عن هذه اللجنة في العام  1989ما يسمى بوثيقة معايير منهج وتقويم الرياضيات المدرسية " Curriculum
 ،"and Evaluation Standards For School Mathematicsوقد عكست هذه الوثيقة مبدئيًا رؤى وتوجهات
وتصورات المهتمين بالرياضيات المدرسية من مدرسين وموجهين وكذلك الباحثين التربويين (.)Berk, 2001 &Olsan
تضمنت تلك الوثيقة من  14-12معيارا ً صنفت حسب مستويات المراحل الدراسية ،وقسمت إلى قسمين (الزهيري،
:)2017
 .1معايير المحتوى :وهي تصف ما يجب أن يتعلمه الطلبة ،وتشمل معايير العدد والعمليات عليها ،والجبر ،والهندسة ،والقياس،
وتحليل البيانات واالحتماالت.
 .2مع ايير العمليات :وتصف طرائق اكتساب واستخدام المعرفة وتشمل معايير حل المشكالت ،والتفكير المنطقي والبرهان،
واالتصال ،والربط والتمثيل.
وفي هذه الدراسة سنقتصر على معايير المحتوى ألنها أساس التطوير في المناهج وعلى مرحلة الصفوف من  12-9ومطابقة
معاييرها مع مناهج صف التاسع األساسي في وحدة الهندسة .
وقد تضمنت تلك الوثيقة ستة مبادئ تصف خصائص تعليم الرياضيات ،وتمثل الخطوط العريضة للمكونات األساسية
للرياضيات المدرسية بكافة مراحل التعليم من مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الثاني عشر .تحددت تلك المبادئ فيما يلي
((:NCTM, 2000
 .1مبدأ المساواةThe Equity Principle :
ويشير إلى أن التميز في تعليم الرياضيات يتطلب توقعات عالية بشك ٍل متسا ٍو ودعم قوي لكل الطلبة.
مبدأ المنهاجThe Curriculum Principle :
.2
ويشير إلى أن المنهج ليس مجموعة من النشاطات ،فالمنهج يجب أن يكون مترابط بشكل منطقي ويركز على الرياضيات المهمة،
ومحدد بوضوح عبر الصفوف الدراسي.
مبدأ التعليمThe Teaching Principle :
.3
ويشير إلى أن تعليم الرياضيات الفعال يتطلب فهم ما يعرفه الطلبة وما يحتاجون لتعلمه ،ومن ثم توفير التحدي والدعم الالزم
لهم من أجل التعليم الجيد.
مبدأ التعلمThe Learning Principle :
.4
ً
ويشير إلى أنه يجب أن يتعلم الطلبة الرياضيات بفهم وبمشاركة نشطة في بناء معرفة جديدة بناءا على خبرتهم ومعارفهم السابقة.
مبدأ التقويمThe Assessment Principle :
.5
ويشير إلى أن يجب أن يدعم التقويم تعلم الرياضيات الهامة ،ويقدم معلومات مفيدة لكل من الطلبة والمعلمين.
مبدأ التقنيةThe Technology Principle :
.6
ويشير إلى أن التقنية لها دور أساسي في تعليم وتعلم الرياضيات ،فهي تؤثر على الرياضيات التي يتم تعلمها وتحسن تعلم
الطلبة.
كما حددت الوثيقة أوصاف لما ينبغي أن يعرفه الطلبة والقيام به ليكتسب المعارف والمهارات حسب المرحلة التعليمية
ومستواها ،وقسمت المعايير إلى :معايير المحتوى ،ومعايير العمليات ،حيت تنقسم معايير المحتوى إلى المجاالت التالية :األعداد
والعمليات ،الجبر ،الهندسة ،القياس ،تحليل البيانات واالحتماالت ولكل مجال عدد من التوقعات تختلف باختالف المستويات
الدراسية من  . K-12أما معايير العمليات فتشمل :حل المسائل ،التفكير والبرهان ،التواصل ،الروابط ،التمثيالت ( Siepka,
.)2000
وتتضمن معايير مناهج الرياضيات للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر فيما يتعلق بالهندسة التركيبية والتحليلية ما يلي
(أبو زينة:)2010 ،
 .1المجسمات في الفضاء الثالثي.
 .2األشكال الهندسية وخصائصها ،وتمثيلها للواقع.
 .3التطابق والتشابه لألشكال الهندسية.
 .4استخالص خصائص االشكال من االفتراضات المعطاة.
 .5تطوير القدرة على فهم النظام القائم على المسلمات وعرض النماذج المختلفة من الهندسات.
 .6الربط بين الهندسة التحليلية والتركيبية.
 .7التحويالت الهندسية واستخالص الخصائص الهندسية لألشكال.
 .8التطابق والتشابه في التحويالت الهندسية.
 .9المتجهات والتحويالت الهندسية.
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في هذا الصدد يوضح بدوي ( )2007أن العمليات الرياضية ال يمكن أن تنفصل عن المعرفة والمهارات التي يكتسبها
الطلبة ،فيجب أن يحلوا المشكلة ،ويتواصلوا ،ويتأملوا ،وهكذا بشكل متزامن مع تطوير المعرفة ،وفهم المفاهيم ،والمهارات
المطلوبة في كل مجاالت المحتوى الرياضي.
تعد عملية مراجعة المناهج وما ينبثق عنها من مقررات دراسية عملية دائمة ومستمرة ،وقد شهدت مناهج الرياضيات في
دول العالم سلسلة من محاوالت التغيير بقصد التحديث والتطوير في غالبية المدارس تهدف إلى متابعة التطورات المعرفية في
كل من موضوعات المعرفة الرياضية من ناحية ،وطرائق تدريسها من ناحية أخرى (.)Capps, 2000 &Pickreign
وال يخفى على أحد دور الك تاب المدرسي في عمليات التعلم والتعليم داخل المدرسة ،إذ أنه يحدد ما سيدرسه الطالب من
معلومات ومفاهيم وحقائق ومهارات واتجاهات وقيم ،حيث أنه الوسيلة الرئيسة التي تترجم المنهاج إلى واقع ملموس ،وهو ذو
تأثير كبير وواضح على أسلوب أداء المعلم في صفه ومع طالبه ،كما أنه ذو تأثير واضح لدى الطالب في تعلمه الذاتي ،وجعله
أكثر استعدادا ً للتعلم (الصادق.)2001 ،
كما أن عملية بناء منهج ناجح ال بد وأن يتبعه عمليات تطوير وتحديث ،ولما كانت الكتب الدراسية تمثل الصورة الملموسة
للمنهاج وتعالج القضايا المختلفة ،لذا فإن تطوير المنهج ال يتم إال عن طريق تطوير الكتب المدرسية من خالل تحليلها وتقويمها
للتعرف إلى مدى نجاحها في تحقيق ما حدد لها من أهداف في المستوى االستراتيجي.
ويستهدف تحليل المحتوى ،استكشاف أوجه القوة والضعف وتقديم أساس لمراجعتها وتعديلها ،وتقديم الدعم للمؤلفين ومعدي
المناهج الجديدة ،وتقديم معايير مساعدة في عملية اختيار مواد تعليمية تتمشي مع بعض المعايير العامة للمناهج الدراسية ،وأثره
على طرق تدريسه (طعيمة. )2004 ،
وانطالقًا من أهمية الكتاب المدرسي باعتباره ترجمة وظيفية للمنهاج وأحد الوسائل الرئيسة التي يعتمد عليها الطالب والمعلم
والمشرف في عملية التعليم والتعلم واستجابة لهذه الدعوات بضرورة إجراء مزيد من البحوث التي تتقصى المعايير وما يرتبط
بها ،برزت الحاجة لتحديد مدى توافق كتب الرياضيات في سلطنة عمان مع معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات ،خاصة
كتاب الصف التاسع األساسي ،حيث أن ذلك الصف وما بعده من صفوف لم يشهد بعد عمليات التطوير التي تقوم بها سلطنة
عمان لمناهج الرياضيات وفق سالسل مناهج كامبريدج ،حيث وقف التطوير العام الماضي عند مناهج طلبة الصف الثامن
األساسي ،كما أن المعلومات التي يكتسبها الطالب في هذا الصف كنهاية للمرحلة اإلعدادية تكون بمثابة األساس الذي يبني عليه
نموه المعرفي الحقًا ً في المرحلة الثانوية.
ثانياً :الدراسات السابقة:
 .1دراسة عسقول وآخرون (:)2019
هدفت الدراسة إلى تحليل محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية للصف التاسع في ضوء معايير ( ،)NCTMواستخدم
الباحثون المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من محتوى كتب الرياضيات للصف التاسع األساسي والتي طبقت في
العام الدراسي  2017 /2016في فلسطين بواقع كتابين .واستخدم الباحثون أداة تحليل المحتوى والتي تم إعدادها استنادًا إلى
معايير المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات  ، NCTMالخاصة بمعايير المحتوى؛ وخلصت الدراسة إلى تضمين كتب
الرياضيات للصف التاسع األساسي للعام الدراسي  2018 /2017م لمعايير المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات NCTM
للمحتوى بنسب متفاوتة؛ ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة إطالع المختصين بالمناهج الدراسة على المعايير العالمية لتطوير
المناهج مثل معايير  ، NCTMوإعادة النظر في مواطن الضعف والفقر في كتب الرياضيات للصف التاسع وتعزيز نقاط القوة.
دراسة الجرداني (:)2019
.2
هدفت الدراسة إلى تشخيص مدى توافر معايير ( )NCTMفي محتوى كتب الرياضيات لطلبة الصفوف السادس والسابع
والثامن بسلطنة عمان .من خالل تحليل محتوى منهج الرياضيات للصفوف الثالثة ،وباستخدام بطاقة التحليل لﻤﺠال األعداد
والعمليات التي تحتوي على ( )3معايير و( )14مؤشراً؛ ظهر أن محتوى الصف الثامن أقل المحتويات حيث لم تتوافر فيه ()5
مؤشرات ،بينما لم تتوافر ( )4مؤشرات في محتوى الصف السادس ،وغابت ( )3مؤشرات في محتوى الصف السابع .أوصى
الباحث بضرورة تطوير مقررات الرياضيات للصفوف السادس والسابع والثامن.
دراسة العاصي (:)2018
.3
هدفت الدراسة إلى تحديد مدى تضمين كتب الرياضيات المطورة للصفين الثالث والرابع األساسي في فلسطين لمعايير
المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات ( .)NCTMاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من محتوى
كتب الرياضيات المطورة للصفين الثالث والرابع األساسي والتي طبقت في العام الدراسي  2018 /2017في فلسطين بواقع
أربعة كتب .واستخدمت الباحثة أداة تحليل المحتوى والتي تم إعدادها استنادًا إلى معايير المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات
 ، NCTMبفرعيها معايير المحتوى ومعايير العمليات .خلصت الدراسة إلى أن معايير المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات
 NCTMمتضمنة في كتب الرياضيات المطورة للصفين الثالث والرابع األساسي للعام الدراسي ولكن بنسب متفاوتة.
دراسة عليات والدويري (:)2015
.4
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هدفت الدراسة إلى تحليل محتوى موضوعات الهندسة في كتب الرياضيات المدرسية للمرحلة األساسية المتوسطة في
المملكة األردنية الهاشمية في ضوء معايير ( .)NCTMاستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من
محتوى موضوعات الهندسة في الكتب المدرسية للمرحلة األساسية المتوسطة (السادس والسابع والثامن) .استخدم الباحث نموذجا ً
للتحليل مشتقا من وثيقة معايير المحتوى المتعلقة ب ( . )NCTMأظهرت نتائج الدراسة وجود تمثيل متباين بين معيار الهندسة
بمجاالت ه األربعة مع معيار فرعي آخر في كتب الرياضيات محل الدراسة ،كما أظهرت وجود فرق ذات داللة إحصائية بين
تكرارات المجاالت الفرعية لمعيار الهندسة في كتب الرياضيات محل الدراسة لصالح كتاب الرياضيات للصف السابع األساسي
للمجالين األول والثالث ،ولصالح كتاب الرياضيات للصف الثامن األساسي للمجالين الثاني والرابع.
دراسة الجلبي (:)2014
.5
هدفت الدراسة إلى تحليل موضوعات الهندسة المتضمنة في كتب رياضيات المرحلة المتوسطة في الصفوف من ()3-1
في العراق في ضوء معايير ( .)NCTMاستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واشتملت عينة الدراسة على موضوعات
الهندسة فقط بكتب الرياضيات في الصفوف المذكورة آنفاً ،واستخدمت الدراسة بطاقة تحليل المحتوى استنادًا على معايير
( . )NCTMخلصت الدراسة إلى أن درجة توافر معايير ( )NCTMفي موضوعات الهندسة المتضمنة بكتب الرياضيات
للمرحلة المتوسطة بالعراق تتراوح ما بين متوسطة ومتدنية وأن بعض المعايير لم تجد لها موقعا ً يظهر.
دراسة المطري ( :) 2013
.6
هدفت الدراسة إلى مطابقة وثيقة ( )NCTMمع كتب الرياضيات في المنهاج الفلسطيني لمعايير العالمية في مجال الهندسة
والقياس للمرحلة األساسية العليا في محافظة غزة .أظهرت النتائج أن المتوسط العام لتوافر المعايير الفرعية لمعيار محتوى
الهندسة في كتب الرياضيات للصفوف ( )12- 9للمجاالت األربعة تراوحت بين القليلة والمتوسطة ،ولعله قد يعكس ضعف
اتساق محتوى الهندسة بين المجاالت األربعة ،وبصورة عامة تعتبر معايير المجال الثاني (  )1.88أعالها توافراً يليها المجال
األول (  ،) 1.66ثم المجال الثالث (  ،)1.63وأخيرا ً المجال الرابع ( .)1.46
دراسة البسامي (:)2013
.7
هدفت الدراسة إلى تحديد نسب توافر معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات ( )NCTMبمحتوى الجبر في التعليم
األساسي لصفوف السادس والسابع و الثامن بسلطنة عمان ،ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتصميم أداة الدراسة عن طريق
ترجمة معايير ومؤشرات المجلس القومي لمعلمي الرياضيات ( )NCTMالخاصة بموضوعات الجبر ووضعها في قائمة كبطاقة
تحليل معتمدا ً على المنهج الوصفي التحليلي .أظهرت نتائج الدراسة أن نسب توافر المعايير األربعة في مجال الجبر كانت كما
يلي :استخدام النماذج الرياضية وفهم العالقات الكمية توافر بنسبة (  ،)% 38.46وفهم األنماط والعالقات والدوال توافر بنسبة
(  ،) %29 .74وتمثيل وتحليل المواقف (الحاالت) والبني الرياضية باستخدام الرموز الجبرية توافر بنسبة ( ،)% 29.74
وتحليل التغير في سياقات مختلفة توافر بنسبة ( .)%2 .05أوصت الدراسة بضرورة مراعاة األسس العلمية والمعايير العالمية
واالستناد إليها عند بناء موضوعات الجبر.
دراسة كساب (:)2009
.8
هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى جودة موضوعات الهندسة والقياس المتضمنة في كتب الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي
الصفوف (  )6 -1بفلسطين في ضوء معايير الهندسة والقياس الصادرة عن الﻤﺠلس القومي لمعلمي الرياضيات (.)NCTM
اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل أداة لتحليل المحتوى قامت ببنائها استنادا ً على تلك المعايير.
أظهرت نتائج الدراسة أن درجة توافر معايير ()NCTMفي محتوى الهندسة والقياس بكتب الرياضيات محل الدراسة تراوحت
بين المتوسطة في بعض االحيان والمتدنية في أغلب األحيان وأن بعض المعايير لم تظهر أساسا ً في محتوى بعض الكتب.
ثالثاً :مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
تتح دد مشكلة الدراسة الحالية في افتقار محتوى كتب الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي في سلطنة عمان إلى المعايير
الدولية في بناء تلك المناهج .وقد تجسدت تلك المشكلة من خالل مايلي:
 .1تدني مستوى أداء طلبة التعليم األساسي بسلطنة عمان في اختبارات تيمس ( ،)TIMSSحيث بلغ متوسط الطلبة في
اختبارات ( )TIMSS, 2007فيما يتعلق بمحور الهندسة ( )387نقطة (التقرير الوطني للدراسة الدولية في الرياضيات
والعلوم ،)2008 ،وبلغ هذا المتوسط في الرياضيات بشكل عام ( )416نقطة ،وذلك في اختبارات ()TIMSS, 2018
مقارنةً بالمتوسط الدولي وهو ( )500نقطة (وزارة التربية والتعليم ،)2018 ،مما يعطي مؤشرا ً على تدني مستوى أداء
طلبة سلطنة عمان في االختبارات الدولية للرياضيات بشكل عام ،والهندسة بشكل خاص ،مما يستوجب استقصاء مدى
توافر المعايير الدولية لمحتوى الرياضيات في محتوى المناهج العمانية.
 .2توجهات وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان بشأن تطوير مناهج الرياضيات وفق سلسلة من المراحل المتتابعة بناء على
سلسلة مناهج كامبردج ( ،)Cambridgeومناهج ستم ( )STEMكإحدى المناهج والمداخل الدولية في تعليم
الرياضيات.

247

 .3الشكوى المتكررة من التربويين والمهتمين بتعليم الرياضيات من ضعف الطلبة في تعلم الرياضيات بشكل عام ،والهندسة
بشكل خاص ،مع إرجاع ذلك الضعف إلى عدة عوامل ،منها ما يرتبط بالمنهج الدراسي ((.Jamer, 2000
 .4تبين من خالل الخبرة العملية الطويلة للباحثين في مجال اإلشراف على التربية العملية بمدارس التعليم األساسى بسلطنة
عمان افتقار محتوى كتب الرياضيات الحالية إلى العديد من المعايير الدولية في بناء محتوى المناهج.
لذلك تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤال التالي:
 .1ما مدى توافر معايير  NCTMفي محتوى كتب الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي في سلطنة عمان؟
رابعاً :أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى استقصاء مدى توافر معايير  NCTMفي محتوى كتب الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي
في سلطنة عمان.
خامساً :أهمية الدراسة:
 .1تكتسب هذه الدراسة أهميتها من األهمية التي يحتلها الكتاب المدرسي كعنصر هام من عناصر المنهج ،وأهمية الرياضيات
نفسها ،خاص ة الهندسة كمادة دراسية تفرض تأثيرها وأهميتها على كل المواد الدراسية التي يدرسها الطالب وكل مناشط
حياته ،وكذلك أهمية معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات ( )NCTMكمعايير دولية يعتمد عليها معظم دول العالم
في بناء مناهجها.
 .2تساعد القائمين على تخطيط وتطوير مناهج الرياضيات بسلطنة عمان على تشخيص واقع تلك المناهج في ضوء مجموعة
من المعايير الدولية ( ،)NCTMمما يمكنهم من بناء وتطوير تلك المناهج بما يتماشى مع التوجهات العالمية المعاصرة.
 .3تبرز جوانب القوة والضعف في كتب الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي في سلطنة عمان ،وإرساء قاعدة رصينة لتطوير
تلك المناهج وفق معايير((.NCTM
 .4تمثل استجابة لتوصيات العديد من الدراسات الدولية ،مثل TIMSS 2007, TIMSS 2011, TIMSS 2015 :التي
تنادي بتطوير مناهج الرياضيات وتحسينها.
 .5تفتح المجال أمام بحوث ودراسات أخرى في محاور مختلفة متعلقة بتطوير مناهج الرياضيات.
 .6قد تسد الفجوة في الدراسات المحلية المتعلقة بتطوير مناهج الرياضيات من حيث ندرتها في الميدان التربوي العماني.
سادساً :محددات الدراسة:
تقتصر الدراسة الحالية على:
 .1محتوى الهندسة في كتاب الرياضيات للصف التاسع األساسي بسلطنة عمان ،العام األكاديمي .2019 /2018
 .2معايير المحتوى للمجلس القومي لمعلمي الرياضيات ( ،)NCTMالصفوف من  ،12-9ومطابقة معاييرها مع محتوى
الهندسة في مناهج الصف التاسع األساسي بسلطنة عمان ،ألنها أساس التطوير في مناهج الرياضيات.
سابعاً :التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة :
 .1تحليل المحتوى:
عملية إجرائية تربوية تهدف إلى التعرف على مدى توافر معايير المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات  NCTMفي محتوى
الهندسة بكتاب الرياضيات للصف التاسع األساسي في سلطنة عمان.
كتاب رياضيات الصف التاسع:
.2
هو كتاب الرياضيات الذي تم تطبيقية من قبل وزارة التربية والتعليم بسلطنه عمان على طلبة الصف التاسع األساسي
للعام األكاديمي 2020-2019م ،والذي صدر بالطبعة التجريبية للعام 2015م.
معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات(:)NCTM
.3
عبارات يمكن استخدامها في الحكم على جودة منهج الرياضيات أو طرائق التقييم ومايجب فهمه للمتعلمين من معلومات
ومهارات رياضية (.)NCTM, 2000
ثامناً :منهجية الدراسة وإجراءاتها:
 .1منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي (تحليل المحتوى) ،وذلك لتحليل محتوى الهندسة بكتاب الرياضيات للصف
التاسع األساسي في سلطنة عمان للعام األكاديمي  2019 /2018وفق معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في الواليات
المتحدة األمريكية (.)NCTM
مجتمع الدراسة:
.2
تكون مجتمع الدراسة من كتب الرياضيات المدرسية (الفصل األول والثاني) المقررة على طلبة الصف التاسع األساسي
ّ
(ثالث إعدادي) بسلطنة عمان في العام األكاديمي .2019 /2018
عينة الدراسة:
.3
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شملت عينة الدراسة وحدات الهندسة المتضمنة في كتب الرياضيات للصف التاسع األساسي بسلطنة عمان للعام األكاديمي
 ،2019 /2018والجدول ( )1يوضح توزيع تلك الوحدات على الفصلين الدراسين األول والثاني.
جدول ( :)1وحدات الهندسة المتضمنة في كتب الرياضيات للصف التاسع األساسي للعام األكاديمي 2019 /2018
الفصل الثاني
الفصل األول
مجموع
الوحدة عدد الصفحات الوحدة عدد الصفحات عدد صفحات الفصلين
الصف
53
28
الخامسة
25
الثالثة
56
31
السادسة
التاسع
25
الرابعة
26
26
السابعة
مجموع الصفحات

50

85

135

أداة الدراسة:
.4
بعد االطالع على معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات ( )NCTMفي الهندسة ،من مرحلة  ،12-9تم إعداد قائمة
بالمعايير الواجب توافرها في محتوى الهندسة لكتاب الرياضيات للصف التاسع األساسي ،كما تم إعادة صياغة بعض الفقرات
المتع لقة بالؤشرات وتجزئتها إلى فقرتين وذلك لسهولة التطبيق ،بحيث أصبحت عدد تلك المؤشرات ( )43مؤشراً مقسمة على
أربعة معايير .تم إعداد تلك المعايير والمؤشرات في شكل بطاقة للتحليل ،كما تم عرض تلك البطاقة مع نسخة مترجمة من
المعايير والمؤشرات على ( )9محكمين من األساتذة في مجال المناهج وطرائق تدريس الرياضيات بالجامعات المصرية
والعمانية ،ثم تعديلها بناء على المالحظات التي أشار إليها المحكمون ،والتي تمثلت في إعادة صياغة بعض المؤشرات لتكون
أكثر وضوحا ً خالل عملية التحليل ،كما استأنس الباحثين بما توصلت إليه بعض الدراسات في هذا المجال ،منها( :الجارداني،
( )2011زنقور( ،)2008 ،النذير )2005 ،مما يعطي مؤشرا ً كافيا ً على صدق األداة .كما تم التحقق من ثبات األداة من خالل
قيام الباحثين كل على حدة بتحليل محتوى وحدات الهندسة بناء على تلك القائمة ،ثم حساب معامل الثبات وفق طريقة هولستي،
والذي وصل إلى ( ،)0.94مما يعطي مؤشرا ً جيدا ً على الثبات العالي ألداة الدراسة .بعد التحقق من صدق وثبات األداة تم
وضعها في صورتها النهائية ،والجدول ( )1يوضح ذلك.
جدول ( :)2معايير ومؤشرات المجلس القومي لمعلمي الرياضيات ( )NCTMفي الهندسة لطلبة الصف التاسع
عدد
المعايير
م
المؤشرات
9
 1تحليل خصائص األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد ،وتنمية حجج رياضية تتعلق بالعالقات
الهندسية.
6
 2تحديد المواقع ،ووصف العالقات المكانية باستخدام الهندسة اإلحداثية وأنظمة التمثيل األخرى.
16
 3تطبيق التحويالت الهندسية ،واستخدام التساؤالت لتحليل المواقف الرياضية.
12
 4استخدام التصور الذهني ،والتفكير البصري والمكاني ،والنمذجة الهندسية لحل المشكالت.
43
المجموع
إجراءات تحليل المحتوى:
.5
 اعتمد الباحثان الموضوع كوحدة في تحليل المحتوى والفقرة كوحدة تسجيل وهي المقاطع المكتوبة والتي تتضمن قيام
الطالب بعمل ما سواء كان كتابيا ً أو شفهياً ،وقد تشتمل الفقرة على أشكال أو صور أو جداول أو مجسمات أو غيرها .أما
فئات التحليل فهي معايير ومؤشرات الهندسة الصادرة من المجلس القومي لمعلمي الرياضيات (.)NCTM
 قراءة كل فقرة في كل محور من كتاب الطالب ،مع اعتبار أن كل نشاط أو تدريب أو مثال أو مسألة فقرة.
 اعتماد الفقرة الصريحة (تامة المعنى) والضمنية (يمكن اشتقاق المعنى منها من خالل سلسلة من الخطوات المتعاقبة)
ضمن فقرات التحليل.
 تحديد عدد مرات تكرار كل معيار من معايير محتوى الهندسة التي تم تحديدها في كل صفحة من صفحات الكتاب.
 حساب عدد مرات التكرار لكل مؤشر ،والنسبة المئوية للتكرارات ،مراعيا ً ما يلي:
 عند تضمن الفقرة الواحدة ألكثر من مؤشر في نفس المعيار ،فإنه يتم حساب تكرار الفقرة في كل مؤشر.
 التدريب الذي يحتوى على أفرع مثل أ ،ب ...،أو  ...،2 ،1يعتبر فقرة واحدة إذا كان في مؤشر واحد ،أماإذا كان
كل فرع في مؤشر مختلف فيدرج التدريب في المؤشرين مع بيان الرمز لكل مؤشر.
 إذا كانت الفقرة تخدم معيارين فإنها تدرج فيهما معاً.
 إذا كانت الفقرة تخدم أكثر من مجال فإنها تدرج فيها جميعاً.
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تاسعاً :نتائج الدراسة:
ً
سيتم استعراض نتائج تحليل محتوى الهندسة في كتاب الرياضيات للصف التاسع األساسي وفقا لمعايير  NCTMاألربعة
في الجداول (  )7( ،)6( ،)5( ،)4( ،)3كما يلي:
ً
جدول ( :)3نتائج تحليل محتوى الهندسة في كتاب الرياضيات للصف التاسع األساسي وفقا لمعايير NCTM
النسبة
التكرار
المعايير
المحور
المئوية
%25
تحليل خصائص األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد ،وتنمية حجج رياضية تتعلق 78
بالعالقات الهندسية.
%22
الهندسة تحديد المواقع ،ووصف العالقات المكانية باستخدام الهندسة اإلحداثية وأنظمة التمثيل 67
األخرى.
%13
39
تطبيق التحويالت الهندسية ،واستخدام التساؤالت لتحليل المواقف الرياضية.
%40
استخدام التصور الذهني ،والتفكير البصري والمكاني ،والنمذجة الهندسية لحل 122
المشكالت.
%100
360
المجموع
يتضح من الجدول ( )3أن المعيار الثالث (تطبيق التحويالت الهندسية ،واستخدام التساؤالت لتحليل المواقف الرياضية) هو
أكثر المعايير تدنياً ،حيث كانت نسبة تواجده في الكتاب ( ) %13مقارنة بالمعايير الثالثة األخرى ،مما يدل على ضعف هذا
المعيار بشكل قوي .يلي هذا المعيار في التدني المعيار الثاني (تحديد المواقع ،ووصف العالقات المكانية باستخدام الهندسة
اإلحداثية وأنظمة التمثيل األخرى) بنسبة ( ،)%22ثم المعيار األول (تحليل خصائص األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد،
وتنمية حجج رياضية تتعلق بالعالقات الهندسية) بنسبة ( ،)%25وأخيرا ً المعيار الرابع (استخدام التصور الذهني ،والتفكير
البصري والمكاني ،والنمذجة الهندسية لحل المشكالت) بنسبة (.)%40
جدول ( :)4نتائج تحليل محتوى الهندسة في كتاب الرياضيات للصف التاسع األساسي وفقا ً للمعيار األول
التكرار النسبة
المؤشرات
المعيار
المحور
المئوية
%5
4
 .1تحليل خصائص ومميزات
الهندسة تحليل خصائص األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األجسام ثنائية البعد.
%8
6
األبعاد ،وتنمية حجج رياضية تتعلق بالعالقات  .2تحليل خصائص ومميزات
الهندسية.
األجسام ثالثية البعد.
%6
5
 .3اكتشاف العالقات (التشابه،
التطابق) بين األجسام ثنائية البعد.
%1
1
 .4اكتشاف العالقات (التشابه،
التطابق) بين األجسام ثالثية
البعد.
%13
10
 .5إثبات صحة وصدق التخمينات
الهندسية مستخدما ً البرهان.
%23
18
 .6استخدام العالقات المثلثية لتحديد
األطوال.
%15
12
 .7استخدام العالقات المثلثية لتحديد
قياسات الزوايا.
%3
2
 .8تخمين عالقات التشابه
والتطابق.
%26
20
 .9حل مشكالت على التطابق
والتشابه بين األجسام ثنائية وثالثية
البعد.
%100
78
المجموع
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يتضح من الجدول ( ) 4أن كل مؤشرات المعيار األول (تحليل خصائص األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد ،وتنمية
حجج رياضية تتعلق بالعالقات الهندسية) موجودة في محتوى الكتاب ولكن بنسب ضعيفة ،كما يتضح أن أقل مؤشرات هذا
المعيار تواجدا ً في محتوى الكتاب هو المؤشر الرابع بنسبة ( ،)%1ثم المؤشر الثامن بنسبة ( ،)%3فالمؤشر األول بنسبة
( ،)%5ثم المؤشر الثالث بنسبة ( ،)%6ثم المؤشر الثاني بنسبة ( ،)%8ثم المؤشر الخامس بنسبة ( ،)%13ثم المؤشر السابع
بنسبة ( ،)%15فالمؤشر السادس بنسبة ( ،)%23وأخيرا ً المؤشر التاسع بنسبة ( .)%26ولذلك يتضح أن عدد المؤشرات بهذا
المعيار التي تقل نسبة تواجدها في الكتاب عن ( )%10هي ( )5مؤشرات ،ونسب تواجدها ضعيفة جداً ،وتكاد تكون منعدمة
في بعض المؤشرات مثل المؤشر الرابع ،حتى المؤشرات التي تزيد نسبة تواجدها عن ( ،)%10وعددها ( )4مؤشرات كانت
نسبة تواجدها متوسطة ،عدا المؤشرين السادس والتاسع فنسبة تواجدهما مرتفعة إلى حد ما .لذلك يمكن القول بأن نسبة تواجد
المعيار األول بكافة مؤشراته (تحليل خصائص األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد ،وتنمية حجج رياضية تتعلق بالعالقات
الهندسية) غير كافية في محتوى كتاب الرياضيات لدى طلبة الصف التاسع بسلطنة عمان ،مما يستلزم إعادة النظر في محتوى
هذا الكتاب وتطويره بشكل يراعي هذا المعيار ،علما ً بأن هذا المعيار هو ثاني أكثر المعايير تواجدا ً في محتوى هذا الكتاب بنسبة
( )%25مقارنة بالمعايير الثالثة األخرى.
ً
جدول ( :)5نتائج تحليل محتوى الهندسة في كتاب الرياضيات للصف التاسع األساسي وفقا للمعيار الثاني
التكرار النسبة
المؤشرات
المعيار
المحور
المئوية
%51
 .1استخدام اإلحداثيات الكارتيزية لتحليل 34
الهندسة تحديد المواقع ،ووصف العالقات المكانية المواقف الرياضية.
%0
0
باستخدام الهندسة اإلحداثية وأنظمة التمثيل  .2استخدام اإلحداثيات الكروية لتحليل
األخرى.
المواقف الرياضية.
%0
0
 .3استخدام اإلحداثيات القطبية لتحليل
المواقف الرياضية.
%0
0
 .4استخدام اإلحداثيات
االسطوانية لتحليل المواقف الرياضية.
%45
30
 .5حل مشكالت تتضمن أجسام ثنائية
البعد باإلحداثيات الكارتيزية.
%4
3
 .6حل مشكالت تتضمن أجسام ثالثية
البعد مثلت باإلحداثيات الكارتيزية.
%100
67
المجموع
يتضح من الجدول ( )5عدم تضمين ( )3مؤشرات ،وهي الثاني والثالث والرابع من مؤشرات المعيار الثاني (تحديد المواقع،
ووصف العالقات المكانية باستخدام الهندسة اإلحداثية وأنظمة التمثيل األخرى) بمحتوى كتاب رياضيات الصف التاسع بسلطنة
عمان ،من أصل ( )6مؤشرات بهذا المعيار بنسبة ( .)%50كما يتضح أن أعلى مؤشرات هذا المعيار تواجدا ً في محتوى كتاب
الرياضيات هو المؤشر األول بنسبة ( ،)%51يليه المؤشر الخامس بنسبة ( ،)%45وأخيرا ً المؤشر السادس بنسبة ( .)%4كما
يتضح أن هذا المعيار هو ثاني أقل المعايير تواجدا ً في محتوى كتاب الرياضيات مقارنة بالمعاير الثالثة األخرى بنسبة (،)%22
مما يستوجب إعادة النظر في محتوى هذا الكتاب وتطويره بشكل يراعي هذا المعيار.
ً
جدول ( :)6نتائج تحليل محتوى الهندسة في كتاب الرياضيات للصف التاسع األساسي وفقا للمعيار الثالث
النسبة
التكرار
المؤشرات
المعيار
المحور
المئوية
%13
5
 .1تمثيل التكبير
تطبيق التحويالت الهندسية ،واستخدام
باستخدام التخطيطات.
الهندسة التساؤالت لتحليل المواقف الرياضية.
%8
3
 .2تمثيل التكبير
باستخدام اإلحداثيات.
%0
0
 .3تمثيل التكبير باستخدام الدوال.
%0
0
 .4تمثيل التكبير
استخدام المصفوفات.
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 .5تمثيل االنعكاس
باستخدام التخطيطات.
 .6تمثيل االنعكاس
باستخدام اإلحداثيات.
 .7تمثيل االنعكاس
باستخدام الدوال.
 .8تمثيل ا االنعكاس
باستخدام المصفوفات.
 .9تمثيل االنقالب
باستخدام التخطيطات.
 .10تمثيل االنقالب
باستخدام اإلحداثيات.
 .11تمثيل االنقالب
باستخدام الدوال.
 .12تمثيل االنقالب
باستخدام المصفوفات.
 .13تمثيل الدوران
باستخدام التخطيطات.
 .14تمثيل الدوران
باستخدام اإلحداثيات.
 .15تمثيل الدوران
باستخدام الدوال.
 .16تمثيل الدوران
باستخدام المصفوفات.

2

%5

6

%15

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

23

%59

0

%0

0

%0

0

%0

%100
39
المجموع
يتضح من الجدول ( )6عدم تضمين ( )11مؤشر ،وهي الثالث والرابع ،ومن السابع إلى الثاني عشر ،ومن الرابع عشر
حتى السادس عشر من مؤشرات المعيار الثالث (تطبيق التحويالت الهندسية ،واستخدام التساؤالت لتحليل المواقف الرياضية)
بمحتوى كتاب رياضيات الصف التاسع بسلطنة عمان ،من أصل ( )16مؤشر بهذا المعيار بنسبة ( .)%69كما يتضح أن أعلى
مؤشرات هذا المعيار تواجدا ً في محتوى كتاب الرياضيات هو المؤشر الثالث عشر بنسبة ( ،)%59يليه المؤشر السادس بنسبة
( ،)%15ثم المؤشر األول بنسبة ( ،)%13فالمؤشر الثاني بنسبة ( ،)%8وأخيرا ً المؤشر الخامس بنسبة ( .)%5كما يتضح
أن هذا المعيار هو أقل المعايير تواجدا ً في محتوى كتاب الرياضيات مقارنة بالمعاير الثالثة األخرى بنسبة ( ،)%13مما
يستوجب إعادة النظر في محتوى هذا الكتاب وتطويره بشكل يراعي هذا المعيار.
ً
جدول ( :)7نتائج تحليل محتوى الهندسة في كتاب الرياضيات للصف التاسع األساسي وفقا للمعيار الرابع
التكرار النسبة
المؤشرات
المعيار
المحور
المئوية
%12
14
استخدام التصور الذهني ،والتفكير البصري  .1رسم تمثيالت األجسام ثالثية البعد
الهندسة والمكاني ،والنمذجة الهندسية لحل مستخدم مجوعة متنوعة من األدوات.
المشكالت.
%2
2
 .2رسم تمثيالت األجسام ثنائية البعد
مستخدم مجوعة متنوعة من األدوات.
%2
3
 .3بناء تمثيالت األجسام ثنائية البعد
مستخدم مجوعة متنوعة من األدوات.
%2
3
 .4بناء تمثيالت األجسام ثالثية البعد
مستخدم مجوعة متنوعة من األدوات.
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 .5تكوين صور ذهنيا ً ألجسام ثالثية
البعد من منظورات مختلفة.
 .6تحليل مقاطع الصور ذهنيا ً ألجسام
ثالثية البعد.
 .7استخدام الشكل المنظوري للتشكيل.
 .8استخدام الشكل المنظوري لحل
المشكالت.
 .9استخدام الشكل المنظوري للنمذجة.
 .10استخدام أفكار هندسية لحل
المشكالت في مجال الفن.
 .11استخدام أفكار هندسية لحل
المشكالت في مجال الهندسة المعمارية.
 .12استخدام أفكار هندسية لحل
المشكالت في مجاالت أخرى.

1

%1

1

%1

2
87

%2
%71

5
0

%4
%0

0

%0

4

%3

%100 122
المجموع
يتضح من الجدول ( ) 7عدم تضمين مؤشرين ،وهما العاشر والحادي عشر من مؤشرات المعيار الرابع (استخدام التصور
الذهني ،والتفكير البصري والمكاني ،والنمذجة الهندسية لحل المشكالت) بمحتوى كتاب رياضيات الصف التاسع بسلطنة عمان،
من أصل ( )12مؤشر بهذا المعيار بنسبة ( .)%17كما يتضح أن معظم مؤشرات هذا المعيار متواجدة بمحتوى الكتاب ولكن
بنسب متدنية ،وتكاد تكون منعدمة في بعض األحيان ،حيث يوجد ( )8مؤشرات من أصل ( )10مؤشرات تتراوح نسبة تواجدها
ما بين ( ،)%4 -%1بنسبة ( .)%80أما المؤشر األول كانت نسبة تواجده ( ،)%12وهي نسبة مقبولة نسبياً ،بينما المؤشر
الثامن فهو أعلى المؤشرات تواجدا ً في محتوى الكتاب بنسبة ( ،)%71وهي نسبة جيدة لتضمين المؤشر داخل محتوى الكتاب.
بشكل عام يعتبر هذا المعيار أكثر المعايير األربعة تواجدا ً في محتوى كتاب الرياضيات بنسبة ( ،)%40وبالرغم من ذلك البد
من إعادة النظر في محتوى هذا الكتاب وتطويره بشكل يراعي هذا المعيار ،خاصة المؤشرات منعدمة ومتدنية الوجود.
عاشراً :مناقشة نتائج الدراسة:
يتضح من الجداول ( )7( ،)6( ،)5( ،)4( ،)3أن نسبة تضمين معايير ومؤشرات المجلس القومي لمعلمي الرياضيات
( )NCTMفي محتوى كتاب الرياضيات للصف التاسع األساسي بسلطنة عمان كانت ضعيفة لدى بعض المؤشرات ،وضعيفة
جدا ً ومنعدمة لدى معظم المؤشرات ،حيث لوحظ على سبيل المثال افتقار الكتاب إلى استخدام الطالب لألفكار الهندسية لحل
المشكالت في مجال الفن وفي مجال الهندسة المعمارية ،واستخدام مهارة التخيل والتفكير والتصور ذهنياً ،واستخدام األدوات
الهندسية المتنوعة في الرسم والبناء .كما أن الكتاب اليتضمن أية موضوعات عن المصفوفات أو تمثيلها باالنعكاس أو الدوران
أو التحويالت األخرى ،وموضوعات أخرى كثيرة هامة غير موجودة في محتوى الكتاب ،بالرغم من تكدس المحتوى وتركيزه
على موضوعات أخرى أقل أهمية بكثير من الموضوعات آنفة الذكر .وتتفق تلك النتائج مع نتائج العديد من الدراسات العمانية
التي أجريت على تحليل كتب الرياضيات لصفوف دراسية أخرى وفق معايير ( ،)NCTMمنها( :الجرداني( ،)2019 ،البسامي،
 .)2013وهذا يفسر بشك ل واضح تدني مستوى طلبة سلطنة عمان في االختبارات الدولية في الرياضيات ،كما تم توضيحه في
مشكلة الدراسة ،كما يفسر عزوف معظم الطلبة عن دراسة الرياضيات ،وتوجههم إلى دراسة التخصصات األدبية في المرحلة
الثانوية التي تلي الصف التاسع مباشرة .لذلك يستوجب إعادة تطوير منظومة مناهج الرياضيات بسلطنة عمان ،خاصة الكتب
الدراسية بشكل يراعي ويتوافق مع المعايير الدولية في تعليم الرياضيات ،ويراعي فلسفة وطموحات المجتمع العماني .ومن
الجدير بالذكر يمكن القول بأن وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان بصدد تطوير مناهج الرياضيات بداية من الحلقة األولى
بالتعليم األساسي وفق سالسل مناهج كامبريدج ،لمحاولة تالفي عيوب ومشكالت المناهج الحالية.
حادي عشر :التوصيات والمقترحات:
 .1تضمين المعايير الصادرة عن المجلس القومي األمريكي لمعلمي الرياضيات ( ( ،NCTMبشكل عام ،ومعيار الهندسة
بشكل خاص في محتوى ك تب الرياضيات المدرسية ولجميع المراحل الدراسية ،لما تمثله من أهمية بالغة في بناء منهج
رياضيات متكامل.
 .2إجراء دراسات تحليلية تقويمية لمحتوى كتب الرياضيات للصف التاسع األساسي في محاور أخرى ( الجبر ،األعداد
والعمليات عليها).
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 .3إجراء مزيد من الدراسات حول محتوى كتب الرياضيات المدرسية وتحليلها في ضوء معايير مناهج الرياضيات المدرسية
( ( ،NCTMومحاولة التحقق من مدى توافق المعايير مع جميع أنواع المعرفة المختلفة.
 .4إجراء دراسات مقارنة مع مناهج عالمية أو عربية في محتوى الهندسة أو غيرها للوقوف على جوانب القوة والضعف في
المناهج العمانية.
 مراجع الدراسة:
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األساسي .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنه عمان.
الجرداني ،سلمان علي ( .)2019مدى توافر معايير المحتوى للمجلس القومي لمعلمي الرياضيات ( -)NCTMدراسة
تطبيقية في مقررات الرياضيات للصفوف للصفوف  6،7،8بسلطنه عمان .المجلة الدولية للبحوث األكاديمية (العلوم االجتماعية
واإلنسانية) ،جامعة بيردانا.113- 90 ،)1(4 ،
الجلبي ،فائزة ( .) 2014تقويم محتوى الهندسة بمناهج رياضيات المرحلة المتوسطة في العراق في ضوء المعايير
العالمية  NCTM.مجلة الفتح ،كلية التربية للعلوم الصرفة ،جامعة ديالي.268 – 247 ،)60(10 ،
الرياشى ،حمزة والباز ،عادل (  .) 2000إستراتيجية مقترحة فى التعلم التعاونى حتى التمكن لتنمية اإلبداع الهندسى
واختزال قلق حل المشكلة الهندسية لدى طالب المرحلة اإلعدادية ،مجلة تربويات الرياضيات ،الجمعية المصرية لتربويات
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الزهيري ،عماد متعب ( .)2017الرياضيات مناهجها وطرائق تدريسها .عمان :دار الوراق للنشر والتوزيع.

الصادق ،إسماعيل محمد األمين ( .)2001طرق تدريس الرياضيّات -نظريات وتطبيقات ،سلسلة المراجع في التربية وعلم
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الطيطى ،محمد (  .) 2004تنمية قدرات التفكير االبداعى .عمان :دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة.

العاصي ،إسالم ( .)2018مدى تضمن كتب الرياضيات المطورة للصفين الثالث والرابع األساسي لمعايير المجلس الوطني
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عسقول ،محمد وأبوعودة ،عبدالرحمن وأحمد ،بالل ( .)2019تحليل محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية للصف التاسع
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إطار مقترح لتضمين كفايات الحساب األسترالية في مصفوفة المدى والتتابع لمقررات
الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودي
أ .تغريد بنت عبده محمد حمدي  -أ.د .نجوى بنت عطيان محمد المحمدي
جامعة جدة
المستخلص:
هدف البحث إلى التعرف على درجة تضمين كفايات الحساب األسترالية في محتوى مقررات الرياضيات للصفوف
العليا للمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية ،وتقديم إطار مقترح لتضمين كفايات الحساب األسترالية في مصفوفة المدى
والتتابع لمقررات الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية ،واستخدم البحث المنهج الوصفي ،متمثالً بأسلوب تحليل المحتوى
لكتب الرياضيات للصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية ،واستخدام أداة تحليل المحتوى التي تم بناؤها في ضوء كفايات الحساب
االسترالية ،وتكونت من ست كفايات عامة ،اندرج منها ( )13كفاية خاصة ،وتوصلت نتائج البحث إلى:
تضمين كفاية (التقدير والحساب باستخدام األرقام الكاملة) بنسبة ( )٪47.37في الصف الرابع،

و( )٪41.15في الصف الخامس ،و( )٪19.13في الصف السادس.
وتضمين كفاية (التعرف على األنماط والعالقات واستخدامها) بنسبة ( )٪7.09في الصف الرابع،

و( )٪0.00في الصف الخامس ،و( )٪5.67في الصف السادس.
وتضمين كفاية (استخدام الكسور والكسور العشرية والنسب المئوية والمعدالت) بنسبة ()٪15.45

في الصف الرابع ،و( )٪24.17في الصف الخامس ،و( )٪46.38في الصف السادس.
وتضمين كفاية (استخدام المنطق المكاني) بنسبة ( )٪7.21في الصف الرابع ،و ( )٪9.06في الصف

الخامس ،و( )٪13.13في الصف السادس.
وتضمين كفاية (تفسير البيانات اإلحصائية) بنسبة ( )٪8.35في الصف الرابع ،و( )٪12.19في

الصف الخامس ،و ( )٪7.01في الصف السادس.
وتضمين كفاية (استخدام القياسات) بنسبة ( )٪14.53في الصف الرابع ،و( )٪13.44في الصف

الخامس ،و( )٪8.68في الصف السادس.
وبناء على نتائج البحث تم تقديم إطار مقترح لتضمين كفايات الحساب األسترالية في مصفوفة المدى والتتابع .وقُدمت مجموعة
من التوصيات من أهمها :تطوير مقررات الرياضيات للمرحلة االبتدائية في ضوء كفايات الحساب األسترالية ،وربط الكفايات
التعليمية بحياة المتعلمين ،والتقنيات الرقمية وإدراجها في مصفوفة المدى والتتابع.
الكلمات المفتاحية :إطار مقترح ،الكفايات ،الكفايات األسترالية ،مقررات الرياضيات ،المرحلة االبتدائية.
Abstract
The aim of this research was to explore the degree of Inclusion of Australian Numeracy
Competencies in the content of mathematics courses at the elementary stage in Saudi
Arabia and to explore the degree of Inclusion of these Competencies in the content. And
to provide a proposed framework that includes Proposed Framework for Inclusion of
Australian Numeracy Competencies into Scope and Sequence for Mathematics Courses
for the Upper Grades of the Elementary Stage.
The research applied the analytical descriptive method represented in the technique of
content analysis, where the content of Mathematic textbook for the upper grades of
elementary stage was analyzed. The research prepared for this purpose a tool of the
content analysis, which has been established in the numeracy competencies of Australia,
consisting of (6) general competencies, and (13) particular, the research found out the
following
findings:
-Inclusion the competency of (Estimating and calculating with whole numbers) at a rate
of (47.37%) in the fourth grade, (41.15%) in the fifth grade, and (19.13%) in the sixth
grade.
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-Inclusion the competency of (Recognizing and using patterns and relationships) at a
rate of (7.09%) in the fourth grade, (0.00%) in the fifth grade, and (5.67%) in the sixth
grade.
-Inclusion the competency of (Using fractions, decimals, percentages, ratios and rate) at
a rate of (15.45%) in the fourth grade, (24.17%) in the fifth grade, and (46.38%) in the
sixth grade.
-Inclusion the competency of (Using spatial reasoning) at a rate of (7.21%) in the fourth
grade, (9.06%) in the fifth grade, and (13.13%) in the sixth grade.
-Inclusion the competency of (Interpreting statistical information) at a rate of (8.35%) in
the fourth grade, (12.19%) in the fifth grade, and (7.01%) in the sixth grade.
-Inclusion the competency of (Using measurement) at a rate of (14.53%) in the fourth
grade, (13.44%) in the fifth grade, and (8.68%) in the sixth grade.
Based on the results of the research, a proposed framework was presented to include
the Australian numeracy competencies in the scope and sequence matrix.
Some of the most important recommendations were represented in development of the
mathematics courses for the elementary stage in the light of the numeracy competencies
of Australia and linking them to the lives of learners, and to the digital technologies.
Keywords :Proposed framework, Competencies, Australian Competencies,
Mathematics Courses, Elementary Stage.
المقدمة:
ً
ً
تهتم األمم المتقدمة بالمناهج في العملية التعليمية ،إذ تعد ركنا أساسيا في بناء مجتمع المعرفة ،وتزدهر األمة بإعدادها
ألبنائها تربويا ً وتعليمياً ،مما جعل تطوير األنظمة التعليمية ضرورة حتمية ،ومن ذلك المناهج التعليمية.
وتتميز المناهج الجديدة بالتنظي مات الحديثة للمنهج الدراسي ،وتحقيق االستمرارية والتتابع في الخبرات التعليمية
إلكساب المتعلمين المهارات واالتجاهات (الوكيل والمفتي.)2017 ،
تعتبر الكتب المدرسية األساس الجامع للفرص التعليمية التي تسعى إلى تحقيق أهداف التعليم ،فتحظى مادة الرياضيات
باهتمام خاص ،باعتبارها أساسا ً تعليميا ً مهما ً يُدرس في جميع مراحل التعليم ،وذات نظام معرفي ذي بنية وتنظيم مستقلين،
يعمل على تنمية المتعلم ليرقى بذاته وبمجتمعه ،وعالوة ً على ذلك كونها أداة لالستخدام والتطبيق في العلوم المختلفة ولغايات
حياتية متنوعة (أبو زينة.)2010 ،
وكل ما كانت المرحلة الدراسية في بداية السلم التعليمي كان االهتمام بصفة مستمرة في تطوير ومراجعة مقرراتها،
فالمرحلة االبتدائية تمثل مرحلة األساس التعليمي التي يُبني عليها سقف المعارف والعلوم لجميع مراحل التعليم التالية (شطة،
.)2010
وبما أن التوجهات الحديثة للتعل يم تدعو إلى ضرورة االستثمار في المتعلمين لزيادة اإلنتاجية والفاعلية والمسؤولية،
بإكسابهم كفايات عالية المستوى ،فإن التعليم القائم على الكفايات هو المثال األنسب لجعل التعليم ذي أثر فعال ،ونتائج مباشرة
في سلوكيات المتعلمين (بريشي واألسود.)2011 ،
وقد جاء التح ول إلى نظام التعليم القائم على الكفايات في العديد من الدول المتقدمة ،وعلى مستواها دولة أستراليا التي
سعت إلى تطوير منهج وطني موحد قائم على إكساب المتعلمين الكفايات التعليمية إلعدادهم للحياة والعمل بنجاح في القرن
الحادي والعشرين ،وحل المشكالت التعليمية واالقتصادية (مركز التميز في التعلم والتعليم.)2018 ،
وتأتي األهداف والكفايات التعليمية بشكل شامل ومترابط منطقيا ً في مصفوفة المدى والتتابع لتنظيم محتوى الكتاب
المدرسي ،وتوجيه تعلم وتعليم الرياضيات (الرويس.)2011 ،
ويقوم التعليم القائم على الكفايات على مجموعة من المعارف والمهارات واالتجاهات التي في مجملها تُشكل قدرات
يوظفها المتعلم في حل المشكالت ،وصوالً إلى التعلم المستمر مدى الحياة ومواجهة سوق العمل (Burce, & Sullivan
.)2014
كما ويهدف إلى تقديم نظام مرن يتماشى مع سرعة المتعلمين واستعداداتهم ويقدم لهم تغذية راجعة فورية وفرصا ً
متعددة لإلتقان ،غير مقيدة بزمن محدد لدراسة المادة التعليمية (.)Freeland,2014
وفي إطار سعي وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030م ،وتماشيًا مع االتجاهات الحديثة
والتنافسية الدولية جاءت من أهم المبادرات مبادرة التعليم القائم على الكفايات التي تستهدف تطوير فلسفة التعليم والتعلم،
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واالنتقال من التعليم القائم على التلقين والحفظ إلى التعليم القائم على الكفايات (آل شديد ،)2019 ،وانطالقا ً من هذه الرؤية
عقدت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عددا ً من الورش والبرامج التدريبية بالتعاون مع جامعة ملبورن األسترالية،
والتي أوصت بنشر ثقافة برنامج كفايات ،واختيار نماذج محددة من الكفايات العامة كمدخل لكل مرحلة تعليمية ،باإلضافة
إلى تصميم محتوى علمي قائم على الكفايات لمراحل التعليم العام (وزارة التعليم.)2018 ،
وفي هذا السياق فإن تحليل الكتب وتطويرها وفقا ً لمدخل الكفايات التعليمية يمثل نموذجا ً لتحقيق الجودة من حيث تحسين
المدخالت والعمليات للوصول إلى مخرجات ذات كفاءة عالية (األغا.)2018 ،
مشكلة البحث
انطالقا ً من مبادرات برامج التحول الوطني 2020م أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030م،
التي تدعو إلى تحسين نوعية وجودة التعليم في ضوء مدخل الكفايات (برنامج التحول الوطني.)2018 ،
وتحقيقا ً لتوصيات «المؤتمر السادس لتعليم وتعلم الرياضيات بالمملكة العربية السعودية» ( )2019الذي أكد على
مواكبة التطورات في المداخل الحديثة للتعليم القائم على الكفايات ،واإلفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال تعليم
الرياضيات وتعلمها.
وفي ضوء مشروع «مستقبل التعليم والمهارات لعام 2030م» الذي أعدته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لدعم
الدول لتحديد الكفايات المناسبة واستكشاف بيئات التعليم التي تدعم الكفايات (.)OECD, 2018
وبنا ًء على ما أصدره تقرير بيرسون للتعليم والمهارات المعرفية والتحصيل الدراسي العالمي ،بتعيين أستراليا كأحد
أفضل األنظمة التعليمية بين الدول ،لتضمينها للكفايات التعليمية في المناهج كمهارات وسلوكيات تُكتسب من خالل األنشطة
المنهجية والالمنهجية في جميع مراحل التعليم (.)Pearson, 2014
كما تم إجراء دراسة استطالعية على عينة من معلمي ومعلمات الرياضيات بلغ قوامها ( )30معلم ومعلمة؛ للتعرف
على آرائهم حول درجة تضمين كفايات الحساب األسترالية في كتب الرياضيات بالمرحلة االبتدائية ،والتي أشارت إلى أن
درجة التضمين لم ترتق إلى المأمول ،وأن هناك حاجة للتركيز على تضمين كفايات حديثة تناسب المرحلة العمرية ،وتواكب
التقدم التكنولوجي ،وتعد التلميذ لسوق العمل.
باإلضافة إلى ذلك ما أكدته الدراسات على أهمية تضمين الكفايات التعليمية بمناهج الرياضيات لما لها أثر إيجابي على
زيادة تحصيل التالميذ كدراسة آل شديد ( ،)2019ودراسة األغا ( ،)2018ودراسة ابن نابي ( ،)2011ودراسة بريشي
واألسود (.)2011
وما أشارت إليه الدراسات من وجود قصور في مناهج الرياضيات للصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية
السعودية ،والتأكيد على مراجعة الكتب ومصفوفة المدى والتتابع لتحسينها ،كدراسة الغامدي ( ،)2018ودراسة الحبيب
( ،)2014ودراسة الرويس (.)2011
ومن هنا برزت الحاجة إلى ضرورة تحليل كتب الرياضيات في ضوء مدخل الكفايات ،وتقديم إطار مقترح لتضمين
الكفايات التعليمية في مصفوفة المدى والتتابع ،باالستفادة من الدول الرائدة في مجال الكفايات وتحديدا ً دولة أستراليا ،وذلك
على اعتبار أنه سيمثل تجربة جديدة في تطوير مناهج قائمة على الكفايات التعليمية.
وتتحدد مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:
ما اإلطار المقترح لتضمين كفايات الحساب األسترالية في مصفوفة المدى والتتابع لمقررات الرياضيات للصفوف العليا
للمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية؟
ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:
ما درجة تضمين كفايات الحساب األسترالية في مقررات الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية
السعودية؟
ما اإلطا ر المقترح لتضمين كفايات الحساب األسترالية في مصفوفة المدى والتتابع لمقررات الرياضيات للصفوف العليا
للمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية؟
أهداف البحث
الكشف عن درجة تضمين كفايات الحساب األسترالية في محتوى مقررات الرياضيات للصفوف
.1
العليا للمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية.
تقديم إطار مقترح لتضمين كفايات الحساب األسترالية في مصفوفة المدى والتتابع لمقررات
.2
الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية.
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أهمية البحث
تقديم قائمة بكفايات الحساب األسترالية للصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية ،والتي قد تفيد مخططي
.1
ومطوري المناهج بتضمينها في محتوى مقررات الرياضيات بالمملكة العربية السعودية.
يسهم البحث في مواكبة التوجهات الحديثة نحو التعليم القائم على الكفايات في مجال تعليم
.2
الرياضيات وتعلمها.
تقديم إطارا ً مرجعيا ً يمكن االستفادة منه في إدراج كفايات حديثة بمصفوفة المدى والتتابع غير
.3
متضمنة في مقررات الرياضيات.
توجيه المعلمين والمشرفين لالهتمام بهذا التوجه عند تدريس الرياضيات في المرحلة االبتدائية.
.4
حدود البحث
الحدود الموضوعية
مقررات الرياضيات للصفوف العليا (الصف الرابع ،والصف الخامس ،والصف السادس) بالمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية
السعودية ،وتشمل كتاب الفصلين الدراسيين األول والثاني ،ويكون إجمالي الكتب ستة كتب ،بواقع كتابين لكل صف من
الصفوف.
الحدود الزمانية
تم تحليل سلسلة كتب الرياضيات للصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية طبعة 1441هـ 2019-م ،الفصل الدراسي األول من
العام 1441هـ 2019-م.
مصطلحات البحث
الكفايات ))Competencies
عرف الكفاية بأنها" :مجموعة من المعارف والمهارات واالتجاهات التي يكتسبها الطالب؛ نتيجة إعداده في برنامج تعليمي
تُ ّ
معين توجه سلوكه ،وترتقي في أدائه إلى مستوى من التمكن ،يمكنه من ممارسة مهنته بسهولة ويسر" (اللقاني والجمل،
.)231 :2013
وتُعرفها الباحثتان إجرائيا ً بأنها :تركيبة من المعارف والمهارات والقدرات واالتجاهات ،التي يجب على التلميذ أن يتقنها
كحد أدنى من األداء ،لتحقيق الكفاءة والجودة في تعلم الرياضيات وتعليمها ،وتوظيفها للتكيف مع وضعيات تعلم جديدة
وإيجاد حلول للمشكالت الحياتية المختلفة.
الكفايات التعليمية األسترالية ))Competencies Based Education Australian
عرفت الهيئة األسترالية للمناهج والتقييم وإصدار التقارير( Australian Curriculum, Assessment and
 )Reporting Authority (ACARA), 2013أن الكفاية في المنهج األسترالي:
تشمل المعارف والمهارات والسلوكيات واالتجاهات ،التي يطورها المتعلمون بثقة وفاعلية مالئمة للمواقف الحياتية المختلفة
داخل أو خارج المدرسة.
التعريف اإلجرائي للكفايات التعليمية األسترالية :سوف تتبنى الباحثتان التعريف السابق ،وتناول هذا البحث كفاية الحساب
للكشف عن درجة تضمينها في مقررات الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية.
كفاية الحساب ()Numeracy Competency
عرفت الهيئة األسترالية للمناهج والتقييم وإصدار التقارير كفاية الحساب بأنها ( :)ACARA, 2013تشمل جميع المعارف
والمهارات والسلوكيات الرياضية التي يوظفها المتعلمون بشكل فعال وهادف في مجموعة واسعة من المواقف الحياتية
المختلفة ،وت ُ ّكون لديهم فهما ً وإدراكا ً لدور الرياضيات في العالم.
وتُعرفها الباحثتان إجرائيا ً بأنها :جميع الكفايات الرياضية الحسابية لكل مجال من مجاالت مادة الرياضيات الخاصة بكل
مرحلة دراسية ،ويتحدد في ضوئها ما يجب على التالميذ معرفته وتعلمه في نهاية كل فصل دراسي ،والتي يُبحث عن
تضمينها في محتوى مقررات الرياضيات للصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية لتحقيق األهداف التعليمية.
اإلطار النظري
الكفايات األسترالية
تمهيد
تعد أستراليا واحدة من أشهر الدول المتقدمة التي يتميز تعليمها بالجودة ،من خالل اهتمامها بتطبيق منهج الكفايات الذي
يركز على إكساب المتعلمين للمعارف والمهارات واالتجاهات وكيفية استخدامها وتوظيفها داخل الصف الدراسي ،وفي
الحياة اليومية ومدى انعكاسها على توجهاتهم وشخصياتهم كمواطنين.
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تصميم المنهج األسترالي
يتم تصمم المناهج األسترالية وفق ثالثة أبعاد كاآلتي (:)ACARA, 2013
مجاالت التعلم
.1
يتكون المنهج األسترالي من ثماني مجاالت تعليمية وهي:

شكل ( )1التصميم الثالثي األبعاد للمناهج األسترالية

اللغة اإلنجليزية ،والرياضيات ،والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،وتتضمن (التاريخ ،والجغرافيا) ،والمواطنة والتربية
المدنية ،والفنون ،والتربية الصحية والرياضية ،واللغات ،والتقنيات ،وتتضمن (التصميم والتقنيات ،والتقنيات الرقمية)،
صا لاللتحاق بالتعلم المهني
ودراسات االقتصاد واألعمال تمت إضافتها كمجال اختياري للصف التاسع والعاشر ،يوفر فر ً
بعد التخرج من المدرسة.
األولويات عبر المناهج
.2
إن أولويات المناهج الدراسية تقدم أبعادًا وطنية وإقليمية وعالمية من شأنها إثراء المناهج الدراسية ،ويتم تناول هذه األولويات
عبر المنهج في محتويات مجاالت التعلم .وهي كاآلتي( :مركز التميز في التعلم والتعليم:)55-54 :2018 ،
تاريخ وثقافة السكان األصليين

يتم في هذه األولوية تقدير تاريخ وثقافة السكان األصليين ،مما يساعد التالميذ على المشاركة الفعالة في تطوير آسيا من
خالل تعميق المعرفة عن أقدم الثقافات المستمرة في العالم.
آسيا وعالقتها بأستراليا

تتيح هذه األولوية للتالميذ بأن يحتفلوا بالروابط الثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية مع آسيا ،مما يساعدهم على
إدراك التنوع في الدول ،والتعرف على تاريخ العالقات بين آسيا وأستراليا.
االستدامة

توفر هذه األولوية اكتساب المعارف والمهارات والقيم الضرورية لإلسهام في حماية البيئة ،وتعزز لدى التالميذ نماذج الحياة
البيئية والصحية واالقتصادية من أجل بقاء جماعي.
الكفايات العامة
.3
يتضمن التعليم األسترالي سبع كفايات عامة تتمثل كما في الشكل التالي:
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شكل ( )2الكفايات العامة في المنهج األسترالي

كفاية الحساب
تم وضع كفايات لمادة الرياضيات في المنهج األسترالي من المرحلة قبل االبتدائية حتى الصف العاشر ،بغرض إرشاد
التربويين المسؤولين عن بناء المناهج بااللتزام بهذه الكفايات كحد أدنى ،مع تقديم وصف لكفايات أقل عمومية لكل كفاية،
ووصف النواتج التعليمية التي من خاللها يقيس المعلم تمكن المتعلمين من إتقان هذه الكفايات (مكتب التربية العربي لدول
الخليج .)2010 ،وتنظم كفاية الحساب في ست كفايات عامة مترابطة كما حددتها الهيئة األسترالية للمناهج والتقييم وإصدار
التقارير (:)ACARA, 2013
شكل ( )3تنظيم كفاية الحساب األسترالية

كفاية التقدير والحساب باستخدام األرقام الكاملة
.1
تشمل التقدير لحل المسائل اليومية باستخدام استراتيجيات ذهنية وكتابية ورقمية ،والتعرف على استخدام المال وعمليات
الشراء وإعداد الميزانيات .ويتلخص تطبيقها في:
التعرف على األرقام واستخدامها في السياق.

التقدير والحساب.
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.2

.3

.4

.5

.6

استخدام المال.

كفاية التعرف على األنماط والعالقات واستخدامها
تشمل وصف واستخدام مجموعة واسعة من القواعد والعالقات إلكمال األنماط والتنبؤ بها ،وتطبيقها لحل المشكالت،
ويتلخص تطبيقها في:
التعرف على األنماط والعالقات.

تطبيق األنماط والعالقات لحل المسائل.

استخدام الكسور والكسور العشرية والنسب المئوية والمعدالت
تشمل التعرف على الكسور والكسور العشرية ،وتمثيلها كنسب مئوية ومعدالت ،وتطبيقها في مواقف حياتية ،ويتلخص
تطبيقها في:
تفسير المنطق النسبي.

تطبيق المنطق النسبي.

استخدام المنطق المكاني
تشمل تصور األشكال الثنائية والثالثية األبعاد وتحديدها وتصنيفها ،واستخدام التناظر واألشكال والزوايا لحل المشكالت،
وتفسير الخرائط والرسوم البيانية ،ويتلخص تطبيقها في:
تصور األشكال الثنائية والثالثية األبعاد.

تفسير الخرائط والرسوم البيانية.

تفسير البيانات اإلحصائية
تشمل تمثيل المعلومات اإلحصائية من خالل جمع وعرض ومقارنة وتقييم فعالية عرض البيانات واستخدام التمثيالت الرقمية
لوصف نتائج االحتماالت .ويتلخص تطبيقها في:
تفسير التمثيالت البيانية.

تفسير نتائج االحتماالت.

استخدام القياسات
تشمل تقدير وقياس ومقارنة وحدات القياس وقراءة الساعات والتحويل بين أنظمة الوقت المختلفة ،واستخدام الجداول الزمنية
ويتلخص تطبيقها في:
التقدير والقياس بالوحدات المترية.

التعامل مع الساعات والتقويمات والجداول الزمنية.


الدراسات السابقة
صنفت الدراسات إلى محورين على النحو التالي:
المحور األول :دراسات تناولت تحليل وتطوير مناهج الرياضيات
دراسة الغامدي ()2018
هدفت إلى تقييم محتوى كتب الرياضيات والتمارين المطورة للصفوف من األول إلى الرابع االبتدائي في المملكة العربية
السعودية في ضوء متطلبات دراسة التوجهات الدولية للعلوم والرياضيات ( .)TIMSSوتوصلت النتائج إلى أن المتوسطات
الحسابية لجميع كتب الرياضيات والتمارين في بعد المحتوى تراوحت بين ( ،)2.35:0وفي بعد الحساب تراوحت بين
( ،)1.39:0وفي بعد العمليات المعرفية (.)2.35:0
دراسة الحبيب ()2014
هدفت إلى معرفة واقع تضمين متطلبات ( )TIMSSفي كتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي في المملكة العربية
السعودية ،وتوصلت إلى ضعف تحقيق كتب الرياضيات من الصف األول إلى الصف الرابع في المرحلة االبتدائية للنسب
المحددة لمتطلبات دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم ( )TIMSSفي مجال المحتوى الرياضي وكذلك في
مجال البعد اإلدراكي.
دراسة دريب ()2011
هدفت إلى تحليل محتوى اإلحصاء واالحتماالت في كتب الرياضيات بسلطنة عمان في ضوء بعض معايير المحتوى
والعمليات للمجلس الوطني القومي لمعلمي الرياضيات ( ،)NCTMوأسفرت النتائج عن توفر معيار اإلحصاء واالحتماالت
بمستوى متوسط ،أما بالنسبة لمعايير العمليات فتوافر معيار حل المشكلة بمستوى متوسط ،في حين حصل كل من معيار
التمثيالت الرياضية والترابطات الرياضية على مستوى كبير.
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دراسة الرويس ()2011
هدفت إلى التعرف على مدى توافر معياري الترابط والتواصل الرياضي في مصفوفة المدى والتتابع للرياضيات في الصفوف
( ) 8-1بالمملكة العربية السعودية ،وتوصلت النتائج إلى توافر معياري الترابط والتواصل الرياضي بدرجة متوسطة في
كتب الرياضيات.
المحور الثاني :دراسات تناولت الكفايات التعليمية في المناهج والعملية التعليمية
دراسة سليم ()2019
هدفت إلى تقويم مناهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية في ضوء مفهوم التعليم القائم على الكفايات بمصر ،وجاءت مؤشرات
الكفايات التعليمية التالية( :التفكير الناقد ،إدارة المعلومات ،حل المشكالت ،التفكير االبتكاري ،التواصل العلمي ،المواطنة،
النمو الشخصي) ،بدرجة تحقق تراوحت بين ضعيفة إلى غير متحققة ،وتم إعداد تصور مقترح لمناهج العلوم بالمرحلة
اإلعدادية في ضوء تجارب بعض الدول.
دراسة آل شديد ()2019
هدفت إلى الكشف عن أثر التعليم القائم على الكفايات في تنمية التحصيل في الرياضيات لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي
بالمملكة العربية السعودية ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05وفق تصنيف بلوم
المعدل لصالح المجموعة التجريبية.
دراسة األغا ()2018
ً
هدفت إلى تقويم محتوى كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف العاشر األساسي وفقا لمدخل المقاربة بالكفايات ،وأظهرت
النتائج أن كتاب الرياضيات للصف العاشر يحقق مبدأ "سياق  -مشكلة أو حل المشكلة" بدرجة متوسطة ،فيما يحقق مبدأ
"سياق  -الدمج" بدرجة ضعيفة جداً ،بينما يحقق مبدأي "التعلم الذاتي أو البناء الذاتي للتعلم" و"نوعية الموضوعات المقررة"
بدرجة متوسطة.
دراسة ابن نابي ()2011
هدفت إلى معرفة مدى ترجمة الكتاب المدرسي لمادة الرياضيات في مرحلة المتوسط للمبادئ األساسية للمقاربة بالكفايات،
والكشف عن مدى التطابق بين الكفايات القاعدي ة المستهدفة في المنهج والكفايات القاعدية المستهدفة في الكتاب المدرسي
الجزائري ،وأسفرت النتائج على ترجمة الكتاب المدرسي لمادة الرياضيات السنة الثالثة من التعليم المتوسط لمبدأي (سياق
– مشكلة أو حل مشكلة ،والتعلم الذاتي أو بناء التعلم) ،وال يترجم مبدأي (سياق  -الدمج ،ونوعية الموارد).
دراسة بريشي واألسود ()2011
هدفت إلى الكشف عن أثر التعليم القائم على الكفايات وعالقته بالتحصيل الدراسي لتالميذ الصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية
بالجزائر ،وتوصلت النتائج إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل الدراسي لدى التالميذ الملتحقين بالتعليم
القائم على الكفايات تعزى لصالح الجنس والبيئة الدراسية.
التعقيب على الدراسات السابقة
 تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات التي هدفت إلى تحليل وتقويم مقررات الرياضيات ومصفوفة المدى والتتابع،
كدراسة الغامدي ( ،)2018ودراسة الحبيب ( ،)2014ودراسة دريب ( ،)2011ودراسة الرويس ( .)2011واتفقت
مع دراسة سليم ( )2019في إعداد التصور المقترح.
 اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناولها للكفايات التعليمية كدراسة سليم ( ،)2019ودراسة آل شديد
( ،)2019ودراسة األغا ( ،)2018ودراسة ابن نابي ( )2011ودراسة بريشي واألسود (.)2011
 اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اتباع المنهج الوصفي التحليلي ،ماعدا دراسة آل شديد ( )2019التي
اتبعت المنهج شبه التجريبي.
 اتفقت عينة الدراسة الحالية مع عينات الدراسات السابقة والتي تمثلت في تحليل كتب الرياضيات ،كدراسة سليم
( ،)2019ودراسة األغا ( ،)2018ودراسة الغامدي ( ،)2018ودراسة الحبيب ( ،)2014ودراسة ابن نابي (،)2011
ودراسة دريب ( .)2011واتفقت أيضا ً مع عينة دراسة الرويس ( )2011التي تمثلت في مصفوفة المدى والتتابع
للرياضيات.
 واختلفت عينة الدراسة مع دراسة آل شديد ( )2019التي تكونت من ( )45تلميذاً ،ودراسة بريشي واألسود ()2011
التي تكونت من ( )271تلميذا ً وتلميذة.
 اتفقت أداة الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت بطاقة لتحليل المحتوى ،ماعدا دراسة آل شديد (،)2019
ودراسة بريشي واألسود ( )2011التي استخدمت االختبارات التحصيلية.
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منهج وإجراءات البحث
منهج البحث
استخدم البحث المنهج الوصفي بأسلوب تحليل المحتوى.
عينة ومجتمع البحث
تطابقت عينة البحث مع جميع مجتمع البحث األصلي المتمثل في كتب الرياضيات للصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية ،ويكون
إجمالي الكتب ستة كتب بواقع كتابين لكل صف من الصفوف.
أداة البحث
تمثلت األداة في بطاقة لتحليل محتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية
وقد تم إعدادها وفق الخطوات التالية:
 -1بناء قائمة بكفايات الحساب األسترالية من المصادر التالية:
االطالع على موقع هيئة المناهج والتقييم بأستراليا (.)ACARA

مناهج الرياضيات األسترالية اإللكترونية للمرحلة االبتدائية.

مصفوفة المدى والتتابع لمحتوى مناهج الرياضيات األسترالية للمرحلة االبتدائية.

نواتج التعلم ومعايير اإلنجاز للمجاالت الرياضية لمحتوى مناهج الرياضيات األسترالية للمرحلة

االبتدائية.
االطالع على الموارد التعليمية الرقمية لمناهج الرياضيات األسترالية للمرحلة االبتدائية.

 -2إعداد بطاقة تحليل المحتوى وفق الخطوات التالية:
الهدف من التحليل :الكشف عن درجة تضمين كفايات الحساب األسترالية في مقررات الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة
االبتدائية.
عينة التحليل :كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية.
فئات التحليل :قائمة كفايات الحساب األسترالية.
وحدة التحليل :استخدم البحث الفقرة كوحدة للتحليل.
صدق أداة التحليل :تم االطالع على كفايات الحساب األسترالية ،وترجمتها وإجراء التعديالت المناسبة لها لتناسب الثقافة
اإلسالمية والبيئة العربية السعودية ،ثم عرضها على مجموعة من المحكمين في صورتها األولية إلجراء الصدق لها.
ثبات أداة التحليل :قامت الباحثة أ .تغريد حمدي بإجراء التحليل مرتين وبفاصل زمني قدره ثالثون يوماً ،وتطبيق معادلة
هولستي لحساب معامل الثبات ،وهي:
R=2(C12)C1+C2
حيث:
= Rمعامل الثبات =12C ،عدد مرات االتفاق =2C+1C ،مجموع الفئات التي حللت.
وجاءت نتيجة معامل الثبات كما في الجدول االتي:
جدول ( )1معامل ثبات أداة تحليل المحتوى
معامل الثبات لكتب الرياضيات للصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية
معامل الثبات
الصف الخامس االبتدائي الصف السادس االبتدائي
الصف الرابع
االبتدائي
0.94
0.95
0.94
معامل الثبات لكل كتاب
0.94
معامل الثبات العام
يتضح من الجدول أن قيمة معامل الثبات لكل كتاب مرتفع ،أما قيمة متوسط معامل ثبات جميع الكتب بلغت  ،0.94وبالتالي
فإن ثبات أداة البحث مرتفع.
إجراءات البحث
بناء قائمة تحليل المحتوى باالطالع على كفايات الحساب األسترالية التي قامت بإعدادها هيئة
.1
المناهج والتقييم بأستراليا (.)ACARA
القيام بتصميم استطالع إلكتروني وتوزيعه على مجموعة من معلمي ومعلمات الرياضيات
.2
للمرحلة االبتدائية.
إجراء الصدق لألداة بعرضها على المحكمين.
.3
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.4
.5
.6
.7
.8

تحليل محتوى مقررات الرياضيات وحساب تكرارات كل ما يتضمنه الدرس.
رصد النتائج ومعالجتها إحصائياً.
عرض نتائج البحث ثم تفسيرها ومناقشتها.
كتابة التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي تم الوصول إليها.
بناء اإلطار المقترح وفقا ً لنتائج البحث.

األساليب اإلحصائية
التكرارات والنسب المئوية.

معادلة هولتسي (.)Holisti

نتائج البحث ومناقشتها
السؤال األول :ما درجة تضمين كفايات الحساب األسترالية في مقررات الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية
بالمملكة العربية السعودية؟
تم حساب التكرارات والنسب المئوية لتضمين كفايات الحساب األسترالية كما يوضحها الجدول التالي:
جدول ( )2التكرارات والنسب المئوية لكفايات الحساب األسترالية المتضمنة في مقررات الرياضيات للصفوف العليا
للمرحلة االبتدائية
الصف السادس
الصف الخامس
الصف الرابع
كفايات الحساب األسترالية
االبتدائي
االبتدائي
االبتدائي
٪
ت
٪
ت
٪
ت
٪19.13
172
٪41.15
395
٪47.37 414
التقدير والحساب باستخدام األرقام الكاملة
62

٪7.09

0

٪0.00

51

٪5.67

التعرف على األنماط
والعالقات واستخدامها
٪46.38
417
٪24.17
232
استخدام الكسور والكسور العشرية والنسب ٪15.45 135
المئوية والمعدالت
٪13.13
118
٪9.06
87
٪7.21
63
استخدام المنطق المكاني
٪7.01
63
٪12.19
117
٪8.35
73
تفسير البيانات اإلحصائية
٪8.68
78
٪13.44
129
٪14.53 127
استخدام القياسات
وللحكم على درجة تضمين الكفايات تم اتباع مقياس الحكم الموضح في الجدول (:)3
جدول ( )3مقياس الحكم على تضمين كفايات الحساب األسترالية في مقررات الرياضيات
درجة التضمين
نسبة التكرار
مرتفعة جدا ً
 %75فأكثر
مرتفعة
 - %50أقل من
%75
متوسطة
 - %25أقل من
%50
ضعيفة
 - %10أقل من
%25
ضعيفة جدا ً
أقل من %10
غير متضمنة
صفر
يتضح من نتائج الجدول ( )3( ،)2ما يلي:
 .1كفاية (التقدير والحساب باستخدام األرقام الكاملة)
جاءت بنسبة ( )٪47.37في الصف الرابع ،وبنسبة ( )٪41.15في الصف الخامس ،وبنسبة ( )٪19.13في الصف السادس،
حيث:
تضمنت بدرجة متوسطة في كتاب الصف الرابع والخامس ،حيث شملت الكتب على وحدات لمجال األعداد والقيمة المكانية ،مما
يدل على أهميتها في هذه المرحلة ،إذ يعد اكتساب هذه الكفاية وإتقانها سبيالً الكتساب الكفايات األخرى المبنية عليها ،وتتفق
هذه النتيجة مع دراسة الحبيب ( )2014التي أشارت إلى أن مجال العدد جاء األعلى من بين مجاالت المحتوى الرياضي
من خالل التحليل في ضوء متطلبات (.)TIMSS
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أما في كتاب الصف السادس تضمنت بدرجة ضعيفة ،حيث أنه أهملت كفايات األعداد الصحيحة ،وقد يعود السبب إلى االعتقاد
بصعوبتها على المرحلة االبتدائية مما جاء تضمينها بالمراحل الالحقة.
كما اهتمت الكتب بتوظيف االستراتيجيات الذهنية والتحريرية بشكل كبير وإهمال التقنيات الرقمية ،ويعزى ذلك إلى أنه بالرغم
من اهتمام مؤلفي ومطوري المناهج بالمملكة العربية السعودية بربط التالميذ بالتقنية من خالل منصة عين التعليمية التي تتكون
من مواد داعمة وبعض من البرمجيات ،إال أنها إثرائية وغير إلزامية في مصفوفة المدى والتتابع إلتقان الكفايات ،وتتفق هذه
النتيجة مع دراسة األغا ( ،)2018وابن نابي ( )2011التي توصلت إلى ضعف تضمين المحتوى لنماذج رياضية توظف فيها
التكنولوجيا.
ولم تركز كتب الصفوف العليا على تضمين الكفايات المالية ،ويعزى ذلك إلى عدم إدراك مطوري ومؤلفي المناهج الدراسية ألهمية
هذه الكفايات ،والتي تعد جزءا ً من الرؤية الحديثة للمملكة العربية السعودية لعام 2030م.
كفاية (التعرف على األنماط والعالقات واستخدامها)
.2
جاءت بنسبة ( )٪7.09في الصف الرابع ،و( )٪0.00في الصف الخامس ،و( )٪5.67في الصف السادس ،حيث:
تضمنت بدرجة ضعيفة جدا ً في كتاب الصف الرابع والسادس ،ولم تتضمن نهائيا ً في كتاب الصف الخامس؛ وتتفق هذه
النتيجة مع دراسة الغامدي ( )2018التي أشارت إلى القصور الكبير في تضمين محور التعابير والمعادالت البسيطة
والعالقات بالتحليل في ضوء متطلبات (.)TIMSS
كفاية (استخدام الكسور والكسور العشرية والنسب المئوية والمعدالت)
.3
جاءت بنسبة ( )٪15.45في الصف الرابع ،و( )٪24.17في الصف الخامس ،و( )٪46.38في الصف السادس،
حيث:
تضمنت بدرجة ضعيفة في كتاب الصف الرابع والخامس ،وبدرجة متوسطة في كتاب الصف السادس ،حيث ركز كتاب
الصف السادس بصورة موسعة على الكسور بأنواعها المختلفة ،وهذا يعود لحرص مؤلفي مناهج الرياضيات بتضمين
الكفايات في هذه المرحلة التعليمية ،وتحقيق الترابط الرأسي للخبرات الرياضية وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (الرويس،
 )2011التي توصلت إلى مراعاة تسلسل المحتوى الرياضي للترابط الرأسي للخبرات الرياضية.
كفاية (استخدام المنطق المكاني)
.4
جاءت بنسبة ( )٪7.21في الصف الرابع ،و ( )٪9.06في الصف الخامس ،و( )٪13.13في الصف السادس،
حيث:
تضمنت بدرجة ضعيفة جدا ً في كتاب الصف الرابع والخامس ،وبدرجة ضعيفة في كتاب الصف السادس ،حيث أكدت دراسة
سليم ( )2019على أهمية تضمين كفايات التصميم الهندسي لتنمية المهارات الرياضية الحسابية.
باإلضافة إلى عدم تضمين المحتوى لكفايات توظف فيها التقنيات الرقمية؛ وتتفق هذه النتيجة مع دراسة األغا ( ،)2018وابن نابي
( )2011التي أشارت إلى عدم تضمين المحتوى لنماذج رياضية باستخدام التكنولوجيا ،والتي تنمي إدراك األبعاد والتحويالت
الهندسية.
كفاية (تفسير البيانات اإلحصائية)
.5
جاءت بنسبة ( )٪8.35في الصف الرابع ،و( )٪12.19في الصف الخامس ،و( )٪7.01في الصف السادس،
حيث:
تضمنت بدرجة ضعيفة جدا ً في كتاب الصف الرابع والسادس ،وبدرجة ضعيفة في كتاب الصف الخامس؛ حيث جاءت الكتب بتكرار
الكفايات اإلحصائية ،والتي قد تحتاج إلى مراجعة كونها كفايات سبق تناولها في الصفوف الدنيا ،والتوجه إلى تضمين كفايات
أخرى لتقليل العبء على الصفوف الالحقة.
باإلضافة إلى عدم تضمين كفايات توظف فيها التقنيات الرقمية؛ وجاءت هذه النتيجة موافقة لدراسة دريب ( ،)2011ودراسة
(الرويس )2011 ،التي توصلت إلى أن معايير محتوى اإلحصاء واالحتماالت لم تتبع التسلسل المنطقي في كتب الرياضيات
عبر الصفوف بالمرحلة االبتدائية ،باإلضافة إلى القصور في استخدام البرامج اإلحصائية في الرياضيات بصورة عامة،
وفي مجال اإلحصاء واالحتماالت بشكل خاص.
كفاية (استخدام القياسات)
.6
جاءت بنسبة ( )٪14.53في الصف الرابع ،و( )٪13.44في الصف الخامس ،و( )٪8.68في الصف السادس ،حيث:
تضمنت بدرجة ضعيفة في كتاب الصف الرابع والخامس ،وبدرجة ضعيفة جدا ً في كتاب الصف السادس ،حيث لم تتطرق لكفايات
وحدات الزمن ودرجات الحرارة ،ومقارنة الوحدات المترية.
السؤال الثاني :ما اإلطار المقترح لتضمين كفايات الحساب األسترالية في مصفوفة المدى والتتابع لمقررات الرياضيات للصفوف
العليا للمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية؟
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جاء اإلطار المقترح بتقديم قائمة بالكفايات التي يمكن تضمينها في مصفوفة المدى والتتابع لجميع المجاالت الرياضية لمقررات
الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية ،واستند بناء التصور المقترح إلى المراجعة التحليلية لقائمة كفايات الحساب
األسترالية ،ونتائج عملية التحليل لمقررات الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية،
واالطالع على مصفوفة المدى والتتابع األسترالية ،ومصفوفة المدى والتتابع لمادة الرياضيات بالمملكة العربية
السعودية .ويهدف اإلطار المقترح إلى:
 تحقيق االستمرارية والترابط الرأسي والتكامل األفقي بين الكفايات الرياضية عبر الصفوف المتتالية.
 ربط الكفايات التعليمية بواقع وبيئة التلميذ ،وثقافات الدول المختلفة.
 ربط الكفايات التعليمية بالتقنيات والتكنولوجيا الرقمية ،وبرمجيات التعلم الذكي في تعليم الرياضيات
وتعلمها.
 تضمين كفايات حديثة تواكب تغيرات العصر وتعد التلميذ لسوق العمل.
جدول ( ) 4اإلطار المقترح لتضمين كفايات الحساب األسترالية في مصفوفة المدى والتتابع لمقررات الرياضيات للصفوف العليا
للمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية
الصف الرابع االبتدائي
المجال
الرئيسي

األعداد والجبر

الهندسة والقياس

الكفايات
األعداد والعمليات
 تطبيق خصائص الضرب في حل مسائل حياتية. استخدام البرمجيات في حل مسائل الضرب والقسمة.الكسور والكسور العشرية
 التعرف على عائالت الكسور المتكافئة باستخدام المحسوسات والصور. تمثيل الكسور على خط األعداد.األنماط والجبر
 إنشاء وإكمال ووصف أنماط الضرب والقسمة العددية على األعداد الكلية. تمثيل المسائل الحياتية بجمل الضرب والقسمة العددية. ترجمة جمل الضرب والقسمة العددية إلى مسائل لفظية. إيجاد القيم المجهولة في جمل الجمع والطرح العددية المتكافئة.المال والرياضيات المالية
 حل مسائل حياتية تتضمن المال. حل مسائل عن النقود السعودية تتضمن اللاير والهلل والقرش. إعداد موازنات مالية أسبوعية.األشكال والتحويالت الهندسية
 إنشاء تصاميم هندسية حول خط التماثل باستخدام البرمجيات. تصميم أشكال هندسية بالتركيب والتجزئة ألشكال ثنائية األبعاد.الزوايا
 رسم زوايا معلومة القياس. التعرف على رموز تسمية الزوايا.الموقع
 التعرف على المقاييس المستخدمة على خرائط المدن والمناطق الريفية. المقارنة بين المقاييس الخرائط المختلفة.القياس
 -قراءة أدوات القياس ،مثل :الميزان ،المخبار المدرج ،شريط القياس.
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 استخدام أدوات القياس لمقارنة األطوال والكتل والسعات ودرجات الحرارة ،وحل مسائل حياتيةعليها.
 التعرف على وحدات قياس درجة الحرارة (سيلزيوس ،فهرنهايت). التحويل بين وحدات الزمن (الثانية ،الدقيقة ،الساعة ،اليوم ،األسبوع ،الشهر ،السنة ،العقد،القرن).
 مقارنة المساحات بشبكة المربعات. مقارنة األحجام بالوحدات المكعبة.التمثيالت البيانية واإلحصائية

اإلحصاء
واالحتماالت

 استخدام طرق متنوعة لجمع البيانات اإلحصائية ،مثل :المقابالت ،االستبيانات ،التقارير،والمقارنة بينها.
 تمثيل البيانات اإلحصائية بالقطاعات الدائرية تمثيل البيانات اإلحصائية في أعمدة بيانية ،وجداول تكرارية ،والصور باستخدام التكنولوجيا. صياغة أسئلة عن البيانات الممثلة بيانياً.االحتماالت
 -وصف االحتماالت بالنسب المئوية.

الصف الخامس االبتدائي
المجال الرئيسي

األعداد والجبر

الهندسة
والقياس

الكفايات
األعداد والعمليات
 حل مسائل العمليات الحسابية األربعة باستخدام البرمجيات. حل مسائل ضرب عدد من ثالثة أو أربعة أرقام في عدد من رقمين على األكثر باستخدام البرمجيات. التحقق من معقولية اإلجابة في مسائل العمليات الحسابية األربعة باستخدام اآللة الحاسبة. استكشاف استراتيجيات الضرب ،مثل :نماذج المستطيالت ،المصفوفات ،الشبكة اإليطالية ،قانونالتوزيع ،وتجزئة األرقام.
الكسور والكسور العشرية
 نمذجة مسائل جمع وطرح الكسور ذات المقامات الموحدة باستخدام خط األعداد والنماذج الكسرية.األنماط والجبر
 إنشاء وإكمال ووصف أنماط الجمع والطرح على الكسور والكسور العشرية واألعداد الكلية باستخدامرقائق الكسور والنماذج الكسرية وخط األعداد.
 إيجاد القيم المجهولة في جمل الضرب والقسمة العددية المتكافئة.المال والرياضيات المالية
 إعداد موازنات مالية شهرية. استخدام االنترنت للشراء من خالل البرمجيات. التعرف على عمالت الدول العربية والخليجية والواليات المتحدة األمريكية. التحويل بين العمالت بناء على سعر صرف معطى.األشكال والتحويالت الهندسية
 وصف عناصر األشكال الثنائية األبعاد الممثلة رقمياً ،مثل :الصور الفوتوغرافية والرسومات. -ربط المجسمات بشبكاتها ،مثل :متوازي المستطيالت ،المكعب ،المنشورات ،والمخروط ،والهرم.
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اإلحصاء
واالحتمال

 تكبير وتصغير األشكال الثنائية األبعاد بالشبكات والتكنولوجيا. مقارنة خصائص الصورة الناتجة عن التكبير والتصغير بالصورة األصلية. استكشاف التحويالت الهندسية بالتكنولوجيا.الزوايا
 رسم الزوايا بالبرمجيات. تقدير ومقارنة قياسات الزوايا بالدرجات.الموقع
 رسم الخرائط في المستوى اإلحداثي لتحديد المواقع عليها. وصف المواقع على خرائط لمستوى االحداثي باستخدام مفتاح الخريطة والمعالم واالتجاهات.القياس
 اختيار الوحدة المترية المناسبة لقياس الطول (مليمتر ،سنتيمتر ،ديسيمتر ،متر ،كيلومتر). اختيار الوحدة المترية المناسبة لقياس الكتلة (مليجرام ،جرام ،كيلوجرام ،طن). اختيار الوحدة المترية المناسبة لقياس السعة (مليلتر ،لتر ،كيلولتر ،ميجا لتر). اختيار الوحدة المترية المناسبة لقياس الحجم (ديسيمتر مكعب ،سنتيمتر مكعب ،متر مكعب ،ديكامترمكعب).
 المقارنة والتحويل بين أنظمة الساعات ( 12و 24ساعة).التمثيالت البيانية واإلحصائية
 جمع البيانات اإلحصائية الوصفية والكمية بالمالحظة واالستبيانات والمقابالت. تمثيل البيانات اإلحصائية في أعمدة بيانية ،وجداول تكرارية ،والنقاط ،وقطاعات دائرية بالتكنولوجيا. تحديد الطريقة المناسبة لتمثيل البيانات اإلحصائية وتبرير سبب االختيار. مقارنة التمثيالت البيانية لمجموعات البيانات المختلفة للمساعدة في اتخاذ القرارات.االحتماالت
 -وصف االحتماالت بالنسب المئوية.

الصف السادس االبتدائي
المجال
الرئيسي

األعداد
والجبر

الكفايات
األعداد والعمليات
 التعرف على األعداد المربعة واألعداد الهرمية الثالثية. التعرف على األعداد الصحيحة. تمثيل األعداد الصحيحة على خط األعداد وتحديدها من خالل موقعها. ترتيب األعداد الصحيحة حول الصفر على خط االعداد. حل مسائل حياتية تتضمن األعداد الصحيحة باستخدام خط األعداد. استخدام التكنولوجيا لحل مسائل تتضمن العمليات الحسابية األربعة على األعداد الكلية.الكسور والكسور العشرية
 تمثيل الكسور أو تحديدها من خالل موقعها على خط األعداد ذات المقامات الموحدة أو أحدالمقامين من مضاعفات المقام اآلخر.
 نمذجة مسائل جمع وطرح الكسور ذات المقامات الموحدة أو أحد المقامين من مضاعفاتالمقام اآلخر باستخدام خط االعداد والنماذج الكسرية.
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الهندسة
والقياس

اإلحصاء
واالحتمال

 إيجاد كسر من عدد كلي/باستخدام التكنولوجيا. جمع وطرح وضرب وقسمة الكسور العشرية بالتكنولوجيا.األنماط والجبر
 إنشاء وإكمال ووصف أنماط الجمع والطرح على الكسور والكسور العشرية واألعداد الكلية.المال والرياضيات المالية
 حل مسائل حسابية عن خصومات بيع السلع بنسبة ( / )٪50 ،٪25 ،٪10باستخدامالتكنولوجيا.
 إيداع وسحب وتحويل األموال من خالل (اإلنترنت ،البنوك ،بطاقات االئتمان ،الصرافاآللي) بالبرمجيات.
األشكال والتحويالت الهندسية
 بناء المنشورات واألهرام باستخدام الشبكات والنماذج الهيكلية. رسم صورة أشكال بالتحويالت الهندسية على المستوى اإلحداثي بالتكنولوجيا.الزوايا
 إيجاد قياسات الزوايا المجهولة بالتكنولوجيا. تقدير ومقارنة قياسات الزوايا بالدرجات بالتكنولوجيا.الموقع
 وصف المواقع على نظام اإلحداثيات الديكارتي باستخدام األرباع األربعة.القياس
 التحويل بين وحدات الطول المترية (مليمتر ،سنتيمتر ،ديسيمتر ،متر ،كيلومتر). التحويل بين وحدات الكتلة المترية (مليجرام ،جرام ،كيلوجرام ،طن). التحويل بين وحدات السعة المترية (مليلتر ،لتر ،كيلولتر ،ميجا لتر). حل مسائل مقارنة األطوال والمساحات بمواد ملموسة ووحدات مألوفة /باستخدام التكنولوجيا. الربط بين الحجم والسعة ووحدات قياسهم. إعداد وقراءة وتفسير الجداول الزمنية وأجندة التقويم.التمثيالت البيانية واإلحصائية
 مقارنة الرسوم البيانية المختلفة بذكر أوجه التشابه واالختالف وفائدة كل تمثيل في تفسيرالبيانات.
 تفسير البيانات الثانوية الممثلة بيانيا ً في الوسائط الرقمية.االحتماالت
 تكرار تجارب االحتماالت والمقارنة بينها للتنبؤ بالنتائج باستخدام التكنولوجيا. -المقارنة بين االحتمال التجريبي واالحتمال النظري.

التوصيات:
.1
.2
.3
.4

عقد ورش عمل لفرق تطوير وتخطيط مناهج الرياضيات بمراحل التعليم العام لتصميم أنشطة وتدريبات
في ضوء مدخل الكفايات التعليمية.
إعداد برامج تدريبية للمعلمين لتدريبيهم على التدريس وتصميم األنشطة وفق التعليم القائم على الكفايات.
تضمين مصفو فة المدى والتتابع كفايات رياضية توظف فيها التقنيات الرقمية ،وتربط المتعلم بالحياة،
وثقافات الدول المختلفة.
تحقيق الترابط الرأسي واالستمرارية المنظمة في نسب تضمين الكفايات الرياضية في مقررات الرياضيات
للمرحلة االبتدائية.

المراجع
أوالً :المراجع العربية
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الوكيل ،حلمي ،والمفتي ،محمد .)2017( .أسس بناء المناهج وتنظيماتها .ط .10عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.
ابن نابي ،نصيرة .)2011( .تقويم الكتاب المدرسي لمادة الرياضيات وفق المقاربة بالكفايات :دراسة تحليلية لكتاب السنة
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دور الشراكة األسرية في إثراء فاعلية نموذج تدريسي قائم على التعلم السريع في تنمية التحصيل في الرياضيات لدى
تالميذ الصف السادس االبتدائي
 وزارة التعليم-  عبد هللا بن ضيف هللا آل شديد.أ
:المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن دور الشراكة األسرية في إثراء فاعلية نموذج تدريسي قائم على التعلم السريع لتنمية التحصيل
 واختبار، واستخدمت الدراسة استبانة نحو الشراكة في إثراء فاعلية النموذج.في الرياضيات لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي
 تم تطبيقها على عينة الدراسة التي تكونت من، وبعد قياس صدق أدوات الدراسة وثباتها،في تنمية التحصيل وفق هذا النموذج
 ومن عينة التالميذ التي تم تقسيمها إلى مجموعتين،) أسرة21( األسرة (أولياء أمور تالميذ المجموعة التجريبية) وعددها
 وقد استغرقت التجربة عا ًما دراسيًا.) تلميذًا21( إحداهما مجموعة تجريبية واألخرى ضابطة وبلغ عدد أفراد كل مجموعة
ً
.م2017-2016  الموافق، هـ1438 – 1437 كامال على مدار فصلين دراسيين متتاليين للعام
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن متوسط رتب درجات األسرة (أولياء أمور تالميذ المجموعة التجريبية) يوافقون بشدة على
 تقويم تعلم التالميذ في الرياضيات) بينما، تنفيذ درس الرياضيات،محاور الشراكة األسرية في (تخطيط تدريس الرياضيات
 حيث وجد أن هناك، وهو ما انعكس على تحصيل أبنائهم للرياضيات.يوافقون بصورة عامة في محور تحصيل الرياضيات
 حسب،فرقًا ذا داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل البعدي
) في جميع المستويات والدرجةTIMMS(  االستدالل) وفق تصنيف االختبارات الدولية، التطبيق،المستويات اإلدراكية (المعرفة
 وأن المتغير. وذلك لصالح متوسط رتب درجات تالميذ المجموعة التجريبية،الكلية للوحدات التعليمية من مقرر الرياضيات
) له تأثير متوسط في تنمية جميع المستويات اإلدراكية لدى تالميذHTTA المستقل (النموذج التدريسي القائم على التعلم السريع
.المجموعة التجريبية بالمقارنة بتالميذ المجموعة الضابطة
. التحصيل في الرياضيات، التعلم السريع، الشراكة األسرية:الكلمات المفتاحية
Abstract
This study aimed to reveal the role of family partnership in enriching the effectiveness of
a teaching model based on Accelerated Learning to develop achievement in mathematics
among sixth-grade primary students. The study used a questionnaire towards partnership
to enrich the efficacy of the model, and a test in developing achievement according to this
model. After measuring the validity and consistency of the study tools, it was applied to
the study sample that consisted of the family (parents of students of the experimental
group) and its number (21) families, and from the students sample Which was divided
into two groups, one experimental group and the other control group, and the number of
members of each group (21) students. The experiment took an entire academic year over
two consecutive semesters of the year 1437-1438 AH, corresponding to 2016-2017 AD.
The results of the study found that the average ranks of family grades (parents of students
of the experimental group) strongly agree on the axes of family partnership in (planning
math teaching, implementing a math lesson, evaluating pupils' learning in mathematics)
while agreeing with a general voice in the axis of mathematics achievement. This was
reflected in their children's mathematics achievement.
There is a statistically significant difference between the average scores of the students
of the experimental and control groups in the achievement posttest according to the
cognitive levels (knowledge, application, and inference) according to the International
Test Classification (TIMMS) at all levels and the total grade of the mathematics units for
the sake of experimental group students. The independent variable (the proposed
accelerated learning-based instructional model) has an intermediate effect on the
development of all cognitive levels and the overall score of the mathematical
achievement of the educational units of the experimental group compared to the control
group.
Keywords: Family Partnership, Accelerated Learning, Mathematics Achievement.
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المقدمة
يُعتبر مدخل الشراكة المجتمعية من أهم مداخل إصالح التعليم وتطويره في كثير من النظم التعليمية المعاصرة؛ لذا تولي
الدول المعاصرة أهمية كبرى لمشاركة المؤسسات والمنظمات المجتمعية المختلفة في عملية النمو والتطور في مجاالت الحياة
المختلفة خاصة مجال التعليم.
وتعتمد فلسفة هذا المدخل على أن المدرسة وحدها ليست المسئولة عن التعليم بل أصبح التعليم قضية مجتمعية تعتمد على
دعم ومشاركة األسرة ،والمجتمع المحلي المحيط بالمدرسة (إبراهيم ،)2016 ،في مواجهة المشكالت والقضايا التعليمية،
والتحديات الخطيرة التي تواجه المجتمع والمنظومة التعليمية القائمة فيه بحاضرها ومستقبلها في إطار استثمار بشري وتنمية
وطنية مستقبلية واعدة (وهبة .)2016 ،وبالتالي فهي صياغة جديدة للعالقة بين المدرسة والمجتمع؛ لتسقط فيها الحواجز التقليدية
بين العملية التعليمية الرسمية المحدودة بالمناهج والقاعات الدراسية ،واألطر الزمنية إلى عالم أوسع تتكامل فيه مسئولية الدولة
عن التعليم مع مسئولية أولياء األمور وغيرهم من المواطنين ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ،من أجل إصالح وتطوير
نظام التعليم لبناء مجتمع المعرفة ،وتجويد العملية التعليمية؛ للوصول إلى الجودة في مخرجات التعليم (أحمد.)2007 ،
وتعتمد الشراكة المجتمعية في التعليم على تعاون أطراف ثالثة م ًعا وهي :المدرسة ،واألسرة ،والمجتمع المحلي ،حيث
تتكامل فيما بينها نحو إعداد التلميذ الصالح في مجتمعه (إبراهيم .)2016 ،وتعد شراكة األسرة من أهم العوامل التي تؤدي إلى
نجاح العملية التعليمية في المدارس ،باعتبارها نواة المجتمع والحاضنة األولى لألبناء قبل المدرسة ،والراعي الرئيس الحتياجاتهم
(وثيقة الرؤية ،)2016 ،كما أكدت إحدى الدراسات أن أهم الشركاء مع المدرسة هم" :األسرة ،والجامعة ،والمؤسسات التعليمية،
والشركات (المصانع ،وأماكن العمل) ،والمكتبات" (عوض .)483 :2012 ،وقد أكد على ذلك تقرير اليونسكو الصادر عام
 1996م دعوة للشراكة من جانب مؤسسات الدولة المختلفة وخاصة األسرة في العملية التعليمية ( Delors et
 ،)al.,1996:.124لذلك اهتمت بعض الدول بإشراك األسرة في العملية التعليمية .وقد أشارت بعض الدراسات أن شراكة
األسرة في تعليم األبناء للرياضيات تسهم في رفع مستوى تحصيل التالميذ مثل دراسة كل منSimon 2000; Epstein ( :
 .) 2001كما أن هناك العديد من النماذج الدولية التي نجحت إلى حد بعيد في ضبط العالقة بين الشراكة األسرية والمدرسة،
ومن أمثلة هذه الدول :الواليات المتحدة األمريكية ،فقد عملت المدارس فيها على جعل اآلباء متداخلين في عملية التعليم ،بحيث
يقومون بتقديم خدمات للمدرسة وتدريس المواد المختلفة ألبنائهم داخل المنزل ،وتقوم المدرسة أيضًا بتقديم العديد من الخدمات
لألسرة ،كما تكونت جماعة تسمي "جماعة الدرس والمناقشة" ،وتتكون من اآلباء والمعلمين إلزالة الحواجز التي بينهم ،ودراسة
أساليب وطرائق التدريس الحديثة ،وتنعقد هذه الجماعة في المساء ليتمكن أولياء األمور الذين يعملون في فترات صباحية من
حضورها ،ولقد أثبتت هذه الجماعة فائدتها كوسيلة لتثقيف اآلباء ،فيها يتعلمون من بعضهم البعض ،ويكتسبون معرفة وفه ًما
للتالميذ (.)Sande,2010
وفي ضوء ما سبق كانت الحاجة الميدانية والعلمية في البحث عن نماذج حديثة للتدريس تعمل على تنمية تحصيل الرياضيات
من خالل تفعيل دور األسرة في العملية التعليمية تحقيقًا لمبدأ الشراكة في إطار تربوي متكامل يساعد على تنمية تحصيل
الرياضيات لدى التالميذ ،وإكسابهم االستعداد لما هو متوقع حدوثه في المستقبل.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
على الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة التعليم من خالل عدد من المشروعات التطويرية التي تستهدف العملية التعليمية
وتفعيل دو ر الشراكة المجتمعية فيها خاصة الشراكة األسرية إال أن واقع الدراسات يشير إلى اهتمام الدول المتقدمة بذلك ،بينما
لم تحظ شراكة األسرة مع المدرسة في العملية التعليمية بصفة عامة ،وتعليم الرياضيات بصفة خاصة باهتمام وفير من قبل
الباحثين في هذا المجال في الدول العربية ،كما أشارت إليه بعض الدراسات (عاشور2011،؛ عوض2012 ،؛ السلولي2015،؛
وهبة ،) 2016 ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن الناظر إلى الواقع الفعلي لطرائق تدريس الرياضيات يتضح له أنه دون
المأمول ويظهر ذلك من خالل نتائج بعض الدراسات مثل :دراسة الفرهود ( )2007اعتماد المعلمين على استخدام طرائق
التدريس التقليدية التي تعتمد على التلقين واإللقاء من جانب المعلم أكثر شيوعًا في التدريس ،وتوصلت دراسة الحربي والمعثم
( ) 2013أن أبرز مشكالت معلمي الرياضيات المبتدئين تمثلت في ضعف قدرة المعلم على استخدام استراتيجيات التدريس
الحديثة التي يعتمد عليها تدريس مناهج الرياضيات المطورة .األمر الذي أدى إلى ضعف التالميذ في تحصيل الرياضيات ،حيث
كشفـت نتـائج دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم ( )TIMSSضعفًا واض ًحا في مستويات تالميذ المملكة بشكل
عام في القدرات الرياضية ،وتم عزو ذلك الضعف إلى عوامل كثيرة ومتعددة منها :اعتماد ممارسات معلمي الرياضيات في
أثناء عملية التعليم والتعلم على تلقين المعرفة الرياضية ،وضعف العالقة بين األسرة ومعلمي الرياضيات في العملية التعليمية.
وهذا يوحي بدوره أن هناك فجوة بين شراكة األسرة وممارسات معلمي الرياضيات في العملية التعليمية ،حيث تمثلت هذه
قاصرا على متابعة تحصيل وتعلم
الفجوة في دور األسرة من المشاركة كان محدودًا في عملية تعليم وتعلم الرياضيات ،فكان
ً
أبنائهم فقط ،دون أن يكون هناك مشاركة إيجابية وتفاعلية مع هذه العملية في تحديد أهدافها ومحتواها وطرائق تدريسها،
ومساعدة المعلمين على أداء أدوارهم بفاعلية أكثر لالرتقاء بأداء التالميذ ،وهذا ما أشارت إليه بعض الدراسات كدراسة
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(الحجرية )2012 ،حيث مازالت شراكة األسرة في عملية التعليم المدرسي في مستوى التجريد ،وتحتاج إلى اهتمام أكبر ليصبح
سا .ويمكن التعبير عن مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي :كيف يمكن تفعيل دور الشراكة
واقعًا حقيقيًا وملمو ً
األسرية في إثراء فاعلية نموذج تدريسي قائم على التعلم السريع في تنمية التحصيل في الرياضيات لدى تالميذ الصف السادس
االبتدائي؟
وتتطلب اإلجابة عن هذا السؤال الرئيس اإلجابة عن السؤالين التاليين:
 .1ما دور األسرة في فاعلية النموذج التدريسي القائم على التعلم السريع في تنمية التحصيل في الرياضيات لدى تالميذ الصف
السادس االبتدائي؟
 .2ما فاعلية النموذج التدريسي القائم على التعلم السريع في تنمية التحصيل في الرياضيات لدى تالميذ الصف السادس
االبتدائي؟
أهداف الدراسة:
سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 .1التعرف على دور األسرة في فاعلية النموذج التدريسي القائم على التعلم السريع في تنمية التحصيل في الرياضيات لدى
تالميذ الصف السادس االبتدائي.
 .2التعرف على فاعلية نموذج تدريسي قائم على التعلم السريع في تنمية التحصيل في الرياضيات وفق تصنيف اختبار
( )TIMSSلنواتج التعلم لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي.
فروض الدراسة:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة
في التحصيل الرياضي للوح دات التعليمية المختارة من مقرر الرياضيات للصف السادس االبتدائي بشقيه :الفصل الدراسي
األول ،والفصل الدراسي الثاني وفق تصنيف اختبار ( )TIMSSلنواتج التعلم ،وذلك في االختبار البعدي.
أهمية الدراسة:
تبرز أهمية الدراسة الحالية فيما يأتي:
 يمكن أن تسهم في نشر الوعي بضرورة شراكة األسرة في عملية تعليم وتعلم الرياضيات عن طريق نموذج تدريسي قائم
على التعلم السريع كأحد التوجهات الحديثة في تعليم الرياضيات وتعلمها.
 يمكن أن تفيد أولياء األمور (األسرة) للتعرف على المجاالت التي يمكن من خاللها تفعيل مشاركتهم في تحسين تدريس
أبنائهم في الرياضيات.
 يمكن أن تفيد نتائج الدراسة الحالية صانعي القرارات في وزارة التعليم والمهتمين بقضايا التعليم على زيادة فاعلية الشراكة
األسرية في إثراء فاعلية أداء معلمي الرياضيات في تحسين مستوى تدريس أبنائهم.
حدود الدراسة:
 الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة الحالية على دروس الوحدات التعليمية من مقرر الرياضيات للصف السادس
االبتدائي طبعة ( 1438 – 1437هـ) بشقيه الفصل األول ،والثاني ،اآلتية :الجبر؛ األنماط العددية والدوال ،واإلحصاء
والتمثيالت البيانية ،والعمليات على الكسور العشرية للفصل الدراسي األول ،ووحدة العمليات على الكسور االعتيادية،
والهندسة :الزوايا والمضلعات ،والقياس :المحيط والمساحة والحجم للفصل الدراسي الثاني؛ لتالئم محتوى اختبارات
(.)TIMSS
ً
كامال على مدار فصلين
 الحدود الزمانية :طبقت الدراسة خالل العام1438 -1437 :هـ ،واستغرقت عا ًما دراسيًا
دراسيين متتاليين.
تحديد مصطلحات الدراسة:
الشراكة األسرية (:)Family Partnership
يعرفها إبراهيم ( ) 40 :2016بأنها" :مسئولية مشتركة والتزام متبادل في العملية التعليمية بين المدارس واألسر لتدعيم
وتنمية تعلم التالميذ".
ويقصد بالشراكة األسرية إجرائيًا بأنها :تعاون األب أو األم أو من يقوم مقام ولي أمر التلميذ ،حيث يتم تنسيق كافة الجهود
التعاونية وتركيزها في تنمية تحصيل الرياضيات بين المدرسة (معلمي الرياضيات) واألسرة (ولي أمر تلميذ الصف السادس
االبتدائي) من خالل نموذج تدريسي قائم على التعلم السريع ،ممن استجابوا على أداة الدراسة.
فاعلية (:)Effectiveness
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ويعبر مصطلح الفاعلية بالدراسات التربوية التجريبية عن مدى األثر الذي يمكن أن تحدثه المعالجة التجريبية باعتبارها
ً
مستقال في أحد المتغيرات التابعة (شحاتة ،والنجار.)230 :2011،
متغيرا
ً
ويقصد بها في الدراسة الحالية بأنها :معدل الزيادة في درجات تالميذ الصف السادس االبتدائي في اختبار تحصيل الرياضيات
والمرتبطة بتطبيق النموذج التدريسي القائم على التعلم السريع.
التعلم السريع (:)Accelerated Learning
عرفه بويد ( )Boyd,2007بأنه نموذج متعدد األبعاد يعتمد على التجربة العملية والمشاركة الفعالة من قبل التالميذ.
ّ
ويقصد به إجرائيًا :قدرة تلميذ الصف السادس االبتدائي على اكتساب التحصيل في الرياضيات عن طريق نموذج تدريسي
قائم على التعلم السريع ،يعتمد على الجهود المشتركة بين معلم الرياضيات واألسرة إلثراء فاعليته نحو تحصيل الرياضيات.
التحصيل (:)Achievement
"مدى استيعاب التالميذ لما تعلموه من خبرات معينة ،من خالل مقررات دراسية ،ويُقاس بالدرجة التي يحصل عليها التالميذ
في االختبارات التحصيلية المعدة لهذا الغرض" (اللقاني والجمل.)84 :2013،
ويقصد بالتحصيل إجرائيًا :ما اكتسبه التالميذ من معرفة رياضية في أثناء دراستهم للوحدات التعليمية المختارة في مقرر
الرياضيات للصف السادس االبتدائي بشقيه الفصل الدراسي األول والثاني ،ويُقاس بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ في االختبار
المعد لذلك.
الخلفية النظرية:
نظرا لما يشهده العصر الحديث من ثورات علمية متالحقة
برزت فكرة الشراكة المجتمعية في التسعينات من القرن العشرينً ،
وتطورات في كثير من المجاالت ،األمر الذي انعكس على مؤسسات التعليم التي لم تعد قادرة بمفردها على القيام بأدوارها
بمعزل عن المجتمع ومؤسساته وفرض عليها ضرورة ملحة لالنفتاح على المجتمع وتعزيز إقامة عالقة شراكة مع مؤسساته
(عطية.)2016 ،
وتعتمد الشراكة المجتمعية في التعليم على أطراف ثالثة هي :المدرسة ،واألسرة ،والمجتمع المحلي ،وبالتالي فهي صياغة
جديدة للعالقة بين المدرسة والمجتمع ،حيث تتكامل فيه مسئولية الدولة عن التعليم مع مسئولية أولياء األمور وغيرهم من
المواطنين ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ،من أجل إصالح وتطوير نظام التعليم لبناء مجتمع المعرفة؛ للوصول إلى
الجودة في مخرجات التعليم (أحمد.)2007 ،
وتعد األسرة من أهم عناصر الشراكة المجتمعية مع المدرسة؛ لذلك لم يعد الدور التقليدي لألسرة (أولياء األمور) المتمثل
في المشاركة في اللجان المدرسية ،كافيًا ومالئ ًما لمتطلبات العصر الراهن ،بل يجب إشراكهم في العملية التعليمية ،والمساهمة
الفعالة في إثراء عملية التعليم والتعلم .وهذا يعد من التوجهات الحديثة في تحقيق أهداف رؤية المملكة التعليمية ( )2030في
إشراك ( )% 80من األسر في العملية التعليمية من خالل اقتراحاتهم ومناقشة القضايا التي تمس تعليم أبنائهم (وثيقة الرؤية،
 .)2016وبالتالي هدفت هذه الشراكة إلى إحداث تحول نوعي في دور كل من األسرة والمدرسة ،بحيث يتحول دور األسرة من
المشاركة المحدودة في عملية تعليم الرياضيات وتعلمها عن طريق متابعة تحصيل وتعلم أبنائهم ،إلى المشاركة اإليجابية والفعالة
مع هذه العملية ،والمساهمة في تحديد أهدافها ومحتواها وأنشطتها وطرائق تدريسها ،مما يفتح الباب واس ًعا أمام التالميذ والمعلمين
للتحرر من قيم وتقاليد ومفاهيم النسق التعليمي التقليدي ،والخروج من عمليات الحفظ والتلقين إلى تنمية القدرة لدى التلميذ على
"التعلم" في إطار عالقات اجتماعية تقوم على الشراكة والثقة والتعاون المتبادل مع المدرسة.
وعلى أثر ذلك برزت نماذج للشراكة الفعالة بين المدرسة واألسرة ،واقتصرت الدراسة الحالية على نموذج أبيشتاين
( ،)Epstein ,s Modelكما ذكره (إبراهيم)88 -76 :2016 ،؛ يُنسب هذا النموذج إلى جويس ل .أبيشتاين وهي عالمة في
جامعة جونز هوبكنز في الواليات المتحدة األمريكية ،وقد قامت بسلسلة من األبحاث والدراسات عن الشراكة بين المدرسة
واألسرة والمجتمع ،وعلى أثرها قدمت نموذ ًجا في الشراكة المجتمعية ،ويهدف النموذج إلى تدعيم التعاون والروابط بين المدرسة
واألسرة والمجتمع بمنظماته المختلفة؛ لتعزيز التنمية االجتماعية والفكرية والعلمية للتالميذ .ويتكون هذا النموذج من ستة
مجاالت ،وكل مجال يتضمن نماذج الممارسات ،والتحديات ،وإعادة التحديد ،والنتائج المتوقعة للتالميذ ،واألسرة والمعلمين
وتتمثل هذه المجاالت في:
 .1الوالدية (:)Parenting
ويعني التزام بمساعدة األسرة على بناء بيئة منزلية فعالة تدعم األبناء التالميذ كمتعلمين.
التواصل (:)Communicating
.2
إيجاد قنوات التواصل مفتوحة وموثوق بها وفعالة ،وثنائية االتجاه بين المنزل والمدرسة والعكس.
التطوع (:)Volunteering
.3
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أي أن المدرسة توفر أنظمة تمكن األسر من تسخير جزء من وقتهم ومواهبهم وقدراتهم لدعم المدرسة والمعلمين والتالميذ،
وتحسين التوظيف والتدريب والعمل.
التعلم في المنزل (:)Learning at Home
.4
أي أن المدرسة تساعد األسرة على فهم الواجبات المنزلية ألبنائهم التالميذ ومهارات المواد الدراسية ،والقرارات المرتبطة
بالمقررات الدراسية.
المشاركة في صنع القرار (:)Sharing in Decision Making
.5
أي أن المدرسة تشرك األسرة في صنع واتخاذ القرارات المدرسية من خالل المجالس واللجان وجماعات النشاط وغيرها من
التنظيمات داخل المدرسة.
التعاون مع المجتمع المحلي (:)Collaborating with the Community
.6
تنسيق الموارد لألسر والتالميذ والمدرسة مع جماعات المجتمع المحلي ،بما في ذلك الشركات والوكاالت والمنظمات الثقافية
والمدنية ،والكليات والجامعات ،وتمكين الجميع من المساهمة في خدمة المجتمع.
وفي سياق متصل ولمعرفة دور تفعيل الشراكة األسرية في العملية التعلمية قام سنثيا ودونوفان (Donovan, & Cynthia
 ) 2009بدراسة تتبعت تواجد التالميذ بالمنزل والنشاطات التي يقومون بها ،ودراستهم للرياضيات في المدرسة ،وتم مقابلة
( )24تلميذًا ،ومعلميهم ،ووالديهم ،وأجريت الدراسة على مدرستين من مدارس رياض األطفال ،ومدرستين من المدارس
المتوسطة ،واستخدمت الدراسة المقابالت المفتوحة مع المعلمين وأولياء األمور ،وأشارت النتائج إلى أن ( )21تلميذًا من أفراد
العينة أكدوا أن آباءهم يحرصون بشكل دائم على تقديم المساعدة لهم في مذاكرة الرياضيات في المنزل ،وهو ما انعكس على
تحصيلهم للرياضيات .بينما قام سكوارشوك ( )Skwarchuk, 2009بدارسة هدفت إلى وصف الخبرات األسرية المبكرة
لتعليم األبناء للرياضيات وتمحورت حول كيفية دعم الوالدين ألبنائهم في المراحل الدراسية األولية ،حيث تكونت عينة الدراسة
من ( )25تلميذًا ووالديهم ،من خالل أداة استبانة أعدت لهذا الغرض ،وتوصلت الدراسة إلى ارتباط الدرجات التي حصل عليها
التالميذ األبناء في الرياضيات بالخبرات واالتجاهات اإليجابية من قبل اآلباء واألمهات وأظهرت الدراسة أيضًا وجود اهتمام
مسبق وتفاعل إيجابي لألسرة مع الرياضيات .وأجرى رفيق وآخرون ( )Rafiq et.al, 2013دراسة هدفت إلى التعرف
على شراكة األسرة في التحصيل العلمي للطالب في المدراس الثانوية في مدينة الهور الباكستانية في ضوء نموذج أبيشتاين
للشراكة المجتمعية ،واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي من خالل أداة االستبانة التي أعدت لهذا الغرض ،وتم تطبيقها
على عينة مكونة من ( )375طالبًا في ( )12مدرسة وكشفت نتائج الدراسة عن أن  %75من اآلباء يتشاورن مع المعلمين حول
مستوى أداء أبنائهم في التحصيل ،وأن حوالي  %86.7ينصحون الطالب بأدائهم واجباتهم المنزلية ،وأن  %99.3يتابعون
حضور أبنائهم وانتظامهم في الدراسة .كما توصل السلولي ( )2015في داسته التي هدفت إلى محاولة التعرف على اتجاهات
األسرة (اآلباء واألمهات) نحو الرياضيات المدرسية ودورها في تعزيز اتجاهات األبناء التالميذ نحوها ،من خالل أداة االستبانة
أعدت لهذا الغرض ،إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين اآلباء واألمهات في اتجاهاتهم نحو الرياضيات ،كما بينت النتائج
أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين تقييم اآلباء واألمهات ألنفسهم لمستواهم التعليمي في الرياضيات ،فمن كان تقييمه لمستواه
في الرياضيات مرتفع (ممتاز) كانت اتجاهاته نحو الرياضيات عالية ،وبالتالي انعكس ذلك إيجابيًا على تحصيل أبنائهم التالميذ.
أوضحت الدراسات السابقة أهمية األسرة باعتبارها من أبرز مؤسسات المجتمع تأثيرا ً في تعلم األبناء خاصة في الرياضيات،
ويتضح من عرضها أن غالبية الدراسات استخدمت المنهج الوصفي ،وذلك لمناسبته هذا النوع من الدراسات ،كما استخدمت
بعضها أداة االستبانة لجمع البيانات مثل دراسة كل من سكوارشوك ( ،)Skwarchuk, 2009ورفيق وآخرون ( Rafiq
 ،)et.al, 2013والسلولي ( ،) 2015ولقد أفادت هذه الدراسات الدراسة الحالية بإثراء البعد النظري والعملي الذي تتضمنه،
وفي بناء االستبانة الخاصة بالدراسة ،مما أسهم في نضوج أداة الدراسة وشمولها وصدقها ،وتختلف الدراسة الحالية عن تلك
الدراسات السابقة في األهداف وتركيزها على شراكة األسرة للمدرسة في عملية تعليم وتعلم الرياضيات ،ودورها في إثراء
فاعلية نموذج تدريسي قائم على التعلم السريع لتنمية تحصيل الرياضيات.
وفي ظل التوجهات الحديثة في عملية تعليم الرياضيات وتعلمها ،يمثل التعلم السريع أحد تلك التوجهات؛ فهو فلسفة تعليمية
تربوية مستقاة من نظريات التعلم ،وأبحاث الدماغ الحديثة ،ودراسات متخصصة في علم النفس ،تساعد على تطوير مهارات
ا لتالميذ ،واكتساب المعرفة الذاتية ،والحصول عليها بطريقة سريعة وفعالة (هالل  .)2007،وقد أسهمت طريقة لوزانوف،
ونظرية جاردنر ،في إبراز نماذج للتعلم السريع ،واعتمدت هذه الدراسة على نموذج ال شديد ( ،)2015ويتكون النموذج من
أربع مراحل أساسية ،تحت كل مرحلة مجموعة م ن اإلجراءات ،وتشتمل تلك المراحل على حالة التعلم السريع ،وتعني :تهيئة
الحالة النفسية للتلميذ الستقبال المعلومات بصورة فعالة ،وتستغرق كل مرحلة ( )10دقائق من زمن الحصة الدراسية ،والتي
تبلغ ( )45دقيقة ،أما الدقائق الخمس الباقية فتستثمر في حالة التعلم السريع.
وتتمثل المراحل األربع في اآلتي:
المرحلة األولى :مرحلة التركيز)Highlighting(:
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وهي التركيز على المعلومات والمهارات المهمة بداخل الدرس ،وتسير اإلجراءات في هذه المرحلة بطريقة خطية ،حيث
يبدأ التلميذ بنفسه بمهارة تحديد األهداف من الدرس ،ومن ثم قراءة الدرس قراءة سريعة ،وفي هذه المرحلة قد يحاول بعض
التالميذ اإلجابة عن بعض األنشطة التعليمية من خالل التفاعل بين معرفتهم السابقة وبين المعلومات التي هم بصدد تعلمها.
ويمارس المعلم دور الميسر دون التدخل ،ويستخدم فيها التقويم التشخيصي؛ وذلك لتحديد مدى حاجة التالميذ إلى المعرفة،
واستعدادهم للدرس.
المرحلة الثانية :مرحلة التدريس:) )Teaching
في هذه المرحلة يعرض المعلم المعلومات والمهارات الخاصة بالدرس مع إتاحة الفرصة للتالميذ للمشاركة في عرض
الدرس معًا بصورة متبادلة ،كما يزودهم باألهداف التعليمية المراد تحقيقها من الدرس ،وذلك إلعادة توجيه انتباههم إلى األهداف
المراد تحقيقها في مرحلة التركيز ،وتشمل مرحلة التدريس اإلجراءات اآلتية:
 .1الشمولية :ويقصد بها أن يكون التدريس شامالً عقل التلميذ ،وجسده ،وعاطفته في أثناء الدرس.
 .2األساليب والوسائل التعليمية :يُقصد باألساليب الكيفية التي يتناول بها المعلم طريقة التدريس في أثناء قيامه بعملية
التعليم ،ومن أهمها :األسلوب الذي يتمثل في استثارة آراء وأفكار التالميذ إلشراكهم في العملية التعليمية بصورة فعالة.
وتفعيل أي وسيلة تؤدي إلى نتائج إيجابية.
 .3طرائق التدريس :كلما تنوعت طرائق التدريس كلما استطاع المعلم أن يشد انتباه التالميذ أكثر ،والوصول إلى
طرائقهم المفضلة في التعليم.
 .4اإليحاءات اإليجابية :وهي تحفيز التالميذ للمشاركة الفعالة نحو الدرس ،خاصة الصورة اللفظية التي تحتوي على
عبارات إيجابية تقوي العالقة بين المعلم والتلميذ نحو عملية التعلم.
المرحلة الثالثة :مرحلة التدريب (:)Training
وهي مدى فهم التلميذ واستيعابه للمادة التعليمية ،وهذه المرحلة تساعد التالميذ على تثبيت المعلومات والمهارات عندما توضع
موضع الممارسة ،وتشمل هذه المرحلة اإلجراءات اآلتية:
 .1أنماط التعلم :يمارس التلميذ التدريبات حسب نمطه المفضل ،لذا يعمل المعلم على مخاطبة أنماط التعلم األربعة كافة،
للوصول إلى تدريس فعال.
 .2التعلم االجتماعي :من خالل التفاعالت االجتماعية بين المعلم والتالميذ ،وبين التالميذ أنفسهم في بيئة تعاونية متبادلة
ذات صلة في المواقف الحياتية.
 .3األلعاب التعليمية :ينبغي أن تكون مرتبطة بمحتوى الدرس بصورة مباشرة ،وتعزز الموقف التعليمي ،وتثير دافعية
التلميذ نحو التعلم ،وتقديم التغذية الراجعة للدرس.
ويستخدم المعلم التقويم التكويني في هذه المرحلة من خالل متابعة التالميذ في استمرارية بناء المفاهيم ،وتقديم التغذية الراجعة
في الوقت المناسب ،ومعالجة األخطاء لدى بعض التالميذ إن وجدت.
المرحلة الرابعة :مرحلة التطبيق :))Applying
وهي تطبيق التلميذ ما سبق تعلمه من معلومات ومهارات في مجتمع المدرسة ،وخارجها ،وتشمل هذه المرحلة اإلجراءات اآلتية:
أثرا إيجابيًا
المهارات الست الكبرى لحل المشكالت المعلوماتية ،والخريطة الذهنية ،وتختتم هذه المرحلة بإيحاء إيجابي يترك ً
للتلميذ تجاه الدرس ،وهو ما يسمى بإجراء غلق الدرس ،حيث يختتم به المعلم الدرس ،كما يستخدم التقويم الختامي في هذه
المرحلة ،والذي يكون محددًا بوقت قد يكون في نهاية الوحدة الدراسية .ويوضح الشكل اآلتي النموذج.
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شكل  :1أنموذج ( )HTTAفي التعلم السريع
وفي السياق نفسه أجريت دراسة كل من ويلكنـز ومارتن ووكر ( )Walker,2010 & Wilkins, Martinهدفت إلى
الكشف عن أثر أسلوب التعلم السريع على تعلم التالميذ وتحصيلهم في مادتي الرياضيات واللغة اإلنجليزية ،وإحساسهم بالرضا
تجاهه ،عن طريق أداة استبانة لمعرفة آرائهم حول برامج التعلم السريع ،وطرائق التعلم المعتادة ،باإلضافة إلى اختبار تحصيلي،
وأظهرت النتائج أن درجات التالميذ الذين التحقوا ببرنامج التعلم السريع في مادتي الرياضيات واللغة اإلنجليزية كانت أعلى
من درجات التالميذ الذين لم يلتحقوا بهذا البرنامج .في حين أجرى كل من بريزيوسي واليكساكز (& Preziosi
 )Alexakis,2011دراسة لمقارنة فاعلية التعليم بين أساليب التدريس التقليدية وأساليب التعلم السريع ،وذلك عن طريق تطبيق
اختبار تحصيلي موضوعي؛ أعد لهذا الغرض ،وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين؛ مجموعة ضابطة وعددها ( )71طالبًا،
وكانت تدرس باألساليب التدريسية التقليدية وفق طريقة المحاضرة ،ومجموعة تجريبية وعددها ( )64طالبًا ،وكانت تدرس
بأساليب التعلم السريع وفق طريقة لوزانوف ،وقد أظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجريبية على الضابطة ،كما أشارت
إلى أن أساليب التعلم السريع أكثر فاعلية من األساليب التقليدية في التعليم .وقد أجرى عبد هللا ( )2016دراسة هدفت إلى التعرف
على فاعلية استخدام نموذج تدريسي مقترح قائم على التعلم السريع في تدريس الرياضيات لتنمية التفكير الجانبي ،والتنظيم
الذاتي لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي ،من خالل اختبار التفكير الجانبي ،ومقياس التنظيم الذاتي ،وتكونت عينة الدراسة من
( )78طالبًا وطالبة ،وتم تقسيمهم إلى مجموعتين ،مجموعة تجريبية ،ومجموعة ضابطة ،وبلغ عدد كل مجموعة ( )39طالبًا
وطالبة ،وقد توصلت نتائج الدراسة إلى فاعلية النموذج التدريسي المقترح القائم على التعلم السريع في تنمية التفكير الجانبي
والتنظيم الذاتي لصالح المجموعة التجريبية .وباستقراء الدراسات السابقة يتضح تنوع الدراسات من حيث تناولها موضوعات
ذات صلة بالتعلم السريع ،مثل :أثر استخدام التعلم السريع في تنمية التحصيل ،أو االتجاه اإليجابي نحو التعلم السريع أو تنمية
ا لتفكير .وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أدوات جمع المعلومات وهي االختبار التحصيلي ،وأفادت الدراسة
الحالية من الدراسات السابقة في تحديد محاور أدبياتها النظرية ،وبناء أدواتها في صورتها األولية ،وتختلف الدراسة الحالية عن
الدراسات السابقة في شراكة األسرة في إثراء فاعلية نموذج تدريسي قائم على التعلم السريع.
منهج الدراسة:
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تم استخدام المنهج الوصفي المسحي؛ وذلك لوصف دور الشراكة األسرية في إثراء فاعلية نموذج تدريسي قائم على التعلم
السريع .والمنهج شبه التجريـبي؛ لمعرفة أداء عينة التالميذ في نتائج التجربة.
تكون مجتمع الدراسة من مجتمعين:
مجتمع الدراسةّ :
األول :جميع تالميذ الصف السادس االبتدائي الـ ُمنتظمين بمدارس المرحلة االبتدائية الحكومية النهارية التابعة لمكتب تعليم
الروابي بمدينة الرياض.
الثاني :يتمثل في األسرة (أولياء أمور تالميذ الصف السادس) بمدرسة أحمد بن حنبل االبتدائية.
عينة الدراسة:
كانت عينة الدراسة عينة قصدية ،حيث تم اختيار مدرسة أحمد بن حنبل االبتدائية للبنين ،التابعة لمكتب تعليم الروابي بمدينة
الرياض قصديًا ،وقد تم اختيار أحد هذه الفصول بصورة عشوائية ليمثل المجموعة التجريبية للدراسة ،وفصل آخر ليمثل
المجموعة الضابطة ،وقد بلغت عينة الدراسة ( )42تلميذًا من تالميذ الصف السادس االبتدائي ،وجدول  1يوضح ذلك.
جدول :1توزيع التالميذ أفراد عينة الدراسة
المجموعة
الصف الفصل عدد التالميذ
21
3
التجريبية السادس
21
2
الضابطة السادس
أما عينة األسرة (أولياء أمو ر تالميذ الصف السادس االبتدائي) فتمثلت في أسرة أولياء أمور تالميذ المجموعة التجريبية وهو
فصل ( )3/ 6فقط دون المجموعة الضابطة ،وذلك تفاديًا أن يخبروا أولياء أمور تالميذ المجموعة الضابطة في الشراكة األسرية
في النموذج التدريسي القائم على التعلم السريع ،وعليه ربما يتأثر به تالميذ المجموعة الضابطة.
إجراءات الدراسة:
ً
أوال :أداة الشراكة األسرية:
أعد الباحث استبانة للشراكة األسرية في تعليم الرياضيات بعد مراجعة أدبيات الموضوع المتعلقة بالشراكة األسرية في عملية
التعليم ،وتكونت بصورتها األولية من ( )44مفردة تقيس أربعة محاور للشراكة األسرية في إثراء النموذج التدريسي القائم على
التعلم السريع ،وهي( :تخطيط تدريس الرياضيات ،تنفيذ تدريس الرياضيات ،تحصيل الرياضيات ،تقويم تعلم التالميذ في
الرياضيات) بواقع ( )11مفردة لكل محور .وتألفت االستبانة من قسمين هما:
القسم األول :ويتضمن معلومات عامة عن أفراد عينة الدارسة ،باعتبارها متغيرات مستقلة ،وهي :الجنس ،والمؤهل العلمي،
والعمل ،ومستوى الرياضيات لولي األمر.
القسم الثاني :اشتمل هذا القسم على مفردات المحاور األربعة إلثراء فاعلية النموذج التدريسي ،بحيث يخصص لكل عبارة سلم
استجابة خماسي وفقًا لمقياس ليكرت ( )5موافق بشدة )4( ،موافق )3( ،موافق إلى حد ما )2( ،غير موافق )1( ،غير موافق
أبدًا) .وقد تم تطبيق االستبانة على عينة الدراسة االستطالعية المكونة من ( 19من أولياء أمور تالميذ الصف السادس االبتدائي)؛
لحساب صدق وثبات االستبانة.
 الصدق الظاهري لالستبانة:
 تم عرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من الخبراء والمختصين في المناهج وطرق التدريس ،والتعديل في
ضوء مالحظاتهم وأرائهم.

 صدق االتساق الداخلي لبنود االستبانة:تم استخدام معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل مرحلة والدرجة الكلية لالستبانة ،كما في جدول .2
جدول2
معامالت صدق المحاور الفرعية الستبانة الشراكة األسرية
المحاور
تخطيط تدريس الرياضيات
تنفيذ تدريس الرياضيات
تحصيل الرياضيات
تقويم تعلم التالميذ في الرياضيات

الدرجة الكلية لالستبانة
معامل االرتباط مستوى الداللة
0.951
0.907
0.827
0.927

0.01
0.01
0.01
0.01
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يتضح من جدول  2أن جميع معامالت االرتباط بين درجة كل مرحلة والدرجة الكلية لالستبانة دالة إحصائيًا عند مستوى
( ،)0.01مما يدل على صدق المحاور الفرعية لالستبانة.
 ثبات االستبانة:بلغ  ،0.96عن طريق معامل ألفا لـكرونباخ ( ،)Cronbach's Alphaوهي نسبة مرتفعة.
ثانيًا :أداة االختبار التحصيلي:
 إعادة صياغة دروس محتوى الوحدات التعليمية المختارة وفق النموذج التعلم السريع.
 تحليل محتوى الوحدات التعليمية المختارة.
 تحديد األهمية النسبية لألهداف التعليمية وفق المستويات اإلدراكية الختبار .TIMSS
 إعداد جدول مواصفات االختبار التحصيلي.
 إعداد أسئلة االختبار التحصيلي:
ً
ً
سؤاال من نوع اختيار من متعدد ،و( )7أسئلة ذات اإلجابة القصيرة .موزعة كما
سؤاال)43( ،
تكونت مفرداته من ()50
يأتي:
ً
 مستوى المعرفة اإلدراكي :وعدد األسئلة التي يحتويها ( )20سؤاال.
ً
سؤاال.
 مستوى التطبيق اإلدراكي :وعدد األسئلة التي يحتويها ()20
 مستوى االستدالل اإلدراكي :وعدد األسئلة التي يحتويها ( )10أسئلة.
حيث يحصل التلميذ على درجة (واحدة) لكل سؤال يجيب عنه إجابة صحيحة ،ويحصل على درجة (صفر) لكل سؤال يجيب
عنه إجابة خاطئة ،أو يتركه دون إجابة .حيث غطت مجاالت المحتوى اآلتية :األعداد والجبر ( .)% 58والهندسة والقياس (26
 .)%واإلحصاء (.)% 16
 صدق االختبار التحصيلي:
بعد وضع االختبار في صورته األولية تم عرضه على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مناهج وتعليم الرياضيات ،وقد
أجريت بعض التعديالت على االختبار في ضوء مالحظاتهم وأرائهم.
 التجربة االستطالعية للدراسة:
ً
أجريت تجربة استطالعية على عينة من تالميذ الصف السادس (من خارج العينة) بلغ عددها ( )19تلميذا؛ من السنة الماضية
خالل عام دراسي كامل 1437- 1436هـ ،وذلك للتحقق من صالحية االختبار ،والتعرف على المشكالت التي قد تعوق تطبيق
التجربة األساسية ،وتوصل التجريب إلى ما يأتي:
 مدى وضوح تعليمات ومفردات االختبار:
أظهرت التجربة االستطالعية وضوح التعليمات والمفردات للتالميذ ومناسبتها لهم.
 زمن االختبار:
بحساب متوسط المدة التي استغرقها أول تلميذ وآخر تلميذ ،حيث استغرق التلميذ األول لإلجابة عن أسئلة االختبار ( )64دقيقة،
واستغرق آخر تلميذ ( )88دقيقة ،وبحساب المتوسط ُوجد أن الزمن الالزم لالختبار ( )76دقيقة ،وهي قريبة من زمن اختبار
( )TIMSSالمحدد بزمن ( )72دقيقة.
 تحديد معامل الصعوبة والتمييز لمفردات االختبار:
تراوحت معامالت الصعوبة لمفردات االختبار التحصيلي ما بين ( ،)0.63 – 0.16أما ما يخص معامل التمييز فقد وجد الباحث
أن مفردات االختبار التحصيلي امتدت من ( ،)0.8 – 0.2وهذه القيم مقبولة ألغراض البحث العلمي.
 ثبات االختبار:
تم استخدام معامل ارتباط بيرسون إليجاد ثبات االختبار ،وذلك بعد تطبيق االختبار مرتين بفاصل زمني مدته أسبوعان ،فكانت
قيمة معامل الثبات ( ،)0.78وهي قيمة ثبات جيدة تعزز الثقة باألداة ،ونتائجها.
 ضبط التكافؤ بين المجموعتين في التطبيق القبلي:
لمعرفة ما يمتلكه تالميذ عينة الدراسة من معلومات في الوحدات التعليمية المختارة من مقرر الرياضيات تم التطبيق القبلي
لالختبار على المجموعتين قبل بدء التجربة .وقد جاءت النتائج كما في جدول .3
جدول3

نتائج اختبار مان  -وتني ( )Mann-Whitney Testللفرق بين متوسطي رتب درجات تالميذ المجموعتين في التطبيق
القبلي
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األبعـاد
الفرعية

المتغيرات الرئيسة
االختبار التحصيلي في
الرياضيات وفق تصنيف
مستويات اختبار
()TIMSS

مستوى
المعرفة
مستوى
التطبيق
مستوى
االستدالل
الدرجة
الكلية

المجموعة العدد

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

التجريبية

21

22.5

473.0

الضابطة

21

20.5

430.0

التجريبية

21

19.0

398.0

الضابطة

21

24.0

505.0

التجريبية

21

23.0

482.5

الضابطة

21

20.0

420.5

التجريبية

21

22.1

464.5

الضابطة

21

20.9

438.5

قيمة
()U

قيمة
()Z

مستوى
الداللة

199

0.55

0.58
غير دال

167

1.38

0.17
غير دال

189.5

0.82

0.41
غير دال

207.5

0.33

0.47
غير دال

يتضح من خالل جدول 3؛ عدم وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطي رتب درجات تالميذ
المجموعتين التجريبية والضابطة في جميع األبعاد الفرعية والدرجة الكلية في التحصيل في الرياضيات في التطبيق القبلي .أي
أن المجموعتين متكافئتان في جميع األبعاد الفرعية والدرجة الكلية قبل إجراء التجربة ،وصالحية المجموعتين لتطبيق التجربة.
طريقة التدريس :استخدم النموذج التدريسي القائم على التعلم السريع؛ لتدريس المجموعة التجريبية ،بينما تدرس المجموعة
الضابطة بالطريقة التقليدية المعتادة القائمة على التلقين.
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
تم عرض نتائج الدراسة وفقًا لتسلسل أسئلتها ،على النحو اآلتي:
السؤال األول :ما دور األسرة في إثراء فاعلية النموذج التدريسي القائم على التعلم السريع في تنمية التحصيل في الرياضيات
لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي؟
ولإلجابة على هذا السؤال فقد تم حساب قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل محور من محاور الشراكة األسرية
ودورها في إثراء فاعلية النموذج التدريسي القائم على التعلم السريع ،عن طريق برنامج ( ،)SPSSوحيث أن األداة جاءت
وفق تدرج خماسي ،تم تصنيف درجة الموافقة إلى خمسة مستويات متساوية المدى من خالل المعادلة التالية:
طول الفئة = (أكبر قيمة  -أقل قيمة) ÷ عدد بدائل األداة؛ وكانت النتائج موضحة في جدول .4
جدول4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة لمحاور الشراكة األسرية األربعة
رقم المحور

المحاور

2
4
1
3

تنفيذ تدريس الرياضيات
تقويم تعلم التالميذ في الرياضيات
تخطيط تدريس الرياضيات
تحصيل الرياضيات
الدرجة الكلية

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري الرتبة درجة الموافقة
4.51
4.28
4.23
4.07
4.27

0.47
0.59
0.57
0.62
0.50

1
2
3
4
-

موافق بشدة
موافق بشدة
موافق بشدة
موافق
موافق بشدة

يتبين من جدول  4أن المتوسط العام لدور الشراكة األسرية (أولياء أمور تالميذ المجموعة التجريبية) إلثراء فاعلية النموذج
التدريسي القائم على التعلم السريع بلغ ( ،)4.27ويقع هذا المتوسط في فئة موافق بشدة ،كما أن قيمة االنحراف المعياري تشير
إلى تجمع العينة حول المتوسط ،ويمكن تفسير تلك النتيجة في ضوء اهتمام وزارة التعليم بقضية الشراكة المجتمعية بوجه عام
والشراكة األسرية على وجه الخصوص ،واعتبارها من متطلبات تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ( )2030في إشراك
أولياء األمور في تعليم أبنائهم ،وإطالق العديد من القرارات التي تؤكد على هذا األمر.
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كما يتضح من الجدول  4أن أولياء أمور (تالميذ المجموعة التجريبية) يوافقون بشدة على الشراكة األسرية المطلوبة في:
(تنفيذ درس الرياضيات ،تقويم تعلم التالميذ في الرياضيات ،تخطيط تدريس الرياضيات) بصورة فعالة وإنتاجية أسرع ،حيث
كانت متوسطات درجة موافقتهم على هذه األبعاد الثالثة )4.23( ،)4.28( ،)4.51( :على الترتيب ،وهذه المتوسطات تقع في
حدود االستجابة موافق بشدة (التي تمتد من  4.20إلى  .)5كما أن أولياء أمور (تالميذ المجموعة التجريبية) يوافقون على
الشراكة األسرية المطلوبة في (تحصيل الرياضيات) بصورة فعالة وإنتاجية أسرع ،حيث كانت متوسطات درجة موافقتهم
( ،)4.08وهذا المتوسط يقع في حدود االستجابة موافق (التي تمتد من  3.40ألقل من .)4.20
وفي حدود الورقة العلمية تم االقتصار على عرض محور تحصيل الرياضيات في الشراكة األسرية ،ويشتمل هذا المحور
على ( )11فقرة ،تع بر كل منها عن دور األسرة (أولياء أمور تالميذ المجموعة التجريبية) في تحصيل الرياضيات .وبالتأمل
إلى المتوسطات الحسابية الخاصة بهذا المحور وجد أن من أبرزها من حيث الشراكة األسرية في تحصيل الرياضيات العبارتين؛
العبارة رقم ( )1والعبارة رقم ( )8بمتوسط حسابي ( ،)4.38في المرتبة األولى ،ويرجع ذلك إلى وعي األسرة (أولياء أمور
تالميذ المجموعة التجريبية) بأهمية مشاركتهم من أجل تحقيق تواصل فعّال مع المدرسة (معلم الرياضيات) من خالل تفعيل
الموقع اإللكتروني الخاص في تعليم وتعلم الرياضيات ،وتقنية االتصاالت الذكية عن طريق تفعيل برنامج التواصل االجتماعي
"الواتس آب" ،مما تعزز شراكتهم في عملية تعليم وتعلم الرياضيات نحو مشاركة أبنائهم التالميذ بصورة فعالة وسريعة تواكب
العصر ومتطلبات هذا القرن .ويمكن إرجاع موافقة أولياء أمور (تالميذ المجموعة التجريبية) بشدة على الشراكة األسرية في
ت فعيل استخدام "الواتس آب" في عملية تعليم وتعلم الرياضيات إلى توافره في جميع األجهزة الذكية ،وأنظمة التشغيل ،وسهولة
استخدامه ،والتطبيق الفوري في تبادل الرسائل من دون دفع رسوم الرسائل النصية فقط قائم على االتصال بالشبكة العنكبوتية
(اإلنترنت) عن طريق الجهاز ال محمول ،وال يعتمد على خاصية طلب اإلضافة بل تكون اإلضافة تلقائية إذا كان يتوفر رقم
شخصي لولي أمر التلميذ .ولعل هذا مؤشر على استخدام أبنائهم التالميذ التقنية التي يفضلونها ،والتي تزيد من فعاليتهم في
الموقف التعليمي .وجاءت العبارتان؛ العبارة رقم ( ،)9والعبارة رقم ( )10بمتوسط حسابي ( ،)3.29في المرتبة األخيرة،
وحظيت كلتاهما بالموافقة إلى حد ما بصورة عامة ،ويمكن تفسير ذلك إلى أن بعض أولياء أمور (تالميذ المجموعة التجريبية)
قد ال يجدون سهولة في متابعة ومراقبة تعليم وتعلم أبنائها لمقرر الرياضيات من خالل مواقع التواصل االجتماعي الفيس بوك
وتويتر ،أو ربما ال يعرفون تفاصيل التعامل الجيد مع صفحات الفيس بوك أو تويتر ،أو ربما يرون أن هذه المواقع تحمل
مضامين تؤثر سلبًا على تعلم أبنائهم التالميذ.
السؤال الثاني :ما فاعلية النموذج التدريسي القائم على التعلم السريع في تنمية التحصيل في الرياضيات وفق تصنيف اختبار
( )TIMSSللنواتج التعلم لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار مان ويتني ()Mann-Whitney Test؛ لمعرفة داللة الفرق بين متوسطات رتب
درجات المجموعتين :التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي ،ويبين
جدول  5نتائج هذا الفرض.
جدول5
نتائج اختبار مان ويتني ( )Mann-Whitney Testللفرق بين متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة

في التحصيل الرياضي للوحدات التعليمية المختارة من مقرر الرياضيات للصف السادس االبتدائي
المتغيرات
مستوى
المعرفة
مستوى
التطبيق
مستوى
االستدالل
الدرجة
الكلية

المجموعة العدد

المتوسط
الحسابي

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

21
21
21
21

8.71
6.76
7.81
4.90

25.86
17.14
26.50
16.50

543.00
360.00
556.50
346.50

التجريبية

21

5.05

26.10

548.00

الضابطة
التجريبية
الضابطة

21
21
21

3.62
21.57
15.29

16.90
28.36
14.64

355.00
595.50
307.50

مستوى
الداللة

حجم
الفاعلية
()rrb

مستوى
الفاعلية

2.32 129.0

0.05

0.42

متوسط

2.66 115.5

0.01

0.48

متوسط

2.52 124.0

0.05

0.44

متوسط

3.63

0.01

0.65

متوسط

قيمة
()U

76.5

قيمة
()Z

يتضح من جدول  5ما يأتي:
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وجود فرق دال إحصائيًا (عند مستوي  )α ≤ 0.05بين متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في كل من:
(مستوى المعرفة ،مستوى التطبيق ،مستوى االستدالل ،الدرجة الكلية للتحصيل الرياضي للوحدات التعليمية المختارة) لدى
تالميذ الصف السادس االبتدائي في التطبيق البعدي ،وذلك لصالح متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية في جميع الحاالت.
مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها:
أظهرت نتائج الدراسة السابقة إلى أن استخدام النموذج التدريسي القائم على التعلم السريع في تدريس الرياضيات ،كان له فاعلية
في تنمية التحصيل في الرياضيات لدى تالميذ (المجموعة التجريبية) ،وربما يعود الوصول إلى هذه النتائج إلى عدد من العوامل
منها:
 دور الشراكة األسرية (أولياء أمور تالميذ المجموعة التجريبية) في إثراء فاعلية النموذج التدريسي القائم على التعلم السريع
في تنمية تحصيل الرياضيات من خالل أربعة محاور (تخطيط تدريس الرياضيات ،تنفيذ تدريس الرياضيات ،تحصيل
الرياضيات ،تقويم تعلم التالميذ في الرياضيات) ،وذلك عن طريق تبادل الخبرات بين أسرة تالميذ المجموعة التجريبية
والمعل م في تدريس الرياضيات ،وإشراكهم في العملية التعليمية التعلمية؛ للوصول بأداء أبنائهم التالميذ إلى مستوى متقدم
في التحصيل وفق النموذج .وتتفق هذه النتيجة مع ما أفادت به نتائج دراسة سنثيا ودونوفان (Donovan, & Cynthia
 )2009وسكوارشوك ( )Skwarchuk, 2009التي تفيد أن التفاعل اإليجابي لألسرة مع معلم الرياضيات في تبادل
الخبرات اإلثرائية في عملية تعليم الرياضيات وتعملها ،والحرص بصورة دائمة في تقديم المساعدة ألبنائهم التالميذ في تعلم
الرياضيات انعكس ذلك إيجابيًا على زيادة تحصيل أبنائهم التالميذ .كما تتماشى مع ما جاءت به دراسة رفيق وآخرون
( )Rafiq et.al, 2013التي أشارت إلى جودة فاعلية نموذج أبيشتاين للشراكة في تفاعل األسرة بنسبة عالية مع المعلمين
كثيرا عما
حول مستوى تقويم أداء أبنائهم في التحصيل ،ومتابعة سير تقدمهم في العملية التعليمية ،وهذه النتيجة تنسجم
ً
أشارت إليه الدر اسة الحالية التي أوضحت دور الشراكة األسرية في إثراء فاعلية النموذج التدريسي القائم على التعلم
السريع من خالل نموذج أبيشتاين في تنمية تحصيل الرياضيات خاصة في محور تحصيل الرياضيات وتقويم تعلم التالميذ
في الرياضيات.
 إن النموذج التدريسي القائم التعلم السريع ،يقوم على دور المعلم والتلميذ ،وإعطاء التلميذ الدور األكبر في عملية تعليم
الرياضيات وتعلمها ،وتنمية مقومات االستقاللية واإلبداعية لديه ،وتحمل مسؤولية تعلّمه بنفسه ،وهو ما يحقق التوجهات
الحديثة في تعليم الرياضيات وتعلمها .وتتفق هذه النتيجة مع ما تشير إليه دراسة عبد هللا ( )2016في فاعلية النموذج
التدريسي المقترح القائم على التعلم السريع في تنمية التفكير الجانبي والتنظيم الذاتي.
 تضمن النموذج توظيف مجموعة من األنشطة والتدريبات الرياضية المتنوعة ،والمشوقة ،باإلضافة إلى تنوع مصادر
ً
فضال عن الشراكة األسرية في عملية التعليم ،ساعد ذلك في تنمية
المعرفة الرياضية سواء أكانت إكترونية أو تقليدية،
التحصيل في الرياضيات لدى التالميذ (المجموعة التجريبية).
وتتفق نتيجة وجود شراكة فعالة من جميع األسر (أولياء أمور تالميذ المجموعة التجريبية) والمدرسة (معلم الرياضيات) في
إثراء فاعلية النموذج التدريسي القائم على التعلم السريع في تدريس أبنائهم للرياضيات مع ما وجدته دراسات أخرى في الشراكة
األسرية ،كدراسة كل من سنثيا ودونوفان ( ،)Donovan, 2009 & Cynthiaودراسة سكوارشوك ( Skwarchuk,
 ،)2009ودراسة السلولي ( )2015في أن األسرة لها دور فعال وإيجابي في إثراء عملية التعليم والتعلم ،وتتفق مع دراسة كل
من ويلكنـز ،ومارتن ،ووكر ( ،)Walker,2010 & Wilkins, Martinودراسة عبد هللا ( )2016التي أشارت إلى أن
نماذج التدريس القائمة التعلم السريع أكثر فاعلية من األساليب التقليدية في تنمية التحصيل الرياضي.
وبالرغم من ذلك لم يكن كافيًا ،إذ ال تزال تلك المستويات اإلدراكية خاصة مستوى االستدالل بحاجة لمتابعة وتوجيهات
مستمرة للوصول باألداء إلى مستوى متقدم ،وهذا مؤشر على أن مستوى االستدالل بحاجة لمتابعة وتوجيهات مستمرة ومكثفة،
وينبغي متابعتها في مراحل تعليم مبكرة خاصة عند وصول التلميذ إلى الصف الرابع االبتدائي؛ للوصول باألداء إلى مستوى
تفاعال ونشا ً
ً
طا في تعليم وتعلم
تمكين التالميذ من هذا المستوى وهذا يترتب عليه مزيد من الشراكة األسرية على نحو أكثر
الرياضيات ألبنائها وعلى مستوى من الدراية والوعي الكافي .ولعل السبب يعود في ذلك إلى أن مستوى االستدالل يحتاج إلى
ممارسة مستمرة ،وبعض الوقت لتكوين عادات دراسية جيدة حسب نموذج التدريس القائم على التعلم السريع ،حيث تُعد الممارسة
أمرا مه ًما في اكتساب مهارة التعامل مع المعرفة االستداللية في الجانب الرياضي ،وفي النهاية تشير نتائج الدراسة
أو التدريب ً
الحالية في مجملها إلى :الدور اإليجابي والفعال للشراكة األسرية المتمثلة في أولياء أمور تالميذ المجموعة التجريبية في إثراء
فاعلية النموذج التدريسي القائم على التعلم السريع في تنمية التحصيل في الرياضيات لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي.
توصيات الدراسة:
بناء على النتائج التي أسفرت عنها الدراسة أوصى الباحث بما يأتي:
 تفعيل الشراكة األسرية المتمثلة في أولياء أمور التالميذ في عملية تدريس الرياضيات؛ لما لها من فوائد ملموسة تؤدي إلىتحسين تحصيل الرياضيات لدى أبنائهم التالميذ.
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 عقد ورش عمل ،ودروات تدريبية قائمة على التعلم السريع ،ولقاءات بين معلمي الرياضيات وأولياء األمور هدفها زيادة كفاءةالتدريس ،وتطوير طرائق واستراتيجيات التدريس ،وتعزيز االتجاهات نحو عملية تعليم وتعلم الرياضيات ،وتنمية مهارات
التواصل بينهم من خالل التواصل الحديثة أو المقابالت.
 االستفادة من االختبار التحصيلي في الرياضيات الستخدامه في تدريب التالميذ على اختبار (.)TIMSSمقترحات الدراسة:
في ضوء النتائج يمكن اقتراح إجراء البحوث المستقبلية اآلتية:
 إجراء دراسة للتعرف على دور الشراكة األسرية في إثراء فاعلية النموذج التدريسي القائم على التعلم السريع في تنمية
مهارات التفكير الناقد واالتجاه نحو تعلُّم الرياضيات لدى طالب المرحلة المتوسطة.
 إجراء دراسة للتعرف على دور الشراكة األسرية في إثراء فاعلية استخدام نموذج التعلم السريع ( )HTTAفي تدريس
الرياضيات لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طالب المرحلة الثانوية.
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فاعلية برامج الكابستون في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين
لدى طالب الصفوف العليا
أ.غمدان بن محمد البعداني
مدارس التعلم الذكي األهلية بالرياض
المستخلص:
يأتي البحث الحالي في محاول ٍة لتسليط الضوء على ماهية برنامج الكابستون التعليمي وأهميته كمساق تعليمي خاص
ومهم ،من الضروري أن يقام في مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية من الروضة وحتى الثانوي ،وذلك لما له من
فاعلية في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطالب في القطاعين الحكومي والخاص وربط تعليمهم بواقع الحياة من
حولهم ،من خالل العمل الجماعي ضمن فرق عمل منظمة لتقديم حلول خاصة لحل العديد من المشكالت ضمن البيئة التي يعيش
فيها الطالب والتي تندرج تحت مجموعة التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع.
حيث هدف البحث إلى تقييم برامج الكابستون التعليمية ومدى فاعليتها في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى
طلبة التعليم العام في المملكة العربية السعودية ،من خالل دراسة تجربة مدارس التعلم الذكي األهلية بالرياض ،إضافة إلى
معرفة رأي كالً من الطالب ،أولياء األمور و قادة المدارس حول أهمية تطبيق برامج الكابستون وفاعليتها في التعليم .وقد
استخدم الباحث المنهج الوصفي لإلجابة عن أسئلة البحث من خالل المالحظة الدقيقة طوال ثالث سنوات من عمله معل ًما ومدربا ً
للكابستون لطالب الصفوف العليا المرحلة االبتدائية في مدارس التعلم الذكي ،باإلضافة إلى توزيع استبانات خاصة للعينات محل
الدراسة وتحليلها.
وقد خلص الب حث إلى وجود توجه إيجابي نحو حضور حصص الكابستون من قبل الطالب لما لها من جاذبية في
التعلم وفائدة في المحتوى المقدم خاصةً إذا كانت الدروس المقدمة أنشطة تفاعلية يمارس فيها الطالب التعلم بأنفسهم وبإشراف
وتيسير من المعلم .
كذلك أشارت نتائج البحث إلى فاعلية برنامج الكابستون في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين في مدارس التعليم
العام بالمملكة العربية السعودية  ،كونه يشرك المتعلمين طوال عام دراسي كامل في عمل جماعي منظم يديره الطالب أنفسهم،
يقومون خالله بتوزيع العمل فيما بينهم ضمن مهام محددة مستعينين في ذلك بمختلف األدوات التقنية ويتواصلون فيما بينهم
بمختلف وسائل التواصل سعيا ً إلنتاج مشروع نهائي يتوج مرحلة التعلم أو الدورة الدراسية الخاصة بهم ،ومع كل مشروع يقوم
الطالب بتنفيذه يتعرض فريق العمل للعديد من المصاعب والمشكالت ويواجهون الكثير من التحديات التي تدفعهم للتفكير بمختلف
مستوياته وطرح الحلول المختلفة واختيار األنسب من بينها.
إضافة إلى ذلك فقد جاءت نتائج البحث إيجابية من حيث وجهة نظر قادة المدارس الحكومية واألهلية حول ما يتعلق
بأهمية تطبيق برنامج الكابستون ضمن الجدول الدراسي لمدارس التعليم العام في السعودية حيث أشار  %85من أفراد العينة
إلى أهمية وضرورة ذلك.
وفي األخير قدم الباحث عدة توصيات ،أبرزها ضرورة اعتماد برنامج الكابستون في مدارس التعليم العام بالمملكة
العربية السعودية حكومي و أهلي ضمن الجدول الدراسي األسبوعي ،مع الدعوة إلى بناء نموذج وطني خاص بمساق الكابستون
وبما يتناسب مع كل مرحلة ،على أن تكون جميع النماذج مترابطة ومكملة لبعضها البعض ،بحيث تنتج في الختام نموذج الطالب
المبدع ،المبتكر ،المنتج والمؤهل والخبير ليكون منافسا ً في سوق العمل بكل مقوماته الفنية والتقنية والمهارية.
Abstract
The current research comes in an attempt to highlight the nature of the capstone
educational program and its importance as a special and important educational course, it
is necessary to be held in public education schools in the Kingdom of Saudi Arabia from
kindergarten to secondary, because of its effectiveness in developing the skills of the
twenty-first century among students in the government sectors The private and linking
their education to the realities of life around them, through teamwork within organized
work teams to provide special solutions to solve many problems within the environment
in which the student lives and that fall under the group of major challenges facing society.
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The research aimed to evaluate the Capstone educational programs and their
effectiveness in developing the skills of the twenty-first century among students of general
education in the Kingdom of Saudi Arabia, through studying the experience of smart
private learning schools in Riyadh, in addition to knowing the opinion of both students,
parents and school leaders about the importance of The implementation of capstone
programs and their effectiveness in education. The researcher used the descriptive
method to answer the research questions through careful observation throughout three
years of his work as a teacher and trainer for the students in the upper secondary classes
in the smart learning schools, in addition to distributing special questionnaires to the
samples under study and analyzing them.
The research concluded that there is a positive trend towards attendance of the
students' lectures, as they are attractive in learning and useful in the content provided,
especially if the lessons provided are interactive activities in which students practice
learning themselves and under the supervision and facilitation of the teacher. The results
of the research also indicated the effectiveness of capstone programs in developing the
skills of the twenty-first century in general education schools in the Kingdom of Saudi
Arabia, as it engages learners throughout a full academic year in organized group work
managed by the students themselves, during which they distribute work among
themselves within specific tasks, using this. With various technical tools and they
communicate with each other with various means of communication in an effort to
produce a final project that crowns their learning stage or course of study. With each
project that students implement, the work team is exposed to many difficulties and
problems and face many challenges that drive They are to think about its various levels,
come up with different solutions and choose the most suitable one. In addition, the results
of the research were positive in terms of the views of government and private school
leaders on the importance of implementing capstone programs within the academic
schedule of general education schools in Saudi Arabia, where 85% of respondents
indicated the importance and necessity of this.
Finally, the researcher made several recommendations, most notably the
necessity of adopting capstone programs in public education schools in the Kingdom of
Saudi Arabia, governmental or private, within the weekly academic schedule. With the
call to build a national model for the capstone course in a manner that is appropriate for
each stage, provided that all models are interconnected and complementary to each
other, so that at the end the model of the creative student, creative, productive, qualified
and expert student can be produced to be a competitor in the labor market with all its
technical, technical and skill components.
: المقدمة
 يتم فيه التركيز على،يتفق التربويون على أن معطيات القرن الحادي والعشرين تتطلب فكرا ً جديدا ً في منهج التعليم
. ليحققوا النجاح في عصر المعرفة والمعلومات،مجموعة من المهارات والقدرات التي يحتاج الطالب إلى بناءها وتطويرها
 وكيف يمكن تمكين الطالب منها؟ وما الذي،يتساءل كثير من المعلمين حول ماهية مهارات القرن الحادي والعشرين
 والذي يزخر بالتكنولوجيا؟،نحتاج إلى القيام به كتربويين من أجل إعداد الطالب لهذا المجتمع الكوني المترابط والمتغير بسرعة
وما الذي يعنيه أن يكون المرء متعلما ً في عالم اليوم؟ بال شك يحتاج المتعلمون – إذا أرادوا العيش واالزدهار على نحو كافي
وفعال في مستقبل مترع بالمعلومات – إلى التزود بالمهارات الحاسمة الختيار المعرفة والوصول إليها واستخدامها لغرض
.)2014، والتفكير الناقد بهذه المعلومات (بيرز، وحل المشكالت،التجديد
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يشير الوطبان ( ) 2018إلى أن "عصرنا الحالي عصر المعرفة والمنافسة االقتصادية بين الدول ،وبالتالي فهناك ثمة
حاجة إلى عاملين يمتلكون مهارات تمكنهم من العمل والحياة ،واالعتماد على التقنيات الحديثة في التواصل مع اآلخرين  ،وإلى
امتالك مهارات لحل المشكالت بطرق إبداعية ،كما يتطلب هذا العصر من المدرسة تعليم الطالب المهارات التي يحتاجونها في
الحياة والعمل في القرن الحادي والعشرين ،وهذا ما هدف إليه التعليم في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية  ، 2030فجاء
في مقدمة أهداف التعليم ،ضرورة المواءمة بين مخرجات المنظومة التعليمية واحتياجات سوق العمل ،باإلضافة إلى تزويد
الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة لوظائف المستقبل".
يحفل مجال التربية بعدد من األطر المفاهيمية المتنوعة لمهارات القرن الحادي والعشرين ،والتي تم إعدادها من قبل
جهات متنوعة ومنها المختبر التربوي لإلقليم ا لشمالي المركزي ،ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية  ،والشراكة من أجل
مهارات القرن الحادي والعشرين  ،والجمعية األمريكية للكليات والجامعات ،ولقد تناولت كل جهة من هذه الجهات مهارات
القرن الحادي والعشرين بشكل خاص ومختلف ولكن في اإلجمالي هناك تشابه وترابط بين جميع الجهات حيث أن مهارات
القرن الحادي والعشرين بمثابة سمات يتميز بها هذا القرن نظرا ً لمعدل التغيير السريع والكمية الهائلة من المعلومات وتأثير
التكنولوجيا على الحياة بشكل عام (سرية عبد الرازق ودنيا عادل.)2009 ،
يرى الباحث ومن واقع خبرة في مجال تدريس الرياضيات بالمملكة العربية السعودية ألكثر من عشر سنوات ،أن
تنمية مهارات القرن الواحد والعشرين لدى الطالب ال يتأتى من خالل محتوى المنهج العادي وإن كان التعلم النشط هو السائد
في النظام التعليمي ،والسبب أن كثافة المناهج وقصر وقت الحصص يحول بين المعلم وبين تحقيق ذلك ،األمر الذي استلزم
وجود مساقات أو برامج تعليمية إضافية إثرائية ضمن الخطط التعليمية لبعض المدارس ،لكن أغلبها ربما لم يطبق بالصورة
الصحيحة التي تجعل منه نموذجا ً يحتذى به ،إما النعدام خبرة المعلمين المقدمين له ،أو لعدم استمرار تقديمه كما هو الحال في
بعض المدارس الخاصة التي تتبنى من حين آلخر نماذج لبرامج أو مساقات تعليمية إثرائية قد ال تتوافق مع طبيعة تكوين الطالب
وإنما تعتمد بهدف الدعاية والتسويق ال أكثر ،دون التفكير في اختيار نماذج فريدة وموافقة في نفس الوقت للنظام التعليمي القائم
في المجتمع.
مشكلة البحث :
ال يختلف اثنان على أن تدريس العلوم والمعارف في عصرنا الحالي بالطرق التقليدية لن يجدي نفعاً ،الختالف ميول
ومثيرات التعلم لدى الطالب ،واستمرار التلقين والحشو المعرفي لن ينتج إال أجياالً عقيمة في تفكيرها وإبداعها ،إذ أنه ال بد أن
يمارس طالبنا التعلم من خالل الت طبيق العملي المرتبط بالحياة التي يعيشونها ،وباستعمال استراتيجيات تدريس تدعم التكامل
بين مختلف التخصصات وتنمي مهارات القرن الواحد والعشرين لدى الطالب ،سعيا ً لبناء أجيال ينافس أبنائنا فيها أقرانهم في
مختلف دول العالم بحيث يكونوا مؤهلين لخوض غمار المنافسة سواء على مستوى اإلبداع واالبتكار أو على مستوى الجاهزية
ألسواق العمل.
وهذا كما سبق وأشرنا ،ما هدف إليه التعليم في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية  2030حيث جاء في مقدمة
أهداف التعليم ،ضرورة المواءمة بين مخرجات المنظومة التعليمية واحتياجات سوق العمل ،باإلضافة إلى تزويد الطالب
بالمعارف والمهارات الالزمة لوظائف المستقبل.
وحتى يتحقق ذلك ال بد من تبني نماذج تعليمية متطورة تدعم تطوير الصفوف التقليدية تطويرا ً شامالً بحيث يتعلم
الطالب االشتراك في مشاريع من العالم الحقيقي ،باستخدام التكنولوجيا التي توصلهم إلى المعلومات من مختلف مصادرها
العالمية وتحليلها ،وممارستهم للتعلم بالتطبيق العملي الذي يشعل الخيال واإلبداع واالبتكار وينمي مختلف المهارات لديهم.
من بين هذه النماذج التي بدأت مدارس عديدة بتطبيقها في السعودية السنوات األخيرة تبنى منحى أو مدخل STEM
في التعليم و الذي يتم فيه التركيز على ما يتعلق بالعمل بالمشاريع حيث أفردت بعض المدارس لهذا األمر حصص خاصة ضمن
الجدول األسبوعي للطالب ،تحت مسمى برامج الكابستون .والتي من خاللها أصبح لدى هذه المدارس مخرجات خاصة من
الطالب المبدعين يشاركون في العديد من المسابقات المحلية واإلقليمية.
ومع رغبة بعض المدارس بتجربة تطبيق مثل هذه البرامج  ،إضافة إلى تنامي حدة المنافسة فيما بينها سواء على
صعيد تحقيق مراكز متقدمة في المسابقات التي تقام على المستوى المحلي أو اإلقليمي ،أو على صعيد التنافس من الناحية
التسويقية التي تستهدف جذب عمالء جدد من أولياء األمور ،فإنه أصبح من الضروري بمكان الوقوف على أثر هذه البرامج
ومدى فاعليتها في التعليم.
من هذا المنطلق وبنا ًء على ما سبق ،ومن باب خبرة الباحث كمدرب في مجال برامج الكابستون لثالث سنوات خلت فقد سعى
من خالل هذا البحث لإلجابة على السؤال الرئيس اآلتي :
ما فاعلية برامج الكابستون في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طالب الصفوف العليا في المرحلة االبتدائية؟ ومنه
تتفرع األسئلة اآلتية:
 .1ما فاعلية برامج الكابستون في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين من وجهة نظر طلبة المرحلة االبتدائية – فئة
العليا؟

289

 .2ما فاعلية برامج الكابستون في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين من وجهة نظر أولياء األمور؟
 .3ما هو رأي قادة المدارس االبتدائية حول برامج الكابستون وأهمية اعتمادها في الخطط التعليمية الخاصة بمدارسهم؟
أهداف البحث :
هدف البحث الحالي إلى ما يلي :
 .1تقييم برامج الكابستون التعليمية ومدى فاعليتها في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلبة التعليم العام
في المملكة العربية السعودية.
 .2بيان أهمية برامج الكابستون من وجهة نظر الطالب أفراد العينة وأولياء أمورهم.
 .3بيان أهمية تطبيق برامج الكابستون في مدارس التعليم العام من وجهة نظر قادة المدارس.
فروض البحث :
سعيا ً لإلجابة على أسئلة البحث ،ونظرا ً لتعذر الوصول لدراسات سابقة في نفس الموضوع ،فقد وضع الباحث الفروض التالية
:
 .1الفرض األول  :ال يوجد لدى الطالب تفضيل لحضور حصص برامج الكابستون .
 .2الفرض الثاني  :ال يوجد دور فاعل واضح لبرامج الكابستون في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طالب
الصفوف العليا بمدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية.
 .3الفرض الثالث  :ال يوجد توجه إيجابي من قبل قادة المدارس االبتدائية نحو اعتماد برامج الكابستون ضمن الخطط
التعليمية لمدارسهم.
أهمية البحث :
يستمد البحث أهميته من ضرورة تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طالب التعليم العام لجعلهم قادرين على
التعلم مدى الحياة وأن يكون الواحد منهم مواطنا ً منتجا ً وفعاالً قادرا ً على التخطيط وإدارة المشروعات وإدارة الذات،وذلك من
خالل تبني نماذج تعليمية جديدة ومتط ورة ،تصقل مواهب الطالب وتثير لديهم الخيال و اإلبداع وتشجعهم على التفكير الناقد،
وحل المشكالت الصعبة وتنمية بعض المهارات مثل :مهارة التعاون و التواصل اللفظى  ،والتحدث أمام الجمهور.
من هذا المنطلق يمكننا أن نلخص أهمية البحث الحالي في اآلتي :
األهمية النظرية :
 .1حداثة موضوع البحث بحسب علم الباحث.
 .2رفد المكتبة التربوية بموضوع برنامج الكابستون كأحد البرامج التعليمية المفيدة لتنمية مهارات القرن الحادي
والعشرين لدى طلبة التعليم العام.
 .3اطالع القائمون في تخطيط ،وتطوير المناهج على التجارب العملية في التدريس الفعال عبر اعتماد برنامج
الكابستون.
 .4عرض التجارب المحلية في مجال تطبيق برنامج الكابستون بالمملكة العربية السعودية.
األهمية التطبيقية :
 .1دراسة طبيعة توجه الطالب نحو برنامج الكابستون المقدمة لهم.
 .2تحديد انطباعات أولياء األمور نحو برنامج الكابستون المقدم ألبنائهم.
 .3معرفة رأ ي قادة المدارس االبتدائية حول أهمية تطبيق برنامج الكابستون واعتماد تقديمه للطالب في المدارس
التي يديرونها.
 .4توضيح ماهية برامج الكابستون التعليمية ومدى فاعليتها في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طالب
التعليم العام في المملكة العربية السعودية.
حدود البحث :
 الحدود المكانية  :مدرسة التعلم الذكي األهلية بالرياض – القسم اإلبتدائي.
 الحدود البشرية  :بني هذا البحث على أساس ثالث مجتمعات وثالث عينات جميعها مرتبطة بمشكلة البحث ،هي
الطالب وأولياء األمور وقادة المدارس اإلبتدائية.
 الحدود الموضوعية و الزمانية :اقتصر هذا البحث على تقييم تجربة مدارس التعلم الذكي في اعتماد برامج الكابستون
التعليمية ضمن خطتها الدراسية خالل األعوام الدراسية 1439هـ 1440 ،هـ 1441 ،هـ
مصطلحات البحث :
 .1مهارات القرن الحادي والعشرين  :عرفتها ساما خميس ( )152 :2018بأنها " :مجموعة من المهارات التي يحتاجها
العاملون في مختلف بيئات العمل ليكونوا أعضاء فاعلين ومنتجين ،بل مبدعين إلى جانب إتقانهم المحتوى المعرفي
الالزم لتحقيق النجاح ،تماشيا مع المتطلبات التنموية واالقتصادية للقرن الحادي والعشرين".
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 .2الكابستون ( : )Capstoneمهمة تعليمية (مركبة) متعددة األوجه تتطلب مهارات أكاديمية وخبرات فكرية تت ِوج ما
تعلمه الطالب في مختلف التخصصات أو المواد الدراسية طوال فصل أو عام دراسي كامل ،وهو ما يعني أنه عقب
دورة برنامج الكابستون الدراسية سيكون للطالب مشروع أو منتج نهائي يتم تسليمه وله أدوات وآليات تقييم خاصة
(قنديل،شيماء 2019م ).
 .3برنامج الكابستون  :هو عبارة عن برنامج تعليمي مدرج ضمن الجدول الدراسي األسبوعي للطالب بواقع حصتين أو
أكثر يقدم من خالله المعلم أو المدرب منهج تدريبي خاص وموجه للطالب يحقق فيه التكاملية بين التخصصات
المختلفة ،ويربط تعلم الطالب بواقع حياتهم من خالل العمل على إنتاج مشاريع خاصة مرتبطة بالتحديات الكبرى التي
تواجه المجتمع (الباحث).
اإلطار النظري
مهارات القرن الحادي و العشرين:
مع مطلع القرن الحادي والعشرين برزت الحاجة إلى أهمية التركيز على مجموعة من المهارات أو الكفايات العامة،
والتي من خالل اكتسابها يمكن للطالب القدرة على المنافسة عالميًا ،ومواجهة التحديات المهنية في عالم التقنية المتغيرة
(النذير،محمد .)2018
تعرفها منظمة الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي و العشرينcentury skills Partnership for 21st
بأنها" :مجموعة المهارات الالزمة للنجاح والعمل في القرن الحادي والعشرين مثل مهارات التعلم واالبتكار والثقافة المعلوماتية
واإلعالمية،والتقنية ،ومهارات الحياة والعمل" (تريلنج ،وفادل 2013م).
في حين تعرفها ساما خميس ( )2018بأنها" :مجموعة من المهارات التي يحتاجها العاملون في مختلف بيئات العمل
ليكونوا أعضاء فاعلين ومنتجين ،بل مبدعين إلى جانب إتقانهم المحتوى المعرفي الالزم لتحقيق النجاح ،تماشيا مع المتطلبات
التنموية واالقتصادية للقرن الحادي والعشرين".
مما سبق يمكن تعريف تعليم مهارات القرن الحادي و العشرين بأنه :التعليم الذي يهدف إلى إعداد الطالب إعداداً جيدا ً
ليكون فردا ً منتجا ً وناجحا ً في عمله وحياته وفقا ً الحتياجات ومتطلبات القرن الحادي والعشرين عن طريق تطوير مهارات مثل
البحث عن المعرفة ،التعاون والعمل ضمن الفريق ،التفكير الناقد وحل المشكالت ،التواصل وبث المعرفة.
من بين جميع التصنيفات المعروفة لمهارات القرن الحادي والعشرين والتي تزخر بها مختلف المراجع يركز الباحث
على أربع مهارات أساسية ( )C’s4يحتاجها الطالب في القرن  21وهي :
 .1التفكير الناقد وحل المشكالت Problem Solving & Critical Thinking
 .2التواصل Communication
 .3التعاون Collaboration
 .4اإلبداع واالبتكار Innovation & Creativity
ومثلما كانت القراءة والكتابة والحساب قديما ً وال زالت أساس التعلم والنجاح في المدرسة والحياة عموماً ،فإن هذه
المهارات األربع وغيرها أضحت من ضروب التعلم األساسية للقرن الحادي والعشرين وال غنى ألي طالب يعيش ضمن إطار
المجتمع الكوني عن تعلمها وإتقانها إذا كان يريد أن يكون مؤهالً للنجاح والمنافسة في سوق العمل.
منهجية  STEMالتعليمية :
ال يأتي التحدث عن مهارات القرن الحادي والعشرين إال وتبرز إلى الواجهة منهجية  STEMالتعليمية كأهم مدخل
أو منحى تعليمي يدعو إلى ضرورة تناول مختلف تلك المهارات في مناهجنا التعليمية ويدعم تدريسها للطالب في مختلف
المراحل الدراسية من الروضة وحتى الجامعة.
إن تعزيز مهارات الطالب له أهمية متزايدة في عالم التقنية الذي نعيش فيه ،وبالتالي ال بد من أن تنطوي أهداف
المنهج المهمة في مدارس الغد على التكامل بين مختلف التخصصات وتطبيق األدوات الفكرية والمنتجات التقنية لبعض المواد
مثل الرياضيات والعلوم والهندسة والفن بطريقة تشعل السلوك الخيالي ،وتحفز العقول لإلبداع واالبتكار (آدمز،دينيس و
هام،ميري 2019م).
يأتي مصطلح STEMكاختصار للمواد أو التخصصات األربعة التالية :العلوم  ،التكنولوجيا ،الهندسة  ،الرياضيات
 Science, Technology, Engineering, Mathematics :وكمفهوم فهو عبارة عن منهجية أو منحى تعليمي
حديث يمكن تعريفه كما يلي " :منهج قائم على فكرة تكاملية تعليم الطالب في أربعة تخصصات هي العلوم  ،التكنولوجيا ،
الهندسة  ،الرياضيات بصورة عملية وبتطبيق مرتبط بتحديات العالم الحقيقي".
وألن الحاجة أم االختراع فقد ظهر منحى  STEMكنهج تعليمي حديث ومتطور يلبي حاجات المجتمع وسوق العمل.
تاريخيًا كانت الواليات المتحدة األمريكية رائدة في مختلف التخصصات العلمية والتكنولوجية ،ولكنها كأمة متطورة دائما ً ما
تبحث عن التميز والصدارة  ،وتسعى من خالل التطوير والتحديث في أنظمتها التعليمية أن تظل دوما ً في المقدمة ،األمر الذي
استلزم وقفة جادة أمام األنظمة التعليمية القائمة خاصة للتعليم الثانوي وما بعده  ،وفي هذا الشأن تقول مؤسسة  STEMالوطنية
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صا في
األمريكية  ،وهي منظمة غير ربحية تدعم وتروج لتعليم " : STEMإن االبتكار التكنولوجي ألمتنا في خطر .نواجه نق ً
عدد العاملين في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  ،وخاصةً قطاع التصنيع المتقدم عالي التقنية" .وقد
أشار لنفس الموضوع الرئيس باراك أوباما في خطابه عن حالة اإلتحاد األمريكي عام 2011م داعيا ً إلى ضرورة دعم البحث
العلمي و تشجيع اإلبداع واالبتكار لدى الشباب.
لقد كانت المشكلة أن مخرجات المدارس والجامعات ال تلبي حاجة السوق بالكوادر الخبيرة المؤهلة في مختلف
المجاالت الصناعية والتقنية ،األمر الذي استلزم إعادة النظر في المناهج المعتمدة وطريقة تدريسها .ومنه كانت الدعوة لتبني
منهجية .STEM
وألن األساس في  STEMكمنهجية تعليمية هو التكامل بين التخصصات األربعة كنهج تربوي ،فإنه من المهم بمكان
دمج المفاهيم واألهداف خالل التدريس بين اثنين أو أكثر من هذه التخصصات تحت إطار فكرة عامة ،يمكن ذلك من خالل
اندماج الطالب كفريق عمل واحد في مشروع عمل خاص يحقق نواتج التعلم ويحفز الطالب لإلبداع واالبتكار .وهو ما يتوفر
بكل سهولة مع تطبيق استراتيجيات العمل بالمشاريع أو تفعيل ما يسمى (برامج الكابستون) والتي تكون فيها أفكار المشاريع
مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً بالعالم ال حقيقي  ،يسعى فريق عمل الطالب من خاللها للبحث عن حلول للمشكالت أو تقديم ابتكارات
مفيدة للمجتمع  ،وتأتي أهمية ربط تعلم الطالب بقضايا ومشاكل المجتمع حتى ال يتعلمون بمعزل عن العالم من حولهم  ،والطالب
كلما كان تعلمه ذو فائدة واقعية مرتبطة بحياته كلما زاده شغفه للتعلم ولمس األثر الذي يعزز لديه الكثير من المهارات.
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فمسألة التكامل بين التخصصات تقدم للطالب ربطا ً بين العديد من المفاهيم والممارسات
بما يرسخها أكثر في ذهن الطالب  ،ويدعم التعلم و تطبيق المفاهيم في وقت واحد ً
بدال من تقديمها بصورة نظرية مجردة .وال
يختلف اثنان على أن اإلبداع االبتكار ومهارات العمل الجماعي تعد جزءا ً من األدوات الذهنية المرتبطة بالرياضيات والعلوم
والتقنية (آدمز،دينيس و هام،ميري 2019م) ،ولنجاح تفعيل تطبيق هذه األدوات يحتاج المعلمون إلى تشجيع طالبهم على
ممارسة التعلم عمليا ً بعيدا ً كل البعد عن مجرد التلقي والحشو المعرفي .ولعل في استراتيجيات العمل بالمشروعات خير وسيلة
للقيام بذلك.
تحديات القرن الحادي والعشرين:
ال يأتي الحديث عن منهجية  STEMإال ويتم تناول العديد من التغيرات الحاصلة من حولنا ،والتي تتأثر بها جميع
المجتمعات ع لى مستوى العالم على اختالف طبيعتها وعاداتها ومكوناتها ،وهي ما يشار إليها بمسمى التحديات الكبرى التي
تواجه المجتمعات ،أو التحديات الرئيسية كما تشير إليها تقارير األمم المتحدة والتي تقف أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وتعاني منها مختلف دول العالم ،ومنها ع لى سبيل المثال  :الوتيرة السريعة لتغير المناخ ،الصراعات ،انعدام المساواة وسوء
التغذية () .كما ذكر أبرز هذه التحديات كالً من ترلينج و فادل ( )Trilling and Fadel, 2009/2013وهي :
 التحوالت الضخمة في مجاالت التقنية واالتصال.
 ازدياد التنافس وتنامي حدة التحديات العالمية مثل االنهيارات المالية وارتفاع حرارة األرض.
 الحروب والتهديدات األخرى لألمن والتضخم السكاني ،مما يستدعي تنمية مهارات التفكير لدى الطالب لمواجهة تلك
التحديات.
 الفجوة الواسعة بين العالم داخل المدرسة وخارجها ،حيث تكلف هذه الفجوة قطاع األعمال مبالغ كبيرة إليجاد العمالة
الماهرة وإعادة تأهيل الموظفين الجدد.
ً
ً
ً
 االقتصاد المعرفي حيث يتطلب عصر المعرفة إمدادا ثابتا من العمال المدربين جيدا ،الذين يستخدمون القدرات العقلية
واألدوات الرقمية في تطبيق مهارات معرفة جيدة في عملهم اليومي.
ومع ذلك فلكل مجتمع بال شك خصوصيته في مواجهة بعض التحديات ،تختلف باختالف الطبيعة الجغرافية والكثافة
السكانية والموارد االقتصادية وطبيعة الحكم لكل بلد.
ً
ً
المملكة العربية السعودية عضو مؤسس في األمم المتحدة وقد لعبت دورا نشطا في تشكيل نتائج أهداف التنمية
المستدامة .وعلى مدى العقود الخمسة الماضية ،حققت تقدما ً ملحوظا ً على مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية .ومنذ ذلك
الحين ،قامت المملكة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ببناء شراكة استراتيجية من أجل التنمية.
في عام  ،2018قدمت المملكة العربية السعودية االستعراض الطوعي الوطني األول في المنتدى السياسي الرفيع
المستوى الذي عقد بين  9و  18يوليو 2018م ،في مقر األمم المتحدة بنيويورك .فحضر أكثر من  1000من الحكومات والوفود
والشركات وقادة المجتمع المدني لمناقشة التقدم الذي أحرزته الحكومات نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة .كان موضوع عام
 2018هو "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" ، .احتوى االستعراض الوطني الطوعي للمملكة العربية السعودية ،بدعم
من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،على مراجعة شاملة لحالة أهداف التنمية المستدامة ،ومواءمتها مع رؤية السعودية ،2030
واإلج راءات التي اتخذتها الكيانات الوطنية بما في ذلك الحكومة ،القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لتحقيق خطة التنمية
المستدامة لعام .)(2030
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في الغالب تشكل التحديات الكبرى التي تواجهها المجتمعات سواء على مستوى العالم بأسره أو على مستوى المجتمع
المحلي إطارا ً عاما ً للمشاريع التي يقوم بتنفيذها طالب الكليات والمعاهد والمدارس التي تعتمد منهجية  STEMضمن خططها
التعليمية ،حيث يسعى طالبها لتقديم حلول لبعض المشكالت التي تندرج تحت تلك التحديات ،هذه المشاريع قد تمثل المتطلب
النهائي لنيل شهادة التخرج في الكليات وقد تكون متطلب دوري لمسار تدريبي أو فصلي كما هو عليه الحال في ما يعرف
ببرامج الكابستون.
حيث أنه ومع ارتباط التعليم بواقع الحياة للطالب فإن المشاريع التي سيقوم الطالب بتنفيذها ضمن فرق العمل يجب
أن تقام لحل مشكالت من الواقع ،هذه المشكالت يجب أن تكون مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً بالتحديات الكبرى التي تواجه المجتمع.
انطالقا مما سبق نالحظ أنه يبرز إلى الواجهة مصطلح جديد كثير من قادة المدارس في التعليم العام حكومي وأهلي
في مجتمعنا السعودي ال يدركون ماهيته وإن كانوا من خالل التعريف ونبذه مختصره عنه يدركون مدى أهميته في التعليم كما
سي أتي معنا ضمن طيات هذا البحث ،إضافة إلى أن المعلمين والمدربين المتخصصين في مجاله حتى اآلن قلة ،وهو ما يسمى
بالكابستون  ، Capstoneوالذي سنفرد له فيما يلي بعض األسطر للدخول في صلب موضوع هذا البحث.
الكابستون Capstone
الكابستون عبارة عن مهمة تعليمية (مركبة) متعددة األوجه تتطلب مهارات أكاديمية وخبرات فكرية تت ِوج ما تعلمه
الطالب في مختلف التخصصات أو المواد الدراسية طوال فصل أو عام دراسي كامل ،وهو ما يعني بأنه عقب دورة برنامج
الكابستون الدراسية سيكون للطالب مشروع أو منتج نهائي يتم تسليمه وله أدوات وآليات تقييم خاصة (قنديل،شيماء 2019م ).
وذكرت قنديل كذلك أن " التسمية  Capstonesجاءت نسبةً إلى الفن المعماري ،كونه يمثل الحجر النهائي الذي
يوضع في قمة الجدار إلكمال البناء وحمايته من السقوط ،وهو يرمز إلى االنتهاء من البناء ،وبالمثل فخبرة الكابستون ،تمثل
الحجر النهائي في التعلم والذي يرمز إلى اكتمال برنامج التعلم طوال دورة دراسية".
ابتكارا أو حالً لمشكلة
تمثل
ملموسة
ومنتجات
تعتبر خبرة الكابستون خبرة تجريبية ،بمعنى أنها تتضمن بحوث فعلية
ً
حقيقية ترتبط بالواقع وبحياة الطالب ،وذلك من خالل تطبيق المعرفة والمهارات التى اكتسبها الطالب من خالل عملية التعلم.
يشغل  Capstonesمساحة تربوية ضمن المناهج الفريدة في التعليم العالي على مستوى العالم .باعتباره تجربة
تعليمية هامة توفر للطالب فرص دمج تطبيق التعليم السابق والجديد ،وتطوير مهاراتهم في اتخاذ القرارات وإدارة العالقات
الشخصية ،وتطوير النضج لديهم كمتعلمين مستقلين ( .)2015 ،Loton & Leeكما أنه يعد بمثابة خالصة أو مشروع نهائي
لختام مرحلة دراسية وتمهيد لالنتقال إلى مرحلة ما بعد التخرج (الحياة) (ماكنمارا وآخرون  .)2011 ،قد يعني هذا درجة كبيرة
من التركيز على تطوير مهارات القرن الحادي والعشرين  ،مثل العمل الجماعي والتواصل والقيادة (،McNamara et al.
.)2012
دورا متناميًا في ضمان الجودة في التعليم العالي ،كوسيلة لتقييم نتائج التعلم على مستوى المرحلة،
يلعب ً Capstones
فضالً عن قابلية التوظيف والجودة الشاملة للخريجين .حيث يركز بشكل ضمني على تزويد الطالب بفرصة لدمج وتطبيق التعلم
السابق مع الجديد ،ودعم االنتقال إلى الحياة المهنية أو الدراسات العليا .يطلق عليه البعض اسم تتويج  ،باعتباره بمثابة مشروع
السنة النهائية أو أطروحة ،وهناك من يعتمد على كونه متطلب اضافي تكميلي لمجموعة من المواد الدراسية ،كما قد يكون جزء
من برنامج الزمالة ،ويتوقف ذلك على البلد وطبيعة المناهج الدراسية)Loton, D. 2015 & ،.Lee, N( .
على المستوى الدولي ،تم استخدام المصطلح  Capstoneبشكل شائع في الواليات المتحدة ،حيث غالبًا ما يتخذ شكل
"ندوة عليا" .كشرط للتخرج ،قد يشمل ذلك تجربة ومشروع خدمة أو تطبيق عملي ،أو ورقة بحثية ،أو سلسلة من األنشطة
التفاعلية التكاملية التي بلغت ذروتها في مجال رئيسي أو متعدد التخصصات .في المملكة المتحدة  ،مصطلح  Capstoneغير
شائع ،ولكن يمكن العثور على مفاهيم مماثلة في مشروع السنة النهائية أو أطروحة الشرف  ،كما وصفها هيلي والنين وستيب
ودرونيان ( .)2013في السنوات األخيرة انتقل المصطلح إلى االستخدام الشائع في أستراليا.
في الوطن العربي تعتمد مدارس المتفوقون في مصر  Capstoneكمشاريع طالبية تقدم نهاية الفصل أو العام
الدراسي كتتويج لما تعلموه في مختلف التخصصات.
أما في المملكة العربية السعودية تأتي تجربة مدارس التعلم الذكي األهلية بالرياض في اعتماد  Capstoneكبرنامج
تعليمي ضمن الجدول الدراسي وفي جميع المراحل ،كواحدة من التجارب الرائدة على مستوى المملكة خاصةً مع كون المدارس
حاصلة على اعتماد  AdvancEDالدولي كأول مدرسة في السعودية والشرق األوسط تعتمد كمدرسة  STEMوتمنح حصريا ً
. STEM Logo & STEM Certificate
مما سبق يخلص الباحث إلى أن الكابستون في النظام التعليمي الذي يعتمد منهجية  STEMهو عبارة عن برنامج
تعليمي ضمن الجدول الدراسي اليومي للطالب بواقع حصتين أو أكثر اسبوعيا ً يتم من خاللها تدريب الطالب من قبل معلمين
خبراء يجيدون العمل وفق استراتجيات العمل بالمشاريع إلنتاج بحوث أو مشاريع خاصة ضمن المحتوى المعرفي للمنهج الذي
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يدرسه الطالب وبشكل يحقق التكاملية بين مختلف التخصصات على أن يكون منطلق تلك المشاريع حل بعض المشكالت ضمن
نطاق التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع)(.
ومما يجدر ذكره أنه يرافق تقديم برامج الكابستون للطالب تعليمهم خطوات التصميم الهندسي ومهارات العرض
والتقديم ،مع استخدام التقنية وتطبيقات الحاسب في التصميم وبناء النماذج ،وتعلم مفاهيم أساسية في االلكترونيات و األوردوينو
واستخدام الروبوت في التعليم ،باإلضافة للعديد من مهارات العمل اليدوي باستعمال الخشب ،الورق أو الفلين وغيرها .وبالنسبة
للمشاريع التي يقدمها الطالب في برامج الكابستون فقد تكون ابتكارا ً فريدا ً أو تجارب تطبيقية ألفكار نيرة ،ومنها ما يقدم كمنتج
ملموس أو بحوث تجريبية وأخرى كقصة ،مسرحية  ..الخ.
خطوات تنفيذ برنامج الكابستون :
 .1توزيع الطالب في مجموعات (فرق عمل) كل فريق مكون من  5إلى  7طالب.
 .2تسمية المجموعات وتحديد المهام لكل طالب ضمن المجموعة من خالل أعضاء الفريق أنفسهم.
 .3اختيار التحدي وتحديد نوع المشروع.
 .4الرسم والتصميم الهندسي للمشروع.
 .5استعمال التقنية في عملية تصميم المشروع.
 .6عمل نموذج أولي.
 .7التقييم الدوري للنموذج.
 .8تحسين المشروع.
ً
 .9توثيق العمل دوريا في ملف اإلنجاز Portfolio
 .10تدريب دوري للطالب على مهارات العرض والتقديم.
 .11عرض المنتج النهائي للمشروع.
 .12التحكيم وتقييم المشروع.
هذا ويتخلل الخطوات السابقة عمليات مالحظة ومتابعة ألعمال الطالب ومراجعة وتقييم أدائهم واألعمال التي يقومون
بتسليمها دوريا ً من قبل المعلم مدرب الكابستون وتقديم التغذية الراجعة لهم في كل خطوة لتحسين أدائهم أكثر نحو األفضل.
نماذج من مشاريع الطالب في برنامج الكابستون :
ً
ً
خالل ثالث سنوات مضت كان ومازال الباحث يعمل خاللها معلما ومدربا للكابستون في مدارس التعلم الذكي األهلية
بالرياض قام طالبه بتنفيذ مجموعة من المشاريع النوعية نستعرضها فيما يلي من خالل نبذه مختصرة عن كل مشروع

مدعوما ً بالصور.
 .1مشروع تحويل النفايات إلى طاقة  :قام بتقديم هذا المشروع طالب فريق العمل لمجموعة األذكياء من الصف السادس
االبتدائي للعام الدراسي 1439/1438هـ تتلخص الفكرة العلمية للمشروع في االستفادة من الزيت الموجود في مطحون
نوى التمر كم ادة غذائية غنية بالطاقة  ،إضافة إلى االستفادة من الجزء المتبقي (الموالس) في إنتاج الطاقة الحرارية
حيث أن الزيت يتوفر بنسبة  8إلى  %10وباقي المكونات يمكن تحويلها إلى مواد تجميلية أو علفية.
 .2سيارة تنظيف فناء المدرسة  :قام بتقديم هذا المشروع طالب فريق العمل لمجموعة العباقرة من الصف السادس
االبتدائي للعام الدراسي 1439/1438هـ وتتخلص الفكرة العلمية للمشروع في تصميم سيارة بالستيكية متوسطة الحجم
بحيث تعمل بالطاقة الشمسية ويكون فيها نظام تشغيل للقيادة ويركب في جانبيها عدد من شفاطات الغبار المخصصة
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للسيارات يكون سهل فك ها وتركيبها ،مع تركيب قطع من المغناطيس أسفل السيارة لجمع القطع المعدنية أو المسامير

المفترض وجودها.
 .3مشروع قارب تنظيف المياه من الزيت  :قام بتقديم هذا المشروع طالب فريق العمل لمجموعة العلماء من الصف
الخامس االبتدائي للعام الدراسي 1440/1439هـ وتتخلص الفكرة العلمية للمشروع في تصميم نموذج قارب يعمل
با لطاقة الشمسية ومزود باسطوانات بالستيكية مجوفة عائمة لغرض تنظيف مياه األنهار والشواطئ من الزيوت
والترسبات النفطية.

.4

مشروع حساب  Twitterتوعوي من مخاطر السيارات التالفة

295

قام بتنفيذ هذا المشروع مجموعة فريق نجوم  STEMمن طلبة الصف الخامس االبتدائي للعام الدراسي
1440/1439هـ وتتلخص فكرة المشروع في إنشاء حساب اجتماعي خاص على موقع  Twitterلتوعية المجتمع
من مخاطر ايقاف السيارات التالفة بصورة غير نظامية في الطرقات والحدائق العامة .أدار عمليات النشر على
الحساب وتجهيز التغريدات فريق العمل نفسه بإشراف معلمهم.
مشروع الحديقة المعلقة  :قام بتنفيذ هذا المشروع مجموعة أبناء  STEMمن طلبة الصف السادس االبتدائي للعام
.5
ً
الدراسي 1440/1439هـ  ،تتلخص الفكرة العلمية للمشروع في تصميم نموذج حديقة معلقة سعيا لحل مشكلة وجود تسرب مياه
من نوافذ سقف بعض ممرات األدوار األرضية التي ينفذ منها ضوء الشمس عادةً ،فكرتهم تمثلت في تعليق نبات تم وضعه
الوقت.
نفس
في
جمالي
ومنظر
كزينة

مشروع القارب البالستيكي :
قام بتنفيذ هذا المشروع مجموعة أصدقاء  STEMمن طلبة الصف السادس االبتدائي للعام الدراسي 1440/1439هـ
 ،وتتلخص الفكرة العلمية للمشروع في إعادة تدوير قوارير المياه واألكياس البالستيكية من خالل تصميم نموذج قارب أو
طوافه بالستيكية قادرة على حمل طالبين أو أكثر ،طبقت الفكرة في مسبح المدرسة وكانت فرحة األبطال باإلنجاز فوق
حدود التصور.
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مشروع حديقة  NEOMاآلمنة :
.7
قام بتنفيذ هذا المشروع مجموعة عباقرة  STEMمن طلبة الصف الخامس االبتدائي للعام الدراسي 1441هـ،
تلخصت الفكرة العلمية للمشروع في تصميم حديقة آمنه من مخاطر التلوث بالغبار والغازات السامة وذلك من خالل فكرة
تصميم أجهزة استشعار حساسة تعمل بالطاقة الشمية للتنبيه من وجود الغبار أو الغازات السامة في وقت قياسي للتقليل من
اإلصابات بين مرتادي الحديقة من النزالء على اختالف أعمارهم.
مشروع الحواجز الذكية :
.8
قام بتنفيذ هذا المشروع مجموعة أبطال الكابستون من طلبة الصف الرابع االبتدائي للعام الدراسي
1441هـ وتتلخص الفكرة العلمية للمشروع بتصميم نموذج سد مياه في أحد الوديان وعمل حاجز ذكي لمنع تسرب المياه
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في حال فيضان مياه السد ،يعمل هذا الحاجز بتقنية االستشعار اآللي أو الذكاء االصطناعي بحيث يقفل آليا ً في حال زيادة
منسوب المياه عن حد معين حماية لمنطقة زراعية مأهولة بالسكان من خطر المياه الفائضة ويفتح كذلك بصورة آلية لغرض
عمليات الري عند حد معين لمنسوب المياه.

الخطوات اإلجرائية للبحث :
 أوالً  :منهج البحث
لإلجابة عن أسئلة البحث اختار الباحث المنهج الوصفي باعتباره األنسب لدراسة وتفسير المشكلة محل
الدراسة ،كون الباحث في األساس معلم ومدرب لبرامج الكابستون وهو الموضوع الذي بني عليه البحث ،وقد اعتمد
الباحث على أداتين مهمتين هما المالحظة الدقيقة ألداء الطالب طوال ثالث سنوات من عمله معل ًما للكابستون لطالب
الصفوف العليا المرحلة االبتدائية في مدارس التعلم الذكي .باإلضافة إلى تصميم استبانات خاصة للعينات محل الدراسة.
 ثانيا ً  :مجتمع البحث
بني هذا البحث على أساس ثالث مجتمعات وثالث عينات جميعها مرتبطة بمشكلة البحث ،هي الطالب وأولياء األمور
وقادة المدارس اإلبتدائية ،موضحة كما في الجدول التالي :
البيان
فئة المجتمع عدد أفراده
طالب الصفوف العليا بالقسم االبتدائي بمدارس التعلم الذكي
84
الطالب
أولياء أمور الطالب أفراد العينة
84
أولياء األمور
قادة المدارس األهلية والحكومية (بنين) إدارة تعليم الرياض
100
قادة المدارس
ً
ً
 ثالثا ً  :عينة البحث  :اقتصرت عينة البحث على الثالث الفئات التالية والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالموضوع محل الدراسة
:
 عينة الطالب  :اقتصرت على مجموعة من طلبة الصفوف العليا في المرحلة االبتدائية بمدارس التعلم الذكي األهلية
بالرياض والبالغ عددهم  39طالب موزعين حسب الجدول المجاور.
 عينة أولياء األمور  :اقتصرت على مجموعة أولياء أمور الطلبة أفراد العينة أعاله.
 عينة قادة المدارس  :اقتصرت على مجموعة من قادة المدارس األهلية والحكومية (بنين) بإدارة تعليم الرياض والبالغ
عددهم  72فرداً ،موزعين حسب الجدول المجاور.
 رابعا ً  :أداة البحث
في ضوء المعلومات المتوفرة لدى الباحث حول الموضوع محل الدراسة ،من واقع التجربة العملية في تقديم
برامج الكابستون واإلشراف عليها طوال ثالث سنوات ،قام الباحث ببناء استبانات خاصة لتقصي المعلومات حول
رأي أفراد العينة في فاعلية برنامج الكابستون وأهميته ،وهي :
 .1استبانة الطالب وأولياء األمور  :وتضم قسمين األول موجه للطالب والثاني موجه إلى أولياء األمور.
 .2استبانة قادة المدراس االبتدائية.
 صدق األداة :
تم إيجاد صدق األداة من خالل صدق المحكمين ،حيث قام الباحث بعرض االستبانة في صورتها النهائية
على ( )5من معلمي ومدربي الكابستون في مختلف أقسام مدارس التعلم الذكي األهلية ،وذلك للتأكد من سالمة العبارات
والفقرات ومدى مالءمتها ألهداف البحث ،وفي ضوء مالحظات المحكمين تم إجراء التعديالت المناسبة وحذف بعض
الفقرات.
إجراءات البحث :
 .1تقديم برامج الكابستون للطالب أفراد العينة على مدى ثالث سنوات.
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 .2متابعة أعمال الطالب خالل حضورهم حصص الكابستون وتسجيل المالحظات وتدوينها.
 .3مناقشة الطالب حول رأيهم في حصص الكابستون في هيئة حوارات خاصة وتسجيل مالحظاتهم ورفعها إلى
اإلدارة ومناقشتها لما فيه مصلحة الطالب.
 .4توثيق دوري بالصور ومقاطع الفيديو ألعمال الطالب وفعاليات حضورهم حصص الكابستون وإرسالها إلى
أولياء األمور عقب كل حصة عبر برنامج الواتساب.
 .5تطبيق نموذج االستبيان االلكتروني المعد ألخذ رأي الطالب أفراد العينة حول برنامج الكابستون الذي قدم لهم
وأهميته بالنسبة لهم.
 .6تضمين فقرات خاصة موجهة ألولياء األمور حول برنامج الكابستون المقدم ألبنائهم ضمن االستبيان الموجه
للطالب.
 .7تطبيق نموذج االستبيان االلكتروني المعدد ألخذ رأي قادة المدارس االبتدائية حول جدوى تطبيق برنامج الكابستون
في المدارس التي يديرونها.
تحليل ومناقشة النتائج :
أوالً  :رأي الطالب أفراد العينة حول ما يتعلق ببرنامج الكابستون
لغرض جمع المعلومات الالزمة لإلجابة على أسئلة البحث المتعلقة برأي الطالب أفراد العينة بأهمية برنامج
الكابستون المقدم لهم في المدرسة ،تم تصميم نموذج استبانه الكترونية وجهت مباشرة ً عبر برنامج الواتساب لهواتف الطالب
أفراد العينة تجاوب مع فقراتها عدد  29طالبًا من أصل  39طالباً ،وقد كانت النتائج كما يلي :

الصف عدد الطالب
11
رابع
13
خامس
15
سادس
أهلي
حكومي
30
42
الفقرة األولى  :كيف ترى بشكل عام من وجهة نظرك الخاصة حصص الكابستون التي قدمت لك خالل دراستك في مدارس
التعلم الذكي األهلية بالرياض؟
من النتائج المجاورة نالحظ أن الغالبية العظمى من الطالب أفراد العينة ( )%97يرون أن حصص الكابستون مفيدة لهم سواء
من الناحية العلمية أو من الناحية التطويرية للعديد من المهارات الفنية ،إضافة إلى ذلك فإن أكثر فائدة يحصلون عليها كما
يشيرون إلى ذلك من خالل الحوارات التي يقيمها معهم معلمهم مدرب الكابستون هي ممارسة بعض األعمال بأنفسهم من رسم
وتصميم وبناء ،سواء يدويا ً أو باستعمال برامج الحاسب ،خالل العمل على تنفيذ المشروع ،أو خالل إقامة أنشطة STEM
التكاملية .إضافة إلى نمو مهارات التفكير لديهم .وتدربهم المستمر على ضرورة حل المشكالت التي تواجههم بطرق ابداعية.
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الفقرة الثانية  :هل تشعر بالمتعة خالل حضورك حصص الكابستون ؟ أجاب  %93من الطالب الذين شملهم االستبيان بأنهم
يشعرون بالمتعة في التعلم خالل حضور حصص الكابستون وتعود هذه النتيجة إلى ما تتميز به هذه الحصص من حيوية ونشاط
وتفاع ل خاصة مع المدرب المتميز المتمكن من المادة العلمية والخبير في إدارة فرق العمل والعمل وفق استراتيجية العمل
بالمشروعات.
الفقرة الثالثة  :أيهما تفضل أن تكون عليه حصص الكابستون :
من واقع الخبرة وما تم مالحظته على الطالب يرى الباحث أن حصص الكابستون يجب أن تتضمن من حين إلى
آخر أنشطة تكاملية تتميز بالتفاعل والسهولة في التنفيذ ينجز الطالب خاللها فكرة أو منتج ما ،ال يتسم بسمات المشروع،
بمعنى أن تتميز األنشطة بالنشاط والتفاعل والحيوية والتنافسية فيما بين الطالب خالل الدرس الواحد ،على أن يقوم الطالب
أنفسهم بتصميم المنتج النهائي وممارسة النشاط بأنفسهم بمساعدة وتيسير من معلمهم مدرب الكابستون إما بصورة فردية أو
ضمن مجموعات ثنائية أو أكثر بشرط أال يزيد عدد أفراد الفريق الواحد خالل ممارسة األنشطة التكاملية عن  4طالب ،وهو
ما تؤكده النتيجة في الشكل المجاور حيث ذكر  %69من الطالب الذين شملتهم االستبانه أنهم يفضلون األنشطة التكاملية
المتنوعة على فكرة المشروع الواحد.

إجابة السؤال األول  :ما فاعلية برامج الكابستون في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين من وجهة نظر طلبة المرحلة
االبتدائية – فئة العليا؟
مما سبق نجد أن غالبية الطالب يرون أن برنامج الكابستون مفيد لهم من الناحية العلمية ويجدون في حضوره المتعة
والدافعية نحو التعلم واكتساب مهارات جديدة وهو ما ظهر لدى الباحث جليا ً خالل العديد من جلسات الحوار مع الطالب والتي
يناقش فيها باللقاء المباشر معهم آراؤهم ووجهات نظرهم حول كل ما يقدم لهم في برنامج الكابستون .حيث أثبتت جميع هذه
اللقاءات ومثلها جلسات النقاش التي تعقد عادة ً بحضور المشرفين من داخل وخارج المدرسة مدى التمكن الذي يمتلكه الطالب
في المناقشة والتبرير والمحاججة ،حول ما يتعلق بأفكارهم التي قدموها كحلول للمشاكل والتحديات التي قامت عليها مشاريعهم
وأفكار األنشطة التكاملية التي قاموا بتنفيذها ،إضافة إلى ذلك يظهر جليا ً خالل مثل تلك المناقشات مدى االرتباط الوثيق بين ما
تعلمه الطالب ومشاكل وتحديات الواقع من حولهم ،األمر الذي يشير إلى استفادتهم الواضحة من محتوى المعرفة التي تقدم لهم
في برنامج الكابستون ،ويفسر بالتالي التوجه اإليجابي لدى الطالب نحو برامج الكابستون وحضور حصصها بشغف ومتعة،
وهو األمر الذي يناقض الفرض األول للبحث.
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هذا من جهة ،ومن جهة ثانية فإن برامج الكابستون على مدى ثالث سنوات متواصلة من الصف الرابع وحتى الصف
السادس لنفس المجموعة من الطالب أثبتت تطورا ً ملحوظا ً في مستوى نمو بعض المهارات لدى الطالب أفراد العينة ،كمهارات
التفكير الناقد وحل المشكالت التي تظهر واضحةً على الطالب مع كل مرحلة من مراحل العمل على المشاريع  ،باإلضافة
الكتساب العديد من المهارات التقنية كالبرمجة والتعامل مع تطبيقات التصميم الهندسي والطباعة ثالثية األبعاد.
هذا من جهة ،ومن جهةً ثانية فقد ثبت لدى الباحث بالمالحظة الدقيقة أن عمل الطالب ضمن فريق العمل الواحد خالل
حصص الكابستون قد ساعد في تنمية مهارات التعاون والتواصل فيما بينهم بشكل كبير ،وبشكل أفضل مما يحدث معهم خالل
حصص التعلم النشط للمنهج العادي ،ذلك أن التواصل فيما بين الطالب على مستوى الفترة الزمنية الممتدة إلنجاز المشروع
داخل وخارج حدود المدرسة ،زاد من إدراكهم ألهمية هذا التواصل وتطويره أكثر إلنجاز المهام المنوط بهم إنجازها في أقصر
وقت ،من خالل إنشاء مجموعات تواصل الكترونية عبر تطبيقات التواصل االجتماعي بما سهل عملية تواصلهم سواء فيما بينهم
البين ،أو بينهم وبين المعلم مدرب الكابستون.
كذلك فقد ثبت لدى الباحث ،بالمالحظة والتقييم الدوري ألعمال الطالب أن حصص الكابستون قد زادت من قدراتهم
فيما يتعلق بتنمية مهارات التفكير لديهم ،كونهم يتعرضون في كل مرحلة من مراحل المشروع لبعض التحديات التي تضطرهم
ضمن المجموعات التعاونية للتفكير بعمق سعيا ً لحل المشكالت والتحديات التي تقف أمامهم مستخدمين استراتيجيات العصف
الذهني والمناقشة لحصر مجموعة الحلول الممكنة واختيار األنسب منها .ولطالما وجد الباحث معلم الكابستون ألفراد العينة نمو
مهارة التفكير الناقد لدى بعض الطالب خالل جلسات النقاش التي تقام بصورة دورية نهاية كل مرحلة من مراحل المشروع،
وهذا األمر يناقض الفرض الثاني ،حيث أننا نالحظ وجود دور فاعل لبرامج الكابستون في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين
لدى طالب الصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية.
ثانيا ً  :ما فاعلية برامج الكابستون في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين من وجهة نظر أولياء األمور  :ضمن نفس
االستبانة التي وجهت للطالب أفراد العينة خصصت فقرتين موجهة إلى أولياء األمور لغرض معرفة رأيهم ووجهة نظرهم حول
ما يتعلق ببرامج الكابستون المقدمة ألبنائهم ،وقد جاءت النتائج كما يلي :
الفقرة األولى  :ما هي أهم ثالث خيارات تتمنى تبنيها مع ابنك ضمن ما يقدم له في حصص الكابستون؟

بالنظر للشكل
أعاله نالحظ أن فقرتي تعلم شيء جديد ،وتنمية مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت حصلتا على معدل مرتفع ،بينما فقرتي
ممارسة التعلم بصورة تطبيقية ،وتنمية مهاراتي التعاون والتواصل ضمن فريق العمل الواحد حصلتا على معدل منخفض ،يرى
الباحث من وجهة نظره أن ذلك يعود في األساس إلى ما يتطلع إليه أولياء األمور من آمال ويرجون تحقيقه من أهداف مع تطبيق
برامج الكابستون وهو اإلضافة النوعية من الناحية العلمية لخبرات أوالدهم بتعلم شيء جديد وإثرائي كمهارات التصميمي
الهندسي والبرمجة واستعمال الطباعة ثالثية األبعاد في التعليم ،إضافةً إلى إكسابهم المهارات الخاصة كالتفكير الناقد وحل
المشكالت ،وذلك على اعتبار أنهم يرون إمكانية تنمية مهارتي التعاون والتواصل مع تطبيق التعلم النشط في مواد المنهج العام
وهو نفس األمر مع ممارسة التعلم بصورة تطبيقية حيث يرون إمكانية تطبيقه في األنشطة التفاعلية الصفية أو كما تسمى بأنشطة
 STEMخاصة في حصص الـعلوم  MATH ،Science ،وغيرها من المواد.
حقيقةً يصعب على المعلمين من مدربي الكابستون خالل الدورة الواحدة للبرنامج والتي يمكن تحديدها بفصل دراسي
كامل أن يجيدوا تنمية كافة المهارات المفترض تنميتها لدى جميع الطالب خاصة مع الفروق الفردية فيما بينهم ،ومدى تجاوب
بعضهم أصالً مع المدرب .لذا رأى الباحث أنه من األفضل التركيز على  3إلى  5مهارات أساسية من وجهة نظره كمدرب
ومن وجهة نظر الطالب وأولياء أمورهم كمستهدفين بالفائدة من برنامج الكابستون.
من وجهة نظر الباحث فإن أهم ما يجب التركيز عليه وتنميته في طالب الصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية ضمن ما
يقدم لهم في برنامج الكابستون هو :
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 .1تنمية مهارتي التعاون والتواصل ضمن فريق العمل الواحد  :وذلك ألنهما من أهم المهارات األساسية التي يجب أن
يتحلى بها ويتدرب عليها الطالب في هذه المرحلة سعيا ً إلنجاح خطط العمل بالمشاريع في مراحل متقدمة ،وهو ما
أيده أولياء األمور بنسبة %21
ً
 .2التدرب على مهارات العرض والتقديم  :وذلك مهم سعيا إلكساب الطالب الثقة بالنفس إضافة إلى أن اتقان هذه المهارة
يفيد الطالب وقت عرض المشروع سواء أمام المحكمين أو الجمهور ،مع إقامة معارض لعرض المشاريع ،وهو ما
أيده أولياء األمور بنسبة %34
من وجهة نظر أولياء األمور فإن أهم ثالث خيارات رأوا أهمية تبنيها فيما يقدم ألبنائهم في حصص الكابستون هي :
 .1تعلم شيء جديد  :حيث أيد هذا  %62من أفراد العينة وهو ما يشير إلى تطلع الغالبية منهم إلى ضرورة أن تتضمن
حصص الكابستون تقديم معرفة جديدة غير ما يتحصل عليه أبناءهم خالل دراسة المناهج العامة ،وهو ما يحدث فعالً،
حيث أنه وخالل حصص الكابستون وما يرافق العمل خاللها من بحث علمي ونقاشات بناءه يتلقى الطالب بال شك
معارف جديدة وقبل ذلك فإنهم خالل العمل على تصميم وتنفيذ المشروع يتدربون على خطوات التصميم الهندسي وقد
يستلزم مشروعهم العمل على أحد برامج الحاسب المتخصصة بالتصميم الهندسي  ،وربما تطلب أحد المشاريع العمل
على ما يتعلق باإللكترونيات أو األوردوينو وكذلك برمجة الروبوت أو برمجة بعض التطبيقات ،كل ذلك وغيره كثير،
وهو ما ال يتحصل عليه الطالب خالل دراسته للمواد الدراسية ضمن المنهج العام.
تنمية مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت  :يرى  %52من أولياء األمور أهمية أن تنمي برامج الكابستون من
.2
خالل ما يقدم فيها للطالب من معارف ،مهاراتي التفكير الناقد وحل المشكالت ،وهذا األمر محل التنفيذ بال شك إذ إن أغلب ما
يواجهه الطالب خالل دراستهم في برنامج الكابستون عبارة عن مجموعة من التحديات التي تستلزم البحث عن حل مناسب
ويسبق ذلك تفكير عميق وعصف ذهني ونقاش بناء فيما بين أعضاء الفريق الواحد بمعية معلمهم مدرب الكابستون حتى الوصول
للحل المناسب.
التدرب على مهارات العرض والتقديم  :وهو ما أيده أولياء األمور بنسبة  %34وتوافق مع ما يراه الباحث ،إذ أن
.3
ً
إتقان مهارات العرض والتقديم هام جدا لكافة أفراد فريق عمل المشروع ،حيث أن تقديم المشروع للجمهور سواء كانوا زمالء
الطالب من فصول أخرى أو أولياء أمورهم أو المحكمين ومرتادي المعرض الختامي للمشروع بشكل جذاب واحترافي ،يعزز
ثقة الطالب بأنفسهم ويظهر المشروع بشكل متميز ،واألمر هنا يعني التدريب الدوري للطالب على الوقوف بكل ثقة والتمكن
من الوصف والتحدث عن المشروع بطالقة وبلغة عربية سليمة وعلى مراحل تبدأ داخل الصف وتنتهي أمام الجمهور والمحكمين
في المعرض الختامي مرورا ً بعمل تجارب أداء أمام معلميهم وزمالءهم من الفصول األخرى وكذلك أفراد األسرة سعيا ً للتغلب
على الخجل وكسر حاجز الخوف والرهبة من نفوسهم ،إضافة إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم.
الفقرة الثانية  :هل ترى أن حصص الكابستون والعمل على تصميم وإعداد المشاريع أضاف البنك شيء جديد؟

يؤكد هنا  %90من أولياء األمور أن حصص برنامج الكابستون قد أضافت ألبنائهم شيء جديد ،من العلم والمعرفة وتنمية
الم هارات وصقل المواهب ،وهو ما يتوافق مع جاء في النقاط السابقة ،والتي تشير جميعها إلى أهمية برامج الكابستون سواء
من ناحية تزويد الطالب بالمعارف والخبرات خارج إطار المنهج الدراسي وإن كانت مرتبطة أساسا ً مع نواتج التعلم لهذا المنهج،
أو في تنمية مهارات القرن الحاد ي والعشرين ،وإكساب الطالب العديد من المهارات الخاصة التي لم يكن ليتحصل عليها لو لم
تعتمد برامج الكابستون ضمن الخطط التعليمية للمدرسة.
إجابة السؤال الثاني  :ما فاعلية برامج الكابستون في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين من وجهة نظر أولياء األمور؟
يالحظ خال ل عملية التقدم لتسجيل األبناء في المدرسة أن الحديث حول برنامج الكابستون من قبل فريق التسويق
المختص يكون في المقدمة كأحد أهم الخدمات اإلضافية التي تقدمها أي مدرسة تتبنى منهجية  STEMالتعليمية ،ممن تعتمد
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برنامج الكابستون ضمن خطتها التعليمية ،وألن كثير من اآلباء يقتنعون بكون برنامج الكابستون سيمثل قيمة مضافة ألبنائهم،
فإنهم ال يتأخرون عن تسجيل أبنائهم في مثل هذه المدارس وإن كانت رسومها الدراسية مرتفعة مقارنة بمدارس أخرى قد تقدم
تعليما ً أفضل في باقي المناحي التعليمية وإن لم تعتمد برنامج الكابستون ضمن خطتها التعليمية ،ألنهم– أي أولياء األمور –
يعتبرون ذلك استثمارا ً في أبنائهم يستحق المجازفة والتجريب.
من خالل العديد من الحوارات التي أجراها الباحث مع بعض أولياء األمور على مدى ثالث سنوات ،فقد وجد من
بينهم وهم الغالبية ،من يبدون رضاهم عما قُدم ألبنائهم خالل حصص برنامج الكابستون لما الحظوا عليهم من تطور ،سواء
على المستوى المعرفي من خالل خوض غمار التعلم في مجاالت واسعة خارج إطار المنهج العام ،كمواضيع البيئة وطرق
توليد الطاقة والبرمجة والتصميم الهندسي واستعمال الروبوت في حل العديد من المشكالت ،أو على مستوى نمو مهارات التفكير
لديهم ،هذه المجموعة من أولياء األمور يعتبرون برنامج الكابستون قد أثبت فاعليته بشكل واضح في تنمية بعض مهارات القرن
الحادي والعشرين لدى أبنائهم.
مجموعة أخرى من أولياء األمور يبدون عدم رضاهم لما قدم ألبنائهم خالل برامج الكابستون لعدم مالحظتهم أي
تطور في ا لمستوى كما كانوا يتوقعون وقيل لهم خالل مرحلة التقدم للتسجيل في المدرسة ،ومن هؤالء من يقوم بسحب ملف
أبنه بمجرد انتهاء العام الدراسي ،والسبب في تكون هذا الرأي لديهم يكمن في أحد األسباب التالية :
 .1المبالغة في عرض ماهية ما سيقدم لألبناء في برامج الكابستون من قبل فريق التسويق بالمدرسة.
 .2عدم إشراك جميع الطالب ضمن عمليات التعلم والتطبيق والممارسة فيما يقدم ضمن برنامج الكابستون،
والتركيز فقط على فئة معينة من الطالب ،ممن يبدون تقدما ً ملحوظا ً في التعلم وتفاعالً بالمشاركة مع المعلم
مدرب الكابستون .وهذا خطأ جسيم من قبل المعلم والمشرف المتابع إذا أنه من حق جميع الطالب أن يحصلوا
على نفس القدر من االهتمام والتركيز والمتابعة ،وقد ثبت لدى الباحث بالمالحظة والمتابعة على مدى ثالث
سنوات بروز مواهب بعض الطالب في العديد من نواحي التعلم المقدمة لهم ضمن برنامج الكابستون ،رغم
أنهم ال يظهر عليهم نفس المستوى مع دراستهم لباقي مواد المنهج العام.
بنا ًء على ما سبق فقد ثبت لدى الباحث أن الغالبية العظمى من أولياء األمور أفراد العينة يرون أن برنامج الكابستون
يقوم بدور فاعل في تنمية بعض مهارات القرن الحادي والعشرين لدى أبنائهم ،كونه يمثل مسارا ً تعليميا ً فريداً يهيئ الطالب
الكتساب العديد من الخبرات والمهارات التي تصقل مواهبه وتزيد من ثقته بنفسه وبقدرته على المنافسة واالندماج مستقبالً في
سوق العمل ،باإلضافة إلى أن التكاملية بين مختلف التخصصات والتي تعززها خطة برنامج الكابستون التعليمية تقوي من
استي عاب الطالب للعديد من المفاهيم العلمية بشكل أفضل بكثير مما كان عليه األمر مع أخذه لهذه المفاهيم في حصة كل مادة
بالصورة التقليدية ،وهو األمر الذي يزيد من تحصيل الطالب في مختلف المواد خاصة العلمية منها كالرياضيات والعلوم ،لهذا
نجد أن أولياء األمور حريصون على استمرار بقاء أبنائهم في المدارس التي تتبنى تقديم برنامج الكابستون ضمن خطتها
التعليمية.
ثالثا ً  :رأي قادة المدارس حول ماهية برامج الكابستون وأهميتها وواقع تطبيقها في مدارس التعليم العام بالمملكة العربية
السعودية
ضمن استبانه خاصة وجهت لقادة المدارس االبتدائية في إدارة تعليم الرياض ،عن طريق القنوات الرسمية لمكاتب
التعليم ،تجاوب معها  72قائد مدرسة من أصل  100قائد ،وجهت لهم من خاللها ثالث فقرات خاصة ،وقد جاءت النتائج كما
يلي :
الفقرة األولى  :كيف ترى الحاجة إلى اعتماد تطبيق الكابستون في مدارس التعليم العام في السعودية؟
كما نالحظ من الشكل المجاور فإن  %85من أفراد العينة يؤكدون على أهمية اعتماد تطبيق برنامج الكابستون في
مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية .وهو ما يدل على مدى الوعي لدى قادة المدارس بأهمية برنامج الكابستون
وفاعليته في تنمية مهارات الطالب .خاصة وأن كثير من قادة المدارس في الفترة الحالية أصبحوا من الشباب ذوي الخبرة
الحديثة في مجال التعليم ،ممن يؤمنون بأهمية التطبيق العملي في التعليم والمرتبط بالحياة ،هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن
تجارب مراكز  STEMالعلمية التي أنشأتها وزارة التعليم في بعض المدارس الحكومية وأسندت جميع مهامها وميزانيتها لشركة
تطوير التعليمية القابضة ،قد فتحت شهية الكثير من قادة المدارس األخرى للشروع في إنشاء مثل هذه المراكز ببناء معامل
لتدريب الطالب على مهارات الروبوت ،وإقامة العديد من األنشطة التفاعلية في المجاالت العلمية ،ولكن تبقي لدى الكثير من
هؤالء القادة الرغبة في إنشاء معامل فابالب متخصصة إلقامة برامج الكابستون.
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الفقرة الثانية  :هل الكابستون معتمد في المدرسة التي تنتمي لها؟
كما نالحظ في الشكل المجاور ،يشير  %89من أفراد العينة إلى عدم اعتماد برامج الكابستون في المدارس التي يديرونها،
وهي حقيقةً نسبة كبيرة ،خاصةً وأنها تضم جميع المدارس الحكومية المشاركة في االستبانه ،األمر الذي يستلزم ضرورة إعادة
النظر في هذا األمر من قبل وزارة التعليم سعيا ً لمواكبة التطور في التعليم بما يوافق رؤية المملكة .2030

الفقرة الثالثة  :المرحلة التي ترى أهمية تطبيق برنامج الكابستون فيها :
رغم اختالف نسبة المؤيدين من قادة المدارس للمرحلة الدراسية التي يرون جدوى تطبيق برنامج الكابستون فيها ،إال أن الغالبية
يرون أن المرحلتين المتوسطة والثانوية هما األنسب لظنهم بأن ذلك يستلزم امتالك قدرات خاصة عقلية ونفسية لالستفادة من
هذا البرنامج .ولكن على عكس الواقع وما اثبتته التجربة فإن اعتماد برنامج الكابستون مهم جدا ً من المرحلة االبتدائية لما يتمتع
به طالب هذه المرحلة من شغف للتعلم وحب االستكشاف والعمل اليدوي ،كذلك من المهم بمكان تدريب الطالب على إجادة
العمل ضمن الفريق الواحد وإنجاز مشاريع خاصة ومميزة في سن مبكرة ألن تحقيق ذلك بصورة جادة وعملية يحتاج للكثير
من الوقت والجهد.

إجابة السؤ ال الثالث  :ما هو رأي قادة المدارس االبتدائية حول برنامج الكابستون وأهمية اعتماده في الخطط التعليمية الخاصة
بمدارسهم؟
من البيانات أعاله وجدنا أن الغالبية العظمى من أفراد العينة يرون ضرورة اعتماد برنامج الكابستون ضمن الخطط التعليمية
للمدارس التي يقومون بإدا رتها ،وذلك لما يرون له من األهمية في إثراء معارف الطالب وتنمية العديد من المهارات لديهم.
وهو أمر يناقض الفرض الثالث ،حيث اكتشفنا وجود توجه إيجابي من قبل قادة المدارس االبتدائية نحو اعتماد برنامج الكابستون
ضمن الخطط التعليمية لمدارسهم.
نتائج البحث:
مع تطبيق البحث الحالي  ،ومن خالل ما سجله الباحث كمعلم ومدرب للكابستون من مالحظات على مدى ثالث سنوات
وما أفرزته تقارير أعمال الطالب ومقاطع الفيديو التي سجلت لهم مع كل حصة أسبوعية ،ومن خالل نتائج االستطالعات التي
أجريت على الطالب وأولياء األمور وقادة المدارس فقد خلص الباحث إلى النتائج التالية :
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 .1يوجد توجه إيجابي نحو حضور حصص الكابستون من قبل الطالب أفراد العينة ،خاصة عندما يكون هناك أعمال
يدوية وممارسة للتعلم التطبيقي من قبل الطالب.
 .2يشعر الطالب بالحماس والشغف والمتعة خالل حضور حصص الكابستون.
 .3يرى الطالب أفراد العينة أن برامج الكابستون مفيدة لهم بشكل كبير.
 .4يرى أولياء أمور الطالب أفراد العينة أن برامج الكابستون تضيف ألبنائهم شيء جديد من العلم والمعرفة وتنمية
المهارات وصقل المواهب.
 .5ثبت لدى الباحث بالمالحظة أن عمل الطالب ضمن فريق العمل الواحد خالل حصص الكابستون قد ساعد في
ت نمية مهارات التعاون والتواصل فيما بينهم سواء خالل العمل أثناء الحصص طوال اليوم الدراسي ،أو على
مستوى الفترة الزمنية الممتدة إلنجاز المشروع داخل وخارج حدود المدرسة.
 .6أثبتت النتائج التي تظهرها عملية التحكيم للمشاريع بصورة عامة على أن برامج الكابستون تنمي مهارات
التواصل ،التفكير الناقد وحل المشكالت لدى الطالب بشكل كبير خاصة عندما يقوم الطالب أنفسهم بتنفيذ المشروع
بصورة كاملة وبكافة مراحله ،هذا باإلضافة إلى تنمية وصقل موهبة الطالب في اإللقاء والعرض والتقديم
للمشروع.
 .7تميز بعض الطالب في تصميم مشاريعهم أهلهم للمشاركة في مسابقات محلية وأخرى إقليمية ودولية حققوا من
خاللها جوائز قيمة ومثلوا المملكة خارجيا ً بصورة مشرفة.
 .8يوجد توجه ايجابي من قبل قادة المدارس االبتدائية نحو تجربة تطبيق برامج الكابستون ضمن الخطط التعليمية
للمدارس التي يديرونها لما يرون لها من أهمية وفاعلية في تنمية مهارات الطالب وزيادة دافعيتهم نحو التعلم.
التوصيات :إن الباحث وهو يقف على هذه النتائج يوصي باآلتي :
 ضرورة اعتماد برامج الكابستون في مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية حكومي أو أهلي (بنين)
ضمن الجدول الدراسي االسبوعي.
 تهيئة وإنشاء معامل خاصة مزودة بكافة التجهيزات الالزمة إلقامة هذه البرامج.
 إقامة دورات تدريبية متخصصة في مجال برامج الكابستون والعمل بالمشاريع إلعداد معلمين مدربين ومؤهلين
على أعلى مستوى.
 بناء نموذج وطني خاص بمساق الكابستون وبما يتناسب مع كل مرحلة ،على أن تكون جميع النماذج مترابطة
ومكملة لبعضها ،بحيث تنتج في الختام نموذج الطالب المبدع ،المبتكر ،المنتج والمؤهل والخبير ليكون منافسا ً في
سوق العمل بكل مقوماته الفنية والتقنية والمهارية.
 إقامة برامج الكابستون ضمن خطط البرامج الصيفية التي تقام في مختلف المدراس واألندية الخاصة باألحياء
والمراكز التعليمية ،وإتاحة االشتراك فيها لجميع الطالب الراغبين من مختلف المراحل العمرية.
المقترحات :
 .1إجراء بحث مماثل في قطاع تعليم البنات – القسم االبتدائي.
 .2إجراء بحث مماثل على مستوى المراحل األخرى (ثانوي ومتوسط).
 .3إجراء بحث مماثل على مستوى المناطق التعليمية التي تطبق فيها برامج الكابستون.
المراجع العربية
آدمز،دينيس و هام،ميري (2019م) .بناء المستقبل باستخدام الرياضيات والعلوم والتقنية :حلول وخطط دراسية إلعداد
المبتكرين من أجل المستقبل .ترجمة مكتب التربية العربي لدول الخليج.
قنديل،شيماء (2019م) .دكتوراه مناهج وطرق تدريس(-مقالة على موقع شارع الصحافة).
النذير،محمد ( 2018م) .تنمية مهارات التعلم في المناهج الدراسية في ضوء مهارات القرن  ،21جلسة تدريبية ضمن
المؤتمر الدولي لتقويم التعليم .ICEE2018
الوطبان،عبدالعزيز ( .)2018مقالة على اإلنترنت بعنوان  :مهارات القرن الحادي والعشرين في رؤية المملكة ،2030
موقع تعلم جديد.
بيرز ،سيو (2014م) .تدريس مهارات القرن الحادي والعشرين أدوات عمل( ،ترجمة محمد بالل الجيوسي) .الرياض:
مكتب التربية العربي لدول الخليج.
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تريلنج ،بيرني ،وفادل ،تشارلز (2013م) .مهارات القرن الحادي و العشرين  :التعلم في زمننا( ،ترجمة بدر عبدهللا
الصالح) .الرياض :جامعة الملك سعود ،النشر العلمي والمطابع.
خميس ،ساما فؤاد (2018م)) .مهارات القرن الـ  :21إطار عمل للتعلم من أجل المستقبل .مجلة الطفولة والتنمية -
مصر ،ع ،31ج)149:163 ،1
دياليل،جيمس2016(.م) .إنحدار أمريكا  :الحرب على عقول األطفال النابغين( .ترجمة فايزة بنت صالح الحمادي.
إصدارات موهبة العلمية)
رايمز  ،تشونغ (2018م) .التدريس والتعلم واإلعداد للقرن  : 21األهداف والسياسات والمناهج التعليمية في ست دول.
(ترجمة د.محمد وهبي ،مكتب التربية العربي لدول الخليج).
سرية عبد الرازق ودنيا عادل ( .)2009دور مهارات القرن الحادي والعشرين كإستراتيجية فعالة في خلق فرص
عمل .مجلة المؤتمر العلمى السنوى العربى الرابع  -المجلد األول)  -االعتماد األكاديمي لمؤسسات وبرامج التعليم العالي
النوعي في مصر والعالم العربي .كلية التربية النوعية ،جامعة المنصورة(مصر)
سوزي،كروس (2013م) .إعادة ابتكار التعلم القائم على المشاريع  :دليلك الميداني لمشاريع الحياة الواقعية في العصر
الرقمي .ترجمة مكتب التربية العربي لدول الخليج.
المراجع األجنبية:
Healey, M., Lannin, L., Stibbe, A., & Derounian, J. (2013). Developing and enhancing
undergraduate final-year projects and dissertations.
McNamara, J., Brown, C., Field, R., Kift, S. M., Butler, D., & Treloar, C. (2011).
Capstones: Transitions and professional identity. Faculty of Law. Queensland University
of Technology. Brisbane.
 Lee, N., & Loton, D. (2015). Integrating research and professional learningAustralian capstones. Council on Undergraduate Research Quarterly, 35(4), 28-35.
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الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات في السعودية وسنغافورا وأمريكا في ضوء نتائج
المشاركة في الدراسة الدولية لتوجهات الرياضيات والعلوم (( )TIMSS, 2015دراسة
مقارنة)
أ.بكيل بن أحمد الدرواني
جامعة الملك سعود
المستخلص:
هدفت هذه الدراسة إلى المقارنة بين مستوى الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات للصف الثامن (الثاني المتوسط) في
كل من السعودية وسنغافورا وامريكا وفقا ً الستجاباتهم في دراسة ( ،)TIMSS 2015واالستفادة من عملية المقارنة في تحديد
أسباب تدني مستوى أداء طلبة المملكة في اختبارات ( .)TIMSSولتحقيق ذلك تم االعتماد على االستبانة الخاصة بمعلمي
رياضيات الصف الثامن المشاركين بالدراسة الدولية ( .)TIMSS2015وبعد استخراج البيانات المتعلقة باستجابة المعلمين
على الممارسات التدريسية ،وإجراء التحليل االحصائي من خالل حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية واختبار تحليل
التباين األحادي ( )ANOVAأظهرت النتائج:
 وجود ( )9ممارسات تدريسية من أصل ( )16ممارسة ،يمارسها معلمو العينة السعودية بدرجة ضعيفة.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05<αفي جميع الممارسات التدريسية لصالح معلمي الرياضيات في
سنغافورا ،فيما عدا ممارسة تدري سية واحدة فقط لم يوجد فرق بين معلمي السعودية وسنغافورا وهي تحسين فهم الطلبة
الضعاف.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى ( )0.05<αبين متوسطي ممارسات معلمي السعودية وامريكا ولصالح معلمي
الرياضيات في السعودية في ( )7ممارسات من ( )16ممارسة تدريسية ،فيما كانت الفروق لـ ( )8ممارسات تدريسية
األخرى لصالح عينة معلمي الرياضيات في أمريكا.
 ال توجد فروق بين معلمي الرياضيات في أمريكا والسعودية في ممارسة تدريسية واحدة وهي ربط المحتوى الجديد بما
تعلمه الطالب سابقاً.
تشير النتائج في مجملها أن ممارسات معلمي الرياضيات في سنغافورا كانت أفضل من الممارسات التدريسية لمعلمي
الرياضيات في كل من السعودية وامريكا وبفرق دال احصائياً ،وإذا ما ربطنا هذه النتائج بمستوى األداء العام في الرياضيات
الذي حققه طلبة هذه الدول نستنتج أن الممارسات التدريسية عامل حاسم وجوهري يؤثر على أداء الطلبة في اختبارات
(.)TIMSS
الكلمات المفتاحية ،)TIMSS 2015( :الممارسات التدريسية ،معلمي الرياضيات في السعودية ،معلمي الرياضيات في
سنغافورا ،معلمي الرياضيات في أمريكا ،طلبة الصف الثامن.
ABSTRACT
This study aimed to compare the level of teaching practices of eighth grade
mathematics teachers (second intermediate) in Saudi Arabia, Singapore and America
according to their responses in the TIMSS 2015 study, and to benefit from the comparison
process in determining the reasons for the low level of performance of the Kingdom’s
students in the TIMSS tests. To achieve this, a questionnaire was used for the eighth
grade mathematics teachers participating in the international study (TIMSS2015). After
extracting data related to teachers' response to teaching practices, and conducting
statistical analysis by calculating averages and standard deviations and testing the singleanalysis of variance (ANOVA) the results showed:
- There are (9) teaching practices out of (16) practices practiced by the Saudi sample
teachers with a weak degree.
- There are statistically significant differences at the level of (α <0.05) in all teaching
practices in favor of mathematics teachers in Singapore, with the exception of one
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teaching practice only. There was no difference between teachers of Saudi Arabia and
Singapore, which is improving the understanding of weak students.
- There are statistically significant differences on the level of (α <0.05) between the
average practices of Saudi and American teachers in favor of mathematics teachers in
Saudi Arabia in (7) practices from (16) teaching practices, while the differences were for
(8) other teaching practices in favor of the sample of mathematics teachers in America.
- There are no differences between mathematics teachers in America and Saudi Arabia
in one teaching practice, which is to link the new content with what the student previously
learned.
Overall, the results indicate that the practices of mathematics teachers in Singapore
were better than the teaching practices of mathematics teachers in both Saudi Arabia and
America, with a statistically significant difference, and if we link these results to the level
of general performance in mathematics achieved by students of these countries, we
conclude that the teaching practices are a decisive and essential factor affecting Student
performance on TIMSS tests.
Key words: (TIMSS 2015), teaching practices, mathematics teachers in Saudi Arabia,
mathematics teachers in Singapore, mathematics teachers in America, eighth grade
students.
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المقدمة:
ً
ً
ً
تعد الدراسات الدولية واسعة النطاق محكا أساسيا لتقييم جودة التعليم في العديد من دول العالم ،نظرا لما توفره هذه الدراسات
من بيانات ثرية وشاملة لجوانب العملية التعليمية ،ولما يترتب عن نتائجها في الغالب من تغييرات واصالحات جذريه قد تتعدى
المؤسسات التعليمية لتطال السياسات واألنظمة التعليمية بكاملها.
ومن أبرز هذه الدراسات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم Trends in International
 )Mathematics and Science Study (TIMSSوالتي تهتم بدراسة تحصيل الطلبة في الرياضيات والعلوم والسياقات
األ خرى المرتبطة بالمعلم والطالب والبيئة المنزلية والمدرسية ،وتشرف على هذه الدراسة الهيئة الدولية للتقويم التربوي
 )International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEAبهدف تزويد
صانعي السياسات التعليمية ببيانات موثوقة ودورية تعد أساسا ً لفهم أفضل ألنظمتهم التربوية في سياق دولي واسع النطاق
(المخالفي.)2010 ،
وتنفذ دراسة ( )TIMSSبصورة دورية كل أربع سنوات على طالب الصفين الرابع والثامن (الثاني المتوسط) ،وقد كانت
أول دورة رسمية لها في عام  1995بمشاركة ( )26دولة في الصف الرابع االبتدائي و( )41دولة في الصف الثامن  ،وتزايد
عدد الدول المشاركة في هذه الدراسة حتى وصل في نسختها السادسة -المعلنة األخيرة-عام  )TIMSS 2015( 2015إلى
 57دولة ،وتطبق هذه الدراسة مجموعة من األدوات وهي عبارة عن اختبارات في الرياضيات والعلوم وكذلك استبانات لجمع
معلومات شاملة عن الطالب والمعلم والبيئة المنزلية والمدرسية ( (.Hooper, 2016 & Mullis, Martin, Foy
كما توفر هذه الدراسة فرصة للمقارنة بين األنظمة التعليمية في مختلف دول العالم ،وكذلك إمداد كل دولة بمعلومات تتعلق
باتجاه تحصيل التالميذ خالل دورات ( )TIMSSالمتعاقبة ،والتي قد تسهم في تحسين العملية التعليمية ،أضف إلى ذلك أنه من
الجيد مقارنة أداء طلبة الدول العربية بعدد من الدول األجنبية من عدة ثقافات مختلفة ،لمعرفة موقعها بالنسبة لآلخرين وكذلك
للتعرف على مكامن الخلل من خالل ما توفره هذه الدراسة من معلومات وبيانات للمقارنة بين األنظمة التعليمية المختلفة
(.)Mullis, 2003
وتشكل مشاركة المملكة العربية السعودية في دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ( )TIMSSعالمة فارقة في
مسيرة اإلصالح التعليمي ،إال أن المتتبع لنتائج مشاركة المملكة يجد حالة من التدني المستمر في مستوى أداء الطلبة ،ففي أول
دورة شاركت فيها ( )TIMSS2003احتلت المركز ( )43من بين ( )45بلد مشارك بمتوسط ( )332نقطة وهو أصغر بكثير
من متوسط المقياس ( )500نقطة ،وفي الدورة الرابعة  TIMSS2007شاركت السعودية أيضا بطلبة الصف الثامن واحتلت
المركز ( )46من بين ( )48بلد مشارك بمتوسط ( ،)329وفي الدورة الخامسة  TIMSS2011شاركت المملكة بطلبة الصف
الرابع والثامن واحتلت الترتيب ( )45بمتوسط ( )37( ،)410بمتوسط ( )394على التوالي ،وفي الدورة السادسة
 TIMSS2015شاركت المملكة بطلبة الصف الرابع والثامن وكان ترتيبها بالنسبة للصف الرابع ( )46من بين ( )49دولة
مشاركة بمتوسط( ،)383وبالنسبة للصف الثامن احتلت المركز ( )39وهو المركز األخير بمتوسط ( ( )368مطر2012 ،؛
شحاته والقراميطي 2016؛ الشمراني ،الشمراني ،البرصان ،والدرواني.)2016 ،
ومن الجيد مقارنة أداء طلبة المملكة العربية السعودية بعدد من الدول التي حققت مستويات متقدمة ومتوسطة ومن عدة
ثقافات مختلفة ،للتعرف على مكامن الخلل من خالل ما توفره هذه الدراسة من معلومات وبيانات للمقارنة بين األنظمة التعليمية
المختلفة ،وهنا تم اختيار دولتين مرجعيتين هما (سنغافورا-الواليات المتحدة األمريكية).
ويرتكز اختيار هذه الدول على عدة اعتبارات تربوية ،منها التنوع في مستوى التحصيل ،إذ تصنف سنغافورا ضمن
المستوى العالي حيث احتلت المركز األول عالميا ً في اختبارات ( )TIMSS2015للصف الثامن ،بمتوسط ( )621نقطة ،بينما
تصنف الواليات المتحدة األمريكية ضمن المستوى المتوسط ،إذ احتلت المركز العاشر بمتوسط ( ،)518كما وضع في االعتبار
ايضا ً التنوع في الثقافة والجغرافيا والدخل القومي واللغة الرسمية للدولة.) )Hooper, 2016 & Mullis, Martin, Foy
الجدير بالذكر أن المتتبع للدراسات واألبحاث التي يتم تنفيذها على بيانات دراسة ( )TIMSSللدول المشاركة يالحظ
تركيزها على متغيرات متنوعة ،ومحاوله تقصي أثرها على أداء الطلبة ،وقد يبدو جليا ً للجميع أهمية المعلم والمتغيرات المرتبطة
به في هذه الدراسة ( ، )Akbs, 2012 & Yildirim, Demirtasliعلى اعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في العملية
التعليمية ،فأهداف أي برنامج تعليمي ال يمكن أن تتحقق بمعزل عما يقوم أو يؤمن به المعلم (عبدالعظيم وعبدالفتاح.)2017 ،
أضف إلى ذلك أن العديد من الدراسات تشير في مجملها إلى أن التدني في مستوى إنجاز الطلبة في اختبارات ()TIMSS
يرجع لمجموعة من المتغيرات ذات الصلة بالمعلم (الحجاجي2012 ،؛ الحضرمية والغافري2015 ،؛ شحاده والقراميطي،
2016؛ عبابنة2019 ،؛ الغامدي2010 ،؛ قبالن.)2018 ،
ً
كما أن هنالك أدلة متزايدة تستند إلى األبحاث تشير إلى أن إحداث فرقا كبيرا وايجابيا في إنجاز الطالب يعتمد على
مجموعة من السمات المرتبطة بالمعلم ( ، )Darling-Hammond, 2000إذ تؤ ّكد عدد من األدبيات على ّ
أن خصائص
المعلم التي تشمل ممارساته ،والدورات التدريبية التي تلقاها ،وسنوات خبرته لها عالقة بتحصيل طالبه ( Rivkin et. al.,

309

 .)Howard, 2010 & 2005; Swinton, Thomas, Benjaminوعلى المستوى الدولي ،غالبًا ما يُنظر إلى المعلمين
دورا أساسيًا في النتائج الجيدة لطالبهم (.)Burroughs et al., 2019
ذوي الجودة العالية ،باعتبارهم يؤدون ً
وفي حقيقة هنالك شبه إجماع أن المعلمون يمثلون أحد أهم مدخالت النظام التعليمي في رفع مستوى تحصيل الطلبة ،إذ
يمكن للمعلم المساعدة في تقليل فجوة التحصيل بين الطالب متدني التحصيل وأقرانهم مرتفعي التحصيل .ولكن على الرغم من
ذلك هناك إجماع محدود جدا حول سمات المعلم ذو الجودة العالية ،فاألدلة غير كافية بشأن سمات المعلمين
(.)Luschei,Chudgar,2011
هذا وقد تطرقت العديد من الدراسات لجوانب متعددة ذات عالقة بممارسات المعلم التدريسية ففي دراسة أجراها اودوير
وآخرين ( )O’Dwyer et al, 2015هدفت لتقصي أثر الممارسات التدريسية لمعلمي رياضيات الصف الثامن المشاركين
في دراسة ( )TIMSS 2007في استيعاب المفاهيم وتحصيل الطلبة في الدول (أمريكا – كوريا – اليابان – سنغافورا) أظهرت
النتائج أن المعلمين الذين كانوا يعرضون على طالبهم مسائل تتحدى تفكيرهم إضافة لمناقشتهم ومنحهم وقت أطول لشرح
إجاباتهم وتنفيذ األنشطة تساعد في استيعاب المفاهيم ،كما أن المعلمين الذين يمارسون المناقشة والحوار والتبرير كان أداء
طالبهم أفضل من أقرانهم.
وفي دراسة لدودين وآخرين ( )Dodeen et al, 2012هدفت لتقصي أثر ممارسات المعلمين ومؤهالتهم وتصوراتهم على
التحصيل في الرياضيات في الدراسة الدولية ( )TIMSS 2007دراسة مقارنة بين السعودية وتايوان ،وتوصلت النتائج إلى
أن ممارسات المعلمين ومؤهالتهم مرتبطة بالتحصيل.
كما توصلت دراسة للحجاجي ( )2012أن معلمي الرياضيات في الدول ذات التحصيل المرتفع هم أكثر مشاركة في الدورات
التدريبية كم أنهم يخصصون وقت أطول لحل المسائل الرياضية ومناقشتها ويركزون على التطبيقات بصورة أكبر.
وفي حين هدفت دراسة لهاوس و تيليس ( )Telese, 2008 & Houseلتقصي العالقة بين اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات
واستراتيجيات التعلم الصفي والتحصيل في الجبر لدى طلبة كل من أمريكا واليابان في الدراسة الدولية ()TIMSS 2003
وتوصلت النتائج أن الممارسات التدريسية الصفية وخصوصا االهتمام بحل المسائل الرياضية كان لها ارتباطا وثيقا ً مباشراً
بتحصيل الطلبة في الجبر.
كما أجريت العديد من الدراسات التي تطرقت للمارسات التقويمية لمعلمي الرياضيات في ضوء مشاركتهم في الدراسة الدولية
( )TIMSSففي دراسة أجراها البرصان وتيغزه ( )2012هدفت لتحليل وتحديد الممارسات التقويمية التي ينفذها معلمو
الرياضيات في العينة السعودية والكورية الجنوبية وعالقتها بالتحصيل ،أظهرت النتائج اختالفا ً في الممارسات التقويمية لصالح
العينة الكورية ،كما اشارت النتائج إلى عناية معلمي العينة الكورية بأسئلة االختبارات التي تتناول البحث عن األنماط والعالقات
واألسئلة التي تحتاج لتفسيرات وتبريرات وأوصت الدراسة بضرورة تدريب معلمي العينة السعودية على أسئلة الرياضيات في
دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم.
وفي دراسة للزعبي وملكاوي ومقدادي ( )2018هدفت إلى تحليل الممارسات التقويمية لمعلمي الرياضيات والعلوم للعينة
األردنية المشاركة في  ،TIMSS2011أشارت النتائج إلى أن االختبارات الصفية التي ينفذها معلمو العينة تركز فقط على
اإلجراءات الرياضية ،وقد اوصت الدراسة بنشر ثقافة أسئلة الدراسة الدولية  .TIMSSوفي نفس السياق أجرى تيغزه و
عبدالفتاح والسعدوي والتركي ( )2015دراسة هدفت إلى تقصي الممارسات التقويمية للعينة السعودية في اختبارات
 TIMSS2011وتقدير أهمية الممارسات التقويمية وجدواها ،وقد أظهرت النتائج في مجملها أن الممارسات التقويمية التثمينية
تؤثر على الممارسات التقويمية الفعلية.
تشير الدراسات السابقة واألدب التربوي أن ممارسات وخصائص المعلمين يمكن أن تسهم في تقليل فجوة التحصيل بين الطالب
متدني التحصيل وأقرانهم مرتفعي التحصيل .ولكن على الرغم من ذلك هناك إجماع محدود جدا حول سمات المعلم ذو الجودة
العالية ،فاألدلة غير كافية بشأن سمات المعلمين (.)Luschei,Chudgar,2011
وتأسيسا على ما سبق جاءت الحاجة إلجراء هذه الدراسة والتي سعت لإلجابة عن السؤالين اآلتيين:
 ما مستوى الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات للصف الثامن في العينة السعودية والسنغافورية واألمريكية وفقا
الستجاباتهم في دراسة ()TIMSS 2015؟
 هل تختلف الممارسات التدريسية لمعلمي رياضيات الصف الثامن المشاركين في دراسة ( )TIMSS 2015في كل من
السعودية وسنغافورا وامريكا؟
مشكلة الدراسة
من خالل تتبع نتائج الدراسة نجد حالة من التدني المستمر في تحصيل طلبة المملكة العربية السعودية في اختبارات (،)TIMSS
إذ أن أول مشاركة لها كانت بطلبة الصف الثامن (الثاني المتوسط) في الدورة الثالثة ( ، )TIMSS2003واستمرت في
المشاركة في دوراتها المتعاقبة والتي كان آخرها ( ،)TIMSS 2019وقد أظهرت نتائج مشاركتها في هذه
الدورات ( )TIMSS 2003,2007,2011تدني مستوى أداء الطالب في الرياضيات (شحادة والقراميطي2016 ،؛
الشمراني ،الشمراني ،البرصان؛ الدرواني ،)2016 ،أضف إلى ذلك أن مشكلة التدني في مستوى التحصيل الزالت قائمة ،ففي
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آخر دورة معلنة ( ،)TIMSS 2015احتل طلبة المملكة العربية السعودية المركز ( )46للصف الرابع من بين ( )49دولة
مشاركة بمتوسط( )383نقطة وهو أصغر بكثير من متوسط المقياس الدولي ( )500نقطة ،وبالنسبة للصف الثامن احتل المركز
( )39وهو المركز األخير بمتوسط ( )368نقطة ويصنف هذا األداء وفقا للمستويات المعيارية للدراسة ضمن المستوى األقل
من المنخفض (أصغر من .Hooper, 2016 & Mullis, Martin, Foy( ( )400
وبالنظر إلى حالة التدني المستمر في أداء طلبة المملكة العربية السعودية في االختبارات الدولية ،وحالة الترقب لنتائج الدورة
الحالية ( ، )TIMSS2019وانطالقا من الدور الجوهري للمعلم في العملية التعليمية وأهمية ما يقوم به من ممارسات تدريسية
داخل الفصول الدراسية برزت مشكلة الدراسة الحالية والتي سعت لإلجابة عن السؤالين التاليين:
 ما مستوى الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات للصف الثامن في العينة السعودية والسنغافورية واألمريكية وفقا
الستجاباتهم في دراسة ()TIMSS 2015؟
 هل تختلف الممارسات التدريسية لمعلمي رياضيات الصف الثامن المشاركين في دراسة ( )TIMSS 2015في كل من
السعودية وسنغافورا وامريكا؟
أهداف الدراسة
هدفت الدراسة الحالية إلى:
 .1التعرف على مستوى الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات للصف الثامن في كل من السعودية وسنغافورا وامريكا وفقا
الستجاباتهم في دراسة (.)TIMSS 2015
 .2مقارنة الممارسات التدريسية لمعلمي رياضيات الصف الثامن المشاركين في دراسة ( )TIMSS 2015بين كل من
السعودية وسنغافورا وامريكا.
 .3االستفادة من عملية المقارنة بين الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات في كال من السعودية وسنغافورا وامريكا في
تحديد أسباب تدني مستوى أداء طلبة المملكة العربية السعودية في االختبارات الدولية لتوجهات الرياضيات والعلوم
(.)TIMSS
أهمية الدراسة
تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية اتجاه عالمي في تقييم األنظمة التعليمية والمتمثل بالدراسة الدولية في توجهات الرياضيات
والعلوم ( ،)TIMSSوما قد يترتب على نتائجها من قرارات وإجراءات جوهرية قد تتعدى المؤسسات التعليمية لتطال السياسات
واألنظمة التعليمية بكاملها.
كما قد تسهم نتائج هذه الدراسة في الكشف عن مجموعة من األسباب والعوامل المرتبطة بالممارسات التدريسية التي قد يكون
لها انعكاسات إيجابية على مستوى أداء الطلبة في االختبارات الدولية؛ خاصة أن هنالك حالة من التدني المستمر في نتائج طلبة
المملكة العربية السعودية في االختبارات الدولية ،مما يظهر الحاجة للدراسات في هذا المجال للكشف عن أسباب هذا التدني.
حدود الدراسة
معلمي الرياضيات للصف الثامن المشاركين في الدراسة الدولية لتوجهات الرياضيات والعلوم ( ،)TIMSS 2015في كل
من السعودية وسنغافورا وامريكا.
مصطلحات الدراسة
الممارسات التدريسية
يعرفها الصغير والنصار ( ،2002ص )4بأنها“ :السلوكيات واألفعال والطرق التي يستخدمها المعلمون داخل الصف لتقديم
المادة التعليمية بغرض إحداث التعلم لدى التالميذ”.
وتعرف إجرائيا :بمجموعة التحركات واإلجراءات التي يقوم بها المعلم داخل الصف ،وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها المعلم
في الفقرات الخاصة بممارسات المعلم في استبانة معلم الرياضيات للصف الثامن في الدراسة الدولية )TIMSS 2015(.
الدراسة الدولية التجاهات الرياضيات والعلوم ( )TIMSS 2015يعرفها ميليس وآخرون (Mullis, Martin, ( )2016
 )Hooper, 2016 & Foyبأنها :دراسة تهتم بتقييم التحصيل في الرياضيات والعلوم لطلبة الصف الرابع والثامن (الثاني
المتوسط) وتنفذ كل أربع سنوات بداية من أول دورة رسمية لها في عام 1995م ،بإشراف الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي
( ) IEAالتي مقرها بأمستردام بهولندا ،تهدف هذه الدراسة إلى التركيز على السياسات والنظم التربوية ودراسة فعالية المناهج
المطبقة وطرق تدريسها والتطبيق العملي لها وتقييم التحصيل وتوفير المعلومات لتحسين تعليم وتعلم الرياضيات والعلوم.
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منهج الدراسة
التعرف
يعرف بأنه" :جمع معلومات وبيانات عن ظاهرة ما؛ بهدف
ُّ
اُستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والذي ّ
إلى تلك الظاهرة ،وتحديد الوضع الحالي لها ،والتعرف إلى جوانب القوة والضعف فيها" (عباس ،نوفل ،العبسي ،وعواد2015،
 ،ص.)75
مجتمع وعينة الدراسة
تكون مجتمع الدراسة وعينتها من جميع معلمي ومعلمات الرياضيات المشاركين في الدراسة الدولية ( )TIMSS 2015ممن
اكملوا تعبئة االستبانة الخاصة بمعلم رياضيات الصف الثامن ،إذ بلغ عدد معلمي ومعلمات الرياضيات المشاركين بالدراسة في
كال من السعودية وسنغافورا وامريكا على التوالي ( ،)167( ،)143و( )246معلم ومعلمة.
أداة الدراسة
تم الرجوع الستبانة الدراسة الدولية التجاهات الرياضيات والعلوم ( )TIMSS 2015الخاصة بمعلم الرياضيات للصف الثامن،
والمؤلفة من ( )26فقرة رئيسية يند رج تحتها مجموعة من المؤشرات أو الفقرات الفرعية التي تمثل السمة المراد قياس مدى
توافرها أو انطباقها؛ وتهدف الفقرات في مجملها إلى جمع معلومات عن الخلفيات األكاديمية والمهنية لدى المعلمين وموارد
الصفوف والممارسات التعليمية واتجاهات المعلمين نحو التدريس .))Hooper, 2016 & Mullis, Martin, Foy
إجراءات الدراسة
تم تنفيذ إجراءات جمع البيانات وفقا للخطوات التالية
 .1تم الرجوع الستبانة معلم الرياضيات للصف الثامن الخاصة بالدراسة الدولية لتوجهات الرياضيات والعلوم ()TIMSS
التابعة للهيئة الدولية للتقويم التربوي ( ،)IEAوقد اعتمدت هذه الدراسة على النسخة المترجمة إلى العربية من قبل
وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية وكالة التخطيط والتطوير (مركز الدراسات واالختبارات الدولية).
 .2تم تحليل االستبانة للتعرف على الفقرات التي تهدف للتعرف على مستوى الممارسات التدريسية لمعلم الرياضيات،
وقد حددت الفقرة ( )14وتتضمن  7ممارسات تدريسية ،والفقرة ( )17وتتضمن 9ممارسات تدريسية وبذلك يصبح
لدينا  16مؤشر للتعرف على الممارسات التدريسية لمعلم الرياضيات.
 .3استخدم برنامج  IDB Analyzerوهو برنامج يتألف من وحدتي الدمج والتحليل تم إعداده من قبل الهيئة الدولية
للتقويم التربوي ( ،)IEAاستخدمت وحدة الدمج الستخراج بيانات كل من السعودية وسنغافورا وامريكا والمتغيرات
الخاصة بالممارسات التدريسية من استبانة معلم الرياضيات؛ كما استخدمت وحدة التحليل الستخراج المتوسطات
واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمين على فقرات الممارسات التدريسية وكذلك الختبار الفروق بين هذه الدول
من خالل برنامج .SPSS
نتائج الدراسة ومناقشتها
لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم تقسيم عرض النتائج إلى قسمين لتسهيل عرض الجداول وربط اإلحصاء الوصفي باالستداللي ،إذ
يتمثل القسم األول بالممارسات التدريسية التي وردت في الفقرة ( )14من استبانة المعلم في دراسة ( )TIMSS 2015والقسم
الثاني متعلق بالممارسات التدريسية التي وردت في الفقرة (.)17
أوال النتائج المرتبطة بالفقرة ( )14من استبانة المعلم في دراسة (:)TIMSS 2015
النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص :ما مستوى الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات للصف الثامن في كل من
السعودية وسنغافورا أمريكا وفقا الستجاباتهم في دراسة ()TIMSS 2015؟
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جدول ( :)1المتوسطات واالنحرافات المعياري الستجابات معلمي ومعلمات الرياضيات للصف الثامن على الفقرات الخاصة
بالممارسات التدريسية في استبانة ()TIMSS 2015
أمريكا
سنغافورا
السعودية
مستوى المتوسط* االنحرا مستوى المتوس االنحرا مستوى
في إطار المتوس االنحرا
تدريسك
م
الممار
ف
ط*
الممار
ف
الممارسة
ف
ط*
للصف إلى
سة
المعيار
سة
المعيار
المعيار
أي مدى
ي
ي
ي
تقوم بما
يلي؟
 1إيجاد رابط
 0.774متوسطة  0.819 2.01متوسطة
2.27
ضعيفة
بين الدرس 0.766 1.71
والحياة
اليومية.
 0.620 1.34ضعيفة
 0.789متوسط
1.92
ضعيفة
0.776 1.63
 2اطلب من
الطلبة
شرح
إجاباتهم.
 0.765متوسطة  0.824 1.98متوسطة
2.42
عالية
0.811 2.75
تكليف
3
الطلبة
بإكمال
تمرينات
صعبة
تتطلب
منهم
التفكير أبعد
من حدود
ما تعلموه.
 0.791متوسطة  0.789 1.61ضعيفة
2.25
ضعيفة
0.732 1.57
تشجيع
4
المناقشة
بين الطلبة
داخل
الصف.
 0.597 1.29ضعيفة
 0.648ضعيفة
1.49
ضعيفة
0.562 1.29
ربط
5
المحتوى
الجديد بما
تعلمه
الطالب
سابقاً.
 0.777 1.89متوسطة
عالية
0.796
2.54
 0.829 2.11متوسطة
تكليف
6
الطلبة
بتحديد
إجراءات
حل
المشكالت
بطريقتهم.
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تشجيع
7
الطلبة على
التعبير عن
أفكارهم في
الصف.

1.59

0.760

ضعيفة

1.99

1.44

0.817

0.689

ضعيفة

متوسطة

* الدرجة الدنيا  1والدرجة العليا 4
يتضح من جدول ( )1وجود ( )5ممارسات من بين ( )7ممارسات يمارسها معلمو الرياضيات في السعودية بدرجة ضعيفة،
وترتيب هذه الممارسات بدءا ً باألقل ممارسة كما يلي :ربط المحتوى الجديد بما تعلمه الطالب سابقاً ،وتشجيع الطلبة على المناقشة
داخل الصف ،وتشجيع الطلبة على التعبير عن أفكارهم ،والطلب من الطلبة شرح إجاباتهم ،والربط بين الدرس والحياة اليومية
للطالب .فيما وجدت ممارسة يمارسها المعلمون في السعودية بدرجة عالية وهي تكليف الطلبة بإكمال تمرينات صعبة تتطلب
التفكير أبعد مما تعلموه ،وممارسة يمارسونها بدرجة متوسطة وهي تكليف الطلبة بتحديد إجراءات حل المشكالت بطريقتهم.
في حين أن معلمو سنغافورا يمارسون ( )5ممارسات من بين ( )7بدرجة متوسطة ،وممارسة يمارسونها بدرجة عالية وهي
تكليف الطلبة بتحديد إجراءات حل المشكالت بطريقتهم ،في حين وجدت ممارسة واحدة يمارسها معلمو سنغافورا بدرجة ضعيفة
وهي ربط المحتوى الجديد بما تعلمه الطالب سابقاً.
كما يتضح وجود ( )4ممارسات من بين ( )7ممارسات يمارسها معلمو الرياضيات في أمريكا بدرجة ضعيفة ،فيما وجدت ()3
ممارسات يمارسها المعلمون في أمريكا بدرجة متوسطة وهي :إيجاد رابط بين الدرس والحياة اليومية ،وتكليف الطلبة بإكمال
تمرينات صعبة تتطلب منهم التفكير أبعد من حدود ما تعلموه ،وتكليف الطلبة بتحديد إجراءات حل المشكالت بطريقتهم.
تشير هذه النتائج إلى قصور وضعف لدى معلمي العينة السعودية في معظم الممارسات التدريسية ،وبخاصة ربط المحتوى
الجديد بما تعلمه الطالب سابقا ،فالربط الداخلي بين الموضوعات الرياضية يعد من أبرز معايير العمليات التي أكدت عليها
معايير المجلس القومي األمريكي لمعلمي الرياضيات ( ،)NCTMوكذلك المعايير األساسية المشتركة ( ،)CCSSكما تعد
الممارسات التدريسية التي تحث المتعلم على المناقشة والتعبير عن األفكار وشرح إجاباتهم والربط بالحياة اليومية من
الممارسات التي لها تأثير مباشر في مستوى التحصيل (O’Dwyer et al, 2015; Dodeen et al, 2012؛ ) ،كما
أظهرت النتائج وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية للممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات في كال من السعودية
وسنغافورا وامريكا ،وهذا يشير إلى تفوق معلمي سنغافورا في جميع الممارسات التدريسية على أقرانهم السعوديين واألمريكيين،
عدا ممارسة واحدة تفوق فيها معلمو الرياضيات في السعودية على أقرانهم في كال من سنغافورا وامريكا وهذه الممارسة :تكليف
الطلبة بإكمال تمارين صعبة تتطلب منهم التفكير أبعد من حدود ما تعلموه ،وهنا يتبادر للذهن هل يقدم معلمو الرياضيات في
السعودية تغذية راجعة تتعلق بهذه التمارين وهل يتاح للطالب مناقشة الحلول التي توصل إليها ،كل ذلك يجب أن يؤخذ في
االعتبار مالم فال جدوى من طرح تمارين تتطلب التفكير ألبعد مما تعلمه الطالب.
كما يتضح من النتائج أن هنالك مم ارسة واحدة كان مستوى ممارسة المعلمين لها ضعيف في هذه الثالث الدول وهي "ربط
المحتوى الجديد بما تعلمه الطالب سابقا ً " ،قد يرجع السبب في ذلك الى االهتمام بالربط الخارجي (بالواقع المحيط) أكثر من
الربط الداخلي بين الموضوعات ضمن المجال الواحد ،كما يمكن تفسير ذلك بأن محتوى الكتاب المدرسي يمثل موجه أساسي
لهذه الممارسة وهذا ما يفسر تطابق متوسطي ممارسة المعلمين لهذه الممارسة في كال من السعودية وامريكا كون المناهج في
السعودية هي سلسلة مترجمة لمناهج "ماجروهل" األمريكية.
كما يتضح من النتائج أيضا وجود ممارسة يتفوق فيها معلمو سنغافورا بفارق كبير على أقرانهم في السعودية وامريكا وهي "
تكليف الطلبة بتحديد إجراءات حل المشكالت بطريقتهم" ويمكن تفسير ذلك أن نموذج المنهاج في سنغافورا يتمركز حول حل
المشكالت ( ،)Har, 2009 &Kaurكما أن تكليف الطلبة بحل المشكالت وتحديد إجراءات حلها تعد من الممارسات التي لها
مردود إيجابي على تحصل الطلبة (،.)Telese,2008 & House
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي سيتم اإلجابة عنه من خالل اإلجابة عن الفرضية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )α=0.05بين متوسطات ممارسات المعلمين التدريسية في كل من السعودية وسنغافورا وامريكا.
الختبار هذه الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي  ANOVAوالجدول ( )2يوضح نتائج التحليل:
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جدول ( :)2تحليل التباين األحادي الختبار وجود الفروق بين متوسطات الممارسات التدريسية للدول
قيمة F
متوسط
درجة
مجموع
مصدر
الممارسات التدريسية
المربعات
الحرية
المربعات
التباين
366.28
2
732.56
بين
580
إيجاد رابط بين الدرس والحياة المجموعات
اليومية
0.632
18810 11878.91
داخل
المجموعات
18812 12611.47
المجموع
631.56
2
1263.12
بين
1255.02
المجموعات
اطلب من الطلبة شرح
إجاباتهم.
0.503
18841
9481.25
داخل
المجموعات
18843 10744.36
المجموع
863.11
2
1726.21
بين
1338.72
تكليف الطلبة بإكمال تمرينات المجموعات
صعبة تتطلب منهم التفكير
0.645
18841 12147.22
داخل
أبعد من حدود ما تعلموه.
المجموعات
18843 13873.43
المجموع
865.85
2
1731.69
بين
1425.99
المجموعات
تشجيع المناقشة بين الطلبة
داخل الصف.
0.607
18812 11422.44
داخل
المجموعات
18814 13154.14
المجموع
219.28
80.88
2
161.753
بين
ربط المحتوى الجديد بما تعلمه المجموعات
الطالب سابقاً.
0.369
18795
6932.23
داخل
المجموعات
18797
7093.99
المجموع
766.99
2
1533.97
بين
1217.19
تكليف الطلبة بتحديد إجراءات المجموعات
حل المشكالت بطريقتهم.
0.630
18759 11820.49
داخل
المجموعات
18761 13354.46
المجموع
571.710
2
1143.42
بين
1027.28
تشجيع الطلبة على التعبير عن المجموعات
أفكارهم في الصف.
0.557
18793 10458.81
داخل
المجموعات
18795 11602.23
المجموع

مستوى
الداللة
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

يتضح من النتائج في جدول ( )2إلى أن مستوى الداللة  0.05<<Pأصغر بكثير من ( )0.05لجميع الممارسات التدريسية
وهذا يشير إلى أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين كال من معلمي السعودية وسنغافورا وامريكا في كل ممارسة من
الممارسات التدريسية السبع الواردة في جدول ( )2ولمعرفة مصدر هذه الفروق استخدم أحد االختبارات البعدية وهو اختبار
 Tamhane’s T2لمعرفة مصدر الفروق من بين هذه الدول الثالث والجدول ( )3يوضح النتائج التي حصلنا عليها:
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جدول ( :)3اختبار  Tamhane’s T2للتعرف على مصدر الفروق بين الدول (السعودية – سنغافورا – أمريكا)
مستوى الداللة
متوسط
الدولة  iالدولة j
الممارسات التدريسية
الفروق
0.000
السعودية سنغافورا *0.564-
0.000
امريكا *0.307-
إيجاد رابط بين الدرس والحياة اليومية
0.000
سنغافورا السعودية *0.564
0.000
أمريكا *0.257
0.000
*0.307
امريكا السعودية
0.000
سنغافورا *0.257-
0.000
السعودية سنغافورا *0.292-
0.000
*0.295
امريكا
اطلب من الطلبة شرح إجاباتهم.
0.000
*0.292
سنغافورا السعودية
0.000
*0.587
امريكا
0.000
امريكا السعودية *0.295-
0.000
سنغافورا *0.587-
0.000
السعودية سنغافورا *0.327
0.000
*0.764
امريكا
تكليف الطلبة بإكمال تمرينات صعبة تتطلب منهم التفكير
أبعد من حدود ما تعلموه.
0.000
*0.327
سنغافورا السعودية
0.000
*0.437
امريكا
0.000
امريكا السعودية *0.764-
0.000
سنغافورا *0.437-
0.000
السعودية سنغافورا *0.679-
0.013
*0.042امريكا
تشجيع المناقشة بين الطلبة داخل الصف.
0.000
*0.679
سنغافورا السعودية
0.000
*0.637
امريكا
0.013
*0.042
امريكا السعودية
0.000
سنغافورا *0.637-
0.000
السعودية سنغافورا *0.201-
0.994
0.003امريكا
ربط المحتوى الجديد بما تعلمه الطالب سابقاً.
0.000
*0.201
سنغافورا السعودية
0.000
*0.198
امريكا
0.994
0.003
امريكا السعودية
0.000
سنغافورا *0.198-
0.000
السعودية سنغافورا *0.432-
0.000
*0.218
امريكا
تكليف الطلبة بتحديد إجراءات حل المشكالت بطريقتهم.
0.000
*0.432
سنغافورا السعودية
0.000
*0.649
امريكا
0.000
امريكا السعودية *0.218-
0.000
سنغافورا *0.649-
0.000
السعودية سنغافورا *0.407-
0.000
*0.151
امريكا
تشجيع الطلبة على التعبير عن أفكارهم في الصف.
0.000
*0.407
سنغافورا السعودية
0.000
*0.557
امريكا
0.000
امريكا السعودية *0.151-
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0.000
سنغافورا *0.557-
يوضح الجدول ( )3عند المقارنة بين الثالث الدول مثنى مثنى في جميع الممارسات التدريسية أن هنالك فروقا دالة إحصائيا ً في
جميع الممارسات التدريسية لصالح معلمي سنغافورا.
وعند المقارنة بين معلمي السعودية ومعلمي أمريكا نجد أن هنالك فروق لصالح معلمي الرياضيات في السعودية في كال من
الممارسات التدريسية التالية :اطلب من الطلبة شرح إجاباتهم ،تكليف الطلبة بإكمال تمرينات صعبة تتطلب منهم التفكير أبعد من
حدود ما تعلموه .تكليف الطلبة بتحديد إجراءات حل المشكالت بطريقتهم .تشجيع الطلبة على التعبير عن أفكارهم في الصف.
وعند المقارنة أيضا ً بين ممارسات المعلمين في السعودية ومعلمي أمريكا نجد أن هنالك فروق لصالح معلمي الرياضيات في
أمريكا في كال من الممارسات :إيجاد رابط بين الدرس والحياة اليومية ،تشجيع المناقشة بين الطلبة داخل الصف.
كما يتضح أنه ال توجد فروق بين معلمي الرياضيات في أمريكا والسعودية في ممارسة تدريسية واحدة وهي ربط المحتوى
الجديد بما تعلمه الطالب سابقاً.
تشير النتائج في مجملها إلى أن الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات في سنغافورا كانت أفضل من ممارسات معلمي
الرياضيات في كل من السعودية وامريكا ،وإذا ما ربطنا هذه النتائج بمستوى األداء العام في الرياضيات الذي حققه طلبة هذه
الدول نستنتج أن الممارسات التدريسية عامل حاسم وجوهري يؤثر على أداء الطلبة في اختبارات (( )TIMSSالحجاجي،
.
Dodeen؛
et
al,
2012
Telese,2008؛
&
House(2012
ثانياً :النتائج المرتبطة بالفقرة ( )17من استبانة المعلم:
النتائج المتعلقة بالسؤال األو ل والذي ينص :ما مستوى الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات للصف الثامن في كل من
السعودية وسنغافورا وأمريكا وفقا الستجاباتهم في دراسة ()TIMSS 2015؟
جدول ( :)4المتوسطات واالنحرافات المعياري الستجابات معلمي ومعلمات الرياضيات للصف الثامن على الفقرات الخاصة
بالممارسات التدريسية في استبانة ()TIMSS 2015
امريكا
سنغافورا
السعودية
في إطار المتوسط االنحرا مستوى المتوسط االنحرا مستوى المتوسط االنحرا مستوى
م تدريسك
الممار
ف
*
الممار
ف
*
الممار
ف
*
للرياضي
سة
المعيار
سة
المعيار
سة
المعيار
ات كيف
ي
ي
ي
تصف
قيامك بما
يلي
 0.784متوسطة
2.02
 0.703متوسطة
2.24
 0.607ضعيفة
1.4
 1تشجيع
الطلبة
على تعلم
الرياضي
ات
 0.707ضعيفة
1.69
 0.643متوسطة
2.05
متوسطة
0.7
1.89
 2عرض
أساليب
متنوعة
لحل
المشكالت
على
الطلبة
 0.778متوسطة
2.01
 0.712متوسطة
2.35
 0.715متوسطة
1.93
 3إعطاء
مهام
تشكل
تحديا
للطلبة
المتفوقين
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4

5

6

7

8

9

تكييف
طريقة
تدريسية
إلثارة
اهتمام
الطلبة
مساعدة
الطلبة
على
تقدير
قيمة تعلم
الرياضي
ات
تقييم
استيعاب
الطلبة
للرياضي
ات
تحسين
فهم
الطلبة
الضعاف.
جعل
الرياضي
ات لها
صلة
بالطلبة
تنمية
مهارات
التفكير
العليا لدى
الطلبة

1.86

0.7

متوسطة

2.20

0.601

متوسطة

2.07

0.785

متوسطة

1.7

0.692

ضعيفة

2.27

0.651

متوسطة

2.03

0.771

متوسطة

2.18

0.695

متوسطة

2.03

0.599

متوسطة

1.73

0.692

متوسطة

2.16

0.796

متوسطة

2.17

0.648

متوسطة

1.97

0.763

متوسطة

2.02

0.751

متوسطة

2.24

0.654

متوسطة

2.08

0.751

متوسطة

1.96

0.712

متوسطة

2.45

0.705

متوسطة

2.09

0.771

متوسطة

* الدرجة الدنيا  1والدرجة العليا 4
يتضح من جدول ( )4وجود ممارستين من بين ( )9ممارسات يمارسها معلمو الرياضيات في السعودية بدرجة ضعيفة وهي:
فيما وجدت ( )7ممارسات
تشجيع الطلبة على تعلم الرياضيات ،ومساعدة الطلبة على تقدير قيمة تعلم الرياضيات.
من بين ( )9ممارسات يمارسها المعلمون في السعودية بدرجة متوسطة وهي الفقرات ( ،)9 ،8 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2ونالحظ من
النتائج المتعلقة بممارسات التدريسية لمعلمي أن هنالك ضعف في ممارسة المعلمين للفقرات ذات الطابع الوجداني كتشجيع
الطلبة على تعلم الرياضيات ،ومساعدة الطلبة على تقدير قيمة تعلم الرياضيات ،وهذا يؤثر سلبا ً على مستوى أداء الطلبة في
التحصيل (Dibek, 2017& Yavuz, Demirtasli,Yalicin؛ )Kilmenn, 2011&Bilican, Demirtasli
أن تشجيع الطالب على تعلم الرياضيات يعد عامل حاسم ومؤثر على أداء الطالب ،فالرغبة الرياضية مهمة في تعليم وتعلم
الرياضيات ،لذلك تشير العديد من الدراسات واألبحاث أن التحدي الحقيقي في تعليم وتعلم الرياضيات هو في تعزيز الرغبة
الرياضية المنتجة (Pather, 2015& Moodly, Adendorff؛ )Samuels, 2014
كما أظهرت النتائج أيضا ً أن معلمو سنغافورا يمارسون جميع الممارسات التدريسية بدرجة متوسطة ،وبمتوسط ممارسة هو
األعلى مقارنة بمتوسطات معلمي الرياضيات في السعودية وامريكا .
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كما يتضح وجود ( )8ممارسات تدريسية من بين ( )9ممارسات يمارسها معلمو الرياضيات في أمريكا بدرجة متوسطة ،فيما
وجدت ممارسة واحدة يمارسها المعلمون في أمريكا بدرجة ضعيفة وهي :عرض أساليب متنوعة لحل المشكالت على الطلبة.
تشير هذه النتائج إلى وجود فروق ظاهرية بين متوسطات الممارسات التدريسية لصالح معلمي الرياضيات في سنغافورا ،كما
توضح النتائج أن متوسطات الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات في كال من سنغافورا وامريكا كانت أفضل السعودية.
وحتى تتضح الفروق وداللتها اإلحصائية بين الدول الثالث ينبغي استخدام تحليل التباين األحادي  ANOVAلدراسة هل توجد
فروق دالة احصائيا ،وكذلك التعرف على مصدر هذه الفروق إن وجدت وهذا ما ستوضحه إجابة السؤال الثاني والخاص بالفقرة
( )14من استبانة المعلم في دراسة (.)TIMSS 2015
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي سيتم اإلجابة عنه من خالل اإلجابة عن الفرضية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )α=0.05بين متوسطات ممارسات المعلمين التدريسية في كل من السعودية وسنغافورا وامريكا.
الختبار هذه الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي  ANOVAوالجدول ( )5يوضح نتائج التحليل
جدول ( :)5تحليل التباين األحادي الختبار وجود الفروق بين متوسطات الممارسات التدريسية للدول
مستوى
قيمة F
متوسط
درجة
مجموع
مصدر التباين
الممارسات التدريسية
الداللة
المربعات
الحرية
المربعات
0.000 1606.12 845.75
2
1691.51
بين
المجموعات
تشجيع الطلبة على تعلم
1
الرياضيات
0.527
18831
9916.06
داخل
المجموعات
18833
11607.57
المجموع
0.000
238.99
2
477.99
بين
508.07
 2عرض أساليب متنوعة لحل المجموعات
المشكالت على الطلبة
0.470
18904
8892.53
داخل
المجموعات
18906
9370.53
المجموع
0.000
282.39
2
564.79
بين
508.82
المجموعات
إعطاء مهام تشكل تحديا
3
للطلبة المتفوقين
0.555
18872
10474.05
داخل
المجموعات
188742 11038.85
المجموع
0.000
127.30
2
254.61
بين
249.94
المجموعات
تكييف طريقة تدريسية
4
إلثارة اهتمام الطلبة
0.509
18797
9574.15
داخل
المجموعات
18799
9828.757
المجموع
0.000
382.86
2
765.722
بين
مساعدة الطلبة على تقدير
740.16
المجموعات
قيمة تعلم الرياضيات
5
0.517
18797
9723.10
داخل
المجموعات
18799
10488.83
المجموع
0.000
335.44
2
670.886
بين
760.99
المجموعات
تقييم استيعاب
6
للرياضيات
الطلبة
0.441
18807
8290.126
داخل
المجموعات
18809
8961.01
المجموع
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181.59

2

90.79

بين
 7تحسين فهم الطلبة الضعاف .المجموعات
0.54
18832
10169.32
داخل
المجموعات
18834
10350.91
المجموع
0.000
66.163
2
132.33
بين
127.28
المجموعات
 8جعل الرياضيات لها صلة
بالطلبة
0.520
18759
9751.37
داخل
المجموعات
18761
9883.69
المجموع
0.000
344.58
2
689.161
بين
631.24
المجموعات
 9تنمية مهارات التفكير العليا
لدى الطلبة
0.546 18777
10250.01
داخل
المجموعات
18779
10939.18
المجموع
يتضح من النتائج في جدول ( )5إلى أن مستوى الداللة  0.05<<Pأصغر بكثير من ( )0.05لجميع الممارسات التدريسية
وهذا يشير إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين كال من معلمي السعودية وسنغافورا وامريكا في كل ممارسة من
الممارسات التدريسية الواردة في جدول ( )5ولمعرفة مصدر هذه الفروق أستخدم أحد االختبارات البعدية
وهو اختبار  Tamhane’s T2والجدول ( )6يوضح النتائج:
0.000

168.14
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1

2

3

4

5

6

7

جدول ( :)6اختبار  Tamhane’s T2للتعرف على مصدر الفروق بين الجدول
متوسط
الدولة j
الدولة i
الممارسات التدريسية
الفروق
*0.845سنغافورا
السعودية
*0.618امريكا
تشجيع الطلبة على تعلم الرياضيات
*0.845
السعودية
سنغافورا
*0.227
أمريكا
*0.618
السعودية
امريكا
*0.227سنغافورا
*0.167سنغافورا
السعودية
*0.193
امريكا
عرض أساليب متنوعة لحل المشكالت على
الطلبة
*0.167
السعودية
سنغافورا
*0.360
امريكا
*0.193السعودية
امريكا
*0.360سنغافورا
*0.422سنغافورا
السعودية
*0.80امريكا
إعطاء مهام تشكل تحديا للطلبة المتفوقين
*0.422
السعودية
سنغافورا
*0.342
امريكا
*0.80
السعودية
امريكا
*0.342سنغافورا
*0.333سنغافورا
السعودية
*0.209امريكا
تكييف طريقة تدريسية إلثارة اهتمام الطلبة
*0.333
السعودية
سنغافورا
*0.125
امريكا
*0.209
السعودية
امريكا
*0.125سنغافورا
*0.577سنغافورا
السعودية
مساعدة الطلبة على تقدير قيمة تعلم
0.335امريكا
الرياضيات
*0.577
السعودية
سنغافورا
*0.242
امريكا
*0.335
السعودية
امريكا
*0.242سنغافورا
*0.150
سنغافورا
السعودية
0.457
امريكا
تقييم استيعاب الطلبة
للرياضيات
*0.150السعودية
سنغافورا
*0.307
امريكا
*0.457السعودية
امريكا
*0.307سنغافورا
0.014سنغافورا
السعودية
*0.188
امريكا
تحسين فهم الطلبة الضعاف.
0.014
السعودية
سنغافورا
*0.201
امريكا
*0.188السعودية
امريكا

مستوى
الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.766
0.000
0.766
0.000
0.000
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السعودية
8

جعل الرياضيات لها صلة بالطلبة

9

تنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلبة

سنغافورا
امريكا
السعودية
سنغافورا
امريكا

سنغافورا
سنغافورا
امريكا
السعودية
امريكا
السعودية
سنغافورا
سنغافورا
امريكا
السعودية
امريكا
السعودية
سنغافورا

*0.201*0.216*0.060*0.216
*0.156
*0.060
*0.156*0.489*0.130*0.489
*0.359
*0.130
*0.359-

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

يتضح من الجدول ( )6عند المقارنة بين الثالث الدول مثنى مثنى في جميع الممارسات التدريسية أن هنالك فروق بين هذه
الثالث الدول لصالح معلمي سنغافورا عدا مهارة واحدة كان الفرق لصالح معلمي السعودية وهي تقييم استيعاب الطلبة
للرياضيات ،كما يتضح من الجدول أيضا ً أنه لم يوجد فرق بين معلمي السعودية ومعلمي سنغافورا في ممارسة تدريسية واحدة
فقط وهي تحسين فهم الطلبة الضعاف.
وعند المقارنة بين معلمي السعودية ومعلمي أمريكا نجد أن هنالك فروق لصالح معلمي الرياضيات في السعودية في كال من
الممارسات التدريسية التالية :عرض أساليب متنوعة لحل المشكالت على الطلبة ،وتقييم استيعاب الطلبة للرياضيات ،وتحسين
فهم الطلبة الضعاف.
ً
كما تظهر المقارنة أيضا بين معلمي السعودية ومعلمي أمريكا أن هنالك فروق لصالح معلمي الرياضيات في أمريكا في كال من
الممارسات التدريسية التالية :تشجيع الطلبة على تعلم الرياضيات ،وإعطاء مهام تشكل تحديا للطلبة المتفوقين ،وتكييف طريقة
تدري سية إلثارة اهتمام الطلبة ،مساعدة الطلبة على تقدير قيمة تعلم الرياضيات ،وجعل الرياضيات لها صلة بالطلبة ،وتنمية
مهارات التفكير العليا لدى الطلبة.
تشير النتائج أن معظم الفروق كانت لصالح معلمي سنغافورا ،أي أن ممارسات معلمي الرياضيات في سنغافورا كانت أفضل
من الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات في كل من السعودية وامريكا وبفرق دال احصائياً ،كما أن ممارسات معلمي
الرياضيات في أمريكا كانت أفضل في ( )6ممارسات تدريسية من ( )9ممارسات من معلمي الرياضيات في السعودية ،وإذا ما
ربطنا هذه النتائج بمستوى األداء العام في الرياضيات الذي حققه طلبة هذه الدول نستنتج أن الممارسات التدريسية عامل حاسم
وجوهري يؤثر على أداء الطلبة في اختبارات (.)TIMSS
التوصيات
في ضوء النتائج التي تم التوصل لها توصي هذه الدراسة:
 بذل المزيد من التركيز على جودة ممارسات معلم الرياضيات في المملكة العربية السعودية داخل الفصل الدراسي لما لها
من تأثير على مستوى أداء الطلبة في االختبارات الدولية.
 التركيز على الممارسات التدريسية التي تحث المتعلم على شرح أفكاره ومناقشتها وكذلك التركيز على ربط ما يتعلمه
الطالب بالحياة اليومية ،ومناقشة الحلول المتعلقة بحل المشكالت ،والتركيز على ربط ما يتعلمه الطلبة بما تعلمه سابقاً.
 التركيز على الممارسات التدريسية ذات الطابع الوجداني كتشجيع الطلبة على تعلم الرياضيات ،ومساعدة الطلبة على تقدير
قيمة تعلم الرياضيات.
 تعزيز ثقة وأتجاه المعلم فيما يخص الممارسات التدريسية.
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تقصي اتجاهات معلمات الرياضيات نحو استخدام رواية القصة الرقمية
ِّ
باستخدام نموذج قبول التقنية
أ.صفاء منصور عواد الصيدالني
وزارة التعليم -اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة
المستخلص:
هدفت الدراسة إلى تقصي مدى قَبول مع ِلّمات الرياضيات الستخدام رواية القصة الرقمية ،وتقصي طبيعة العالقات االرتباطيَّة
ي،
بين العوامل المؤثرة على مدى قبول معلمات الرياضيات الستخدام رواية القصة الرقميَّة ،واعتمدت الباحثة المنه َج الوصف َّ
و ُ
تكونت من ( )35معلمة ،تم اختيار العيِّنة بشك ٍل عشوائي ،خالل الفصل الدراسي األول للعام -1440
طبقت على عيِّن ٍة َّ
1441هـ .وقد استُخدم نموذج قبول التقنية في بناء أداة الدراسة؛ لقياس تأثير العوامل اآلتية :السهولة المدركة ،والمتعة المدركة،
والفائدة المدركة ،والكفاءة الذاتية المدركة .وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه :يرتبط اتجاه معلمات الرياضيات نحو استخدام رواية
القصة الرقمية على مدى قَبولهم للتقنية ،وتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين عوامل
نموذج قبول التقنية( :السهولة المدركة ،المتعة المدركة ،الفائدة المدركة ،والكفاءة الذاتية المدركة) ،واتجاهات معلمات الرياضيات
نحو استخدام رواية القصة الرقمية لدى معلمات الرياضيات بالمدينة المنورة ،وتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( ) 0.05بين عامل سهولة االستخدام المدركة وعوامل نموذج قبول التقنية( :المتعة المدركة ،الفائدة المدركة)،
وال توجد عالقة ارتباطيَّة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين عامل سهولة االستخدام المدركة والكفاءة الذاتية
المدركة نحو استخدام رواية القصة الرقمية لدى معلمات الرياضيات بالمدينة المنورة ،وتوجد عالقة ارتباطيَّة ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ( )0.05بين عامل المتعة المدركة والفائدة المدركة ،وال توجد عالقة ارتباطيَّة ذات داللة إحصائيَّة عند
مستوى الداللة ( ) 0.05بين عامل المتعة المدركة والكفاءة الذاتية المدركة نحو استخدام رواية القصة الرقمية لدى معلمات
الرياضيات بالمدينة المنورة ،وال توجد عالقة ارتباطيَّة دالَّة إحصائيًّا بين عامل الفائدة المدركة وعامل الكفاءة الذاتية المدركة
من استخدام رواية القصة الرقمية لدى معلمات الرياضيات بالمدينة المنورة ،وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بعدد من
التوصيات ،من أهمها:
 .1العناية بتطبيق نموذج قبول التقنية من قِبل مؤسَّسات التعليم العام قبل اعتماد التقنيات الحديثة؛ حتى تتسنى
الفائدة للمعلمين والمتعلمين كذلك.
 .2العمل على تحفيز المعلمين والمعلمات نحو دمج تقنية رواية القصة الرقمية ضمن المناهج الدراسية؛ مما قد
يساعد الطالب على َح ِّل مشكالتِهم الدراسية.
الكلمات المفتاحية :اتجاهات معلمات الرياضيات ،رواية القصة الرقمية ،نموذج قبول التقنية.
Abstract:
This research aimed to investigate the acceptance of Mathematics female teachers to
use digital storytelling and to examine the nature of the correlation between factors that
affect Mathematics female teaches scope of acceptance to use digital storytelling.
The research which was applied to a randomly selected sample of (35) female teachers
during the first semester of 1440/1441AH adopted the descriptive methodology. The
technology acceptance model(TAM) was used in building the research tool to measure
the effect of the following factors. Perceived ease-of-use, perceived pleasure, perceived
interest, perceived self-efficacy. The findings have unveiled that Mathematics female
teachers attitude towards using digital storytelling is associated with the scope of their
acceptance of technology. There is a statistically significant correlation at(0.05) between
Technology acceptance Model (TAM) factors (perceived ease-of-use, perceived
pleasure, perceived interest, perceived self-efficacy) and attitudes of Mathematics female
teachers towards using digital storytelling in Madinah. There is also a statistically
significant correlation at (0.05) between the perceived ease of use factor and Technology
Acceptance Model (TAM) factor (perceived pleasure, perceived interest). However, there
is no statistically significant correlation at(0.05) between the ease of use factor and selfefficacy factors towards using digital storytelling by female Mathematics teachers in
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Madinah. There is statistically significant correlation at(0.05) between the perceived
pleasure and perceived interest factors. There is no statistically significant correlation
at(0.05) between perceived pleasure and perceived self-efficacy factors towards using
digital storytelling by female Mathematics teachers in Madinah. Likewise, there is no
statistically significant correlation at(0.05) between perceived interest and perceived selfefficacy factors for using digital storytelling by Mathematics female teachers in Madinah.
In light of these finding, the researcher made the following recommendations:
1. Institutions of public education should pay attention to the application of
Technology Acceptance Model (TAM) before approving modem technologies so
that teachers and students may get the benefits.
2. Work to motivate male and female teachers towards the incorporation of digital
storytelling technology in the school curriculums to help students solve their
academic problems.
Keywords: Mathematics Female Teachers Attitudes, Digital Storytelling, Technology
Acceptance Model.
المقدمة:
تع ُّد قضية التعلم وتطوير أدواته وتحسين مخرجاته ،من أهم القضايا الملقاة على عاتق المؤسَّسات التعليمية ،ولَ َّما كانت
هذه العملية متع ّدِدة َ
القائمين عليها إعادة ُ النظر وبشك ٍل شامل في المنظومة التعليميَّة؛
العناصر ،ومختلفة الجوانب ،كان لزا ًما على
ِ
ِ
َ
َّ
سبَها خاصيَّةَ التطور السريع
لتطويرها وتحديثها .والعالم اليوم يتميز بالتقدم التقني الذي أثر على مختلف ميادين الحياة ،وأك َ
قدر عا ٍل من الكفاءة
على
وتنميته
والمستمر ،فكان التوجه نحو توفير تقنيات وتوظيفها في التعليم إحدى ضرورات إعداد الجيل
ٍ
والوعي (نوبي ،النفيسي وعامر ،2013 ،ص ،)4وظهرت مستحدثات تكنولوجية مبتكرة كذلك تحاول التصدي للمشكالت
مقرر الرياضيات؛ بهدف إيجاد حلول غير معتادة للمع ِلّم والمتعلم ،وتأتي رواية القصة
التعليمية في جميع
المقررات ،ومنها َّ
َّ
الرقمية من ضمن تلك المستحدثات (عبد الباقي ،2008 ،ص.)5
وقد ذكر نوبي وآخرون ( ،2013صَّ )7
أن القصة الرقمية وروايتها ،إحدى التقنيات الحديثة التي تُص َّمم وتُنتَج من خالل
ُّ
تغييرا نموذجيًّا في مجال التعلم اإللكتروني؛ حيث تقدَّم
د
تع
فهي
الدراسة؛
الحاسوب ،ويمكن للمعلم استخدا ُمها داخ َل حجر ِة
ً
ّ
للمتعلمين المعلومةُ من خالل برام َج متكاملة بالرسوم بأزهى األلوان والحركات والمؤ ِثرات الصوتية .وبذلك فهي تعد نموذ ًجا
ً
ص َو ٍر أو
متكامال يعتمد على تقديم األفكار والمعلومات للمتعلم َّ
مرة ً واحدة ،بحيث تكون مدعمةً بالوسائط المتع ّدِدة ،أو على هيئة ُ
متحركة ،أو محاكاة.
أفالم
ِّ
صصي في التعلم ليس باالبتكار الجديد أو المستح َدث ،وإنما هو أسلوبٌ رباني،
وفي الواقع ،فإن استخدام األسلوب القَ َ
ب ،ويجذب الناس جذبًا قويًا إلى االستماع والتفكير والتأمل ،ويشغل العقل
القلو
ع
قوةً ،ويُضفي عليه
ً
ِ
يزيد المعنى َّ
تأثيرا يأخذ مجام َ
ّ
فيقف على مواطن ال ِعظ ِة والعبرة ،ويثبِّت الفؤاد على الحق ،ويح ِقق الطمأنينة للقلب ،ويثبِّت األقدام .ومما يُبرز أهمية القصة
ودورها في بناء الشخصية ،ما ورد في القرآن الكريم من روائع القصص التي هدفت إلى إثبات الوحي والرسالة لمحم ٍد  .ولع َّل
من أهم أغراض القصة القرآنية ،تثبيت النبي  في مجال الدعوة ،وبَ َّ
ث الطمأنينة في نفوس المؤمنين (الخالدي ،2007 ،ص-11
َ
ٌ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ص بِ َما أ ْو َح ْينَا إِليْكَ َهذا الق ْر َءانَ َوإِن كنتَ ِمن ق ْب ِل ِه لمِنَ
 ،)27وقد قال هللا تعالى في ُمحك َِم تنزيله ُّ :نَحْ نُ نَقُ ُّ
ص ِ
ص َعلَيْكَ أَحْ َ
سنَ ْالق َ
ْالغَ ِفلِينَ َّ (سورة يوسف ،اآلية.)3:
وكما وضح شيميَّ ،
فإن رواية القصة الرقمية تحفز اإلبداع والتفكير الناقد لدى المتعلمين ،وتساعدهم على التفاعل الج ِّيد
مع المحتوى عن طريق عمليتَي ِ التحليل واالستنتاج ،وتحمل داخل طيَّاتِها قِيَ ًما مرتبطة بالحياة اليومية ،مستشهدًا على ذلك
باستعراض عدَّة تجارب ،منها ( ،2015ص:)14 -12
بشكل
المقررات الدراسية ألحد أقسامها التربوية
 .1تجربة جامعة إدنبرة ( )Edinburghفي إسكتلندا ،التي عرضت جميع
َّ
ٍ
روائي لقصص رقمية إبداعيَّة.
 -2تجربة مركز التكنولوجيا األكاديمية بجامعة كورنيل ( )Cornellبنيويورك بالواليات المتحدة األمريكية؛ حيث قام
المركز بمبادرةٍ لمساعدة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في توظيف تكنولوجيا التعليم في مقرراتهم الدراسية .وكانت المبادرة
على هيئة تدريب األعضاء على إنتاج وتوظيف رواية القصة الرقمية ،والتي أخذت شك َل ملفات فيديو قصيرة ،مع التعليق
الصوتي ووسائ َ
ط متع ّدِد ٍة أخرى ،وأدَّى ذلك لتقليل زمن التعلم لدى أغلب الطالب.
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رواية القصص الرقمية طريقة تعليمية مفعمة بالحيوية ،وتُش ِعر المتع ِلّ َم بأنه يتعلم خار َج نطاق الغرفة الص ِفّية ،وتخ ِّلص
دور كبير في
المعلم من الضغط النفسي الذي يقع عليه نتيجةَ الممارسات التربوية المعتادة (دحالن ،2016 ،ص ،)5وللمعلم ٌ
توظيف تقنية رواية القصة الرقمية ،التي تزيد من فرص التعلم لدى الطالبات دون المساس بجودة المحتوى العلمي؛ إذ تُظهر
دور المع ِلّمَّ ،
دور مهم في نجاح العملية التعليمية (حامد ،2016 ،ص ،)2وتشير
ي ِ تقني ٍة ٌ
الدراسات التي تناولت َ
أن مدى قَبوله أل ّ
الدراسات كذلك إلى َّ
مؤشرا قويًّا يمكن من خالله التنبؤ عن رغبة الشخص في استخدام التقنية في
أن نموذج قبول التقنية ،يع ُّد
ً
ً
صي
المواقف الحياتية المختلفة؛ سوا ٌء كانت شخصية أو عملية ( ،)Warshaw,1989, p1993 & ،Davis, Bagozziولتق ِ ّ
اتجاهات معلمات الرياضيات نحو استخدام رواية القصة الرقمية ،تم استخدم نموذج قبول التقنية ( Technology
 )Acceptance Modelفي بناء أداة الدراسة.
نموذج قبول التقنية:
اهتم الباحثون في مجال نظم المعلومات بدراسة نجاح نظم المعلومات ،أو قبول التقنية من قِبل المستخدمين ،وقد ظهرت
نماذ ُج عدَّة نظرية لتفسير قبول المستخدم لنظام المعلومات ،ومنها نموذج قبول التقنية .ويعتبر ديفيزِ ) )Davis, 1989من
أبرز َمن عمل على دراسة مدى قبول المستخدمين للتعامل مع أي تكنولوجيا جديدة؛ فقد عمل ديفيز ) )Davis, 1989على
تطوير إطار عمل قوامه نموذج قبول التقنية ( ) Technology Acceptance Model TAMكطريق ٍة لمعرفة وتبرير
مدى قبول تقنية المعلومات لغرض تقويم التطبيقات البرمجية داخل منظمات العمل .ويؤكد النموذج أنه كلما كانت نظرة المستخدم
للتقنية الجديدة على أنها سهلة االستخدام ومفيدة ،كلما كان هناك اتجاه إيجابي نحوها ،وبالتالي توافرت الرغبة أو الدافعية في
استخدامها واإلقبال عليها ،واعتمد ديفيز ) )1989 ،Davisفي بناء مقاييسه على ثالثة عوامل ،اعتبرهم من المحددات الجوهرية
في قبول المستخدم للتقنية ،وهي :الفائدة المدركة ،وسهولة االستخدام المدركة ،واالتجاه؛ واعتبر َّ
أن اتجاه المستخدم عامل رئيس
في تحديد السلوك عند استخدام التقنية ،ويتأثر االتجاه بك ٍّل من الفائدة المدركة وسهولة االستخدام المدركة ،اللذين يتأثران –
بدورهما -بعوام َل خارجية (الطويل ،)2019 ،كما يظهر في الشكل ()1

شكل ( :)1نموذج قبول التقنية ( )Technology Acceptance Model TAMكما بناه
فريد ديفيس في أول مرة في عام ()1989
وارتكز ديفيز  ))Davis, 1989في عمله على نظرية الفعل العقالني ( )Theory of Reasoned Action TRAالتي
صاغها آجزن ( )Ajzenوفيشن ( )Fishbeinعام 1980م ،ونظرية أخرى تطورت عنها تُدعى نظرية السلوك المخ َّ
طط
افتراض أساسي ينص على أن سلوك المستخدم
( ،)Theory of Planned Behavior TPBوترتكز النظريتان على
ٍ
عقالني ،وأنه يقوم بتجميع وتقييم جميع المعلومات المتاحة بشك ٍل نظامي ،ويفكر في تأثيرات أفعاله المحتملة.
ووفقًا للنموذج ،تعني الفائدة المدركة قدرة َ التقنية على تلبية توقعات المستخدِم في تعزيز أدائه لمهمة محدَّدة عند استخدامها.
أ َّما سهولة االستخدام المدركة؛ فتشير إلى توقع المستخدم بأن استخدام التقنية لن يترتب عليه جه ٌد بدني وعقلي كبير؛ إذ يؤدي
ومن ثَم عزوفه عنها .أ َّما عام ُل االتجاه؛ فيرتبط بمشاعر الفرد وانفعاالته نحو استخدام
تعقيد التقنية إلى إثارة قلق المستخدِمِ ،
التقنية .وتتأثر نية الفرد في استخدام تقنية معيَّنة باتجاهه العام نحو استخدام التقنية ،وبنا ًء على ما يقترحه النموذجَّ ،
فإن ارتفاع
مستوى الفائدة المدركة ،وسهولة االستخدام المدركة يُنبئ باتجاه إيجابي نحو التقنية ،وينبئ هذا –بدوره -بنوايا استخدامها ،ويتأثر
ي ِ تقنية بشك ٍل مباشر أو غير مباشر بنواياه السلوكية ،واتجاهه ،والفائدة المدركة ،وسهولة االستخدام
استخدام المرء الفعلي أل ّ
المدركة (.)Farahat,2012
وبعد فترة من ظهور النموذج ( )Technology Acceptance Model TAMإلى عام 2005م ،تم تعديل النموذج
وتطويره ع َّدة َ مرات؛ للتحقق تجريبيًّا منه ،حيث تم إضافة متغيرات خارجية عديدة للنموذج األصلي؛ مثل :الخبرة ،الكفاءة
الذاتية ،الدعم اإلداري ،العوامل االجتماعية ،والفروق الفردية ،والتعقيدات التكنولوجية(. )Kowitlawakul,2011
ومن الناحية التطبيقية ،يفسر نموذج قبول التقنية بأسلوب منهجي نحو ( )%40من التباين بين نية األفراد في استخدام التقنية
واستخدامهم الفعلي لها؛ ولعل م َّما يدل على انتشار استخدام هذا النموذج ،أن فهرس مراجع العلوم االجتماعية ( )SSCIقد
اعتبارا من ديسمبر( ،)2007كما أدرج الباحث العلمي على متصفح غوغل (Google
أدرج ( )1700استشهاد عن هذا النموذج
ً
وطورتا هذا النموذج ألول مرة (& Venkatesh
 )5000( )Scholarsاستشهاد بالدراستين العلميَّتين اللتين ق َّد َمتا
َّ
.)Bala,2008
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وخالل السنوات الماضية ،احت َّل نموذج قبول التقنية المرتبة األولى بين النماذج التي تحاول تفسير نجاح وفشل نظم
المعلومات ،واعتبر من النظريات المهمة التي تفسر وتتنبأ بسلوك المستخدِم لتلك النظم ،وتم اختبار النموذج تجريبيًّا بشكل واسع
بقوته ومصداقيته وموثوقيته ،واعتماده من قِبل المجتمع األكاديمي لقبول التقنية (.Saade' R
ومكثَّف؛ م َّما أدَّى إلى االعتقاد َّ
& .).et al., 2007; Szajna, 1996; Chau, 1996
كمؤشر للتعرف على االتجاهات نحو التطبيقات التقنية
التقنية
قبول
وقد استفادت الكثير من الدراسات من تبنِّي نموذج
ٍ
ً
ُ
المختلفة ،وبالتالي تنامي التوجه نحو استخدامها الفعلي مستقبال ،واستخدم النموذج في هذه الدراسة؛ لقياس تأثير العوامل اآلتية:
الفائدة المد ركة ،المتعة المدركة ،السهولة المدركة ،الكفاءة الذاتية المدركة على االتجاه نحو استخدام تقنية رواية القصة الرقمية،
ومن ثَم تأثير االتجاه نحو االستخدام على مدى قبول معلمات مقرر الرياضيات لتقنية رواية القصة الرقمية.
ِ
كما و َّ
كمؤشر للتعرف على اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو تطبيقات تقني ٍة معيَّنة ،ون َّيتِهم في
ظفه عد ٌد من الدراسات
ٍ
ً
مستقبال.
استخدامها
الدراسات السابقة:
أجرى يان وما ( )2008( )Ma &Yuenدراسة هدفت إلى التعرف على مدى قبول المعلم لتقنية التعليم اإللكتروني؛ بنا ًء
على نموذج قبول التقنيةُ .
طبقت الدراسة على ( )152معل ًما م َّمن يدرسون تحت الخدمة في هونج كونج ((.Hong Kong
سا خماسيًّا من إعداد الباحثَين ،تضمنت :نية االستخدام ،والفائدة المدركة ،وسهولة االستخدام المدركة،
واستخدمت الدراسة مقيا ً
والكفاءة الذاتية المدركة .وقد أظهرت النتائج َّ
أن سهولة االستخدام المدركة هي المحدد الوحيد الذي ينبئ بنية االستخدام.
أ َّما دراسة لوان وتيو) )Teo & Luan( )2009؛ فقد هدفت دراستهما إلى التعرف على نوايا استخدام المعلمين للتقنية
في ماليزيا ،باستخدام نموذج قبول التقنية ،وقد ُ
طبقت الدراسة على ( )245معلم ماليزي ،وركز المقياس على عاملين؛ هما:
الفائدة المدركة ،وسهولة االستخدام المدركة .وقد أظهرت النتائج أن الفائدة المدركة وسهولة االستخدام المدركة ،من المحددات
التي تنبئ بنيَّة المعلمين اإليجابية تجاه استخدام التقنية.
وأ َّما دراسة أبي مغيصيب ()2012؛ فقد هدفت إلى التعرف على العوامل المؤثرة على تقبُّل المدرسين للعمل على نظام
موودل (( Moodleفي الجامعة اإلسالمية ،متمثلة في جودة المعلومات ،جودة الخدمة ،جودة النظام ،الدعم الفني ،الثقة ،الرضا،
المنفعة المدركة ،سهولة االستخدام؛ باستخدام نموذج قبول التقنيةُ ،
طبقت الدراسة على ( )106مدرس بالجامعة اإلسالمية في
غزة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن العوامل جميعها متحققة في نظام موودل (( Moodleبالجامعة اإلسالمية ،كما أظهرت أن
المنفعة المدركة من أهم العوامل تحققًا في النظام.
وهدفت دراسة صبري وربيع  ))2014إلى التعرف على العالقة بين إدراك الطلبة المعلمين لتكنولوجيا الحاسوب،
واتجاههم نحو استخدامها في التعليم؛ بنا ًء على نموذج قبول التقنيةُ .
ب وطالبة م َّمن يدرسون في
طبقت الدراسة على ( )260طال ٍ
سا سباعيًّا من إعداد الباحثَين ،تض َّمن عاملين؛ هما :الفائدة
كلية التربية في عدد من جامعات فلسطين .واستخدمت الدراسة مقيا ً
المدركة ،وسهولة االستخدام المدركة .وقد أظهرت النتائج َّ
أن إدراك الطالب لفائدة تقنية الحاسوب وسهولة استخدامها ،كان لهما
تأثير إيجابي على االتجاه نحوها ،كما بيَّنت النتائج َّ
أن إدراك الطالب لفائدة تقنية الحاسوب ،لم يكن له تأثير إيجابي على نيَّتِهم
ٌ
في االستمرار في استخدامها.
وذكر مونياسامي وآخرون  2014(()).et al & .Muniasamy, Vفي دراس ٍة لهم هدفت إلى التعرف على مدى
قبول المتعلمين لنظام التعلم اإللكتروني بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية؛ بنا ًء على نموذج قبول التقنية ،و ُ
طبقت
الدراسة على (( 160طالب م َّمن يدرسون في الجامعة .وتم استخدام مقياس رباعي اشتمل على عدة عوامل ،منها :الفائدة
المدركة ،وسهولة االستخدام المدركة .وقد أظهرت النتائج َّ
أن الفائدة المدركة أكثر أهمية في تحديد نية المستخدم تجاه التقنية.
ّ
صي نوايا مع ِلمي ما قبل الخدمة في
كما طبق آكارلي وسالم  )Saglam)) (2015 & Acarliدراسة هدفت إلى تق ِ ّ
المطورة من
الثانية،
نسخته
في
التقنية
استخدام مواقع وسائل التواصل االجتماعي في األنشطة التعليمية؛ بنا ًء على نموذج قبول
َّ
قِبل فانكيتش وديفيس  ))Davis & Vankateshفي عام (ُ .)2000
طبقت الدراسة على ( )322طالب وطالبة م َّمن يدرسون
سا خماسيًّا من إعداد الباحثين ،اشتمل على ()6
في كلية التربية ،بإحدى جامعات أنقرة في تركيا .وقد استخدمت الدراسة مقيا ً
عوامل ،منها :الفائدة المدركة ،وسهولة االستخدام المدركة .وقد أظهرت النتائج أن اتجاه معلمي ما قبل الخدمة نحو استخدام
ع قِيَم إدراك فائدة مواقع وسائل
مواقع وسائل التواصل االجتماعي في األنشطة التعليمية كان إيجابيًّا ،كما بيَّنت النتائج ارتفا َ
التواصل االجتماعي في األنشطة التعليمية ،وسهولة استخدامها من قبل معلمي ما قبل الخدمة.
َّ
تدريسهن
المعلّمات في تبنِّي تطبيقات الويب ( )2.0في
صي نوايا الطالبات
ِ
وطبَّقت الفريح ( )2015دراسة هدفت إلى تق ِ ّ
ُ
المقررات
أحد
ن
م
م
طالبة
)
168
(
على
الدراسة
بقت
ط
له.
المخطط
في المستقبل باستخدام النظرية التفسيرية للسلوك
يدرسنَ
َّ
َّ
ُ
سا رباعيًّا طبق في دراس ٍة سابقة مع تطويره ،اشتمل على
االختيارية في كلية التربية ،بجامعة الكويت .واستخدمت الدراسة مقيا ً
( )9عوامل ،من ضمنها :الفائدة المدركة ،وسهولة االستخدام المدركة ،والكفاءة الذاتية .وقد أظهرت النتائج َّ
أن العوامل التي
َّ
تدريسهن في المستقبل.
مؤشرا استشرافيًّا قويًّا بنوايا الطالبات في تب ِنّي تطبيقات الويب ( )2.0في
اختبارها ،قدَّمت
جرى
ً
ُ
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وفي دراسة للعباينة والزعبي  ))2017والتي هدفت إلى التعرف على العوامل المؤثرة في النية السلوكية الستخدام نظام
التعلم اإللكتروني ،من خالل اختبار نموذج قبول التقنية مضافًا إليه الثقافة التنظيميةُ ،
طبقت الدراسة على ( )180عضو هيئة
تدريس بجامعة آل البيت .واستخدمت الدراسة نموذج قبول التقنية ،واشتمل على عدَّة عوامل ،منها :الفائدة المدركة ،وسهولة
أثر ذي داللة إحصائية لك ٍّل من المنفعة المدركة وسهولة االستخدام المدركة على
االستخدام المدركة .وقد أظهرت النتائج وجود ٍ
الني ة السلوكية الستخدام التعلم اإللكتروني ،التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس في جامعة آل البيت.
تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تطبيق نموذج قبول التقنية مع اختالفها عنها في األهداف ،والتقنية التي ُ
طبقت
عليها الدراسة .كما تتفق الدراسة الحالية مع دراسة يان وما ( ،)Ma) (2008 &Yuenودراسة لوان وتيو (Luan( )2009
&  ،)Teoودراسة أبي مغيصيب ( ،)2012ودراسة صبري وربيع ( ،)2014ودراسة مونياسامي وآخرين Muniasamy,
 ،)2014())et al & .Vودراسة آكارلي وسالم  ،)2015())Saglam & Acarliودراسة الفريح ( ،)2015ودراسة العباينة
والزعبي ( )2017في عنايتها بالتقنية .كما اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة لوان وتيو ( )Teo & Luan( )2009في عينتها
أنها تخص المعلمين ،في حين أن بقية الدراسات ُ
طبقت على المرحلة الجامعية من طالب وأساتذة ،وتعد هذه الدراسة من
الدراسات القليلة -على حد علم الباحثة -التي عملت على تقصي اتجاهات معلمات الرياضيات نحو استخدام رواية القصة الرقمية
باستخدام نموذج قبول التقنية ،وأُعد نموذ ٌج خاص بالدراسة تضمن العوامل األربعة جميعها ،وهي( :سهولة االستخدام المدركة،
المتعة المدركة ،الفائدة المدركة ،الكفاءة الذاتية المدركة).
نموذج الدراسة وفروضها:
اشت ُ َّق نموذج الدراسة الحالية استنادًا إلى نموذج ديفيز ( ،)Davisالذي اشتمل على العوامل اآلتية :سهولة االستخدام
المدركة ،الفائدة المدركة ،االتجاه نحو االستخدام ،ونوايا االستخدام ( ،)Davis, 1989وقد أضافت الباحثة عامل الكفاءة الذاتية
عنصرا فعَّ ًاال في عملية التعلم؛ إذ يؤثر على طبيعة األنشطة التي يختارها المتعلمون ،ومدى مثابرتهم
إلى تلك العوامل باعتبارها
ً
صةً عندما يكون إحراز التقدم فيها صعبًا (الربابعة وآخرون.)2009 ،
على أدائها ،خا َّ
وتعرف الكفاءة الذاتية المدركة بأنها :معتقدات الفرد وأحكامه تجاه إمكاناته وقدراته على إنجاز المهمات ،ومواجهة التحديات
التي تعترضه (العزام وطالفحة ،)2013 ،وأضافت الباحثة كذلك المتعة المدركة التي تعتبر من العوامل المهمة التي تؤثر على
ِّ
وتعزز حُبَّ المشاركة لديه (et al., &.Yu, J
نحوها ،وتدفعه
النية السلوكية تجاه التقنية ،وتولد للمستخدم اتجاهًا إيجابيًّا َ
 .)2005وتعرف المتعة المدركة بأنها :المتغ ِيّر الذي يتضمن شعور الفرد بال َم َرح والسعادة؛ م َّما يحفزه نحو تحقيق الهدف ،وهو
الدافع الذي يتش َّكل من تجارب البيئة المثيرة لالهتمام ()et al., 2013 &.Padilla-MeléNdez, A
ويوضح مخطط التدفق -الذي ص َّممته الباحثة -في الشكل ( )2العالقات المفترضة بين بنيات الدراسة التي تش ِ ّكل المحدَّدات
الرئيسية لنيَّة المعلمات في استخدام تقنية رواية القصة الرقمية.

شكل ( :)2نموذج قبول التقنية المصمم من قِّبل الباحثة لتقصي اتجاهات معلمات الرياضيات
نحو استخدام رواية القصة الرقمية
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فروض الدراسة:
وبنا ًء على النموذج المحدَّد السابق ،سعت الدراسة إلى التحقق من صحة الفروض اآلتية:
 -1يرتبط اتجاه معلمات الرياضيات نحو استخدام رواية القصة الرقمية على مدى قَبولهم للتقنية.
 -2توجد عالقة ارتباطيَّة ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى الداللة ( )0.05بين عوامل نموذج قبول التقنية (السهولة المدركة،
المتعة المدركة ،الفائدة المدركة ،الكفاءة الذاتية المدركة) ،واتجاهات معلمات الرياضيات بالمدينة المنورة نحو استخدام رواية
القصة الرقمية لدى مع ِلّمات الرياضيات بالمدينة المنورة.
 -3توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين عامل السهولة المدركة وعوامل نموذج قبول
التقنية (المتعة المدركة ،الفائدة المدركة ،الكفاءة الذاتية المدركة) نحو استخدام رواية القصة الرقميَّة لدى معلمات الرياضيات
بالمدينة المنورة.
 -4توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين عامل المتعة المدركة وعوامل نموذج قبول التقنية
(الفائدة المدركة ،الكفاءة الذاتية المدركة) ،نحو استخدام رواية القصة الرقمية لدى معلمات الرياضيات بالمدينة المنورة.
 -5توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين عامل الفائدة المدركة وعامل الكفاءة الذاتية
المدركة ،نحو استخدام رواية القصة الرقمية لدى معلمات الرياضيات بالمدينة المنورة.
أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة الحالية إلى:
صي مدى قَبول معلمات الرياضيات الستخدام رواية القصة الرقمية.
 .1تق ِ ّ
 .2تقصي طبيعة العالقات االرتباطية بين العوامل المؤثرة على مدى قبول معلمات الرياضيات الستخدام رواية القصة
الرقمية.
أهمية الدراسة النظرية:
تتمثل األهمية النظرية للدراسة في:
مقرر الرياضيات نحو استخدام رواية القصة الرقمية.
 .1محاولتها لتقصي اتجاهات معلمات َّ
صصين في مجال تقنيات التعليم إلى رواية القصة الرقمية ،وجدوى تطبيقها من قِبل
 .2محاولتها لَ ْفتَ أنظار المتخ ِ ّ
المع ِلّمات.
أهمية الدراسة التطبيقية:
تتمثل األهمية التطبيقية للدراسة في:
تفسير طبيعة العالقات االرتباطية بين العوامل المؤثرة على مدى قبول
تطبيقها لنموذج قَبول التقنية ،الذي يمكن من خالله
ُ
معلمات الرياضيات الستخدام رواية القصة الرقمية.
مصطلحات الدراسة:
ستتناول الدراسة الحالية عددًا من المصطلحات ،والتي سيجري تعريفها فيما يلي:
 -1االتجاه  :))Attitudeيُعرفه شحاتة والنجار ( ،2003ص )16بأنه الموقف الذي يتَّخذه الفردُ ،أو االستجابة التي يُبديها
ث معيَّن ،أو قضيَّ ٍة معيَّنة؛ إ َّما بالقَبول ،أو الرفض ،أو المعارضة؛ نتيجةَ
إزا َء شيءٍ معي ٍَّن ،أو حدي ٍ
مروره بخبرةٍ معيَّنة ،أو بحكم
ِ
توافر ظروفٍ أو شروطٍ تتعلَّ ُق بذلك الحدث.
نحو استخدام رواية القصة الرقمية باستخدام نموذج قبول التقنية.
صد به في هذه الدراسة:
معلّما ِ
موقف ِ
ُ
ويُق َ
ت الرياضيات َ
عرفت فرازل ( )Frazel, 2010رواية القصة الرقمية بأنها عملية
 -2رواية القصة الرقمية(َّ : )digital storytelling
يُد َمج فيها عد ٌد من الوسائط المتع ّدِدة؛ مثل :الرسوم ،والصور ،والصوت؛ إلثراء النص المكتوب أو المنطوق ،في فتر ٍة تستغرق
بين )5-2( :دقائق ،ومن أبرز خصائصها :أن يرويَها الكاتب ،أو ْال ُم ِع ُّد بصوته.
ص ِّممت باستخدام
صد بها في هذه الدراسة :القصص الرقمية المرويَّة التي يتم استخدامها ِمن ِقبل مع ِلّمات الرياضيات ،التي ُ
ويُق َ
ً
ص َور وغيرها؛ بحيث تالئم الطالبات ،متض ِ ّمنة المعلومات التي تساعد
عد ٍد من الوسائط المتع ّدِدة؛ مثل :الفيديو ،والصوت ،وال ُّ
على التفاعل معها.
 -3نموذج قبول التقنية (:)Technology Acceptance Model TAM
عرفه ( )Farahat, 2012,p96بأنه نموذج قدَّمه ديفيس ( )Daivesعام ( )1989واستخدمه للتنبؤ بمدى قَبول المستخدم
َّ
ي ِ نظام تقنية معلومات ،من خالل ثالثة عوامل :الفائدة المدركة ،وسهولة االستخدام المدركة ،واالتجاه.
أل ّ
صي اتجاهات مع ِلّمات الرياضيات نحو استخدام
صد به في هذه الدراسة :نموذج قبول التقنية المص َّمم ِمن قِبل الباحثة لتق ِ ّ
ويُق َ
رواية القصة الرقمية ،وذلك من خالل تقصي العالقات االرتباطيَّة بين ك ٍّل من :سهولة االستخدام المدركة ،والمتعة المدركة،
والفائدة المدركة ،والكفاءة الذاتية المدركة.
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حدود الدراسة:
ستُطبَّق الدراسة الحالية َوفق الحدود التالية:
 الحدود الزمنية:
ُ
طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1441/1440هـ.
 الحدود المكانية:
ُ
طبقت الدراسة بمحافظة خيبر بمنطقة المدينة المنورة.
 الحدود البشرية:
ّ
ُ
مقرر الرياضيات ،وعددها ( )35معلمة.
طبقت الدراسة على عيِّنة عشوائية من مع ِلمات َّ
 الحدود الموضوعية:
صي اتجاهات مع ِلّمات الرياضيات نحو استخدام رواية القصة الرقمية باستخدام نموذج قبول التقنية.
تق ِ ّ
منهج الدراسة:
ي االرتباطي ،وهو ذلك النوع من أساليب البحث الذي يمكن بواسطته معرفة ما إذا كان هناك
الوصف
ج
المنه
الدراسة
اتبعت
َ
َّ
َ
ومن ثم معرفة درجة تلك العالقة ،وهل هذه العالقة طردية أو عكسية؟ سالبة أم موجبة؟ (العساف،
عالقة بين متغيِّ َرين أو أكثرِ ،
 ،2006ص.)261
مجتمع الدراسة
وعينتها:
ِّ
ّ
مقرر الرياضيات في منطقة المدينة المنورة بمحافظة خيبر ،وبلغ عددهن ( )90معلمة
يتكون مجتمع الدراسة من مع ِلمات َّ
(مكتب اإلشراف التربوي1440 ،هـ) ،تم اختيار الع ِيّنة بشك ٍل عشوائي وبلغ عددها ( )35معلمة؛ حيث اختيرت المدارس
الحكومية االبتدائية والمتوسطة والثانوية بمحافظة خيبر ،بمنطقة المدينة المنورة.
أداة الدراسة:
ّ
َ
صي مدى قبول مع ِلمات الرياضيات الستخدام رواية القصة الرقمية .وقد بُني المقياس بعد
استخدمت الدراسة مقيا ً
سا لتق ِ ّ
مراجعة األدبيَّات التربوية أبو مغيصيب ( ،)2012ودراسة لي وليهتو  ،)2013( )).Lehto, M &.Lee, Dودراسة آكارلي
وتكون المقياس في صورته األوليَّة من ()20
وسالم  ،)2015())Saglam & Acarliودراسة عرفة ومليجى (،)2017
َّ
عبارة ،اندرجت تحت ( )4عوامل جاءت كما يلي( :سهولة االستخدام المدركة -المتعة المدركة -الفائدة المدركة -الكفاءة الذاتية
المدركة) ،بواقع ( )5عبارات تحت كل عامل .ود ِ ُّرج المقياس وفق مقياس ليكرت ( )Likertالخماسي على النحو اآلتي( :موافقة
بشدة -موافقة -موافقة إلى حد ما -غير موافقة -غير موافقة بشدة).
صدق وثبات مقياس نموذج قبول التقنية:
ً
أوال :صدق المقياس:
يشير الصدق إلى "المدى الذى تقيس فيه األداة ما يراد قياسه ،ويُعرف بكونه الصحة والداللة الهادفة ،والفائدة لالستدالالت
المحددة الناجمة عن درجات األداة"( .الحسيني ،2013 ،ص .)284وقامت الباحثة بالتحقق من صدق المقياس من خالل ما
يلى:
 -1صدق المحكمين :))Referee validity
صين في مجال تقنيات التعليم وطرائق التدريس ،بلغ عددهم ( )8محكمين؛ وذلك
تم عرض المقياس على عد ٍد من المخت ِ ّ
بهدف االستفادة من خبراتهم ،واستطالع آرائهم حول مدى السالمة اللغوية ،والدقة العلمية لعبارات المقياس ،ومدى انتماء ك ِّل
عبارة للمحور الذى تم ِث ّله ،وتعديل أو إضافة أو حذف ما يرونه مناسبًا ،ولقد تم اإلبقاء على جميع عبارات المقياس بدون حذف.
االتساق الداخلي :))Internal Consistency Validity
 -2صدق ِّ
قامت الباحثة بتطبيق المقياس على عيِّنة استطالعيَّة ،قوا ُمها ( )17معلمة من غير المشاركات في العيِّنة األساسية للبحث،
وتم استخدام معامل ارتباط "بيرسون" ( )Person Correlationفي حساب مدى ارتباط ك ِّل عبارة بالعامل الذى تنتمي إليه،
ثم مدى ارتباط ك ِّل عامل بالدرجة الكلية للمقياس ،وجاءت النتائج كما يلي:
جدول ( :)1نتائج صدق االتساق الداخلي لعبارات مقياس نموذج قبول التقنية (ن= )17
العامل الرابع:
العامل الثالث:
العامل الثاني:
العامل األول :
الكفاءة الذاتية المدركة
الفائدة المدركة
المتعة المدركة
السهولة المدركة
معامل
رقم
معامل
رقم
معامل
رقم
معامل
رقم
الداللة
الداللة
الداللة
الداللة
العبارة االرتباط
العبارة االرتباط
العبارة االرتباط
العبارة االرتباط
0.01 0.729
1
0.01 0.879
1
0.01 0.791
1
0.01 0.713
1
0.01 0.814
2
0.01 0.691
2
0.01 0.729
2
0.01 0.775
2
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3
4
5

0.836
0.816
0.623

0.01
0.01
0.01

3
4
5

0.800
0.828
0.729

0.01
0.01
0.01

3
4
5

0.840
0.866
0.727

0.01
0.01
0.01

3
4
5

0.770
0.868
0.810

0.01
0.01
0.01

يتبين من الجدول ( ) 1أن معامالت ارتباط كل عبارة بالعامل الذى تنتمى إليه ،جاءت جميعها ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( ،)0.01م َّما يؤكد على َّ
صدق الداخلي.
أن جميع عبارات مقياس نموذج قبول التقنية ،تتمتع بدرج ٍة كبيرة من ال ِ ّ
جدول ( :)2نتائج صدق االتساق الداخلي لعوامل مقياس نموذج قبول التقنية (ن= )17
معامل االرتباط الداللة اإلحصائية
العوامل
دال عند 0.01
0.860
العامل األول :السهولة المدركة
دال عند 0.01
0.702
العامل الثاني :المتعة المدركة
دال عند 0.01
0.789
العامل الثالث :الفائدة المدركة
دال عند 0.01
0.770
العامل الرابع :الكفاءة الذاتية المدركة
يتبين من الجدول ( )2أن معامالت ارتباط العوامل بالدرجة الكلية للمقياس ،تراوحت بين ( ،)0.860 -0.702وكانت
جميع هذه ال ِقيَم ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى الداللة ()0.01؛ م َّما يؤكد على َّ
أن جميع عوامل مقياس نموذج قبول التقنية،
تتمتع بدرجة كبيرة من الصدق الداخلي.
ثانيًا :ثبات المقياس.
يدل الثبات على "المدى الذى تظل فيه أداة القياس ثابتة في قياس ما تقيس" (الحسيني ،2013 ،ص .)284وقامت الباحثة
بالتأكد من ثبات المقياس من خالل ما يلى:
 -1الثبات بطريقة ألفا كرونباخ :))Alpha Cronbach's
قامت الباحثة باستخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ؛ لحساب ثبات محاور المقياس ودرجته الكلية ،مستعينةً في ذلك
بالبرنامج اإلحصائي ( )SPSSللبيانات التي تم جمعُها من الع ِّينة االستطالعيَّة ،وجاءت النتائج كما يعرض الجدول اآلتي:
جدول ( :)3نتائج ثبات مقياس قبول التقنية بطريقة ألفا كرونباخ (ن= )17
عدد العبارات معامل الثبات
العوامل
0.806
5
العامل األول :السهولة المدركة
0.831
5
العامل الثاني :المتعة المدركة
0.862
5
العامل الثالث :الفائدة المدركة
0.852
5
العامل الرابع :الكفاءة الذاتية المدركة
0.908
20
الدرجة الكلية لالستبانة
يتضح من الجدول (َّ ،)3
أن معامالت الثبات لعوامل المقياس تراوحت بين ( ،)0.862-0.806كما بلغ معامل الثبات
العام للمقياس ( ،)0.908وتؤكد جميع هذه ال ِقيَم على َّ
أن مقياس نموذج قبول التقنية يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات.
 -2الثبات بطريقة التجزئة النصفية :))Split-Half Method
تمت تجزئة عبارات المقياس إلى نصفين؛ العبارات الفردية في مقابل العبارات الزوجية ،وتم استخدام معامل ارتباط
"بيرسون" ( )Pearson's coefficientفي حساب مدى االرتباط بين النصفين األول والثاني ،وجرى تصحيح الطول
باستخدام معادلة "سبيرمان وبراون" ( ،)Spearman-Brownوجاءت النتائج كما يوضح الجدول اآلتي:
جدول ( :)4نتائج ثبات مقياس نموذج قبول التقنية بطريقة التجزئة النصفية (ن= )17
معامل االرتباط معامل الثبات
العوامل
0.838
0.714
العامل األول :السهولة المدركة
0.817
0.683
العامل الثاني :المتعة المدركة
0.872
0.767
العامل الثالث :الفائدة المدركة
0.804
0.665
العامل الرابع :الكفاءة الذاتية المدركة
0.825
0.702
الدرجة الكلية لالستبانة
يتضح من الجدول ( )4أن معامالت الثبات لعوامل المقياس تراوحت بين ( ،)0.872-0.804كما بلغ معامل الثبات
العام للمقياس ( ،)0.825وتؤكد جميع هذه القيم على َّ
أن مقياس نموذج قبول التقنية يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات.
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معيار الحكم على درجة االتجاه في مقياس نموذج قبول التقنية:
تم استخدام مقياس ليكرت ( )Likertالخماسي؛ لتحديد درجة االستجابة ،بحيث تُعطى الدرجة ( )5لالستجابة موافقة
بشدة ،الدرجة ( )4لالستجابة موافقة ،الدرجة ( )3لالستجابة موافقة إلى حد ما ،الدرجة ( )2لالستجابة غير موافقة ،والدرجة
( )1لالستجابة غير موافقة بشدة.
وبنا ًء على ذلك؛ فقد تم استخدام المعيار التالي للحكم على درجة االتجاه:
إذا كان المتوسط الحسابي من ( )1إلى ( ،)1.80تكون درجة االتجاه (ضعيفة جدًّا).
إذا كان المتوسط الحسابي من ( )1.81إلى ( ،)2.60تكون درجة االتجاه (ضعيفة).
إذا كان المتوسط الحسابي من ( )2.61إلى ( ،)3.40تكون درجة االتجاه (متوسطة).
إذا كان المتوسط الحسابي من ( )3.41إلى ( ،)4.20تكون درجة االتجاه (كبيرة).
إذا كان المتوسط الحسابي من ( )4.21إلى ( ،)5تكون درجة االتجاه (كبيرة جدًّا).
نتائج الدراسة:
صلت إليها الباحثة ،بعد التطبيق الميداني ألداة البحث والتحليل اإلحصائي
تو
التي
للنتائج
ًا
ض
عر
الجزء
هذا
يتضمن
َّ
للبيانات ،مع مناقشة هذه النتائج وتفسيرها.
وقد سعى البحث الحالي إلى اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
 .1ما اتجاهات معلمات الرياضيات نحو استخدام رواية القصة الرقمية باستخدام نموذج قبول التقنية؟
 .2هل يوجد تأثير لعوامل نموذج قبول التقنية( :السهولة المدركة ،المتعة المدركة ،الفائدة المدركة ،والكفاءة الذاتية
المدركة) على االتجاهات نحو استخدام رواية القصة الرقمية لدى معلمات الرياضيات بالمدينة المنورة؟
 .3هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين عامل السهولة المدركة وعوامل نموذج قبول التقنية( :المتعة المدركة،
الفائدة المدركة ،والكفاءة الذاتية المدركة) الستخدام رواية القصة الرقمية لدى معلمات الرياضيات بالمدينة المنورة؟
 .4هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين عامل المتعة المدركة وعوامل نموذج قبول التقنية( :الفائدة المدركة،
والكفاءة الذاتية المدركة) الستخدام رواية القصة الرقمية لدى معلمات الرياضيات بالمدينة المنورة؟
 .5هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين عامل الفائدة المدركة وعامل الكفاءة الذاتية المدركة الستخدام رواية
القصة الرقمية لدى معلمات الرياضيات بالمدينة المنورة؟
وتعرض الباحثة النتائج المرتبطة بكل تساؤل على النحو اآلتي:
اجابة السؤال األول:
ينص السؤال األول على" :ما اتجاهات معلمات الرياضيات نحو استخدام رواية القصة الرقمية باستخدام نموذج قبول التقنية؟".
لإلجابة عن السؤال األول ،تم صياغة الفرض اآلتي:
يرتبط اتجاه معلمات الرياضيات نحو استخدام رواية القصة الرقمية بمدى قبولهم للتقنية.
قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية ،واألوزان النسبية الستجابات العيِّنة من معلمات الرياضيات بالمدينة المنورة
على نموذج قبول التقنية ،وجاءت النتائج اإلجمالية على النحو اآلتي:
جدول ( :)5النتائج اإلجمالية التجاهات معلمات الرياضيات نحو استخدام رواية
القصة الرقمية باستخدام نموذج قبول التقنية (ن= )35
عدد العبارات المتوسط الحسابي الوزن النسبي درجة االتجاهات الرتبة
عوامل نموذج قبول التقنية
3
كبيرة
% 80.2
4.01
5
العامل األول :السهولة المدركة
1
كبيرة جدًّا
% 87.0
4.35
5
العامل الثاني :المتعة المدركة
2
كبيرة
% 82.0
4.10
5
العامل الثالث :الفائدة المدركة
4
كبيرة
% 74.8
3.74
5
العامل الرابع :الكفاءة الذاتية المدركة
بدرجة كبيرة
% 81.0
4.05
20
الدرجة الكلية لنموذج قبول التقنية
ّ
يظهر من الجدول (َّ ،)5
أن المتوسط الحسابي الك ِلي الستجابات العيِّنة على نموذج قبول التقنية بلغ ( ،)4.05وبوزن
َّ
نسبي ( ،)%81.0وهى ِق َي ٌم تؤكد على َّ
لديهن اتجاهاتٌ كبيرة نحو استخدام رواية القصة الرقمية؛
أن معلمات الرياضيات تتوافر
نظرا إلى أنها تتيح إعادة إنتاج األفكار القديمة بطرق مختلفة ،وتنمي التفكير القائم على كل الدماغ؛ وذلك لخصائصها اللغوية،
ً
والمعرفية ،والخيالية .))Ross,1989
وقد احت َّل العامل الثاني" :المتعة المدركة" المرتبة األولى بين عوامل نموذج قبول التقنية بمتوسط حسابي (،)4.35
وبوزن نسبي ( ،)%87.0وبدرجة اتجاه كبيرة جدًّا؛ كونها تح ِقّق عناصر المرح ،وتقدم مستويات معقولة من التحدي المعرفي
والعاطفي (السلطي ،)2003،في حين جاء العامل الثالث" :الفائدة المدركة" في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( ،)4.10وبوزن
نسبي ( ،) %82.0وبدرجة اتجاه كبيرة؛ ألنها تنمي الخيال ،والتمثيالت البصرية للمعلم والمتعلم ،والتفكير الناقد ،وحب
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االستطالع (قناوي ،)2003،وهذا يتوافق مع دراسة لوان وتيو  ،)Teo))(2009 &Luanودراسة أبي مغيصب (،)2012
ودراسة مونياسامي وآخرين  ،)et al))(2014 & .Muniasamy, Vودراسة آكارلي وسالم ))Saglam & Acarli
( ،)2015ويتعارض مع دراسة صبري وربيع ( ،)2014ودراسة الفريح ( ،)2015ودراسة العباينة والزعبي (،)2017
وحصل العامل األول" :السهولة المدركة" على المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ( ،)4.01وبوزن نسبي ( ،)%80.2وبدرجة
اتجاه كبيرة؛ ألنها قد تُقدَّم دون تكلفة ،وبقليل من التدريب ،وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة يان وما (،)Ma)(2008 &Yuen
ودراسة لوان وتيو( ، ) Teo &Luan()2009ودراسة آكارلي وسالم  ، )2015())Saglam & Acarliودراسة الفريح
( ،)2015ودراسة العباينة والزعبي ( .)2017وشغل العامل الرابع" :الكفاء الذاتية المدركة" المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي
( ،)3.74وبوزن نسبي ( )%74.8وبدرجة اتجاه كبيرة؛ كون رواية القصة الرقمية تنمي حب االستطالع والمخاطرة ،ونقل
مقرر الرياضيات بالمدينة المنورة (الفرا،)2007 ،
المعلومات من جيل إلى آخر ،وذلك من وجهة نظر ع ِّينة الدراسة من معلمات َّ
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الفريح.) )2015
ولعرض النتائج التفصيلية لكل عامل من عوامل نموذج قبول التقنية ،قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واألوزان
سطات،
النسبية الستجابات معلمات الرياضيات على العبارات في كل عامل ،ثم قامت بترتيب العبارات تنازليًّا في ضوء ِق َيم المتو ِ ّ
وجاءت النتائج كما يلي:
نتيجة العامل األول :السهولة المدركة.
جدول ( :)6اإلحصاءات الوصفية الستجابات العينة على العامل األول:
السهولة المدركة (ن= )35
درجة االستجابة
م

العبارات

السهل
من
مع
التعامل
 1تقنية رواية
القصة
الرقمية.
السهل
من
إعداد وتصميم
2
قصة رقمية
مروية.
من السهل دمج
األهداف
التعليمية في
3
سياق القصة
الرقمية
المروية.
تقنية رواية
القصة الرقمية
تسهل تقديم
المعلومات
4
والمفاهيم
والحقائق
بشكل مبسط
ومنظم.
تقنية رواية
5
القصة الرقمية

التكرارات
غير
موافقة
غير
موافقة
والنسب
موافق
موافقة إلى
موافقة
بشدة
بشدة
حد ما
3

0

ت

8.6

0.0

5

0

14.3

0.0

2

0

5.7

0.0

2

1

0

%

45.7 45.7

5.7

2.9

0.0

ت
%

18
15
51.4 42.9

2
5.7

0
0.0

0
0.0

%
ت
%
ت
%
ت

9

14

9

25.7 40.0 25.7
5

12

13

37.1 34.3 14.3
12

13

8

22.9 37.1 34.1
16

16

المتوسط
الحسابي

3.83

3.49

4.00

الوزن
النسبي

درجة
االتجاه

76.6
%

كبيرة

69.8
%

كبيرة

80.0
%

كبيرة

الترتيب

4

5

3

4.34

86.8
%

كبيرة
جدًّا

2

4.37

87.4
%

كبيرة
جدًّا

1
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المروية تسهل
عملية تكوين
الخبرات
التعليمية،
والصور
الذهنية ،وبذلك
تصبح الطالبة
شريكة إيجابية
تكوين
في
المعلومة.
4.01

المتوسط الحسابي العام

80.2
%

بدرجة كبيرة

يظهر من الجدول ( )6أن المتوسط الحسابي العام للعامل األول" :السهولة المدركة" بلغ ( ،)4.01وبوزن نسبي
( ،)%80.2وهى ِق َيم تؤكد على َّ
أن السهولة المدركة الستخدام رواية القصة الرقمية ،تتوافر بدرجة كبيرة لدى معلمات مقرر
الرياضيات بالمدينة المنورة.
وقد احتلت العبارة رقم (" :)5تقنية رواية القصة الرقمية المروية تسهل عملية تكوين الخبرات التعليمية ،والصور
الذهنية ،وبذلك تصبح الطالبة شريكة إيجابية في تكوين المعلومة" المرتبة األولى بين عبارات المحور الثالث بمتوسط حسابي
( ،)4.37وبوزن نسبي ( ،)%87.4وبدرجة كبيرة جدًّا ،في حين حصلت العبارة رقم (" :)2من السهل إعداد وتصميم قصة
رقمية مروية" على المرتبة الخامسة – واألخيرة -بين عبارات هذا المحور بمتوسط حسابي ( ،)3.49وبوزن نسبي (،)%69.8
مقرر الرياضيات بالمدينة المنورة.
وذلك من وجهة نظر الع ِيّنة من معلمات َّ
نتيجة العامل الثاني :المتعة المدركة.
جدول ( :)7اإلحصاءات الوصفية الستجابات العينة على العامل الثاني:
المتعة المدركة (ن= )35
درجة االستجابة
م

العبارات

من الممتع
دمج تقنية
رواية القصة
1
الرقمية خالل
العملية
التعليمية.
من الممتع
تصميم قصة
2
رقمية
مروية.
تقنية رواية
القصة
الرقمية تقدم
3
تعلم
بيئة
جاذبة
وممتعة.
4

غير المتوسط
التكرارات
موافقة
غير
موافقة
موافق الحسابي
والنسب
موافقة إلى حد
موافقة
بشدة
بشدة
ما
ت

20

14

1

0

0

%

57.1

40.0

2.9

0.0

0.0

ت

12

17

6

0

0

%

34.3

48.6

17.1

0.0

0.0

ت

22

9

4

0

0

%

62.9

25.7

11.4

0.0

0.0

ت

19

10

2

2

2

4.54

4.17

4.51

4.20

الوزن
النسبي

90.8
%

83.4
%

90.2
%

درجة
االتجاه

كبيرة
جدًّا

كبيرة

الترتيب

1

5

كبيرة
جدًّا

2

كبيرة

4
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تقنية رواية
القصة
الرقمية
المروية تعد
إحدى الطرق
التعليمية
المفعمة
بالحيوية
والتشويق.
تقنية رواية
القصة
الرقمية
المروية تعد
إحدى طرق
5
التخلص من
الملل؛ كونها
توظف أنماط
التعلم
المختلفة.

%

54.3

28.6

5.7

5.7

5.7

ت

19

12

2

1

1

%

54.3

34.2

5.7

2.9

2.9

المتوسط الحسابي العام

84.0
%

4.34

86.8
%

كبيرة
جدًّا

4.35

87.0
%

بدرجة كبيرة جدًّا

3

يتبين من الجدول ( )7أن المتوسط الحسابي العام للعامل الثاني" :المتعة المدركة" بلغ ( ،)4.35وبوزن نسبي (،)%87.0
مقرر الرياضيات
وهى قيم تؤكد على أن المتعة المدركة الستخدام رواية القصة الرقمية ،تتوافر بدرجة كبيرة جدًّا لدى معلمات َّ
بالمدينة المنورة.
وقد جاءت العبارة رقم (" :)1من الممتع دمج تقنية رواية القصة الرقمية خالل العملية التعليمية" في المرتبة األولى بين
عبارات المحور الثاني ،بمتوسط حسابي ( ،)4.54وبوزن نسبي ( ،)%90.8وبدرجة كبيرة جدًّا ،في حين جاءت العبارة رقم
(" :)2من الممتع تصميم قصة رقمية مروية" في المرتبة الخامسة –واألخيرة -بين عبارات هذا المحور ،بمتوسط حسابي
مقرر الرياضيات بالمدينة المنورة.
( ،)4.17وبوزن نسبي ( ،)%83.4وذلك من وجهة نظر العيِّنة من معلمات َّ
نتيجة العامل الثالث :الفائدة المدركة.
جدول ( :)8اإلحصاءات الوصفية الستجابات العيِّنة على العامل الثالث:
الفائدة المدركة (ن= )35
درجة االستجابة
م

العبارات

استخدام تقنية
رواية القصة
الرقمية يزيد
من مستوى
1
تحصيل
الطالبات في
مقرر
الرياضيات.
2

التكرارات
غير
موافقة
غير
موافقة
والنسب
موافق
موافقة إلى
موافقة
بشدة
بشدة
حد ما
ت

%

ت

9

13

12

34.3 37.1 25.7

10

20

5

1

0

2.9

0.0

0

0

المتوسط
الحسابي

3.86

4.14

الوزن
النسبي

77.2
%

درجة
االتجاه

الترتيب

كبيرة

5

كبيرة

3
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استخدام تقنية
رواية القصة
الرقمية يزيد
كفاءة
من
التعلم.
استخدام تقنية
رواية القصة
الرقمية يساعد
على تحقيق
3
األهداف
التعليمية
المرجوة
للمقرر.
استخدام تقنية
رواية القصة
الرقمية يُكسب
الطالبات
 4مهارات متعددة
للتفكير؛ مثل:
التفكير الناقد،
واالبتكاري،
والتخيلي.
استخدام تقنية
رواية القصة
الرقمية يعمل
على استثارة
5
دافعية الطالبات
وتحثهم على
التفاعل النشط
داخل الصف.

%
ت

%

ت

%

ت

%

14.3 57.1 28.6
14

11

0.0

0.0

0

0

0.0

0.0

1

3

1

2.9

8.6

2.9

3

2

0

8.6

5.7

0.0

10

28.6 31.4 40.0

16

14

40.0 45.6

15

15

42.9 42.9

82.8
%

4.11

4.17

4.23

82.2
%

83.4
%

84.6
%

كبيرة

كبيرة

كبيرة
جدًّا

4

2

1

82.0
4.10
المتوسط الحسابي العام
%
يتضح من الجدول (َّ ،)8
أن المتوسط الحسابي العام للعامل الثالث" :الفائدة المدركة" بلغ ( ،)4.10وبوزن نسبي
مقرر
( ،)%82.0وهى قِيَم تؤكد على أن الفائدة المدركة الستخدام رواية القصة الرقمية ،تتوافر بدرجة كبيرة لدى معلمات َّ
الرياضات بالمدينة المنورة.
ّ
وقد جاءت العبارة رقم (" :)5استخدام تقنية رواية القصة الرقمية يعمل على استثارة دافعية الطالبات ،وتحثهم على التفاعل
النشط داخل الصف" في المرتبة األولى بين عبارات المحور األول بمتوسط حسابي ( ،)4.23وبوزن نسبي ( ،)%84.6وبدرجة
كبيرة جدًّا ،في حين جاءت العبارة رقم (" :)1استخدام تقنية رواية القصة الرقمية يزيد من مستوى تحصيل الطالبات في مقرر
الرياضيات" في المرتبة الخامسة –واألخيرة -بين عبارات هذا المحور ،بمتوسط حسابي ( ،)3.86وبوزن نسبي (،)%77.2
مقرر الرياضيات بالمدينة المنورة.
وذلك من وجهة نظر العيِّنة من معلمات َّ
نتيجة العامل الرابع :الكفاءة الذاتية المدركة.
جدول ( :)9اإلحصاءات الوصفية الستجابات العينة على العامل الرابع:
الكفاءة الذاتية المدركة (ن= )35
الترتيب
درجة االستجابة
العبارات
م
بدرجة كبيرة
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التكرارات
والنسب

1

2

3

4

5

أمتلك كفاءة
إعداد
وتصميم قصة
رقمية مرية.
أمتلك كفاءة
كتابة سيناريو
يحقق
األهداف
التعليمية
لمقرر
الرياضيات.
أمتلك القدرة
على تطوير
أدائي
ومهاراتي من
خالل العمل
على التقنيات
الحديثة كتقنية
رواية القصة
الرقمية.
أمتلك القدرة
على ابتكار
الفكرة التي
تجري أحداث
القصة
الرقمية
المروية في
إطارها.
أمتلك القدرة
على المزج
بين عناصر
الوسائط
المتعددة:
الصور،
والنصوص،
والصوت
القصصي،
والموسيقى،
والحركة.

ت

موافقة
موافقة
موافقة إلى
بشدة
حد ما
7

%
ت

40.0 20.0
7

%

ت

ت

ت

11

31.4 25.7

7

%

13

37.2 25.7

9

%

15

42.8 20.0

9

%

14

11

31.4 20.0

المتوسط الحسابي العام

غير
موافقة

غير
موافق
بشدة

10

4

0

28.6

11.4

0.0

12

1

0

34.3

2.9

0.0

11

2

0

31.4

5.7

0.0

12

2

1

34.3

5.7

2.9

15

2

0

42.9

5.7

0.0

المتوسط
الحسابي

3.69

3.80

3.83

3.71

الوزن
النسبي
73.8
%

76.0
%

76.6
%

74.2
%

3.66

73.2
%

3.74

74.8
%

درجة
االتجاه

كبيرة

كبيرة

كبيرة

كبيرة

كبيرة

4

2

1

3

5

بدرجة كبيرة
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يُالحظ من الجدول (َّ ،)9
أن المتوسط الحسابي العام للعامل الرابع" :الكفاءة الذاتية المدركة" بلغ ( ،)3.74وبوزن نسبي
( ،)%74.8وهي قِيَم تؤكد على أن الكفاءة الذاتية المدركة الستخدام رواية القصة الرقمية ،تتوافر بدرجة كبيرة لدى معلمات
مقرر الرياضيات بالمدينة المنورة.
َّ
وقد حازت العبارة رقم (" :)3أمتلك القدرة على تطوير أدائي ومهاراتي من خالل العمل على التقنيات الحديثة كتقنية
رواية القصة الرقمية" على المرتبة األولى بين عبارات المحور الرابع ،بمتوسط حسابي ( ،)3.83وبوزن نسبي (،)%76.6
وبدرجة كبيرة ،في حين جاءت العبارة رقم (" :)5أمتلك القدرة على المزج بين عناصر الوسائط المتعددة :الصور ،والنصوص،
والصوت القصصي ،والموسيقى ،والحركة" في المرتبة الخامسة –واألخيرة -بين عبارات هذا المحور ،بمتوسط حسابي
مقرر الرياضيات بالمدينة المنورة.
( ،)3.66وبوزن نسبي ( ،)%73.2وذلك من وجهة نظر العيِّنة من معلمات َّ
إجابة السؤال الثاني:
ينص السؤال الثاني على" :هل يوجد تأثير لعوامل نموذج قبول التقنية( :السهولة المدركة ،المتعة المدركة ،الفائدة
المدركة ،والكفاءة الذاتية المدركة) على االتجاهات نحو استخدام رواية القصة الرقمية لدى معلمات الرياضيات بالمدينة
المنورة؟".
لإلجابة عن السؤال الثاني ،تم صياغة الفرض اآلتي:
"توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين عوامل نموذج قبول التقنية( :السهولة
المدركة ،المتعة المدركة ،الفائدة المدركة ،والكفاءة الذاتية المدركة) واتجاهات معلمات الرياضيات بالمدينة المنورة نحو استخدام
رواية القصة الرقمية لدى معلمات الرياضيات بالمدينة المنورة ".
وللتحقق من صحة هذا الفرض ،تم استخدام معامل ارتباط "بيرسون"؛ لقياس العالقة االرتباطية بين عوامل نموذج قبول
التقنية واتجاهات معلمات الرياضيات ،وجاءت النتائج كما يوضح الجدول اآلتي:
جدول ( :)10نتائج معامل ارتباط "بيرسون" للعالقة االرتباطية بين عوامل نموذج قبول التقنية
واتجاهات معلمات الرياضيات نحو استخدام رواية القصة الرقمية (ن= )35
معامل
االرتباط

مستوى
الداللة

العامل األول :السهولة المدركة

0.607

0.00

العامل الثاني :المتعة المدركة

0.839

0.00

العامل الثالث :الفائدة المدركة

0.770

0.00

العامل الرابع :الكفاءة الذاتية المدركة

0.455

0.006

الداللة
اإلحصائية
دالة عند
0.05
دالة عند
0.05
دالة عند
0.05
دالة عند
0.05

يتضح من الجدول ( )10النتائج اآلتية:
وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة ( )0.05بين سهولة االستخدام المدركة واالتجاهات نحو
مقرر الرياضيات بالمدينة المنورة؛ ألنها تع ُّد من الوسائل المهمة في تبسيط العمليات
استخدام رواية القصة الرقمية لدى معلمات َّ
ً
العقلية ،والحث على التعلم ،وتوظيفها باعتبارها مناسبة لطبيعة الذاكرة البشرية (دروزة ،2004 ،ص ،)258وهذا يتوافق مع
دراسة يان وما  ،)2008( ))Ma &Yuenودراسة لوان وتيو ( ،)Teo) (2009 &Luanودراسة آكارلي وسالم Acarli
&  ،)2015( ))Saglamودراسة الفريح ( ،)2015ودراسة العباينة والزعبي .))2017
وجود عالقة ارتباطيَّة موجبة دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة ( )0.05بين المتعة المدركة واالتجاهات نحو استخدام
مقرر الرياضيات بالمدينة المنورة؛ حيث إن تقنية رواية القصة الرقمية تزيد المعنى قوةً،
رواية القصة الرقمية لدى مع ِلّمات َّ
تأثيرا يأخذ مجامع القلوب ،ويجذب الناس جذبًا قويًّا إلى التفكير ،والتأمل (الخالدي ،2007 ،ص.)27 -11
وتُضفي عليه
ً
وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة ( )0.05بين الفائدة المدركة واالتجاهات نحو استخدام
تغييرا نموذجيًّا في مجال التعليم اإللكتروني،
مقرر الرياضيات بالمدينة المنورة؛ فهي تع ُّد
رواية القصة الرقمية لدى مع ِلّمات َّ
ً
فهي تقدم األفكار والمعلومات بطريقة متكاملة وجاذبة (نوبي ،النفيسي وعامر ،2013،ص ،)7وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة
لوان وتيو( ، )Teo) (2009 &Luanودراسة أبي مغيصيب ( ،)2012ودراسة مونياسامي وآخرين .Muniasamy, V
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&  ،)et al.)) (2014ودراسة آكارلي وسالم  ،)2015( ))Saglam & Acarliودراسة الفريح ( ،)2015ودراسة العباينة
والزعبي ( ،)2017ويتعارض مع دراسة صبري وربيع .))2014
وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة ( )0.05بين الكفاءة الذاتية المدركة واالتجاهات نحو
صةً
تأثيرا
قرر الرياضيات بالمدينة المنورة؛ ألنها تؤثر على الدافعية
كبيرا ،وخا َّ
استخدام رواية القصة الرقمية لدى مع ِلّمات م َّ
ً
ً
مقرر الرياضيات ،وتؤثر كذلك على دمج التقنية في عملية التعلم التي تحتاج إلى بَ ْذل الكثير من الجهود ِمن قِبل التربويين
في َّ
( ،)Akour,2015,p2068-2073 & ،Ghaleb, Ghaithوتتفق هذه النتيجة مع دراسة الفريح (.)2015
تأثير لعوامل نموذج قبول التقنية( :السهولة المدركة ،المتعة المدركة ،الفائدة
ومن خالل هذه النتائج ،يتَّضح وجو ُد
ٍ
المدركة ،والكفاءة الذاتية المدركة) على االتجاهات نحو استخدام رواية القصة الرقمية لدى معلمات الرياضيات بالمدينة المنورة.
إجابة السؤال الثالث:
ينص السؤال الثالث على" :هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين عامل السهولة المدركة وعوامل نموذج قبول
التقنية( :المتعة المدركة ،الفائدة المدركة ،والكفاءة الذاتية المدركة) نحو استخدام رواية القصة الرقمية لدى معلمات الرياضيات
بالمدينة المنورة؟".
لإلجابة عن السؤال الثالث ،تم صياغة الفرض اآلتي:
"توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين عامل سهولة االستخدام المدركة وعوامل نموذج
قبول التقنية( :المتعة المدركة ،الفائدة المدركة ،والكفاءة الذاتية المدركة) نحو استخدام رواية القصة الرقمية لدى معلمات
الرياضيات بالمدينة المنورة".
والختبار صحة هذا الفرض ،تم استخدام معامل ارتباط "بيرسون" لقياس العالقة االرتباطية بين سهولة االستخدام المدركة
وعوامل نموذج قبول التقنية لدى معلمات الرياضيات بالمدينة المنورة ،وجاءت النتائج كما يُظهر الجدول اآلتي:
جدول ( :)11نتائج معامل ارتباط "بيرسون" للعالقة بين عامل السهولة المدركة
وعوامل نموذج قبول التقنية الستخدام رواية القصة الرقمية (ن= )35
معامل
االرتباط

مستوى
الداللة

العامل الثاني :المتعة المدركة

0.450

0.007

العامل الثالث :الفائدة المدركة

0.347

0.041

العامل الرابع :الكفاءة الذاتية المدركة

0.074

0.672

الداللة
اإلحصائية
دالة عند
0.05
دالة عند
0.05
غير دالة
إحصائيًا

يتبين من الجدول ( )11النتائج اآلتية:
وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين عامل السهولة وعامل المتعة؛ الشتمال
ً
شكال من أشكال
هذه التقنية على عنصر التشويق اليسير الذي يجذب الجمهور لمتابعة تسلسل األحداث وتصميمها أيضًا ،وتع ُّد
اإللقاء المالئم للفطرة اإلنسانية ،ومن أقوى عوامل جذب اإلنسان بطريقة طبيعية .))Clarke,2017,p2046
وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين عامل السهولة وعامل الفائدة؛ كونها
صا متراب ً
ً
ومتسلسال بأحداثه يسهل محاكاته ،ويزيد
طا
وفَّرت
مصدرا لتزويد المتعلمين والمعلمين بفُ َر ٍ
ص مناسبة للتعلم؛ إذ تم ِث ّل ن ًّ
ً
من دافعيَّتِهم كذلك (يغمور وعبيدات ،2016 ،ص ،)1878وهذا يتوافق مع دراسة لوان وتيو ،)2009( ))Teo &Luan
ودراسة آكارلي وسالم (.)2015( )Saglam & Acarli
عدم وجود عالقة ارتباطيَّة ذات داللة إحصائية بين عامل السهولة المدركة وعامل الكفاءة الذاتية المدركة من استخدام
مقرر الرياضيات بالمدينة المنورة؛ َّ
ألن انتباه التربويين كان قد انحسر عن هذا األسلوب في
رواية القصة الرقمية لدى معلمات َّ
فتر ٍة من الفترات بعد ظهور االستراتيجيات وتكنيكات جديدة في العملية التعليمية؛ م َّما أدَّى إلى تراجع معتقدات المعلم تجاه
إمكانياته وقدراته (الفرا ،2007 ،ص.)3 -2
إجابة السؤال الرابع:
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ينص السؤال الرابع على" :هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين عامل المتعة المدركة وعوامل نموذج
قبول التقنية( :الفائدة المدركة ،والكفاءة الذاتية المدركة) نحو استخدام رواية القصة الرقمية لدى معلمات الرياضيات بالمدينة
المنورة؟".
لإلجابة عن السؤال الرابع ،تم صياغة الفرض اآلتي:
"توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين عامل المتعة المدركة وعوامل نموذج قبول التقنية:
(الفائدة المدركة ،والكفاءة الذاتية المدركة) نحو استخدام رواية القصة الرقمية لدى معلمات الرياضيات بالمدينة المنورة".
وللتحقق من صحة هذا الفرض ،تم استخدام معامل ارتباط "بيرسون"؛ لقياس العالقة االرتباطية بين المتعة المدركة
وعوامل نموذج قبول التقنية لدى معلمات الرياضيات بالمدينة المنورة ،وجاءت النتائج كما يعرض الجدول اآلتي:
جدول ( :)12نتائج معامل ارتباط "بيرسون" للعالقة بين عامل المتعة المدركة
وعوامل نموذج قبول التقنية الستخدام رواية القصة الرقمية (ن= )35
معامل
االرتباط

مستوى
الداللة

العامل الثالث :الفائدة المدركة

0.682

0.00

العامل الرابع :الكفاءة الذاتية المدركة

0.087

0.619

الداللة
اإلحصائية
دالة عند
0.05
غير دالة
إحصائيًّا

يتَّضح من الجدول ( )12النتائج اآلتية:
وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين عامل المتعة المدركة وعامل الفائدة
طور وتنمي مهارات االتصال
المدركة من استخدام رواية القصة الرقمية لدى مع ِلّمات َّ
مقرر الرياضيات بالمدينة المنورة؛ كونَها ت ُ ّ ِ
شوقة وممتعة (دحالن ،2016،ص.)17
والتواصل ،سوا ٌء كانت سمعيَّة أو بصرية أو كتابية ،بطريقة م ّ ِ
عدم وجود عالقة ارتباطيَّة ذات داللة إحصائية بين عامل المتعة المدركة وعامل الكفاءة الذاتية المدركة من استخدام
ً
مقرر الرياضيات بالمدينة المنورة؛ حيث َّ
حلوال تواجه القصور والضعف
إن تلك التقنية قد تُق ّدِم
رواية القصة الرقمية لدى معلمات َّ
بطريق ٍة ممتعة ،ولكنَّها ال تسيطر على جميع المشكالت والمتطلبات الصعبة التي تواجه المعلم (الحربي ،2016 ،ص-281
.)283
إجابة السؤال الخامس:
ينص السؤال الخامس على" :هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين عامل الفائدة المدركة وعامل الكفاءة
الذاتية المدركة نحو استخدام رواية القصة الرقمية لدى معلمات الرياضيات بالمدينة المنورة؟".
لإلجابة عن السؤال الخامس ،تم صياغة الفرض اآلتي:
"توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين عامل الفائدة المدركة وعامل الكفاءة الذاتية المدركة
نحو استخدام رواية القصة الرقمية لدى معلمات الرياضيات بالمدينة المنورة".
جدول ( :)13نتائج معامل ارتباط "بيرسون" للعالقة بين عامل الفائدة المدركة
وعامل الكفاءة الذاتية المدركة الستخدام رواية القصة الرقمية (ن= )35
معامل االرتباط مستوى الداللة الداللة اإلحصائية
العوامل
الفائدة المدركة
غير دالة إحصائيًّا
0.896
- 0.023
الكفاءة الذاتية المدركة
يتَّضح من الجدول ( ،)13عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًّا بين عامل الفائدة المدركة وعامل الكفاءة الذاتية
المدركة من استخدام رواية القصة الرقمية لدى معلمات الرياضيات بالمدينة المنورة ،وبذلك رفض الفرض الخامس للدراسة،
ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى َّ
منخفض؛ أي أنه من غير الممكن أن يؤثر
أن إدراك المعلمات لفائدة تقنية رواية القصة الرقمية
ٌ
في أدائه الوظيفي بشك ٍل كبير ،وبالتالي فإنهم يعتقدون بعدم كفاءتهم الذاتية المدركة في استخدام تقنية رواية القصة الرقمية.
التوصيات:
 .1العناية بتطبيق نموذج قبول التقنية ِمن قِبل مؤسَّسات التعليم العام قبل اعتماد التقنيات الحديثة؛ حتى تتسنى الفائدة للمعلمين
والمتعلمين كذلك.
 .2العمل على تحفيز المعلمين والمعلمات نحو دمج تقنية رواية القصة الرقمية ضمن المناهج الدراسية؛ م َّما قد يساعد الطالب
على ح ِّل مشكالتهم الدراسية.
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مقررات الرياضيات في المراحل المختلفة لفكرة إعداد ملحق قصصي
 .3تب ِنّي ك ٍّل من معلمي ومعلمات ومشرفي ومشرفات َّ
المقررات الدراسية.
رقمي لجميع وحدات
َّ
 .4االهتمام بتحليل دوافع المعلمين والمعلمات وفَ ْه ِمها ،وذلك من خالل نموذج قبول التقنية ،ثم عقد ِو َرش عمل لهم بنا ًء على
النتائج المستخلَصة.
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معوقات تنفيذ البرامج وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين من وجهة نظر
المعلمين والمشرفين في إدارات الموهوبين
د  .ليلى بنت سعد بن سعيد الصاعدي
مديرة إدارة الموهوبات
اإلدارة العامة للتعليم – مكة المكرمة
المستخلص:
هدف البحث الحالي إلى الكشف عن معوقات تنفيذ البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين من
وجهة نظر المعلمين والمشرفين في إدارات الموهوبين.
وتحقيقا ً لهدف هذا البحث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي؛ حيث تكونـت عينة البحـث من ( )32معلم  /معلمة و
مشرف  /مشرفة ،وقد أخضعت عينة البحث ال ستبـانه مكونة من( )40عبارة منها ( )22عبـارة خاصة بمعوقـــات إعداد البرامج
اإلثرائية وفق منحى  )(12 ،STEMعبارات خاصة بمعوقات تطبيق البرامج اإلثرائية وفق منحى  )(6 ،STEMعبارات
خاصة بمعوقات تقويم البرامج اإلثرائية وفق منحى  ،STEMوالختبار صحة فروض البحث عُولجت بياناتها إحصائيا ً باستخـدام
التكرارات والنسبة المئويـة  ،واختبـار (ت)  ،وكـان من أهم نتائجها :
 .1وجود معوقات تواجه إعداد البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMمن وجهة نظر المعلمين والمشرفين في إدارات
الموهوبين .
 .2وجود معوقات تواجه تطبيق البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين من وجهة نظر المعلمين
والمشرفين في إدارات الموهوبين.
 .3وجود معوقات تواجه تقويم البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين من وجهة نظر المعلمين
والمشرفين في إدارات الموهوبين.
 .4يوجد فرق بين رأي الذكور( المعلمين والمشرفين) واإلناث ( المعلمات والمشرفات) حول معوقات التقويم للبرامج
اإلثرائية وفق منحى STEMعند مستوى ( )0.05لصالح اإلناث.
وكان من أهم توصياتها تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة وفق تصورات وأساليب وبرامج  ،STEMتحسين البيئة
المدرسية بتوفير أقصى اإلمكانات المادية ،والتعليمية لتطبيق تعليم  STEMمن حيث توفير المعامل ،واألدوات ،والورش،
والقاعدة التكنولوجية الضرورية للتنفيذ حتى يتم رعاية الموهوبين بشكل سليم .
الكلمات المفتاحية :المعوقات ،البرامج اإلثرائية ،منحى  ، STEMالطالب الموهوبين  ،المعلمين والمشرفين ،إدارات
الموهوبين.
Abstract
The aim of the current research is to uncover obstacles to implementing enrichment
programs in accordance with the STEM approach for gifted students from the viewpoint
of teachers and supervisors in gifted departments.
In order to achieve the goal of this research, the researcher used the descriptive
approach, where the research sample consisted of (32) teachers / supervisors /
supervisors, and the unearthed sample consisted of (40) terms, including (22) terms
related to the obstacles to preparing enrichment programs according to the STEM
approach. , (12) expressions related to the obstacles to the application of enrichment
programs according to the STEM approach, (6) expressions related to the obstacles to
evaluating the enrichment programs according to the STEM approach, and to test the
validity of the research hypotheses, their data were statistically treated using the
frequency and percentage, and test (T), and the most important results were:
1. There are obstacles facing the preparation of enrichment programs according to
the STEM approach from the viewpoint of teachers and supervisors in talented
departments.
2. There are obstacles facing the application of enrichment programs according to
the STEM approach for gifted students from the viewpoint of teachers and supervisors in
the talented departments.
3. The existence of obstacles facing the evaluation of enrichment programs
according to the STEM approach for gifted students from the viewpoint of teachers and
supervisors in the talented departments.
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)4. There is a difference between the opinion of males (teachers and supervisors
and females (female teachers and supervisors) about the evaluation obstacles to
enrichment programs according to the STEM trend at the level of (0.05) in favor of
females.
Among its most important recommendations were training and qualification of
specialized human cadres according to STEM perceptions, methods and programs,
improving the school environment by providing the maximum financial and educational
capabilities to implement STEM education in terms of providing laboratories, tools,
workshops, and technological base necessary for implementation so that the gifted can
be properly cared for.
Key words: constraints, enrichment programs, STEM trend, talented
students, teachers and supervisors, talented departments.
المقدمة :
يشهد المجتمع العالمي ومجتمعنا تطورا ً علميا ً وتكنولوجيا ً مذهالً ،يتطلب منا المزيد من الجهد والعمل لكي نواكب ذلك
التقدم المستمر ،الذي يشكل الدعائم األساسية في التقدم الصناعي واالقتصادي  ،ونستفيد من الطاقات والثروات البشرية  ،كل
بحسب إمكاناته وقدراته واستعداداته ومواهبه وميوله  ،وأن يتمتع كل فرد بإنسانيته وحقه في الشعور بقيمته واسهامه في المجتمع
بالقدر الذي وهبه هللا له.
ً
ً
ً
وبما أن المساواة في فرص التعليم تقتضي تعليم األفراد طبقا لقدراتهم  ،فرعاية الموهوبين لم تعد ترفا فكريا بل هي حاجة
ملحة وضرورية ألي نظام تربوي يعنى باإلبداع واالبتكار (الملحم.)2012،
وقد أدركت المملكة العربية السعودية أهمية العناية بالموهوبين فركزت على ضرورة اكتشافهم وتنميتهم وتعليمهم
ووضع البرامج والمناهج الخاصة بهم لتزويدهم بروافد الثقافة والخبرة المالئمة وإكسابهم مهارات تنظيمية لكل برنامج  ،كما
تضمن محور االقتصاد المزدهر فرصة مثمرة أحد محاورها في رؤية " ،" 2030ضرورة توفير تعليم يسهم في دفع عجلة
االقتصاد ،وأكدت في أحد االهداف االستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020على" تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع
واالبتكار" .االمر الذي يتطلب ضرورة العناية بالموهوبين فهم يمثلون أهم الموارد التي ستستهدفها الرؤية ،وضرورة إتاحة
الفرص المناسبة لصقل مواهبهم واالستفادة منها في مجاالت العلم المختلفة(.الصاعدي .)2017 ،
كل ذلك دفع بالمملكة إلى التطوير في األنظمة التربوية والتعليمية ،وإعادة النظر في مواصفات البيئة التعليمية ومحتوى
المناهج الدراسية وفي أساليب التعليم والتعلم والتقويم التربوي واستراتيجيات ومداخل التدريس وتطويرها بما يستجيب مع
المتغيرات الجديدة ويؤهل لمواجهة التحديات المتواصلة في المجاالت المختلفة .فالتحوالت في النموذج التربوي و في أدوار
عناصر العملية التربوية والتعليمية لتحقيق الجودة والنوعية ،والتحوالت في مواصفات بيئات التعليم والتعلم  ،وخطط التنمية
وتوجهات ال دول المستقبلية تتجه جميعها نحو توفير متطلبات مجتمع المعرفة  ،والعناية الفائقة بالموهوبين والمبدعين والتنافس
على ابتكار الطرق واألساليب العلمية الكتشافهم ورعايتهم (المالكي .)2018 ،
ويعد مدخل  ( STEMالعلوم  -التكنولوجيا  -التصميم الهندسي  -الرياضيات) من أهم االتجاهات ،والمداخل العالمية في
تصميم المناهج اآلن  ،والتي تهدف إلى بناء منظور تعليمي تكاملي ،بعد أن أثبت فعاليته على مدار ثالثة عقود من تطبيقه في
الواليات المتحدة األمريكية ،والمملكة المتحدة ،وجنوب إفريقيا ،وبعض الدول األخرى(خبتي .)1438 ،
ويتكامل في بناء هذا المدخل فروع العلوم ،والرياضيات مع التكنولوجيا .ويعتمد على التعلم من خالل تطبيق األنشطة
العملية التطبيقية ،وأنشطة التكنولوجيا الرقمية ،والكمبيوترية ،وأنشطة متمركزة حول الخبرة عن طريق االكتشاف ،والتحري،
وأنشطة الخبرة اليدوية ،وأنشطة التفكير العلمي ،والمنطقي ،واتخاذ القرار ،والتركيز على قدرات التفكير العلمي  ،واإلبداعي ،
والناقد (غانم.)2017،
وقد حظي تطبيق مدخل  STEMبانتشار في بعض إدارات الموهوبين  ،من خالل البرنامج المطبق من قبل وزارة التعليم
ممثلة باإلدارة العامة للموهوبين (اإلدارة العامة للموهوبات  )2019 ،حيث بذلت الكثير من الجهود إلعداد البرامج اإلثرائية
وفق مدخل  STEMلتنمية مهارات التفكير واالبداع واالبتكار ودعم حل المشكالت.
إال أننا عند مراجعة مناهج المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية نجد أنها صممت وفق منهج المواد المنفصلة،
وتعتمد على المعارف والخبرات التحصيلية بشكل أساسي ،ويؤكد ذلك المواد الدراسية التي تدرس في المدارس الحكومية
واألهلية في المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة ،حيث تتضمن مواد منفصلة مثل الفيزياء ،الكيمياء ،األحياء ،علوم
األرض ،والرياضيات والحاسب اآللي بشكل مستقل عن اآلخر (المحمدي  ، )2018 ،وبالرغم من إيجاد شركة تعليمية حكومية
تعنى بتطوير التعليم في المملكة العربية السعودية وهي شركة تطوير للخدمات التعليمية السعودية" ،وسعيها إلى تفعيل منهج
 STEMحيث قدمت مشروع المراكز العلمية لتطوير تعلم العلوم والرياضيات إال أن هذه التجارب ما زالت متواضعة ،ومما
يؤكد ذلك نتائج الدراسة التي قامت بها) الدوسري )2016 ،والتي أظهرت وجود فجوات في تجربة المملكة العربية السعودية
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في تعليم  STEMبين العالية والمتوسطة ،من حيث غياب السياسات والتشريعات التعليمية ،والخطط الوطنية ،وعدم وجود
تعليم رسمي لهذا المدخل.
من هنا ظهرت الحاجـة إلجراء هذا البحث للكشـف عن معوقات تنفيذ البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين
من وجهة نظر المعلمين والمشرفين في إدارات الموهوبين.
رغبة في تقديم لبنة في بناء الجهود التي تكرس للموهوبين  /الموهوبات في المملكة العربية السعودية لتحديد المعوقات وكيفية
طرح الحلول للتغلب عليها لتوفير الظروف المالئمة التي تساعد على االرتقاء بمستوى الموهوبين.
مشكلة البحث:
انطالقا من كون مشروع تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  STEMأحد االتجاهات العالمية التي تهدف
إلى بناء منظور تعليمي تكاملي يهتم بتنمية مهارات االبتكار وحل المشكالت واتخاذ القرار .والتحليل والتأمل (خبتي ،)1438 ،
(فهمي  )2016 ،في ضوء ما اسفرت عنه نتائج الدراسات السابقة من وجود فجوات في تجربة المملكة العربية السعودية في
تعليم  STEMبين العالية والمتوسطة ،من حيث غياب السياسات والتشريعات التعليمية ،والخطط الوطنية ،وعدم وجود تعليم
رسمي لهذا المدخل (الدوسري (،)2016 ،المحمدي .)2018 ،
ظهرت الحاجة إلجراء هذا البحث للكشـف عن معوقات تنفيذ البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين
من وجهة نظر المعلمين والمشرفين في إدارات الموهوبين.
بناء على ما سبق يمكن أن تتحدد مشكلة البحث في التساؤل التالي:
 .1ما أهم معوقات تنفيذ البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين من وجهة نظر المعلمين والمشرفين
في إدارات الموهوبين؟
ويتفرع من هذا التساؤل األسئلة التالية:
 .1ما معوقات إعداد البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين من وجهة نظر المعلمين والمشرفين في
إدارات الموهوبين؟
 .2ما معوقات تطبيق البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين من وجهة نظر المعلمين والمشرفين في
إدارات الموهوبين؟
 .3ما معوقات تقويم البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين من وجهة نظر المعلمين والمشرفين في
إدارات الموهوبين؟
هل تــوجــد فـــروق ذات داللة إحصـائيـــة بين رأي الذكــور(المعلمين والمشـرفين) ،واإلنـاث
.2
( المعلمات والمشرفات) حول معوقات تنفيذ وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين في ضوء متغير الجنس عند
مستوى ( )0.05؟
أهداف البحـث :
يهدف البحث الحالي إلى تحقيق ما يلي:
 .1التعرف على معوقات تنفيذ البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين من وجهة نظر المعلمين
والمشرفين في إدارات الموهوبين.
 .2معرفة الفرق بين رأي الذكور( المعلمين والمشرفين) واإلناث ( المعلمات والمشرفات) حول معوقات تنفيذ البرامج
اإلثرائية وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين في ضوء متغير الجنس.
أهمية البحث :
تكمن أهمية البحث الحالي في النقاط التالية:
 .1يعد استجابة لرؤية المملكة العربية السعودية ،2030ولنظام التعليم في المملكة العربية السعودية بالطلبة الموهوبين
باعتبارهم ثروة وطنية يجب العناية بها من خالل تطوير البرامج والمعارف الالزمة لرعايتهم.
 .2قد يسهم في الكشف عن معوقات تنفيذ البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين من وجهة نظر
المعلمين والمشرفين في إدارات الموهوبين ،وتفعيل الحلول المقترحة للتغلب عليها.
 .3قد يساعد التربويين والمختصين في مجال الموهبة لالهتمام بإعداد البرامج اإلثرائية وفق منحى .STEM
 .4قد يسهم في تحسين محتوى المناهج وطرق التعليم والتعلم لزيادة الدافعية للتعلم واالهتمام بإعداد البرامج التي تعتمد
على المشروعات االستقصائية والمدخل التكاملي في التدريس.
 .5قد يساعد مخططي مناهج الرياضيات على تطوير مواد تعليمية وإعداد أنشطة إثرائية وفق منحى  STEMيمكن
االستفادة منها في إعداد البرامج اإلثرائية للموهوبين.
 .6يعد البحث الحالي استجابة لعينة من الطلبة الموهوبين  ،مما قد يفيد الباحثين إلجراء مزيد من الدراسات واألبحاث في
هذا المجال.
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حدود البحث:
تتوقف إجراءات البحث ونواتجه على الحدود التالية:
 الحدود البشرية والمكانية :اقتصر هذا البحث على عينة من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات في إدارات
الموهوبين ببعض مناطق المملكة العربية السعودية.
 الحدود الزمانية :تطبيق البحث في الفصل الدراسي االول للعام1440هـ 1441/هـ.
 الحدود الموضوعية :معوقات تنفيذ البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين
مصطلحات البحث:
أ – المعوقات:
تعرف المعوقات بأنها وضع صعب يحول دون تحقيق األهداف بكفاية وفاعلية ،ويُمكن النظر إليه على أنها المسبب للفجوة
بين مستوى اإلنجاز المتوقع واإلنجاز الفعلي أو على أنها االنحراف في األداء عن معيار محدد مسبقا ً ()Darweesh,2005
.
كما تعرف المعوقات إجرائيا ً في هذا البحث بأنها األسباب والعوامل التي تقف حائالً دون تنفيذ البرامج اإلثرائية وفق
منحى STEMللطالب الموهوبين من وجه نظر المعلمين والمشرفين بإدارات الموهوبين.
البرنامج اإلثرائي:
.2
يعرف البرنامج اإلثرائي بأنه خبرات تربوية تتسم بالتنوع والعمق العلمي والفكري والتي غاليا ال تتوفر في المنهج
المدرسي العام (جروان .)2012 ،
ج-منحنى :STEM
يعرف منحنى  STEMبأنه نهج يهتم باستكشاف التعليم والتعلم بين اثنين أو أكثر من مجاالت تعليم  STEMأو بين
موضوع تعليم  STEMواحد أو اثنين من المواد الدراسية االخرى(.)et.al,2009&Norazla Mustafa
د-البرنامج اإلثرائي وفق منحى : STEM
يقصد بالبرنامج اإلثرائي وفق منحى  STEMإجرائيا في هذا البحث بأنه برنامج تعليمي يتم تطويره إلثراء الطلبة
الموهوبين وتلبية احتياجاتهم في مجال العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة معتمدة على أسلوب التعليم القائم على حل
المشكالت من خالل التطبيق العملي واستخدام النهج متعدد التخصصات لتطوير مهارات التفكير الناقد واالبتكار وإشراك
المتعلمين في تجارب وممارسات وتطبيقات عملية استكشافية والتدريب على االبتكار المستقل واالكتشاف المتعمق للموضوعات
المطروحة للتعلم من خــالل االستفـادة من المهارات المتوفرة وتسخيرها للتعلم.
هـ -الطالب الموهوبون:
يعرف الطالب الموهوبون إجرائيا ً في هذا البحث بأنهم أولئك الذين يمتلكون قدرات واستعدادات عالية تؤهلهم إلنجاز
وأداء متميز  ،ويحتاجون إلى برامج وخدمات تربوية متنوعة تتخطى ما تقدمه المدرسة في برامجها العادية  ،وذلك لمساعدتهم
على تطوير أنفسهم ومجتمعهم  ،إضافة إلى حصولهم على درجة القبول في مقياس موهبة ( )%5-%1الذي يعد المحك االساسي
في تصنيــف الموهوبين في البرنـامج الوطني للكشف على المـوهوبين في المملكة العربيــة السعودية.
اوال  :اإلطار النظري
 -1منحى .STEM
يعد اتجاه تكامل العلوم والتقنية والهندسة والرياضياتSTEMامتداد لجهود إصالح تعليم العلوم في الواليات المتحدة
األمريكية خالل العقديين الماضيين ،وهو من المناهج ذات التصميم المدمج الذي يعتمد على إزالة الحواجز بين المواد ،حيث
أثبت فعاليته من خالل التجارب التي تمت في العقود الثالثة الماضية في الواليات المتحدة األمريكية ،والمملكة المتحدة ،وجنوب
إفريقيا)غانم) 2017 ،؛ األمر الذي جعل من منهج ( )STEMمن أهم االتجاهات ،والمداخل العالمية في تصميم المناهج
المدرسية فهو منهج يعتمد على التعلم من خالل تطبيق األنشطة العملية التطبيقية من خالل توظيف المعرفة الرياضية والعلمية
والهندسية مع أنشطة التكنولوجيا الرقمية( . ) Johnson et al., 2016
أ-مفهوم منحى : STEM
هو بناء معرفي متكامل بين فروع العلوم  ،scienceالرياضيات  ،mathematicsالهندسة ، Engineering
التكنولوجيا Technologyويعتمد تصميمه على التمركز حول الخبرة المفاهيمية المتكاملة؛ والتمركز حول حل المشكالت،
او لتحري  ،والتطبيق المكثف لألنشطة العملية؛ والتمركز حول الخبرة المحددة ،والموجهة عن طريق الذات؛ والبحث التجريبي
المعملي (المحمدي.)2018 ،
ويتمثل منهج  STEMفي المواد الدراسية التالية:
 العلوم :تتضمن المعارف ،والمهارات ،وطرق التفكير العلمي ،واإلبداعي ،واتخاذ القرار.
 التكنولوجيا  :تتضمن التطبيقات العلمية ،والهندسية؛ وعلوم الكمبيوتر.
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 التصميم الهندسي  :تتضمن عنصرين يحققا التعلم المتمركز حول التصميم الهندسي وهما  :تقديم قاعدة أساسية من
الثقافة التكنولوجية في مرحلة المدرسة الثانوية ،واعداد الطالب للتصميم الهندسي فيما بعد مرحلة المدرسة الثانوية.
 الرياضيات  :تتضمن تدريس قاعدة عريضة من أساسيات الرياضيات ،وحل المشكالت الرياضية(.الصاعدي.)2017،
ب -مميزات منحى: STEM
 تحسين استيعاب الطالب واكتسابهم للمهارات العملية والتفكير العلمي وزيادة تحصيلهم الدراسي وزيادة دافعية الطالب
للتعلم(.المحيسن وخجا.)1436 ،
 اتاحة فرصة التعلم من خالل تطبيق األنشطة العملية التطبيقية ،وأنشطة التكنولوجيا الرقمية والكمبيوترية ،وأنشطة
متمركزة حول الخبرة ،وأنشطة االكتشاف ،وأنشطة الخبرة اليدوية ،وأنشطة التفكير العلمي والمنطقي واالبتكاري
واتخاذ القرار.
 تحقيق التعلم المستمر مدى الحياة ،والتربية من أجل تحقيق التنمية المستدامة .ESD
 المساهمة في طرح طرق جديدة لتدريس العلوم المختلفة وتحقيق تكامل جوانب المعرفة العلمية ،والمهارات العملية
التطبيقية .
 تعزيز أثر الوسائل التكنولوجية في التعلم ،واالنتاج ودمج التكنولوجيا في منهجيات التدريس اليومية.
 تطوير مهارات وقدرات المعلم وتحويله إلى التدريس الفاعل في ضوء متطلبات التعلم الحديث.
 تأهيل الطالب الموهوبين علميا ً لالستمرار في المسار العلمي وإطالق مواهب الطالب في اإلبداع الخالق  ،والحصول
على براءات اختراع لمنتجات قاموا بابتكارها وبناء االتجاهات اإليجابية من خالل المعارض والمسابقات العلمية
والمسابقات العالمية لإلبداع.
 زيادة الفترة الزمنية لتعليم وتعلم وتطبيق المواد العلمية من خالل برامج ما بعد المدرسة والمخيمات الصيفية.
 تحويل المفاهيم العلمية المجردة لتطبيقات ملموسة بشكل عملي و ترسيخ هذه المفاهيم بطريقة مرحة مسلية وغير
مباشرة( .غانم(،)2012 ،القثامي.)2018 ،
ج-متطلبات تطبيق مناهج :STEM
يتطلب تطبيق مناهج  ،STEMالتركيز على ثالثة محاور رئيسة للتغيير من المنهج التقليدي إلى منهج متكامل
الخبرات وتتبلور هذه المحاور في:
ً
 تغيير رؤية تدريس العلوم ،والرياضيات من حيث أن يصبح ما يتم تدريسه من العلوم ،والرياضيات المدرسية مطابقا لواقع
العلوم ،والرياضيات.
 تغيير طريقة تدريس العلوم ،والرياضيات في المدرسة بحيث يتحول الطالب إلى االنغماس في المعرفة العلمية،
والمهارات ،والعادات العقلية ،ليقوموا بفعل العلوم والبحث ،والتحري ،وحل المشكالت اإلبداعية ،والتفكير
العلمي(.المالكي.)2018 ،
د-االسس التي يجب مراعاتها عند تصميم المناهج وفق منحى :STEM
 التكامل بين العلوم والتكنولوجيا والتصميم الهندسي والرياضيات :ويتضمن هذا األساس المفاهيم الكبرى ذات الطبيعة
البينية والمتداخلة بين أساسيات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ،وتوفير مجموعة من األنشطة البينية التي
تحقق التكامل بين هذه المواد ،وتقديم خبرات المنهج من خالل مشكالت وخبرات تكاملية تضم التخصصات األربعة.
 إجراء عملية االستقصاء وتنمية طرق التفكير :يعتمد المنهج مجموعة من األنشطة التي تعتمد على االستقصاء ،وتحفيز
التفكير العلمي واالبتكار مع توفير المصادر التعليمية المناسبة ،كما يتضمن تطبيق استراتيجيات التعلم بعد المدرسة
لتطبيق أنشطة تتمركز حول البحث.
 دراسة وتطبيق عملية التصميم الهندسي :يعتمد المنهج على التصميم الهندسي لحل المشكالت الواقعية ،واستخدام المهارات
الرياضية الحسابية والخوارزميات لمعرفة أساسيات فروع التصميم الهندسي ،كما يتضمن ربط التدريس في المدرسة
بوقع الخبرة واإلنتاج التكنولوجي.
 تدعيم التعليم باستخدام القدرات التكنولوجية وبرامج الكمبيوتر :تعتمد المناهج المصممة وفق منهج ( )STEMعلى
التعليم االلكتروني سواء أكان ذلك بشكل متزامن أو غير متزامن ،أو دمج التعليم اإللكتروني بالتعليم التقليدي .
 تقويم الطالب باستخدام أدوات التقويم الشامل والواقعي  :منهج( )STEMيعتمد على تقويم األداء والتصميم والحلول لكل
مشكلة من مشكالت المنهج سواء بصورة واقعية.
ربط الطالب ببيئته ومجتمعه المحلي :وهذا يتطلب تعزيز األنشطة بالمجتمع بحيث يتم ربط الطالب ببيته التدريبية والبحثية
ذات صلة ومجتمعه المحلي(.غانم. )Stephanie , 2008( ،)2012،
هـ-المشروعات التربوية التي تبنت منهج :STEM
هناك مجموعة من المشروعات التي تتبنى مدخل  STEMمنها:
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 مشروع هندسية المستقبل :العلوم ،والتكنولوجيا ،وعملية التصميم  :Engineering the Futureهذا المشروع تم
تصميمه من قبل  )The National Center for Technological Literacy (NCTLبوالية بوسطن
األمريكية .وفيه يدرس الطالب لمدة عاما ً كامالً بنظام محاضرات قصيرة ،وأنشطة الخبرة باليد في ورش عمل .وقد تم
إعداد مناهج المشروع على اإلنترنت لمساعدة المعلمين على تقديم المنهج ،والتدريب عليه ،ونشره قومياً .ويتبنى هذا
المشروع طريقة  :E5الدمج  ،engageاالكتشاف  ،exploreالتفسير  ، explainالتفصيل، elaborate
التقويم evaluate.
 مشروع قيادة الطريق :)Project Lead the Way (PLTW
هذا المشروع برنامج تدريسي تم تصميمه لمساندة تأهيل الطالب في المرحلة الثانوية لدراسة التصميم الهندسي ،وبرامج
التكنولوجيا الهندسية  .ويتم إدماج التالميذ الذين يدرسوا منهج "مدخل إلى التكنولوجيا" في المرحلة المتوسطة ،والطالب الذين
يدرسوا منهج "المسار إلى التصميم الهندسي" في تدريبات المشروع لمدة أسبوعين بواقع ثمانين ساعة تدريبية .ويتكون هذا
البرنامج من عدة عناصر وهى :التقويم الذاتي ،والتدريب المبدئي ،والتدريب المركزي في معاهد تدريب متخصصة صيفية،
والتدريب المستمر .ويتم اختيار المعلمين لهذا البرنامج من المعلمين الذين يجتازوا اختبار مهارات في المواد التالية :العلوم،
والرياضيات ،وعلوم الكمبيوتر.
 مشروع الرياضيات خالل مناهج المدرسة المتوسطة ()MSTP
:Mathematics across the Middle School Curriculum Project
يطبق هذا المشروع في المدرسة المتوسطة  ،ويركز المشروع على إدماج الرياضيات في التربية التكنولوجية من
خالل تضمين مشكالت التصميم الهندسي  ،ويهتم المشروع بتنمية المعلمين مهنيا ً في هذا المجال  ،ثم مناقشة نتائج أنشطة
الطالب الثانية  ،ويتركز التدريس على تطبيق دروس Mathematics-infused design.
 مشروع الحدود المتناهيةThe Infinity Project
هذا المشروع تعاون مشترك بين جامعة جنوب ميثوديست  )Southern Methodist University (SMUوشركة
تكساس لألجهزة Texas Instrumentsويطبق المشروع منهج بعنوان  Engineering Our Digital Futureلمدة
عام لطالب المرحلة الثانوية العليا .وتستخدم المواد التعليمية للمنهج متضمنة أدوات معملية وأجهزة  ،وكتيبات ،وأدلة معلم،
وبرامج كمبيوترية  .ويتم تدريب المعلمين بالجامعة على تدريس هذا النوع من المنهج مع التركيز على المهارات المعملية،
واستخدام األجهزة ،والبرامج .
 مشروع اإللهام االبتكاري Project INSPIRESيمول هذا المشروع National Science
 )Foundation (NSFبهدف زيادة إقبال الطالب على دراسة العلوم ،والتصميم الهندسي ،وإعدادهم للعمل في مجال
التكنولوجيا ،والتصميم الهندسي  ،ويتم تقديم منهج يركز على المفاهيم ،والمهارات الهندسية المستهدفة .
(( ،)Daugherty, 2009غانم .)2016 ،
-2الموهوبين و منحى .STEM
من الطبيعي أن يحتاج الطالب الموهوب إلى برامج وخبرات تعليمية  ،تثري تفوقه وتتحدى قدراته وتساعده على التعلم إلى
أقصى حد تمكنه منه تلك القدرات  ،ولقد اختلفت وجهات نظر القائمين على تربية الموهوبين بالنسبة لنوعية البرامج التي يجب
تقديمها لهم.
أ-أساليب رعاية الموهوبين.
من أكثر أساليب رعاية الموهوبين انتشارا وتطبيقا ً في الدول المتقدمة ما يلي:
(أ)1-التجميع:
ينطلق هذا النظام من فرضية مؤداها أن تجميع الطالب الموهوبين في مجموعات متجانسة يفسح المجال لتقديم
عناية أفضل ،وذلك نتيجة تقارب قدراتهم وحاجاتهم األساسية وتجانسها ،ومن أكثر األساليب الشائعة في هذا النظام ما يلي:
 أسلوب تجميع الطالب الموهوبين في فصول خاصة بالمدرسة العادية .
 أسلوب تجميع الموهوبين في مدراس خاصة .
 أسلوب تجميع الموهوبين في فصول لبعض الوقت( .الصاعدي. )2007 ،
(أ)2-اإلسراع :Acceleration
يعد التسريع من أقدم الممارسات التربوية التي ارتبطت بالموهوبين  ،ويقصد به " السماح للطالب بالتقدم عبر درجات
السلم التعليمي أو التربوي بسرعة تتناسب مع قدرات ه دون اعتبار للمحددات العمرية أو الزمنية ومن الناحية التطبيقية فإن
التسريع األكاديمي يعني تمكين الطالب القـادر من إتمام المناهـج المدرسيـة المقررة في مـدة أقصر أو عمر أصغر من
المعتاد(جروان.)2012 ،
(أ)3-اإلثـراء :Enrichment
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يقصـد باإلثـراء " إدخال تعديالت أو إضافات على المناهج المقررة للطلبة العاديين حتى تتالءم مع احتياجات الطلبة
الموهوبين في المجاالت المعرفية واالنفعالية واإلبداعية وقد تكون التعديالت في شكل زيادة مواد دراسية ال تعطى للطلبة
العاديين أو زيادة مستوى الصعوبة في المواد الدراسية التقليدية أو التعمق في مادة أو أكثر من المواد الدراسية "(الجغيمان
وأخرون. )2011 ،
هذا ويتخذ اإلثراء صور مختلفة منها:
 اإلثراء األفقي وهو يوفر مزيد من الخبرات التعليمية في نفس مستوى الصف الدراسي.
 اإلثـراء الرأسي وهو يوفـر خبـرات تعليميـة ذات مستويـات صعوبـة متزايـدة.
اإلثراء التوسعي  :Enrichment Breadthويتضمن إضافة مادة تعليمية إلى البرنامج النظامي.

 اإلثراء التعمقي  :Depth Enrichmentويتضمن تعميقـا ً للمحتوى العـادي الذي يدرسه الطالب بحيث يعمل على
تنمية استبصـارات جديدة في المـادة التعليمية التي تدرس للفصـل ككل ( )Vance, 1983ويتسم اإلثراء بالعديد من
المميزات تم إيجازها فيما يلي:
 يساعد اإلثراء الموهوب على التخصص في المجال الذي يحظى باهتمامه.
 يهيئ للموهوبين فرصـا ً لمواجهة المشكالت التي تنطوي على إثارة التحدي والبحث بعمق.
 يتيح للطالب فرصة الحصول على درجة أعلى من الدرجة المطلوبة للتخصص في مجال معين.
 يمتاز بقلة التكاليف نسبيا ً مقارنة باألساليب األخرى ،ألنه ال يحتاج إلى نفقات إضافية في ميزانية المدرسة.
 يسمح للطالب بالبقاء مع أقرانه من نفس الفئة العمرية في إطار المدرسة العادية ،مما يحقق له نمواً نفسيا اجتماعيا
سليماً.
 يؤدي إلى تنافس المعلمين من حيث تطوير أساليب تعليمية جيدة مما يؤدي إلى تحسين العملية التعليمية.
(أ)4-برامج اإلرشاد النفسي والتربوي .Counseling
وتتمثل في البرامج اإلرشادية واألكاديمية والمهنية واالنفعالية (جروان.)2012،
ب-االتجاهات التي تتعلق بالمحتوى المقدم للموهوبين.
 اتجاه التسريع في تعلم المناهج التقليدية في العلوم والرياضيات والفنون اللغوية .
 اتجاه اإلثراء التربوي واألكاديمي ،ويكون باستخدام أسلوب أو أكثر من األساليب التالية:
 التركيز على عمليات التعلم ومهارات التفكير واستراتيجياته التي يمكن استخدامها بغض النظر عن المنهاج .
 التركيز على إدخال مقررات جديدة ليست موجودة في مناهج المدرسة العادية إلثراء خبرات الطالب بموضوعات
يعتقد المهتمون بهم أهميتها لهم .
 التركيز على التكامل بي محتوى المواد الدراسية وتقديمه بصورة مترابطة وهو اتجاه حديث ال تتوافر له مواد أو
برامج كافية (خبتي ،)1438 ،من هنا تظهر أهمية مدخل  STEMفي رعاية الموهوبين.
وفي ضوء العرض السابق تم االهتمام في هذا البحث بالبناء المعرفي المتكامل لمنحى  STEMوالذي يعد أحد
االتجاهات الحديثة في رعاية الطالب الموهوبين وإطالق العنان لطاقاتهم وإبداعاتهم وتحدي قدراتهم للوصول بهم إلى
مهمات علمية وتعلم مستمر ودافعية عالية  ،حيث سيتم التركيز على المعوقات التي تقف حيال تنفيذ البرامج اإلثرائية للطلبة
الموهوبين وفق هذا المدخل.
ثانيا :الدراسات السابقة .
في ضوء االطار النظري السابق نعرض بعض الدراسات التي تناولت تعليم  ،STEMلالستفادة منها في بناء االدوات
الخاصة بالبحث.
حيث استهدفت دراسة المحمدي ( )2018الكشف عن فاعلية التدريس وفق منهج  STEMفي تنمية قدرة طالبات
المرحلة الثانوية على حل المشكالت.
وكان من أهم نتائجه وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات درجات طالب
المرحلة الثانوية في مقياس حل المشكالت لصالح التطبيق البعدي  ،مما شجع على اكتساب المتعلمين لمعارف ومفاهيم تتعلق
بمنهج ( )STEMونقلها كخبرات واستراتيجيات للتعامل مع المشكالت التي تواجههم ،وسهل عليهم اختيار مصادر المعرفة .
كما كشفت دراسة (القثامي )2018 ،عن أثر تدريس الرياضيات باستخدام مدخل STEMعلى التحصيل الدراسي
لطالب الصف الثاني المتوسط ومهارات تفكيرهم.
وكان من أهم نتائجه وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات درجات طالب الصف
الثاني المتوسط في التحصيل الدراسي ومقياس مهارات التفكير تعزى لصالح التطبيق البعدي  ،مما يؤكد فاعلية تعليم STEM
على رفع مستوى التحصيل الدراسي لطالب الصف الثاني المتوسط وإضافة إلى تنمية مهارات التفكير لديهم.
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في حين هدفت دراسة (خبتي )1438 ،إلى التعرف على فاعلية برنامج إثرائي مقترح قائم على مدخلي
STEMوالتربية من أجل التنمية المستدامة على تنمية مهارات حل المشكالت لدى موهوبات المرحلة االبتدائية بجدة.
وتوصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج في تنمية خمسة من مهارات حل المشكالت أما مهارة التأمل فقد أظهرت النتائج
عدم فاعلية البرنامج في تنميتها.
كما استهدفت دراسة (الصاعدي )2017،الكشف عن أثر تعليم STEMالقائم على المشروعات في تنمية عادات
العقل لدى الطالبات الموهوبات في مكة المكرمة.
وتوصلت الدراسة الى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات درجات الطالبات
الموهوبات في مقياس عادات العقل(التفكير بمرونة ،المثابرة ،التفكير فوق المعرفي ،التساؤل وطرح المشكالت ،التعلم المستمر،
اإلبداع والتصور واالبتكار ،التفكير التبادلي) تعزى لصالح التطبيق البعدي ،مما يؤكد فاعلية تعليم  STEMالقائم على
المشروعات في تنمية عادات العقل المستهدفة.
في حين ركزت دراسة (الدوسري )2016 ،على واقع تجربة المملكة العربية السعودية في تعليم  STEMفي ضوء
التجارب الدولية.
وتوصلت الدراسة إلى وجود فجوات تتراوح بين عالية ومتوسطة في وجود التشريعات والسياسات والخطط الوطنية
لتعليم  ، STEMوعدم وجود تعليم نظامي لتعليم  STEMفي المملكة  ،وغياب برامج التطوير المهنية لتعليم .STEM
واستهدفت دراسة (غانم  )2012 ،تصميم منهج للطالب المتفوقين وفق مدخل  STEMللمرحلة الثانوية.
وكان من أهم نتائجه مناسبة التصميم المقترح للطالب المتفوقين بنسبة تراوحت بين  % 90إلى  ، % 75كما دعم
الخبراء احتياجات تطبيق المنهج بدرجة عالية لمحور الخبرة  ،والتدريب يليه اإلمكانات المادية ثم المصادر التعليمية.
كما هدفت دراسة  ))Mentzer, Nathan, 2011إلى استخدام التصميم الهندسي ،ووصف كيفية إدماج كل عنصر
من عناصرها في عملية تصميم منهج الصف الحادي عشر لمادة الصناعة ،وأثرة النظم ،والتحقق من كيفية إشراك الطالب في
مسار حيث يتقاطع مع التكنولوجيا ،والتصميم الهندسي .
ً
وكان من أهم نتائجها أحرز الطالب تقدما ً واضحا في تعريف المشكلة والعمل ،كما اكتسب الطالب الخبرة ،والمهارات
في مجاالت التصميم والمواد الهندسية.
وأجرى ( )Perry, 2013دراسة شبة تجريبية هدفت إلى معرفة فاعلية برنامج إثرائي  ( STEMأعده المعهد التقني في
ماساتشوستس(على بعض المهارات الرياضية والهندسية لطالب من مراحل التعليم الثالث .واثبتت الدراسة فاعلية المجموعة
التجريبية المطبقة للبرنامج اإلثرائي على المجموعة الضابطة .
كما هدفت دراسة( )Carter , 2012إلى معرفة أثر برنامج إثرائي قائم على مدخل  STEMعلى أداء كل من
المعلم والطالب  ،وتم بناء البرنامج من قبل مؤسسة تربوية.
وقد أظهرت النتائج فاعلية البرنامج على أداء كل من المعلم والطالب ومعرفتهم بتخصصات  STEMالمتنوعة كما
أن البرنامج ساهم في زيادة الحصيلة العلمية لدى الطالب في التخصصات االربعة .
ومما تقدم عرضه من دراسات سابقة يتضح للباحثة أن التدريس للطالب الموهوبين باستخدام منحى  STEMيتطلب رؤية
خاصة لما يقدم لهم من مناهج ،وأساليب تدريسية وأدوات وبيئة تعليمية وفق إمكانيات وتجهيزات تقنية تدعم هذا النمط من
التعلم ،من هنا يمكن االستفادة من هذه االبحاث في بناء االدوات الخاصة بالوقوف على المعوقات التي قد تحول دون تنفيذ
البرامج اإلثرائية للطالب الموهوبين وفق منحى. STEM
ثالثا :إجراءات البحث.
الخطوة االولى :إعداد أدوات البحث.
يعتمد البحث الحالي على األدوات التالية:
 المقابلة الشخصية لبعض المشرفات التربويات بإدارات وأقسام الموهوبات ببعض مناطق المملكة العربية السعودية.
 استبانة للتعرف على معوقات تنفيذ ( إعداد – تطبيق – تقويم ) البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين
من وجهة نظر المعلمين والمشرفين في إدارات الموهوبين.
-1بناء االستبيان :
تم االطالع على بعض األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت الموهوبين ومنحى  ، STEMبهدف إعداد استبانة
للتعرف على معوقات تنفيذ البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين من وجهة نظر المعلمين والمشرفين في
إدارات الموهوبين ،وللحصول على معلومات أكثر دقة وموضوعية فقد تم االلتزام بالخطـوات التاليـة في إعـداد االستبـانـة:
أ-الهدف من االستبيان:
تمثل الهدف من هذا االستبيان في التعرف على معوقات تنفيذ البرامج اإلثرائية في الرياضيات للطالب الموهوبين من
وجهة نظر المعلمين والمشرفين في إدارات الموهوبين ،باعتبارهم القائمين على تطبيق وتنفيذ هذه البرامج .
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ب-نوع االستبيان وصياغة عبارتها:
بعد تحديد الهدف الرئيسي من االستبيان تم صياغة مفرداته من النوع المقيد ،حـيث يطلب من المجيب أن يختار إجابة
من ثالث إجابات وهي ( موافق وتعطى ثالث درجات ،موافق نوعا ما وتعطى درجتان ،غير موافق وتعطى درجة واحدة)،
إضافة إلى سؤال مفتوح يسمح للمستجيب بتحديد معوقات تنفيذ البرامج االثرائية وفق منحى  STEMمن وجهة نظر المعلمين
والمشرفين في إدارات الموهوبين.
ج-وضع الصورة األولية لالستبيان:
تضمن االستبيـان في صورتهـا األوليـة عدد من العبـارات تشـمل ( )40عبارة تشمل ثالث محاور:
المحور األول :معوقات ترتبط بإعداد البرامج اإلثرائية وفق منحى STEMللطالب الموهوبين.
المحور الثاني :معوقات ترتبط بتطبيق البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين.
المحور الثالث :معوقات ترتبط بتقويم البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين.
د-عرض االستبيان على مجموعة من المحكمين:
تم عرض االستبيان على مجموعة من المتخصصين في مجال العمل مع الموهوبين ،وعدد من مشرفات ومعلمات
الموهوبات ،وذلك للتأكد من صالح يته للتطبيق على العينية األصلية ،وقد تم عمل تعديل في بعض مفرداته ،وحذف المفردات
التي بينها تشابه من وجهة نظر هؤالء المتخصصين.
وبعد التأكد من صالحية االستبيان للتطبيق ،تم عرضه على عدد( )5محكمين بهدف حساب صدق وثبات االستبيان ،وفيما
يلي توضيح ذلك:
-2صدق االستبيان:
ً
مقبوال ألغراض
تم استخدام صدق المحكمين واعتمدت الباحثة نسبة اتفاق ( )%80من المحكمين على الفقرات .وهذا يعتبر
الدراسة.
-3ثبات االستبيان:
لتأكد من ثبات االستبيان تم استخدام معادلة كرونباخ  Cronbachلتعيين معامل  – αحيث بلغ معامل الثبات()90
وهو معامل ثبات عالي يمكن الوثوق به .
-4الصورة النهائية لالستبيان:
بعد إجراء الخطوات السابقة والتأكد من صدق وثبات االستبيان تم إعداد االستبيان في صورته النهائية ( )40عبارة
منها( )22عبارة خاصة بمعوقات اإلعداد وفق منحى  )(12 ،STEMعبارات خاصة بمعوقات التطبيق وفق منحى ،STEM
 )(6عبارات خاصة بمعوقات التقويم وفق منحى  ،STEMوبذلك أصبح االستبيان في صورته النهائية قابال للتطبيق على عينية
البحث األصلية .
الخطوة الثانية :منهج البحث.
يأخذ البحث الحالي بأسلوب المنهج الوصفي ،ألنه أكثر المناهج مالئمة لطبيعة البحث وأهدافه ،حيث يقوم على تجميع
األسباب التي تحول دون تنفيذ البرامج اإلثرائية في مجال الرياضيات ،بغرض وصفها وتحليلها وتفسيرها  ،فاألسلوب الوصفي
يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا ً دقيقا ً ويعبر عنها تعبيرا ً كيفيا ً وكميا ً (عبيدات،
.)1997
الخطوة الثالثة  :اختيار عينة البحث وتطبيق االستبيان :
تضمنت عينة البحث  32من المعلمين  /المعلمات والمشرفين والمشرفات بإدارات وأقسام الموهوبين ببعض مناطق
المملكة العربية السعودية ،والجدول التالي يوضح توزيع عينية البحث :
جدول رقم ( )1تصنيف عينة البحث حسب متغير الجنس في مجال الموهوبين
إناث
ذكور
الجنس
17
15
العدد
النسبة المئوية 53.12 46.88
ومن خالل تطبيق االستبيان يتضح من الجدول رقم ( )1مواصفات عينة البحث حيث بلغت النسبة المئوية للذكور من
معلمين ومشرفين ( ،)٪46.88في حين أن النسبة المئوية لإلناث من معلمات ومشرفات بلغت (.)٪53.12
رابعا :النتائج وتفسيرها :
-1نتائج االستبيان حول معوقات تنفيذ البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين الخاص بالتساؤل األول .
سنعرض فيما يلي نتائج االستبيان حول المعوقات الخاصة باإلعداد والتطبيق والتقويم للبرامج اإلثرائية وفق منحى
 STEMللطالب الموهوبين.
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أ-نتائج االستبيان حول معوقات إعداد البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين الخاص بالتساؤل األول :
في ضوء آراء عينة البحث يوضح الجدول رقم ( )2نتائج استطالع الرأي حول معوقات إعداد البرامج اإلثرائية
وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين.
جدول رقم ( )2نتائج االستبيان حول معوقات إعداد البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين
المتوسط
االستجابة
غير موافق
موافق نوعا ما
موافق
العبارة
م
٪
التكرار
٪
التكرار
٪
التكرار
1.97 21.9
7
59.4
19
18.8
6
 1أهداف البرامج اإلثرائية وفق منحى
 STEMغير واضحة
2.28 15.6
5
40.6
13
43.8
14
 2أهداف البرامج اإلثرائية وفق منحى
 STEMغير معلنة
2.16 21.9
7
40.6
13
37.5
12
 3نقص المحتوى العلمي الذي يركز على
إكساب األهداف المعرفية وفق منحى
 STEMللموهوبين
2.13 31.3
10
25
8
43.8
14
 4نقص المحتوى العلمي الذي يركز على
إكساب األهداف المهارية وفق منحى
 STEMللموهوبين
2.06
25
8
43.8
14
31.3
10
 5نقص المحتوى العلمي الذي يركز على
إكساب األهداف الوجدانية وفق منحى
 STEMللموهوبين
2.09
25
8
40.6
13
34.4
11
 6تركز المناهج على الناحية النظرية
وإهمال التطبيقات وفق منحى
STEM
2.38 12.5
4
37.5
12
50
16
 7القصور في تحديد احتياجات الطالب
الموهوبين وفق منحى STEM
2.69
9.4
3
12.5
4
78.1
25
 8نقص المراجع المتخصصة في إعداد
البرامج اإلثرائية وفق منحى STEM
2.56
9.4
3
25
8
65.6
21
 9نقص المصادر المتخصصة في إعداد
البرامج اإلثرائية وفق منحى STEM
2.41
6.3
2
46.9 15
46.9
15
 10قصور في األنشطة الالزمة لبناء
البرامج اإلثرائية وفق منحى STEM
2.28 18.8
6
34.4
11
46.9
15
 11البيئة الميدانية عقيمة في الجوانب
اإلثرائية الخاصة بمنحى STEM
2.59
9.4
3
21.9
7
68.8
22
 12نقص التأهيل للكوادر التنفيذية وفق
منحى STEM
2.53 12.5
4
21.9
7
65.6
21
 13نقص الخبرة الميدانية للكوادر
التنفيذية وفق منحى STEM
2.88
0
0
12.5
4
87.5
28
 14نقص أدلة المعلمين للبرامج اإلثرائية
وفق منحى STEM
2.69
3.1
1
25
8
71.9
23
 15قلة مساهمة المتخصصين في إعداد
البرامج اإلثرائية وفق منحى STEM
1.91 40.6
13
31.3
9
31.3
10
 16ضعف الرغبة لدى المعلمين في
المشاركة في برامج الموهوبين وفق
منحى STEM
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23

71.9

7

21.9

2

6.3

2.66

 17عدم توفر تخصصات جامعية تركز
على منحى  STEMفي مؤسسات
إعداد المعلمين
2.53 6.3
2
34.4
11
59.4
19
 18قلة الدورات التدريبية للمعلمين أثناء
الخدمة لتوضيح أسس بناء البرامج
اإلثرائية وفق منحى STEM
2.63
6.3
2
25
8
68.8
22
 19قلة البرامج اإلثرائية وفق منحى
 STEMالمناسبة للبيئة السعودية
2.75
0
25
8
75
24
 20قلة مساهمة المؤسسات االجتماعية في
دعم برامج الموهوبين وفق منحى
STEM
1.94 28.1
9
50
16
21.9
7
 21تدريب المعلمين والمشرفين للقيام
وفق منحى
بالبرامج اإلثرائية
 STEMيكلف الكثير من المال
2.56
9.4
3
31.3
10
59.4
19
 22ضعف الوعي لمعظم الفئات بالبرامج
اإلثرائية وفق منحى STEM
بتحليل نتائج الجدول رقم ( )2يمكن استنتاج ما يلي:
 هناك بعض العبارات حظيت بنسبة استجابات مرتفعة وهي تلك االستجابات التي تصل نسبتها المئوية اعلى من 65
 ٪في حين توجد بعض العبارات التي حظيت بنسبة مئوية متوسطة وهي استجابات تتراوح نسبتها المئوية من أعلى
من  ٪30إلى  ،٪65كما أنه توجد بعض العبارات التي لم تحظ إال بنسبة استجابات ضعيفة أقل من . ٪30
 حصلت بعض االستجابات على نسبة مرتفعة أعلى من ٪65حول العبارات ()20 ،13،17،15،14،19 ،12 ،9 ،8
والتي تشير إلى أن البنود التي تقف عائقا ً تجاه إعداد البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين من
وجهة نظر كافة أفراد العينة هي :
 نقص المراجع المتخصصة في إعداد البرامج اإلثرائية وفق منحى .STEM
 نقص المصادر المتخصصة في إعداد البرامج اإلثرائية وفق منحى .STEM
 نقص التأهيل للكوادر التنفيذية وفق منحى . STEM
 نقص الخبرة الميدانية للكوادر التنفيذية وفق منحى STEM.
 نقص أدلة المعلمين للبرامج اإلثرائية وفق منحى STEM.
 قلة مساهمة المتخصصين في إعداد البرامج اإلثرائية وفق منحى STEM.
 عدم توفر تخصصات جامعية تركز على منحى STEMفي مؤسسات إعداد المعلمين
 قلة البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMالمناسبة للبيئة السعودية.
 قلة مساهمة المؤسسات االجتماعية في دعم برامج الموهوبين وفق منحى STEM
 حصلت بعض االستجابات على نسبة متوسطة من أعلى من  ٪30إلى  ،٪65حول العبارات (،7 ،6 ،5 ،3،4 ،2
 )22 ،16،18 ،10،11حيث اتفقت عينة البحث على:
 أهداف البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMغير معلنة.
 نقص المحتوى العلمي الذي يركز على إكساب األهداف المعرفية وفق منحى  STEMللموهوبين.
 نقص المحتوى العلمي الذي يركز على إكساب األهداف المهارية وفق منحى  STEMللموهوبين.
 نقص المحتوى العلمي الذي يركز على إكساب األهداف الوجدانية وفق منحى  STEMللموهوبين.
 تركز المناهج على الناحية النظرية وإهمال التطبيقات وفق منحى STEM.
 القصور في تحديد احتياجات الطالب الموهوبين وفق منحى STEM.
 البيئة الميدانية عقيمة في الجوانب اإلثرائية الخاصة بمنحى .STEM
 تدريب المعلمين والمشرفين للقيام بالبرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMيكلف الكثير من المال.
 ضعف الرغبة لدى المعلمين في المشاركة في برامج الموهوبين وفق منحى STEM.
 قلة الدورات التدريبية للمعلمين أثناء الخدمة لتوضيح أسس بناء البرامج اإلثرائية وفق منحى . STEM
 ضعف الوعي لمعظم الفئات بالبرامج اإلثرائية وفق منحى. STEM
 أجمعت عينة البحث بنسبة اتفاق ضعيفة أقل من  ٪30حول العبـارات( )21، 1والتي تشير إلى أن:
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أهداف البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMغير واضحة .
تدريب المعلمين والمشرفين للقيام بالبرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMيكلف الكثير من المال.

وفي ضوء هذه االستجابات يمكن االستدالل على أن هناك العديد من العناصر التي تعيق إعداد البرامج اإلثرائية وفق
منحى  ،STEMابتدأ من النقص الملحوظ في الكوادر المتخصصة وفق منحى  ،STEMباإلضافة إلى المصادر والمراجع
العلمية مما ساهم وبشكل كبير في افتقار إدارات الموهوبين في المملكة إلى البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMللطالب
الموهوبين ،وقد يرجع ذلك لكون منحى  STEMفي إدارة الموهوبين الزال في مختلف المناطق بالمملكة في بداية إنشاءه،
وحتى اإلدارات المطبقة للبرنامج منذ سنوات الزالت تفتقر إلى المعلمين المتخصصين وفق منحى  STEMوالذين يحملون
خلفية نظرية وعلمية قوية في هذا المجال.
وتتفق نتيجة هذا المحور مع دراسة (الدوسر(،)2016 ،الصاعدي (،)2017 ،المحمدي )2018 ،والتي تؤكد على
أهمية إعداد مواد إثرائية وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين تتناسب مع احتياجاتهم  ،وأن يكون ذلك بواسطة معلمين
ومختصين مدربين وفق أفضل الطرق واالستراتيجيات.
ب -نتائج االستبيان حول معوقات تطبيق البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين الخاص بالتساؤل األول:
في ضوء آراء عينة البحث يوضح الجدول رقم ( )3نتائج استطالع الرأي حول معوقات تطبيق البرامج اإلثرائية
وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين.
جدول رقم ( )3نتائج االستبيان حول معوقات تطبيق البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين
المتوسط
االستجابة
غير موافق
موافق نوعا ما
موافق
العبارة
م
٪
التكرار
٪
التكرار
٪
التكرار
2.5
15.6
5
18.8
6
65.6
21
 1عدم توفر البيئة المناسبة لتطبيق البرامج
اإلثرائية وفق منحى . STEM
2.84
6.3
2
3.1
1
90.6
29
 2قلة المباني النموذجية المتطورة التي تدعم
معامل .STEM
2.56 15.6
5
12.5
4
71.9
23
 3نقص التجهيزات التقنية الالزمة لتطبيق
البرامج اإلثرائية وفق منحى STEM
2.44 15.6
5
25
8
59.4
19
 4قدم الوسائل التعليمية وعدم مواكبتها

للتطورات العلمية الحديثة التي تدعم معامل

STEM
5
6
7
8

ضعف مهارة المعلمين في إنتاج الوسائل التي
تسهم في إثراء بيئة الموهوبين وفق منحى
STEM
قلة المراجع العلمية في تخصصات STEM
المتوفرة في المكتبة المدرسية
عدم توافق التوقيت المخصص لتطبيق البرامج
اإلثرائية وفق منحى  STEMمع ظروف
الطالب
عدم وجود خطة زمنية مناسبة لمحتوى
البرامج اإلثرائية وفق منحى STEM

 9فترة التدريب للموهوبين على البرامج
اإلثرائية وفق منحى  STEMغير كافية
 10جهل الموهوبين وأسرهم بأهمية البرامج
اإلثرائية وفق منحى STEM
 11نقص الحوافز التشجيعية للطالب الموهوبين
المنتظمين في البرامج اإلثرائية وفق منحى
STEM

18

56.3

10

31.3

4

12.5

2.44

22

68.8

8

25

2

6.3

2.62

21

65.6

10

31.3

1

3.1

2.63

22

68.8

10

31.3

0

0

2.69

23

71.9

9

28.1

0

0

2.72

18

56.3

13

40.6

1

3.1

2.53

26

81.3

6

18.8

0

0

2.81
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28

87.5

3

9.4

1

3.1

2.84

 12نقص الحوافز التشجيعية للمعلمين والمشرفين
المتميزين في تطبيق منحى STEM
بتحليل نتائج الجدول رقم ( )3يمكن استنتاج ما يلي:
 حصلت بعض االستجابات على نسبة مرتفعة أعلى من٪65حول العبارات ( )7،12،11،9،8 6 ،3 ،2 ،1والتي تشير
إلى أن البنود التي تقف عائقا ً تجاه تطبيق البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين من وجهة نظر
كافة أفراد العينة هي :
 عدم توفر البيئة المناسبة لتطبيق البرامج اإلثرائية وفق منحى . STEM
 قلة المباني النموذجية المتطورة التي تدعم معامل . STEM
 نقص التجهيزات التقنية الالزمة لتطبيق البرامج اإلثرائية وفق منحى .STEM
 قلة المراجع العلمية في تخصصات  STEMالمتوفرة في المكتبة المدرسية.
 عدم توافق التوقيت المخصص لتطبيق البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMمع ظروف الطالب.
 عدم وجود خطة زمنية مناسبة لمحتوى البرامج اإلثرائية وفق منحى .STEM
 فترة التدريب للموهوبين على البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMغير كافية.
 نقص الحوافز التشجيعية للطالب الموهوبين المنتظمين في البرامج اإلثرائية وفق منحى .STEM
 نقص الحوافز التشجيعية للمعلمين والمشرفين المتميزين في تطبيق منحى . STEM
 حصلت بعض االستجابات على نسبة متوسطة من أعلى من  ٪30إلى  ،٪65حول العبارات ( )10 ،5 ،4حيث اتفقت
عينة البحث على:
 قدم الوسائل التعليمية وعدم مواكبتها للتطورات العلمية الحديثة التي تدعم معامل .STEM
 ضعف مهارة المعلمين في إنتاج الوسائل التي تسهم في إثراء بيئة الموهوبين وفق منحى .STEM
 جهل الموهوبين وأسرهم بأهمية البرامج اإلثرائية وفق منحى. STEM
وفي ضوء هذه االستجابات يمكن االستدالل على أن هناك العديد من العوائق التي تقف في طريق تطبيق
البرامج اإلثرائية وفق منحى  ،STEMابتدأ من نقص التجهيزات التقنية والوسائل التعليمية المتطورة من حاسبات
وتجهيزات متنوعة ،باإلضافة إلى عدم توفر المكان المناسب والمباني النموذجية المعدة إعدادا ً جيدا لتدريب الطالب
الموهوبين وفق منحى  ، STEMاآلمر الذي أدى إلى افتقار إدارات الموهوبين في المملكة إلى البرامج اإلثرائية في
هذا المجال  ،وقد يرجع ذلك لكون إدارة الموهوبين الزالت في بعض المناطق بالمملكة غير مجهزة بالشكل المالئم
والمناسب الستقبال وتدريب الطالب الموهوبين وفق منحى  ،STEMحيث أن طبيعة العمل في برنامج STEM
تتطلب معامل تتوفر فيها كل المقومات الالزمة لتدريب الطالب على المشروعات وفق منحى  STEMفي بيئة ثرية
بالمصادر والتقنيات المتنوعة.
وتتفق نتيجــــة هذا المحـــور مع دراســـة (الصاعدي( ،)2017 ،خبتي( ،)1438 ،المالكي )2018 ،والتي تؤكد على
ضرورة توفير وتهيئة بيئة التعلم بطريقة تساعد المتعلمين على االستمتاع واالنخراط في ورش عمل تكامل بين مجاالت
 ، STEMوتمكنهم من تنمية معارفهم ومهاراتهم ليوائم ما يتم تدريسه داخل الفصول مع ما يحدث في الواقع
ج-نتائج االستبيان حول معوقات تقويم البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين الخاص بالتساؤل األول:
في ضوء آراء عينة البحث يوضح الجدول رقم ( )4نتائج استطالع الرأي حول معوقات تطبيق البرامج اإلثرائية وفق
منحى  STEMللطالب الموهوبين.
جدول رقم ( )4نتائج االستبيان حول معوقات تقويم البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMللطالب الموهوبين
المتوسط
االستجابة
غير موافق
موافق نوعا ما
موافق
العبارة
م
التكرار ٪
٪
التكرار
٪
التكرار
2.72
6.3
2
15.6
5
78.1
25
 1نقص التوظيف الفعال للبرامج اإلثرائية وفق
منحى STEM
2.62
3.1
1
31.3
10
65.6
21
 2ضعف قياس االثر للبرامج اإلثرائية وفق منحى
STEM
2.56
0
0
43.8
14
56.3
18
 3االفتقار إلى التقويم المستمرة في اكتساب

الطالب لمهارات البرامج اإلثرائية وفق منحى

STEM
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 4عدم وجود تقييم نهائي عملي ودقيق للبرامج
اإلثرائية وفق منحى STEM

23

71.9

7

21.9

2

6.3

2.66

21

65.6

9

28.1

2

6.3

2.59

 5عدم خضوع البرامج اإلثرائية وفق منحى
 STEMلعملية تقويم دورية
2.59
3.1
1
34.4
11
62.5
20
 6عدم توفير قناة اتصال بين البيت ومراكز اإلثراء
لمتابعه الطالب الموهوبين المتدربين في معامل
STEM
بتحليل نتائج الجدول رقم ( )4يمكن استنتاج ما يلي :
 أجمعت عينة البحث بنسبة أعلى من  ٪65حول العبارات ( )6، 5 ، 4 ، 2 ، 1وبالتالي فالبنود التي تقف عائقا ً تجاه
تقويم البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMهي:
 نقص التوظيف الفعال للبرامج اإلثرائية وفق منحى . STEM
 ضعف قياس االثر للبرامج اإلثرائية وفق منحى . STEM
 عدم وجود تقييم نهائي عملي ودقيق للبرامج اإلثرائية وفق منحى . STEM
 عدم خضوع البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMلعملية تقويم دورية .
 عدم توفر قناة اتصال بين البيت ومراكز اإلثراء لمتابعه الطالبات الموهوبات .
 حصـلت بعض االستجابات على نسبة اقل من  ٪65وهي العبارة (.)3
وفي ضوء هذه االستنتاجات يمكن االستدالل على أن هناك العديد من العناصر التي تعيق تقويم البرامـج اإلثرائية وفق منحى
 ، STEMاآلمر الذي أدى إلى افتقار إدارات الموهوبين في المملكة إلى البرامج اإلثرائية في هذا المجال ،وقد يرجع ذلك لكون
إدارة الموهوبين الزالت تقتصر في عملية التقويم إذا تم تطبيقها على العمومية حيث ال يتم تقويم المحتوى وأهدافه بصفة دورية،
كما أن الطالب الذين يخضعون للبرامج اإلثرائية ال يتم متابعتهم بصفة مستمرة ،وال يقدم لهم محتوى متسلسل مع ما تم تقديمه
في مراحل سابقة حتى يتسنى التقويم بشكل علمي ودقيق .
وتتفـق نتيجة هذا المحـور مع دراسة (غانم( ،)2017 ،القثامي( ،)2018 ،الدوسري ،)2016 ،التي أشارت إلى أن من أهم
الصعوبات التي تواجه منحى  STEMعدم التقويم والمتابعة المستمرة في البرامج المقدمة.
 -2نتائج االستبيان حول الفرق بين رأي الذكور (المعلمين والمشرفين) واإلناث (المعلمات والمشرفات) حول معوقات تنفيذ
البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMفي ضوء متغير الجنس الخاص بالتساؤل الثاني:
في ضوء آراء عينة البحث يوضح الجدول رقم ( )5الفرق بين رأي الذكور (المعلمين والمشرفين) واإلناث (المعلمات
والمشرفات) حول معوقات تنفيذ البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMفي ضو ًء متغير الجنس.
جدول رقم ( )5الفرق بين رأي الذكـور (المعلمين والمشرفين) واإلناث (المعلمات والمشرفات) حول معوقات تنفيذ
البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMفي ضوء متغير الجنس
مستوى الداللة اتجاه الداللة
قيمة
الجنس العدد المتوسط
المحور
(ت)
غير داله
0.144
- 1.499
2.49
15
المعوقات المرتبطة باإلعداد ذكور
المعوقات المرتبطة بالتطبيق
المعوقات المرتبطة بالتقويم

إناث

17

2.29

ذكور

15

2.73

إناث

17

2.55

ذكور

15

2.78

إناث

17

3

1.1213.468

0.271
0.002

غير داله
داله

بتحليل نتائج الجدول رقم ( )5يمكن استنتاج ما يلي :
 عدم وجود فرق بين رأي الذكور( المعلمين والمشرفين) واإلناث ( المعلمات والمشرفات) حول معوقات إعداد البرامج
اإلثرائية وفق منحى  STEMعند مستوى (.)0.05
 عدم وجود فرق بين رأي الذكور( المعلمين والمشرفين) واإلناث ( المعلمات والمشرفات) حول معوقات تطبيق البرامج
اإلثرائية وفق منحى  STEMعند مستوى (.)0.05
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 يوجد فرق بين رأي الذكور( المعلمين والمـشرفين) واإلنـاث ( المعلمات والمشرفات) حول معوقات تقويم البرامج
اإلثرائية وفق منحى  STEMعند مستوى (  ) 0.05لصالح اإلناث.
وقد يرجع هذا الفرق في تقويم البرامج اإلثرائية وفق منحى  ،STEMإلى أن عملية التقويم الزال يقتصر في تطبيقها
على العمومية حيث ال يتم تقويم المحتوى وأهدافه بصفة دورية .
وبالتالي فإن النتائج السابقة تؤكد على أن هذه المعوقات عامة ولدى جميع المعلمين والمشرفين في إدارات الموهوبين
باختالف عامل الجنس ،األمر الذي يستلزم العمل الجاد على توصيف البرامج وفق منحى  ،STEMحتى يتحقق الهدف
من إعداد البرامج اإلثرائية بصفة مقننة.
هذا وقد كشفت استجابات عينة البحث على األسئلة المفتوحة عن عدد من معوقات تنفيذ البرامج اإلثرائية وفق منحى
 STEMوهي:
 عدم وجود تنظيم وتنسيق في الجهود المبذولة لخدمة هذه الفئة من قبل الجهات ذات العالقة.
 قلة الموارد المالية الالزمة لتقديم الدعم وفق منحى .STEM
 فقدان الطلبة الموهوبين الثقة في مهاراتهم وقدراتهم التعليمية وفق منحى .STEM
 عدم وجود دورات متخصصة في كيفية بناء البرامج اإلثرائية وفق منحى .STEM
 عدم وجود أكاديميات خاصة للموهوبين والموهوبات وفق منحى . STEM
 عدم وجود فريق متخصص لتقويم البرامج اإلثرائية وفق منحى .STEM
خامسا :التوصيات والمقترحات :
 .1التوصيات:
في ضوء ما أسفرت عنه نتائج هذا البحث توصي الباحثة بما يلي :
 .1ضرورة االهتمام باإلعداد الجيد للمعلمين المؤهلين للعمل مع الموهوبين من خالل تطوير برنامج في الجامعات في مرحلة
الدبلوم العالي أو الماجستير وفق منحى . STEM
 .2توفير وتهيئة بيئة التعلم بطريقة تساعد المتعلمين على االستمتاع واالنخراط في ورش عمل تكامل بين مجاالت ،STEM
وتمكنهم من تنمية معارفهم ومهاراتهم ليوائم ما يتم تدريسه داخل الفصول مع ما يحدث في الواقع.
 .1التدريب والتأهيل للمعلمين في برامج التطوير المهني على تصميم وتنفيذ الوحدات التعليمية وفق تصورات وأساليب
وبرامج .STEM
 .2عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات وحلقات دراسية للتعريف بمنحى STEMواالليات المختلفة لتطبيقه في دعم ورعاية
الموهوبين.
 .3اهتمام المسئولين في وزارة التعليم بالتنوع في طرق وأساليب رعاية الموهوبين وفق منحى  STEMوذلك من خالل:
 دعم عملية التعلم الذاتي والمستمر من خالل االهتمام بمكتبات المدارس وما تحتويه من كتب ومراجع لمنحى
.STEM
 إنشاء مدارس مستقلة للموهوبين يتوفر فيها مراكز لمنحى  STEMلتنمية البحث وعند هؤالء الطالب.
 قياس االثر من خالل متابعة تطبيق برامج منحى STEMعلى فترات زمنية متنوعة وبصفة دوريه .
 توفير قناة اتصال بين البيت إدارات الموهوبين لمتابعه الطالب الموهوبين ويمكن إعداد دليل األسرة ويتوفر فيه كل
المعلومات الالزمة حول التعامل مع هؤالء الطالب ومتابعتهم وكيفية العناية بهم.
 تقديم الحوافز التشجيعية للمعلمين والمشرفين المتميزين في تطبيق البرامج اإلثرائية وفق منحى . STEM
 .1المقترحات :
في ضوء نتائج البحث تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية:
 إجراء بحوث ودراسات مشابهة من وجهة نظر االكاديميين والمختصين في مجال الموهبة.
 معوقات تنفيذ البرامج اإلثرائية للموهوبين في المواد الدراسية وفق تعليم .STEM
 بناء البرامج اإلثرائية وفق منحى  STEMو قياس أثرها على الجوانب االكاديمية والعقلية والجوانب العملية وربط
الجوانب النظرية بالممارسة.
 تطوير مناهج التعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء المشروعات العالمية في مجال منحى .STEM
المراجع:
2019/11/17
استرجعت
االدارة،
موقع
:
()2019
للموهوبات
العامة
اإلدارة
https://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/Giftedtalented/
.Girls/Pages/Stagesdevelopment.aspx
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برنامج تدريسي قائم على نظرية الذكاء الناجح وفاعليته في تنمية مهارات التفكير
التباعدي وحل المشكالت الرياضية لدى طالبات الصف األول المتوسط بمدينة الرياض
 عبد هللا بن سليمان الفهد. د.أ
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 نجالء بنت محمد بن عيسى.د
إدارة تعليم الرياض

:المستخلص
ت الدّراسة إلى قياس فاعليَّة برنامج تدريسي قائم على نظريَّة الذكاء الناجح في تنمية مهارات التفكير التباعدي
ِ هدف
 والمنهج التجريبي، باستخدام المنهج الوصفي، لدى طالبات الصف األول المتوسط بمدينة الرياض،وحل المشكالت الرياضيَّة
 بتطبيق،) طالبة60(  وذلك بأخذ عينة عشوائية عنقودية بلغت،بالتصميم شبه التجريبي لمجموعتين متكافئتين ضابطة وتجريبية
 وتوصلت الدراسة لوجود فرق دال إحصائيًّا عند،مقياس لمهارات التفكير التباعدي واختبار لمهارات حل المشكالت الرياضية
َ س
ط ْي درجات الطالبات في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لكالً من
ّ ِ ) بين متو0.05( مستوى
 كما أن نسبة الكسب،مقياس مهارات التفكير التباعدي واختبار مهارات حل المشكالت الرياضية لصالح المجموعة التجريبية
 والختبار،)1.37( المعدلة لبالك في المجموعة التجريبية ضمن القياسين القبلي والبعدي لمقياس مهارات التفكير التباعدي بلغت
.) مما يشير إلى فاعلية البرنامج التدريسي1.10( مهارات حل المشكالت الرياضية بلغت
 فاعليَّة – برنامج تدريسي – الذكاء الناجح – الذكاء التحليلي – الذكاء العملي – الذكاء اإلبداعي – التفكير:الكلمات المفتاحيَّة
.التباعدي – حل المشكالت الرياضية
Abstract:
The study aimed at measuring the effectiveness of a teaching program based on
the theory of successful intelligence in developing divergent thinking skills and solving
mathematical problems among middle school first-grade female students in Riyadh, using
the descriptive approach and the experimental approach with semi-experimental design
of two equal groups; control and experimental groups and they were applied to a cluster
random sample of (60) female students, using the Divergent Thinking Skills Scale and
Mathematical Problem-Solving Skills Test. The study concluded that there was a
statistically significant difference at the level of (0.05) between the mean scores of female
students in the experimental group and the control group in the post-application of the
divergent thinking skills scale and mathematical problem-solving skills test in favor of the
experimental group. The Modified Blake's Gain Ratio of the experimental group within the
pre- and post- measurements of the divergent thinking skills scale reached (1.37) and of
the mathematical problem-solving skills test reached (1.10), indicating the effectiveness
of the teaching program.
Keywords :Effectiveness- Teaching Program- Successful Intelligence- Analytical
Intelligence- Practical Intelligence- Creative Intelligence- Divergent ThinkingMathematical Problem-solving.
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المقدمة:
َّ
ُّ
وتشتق
دور في ميادين الحياة ،فهي بنا ٌء يبدأ من مق ّدِمات مسلم بصحتها،
الرياضيّات من المناهج الدراسيَّة التي لها ٌ
تع ُّد ّ
منها النتائج باستخدام قواعد المنطق.
خاص ،والتربية بوجه عام ،يحرصان على تنمية التفكير لدى الطالب ،وذلك ألن تنمية التفكير
وتعليم الرياضيات بوجه
ٍّ
هدفًا من األهداف التربويَّة في تدريس الرياضيات ،باإلضافة الى الحاجة المتزايدة لخلق مناخ تعليمي وبيئة تربويَّة لمساعدة
الطالب على تفعيل طاقاتهم ،وتنميتها ،كما ان هناك حاجة الى اتجاهات اإليجابيَّة نحو التفكير لدى الطالب والمع ِلّمين والمهتمين
بتعليم وتعلُّم الرياضيات (النعواشي ،2010 ،ص .)67
ويعد التفكير من الموضوعات التي تتعدد أبعاده ،ما يعكس تعقد العقل البشري ،حيث استخدم العلماء التفكير بمسميات
وأنماط عدة( ،عطيَّة ،)2010 ،فمن أنماط التفكير المختلفة التفكير التقاربي والتفكير التباعدي.
كما أن التفكير التباعدي من أنماط التفكير التي ينبغي تدريب الطالب عليها ،وذلك لكونه يدفع الطالب إلى مهارات
مطلوبة في ظل طبيعة العصر وتعدد البدائل العلمية ،حيث بات من الحاجة تزويدهم بمثل هذه المهارات التي تجعلهم ينطلقون
إلى مستويات تفكير تباعدية( .المقحم وأبو مغنم ،2014 ،ص .)183
وقد تناولت العديد من الدراسات التفكير التباعدي على انه نمط تفكير يمكن ان ينمو من خالل متغيرات متعددة فقد
توصلت دراسة الشويهي ( )2016إلى أن التفكير التباعدي والدافعية تزداد لدى المتعلم من خالل استخدام انموذج حل المشكالت
اإلبداعية ،كما أن التفكير التباعدي نمط تفكير يرتبط بمختلف العلوم؛ ألنه يتطلب تكوين عالقات تهدف إلى إنتاج حلول متعددة
ومختلفة ،حيث أوصت دراسة الشويهي ( ،)2016بتنمية مهارات التفكير التباعدي لدى الطالب ،وفي مختلف المواد التعليميَّة.
وعليه فإن ح َّل المشكالت عامة والرياضية خاصة يعد وسيلة لممارسة التفكير – التباعدي-ورفع الدافعية (عزيز،
 ،)2004وقد أشارت خطة التنمية العاشرة ( ،2019ص  ،)36إلى أن رفع المحتوى المعرفي للمجتمع يُم ّكن من حل المشكالت
المختلفة باستثمار نتائج الدراسات والبحوث ،التي تهدف إلى تنمية التفكير باالستفادة من بيئة التعلم وتنظيمها بطريقة محفزة
للتفكير في حلول متنوعة.
ولتنمية مهارات التفكير التباعدي وحل المشكالت واستجابةً لما شهدته الحركة التربويَّة من االهتمام بالنظريات التربوية
وتطبيقاتها في تدريس المناهج الدراسيَّة المختلفة؛ فقد ظهرت نظريَّة الذكاء الناجح للدكتور ستيرنبرغ ( ،)Sternbergىالتي
تعمل على تحفيز الطالب على استخدام الطرق المناسبة ،والمهارات الالزمة للتعامل مع متطلبات الحياة اليوميَّة ،وذلك من خالل
تنمية قدراته التحليليَّة واإلبداعيَّة والعمليَّة التي من شأنها رفع مستوى مهارات التفكير عنده (أبو جادو ،2006 ،ص.)16
مشكلة الدراسة:
ّ
في ظ ِّل التق ُّدم العلمي السريع ،والك ِ ّم المعرفي يحتاج المتع ِلم أثناء تعلم الرياضيات إلى مهارات تفكير مختلفة ،مثل مهارات
التفكير االستقرائي واالستنباطي والتقاربي والتباعدي وهذا ما اتفقت عليه دراستا (أبو سكران وآخرون )2017 ،و(العسعوسي،
)2014؛ وذلك ألن مهارات التفكير المختلفة قد تمنح المتع ِلّم بدائل متنوعة من الحلول الصحيحة ،كما دعت الحاجة إلى تنمية
التفكير في تعليم الرياضيات بسبب ترتيب المملكة العربيَّة السعوديَّة في اختبار ( ،)TIMMS,2015حيث جاءت المملكة في
المرتبة السادسة واألربعين ،من أصل تسع وأربعين دولة مشاركة.
باإلضا فة إلى أهمية االنتقال في تعليم الرياضيات من التعليم التقليدي الى تعليم ينمي مهارات التفكير ويتماشى مع
التطلعات الحديثة ويكسب مهارات تفكير متعددة والذي يساعد المتعلم على فهم المواقف الحياتية وحسن التعامل معها وتفعيل
المعرفة كما ذكر (السعيد ،2007 ،ص  ،)54في المؤتمر العلمي السابع "الرياضيات للجميع" ،الجمعية المصرية لتربويات
الرياضيات.
ولفهم أفضل للرياضيات يمكن تعلمها من خالل النظريات التربوية والتي تساهم في توليد وبناء معلومات جديدة ،حيث
ذكر ذلك (ميخائيل ،2005 ،ص  ،)236في المؤتمر العلمي السابع عشر "مناهج التعليم والمستويات المعيارية" الجمعية
المصرية للمناهج وطرق التدريس.
وقد أشار العديد من الدراسات إلى جدوى تدريس الرياضيات في ضوء النظريات ،مع التركيز على مهارات التفكير
عامة ،ومهارة حل المشكالت الرياضيَّة خاصة ،مثل دراسة (الشويهي ،)2016 ،ودراسة (السلطان ،)2012 ،ودراسة
( ،)Fitzsimmon,2011ودراسة (.)Grigorinko,2004&Sternberg
المتعلّم ،من خالل ثالثة أنواع من الذكاءات (التحليلي،
وتعد نظريَّة الذكاء الناجح من النظريات التي تركز على قدرات
ِ
اإلبداعي ،العملي) وهذا بدوره يجعلها نظريَّة قد تكون مناسبة لتعليم الرياضيات ،باإلضافة إلى أنها نظريَّة أثبتت جدواها في
تنمية التفكير من خالل التدريس وفق مبادئها ،كما ورد في دراسة أحمد ( ،)2012التي هدفت إلى تنمية التفكير المركب ،ودراسة
رزق ( ،)2009التي هدفت إلى تنمية التفكير اإلبداعي ،ما دعا لتبني تصميم برنامج تدريسي قائم على نظريَّة الذكاء الناجح،
ثم قياس فاعليته في تنمية التفكير التباعدي ،وحل المشكالت الرياضيَّة لدى طالبات الصف األول المتوسط ،ما قد يكون له أثر
في التغلب على بعض مشكالت تعليم وتعلُّم الرياضيات.
أسئلة الدراسة:
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تسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:
س :1ما مهارات التفكير التباعدي التي ينبغي تعليمها لطالبات الصف األول المتوسط؟
س :2ما البرنامج التدريسي القائم على مبادئ نظريَّة الذكاء الناجح لتنمية مهارات التفكير التباعدي وحل المشكالت الرياضيَّة
لدى طالبات الصف األول المتوسط؟
س :3ما فاعليَّة البرنامج التدريسي القائم على نظريَّة الذكاء الناجح في تنمية مهارات التفكير التباعدي لدى طالبات الصف األول
المتوسط؟
س :4ما فاعليَّة البرنامج التدريسي القائم على نظريَّة الذكاء الناجح في تنمية مهارات ح ِّل المشكالت الرياضيَّة لدى طالبات
الصف األول المتوسط؟
فرضا الدراسة:
تسعى الدراسة إلى التحقُّق من الفرضين التاليين:
س َ
ط ْي درجات الطالبات في المجموعة التجريبية والمجموعة
 .1يو َج ُد فرق دا َّل إحصائيًّا عند مستوى ( )0.05بين متو ِ ّ
الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس مهارات التفكير التباعدي.
س َ
ط ْي درجات الطالبات في المجموعة التجريبية والمجموعة
 .2يو َج ُد فرق دا َّل إحصائيًّا عند مستوى ( )0.05بين متو ِ ّ
الضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات حل المشكالت الرياضية.
أهداف الدراسة:
 .1تحديد مهارات التفكير التباعدي التي ينبغي تنميتها لدى طالبات الصف األول المتوسط.
 .2تصميم برنامج تدريسي قائم على نظرية الذكاء الناجح وفاعليته في تنمية مهارات التفكير التباعدي وحل المشكالت
الرياضية لدى طالبات الصف األول المتوسط في مدينة الرياض.
 .3الكشف عن فاعلية البرنامج التدريسي القائم على نظرية الذكاء الناجح في تنمية مهارات التفكير التباعدي لدى طالبات
الصف األول المتوسط في مدينة الرياض.
 .4الكشف ع ن فاعلية البرنامج التدريسي القائم على نظرية الذكاء الناجح في تنمية مهارات حل المشكالت الرياضية لدى
طالبات الصف األول المتوسط في مدينة الرياض.
سة:
أهميَّة الدِّرا َ
أ-األهميَّة النظريَّة:
ّ
ي ٍ على المتع ِلّم.
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سة استجابة لتوصيات بعض الدّراسات في مجال تنمية التفكير التباعدي ،كدراسة أبو سكران (،)2017
 تع ُّد هذه ال ّدِرا َ
ودراسة الشويهي (.)2016
ب-األهميَّة التطبيقيَّة:
مطوري المناهج إلى معرفة بعض جوانب القصور في تدريس الرياضيات ،بما قد يُعين على إيجاد
 توجيه أنظار
ّ
ي إلجراءات اإلصالح.
ّ
تصو ٍر واقع ّ
 تنمية مهارات التفكير عامة لدى المتعلم ومهارات التفكير التباعدي خاصة.
 تنمية مهارات حل المشكالت الرياضية لدى المتعلم.
مصطلحات الدراسة:
الفاعليَّة:
اصطال ًحا :بأنها القدرة على التأثير وإنجاز األهداف لبلوغ النتائج المرجوة ،والوصول إليها بأقصى ح ٍ ّد ممكن (زيتون،2009 ،
ص .)45
إجرائيًا :درجة تحقيق طالبات الصف األول المتوسط لمهارات التفكير التباعدي المطلوبة والتي تم استنتاجها في قائمة مهارات
التفكير التباعدي في هذه الدراسة.
البرنامج التدريسي:
اصطال ًحا :نظام متكامل من األسس الفلسفيَّة والمعرفيَّة والنفسيَّة واالجتماعيَّة ،والعناصر المتكاملة معها ،من األهداف
والمحتوى وطرق التدريس وأساليب التقويم والتطوير ،والذي يقدم في مؤسسة تعليميَّة ما بقصد تنمية الطالب تنمية شاملة تحقق
األهداف المنشودة (مدكور.)2006،
إجرائ ًيا :مجموعة من الخبرات التعليمية والتي بنيت في ضوء مبادئ نظرية الذكاء الناجح بهدف رفع مستوى مهارات
التفكير التباعدي لدى طالبات الصف األول المتوسط.
الذكاء الناجح:
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اصطال ًحا :نظام متكامل من القدرات الالزمة للنجاح في الحياة ،والشخص الذي يتمتَّع بالذكاء الناجح يميز نقاط القوة
لديه ،ويستفيد منها قدر اإلمكان ،ويميز نقاط ضعفه ،ويجد الطريق لتصحيحها أو التعويض عنها (( Sternberg and
.Grigorinko, 2004
إجرائيًا :مجموعة من القدرات التي قد تساعد الفرد على النجاح والتكيف في البيئة االجتماعية ضمن السياق الثقافي من
خالل التكيف مع البيئة واختيارها وتشكيلها.
التفكير التباعدي:
اصطال ًحا :قدرة المتع ِلّم على التفكير الفعال المنتج الذي يؤدي إلى اشتقاق أفكار ومعلومات جديدة متنوعة ،وإعطاء العديد
والتفرد واالختالف( .عبد العزيز،2010،
بالتنوع
من الحلول واإلجابات المختلفة لمشكلة أو موقف ما ،بحيث يتَّصف هذا التفكير
ُّ
ُّ
ص .)97
إجرائ ًيا :نمط من أنماط التفكير ،يعمل على تنظيم األفكار وتوفير مجموعة من الحلول المتعددة المناسبة لمشكلة ما
باالستفادة من خبرات المتعلم ومعارفه واجتهاده.
حل المشكالت الرياض َّية:
ّ
اصطال ًحا :مجموعة من المهارات التي يستخدمها الفرد ،والتي تعالج المشكلة معالجة عقليَّة متميزة بهدف ح ِلها
((.Adms, 2007
إجرائيًا :مهارات تساعد المتعلم على إدراك عناصر المشكلة والعالقة بينها للوصول إلى حل لهذه المشكلة الرياضية
باالستفادة من خبرات المتعلم السابقة.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
مبادئ التدريس القائم على نظر َّية الذكاء الناجح:
هي مجموعة من المبادئ األساسية التي تستند إليها النظرية وتسمح بنقلها من اإلطار النظري إلى التطبيق العملي ،ويقوم
التدريس وفق نظرية الذكاء الناجح على أربع خطوات:
ً
أوال :التدريس المعتمد على الذاكرة:
وفيه يمنح الطالب فرصة أفضل تساعدهم على سرعة استدعاء المعلومات من الذاكرة باإلضافة إلى تفعيل قدراتهم
التحليلية واإلبداعية والعملية للوصول إلى النجاح (.)Sternberg ,2002, p383
ثانيًا :التدريس المعتمد على القدرات التحليلية:
وتمثل القدرة على تحليل األفكار وتقييمها بحيث يتمكن من تفعيل أفكار جديدة ،ويفعل مهارات التحليل والمقارنة
والتصنيف والتقويم( .الجاسم ،2010 ،ص )152
ثالثًا :التدريس المعتمد على القدرات اإلبداعية:
وتعني توليد أفكار جديدة ناتجة من تركيبات وترابطات قد يتوصل إليها المتعلم( .الجاسم ،2010 ،ص )152
رابعاً :التدريس المعتمد على القدرات العملية:
وهي القدرة على ترجمة النظريات والخبرات إلى ممارسات عملية ،تظهر من خالل توظيف القدرات التحليلية
واإلبداعية في المشكالت أثناء الحياة العملية.)Sternberg, Grigorenko, 2007( .
مهارات التفكير التباعدي:
تصنف مهارات التفكير التباعدي إلى أكثر من تصنيف حيث حددها حبيب ( ،2007ص )181وعرفة ( ،2006ص
 )96-94بالمهارات التالية:
الطالقة :إنتاج أكبر عدد من األفكار اإلبداعيَّة.
المرونة :القدرة على تغيير الحالة الذهنيَّة بتغير الموقف.
األصالة :إنتاج أفكار تتميَّز بالجدة سواء للفرد نفسه أو المجتمع.
التفصيالت :تطوير الفكرة وتحسينها بإضافة إيضاحات وتفاصيل.
إدراك العالقات :ومعرفة االرتباطات بين االستجابات المختلفة من خالل العالقات.
التحليل :تجزئة األفكار أو المفاهيم إلى أجزائها المكونة لها بهدف إنشاء عالقات جديدة بينها.
التصنيف :استنتاج سمات وخصائص األشياء وضم المتشابهات.
حل المشكالت الرياضيَّة:
مفهوم ِّ
عرف بأنه قدرة المتع ِلّم بأنها إدراك عناصر الموقف أو المشكلة والعالقات بين عناصرها ،وإدراك العالقة بين المعطيات
ت ُ َّ
َّ
والمطلوب؛ ليصل إلى خطة محكمة لحل المشكلة (علي ،2015 ،ص .)193
ويُع ِ ّرفها المجلس الوطني لمع ِلّمي الرياضيات (( NCTMبأنه عمليَّة تطبيق للمعرفة الرياضيَّة المكتسبة في مواقف جديدة
وغير مألوفة (العويشق ،2009 ،ص .)19
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وقد اتفقت العديد من الدراسات على تحديد مهارات حل المشكالت الرياضية ،ومنها دراسة ( ،)Lee,2017ودراسة
( ،)Tostenr,2017ودراسة ( ،)Syahputra,2017ودراسة سعيدان ( ،)2013ودراسة فضة أحمد ( )2011في
المهارات اآلتية( :تحديد المشكلة-التخطيط للح ِّل-تنفيذ الح ِّل-التأكد من صحة الح ِّل)؛ والمتمثلة في نموذج بوليا.
الدراسات السابقة المتعلقة بنظريَّة الذكاء الناجح:
 هدفت دراسة الفايز ( )2017إلى الكشف عن فاعليَّة برنامج تدريسي يستند إلى نظريَّة الذكاء الناجح ،في تنمية
التحصيل المعرفي ومهارات التفكير الناقد ،لدى طالبات المرحلة الثانوية في مقرر الثقافة اإلسالمية في مدينة
الرياض ،واشتملت العينة على  130طالبة ،واستخدمت المنهج التجريبي بالتصميم شبه التجريبي ،طبقت الدراسة
واختبارا لمهارات التفكير الناقد ،وأظهرت النتائج وجود أثر دال إحصائيًّا للبرنامج
اختبارا للتحصيل المعرفي
ً
ً
التدريسي في تحسين التحصيل المعرفي وتنمية مهارات التفكير الناقد لصالح المجموعة التجريبية ،ووجود عالقة
ارتباطية بين درجات ت حصيل طالبات المرحلة الثانوية في مقرر الثقافة اإلسالمية ودرجاتهن في اختبار مهارات
التفكير الناقد.
 وهدفت دراسة الصري ( )2016إلى معرفة أثر برنامج تدريبي في الرياضيات مستند إلى نظريَّة الذكاء الناجح
في تنمية مهارة ح ّل المشكالت لدى أطفال الروضة الموهوبين ،واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي بالتصميم شبه
التجريبي ،وطبقت الدراسة اختبار مهارات حل المشكالت على المجموعتين التجريبية والضابطة ،وأسفرت النتائج
عن وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة في مهارة ح ِّل المشكالت لصالح المجموعة التجريبية تُعزى للبرنامج ،وعدم
وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة بين المجموعة التجريبيَّة المجموعة الضابطة تُعزى للجنس.
التعرف على أثر أنموذج مقترح في تدريس الرياضيات وفق نظريَّة الذكاء
 وهدفت دراسة الكنعاني ( ،)2016إلى
ُّ
وتكونت عينة الدراسة من 63
الناجح على التحصيل والتفكير اإلبداعي لدى عينة من طالب الصف الرابع علمي،
َّ
طالبًا ،وتم استخدام اختبار تحصيلي ومقياس التفكير اإلبداعي في الرياضيات ،وتطبيق المنهج التجريبي بالتصميم
سة وجود فرق دال إحصائيًّا لصالح المجموعة التجريبيَّة في االختبار التحصيلي،
شبه التجريبي ،وأظهرت نتائج ال ّدِرا َ
ومقياس التفكير اإلبداعي البعدي.
 وقامت دراسة ستيرنبرغ وآخرين ( ،)Sternberg et al. , 2014بالكشف عن أثر تدريس اللغة والرياضيات
والعلوم في ضوء نظرية الذكاء الناجح على طالب الصف الرابع في الواليات المتحدة األمريكية ،وقد تم تطبيق
الدراسة في  113مدرسة ابتدائية في  35مدينة أمريكية وتكونت عينة الدراسة من  7702طالب ،من خالل وحدات
تعليمية مستندة إلى نظرية الذكاء الناجح بالتزامن مع وحدات تعليمية تقليدية ،واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي
بالتصميم شبه التجريبي ،وتم تطبيق اختبار ستيرنبرغ الثالثي للقدرات التحليلية واالبداعية والعملية وأشارت نتائج
سة إلى أن الوحدات التعليمية المستندة إلى نظرية الذكاء الناجح أثبتت فاعليتها ولكن بدرجة ضعيفة على بعض
ال ّدِرا َ
طالب الصف الرابع.
التعليق على المحور األول:
 تناولت الدراسات السابقة نظرية الذكاء الناجح كمتغير مستقل وأثرها على متغيرات تابعة متنوعة ،حيث كانت دراسة
(الفايز ،)1439 ،تقيس التحصيل المعرفي ومهارات التفكير الناقد ،أما دراسة الصري ( )2016فكانت تقيس مهارة
حل المشكالت ،كما ان دراسة الكنعاني ( )2016سعت إلى قياس مهارات التفكير اإلبداعي والتحصيل ،أما دراسة
ستيرنبرغ وآخرين ( ،)Sternberg et al. , 2014سعت للكشف الفرق في تدريس اللغة والرياضيات والعلوم في
ضوء نظرية الذكاء الناجح بالمقارنة مع التدريس التقليدي.
 أجريت الدراسات السابقة على مراحل دراسية مختلفة حيث أجريت دراسة (الفايز ،)1439 ،ودراسة الكنعاني
( ،)2016على طالب المرحلة الثانوية ،بينما أجريت دراسة ستيرنبرغ وآخرين ( ،)2014على طالب الصف الرابع
االبتدائي بينما أجريت دراسة إسراء الصري ( ،)2016على طالب مرحلة رياض األطفال الموهبين.
 استخدمت الدراسات السابقة أدوات مختلفة لقياس فاعلية نظرية الذكاء الناجح على المتغيرات التابعة ،فقد استخدمت
واختبارا لقياس مستوى مهارات التفكير الناقد ،بينما
بارا لقياس مستوى التحصيل المعرفي
ً
دراسة (الفايز )1439 ،اخت ً
سا
استخدمت دراسة الصري (،)2016
اختبارا لمهارات حل المشكالت ،واستخدمت دراسة الكنعاني ( ،)2016مقيا ً
ً
للتفكير اإلبداعي ،واستخدمت دراسة ستيرنبرغ وآخرين ( ،)Sternberg et al. , 2014وحدات تعليمية مستندة
إلى نظرية الذكاء الناجح بالتزامن مع وحدات تعليمية تقليدية.
 اتفقت الدراسات السابقة في هذا المحور مع الدراسة الحالية في المتغير المستقل ،حيث اعتمدت إجراءات برامجها
وإستراتيجياتها على نظرية الذكاء الناجح.
 اتفقت الدراسات السابقة في هذا المحور مع هذه الدراسة على استخدام المنهج التجريبي بالتصميم شبه التجريبي.
 اختلفت الدراسات السابقة في هذا المحور مع الدراسة الحالية في المتغيرات التابعة ،حيث تناولت الدراسة الحالية
التفكير التباعدي وحل المشكالت الرياضية كمتغيرات تابعة للدراسة.
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 اختلفت الدرا سات السابقة في هذا المحور مع الدراسة الحالية في العينة ،حيث تناولت الدراسة الحالية في عينتها
مجموعة من طالبات الصف األول متوسط في مدينة الرياض.
سا لمهارات
 اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أدوات الدراسة ،حيث استخدمت الدراسة الحالية مقيا ً
واختبارا لحل المشكالت الرياضية.
التفكير التباعدي
ً
الدراسات السابقة المتعلقة بالتفكير التباعدي:
 هدفت دراسة أبو سكران وآخرين ( ،)2017إلى بناء برنامج مقترح قائم على القوة الرياضيَّة ،وتم تطبيق المنهج
التجريبي بالتصميم شبة التجريببي ،وقياس فاعليته في تنمية التفكير التباعدي ،لدى طالب الصف العاشر في
فلسطين .وتم تطبيق مقياس للتفكير التباعدي لخمس مهارات وهي (الطالقة – المرونة -األصالة – التحليل –
تكونت من  30طالبة من الصف العاشر األساسي بمدينة غزة،
إدراك العالقات) وت َّم تطبيقه قبلي وبعدي ،التي َّ
وتوصلت الدراسة إلى فاعل َّية البرنامج المقترح القائم على القوة الرياضيَّة ،في تنمية التفكير التباعدي لدى طلبة
الصف العاشر األساسي.
 وهدفت دراسة الشويهي ( ،)2016إلى تقديم برنامج إثرائي مقترح قائم على أنموذج ح ِّل المشكالت اإلبداعيَّة في
تدريس الرياضيات ،وفاعليته في تنمية مهارات التفكير التباعدي والدافعيَّة العقليَّة ،لدى عينة من الطالب الموهوبين
سة المنهج شبه التجريبي ،وتكونت أدوات الدراسة من مقياس مهارات
بالصف األول الثانوي ،واستخدمت ال ّدِرا َ
التفكير التباعدي المتمثلة في مهارات (الطالقة-المرونة – األصالة ) ،ومقياس الدافعيَّة العقليَّة ،وكشفت النتائج عن
تفوق الطالب الموهوبين في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير التباعدي ،ومقياس الدافعيَّة العقليَّة ،وأظهرت
نتائج هذه الدراسات إمكانيَّة تنمية مهارات التفكير التباعدي في الرياضيات لدى طلبة التعليم العام.
التعليق على المحور الثاني:
 تناو لت الدراستين السابقتين التفكير التباعدي كمتغير تابع تأثر بعدة متغيرات مستقلة ،حيث تناولت دراسة أبو سكران
وآخرين ( ،)2017القوة الرياضية في تنمية التفكير التباعدي ،ودراسة الشويهي ( )2016أنموذج حل المشكالت
اإلبداعية في الرياضيات في تنمية مهارات التفكير التباعدي.
 أجريت الدراستين السابقتين على المرحلة الثانوية
سا لمهارات التفكير التباعدي ،باإلضافة إلى مقاييس أخرى متنوعة بحسب أهداف
 استخدمت الدراستين السابقتين مقيا ً
الدراسة مثل استخدام دراسة الشويهي ( ،)2016لمقياس الدافعية العقلية.
 اتفقت الدراستين السابقتين مع الدراسة الحالية في استخدام التفكير التباعدي كمتغير تابع.
 اتفقت الدراستين السابقتين مع الدراسة الحالية في استخدام المنهج شبه تجريبي بتصميم المجموعتين المتكافئتين.
 اتفقت الدراستين السابقتين مع الدراسة الحالية في تأثر مهارات التفكير التباعدي بعدة متغيرات مستقلة مثل القوة
الرياضية في دراسة أبو سكران وآخرين ( ،)2017وأنموذج حل المشكالت اإلبداعية في دراسة الشويهي (.)2016
اختبارا لحل المشكالت الرياضية.
 اختلفت الدراسة الحالية عن الدراستين السابقتين في استخدام الدراسة الحالية
ً
حدود الدراسة:
 .1الحدود الموضوعيَّة :البرنامج التدريسي القائم على نظرية الذكاء الناجح ومهارات التفكير التباعدي(الطالقة – المرونة
– األصالة – إدراك العالقات – التصنيف) ومهارات حل المشكالت الرياضيَّة باإلضافة الى وحدة اإلحصاء
واالحتماالت في كتاب الرياضيات للصف األول المتوسط .
 .2الحدود المكانيَّة :المدارس المتوسطة الحكوميَّة للبنات في التعليم العام بمدينة الرياض.
سة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي (1440-1439هـ).
 .3الحدود الزمانيَّة :طبقت ال ّدِرا َ
منهج الدراسة وإجراءاتها:
تم استخدام المنهج التجريبي بالتصميم شبه التجريبي ،وبتصميم المجموعتين المتكافئتين الضابطة والتجريبية.
مجتمع الدراسة:
ّ
سة من طالبات الصف األول المتوسط في مدارس التعليم العام الحكوميَّة بمدينة الرياض في العام
وتكون مجتمع الدِرا َ
َّ
الدراسي (1440-1439هـ) ،للفصل الدراسي الثاني والبالغ عددهن ( )31375طالبة( .وزارة التعليم1440 ،هـ).
عينة الدراسة:
تمثلت عينة الدراسة في فصلين من فصول الصف األول متوسط تم اختيارهما بالطريقة العشوائيَّة العنقودية ،وتم
كوحْ َدة للع ِيّنة( .أبو عالم2007 ،م ،ص )72
اختيار وحدة المجموعةَ (الفصل) َ
متغيرات الدراسة:
المتغير المستقل :برنامج تدريسي قائم على نظرية الذكاء الناجح
المتغير التابع :التفكير التباعدي – حل المشكالت الرياضية
أدوات الدراسة:
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أوالً :مقياس مهارات التفكير التباعدي
تكونت الدرجة الكلية للمقياس من ( )30درجة لقياس مهارات لتفكير التباعدي ،وللتأكد من صدق مقياس مهارات التفكير
التباعدي تم عرضه بصورته األولية على مجموعة من المحكمين وعددهم ( )16محك ًما من المختصين في مناهج الرياضيات،
للتأكد من صالحية المقياس .كما تم حساب صدق معامل االتساق الداخلي للمقياس بحساب معامل االرتباط بيرسون بين درجة
كل فقرة في المقياس بالدرجة الكلية للمحور المنتمية ،وتم حساب اتساق محاور المقياس مع المقياس ككل بشكل عام حيث نتج
أن معامالت االرتباط (بيرسون) لمحاور المقياس قد تراوحت بين ( )0.829-0.691وهي قيم معامالت ارتباط مقبولة وجميعها
دال إحصائيًا عند ُم ْست ًَوى (.)0.01
وتم تطبيق المقياس على العينة االستطالعية للدراسة والتي تكونت من ( )32طالبة ثم تمت إعادة تطبيقه بفارق زمني
مقداره أسبوعين ثم تم حساب معامل ألفا كرونباخ للحكم على قوة ثبات المقياس ،حيث بلغ معامل ألفا كرونباخ الكلي للمقياس
( )0.796وهو معامل يدل على ثبات مقبول للمقياس
ثانياً :اختبار مهارات حل المشكالت الرياضية:
تكونت الدرجة الكلية لالختبار من ( )32درجة  ،تمنح درجة واحدة لكل إجابة صحيحة وصفر لكل إجابة خاطئة في
األسئلة الموضوعية ذات االختيار من المتعدد ،والتي تحتوي على مشكالت رياضية ،أما األسئلة المقالية التي تحتوي على
مشكالت رياضية تتطلب ً
حال وفق خطوات حل المشكالت الرياضية وفق نموذج بوليا فتبلغ أعلى درجة أربع درجات لكل
مشكلة .وللتأكد من صدق اختبار مهارات حل المشكالت الرياضية تم عرضه بصورته األولية على مجموعة من المحكمين
وعددهم ( )17محك ًما من المختصين في مناهج الرياضيات .وتم حساب صدق معامل االتساق الداخلي لالختبار بحساب معامل
االرتباط بيرسون بين درجة كل سؤال بالدرجة الكلية لالختبار حيث نتج أن معامالت االرتباط (بيرسون) لعبارات اختبار
مهارات حل المشكالت الرياضية أرقام ( ،5و ،6و ،10و )12كانت قي ًما غير دالة إحصائيًا في المهارات األربعة ،وقد تم حذف
هذه العبارات ،أما باقي العبارات والتي كانت معامالت ارتباطها دالة عند مستوى داللة ( ،)0.05 – 0.01وهي معامالت
ارتباط مقبولة .وتم حساب اتساق المهارات الرئيسية مع االختبار ككل بشكل عام واتضح أن معامالت االرتباط (بيرسون)
لمهارات االختبار قد تراوحت بين ( )0.912-0.789وهي قيم معامالت ارتباط مقبولة وجميعها دالة إحصائيًا عند ُم ْست ًَوى
(.)0.01
ثالثاً :البرنامج التدريسي
تم تنفيذ البرنامج التدريسي على وحدة اإلحصاء واالحتماالت من كتاب الرياضيات للصف األول المتوسط الفصل
الدراسي الثاني(1440-1439هـ) ،المتضمنة ثمانية دروس بواقع خمس حصص أسبوعية ،واشتمل البرنامج على  22حصة
دراسية.
للتأكد من صدق البرنامج التدريسي القائم على نظرية الناجح (صدقًا ظاهريًا) تم إرسال البرنامج التدريسي ومكوناته
(معايير بناء البرنامج التدريسي-النبذة التعريفية للبرنامج التدريسي-دليل المعلم-كتاب الطالب) إلى مجموعة من المحكمين
المختصين في مناهج الرياضيات وعددهم ( )11وتم رصد استجابات المحكمين للبرنامج التدريسي ومكوناته بهدف التعرف
على المالحظات المطلوبة .وقد تم تعديل البرنامج التدريسي في ضوء أراء المحكمين.
األساليب اإلحصائيَّة
ّ
 .1الت َّ ْكراراتُ
المئويَّة.
س
ن
وال
بُ
ِ
ِ َ
عامل ارتباط بيرسون.
ُ .2م ِ
 .3معامل ألفا كرونباخ.
س َ
يِ.
ط ْي درجات
.4
اختبار (ت) للمجموعات المتجانسة ،للداللة على الفروق بين متو ِ ّ
ُ
ي ِ والبَ ْع ِد ّ
ِ
التطبيقين :القَ ْب ِل ّ
 .5اختبار معادلة بالك ( )Blackللكسب المعدل لقياس فاعليَّة المتغ ِّير المستقل.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
ما مهارات التفكير التباعدي التي ينبغي تعليمها لطالبات الصف األول المتوسط؟
تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل اآلتي:
 .1مراجعة وثيقة سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية بهدف معرفة مهارات التفكير عامة ومهارات التفكير
التباعدي خاصة.
 .2االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمهارات التفكير التباعدي.
 .3مراجعة أهداف تعليم الرياضيات في المرحلة المتوسطة عامة ،وللصف األول المتوسط خاصة.
 .4االطالع على االتجاهات الحديثة في تدريس الرياضيات للمرحلة المتوسطة.
وقد تم تحديد قائمة بمهارات التفكير التباعدي الواجب توافرها لدى طالبات الصف األول المتوسط والتي تكونت من 5
مهارات رئيسة يتفرع منها  11مهارة فرعية ولها  22مؤشر يدل عليها ،وعرضت على مجموعة من المحكمين المختصين
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بمناهج الرياضيات وذلك بعد حساب معدالت اتفاق المحكمين على القائمة وحذف المهارات التي حازت على معدل اتفاق أقل
( ،)%50والتي تمثلت فيما يلي:
جدول ( )1مهارات التفكير التباعدي.
المهارات
المهارة
المؤشرات
الفرعية
األساسية
 1إنتاج المتعلم أكبر عدد ممكن من األفكار الجديدة.
طالقة األفكار 2 .تقديم المتعلم أكبر عدد ممكن من األمثلة العملية.
 3توظيف المتعلم أكبر عدد ممكن من األفكار الجديدة.
الطالقة.
 4رسم المتعلم أكبر عدد ممكن من األشكال.
طالقة األشكال.

المرونة.

مرونة تلقائية.
مرونة تكيفية.
الجدة.

األصالة.
الندرة.
التعميم.
إدراك العالقات.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

قدرة المتعلم على تقديم أكبر عدد ممكن من اإلضافات إلى أشكال معينة ،لتكوين
رسوم حقيقية.
قدرة المتعلم على التفكير في مواقف غير محددة.
تغيير المتعلم سلوكه بهدف مواجهة مواقف جديدة.
تفكير المتعلم بطريقة جديدة.
وصول المتعلم إلى أمثلة جديدة.
تفكير المتعلم بطريقة غير مألوفة.
تفكير المتعلم ضمن معايير محددة.
ربط المتعلم بين المعلومات.
تشكيل المتعلم تعميمات صحيحة.
أفكارا وعالقات مجردة.
إنتاج المتعلم
ً
تحديد المتعلم موضع الخطأ.

اكتشاف الخطأ.
 16تصحيح المتعلم الخطأ.
 17إعادة المتعلم ترتيب المعلومات بطريقة تحليلية.
الترتيب.
 18تحديد المتعلم الصلة بين المعلومة والموقف التعليمي.
التمييز.
 19تصنيف المتعلم المعلومة إلى فرض أو تعميم أو حقيقة.
التصنيف.
 20استنتاج المتعلم نقاط االختالف.
 21استنتاج المتعلم نقاط التشابه.
المقارنة.
 22قدرة المتعلم على التلخيص.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة سحر شحادة (2010م) ودراسة الشويهي (2016م) في مهارات الطالقة والمرونة
واألصالة ،كما تتفق مع دراسة ربابعة (2017م) في مهارة الطالقة والمرونة .وأيضًا اتفقت مع دراسة أبو سكران (2017م)
في مهارة الطالقة والمرونة واألصالة وإدراك العالقات .إال أن هذه الدارسة اختلفت مع الدراسات السابقة في مهارة التصنيف
ولعل هذا االختالف نتيجة اعتماد الدراسات السابقة في تحديد مهارات التفكير التباعدي على بناء قائمة بالمهارات ثم تحكيمها،
إال أن الدراسة الحالية اعتمدت على بناء قائمة محكمة من المختصين ،ثم تحويلها إلى استبانة لمسح أراء الخبراء والمختصين
في الرياضيات مما نتج عنها مهارات قد تكون أشمل.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
س :2ما البرنامج التدريسي القائم على مبادئ نظريَّة الذكاء الناجح لتنمية التفكير التباعدي ومهارات حل المشكالت الرياضيَّة ،لدى
طالبات الصف األول المتوسط؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم القيام بالخطوات اإلجرائية اآلتية لبناء البرنامج القائم على نظرية الذكاء الناجح بهدف قياس
فاعليته في تنمية مهارات التفكير التباعدي الخمسة ،ومهارات حل المشكالت الرياضية ،وذلك من خالل :
 .1االطالع على األدبيات والبحوث التربوية والدراسات السابقة المتعلقة بتطوير البرامج التدريسية ومبادئ نظرية الذكاء
الناجح وتطبيقاتها التربوية.
 .2االطالع على األدبيات التي تصف خصائص نمو طالبات المرحلة المتوسطة المعرفية والمهارية.
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 .3تم تحديد األهداف التي سيتضمنها البرنامج بما يتناسب مع طالبات الصف األول المتوسط وطبيعة علم الرياضيات.
 .4صياغة األنشطة في ضوء األبعاد الرئيسية التي تم تحديدها للبرنامج وفي ضوء مبادئ نظرية الذكاء الناجح ،وطرائق
التدريس المناسبة واإلستراتيجيات وأساليب التقويم ومن ثم تحكيم البرنامج بصورته األولية.
 .5تم تعديل البرنامج بنا ًء على آراء المحكمين وملحوظاتهم بحيث يصبح صال ًحا للتطبيق.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:
س :3ما فاعليَّة البرنامج التدريسي القائم على نظريَّة الذكاء الناجح في تنمية التفكير التباعدي ،لدى طالبات الصف األول المتوسط؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقلتين (التجريبية-الضابطة) ،على النحو التالي:
جدول ( )2نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين وداللته اإلحصائية للفروق بين متوسطات المجموعة التجريبية والضابطة في
القياس البعدي لمقياس التفكير التباعدي.
حج معدل
المتوس االنحرا
الداللة
الكس
م
إيتا
نسبة
قيمة
ف
التطبي المجموع العد ط
اإلحصائ
المهارة
ب
تربيع األ
الخطأ
الحساب المعيار (ت)
د
ة
ق
ية
العام
ثر
ي
ي
التجريبية
1.497
4.63 30
كبي
البعدي .
0.6
 0.00دال
ر
7.339
الطالقة.
إحصائيًا 4
0
.
الضابطة
جدا ً
1.155
2.10 30
.
التجريبية
1.230
3.93 30
كبي
البعدي .
0.4
 0.00دال
ر
3.101
المرونة.
إحصائيًا 3
3
.
الضابطة
جدا ً
2.145
2.53 30
.
التجريبية
1.264
4.30 30
كبي
البعدي .
0.5
 0.00 10.43دال
ر
األصالة.
إحصائيًا 4
0
4
.
الضابطة
جدا ً
817.
1.43 30
.
1.37
التجريبية
1.251
4.23 30
كبي
إدراك
البعدي .
0.8
 0.00دال
ر
5.165
العالقات
إحصائيًا 4
0
.
الضابطة
جدا ً
.
1.093
2.67 30
.
التجريبية
1.137
4.87 30
كبي
التصنيف البعدي .
0.8
 0.00دال
ر
9.436
إحصائيًا 6
0
.
.
الضابطة
جدا ً
1.189
2.03 30
.
التجريبية
2.942 21.97 30
كبي
البعدي .
0.8
 0.00 13.62دال
الدرجة
ر
9
ًا
ي
إحصائ
0
0
.
الكلية.
الضابطة 3.411 10.77 30
جدا ً
.
تشير نتائج الجدول السابق إلى وجود أثر للمتغير المستقل (البرنامج التدريسي القائم على نظريَّة الذكاء الناجح) على
المتغير التابع (مهارات التفكير التباعدي) لدى طالبات المجموعة التجريبية في القياس البعدي ،كما يتبين أن حجم تأثير المتغير
المستقل في المتغير التابع الخاص بالقياسين القبلي والبعدي لمهارات التفكير التباعدي في المجموعة التجريبية ،وهي قيم تدل
على حجم تأثير كبير ،يعزى إلى المتغير المستقل.
س َ
ط ْي
ن
صت على أنه« :يو َج ُد فرق دال إحصائيًّا عند مستوى ( )0.05بين متو ِ ّ
وبنا ًء على ما سبق تم قبول الفرضية التي ّ
درجات الطالبات في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس مهارات التفكير التباعدي».

372

كما يتبيّن أن نسبة الكسب المعدل لبالك في المجموعة التجريبية ضمن القياسين القبلي والبعدي لمقياس مهارات التفكير
التباعدي بلغت ( ،)1.37ويالحظ أن نسبة الكسب المعدل لبالك في المجموعة التجريبية تقع في المـدى الذي حدده ()Black
للفاعلية وهو من ( )2-1حتى تعد فاعلية الطريقة مقبولة (السليم ،2003 ،ص  ،)264وهذا ما يد ّل على فاعلية البرنامج
التدريسي القائم على نظريَّة الذكاء الناجح في تنمية مهارات التفكير التباعدي لدى طالبات الصف األول المتوسط.
وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن نظرية الذكاء الناجح تقوم على أن الهدف من التدريس هو إيجاد قاعدة معرفية لدى الطالب
وذلك من خالل بناء قاعدة منظمة ومرنة يمكن استرجاعها بسهولة ،باإلضافة الى انه من مبادئ التدريس وفق نظرية الذكاء
الناجح يجب ان يتضمن التدريس تعليم للقدرات التحليلية واإلبداعية والعملية لذا استطعن الطالبات ممارسة مهارة الطالقة في
إنتاج أفكار رياضية جديدة وممارسة مهارة المرونة والتماشي مع التغير المستمر من خالل ممارسة بدائل رياضية مختلفة وإنتاج
أفكار تتسم باألصالة وإيجاد العالقات فيما بينها وبين القاعدة المعرفية التي عمد البرنامج إلى بنائها لدى الطالبات ،ما مكنهن من
تطوير مهارات التفكير التباعدي.كما أن البرنامج القائم على نظرية الذكاء الناجح قد استخدم القدرات التحليلية لدى الطالبات من
خالل تمكينهن من تحديد نقاط القوة وا لضعف لديهن في مواقف التفكير المختلفة واالنطالق منها في تطوير حلول جديدة قائمة
على أفكار إبداعية غير مألوفة.
النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:
حل المشكالت الرياضيَّة لدى طالبات
س :4ما فاعليَّة البرنامج التدريسي القائم على نظريَّة الذكاء الناجح في تنمية مهارات ِّ
الصف األول المتوسط؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقلتين (التجريبية-الضابطة) ،على النحو التالي:
جدول ( ) 3نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين وداللته اإلحصائية للفروق بين متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة
في التطبيق البعدي الختبار حل المشكالت الرياضية.
المهار
ة

التطبي
ق

أفهم.

بعدي.

أخطط .بعدي.

أحل.

بعدي.

أتحقق.

بعدي.

الدرجة
الكلية.

بعدي.

المتوس
ط
الحساب
ي

االنحرا
ف
المعيار
ي

التجريبية30 .

5.73

1.799

30

4.43

1.612

التجريبية30 .

7.50

1.548

30

5.03

2.684

التجريبية30 .

6.70

1.489

30

5.07

1.230

التجريبية30 .

5.60

1.868

30

4.07

1.574

25.53

3.674

المجموع
ة

الضابطة.

الضابطة.

الضابطة.

الضابطة.

العد
د

التجريبية30 .
الضابطة.

30

18.60

3.410

الداللة
اإلحصائ
ية

إيتا
تربيع

حجم
األثر

2.94
8

0.00
5

دال
إحصائيًا

0.1
8

كبير
.

4.36
0

0.00
0

دال
إحصائيًا

0.1
7

كبير
.

4.63
2

0.00
0

دال
إحصائيًا

0.3
1

كبير
جدًا.

3.43
8

0.00
1

دال
إحصائيًا

0.2
6

كبير
جدًا.

قيمة
(ت)

نسبة
الخطأ

7.57
6

0.00
0

دال
إحصائيًا

0.3
3

معدل
الكس
ب
لبالك

1.10

كبير
جدًا.

يتضح من خالل النتائج السابقة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة لصالح التجريبية
صت على أنه« :يو َج ُد فرق دا ّل إحصائيًّا عند مستوى
في مهارات حل المشكالت وبنا ًء على ما سبق تم قبول الفرضية التي ن ّ
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س َ
ط ْي درجات الطالبات في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات حل
( )0.05بين متو ِ ّ
المشكالت الرياضية».
ويتضح حجم تأثير المتغير المستقل (البرنامج التدريسي القائم على نظريَّة الذكاء الناجح) في المتغير التابع الخاص
بالقياسين القبلي والبعدي لمهارات حل المشكالت الرياضية في المجموعة التجريبية وهي قيم تدل على حجم تأثير كبير ،يعزى
إلى المتغير المستقل.
كما يتبيّن أن نسبة الكسب المعدل لبالك في المجموعة التجريبية ضمن القياسين القبلي والبعدي الختبار مهارات حل
المشكالت الرياضية بلغت ( ،)1.10ويالحظ أن نسبة الكسب المعدل لبالك في المجموعة التجريبية تقع في المـدى الذي حدده
( )Blackللفاعلية ،وهو من ( )2-1حتى تعد فاعلية الطريقة مقبولة (السليم ،2003 ،ص  ،)264وهذا ما يد ّل على فاعلية
البرنامج التدريسي القائم على نظريَّة الذكاء الناجح في تنمية مهارات حل المشكالت الرياضية لدى طالبات الصف األول
المتوسط.
وتعزى هذه النتيجة إ لى أن أحد المبادئ التي يقوم عليها التدريس وفق نظرية الذكاء الناجح هي التدريس بطريقة حل
المشكالت ،وبذلك فإن البرنامج الحالي كان أكثر اتساقًا مع مهارات حل المشكالت الرياضية ،كما أن النظرية تعتمد على
االستفادة من المعارف والخبرات السابقة في فهم المشكلة الرياضية ببناء قاعدة معرفية منظمة لتخطيط الحل ،ثم تطبيق خطوات
الحل المقترحة وإثبات صحة الفروض وإثبات تحققها ،فالبرنامج الحالي يقوم على تحديد المعطيات والمطلوب الواردة في
المشكلة الرياضية بطريقة تحليلية واستكمال الحل من خالل الفروض المقترحة باختبارها وإثبات صحتها ،كما يعتمد البرنامج
الحالي على تحدي قدرات الطالبات للوصول إلى حل المشكلة وإثبات صحة الحل من خالل زيادة دافعيتهن للوصول إلى الحل،
كما اهتم البرنامج الحالي بالفروق الفردية عند حل المشكالت الرياضية ودعم الطالبات المستمر فهو يساعد على تخطي الطالبات
عقبات البح ث عن حلول للمشكالت الرياضية وفي الوقت نفسه ربط البرنامج بين مهارات التفكير التباعدي ومهارات حل
المشكالت ،والتي تسهم كل منهما في تنمية اآلخر وهذه قد تكون إضافة للدراسة الحالية.
توصيات الدراسة:
 االستفادة من قائمة مهارات التفكير التباعدي وتعميمها على المواد األخرى.
 تدريب المعلمين عامة ومعلمي الرياضيات خاصه على برامج تنمية مهارات التفكير ومهارات حل المشكالت.
 تضمين المناهج الدراسية مزيدًا من األنشطة التي قد تسهم في تنمية مهارات التفكير عامة ومهارات التفكير التباعدي
خاصة.
مقترحات الدراسة:
 برنامج تدريسي قائم على نظرية الذكاء الناجح وفاعليته في تنمية التفكير الرياضي ومهارات حل المشكالت الرياضية
لدى طالبات المرحلة المتوسطة.
 برنامج تدريبي قائم على نظرية الذكاء الناجح وفاعليته في تنمية مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت الرياضية لدى
طالبات المرحلة الثانوية.
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تقويم محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط في ضوء أبعاد محو األمية المالية
في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ()PISA
أ.عائشه بنت جميعان بن عطاهللا العلوني الجهني
إدارة تعليم المدينة
المستخلص:
ه دفت الدراسة إلى تقويم محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط في ضوء أبعاد محو األمية المالية في البرنامج الدولي
لتقييم الطلبة ( .)PISAاعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المتمثل في تحليل المحتوى ،ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد أداة
الدراسة والمتمثلة في بطاقة تحليل محتوى تشتمل على أبعاد  PISAلمحو األمية المالية ،وتكونت عينة الدراسة من محتوى
كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط (بجزأيه) ،وبعد تطبيق األداة وإجراء المعالجات اإلحصائية تم التوصل إلى النتائج
التالية:







بلغت نسبة المسائل المتعلقة بالسياق المالي) ( ٪2.72من مسائل كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط (بجزأيه)؛
والتي بلغ عددها ( )82مسألة من أصل ( )3017مسألة.
فيما يتعلق ببعد المحتوى فإن النسبة األكبر كانت المسائل المطروحة ضمن مجال " تخطيط وإدارة الشئون المالية"
والتي بلغت ( )٪28.05من إجمالي األسئلة المطروحة ضمن سياق مالي .كما بلغت نسبة األسئلة المطروحة في
محتوى "المال والمعامالت" ( .)٪ 19.5بينما لم توجد أي مسائل أو مشكالت تتناول محتوى "المخاطر والعائد"
ومحتوى "المشهد المالي".
فيما يتعلق ببعد العمليات فإن أكثر العمليات تضمينا ً "تحديد المعلومات المالية" بنسبة ( ،)٪20.73يليها "تحليل
المعلومات في سياق مالي" بنسبة ( .)٪18.29وهذا يتفق مع النسب المستهدفة في تقييم محو األمية المالية .أما محور
"تقييم القضايا المالية وتفسيرها وتبريرها" فلم توجد أي مسائل ومشكالت تتضمن هذا المحور .كما أن محور " فهم
وتطبيق المعرفة المالية" توفر بنسبة ( )٪9.52وهي أقل من النسبة المستهدفة.
فيما يتعلق ببعد السياقات فإن ما نسبته ( )٪59.77من المشكالت التي تضمنت سياق مالي لم ترتبط بأي من السياقات
األربعة المحددة وإنما طرحت بشكل عام ،وبلغت نسبة المشكالت المطروحة ضمن سياق "التعليم والعمل"
( ،)٪21.95يليها المشكالت المطروحة ضمن سياق "شخصي" ( ،)٪15.85وفي السياق "المجتمعي" كانت النسبة
( ،)٪2.44كما أنه لم توجد أي مشكالت طرحت ضمن سياق "المنزل واألسرة".

الكلمات المفتاحية :تقويم كتاب الرياضيات ،محو األمية المالية ،تحليل محتوى ،البرنامج الدولي لتقييم الطلبة.
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abstract:
The current study aimed to evaluate the content of the math book for the third
intermediate grade Based on the dimensions of financial literacy in the Programme for
International Student Assessment (PISA). The study relied on the descriptive approach
represented in content analysis. So, to achieve the goal of the study, the study tool was
prepared and represented on a content analysis card that includes the dimensions of
Financial Literacy PISA.
The following results were reached:








The percentage of questions related to the financial context were by (2.72%) of
the questions of mathematics textbook for the third intermediate grade; which were
(82) problems out of (3017) problems.
Regarding the content dimension, the largest percentage was the questions
raised within the field of "planning and managing financial affairs", which amounted
by (28.05%) of the total questions asked within the financial context, In addition,
The percentage of questions asked was in the content of "money and transactions"
by (19.5%). However, there were no questions or problems dealing with “risk and
reward” content and “financial landscape” content.
Regarding the dimension of operations, the most inclusion process is “identifying
financial information” by (20.73%), then “analyzing information in a financial
context” by (18.29%). This is in line with the target ratios for assessing financial
literacy. Another research question discussed "assessing, interpreting and
justifying financial issues". In this regard, there were no questions and problems
that included this theme. Also, the "understanding and applying financial
knowledge" theme is existing by (9.52%) which is less than the targeted
percentage.
Regarding the dimension of the contexts, (59.77%) of the problems that involved
a financial context were not related to any of the four specific contexts, but were
raised in general, and the percentage of problems raised within the context of
"education and work" by (21.95%), followed by the problems raised within the
context "Personal" by (15.85%), and in the "societal" context, the percentage was
(2.44%), in addition, there were no problems raised within the context of "home
and family."

Keywords: mathematics textbook Assessment, content analysis, Financial
Literacy, Programme for International Student Assessment.
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المقدمة:
ترتكز رؤية المملكة العربية السعودية  2030على ثالث محاور وهي :المجتمع الحيوي ،واالقتصاد المزدهر ،والوطن
الطموح .ورؤية أي دولة لمستقبلها تنطلق من مكامن القوة فيها ،ويعتبر رأس المال البشري أهم مكامن القوة لتحقيق أهداف هذه
الرؤية .لذلك نصت رؤية المملكة العربية السعودية  2030على "تعد مهارات أبنائنا وقدراتهم من أهم مواردنا وأكثرها قيمة
لدينا ،وسنسعى إلى تحقيق االستفادة القصوى من طاقاتهم ،وإتاحة الفرص للجميع وإكسابهم المهارات الالزمة التي تمكنهم من
السعي نحو تحقيق أهدافهم"(رؤية  2030المملكة العربية السعودية.)36 ،2016 ،
وفي ظل التطور التقني والعلمي واالقتصادي ،والذي يتطلب إعداد القوة البشرية المدربة والقادرة على مواكبة هذه
التطورات .وفي ظل تعدد األدوات والمنتجات المالية المعقدة والمرتفعة المخاطر ،وتأثيرها على حياة األفراد .وألن التعليم من
أهم المقومات األساسية التي ترتكز عليها الدول في بناء مستقبلها وأحد دعائم خطط التنمية االقتصادية ،جاء اهتمام الدول بالتعليم
المالي .ففي عام  ، 2002شرعت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في مشروع تعليمي مالي بعيد المدى لمعالجة مخاوف
الحكومات الناشئة بشأن العواقب المحتملة النخفاض مستويات معرفة القراءة والكتابة المالية)OECD, 2019, 125( .
أحد المعالم البارزة في مشروع التعليم المالي اعتماد التوصية بشأن المبادئ والممارسات الجيدة للتعليم المالي من قبل
مجلس منظمة التعاون االقتصادي والتنمية The Organisation for Economic Co-operation and
 ) Development (OECDإدراكا للطبيعة العالمية المتزايدة لقضايا محو األمية المالية والتعليم .ففي عام  2005جاءت
توصية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDوالتي تنص على أن "التعليم المالي يجب أن يبدأ في المدرسة .ويجب
تثقيف الطالب حول المسائل المالية في أقرب وقت ممكن من حياتهم"( .)OECD,2005,5كما جاءت توصية  OECDمن
أجل تزويد الطالب بالمهارات الحياتية األساسية قبل أن يصبحوا مستهلكين ماليين نشطين ،ومن أجل توفير الكفاءة النسبية
لتوفير التعليم المالي في المدارس.
يعرفها ( )Mitchell,2014 & Lusardiعلى أنها "القدرة على
ومن هنا برزت أهمية محو األمية المالية والتي ّ
معالجة المعلومات االقتصادية واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التخطيط المالي ،وتراكم الثروة ،والديون ،والمعاشات التقاعدية".
كما تعرفها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDعلى أنها "مجموعة من الوعي والمعرفة والمهارات والمواقف والسلوك
الالزمة التخاذ القرارات السليمة في سياق مالي " (.)OECD,2012,12
ويعتبر البرنامج الدولي لتقييم الطالب Programme for International Student Assessment
 )(PISA,2012أول دراسة دولية واسعة النطاق لتقييم معرفة القراءة والكتابة المالية ،التي يتم تعلمها داخل المدرسة وخارجها،
للطالب الذين تبلغ أعمارهم  15عا ًما؛ والذين يقتربون من نهاية التعليم اإللزامي .وهي تقيّم مدى امتالك الطالب للمعرفة
والمهارات الضرورية التخاذ القرارات والخطط المالية لمستقبلهم .حيث تم تصميم تقييم محو األمية المالية بتنظيم مجال التقييم
في ثالثة أبعاد رئيسية هي :المحتوى ،العمليات ،والسياقات.
وتظهر نتائج تقييمات  PISAلمحو األمية المالية لعامي  2012و 2015وجود فرق مالحظ في أداء الطالب في
معرفة القراءة والكتابة المالية في كل دولة .ويرتبط هذا الفرق بالحالة االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألسرة
( .)OCED,2012;2015كما تشير األدلة التجريبية الموجودة إلى أن األفراد في كل من االقتصاديات المتقدمة والناشئة
الذين تعرضوا لتعليم مالي جيد النوعية هم في الغالب أكثر نجا ًحا من غيرهم في التخطيط للمستقبل واالدخار واالنخراط في
سلوكيات مالية ناجحة.)Amagir et al., 2018; Atkinson et al., 2015; Bruhn et al., 2016( .
ومن أجل توفير تكافؤ الفرص ،من المهم تقديم التعليم المالي ألولئك الذين لم يتمكنوا من الحصول عليه عبر أسرهم.
لذلك يجب أن تقوم المدارس بتقليل الفجوات بين الطالب من حيث الثقافة المالية ( .)Mundy,2009ويرى ( Suiter ve
 )McCorkle, 2001أن دمج مفاهيم محو األمية المالية في الموضوعات التي تقدم للطالب يساعد على ربط هذه الموضوعات
بحياتهم اليومية كما يساعد على تسريع عملية االستيعاب المفاهيمي.
يعتبر المنهج المدرسي من أهم مصادر المعلومات التي تزود الطالب بالمعلومات والمهارات الالزمة للمستقبل ،بما
يعدهم كمواطنين فاعلين في مجتمعهم ،وبما يؤهلهم التخاذ القرارات المستنيرة ،وتحقيق التنمية المستدامة ،ومواكبة التطورات
االقتصادية الحالية والتكيف مع التطورات المستقبلية .ويمثل تقويم المناهج إحدى العمليات الضرورية في العملية التربوية ،لما
ينتج عنه من مراجعة ومتابعة وتعديل من أجل تحقيق التالؤم مع حاجات الفرد والمجتمع ولمواكبة الثورة المعرفية في كافة
االتجاهات .وفي الوقت الحاضر اقترن تقويم المناهج بتحليل محتواها ،حيث يتمثل تحليل المحتوى بإحصاء المعلومات األساسية
في المقرر الدراسي؛ أي تجزئة المحتوى إلى مكوناته( .أبو شقير وحلس)2010 ،
وأشار ( ) Lusardi,2012أن محو األمية المالية ومحو األمية الرياضية مترابطتان ألن معظم القرارات المالية تتم
ُعرف برنامج تقييم الطالب الدولي PISAمحو األمية الرياضية بأنها "القدرة على صياغة واستخدام
على أساس عددي .وي ّ
وتفسير الرياضيات في سياقات مختلفة" ( .)PISA,2015,37والذي يهدف إلى تقييم كيف يمكن للطالب فهم وتطبيق المعرفة
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الرياضية في المواقف الجديدة والغير اعتيادية .ورغم أنه يتم تناول محو األمية الرياضية ومحو األمية المالية في تقييم PISA
كأقسام منفصلة ،إال أن المحتوى المشترك لهذين القسمين يقاس باألسئلة المعتمدة على العمليات الحسابية األساسية.
وحيث أن أحد األهداف الرئيسية لمنهج الرياضيات هو تمكين الطالب من فهم واستخدام المفاهيم الرياضية في سياقات
الحياة اليومية ،فإن الس ياق المالي أحد السياقات الواقعية التي توفر فرصة لطرح مشكالت رياضية ،كما أن التفكير الرياضي
يوفر وسيلة وطريقة لحل مشكلة مالية .ولهذه الصلة بين محو األمية المالية ومحو األمية الرياضية جاءت هذه الدراسة من أجل
تقويم محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط في ضوء أبعاد محو األمية المالية في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
إدرا ًكا ألهمية محو األمية المالية للطالب ،ودورها في تحسين معارف ومهارات األجيال المستقبلية ،بدأت العديد من
الدول في تطوير برامج التعليم المالي .وتشمل هذه الجهود المبذولة إلدخال موضوعات محو األمية المالية في المواد الدراسية
الحالية خصوصا الرياضيات ،باإلضافة إلى األنشطة الالمنهجية ،بما يوفر الحد األدنى من الثقافة المالية للمواطنين وبما يؤهلهم
إلدارة أمورهم المالية على وجه يجنبهم الوقوع في المخاطر مستقبالً.
وفي تقرير ( ،)PISA,2012فإنه يتم قياس المحتوى المشترك بين محو األمية الرياضية ومحو األمية المالية باألسئلة
التي تعتمد على العمليات الحسابية األساسية والتي قد يواجهها الطالب في حياتهم اليومية .كما أنه يمكن معالجة محو األمية
المالية في مجاالت التعلم األخرى في منهج الرياضيات كالجبر ومعالجة البيانات والقياس والهندسة .وبما أن منهج الرياضيات
يستخدم كأداة الكتساب العمليات الرياضية حول المحتوى المالي ،وأن المفاهيم المالية تعمل كسياق لبناء المشكالت الرياضية،
جاءت هذه الدراسة لتقويم محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط في ضوء أبعاد محو األمية المالية في البرنامج
الدولي لتقييم الطالب  PISAوذلك من خالل اإلجابة على السؤال الرئيس:
ما مدى تضمين محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط ألبعاد محو األمية المالية في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة
()PISA؟
ويتفرع منه األسئلة التالية:
 .1ما مدى تضمين مشكالت السياق المالي في كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط؟
 .2ما مدى تضمين محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط بجزأيه لمتطلبات بعد المحتوى لمحو األمية
المالية في ()PISA,2018؟
 .3ما مدى تضمين محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط بجزأيه لمتطلبات بعد العمليات لمحو األمية
المالية في ()PISA,2018؟
 .4ما مدى تضمين محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط بجزأيه لمتطلبات بعد السياق لمحو األمية المالية
في ()PISA,2018؟
أهداف الدراسة:
سعت هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية:
 .1التعرف على مدى تضمين مشكالت السياق المالي في كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط.
 .2التعرف على مدى تضمين محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط بجزأيه لمتطلبات بعد المحتوى لمحو
األمية المالية في (.)PISA,2018
 .3التعرف على مدى تضمين محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط بجزأيه لمتطلبات بعد العمليات لمحو
األمية المالية في (.)PISA,2018
 .4التعرف على مدى تضمين محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط بجزأيه لمتطلبات بعد السياق لمحو
األمية المالية في (.)PISA,2018
أهمية الدراسة:
 .1تأتي الدراسة الحالية استجابة لما تنادي به منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDبوجوب البدء في
التعليم المالي في المدارس في أقرب وقت ممكن .وتكمن أهمية الدراسة في استهدافها أبعاد محو األمية المالية
والتي تناولها البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ( ،)PISAوالتي لم توجد دراسة تناولتها بالبحث – على حد علم
الباحثة  -لذلك قد تفيد ا لدراسة في توجيه أنظار القيادات التربوية وصانعي المناهج في وزارة التعليم بالمملكة
العربية السعودية حول واقع محو األمية المالية في كتب الرياضيات .ودرجة تضمين أبعاد محو األمية المالية
في محتواها ،وبالتالي الوقوف على مدى قرب مناهج الرياضيات الحالية أو بعدها من االتجاهات العالمية
الحديثة.
 .2توفر الدراسة أداة تحليل المحتوى تتضمن أبعاد البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ()PISAلمحو األمية المالية ،مما
قد يفيد الباحثين الحقا ً لتطبيق األداة على مقررات أخرى.
حدود الدراسة:
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اقتصرت الدراسة على تقويم محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط بجزأيه (الفصل الدراسي األول ،والفصل
الدراسي الثاني) من نسخة عام  ،2019 /1441والمطبق في المملكة العربية السعودية في العام الراسي 1441/1440هـ ،كما
اقتصرت على الموضوعات األساسية ولم يتم تناول موضوعات التهيئة واالستكشاف واختبارات الفصل بالتحليل.
مصطلحات الدراسة:
تقويم:
ويقصد به " العملية التشخيصية العالجية والوقائية ،التي تهدف بالدرجة األساس إلى الكشف عن جوانب القوة في
الشيء المراد تقويمه ،وذلك من أجل العمل على دعمها أو تعزيزها ،ثم تحديد نقاط الضعف فيه ،كي يتم بذل الجهود الحثيثة في
سبيل إصالحها أو التخلص منها ،بحيث يتم في نهاية هذه العملية إصدار حكم على الشيء الذي ت ّم تقويمه" (سعادة والعميري،
)48 ،2019
وتعرفه الباحثة إجرائيا ً بأنه :عملية تتضمن التخطيط لجمع بيانات محددة ومنظمة للحكم على محتوى كتب الرياضيات
للصف الثالث المتوسط من حيث درجة توافر أبعاد  PISAلمحو األمية المالية ،بهدف تشخيص جوانب القوة والضعف بما
يساعد واضعي المناهج على اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتطويرها.
محتوى كتب الرياضيات:
يُعرف محتوى الكتاب بأنه ما يشمله من معلومات وحقائق وأفكـار ومفـاهيم تحملهـا رمـوز لغويـة يحكمهـا نظام
معين من أجل تحقيق أهداف معينة( .محمد ،عبد العظيم)15 ،2012 ،
وتعرفه الباحثة إجرائيا ً بأنه :بنية الرياضيات األساسية التي يتضمنها الكتاب المدرسي ،والمكونة من مجموعة من
المفاهيم والمبادئ والمهارات والمسائل ،والتي تساعد الطالب في اكتساب الخبرات التربوية.
البرنامج الدولي لتقييم الطلبة for International Student Assessment Programme
:)(PISA
ويعرف بأنه " برنامج تقييم دولي لمعرفة مدى اكتساب الطالب البالغون من العمر  15عا ًما للمعرفة والمهارات
الضرورية للمشاركة الكاملة في المجتمع بالقرب من نهاية تعليمهم اإللزامي" (.)OECD,2019,11
ويتمثل في مجموعة من االختبارات والدراسات التي تجريها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  OECDوالتي تعتبر
المعيار الدولي الرئيس لقياس جودة األنظمة التعليمية في البلدان المختلفة .ويتم تطبيق تقييم  PISAمرة واحدة كل ثالث سنوات،
لقياس قدرات الطلبة في مجاالت ا لقراءة والرياضيات والعلوم ،ويسعى إلى فحص مدى جاهزية الطالب واستعدادهم لالندماج
والمساهمة في بناء المجتمع.
ومن خالل االطالع على إطار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة  PISAفإن هذه الدراسة تستند على إطار محو األمية المالية الوراد
فيه من حيث األبعاد وسياق المشكالت في صياغة حسابية ،بما يجعلها إطار لبناء بطاقة تحليل محتوى كتاب الرياضيات للصف
الثالث المتوسط.
محو األمية المالية:
تعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية محو األمية المالية على أنها "مجموعة من الوعي والمعرفة والمهارات
والمواقف والسلوك الالزمة التخاذ القرارات السليمة في سياق مالي "()OECD,2012,12
وتعرفها الباحثة إجرائيا ً بأنها قدرة الطالب على صنع القرارات المالية الفعالة ،واإللمام بالقضايا والتحديات المالية في
مجتمعهم.
أبعاد محو األمية المالية:
حدد البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ( )PISAثالث أبعاد لمحو األمية المالية وهي)OECD,2019( :
 المحتوى :يشتمل بُعد المحتوى على مجاالت المعرفة والفهم الضرورية لمحو األمية المالية ،والتي يجب
االعتماد عليها من أجل أداء مهمة مالية معينة .ويتكون من أربع مجاالت :المال والمعامالت ،تخطيط
وإدارة الشؤون المالية ،المخاطر والعائد ،والمشهد المالي.
 العمليات :يتعلق بُعد العمليات بالعمليات المعرفية المطلوب تحقيقها ،وتصف قدرة الطالب على التعرف
على المفاهيم ذات الصلة بالمجال وتطبيقها وفهم الحلول وتحليلها وتفسيرها وتقييمها .ويشمل أربع
مجاالت مع مالحظة عدم وجود ترتيب هرمي معين لهذه المجاالت وهي :تحديد المعلومات المالية،
تحليل المعلومات في سياق مالي ،تقييم القضايا المالية ،وتطبيق وفهم المعرفة المالية.
 السياق :يتناول بُعد السياق المواقف التي يتم فيها تطبيق المعرفة المالية والمهارات .وتشمل السياقات
المحددة لتقييم  PISAلمحو األمية المالية :التعليم والعمل ،المنزل واألسرة ،الفرد ،والمجتمعية.
وستلتزم الباحثة في تحليل محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط بهذه األبعاد الثالث وما يتفرع منها من
محاور ومجاالت فرعية وفقا ً لما ورد في إطار التقييم الدولي للطلبة  PISAفي دوراته الثالث .2018 ،2015 ،2012
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الخلفية النظرية للدراسة:
محو األمية المالية:
عرفت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية التعليم المالي بأنه "العملية التي من خاللها يحسن المستهلك فهمه للمنتجات
ّ
والمفاهيم والمخاطر المالية ،وتطوير مهاراته ليصبح أكثر وعيا ً بالمخاطر والفرص المالية ،واتخاذ قرارات مستنيرة ،ومعرفة
ممن يطلب المساعدة ،واتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق الرفاهية المالية" ()OECD,2005,4
كما قدم البرنامج الدولي لتقييم الطالب  PISAتعريف محو األمية المالية التالي" :محو األمية المالية هي معرفة وفهم
المفاهيم والمخاطر المالية ،والمهارات والحوافز والثقة لتطبيق هذه المعرفة والفهم من أجل اتخاذ قرارات فعالة عبر مجموعة
من السياقات المالية ،من أجل تحسين الرفاهية المالية لألفراد والمجتمع ،وتمكين المشاركة في الحياة االقتصادية".
()OECD,2019,129
وأشار ( )OECD,2019أن هذا التعريف يشتمل على جزأين .يشير الجزء األول إلى أنواع التفكير والسلوك التي
تميز المجال .أما الجزء الثاني يشير إلى أغراض تطوير محو األمية بشكل خاص .كما تتناول تقارير Assessment and
 Analytical Framework PISAفي دورته الثالث  2018 ،2015 ،2012كل جزء من هذا التعريف باإليضاح والتفسير
كالتالي)OECD,2019( :
"محو األمية المالية"
يُنظر إلى معرفة القراءة والكتابة المالية كخط يتم عبوره بين األمية من جانب ومحو األمية من جهة أخرى ،وتمثل
مجموعة متنامية من المعارف والمهارات واالستراتيجيات المرتبطة بتطوير القدرة على التعامل مع المتطلبات المالية للحياة
اليومية في المجتمع المعاصر.
"معرفة وفهم المفاهيم والمخاطر المالية "
إن محو األمية المالية مرهون ببعض المعرفة والفهم للعناصر األساسية للعالم المالي ،بما في ذلك المفاهيم المالية
الرئيسية وكذلك الغرض والميزات األساسية للمنتجات المالية .وهذا يشمل أيضا المخاطر التي قد تهدد الرفاهية المالية وكذلك
وثائق التأمين والمعاشات التقاعدية.
"والمهارات "
تتضمن هذه المهارات عمليات معرفية عامة مثل الوصول إلى المعلومات ،والمقارنة ،واالستقراء والتقييم ،المطبقة في
السياق المالي .وهي تشمل المهارات األساسية في محو األمية الرياضية ،مثل القدرة على حساب النسبة المئوية أو التحويل من
عملة إلى أخرى ،والمهارات اللغوية ،مثل القدرة على قراءة وتفسير النصوص اإلعالنية والتعاقدية.
"الدافع والثقة"
ال يشمل محو األمية المالية المعرفة والفهم والمهارات الالزمة للتعامل مع القضايا المالية فحسب ،بل يشمل أيضًا
الدافع إلى طلب المعلومات والمشورة من أجل المشاركة في األنشطة المالية والثقة في القيام بذلك والقدرة على اإلدارة ،والعوامل
النفسية التي تؤثر على صنع القرار المالي .تعتبر هذه السمات هدفًا للتعليم المالي ،فضالً عن كونها أداة مفيدة في بناء المعرفة
والمهارات المالية.
"لتطبيق هذه المعرفة والفهم من أجل اتخاذ قرارات فعالة"
يركز  PISAعلى القدرة على تفعيل وتطبيق المعرفة والفهم في مواقف الحياة الحقيقية بدالً من إعادة إنتاج المعرفة.
عند تقييم معرفة القراءة والكتابة المالية ،يترجم ذلك إلى قياس قدرة الطالب البالغون من العمر  15عا ًما على تحويل وتطبيق
ما تعلموه إلى عملية صنع قرار فعالة .يشير مصطلح "القرارات الفعالة" إلى قرارات مستنيرة ومسؤولة تلبي هدفًا معينًا.
"عبر مجموعة من السياقات المالية"
تطبق القرارات المالية الفعالة على مجموعة من السياقات المالية المتعلقة بالحياة اليومية للطالب وخبراتهم الحالية،
والخطوات التي من المحتمل أن يتخذوها في المستقبل القريب .على سبيل المثال ،قد يتخذ الطالب الذين يبلغون من العمر 15
عا ًما قرارات مالية بسيطة نسبيًا ،مثل كيفية استخدام أموالهم الخاصة ،أو خطة الهاتف المحمول التي سيختارونها ،ولكن قد
يواجهون قريبًا قرارات رئيسية مع عواقب مالية طويلة األجل مستقبالً.
"لتحسين الرفاه المالي لألفراد والمجتمع"
تهتم محو األمية المالية بالطريقة التي يدير بها األفراد شئونهم المالية وكيف يخططون لها .مع وعيهم وفهمهم للمشهد
المالي واالقتصادي الشامل الذي يعيشون فيه .ومن المسلّم به أيضًا أن الفهم الجيد واإلدارة والتخطيط الجيدان له تأثير على
المجتمع األوسع من حيث المساهمة في االستقرار واإلنتاجية والتنمية المحلية وحتى العالمية.
"وتمكين المشاركة في الحياة االقتصادية".
مثل تعريفات  PISAاألخرى لمحو األمية ،فإن تعريف محو األمية المالية ينطوي على أهمية دور الفرد كعضو فعال
في المجتمع .األفراد ذوو المستوى العالي من اإللمام بالقراءة والكتابة المالية مهيؤون بشكل أفضل التخاذ القرارات التي تعود
بالنفع على أنفسهم ،وكذلك على تقديم الدعم االقتصادي لمجتمعهم.
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العالقة بين محو األمية المالية ومحو األمية الرياضية
يؤكد القحطاني وعبد الحميد ( )2010على العالقة بين تعليم الرياضيات والمفاهيم االقتصادية ،حيث تعتبر المفاهيم
محورا للعديد من دروس الرياضيات كالحسابات والفوائد والبيع والشراء والربح والخسارة ومعدل االستهالك ووضع
االقتصادية
ً
الميزانيات وغيرها.
لذلك يعتبر الوصول إلى مستوى معين من الحساب (أو محو األمية الرياضية) شر ً
طا ضروريًا لمحو األمية المالية.
ويرى ( Huston )2010بأنه "إذا كان الفرد يعاني عند إجراء المهارات الحسابية ،فإن هذا سيؤثر بالتأكيد على محو األمية
المالية لديه"
تعد المهارات المرتبطة بالرياضيات مثل الحس العددي ،والتمثيالت المتعددة ،ومهارات الحساب الذهني والتقدير وتقييم
معقولية النتائج جوهرية لبعض جوانب محو األمية المالية .ومن ناحية أخرى ،هناك مساحات واسعة ال تتقاطع فيها محو األمية
الرياضية ومحو األمية المالية .وكما هو محدد في إطار  PISA 2012لمحو األمية في الرياضيات ،يشتمل محو األمية
الرياضية على أربع مجاالت للمحتوى :التغيير والعالقات ،الفضاء والشكل ،الكميات ،والبيانات واالحتماالت .من هذه األربع
يتقاطع مجال الكميات بشكل مباشر مع محتوى تقييم معرفة القراءة والكتابة المالية .بخالف مجال البيانات واالحتماالت والتي
تتطلب من الطالب تطبيق مقاييس وإحصائيات ضمن المحتوى المالي ،كإمكانية تحقيق مكاسب في موقف معين أو لمنتج مالي
معين.
أبعاد تقييم محو األمية المالية في البرنامج الدولي لتقييم الطالب PISA
يحتاج صانعو السياسات والمعلمون والباحثون إلى بيانات عالية الجودة حول مستويات معرفة الطالب المالية ،لذلك
أدرجت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية محو األمية المالية في تقييم PISAكتقييم اختياري للدول طبق في دوراته الثالث
.2018 ،2015 ،2012
ويوفر تقييم  PISAلمحو األمية المالية مجموعة غنية من البيانات المقارنة التي يمكن لواضعي السياسات وغيرهم
من أصحاب المصلحة استخدامها التخاذ القرارات القائمة على األدلة حول التعليم المالي .يمكن للبيانات المقارنة الدولية حول
محو األمية المالية اإلجابة على أسئلة مثل "ما مدى استعداد الطالب إلعداد النظم المالية الجديدة التي أصبحت أكثر عالمية
وأكثر تعقيدًا؟" و "في أي البلدان يظهر الطالب مستويات عالية من المعرفة المالية؟" ()PISA,2018
يتم تصميم تقييم محو األمية المالية في البرنامج الدولي لتقييم الطالب  PISAبتنظيم مجال التقييم في ثالثة أبعاد رئيسية
هي :المحتوى ،العمليات ،والسياقات
وتفصيل هذه األبعاد كالتالي:
 /1المحتوى
أظهرت تقارير  OECDفي تقييم محو األمية المالية في الدورات الثالث  2018 ،2015 ،2012أن هناك إجماع
على مجاالت محتوى محو األمية المالية ،حيث أظهرت المراجعة أن محتوى التعليم المالي في المدارس في جميع أنحاء العالم
 مع وجود اختالفات ثقافية  -متشاب ًها نسبيًا ،وأنه من الممكن تحديد سلسلة من الموضوعات تشكل مجاالت المحتوى األربعةلمحو األمية المالية في  PISAهذه المجاالت هي:
 المال والمعامالت
 تخطيط وإدارة الشؤون المالية
 المخاطر والعائد
 المشهد المالي
 /2العمليات
تتعلق فئات العملية بالعمليات المعرفية .يتم استخدامها لوصف قدرة الطالب على التعرف على المفاهيم ذات الصلة
بالمجال المالي ،وتطبيقها وفهم واقتراح الحل وتفسيره وتحليله وتقييمه .وفي  PISAتم تحديد أربع فئات من العمليات لمحو
األمية المالية كالتالي:
 تحديد المعلومات المالية.
 تحليل المعلومات في سياق مالي.
 تقييم المشكالت المالية.
 فهم وتطبيق المعرفة المالية.
في حين تتشابه األفعال المستخدمة هنا مع تلك الموجودة في تصنيف بلوم لألهداف التعليمية ( ،)Bloom,1956إال أن هناك
فرق مهم هو أن العمليات في بناء محو األمية المالية ال يتم تصنيفها كهرمية من المهارات .فهي مقاربات معرفية متوازية ،وهي
تمثل جزء من ذخيرة الفرد المتعلم مالياً .حيث يرتبط الترتيب الذي يتم به عرض العمليات بسلسلة نموذجية من عمليات
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وإجراءات التفكير ،وليس بترتيب الصعوبة أو التحدي .في الوقت نفسه ،يعتمد التفكير المالي والقرارات واإلجراءات غالبًا على
مزيج متكرر وتفاعلي من العمليات .لذلك البد أن يتم تحديد كل مهمة مع العملية التي تعتبر أكثر أهمية إلتمامها.
 /3السياقات
عند إنشاء إطار وتطوير مهام التعلم واختيارها بنا ًء على هذا اإلطار ،يتم توجيه االنتباه إلى مجموعة السياقات التي
تمارس فيها هذه المهام .غالبًا ما تعتمد القرارات المتعلقة بالمسائل المالية على السياقات أو المواقف التي يتم تقديمها فيها .من
خالل وضع المهام في مجموعة متنوعة من السياقات ،بحيث تتناول المهام المواقف التي يحتاج الطالب فيها إلى مهارات العمل
في القرن الحادي والعشرين .كما أنه يتم تعيين المهام بشكل عام ،في المواقف اليومية ،والتي قد تحدث في المدرسة ولكنها ال
تقتصر عليها .قد يكون التركيز على الفرد أو األسرة أو مجموعة األقران ،أو على المجتمع األوسع ،أو على نطاق أوسع ليشمل
نطاق عالمي.
وحدد تقييم  PISAلمحو األمية المالية أربعة سياقات هي:
 التعليم والعمل
 المنزل واألسرة
 الشخصي
 المجتمعي
ولكل بعد من األبعاد الثالثة السابقة (المحتوى ،العمليات ،السياق) مجاالت فرعية ومحاور متعلقة في كل مجال كما يتضح
من الجداول ( )1و ( )2و ( )3التالية:
جدول ( :)1بُعد المحتوى لمحو األمية المالية ضمن إطار البرنامج الدولي لتقييم الطالب PISA
أوالً :بُعد المحتوى
 التعرف على فئات األوراق النقدية والعمالت
المعدنية.
 التعرف على أغراض استعمال فئات العمالت
العمالت المالية
المالية.
 التعرف على عملية التحويل بين العمالت المالية.
 استخدام طرق الدفع المختلفة مثل النقد والشيكات
ومدفوعات البطاقات أو التحويالت اإللكترونية عبر
اإلنترنت.
1-1
 فهم أن المال يمكن استعارته أو إقراضه ،والغرض
المال
من الفائدة.
والمعامالت
 استخدام أجهزة الصرف اآللي.
 معرفة أي من عنصري المستهلك من مختلف
التعامل مع المعامالت المالية
األحجام من شأنه أن يعطي قيمة أفضل مقابل
ومراقبتها.
المال ،مع مراعاة االحتياجات والظروف المحددة
للفرد.
 استخدم أدوات شائعة ،مثل جداول البيانات أو
المنصات عبر اإلنترنت أو تطبيقات الهاتف
المحمول ،لمراقبة المعامالت وإجراء حسابات
الميزانية.
 تحديد أنواع الدخل المختلفة (مثل البدالت ،الراتب،
المعرفة والقدرة على مراقبة اإليرادات
العمولة ،المزايا) وطرق مناقشة الدخل (مثل األجر
والمصروفات.
بالساعة واإليرادات السنوية أو اإلجمالية).
 2-1تخطيط
 وضع ميزانية لإلنفاق المنتظم.
وإدارة الشؤون
المالية
 فهم كيفية التعامل مع عناصر الميزانية المختلفة،
المعرفة والقدرة على االستفادة من
مثل تحديد األولويات إذا كان الدخل ال يفي بالنفقات
الدخل والموارد األخرى المتاحة على
المخطط لها ،أو إيجاد طرق لزيادة المدخرات ،مثل
المدى القصير والبعيد لتعزيز الرفاهية
خفض النفقات أو زيادة الدخل.
المالية.
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تقييم تأثير خطط اإلنفاق المختلفة والقدرة على
تحديد أولويات اإلنفاق على المدى القصير والبعيد.
التخطيط المسبق لدفع النفقات المستقبلية :على سبيل
المثال ،تجريب المبلغ الذي يجب توفيره كل شهر
إلجراء عملية شراء معينة أو دفع فاتورة.
فهم مزايا وعيوب المنتجات االستثمارية.
فهم فوائد االدخار لتحقيق أهداف طويلة األجل أو
التغييرات المتوقعة في الظروف.
فهم كيف تؤثر الضرائب والمزايا الحكومية على
التمويل الشخصي واألسري.
معرفة كيفية تقييم فائدة وثيقة تأمين معينة ومستوى
التغطية المطلوبة.





الحد من المخاطر على رأس المال الشخصي.
أدوات االستثمار واالدخار.
المخاطر والمكافآت المرتبطة بالبطاقات االئتمانية
ومعدالت الفائدة الثابتة أو المتغيرة.
معرفة وإدارة المخاطر والمكافآت المرتبطة بأحداث
الحياة واالقتصاد والعوامل الخارجية األخرى ،مثل
التأثير المحتمل لسرقة أو فقدان األشياء الشخصية،
وفقدان الوظيفة ،وتدهور الحالة الصحية.
معرفة المخاطر والمكافآت المرتبطة بالمنتجات
المالية (شراء العقارات ،المقرضين غير الرسميين،
الدفع بواسطة الهاتف المحمول واالئتمان عبر
اإلنترنت).
الوعي بدور التنظيم وحماية المستهلك.
الوعي بالجرائم المالية القائمة (مثل سرقة الهوية
وسرقة البيانات واالحتيال عبر اإلنترنت).
معرفة كيفية اتخاذ االحتياطات المناسبة لحماية
البيانات الشخصية وتجنب عمليات االحتيال
األخرى ،ومعرفة حقوقهم ومسؤولياتهم في حالة
وقوعهم ضحية.
الوعي بإمكانية وجود أشكال جديدة من الجرائم
المالية ،واليقظة للمخاطر.
الوعي بالمخاطر واآلثار المالية لمشاركة البيانات
الشخصية ،والوعي بأنه يمكن استخدام البيانات
الشخصية إلنشاء ملف تعريف رقمي للشخص،
والتي يمكن أن تستخدمها الشركات لتقديم منتجات
وخدمات مستهدفة.
فهم حقوق المشتري والبائع.
فهم مسئوليات المشتري والبائع (مثل :تقديم
معلومات دقيقة عند التقدم بطلب للحصول على
المنتجات المالية ،كما يلزم مقدمي الخدمات الكشف
عن جميع الحقائق المادية ،ليكون المستهلكين







إدراك أن بعض المنتجات المالية
(مثل التأمين) والعمليات (مثل االدخار)
يمكن استخدامها إلدارة وتعويض
المخاطر المختلفة (حسب االحتياجات
والظروف المختلفة).
 3-1المخاطر
والعائد
المعرفة بفوائد التخطيط للطوارئ
والتنويع ،ومخاطر التخلف عن سداد
الفواتير والقروض.











الوعي بالجرائم المالية.
4-1
المشهد المالي







معرفة الحقوق والمسؤوليات
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المعرفة وفهم البيئة المالية.





معرفة وفهم تأثير قراراتهم المالية
على أنفسهم وعلى اآلخرين وعلى
البيئة.





معرفة تأثير العوامل االقتصادية
والخارجية.



والمستثمرين على بينة من اآلثار المترتبة على
إخالل أي شرط).
إدراك أهمية الوثائق القانونية المقدمة عند شراء
المنتجات أو الخدمات المالية وأهمية فهم محتواها.
تحديد أي من مقدمي الخدمات جديرين بالثقة ،وأي
منتجات أو خدمات محمية من خالل القوانين
التنظيمية أو قوانين حماية المستهلك.
تحديد من أين تُطلب المشورة عند اختيار المنتجات
المالية ،وأين يمكن طلب المساعدة أو التوجيه فيما
يتعلق بالمسائل المالية.
فهم أن لألفراد خيارات في اإلنفاق واالدخار ،وأن
كل فعل يمكن أن يكون له عواقب على الفرد
والمجتمع.
التعرف على العادات المالية واإلجراءات
والقرارات التي لها تأثير على المستوى الفردي
والمجتمع الوطني والدولي.
الوعي بالمناخ االقتصادي وفهم تأثير التغييرات في
السياسات مثل اإلصالحات المتعلقة بتمويل التعليم
بعد الثانوي أو المدخرات اإلجبارية للتقاعد.
فهم كيف تعتمد القدرة على بناء الثروة أو الحصول
على االئتمان على عوامل اقتصادية مثل أسعار
الفائدة والتضخم.

جدول ( :)2بُعد العمليات لمحو األمية المالية ضمن إطار البرنامج الدولي لتقييم الطالب PISA
ثانياً :بُعد العمليات
تنعكس هذه العملية في:
 المهام التي تتضمن التعرف على المصطلحات المالية ،مثل
تحديد "التضخم" باعتباره المصطلح المستخدم لوصف زيادة
1-2
األسعار بمرور الوقت .قد تكون المعلومات التي يبحث فيها
 يبحث الفرد عن مصادر
تحديد
الفرد على شكل نصوص مثل العقود واإلعالنات والخرائط
المعلومات المالية وكيفية
المعلومات
والجداول والنماذج .وقد تطلب المهمة النموذجية من الطالب
الوصول إليها ،ويحدد أو
المالية
تحديد مميزات فاتورة الشراء ،أو التعرف على الرصيد في
يتعرف على أهميتها.
كشف حساب بنكي .قد تنطوي المهمة األكثر صعوبة على
البحث من خالل عقد يستخدم لغة قانونية معقدة لتحديد موقع
المعلومات التي تشرح عواقب التأخير في سداد القروض.
تنعكس هذه العملية في:
 المهام التي تتضمن مقارنة الشروط التي توفرها عقود مختلفة
كالنظر في قدرة الطالب على اختيار أنسب خطة هاتفية .يُطلب
 تفسير ومقارنة البيانات
2-2
من الطالب مقارنة الشروط التي توفرها شركات مختلفة للهاتف
ضمن سياقات مالية.
تحليل
المحمول من خالل النظر في أبعاد متعددة ،مثل الرسوم الثابتة
 تحديد االفتراضات أو
المعلومات
وتكلفة المكالمات وتكلفة الرسائل ،وتحديد األبعاد األكثر مالءمة،
اآلثار الكامنة وراء مشكلة
في سياق
والعثور على أفضل عرض.
ما في السياق المالي،
مالي
 المهام التي يُطلب من الطالب فيها تحديد اآلثار المترتبة .مثل
للتعرف على ما وراء هذه
تحديد اآلثار المترتبة عند تغيير مدة القرض على إجمالي الفوائد
المعلومات.
المدفوعة والتسديدات الشهرية.
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3-2
تقييم
القضايا
المالية.

4-2
فهم
وتطبيق
المعرفة
المالية.

تنعكس هذه العملية في:
 المهام التي تتطلب تفسير وتقييم وتعميم .حيث يتم تفعيل التفكير
الناقد في هذه العملية ،عندما يتعين على الطالب االستفادة من
المعرفة والمنطق والتفكير المعقول لفهم المشكلة المتعلقة
 بناء المبررات والتفسيراتبالتمويل وتشكيلها .قد يتم توفير المعلومات المطلوبة للتعامل مع
المالية ،من خالل تطبيق المعرفة
مثل هذه المشكلة جزئيًا في تحفيز المهمة ،ولكن سيحتاج الطالب
المالية والفهم على سياقات
إلى ربط هذه المعلومات بمعرفتهم والمفاهيم المالية السابقة،
محددة.
(مثال :السؤال عن العوامل التي يمكن أخذها في االعتبار عند
تقرير المزايا المالية النسبية إلجراء عملية شراء أو تأجيلها ،في
ضوء الظروف المالية المحددة ،كما يوفر التسوق عبر اإلنترنت
مثاالً على مهمة شاقة تقع ضمن فئة تقييم المشكالت المالية).
تنعكس هذه العملية في:
 المهام التي تنطوي على إجراء العمليات الحسابية وحل
المشكالت ،مع مراعاة ظروف متعددة في كثير من األحيان
 اتخاذ إجراءات فعالة في
(مثل :حساب الفائدة لقرض على مدى عامين).
وضع مالي باستخدام
 المهام التي تتطلب االعتراف بأهمية المعرفة السابقة في سياق
المعرفة بالمنتجات
معين .على سبيل المثال ،قد تتطلب المهمة من الطالب معرفة ما
والسياقات المالية وفهم
إذا كانت القوة الشرائية ستزداد أم تنخفض بمرور الوقت عندما
المفاهيم المالية.
تتغير األسعار بمعدل معين .في هذه الحالة ،يجب تطبيق المعرفة
حول التضخم.

جدول ( :)3بُعد السياقات لمحو األمية المالية ضمن إطار البرنامج الدولي لتقييم الطالب PISA
ثالثاً :بُعد السياقات
يشتمل سياق التعليم والعمل المسائل المالية المتعلقة بـ:
1-3
 فهم كشوف الرواتب.
التعليم
 التخطيط لالدخار للتعليم العالي.
والعمل
 التحقيق في فوائد ومخاطر أخذ قرض طالب.
 المشاركة في خطط االدخار في مكان العمل.
يشتمل سياق المنزل واألسرة المسائل المالية المتعلقة بـ:
2-3
 التكاليف المترتبة على إدارة األسرة.
المنزل
 السياقات التي ال تعتمد على العالقات األسرية ،مثل نوع السكن.
واألسرة
 صياغة القرارات المتعلقة بوضع الميزانية وتحديد أولويات اإلنفاق في هذا السياق.
يشتمل السياق الشخصي المسائل المالية المتعلقة بـ:
 المخاطر والمسؤوليات التي يجب أن يتحملها األفراد.
 القرارات المتعلقة باالحتياجات الشخصية األساسية ،باإلضافة إلى أوقات الفراغ والترفيه.
3-3
 اختيار المنتجات والخدمات الشخصية مثل المالبس وشراء السلع االستهالكية مثل األجهزة
الشخصي
اإللكترونية أو الرياضية واالشتراكات والتذاكر وخطط الهاتف.
 اتخاذ القرارات الشخصية وأهمية ضمان األمن المالي الفردي ،مثل الحفاظ على أمان المعلومات
الشخصية والحذر بشأن المنتجات غير المألوفة.
يشتمل السياق المجتمعي المسائل المالية المتعلقة بـ:
 االطالع على حقوق المستهلك ومسؤولياته.
 فهم الغرض من الضرائب والرسوم الحكومية.
4-3
 الوعي بمصالح األعمال.
المجتمعي
 مراعاة دور القوة الشرائية للمستهلك.
 النظر في الخيارات المالية مثل التبرع للمنظمات والجمعيات الخيرية غير الهادفة للربح.
 حماية البيانات المالية وخطر السلوك االحتيالي المستهدف عبر المجتمع.

387

ويتم في البرنامج الدولي لتقييم الطالب  PISAتصنيف كل عنصر في محو األمية المالية وفقا لمجال محتوى واحد،
وعملية واحدة وفئة سياق واحدة ،وغالبا ما يكون هناك مهمات يمكن تصنيفها ضمن أكثر من فئة واحدة ،إال أنه في مثل هذه
الحاالت ،يتم تصنيف المهمة ضمن الفئة التي يتم اعتبارها أكثر تكامالً لالستجابة عليها.
ويوضح الجدول ( )4التوزيع المستهدف لنسب المجاالت في بُعد المحتوى لمحو األمية المالية ،ومن خالله نالحظ أن
المال والم عامالت تعتبر من أكثر المناطق ذات الصلة بالمحتوى الذي يفترض أن يقدم للطالب في عمر  15عا ًما .كما يوضح
الجدول ( )5التوزيع المستهدف لنسب المجاالت في بُعد العمليات لمحو األمية المالية ويُظهر الترجيح أن األهمية األكبر قد
عُزيت إلى تقييم المشكالت المالية وفهم تطبيق المعرفة المالية .ويوضح الجدول ( )6التوزيع المستهدف لنسب المجاالت في بُعد
السياقات لمحو األمية المالية ،وهناك تركيز واضح على السيناريوهات التي تركز على الفرد واألسرة.
الجدول ( :)4التوزيع المستهدف لنسب المجاالت في بُعد المحتوى لمحو األمية المالية
المال والمعامالت تخطيط وإدارة الشئون المالية المخاطر والعائد المشهد المالي المجموع
٪100 ٪ 20 - ٪ 10 ٪ 25 - ٪15
٪35 - ٪25
٪40 - ٪30
الجدول ( :)5التوزيع المستهدف لنسب المجاالت في بُعد العمليات لمحو األمية المالية
فهم وتطبيق المعرفة
تقييم القضايا
تحليل المعلومات في سياق
تحديد المعلومات
المالية
المالية
مالي
المالية
٪ 35 - ٪25
٪ 35 - ٪25
٪ 25 - ٪ 15
٪ 25 - ٪ 15

المجموع
٪100

الجدول ( :)6التوزيع المستهدف لنسب المجاالت في بُعد السياقات لمحو األمية المالية
المجموع
المجتمعي
الشخصي
التعليم والعمل المنزل واألسرة
٪100 ٪ 15 - ٪ 5 ٪ 45 - ٪ 35 ٪ 40 - ٪ 30 ٪ 20 - ٪ 10
الدراسات السابقة:
هدفت دراسة (حسن )2019 ،إلى التحقق من فاعلية وحدة مقترحة في الثقافة المالية لتنمية بعض المفاهيم االقتصادية
وتقدير القيمة الوظيفية لتعلم الرياضيات لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بمصر ،وأثبتت فاعلية الوحدة المقترحة في تنمية
المفاهيم االقتصادية ،كما توصلت إلى أن حجم التأثير كبير بالنسبة للقيمة الوظيفية لتعلم الرياضيات.
كما هدفت دراسة (الخزيم )2015 ،إلى تحديد مستوى تضمين المفاهيم االقتصادية في كتب الرياضيات في المرحلة
المتوسطة في المملكة العربية السعودية .وقدمت الدراسة قائمة من ( )35مفهوم اقتصادي ينبغي تضمينه في كتب الرياضيات.
وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى التضمين كان بنسبة ( )٪18.04كما أن هناك مفاهيم لم تضمن في كتب الرياضيات للمرحلة
المتوسطة وهي االستيراد ،الدوالر ،التضخم.
وهدفت دراسة المجلس القومي للتعليم االقتصادي بأمريكا ( )2005إلى تحديد الفجوة بين ما يحتاج الطالب أن يعرفونه
عن االقتصاد وبين ما يتعلمونه في المدرسة وهي ما أثبتت وجود فجوة كبيرة تحتاج إلى ردم.
وبالنظر للدراسات السابقة التي تناولت محو األمية المالية فإنه يالحظ أن دراسة (الخزيم )2015 ،أثبتت أن تضمين
المصطلحات االقتصادية في كتب الرياضيات في المرحلة المتوسطة لم يكن بالمستوى المطلوب ،في حيث أثبتت دراسة (حسن،
 ) 2019فاعلية وحدة مقترحة في الثقافة المالية في تنمية المفاهيم االقتصادية وتقدير القيمة الوظيفية لتعلم الرياضيات ،وهو ما
يثبت أهمية تضمين الثقافة المالية ضمن محتوى كتب الرياضيات.
وبشكل عام الحظت الباحثة قلة الدراسات العربية التي بحثت في الموضوع ،ولم تجد الباحثة – على حد علمها -أي
دراسة تناولت البحث حول أبعاد محو األمية المالية في إطار البرنامج الدولي لتقييم الطالب .PISA
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إجراءات الدراسة
منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي وذلك من خالل اتباع أسلوب تحليل المحتوى ،بهدف تحليل كتاب الرياضيات للصف
الثالث المتوسط في المملكة العربية السعودية واستخراج النسب التي تعبر عن أبعاد  PISAلمحو األمية المالية ،وإصدار حكم
بشأن توافر هذه األبعاد .ويعرف (عبد الحميد )220 ،2000 ،أسلوب تحليل المحتوى بأنه " مجموعة من الخطوات المنهجية
التي تسعى إلى اكتشاف المعاني الكامنة في المحتوى ،والعالقات االرتباطية بهذه المعاني ،من خالل البحث الكمي الموضوعي
والمنظم للسمات الظاهرة في هذا المحتوى".
مجتمع الدراسة وعينتها:
تكونت عينة الدراسة من مجتمع الدراسة كامالً ،والمتمثل في جميع الموضوعات المتضمنة في محتوى كتاب
الرياضيات للصف الثالث المتوسط (الفصل الدراسي األول والثاني) بالمملكة العربية السعودية ،والمطبق في العام الدراسي
(1441 /1440هـ) ،والبالغ عددها ( )54موضوع مقسمة إلى ( )10وحدات دراسية .مع استبعاد اختبارات الفصل واالختبارات
التراكمية ودروس االستكشاف والتوسع ،لكونها تتناول نفس المحتوى الرياضي المقدم بالدروس التابعة لها.
أداة الدراسة وضبطها:
لتحقيق أهداف الدراسة الحالية ولإلجابة على تساؤالتها قامت الباحثة ببناء أداة تحليل محتوى كتاب الرياضيات للصف
الثالث المتوسط في ضوء أبعاد محو األمية المالية في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ( ،)PISAوقد اتبعت الباحثة الخطوات
التالية لبناء األداة:
 الحصول على أبعاد محو األمية المالية في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ( )PISAمن التقارير الرسمية
من موقع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (.)OECD
 ترجمة أبعاد محو األمية المالية في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ( )PISAمن اللغة اإلنجليزية إلى اللغة
العربية من خالل مترجمين متخصصين في العلوم التربوية واللغة اإلنجليزية.
 وضع الصورة المبدئية لقائمة األبعاد ومجاالتها ،وتكونت من ثالثة أبعاد أساسية هي( :بُعد المحتوى،
بُعد العملية ،وبُعد السياق) ويشتمل كل بعد على أربع مجاالت فرعية.
 لكون القائمة تم أخذ أبعادها ومجاالتها من تقارير منظمة رسمية متخصصة ،فإن ضبط القائمة كان من
أجل التأكد من صحة الترجمة ومالئمة الفقرات للمجتمع بالمملكة العربية السعودية ،لذلك قامت الباحثة
بـعرض الصورة المبدئية من القائمة على مجموعة من المحكمين والمتخصصين في مناهج وطرق
تدريس الرياضيات والذين أبدوا مناسبتها.
 للتأكد من ثبات أداة التحليل ،قامت الباحثة بتحليل عينة من موضوعات كتاب الرياضيات للصف الثالث
المتوسط ،ثم معاودة التحليل مرة أخرى بعد فترة شهر ،وتم حساب نسبة االتفاق بين التحليلين ،ومن ثم
حسب معامل الثبات باستخدام معادلة (هولستي) والتي تنص على أن :نسبة االتفاق = ( 2نقاط االتفاق
بين التحليل األول والثاني)  /مجموع نقاط التحليل األول والثاني .وكانت نسبة االتفاق  ،٪100وبذلك
ي الرياضيات للصف الثالث المتوسط.
أصبحت األداة جاهزة لتحليل محتوى كتاب ّ
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نتائج الدراسة تفسيرها ومناقشتها
تمت اإلجابة على سؤال الدراسة الرئيس والذي ينص على :ما مدى تضمين محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط
ألبعاد محو األمية المالية في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ()PISA؟ من خالل اإلجابة على األسئلة الفرعية للدراسة.
لإلجابة عن السؤال الفرعي األول والذي ينص على :ما مدى تضمين مشكالت السياق المالي في كتاب الرياضيات للصف
الثالث المتوسط؟
تم تحليل األمثلة والتدريبات الموجودة كمهام ومشكالت في كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط بجزئية (الفصل
الدراسي األول ،الفصل الدراسي الثاني) ،وأشتمل التحليل على المسائل الموجودة في الدروس األساسية مع استبعاد اختبارات
الفصل واالختبارات التراكمية ودروس االستكشاف والتوسع ،لكون أبعاد محو األمية المالية تشتمل على محتوى مالي يقدم
ضمن المحتوى الرياضي المقدم ،ودروس االستكشاف والتوسع والتهيئة واختبارات الفصل تتناول نفس المحتوى الرياضي
المقدم بالدروس التابعة لها.
وتم اختيار المسائل المتعلقة بالسياق المالي من أجل التحليل ،والبالغ عددها ( )82مسألة من أصل ( )3017مسألة،
وأشتمل التحليل على المسائل المتعلقة بالسياق المالي ،والبالغ عددها ( )82مسألة من أصل ( )3017مسألة ،وهذا يدل
على أن حوالي  ٪2.72من أمثلة وتدريبات الكتابين مرتبطة بسياق مالي .والجدول التالي يوضح توزيع هذه المسائل وفقا ً لفروع
المحتوى الرياضي لكل جزء من الكتابين على حده:
جدول (( :7التكرار والنسبة المئوية للمسائل في السياق المالي وفقا ً لفروع المحتوى الرياضي في كتاب
الرياضيات للصف الثالث المتوسط
المجموع
الفصل الدراسي الثاني
الفصل الدراسي األول
مسائل
العدد
مسائل
العدد
مسائل
العدد
المقرر
النسبة
النسبة
النسبة
السياق
الكلي
السياق
الكلي
السياق
الكلي
المئوية
المئوية
المئوية
للمسائل المالي
للمسائل المالي
للمسائل المالي
األعداد
٪0
0
0
٪0
0
0
٪0
0
0
والعمليات
عليها
0.78
الجبر
٪2.66
75
2822
12
1545 ٪ 4.9
63
1277
المحتوى
٪
والتحليل
الرياضي
الهندسة
٪0
0
0
٪0
0
0
٪0
0
0
والقياس
3.59
3.59
اإلحصاء
7
195
7
195
٪0
0
0
٪
٪
واالحتماالت
1.09
٪2.72
82
3017
19
1740 ٪ 4.9
63
1277
المجموع
٪
ويتضح من الجدول ( ) 7قلة عدد المسائل المرتبطة بالسياق المالي في الكتابين .كما أن نسبة المسائل المرتبطة في
سياق مالي في الفصل الدراسي األول والبالغة ( )٪ 4.9أكبر من نسبة المسائل المرتبطة في سياق مالي في الفصل الدراسي
الثاني والتي بلغت ( ،)٪ 1.09وتركزت في فرع الجبر والتحليل من المحتوى الرياضي وذلك ألن مقرر الصف الثالث المتوسط
للفصل الدراسي األول يتناول بأكمله مجال الجبر والتحليل ولم يتناول أي فرع أخر من فروع المحتوى الرياضي .بينما تناول
كتاب الفصل الدراسي الثاني فرع الجبر والتحليل في أربع وحدات من الكتاب ،وتناول فرع اإلحصاء واالحتماالت في وحدة
دراسية واحدة فقط تتمثل في خمسة مواضيع دراسية.
لإلجابة عن السؤال الفرعي الثاني للدراسة والذي ينص على :ما مدى تضمين محتوى كتاب الرياضيات للصف
الثالث المتوسط بجزأيه لمتطلبات بعد المحتوى لمحو األمية المالية في ()PISA,2018؟
تم تحليل المسائل المرتبطة بسياقات مالية وفقا ً للمحتوى المالي الذي تشتمل علية كل مشكلة .بحيث يتم تناول المحتوى
ضمن أربع مجاالت هي :المال والمعامالت ،وتخطيط وإدارة الشئون المالية ،والمخاطر والعائد ،والمشهد المالي .وجاءت النتائج
كما في الجدول التالي:
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جدول ( :)8تصنيف المشكالت في كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط وفقًا لبعد محتوى محو األمية المالية
كتاب الفصل الدراسي
كتاب الفصل الدراسي
المجموع
الثاني
األول
بُعد المحتوى
النسبة
عدد
النسبة
عدد
النسبة
عدد
المئوية
األسئلة
المئوية
األسئلة
المئوية
األسئلة
٪ 19.5
16
٪42.11
8
٪12.70
8
المال والمعامالت
٪28.05
تخطيط وإدارة الشئون
23
٪21.05
4
٪30.16
19
المالية
٪0
0
٪0
0
٪0
0
المخاطر والعائد
٪0
0
٪0
0
٪0
0
المشهد المالي
٪52.44
43
٪36.84
7
٪57.14
36
األسئلة الغير منتمية
٪ 100
82
٪ 100
19
٪ 100
63
المجموع
اشتمل التحليل على ( )82مسألة موزعة بين الكتابين وفقا ً لجدول ( .)7وبالنظر إلى جدول ( )8فإنه عند التحليل تم
استبعاد ما نسبته ( )٪ 52.44من المسائل ،حيث أن المحتوى المالي لم يكن ظاهر فيها بالرغم من أن المسألة تناولت بعض
المصطلحات االقتصادية ،وإنما جاءت لتلبية أهداف المحتوى الرياضي فقط .والمثال التالي يوضح ذلك:

أما المسائل التي تم تصنيفها ضمن مجاالت المحتوى المالي األربع ،فإن النسبة األكبر كانت المسائل المطروحة ضمن
مجال تخطيط وإدارة الشئون المالية والتي بلغت ( )٪28.05من إجمالي األسئلة المطروحة ضمن سياق مالي .كما بلغت نسبة
األسئلة المطروحة في محتوى المال والمعامالت ( .)٪ 19.5وتجدر اإلشارة إلى محدودية المحتوى المقدم في هذا المجال حيث
لم يتم التطرق للعمالت المالية وأغراضها والتحويل بين العمالت المالية المختلفة .بينما لم توجد أي مسائل أو مشكالت تناولت
محتوى المخاطر والعائد ،ومحتوى المشهد المالي.
وبالنظر إلى النسب المستهدفة في تقييم محو األمية المالية في  – PISAجدول ( - )4فإن جميع مجاالت المحتوى
المالي المتوفرة في محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط هي أقل من النسب المستهدفة ،ما عدا مجال تخطيط وإدارة
الشئون المالية والذي يقع ضمن النسبة المقررة.
لإلجابة عن السؤال الفرعي الثالث والذي ينص على :ما مدى تضمين محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث
المتوسط بجزأيه لمتطلبات بعد العمليات لمحو األمية المالية في ()PISA,2018؟
تم تحليل المشكالت والمسائل المتضمنة سياق مالي وتصنيفها ضمن المجاالت األربع لبعد العمليات .إال أن بعد العمليات
لم يختلف كثيرا ً عن بعد المحتوى؛ حيث بلغت نسبة المشكالت المستبعدة والتي لم تتضمن أي عملية من عمليات الثقافة المالية
( )٪50من المشكالت الـ ( )82والتي طرحت ضمن سياق مالي .ويوضح جدول ( )9التالي تفاصيل ذلك:
جدول ( :)9تصنيف المشكالت في كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط وفقًا لبعد العمليات لمحو األمية المالية
كتاب الفصل الدراسي
كتاب الفصل الدراسي
المجموع
الثاني
األول
بُعد العمليات
النسبة
عدد
النسبة
عدد
النسبة
عدد
المئوية
األسئلة
المئوية
األسئلة
المئوية
األسئلة
٪ 20.73
17
٪31.58
6
٪17.46
11
تحديد المعلومات المالية
تحليل المعلومات في
٪18.29
15
٪15.79
3
٪19.05
12
سياق مالي
٪0
0
٪0
0
٪0
0
تقييم القضايا المالية
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فهم وتطبيق المعرفة
المالية
٪50
41
٪36.84
7
٪53.97
34
األسئلة الغير منتمية
٪ 100
82
٪ 100
19
٪ 100
63
المجموع
ً
وبالنظر إلى جدول ( )9نجد أنه جاءت أكثر العمليات تضمينا "تحديد المعلومات المالية" بنسبة ( ،)٪20.73يليها
"تحليل المعلومات في سياق مالي" بنسبة ( .)٪18.29وهذا يتفق أيضا ً مع المحتوى المالي والذي ظهرت النسبة األكبر للمال
والمعامالت وتخطيط وإدارة الشئون المالية .كما يتفق مع النسب المستهدفة في تقييم محو األمية المالية -جدول ( – )5أما محور
"تقييم القضايا المالية وتفسيرها وتبريرها" فلم توجد أي مسائل ومشكالت تتضمن هذا المحور وهو ما يفترض توفره بنسبة
تتراوح بين ( ،)٪35 -٪25كما أن محور " فهم وتطبيق المعرفة المالية" توفر بنسبة ( )٪9.52وهي أقل من النسبة المستهدفة
المفروضة بـ (.)٪ 35 - ٪25
لإلجابة عن السؤال الفرعي الرابع والذي ينص على :ما مدى تضمين محتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط بجزأيه
لمتطلبات بعد السياق لمحو األمية المالية في ()PISA,2018؟
تم تحليل المشكالت في السياق المالي وتصنيفها في مجاالت سياقات محو األمية المالية األربع :التعليم والعمل ،المنزل
واألسرة ،الفرد(الشخصي) ،والمجتمعي ،وذلك وفقًا لبعد السياق المحدد في  .PISAويبين جدول ( )10تكرار ونسب المشكالت
واألسئلة في كالً من هذه السياقات.
ً
الجدول ( :)10توزيع األسئلة في كتاب الصف السابع وفقا لسياقات محو األمية المالية
المجموع
كتاب الفصل الدراسي الثاني
كتاب الفصل الدراسي األول
بُعد السياقات
النسبة
عدد
النسبة
عدد
النسبة
عدد
المئوية
األسئلة
المئوية
األسئلة
المئوية
األسئلة
٪21.95
18
٪36.84
7
٪17.46
11
التعليم والعمل
٪0
0
٪0
0
٪0
0
المنزل واألسرة
٪15.85
13
٪15.79
3
٪15.87
10
الشخصي
٪2.44
2
٪0
0
٪3.17
2
المجتمعي
األسئلة الغير
٪59.77
49
٪47.37
9
٪63.49
40
منتمية
٪ 100
82
٪ 100
19
٪ 100
63
المجموع
6

٪9.52

3

٪15.79

9

٪10.98

وبالنظر إلى جدول ( )10السابق ،يتبين أن ما نسبته ( )٪59.77من المشكالت التي تضمنت سياق مالي لم ترتبط بأي
من السياقات األربعة المحددة؛ وإنما طرحت بشكل عام .بينما جاء سياق التعليم والعمل بنسبة ( )٪21.95إال أنه عند النظر
بالتفصيل في هذه المسائل فإنها ركزت على األجرة وساعات العمل ونسبة الخصم والبيع والشراء ولم تتناول االنعكاسات التي
حددها إطار ( )PISA,2018ضمن سياق التعليم والعمل مثل التخطيط لالدخار من أجل التعليم العالي ،أو فهم كشوفات الرواتب
وغيرها .كما بلغت نسبة المشكالت المطروحة ضمن سياق شخصي ( )٪15.85وكذلك لم تكن هذه المشكالت شاملة لجميع
االنعكاسات التي حددها إطار ( ،)PISA,2018فلم توجد مثالً أي مشاكل تناولت المخاطر والمسئوليات التي يجب أن يتحملها
الفرد عند اتخاذ قرارات مالية ،وإنما اقتصرت على مشكالت شراء وبيع االحتياجات الشخصية .وفي السياق المجتمعي كانت
النسبة ( ،)٪2.44وهي نسبة ضعيفة جدا بالرغم من أهمية هذا السياق خصوصا ً فيما يتعلق بالضرائب والرسوم الحكومية
والشراكات المجتمعية والمنظمات الغير ربحية وغير ذلك .كما أنه لم توجد أي مشكالت طرحت ضمن سياق المنزل واألسرة
مثل الميزانيات واإلنفاق والمسكن وغيرها .وبالنظر إلى نسب السياقات المستهدفة في تقييم محو األمية المالية -جدول (- )6
فإن كالً من السياق الشخصي ،والمجتمعي ،والمنزل واألسرة أقل من النسبة المستهدفة.
التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة؛ قدمت الباحثة التوصية اآلتية:
توظيف نتائج هذه الدراسة في تطوير كتب الرياضيات للصف الثالث المتوسط بجزأيه بحيث يتم:
 تضمين متطلبات محو األمية المالية ( )PISA,2018في بعد المحتوى وفقا ً للنسب المحددة في البرنامج
الدولي لتقييم الطلبة.
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 تضمين متطلبات محو األمية المالية ( )PISA,2018في بعد العمليات وفقا ً للنسب المحددة في البرنامج
الدولي لتقييم الطلبة.
 تضمين متطلبات محو األمية المالية ( )PISA,2018في بعد السياق وفقا ً للنسب المحددة في البرنامج
الدولي لتقييم الطلبة.
المقترحات:




االستفادة من أدوات البرنامج الدولي لتقييم الطالب (االختبار ،االستبيان) لتقويم مستوى
الثقافة المالية لدى طالب الصف الثالث المتوسط بالمملكة العربية السعودية.
إجراء دراسات تقويمية لكتب الرياضيات في بقية المراحل الدراسية في ضوء أبعاد محو
األمية المالية.
مقارنة كتب الرياضيات في المملكة العربية السعودية مع كتب الرياضيات في الدول التي
حصلت على مراكز متقدمة في تقييم محو األمية المالية.
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فاعلية ممارسة ِّلعبة الشطرنج في تنمية مهارة حل المشكالت الرياضية
لدى تالميذ السنة الرابعة من التعليم االبتدائي
 عمر بن عبدالعزيز الجملي.أ
 تونس- جامعة قرطاج
:المستخلص
 ولذلك قمنا.يهدف هذا البحث إلى الوقوف على فاعليّة ممارسة لعبة الشطرنج في تنمية مهارة ح ّل المشكالت الرياضيّة
 بديال، القرار/ المفهوم/  جديد يقوم على اإلدراكParadigm باالنطالق من خلفيّة نظريّة دعونا من خاللها إلى تبنّي براديغم
 أ ّما في الجانب اإلجرائي منه. والمستم ّد من النظريّة السلوكيّة،عن البراديغم السائد في تدريس الرياضيات بالمرحلة االبتدائيّة
 تلميذا) واألخرى تجريبيّة27(  واحدة ضابطة،فقد توخيّنا المنهج شبه التجريبي بمجموعتين من تالميذ السنة الرابعة ابتدائي
 تلّقى تالميذ المجموعة التجريبيّة برنامجا،متدرجة الصعوبة
 وبعد تمرير االختبار القبلي المتمثّل في أربع مشكالت.) تلميذا26(
ّ
ّ  ساعة16  لمدّة،مق ّننا في التدريب على لعبة الشطرنج
 وعلى إثر ذلك وقع.موزعة على كامل الفترة األخيرة من السنة الدراسيّة
ّ
ّ
 وبعد تحليل النتائج باستعمال األدوات اإلحصائية الالمعلميّة المتمثلة في اختبار.تمرير االختبار البعدي على كل أفراد العيّنة
 تبيّن لنا وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين نتائج المجموعة الضابطة ونتائج،Wilcoxon  واختبارMann Whitney
. في صالح المجموعة التجريبيّة تٌعزى إلى ممارسة التالميذ الذين ينتمون إليها للعبة الشطرنج،المجموعة التجريبيّة
 الرياضيات، ح ّل المشكالت، برنامج تدريبي، الشطرنج، المشكل الرياضي:الكلمات المفتاحية

Abstract
This research aims to examine the effectiveness of playing chess in developing the
skill of solving mathematical problems. Therefore we proceeded from a theoretical
background through which we called for the adoption of a new paradigm based on
Perception / Concept / Decision, as an alternative to the prevailing paradigm in teaching
mathematics at the primary schools, which is derived from the behavioral theory. On the
procedural side of it, we envisioned a quasi-experimental approach with two groups of
fourth year primary school children, one control (27 children) and the other experimental
(26 children). After passing the pre-test of three graduated problems, the children of the
experimental group received a standard chess training program, for a period of 16 hours
spread over the entire last period of the school year. After that, the post-test pass took
place on all members of the sample. After analyzing the results using the non-parametric
statistical tools: Mann Whitney test and the Wilcoxon test, we found that there are
statistically significant differences between the results of the control group and the
experimental group results, In favor of the experimental group due to the practice of
children who belong to it for chess.
Key words: mathematical problem, chess, training program, problem solving,
mathematics
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المقدمة
ونخص بالذكر المتقدمة منها ،إلى ّ
أن المجتمعات تشهد منذ العشريّة األخيرة للقرن المنصرم
لقد انتبهت أغلب الدول،
ّ
تحوالت سريعة وعميقةّ .
التحوالت على عالقة بالعولمة ،وبالتقدّم الكبير الحاصل في مجاالت العلوم الدقيقة والتكنولوجيا
تلك
وأن
ّ
ّ
التحوالت عن طريق تطوير أنظمتها التربوية .وتجمع األنظمة التربوية
الرقميّة .وأصبحت الرهانات فيها تتمثل في مجاراة تلك
ّ
في تلك الدول على أهميّة مادة الرياضيات .ويشترك أغلبها في ّ
أن تعلّم مادة الرياضيات انطالقا من المدرسة االبتدائية ،يكتسي
من األهميّة ما يجعله ضروريّا إلكساب التالميذ الكفايات الذاتيّة والمجتمعيّة التي يحتاجها في الحساب والعدّ ،وفي إعدادهم
ليكونوا فاعلين ،ومنتجين في زمن صار فيه اإلبداع ضروريا للمجتمعات التي تطمح إلى مسايرة التغيّرات االقتصاديّة والثقافيّة
والفعل فيها ،ومواجهة التحديات التي فرضتها العولمة ،ومازالت تفرضها وبشدّة في القرن الحادي والعشرين( .الجملي.)2019،
ويعتقد  )Dossey, McCrone, Halvorsen(2016أن منهاج الرياضيات ال يجب أن يقتصر على مجموعة من
يكرسون لها ما
األنشطة ،وعليه أن يتمحور حول المعارف والتمشيّات التي تتّصل مباشرة باهتمامات التالميذ وحاجاتهم ،بحيث ّ
تحتاج إليه من وقت وجهد .أ ّما المضامين الرياضية فيجب أن تكون على عالقة بمضامين ومفاهيم رياضية أخرى ،وأن ترتبط
لمدرسي الرياضيات في
بحقول معرفيّة مختلفة ،من شأنها أن تع ّد التلميذ للمراحل التعليميّة الالحقة .ويرى المجلس الوطني
ّ
النمو الذهني للفرد مرتبط ارتباطا وثيقا بمهاراته في ح ّل المشكالت .وقد يفسّر هذا
الواليات المتّحدة  )NCTM (2000أن
ّ
بأن ح ّل المشكالت يمثّل أه ّم انشغاالت التربية ،على اعتبار ّ
االرتباط ّ
أن من وظائف المدرسة االبتدائيّة العمل على إكساب
ّ
التالميذ األدوات األساسيّة للمعرفة ،والمتمثلة في التواصل الشفوي ،واإلنتاج الكتابي ،والحساب ،وح ّل المشكالت
( .)Raguet,2016وترى البرامج الرسمية التونسيّة (ّ )2013
أن تعلّم الرياضيات يُساهم في تمكين تلميذ التعليم االبتدائي من
والتدرب على الهيكلة واالستدالل والتأليف ،وسيلة إلنماء التفكير المنطقي لديه بما يضمن له حظوظا
فرص التحسّس والمحاولة
ّ
للتطور.
أوفر للتفاعل مع بيئته واالنصهار في مجتمع المعلومات ومسايرة عصر يشهد نسقا سريعا
ّ
ولقد دأبت األدبيّات التربويّة على تقديم ح ّل المشكالت على أنّها واحدة من كفايات القرن الحادي والعشرين التي يجب على
التالميذ اكتسابها قبل االنتقال من التعليم االبتدائي إلى المراحل التعليميّة التي تليها .ولع ّل ذلك ما دعا منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية  )OCDE(2014إلى التأكيد في تقاريرها المتعلّقة بالمجال التربوي ،على ّ
أن كفايات ح ّل المشكالت الرياضيّة تحيل
على قدرة الفرد على االنخراط في مسار عرفاني يهدف إلى تمثّل تلك المشكالت وحلّها.Mullis I., Martin M., Foy P( .
&  .)Arora A.,2012وفي نفس السياق ،وحين يتعلّق األمر بتدريس الرياضيات في التعليم االبتدائي ،يرى al. & Mullis
ّ )(2012
أن تمشيّات ح ّل المشكالت يجب أن تكون حجر األساس في إكساب التالميذ المفاهيم الرياضية ،وذلك على امتداد
تعلّمهم االبتدائي.
وفي منهاج أونتاريو  )Ontario (2005يٌمكن مالحظة التشديد من طرف القائمين عليه على أهميّة ح ّل المشكالت
باعتبارها لم تعد موضوعا للنقاش ،فهي تلعب دورا هاما في تع ّلم الرياضيات .كما تمثّل الوضعيات المشكل Problematic
 Situationsالمستمدّة في سوادها األعظم ،من الحياة اليوميّة للتلميذ ،في ذلك المنهاج ،وسعي المتعلّم إلى حلّها ،رابطا بين
بيئة المتعلّم والرياضيات .وهو ما يٌساعد التلميذ على إضفاء معنى على ما يتلقّاه من تعلّمات في عالقة بالمفاهيم الرياضيّة.
وبالرغم من مركزية فكرة ح ّل المشكالت في تعليم الرياضيات وتعلّمها ،في أغلب المناهج التعليميّة في مختلف دول العالم
ّ
فإن المهارات الضروريّة التي يجب على التالميذ اكتسابها
()Kirschner, P., 2010 & .Sweller, J., Clark, R
لتحقيق ذلك تبقى عصيّة على التحديد .فلقد شهد المجال البحثي المرتبط بح ّل المشكالت طفرة في عدد الدراسات المنجزة فيه.
إال ّ
أن نتائج تلك الدراسات على كثرتها ،بقيت غير حاسمة ،واتسمت بالتضارب في أغلبها .ويضرب ،)al.(2010 & Sweller
على ذلك مثال يتعلّق باالعتقاد الراسخ عند المربين في إمكانيّة وجود استراتيجيات عامة لحل المشكالت الرياضيّة ،وأن تلك
المدرسين ّ
أن تلك االستراتيجيات أصيلة وضروريّة في
االستراتيجيات يمكن تعلّمها ،وبالتالي يمكن تدريسها .كما يعتبر أغلب
ّ
مجال ديداكتيك الرياضيّات.
ولطالما اقترن تعليم االستراتيجيات والتمشيّات الضرورية لح ّل المشكالت في المرحلة االبتدائيّة بمادة الرياضيات .وربما
يأتي ذلك لألهميّة التي يكتسيها ذلك التعليم ،حيث تبيّنت عالقته بتنمية شخصيّات التالميذ في أبعادها المختلفة
ّ
( .)Hembree,1992فقد بيّن  )Hembree (1992في تحاليله ّ
مؤهالتهم
أن قدرة التالميذ على ح ّل المشكالت تؤثّر في
ّ
في مواد دراسية أخرى كالقراءة واإلنتاج الكتابي مثال .كما يعتقد ّ .al & Gijbels
أن تعلم حل المشكالت يس ّهل على المتعلميّن
توظيف مختلف المفاهيم الرياضيّة في وضعيّات محسوسة ،في اتجاه جعلهم يدركون المبادئ األساسيّة للرياضيّات وتمثّلها .كما
أن تعليم تلك االستراتيجيات المذكورة تسمح بالرفع من مستوى المتعلّمين في التفكير المنطقي والحساب العددي ( Oldunni,
.)1998
ولربّما ارتبطت الصعوبات التي يواجها التالميذ في ح ّل المشكالت ،بالصعوبة المجتمعيّة والعلميّة في تحديد مفهوم ح ّل
المشكالت .ولمقاربة ح ّل المشكالت ،الب ّد من العمل على تعريف المشكل في ح ّد ذاته .ولتحقيق ذلك ال ب ّد من أخذ عنصرين
اثنين بعين االعتبار .ويتعلّق أولهما ّ
صل إلى الح ّل
بأن المرء يٌعتبر أمام مشكل ،إذا لم تتوفر لديه وبصفة مسبقة ،سيرورات التو ّ
وأن ذلك الفرد ال يملك خ ّ
( .)Hayes, 1981ويرتبط ذلك بسعيه إلى تحقيق هدف معيّن من خالل إنجازه لنشاط بعينهّ ،
طة
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لتحقيق ذلك الهدف بصفة آليّة ( .)Tardif, 1992ويتمثّل المشكل في سؤال ال إجابة مباشرة له في الوقت الراهن ( Skinner,
 .)1966ويُعتبر عنصر االلتزام ضروريا للحديث عن مشكلّ ،
وأن الفعل الناتج عن ذلك االلتزام ال عالقة له بالحدس وال
بالعادات اليوميّة .أ ّما العنصر اآلخر فيتعلّق بالطبيعة النسبية للمشكل ،حيث أن الوضعيّة المقدّمة قد تكون إشكاليّة لتلميذ معيّن،
ولكنها ال تكون كذلك بالنسبة لغيره.
ويرى  )Schoenfeld (1985أن الوضعيّة الرياضيّة ال تكون مشكال في ح ّد ذاتها ،ولكن العالقة الخاصة التي تنشأ
بين تلك الوضعيّة ومن يتفاعل معها هي ما يجعلها تتّصف باإلشكاليّة .ولقد وقفنا بأنفسنا على هذه المفارقة من خالل عملنا في
المدرس يقدم مشكال رياضيّا متقنا ومعدّا بشكل جيّد ،ولكنه ال ينتبه إلى أن بعض
ميدان تمهين مدرسي المدارس االبتدائيّة ،إذ أن
ّ
ّ
التالميذ ال يحسّون أصال بوجود المشكل ،وبالتالي فإنهم يفشلون في حله .فالبراديغم السلوكي القائم على تقديم مثير وانتظار
ّ
يتعلق األمر بتدريس
استجابة ،هو األكثر ممارسة من قبل المدرسين ،ولكنّه مع ذلك قد ال يكون البراديغم األمثل عندما
الرياضيّات للتالميذ .وكان بوليا  )Polya (1945قد قدّم نموذجا عاما لح ّل المشكالت رباعي المراحل ،كما يوضّحه الشكل
التالي:

شكل( :)1نموذج بوليا لحل المشكالت
ومع ّ
أن نموذج بوليا هو النموذج األكثر استعماال في تعليم حل المشكالت الرياضيات في المؤسسات التربويّة ،منذ أكثر
من نصف قرنّ ،
فإن ال دليل علمي واحد يثبت فاعليّته في تحسين أداء المتعلّمين في هذا المجال .)al. (2010 & Sweller
كما رأى  ،)Schoenfeld (1985أنّه من الممكن تدريب المتع ّلمين على استعمال استراتيجيات عامة لح ّل المشكالت استنادا
إلى نموذج بولياّ ،
صة في حصص التدريب على
لكن ذلك يبقى دون ما هو منشود .لقد عمل المدرسون وفق نموذج بوليا ،خا ّ
ّ
ّ
ح ّل المشكالت ،معتقدين أن التالميذ الذين يتعلمون طرائق عامة في الحل ،قادرون بعد ذلك على اكتشاف حلول جديدة لوضعيّات
مشكل لم يعتادوا عليها .ويأتي هذا االعتقاد في نظرنا من الممارسات البيداغوجيّة للمدرسين ،المستندة بدورها إلى البراديغم
السلوكي . Behavioural Paradigmولكن تلك الممارسة لم تنتبه إلى ّ
أن أغلب علماء الرياضيات البارزين تمكنوا في وقت
من األوقات من حياتهم من إيجاد حلول لمشكالت رياضيّة أصيلة ،في غياب تام ألي نوع من التعليم ذي عالقة بذلك المشكل
.)al.(2010 & Sweller
ّ
إن الشكّ الحاصل لدى القائمين على تع ّلم الرياضيات وتع ّلمها ،في فاعليّة نموذج بوليا ،ليحيلنا إلى التو ّجه نحو براديغم
جديد ال يقوم على وجود استراتيجيّات عامة لحل المشكالت .براديغم من شأنه أن يجعل من إحساس التلميذ بوجود المشكل في
الوضعيّة المشكلّ ،أول الخطوات المتّخذة في اتّجاه حلّه .أي ّ
أن عمليّة إدراك المشكل تكون في هذا البراديغم مرحلة من مراحل
البحث عن ح ّل له .ويٌمكن تلخيص هذا البراديغم في الشكل التالي:
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الشكل( :)2البراديغم PCD
ّ
وألن هذا البراديغم يندرج ضمن الخلفيات النظريّة المعتمدة لدى المشتغلين على معالجة المعلومات صلب علم النفس
المعرفي ( ،)Naceur, 2010وعلى اعتبار أن اتخاذ القرار عمليّة تهدف في جوهرها إلى ح ّل مشكل ،فقد ّ
عن لنا االعتماد
عليه في هذه الدراسة انطالقا من أعمال عالم النفس األلماني  )De Groot (1966الذي اشتغل على مقارنة الممارسات
صل عليها ،علم النفس المعرفي بالعديد
زودت النتائج التي تح ّ
الشطرنجيّة لالعبين المبتدئين بتلك التي يأتيها المحترفون منهم .وقد ّ
من طرائق البحث وأدوات التحليل في مجال ح ّل المشكالت .كما ساهمت في بناء نموذج نظري للبحث في هيكلة الذاكرة طويلة
المدى واشتغاالتها ( .)Noir, 2002ولقد فتحت تلك األعمال آفاقا لسايمون وتشيز( Chase & Simon )1973نحو تقديم
فهم أكثر عمقا لإلدراك في عالقته بح ّل المشكالت .فلقد أمكن لديغروت  De Grootتقديم الدليل على أن الذاكرة طويلة المدى،
مكون أساسي في الجهاز المعرفي لدى االنسان ،ال ّ
تخزن الحقائق العشوائيّة ،ولكنّها مع ذلك قادرة على تخزين كميّة كبيرة
وهي ّ
ّ
ّ
من المعلومات المهيكلة التي تؤدي إلى اكتساب مهارة حل المشكالت ،ولكن تلك المهارة ال تتعلق إال بمجال معرفي مخصوص.
ذلك أن الخبير في ح ّل مشكالت تنتمي إلى مجال معرفي معيّن ،يكون قد راكم قدرا كبيرا من الخ ّ
طاطات الذهنية حول تلك
المشكالت ،يقع تصنيفها في ذاكرته الطويلة المدى ،بحيث ينطلق منها لح ّل المشكالت الجديدة  .)al.(2010 & Swellerكما
صل(Chase & Simon )1973إلى نتائج تفيد بأن العب الشطرنج الخبير قادر على استدعاء أكبر قدر من المعلومات
تو ّ
انطالقا من وضعيّة شطرنجيّة حقيقيّة ،أكثر من العب عادي .أ ّما في حالة الوضعيات العشوائية (وضعيات بل معنى) ،فيتساوى
الخبراء والمبتدئون .واستخلص الباحثان من ذلك ّ
أن الخبرة في مجال الشطرنج تٌكتسب عن طريق تملّك الالعبين قدرة على
تخزين عدد هائل من صور الوضعيات في الذاكرة طويلة المدى ،واستدعائها في الوقت المناسب لتوظيفها في ح ّل وضعيّات
شطرنجيّة جديدة .وقد أمكن تطبيق هذه النتيجة في مجاالت أخرى ،كالموسيقى ،وبرمجة الحاسوب ،وقراءة الخرائط...
( .)Engle, 2003 & Hambrickويمكن أن نستنج من وجود هذه الظاهرة ّ
أن مهارة حل المشكالت الرياضيّة ال تُكتسب
ّ
انطالقا من تعليم التالميذ استراتيجيات عامة ،وإنما من خالل جعلهم يخالطون وضعيّات مخصوصة تتطلب منهم توظيف منهجيّة
وتقص علمية ،مكتملة الشروط واألركان بحيث تؤدي تلك السيروة إلى مراكمة التلميذ بنفسه لمعطيات المشكل وسياقه
بحث
ّ
وحلوله الممكنة ،في ذاكرته طويلة المدى .وفي هذا الباب رأى ميشال نوار  Michel Noirأن تكون تلك الوضعيات وضعيّات
لعبيّة .واقترح لذلك ِلعبة الشطرنج ،وعنها يقول: )Noir, 2002( :
يُمكن التعامل مع المشكل الرياضي وكأنه وضعية شطرنجية :تحليل المعطيات (األحجار على الرقعة ،الوضعية ،المخاطر،
الفرص والتنسيق الهجومي) تقديم الفرضيات وتجريب النقالت الممكنة .فإذا أردنا إكساب التالميذ كل ذلك فما أقدر من
الشطرنج على فعله...
مكونات ذات طبيعة نوعيّة وفضائيّة .وممارستها تسمح للتالميذ بتوظيف ما هو مشترك بينها
فالشطرنج ِلعبة تستند إلى ّ
وبين الرياضيات :القيمة النسبيّة للقطع ،وحساب عدد النقالت الضرورية للحصول على وضعيّة معيّنة ،كل ذلك في فضاء
هندسي (الرقعة) .أي أن ممارسة الشطرنج تتطلّب من التالميذ توظيف مهاراتهم في الحساب وتنظيم الفضاء .أ ّما الوضعية
مكوناتها ،وتحليلها وتصنيفها،
الشطرنجية فيمكن اعتبارها ،حسب ميشال نوار ،وكأنها مشكل رياضي ،فهي تتطلّب فهم ّ
وتنظيمها ،وتأويل العالقات بينها (اإلدراك) للوصول إلى إيجاد النقلة المناسبة وتنفيذها (القرار).
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الشكل( :)3الوضعيّة الشطرنجيّة في عالقة بالمشكل الرياضي
ولقد أُنجزت العديد من الدراسات العلميّة التي هدفت إلى دراسة تأثير الممارسة الشطرنجية في الوسط المدرسي على
تحسين نتائج التالميذ في مادة الرياضيات عموما ،وعلى تنمية مهارة ح ّل المشكالت الرياضيّة على وجه مخصوص .إال أننّا،
وعلى ح ّد علمنا ،لم نقف على دراسات مكتوبة باللّسان العربي في هذا المجال .وسنستعرض في هذه الورقة الحاليّة البعض من
الدراسات الغربيّة التي أمكن لنا اال ّ
طالع عليها استكماال للفائدة .وارتأينا لغرض منهجي تبويبها من األقدم إلى األحدث .فقد
هدفت دراسة  )Furguson (1987إلى تنمية التفكير المنطقي والذاكرة انطالقا من ممارسة الشطرنج .وهي دراسة شبه
تجريبيّة أجراها على عيّنة من  14تلميذا يدرسون بالسنة السادسة في إحدى المدارس الريفية بوالية بنسلفانيا .أُخضع التالميذ
صتين في األسبوع،
الختبار قبلي يستهدف قدراتهم على التفكير المنطقي والتذ ّكر .وبعد ذلك تلقوا دروسا في الشطرنج بمعدّل ح ّ
على امتداد السنة الدراسيّة .وفي نهايتها وقع تمرير االختبار البعدي لتقييم نفس القدرات .وعند مقارنة التطور الحاصل بين
االختبارين القبلي والبعدي ،تبيّن لفيرغيسون ،بالرجوع إلى المعايير الوطنيّةّ ،
أن الفروق كانت ذات داللة إحصائيّة ،لصالح
االختبار البعدي .وعزا ذلك إلى ممارسة ِلعبة الشطرنج.
صل عليها التالميذ
القوة في دراسة فيرغيسون في اتخاذها الختبارين ،قبلي وبعدي ومقارنة النتائج التي تح ّ
وتكمن نقاط ّ
أن ما يؤاخذ على هذه الدراسة ّ
فيهما .إال ّ
أن العيّنة كانت صغيرة نسبيّا ،وأن غياب المجموعة الضابطة في التجربة ،يش ّكل ضعفا
فيها .كما ّ
أن الدراسة لم تكن حاسمة في التدليل على أن التحسّن في نتائج التالميذ كان بسبب ممارستهم للشطرنج وحده.
أ ّما دراسة  ،)Rifner (1992وهي عمله المقدّم لنيل رسالة دكتوراه ،فقد هدفت إلى التأ ّكد من فاعليّة ممارسة التالميذ
للعبة الشطرنج في تنمية مهارات حل المشكالت الرياضيّة ،وفي نقل تلك المهارات إلى مجاالت معرفية أخرى .انتمى التالميذ
الذين ش ّكلوا عيّنة البحث ،وعددهم  18تلميذا ،إلى السنة السادسة من التعليم االبتدائي .واحتوت المجموعة التجريبيّة على ثمانية
منهم ،أما المجموعة الضابطة فتكونت من عشرة تالميذ .شارك تالميذ المجموعة التجريبية في برنامج للتدريب على لعبة
صة اسبوعيّا ،وذلك طيلة السنة الدراسيّة .كما استعمل  Rifnerاختبارين ،واحد قبلي ،واآلخر بعدي .وتمثّلت
الشطرنج بواقع ح ّ
االختبارات في مشكلتين على عالقة بسونيتات شكسبير ،وكذلك استعمال اختبارات الفهم للمهارات األساسيّة (،)CTBS/4
وهي اختبارات مقنّنة ومعروفة .وقد أ ّكدت نتائج هذه الدراسة أن التالميذ الذين شاركوا في برنامج التدريب على الشطرنج،
أظهروا فهما أعمق للمشكالت المتعلّقة بسونيتات شكسبير ،حيث تمكنوا من حلّها بفروق ذات داللة إحصائيّة بالمقارنة مع نتائج
أفراد المجموعة الضابطة .أما في ما يتعلّق باختبارات  CTBS/4فلم يُظهر التحليل اإلحصائي وجود فروق دالة في النتائج بين
المجموعتين الضابطة والتجريبية.
تطرقها إلى مسألة نقل المهارات المكتسبة في مجال الشطرنج إلى مجاالت
وما ميز هذه الدراسة عن غيرها في نظرنا ،هو ّ
أخرىّ .إال أن صغر حجم العيّنة المستعملة في هذا الدراسة قد يؤثّر في عشوائية توزيع التالميذ على المجموعتين ،ولربما يؤثّر
كذلك في تفسير المعطيات وتحليلها ،وبالتالي في استخالص النتائج منها.
وأ ّما دراسة  )Pallascio (1998فقد أنجزها قصد التحقّق من أثر برنامج تدريبي قائم على الشطرنج في تنمية المهارات
المرتبطة بح ّل المشكالت الرياضيّة .وللوقوف على فاعليّة ذلك البرنامج التدريبي اختار  Pallascioالمنهج التجريبي بمجوعتين
تكونت عيّنة الدراسة من  57تلميذا ،واستعمل الباحث برنامجا للتدريب على الشطرنج أعدّته
من التالميذ :ضابطة وتجريبيةّ .
مرر الباحث ،وقبل انطالق التدريب االختبار القبلي في مادة
جمعيّة تهدف إلى نشر ِلعبة الشطرنج في األوساط المدرسيّةّ .
المتكون من مشاكل رياضيّة ،على ك ّل تالميذ العيّنة .وبعد انتهاء فترة التدريب على ممارسة الشطرنج التي خضع
الرياضيات،
ّ

400

لها تالميذ المجموعة التجريبية ،قام بتمرير االختبار البعدي على تالميذ المجموعتين .ثم استعمل االختبار اإلحصائي «ت»
صل عليها تالميذ المجموعتين .وقد أ ّكد هذا االختبار اإلحصائي ّ
أن الفروق في
لدراسة الفروق في نتائج االختبارين التي تح ّ
النتائج كانت دالة ،وجاءت لصالح المجموعة التجريبية التي استفادت من البرنامج التدريبي القائم على ِلعبة الشطرنج
( .)p˃0.0005وهو ما جعل الباحث يستنتج ّ
أن ممارسة ِلعبة الشطرنج كانت لها األثر الجيّد في تحسين أداء التالميذ في ح ّل
المشكالت الرياضية .كما تبيّن للباحث بعدل تحليل النتائج ،أن استفادة الذكور من تالميذ المجموعة التجريبيّة كانت أكثر
وضوحا.
ولكن ال ب ّد من اإلشارة إلى بعض حدود دراسة  .Pallascioفقد بدا لنا أن صغر حجم المجموعة الضابطة ( 6تالميذ)
سيساهم في الح ّد من الصدق الخارجي للدراسة .كما ّ
أن الباحث لم يشر في دراسته إلى الكيفيّة التي حدّد بها طبيعة المتغيّرات
التي اشتغل عليها ،وهو ما يش ّكل في نظرنا فجوة منهجيّة قد تؤثر سلبا في صدق النتائج التي توصل إليها.
وقام  )Smith (1998بدراسة لتقييم فاعليّة برنامج تعليمي يقوم على ِلعبة الشطرنج ،في تحصيل التالميذ في مادة
الرياضيّات .قام الباحث بتوزيع  39مشاركا على مجموعتين .وكان قد تع ّمد أن تكون العيّنة مست ّمدة من وسط ريفي ،وتنتمي
إلى أقليّة عرقيّة .شارك أعضاء المجموعة األولى في البرنامج الذي يهدف إلى تعليمهم لعبة الشطرنج ،على خالف أعضاء
المجموعة الثانيّة .وفي نهاية البرنامج قام الباحث بدراسة نتائج التالميذ في مادة الرياضيات .وبعد دراسة تلك النتائج وتحليلها،
استنتج ّ Smith
أن لممارسة الشطرنج أثر في تحسين نتائج التالميذ في مادّة الرياضيات .0.043<F(1,38) = 4.14, p
ومن ضمن حدود هذه الدراسة ،نذكر عدم قابليّتها للتعميم ،وذلك ألنها اقتصرت على مجتمع بحثي مخصوص (األقليّة
العرقيّة) وفي وسط ريفي .كما تشكو هذه الدراسة من ضعف في الصدق الخارجي ،فالعيّنة التي اختارها الباحث ال تستجيب
تماما لطبيعة المتغيّرات التي اختار االشتغال عليها في هذه الدراسة.
وفي إطار دراسته المتعلّقة بالدكتوراه ،أنجز  )Garcia (2008بحثا حاول التحقّق من خالله في أثر برنامج مدرسي
لتعلّم الشطرنج في إثراء المهارات الرياضيّة والقرائيّة .واقتصر بحثه هذا على التالميذ األمريكيين الذي يتكلّمون اللسان االسباني،
والمنتمين إلى السنة الخامسة ابتدائي في مدرسة من مدارس مدينة تكساس .وانتهج في بحثه المنهج التجريبي ،بمجموعة تجريبيّة
مرر الباحث اختبارا قبليا
وأخرى ضابطة .بلغ تعداد المجموعة التجريبيّة  27تلميذا ،وكذلك الشأن بالنسبة للمجموع الضابطةّ .
يتعلّق بمادتي الرياضيات والقراءة في بداية السنة الدراسيّة ،كان قد استمدّه من اختبار تكساس للمعارف والمهارات TASK
صل عليها باستعمال االختبار اإلحصائي
لسنة  .2006واستعمل نسخة  2007لالختبار البعدي .وبعد تحليل النتائج المتح ّ
 ANCOVAتبيّن للباحث عدم وجود فروق دالة في نتائج الرياضيات ،بين المجموعتين الضابطة والتجريبيّة .وهو يستنتج
بذلك أن ال تأثير لممارسة لعبة الشطرنج في تحسين أداء التالميذ في مادة الرياضيات.
وما يش ّد االنتباه في هذه الدراسة هو اشتغال الباحث فيها على مادتين ،هما القراءة والرياضيات في عالقة بلعبة الشطرنج.
كما يمكن التنويه بلجوء الباحث إلى اختبارات مقنّنة ،هي اختبارات  TASKوذلك حرصا على صدق تلك االختبارات من جهة،
وموضوعيّتها من جهة أخرى .غير ّ
أن تطبيق الباحث لالختبار اإلحصائي  ANCOVAيبقى نقطة باهتة في هذه الدراسة.
ّ
وذلك ألن اختبار ، ANCOVAاختبار معلمي ال يمكن تطبيقه إال إذا تجاوز تعداد العيّنة التجريبيّة الثالثين .وكان على الباحث
في هذه الحالة استعمال اختبار ال معلمي .وتختلف هذه الدراسة في نتائجها عن ك ّل الدراسات التي أمكن لنا اال ّ
طالع عليها.
وفي دراسة  )Pravettoni, G. (2015 & .Gorini, A & .Sala, Gالتي انطلقت فيها الباحثات من أن دراسات
سابقة كثيرة أ ّكدت على أهميّة عالقة الشطرنج بالذكاء بصفة عا ّمة .ولكن الدراسات التي اهتمت بالتدليل على فاعليّة الشطرنج
المسوغ الذي جعلهن يشتغلن على هذه الدراسة.
في تنمية القدرات المعرفية والذهنيّة عند التالميذ ،كانت بالنسبة لهن قليلة .وهو
ّ
وقد بي ّّن فيها فاعليّة التدريب على الشطرنج في مهارة ح ّل المشكالت الرياضيّة لدى تالميذ تتراوح أعمارهم بين  8و 11سنة.
بلغ تعداد العيّنة البحثيّة  560تلميذا ،وقع توزيعهم بطريقة عشوائيّة على مجموعتين :ضابطة وتجريبيّة .استفاد تالميذ المجموعة
التجريبية بدروس في لعبة الشطرنج ،كان منها الحضوري ،وأخرى قُدمت عبر شبكة االنترنت .وبعد انتهاء التجربة ،قامت
ي بين الشطرنج والنتائج
الباحثات بتحليل نتائج االختبارين القبلي والبعدي في مادة الرياضيات ،ليكتشفن وجود ارتباط قو ّ
صل عليها في مادة الرياضيات عند أفراد المجموعة التجريبيّة على حساب المجموعة الضابطة .وهو ما جعلهن يفترضن
المتح ّ
ّ
ّ
أن ممارسة الشطرنج ،ولو لمدّة محدودة ،يساهم في تحسين نتائج التالميذ في حل المشكالت الرياضيّة.
القوة في دراسة  .al & Salaفي اتساع حجم العيّنة ( ،)560وكذلك في المجلوب النظري الذي اعتمدن
وتتمثّل نقاط ّ
عليه .ويتمثّل أه ّم شيء فيه في نظرنا في اعتبار الشطرنج وسيطا ،والحديث في الدراسة عن الوسيط الشطرنجي الذي يٌمكن من
خالله إكساب التالميذ بعض القدرات الذهنيّة والمهارات العرفانيّة.
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وتأتي الدراسة الحاليّة باعتبارها على ح ّد علم الباحث ،واحدة من الدراسات العربية القليلة التي اهت ّمت بإمكانيّة توظيف
الشطرنج في تحسين أداء التالميذ في الرياضيات ،وفي تنمية مهارة ح ّل المشكالت الرياضيّة لديهم .ولقد أجمعت الدراسات
السابقة التي تناولناها ،على أهميّة الشطرنج ،وتوظيفه التوظيف البيداغوجي لتجويد تحصيل التالميذ في مواد بعينها كالرياضيات
والقراءة واإلنتاج الكتابي ،باستثناء دراسة  )Garcia (2008التي لم تعترف بفاعليّة الشطرنج في تجويد أداء التالميذ في ح ّل
المشكالت الرياضيّة.
وتتميّز الدراسة الحاليّة عن بقيّة الدراسات السابقة في أن الباحث تعامل مع لعبة الشطرنج باعتبارها وسيطا بيداغوجيا،
من شأنه أن يعمل على مساعدة األطفال على اكتساب معرفة مخصوصة على عالقة واسعة بالرياضيات ،وبمهارة ح ّل المشكالت
الرياضية على وجه أكثر خصوصيّة .ونرى أنّنا من خالل هذه الورقة قد دعونا إلى التخلّي عن البراديغم السلوكي الذي يسود
صة إذا تعلّق األمر بتعليم مادة الرياضيات وتعليمها .وقد أثبتنا كذلك أن االنتقال إلى
في مدارسنا ،والذي أثبت عدم جدواه ،خا ّ
البراديغم الجديد القائم على اإلدراك والمفهوم وأخذ القرار قادر على تحقيق نتائج واعدة في ح ّل المشكالت الرياضيّة.
وتميّزت الدراسة كذلك ّ
تكون من تالميذ السنوات الرابعة من التعليم االبتدائي بصفة
بأن مجتمع البحث المستعمل فيهاّ ،
قصديّة .وذلك على اعتبار ّ
أن التالميذ الذين يُشاركون في اختبارات التيمس  TIMSSهم من تالميذ تلك السنوات .كما أن
الباحث في الدراسة الحاليّة ،ونظرا للصغر النسبي لعيّنة البحث ،قام بتطبيق اختبارات إحصائيّة ال معلميّة ،nonparametric
وذلك حرصا على جودة مخرجات الدراسة ونتائجها.
إشكالية البحث واسئلته
ّ
تحرص ج ّل األنظمة التربوية على أن تولي مادة الرياضيات ما تستحقه من أهميّة ،وذلك من خالل مناهجها ،وانطالقا من
محاوالتها الستشراف ما ستكون عليه التربية في المستقبلّ .إال أن ما يحدث على أرض الواقع التربوي يٌشير إلى وجود صعوبات
حقيقيّة تصاحب التعامل مع المشكالت والوضعيّات المشكل  Problematic Situationsفي مجال الرياضيّات بالذات.
صلة بالهندسة والجبر ،ال يتوفّق
فالتالميذ الذين يتمكنون من الجمع والطرح ومختلف العمليّات الحسابيّة ،ويعرفون القواعد ذات ال ّ
أغلبهم في تحقيق نفس نسبة النجاح عندما يتعلّق األمر بوضعيّة مشكل تتطلّب منهم توظيف كفايات معيّنة .ولقد أثبتت اختبارات
التيمس  TIMSSالدوليّة التي تقيس اتجاهات األنظمة التربوية نحو تدريس الرياضيات والعلوم ،والتي تن ّ
ظم كل أربع سنوات،
ضعفا ملحوظا لدى تالميذ السنة الرابعة من التعليم االبتدائي في تونس ،خاصة في مادة الرياضيّات .كما اشتكت بقيّة الدول
العربية المشاركة من نفس الضعف تقريبا .وكانت نتيجة اختبار التيمس في سنة  2011مخيّبة لآلمال في تونس .وبالرغم من
مقرر الرياضيات للتدرب على حل المشكالت ،إال أن النتائج
صة في ّ
بعض اإلجراءات التي وقع اتخاذها ،ومنها تخصيص ح ّ
ي المنجز ،وكذلك نتائج االمتحانات الوطنيّة ،أن نتائج التالميذ في
بقيت تراوح مكانها ولم تشهد تحسّنا .لقد أ ّكد التدقيق الداخل ّ
الرياضيات ال تشهد تحسّنا ،علما وأن تونس أحجمت عن المشاركة في دورة  2019الختبار التيمس.
المرجوة ،وكان الضعف أش ّد ما
وقد بدا من الواضح أن الدعم والعالج الذي يتلقّاه التالميذ في هذه المادة لم يحقّق النتيجة
ّ
للتدرب على حل المشكالت الرياضيّة
صة أسبوعيّة
ّ
يكون في مجال ح ّل المشكالت الرياضيّة أساسا .وذلك بالرغم من تخصيص ح ّ
ومخالطتها .وألننا نمارس التربية على الميدان ،تبيّن لنا عقم تلك اإلجراءات ،وعجزها عن تحسين نتائج التالميذ .وانطالقا من
ا ّ
طالعنا على العديد من الدراسات العلميّة الرصينة التي اثبتت أهميّة البعد التربوي لممارسة ِلعبة الشطرنج من طرف التالميذ،
صة في مجال تدريس الرياضيّات ،واستئناسا بما ورد في الخلفيّة النظرية ،رأينا أن تكون إشكاليّة هذه الدراسة كالتالي:
وخا ّ
ما فاعليّة التوظيف البيداغوجي ل ِلعبة الشطرنج في تنمية ح ّل المشكالت الرياضية لدى تالميذ السنة الرابعة من التعليم
االبتدائي؟
رأى الباحث ّ
أن المنهج شبه التجريبي ،هو المنهج األكثر مالءمة لطبيعة هذه الدراسة .وبناء على ذلك يمكن أجرأة السؤال
ّ
الرئيسي للدراسة بحيث تتولد عنه األسئلة التاليّة:
ي المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية
 -1هل توجد فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى الداللة  α=0.05بين معدل ّ
في االختبار القبلي لحل المشكالت الرياضيّة؟
ي المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية
 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى الداللة  α=0.05بين معدل ّ
في االختبار البعدي لحل المشكالت الرياضيّة ،لصالح المجموعة التجريبية ،تعزى إلى ممارسة أفرادها للعبة الشطرنج؟
ي المجموعة التجريبية في االختبارين
 -3هل توجد فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى الداللة  α=0.05بين معدل ّ
القبلي والبعدي لحل المشكالت الرياضيّة ،لصالح االختبار البعدي ،تعزى إلى ممارسة ِلعبة الشطرنج؟
أهمية الدراسة وأهدافها
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تست ّمد هذه الدراسة أهميّتها من عالقة ما تطرحه بالمشكل المثار فيها ،أال وهو ضعف أداء تالميذ السنة الرابعة من التعليم
االبتدائي في تونس في ح ّل المشكالت الرياضيّة .كما تستمدّها من موقع ح ّل المشكالت وعالقته الوطيدة بتعليم مادة الرياضيات
وتعلّمها .كما يٌمكن لهذه الدراسة أن تكون ذات فائدة في مقاربة المعارف المتعلّقة بتنمية مهارات ح ّل المشكالت الرياضية
وتطويرها عند تالميذ المرحلة االبتدائيّة على وجه مخصوص .فعلى وفرة الدراسات التي اتخذت لها من حل المشكالت الرياضيّة
موضوعا ،فإن الحاجة ما زالت قائمة إلى إعادة النظر في نتائجها ،وتقديم البدائل التي من شأنها م ّد المدرسين بوسائل وأدوات
تساعدهم في ممارساتهم البيداغوجيّة في القسم ،في عالقة بمجال تدريس الرياضيّات عموما وفي حقل حل المشكالت الرياضيّة
على وجه مخصوص.
ي المطروح في هذه
وانطالقا من االعتبارات المتعلّقة بمدى مالءمة ِلعبة الشطرنج لسعينا إلى اإلجابة عن السؤال اإلشكال ّ
الدراسة ،فإنّنا نضع األهداف التاليّة لها:





المتفرعة عنه.
اإلجابة عن سؤال اإلشكاليّة واألسئلة
ّ
تقديم براديغم مغاير للبراديغم السلوكي السائد في تدريس الرياضيات بالمرحلة االبتدائيّة.
تقويم التوظيف البيداغوجي للعبة الشطرنج مع تالميذ السنة الرابعة من التعليم االبتدائي.
المدرسين من وسيلة تربويّة قائمة على بيداغوجيا الّلعب ،تساعدهم في سعيهم إلى تطوير مهارات تالميذهم في
تمكين
ّ
ح ّل المشكالت الرياضيّة.

مصطلحات الدراسة
ِّلعبة الشطرنج :وهي ِلعبة فكريّة (بكسر الباء) ،تنتمي إلى األلعاب االستراتيجية .والشطرنج ينتمي إلى عائلة من األلعاب ذات
الخصائص المشتركة ،والتي يٌطلق عليها األلعاب التركيبيّة combinatorialوهي صنف من األلعاب التي تت ّ
طلب من ممارسها
تنظيم عناصرها المتفاعلة مع بعضها البعض ،بحيث يٌشكل ذلك نظاما محدّدا .وهي في هذا االتجاه قريبة جدّا من المنطق
التركيبي في علم الرياضيات .وتتميّز لعبة الشطرنج وفق ذلك ،بخاصيّتين أساسيّتين هما:



ال دخل للحظ فيها.
المعلومات المطلوبة ألخذ القرار فيها مكتملة ومتاحة ّلالعبيْن على ح ّد سواء .أي ّ
أن ك ّل العب يتوفّر على ك ّل
المعطيات الممكنة ليتّخذ القرار المتمثّل في القيام بنقلته .وهذه الخاصيّة ال تتوفّر في ألعاب الورق مثال ،حيث تكون
أوراق المنافس وبعض األوراق األخرى مخفيّة عن أنظار الّالعب.

إن ما يميّز المشكل الرياضي يتمثل في تض ّمنه لوضعيّة إشكاليّةّ ،
حل المشكالت الرياضيةّ :
وأن هذه الوضعيّة يُمكن أن تكون
ّ
مجردة .وفي الحالتين فإن المطالب بالح ّل ال يتوفر في البداية على الخوارزميّة التي تسمح له
سياقيّة (حقيقيّة) أو أن تكون
ّ
فإن )Dossey (2017يعتقد في ّ
بالوصول إلى ح ّل ممكن لذلك المشكل بهدف تجاوزه .وعالوة على ذلك ّ
أن عجز الفرد على
مكونات المشكل ضمن الحقل المعرفي الخاص بذلك الفرد .ويٌمكن الحديث
تمثّل الوضعيّة يبقى قائما ،وذلك بالرغم من وجود
ّ
عن وضعيّة حل المشكالت عندما يجد الفرد نفسه أمام حاجز يفصل بين الوضعيّة الحاليّة والوضعيّة المراد الوصول إليها.
ويتطلّب تجاوز ذلك الحاجز منه المرور بمراحل عديدة .وتتفاعل الوضعيّات ،واألهداف والعوائق طيلة سيرورة البحث عن
ّ
وألن خواص الوضعيّات واألهداف والعوائق ال تكون معلومة من طرف الفرد بصفة قبليّة ،فإن ح ّل المشكل بهذا المعنى،
الحلّ.
يتعلّق بتفاعل ف ّعال بين الفرد وبين حاجاته التي تتولّد من العمل المطلوب منه .وهو ما يحتّم على الفرد توظيف معارفه ومهاراته
الذاتيّة والوجدانيّة .)Funke, 1995 & French
ويعرف الباحث حل المشكالت الرياضية ،إجرائيا في هذه الدراسة على أ ّنه مجموع األنشطة التي يقوم بها التالميذ حين
ّ
يجدون أنفسهم أمام المشكالت الرياضيّة التي تُقترح عليهم طيلة التجربة ،قصد تجاوزها .ويُستد ّل عليها انطالقا من النتائج التي
يحصلون عليها في االختبارين القبلي والبعدي.
منهجية الدراسة:
أن المنهج شبه التجريبي هو األنسب لهذه الدراسة .وذلك على اعتبار ّ
رأى الباحث ّ
أن اختيار المدرسة كان قصديّا ،وذلك
لتوفّر إمكانيّة العمل فيها في ظروف بحثيّة جيّدة ،وتعاون القائمين عليها .أ ّما تحديد المجموعة الضابطة المتكونة من السنة
المتكونة من السنة الرابعة (ب) ،فكان بطريقة عشوائيّة .وعليه فإن المخ ّ
طط الذي وقع تنفيذه
الرابعة (أ) ،والمجموعة التجريبيّة
ّ
كان كالتالي:
G1 O X O
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O

G2 O

حيث ّ
أن:
  :G1تمثّل المجموعة التجريبيّة.  :G2تمث ّل المجموعة الضابطة.  :Oتمثّل القياس في االختبارين القبلي والبعدي.  :Xتمثّل التدريب الذي حصل عليه أفراد المجموعة التجريبية ،والخاص بممارسة ِلعبة الشطرنج.مجتمع البحث:
ّ
ّ
تكون مجتمع الدراسة من كافة التالميذ الذين يدرسون في المستوى الرابع بالمدارس التابعة لدائرة التفقد األولى بمدينة
ّ
توزر ،وذلك في السنة الدراسيّة  2015-2014ميالدي .والبالغ عددهم  463تلميذا.
عينة البحث:
تكونت عيّنة البحث من  53تلميذا وتلميذة ،وقع تقسيمهم عشوائيا إلى مجموعة ضابطة قوامها  27تلميذا ،ومجموعة
ّ
تجريبية تع ّد  26تلميذا.
أدوات البحث:
 -1اختبارات حل المشكالت الرياضية:
بعد االطالع على األدب البحثي السابق ،والبرامج الرسميّة التونسيّة في مادة الرياضيّات ،وعلى االمتحانات المقدّمة في
الدورات السابقة الختبار التيمس  ،TIMSSوبعد التشاور مع معلمي العلوم للسنوات الرابعة ،أمكن للباحث إعداد اختبارين،
متدرجة الصعوبة ،لك ّل منهما.
واحد قبلي واآلخر بعدي ،ويتمثّالن في أربع مشكالت رياضيّة
ّ
 -2البرنامج التدريبي في ِّلعبة الشطرنج:
ّ
أ ّما في ما يتعلّق بالبرنامج التدريبي على ممارسة ِلعبة الشطرنج فقد استعان الباحث ببرنامج مقنن ومعتمد من الجامعة
التونسيّة للشطرنج ،بعد تعديله وتنقيحه بحيث يتالءم مع ما ُوضع من أهداف تعليميّة على عالقة بمهارة ح ّل المشكالت الرياضيّة
عند التالميذ الذين سيخضعون له .ووقع تنفيذ هذا البرنامج الذي يدوم  16ساعة ،أثناء الفترة األخيرة من السنة الدراسيّة ،بواقع
ساعتين في األسبوع .وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الهدف من هذا البرنامج ليس إعداد التالميذ ليكونوا أبطاال في الشطرنج .وإنّما
الغاية منه تكمن في اعتبار الشطرنج وسيطا تربويا قادرا على جعل األطفال يتملّكون مهارات على عالقة بح ّل المشكالت
الرياضيّة .ولقد استندنا في ذلك إلى خلفيّة نظريّة تستند إلى دور الّلعب في تيسير تلك الوساطة .فكل األنشطة التي أنجزت أثناء
تطبيق البرنامج ،كانت أنشطة لعبيّة بامتياز.
وتم مقابلة مضامين محتوى البرنامج التدريبي بالقدرات المستوجبة ،والتي تفضي في نظرنا إلى اكتساب مهارة ح ّل
ومكوناتها.
التعرف على الرقعة الشطرنجية
صة األولى من البرنامج تهدف إلى
ّ
المشكالت .فالح ّ
ّ

( شكل  :4الرقعة الشطرنجية في عالقتها بالشبكة الهندسية )

404

يتكون من  8صفوف مرقّمة من  1إلى  ،8و 8أعمدة تحمل األسماءA, B, C, :
وهي من الناحية الهندسية شكل مربّعّ ،
 .D, E, F, G, Hوبالتالي فإن تقاطع األعمدة مع الصفوف يفضي إلى تربيعات .وإلى جانب التربيعات ،يٌمكن الحديث كذلك
عن األقطار واالتجاهات .وهو ما يجعلها تتماهي بالشبكة الهندسية .وبالتالي يُمكن استغالل ذلك في أنشطة لعبية ،تتمحور حول
التعرف على التربيعات وإحداثياتها ،وحساب مساحات األشكال الهندسيّة .وقد وقع ابتكار أنشطة كثيرة ،منها مثال ما تعلّق
ّ
بإدراك عمليّة الضرب .فبفضل تلك األنشطة تحول جذاء عددين إلى مساحة لشكل هندسي يدركها التلميذ بصريا .وقد كان قبل
ذلك يٌجبر على حفظ النتيجة .فجذاء  X44مثال يدركه التلميذ كالتالي:

أما  X54فيصبح هكذا :

تتحول فيها العمليّة الحسابية إلى نوع من الّلعب باألشكال الهندسيّة،
واألمر كما نرى يتعلّق بعمليّة إدراك بصري  /ذهني،
ّ
تتحول فيها عناوين التربيعات إلى
يٌدرك فيه التلميذ ال ُجذاء على أنّه مساحة .كما يٌمكن التعامل مع الرقعة على أنّها شبكة،
ّ
إحداثيات .ويٌمكن للتلميذ وقتها التعامل مع المسارات واالتجاهات ،انطالقا من تجسيدها على الرقعة .واألمثلة في هذا الصدد
كثيرة.
يخص المضامين الرياضيّة ذات العالقة بالحساب واألشكال الهندسية .أ ّما في ما يتعلّق بالمشكالت الرياضيّة،
هذا في ما
ّ
فك ّل المشكالت الشطرنجية هي وضعيّات إشكاليّة بامتياز .يوضع المشكل الشطرنجي بين أيدي التالميذ ويُطلب منهم البحث عن
صلون إلى
النقلة المناسبة .يبدأ األطفال في تقديم فرضيّات ،وتجريبها ،ومناقشتها ،والدفاع عن وجهات نظرهم .وبعد ذلك يتو ّ
الح ّل المناسب .وإلدراك العالقة بين المشكل الشطرنجي والمشكل الرياضي ،يٌرجى اال ّ
طالع على تمشيات تلميذة من المجموعة
التجريبيّة ،في حلّيها لمشكل شطرنجي ومشكل رياضي( .األشكال  5و  6و.)7
متغيرات الدراسة:
ّ
ّ
بما ّ
ّ
أن هذه الدراسة تهدف إلى التحقق من فاعليّة ممارسة ِلعبة الشطرنج في تنمية حل المشاكل الرياضيّة ،فإن الباحث
ّ
رأى ّ
أن إثبات ذلك أو نفيه يتطلب التعامل مع متغيّرين اثنين ،وهما كما يبيّنه الجدول التالي:
جدول( :)1متغيّرات الدراسة
متغيّر مستقل

ممارسة ِلعبة الشطرنج

متغيّر تابع

ح ّل المشكالت الرياضيّة
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نتائج البحث ومناقشتها:
بعد إجراء االختبارات القبليّة والبعديّة ،عمد الباحث إلى جمع البيانات ،واستخراج المعدّالت ( )averagesواالنحرافات
المعيارية لنتائج تالميذ المجموعتين الضابطة والتجريبيّة ،في ح ّل المشكالت الرياضيّة .كما يبيّنه الجدول(:)2
جدول( :)2المعدّالت الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة للمجموعتين الضابطة والتجريبيّة في االختبار القبلي والبعدي لح ّل
المشكالت الرياضيّة
البعدي
القبلي
المجموعة ن المعدل االنحراف المعياري المعدل االنحراف المعياري
الحسابي
الحسابي
1.57
16.50
1.55
التجريبيّة 13.53 26
1.49
14.53
4.53
الضابطة 11.92 27
بعد ذلك وقع تحليل النتائج باستعمال األساليب اإلحصائيّة التالية:
صل عليها
 اختبار مان ويتني  Mann-Whitneyللمجموعات المستقلّة ،وذلك الختبار داللة الفروق في النتائج المتح ّقبليّا وبعديّا في اختبار ح ّل المشكالت الرياضيّة ،بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبيّة.
 اختبار ويلكوكسن  Wilcoxonللمجموعات المرتبطة ،وذلك للوقوف على داللة الفروق في نتائج المجموعة التجريبيّةقبليّا وبعديّا.
صه :هل توجد فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى الداللة  α=0.05بين معدّل ْي المجموعة
ولإلجابة عن السؤال الذي ن ّ
الضابطة والمجموعة التجريبية في االختبار القبلي لحل المشكالت الرياضيّة؟ استعمل الباحث اختبار مان ويتني Mann-
 Whitneyكما يبيّنه الجدول (:)3
جدول( :)3داللة الفروق بين معدّالت المجموعتين الضابطة والتجريبيّة في االختبار القبلي
مستوى الداللة
U
المجموعة ن معدل الرتب مجموع الرتب
754.00
29.00
التجريبيّة 26
0.339
299.00
677.00
25.07
الضابطة 27
ويُمكن أن نالحظ من خال الجدول (ّ )3
أن مستوى الداللة كان  ،0.339وهي قيمة أكبر من  ،0.05م ّما يجعلنا نطمئن إلى
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ ّية عند مستوى الداللة  α=0.05بين معدّل ْي المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في
االختبار القبلي لحل المشكالت الرياضيّة .ويُرجع الباحث غياب الفروق إلى عشوائيّة توزيع التالميذ على المجموعتين
الضابطة والتجريبيّة من جهة ،وإلى تجانس المجموعتين ،حيث أنهما تتواجدان في نفس الظروف البيئيّة واالجتماعيّة ،عالوة
المدرس وبنفس طريقة التدريس.
على أنهما تدرسان الرياضيات عند نفس
ّ
ي المجموعة
أ ّما السؤال الثاني الذي ن ّ
صه :هل توجد فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى الداللة  α=0.05بين معدل ّ
الضابطة والمجموعة التجريبية في االختبار البعدي لحل المشكالت الرياضيّة ،لصالح المجموعة التجريبية ،تعزى إلى ممارسة
أفرادها للعبة الشطرنج؟ فقد تطلّب كذلك تطبيق اختبار مان ويتني اإلحصائي .ويُمكن إجمال نتيجة ذلك في الجدول (:)4
جدول ( :)4داللة الفروق بين معدّالت المجموعتين الضابطة والتجريبيّة في االختبار البعدي
مستوى الداللة
U
المجموعة ن معدل الرتب مجموع الرتب
1030.50
39.63
التجريبيّة 26
0.000
22.50
400.50
14.83
الضابطة 27
ّ
ويٌبين الجدول ( )4أن مستوى الداللة قد بلغ صفرا ،وهي قيمة أقل من  ،0.05م ّما يؤكد داللتها اإلحصائيّة .وهو ما يُثبت
وجود فروق دالة بين المعدّل الحسابي للمجموعة التجريبية والمعدّل الحسابي للمجموعة في االختبار البعدي لح ّل المشكالت
الرياضيّة ،لصالح المجموعة التجريبية .ويعزو الباحث تلك النتيجة إلى ّ
أن أفراد المجموعة التجريبيّة تلقّوا البرنامج التدريبي في
لعبة الشطرنج.
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ّ
صه :هل توجد فروق ذات داللة إحصائيّة عند
وحتّى
يطمئن الباحث إلى ذلك العزو ،قام باإلجابة عن السؤال الثالث الذي ن ّ
ي المجموعة التجريبية في االختبارين القبلي والبعدي لحل المشكالت الرياضيّة ،لصالح
مستوى الداللة  α=0.05بين معدل ّ
االختبار البعدي ،تعزى إلى ممارسة لعبة الشطرنج؟ ولذلك فقد عمد الباحث إلى تطبيق اختبار إحصائي ال معلمي آخر هو
اختبار ويلكوكسن  Wilcoxonللوقوف على داللة الفروق بين المعدّالت الحسابيّة للمجموعة التجريبيّة في االختبارين القبلي
والبعدي .ويٌمكن تلخيص ذلك في الجدول (:)5
جدول( :)5داللة الفروق بين المعدّالت الحسابيّة للمجموعة التجريبيّة في االختبارين القبلي والبعدي
مستوى الداللة
Z
المجموعة االختبار ن المعدل الحسابي االنحراف المعياري
1.55
13.53
قبلي 26
0.000
4.939التجريبيّة
1.57
16.50
بعدي 26
بعد مقارنة المعدّالت الحسابية للمجموعة التجريبيّة في االختبارين القبلي والبعدي ،تبيّن للباحث وجود فروق إحصائيّة دالة
لصالح االختبار البعدي .حيث بلغ مستوى تلك الداللة صفرا ،في الوقت الذي افترضنا فيه ،ومنذ البداية ان مستواها ال يجب أن
يتجاوز  .0.05وبناء عليه ّ
فإن الباحث يعزو تلك الفروق إلى البرنامج التدريبي الذي تلقاه أفراد المجموع التجريبية في لعبة
الشطرنج ،وذلك بعد اجتيازهم لالختبار القبلي.
ول ّما كانت أهداف هذا البحث تتعلّق بالوقوف على مدى نجاعة برنامج تدريبي في لعبة الشطرنج في تحسين أداء التالميذ
في ح ّل المشكالت الرياضيّةّ ،
صل عليها ،تجعلنا نطمئن إلى أن تنمية مهارة ح ّل المشكالت
فإن التحليل اإلحصائي للنتائج المتح ّ
الرياضيّة ممكنة عن طريق ممارسة لعبة الشطرنج في بيئة مدرسيّة ،بما يضمن لهذه اللعبة وظيفة الوساطة البيداغوجيّة
 Pedagogical mediationوالمتمثّلة أساسا في مساهمتها في اكتساب التالميذ لمفاهيم معرفيّة ومهارات سلوكية على
عالقة بح ّل المشكالت الرياضيّة.
ونشير إلى ّ
أن لهذا البحث حدودا .فبالرغم من نجاحه في إثبات فاعليّة ممارسة لعبة الشطرنج في تنمية مهارة ح ّل المشكالت
الرياضيّة لدى تالميذ المستوى الرابع من التعليم اإلبتدائيّ ،
فإن تلك الممارسة يجب أن تخضع لمعايير بيداغوجية تساهم في
توجيهها الوجهة التي من خاللها يتحقّق الهدف الذي ُوضعت من أجله ،وفي بيئة مدرسيّة أساسا ،وذلك من أجل ضمان عمليّة
النقل التعليمي التعلّمي  .transfer learningوهو ما دعانا إلى االعتماد على برنامج تدريبي أعدّه خبراء من الجامعة التونسيّة
للشطرنج وتعديله بحيث يوائم البيئة المدرسية ،ويعمل على تحقيق عمليّة النقل التي سبق ذكرها.
ولتوضيح توظيف المهارات المكتسبة من طرف التالميذ في ح ّل المشكالت الشطرنجيّة ،في سعيهم إلى ح ّل المشكالت
الرياضيّة ،انطلقنا من عيّنة لعمل تلميذة تنتمي إلى العيّنة التجريبيّة ،يهدف إلى ح ّل مشكل شطرنجيعن طريق إيجاد نقلة الّالعب
األبيض التي تسمح له بالفوز ،وذلك كما يبيّنه الشكل التالي:

(الشكل  :5نموذج لمشكل من البرنامج التدريبي)
وفي ما يلي الحل الذي اقترحته التلميذة بخ ّ
ط يدها:
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لتمش معتمد لحل مشكل شطرنجي)
(شكل  :6نموذج
ّ

وما اقترحته التلميذة يعني ما يلي:
النقلة األولى :الوزير األبيض يأخذ الفيل الموجود في الخانة  e7مع تهديد الملك (كش)
ويكون األسود أمام خيارين (يوضحهما الشكل انطالقا من شجرة الخيارات)
األول :الرخ يأخذ الوزير ،فيقوم األبيض بنقل ر ّخه إلى الخانة  d8مع كش ،وهو ما يجبر األسود على نقل
 الخيار ّ
كش
ر ّخه إلى الخانة  e8لتفادي التهديد ،مما يتيح لألبيض نقل رخه وأخذ الرخ األسود الموجود في الخانة  e8مع ّ
مات.
 الخيار الثاني :األسود ينقل ملكه إلى الخانة  g8تفاديا لتهديد الوزير األبيض .وهو ما يسمح لألبيض بأخذ الرخ
األسود الموجود بالخانة  e8بالوزير مع كش مات.
ونالحظ هنا االستراتيجيّة المستعملة لتقديم الحل ،والمتمثّلة في تطبيق تقنية شجرة الخيارات ،والمعروفة في الّلسان
اإلنجليزي بشجرة القرار  .Decision treeوترتبط شجرة القرار بكل ما له عالقة بالتحليل المنطقي ،وتخيّر الحلول األنسب
للمشكالت المطروحة .ومع ّ
أن منهاج الرياضيات للمستوى الرابع ال يتوفّر على ما يدعو إلى تطبيق مثل هذه التقنية ،فإنّنا نجد
ّ
ّ
أن الكثير من المشكالت الرياضيّة المطروحة في اختبارات التيمس  ،TIMSSتتطلب في حلها اتخاذ حلول دون أخرى ممكنة،
بحيث يصبح اتخاذ قرار معيّن من طرف التالميذ ،محدّدا لنجاحهم أو فشلهم في التعامل مع ذلك المشكل.
ولفهم العالقة بين المشكل الشطرنجي والمشكل الرياضي ،نورد الح ّل الذي اقترحته نفس التلميذة للمشكل الرياضي عدد
صه كالتالي:
 4في االختبار البعدي ،والذي ن ّ
لوالد سامي مجموعة من األرانب والدجاج .الحظ سامي أن عدد الرؤوس هو  ،5بينما بلغ عدد القوائم .16
ابحث عن عدد األرانب وعن عدد الدجاجات التي يملكها والد سامي.
واقترحت التلميذة السابقة الذكر الح ّل التالي للمشكل المطروح عليها .وهو كما يلي:
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(شكل  :7نموذج لح ّل مشكل رياضي لتلميذة من المجموعة التجريبيّة)
ونالحظ أن التلميذة وضعت فرضيّة ،وبنت عليها إمكانيّة الحلّ .ووجدت نفسها أمام أكثر من قرار التخاذه ،ولكنها توفقت
صلت بذلك إلى ح ّل يتواءم مع المستوى الدراسي الذي تنتمي إليه ( 10سنوات).
إلى اتخاذ السليم بناء على اختيار منطقي ،وتو ّ
أن التم ّ
ونعتقد ّ
شي الذي أدى بالتلميذة إلى ح ّل المشكل الرياضي المطروح عليها ،هو نتيجة لما اكتسبته أثناء اشتغالها على ح ّل
المشكالت الشطرنجيّة.
وفي نفس السياق تبقى مسألة انتقال المهارات التي اكتسبها التالميذ من ممارسة لعبة الشطرنج ،إلى مهارات لح ّل المشكالت
صل إليها.
صي .وهو ما يدعو إليه الباحث انطالقا من النتائج التي تو ّ
الرياضيّة ،مثارا للتساؤل ،ومدعاة لمزيد البحث والتق ّ
صل إليها الباحث مع نتائج ك ّل الدراسات السابقة في ما عدا دراسة  )Garcia (2008الذي لم
ولقد تطابقت النتائج التي تو ّ
تجد دراسته أثرا لممارسة لعبة الشطرنج في تحسين أداء التالميذ في مادة الرياضيات .وكنّا قد أرجعنا ذلك إلى إمكانيّة تطبيق
الباحث  Garciaالختبارات إحصائيّة غير مالئمة للبيانات التي قام بتحليلها.
التوصيات :
صل في ما أسفر عنه هذا البحث من نتائج ،فإن الباحث يتقدم بالتوصيّات التالية:
على إثر تحليل النتائج المتح ّ
 ضرورة تعميم هذا البحث ليشمل بقيّة المستويات في التعليم االبتدائي.
صصة للتعليم االبتدائي بحيث تتض ّمن حصصا للتدريب على لعبة الشطرنج في
 وجوب إعادة النظر في المناهج المخ ّ
اتجاه تربية التالميذ على التفكير النقدي ،وتنمية للخيال لديهم.
 ضرورة إعادة بناء مناهج الرياضيات في التعليم االبتدائي وفق البراديغم .PCD
المدرسين وإعدادهم ،مضامين على عالقة بلعبة الشطرنج.
 االنتباه إلى إمكانيّة أن تشمل دورات تدريب
ّ
 على اعتبار أن البحث الحالي جاء لتأكيد فاعليّة ممارسة لعبة الشطرنج في تنمية ح ّل المشكالت الرياضيّة ،فإن الباحث
يدعو إلى إجراء دراسات أخرى تتعلّق بالكيفيّة التي تحدث بها تلك الفاعليّة .وهو مجال بحثي يهت ّم بما يصطلح على
تسميته بعمليّة نقل أثر التعلّم من مجال إلى مجال آخر .وهو مبحث لم يقع التطرق إليه في الدراسات العربيّة ،حسب
علم الباحث ،إال لماما.
قائمة المصادر والمراجع
أوال :قائمة المراجع العربية:
 البرامج الرسمية للدرجة الثالثة ( ،)2013تونس :وزارة التربية.
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فاعلية استخدام منحى  STEMفي تنمية البراعة الرياضية لدى تلميذات المرحلة االبتدائية
بالمملكة العربية السعودية
أ.ريم محمد الرويثي  -أ.د .نجوى بنت عطيان المحمدي
جامعة جدة
المستخلص:
هدف البحث الحالي إلى تدريس الرياضيات باستخدام منحى  STEMوالكشف عن فاعليته في تنمية البراعة الرياضية
لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية ،و استخدمت الباحثتان المنهج التجريبي ذا التصميم شبه التجريبي
القائم على مجموعتين تجريبية وضابطة ،و قد شملت عينة البحث ( )65تلميذة من تلميذات الصف السادس االبتدائي بمدينة جدة
بحيث تكونت المجموعة التجريبية من ( )32تلميذة بينما تكونت الضابطة من( )33تلميذة ،ولتحقيق أهداف البحث تم تصميم
أنشطة ومشروعات تعلّم باستخدام منحى  STEMالتكاملي للمفاهيم الرياضية لوحدة الهندسة(الزوايا والمضلعات) من مقرر
الرياضيات للصف السادس االبتدائي الفصل الدراسي الثاني باإلضافة إلى دليل المعلم لتطبيق هذه األنشطة ،كما تم بناء اختبار
تحصيلي لقياس المكونات األربعة األولى للبراعة الرياضية (االستيعاب المفاهيمي ،الطالقة اإلجرائية ،الكفاءة االستراتيجية
واالستدالل الكيفي) ومقياس اتجاه للبعد الخامس( الرغبة المنتجة) ،وقد أسفرت نتائج البحث عن وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار
البراعة الرياضية ومقياس الرغبة المنتجة لصالح المجموعة التجريبية ،وفي ضوء نتائج البحث قدمت الباحثتان مجموعة من
التوصيات منها :أهمية تدريس الرياضيات باستخدام منحى STEMالتكاملي لما أثبته من فاعلية في تنمية مكونات البراعة
الرياضية لدى التلميذات ،تطوير مقررات الرياضيات وتضمينها ألنشطة ومشروعات باستخدام منحى STEMالتكاملي ،عقد
ورش تدريبية لمعلمي الرياضيات لتعريفهم بمنحى  STEMواكسابهم المهارات التدريسية الالزمة لتحقيق أهداف تعليم
 ،STEMتوجيه نظر القائمين على تخطيط وتصميم وبناء مناهج الرياضيات إلى مراعاة التوجهات العالمية المعاصرة التي
تساعد على تعلّم الرياضيات بنجاح.
:Abstract
The current research aims to teach the mathematics in accordance to STEM
Curriculum and discovers its effectiveness in developing mathematical skills and power
among Elementary school pupils in the Kingdom of Saudi Arabia, the researcher used
the experimental approach that has a semi-experimental design in which is based on two
groups (control and experimental). The research sample contained (65) student of
Jeddah’s governorate girls’ section schools’ Grade 6, where the experimental group
.contained (32) students and the control group comprised of (33) students
To achieve the research objectives, an activities and learning projects were designed in
line with STEM integrated curriculum for mathematical concepts of engineering chapter
)angles and polygons) that are part of Mathematics curriculum of Grade 6 in the 2nd
semester of the academic year, in addition to the Teacher and Student’s guide to apply
those activities. An achievement test was constructed to measure the first four
components of mathematical skills and power (conceptual assimilation, procedural
fluency, strategic competence and adaptive reasoning) and a fifth dimensional direction
measure (the produced desire). Research results showed that there were statistical
significance differences at significant level of (α≤0.05) between the experimental and
control groups in implementing the post-test of mathematical skills testing and the
.measure of produced desire in favor of the experimental group
In light of the research results, the researcher suggested number of recommendation
among of which are: the importance of teaching mathematics using activities and projects
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due to its effectiveness in developing the in accordance to STEM integrated curriculum
components of mathematical skills among students, developing mathematics courses
and ensure their inclusion of activities and projects according to STEM’s integrated
curriculum, brings the attention of those in planning, designing, and building mathematics
curricula to consider contemporary global trends in achieving mathematics learning
.successfully
المقدمة:
في عصرنا المتسارع التغيرات ،المتنوع المعطيات بين علمية وتقنية وصناعية ،وفي ظل الثورة المعلوماتية واالنفجار
المعرفي أصبح لزا ًما على المختصين تطوير مناهج التعليم وتحسين طرائقها التدريسية والبحث عن المداخل التعليمية التي تحقق
أهدافها على المدى البعيد؛ وخاصة في مادة الرياضيات التي تُع ّد أساس المعرفة وجوهر العلوم ،وقد ذكر األسطل( )2004بأنه
حتى يتمكن الفرد التعامل مع الواقع الجديد والذي يتميز بنموه المتسارع كان البد من إعداد أجيال تتعامل مع الرياضيات بكفاءة
ألنها لغة العلم والتقنية.
لذلك حظيت مناهج الرياضيات باهتمام واسع في الدول المتقدمة ،والتي تسعى الى تحسين مخرجاتها التعليمية لتحقق الهدف من
تعلم الرياضيات وهو مساعدة المتعلم على فهم الحياة التي يعيشها ويتفاعل معها ،وعليه فقد أجرت لجنة الدراسات في مركز
التربية التابع للمجلس القومي للبحوث بالواليات المتحدة األمريكية في مطلع القرن الحادي والعشرين مراجعة لألبحاث في علم
النفس المعرفي وتعلّم الرياضيات ،لتحليل الرياضيات المدرسية وتحديد السبل التي تكفل ألي شخص تعلّمها بنجاح ،من خالل
مفهوم أطلقت عليه مصطلح البراعة الرياضية ( )Mathematical Proficiencyوالتي أشار اليها المجلس بأنها :مصطلح
يجسّد جميع جوانب الخبرة والكفاءة والمعرفة في الرياضيات من خالل خمس مكونات ،إنها تعني "تعلم الرياضيات
بنجاح" (.)National Research Council,2001
فالبراعة الرياضية تعمل على تعلّم الرياضيات ليس كمجرد مهارة مكتسبة وإ ّنما فهم للبنية الرياضية والحسابية ،مع
فهم متم ّكن لإلجراءات ،وتجسيد جميع جوانب الخبرة والكفاءة والمعرفة ،وذلك من خالل مكوناتها الخمسة المترابطة والتي
تتمثل في :االستيعاب المفاهيمي للمفاهيم الرياضية وعملياتها وعالقاتها ،والطالقة اإلجرائية في تنفيذ الخوارزميات بدقة وكفاءة
ومالئمة للموقف التعليمي ،والكفاءة االستراتيجية في القدرة على صياغة المسائل الرياضية وحلها وتمثيلها واالستدالل الكيفي
وأخيرا تتكون من الرغبة المنتجة والتي تظهر في اإلحساس
من خالل التفكير المنطقي والتأمل الرياضي مع التفسير والتبرير
ً
بجمال الرياضيات ،وتقدير وظيفتها واالستمرارية في تعلّمها (.)NRC,2011
إن االهتمام بالبراعة الرياضية حقق النجاح في تعلم الرياضيات لدى الدول المطبقة لها ،ألنه ساعد المتعلم على فهم الرياضيات
وتطبيقها وبيان أهميتها مع تكوين اتجاهات إيجابية نحو تعلمها ،لذا اكدت العديد من الدراسات والبحوث على ضرورة االهتمام
بها وتنميتها لدى المتعلمين؛ كدراسة زيدان ( )2018وبن مرضاح( )2018و الضّاني( )2017وعبيدة()2017
ورضوان( )2016والمعثم والمنوفي (.)2014
صا ،يتجلى واضحا في تطوير مقررات الرياضيات بالتعليم
وقد أولت المملكة العربية السعودية البراعة الرياضية اهتما ًما خا ً
العام في المملكة حيث ذكر المعثم والمنوفي ( )2014بأنها اختارت سلسلة متميزة في مناهج الرياضيات ،وهي سلسلة ماجروهل
العالمية ( )Mc Graw_Hilوالتي ص ّممت من أجل تعزيز البراعة الرياضية لجميع الطالب بمختلف مستوياتهم ،وعليه فإن
على معلمي الرياضيات استخدام طرق حديثة تساهم في تنمية البراعة الرياضية لدى المتعلمين ،ألن منهج الرياضيات مهما كان
ً
ومتكامال ،ال يمكن أن يُفيد إال إذا تض ّمن طرقًا تدريسية حديثة ،تُحقّق أسمى أهدافه ،وقد أ ّكد جروث ( )Groth,2017بأنه
غنيًا
يجب على معلمي الرياضيات تغيير ممارساتهم التدريسية بما يحقق تعليم أفضل للمتعلمين وتنمية مكونات البراعة الرياضية
لديهم ،ألن طرق التدريس الفعالة تساهم في وصول المتعلمين إلى مستويات عالية من الفهم.
ومن طرق التدريس الفعالة منحى  STEMوالذي يحتل أعلى قائمة أولويات تطوير التعليم في الدول المتقدمة ،كما
يحظى باهتمام كبير من األنظمة الدولية التي تسعى لتطوير تعليم أفرادها بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث إلعداد جيل
متنور علم ًيا قادر على االنخراط في سوق العمل لدعم االقتصاد الذي يعتبر مؤشر على قوة الدولة وسيادتها عالميًا.
فمنحى  STEMيقوم على تكامل المواد الدراسية األربعة :العلوم  Scienceوالتقنية  Technologyوالهندسة
 Engineeringوالرياضيات  Mathematicsوذلك من خالل توفير بيئة تعلّم تُر ّكز على تعليم الطلبة باالستكشاف،
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االختراع ،واستخدام حل مشكالت الحياة اليومية والمواقف الحياتية وتشجيع الطالب على االبتكار مما يساعد المتعلمين على
عمل ترابطات بين المواد المختلفة والتوصل البتكارات جديدة( .القاضي والربيعة.)2018،
كما يقدّم منحى  STEMالمفاهيم والمعارف بصورة تكاملية؛ تزيل الحواجز بين التخصصات األربعة وبصورة تطبيقية؛
تجسّد المفاهيم المجردة وتحسن ميول المتعلمين نحو العلم ،وقد أثبتت دراسة ستولمان ( )Stohlmann,2016بأن تعليم
 STEMيحسن ميول التالميذ نحو العلوم والرياضيات ،كما أشار ديكرسون ،وزمالئه ( ) Dickerson,others,2014على
وجود تأثير إيجابي لمنحى STEMعلى تعلّم الطلبة وتعليمهم  ،وتحسّن ميولهم و اتجاهاتهم نحو العلوم ،الهندسة ،التقنية
والرياضيات ،ويظهر هذا التأثير بصورة واضحة وأكبر في المراحل االبتدائية والتي تعتبر الخطوة األولى في طريق الفرد
للعلم والمعرفة ،وقد ذكرت أحمد ( )2016بأنه يجب أن يتضمن تدريس الرياضيات بالمرحلة االبتدائية على العديد من األنشطة
والمشاريع القائمة على منحى  STEMوالتي تجعل من التعلّم متعة وبهجة؛ متعة من خالل القيام باألنشطة والمشاريع وبهجة
من خالل الوصول إلى النتائج.
وألن منحى  STEMيرتكز على المشاريع فهو يعطي المتعلمين الفرصة ليشاركوا في وضع المشكلة وحلّها ،واتخاذ
القرارات المناسبة ،وقد ذكر بريك ( .)Barak,2014بأن ذلك يساعد في االنتقال من التعليم التقليدي القائم على الحفظ والتكرار
اللذين ينفّران المتعلمين ،ويجعلهم فاقدين لمهارات التفكير المختلفة إلى التعليم الذي يعتمد على النظرية البنائية والتي تؤكد على
ضرورة أن يفهم التالميذ الرياضيات التي يؤدونها ،وأن يبنوا معرفتهم بأنفسهم من خالل االكتشاف ،مما يجعل الطالب محور
العملية التعليمية وأساسها.
إن جعل المتعلم محور العملية التعليمية يحقق التعلم المستمر وين ّمي التفكير العلمي واالبتكاري لديه مما يؤهله للوظائف المستقبلية
ودفع عجلة االقتصاد نحو الريادة والحصول على تصنيف متقدم في المؤشرات العالمية للتحصيل العلمي ،وهذا ما تسعى اليه
رؤية المملكة 2030والتي تهدف الى االرتقاء بطرق التدريس التي تجعل المتعلم هو المحور وليس المعلم ،مع التركيز على
بناء مهاراته وصقل شخصيته وزرع الثقة فيه وبناء روح اإلبداع لديه.
و ألن العديد من الدراسات والبحوث أكدت على أهمية استخدام منحى  STEMفي تعليم الرياضيات كدراسة المحمدي
( )2018والورهي( )2018والمالكي( )2018والشمري ( )2017والقثّامي ( ،)2016كما أوصت المؤتمرات العلمية
بضرورة األخذ به كمدخل عالمي في تعليم الرياضيات كالمؤتمر السادس لتعليم وتعلم الرياضيات ( )2019جاء هذا البحث.
مشكلة البحث وتساؤالته
نبعت مشكلة البحث من خالل اال ّ
طالع على الدّراسات التي بحثت في واقع تعليم الرياضيات بالمملكة العربية السعودية
كدراسة الشمراني( )2018ودراسة الصليبي( )2018و الغامدي( )2017وغيرهم ،والتي توصلت نتائجها إلى وجود تدنّي
ملحوظ في مخرجات التعليم ،حيث أشارت دراسة الغامدي( )2017بأن  %40من نتائج االختبارات الوطنية لتالميذ الصف
الثالث والسادس االبتدائي تحت الح ّد األدنى في العلوم والرياضيات ،وهذا ما أكدته نتائج اختبارات االتجاهات العالمية في
التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم ( )TIMSSوالتي أشارت إلى تدني مستوى التحصيل دون المتوسط العالمي لطالب
المملكة العربية السعودية في الدورات الثالث .2015 ،2011 ،2007
ومن خالل خبرة الباحثتان الميدانية في مجال تدريس الرياضيات؛ الحظت وجود تد ّني في مستوى التلميذات لمادة
الرياضيات ووجود اتجاه سلبي نحو تعلّمها ،مما دعاها إلى البحث عن طرق تعليمية تُساهم في تعلّم الرياضيات بنجاح ،لذلك
فقد تم عمل دراسة استطالعية لمعلمات الرياضيات للمرحلة االبتدائية بلغ قوامها ( )70معلمة بمدينة جدة تهدف إلى البحث عن
أفضل الطرق والممارسات التعليمية التي تساهم في تعلم الرياضيات بنجاح وتحقق رؤية المملكة  2030في التعليم.
وقد أسفرت نتائج الدراسة االستطالعية عن أهمية ربط المفاهيم الرياضية بالعلوم األخرى واختيار أفضل الممارسات
واألنشطة لتعليمها ،حيث أن ( )%94من المعلمات فضّلن ربط المفاهيم الرياضية بالعلوم الطبيعية ليساعد على تعلّم الرياضيات
بنجاح ،كما أن ( )%86منهن أشدن بأن توظيف التقنية في تعليم الرياضيات يساعد على تعلّمها بنجاح ،وأكدت ( )%96منهن
ّ
يساعدهن في اداراك المفاهيم الرياضية ،وأوضحت ( )%94من المعلمات بأن تعليم
بأن تعليم التلميذات التصاميم الهندسية
الرياضيات من خالل األنشطة والمشاريع وأسلوب حل المشكالت يساعد في زيادة التحصيل العلمي للتلميذات وتكوين اتجاهات
إيجابية نحو تع ّلمها.
إن جميع هذا االستجابات دلت على ضرورة الدمج التكاملي بين العلوم كطريقة تدريس فعالة في تدريس الرياضيات مع
استخدام التعلّم باألنشطة والمشاريع وأسلوب حل المشكالت؛ والتي تنمي لدى المتعلم مهارات القرن ،21ويتجلّى ذلك واضحا
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في التعليم وفق المنحى التكاملي  ،STEMوبناء على ذلك وفي ضوء إحساس الباحثتان بأهمية تدريس الرياضيات باستخدام
منحى STEMجاء هذا البحث والذي تتحدد مشكلته في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
ما فاعلية استخدام منحى  STEMفي تنمية البراعة الرياضية لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية
السعودية؟
وتتطلب اإلجابة على هذا السؤال الرئيس اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية:
.1
.2
.3
.4
.5

ما فاعلية استخدام منحى  STEMفي تنمية االستيعاب المفاهيمي لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية؟
ما فاعلية استخدام منحى  STEMفي تنمية الطالقة اإلجرائية لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية؟
ما فاعلية استخدام منحى  STEMفي تنمية الكفاءة االستراتيجية لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية؟
ما فاعلية استخدام منحى  STEMفي تنمية االستدالل الكيفي لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية؟
ما فاعلية استخدام منحى  STEMفي تنمية الرغبة المنتجة لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية؟

أهداف البحث
هدف هذا البحث إلى الكشف عن فاعلية منحى  STEMفي تنمية مكونات البراعة الرياضية لدى تلميذات المرحلة
االبتدائية بالمملكة العربية السعودية من خالل:
.1
.2
.3
.4
.5

تنمية مكون االستيعاب المفاهيمي لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية.
تنمية مكون الطالقة اإلجرائية لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية.
تنمية مكون االستدالل الكيفي لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية.
تنمية مكون الكفاءة االستراتيجية لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية.
تنمية مكون الرغبة المنتجة لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية.

أهمية البحث
تكمن أهمية هذا البحث في جانبين ،هما األهمية النظرية ،واألهمية التطبيقية ،كما يلي:
األهمية النظرية:
.1
.2
.3
.4

تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية  2030في التعليم من خالل االرتقاء بطرق التدريس المعاصرة ،والتي تجعل المتعلم
هو محور العملية التعليمية مع التركيز على بناء مهاراته ،وصقل شخصيته ،وزرع الثقة فيه ،وبناء روح اإلبداع لديه.
استجابة للتوجهات العالمية والتي تنادي بضرورة األخذ بمنحى  STEMفي التعليم والتي تساعد في إعداد قوة عاملة قادرة
على المنافسة عالميًا.
ً
تناوله للبراعة الرياضية التي بُنيت عليها مناهج الرياضيات في المملكة العربية السعودية ،باعتبارها هدفا أساسيًا لتحقيق
النجاح في تعلّم الرياضيات والتي تسعى إليه مناهج الرياضيات في كل مكان.
إطارا نظريًا عن البراعة الرياضية وكيفية تنميتها من خالل استخدام منحى  STEMلدى تلميذات الصف
يُقدم هذا البحث
ً
السادس االبتدائي ونبذة شاملة عن منحى STEMالتكاملي.

األهمية التطبيقية:
يشكل هذا البحث ونتائجه أهمية لك ٍل من:
.1
.2
.3
.4

معلمي ومشرفي الرياضيات :من خالل توفير دليل المعلم لألنشطة والمشروعات باستخدام منحى  STEMلمحتوى مقرر
الرياضيات للصف السادس في وحدة الهندسة والتي تُسهم في تنمية البراعة الرياضية لدى التلميذات.
الباحثين :من خالل إضافة دراسة علمية ،وتقديم أدوات قياس وتوصيات مقترحة لمفهوم منحى  STEMوأثره في تنمية
البراعة الرياضية لدى المتعلمين.
القائمين على تصميم المناهج :بأخذ منحى  STEMبعين االعتبار عند تصميم مناهج الرياضيات للمرحلة االبتدائية،
وإثراءها بالمشروعات التي تنمي البراعة الرياضية وتساعد على تحقيق أهداف الرياضيات وتعلّمها بنجاح.
التلميذات :من خالل رفع مستوى التحصيل الدراسي ،وتنمية االتجاه اإليجابي نحو مادة الرياضيات ،والتطبيق العملي
التطور والتقدم التكنولوجي المعاصر.
للمفاهيم الرياضية وبيان عالقتها مع العلوم األخرى ومعرفة أهميتها في
ّ
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مصطلحات البحث
الفاعلية Effectiveness
متغيرا مستقّ ًال في أحد المتغيرات التابعة " (شحاتة
عرف بأنها" مدى األثر الذي يمكن أن تُحدثه المعالجة التجريبية باعتبارها
تُ ّ
ً
والنجار ،2003،ص .)230
وتعرفها الباحثتان إجرائيا ً بأنها :مدى األثر الذي يمكن أن يُحدثه التع ّلم باستخدام منحى  STEMفي تنمية البراعة
ّ
الرياضية لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي ،في مقرر الرياضيات لفصل الهندسة (الزوايا والمضلعات) ،ويتم تحديد هذا
األثر إحصائيًا عن طريق استخدام االسلوب اإلحصائي نسبة الكسب المعدل لبالك.
منحى  STEMالتكاملي
عرفه المجلس األمريكي للتنافس االقتصادي (" )PCAST,2010بأنه مدخل تدريس عالمي قائم على تكامل المواد
يُ ّ
الدراسية :العلوم ،التكنولوجيا ،الهندسة والرياضيات ،وذلك من خالل توفير بيئة تعلُّم تُر ّكز على تعليم الطلبة باالستكشاف،
االختراع ،استخدام مشكالت الحياة اليومية والمواقف الحياتية ".
وتعرف الباحثتان منحى  STEMإجرائيًا بأنه :منحى تكاملي تفاعلي ،يو ّ
ظف الهندسة ،والتقنية والعلوم في تحسين تعلّم
ّ
الرياضيات ،وإدراك مفاهيمها وتطبيقاتها في مجاالت الحياة ،من خالل أنشطة ومشروعات إثراءيه لوحدة الهندسة (الزوايا
والمضلعات) في مقرر الرياضيات للصف السادس االبتدائي تقوم على البحث والتجريب واالستقصاء وتساعد على تنمية مهارات
القرن  21وعادات العقل لدى المتعلمين بما يحقق الرفاهية لألفراد واالقتصاد المزدهر للدول.
البراعة الرياضية Mathematical Proficiency
يعرفها المجلس القومي للبحوث في الواليات المتحدة األمريكية ( )NRC, 2001بأنها :مصطلح يجسّد جميع جوانب
ّ
الخبرة والكفاءة والمعرفة في الرياضيات ،إنها تعني "تعلم الرياضيات بنجاح" ألي فرد ،ولها خمسة مكونات متشابكة وهي
االستيعاب المفاهيمي ،الطالقة االجرائية ،الكفاءة االستراتيجية ،االستدالل الكيفي والرغبة المنتجة.
وتعرفها الباحثتان إجرائيًا بأنها :مجموعة من العمليات والمهارات التي تسعى المعلمة إلى تعزيزها وتنميتها لدى
تلميذات الصف السادس االبتدائي في وحدة الهندسة (الزوايا والمضلعات) ،من خالل توظيف مكوناتها الخمسة ،بحيث تشمل
استيعاب المفاهيم الرياضية ،وتنفيذ اإلجراءات الرياضية بدقة وكفاءة وبشكل مناسب ،وصياغة المسائل الرياضية وتمثيلها وحلّها
من خالل المنطق وتفسير وتبرير الحل ،مع إكساب التلميذات ميول إيجابية نحو تعلم الرياضيات ،ومعرفة مدى أهميتها من
خالل تطبيقها في الحياة ويتم قياس مكوناتها األربعة األولى باختبار تحصيلي والمكون الخامس بمقياس اتجاه.
مكونات (فروع) البراعة الرياضية:
االستيعاب المفاهيمي Conceptual Understanding
يقصد به استيعاب األفكار الرياضية األساسية؛ من مفاهيم ،وتعميمات واالرتباط بين األفكار الرياضية بحيث تم ّكن الطلبة
من معرفة المضمون الذي تستخدم فيه الفكرة الرياضية.)NRC, 2001( .
عرف الباحثتان االستيعاب المفاهيمي إجرائيًا بأنه :استيعاب التلميذات للمفاهيم واألفكار الواردة في وحدة الهندسة
وت ُ ّ
(الزوايا والمضلعات) والربط بين األفكار بحيث تحقق الفهم المتكامل والوظيفي لألفكار والمفاهيم الرياضية.
الطالقة االجرائية Procedural Fluency
يُقصد بها القيام بالعمليات اإلجرائية من خوارزميات ومهارات رياضية وحل مسائل لفظية بشكل سلس ودقيق ومالئم
للموقف الرياضي الذي يتعرض له الطالب)NRC, 2001( .
تعرف الباحثتان الطالقة اإلجرائية إجرائيًا بأنها :قيام التلميذة بالعمليات اإلجرائية الواردة في وحدة الهندسة (الزوايا
والمضلعات) من خوارزميات ومهارات رياضية بمرونة ودقة وكفاءة ،وبطريقة سليمة مالئمة للموقف التعليمي.
الكفاءة االستراتيجية Strategic Competence
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تشمل استخدام المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية في حل المسائل وتأهيل الطلبة لحل مشاكل قد تواجههم في الحياة
اليومية)NRC, 2001( .
عرف الباحثتان الكفاءة االستراتيجية إجرائيًا بأنها :قدرة التلميذة على حل المسائل الرياضية الواردة في فصل الهندسة
تُ ّ
ّ
(الزوايا والمضلعات) وتفسيرها وصياغتها وتمييز المعلومات المعطاة واختيار االستراتيجيات المناسبة للحل وربطها بمواقف
في الحياة.
االستدالل الكيفي Adaptive Reasoning
يتم عن طريق المنطق لشرح وتبرير حل المشكلة ،وتوظيف العالقات المنطقية بين المفاهيم أو المواقف لشرح وتحليل
الحل وتبريره)NRC, 2001( .
عرف الباحثتان االستدالل الكيفي إجرائيًا بأنه :استخدام التلميذة التفكير المنطقي والتأملي والتفسير والتبرير لحل
تُ ّ
المسائل الرياضية الواردة في فصل الهندسة (الزوايا والمضلّعات) من مقرر الرياضيات للصف السادس االبتدائي.
الرغبة المنتجة Productive Disposition
يُقصد بها النظر إلى الرياضيات بأنها مادة واقعية ،ومهمة وذات معنى ومفيدة في الحياة العلمية ،وتكوين اتجاهات إيجابية
نحوها ،إلى جانب االهتمام باجتهاد الشخص)NRC, 2001( .
عرف الباحثتان الرغبة المنتجة بأنها :نظر التلميذة إلى الرياضيات بأنها مادة واقعية ومفيدة ومجدية ،مع اقتران ذلك
تُ ّ
ّ
بجد التلميذة واجتهادها وكفاءتها وتكوين اتجاه إيجابي نحو تعلمها مع وجود الثقة عند أدائها للمهام الرياضية وحل مسائلها.
حدود البحث
اقتصر هذا البحث على:
مقرر الرياضيات للصف السادس االبتدائي ،الفصل
الحدود الموضوعية :تم اختيار وحدة الهندسة (الزوايا والمضلعات) من ّالدراسي الثاني.
 الحدود المكانية :تم تطبيق البحث في احدى المدارس االبتدائية للبنات التابعة لمدينة جدة للمجموعتين التجريبية والضابطة. الحدود الزمنية :تم تطبيق هذا البحث في العام الدراسي 1440هـ 1441 /هـ- . الحدود البشرية :تم اختيار عينة عشوائية من تلميذات الصف السادس االبتدائي ،المقيدات لعام 1440هـ 1441-هـ للفصلالدراسي الثاني من االبتدائية الثانية والسبعون بعد المئة بمدينة جده.
فروض البحث
تم صياغة الفروض الصفرية ( )Alternatives hypothesisالتالية:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 05, 0بين متوسطي درجات تلميذات المجموعتين
الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي الختبار البراعة الرياضية.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 05, 0بين متوسطي درجات تلميذات المجموعتين
الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لمقياس الرغبة المنتجة.
منهج البحث
تم اتباع المنهج التجريبي ذا التصميم شبه التجريبي القائم على مجموعتين :إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة باختبارين  :قبلي
وبعدي
مجتمع البحث
تألف مجتمع البحث من جميع تلميذات المرحلة االبتدائية المنتظمات بمدارس التعليم العام بمدينة جدة ،خالل الفصل الثاني من
العام الدراسي 1441/1440هـ ،والبالغ عددهن ( )127923تلميذة موزعات على ( )288مدرسة
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عينة البحث
تم اختيار ( )65تلميذة من تلميذات الصف السادس االبتدائي باالبتدائية الثانية والسبعون بعد المئة بجدة بطريقة عشوائية ،بحيث
قسمت الى مجموعتين تجريبية وضابطة بطريقة عشوائية
تكافؤ المجموعتين
التكافؤ القبلي لمجموعتي البحث :حيث تم تطبيق اختبار(ت) للعينات المستقلة ()Independent Samples T Test
ألداتي البحث والتي تمثلت في اختبار البراعة الرياضية للمكونات األربعة األولى ( االستيعاب المفاهيمي والطالقة اإلجرائية
وا لكفاءة االستراتيجية واالستدالل التكيفي) ومقياس اتجاه للمكون الخامس من البراعة الرياضية(الرغبة المنتجة) وذلك
للمجموعتين لضمان تكافؤهما ،والجدول رقم(  )1يوضح ذلك:
جدول رقم ( )1نتائج اختبار تحليل "ت" لعينتين مستقلتين للفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين
(التجريبية -الضابطة) في التطبيق القبلي الختبار البراعة الرياضية
البراعة الرياضية
االستيعاب المفاهيمي

الطالقة اإلجرائية

الكفاءة االستراتيجية

اإلستدالل التكيفي
الدرجة الكلية الختبار البراعة
الرياضية

المجموعة العدد المتوسط

االنحراف
المعياري

التجريبية

32

1.52

1.004

الضابطة

33

1.58

0.969

التجريبية

32

1.06

1.088

الضابطة

33

1.12

1.053

التجريبية

32

0.64

0.822

الضابطة

33

0.88

1.023

التجريبية

32

0.30

0.637

الضابطة

33

0.52

0.712

التجريبية

32

3.52

2.108

الضابطة

33

4.09

2.141

قيمة
(ت)

مستوى
الداللة

0.250-

0.804

0.230-

0.819

1.061-

0.293

1.275-

0.207

1.101-

0.275

ومن الجدول يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين (التجريبية –
الضابطة) في التطبيق القبلي لمكون البراعة الرياضية األول (االستيعاب المفاهيمي) حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار
(ت) تساوي ( )0.804وهي قيمة غير دالة.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين (التجريبية – الضابطة) في التطبيق القبلي لمكونالبراعة الرياضية الثاني (الطالقة اإلجرائية) حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي ( )0.819وهي قيمة غير
دالة.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين (التجريبية – الضابطة) في التطبيق القبلي لمكونالبراعة الرياضية الثالث (الكفاءة االستراتيجية) حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي ( )0.293وهي قيمة
غير دالة.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين (التجريبية – الضابطة) في التطبيق القبلي لمكونالبراعة الرياضية الرابع (االستدالل التكيفي) حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي ( )0.207وهي قيمة غير
دالة.
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين (التجريبية – الضابطة) في التطبيق القبلي الختبارالبراعة الرياضية للمكونات األربعة األولى ككل حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي ( )0.275وهي قيمة
غير دالة.
تكافؤ مجموعتي الدراسة في التطبيق القبلي لمقياس المكون الخامس (الرغبة المنتجة):
للتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة قامت الباحثة باستخدام اختبار (ت) للعينات المستقلة ،إليجاد الفروق بين المتوسطات
في التطبيق القبلي للمقياس وكانت النتائج كالتالي.
جدول رقم ( )2نتائج اختبار تحليل "ت" لعينتين مستقلتين للفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين (التجريبية -
الضابطة) في التطبيق القبلي لمقياس الرغبة المنتجة
المجموعة العدد المتوسط

االنحراف
المعياري

المعرفي

التجريبية

32

15.72

2.568

أهمية الرياضيات ودورها في الحياة

الضابطة

33

15.94

2.487

الوجداني

التجريبية

32

14.34

3.773

االتجاه نحو الرياضيات

الضابطة

33

15.79

4.628

السلوكي

التجريبية

32

13.72

3.391

القدرة على ممارسة الرياضيات
وتطبيقها

الضابطة

33

15.03

3.117

التجريبية

32

43.78

7.807

الضابطة

33

46.76

8.635

البعد

مقياس الرغبة المنتجة لمادة
الرياضيات ككل

قيمة
(ت)

مستوى
الداللة

0.352-

0.726

1.376-

0.174

1.624-

0.109

1.456-

0.150

من الجدول السابق نجد:
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين (التجريبية – الضابطة) في التطبيقالقبلي للبعد المعرفي (أهمية الرياضيات ودورها في الحياة) حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي ()0.726
وهي قيمة غير دالة.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين (التجريبية – الضابطة) في التطبيقالقبلي للبعد الوجداني (االتجاه نحو الرياضيات) حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي ( )0.174وهي قيمة
غير دالة.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين (التجريبية – الضابطة) في التطبيقالقبلي للبعد السلوكي (القدرة على ممارسة الرياضيات) حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي ( )0.109وهي
قيمة غير دالة.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين (التجريبية – الضابطة) في التطبيقالقبلي لمقياس الرغبة المنتجة ككل حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي ( )0.150وهي قيمة غير دالة
إحصائيًا.
مواد وأدوات البحث
قامت الباحثتان بتصميم أنشطة ومشروعات تعليمية باستخدام منحى STEMالتكاملي لوحدة الهندسة (الزوايا والمضلعات)
لمقرر الرياضيات للصف السادس االبتدائي الفصل الدراسي الثاني وإعداد دليل المعلم الستخدام منحى .STEM
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كما تم اعداد أداتين للقياس هما:
 .1اختبار تحصيلي لقياس المكونات األربعة األولى للبراعة الرياضية وهي (االستيعاب المفاهيمي ،الطالقة اإلجرائية ،الكفاءة
االستراتيجية واالستدالل الكيفي).
 .2مقياس اتجاه للمكون الخامس للبراعة الرياضية وهو الرغبة المنتجة.
وقد تم التحقق من صدقهما وثباتهما
حساب صدق اختبار البراعة الرياضية
اعتمدت الباحثة للتحقق من صدق األداة على طريقتين األولى وتسمى الصدق الظاهري ( ،)Face validityالتي تعتمد على
عرض األداة على مجموعة من المتخصصين الخبراء في المجال ،أما الثانية وتسمى االتساق الداخلي ( Internal
 )Consistencyوتقوم على حساب معامل االرتباط بين درجات كل من مستويات األهداف ودرجة االختبار الكلي ،وفيما يلي
الخطوات التي اتبعتها الباحثة للتحقق من صدق األداة طبقا لكل طريقة من الطريقتين:
 .1الصدق الظاهري
يعني صدق االختبار قدرته على قياس ما يفترض أن يقيسه الدوسري( ،)2001وقد تم عرض االختبار على مجموعة
من المحكمين؛ إلبداء رأيهم حول صياغة األسئلة ووضوحها ،ومدى قدرة السؤال على قياس الهدف المعرفي المحدد ،ومناسبة
السؤال للمستوى المعرفي المراد قياسه ،مع وضع التعديالت المقترحة إن وجدت ،وقد ظهر أن غالبية مفردات االختبار صادقة
بوضعها الحالي وبنسبة اتفاق عالية جدا بين المحكمين ،وبذلك اعتبر االختبار صادقا صدقا تحكيميا.
ب) صدق االتساق الداخلي الختبار البراعة الرياضية
تم حساب صدق االتساق الداخلي بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة
الكلية لالختبار كما يوضح نتائجها جدول ( )6التالي:
جدول رقم ( )6معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية
م
معامل االرتباط
م
س11
**0.834
س1
س12
**0.681
س2
س13
**0.688
س3
س14
**0.528
س4
س15
**0.875
س5
س16
**0.637
س6
س17
**0.617
س7
س18
**0.617
س8
س19
**0.617
س9
س20
**0.617
س10
**وجود داللة عند مستوى ()0.05

م
معامل االرتباط
س21
**0.563
س22
**0.688
س23
**0.532
س24
**0.732
س25
**0.539
س26
**0.464
س27
**0.538
س28
**0.617
**0.617
**0.617

معامل االرتباط
**0.638
**0.682
**0.717
**0.659
**0.851
**0.727
**0.617
**0.617

يالحظ من الجدول ( )6أن معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية جاءت جميعها داله إحصائيا
عند مستوى داللة ( ،)0.05مما يدل على توافر درجة عالية من صدق االتساق الداخلي الختبار البراعة الرياضية.
سا :حساب ثبات اختبار البراعة الرياضية
ساد ً
يقصد بثبات االختبار درجة االتساق في النتائج التي تعطيها أداة التقويم إذا ما طبقت على عينة من الممتحنين أكثر من
مرة في ظروف تطبيقية متشابهة (زيتون.)1999 ،
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ولحساب معامل الثبات تم التحقق من الثبات من خالل تطبيق االختبار على عينة استطالعية واستخدمت الباحثة لقياس
ثبات المقياس مع امل ألفاكرونباخ وتتراوح قيم معامل الثبات (ألفا) ما بين الصفر والواحد الصحيح ،فكلما اقتربت قيمته للواحد
الصحيح دل ذلك على ثبات المقياس (عالم.)2002 ،
وبإدخال درجات االختبار التحصيلي في البرنامج االحصائي ( )sspsومعالجتها إحصائيا الستخراج معامل ألفا
كرونباخ للمقياس ،ظهرت قيمته (معامل ألفا =  )0.903وهي قيمة عالية تشير إلى ثبات االختبار التحصيلي للبراعة إذا أعيد
تطبيقه.
نتائج الفروض ومناقشتها
ينص الفرض األول على " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 05, 0بين متوسطي درجات تلميذات
المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي الختبار البراعة الرياضية ".
والختبار صحة الفرض تم استخدام اختبار (ت) للعينات المستقلة ،لبيان داللة الفروق بين المتوسطين .ولبيان حجم التأثير حسب
مربع إيتا ( .)η²وفيما يلي تفصيل الختبار صحة الفرض األول وعرض األشكال والجداول التي توضح أهم النتائج التي تم
التوصل إليها.
 .1اختبار "ت" للعينات المستقلة:
جدول نتائج اختبار تحليل "ت" لعينتين مستقلتين للفروق بين متوسطي درجات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في
التطبيق البعدي الختبار البراعة الرياضية
المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

تجريبية

32

6.18

1.131

ضابطة

33

4.48

1.439

تجريبية

32

5.94

1.059

ضابطة

33

3.61

1.391

تجريبية

32

6.42

0.936

ضابطة

33

3.55

1.003

تجريبية

32

5.58

1.173

ضابطة

33

3.27

1.206

الدرجة الكلية الختبار تجريبية
البراعة الرياضية
ضابطة

32

24.12

3.140

33

14.91

2.993

البراعة الرياضية

االستيعاب المفاهيمي

الطالقة اإلجرائية

الكفاءة االستراتيجية

اإلستدالل الكيفي

مربع
إيتا()η2

قيمة (ت)

مستوى
الداللة

5.327

*0.000

 0.31تأثير
كبير

7.669

*0.000

 0.48تأثير
كبير

12.053

*0.000

 0.69تأثير
كبير

7.862

*0.000

 0.49تأثير
كبير

12.198

*0.000

 0.70تأثير
كبير

حجم التأثير

* وجود داللة عند مستوى 0.05
يظهر الجدول
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين التجريبية ( )6.18والضابطة ( )4.48في التطبيقالبعدي لالستيعاب المفاهيمي لصالح المجموعة التجريبية حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي ()0.000
وهي قيمة دالة عند مستوى (.)0.05
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 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين التجريبية ( )5.94والضابطة ( )3.61في التطبيقالبعدي للطالقة اإلجرائية لصالح المجموعة التجريبية حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي ( )0.000وهي
قيمة دالة عند مستوى (.)0.05
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين التجريبية ( )6.42والضابطة ( )3.55في التطبيقالبعدي للكفاءة االستراتيجية لصالح المجموعة التجريبية حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي ( )0.000وهي
قيمة دالة عند مستوى (.)0.05
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين التجريبية ( )5.58والضابطة ( )3.27في التطبيقالبعدي لالستدالل الكيفي لصالح المجموعة التجريبية حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي ( )0.000وهي
قيمة دالة عند مستوى (.)0.05
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين التجريبية ( )24.12والضابطة ( )14.91في التطبيقالبعدي الختبار البراعة الرياضية ككل لصالح المجموعة التجريبية حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي
( )0.000وهي قيمة دالة عند مستوى (.)0.05
ب-مربع إيتا (:)η2
لمعرفة حجم تأثير المتغير المستقل (منحى  )STEMفي إحداث الفرق الحاصل للمتغير التابع (اختبار البراعة الرياضية) ،تم
استخدام مربع إيتا من قيمة (ت) وتسمى أحيانا نسبة االرتباط ،وتقدم مقياسا وصفيا للترابط بين العينات موضع البحث ،ويدل
مربع إيتا على نسبة من تباين المتغير التابع ترجع للمتغير المستقل ،أما حجم التأثير فيدل على نسبة الفرق بين متوسطي
المجموعتين في وحدات معيارية .ويمكن حساب مربع إيتا في حالة اختبار "ت" وفقا للمعادلة (1989.
:)Kiess
ت²
معامل مربع إيتا = __________________________________
ت ( +ن+1ن)2-2
حيث يرمز "ت" إلى قيمة اختبار "ت" للعينات المستقلة( ،ن+1ن )2-2تعني درجة الحرية والتي تحسب من خالل عدد أفراد
عينة الدراسة مطروحا منه .2
وتحسب العالقة بين مربع إيتا وحجم التأثير باستخدام المعادلة:
حجم التأثير = ( 2الجذر التربيعي لمربع إيتا) ( /الجذر التربيعي لمربع إيتا)1-
وقد أشار فام (1997م) إلى أن حجم التأثير المرتبط بقيمة مربع إيتا ( )η²يأخذ  3مستويات هي:
-1يكون حجم التأثير صغير إذا كان η ˃ 0.06² ˃ 0.01
-2يكون حجم التأثير متوسط إذا كان η ˃ 0.14² ˃ 0.06
-3يكون حجم التأثير كبير إذا كان η² ˃ 0.14
جدول المتوسط واالنحراف المعياري وعدد التلميذات ودرجة الحرية وقيمة (ت) وقيمة مربع إيتا  η²وداللتها للتطبيق البعدي
الختبار البراعة الرياضية
البراعة الرياضية

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

درجة
الحرية

قيمة (ت)

تجريبية

32

6.18

1.131

63

*5.327

مربع
إيتا()η2

حجم
التأثير

0.31
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االستيعاب
المفاهيمي

ضابطة

33

4.48

1.439

تجريبية

32

5.94

1.059

ضابطة

33

3.61

1.391

تجريبية

32

6.42

0.936

ضابطة

33

3.55

1.003

تجريبية

32

5.58

1.173

ضابطة

33

3.27

1.206

الكلية تجريبية
البراعة
ضابطة

32

24.12

3.140

33

14.91

2.993

الطالقة اإلجرائية

الكفاءة االستراتيجية

اإلستدالل الكيفي
الدرجة
الختبار
الرياضية

تأثير
كبير
63

*7.669

0.48

تأثير
كبير

63

*12.053

0.69

تأثير
كبير

63

*7.862

0.49

تأثير
كبير

63

*12.198

0.70

تأثير
كبير

*وجود داللة عند مستوى الداللة 50,0
يظهر من الجدول السابق:
 أن قيمة  η²المحسوبة لالستيعاب المفاهيمي هي ( )0.31مما يشير إلى أن حجم تأثير المتغير المستقل وهو استخدام منحى STEMفي تدريس الرياضيات كانت بنسبة تأثير ( )٪31في المتغير التابع "المكون األول للبراعة الرياضية االستيعاب
المفاهيمي" وهي نسبة مرتفعة تقع في نطاق حجم التأثير الكبير لمستويات حجم التأثير سالفة الذكر.
 أن قيمة  η²المحسوبة للطالقة اإلجرائية هي ( )0.48مما يشير إلى أن حجم تأثير المتغير المستقل وهو التدريس باستخداممنحى  STEMفي تدريس الرياضيات كانت بنسبة تأثير ( )٪48في المتغير التابع " المكون الثاني للبراعة الرياضية الطالقة
اإلجرائية" وهي نسبة مرتفعة تقع في نطاق حجم التأثير الكبير لمستويات حجم التأثير سالفة الذكر.
 أن قيمة  η²المحسوبة للكفاءة االستراتيجية هي ( )0.69مما يشير إلى أن حجم تأثير المتغير المستقل وهو التدريس باستخداممنحى  STEMفي تدريس الرياضيات كانت بنسبة تأثير ( )٪69في المتغير التابع " المكون الثالث للبراعة الرياضية الكفاءة
االستراتيجية" وهي نسبة متوسطة تقع في نطاق حجم التأثير الكبير لمستويات حجم التأثير سالفة الذكر.
 أن قيمة  η²المحسوبة لإلستدالل الكيفي هي ( )0.49مما يشير إلى أن حجم تأثير المتغير المستقل وهو التدريس باستخداممنحى  STEMفي تدريس الرياضيات كانت بنسبة تأثير ( )٪49في المتغير التابع " المكون الرابع للبراعة الرياضية اإلستدالل
الكيفي" وهي نسبة مرتفعة تقع في نطاق حجم التأثير الكبير لمستويات حجم التأثير سالفة الذكر.
 أن قيمة  η²المحسوبة للدرجة الكلية الختبار البراعة الرياضية هي ( )0.70مما يشير إلى أن حجم تأثير المتغير المستقل وهوالتدريس باستخدام منحى  STEMفي تدريس الرياضيات كانت بنسبة تأثير ( )٪70في المتغير التابع " اختبار البراعة الرياضية
ككل" وهي نسبة مرتفعة تقع في نطاق حجم التأثير الكبير لمستويات حجم التأثير سالفة الذكر.
وبناء على هذه النتيجة تم رفض الفرض الذي ينص على أنه " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ≤ α
 )05. 0بين متوسطي درجات تلميذات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي الختبار البراعة الرياضية ".
ويوضح الشكل ( )3الفرق بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار البراعة
الرياضية.
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نتائج الفرض الثاني ومناقشتها
ينص الفرض الثاني على ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله( )α≤0,05بين متوسطي درجات تلميذات
المجموعة الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لمقياس الرغبة المنتجة
والختبار صحة الفرض تم استخدام اختبار "ت" للعينات المستقلة ،لبيان داللة الفروق بين المتوسطين .ولبيان حجم التأثير حسب
مربع إيتا ( .) η2وفيما يلي تفصيل الختبار صحة الفرض وعرض األشكال والجداول التي توضح أهم النتائج التي تم التوصل
إليها:
 .1اختبار "ت" للعينات المستقلة:
البعد

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

المعرفي

تجريبية

32

23.22

1.385

ضابطة

33

18.76

2.693

الوجداني

تجريبية

32

22.84

1.743

االتجاه نحو الرياضيات

ضابطة

33

17.21

5.555

السلوكي

تجريبية

32

22.47

2.140

القدرة على ممارسة
الرياضيات وتطبيقها

ضابطة

33

17.00

3.791

مقياس الرغبة المنتجة تجريبية
ككل
ضابطة

32

68.53

4.024

33

52.97

10.336

أهمية
ودورها

الرياضيات

مستوى
قيمة (ت)
الداللة

مربع
إيتا()η2
حجم التأثير

8.435

*0.000

 0.53تأثير
كبير

5.549

*0.000

 0.33تأثير
كبير

7.189

*0.000

 0.45تأثير
كبير

8.043

*0.000

 0.51تأثير
كبير

نتائج الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين (التجريبية -الضابطة) في التطبيق البعدي لمقياس الرغبة المنتجة لمادة
الرياضيات.
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يظهر من الجدول السابق:
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين التجريبية ( )23.22والضابطة ( )18.76في التطبيقالبعدي لألبعاد الثالث كلن على حدا ولألبعاد بشكل عام.
ب.مربع إيتا (:)η2
لمعرفة حجم تأثير المتغير المستقل (منحى )STEMفي إحداث الفرق الحاصل للمتغير التابع (الرغبة المنتجة) ،تم استخدام
مربع إيتا
البعد

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

المعرفي

التجريبية

32

23.22

32

أهمية الرياضيات
ودورها في الحياة

الضابطة

33

18.76

33

الوجداني

التجريبية

32

22.84

32

الضابطة

33

17.21

33

السلوكي

التجريبية

32

22.47

32

القدرة على ممارسة
الرياضيات وتطبيقها

الضابطة

33

17.00

33

الرغبة التجريبية
مقياس
لمادة
المنتجة
الضابطة
الرياضيات ككل

32

68.53

32

33

52.97

33

االتجاه
الرياضيات

نحو

درجة
الحرية
63

63

قيمة (ت)

*8.435

*5.549

مربع
إيتا()η2
0.53

0.33

حجم
التأثير
تأثير
كبير

تأثير
كبير

63

*7.189

0.45

تأثير
كبير

63

*8.043

0.51

تأثير
كبير

* وجود داللة عند مستوى 0.05
يظهر من الجدول
 أن قيمة  η²المحسوبة للبعد المعرفي والوجداني والسلوكي ذات نسبة مرتفعة تقع في نطاق حجم التأثير الكبير لمستويات حجمالتأثير.
وبناء على هذه النتيجة تم رفض الفرض الذي ينص على أنه " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله()α≤0,05
بين متوسطي درجات تلميذات المجموعة الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لمقياس الرغبة المنتجة ".
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شكل (الفرق بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الرغبة المنتجة)
 2-4اإلجابة على تساؤالت البحث
نص سؤال البحث الرئيس على ما يلي:
ما فاعلية استخدام منحى  STEMفي تنمية البراعة الرياضية لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية؟
ولإلجابة على السؤال تم استخدام نسبة الكسب المعدل لبالك  Blake Modified Gain Ratioلقياس درجة الفاعلية والتي
تأخذ الصورة الرياضية:
ص -س

ص -س

النسبة المعدلة للكسب = ________________________+
ك -س

ك

حيث تمثل:
ص = متوسط درجات أفراد العينة في التطبيق البعدي
س = متوسط درجات أفراد العينة في التطبيق القبلي
ك = درجة النهاية العظمى
حيث تتصف الطريقة المستخدمة بالفاعلية عندما ≤ 2النسبة المعدلة للكسب ≤2,1
(.)Roebuck, 1971
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ويوضح الجدول متوسط درجات التلميذات في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار البراعة الرياضية ،ونسبة الكسب المعدل لبالك،
وداللة هذه النسبة:
متوسط الدرجات
رقم

البراعة الرياضية

التطبيق
التطبيق القبلي
البعدي

الدرجة
النهائية

معدل
لبالك

الكسب

الفاعلية

1

االستيعاب
المفاهيمي

1.52

6.18

7

1.52

دالة
1.2

ألنها

≤

2

الطالقة اإلجرائية

1.06

5.94

7

1.52

دالة
1.2

ألنها

≤

3

الكفاءة االستراتيجية 0.64

6.42

7

1.73

دالة
1.2

ألنها

≤

4

0.30

5.58

7

1.54

دالة
1.2

ألنها

≤

11.53

24.12

28

1.21

دالة
1.2

ألنها

≤

اإلستدالل الكيفي

البراعة الرياضية ككل
ويظهر من الجدول:

 عند مكون البراعة االستيعاب المفاهيمي يتبين أن نسبة الكسب المعدل لبالك بلغت ( )1.52وهي أكبر من الحد األدنى الذيقرره بالك للفاعلية وبالتالي يمكن القول بفاعلية استخدام منحى  STEMفي تنمية االستيعاب المفاهيمي.
عند مكون البراعة الطالقة اإلجرائية يتبين أن نسبة الكسب المعدل لبالك بلغت ( )1.52وهي أكبر من الحد األدنى الذي قررهبالك للفاعلية وبالتالي يمكن القول بفاعلية استخدام منحى  STEMفي تنمية الطالقة اإلجرائية.
عند مكون الكفاءة االستراتيجية يتبين أن نسبة الكسب المعدل لبالك بلغت ( )1.73وهي أكبر من الحد األدنى الذي قرره بالكللفاعلية وبالتالي يمكن القول بفاعلية استخدام منحى  STEMفي تنمية الكفاءة االستراتيجية.
عند مكون االستدالل الكيفي يتبين أن نسبة الكسب المعدل لبالك بلغت ( )1.54وهي أكبر من الحد األدنى الذي قرره بالكللفاعلية وبالتالي يمكن القول بفاعلية استخدام منحى  STEMفي تنمية االستدالل الكيفي.
 عند مكونات البراعة الرياضية األربعة األولى ككل يتبين أن نسبة الكسب المعدل لبالك بلغت ( )1.21وهي أكبر من الحداألدنى الذي قرره بالك للفاعلية وبالتالي يمكن القول بفاعلية استخدام منحى  STEMفي تنمية البراعة الرياضية ككل.
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نص سؤال البحث الثاني على ما يلي:
ما فاعلية استخدام منحى  STEMفي تنمية الرغبة المنتجة لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية؟
ولإلجابة على السؤال تم استخدام نسبة الكسب المعدل لبالك  Blake Modified Gain Ratioلقياس درجة الفاعلية والتي
تأخذ الصورة الرياضية التالية.
متوسط الدرجات
رقم

البعد

التطبيق
القبلي

التطبيق
البعدي

الدرجة
النهائية

معدل الكسب
الفاعلية
لبالك

البعد المعرفي
1

2

أهمية الرياضيات ودورها في 15.72
الحياة

23.22

24

1.22

دالة ألنها ≤
1.2

14.34

22.84

24

1.23

دالة ألنها ≤
1.2

البعد الوجداني
االتجاه نحو الرياضيات
البعد السلوكي

3

على
القدرة
الرياضيات وتطبيقها

الرغبة المنتجة ككل

ممارسة 13.72

22.47

24

1.22

دالة ألنها ≤
1.2

43.78

68.53

72

1.22

دالة ألنها ≤
1.2

يظهر من الجدول السابق:
عند البعد المعرفي والذي يتناول أهمية الرياضيات ودورها في الحياة يتبين أن نسبة الكسب المعدل لبالك بلغت ( )1.22وهيأكبر من الحد األدنى الذي قرره بالك للفاعلية وبالتالي يمكن القول بفاعلية استخدام منحى  STEMفي تنمية البعد المعرفي
(أهمية الرياضيات ودورها في الحياة).

428

 عند البعد الوجداني والذي يتناول االتجاه نحو الرياضيات يتبين أن نسبة الكسب المعدل لبالك بلغت ( )1.23وهي أكبر منالحد األدنى الذي قرره بالك للفاعلية وبالتالي يمكن القول بفاعلية استخدام منحى  STEMفي تنمية البعد الوجداني (االتجاه نحو
الرياضيات).
عند البعد السلوكي والذي يتناول القدرة على ممارسة الرياضيات في الحياة يتبين أن نسبة الكسب المعدل لبالك بلغت ()1.22وهي أكبر من الحد األدنى الذي قرره بالك للفاعلية وبالتالي يمكن القول بفاعلية استخدام منحى  STEMفي تنمية البعد السلوكي
(القدرة على ممارسة الرياضيات في الحياة).
عند الرغبة المنتجة ككل يتبين أن نسبة الكسب المعدل لبالك بلغت ( )1.22وهي أكبر من الحد األدنى الذي قرره بالك للفاعليةوبالتالي يمكن القول بفاعلية استخدام منحى  STEMفي تنمية أبعاد الرغبة المنتجة ككل.

التوصيات
في ضوء ما توصلت اليه الباحثتان من نتائج استخدام منحى  STEMالتكاملي في تدريس مقرر الرياضيات للصف السادس
االبتدائي فإنهما توصيان بما يأتي:
 .1استخدام منحى  STEMالتكاملي في تدريس مقررات الرياضيات لمراحل التعليم العام لما أثبته من فاعلية في
تنمية البراعة الرياضية.
 .2عقد ورش تدريبية لمعلمي الرياضيات لتعريفهم بمنحى  STEMواكسابهم المهارات التدريسية الالزمة لتحقيق
أهداف تعليم .STEM
 .3عقد لقاءات دورية بين معلمي الرياضيات ومعلمي التخصصات المختلفة للمراحل الدراسية وخاصة معلمي
العلوم والحاسب اآللي لتبادل األفكار العلمية وتصميم األنشطة التعليمية التي تحقق التكامل المعرفي بين المفاهيم
العلمية للمقررات الدراسية وتوظيفها في المواقف الحياتية.
 .4االستفادة من األنشطة المصممة في هذا البحث وصياغة أهداف جديدة لها تواكب االتجاهات العالمية واحتياجات
العصر الحديث.
 .5تضمين مقررات الرياضيات أنشطة ومواقف وخبرات تعلم باستخدام منحى  STEMتحقق التكامل المعرفي
للمرحلة الدراسية.
 .6االهتمام والتركيز على التدريس من أجل تنمية البراعة الرياضية.
 .7توجيه نظر القائمين على تخطيط وتصميم وبناء مناهج الرياضيات إلى مراعاة التوجهات العالمية المعاصرة
في تعليم الرياضيات بنجاح.
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 .8تطوير مقررات الرياضيات بما يحقق التكامل بين العلوم.
المقترحات
في ضوء نتائج البحث نقترح مايلي
 .1إجراء دراسات لقياس فاعلية استخدام منحى  STEMالتكاملي في تنمية البراعة الرياضية لمراحل تعليمية أخرى ومقارنة
نتائج تلك الدراسات مع نتائج البحث الحالي.
 .2تصميم المزيد من أنشطة  STEMالتكاملية للمفاهيم الرياضية ودراسة فاعليتها.
 .3إجراء دراسة لقياس فاعلية منحى  STEMالتكاملي في تعليم الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم.
 .4حصر معوقات تعليم الرياضيات باستخدام منحى  STEMفي التعليم العام بالمملكة العربية السعودية.
 .5اجراء مزيد من البحوث حول الطرق المناسبة لتنمية البراعة الرياضية لدى المتعلمين
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واقع الممارسات التدريسية الداعمة الستيعاب المفاهيم الرياضية
بالمرحلة االبتدائية
د .محمد بن عيسى الصالحي  -إدارة تعليم الليث
المستخلص:
هدف البحث إلى التعرف على واقع الممارسات التدريسية الداعمة الستيعاب المفاهيم الرياضية بالمرحلة االبتدائية
وذلك من خالل استطالع وجهة نظر مشرفي الرياضيات العاملين في اإلدارات التعليمية بمنطقة مكة المكرمة حيث بلغ عددهم
تكونت في صورتها النهائية من ( )20عبارة توزعت على ثالثة مجاالت
( )53مشرفًا ،ولتحقيق هدف البحث تم بناء استبانة ّ
رئيسية ،وقد توصل ا لبحث إلى أن درجة الممارسة التدريسية الداعمة الستيعاب المفاهيم الرياضية جاءت بدرجة متوسطة في
مجاالتها الثالث التمهيد والعرض والتقويم ،كما أنه ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين أفراد عينة البحث تب ًعا لمتغير اإلدارة
التعليمية في تلك الممارسات ،وأوصى البحث بتوجيه البرامج التدريبية المقدمة لمعلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية نحو
االستراتيجيات التدريسية المحققة الستيعاب المفاهيم الرياضية.
الكلمات المفتاحية :الممارسات التدريسية ،االستيعاب المفاهيمي ،المفاهيم الرياضية.
Abstract:
The study aimed to identify the reality of the instructional practices for support
mathematical conceptual understanding in the primary stage from the point of view of
mathematics supervisors in Makkah Educational Region. The study sample consisted of
(53) educational supervisors. To achieve the aim of the study, a valid questionnaire has
been built. It consisted of (20) items distributed in three main domains. The findings of
the study revealed that the level of Instructional practices of the mathematics teachers
which support the mathematical conceptual understanding is medium in the all
three domains ( introduction, presentation and evaluation). Also, there is no statistical
difference between the responses of the samples according to the variable of the
educational directorate. The researcher recommended to train the primary stage
mathematics teachers on teaching strategies which support the mathematical conceptual
understanding.
Key Word: Instructional Practices, Conceptual Understanding, Mathematical Concepts.
مقدمة:
تعد المفا هيم اللبنة األساسية ألي محتوى ،فهي تقع في مركز البنية المعرفية وتمثل نواته التي ينطلق منها ،وبالتالي
فإن تنمية االستيعاب المفاهيمي يصل بالطالب إلى فهم أساس ذلك المجال وإدراك الخصائص المشتركة ،وتكوين الروابط
والعالقات بين مكوناته ،ما يقوده إلى توظيفها التوظيف السليم في المواقف المتعددة ،واستخدامها بفاعلية في حل المشكالت التي
قد تواجهه.
فهو جوهر التفكير ،والوسيلة التي يتم بواسطتها تنظيم خبراتنا المختلفة ،وإضفاء معنى على خبرات عشوائية؛ إن
العملية التعليمية تقوم على استخدام الخبرات السابقة لتنظيم الخبرات الحالية والمستقبلية ،األمر الذي يفسر أفضلية الطالب الذين
صا لتكوين المفاهيم األساسية في المدرسة والجوانب الحياتية( .دين)2004،
سبق وأن أتيحت لهم فر ً
فقد اكدت وثيقة منهج الرياضيات على ضرورة تدريس المفاهيم بصورة وظيفية باعتبارها لغة الرياضيات ،إلى جانب
أنها من أهم نواتج التعلم التي بواسطتها يتم تنظيم المعرفة العلمية بصورة ذات معنى)Blanco,2007( .
إن التعلم في ضوء مبادئ ومعايير الرياضيات المدرسية وكأحد المبادئ الستة التي طرحت؛ تنص على أنه يجب على
الطالب تعلم الرياضيات باستيعاب ،وبناء المعرفة الجديدة بشكل فاعل بناء على الخبرة والمعرفة السابقة )NCTM,2000( .
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فاالستيعاب المفاهيمي يمثل ما يعرفه الطالب ومستوى الفهم الذي يمتلكونه إزاء مصطلح معين ،وبالتالي يُربط بكافة
التعميمات التي يمكن لهم تطويرها من خالل الصفات أو الخصائص المتعلقة بالمصطلح أو المفهوم)Chadwick,2009( .
فوصول الطالب إلى مرحلة االستيعاب المفاهيمي يعكس قدرتهم على فهم المعنى الكامل للمعرفة ،فيصبح بمقدورهم
تمييز وتفسير ومقارنة األفكار ذات الصلة ،كما أنهم يصبحون قادرين على تحديد الفروق الدقيقة الموجودة في المواقف المتنوعة.
()Panasuk,2010
وبالتالي يعد االستيعاب المف اهيمي من الوسائل المثمرة التي تقود إلى المعرفة في المناهج الدراسية من خالل تنظيم
المعرفة الجديدة وتصنيف مجموعات الحقائق ،وفقا ً ألنماط التشابه واالختالف؛ فكمية المعرفة التي ال حصر لها تتطلب تشكيل
معنى من مجموعة كبيرة جدا ً من الحقائق غير المترابطة ،وبالتالي صعوبة في استيعابها ،ما يفرض الحاجة إلى آليات لتصنيف
وتنظيم المعلومات ،وربط األفكار ،وتحديد وبناء األنماط)Stoll, et al,2003( .
فمتى ما ت ّمكين الطالب من بناء المعرفة من خالل إيجاد الروابط بين المفاهيم الرياضية تحقيق االستيعاب المفاهيمي
في الرياضيات ،فعندما يكتسب الطالب المعرفة ويفهمونها يستطيعون نقلها لتعلم مفاهيم وحل مشكالت رياضية جديدة ،والذي
يمكن تطويرها من خالل بناء العالقات والروابط ،وتوسيع نطاق وتطبيق المعرفة الرياضية بشكل يعكس تجربة التعلم ،وإيصال
ما يعرفه الطالب ،وتخصيص المعرفة الرياضية الخاصة بكل طالب.
إن تحقيق االستيعاب المفاهيمي يم ّكن الطالب من تفحص المعلومات المقدمة ،ويساعدهم على تقديم شروحات وتعليالت
التعرف على الخصائص المختلفة
ترتبط بالظاهرة ،استنادا ً على المالحظات واالستنتاجات الخاصة ،باإلضافة إلى قدرتهم على
ّ
في المواقف الجديدة ،وتطبيق المعارف السابقة التي تم استيعابها في مواقف جديدة ،ويجنّب الطالب الكثير من األخطاء الحاسمة
عند قيامهم بحل المشاكل الرياضية التي تواجههم ،كما أنه يم ّكنهم من رؤية العالقات والروابط بين ما يقدم لهم في
الصف)Clark,2000(.
فاستيعاب الطالب للمفاهيم يمكنهم من التطبيق العملي لألفكار المتعلمة في المدرسة ،ما يعزز من فهمهم بشكل أفضل
عندما يتمكنون من التعبير أو تطبيق المعرفة بأكثر من طريقة ،فاالستيعاب المفاهيمي:
 يم ّكن الطالب من الوصول إلى فهم أعمق للمفاهيم التي يتم تدريسها.
 يُس ّهل من عملية اكتساب التعميمات والمهارات ويقود إلى فاعلية في حل المشكالت التي تواجه الطالب.
 ينمي لدى الطالب العديد من المهارات كاالستكشاف والتحليل والربط .
 يقود الطالب إلى استنتاجات وتعميمات حول المفاهيم التي يتم تدريسها.
 يمكن الطالب من نقل أثر التعلم إلى مواقف جديدة.
 يحقق مبدأ التكامل بين عناصر المحتوى عن طريق الربط بين المعارف الجديدة وما تم تقديمه من محتوى في صفوف
سابقة.
 يفرض أدوارا ً حقيقية للطالب في العملية التدريسية كباحث للمعرفة ال مستقب ٍل لها.
 يساعد المعلمين على التحديد الدقيق لما ينبغي الوصول إليه وبالتالي تنظيم إجراءاتهم التدريسية أثناء سير الدرس وبناء
األدوات التقويمية.
أدوار جديدة على كل من المعلم والطالب تحقق من خاللها
فرضت
للمناهج
جديدة
صياغة
في
البنائية
لقد أسهمت النظرية
ً
ً
اغمارا له في العملية التعليمية التعلمية وربطا للمعرفة المقدمة في صورة بناء معرفي وثيق قاد إلى فه ًما لمكونات ذلك المنهج،
ً
وقد دلت الدراسات إلى فاعلية توظيف نماذج النظرية البنائية في تحقيق االستيعاب لدى الطالب فقد توصلت دراسة الزهراني
( ) 2018إلى فاعلية نموذج التعلم ثنائي الموقف في استيعاب المفاهيم الرياضية لطالب المرحلة االبتدائية ،في حين توصلت
دراسة مداح ( )2009إلى آثر الدور النشط لطالبات الصف الخامس في تحصيل بعض المفاهيم الرياضية واالتجاه نحو
الرياضيات ،كما توصلت دراسة إبراهيمي ( )2012إلى فاعلية التعلم التعاوني – لنتعلم معا ً -في اكتساب المفاهيم الرياضية
لدى طالب الصف األول المتوسط.
دورا حيويًا في تنمية الخيوط األخرى ،كما أن
كما أن االستيعاب المفاهيمي واحدًا من خيوط البراعة الرياضية الذي يلعب ً
المعرفة المفاهيمية ضمن مكونات المعرفة الرياضية في أبعاد القوة الرياضية التي تؤثر في اكتساب بقية المكونات األخرى
والتي ينبغي على معلمي الرياضيات مراعاتها في ممارساتهم التدريسية.
إن عملية االستيعاب المفاهيمي تستند على المعرفة المتكونة لدى الطالب في بنائه المعرفي ،كما أن تحديد المكونات األساسية
للمفهوم المراد إكسابه تلعب دورا ً حيويا ً فيه ،فطبيعة المفاهيم يجب أن تحدد ما يحتاج إليه الطالب من أبنية عقلية وكم هو عددها،
لتساعده على تكوين نظرة أكثر علمية ،وبالتالي يتعمق فهمه لتلك المفاهيم)She,2002(.
إن التطور في مناهج الرياضيات القى بظالله على االستراتيجيات المستخدمة في تدريسها والتحول إلى الكيفية التي يجب
أن تقدم بها وتركيزها على التعلم المبني على المعنى ،ذلك التطور والتنوع ولّد االختالف بين المعلمين في تدريسهم للمفاهيم
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تحرك واحد فقط ،ومنهم من يختار تحركين أو أكثر لتدريس ذات المفهوم ،عالوة على التباين
الرياضية ؛ فمنهم من يقتصر على ّ
عرف (أبو زينة  )2003،استراتيجية تدريس المفهوم
في أسلوب كل منهم في الترتيب المتبع عند تنفيذ الممارسات التدريسية ،لذا ّ
على أنها" مجموعة متتابعة من التحركات التي يقوم بها المعلم عند تدريس أي مفهوم" ص214
وقد صنفها ستانلي وما ثيوس  Mathews & Stanleyإلى االستراتيجيات التي تستخدم إما التعريف والتعلم المباشر
بطريقة استنتاجية قياسية أو تلك التي تستخدم األمثلة وغير األمثلة للتوصل إلى القاعدة العامة بطريقة استقرائية استكشافية.
(الطيطي)2003،
مع ذلك هناك من يعتبر االستقراء هو الطريق نحو تعلم المفهوم ،واالستنباط هو الطريق نحو تأكيد المفهوم وإنمائه والتدرب
على استخدامه في عمليات التصنيف والتمييز والتفسير ،إال أن تينسون وبارك  Park & Tennysonتوصال في دراستهما
تعريف للمفهوم ،األمر الذي قلل من عدد األمثلة
إلى أن أداء الطالب الذين أعطوا التعريف أفضل من أقرانهم الذين لم يقدم لهم
ٌ
الالزمة لتعلم المفهوم ،مما سّهل عليهم تلك العملية( .أبوزينة)2003،
ويمكن القول أن استخدام المعلم لكلتا الطريقتين بما يتسم مع الموقف التدريسي ونوع المفهوم المقدم وخصائص الطالب
المستهدفين سيسهم في عملية تعلم المفهوم ،مع ضرورة التأكيد على الدور اإليجابي للطالب سواء في الوصول إلى تعريف
المفهوم من جملة األمثلة المقدمة ،أو طرح عدد من األمثلة باالستناد على تعريف معطى.
وقد أورد أبو زينة ( ،)2003ومحمد ( ،)2003وعريفج وسليمان ( ،)2005والهويدي ( ،)2006وسالمه ( ،)2007ومحمود
( )2015عددًا من االستراتيجيات المتبعة في تدريس المفاهيم الرياضية؛ من أبرزها:
 .1االستراتيجية المكونة من سلسلة من تحركات أمثلة االنتماء:
وفي هذه االستراتيجية ينفذ المعلم تحرك وحيد يتمثل في طرح األمثلة للمفهوم.
االستراتيجية المكونة من أمثلة االنتماء وأمثلة عدم االنتماء:
.2
ً
يقدم المعلم عددًا من األمثلة المنتمية وأخرى غير منتمية للمفهوم؛ ليدرك من خاللها الطالب المفهوم المراد إكسابه ،فمثال عند
تقديم مفهوم الشكل ثالثي األبعاد يقوم المعلم مستخد ًما عددًا من المجسمات بتقديم األمثلة التي تعبر عن المفهوم ،ثم يقدم المعلم
أمثلة غير منتمية للمفهوم.
استراتيجية التعريف و أمثلة االنتماء وأمثلة عدم االنتماء على الترتيب:
.3
ً
حيث يبتدأ المعلم أوال بتعريف المفهوم الذي يقوم بتدريسه للطالب ،ثم يعطي أمثلة توضح التعريف ،وفي خطوة تالية يقدم غير
المثال إلزالة سوء الفهم الذي قد يتكون عند الطالب ،فمثالً عند تدريس مفهوم المستطيل للطالب يقدم للطالب تعريفا ً للمستطيل
بأنه شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتطابقين وزواياه األربع قائمة ،في خطوة تالية يورد عددًا من األمثلة الدالة
على المستطيل ،ثم يورد عددًا من غير األمثلة لهذا المفهوم والتي تؤكد على استيعاب الطالب لخصائصه المميزة.
استراتيجية أمثلة االنتماء وأمثلة عدم االنتماء ثم التعريف على الترتيب:
.4
وفي هذه االستراتيجية يقوم المعلم بخطوات عكسية لالستراتيجية السابقة؛ حيث يبدأ بطرح مجموعة من األمثلة الدالة على
المفهوم ،ثم يعقبها بمجموعة ليست دالة ،ثم يقدم تعريفا ً لذلك المفهوم أو يجعل الطالب يستنتجونه من خالل عرضه لألمثلة.
فمثالً عند تقديم مفهوم المثلث متطابق األضالع فإنه تبعا لهذه االستراتيجية يورد عددًا من األمثلة الدالة عليه ،ثم يورد عددًا من
األمثلة السلبية غير الدالة على مفهوم المثلث متطابق األضالع ،ثم في الخطوة األخيرة يقدم المعلم تعريفا ً للمثلث المتطابق
األضالع.
استراتيجية تقديم تعريف المفهوم ثم أمثلة االنتماء:
.5
ً
ً
حيث يقدم المعلم تعريفا للمفهوم المراد إكسابه للطالب ثم يقدم عددًا من األمثلة الدالة عليه .فمثال عند تقديم مفهوم محور التماثل
فإن المعلم يعرفه بأنه الخط الذي يقسم الشكل إلى نصفين متطابقين ،ثم يقدم عددًا من األمثلة الدالة عليه.
استراتيجية أمثلة االنتماء ثم تعريف المفهوم:
.6
ويسير فيها المعلم بخطوات عكسية لالستراتيجية السابقة حيث يقدم عددًا من األمثلة الدالة على المفهوم المراد إكسابه للطالب
ثم يقدم تعريفا ً له .فمثالً عند تقديم مفهوم المضلع يقدم المعلم عددًا من األمثلة الدالة عليه ،ثم يقدم تعريفًا له على أنه شك ٌل مست ٍو
مغلق ،يتكون من قطع مستقيمة تتالقى مثنى مثنى ال تتقاطع عند نهايتها.
كما أن توظيف المعلم للوسائط التعليمية اليدوية منها والتقنية يُحسن من فهم الطالب ويقدم المفاهيم لهم بشكل محسوس
التعرف على
فقد توصلت دراسة العنزي ( )2011إلى فاعلية الوسائل التقنية في تمييز المثال والالمثال للمفاهيم الرياضية وفي
ّ
خصائصها المميزة ،وهو ما أكدته دراسة غندورة ( )2017في فاعلية الوسائط التعليمية إلكساب المفاهيم الرياضية.
مما ال شك فيه أن التوجهات المعتمدة على مبادئ التعلم المنبثقة من النظرية البنائية قد أثرت في عملية التعليم بشكل عام وتعليم
الرياضيات بشكل خاص وعلى األدوار التي يقوم بها كل من المعلم والمتعلم بما يعطي معنى وعمقًا أكثر لعملية التعليم نفسها
األمر الذي يساعد على ثبات المعرفة المكتسبة ونقل أثرها لمواقف حياتية جديدة معايشة(.الرويس)2016،
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إن أدوار المعلم المحققة لالستيعاب المفاهيمي تتجاوز تقديم المعرفة في قوالب واإلجابة على األسئلة المقدمة ،لخصها عطيفه
وسرور( ،)1997وبطرس ( ،)2007وويجنز وماكتاي ( ،)2008ومسافر( )2009في أنه:
 .1متي ٌح لفرص حقيقية للتجريب واالستكشاف والتنقيب من خالل المثيرات البيئية المتعددة.
 .2قائ ٌد للنقاش داخل غرفة الصف.
ي لالتجاهات نحو البحث والتفكير واتخاذ القرار.
 .3منم ٌ
ميسر للعملية التعليمية.
.4
ٌ
 .5موجهٌ لممارسات الطالب خالل األنشطة.
 .6مقو ٌم لنتاجات الطالب.
 .7مقد ٌم للتغذية الراجعة.
ويمكن أن يُضاف لما سبق األدوار التالية:
تحليل المفاهيم التي سيقوم بتدريسها لتحديد المفاهيم األساسية لها.
.8
التأكد من خالل األنشطة التنشيطية من امتالك الطالب للمفاهيم األساسية ذات العالقة بالمفاهيم التي سيتم تدريسها
.9
استقصاء التصورات البديلة حول المفهوم لدى الطالب.
.10
قيادة الطالب إلى مرحلة الالتوازن المعرفي عبر األنشطة االستكشافية.
.11
استخدام استراتيجيات متعددة لتدريس المفاهيم والتي تؤكد على الدور االيجابي للطالب؛ االستقرائية منها أو االستنتاجية.
.12
توفير البيئة التعليمية الغنية بالمحسوسات والتي تعزز الدور االستكشافي لخصائص المفاهيم الهندسية.
.13
تقديم المهام الحقيقية التي يوظف الطالب من خاللها المفاهيم الهندسية التي تعلمها.
.14
الربط بين التعلم الصفي والواقع المعايش.
.15
استخدام األسئلة السابرة للوصول إلى خصائص المفهوم وتعريفها.
.16
مشكلة البحث:
إن الضعف الملحوظ لدى الطالب في تعلّم المحتوى الرياضي الهندسي والذي أكدته نتائج العديد من الدراسات كدراسة
العابد ( ،)2003ودراسة عبدهللا ( ،)2009ودراسة الظفيري ( ،)2016ودراسة العتيبي ( )2016يفسر العجز عن تقديم الحلول
للمشكالت الرياضية المرتبطة ،ويعكس ضعفا ً في القدرة على التفكير الهندسي عند مواجهة مواقف واقعية جديدة تتطلب توظيفا ً
للمعرفة المقدمة في حجرة الصف .فالمتتبع لنتائج دراسة التوجهات الدولية في العلوم والرياضيات Trends in
 )International Mathematics and Science Study (TIMSS,2015يلَح ُ
ظ تراجعًا في األداء عن الدورة
السابقة  TIMSS,2011؛ فقد تحصل طالب المملكة العربية السعودية على متوسط أداء أقل من المنخفض في كال الصفين،
بواقع ( )383للصف الرابع ،والمركز ( )46من ( )49دولة مشاركة ،في حين احتل طالب الصف الثامن المركز األخير في
ترتيب الدول المشاركة ،بمتوسط ( .)368األمر الذي يعكس ضعفًا لدى الطالب في جوانب عده ،أبرزها استيعاب المفاهيم
الرياضية(.الشمراني والشمراني والبرصان والدرواني)2016 ،
كما أكدت العديد من الدراسات على أن عدم استيعاب المفاهيم يعد من أبرز الصعوبات التي تواجه الطالب وتحول
دون فهمهم السليم لهذا المجال؛ فقد أكدت دراسة العايد ( )2003على أن عدم وضوح المفاهيم الرياضية يعد من أكبر المعوقات
التي تواجه الطالب عند قيامهم بحل المسائل ،عززتها دراسة عبدهللا ( )2009حيث حددت أن من بين أسباب صعوبة تعلم
الرياضيات عدم وضوح مفاهيمها وعدم إبراز عالقتها بالمهارات الرياضية .كما أكدت دراسة شعث ( )2013على ضرورة
توضيح المفاهيم الرياضية ليتسنى للطالب بناء المفاهيم والعمل على تنمية التفكير واإلبداع.
وأظهرت نتائج العديد من الدراسات؛ كدراسة عبدهللا ( ،)2009ودراسة زيلعي ( ،)2013ودراسة السلولي (،)2013
ودراسة شعث ( ،)2013ودراسة السلولي وخشان ( ،)2014ودراسة الحربي ( ،)2011ودراسة الحربي ( ،)2014ودراسة
الرشيدي ( ،)2015ودراسة الظفيري ( ،)2016ودراسة العتيبي ( )2016إلى وجود صعوبة لدى الطالب في استيعاب المفاهيم
الرياضية.
إضافة إلى ما أوصت به دراسة درع ( ،)2016ودراسة أبو هالل ( ،)2012ودراسة مداح ( )2009بضرورة دراسة
أبرز االستراتيجيات واألساليب واالستفادة من نماذج النظرية البنائية في تنمية االستيعاب المفاهيمي في الرياضيات.
عالوة على مالحظه الباحث وما يُطرح من قِبل معلمي ومشرفي الرياضيات حول ضعف استيعاب الطالب للمفاهيم
الرياضية بشكل عام.
أمام تلك األهمية وما قابلها من ضعفٍ في استيعاب للمفاهيم الرياضية تحتم التعرف على الواقع التدريسي للمفاهيم
الرياضية والبحث عن مدى االستناد على مداخل تدريسية وتطبيق استراتيجيات تعليمية حديثة تساعد الطالب على بناء معارفهم
بشكل ذي معنى ،يتسق مع الفلسفة البنائية التي بنيت في ضوئها مقررات الرياضيات المدرسية ،لتتكامل مع بعضها البعض
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وصوالً إلى بناء شخصية رياضية قادرة على التعامل مع المشكالت الرياضية ببراعة تجسد ما يقدم لها من معارف ومهارات
رياضية داخل حجرة الصف في مواقف حقيقية لذا يمكن ان تتحدد مشكلة الدراسة في التعرف على واقع ممارسات معلمي
الرياضيات التدريسية الداعمة الستيعاب المفاهيم الرياضية بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظر مشرفيهم .ويمكن أن صياغتها في
السؤال الرئيس التالي:
ما واق ع الممارسات التدريسية الداعمة الستيعاب المفاهيم الرياضية بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظر المشرفين التربويين؟
ويتفرع عنه األسئلة التالية:
 .1ما واقع الممارسات التدريسية التمهيدية الداعمة الستيعاب المفاهيم الرياضية بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظر
المشرفين التربويين؟
 .2ما واقع الممارسات التدريسية لعرض المفاهيم الرياضية الداعمة الستيعابها بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظر
المشرفين التربويين ؟
 .3ما واقع الممارسات التدريسية التقويمية الداعمة الستيعاب المفاهيم الرياضية بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظر
المشرفين التربويين ؟
 .4هل توجد فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين استجابات العينة من مشرفي الرياضيات حول رصد
واقع الممارسات التدريسية الداعمة الستيعاب المفاهيم الرياضية بالمرحلة االبتدائية تب ًعا لمتغير اإلدارة التعليمية التي
يعملون بها؟
أهداف البحث:
تحددت أهداف البحث في:
 .1التعرف على واقع الممارسات التدريسية الداعمة الستيعاب المفاهيم الرياضية في المرحلة االبتدائية.
 .2دراسة أثر متغير البيئة المكانية على واقع الممارسات التدريسية الداعمة الستيعاب المفاهيم الرياضية لدى معلمي
الرياضيات بالمرحلة االبتدائية.
أهمية البحث:
تحددت أهمية البحث على النحو التالي:
 .1زيادة توجيه اهتمام معلمي ومشرفي الرياضيات إلى تدريس المفاهيم الرياضية والتي تعد المكون األساسي في البناء
الرياضي.
 .2تحديد الممارسات التدريسية للمفاهيم الرياضية الالزم توافرها لدى معلمي الرياضيات والتي تسهم في تحقيق االستيعاب
المفاهيمي.
 .3رصد الواقع الفعلي لمستوى الممارسات التدريسية للمفاهيم الرياضية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية.
 .4التخطيط للبرامج التطويرية التي ستقدم لمعلمي الرياضيات في ضوء احتياج تدريبي.

حدود البحث:
الحدود الموضوعية:
اقتصر البحث الحالي على قائمة الممارسات التدريسية الداعمة الستيعاب المفاهيم الرياضية التي تم بناؤها والتأكد من صدقها.
الحدود الزمانية:
ُ
طبق البحث خالل الفصل الثاني من العام الدراسي 1440-1439هـ.
الحدود المكانية:
ُ
طبق البحث بإدارات التعليم التابعة لمنطقة مكة المكرمة ( إدارة التعليم بمكة المكرمة ،إدارة التعليم بجده ،إدارة التعليم بالطائف،
إدارة التعليم بالليث ،إدارة التعليم بالقنفذة).
الحدود البشريةُ :
طبق البحث على مشرفي الرياضيات بإدارات التعليم الواقعة ضمن نطاق الحدود المكانية للبحث.
مصطلحات البحث:
الممارسات التدريسية :Instructional practices
عرفها الصغير والنصار ( )2002بأنها" السلوكيات واألفعال والطرق التي يستخدمها المعلمون داخل الصف لتقديم
المادة التعليمية بغرض إحداث التعلم لدى التالميذ" ص38
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وتعرف إجرائيًا بأنها السلوكيات والطرق واألساليب الذي يتبعها معلمو الرياضيات في المرحلة االبتدائية لتدريس المفاهيم
الرياضية لتحقيق االستيعاب المفاهيمي عند الطالب.
المفهوم :Concept
عرف ميرل  Merrilفي (أبو أسعد )2010،المفهوم الرياضي بأنه "مجموعة من األشياء أو الرموز أو األحداث
المعيّنة ،التي ُجمعت معا ً على أساس الخصائص المشتركة والمميزة ،التي يمكن أن يُشار لها باسم أو رمز معيّن" .ص160
تصور ذهني ناتج عن مجموعة مركبة من العمليات العقلية ،كالتحليل والتصنيف والتنظيم لجملة
ويُعرف إجرائيا ً على أنه
ّ
األحداث أو األشياء الرياضية المحسوسة أو المجردة ،يستطيع الطالب بناء عليها تحديد الخصائص المشتركة بينها ،والداللة
عليها باسم أو رمز ،والحكم كونها أمثلة أو ليست أمثلة ضمن مجموعة ذلك المفهوم.
االستيعاب المفاهيمي :Conceptual Comprehension
عرفه طلبه ( )2009على أنه "عملية عقلية تعتمد على إدراك العالقات المتبادلة ،وتظهر في القدرة على شرح األفكار
وتوضيح المفاهيم العلمية وتفسيرها ،والتوسع فيها في مواقف جديدة وتصوير المشكلة وحلها بطريقة مختلفة".ص110
ويُعرف إجرائيا ً على أنه قدرة الطالب على فهم و إدراك المعنى للمفهوم الرياضي من خالل الربط بين المعرفة السابقة
المتكونة لديه في بنائه المعرفي حول ذلك المفهوم والمعرفة الجديدة المقدمة له ،وإيجاد العالقة المتبادلة بين تلك المفاهيم بعضها
ببعض ،ما يم ّكنه من توظيفها في مواقف جديدة ،واستخدامها في حل مشكالت علمية تواجهه.

إجراءات البحث ومنهجه:
منهج البحث:
لتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي لرصد واقع ممارسات معلمي الرياضيات التدريسية
الداعمة الستيعاب المفاهيم الرياضية بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظر مشرفي الرياضيات على اعتبار أنهم على دراية تامة
بالواقع التعليمي وأداء معلمي الرياضيات لما تفرضه طبيعة المهام الموكلة لهم.
مجتمع البحث وعينته:
تحدد مجتمع البحث من جميع م شرفي الرياضيات في جميع إدارات التعليم التابعة لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة
والتي تحددت في إدارة التعليم بمكة المكرمة ،إدارة التعليم بجدة ،إدارة التعليم بالطائف ،إدارة التعليم بالليث ،إدارة التعليم بالقنفذة.
وقد تم تطبيق البحث على عينة عشوائية من المجتمع البالغ عدده ( )81مشرفًا تربويًا توزعوا على إدارات التعليم استجاب
( )53مشرفًا ألداة الدراسة ،والجدول التالي يوضح توزيع عينة الدراسة على اإلدارات التعليمية:
جدول ( :)1وصف عينة البحث تبعًا لمتغير اإلدارة التعليمة
عدد مشرفي الرياضياتعدد المستجيبين النسبة المئوية للعينة
اإلدارة التعليمية
% 24.5
13
20
إدارة التعليم بمكة المكرمة
إدارة التعليم بجده

25

16

% 30.2

إدارة التعليم بالطائف

22

13

% 24.5

إدارة التعليم بالليث

6

5

% 9.5

إدارة التعليم بالقنفذة

8

6

% 11.3

اإلجمالي

81

53

% 100.0

يتضح من الجدول ( )1أن مشرفي الرياضيات بإدارة تعليم جدة جاءوا في المرتبة األولى بواقع ( )16مشرفًا وبنسبة
مئوية ( ،)%30.2وجاء مشرفو الرياضيات بإدارة تعليم الليث في المرتبة األخيرة بواقع ( )5مشرفين وبنسبة مئوية (.)%9.5
أداة البحث (االستبانة) :أعد الباحث األداة الخاصة بالتعرف على منظور مشرفي الرياضيات حول الممارسات التدريسية الداعمة
الستيعاب المفاهيم الرياضية بالمرحلة االبتدائية وذلك بمراجعة األدب التربوي الذي تضمنه اإلطار النظري للبحث واإلفادة من
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عدد من بنود البحوث السابقة ،حيث اشتملت في صورتها األولية على ( )25عبارة توزعت على ( )3محاور رئيسة مرحلة
التمهيد لتدريس المفهوم ،مرحلة تقديم المفهوم ،مرحلة تقويم استيعاب المفهوم .وقد تم تطويرها وتعديلها في ضوء مالحظات
المحكمين حيث تكونت في صورتها النهائية من ( )20عبارة توزعت على ثالثة محاور.
صدق أداة البحث (االستبانة) :تحقق الباحث م ن صدق أداة البحث بعرضها على مجموعة من المحكمين الذين ابدوا عدد من
المالحظات حول عدد من العبارات من حيث الصياغة واالنتماء للمحاور ،حيث تكونت االستبانة في صورتها األولية من ثالثة
محاور حوت ( )25عبارة أشار المحكمين إلى دمج ثالث عبارات وحذف عبارة لتصبح في صورتها النهائية ( )20عبارة
توزعت على ثالثة محاور.
كما تحقق الباحث من صدق االتساق الداخلي لالستبانة وذلك بتطبيقها عينة استطالعية مكونة ( )17مشرف لمادة الرياضيات
من غير المشاركين في العينة األساسية للبحث ،وتم استخدام معامل ارتباط "بيرسون" ( )Person Correlationلحساب
مدى ارتباط كل عبارة بالمحور الذى تنتمى إليه ،ثم لحساب مدى ارتباط كل محور بالدرجة الكلية لالستبانة ،وجاءت النتائج
كما يلى:
جدول ( :)2نتائج صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبانة (ن= )17
المحور الثالث :الممارسات
المحور الثاني :الممارسات التدريسية لعرض المفاهيم
المحور األول :الممارسات
التدريسية التقويمية
الرياضية
التدريسية التمهيدية
العبارة

**

معامل االرتباط

**0.779
1
**0.741
2
**0.847
3
**0.796
4
دال عند مستوى ()0.01

العبارة

معامل
االرتباط

العبارة

معامل
االرتباط

العبارة

**0.682 9
**0.608 5
*0.569 10 *0.552 6
**0.697 11 **0.655 7
**0.773 12 *0.594 8
دال عند مستوى ()0.05
*

معامل
االرتباط

**0.664 13
**0.681 14
*0.573 15
**0.719 16

العبارة

معامل االرتباط

17
18
19
20

**0.792
**0.667
**0.867
**0.893

يتبين من الجدول ( )2أن معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذى تنتمى إليه كانت ذات
داللة إحصائية عند مستويي الداللة ( ،)0.05( ،)0.01مما يؤكد على أن جميع عبارات االستبانة تتمتع بدرجة كبيرة من الصدق
الداخلي.
جدول ( :)3نتائج صدق االتساق الداخلي لمحاور االستبانة (ن= )17
معامل االرتباطالداللة اإلحصائية
محاور االستبانة
 0.724دال عند 0.01
المحور األول :الممارسات التدريسية التمهيدية
 0.944دال عند 0.01
المحور الثاني :الممارسات التدريسية لعرض المفاهيم
 0.806دال عند 0.01
المحور الثالث :الممارسات التدريسية التقويمية
يتبين من الجدول ( )3أن معامالت ارتباط المحاور بالدرجة الكلية لالستبانة بلغت على الترتيب)0.724( :؛ ()0.944؛
( ،)0.806وكانت جميع هذه القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)0.01مما يؤكد على أن جميع محاور تتمتع
بدرجة كبيرة من الصدق الداخلي.
ثبات أداة البحث ( االستبانة) :قام الباحث بالتأكد من ثبات االستبانة من خالل معامل الثبات (ألفا كرونباخ) لحساب ثبات محاور
االستبانة ودرجتها الكلية وذلك باالستعانة بالبرنامج اإلحصائي ( )SPSSللبيانات التي تم جمعها من العينة االستطالعية وجاءت
النتائج كما يعرض الجدول (:)4
جدول ( :)4نتائج ثبات االستبانة بطريقة ألفا كرونباخ (ن= )17
عدد العباراتمعامل الثبات
محاور االستبانة
0.797
4
المحور األول :الممارسات التدريسية التمهيدية
0.849
12
المحور الثاني :الممارسات التدريسية لعرض المفاهيم
0.822
4
المحور الثالث :الممارسات التدريسية التقويمية
0.903
20
الدرجة الكلية لالستبانة
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يتضح من الجدول ( )4أن معامالت الثبات لمحاور االستبانة بطريقة (ألفا -كرونباخ) بلغت على الترتيب)0.797( :؛
()0.849؛ ( ،)0.822كما بلغ معامل الثبات العام لالستبانة ( ،)0.903وتؤكد جميع هذه القيم على أن االستبانة تتمتع بدرجة
مرتفعة من الثبات.
معيار الحكم على درجة الممارسة التدريسية :تم استخدام مقياس (ليكرت الخماسى) لتحديد درجة الممارسة التدريسية بحيث
كثيرا ،الدرجة ( )2لالستجابة بدرجة أحيانًا ،الدرجة ()1
تعطى الدرجة ( )4لالستجابة دائ ًما ،الدرجة ( )3لالستجابة بدرجة
ً
نادرا ،والدرجة ( )0لالستجابة أبدًا .وبنا ًء على ذلك فقد استخدم المعيار اآلتي للحكم على قيم المتوسطات في
لالستجابة بدرجة ً
النتائج:
جدول ( :)5المحك المعتمد في الحكم على الممارسات التدريسية
درجة الممارسة
الوزن النسبي
المتوسط الحسابي
ضعيفة جدًا
من % 36 - %20
من 1.80 -1
ضعيفة
أكبر من % 52 -% 36
أكير من 2.60 -1.80
متوسطة
أكبر من % 68 -% 52
أكبر من 3.40 -2.60
كبيرة
أكبر من % 84 - % 68
أكبر من 4.20 -3.40
كبيرة جداً
أكبر من % 100 -% 84
أكبر من 5 -4.20
النتائج:
ً
ً
يتناول الباحث فيما يلي عرضا للنتائج التي تم التوصل إليها وفقا لما أسفرت عنه المعالجات اإلحصائية ،مع مناقشة
هذه النتائج وتفسيرها في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة.
وقد سعى البحث إلى اإلجابة عن التساؤل الرئيس " :ما واقع الممارسات التدريسية الداعمة الستيعاب المفاهيم
الرياضية بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظر المشرفين التربويين؟
ويتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما واقع الممارسات التدريسية التمهيدية الداعمة الستيعاب المفاهيم الرياضية بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظر
المشرفين التربويين ؟
 .2ما واقع الممارسات التدريسية لعرض المفاهيم الرياضية بالمرحلة االبتدائية الداعمة الستيعابها من وجهة نظر
المشرفين التربويين ؟
 .3ما واقع الممارسات التدريسية التقويمية الداعمة الستيعاب المفاهيم الرياضية بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظر
المشرفين التربويين ؟
 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين استجابات العينة من مشرفي الرياضيات حول
رصد واقع ممارسات معلمي الرياضيات التدريسية الداعمة الستيعاب المفاهيم الرياضية بالمرحلة االبتدائية تبعًا لمتغير
اإلدارة التعليمية التي يعملون بها؟
إجابة السؤال األول ومناقشتها:
ينص السؤال األول على "ما واقع الممارسات التدريسية التمهيدية الداعمة الستيعاب المفاهيم الرياضية بالمرحلة االبتدائية من
وجهة نظر مشرفيهم؟" ،ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واألوزان
النسبية الستجابات أفراد العينة على المحور األول من أداة الدراسة ،مع ترتيب هذه العبارات تنازليًا في ضوء قيم متوسطاتها.
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م

1

2

3

4

العبارات
يبرز
المعلمون
المفاهيم
الرياضية
المضمنة
أثناء شرح
الدرس.
يؤكد
المعلمون
على
االستعداد
القبلي
للطالب لتعلم
المفهوم
(ينشط
المعارف
السابقة لدى
الطالب ذات
الصلة
بالمفاهيم
الجديدة).
يكشف
المعلمون
عن
التصورات
البديلة
المرتبطة
بالمفاهيم
الرياضية
المقدمة.
يبني
المعلمون
أنشطة
تعليمية
استكشافية
تقود الطالب
لمرحلة
الالتوازن
المعرفي ما
يعزز البحث
واالكتشاف
لديه.

جدول ( :)6االحصاءات الوصفية الستجابات العينة حول تحديد واقع الممارسات
التدريسية التمهيدية الداعمة الستيعاب المفاهيم الرياضية بالمرحلة االبتدائية
(ن= )53
درجة التطبيق
درجة
المتوسط الوزن
التكرارات
والنسب

دائ ًما

كثيرا
ً

أحيانًا

نادرا
ً

إطالقًا

ت

0

7

0

37

9

%

0.0

13.2

0.0

69.8

17.0

ت

0

14

1

34

4

%

0.0

26.4

1.9

64.2

7.5

ت

9

27

2

15

0

%

17.0

50.9

3.8

28.3

0.0

ت

10

28

1

13

1

1.9

24.5

1.9

%

52.8 18.9

المتوسط الحسابي العام

الحسابي

3.91

3.53

2.43

النسبي

78.2
%

70.6
%

48.6
%

الممارسة

كبيرة

كبيرة

ضعيفة

الترتيب

1

2

3

2.38

47.6
%

ضعيفة

3.06

61.2
%

بدرجة متوسطة

4
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يتضح من الجدول ( )6أن المتوسط الحسابي العام للمحور األول بلع ( )3.06وبوزن نسبى ( ،)%61.2وهى قيم
تؤكد على أن الممارسات التدريسية التمهيدية الداعمة الستيعاب المفاهيم الرياضية تمارس بدرجة متوسطة من معلمي الرياضيات
بالمرحلة االبتدائية ،وذلك من وجهة نظر مشرفيهم.
وقد احتلت العبارة ( " )1يبرز المعلمون المفاهيم الرياضية المضمنة أثناء شرح الدرس" المرتبة األولى بين الممارسات
التدريسية التمهيدية للمفاهيم الرياضية بمتوسط حسابي ( )3.91وبوزن نسبى ( )%78.2وبدرجة كبيرة ،في حين جاءت العبارة
( " )2يؤكد المعلمون على االستعداد القبلي للطالب لتعلم المفهوم "ينشط المعارف السابقة لدى الطالب ذات الصلة بالمفاهيم
الجديدة" في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )3.53وبوزن نسبى ( )%70.6وبدرجة كبيرة ،وحصلت العبارة (" )3يكشف
المعلمون عن التصورات البديلة المرتبطة بالمفاهيم الرياضية المقدمة" على المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ( )2.43وبوزن
نسبى ( )%48.6وبدرجة ضعيفة ،وشغلت العبارة ( " )4يبني المعلمون أنشطة تعليمية استكشافية تقود الطالب لمرحلة الالتوازن
المعرفي ما يعزز البحث واالكتشاف لديه" المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ( )2.38وبوزن نسبى ( )%47.6وبدرجة ضعيفة،
وذلك من وجهة نظ ر مشرفي مادة الرياضيات بالمرحلة االبتدائية .وتتفق النتيجة الحالية مع ما توصلت له دراسة العمري
( ،)2010ودراسة الرويس ( )2016في استخدام المعلمين لألنشطة االستكشافية في عمليتي التعليم و التعلم واختلفت مع ما
توصلت له دراسة الغامدي ( )2016في ضعف تركيز معلمي الرياضيات على خطوة التدريس والتدريب.
إجابة السؤال الثاني ومناقشتها:
ينص السؤال الثاني على "ما واقع الممارسات التدريسية لعرض المفاهيم الرياضية الداعمة الستيعابها من وجهة نظر مشرفيهم؟"،
ولإلجابة عن هذا السؤال ،تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية الستجابات أفراد العينة
على المحور الثاني من أداة الدراسة ،مع ترتيب هذه العبارات تنازليًا في ضوء قيم متوسطاتها.
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جدول ( )7االحصاءات الوصفية الستجابات العينة حول تحديد واقع الممارسات
التدريسية لعرض المفاهيم الرياضية الداعمة الستيعابها (ن= )53
درجة التطبيق
المتو
درجة
الوزن
التكرارا
سط
النسب الممار
ت
العبارات
أحي
نادرا إطال الحس
كثيرا
والنسب دائ ًما
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28
1
17
1
ت
يستخدم المعلمون
استراتيجيات
 68.0متوسط
3.40 11. 52.
تدريسية متعددة
32.
ة
%
1.9
1.9
%
تدريس
عند
3
8
1
المفاهيم الرياضية.
5
19
1
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8
ت
المعلمون
يتيح
الفرص الحقيقية
 57.4متوسط
للطالب لصياغة
2.87
35.
37. 15.
ة
%
للمفهوم
تعريف
9.4
1.9
%
9
7
1
الرياضي بلغتهم
الخاصة.
3
23
0
23
4
ت
يوظف المعلمون
 59.2متوسط
التمثيالت الرياضية
2.96
43.
43.
ة
%
المتعددة للتعبير عن
5.7
0.0
7.5
%
4
4
المفهوم الرياضي.
5
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1
17
3
ت
يشرك المعلمون
في
الطالب
 65.2متوسط
3.26
طرح األمثلة الدالة
50.
32.
ة
%
9.4
1.9
5.7
%
وغير الدالة على
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المفهوم الرياضي.
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9
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1
1

1
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1
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1
4

1
5

1
6

يوظف المعلمون
المحسوسات واالل
عاب التعليمية في
تدريس المفاهيم
الرياضية.
المعلمون
يوجه
الطالب للبحث في
المعرفة
مصادر
المتعددة الكتشاف
خصائص المفهوم
الرياضي.
يوظف المعلمون
السقاالت المعرفية
تدريس
عند
المفاهيم الرياضية.
المعلمون
يقدم
الراجعة
التغذية
للطالب بعد كل
نشاط بحثي أو
نقاش علمي.
المعلمون
يبرز
الترابط والتكامل
المفاهيم
بين
الرياضية المقدمة.
يساعد المعلمون
الطالب على بناء
الخرائط المفاهيمية
للمفاهيم الرياضية
المقدمة لهم.
المعلمون
يربط
المفاهيم
الرياضية بالحياة
الواقعية للطالب.
المعلمون
يدرب
الطالب على حل
المشكالت الرياضية
المتضمنة للمفاهيم
الرياضية.
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1.9

28.
3

1.9
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%

بدرجة متوسطة

7

يتبين من الجدول ( )7أن المتوسط الحسابي العام للمحور الثاني بلع ( )2.97وبوزن نسبى ( ،)%59.4وهى قيم تؤكد
على أن الممارسات التدريسية لعرض المفاهيم الرياضية الداعمة الستيعابها تمارس بدرجة متوسطة من معلمي الرياضيات
بالمرحلة االبتدائية ،وذلك من وجهة نظر مشرفيهم.
وجاءت العبارة ( " )15يربط المعلمون المفاهيم الرياضية بالحياة الواقعية للطالب" في المرتبة األولى بين الممارسات التدريسية
لعرض المفاهيم الرياضية بمتوسط حسابي ( )3.42وبوزن نسبى ( )%68.4وبدرجة كبيرة ،في حين كانت العبارة ()5
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"يستخدم المعلمون استراتيجيات تدريسية متعددة عند تدريس المفاهيم الرياضية" في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ()3.40
وبوزن نسبى ( )%68.0وبدرجة متوسطة.
وقد حصلت العبارة (" )11يوظف المعلمون السقاالت المعرفية عند تدريس المفاهيم الرياضية" على المرتبة الحادية عشر-
وقبل األخيرة -بمتوسط حسابي ( )2.13وبوزن نسبى ( )%42.6وبدرجة ضعيفة ،بينما شغلت العبارة ( " )10يوجه المعلمون
الطالب للبحث في مصادر المعرفة المتعددة الكتشاف خصائص المفهوم الرياضي" المرتبة الثانية عشر –واألخيرة -بمتوسط
حسابي ( )2.06وبوزن نسبى ( )%41.2وبدرجة ضعيفة ،وذلك من وجهة نظر مشرفي مادة الرياضيات بالمرحلة االبتدائية.
وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة الغامدي ( )2016في ضعف الممارسات التدريسية المرتبطة بتنفيذ التدريس والتي
يمكن أن تعزى إلى ضعف برامج التأهيل والتطوير للمعلمين في ظل اعتماد السالسل العالمية كمحتوى دراسي والتي تتطلب
جملة من المهارات التدريسية في ضوء التعلم البنائي.
إجابة السؤال الثالث ومناقشتها:
ينص السؤال الثالث على" ما واقع الممارسات التدريسية التقويمية الداعمة الستيعاب المفاهيم الرياضية بالمرحلة االبتدائية من
وجهة نظر مشرفيهم؟ " ،ولإلجابة عن هذا السؤال ،تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واألوزان
النسبية الستجابات أفراد العينة على المحور الثالث من أداة الدراسة ،مع ترتيب هذه العبارات تنازليًا في ضوء قيم متوسطاتها.
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التقويم
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الطالب لكل
جزئية من
أجزاء تدريس
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ينوع المعلمون
من وسائل
التقويم
التحريرية
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واألدائية.

جدول ( :)8االحصاءات الوصفية الستجابات العينة حول تحديد واقع الممارسات
التدريسية التقويمية الداعمة الستيعاب المفاهيم الرياضية بالمرحلة االبتدائية
(ن= )53
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يوفر المعلمون
المواقف
الواقعية التي
تتطلب من
الطالب توظيف
المفهوم
الرياضي.

المتوسط الحسابي العام

%

9.4

58.
5

1.9

28.
3

51.0
%

1.9

2.93

58.8
%

بدرجة متوسطة

يظهر من الجدول ( )8أن المتوسط الحسابي العام للمحور الثالث بلع ( )3.93وبوزن نسبى ( ،)%58.8وهي قيم
تؤكد على أن الممارسات التدريسية التقويمية الداعمة الستيعاب المفاهيم الرياضية تمارس بدرجة متوسطة من معلمي الرياضيات
بالمرحلة االبتدائية ،وذلك من وجهة نظر مشرفيهم.
وقد احتلت العبارة ( " )19ينوع المعلمون من وسائل التقويم التحريرية والشفهية واألدائية" المرتبة األولى بين الممارسات
التدريسية التقويمية للمفاهيم الرياضية وذلك بمتوسط حسابي ( )3.47وبوزن نسبى ( )%69.4وبدرجة كبيرة ،في حين حصلت
العبارة (" ) 17يستخدم المعلمون التقويم التكويني للتأكد من اكتساب الطالب لكل جزئية من أجزاء تدريس المفهوم الرياضي"
على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )3.06وبوزن نسبى ( )%61.02وبدرجة متوسطة ،وحازت العبارة ( " )18يفعّل
المعلمون أدوات التقويم البديل للتأكد من اكتساب الطالب للمفهوم الرياضي" على المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ()2.62
وبوزن نسبى ( )%52.4وبدرجة متوسطة ،وجاءت العبارة ( " )20يوفر المعلمون المواقف الواقعية التي تتطلب من الطالب
توظيف المفهوم الرياضي" في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ( )2.55وبوزن نسبى ( )%51.0وبدرجة ضعيفة ،وذلك من
وجهة نظر مشرفي مادة الرياضيات بالمرحلة االبتدائية ،وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة الحربي (  )2011التي
توصلت إلى أن الممارسات التقويمية لمعلمي الرياضيات كانت بدرجة متوسطة ،وتختلف مع ما توصلت له دراسة الغامدي
( )2014في انعدام الممارسات التقويمية لديهم.
ولتحديد الدرجة اإلجمالية لواقع الممارسات التدريسية الداعمة الستيعاب المفاهيم الرياضية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة
االبتدائية ،تم حساب المتوسط الكلي لالستبانة وذلك باالعتماد على قيم المتوسطات الحسابية للمحاور التي تضمنتها ،كما قام
الباحث بترتيب هذه المحاور تنازليًا في ضوء تلك القيم ،وجاءت النتائج كما يبين الجدول اآلتي:
جدول ( :)9النتائج اإلجمالية لواقع الممارسات التدريسية الداعمة الستيعاب المفاهيم التدريسية بالمرحلة
االبتدائية من وجهة نظر مشرفيهم (ن= )53
درجة
الوزن
المتوسط
عدد
الرتبة
محاور االستبانة
الممارسة
النسبي
الحسابي
العبارات
األول :واقع الممارسات التدريسية التمهيدية
1
متوسطة
%61.2
3.06
4
للمفاهيم الرياضية
الثاني :واقع الممارسات التدريسية لعرض
2
متوسطة
%59.4
2.97
12
المفاهيم الرياضية
الثالث :واقع الممارسات التدريسية التقويمية
3
متوسطة
%58.6
2.93
4
للمفاهيم الرياضية
الدرجة الكلية لواقع الممارسات التدريسية
بدرجة متوسطة
%59.8
2.99
20
للمفاهيم الرياضية
يتضح من الجدول ( )9أن المتوسط الكلى لالستبانة بلغ ( )2.99وبوزن نسبى ( )%59.8وهى قيم تؤكد على أن
الممارسات التدريسية الداعمة الستيعاب المفاهيم الرياضية تمارس بدرجة متوسطة من معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية،
وذلك من وجهة نظر أفراد العينة من مشرفي مادة الرياضيات.
وقد جاءت جميع المحاور بدرجة ممارسة متوسطة؛ حيث احتل المحور األول "الممارسات التدريسية التمهيدية للمفاهيم
الرياضية" المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.06وبوزن نسبى ( ،)%61.2وحصل المحور الثاني " الممارسات التدريسية
لعرض المفاهيم الرياضية" المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )2.97وبوزن نسبى ( ،)%59.4وشغل المحور الثالث" الممارسات
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التدريسية التقويمية للمفاهيم الرياضية" المرتبة الثالثة – واألخيرة -بمتوسط حسابي ( )2.93وبوزن نسبى ( ،)%58.6وذلك
من وجهة نظر مشرفي مادة الرياضيات بالمرحلة االبتدائية .وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة العمري (،)2010
والعليان ( ،)2010والقحطاني ( ،)2011والخالدي ( )2012التي توصلت إلى كفاية التخطيط والتنفيذ والتقويم الالزمة لتدريس
الرياضيات لدى معلمي الرياضيات .ومعا ما توصلت له دراسة القرني والشلهوب ( )2019في الممارسات التدريسية لالستيعاب
المفاهيمي باعتباره أحد ضمن متطلبات البراعة الرياضية.
إجابة السؤال الرابع ومناقشتها:
ينص السؤال الرابع على "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين استجابات العينة من
مشرفي الرياضيات حول رصد واقع ممارسات معلمي الرياضيات التدريسية الداعمة الستيعاب المفاهيم الرياضية بالمرحلة
االبتدائية تبعًا لمتغير اإلدارة التعليمية التي يعمل بها؟" ،ولإلجابة عن هذا السؤال ،قام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين
أحادي االتجاه ( ،)One Way ANOVAللتعرف على داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة من مشرفي مادة الرياضيات
حول تحديد واقع ممارسات معلمي الرياضيات التدريسية للمفاهيم الرياضية بالمرحلة االبتدائية تب ًعا لمتغير اإلدارة التعليمية.
جدول ( :)10نتائج اختبار "تحليل التباين األحادي" لداللة الفروق بين استجابات
العينة من مشرفي الرياضيات تبعًا لمتغير اإلدارة التعليمية (ن= )53
مستوى
قيمة
متوسط
درجات
مجموع
مصدر
محاور االستبانة
الداللة
"ف"
المربعات
الحرية
المربعات
التباين
بين
8.060
4
32.240
المحور األول :واقع المجموعات
الممارسات التدريسية
داخل
0.364 1.107
7.283
48
349.571
التمهيدية للمفاهيم
المجموعات
الرياضية
52
التباين الكلى 381.811
بين
71.037
4
284.147
المحور الثاني :واقع المجموعات
الممارسات التدريسية
داخل
0.412 1.001
70.428
48
3380.532
المفاهيم
لعرض
المجموعات
الرياضية
52
التباين الكلى 3664.679
بين
12.066
4
48.263
المحور الثالث :واقع المجموعات
الممارسات التدريسية
داخل
0.506 0.841
14.352
48
688.907
التقويمية للمفاهيم
المجموعات
الرياضية
52
التباين الكلى 737.170
بين
130.192
4
520.767
الدرجة الكلية لواقع المجموعات
داخل
0.569 0.741
الممارسات التدريسية
175.758
48
8436.365
المجموعات
للمفاهيم الرياضية
52
التباين الكلى 8957.132

الداللة
اإلحصائية
غير دالة
إحصائيًا

غير دالة
إحصائيًا

غير دالة
إحصائ ًيا

غير دالة
إحصائيًا

يتبين من الجدول ( )10عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة من مشرفي مادة
الرياضيات حول تحديد حول تحديد واقع الممارسات التدريسية الداعمة الستيعاب المفاهيم الرياضية (واقع الممارسات التدريسية
التمهيدية للمفاهيم الرياضية -واقع الممارسات التدريسية لعرض المفاهيم الرياضية -واقع الممارسات التدريسية التقويمية للمفاهيم
الرياضية -الدرجة الكلية لواقع الممارسات التدريسية للمفاهيم الرياضية) لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية ويمكن أن
تعزى هذه النتيجة لطبيعة برامج التأهيل والتطوير المقدمة لمعلمي الرياضيات التي تتسم بالتشابه وذلك باعتماد إدارات التدريب
واالبتعاث على الخطط والحقائب التدريبية الوزارية المعممة على اإلدارات التعليمية .
التوصيات:
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في ضوء النتائج السابقة أرتأى الباحث أن يقدم التوصيات اآلتية بغية تحقيق االستيعاب المفاهيمي لدى الطالب :
 .1مساعدة معلمي الرياضيات على تطوير ممارساتهم التدريسية من خالل تكوين المجتمعات المهنية وتنفيذ األساليب
التطويرية كبحث الدرس ،الزيارات التبادلية . ...
 .2توجيه برامج التنمية المهنية لمعلمي الرياضيات نحو:
 .1أساليب الكشف عن التصورات البديلة للمفاهيم الرياضية لدى الطالب.
 .2بناء المواقف التدريسية لقيادة الطالب إلى مراحل الالتوازن المعرفي.
 .3توظيف السقاالت التعليمية في العملية التدريسية لدعم تعلم الطالب.
 .4تدريب الطالب أساليب البحث من خالل مصادر المعرفة المتعددة.
توجيه المعلمين لمساعدة الطالب لتكوين البناء الكلي للمفاهيم الرياضية من خالل بناء الخرائط المفاهيمية.
.3
توظيف مصادر متنوعة ( االلعاب الرياضية ،المحسوسات ،التقنية ) لدعم تعلم المفاهيم الرياضية والتوسع في تطبيقها
.4
وربطها بالواقع.
التحول في تقويم استيعاب المفاهيم الرياضية من استخدام أساليب التقويم التقليدية إلى أساليب التقويم البديل.
.5
االستفادة من قائمة الممارسات الداعمة الستيعاب المفاهيم الرياضية في تقويم األداء التدريسي لمعلمي الرياضيات في
.6
المرحلة االبتدائية.
المقترحات:
من خالل نتائج البحث ارتأى الباحث تقديم المقترحات اآلتية:
 .1إجراء دراسات تقيس مدى ارتباط استيعاب معلمي الرياضيات للمفاهيم الرياضية وممارساتهم التدريسية المحققة له.
 .2قياس فاعلية البرامج التدريبية المقدمة لمعلمي الرياضيات في ضوء تحقيق استيعاب المفاهيم الرياضية.
 .3قياس فاعلية األساليب اإلشرافية المنفذة في تطوير ممارسات معلمي الرياضيات التدريسية المحقق الستيعاب المفاهيم
الرياضية.
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فعالية استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية التحصيل الدراسي والتفكير الهندسي لدى
طالبات المرحلة المتوسطة
 خالد بن محمد الشريف.د
جامعة الملك سعود

 غالية بنت أحمد الزهراني.أ
وزارة التعليم
:المستخلص

َه َدف البحث الحا لي إلى الكشف عن فعالية استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية التحصيل الدراسي والتفكير الهندسي
لدى طالبات المرحلة المتوسطة؛ ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج شبه التجريبي القائم على تصميم المجموعتين
 وقد تم إعداد،) طالبة من طالبات الصف األول المتوسط بمدينة الرياض46(  وتكونت عينة البحث من،)(الضابطة والتجريبية
 وبعد جمع البيانات وإجراء المعالجات اإلحصائية،وتصميم اختبار تحصيلي واختبار للتفكير الهندسي وتطبيقه على أفراد العينة
) بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبيةα≥0,05( أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
،)0,66( وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية وبحجم أثر كبير بلغ
) بين متوسطي درجات طالبات المجموعةα≥0,05( كما أوضحت النتائج أيضا ً وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
التجريبية وطالبات ا لمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الهندسي لصالح المجموعة التجريبية وبحجم أثر
. وفي ضوء ما توصلت إليه النتائج تم صياغة عدد من التوصيات.)0,43( كبير بلغ
Abstract
The research aimed to investigate the effectiveness of using divergent thinking
strategies in developing academic achievement and geometrical thinking for middle
school students. The research used a semi-experimental approach based on the design
of the two groups (control and experimental). The research sample consisted of (46)
female students from the first middle school female students in Riyadh. An achievement
test and geometrical thinking test were prepared and applied to the sample group. The
data was collected and analyzed. The results indicated that there were statistically
significant differences at the level of≥α) 0.05) between the scores mean of the
experimental group students and the control group in the post-application of the
achievement test in favor of the experimental group with a large impact size of (0.66).
The results also indicated that there were statistically significant differences at the level
of ≥α)0.05) between the scores mean of the experimental group students and the
students of the control group in the post-application of the geometrical thinking test in
favor of the experimental group with a large impact size of (0.43). In light of the results,
some recommendations were given.
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المقدمة والخلفية النظرية:
تمي ْ
َّزت الرياضيات بوصفها علما ً من إبداع العقل البشري ،وبكونها طريقةً ونمطا ً للتفكير ،وازدادت أهميتها؛ الرتباطها
أساس ِمن التفكير المنطقي والرياضي؛ لذا أصبح االهتمام بتعليم
على
ُنيت
ب
والتي
البشرية،
حققتها
التي
العلمية
اإلنجازات
بمعظم
ٍ
ً
وتحسين طرق التفكير الرياضية من أبرز أهداف الرياضيات .ولم يعد تعليم الرياضيات مقتصرا على تنمية جوانب معرفية
تتعلق بالمفاهيم والقوانين والنظريات فقط ،أو تنمية خوارزميات ومهارات إجراء عمليات رياضية في الجبر والهندسة وغيرها؛
بل امت َّد إلى المساهمة في بناء وتكوين عمليات عقلية عن طريق تقديم الرياضيات كأسلوب للتعليل والبرهنة والتفكير المنطقي،
وأداة ً مهمة لحل المشكالت (عبيد.)2010 ،
ً
ً
وتم ِث ّل طبيعة الرياضيات ومحتواها وطرق تدريسها ميدانا خصبا للتدريب على أساليب التفكير السليمة التي ِمن شأنها
ْ
أفكار جديدة وعادات عقلية إبداعية ،فالعقل أداة التفكير وينمو كلما زاد استخدامه وتوظيفه في البيئة المحيطة
أن تنمي العقول نحو
ٍ
بالفرد ،حتى َّ
إن تميز التعليم يقاس بمدى قدرته على تنمية التفكير لدى المتعلمين (عطية .)2015 ،فتنمية التفكير ومهاراته
ومن أهم األهداف التعليمية التي تستهدفها ك ُّل المناهج الدراسية على
أصبحت ِمن متطلبات الحياة المعاصرة في الوقت الراهنِ ،
المستويين اإلقليمي والعالمي (أحمد.)2016 ،
ويؤكد المجلس القومي لمعلمي الرياضيات NCTM) ) ( National Council of Teacher of
 )Mathematicsعلى َّ
أن دور الرياضيات ال يقتصر على تعليم بعض المعارف والمهارات؛ بل إن الدور المهم هو تعليم
التفكير بطريقة رياضية صحيحة تكسب الطالب القدرة على االكتشاف ،واالستدالل ،وحل المشكالت غير الروتينية؛ ليتمكنوا
من التعامل بفاعلية مع متغيرات العصر ومتطلباته ( .)NCTM, 2000وهذا يحتم على المعلم استخدام أساليب
واستراتيجيات تربوية تسهم في إثارة تفكير المتعلمين ،وتحفزهم على حل المشكالت التي تواجههم ،مما يساعدهم على إثراء
معلومات هم ،وتنمية المهارات العقلية العليا ،وإنتاج أفكار جديدة ومتنوعة .فقد أثبتت الدراسات أن االستراتيجيات الحديثة في
التدريس التي تنمي التفكير لدى المتعلمين تسهم في زيادة التحصيل المعرفي ،وتنمية مهارات التفكير الرياضي ،ومهارة حل
المشكالت ،وعليه فهي تكتسب أهمية بالغة لدى الطالب (آدم2008 ،؛ آدم وشتات2015 ،؛(،Shahrill, 2015 & Kani
وبذلك فإن عملية التجديد والتحديث في مجال طرائق واستراتيجيات التدريس أصبحت من األمور المهمة؛ بهدف إحداث توازن
بين التطورات المستمرة والدور الذي تقوم به النظم التعليمية (حبيب.)2013 ،
وقد شهد عقد التسعينات ِمن القرن العشرين اهتماما ً متزايدا ً بأبحاث الدماغ التي زودت الباحثين بالمعرفة الكافية عن
كيفية عمله ووظائف جانبيه األيمن واأليسر؛ وذلك ِمن أجل استثمار طاقاته وإمكاناته للمساهمة في تنمية التفكير لدى المتعلمين،
مما أدى إلى ظهور اتجاه ينادي ب أهمية البحث عن استراتيجيات تدريسية تعتمد على أساليب التفكير المستند على الدماغ ،مثل
استراتيجيات التفكير المتشعب في التدريس (الحنان .)2016 ،إن التفكير المتشعب يعني القدرة على ممارسة أكبر قدر من
الربط بين األفكار ،والمفاهيم ،والمعلومات ،والحقائق ،والمعارف المرتبطة بالموضوع المراد بحثه ،ويتميز بعملية التحرك بعيداً
باتجاهات مختلفة مشعبا ً األفكار لتشمل عددا ً من األوجه ذات العالقة ،ومثل هذا النوع من التفكير يرتبط باإلبداع كونه يولد
أفكارا ً وحلوالً جديدة (السليتي.)2015 ،
وتتمثل الخطوة األولى في تشجيع التفكير المتشعب في تطوير إطار تدريسي من شأنه دعم نوع األسئلة واالستفسارات
التي نحتاج إلى ممارستها في الفصول الدراسية ،كما نحتاج إلى انشاء آلية تحقق التأثير في تفكير طالبنا؛ حتى يتمكنوا من النظر
إلى األشياء المألوفة بعيون جديدة ( .)Cardellichio Thomas,1997ويمكننا تشجيع التفكير المتشعب من خالل عدد من
االستراتيجيات التي تساهم بفاعلية في تنمية التفكير المتشعب والتي تساعد ممارستها باستمرار على فتح مسارات جديدة للتفكير؛
مما يسهم في زيادة مرونة العقل ،وربط محتواه بما يتم التفاعل معه في مواقف الحياة المختلفة (عمران.)2005،
واستراتيجيات التفكير المتشعب هي إحدى استراتيجيات التفكير القائمة على إعمال عقل الطالب مما يسمح للتفكير ْ
أن
يسير عبر مسارات جديدة لم يسلكها ِمن قبل ،مما يساعد العقل على إحداث مزي ٍد من إعمال الذهن .وتعتمد هذه االستراتيجية
على األسئلة المتنوعة والمختلفة التي تتيح عددا ً ِمن االستجابات لسؤال واحد ،وبذلك تُنت َ ُج العديد من األفكار غير المألوفة لمشكل ٍة
ما بهدف توسيع مسارات التفكير لدى المتعلمين؛ إلدراك قضايا ونتائج جديدة ،وتوليد أفكار لم تكن معروفه من قبل ،وهذا يؤدي
إلى اكتساب مهارات التفكير المختلفة مثل التفكير التأملي واإلبداعي واالبتكاري (الحنان .)2016 ،وقد حدد علي ()2009
مكونات استراتيجيات التفكير المتشعب بسبع" :استراتيجيات ديناميكية عادة تكون معرفية ،وتارة تكون ما وراء معرفية والتي
تسهم في مرونة التفكير ،وتتبع مساراته ،والتحكم فيها ،وتعديلها تعديالً قصدياً" (ص .)55وتعمل هذه االستراتيجيات مجتمعة،
أو بصورة مفردة ،أو بالتبادل على استثارة العقل باألسئلة المختلفة متعددة األغراض؛ بقصد تحسين عملية التعلم وتنمية اإلبداع،
فهي بمثابة اإلطار الذي ينظم المعلومات الجديدة؛ ليقود المتعلم إلى البحث عن المزيد من المعارف؛ بهدف خلق مستكشفين
يعرفون ما يبحثون عنه (.)field, 1997 & Cardellichio
ويمكن تفصيل استراتيجيات التفكير المتشعب السبع كالتالي:
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 -1استراتيجية التفكير االفتراضي :التفكير االفتراضي هو مثير قوي إلنشاء معلومات جديدة؛ ألنه يجبرنا على التفكير
في القضايا والنتائج المتوقعة ،وغير المتوقعة لحدوثها.
 -2استراتيجية التفكير العكسي :وهو أحد أنواع التفكير االفتراضي التي تدفع المتعلم ألن يقلب أو يعكس الوضع ،أو
يبدأ من النهاية للبداية ،بمعنى أن يخرج عن المحتوى ،ويعطي له رؤية جديدة (عمران .)2005 ،إن االنعكاس هو نوع معين
من التفكير اال فتراضي الذي يبرز سمات األحداث أو المواقف التي قد تمر دون أن يالحظها أحد ( .)Cardellichioوهذا
يشجع المتعلم على االنتقال من مجرد التفكير في المعرفة المكتسبة إلى التفكير فيما وراء المعرفة (الحنان.)2016 ،
 -3استراتيجية األنظمة الرمزية المختلفة :تستخدم هذه االستراتيجية لالنتقال بين األنظمة الرمزية المختلفة مثل تحويل
األنظمة اللفظية إلى رمزية ،أو تطبيق أسلوب لفظي لنظريات يتم التعامل معها من خالل الرموز (عمران.)2005 ،
 -4استراتيجية التناظر :التناظر هو عبارة عن عالقة تشابه جزئي بين مفهومين أو عنصرين؛ مما يساعد على التوصل
إلى نوع العالقة ،أو وجه الشبه واالختالف بين مكونات سؤال التناظر ،وهذا يتطلب نوعا ً من االستدالل العقلي حول المعطيات
الموجودة بالموقف (جروان.)2007 ،
 -5استراتيجية تحليل وجهات النظر :وهي تعبر عن وجهة نظر الطالب على ما يعتقده من أفكار وآراء للموقف والتي
تؤثر بدورها على رؤيته لألمور ،وتفاعله مع األحداث ،وتعتمد هذه االستراتيجية على تنمية مهارات التفكير العكسي
واالفتراضي ،وتساعد على تحويل المشكلة الرياضية من صورة لفظية إلى رموز رياضية ،وتتيح للطالبات فرصة التحليل والنقد
وعرض آرائهن؛ مما يساعد على اكتشاف العالقات الجديدة ،وتشعب التفكير في اتجاهات متعددة ،وتدعم تحليل الظواهر المعقدة
وتبسيطها؛ بقصد تعرف عناصرها ،وتوظيف المعرفة ألداء المهام العلمية المختلفة (علي.)2009 ،
 -6استراتيجية التحليل الشبكي :مجموعة من األسئلة تستخدم لتبسيط العالقات والظواهر المعقدة ،وتبسيط االرتباطات
التي تشكل الظاهرة أو الحدث ،ويمكن التدريب على ذلك من خالل أسئلة تجري بين الزميل وزميله ،أو من قبل المعلم أثناء
ممارسة المهام التعليمية.
 -7استراتيجية التكملة :استراتيجية تدفع الطالب إلى تكملة األشياء الناقصة أو غير المكتملة ،وهذا من شأنه دفع
الطالب إلى التفكير بطرق متعددة ومتنوعة؛ من أجل التوصل لإلجابة (عمران.)2005 ،
ويتجلى دور المعلم في أن ينتقل من استراتيجية إلى أخرى من خالل طرح األسئلة المتتابعة والمحققة لكل استراتيجية
دون التقيد بعدد معين من االستراتيجيات في الحصة الواحدة (الحنان ،)2016 ،وإعطاء المتعلمين مهام مختلفة تسمح لهم بإعمال
العقل والتفكير؛ مما يساعد على اندماجهم فيها ،وتوجيههم نحو رصد أفكارهم ،وتدريبهم على ترتيبها وتنظيمها وفق محاور
معينة.
والرياضيات بشكل عام ومواضيع الهندسة بشكل خاص لها من المميزات من حيث المحتوى والطريقة ما يجعلها
مجاالً خصبا ً لتدريب الطالب على أساليب التفكير السليم؛ حيث َّ
إن موضوعاتها تمتاز بدقة التعبير ووضوحه وإيجازه ،وتعتمد
على المنطق في الوصول إلى النتائج (القرشي)2011 ،؛ حيث تظهر أهمية الهندسة كموضوع أساسي وحرج في الرياضيات
المدرسية ،فأثناء تعلم الهندسة يط ّ ِور الطالب مهارات التفكير األساسية ،ويتعلَّمون لغة تساعدهم على االرتباط بالعالم المادي ِمن
حولهم والتفاعل معه؛ حيث يتم إدراج الهندسة عادة كموضوع للدراسة في مناهج الرياضيات ،ولكنها تظهر أيضًا كمورد في
ح ِّل المشكالت خارج المدرسة ،وقد تم ربطها بالعديد ِمن األنشطة البشرية الرياضة منها ،واأللعاب ،واألعمال الفنيةDiamond
& .) )Whitington, 2015
ويع ُّد التفكير الهندسي أحد أنواع التفكير التي عنيت االتجاهات الحديثة بتنميته ،وقد تم االهتمام بمستويات (فان هيل)
للتفكير الهندسي بصورة متزايدة في العقدين األخيرين ،والتي حددها فان هيل بخمسة مستويات متتابعة ومتكاملة ،وهي :المستوى
البصري ،والمستوى التحليلي ،والمستوى شبه االستداللي ،والمستوى االستداللي ،والمستوى المجرد الكامل ( Hiele, 1999
 .)Vanوالتفكير الهندسي يمكن أن يكون مهارة أساسية فضالً عن كونه ينمي العقل؛ إذ ِمن المهم أ ْن يكتسب الطالب عدداً ِمن
الحقائق الهندسية؛ لتنمية تفكيرهم إذا ما ُوفِّرت لهم فرص كافية لتدريبهم على المعطيات الهندسية ،أو تقديم المصطلحات الهندسية
بشكل متدرج؛ ليعبروا عن أفكارهم بصيغة رموز ،أو مصطلحات ،أو رسوم ،والتمييز بينها ،وكذلك الربط بين ما تعنيه هذه
التمثيالت بأشكالها المختلفة ،هنا نستطيع أن نتوقع نموا ً عقليا ً هندسيا ً (.)Hoffer, 1981
كما يؤكد ك ٌّل من ماسون ومور ( )Moor, 1997 & Massonعلى َّ
أن الهندسة مهمة وأساسية في فهم المتعلمين
للرياضيات إذا ما تم مراعاة مستويات فان هيل التي تحدد مستوى الفهم الخاص بالمتعلمين ،بمعنى المستوى الذي يقع فيه المتعلم،
والقدرة على التفكير المنطقي ،واستيعاب المعرفة الهندسية؛ لذا يفترض فان هيل َّ
أن التفكير الهندسي لدى المتعلمين يمر بعدة
مستويات هرمية ،ويعتقد فان هيل َّ
أن إحدى صعوبات تعلم الهندسة تعود في جانب منها إلى المعلم؛ حيث يقوم بشرح موضوعات
الهندسة بلغة ال يفهمها الطالب ،فيتحدث المعلم على مستوى معين ولكن المتعلمين في مستوى آخر ،فلكل مستوى من مستويات
التفكير الهندسي لغته ،ومصطلحاته ،والعالقات والمفاهيم الهندسية المناسبة له ()Hiele, 1999 Van؛ حيث َّ
إن االنتقال من
مستوى تفكير إلى مستوى تفكير أعلى منه يعتمد في جزء كبير منه على نوعية التعليم ،ومستوى المادة الدراسية نفسها أكثر ِمن
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اعتماده على السن أو النمو البيولوجي ،فاالهتمام بنوعية التعليم في الهندسة ينمي كل مستويات التفكير الهندسي ،ويرفع من
مستوى تحصيلهم فيها.
وقد احتل نموذج فان هيل مكانته في تعليم أساليب التفكير الهندسي وتقييمها لدى المتعلمين في جميع المراحل الدراسية،
والقى اهتماما ً كبيرا ً لدى المهتمين بتعليم الرياضيات وتعلمها ،وقد حدد فان هيل ( )Van Hiele,1999خمسة مستويات
رئيسية متسلسلة ومتتابعة للتفكير الهندسي ،اهتم هذا البحث بالثالثة المستويات األولى المناسبة للمرحلة المتوسطة ،وهي كالتالي:
المستوى األول :مستوى التصور -البصري (:)Visual Level
يصف فان هيل هذا المستوى بالتفكير اللفظي أي أنه يعتمد على البصر في التفكير ،وبالتالي يتم الحكم على األشياء
ووصفها من مظهرها .وتتحدد قدرة الطالب في هذا المستوى بمالحظة الشكل الهندسي دون إدراك خواصه أو العالقات القائمة
بين مكوناته ،وبهذا يستطيع أن يرسم صورة شاملة في عقله لألشياء واألشكال عن طريق استخدامه لحاسة البصر.
المستوى الثاني :مستوى التحليل -الوصف (:)Discriptive Level
بِحسب فان هيل فإنَّه في هذا المستوى تعتبر اللغة مهمة لوصف األشياء بحسب خصائصها ،ولكن ال يتم التعامل مع
هذه الخصائص بشكل منطقي ،وفيه يستطيع الطالب أن يحلل األشكال الهندسية بحسب مكوناتها والعالقات بين تلك المكونات
دون ربطها ببعضها البعض ،سواء على مستوى الشكل الواحد ،أو خواص األشكال المختلفة.
المستوى الثالث :مستوى االستدالل الشكلي (:)The informal deduction level
في هذا المستوى يتم ترتيب الخصائص منطقيا ً ويتم استنتاجها من بعضها البعض خاصية تسبق أو تتبع خاصية،
ويستخدم الطالب الخصائص التي يعرفونها لصياغة تعريفات ،أو استخدامها لتبرير العالقات بين األشكال ،ولكنهم ال يعرفون
بعد المعنى الحقيقي لالستدالل ،أي دور البديهيات ،والتعاريف ،والنظريات في االستدالل.
لذا برزت أهمية التو ُّجه نحو توظيف استراتيجيات التدريس الحديثة ،ومنها استراتيجيات التفكير المتشعب في تعليم
الرياضيات المدرسية ،و الكشف عن فعاليتها في تنمية مهارات التفكير الهندسي الذي حظي باهتمام العديد من الدراسات التي
أجمعت على ضرورة تنمية مهاراته في المراحل التعليمية المختلفة.
مشكلة البحث:
على الرغم من أهمية التفكير الهندسي التي أ َّكدت عليها العديد من األبحاث والمؤتمرات (،)ICEEPSY, 2013
وتدن في مستوى
فإن واقع تعليم الرياضيات على الصعيد الدولي يشير إلى ضعف تحصيل المتعلمين في مجاالت الهندسة،
ٍ
مهارات التفكير الهندسي لديهم (Ayub, & ،Vojkuvkova, 2014; Hock, Tarmizi, Yunus & Haviger
 .))2015وعلى المستوى المحلي فقد أكدت العديد من الدراسات على تدني مستوى التفكير الهندسي لدى طالب التعليم العام
والجامعي ،ففي دراسة (الجهني )2016 ،أظهرت تدني مستوى التفكير الهندسي لدى طالبات المرحلة الثانوية؛ حيث كانت
النسبة األكبر ِمن عينة الدراسة لم تتجاوز المستوى الثاني من مستويات التفكير الهندسي ،وتوافقها دراسة (العتيبي)2016 ،
التي توصلت إلى عدم وصول غالبية الطالبات في المرحلة المتوسطة إلى درجة التمكن في أدائهن على مقياس التفكير الهندسي
لفان هيل ،كما كانت درجاتهن بصفة عامة متدنية ،وخاصة في المستوى التحليلي ،والمستوى االستداللي غير الشكلي .وأشار
النمراوي وأبو موسى ( )2014إلى َّ
أن أداء طلبة الجامعة في االختبار كان يميل إلى مستويات التفكير الهندسي الدنيا مقابل
مستويات التفكير الهندسي العليا.
ويدعم ذلك تقارير دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ، TIMSSففي العام  2011يشير التقرير إلى أنَّه
بلدان فقط إنجازا ً كبيرا ً في الهندسة بين طالب الصف الثامن ،وجاءت المملكة بمستوى
من بين ( )63بلدا ً مشاركا ً سجلت ()10
ٍ
منخفض جدا ً بمعدل ( )394نقطة في الرياضيات عموماً ،ومعدل ( )364نقطة في الهندسة ،وهو مستوى أقل ِمن المتوسط
بكثير ،وأشار التقرير إلى َّ
أن الصعوبة التي يواجهها الطالب في إتقان الهندسة يرجع إلى عدم كفاءتهم في جوانب المهارات
البصرية المكانية ،ومستويات التفكير الهندسي  .))Arora, 2012 & ،Mullis, Martin, Foyكما أظهرت نتائج اختبار
( )TIMSS 2015تدنيا ً في تحصيل الطالب في جميع فروع الرياضيات بشكل عام ،والهندسة بشكل خاص؛ وجاء طالب
المملكة في المستويات الدنيا (.)Hooper, 2016 & ،Mullis, Martin, Foy
وتعود أسباب تدني مستوى تحصيل الطالب إلى صعوبة تدريس الهندسة ،وقد أرجعتها بعض الدراسات إلى األساليب
المتبعة في التدريس ،وبسبب اللغة المستخدمة من قبل المعلم في التدريس ،التي ال تناسب الطالب (،)Hiele, 1999 Van
وافتقار الممارسات التدريسية لألساليب التي تنمي مهارات التفكير لدى الطلبة أثناء تدريس الهندسة (الجوهري)2014 ،؛ حيث
يركز المعلم عادة على المجاالت المعرفية البسيطة ،وال تتدرج إلى مستويات تفكير عليا (العتبى ،عبد ،البرصان والشايع،
 ،)2017فالتدريس الفعال للهندسة باستخدام استراتيجيات تدريسية مالئمة يعمل على تنمية مهارات التفكير الهندسي ،ومساعدة
الطالب على تعميق الفهم ،والبحث فيما وراء المعرفة (حبيب.)2013 ،
ومن خالل ما أكدته الدراسات السابقة يتضح أن الطرق والممارسات التعليمية التقليدية في تدريس الرياضيات ال توفِّر
ِ
للطلبة الفرصة الكافية لتنمية تفكيرهم ،ونمو مهاراتهم وقدراتهم العقلية إلى الدرجة المرجوة ،مما يحتم علينا استخدام استراتيجيات
تدريسية حديثة تراعي قدرات الطالب وأنماط تعلمهم ،وترتقي بقدراتهم العقلية والفكرية إلى أعلى مستوى يمكن أن يبلغه (محمد،
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 .)2014ونظرا ً لنتائج الدراسات التي أكدت على أهمية استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية التحصيل الدراسي والتفكير
الرياضي والقدرة على حل المشكالت (أحمد2016 ،؛ المنصوري ،)2017 ،جاءت هذه الدراسة للتعرف على فعالية
استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية التحصيل الدراسي ،ومهارات التفكير الهندسي بمقرر الرياضيات لدى طالبات المرحلة
المتوسطة.
أسئلة البحث:
يمكن تحديد مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:
ما فعالية استخدام استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية التحصيل الدراسي والتفكير الهندسي بمقرر الرياضيات لدى
طالبات المرحلة المتوسطة؟
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما فعالية استخدام استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية التحصيل الدراسي بمقرر الرياضيات لدى طالبات المرحلة
المتوسطة؟
 .2ما فعالية استخدام استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية التفكير الهندسي بمقرر الرياضيات لدى طالبات المرحلة
المتوسطة؟
أهداف البحث:
 .1التعرف على فعالية استخدام استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية التحصيل الدراسي بمقرر الرياضيات لدى طالبات
المرحلة المتوسطة.
 .2التعرف على فعالية استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية التفكير الهندسي بمقرر الرياضيات لدى طالبات المرحلة
المتوسطة.
أهمية البحث:
يكتسب هذا البحث أهميته من االعتبارات التالية:
 .1ندرة البحوث التي تناولت استراتيجيات التفكير المتشعب مع التفكير الهندسي؛ وبذلك َّ
فإن هذا البحث يُتوقع أن يكون فيه
إثراء لألدب التربوي في موضوع مهم ،مثل :مهارات التفكير الهندسي ،التي ال زال الطالب في جميع أنحاء العالم
يعانون ِمن الضعف في مستوياته.
من المتوقع أن يقود هذا البحث إلى عمل بحوث أخرى حول فعالية استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية أنواع
.3
أخرى ِمن التفكير الرياضي؛ بناء على ما سيتوصل إليه من نتائج.
يكتسب البحث أهميته من خالل تبصير المسؤولين بالوزارة بأهمية استراتيجيات التفكير المتشعب؛ حيث جاء هذا
.4
البحث استجابةً للنداءات الحديثة حول التركيز على تدريس التفكير وتنمية مهاراته.
تقديم دليل للمعلم لتدريس الرياضيات باستخدام استراتيجيات التفكير المتشعب في وحدة الهندسة في الصف األول
.5
المتوسط ،ويمكن أن يفيد معلمي الرياضيات في المراحل الدراسية األخرى.
حدود البحث:
يتحدد البحث بالحدود التالية:
 .1الحد البشري :اقتصر هذا البحث على عينة ِمن طالبات الصف األول المتوسط.
 .2الحد الزماني :طبق البحث في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1440-1439هـ.
 .3الحد الموضوعي :اقتصر البحث الحالي على وحدة الهندسة من كتاب الصف األول المتوسط.
 .4الحد المكاني :اقتصر البحث على المدارس الحكومية للمرحلة المتوسطة بنات ،بمدينة الرياض.
مصطلحات البحث:
َّ
التفكير المتشعب :يعرف بأنه "أحد أنماط التفكير التي تسهم في تنمية قدرة المتعلم على استقبال ،واستيعاب ،وتمثيل
المعرفة الرياضية ،ودمجها في البنية العقلية له ،والمواءمة بينها وبين خبراته السابقة ،وتحويلها إلى خبرة مكتسبة ذات معنى
بالنسبة له ،ويحدث هذا نتيجة حدوث اتصاالت بين الخاليا المكونة لبنية العقل ،ويستدل عليه ِمن خالل مرونة الفكر ،وصدور
استجابات تباعديه غير نمطية ،وتعدد الرؤى عند معالجة المتعلم للمشكالت الجديدة بالنسبة له" (آدم ،2008 ،ص.)93
استراتيجيات التفكير المتشعب :وهي مجموعةٌ ِمن اإلجراءات التي تتميز بقدرتها على تحفيز وتدعيم حدوث اتصاالت جديدة
بين الخاليا العصبية في شبكة األعصاب في المخ؛ مما يساعد على تشعيب تفكير المتعلم ِمن خالل فتح مسارات جديدة للتفكير
(.)field,1997 & Cardellichio
ٌ
وتعرف إجرائيا ً في هذا البحث :بأنَّها مجموعة من اإلجراءات والممارسات المقصودة التي يتبعها معلم الصف األول
المتوسط ،والتي تعتمد على طرح أسئلة متنوعة ومختلفة على المتعلمين سواء بطريقة فردية أو جماعية؛ مما يساعد على فتح
مسارات جديدة للتفكير ،واالتصال بين الخاليا المكونة لبنية العقل ،وهذا بدوره يؤدي إلى مرونة التفكير ،وتعدد الرؤى ،وصدور
استجابات تباعدية متشعبة ،والوصول إلى أكثر من حل للمشكلة.
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التفكير الهندسي :يعرفه شحاتة والنجار ( :)2003بأنه "شك ٌل ِمن أشكال التفكير أو النشاط العقلي الخاص بالهندسة،
والذي يعتمد على مجموعة ِمن العمليات العقلية المتمثلة في قدرة التالميذ على القيام بمجموعة من األنشطة الخاصة بكل مستوى
ِمن مستويات التفكير الهندسي" (ص.)128
ٌ
ويعرف إجرائيا ً في هذا البحث بأنَّه :نشاط عقلي مرتبط بالهندسة ،ويعتمد على مجموعة من العمليات العقلية تظهر في
قدرة طالبة الصف األول المتوسط على إجراء مجموعة من األداءات المطلوبة منها في الهندسة؛ بحيث تحقق أول ثالث مستويات
لفان هيل للتفكير الهندسي ،ويستدل عليه ِمن خالل الدرجة التي تحصل عليها الطالبة في االختبار المعد لهذا الغرض.
منهج البحث وإجراءاته:
يعتمد هذا البحث على المنهج شبه التجريبي ،وهو المنهج الذي "يدرس عالقات السبب والنتيجة ،عن طريق تعريض
واحدة أو أكثر من المجموعات التجريبية إلى ظروفٍ معينة (المتغير التجريبي أو المستقل) ،ومقارنة نتائجها مع مجموعة أو
أكثر ِمن المجموعات الضابطة ،مع ضبط المتغيرات الخارجية" (مقدم ،2015 ،ص.)181
مجتمع البحث:
يتكون مجتمع البحث من جميع طالبات الصف األول المتوسط في إحدى مدارس مكتب شمال الرياض وعددهم 71
َّ
طالبة حسب اإلحصائية الواردة من إدارة المدرسة للعام الدراسي 1440/1439هـ ،وسوف يتم اختيار هذه المدرسة قصدياً؛
ألسباب تتعلق باستعداد إدارة المدرسة إلجراء البحث ،كون الباحثة تعمل في المدرسة نفسها مما يسهل تطبيق الباحثة نفسها لهذا
البحث.
عينة البحث:
تم اختيار فصلين ِمن الصف األول المتوسط في هذه المدرسة اختيارا ً عشوائياً؛ أحدهما يمثل المجموعة التجريبية
ويتكون من  24طالبة ،واآلخر يمثل المجموعة الضابطة ،ويتكون من  22طالبة.
إجراءات البحث:
لتدريس وحدة الهندسة وفقا ً الستراتيجيات التفكير المتشعب تم إعداد دليل المعلم الذي شمل مقدمة ،وتعريفا ً
باستراتيجيات التفكير المتشعب ،وتوجيهات عامة لتدريس الوحدة ،وكذلك خطة سير في كل درس ِمن دروس الوحدة تشمل:
(عنوان الدرس ،األهداف اإلجرائية ،الوسائل واألدوات التعليمية ،إجراءات التدريس ،التقويم) .وقد تم عرض الدليل في صورته
األولية على مجموع ٍة ِمن المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ،والمشرفين التربويين ،ومعلمي الرياضيات ،وتم
عمل التعديالت وفقا آلرائهم وتوجيهاتهم.
أدوات البحث:
تم بناء وتصميم أداتي البحث :االختبار التحصيلي وفق المستويات الثالثة (فهم – تطبيق –استدالل) ،واختبار التفكير
الهندسي وفق مستويات فان هيل الثالثة األولى.
صدق األدوات:
صدق المحكمين :للتحقق ِمن صدق االختبار التحصيلي ،واختبار التفكير الهندسي تم عرضهما على مجموع ٍة ِمن المحكمين من
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ،والمشرفين التربويين ،ومعلمي الرياضيات؛ لتحديد دقة وسالمة فقرات االختبار ،ومدى
ضعت من أجل قياسه ،ومدى مناسبة االختبار للمحتوى العلمي لدى طالبات
ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار بالهدف الذي ُو ِ
العينة ،وتم إجراء التعديالت وفقا ً آلراء المحكمين وتوجيهاتهم.
صدق االتساق الداخلي :تم التحقق من ارتباط كل سؤال بالدرجة الكلية لالختبار التحصيلي باستخدام معامل ارتباط بيرسون،
وكذلك تم التحقق من ارتباط كل مستوى من مستويات التفكير الهندسي بالمستويات األخرى ،وبالدرجة الكلية لالختبار باستخدام
معامل ارتباط بيرسون.
ثبات األدوات:
للتحقق من ثبات االختبار التحصيلي تم تطبيق االختبار بعد التحكيم والتعديل على عين ٍة عشوائية ِمن طالبات الصف
األول المتوسط الالتي سبق أن درسن الوحدة؛ حيث تم تأجيل تدريس الوحدة السابعة (المضلعات) لعينة البحث األصلية إلى ما
بعد الوحدة الثامنة ،بعد أن تأكدت الباحثة  -بالتشاور مع مشرفة المادة -من عدم تأثير ذلك على تحصيل الطالبات؛ وحتى تتمكن
الباحثة من تطبيق األدوات على العينة االستطالعية بصورة صحيحة على طالبات لهن نفس خصائص العينة األصلية وسبق أن
درسن الوحدة نفسها في الوقت المقرر لدراستها ،تم حساب معامل الثبات باستخدام معامل بيرسون ،وسبيرمان وقد بلغت قيمته
( )0,865( ،)0,762على التوالي ،وكذلك حساب الزمن المناسب لالختبار.
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 للتحقق من ثبات اختبار التفكير الهندسي تم تطبيق االختبار بعد التحكيم والتعديل على عين ٍة عشوائية ِمن طالبات الصف األولالمتوسط ،ثم حساب معامل الثبات باستخدام معامل بيرسون ،وسبيرمان ،وقد بلغت قيمته ( )0,869( ،)0,768على التوالي،
وكذلك حساب الزمن المناسب لالختبار.
األساليب اإلحصائية:
لتحقيق أهداف البحث تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ()SPSS؛ لتحليل البيانات ،وقد تم
حساب المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،والخطأ المعياري لمتوسط التحصيل في االختبار البعدي للمجموعتين:
التجريبية والضابطة ،وكذلك حساب االختبار الالمعلمي مان-ويتني ) )Mann-Whitneyلمجموعتين مستقلتين؛ لمعرفة الفرق
بين متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارين :القبلي والبعدي لقياس مستوى التحصيل في وحدة الهندسة،
وقياس مستويات التفكير الهندسي في كل مستوى ،وتم حساب حجم األثر باستخدام مربع إيتا (.)Eta-Square test
نتائج البحث ومناقشتها:
أوالً :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول" :ما فعالية استخدام استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية
التحصيل الدراسي بمقرر الرياضيات لدى طالبات المرحلة المتوسطة؟"
والفرضية المنبثقة عنه" :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطي درجات
طالبات الصف األول المتوسط في االختبار التحصيلي بمستوياته المعرفية يعزى إلى طريقة التدريس (تفكير متشعب،
اعتيادية).
وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالبات
في المجموعتين التجريبية (التي درست باستخدام استراتيجيات التفكير المتشعب) والضابطة (التي درست بالطريقة العادية)
على اختبار التحصيل بمستوياته المعرفية في االختبارين (القبلي والبعدي).
جدول ( :)1يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبار التحصيلي القبلي والبعدي بمستوياته المعرفية
لمجموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة)
البعدي
القبلي
العدد
المجموعة
المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
4,95
11,36
2,92
7,71
المجموعة الضابطة 22
3,64
18,79
2,80
8,71
المجموعة التجريبية 24
 22درجة
*درجة االختبار القصوى
يبين الجدول ( ) 1عدم وجود فرق ظاهري بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة في
التطبيق القبلي لالختبا ر التحصيلي بمستوياته المعرفية ،بينما يشير إلى وجود فرق ظاهري بين متوسطي درجات الطالبات في
المجموعتين في االختبار البعدي؛ حيث تشير النتائج إلى أن المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي بلغ ( )11,36وبانحراف
معياري ( )4,95للمجموعة الضابطة ،وبلغ ( )18,79وبانحراف معياري ( )3,64للمجموعة التجريبية ،أي أن هناك فرقا ً
ظاهريا ً بين المتوسطين بلغ مقداره ( .)7,43كما أن الفارق بين المتوسط الحسابي القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة بلغ
( ،)3,65بينما في المجموعة التجريبية بلغ ( )10,08حيث يتضح وجود فرق ظاهري في درجة تغير المتوسطات بلغ نسبة
()%64
كما تم استخدام اختبار مان  -ويتني وداللته اإلحصائية للفرق بين متوسطي الرتب لدرجات طالبات المجموعتين
التجريبية والضابطة لالختبار التحصيلي (البعدي) بمستوياته المعرفية.
جدول ( :)2نتائج اختبار مان ويتني ( )Mann-Whitney Testللفرق بين متوسطي الرتب لدرجات طالبات المجموعتين
التجريبية والضابطة لالختبار التحصيلي بمستوياته المعرفية
العدد مجموع الرتب متوسط الرتب مان-ويتني Uمستوى الداللة حجم األثر
المجموعة
32,06
المجموعة الضابطة 769.5 22
0,00
58,50
0.660
14,16
المجموعة التجريبية 311.5 24
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تشير نتائج التحليل في الجدول ( )2إلى أن قيمة  =U 58,50ومستوى داللتها  0,000وهو أقل من مستوى الداللة
االفتراضي  ، 0,05ونستنتج من ذلك أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي الرتب لدرجات المجموعة التجريبية
التي درست باستخدام استراتيجيات التفكير المتشعب والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في االختبار
التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية.
كما يتضح من الجدول أن حجم األثر (قيمة مربع إيتا) بلغت ( )0,66وهو حجم أثر مرتفع جداً ،أي أن  %66من
التباينات الكلية في أداء الطالبات على االختبار التحصيلي يرجع إلى طريقة التدريس باستخدام استراتيجيات التفكير المتشعب.
ومن ِخالل هذه النتائج يتضَّح أن التدريس باستخدام استراتيجيات التفكير المتشعب قد ساعد بشكل كبير في رفع مستوى
التحصيل ،وأسهم في تفوق المجموعة التجريبية على الضابطة؛ وقد يعود السبب في ذلك إلى طريقة صياغة األسئلة في
استراتيجيات التفكير المتشعب بطرقها المختلفة ،فهي افتراضية تحلل الموقف ،وتنظر في نتائجه المحتملة حيناً ،وعكسية حينا ً
آخر تبدأ من النهاية إلى البداية ،وقد تكون تحليالً للمواقف المعقدة وتبسيط ارتباطاتها ،كل ذلك يعمل على تيسير عملية االستيعاب،
وتدرب العقل على سرعة إصدار استجابات فعالة ،ومناسبة لطبيعة الموقف.
كما أن التنوع في عرض التمارين واألنشطة باستخدام استراتيجيات التفكير المتشعب في المكان والوقت المناسبين
لكل مرحلة من مراحل التدريس (التمهيد  -العرض  -التقويم) بشكل متوافق مع تفكير الطالبات ،مع إكساب الطالبات األسلوب
الصحيح لصياغة المفاهيم بطرق مختلفة ،وتعويدهن على مراجعة كل خطوة من خطوات المهارات الرياضية وتبريرها ،والتأكد
من صحتها ،ساعد على تثبيت المعلومات في أذهان الطالبات؛ مما أسهم بشكل فعال في تحسين نواتج التعلم وبقاء أثره ،والذي
كان له األثر الكبير في زيادة تحصيل الطالبات في المجموعة التجريبية عنها في المجموعة الضابطة ،وتتفق هذه النتيجة مع
دراسة (رمضان )2016،التي بينت فاعلية استخدام استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية التحصيل ،والحس العلمي ،وانتقال
أثر التعلم.
ً
وانتقال المعلم من استراتيجية إلى أخرى  -من خالل طرح األسئلة المتتالية والمناسبة لكل استراتيجية تبعا لطبيعة
موضوع الدرس -يساهم في جعل الطالب في حالة إثارة وتفكير وبحث عن إجابات جديدة لألسئلة .ويتفق هذا مع ما توصلت
إليه دراسة ( )Ozcan,2014والتي بينت العالقة بين القدرة على حل المشكالت الرياضية واستراتيجيات التفكير المتشعب
على تنمية مهارات ما وراء المعرفة .ودراسة (البدري )2019 ،التي أظهرت نتائجها وجود فرق ذي داللة إحصائية عند
مستوى ( )0,05بين مجموعتي البحث في متوسط درجات اختبار التحصيل ،ومتوسط درجات اختبار التفكير المنتج .كما تتفق
هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (السروجي )2018 ،التي توصلت في نتائجها إلى وجود األثر الكبير للتدريس باستخدام استراتيجيات
التفكير المتشعب في تنمية حل المشكالت الرياضية لدى طالب المرحلة اإلعدادية ،ودراسة ( )joseph,2016التي بينت أثر
استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية التحصيل الدراسي ،والتفكير الناقد.
ثانياً :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني" :ما فعالية استخدام استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية
التفكير الهندسي بمقرر الرياضيات لدى طالبات المرحلة المتوسطة؟" الذي انبثقت منه الفرضيات اآلتية:
الفرضية األولى :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطي درجات طالبات
الصف األول متوسط في اختبار التفكير الهندسي عند مستوى التصور يعزى إلى طريقة التدريس (تفكير متشعب ،اعتيادية).
جدول ( :)3نتائج اختبار مان ويتني ( )Mann-Whitney Testللفرق بين متوسطي الرتب لدرجات طالبات المجموعة
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الهندسي في وحدة الهندسة عند مستوى التصور
العدد مجموع الرتب متوسط الرتب مان-ويتني Uمستوى الداللة حجم األثر
المجموعة
29,96
719,00
المجموعة الضابطة 22
0,00
109,00
0,28
16,45
362,00
المجموعة التجريبية 24
الختبار الفرضية األولى قامت الباحثة باستخدام اختبار مان ويتني؛ حيث يتضح من الجدول ( )3أن قيمة 109,00
 =Uومستوى داللتها  0,000وهو أقل من مستوى الداللة االفتراضي  ،0,05ونستنتج من ذلك أنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطي الرتب لدرجات المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجيات التفكير المتشعب ،والمجموعة
الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في اختبار التفكير الهندسي عند مستوى التصور لصالح المجموعة التجريبية.
وكذلك يتضح من الجدول أن حجم األثر (قيمة مربع ايتا) بلغ ( )0,28وهو حجم أثر كبير أو مرتفع؛ مما يعني أن
 %28من التباينات الكلية في أداء الطالبات على مستوى التصور يعود إلى طريقة التدريس باستخدام استراتيجيات التفكير
المتشعب.
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وتعزى هذه النتيجة إلى أن استخدام المعلم لالستراتيجية المناسبة من استراتيجيات التفكير المتشعب بحسب طبيعة
الموقف مدعمة بالصور لتبسيط المفاهيم الهندسية وتقليل تجريدها ،وحث الطالب على استنباط أوجه الشبه واالختالف بين
الموضوعات الرياضية المعروضة ،أو تمييز عالقة رياضية وقراءتها ،أو إعادة تمثيلها باستخدام األنظمة الرمزية المختلفة ،أو
قلب الصورة ورؤيتها بأبعاد جديدة ،كل ذلك يدعم تنمية مهارات التفكير البصري في الرياضيات التي تساعد في تنمية المستوى
التصوري (البصري) من مستويات التفكير الهندسي .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (أحمد ) 2016 ،التي توصلت نتائجها إلى
وجود أثر فاعل الستخدام استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية التفكير البصري في الرياضيات لدى طالب المرحلة الثانوية.
الفرضية الثانية :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطي درجات طالبات
الصف األول المتوسط في اختبار التفكير الهندسي عند مستوى التحليل يعزى إلى طريقة التدريس (تفكير متشعب ،اعتيادية).
جدول ( :)4نتائج اختبار مان ويتني ( )Mann-Whitney Testلبيان الفرق بين متوسطي الرتب لدرجات طالبات
المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الهندسي في وحدة الهندسة عند مستوى التحليل
العدد مجموع الرتب متوسط الرتب مان-ويتني Uمستوى الداللة حجم األثر
المجموعة
30
720,00
المجموعة الضابطة 22
0,00
108
0,29
16,41
361,00
المجموعة التجريبية 24
الختبار الفرضية الثانية قامت الباحثة باستخدام اختبار مان ويتني؛ حيث يتضح من الجدول ( )4أن قيمة 108
=Uومستوى داللتها  0.000وهو أقل من مستوى الداللة االفتراضي  ،0.05ونستنتج من ذلك أنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطي الرتب لدرجات المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجيات التفكير المتشعب ،والمجموعة
الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في اختبار التفكير الهندسي عند مستوى التحليل لصالح المجموعة التجريبية.
وكذلك يتضح من الجدول أن حجم األثر (قيمة مربع ايتا) بلغ ( )0,29وهو حجم أثر كبير مما يعني أن  %29من
التباينات الكلية في أداء الطالبات على مستوى التحليل يعود إلى طريقة التدريس باستخدام استراتيجيات التفكير المتشعب .وقد
أكدت نتائج دراسة (أبو النجا )2013 ،على فاعلية استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية الذكاء البصري ،والوعي بالخواص
المميزة لمفهوم الشكل الهندسي ،ودعم تنمية المستوى الثاني من مستويات التفكير الهندسي (مستوى التحليل).
الفرضية الثالثة :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطي درجات طالبات
الصف األول متوسط في اختبار التفكير الهندسي عند مستوى االستدالل غير الشكلي يعزى إلى طريقة التدريس (تفكير متشعب،
اعتيادية).
جدول ( :)5نتائج اختبار مان ويتني ( )Mann-Whitney Testللفرق بين متوسطي الرتب لدرجات طالبات المجموعة
التجريبية والض ابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الهندسي في وحدة الهندسة عند مستوى االستدالل غير الشكلي
العدد مجموع الرتب متوسط الرتب مان-ويتني Uمستوى الداللة حجم األثر
المجموعة
28,10
674,50
المجموعة الضابطة 22
0,012
153,50
0.14
18,48
406,5
المجموعة التجريبية 24
الختبار الفرضية الثالثة تم استخدام اختبار مان ويتني؛ حيث يتضح من الجدول ( )5أن قيمة  U=153.50ومستوى
داللتها  0.012وهو أقل من مستوى الداللة االفتراضي  ،0.05ونستنتج من ذلك أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطي الرتب لدرجات المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجيات التفكير المتشعب ،والمجموعة الضابطة التي
درست بالطريقة االعتيادية في اختبار التفكير الهندسي عند مستوى االستدالل غير الشكلي لصالح المجموعة التجريبية .وكذلك
يتضح من الجدول أن حجم األثر (قيمة مربع ايتا) بلغ ( )0,14وهو حجم أثر كبير مما يعني أن  %14من التباينات الكلية في
أداء الطالبات على مستوى االستدالل غير الشكلي يعود إلى طريقة التدريس باستخدام استراتيجيات التفكير المتشعب.
ويعزى السبب في كون األثر الستراتيجيات التفكير المتشعب كان أقل في المستوى الثالث من مستويات التفكير الهندسي
إلى أن هذ ا المستوى قد يحتاج إلى وقت أطول لتنميته؛ حيث إن مدة تطبيق البحث كانت قصيرة نوعا ما ( 4أسابيع) ،كما أن
معظم األهداف التعليمية في هذا الفصل الذي طبق فيه البحث (فصل المضلعات) كانت تركز على المستوى األول والثاني من
مستويات األهداف المعرفية (المعرفة والتطبيق).

457

جدول ( :)6نتائج اختبار مان ويتني ( )Mann-Whitney Testللفرق بين متوسطي الرتب لدرجات طالبات المجموعة
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الهندسي في وحدة الهندسة (الدرجة الكلية)
العدد مجموع الرتب متوسط الرتب مان-ويتني Uمستوى الداللة حجم األثر
المجموعة
31,94
766,50
المجموعة الضابطة 22
0,00
61,50
0,431
14,30
314,50
المجموعة التجريبية 24
يتضح من الجدول ( )6أن قيمة =U61,50ومستوى داللتها  ، 0.000وهو أقل من مستوى الداللة االفتراضي  ،0.05ونستنتج
من ذلك أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي الرتب لدرجات المجموعة التجريبية التي درست باستخدام
استراتيجيات التفكير المتشعب ،والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في اختبار التفكير الهندسي ككل بمستوياته
الثالثة األولى.
وتعزى هذه النتائج إلى أن استخدام استراتيجيات التفكير المتشعب  -في مادة الرياضيات بشكل عام ،وفي الهندسة
بشكل خاص -الذي جاء مختلفا ً عن الطريقة التقليدية في تدريس الهندسة؛ حيث يتم طرح األسئلة بعدة أشكال مختلفة ،مما يفتح
آفاقا ً متعددة لتفكير الطالبة ،وال تقيده باتجاه واحد ،كل هذا أسهم بدور كبير في تنمية التفكير الهندسي بمستوياته لدى الطالبات،
فالتفكير المتشعب عمليات معرفية تنتج عددا ً من األفكار غير المألوفة مما يزيد من احتمال الوصول لفكرة جديدة وأصيلة؛ حيث
يتضح ذلك من خالل التطور الذي حصل لطالبات المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجيات التفكير المتشعب في
المستويين األول والثاني من مستويات التفكير الهندسي ،ووصولهن إلى المستوى الثالث من مستويات التفكير الهندسي (مستوى
شبه االستدالل) بنسبة جيدة من خالل إجاباتهن على أسئلة هذا المستوى ،وقد بلغت نسبة طالبات المجموعة التجريبية اللواتي
أجبن على ( )3أسئلة على األقل من أصل ( )5أسئلة من أسئلة مستوى (شبه االستدالل) ( )%34يقابلها ما نسبته ( )%18في
المجموعة الضابطة.
وقد أكدت دراسة (البقمي )2019 ،أن هذا التنوع في استراتيجيات التفكير المتشعب ينمي مهارات التفكير التقاربي
والتباعدي ،التي تساعد الطالبات على إتقان مهارة التصنيف ،والتتابع ،وإدراك العالقات بين المجموعات ،والتعبير عنها ،وابتكار
عالقات جديدة؛ إذ يستطيع التلميذ إبداع مواقف جديدة لـم تكن قد خطرت في ذهنه من قبل ،كما يتضمن إنتاج عدد كبير من
الحلول التي تتميز باألصالة والتنوع؛ مما يساعد الطالبات على تحقيق المستوى األول والثاني والثالث من مستويات التفكير
الهندسي (مستوى التصور -مستوى التحليل  -مستوى شبه االستدالل) .ويؤكد ذلك دراسة (توفيق)2009 ،؛ حيث ُوجدت عالقة
ارتباطية موجبة بين التفكير الهندسي والتفكير اإلبداعي.
توصيات البحث:
في ضوء نتائج الدراسة نوصي باآلتي:
 .1إعداد دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات تدعم استخدامهم الستراتيجيات التفكير المتشعب بجميع أنواعها ،ومتى وكيف
يتم استخدامها في جميع مراحل التدريس ،بما يتناسب مع قدرات الطالب.
 .2العمل على معالجة جوانب الضعف في مهارات التفكير لدى الطالبات ،ويكون ذلك بتدريبهم المستمر على استخدام
أنوع مختلفة من مهارات التفكير التقاربي والتباعدي.
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درجة تمكن معلمي الرياضيات للمـرحلة الـثـانوية من مهارات القوة الرياضية في ضـوء
مـكـونـاتها
 خالد محمد الشريف.د
جامعة الملك سعود

فهد علي المطير.أ
وزارة التعليم

:المستخلص
هدف البحث إلى التعرف على مستوى الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية في ضوء مكونات
 وإعداد بطاقة مالحظة مكونة من ثالثة محاور، ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي المسحي،القوة الرياضية
 وتكونت البطاقة من، الترابط الرياضي، االستدالل الرياضي، التواصل الرياضي:رئيسية تمثل مكونات القوة الرياضية وهي
 حيث تم تطبيق البحث على عينة اختيرت بالطريقة العشوائية الطبقية شملت ثالث مكاتب للتعليم بمنطقة،) ممارسة تدريسية30(
 وقد أظهرت.) معلما ً من معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية24(  وبلغ عدد أفراد العينة،) معلمين لكل مكتب8(  بواقع،القصيم
نتائج البحث أن درجة تمكن معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية من ممارسة مهارات القوة الرياضية جاءت جميعا ً بدرجة
 وانحراف معياري بلغ،)2.41(  حيث جاء في الترتيب األول محور التواصل الرياضي بمتوسط حسابي بلغ،)(منخفضة
،)0.48(  وانحراف معياري بلغ،)2.28(  يليه في الترتيب الثاني محور االستدالل الرياضي بمتوسط حسابي بلغ،)0.53(
 كما،)0.42(  وانحراف معياري بلغ،)1.89( بينما جاء في الترتيب األخير محور الترابط الرياضي بمتوسط حسابي بلغ
أسفرت نتائج البحث عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بدرجة تمكن معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية من مهارات
.التواصل والترابط واالستدالل الرياضي تعزى لمتغيري الصف الدراسي وسنوات الخبرة
 الممارسات التدريسية – القوة الرياضية – التواصل الرياضي – الترابط الرياضي – االستدالل:الكلمات المفتاحية
الرياضي – المرحلة الثانوية
Abstract:
The current study aimed to identify the teaching practices of mathematics teachers of
secondary schools in light of the Mathematical Power Components and to identify the
differences in the competence levels attributed to the variables of teaching experience
and classroom levels. The study adopted the descriptive approach and applied the
observation method as the main tool of the study. This method consisted of three main
Components representing the elements of mathematical power, namely mathematical
communication, mathematical reasoning, and mathematical connection. The observation
card consisted of (30) teaching practices; as the study chose a random population
included (3) offices of education in Qassim, Saudi Arabia, with (8) teachers in each office;
while the participants number is (24) mathematics teachers of secondary education. In
order to answer the study questions, the arithmetic mean was calculated at the level in
which mathematics teachers can use the mathematical skills; where ANOVA was used
to identify the differences according to the variables of teaching experience in the
classroom. The study showed that the competence level of the mathematics teachers at
Secondary school and their practices of mathematical skills came all with a low degree;
where the mathematical communication component took the first rank with an average of
2.41 and a standard deviation of 0.53; the second component of mathematical reasoning
achieved an average of 2.28 and a standard deviation of 0.48, while the third component
of mathematical correlation achieved an average of 1.89 and a standard deviation of 0.42.
 The competence level of the mathematics teachers at Secondary education in terms
of mathematical communication skills came with a low degree.
 The competence level of the mathematics teachers at Secondary education in terms
of mathematical reasoning skills came with a low degree.
 The competence level of the mathematics teachers at Secondary education in terms
of mathematical correlation skills came with a low degree.
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There were no statistically significant differences in the competence level of
mathematical communication, reasoning, and correlation skills attributed to the
variable of the math class.
There were no statistically significant differences in the competence level of
mathematical communication, reasoning, and correlation skills attributed to the
variable of years of experience.





المقدمة:
ً
ً
في العصر الحالي تشهد مادة الرياضيات تطورا سريعا في مختلف جوانبها العلمية والتعليمية ،وهذا يتطلب أن يكون
معلم الرياضيات مواكبا ً لهذه التغيرات الحديثة في تعليم الرياضيات من خالل تطوير أداءه وممارساته التدريسية ،فالتطورات
الكبيرة التي حصلت على علم الرياضيات أحدثت تغييرا ً في أهداف تعليم الرياضيات ،فلم يعد التحصيل الرياضي هو الهدف
األساسي فقط ،بل تعددت األهداف ومرت بمجموعة من المراحل ،إلى أن أصبح هدفها إعداد فرد قادر على توظيف المعرفة
الرياضية في حل المشكالت الحياتية المختلفة.
وتواصلت تلك الجهود في تحسين وتطوير تعليم وتعلم الرياضيات حيث برزت اتجاهات حديثة كمفهوم القوة الرياضية
( )Mathematical Powerالذي يؤكد على أهمية تطوير دور المعلم بحيث يساهم في تمكين الطالب من تعلم الرياضيات،
وإعطائهم الفرصة لتنمية المستويات العليا من الكفاءة الرياضية ( ،)NCTM,1989وقد أكد المجلس القومي لمعلمي الرياضيات
في وثيقة مبادئ ومعايير الرياضيات المدرسية على ضرورة معرفة معلمي الرياضيات للمعلومات الرياضية السابقة لدى
تالميذهم ،وكذلك ما يحتاجون لتعلمه ،ومن ثم تهيئة الفرص المناسبة لتعلم فعال لبناء المعرفة الرياضية (،)NCTM,2000
وا لقوة الرياضية تتضمن ثالث مكونات رئيسية :التواصل والترابط واالستدالل الرياضي وذلك بمستويات المعرفة الرياضية
الثالثة :المعرفة المفاهيمية ،والمعرفة اإلجرائية ،والمعرفة المرتبطة بحل المشكالت ضمن المحتوى الرياضي .لذا فإن القوة
الرياضية تعني توظيف المعرفة الرياضية لحل المشكالت ،والقدرة على التعبير عن األفكار الرياضية باستخدام هذه المعرفة
وذلك في ضوء إدراك طبيعة الرياضيات وفائدتها ،وهذا يم ّكن الطالب من توظيف معارفه المفاهيمية المكتسبة لحل المشكالت،
واستخدامها في تواصل األفكار بلغة رياضية(التواصل الرياضي) ،والمهارة في توظيفها في التحليل واالستدالل الرياضي في
المواقف المختلفة (االستدالل الرياضي) ،والربط بين المعرفة المفاهيمية واإلجرائية ،وإدراك طبيعة الرياضيات ومدى فائدتها
والميل نحوها ،وإدراك تكامل المعرفة الرياضية مع غيرها من المعارف خارج الرياضيات (الترابط الرياضي)
(.)NCTM,1989
ويرى الباحث أن هذا يوضّح أهمية دور معلم الرياضيات وما يجب أن يقوم به داخل الفصل التعليمي بهدف تحقيق
التدريس الفعال للرياضيات والذي يتطلب معلما ً لديه القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الموقف التعليمي حول المعرفة
الرياضية وأهداف المنهج وبيئة الصف الدراسي وحاجات التالميذ ،ومنذ ظهور مفهوم القوة الرياضية في األوساط التربوية
أصبح محور اهتمام الباحثين والمختصين في تعليم وتعلم الرياضيات بهدف تحسين الممارسات التدريسية للمعلمين وما يترتب
على ذلك من استراتيجيات تدريسية ،وأنشطة ،ووسائل تعليمية ،وطرق تقويم متنوعة تتناسب معه.
وتعتبر القوة الرياضية مدخالً حديثا لتدريس الطلبة وتقييمهم ،وتنميتهم رياضياً ،من خالل إدراك مفردات اللغة
الرياضية ورموزها ،وإدراك مكونات البناء المفاهيمي الرياضي ،وفهم طبيعة الرياضيات وداللة بنيتها ،وتوظيف الرياضيات
في المواقف الحياتية ،واستنتاج منظومة من القواعد الرياضية وتوظيفها في تلك المواقف وحل المشكالت ،واستقراء الترابطات
المفاهيمية في النسق الرياضي ،واستنتاج عدد من األفكار داخل الموقف الرياضي (مسعد .)2006 ،ويؤكد ذلك بدوي ()2007
بأن القوة الرياضية تمثل محورا ً أساسيا ً في تعلم الرياضيات ،لذا فإن أي فرد متمكن رياضيا ً يجب أن يكون قادرا ً على التفكير
والتواصل الرياضي وحل المشكالت باستخدام الرياضيات ،وبناء ترابطات ضمن وبين الرياضيات والمجاالت األخرى.
ولما كان المعلم هو الركن األساس وحجر الزاوية في العملية التعليمية ،والذي تقع عليه مسؤولية تحقيق األهداف
المرجوة من هذه العملية ،ومهما بلغت كفاءة العناصر األخرى للعملية التعليمية فإنها تبقى محدودة التأثير إذا لم يوجد المعلم
الكفء الذي أعد إعدادا ً علميا ً وتربويا ً ويتمتع بدرجة من الكفايات والمهارات ،لذا برزت الحاجة لالهتمام بالمعلم من كل النواحي
وتعزيز اإليجابيات لديه ومعالجة السلبيات التي يواجهها أو يمر بها ،وكذلك إعداده إعدادا ً يليق بمستوى الرسالة السامية التي
يؤديها وعدم إغفال أي جانب من الناحية التربوية كان أم من الناحية العلمية (الداهري والكبيسي.)2000 ،
لقد شهدت مناهج الرياضيات في المملكة العربية السعودية تطورا ً كبيراً ،حيث تغيرت النظرة إلى الدور الذي يؤديه
المعلم في العملية التعليمية ،فمعلم اليوم مطالب بأن يقوم بأدوار تستدعي مهارات ومهاما ً تختلف كثيرا ً عن تلك التي كان يمارسها
معلم األمس .وقد أنيطت به أدوار جديدة تهدف جميعها إلى تفعيل دور الطالب في الموقف الصفي ،وفي تعلمه بشكل عام ،إضافة
إلى تحسين التعليم والتعلم وتجويده .وهذه األدوار تحتاج إلى معلم يمتلك كفايات التعليم الحديثة ويمارسها بفعالية ،ألن التركيز
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على تطوير المقررات ال يمكن أن يحقق أهداف العملية التعليمية ما لم يكن ذلك مواكبا ً بمعلم متمكن من مادته ،ولديه الدافع
والرغبة لتحقيق أهدافها ،وإيصالها إلى الطالب بيسر وإتقان (خليل.)2016 ،
ومن التغيرات التي شهدتها المملكة العربية السعودية والتي تأتي ضمن مشروع تطوير التعليم وضع قائمة تمثل
المعايير المهنية الوطنية لمعلمي الرياضيات والتي تحدد ما يفترض أن يتمكن منه المعلم ليكون قادرا ً على التدريس بكل كفاءة
واقتدار ،ومن األفكار التي ارتبطت بهذه المعايير القوة الرياضية وما لها من تأثير في تعليم الرياضيات ،حيث شملت قائمة
المعايير مكونات القوة الرياضية متضمنةً معيار التواصل الرياضي والذي من خالله يستخدم المعلم لغة الرياضيات للتعبير عن
المفاهيم بدقة ،ويتعرف على مهارات التواصل الرياضي بأنواعها ويوظفها في تواصله مع طالبه واآلخرين ،كما يتعرف على
أساليب تنمية التواصل الرياضي لدى طالبه ،كما تضمنت قائمة المعايير معيار الترابط الرياضي والذي من خالله يظهر المعلم
الترابط الرياضي بين المفاهيم والموضوعات الرياضية المختلفة ،ويظهر عالقة الرياضيات بفروع المعرفة األخرى ،ويقدم
تطبيقات رياضية في مجاالت الحياة المختلفة ،كما تضمنت قائمة المعايير معيار االستدالل الرياضي والذي من خالله يتعرف
المعلم على التقرير الرياضي وقيم الصواب وأدوات الربط وينشئ جداولها ،ويتعرف على التكافؤ والقياس المنطقي وطرائق
البرهان المختلفة واستخداماتها.
وألهمية دور المعلم في العملية التعليمية وتأثيره المباشر على أداء الطالب ،سعى البحث الحالي إلى التعرف على واقع
الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات في ضوء مكونات القوة الرياضية (التواصل – الترابط  -االستدالل) لما في ذلك من
األهمية لتمكين الطالب من المعرفة الرياضية التي تساعدهم في توظيفها للتفكير والتواصل رياضيا ً وحياتياً.
مشكلة البحث:
ً
استنادا لنتائج مجموعة من الدراسات السابقة والتي أوضحت تدني مستوى امتالك معلمي الرياضيات لمهارات القوة
الرياضية ومنها دراسة (القرشي )2012 ،والتي توصلت إلى أن مستوى مهارات التواصل الرياضي لدى معلمي الرياضيات
بالمرحلة االبتدائية جاء بمستوى ضعيف ،ودراسة (الزهراني )2014 ،والتي توصلت إلى وجود ضعفا ً عاما ً في مستوى تحقق
معايير ا لتواصل الرياضي لدى معلمات الرياضيات بالمرحلة الثانوية ،ودراسة (خليل )2016 ،والتي توصلت إلى أن مستوى
الممارسات التدريسية لدى معلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية في ضوء مكونات القوة الرياضية جاء بمستوى متوسط،
وعلى الرغم من الجهود المبذولة في إعداد المعلم وتأهيله وتدريبه إال أن هناك انخفاضا ً في أداء معلمي الرياضيات وذلك في
بعض المهارات والممارسات التدريسية التي تالمس مفهوم القوة الرياضية.
ونظرا ً لطبيعة الدور الذي يقوم به معلم الرياضيات في العملية التعليمية ،وما للممارسات التدريسية المتعلقة بالقوة
الرياضية من أهمية بالغة في قيام المعلم بأدواره المتعددة على الشكل األمثل وتساعده في تقديم درس رياضيات فعّال يساهم في
رفع مستوى الكفاءة الرياضية للطالب ،كل ذلك ساهم في فكرة إجراء بحث يقوم على معرفة واقع الممارسات التدريسية لمعلمي
الرياضيات بالمرحلة الثانوية في ضوء مكونات القوة الرياضية.
أهداف البحث :يهدف هذا البحث إلى:
 .1التعرف على درجة تمكن معلمي الرياضيات للمرحلة الثانوية من مهارات القوة الرياضية.
 .2التعرف على الفروق في درجة تمكن المعلمين لمهارة التواصل والترابط واالستدالل الرياضي تعزى إلى متغيري الصف
الدراسي وسنوات الخدمة.
أسئلة البحث :تتحدد مشكلة البحث في األسئلة التالية:
السؤال األول :ما درجة تمكن معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية من ممارسة مهارات القوة الرياضية؟
السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بدرجة تمكن معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية من مهارات التواصل
والترابط واالستدالل الرياضي تعزى لمتغير (الصف الدراسي – سنوات الخبرة)؟
أهمية البحث:
ً
 إلقاء الضوء على مفهوم القوة الرياضية نظرا لقلة البحوث المتعلقة بمعرفة واقع الممارسات التدريسية لمعلمي
الرياضيات بالمرحلة الثانوية في ضوء مكونات القوة الرياضية.
 مواكبة التطور في تدريس الرياضيات وخاصة ما تضمنته المعايير المهنية الوطنية لمعلمي الرياضيات للمرحلتين
المتوسطة والثانوية في المملكة العربية السعودية ،والتي تحتوي على :التواصل والترابط واالستدالل الرياضي ضمن
قائمة المعايير المهنية.
 بناء قائمة بالممارسات التدريسية في ضوء مكونات القوة الرياضية ومحاولة توظيفها واالستفادة منها داخل الميدان
التعليمي.
 لفت نظر معلمي الرياضيات لضرورة االهتمام بالممارسات التدريسية في ضوء مكونات القوة الرياضية مما قد يسهم في
تطوير أدائهم المهني داخل حجرة الدراسة.
حدود البحث:
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 .1الحدود الموضوعية :التعرف على واقع الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية في ضوء مكونات القوة
الرياضية.
 .2الحدود المكانية :يشمل هذا البحث عينة من المدارس الحكومية الثانوية التابعة إلدارة التعليم بمنطقة القصيم التعليمية.
 .3الحدود البشرية :تم تطبيق أداة البحث على ( )24معلما ً من معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية.
 .4الحدود الزمانية :تم تطبيق هذه البحث في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1440\1439هـ.
مصطلحات البحث:
الممارسات التدريسية" :يقصد بها السلوكيات واألفعال والطرق التي يستخدمها المعلمون داخل الصف لتقديم المادة التعليمية
بغرض إحداث التعلم لدى التالميذ" (الصغير والنصار ،2002 ،ص .)4
وتعرف إجرائياً :بأنها كل ما يصدر عن معلم الرياضيات في المرحلة الثانوية من أقوال أو أفعال أو إجراءات تسعى إلى تشجيع
وتنمية مهارات التواصل والترابط واالستدالل الرياضي لدى الطالب ،من أجل مساعدتهم في تحقيق أعلى مستوى للتعلم.
القوة الرياضية" :القدرة على استخدام التواصل ،والقدرة على إدراك الترابطات داخل مستويات المعرفة وبينها ،والترابطات
بين مجاالت الرياضيات والترابطات بين الرياضيات والعلوم األخرى ،والقدرة على االستقراء واالستنتاج وإدراك معقولية
النتائج وتبرير األسباب ،وهذه القدرات تمثل العمليات الرياضية الثالث التواصل والترابط واالستدالل" (عبيده ،2006 ،ص
.)59
وتعرف إجرائياً :بأنها قدرة معلم الرياضيات في المرحلة الثانوية على استخدام لغة الرياضيات ورموزها للتعبير والتبرير عن
موقف رياضي استنادا ً على مجموعة من األفكار والخبرات وربطها بواقع الطالب وحياته اليومية.
اإلطار النظري
يتضمن اإلطار النظري للبحث الخلفية العلمية ذات الصلة بموضوع البحث والتي تدور حول محورين رئيسيين
وهما :الممارسات التدريسية ،والقوة الرياضية بمكوناتها الثالثة التواصل والترابط واالستدالل الرياضي وما يرتبط بها
ويندرج تحتها من مفاهيم ومهارات.
المحور األول :الممارسات التدريسية:
إن الممارسات التدريسية الجيدة التي يقوم بها المعلم داخل الصف الدراسي ،تع ّد الوسيلة األساسية في تفعيل الدور
اإليجابي للمتعلمين ،وإكساب الخبرات التعليمية المالئمة ،لجعلهم قادرين على مواكبة التطورات المعرفية المتالحقة ،لذلك كان
االهتمام بالممارسات التدريسية ضرورة تربوية .ومما ال شك فيه أن المعلم هو حجر الزاوية في العملية التربوية ،وبالتالي فهو
من تعلق عليه اآلمال لتحسين العملية التعليمية وتطويرها ،ولكي يقوم معلم الرياضيات بواجبه على الوجه األكمل ،فإنه البد أن
يكون مزودا ً بكل مقومات فن التدريس وطرائقه ووسائله المختلفة (المشهداني.)2011 ،
إن كلمة الممارسة في اللغة " مشتقة من مارس ،ويقال مارس الشخص الشيء أي عالجه ،وزاوله ،وقام بعمله "
(البستاني ،2009 ،ص .)846وتعرف العيدي ( )2017الممارسات التدريسية بأنها الخبرات والمهارات والمعلومات واألنشطة
التي يقوم بها المعلم داخل حجرة الصف من تخطيط وتنفيذ واستخدام طرق التدريس والتقويم وإدارة الصف ،لتقديم المادة
التعليمية بغرض إحداث التعلم .ويمكن تعريف الممارسات التدريسية لمعلم الرياضيات على أنها كل ما يصدر عن معلم
الرياضيات في المرحلة الثانوية من أقوال أو أفعال أو إجراءات تسعى إلى تشجيع وتنمية مهارات التواصل والترابط واالستدالل
الرياضي لدى الطالب ،من أجل مساعدتهم في تحقيق أعلى مستوى للتعلم.
عرفت كوسه ( ،2012ص  )151جودة
إن جودة الممارسات التدريسية تؤدي إلى جودة العملية التعليمية ،وقد ّ
الممارسات التدريسية على أنها تعني "مطابقة ما يقوم به المعلم داخل الصف من مهام ،وأنشطة ،وتفاعالت ،وأدوار ،تضمن
تحقيق التدريس لألهداف المنشودة ،وبمستوى عا ٍل من الفاعلية واالنجاز" .ويمثل معلم الرياضيات دورا ً مهما ً في العملية
التعليمية ،حيث أن دوره ال يقتصر على عملية التعليم فقط ،ولكنه يساعد في تكوين شخصية تالميذه ،ولمعلم الرياضيات دوره
المهم في توضيح المفاهيم الرياضية ،وفي تشكيل خبراتهم المعرفية الرياضية ،وفي تدريبهم على اكتساب مهارات الرياضيات
األساسية ،وفي تصميم الخبرات التي تثير دافعيتهم لتعلم الرياضيات ،وهو الذي يعالج جميع أنواع القصور التي قد تحدث أثنـاء
التعامل مع الخبرة الرياضية ،ويعمل على تنـمية واستثمار األفكار التي يطرحها التالميذ أثناء تعلمهم ،وفي توفير الفرص
التعليمية السارة التي تساعدهم في االنخراط في التفكير الرياضي ،وفي تزويد الطالب بالمواقف التعليمية المختلفة التي تتحدى
قدراتهم علي اختالف مستوياتهم من الفهم أو المعرفة الرياضية.
المحور الثاني :القوة الرياضية:
تعد القوة الرياضية كما حددتها وثيقة المجلس القومي لمعلمي الرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية
( )NCTM,1989المعيار الرابع من معايير التقويم الرياضي ،ويتضمن قدرة التلميذ على االستدالل والتفكير إضافة إلى قدرته
على حل المشكالت المألوفة وغير المألوفة .ومفهوم القوة الرياضية من المفاهيم التربوية الحديثة في عالم الرياضيات وتقويمها
والذي يمثّل معيارا ً لتقويم إنجاز التالميذ في الرياضيات ،وتعرف وثيقة المجلس القومي لمعلمي الرياضيات بالواليات المتحدة
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األمريكية ( )NCTM,1989القوة الرياضية بأنها القدرة على توظيف المعرفة الرياضية لمواجهة المشكالت الرياضية ،والقدرة
على التعبير عن األفكار الرياضية باستخدام هذه المعرفة؛ في ضوء إدراك طبيعة الرياضيات وفائدتها.
ويرى ماتشيني وكليفن ( )clavin, 2002 & Machiniأن المجلس القومي لمعلمي الرياضيات قام بصياغة
الرياضيات المدرسية في ضوء التطلعات المستقبلية التي تهدف إلى بناء شخص يتميز بالقوة الرياضية في ضوء أهداف خمسة
بأن يصبح الطالب قادرا ً على التواصل بلغة الرياضيات ،وأن يصبح قادرا ً على إدراك الترابطات الرياضية ،ولديه القدرة على
االستدالل الرياضي ،وإدراك لقيمة الرياضيات ونفعيتها ،وأخيرا ً تتكون لدى الطالب ثقة بقدراته الرياضية .وللمعلم دور كبير
في تحقيق تلك األهداف ،فقد أشار (عبيده )2006 ،إلى مجموعة من االعتبارات التي ينبغي على المعلم مراعاتها عند تدريس
الرياضيات لتنمية القوة الرياضية ،وذلك باعتبار أن التعلم عملية نشاط تتطلب حضور الخبرة الرياضية السابقة لدى الطالب
التي تعد جزءا ً من البناء الرياضي والعقلي له ،تبدأ باحترام أفكاره ،وتشجيعه على األداء ،والمشاركة.
مكونات القوة الرياضية:
ذكر (السعيد )2006 ،أن القوة الرياضية تعتبر مدخالً حديثا ً لتقويم التالميذ يراعي العمليات التي يمكن تنميتها خالل
تدريس الرياضيات ،وتظهر القوة الرياضية في إمكانية تعبير التلميذ عن التصورات الذهنية بالرسوم والنماذج والجداول
واستخدام المفردات الرياضية في توضيحها ،والقدرة في بناء نسقا ً لغويا ً من مفردات الرياضيات واستخدامه في التعبير الكتابي
أو التواصل الشفهي والمناقشات الرياضية ،وتظهر القوة الرياضية أيضا ً في قدرة التلميذ في إدراك الترابطات داخل مستويات
المعرفة وبينها ،والترابطات بين مجاالت الرياضيات ،والترابطات بين الرياضيات والعلوم األخرى ،ثم يأتي االستدالل والذي
يظهر في قدرة التلميذ علي االستقراء واالستنتاج والتقويم وإدراك معقولية النتائج واكتشاف المغالطات وتبرير األسباب ،وتتكون
القوة الرياضية من ثالث مكونات رئيسة ،وهي:
 التواصل الرياضي.
 الترابط الرياضي.
 االستدالل الرياضي.
ويركز هذا البحث على مكونات القوة الرياضية؛ لكونها تمثل جز ًءا مهما ً في تدريس الرياضيات في المرحلة الثانوية.
أوالً :التواصل الرياضي :يرجع االهتمام بالتواصل الرياضي إلى أهميته في تعليم الرياضيات وتعلمها ،فمن خالله يمكن للمعلم
عرض األفكار والمفاهيم واإلجراءات الرياضية بصورة تجعل المتعلم يدرك أهمية الرياضيات وجمالها ،ومن خالله تنشأ لدى
التالميذ فرصة التحدث أو الكتابة الرياضية السليمة التي تساعدهم على بناء الثقة وضبط تفكيرهم.
ويأخذ التواصل الرياضي أشكاالً مختلفة داخل حجرة الصف ،حيث يكون شفوي أو كتابي أو سماعي ،ويتم بين الطالب
وزميله أو بين الطالب ومعلمه (السواعي .)2004 ،ويصنف أيضا ً إلى االستماع ،والقراءة ،والكتابة ،والتحدث ،والتمثيل (عفيفي،
 .)2008ويعرف (بدوي )2003،التواصل الرياضي بأنه :تبادل األفكار ،أو المعلومات ،أو األداء الرياضي ،بين المعلم
وتالميذه ،والتالميذ أنفسهم عن طريق المهارات المختلفة ،مثل :المناقشة ،واالستماع ،والقراءة ،والكتابة ،والتمثيل.
وتبرز أهمية التواصل الرياضي كأحد أهم معايير تعلم الرياضيات ألنه يساعد على توطيد الفهم المتشارك للرياضيات
لدى الطالب ،ويساعد على تحسين وتعزيز فهمهم للمحتوى الرياضي ،ويساهم في تبادل األفكار ،وتوضيح الفهم ،داخل بيئة
تعليمية مناسبة ،وتنمية القوة الرياضية المتمثلة في حل المشكالت( .رجائي2001،؛ البركاتي2008،؛
المشيخي.)2011،
ثانياً :الترابط الرياضي :ورد معيار الترابط الرياضي في وثيقة المجلس القومي لمعلمي الرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية
( ،) NCTM, 2000وتشير تلك الوثيقة إلى معيار الترابط باعتباره نقلة نوعية في النظرة إلى طبيعة الرياضيات المدرسية،
وتؤكد من خالل هذا المعيار على ضرورة النظر ككل مترابط ومتناسق بشكل محكم ،والبد أن يتضح هذا الترابط عبر المنهج
المدرسي الخاص بصف معين ،وبنفس القدر عبر الصفوف المتتالية .ويستخدم المتعلم الترابط الرياضي في إيجاد العالقات
الكامنة بين جزيئات معطاة لحل مسألة رياضية ما ،ويعتبر التفكير باستخدام الترابط الرياضي هام لمساعدة المتعلم في الوصول
إلى العناصر المشتركة في المشكلة الرياضية وبالتالي تحديد العقبة التي تمنعه من اختراق حاجز الغموض وااللتباس في حل
تلك المشكلة (عفانة .)1995 ،ويعرفه (الرويس )2011 ،بأنه ربط األفكار الرياضية الجديدة بالسابقة وخبرات الطالب الالحقة
بما لديهم من خبرات سابقة وكذلك ربط الموضوعات الرياضية ببعضها البعض في صف محدد وبين الصفوف المختلفة،
والرياضيات بالعلوم األخرى.
وأهمية موضوع الترابطات في الرياضيات المدرسية ليس مستجداً ،فقد أشارت خضر ( )1989في الرياني ()2012
إلى أهمية ربط الرياضيات بالمواد األخرى في الحياة اليومية ،حيث تساعد الترابطات في عمل ما يسمى بالمنهج االندماجي أو
التكاملي ،خاصة بين العلوم والرياضيات ،بهدف تنمية الفهم ،وجعل التعلم أكثر تشويقاً ،كما بينت أن معظم الروابط الرياضية
المقترحة في األبحاث أو الكتب المدرسية ال تعدو أكثر من أنشطة مصطنعة منفصلة من مجاالت مختلفة .وتتمثل أهمية الترابط
الرياضي في جعل تعلم الرياضيات مرتبطا ً بفهم عميق ،وقدرة على االحتفاظ بهذا التعلم لفترة أطول ،كما أن تلك الترابطات
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تجعل الطالب يشعرون بأهمية وفائدة المادة المتعلمة ،وتتم الترابطات الرياضية عن طريق مواقف مشكلة؛ سوا ًء كانت رياضية،
أم حياتية؛ وهنا يستخدم الطالب مختلف فروع الرياضيات لحل المشكلة الرياضية الواحدة (الرياني.)2012 ،
ثالثاً :االستدالل الرياضي :يعرفه عبد العزيز ( )2007لغوياً :بأنه كلمة مشتقة من الفعل دلّ ،بمعنى أرشد ،أو طلب الدليل .أما
في سياق التفكير فيرتبط مفهومة ارتباطا ً وثيقا ً بالتفكير؛ فهو عملية ذهنية تتضمن وضع المعلومات ،أو المواقف ،أو الخبرات،
بطريقة منظمة؛ بحيث يؤدي إلى استنتاج منطقي ،أو يؤدي إلى قرار مشكلة ،أو حلها .وقد يعني الدليل أو الحجة؛ أي :البرهان
على صحة رأي أو قراره.
لالستدالل أهمية كبيرة في تدريس الرياضيات حيث أصبح ضرورة في بعض المواضيع المدرسية؛ إضافة إلى أهميته
في مناخ الحياة المختلفة بشكل عام؛ وبواسطته يدرك الطالب معقولية الرياضيات كموضوع مبني على االستدالل المنطقي
(السواعي .) 2004 ،أما أنشطة االستدالل الرياضي فتتمثل في التبرير والتحقق من استخدام التعميمات الرياضية ،وعمل
ترابطات داخلية للمعرفة الرياضية ،ونمو الترابط في فهم الرياضيات (الحس الرياضي) عن طريق القيام بعمليات االستدالل
الرياضي.
ويصنف (العجمي )2012،االستدالل إلى ثالثة أنواع هي :االستدالل الحدسي حيث في هذا النوع ال يكون لدى الشخص
معلومات كافية التخاذ قرار؛ وبالتالي يكون قراره مبنيا ً في الغالب على مظهر األشياء ،أو على إحساسه؛ واالستدالل االستقرائي
الذي يتضمن استقرا ًء أو بحثا ً عن األنماط والعالقات والوصول إلى قرار أو نتيجة ،أو استخالص تعميم؛ واالستدالل
االستنباطي(االستنتاجي) الذي يتضمن الوصول إلى نتائج منطقية مشتقة بالضرورة من معلومات سابقة ،ويتكون هذا النوع من
مقدمة ونتيجة.
منهج البحث
تم استخدم المنهج الوصفي المسحي في هذا البحث ،وهو منهج بحثي يهدف إلى مسح الظاهرة موضوع الدراسة
لتحديدها والوقوف على واقعها ،واستخالص النتائج (مقدم ،)2015،لذا هو األنسب لتحقيق الهدف الرئيس من البحث والمتمثل
بمعرفة واقع الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية في ضوء مكونات القوة الرياضية وكذلك يتناسب مع
العمل بأداته ،فمن خالله يمكن وصف الظاهرة عن طريق جمع البيانات والمعلومات من أفراد العينة والخروج بمعلومات ونتائج
تفيد موضوع البحث.
مجتمع البحث :أشار (العساف ،2006 ،ص )90إلى أن مجتمع البحث هو" :مصطلح علمي يراد به كل من يمكن أن
تعمم عليه نتائج البحث سوا ًء أكان مجموعة أفراد أو كتب أو مباني مدرسية وغيرها وذلك طبقا ً للمجال الموضوعي لمشكلة
البحث".
وتكون مجتمع البحث الحالي من جميع معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية للبنين التابعة إلدارة
ّ
التعليم بمنطقة القصيم التعليمية والبالغ عددهم  227معلماً( .تعليم القصيم ،قسم الرياضيات)
عينة البحث:
تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية الطبقية ،حيث تم اختيار عينة طبقية من مجتمع البحث ويبلغ عددها ()24
معلم ،بالطريقة التالية:
 .1اختيار ( )3مكاتب تعليم من مكاتب منطقة القصيم البالغ عددها ( )12بطريقة عشوائية.
 .2اختيار ( )4مدراس من كل مكتب تعليمي بطريقة عشوائية.
 .3اختيار ( )2من معلمي الرياضيات من كل مدرسة.
والجدول التالي يشير إلى توزيع عينة البحث بحسب مكاتب التعليم.
جدول ( :)1توزيع أفراد العينة حسب مكاتب التعليم التابعة لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم
العدد النسبة المئوية
مكتب التعليم
م
1

مكتب التعليم بغرب بريدة

8

%33,33

2

مكتب التعليم بالبدائع

8

%33,33

3

مكتب التعليم برياض الخبراء

8

%33,33

24

100
%

المجموع
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يتضح من الجدول ( )1أن العينة توزعت بالتساوي على المكاتب الثالثة ،بواقع ( )8معلمين وبنسبة  %33,33لكل
مكتب تعليمي.
وأما خصائص العينة وفقا ً لسنوات الخبرة في التدريس والصف الدراسي ،فقد تم توزيعهم على ثالث مستويات للخبرة
وثالثة صفوف دراسية ،والجدولين ( )2و( )3يوضحان توزيع أفراد العينة على فئات الخبرة والصفوف الدراسية:
جدول ( :)2توزيع أفراد العينة حسب الخبرة التدريسية
العدد النسبة المئوية
الخبرة التعليمية
من ( )7 – 1سنوات

6

%25

من ( )14 - 8سنة

10

%42

من  15سنة فأكثر

8

%33

المجموع

24

%100

جدول ( :)3توزيع أفراد العينة حسب الصف الدراسي
العدد النسبة المئوية
الصف الدراسي
الصف األول ثانوي

7

%29

الصف الثاني ثانوي

8

%33

الصف الثالث ثانوي

9

%38

المجموع

24

%100

أداة البحث:
لما كان من أهداف البحث التعرف على درجة تمكن معلمي الرياضيات للمرحلة الثانوية من مهارات القوة الرياضية
في ضوء مكوناتها (التواصل الرياضي ،الترابط الرياضي ،االستدالل الرياضي) ،والتي يتوقع أن يظهرها معلمو الرياضيات
داخل الصف الدراسي أثناء قيامهم بتنفيذ دروس الرياضيات ،وتحقيقا ً لهذا الهدف فإن وسيلة القياس المالئمة هي مالحظة ما
يحدث في الصف الدراسي أثناء التفاعل التعليمي ،والمالحظة هي " االنتباه إلى ظاهرة أو حادثة معينة أو شيء ما بهدف
الكشف عن أسبابها وقوانينها" (ملحم ،2005 ،ص  ،)276لذا تم إعداد بطاقة مالحظة كأداة تخدم أهداف البحث.
ولبناء أداة البحث (بطاقة المالحظة) اتبع الباحث الخطوات التالية:
 . 1تحديد هدف البطاقة :هدفت بطاقة المالحظة إلى التعرف على درجة تمكن معلمي الرياضيات للمرحلة الثانوية من مهارات
القوة الرياضية في ضوء مكوناتها ،حيث تم تقسيم بطاقة المالحظة لثالثة محاور رئيسية تمثل مكونات القوة الرياضية وهي:
(التواصل الرياضي ،الترابط الرياضي ،االستدالل الرياضي) ،كمحاور رئيسية للبطاقة ،ومن ثم إعداد مفردات تصف كل
مكون من مكونات القوة الرياضية.
 .2إعداد قائمة بالمهارات المرتبطة بمكونات القوة الرياضية (التواصل الرياضي ،الترابط الرياضي ،االستدالل الرياضي) حيث
تم اختيار قائمة المهارات المرتبطة بمكونات البنية الرياضية بعد الرجوع لعدد من الدراسات السابقة ومنها (خليل،2016،
القرشي.)2012 ،
 .3تحويل القائمة إلى بطاقة مالحظة ،للتعرف على واقع الممارسات التدريسية التي تسهم في تنمية القوة الرياضية.
 . 4عرض بطاقة المالحظة على المحكمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمتخصصين داخل الميدان التربوي ،للتحقق
من صدقها ،من حيث سالمة صياغتها ،ومالءمة كل مفردة للمكون التي تتبعه ،واالستفادة من آرائهم ومالحظاتهم.
 .5إجراء التعديالت الالزمة على المفردات في ضوء آراء المحكمين ،والخروج ببطاقة مالحظة مناسبة لقياس واقع الممارسات
التدريسية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية في مكونات القوة الرياضية.
 .6تم تحديد أسلوب التقديرات الكمية واللفظية لمعلمي الرياضيات (عينة البحث) في مهارات القوة الرياضية وفق مقياس تقدير
خماسي متدرج ،يوضح درجة تمكن المعلم من أداء مهارات القوة الرياضية أثناء تدريس الرياضيات مكون من خمس تقديرات
لفظية (عالية جدا ً – عالية – متوسطة – منخفضة – منخفضة جداً) وتعطى لوحدات المقياس التقديرات الكمية (– 3 - 4 – 5
 )1 - 2على التوالي.
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وقد اعتبر الباحث الحد الفاصل للحكم على تقديرات المتوسطات الحسابية بنا ًء على استنتاج طول الفئة كالتالي:
بما أن المدى= أكبر قيمة لفئات اإلجابة – أصغر قيمة لفئات اإلجابة
فإن المدى=  ،4 = 1 – 5وبما أن عدد فئات اإلجابة =  5وهي [عالية جدا ً ( ،)5عالية ( ،)4متوسطة ( ،)3منخفضة (،)2
منخفضة جدا ً (])1
وطول الفئة = المدى ÷ عدد الفئات ،فإن طول الفئة = 0,8 = 5 ÷ 4
وبنا ًء على طول الفئة تم تصنيف قيم المتوسطات الحسابية ،والجدول ( )4يوضح القيم المقابلة للتقديرات المعتمدة في
الحكم على درجة تمكن المعلم من أداء مهارات القوة الرياضية أثناء تدريس الرياضيات.
جدول ( :)4درجات وتقدير فئات اإلجابة
التقدير
المتوسط الحسابي
(درجة التمكن)
إلى
من
منخفضة جدا ً
1,8
1
منخفضة
2,6
أكثر من 1,8
متوسطة
3,4
أكثر من 2,6
عالية
4,2
أكثر من 3,4
عالية جدا ً
5
أكثر من 4,2
صدق األداة :صدق األداة كما ذكر (عبيدات وآخرون )2005 ،من الشروط الضرورية التي ينبغي توافرها في األداة التي يعتمد
عليها البحث ،وحتى تكون أداة البحث صادقة يجب أن تقيس فعالً ما وضعت لقياسه.
وللتعرف على صدق أداة البحث (بطاقة المالحظة) حيث تم عرض أداة البحث على مجموعة من أساتذة المناهج
وطرق تدريس الرياضيات والمتخصصين داخل الميدان التربوي ،وفي ضوء آراء المحكمين أعيدت صياغة بعض الفقرات
لغوياً ،وعدلت بعض الفقرات ،وتم إضافة بعض الفقرات ،وحذف ما يتطلب الحذف ،وبذلك أصبح عدد فقرات األداة ( )30فقرة،
موزعة على المحاور وفق اآلتي:
المحور األول :التواصل الرياضي ،وعددها ( )13مهارة.
المحور الثاني :الترابط الرياضي ،وعددها ( )7مهارات.
المحور الثالث :االستدالل الرياضي ،وعددها ( )10مهارات.
يقابل كل فقرة من فقرات البطاقة تدرج خماسي وفق اآلتي :عالية جدا ً (خمس درجات) ،عالية (أربع درجات) ،متوسطة (ثالث
درجات) ،منخفضة (درجتان) ،منخفضة جدا ً (درجة واحدة).
ثبات األداة :يشير مفهوم الثبات إلى "استقرار أداة جمع البيانات وعدم تناقضها مع نفسها" (الضحيان وحسن ،2002 ،ص
 ،)197وهو ما يعني أن تعطي أداة جمع البيانات قياسات مستقرة إذا تم تطبيقها أكثر من مرة.
وقد تم التحقق من ثبات بطاقة المالحظة من خالل استخدام قياس مستوى االتفاق بين المالحظين باستخدام معادلة
كوبر ،حيث قام الباحث بالتعاون مع مالحظ آخر مماثل للباحث في الصفات حيث يحمل مؤهل البكالوريوس في تخصص تعليم
الرياضيات ،وعمل معلما ً لخمس سنوات ثم مشرف تربوي لثمان سنوات وهو باحث ماجستير في المناهج وطرق تدريس
الرياضيات .وبعد توضيح متطلبات استخدام البطاقة ،وآلية التعامل معها للمالحظ المتعاون بمالحظة الممارسات التدريسية
الصفية لعدد ( )5معلمين من خارج العينة بمعدل زيارتين لكل معلم ،بواقع حصة دراسية كاملة لكل زيارة ،ومن ثم حساب نسبة
االتفاق باستخدام معادلة كوبر ( ،)cooperوالتي تنص على:
نسبة االتفاق = (عدد مرات االتفاق بين المالحظين  /عدد مرات االتفاق  +عدد مرات االختالف) × 100والجدول ( )5يوضح
النتائج التي تم الوصول إليها بعد تفريغ البيانات:
جدول ( :)5نسبة االتفاق بين الباحث والمالحظ المتعاون لحساب ثبات بطاقة المالحظة
الممارسات اتفاق اختالف نسبة معامل ثبات بطاقة المالحظة
عينة الثبات
المعلم األول

30

27

3

%90

المعلم الثاني

30

25

5

%83
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المعلم الثالث

30

28

2

%93

المعلم الرابع

30

26

4

%87

المعلم الخامس

30

27

3

%90

متوسط نسب االتفاق بين المالحظين

%89

يتضح من الجدول ( )5أن نسبة االتفاق بين المالحظين جاءت مرتفعة ،فقد كانت أدنى نسبة  ،%83وقد أعطى المتوسط العام
مؤشرا ً عند نسبة اتفاق  %89للعينة االستطالعية ،وهذا مؤشر مناسب للوثوق بنتائج البحث.
إجراءات تطبيق البحث:
 .1تطبيق المالحظة االستطالعية على ( )5معلمين مختارين بطريقة عشوائية.
 .2قام أحد الباحثين بالتعاون مع مالحظ آخر بتطبيق أداة البحث على العينة المحددة ،بمعدل زيارتين لكل معلم ،بواقع
حصة دراسية كاملة لكل زيارة ،خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1440/1439ه ،وقد استغرق تطبيق أداة
البحث أربعة أسابيع دراسية.
 .3تفريغ البيانات ،ومن ثم معالجتها إحصائياً.
 .4عرض نتائج البحث وتحليلها وتفسيرها.
 .5اقتراح التوصيات بناء على نتائج البحث.
األساليب اإلحصائية:
بعد تطبيق الباحث ألداة البحث ع لى العينة المحددة ،تحصل الباحث على مجموعة من البيانات ،واعتمد في تحليل
البيانات على برنامج الحزم اإلحصائية ( )SPSSوعدد من األساليب اإلحصائية وهي كالتالي:
 معادلة كوبر ( :)cooperلحساب نسبة االتفاق بين المالحظين.
 التكرارات والنسب المئوية :للتعرف على توزيع عينة الدراسة.
 المتوسط الحسابي :لحساب درجة تمكن معلمي الرياضيات من مهارات القوة الرياضية في ضوء مكوناتها (التواصل
الرياضي ،الترابط الرياضي ،االستدالل الرياضي)
 تحليل التباين األحادي ( :)ANOVAلمعرفة دالالت الفروق بين المتوسطات الحسابية وفقا ً لمتغير الصف الدراسي
(األول أو الثاني أو الثالث ثانوي) والخبرة في التدريس.
اإلجابة عن أسئلة البحث:
عرض ومناقشة السؤال الرئيس" :ما درجة تمكن معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية من ممارسة مهارات القوة الرياضية؟"
لإلجابة على هذا السؤال ،تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل محور من محاور بطاقة المالحظة
ثم ترتيب تلك الممارسات تنازليا ً بناء على المتوسط الحسابي حيث شملت بطاقة المالحظة التي من خاللها تم تحديد قائمة
بالمهارات المرتبطة بمكونات القوة الرياضية (التواصل الرياضي ،الترابط الرياضي ،االستدالل الرياضي) ،على ( )30فقرة
موزعة على ثالثة محاور رئيسية :التواصل الرياضي ،الترابط الرياضي ،االستدالل الرياضي.
وتم تطبيق أداة البحث (بطاقة المالحظة) على العينة المحددة ( )24معلم ،بمعدل زيارتين لكل معلم ،بواقع حصة
دراسية كاملة لكل زيارة ،حيث بلغ مجموع الزيارات ( )48زيارة ،كما تبين نتائج الجدول ( )6التالي:
جدول رقم ( :)6درجة تمكن معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية من ممارسة مهارات القوة الرياضية
المتوسط الحسابي االنحراف المعياري ترتيب المحور درجة االستجابة
المحور
م
منخفضة
1
0.53
2.41
 1المحور األول :التواصل الرياضي
منخفضة
2
0.48
2.28
 3المحور الثالث :االستدالل الرياضي
منخفضة
3
0.42
1.89
 2المحور الثاني :الترابط الرياضي
منخفضة
2.19
المتوسط الحسابي العام
يتبين من الجدول رقم ( )5السابق أن درجة تمكن معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية من ممارسة مهارات القوة
الرياضية جاءت بدرجة (منخفضة) من وجهة نظر المعلمين أفراد عينة البحث ،حيث جاء المتوسط العام لبطاقة المالحظة
( ،)2.19وبلغت االنحرافات المعيارية لمحاور البطاقة بين ( )0.53-0.42وهي قيم منخفضة؛ مما يوضح تجانس آراء أفراد
العينة حول تلك المحاور.
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وجاءت في الترتيب األول محور التواصل الرياضي بمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.41وانحراف معياري بلغ (،)0.53
يليه في الترتيب الثاني المحور الثالث :االستدالل الرياضي بمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.28وانحراف معياري بلغ ( ،)0.48بينما
جاء في الترتيب األخير المحور الثاني :الترابط الرياضي بمتوسط حسابي بلغ ( ،)1.89وانحراف معياري بلغ (.)0.42
ومن خالل مالحظة المعلمين تبين أن نتيجة الممارسات التدريسية كانت منخفضة في جمع المحاور الثالثة ،وقد يرجع
ذلك إلى قناعة أغلب أفراد العينة من المعلمين وقناعتهم بإمكاناتهم الحقيقية وكفاياتهم المهنية ولمسهم لوجود قصور كبير فيما
يتعلق بالتواصل الري اضي مع الطالب بالشكل المطلوب وربما يكون السبب في ذلك يرجع إلى كثرة األعباء الملقاة على عاتق
المعلمين وقلة وقت الحصة مما يحول دون قدرتهم على تحقيق التواصل الرياضي الفعال مع الطالب بشكل أكثر إيجابية وعلى
النحو المطلوب.
وتتفق هذه النتيجة مع ما قد توصلت إليه نتيجة دراسة سلمان وفارس ( )2007التي توصلت إلى أن مستوى توافر
مهارات التواصل الرياضي لدى مدرسي الرياضيات بالمرحلة المتوسطة كان ضعيفاً.
ويظهر أن نتيجة الممارسات التدريسية كانت منخفضة في جمع المحاور الثالثة ،ولمزيدا من التفصيل سيتم استعراض
كل محور من محاور البطاقة لمعرفة درجة تمكن معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية من ممارسة مهارات القوة
الرياضية .فقد تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل ممارسة من ممارسات المحور األول "درجة تمكن معلمي
الرياضيات في المرحلة الثانوية من ممارسة مهارات التواصل الرياضي" ،ثم ترتيب تلك الممارسات تنازليا ً بناء على المتوسط
الحسابي كما تبين نتائج الجدول ( )7التالي:
جدول ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول "درجة تمكن معلمي الرياضيات في

المرحلة الثانوية من ممارسة مهارات التواصل الرياضي" حسب تقييم المالحظين في الزيارتين معا ً

م

المحور األول :التواصل الرياضي

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى
الممارسة

الترتيب

7

يستمع آلراء الطالب ومداخالتهم الرياضية باهتمام.

3.30

0.63

متوسطة

1

3.24

0.70

متوسطة

2

3.07

0.61

متوسطة

3

3.01

0.64

متوسطة

4

2.84

0.63

متوسطة

5

2.59

0.71

منخفضة

6

2.10

0.81

منخفضة

7

1.95

0.74

منخفضة

8

8

يتيح الفرصة للطالب للحوار والمناقشة فيما بينهم حول
المعارف الرياضية ،واالستماع الى حلول زمالئهم.

1.95

0.80

منخفضة

9

5

يطلب من الطالب التعبير عن األفكار الرياضية بصورة
كتابية أو لفظية صحيحة.

1.94

0.87

منخفضة

10

يوجه أسئلة تفسيرية أثناء شرح المحتوى الرياضي
2
تساعد الطالب على الفهم.
يتابع مع الطالب تحديد المعطيات والمطلوب عند قراءة
3
المسألة الرياضية.
يدرب الطالب على معالجة وتطبيق األفكار وحلول
12
المسائل الرياضية.
يشجع الطالب على قراءة النصوص والمسائل الرياضية
1
قراءة سليمة.
يتتبع إجابات وحلول الطالب وتعليالتهم سماعيا ً
9
ويوجهها توجيها ً صحيحاً.
يوجه الطالب إلعادة صياغة التعاريف الرياضية
4
بأسلوبهم الخاص شفهياً.
يشجع الطالب على التعبير عن قراءة النص الرياضي
13
بتمثيله رياضياً.
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11

يشجع الطالب على شرح المفاهيم والعالقات الرياضية
والرموز شفهياً.

1.86

0.63

منخفضة

11

6

يساعد الطالب على كتابة الرموز الرياضية وغيرها من
األشكال والرسومات الرياضية بدقة ووضوح.

1.79

0.70

منخفضة جداً

12

10

يتيح الفرصة للطالب للتعليق العلمي على إجابات
زمالئهم شفهياً.

1.73

0.62

منخفضة جداً

13

2.41

0.53

المتوسط الحسابي العام

منخفضة

يتبين من الجدول رقم ( )7أن "درجة تمكن معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية من ممارسة مهارات التواصل
الرياضي" جاءت بدرجة (منخفضة) ،حيث جاء المتوسط العام للمحور األول ( )2.41بانحراف معياري بلغ ()0.53؛ وبلغت
االنحرافات المعيارية لممارسات المحور األول بين ( )0.81-0.62وهي قيم منخفضة.
ويرجع حصول الممارسة (يستمع آلراء الطالب ومداخالتهم الرياضية باهتمام) على الترتيب األول بين اجابات أفراد
العينة بدرجة استجابة (متوسطة) ربما يرجع إلى حرص أغلب المعلمين أفراد العينة على إشراك الطالب في النقاش والحوار
بالحصة مما يزيد من مستوياتهم المعرفية ويحقق أهداف الدرس بشكل أسرع وأوضح ،وتتفق تلك النتيجة مع ما أشارت إليه
نتيجة دراسة (القرشي )2012 ،التي توصلت إلى أن المهارة (يستمع إلى الطالب باهتمام) ظهرت بمستوى أداء جيد من قبل
معلمي الرياضيات.
ً
ً
ً
وكذلك حصول الممارسة (يتتبع إجابات وحلول الطالب وتعليالتهم سماعيا ويوجهها توجيها صحيحا) على الترتيب
السادس بدرجة استجابة (منخفضة) قد يرجع إلى اعتماد أغلب المعلمين أفراد العينة على أساليب التصحيح التقليدية من خالل
االختبارات وقلة توافر الوسائل التعليمية المناسبة التي تتيح لهم فرصة سماع الطالب وتوجيههم وتحقيق التواصل الفعال لتحقيق
أهداف الدرس ،وتتفق تلك النتيجة مع ما أشارت إليه نتيجة دراسة (الزهراني )2014 ،التي توصلت إلى أن مستوى توفر
معايير التواصل الرياضي التي تم تحديدها في الدراسة كانت بمستوى أداء منخفض.
ً
وقد أظهرت النتائج أن الممارسة (يتيح الفرصة للطالب للتعليق العلمي على إجابات زمالئهم شفهيا) حصلت على
الترتيب األخير بدرجة استجابة (منخفضة جدا) حيث يالحظ أن االستراتيجيات التدريسية التي يستخدمها المعلمين تركز غالبا ً
على الطريق ة اإللقائية والتي ال تتيح الفرصة للطالب للتعليق على أراء واجابات زمالئهم ،فقد أشار (سلمان وفارس)2007،
إلى أن المعلمين يميلون الستخدام استراتيجيات المحاضرة واإللقاء في اغلب دروس الرياضيات .كما تعزى تلك الممارسة لميل
المعلمين بعدم السماح للطالب بالتعقيب والتعليق على إجابات زمالئهم شفهيا ً حفاضا ً على وقت الدرس.
إن حصول "درجة تمكن معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية من ممارسة مهارات التواصل الرياضي" على درجة
استجابة (منخفضة )؛ قد يعزى إلى حرص المعلمين على تحقيق االستفادة القصوى في وقت الحصة الضيق مما يجعلهم ال
يه تمون بالشكل الكافي بتحقيق التواصل الرياضي مع الطالب بالشكل المطلوب ،وربما كان السبب في ذلك هو ضعف كفاياتهم
المهنية الناجمة عن ضعف اهتمام اإلدارة المدرسية بتوفير دورات تدريبية مناسبة لهم على أيدي متخصصين يساعدونهم في
كيفية تحقيق التواصل الرياضي مع الطالب عل ى نحو أفضل .وتتفق تلك النتيجة مع ما قد توصلت إليه نتيجة دراسة (القرشي
 ) 2012،التي توصلت إلى أن درجة تمكن معلمي الرياضيات في مهارات التواصل الرياضي في الصفوف العليا للمرحلة
االبتدائية جاء ضعيفا ً بشكل عام.
وللمحور الثاني " درجة تمكن معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية من ممارسة مهارات الترابط الرياضي" ،ثم
ترتيب تلك الممارسات تنازليا ً بناء على المتوسط الحسابي كما تبين نتائج الجدول ( )8التالي:
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جدول ( :)8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول "درجة تمكن معلمي الرياضيات في
المرحلة الثانوية من ممارسة مهارات الترابط الرياضي " حسب تقييم المالحظين في الزيارتين معا ً
م

المحور الثاني :الترابط الرياضي

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى
الممارسة

الترتيب

يساعد الطالب على ربط الخبرات الرياضية السابقة
1
والجديدة.
يشجع الطالب على الربط بين المفاهيم واألفكار
2
منخفضة
0.44
2.40
3
الرياضية.
منخفضة جداً
3
0.67
1.73
 6يربط بين المفاهيم الرياضية والحياة المحيطة بالطالب.
يربط بين فروع الرياضيات المختلفة (الجبر،
منخفضة جداً
4
0.59
1.64
2
الهندسة...الخ)
يربط األنشطة والمعلومات واألفكار الرياضية ذات
منخفضة جداً
5
0.63
1.57
4
العالقة بالمقررات األخرى.
يشجع الطالب على استنتاج العالقات بين األفكار
منخفضة جداً
6
0.53
1.48
5
الرياضية والمعلومات في المقررات األخرى.
يساعد الطالب على الربط بين المحتوى الرياضي
منخفضة جداً
7
0.45
1.40
7
ومواقف الحياة.
منخفضة
0.42
1.89
المتوسط الحسابي العام
يتبين من الجدول رقم ( )8أن "درجة تمكن معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية من ممارسة مهارات الترابط
الرياضي" جاءت بدرجة (منخفضة) ،حيث جاء المتوسط العام للمحور الثاني ( )1.89بانحراف معياري بلغ ()0.42؛ وبلغت
االنحرافات المعيارية لممارسات المحور األول بين ( )0.87-0.44وهي قيم منخفضة.
وقد أظهرت النتائج أن حصول الممارسة (يساعد الطالب على ربط الخبرات الرياضية السابقة والجديدة) على الترتيب
األول بين اجابات أفراد العينة بدرجة استجابة (متوسطة) بسبب عدم تركيز المعلم على هذه الممارسة إال بشكل متوسط وربما
يرجع إلى قلة مهارات الترابط الرياضي عند المعلم نفسه نتيجة لقلة التدريب على تعزيز وتحسين مستويات الترابط الرياضي
لديه مما يحول دون قدرته على نقله للطالب وتعليمه إياهم ،وتتفق تلك النتيجة مع ما أشارت إليه نتيجة دراسة (الحليسي)2015،
التي توصلت إلى أن مستوى الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات في الربط بين الخبرات السابقة بالجديدة جاء بمستوى
أداء متوسط.
وكذلك أظهرت النتائج حصول الممارسة (يشجع الطالب على الربط بين المفاهيم واألفكار الرياضية) على الترتيب
الثاني بدرجة استجابة (منخفضة) وقريبة من المتوسطة قد يرجع إلى وجود فروق فردية كثيرة بين مستويات استيعاب الطالب
وقلة توافر الوسائل التعليمية المناسبة التي تساعد المعلم على تشجيعهم للربط بين المفاهيم واألفكار الرياضية بشكل سليم ،وتتفق
تلك النتيجة مع ما أشارت إليه نتيجة دراسة (القرشي )2012 ،التي توصلت إلى أن مستوى الممارسات التدريسية لمعلمي
الرياضيات في تقريب المفاهيم لألفكار الرياضية جاء بمستوى أداء جيد.
كما أظهرت النتائج حصول الممارسة (يساعد الطالب على الربط بين المحتوى الرياضي ومواقف الحياة) على الترتيب
األخير بدرجة استجابة (منخفضة جداً) قد تُعزى إلى حرص أغلب معلمي الرياضيات أفراد العينة على االلتزام بالمقرر الدراسي
وعدم الخروج عنه ربما بسبب قلة اطالعهم على أساليب التدريس الحديثة التي تتطلب الربط بين محتوى المقررات الدراسية
وبعضها وبينها وبين مواقف الحياة للطالب لترسيخها في أذهانهم بالشكل المناسب ،وتتفق تلك النتيجة مع ما أشارت إليه نتيجة
دراسة (القرشي ) 2012،التي توصلت إلى أن مستوى الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات في ترجمة النماذج الرياضية
إلى ما يقابلها من مواقف الحياة أثناء الشرح جاء بمستوى أداء ضعيف.
إن حصول "درجة تمكن معلم ي الرياضيات في المرحلة الثانوية من ممارسة مهارات الترابط الرياضي" على درجة
استجابة (منخفضة)؛ قد يعزى إلى ضعف توافر التدريب قبل الخدمة وأثناء الخدمة بالشكل المناسب لمعلمي الرياضيات مما
يحول دون قدرتهم حول التعرف على تطبيقات الرياضيات واستخداماتها في سياقات غير رياضية ،وربط األنشطة والمعلومات
واألفكار الرياضية ذات العالقة بالمقررات األخرى .وتتفق تلك النتيجة مع ما أشارت إليه نتيجة دراسة خليل والرويس ()2014
التي توصلت إلى أن مستوى األداء العام لمعلمي الرياضيات لجميع مكونات الدرس المقترحة كان بدرجة متوسطة.
وللمحور الثالث " درجة تمكن معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية من ممارسة مهارات االستدالل الرياضي" ،ثم
ترتيب تلك الممارسات تنازليا ً بناء على المتوسط الحسابي كما تبين نتائج الجدول ( )9التالي:
3.02

0.87

متوسطة

1
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جدول ( :)9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول "درجة تمكن معلمي الرياضيات في
المرحلة الثانوية من ممارسة مهارات الترابط الرياضي " حسب تقييم المالحظين في الزيارتين معا ً
الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى
الممارسة

الترتيب

3.24

0.63

متوسطة

1

3.14

0.66

متوسطة

2

2.79

0.57

متوسطة

3

2.49

0.69

منخفضة

4

2.22

0.52

منخفضة

5

2.00

0.84

منخفضة

6

1.83

0.60

منخفضة

7

1.81

0.78

منخفضة

8

7

يشجع الطالب على تبرير حلولهم الرياضية.

1.64

0.67

منخفضة جداً

9

8

يناقش الطالب حول صحة البراهين الرياضية.

1.59

0.60

منخفضة جداً

10

م
2
1
6
4
9

المحور الثالث :االستدالل الرياضي
يشرح اإلجراءات والخطوات الرياضية بتسلسل
وتتابع منطقي.
يعرض المفهوم الرياضي بتدرج حتى يساعد
الطالب على استيعابه.
يحفز الطالب للتحقق والتأمل في خطوات الحل
للتأكد من صحتها.
يؤكد على الطالب أهمية االستناد على معلومات
صحيحة للوصول إلى نتائج دقيقة.
يشجع الطالب على اكتشاف األخطاء الرياضية.

يشجع الطالب على استنتاج العالقات بين القوانين
10
والمفاهيم الرياضية.
ينتقل من الجزئيات للوصول للتعميمات عند عرض
3
المفاهيم والقوانين الرياضية.
يوجه الطالب الستخدام القوانين والقواعد
5
الرياضية في مواقف مشابهة.

المتوسط الحسابي العام

2.28

0.48

منخفضة

يتبين من الجدول رقم ( ) 8السابق أن "درجة تمكن معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية من ممارسة مهارات
االستدالل الرياضي" جاءت بدرجة (منخفضة) ،حيث جاء المتوسط العام للمحور الثاني ( )2.28بانحراف معياري بلغ ()0.48؛
وبلغت االنحرافات المعيارية لممارسات المحور األول بين ( )0.87-0.44وهي قيم منخفضة.
وقد أظهرت النتائج حصول الممارسة (يشرح اإلجراءات والخطوات الرياضية بتسلسل وتتابع منطقي) على الترتيب
األول بين اجابات أفراد العينة بدرجة استجابة (متوسطة) ربما يرجع إلى قلة اهتمام أغلب المعلمين بعملية اإلعداد للدرس
وتطبيق لألنشطة التعليمية الواردة في مقرر الرياضيات بصورة سليمة مما يؤثر على أدائهم ويضعف قدرتهم على شرح
اإلجراءات والخطوات الرياضية بتسلسل وتتابع منطقي ،وتتفق تلك النتيجة مع ما أشارت إليه نتيجة دراسة (الحليسي)2015،
التي توصلت إلى أن مستوى الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات في التوسع في عرض األفكار الرياضية أثناء الشرح
جاء بمستوى أداء متوسط.
كما أظهرت النتائج حصول الممارسة (يؤكد على الطالب أهمية االستناد على معلومات صحيحة للوصول إلى نتائج
دقيقة) على الترتيب الرابع بدرجة استجابة (منخفضة) قد يرجع إلى ضعف التأهيل ألغلب معلمي الرياضيات في كلية التربية
قبل الخدمة مما أوجد قصور في كفاياتهم المهنية الرئيسية والمتعلقة بمادة الرياضيات ،وتتفق تلك النتيجة مع ما أشارت إليه
نتيجة دراسة (القرشي )2012 ،التي توصلت إلى أن مستوى الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات في توضيح أسباب
االختيار لطرق وأساليب الحل أثناء الشرح جاء بدرجة ضعيفة.
كما وقد أظهرت النتائج أن حصول الممارسة (يناقش الطالب حول صحة البراهين الرياضية) على الترتيب األخير
بدرجة استجابة (منخفضة جدا) قد يُعزى إلى عدم اهتمام المعلمين بتنمية أنماط التفكير الرياضي لدى طالبهم ويكتفون فقط
بإكسابهم المعلومات الرياضية فقط بغرض استيعابها واسترجاعها في االمتحانات المدرسية ،وتتفق تلك النتيجة مع ما أشارت
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إليه نتيجة دراسة (القرشي )2012،التي توصلت إلى أن مستوى أداء معلمي رياضيات الصفوف العليا في تتبع إجابات الطالب
وتوجيهها توجيها ً صحيحا جاء بدرجة ضعيفة.
إن حصول "درجة تمكن معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية من ممارسة مهارات االستدالل الرياضي" على درجة
استجابة (منخفضة)؛ قد يعزى إلى ضعف قدرة أغلب المعلمين أفراد العينة على التفكير في المفاهيم والعالقات الرياضية بشكل
منطقي ،والقدرة على التخمين والتبرير االستداللي وتوظيف العالقات المنطقية بين المفاهيم لشرح وتحليل الحل للطالب وتبريره،
وربما كان السبب في ذلك قلة قدرتهم على استخدام النماذج واألنماط الرياضية واألمثلة والحاالت الخاصة الستقراء القوانين
والخص ائص والتعميمات المرتبطة بالمفهوم الرياضي .وتتفق تلك النتيجة مع ما أشارت إليه نتيجة دراسة السيد ( )2009التي
توصلت إلى تدني مستوى إتقان االستدالل الرياضي بصفة عامة وكل من االستدالل االستقرائي واالستنباطي بصفة خاصة لدى
كل من معلمي الرياضيات بالتعليم اإلعدادي الحكومي والخاص.
السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بدرجة تمكن معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية من مهارات التواصل
والترابط واالستدالل الرياضي تعزى لمتغير (الصف الدراسي – سنوات الخبرة)؟
لإلجابة عن هذا التساؤل تم استخدام اختبار "تحليل التباين األحادي" ()One Way ANOVA؛ لتوضيح داللة
الفروق بدرجة تمكن معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية من مهارات التواصل والترابط واالستدالل الرياضي تعزى لمتغير
(الصف الدراسي -سنوات الخبرة) ،فكانت النتائج على النحو التالي:
 الفروق حسب الصف الدراسي
جدول ( :)10يوضح نتائج " تحليل التباين األحادي " ( )One Way ANOVAلتوضيح داللة الفروق بدرجة تمكن

معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية من مهارات التواصل والترابط واالستدالل الرياضي تعزى لمتغير الصف الدراسي
مصدر التباين مجموع مربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة "ف" الداللة اإلحصائية التعليق

بين المجموعات

0,014

2

0,007

داخل المجموعات

1,295

21

0,062

المجموع

1,308

23

0,112

0,895

غير دالة

يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول ( )10عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0،05بدرجة
تمكن معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية من مهارات التواصل والترابط واالستدالل الرياضي تعزى لمتغير الصف الدراسي،
حيث بلغت قيمة اختبار ف المحسوبة ( )0.122وهي غير دالة ،كما كانت القيمة االحتمالية المرافقة الختبار ف أكبر من مستوى
داللة  ،0.05وبالتالي نستنتج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بدرجة تمكن معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية من
مهارات التواصل والترابط واالستدالل الرياضي تعزى لمتغير الصف الدراسي.
وقد يرجع السبب في ذلك إلى تقارب المستويات المعرفية والمهنية بين أغلب أفراد عينة الدراسية نتيجة لتلقيهم التعليم
والتدريب قبل وأثناء الخدمة بنفس الطريقة والمنهج واألسلوب تقريباً ،مما قارب بين إجاباتهم رغم اختالف متغير الصف
الدراسي الذين يُدرسون له.
 الفروق حسب سنوات الخبرة.
جدول ( :)11يوضح نتائج " تحليل التباين األحادي " ( )One Way ANOVAلتوضيح داللة الفروق بدرجة تمكن

معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية من مهارات التواصل والترابط واالستدالل الرياضي تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
مصدر التباين مجموع مربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة "ف" الداللة اإلحصائية التعليق
0,085
2
0,170
بين المجموعات
0,232
1,565
غير دالة
0,054
21
داخل المجموعات 1,139
23
1,308
المجموع
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يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول ( )11عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0،05بدرجة
تمكن معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية من مهارات التواصل والترابط واالستدالل الرياضي تعزى لمتغير سنوات الخبرة،
حيث بلغت قيمة اختبار ف المحسوبة ( )1.565وهي غير دالة ،كما كانت القيمة االحتمالية المرافقة الختبار ف أكبر من مستوى
داللة  ، 0.05وبالتالي نستنتج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بدرجة تمكن معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية من
مهارات التواصل والترابط واالستدالل الرياضي تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
ويرى الباحث أن تلك النتيجة ربما تعزى إلى كثرة االحتكاك بين أغلب أفراد العينة من المعلمين وتبادلهم المعلومات
واألساليب والطرائق التدريسية رغم اختالف عدد سنوات الخبرة لكل منهم مما قارب بين إجاباتهم حول درجة تمكن معلمي
الرياضيات في المرحلة الثانوية من مهارات التواصل والترابط واالستدالل الرياضي ،وربما يكون السبب في عدم وجود دورات
تدريبية تركز على مفهوم القوة الرياضية وبالتالي ال يوجد اختالف بين الخبرات ،وتختلف تلك النتيجة مع ما توصلت إلى نتيجة
دراسة خليل ( )2016التي أثبتت وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0,05في مستوى الممارسات التدريسية
بين معلمي الرياضيات تعزى لمتغير الخبرة التدريسية ،وربما يرجع السبب الختالف المرحلة الدراسية باإلضافة لكون معظم
معلمي المرحلة االبتدائية من خريجي كليات التربية.
توصيات البحث:
 ضرورة إتاحة الفرصة للطالب للمشاركة في الدروس أو أجزاء منها والتي تعزز من تمكنهم من القوة الرياضية
ومكوناتها مع التوجيه والتحفيز من قبل المعلمين.
 ضرورة االستفادة من بطاقة المالحظة التي أعدّها الباحث في البحث الحالي من قبل المشرفين التربويين عند القيام
بزيارات صفية لمعلمي الرياضيات.
 ض رورة االهتمام بتقديم دروس الرياضيات بصورة تعزز من استخدام التواصل الرياضي وذلك بهدف االستماع
للطالب ومداخالتهم الرياضية وكذلك إتاحة الفرصة لهم بالحوار والمناقشة فيما بينهم.
 تنمية مهارات الربط لدى الطالب من خالل تدريس الرياضيات والتي تعمل على جذب انتباه الطالب وربطها بحياتهم
اليومية.
 تشجيع ودعم معلمي الرياضيات الستخدام االستدالل الرياضي من خالل بعض األنشطة كورق العمل والتي تتيح
للطالب استخدام المفهوم الرياضي والتسلسل والتدرج في خطوات الحل وتحفيزهم متابعتهم وتوجيههم.
 ضرورة التأكيد على المشرفين التربويين بضرورة التركيز على القوة الرياضية خالل الزيارات الميدانية للمعلمين،
وبيان أهميتها ومكوناتها.
 ضرورة العمل على تحسين األداء التدريسي لمعلمي الرياضيات وتدريبهم على مهارات التدريس الحديثة من خالل
برامج تدريبية متعددة.
 ضرورة تصميم برامج تدريبية حول القوة الرياضية ضمن برامج إعداد المعلمين.
 ضرورة توعية المعلمين بأهمية القوة الرياضية وتدريبهم على تنميتها لدى طالبهم.
مقترحات البحث:
 .1إجراء المزيد من البحوث النوعية المستقبلية التي تهدف إلى التعرف على مدى امتالك المعلمين والمشرفين التربويين
لمفاهيم القوة الرياضية ومكوناتها.
 .2إجراء المزيد من البحوث النوعية المستقبلية حول معوقات تطوير وتحسين األساليب التدريسية لمعلمي الرياضيات
وكيفية التغلب عليها.
 .3إجراء المزيد من البحوث النوعية المستقبلية بهدف الكشف عن العالقة بين مستوى أداء معلمي الرياضيات في تدريس
مهارات القوة الرياضية ومستوى أداء طالبهم لها.
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الممارسات التدريسية لمعلمات الرياضيات المتعلقة بتنمية مهارات التفكير الجبري لدى
.طالبات المرحلة المتوسطة
 ناعم بن محمد العمري.د
 جامعة الملك سعود-كلية التربية

فاطمه بنت عبدهللا الصمعين.أ
 إدارة تعليم وادي الدواسر-مشرفة تربوية
:المستخلص

:َه َدف البحث إلى الوقوف على واقع الممارسات التدريسية لمعلمات الرياضيات المتعلقة بتنمية مهارات التفكير الجبري
َعرف إلى مدى اختالف مستويات أداء معلمات
ُّ  وكذلك الت، االستدالل) لدى طالبات المرحلة المتوسطة، التمثيل،(حل المشكالت
 الدورات، (الخبرة في التدريس:الرياضيات للممارسات التدريسية المتعلقة بتنمية مهارات التفكير الجبري في ضوء متغيري
–  بتطبيق أداة البحث، تم استخدام المنهج الوصفي المسحي، ولتحقيق أهداف البحث،)التدريبية في طرق تدريس الرياضيات
 تم اختيارهن بالطريقة العشوائية العنقودية من،) معلمة من معلمات الرياضيات30( مكونة ِمن
ّ  على عينة-بطاقة مالحظة
 وأوضحت النتائج أن مستوى أداء معلمات الرياضيات للممارسات التدريسية،مدارس الت عليم العام الحكومية بمدينة الرياض
 كما أوضحت،)4  من2.10( منخفض بمتوسط حسابي
المتعلقة بتنمية مهارات التفكير الجبري لدى طالبات المرحلة المتوسطة
ُ
 ≤) بين مستويات أداء معلمات الرياضيات للممارسات التدريسيةα 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
 ومهارة حل المشكالت الجبرية تُعزى لمتغير الخبرة في التدريس لصالح المعلمات،المتعلقة بتنمية مهارات التفكير الجبري ككل
 ≤) بين مستوياتα 0.05(  في حين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى،) سنوات10( الالتي خبرتهن أكثر من
 وكل مهارة من مهاراته تُعزى،أداء معلمات الرياضيات للممارسات التدريسية المتعلقة بتنمية مهارات التفكير الجبري ككل
 اهتمام المعلمات، وفي ضوء النتائج تم تقديم عدد من التوصيات منها.لمتغير الدورات التدريبية في طرق تدريس الرياضيات
: وتشجيع الطالبات على بناء تمثيالت رياضية ُمبتَكرة،)بالترجمة بين التمثيالت الرياضية المختلفة (تحويلها من تمثيل إلى آخر
َّ  ومحسوسة) ذات معنى بالنسبة، ورسومية،(لفظية
 وكذلك االهتمام بت َقديم مهام جبرية غير مألوفة للطالبات تتطلب استخدام،لهن
. وأنواع مختلفة من االستدالل، واستخدام التعميم،التمثيالت الرياضية المتعددة
Abstract:
The research aimed at investigating the reality of teaching practices of mathematics
female teachers related to developing algebraic thinking skills: (problem solving,
representation, reasoning) among intermediate stage female students, as well as
identifying the different levels of performance among mathematics female teachers in the
light of two variables: (Teaching experience, training courses in math teaching methods),
to achieve research objectives, The research used descriptive survey approach, by
applying the research tool (observation card) to a sample of (30) math female teachers,
who were randomly chosen from the governmental public education schools in Riyadh,
the results indicated that the performance level of math female teachers in teaching
practices was low with a mean (2.10 out of 4), The research also indicated that there were
statistically significant differences at the level (α ≤ 0.05) between the performance levels
of mathematics female teachers in teaching practices related to the developing algebraic
thinking skills as a whole, and the skill of algebraic problems-solving due to the variable
of teaching experience in favor of female teachers who have more than (10) years of
experience, while There were no statistically significant differences at the level (α ≤ 0.05)
between the performance levels of mathematics female teachers in teaching practices
related to developing algebraic thinking skills as a whole, and for each skills due to the
variable of training courses in the mathematics teaching methods. In light of the results,
the research provided a number of recommendations, included, the female teachers
should interest in translation between the various mathematical representations
(transferring them from one representation to another), and encouraging female students

479

to establish innovative mathematical representations: either verbal, graphical, and
tangible, which reflect a meaning for them, as well as providing female students with
unfamiliar algebraic tasks that require the use of multiple mathematical representations,
generalization and various types of reasoning.
المقدمة:
يشهد العصر الحالي تطورا ً سريعا ً وهائالً في كافة مجاالت الحياة؛ حيث تنامت فيه المعرفة تناميا ً متسارعاً؛ لذلك
يتحتَّم على المؤسسات التعليمية إعادة النظر في تخطيط المناهج الدراسية ،وتطويرها ،وخاصة فيما يتعلق بطرق التدريس
وإستراتيجياته.
ومن الضروري ْ
مفكرة قادرة على استخدام اإلمكانات ،واستثمار الثروات المادية أفضل
أن تهتم الدول بتنمية عقو ٍل
ّ
استثمار ،وأن يكون لديها القدرة على إيجا ِد حلو ٍل مبتكرة لمشكالتها؛ لمواجهة أزماتها ،األمر الذي لن يتأتّى إال بتنمية مهارات
ٍ
التفكير لدى الطالب (أمين2012 ،؛ المفتي.)2007 ،
وتُعَ ُّد مناهج الرياضيات ميدانا ً خصبا ً لتنمية أنماط التفكير المختلفة؛ بما فيها التفكير الجبري الذي يحظى باهتمام عدد
من المنظمات التربوية الرياضية؛ فقد نادى المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات National Council of Teachers of
 ))Mathematics) (NCTMبضرورة تركيز مناهج الرياضيات على التفكير الجبري ،وتنميته لدى الطالب في المراحل
التعليمية المختلفة ( ،)NCTM, 2000كما ر ّكزت وثيقة المعايير األساسية المشتركة للرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية
( )CCSSM)(Common Core State Standards for Mathematicsعلى تنمية التفكير الجبري لدى الطالب
بدءا ً من مرحلة رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر ( National Governors Association Center for Best
.)CCSSO, 2010 & Practices and Council of Chief State School Officers- NGA Center
وقد أُجريت دراساتٌ ِعدّة؛ لقياس مستوى التفكير الجبري لدى الطلبة ،وأظهرت نتائ ُجها قصورا ً في ذلك ،منها :دراسات
السبب إلى
(الحنيني2008 ،؛ القحطاني2017 ،؛  ،)Erkuş, 2016& ،Kaya, Keşan, İzgiolوقد أرجعت بعضها
َ
الممارسات التدريسية التي ال تدعم تنمية مهارات التفكير الجبري.
ويُع ُّد المعلم الركيزة األساسية لتحقيق األهداف التعليمية المنشودة؛ لذا فإن أداءه للممارسات التدريسية يجب أن يكون
بجودة عالية؛ ليتمكن من تنمية مهارات التفكير الجبري لدى الطالب (ريان)2010 ،؛ وفي ضوء ذلك برزت فكرة البحث
الحالي ،وهي الكشف عن واقع الممارسات التدريسية لمعلمات الرياضيات المتعلقة بتنمية مهارات التفكير الجبري لدى طالبات
المرحلة المتوسطة.
مشكلة البحث:
أظهرت نتائج االختبارات الدولية للرياضيات والعلوم ( TIMSS, 2015) (Trends in International
 )Mathematics and Science Studyتدني مستوى أداء طلبة المملكة العربية السعودية في الرياضيات؛ حيث ح َّل
طلبة الصف الثاني متوسط في المرتبة األخيرة من أصل ( )39دولة ،وكان متوسط درجاتهم في الجبر منخفضا ً وفق مستويات
األداء التي حددتها الدراسة؛ إذ بلغ ( )391نقطةً ،في حين كان متوسط األداء العالمي ( )500نقطةً (الشمراني ،الشمراني،
البرصان ،والدرواني ،)2016 ،كما كشفت نتائج دراسة القحطاني ( )2017تدني متوسط درجات طالبات الصف الثاني متوسط
في اختبار مهارات التفكير الجبري ،حيث بلغ ( )11.47درجة من إجمالي ( )28درجة ،بنسبة مئوية ( ،)%40.96وفي هذا
داللة على َّ
أن الطلبة يواجهون صعوبة كبيرة في التفكير الجبري.
في حين كشفت نتائج عدد من دراسات تقويم معلمي ومعلمات الرياضيات في المملكة العربية السعودية عن قصور
في الجانب األدائي لدى المعلمين والمعلمات في مجال تنمية مهارات التفكير لدى طلبتهم ،منها :دراسات (الشدي2016 ،؛
العتيبي2015 ،؛ اليامي )2012 ،التي أوصت بتطوير األداء التدريسي لمعلمات الرياضيات.
وحيث إن مستوى بعض مظاهر التفكير الجبري لدى الطلبة ما يزال يت َّ ِس ُم بالتدني والضعف ،كما أن العديد من
الدراسات أوصت بأه مية تنمية مهارات التفكير الجبري لدى الطلبة ،وإعداد المعلمين والمعلمات وتدريبهم في هذا الجانب،
ومنها :دراسات (أمين2012 ،؛ الخبتي2018 ،؛ عبيدة2016 ،؛ العتيبي،Stiphout, Drijvers 2018 ،
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&Gravemeijer, 2013؛) .فقد تحددت مشكلة البحث الحالي في الوقوف على واقع الممارسات التدريسية لمعلمات
الرياضيات المتعلقة بتنمية مهارات التفكير الجبري لدى طالبات المرحلة المتوسطة.
أسئلة البحث:
 .1ما مستوى أداء معلمات الرياضيات للممارسات التدريسية المتعلقة بتنمية مهارات حل المشكالت الجبرية لدى طالبات
المرحلة المتوسطة؟
 .2ما مستوى أداء معلمات الرياضيات للممارسات التدريسية المتعلقة بتنمية مهارات التمثيل في الجبر لدى طالبات
المرحلة المتوسطة؟
 .3ما مستوى أداء معلمات الرياضيات للممارسات التدريسية المتعلقة بتنمية مهارات االستدالل الجبري لدى طالبات
المرحلة المتوسطة؟
 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )≤ α 0.05بين مستويات أداء معلمات الرياضيات للممارسات
التدريسية المتعلقة بتنمية مهارات التفكير الجبري لدى طالبات المرحلة المتوسطة تُعزى لمتغير الخبرة في التدريس؟
 .5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )≤ α 0.05بين مستويات أداء معلمات الرياضيات للممارسات
التدريسية المتعلقة بتنمية مهارات التفكير الجبري لدى طالبات المرحلة المتوسطة تُعزى لمتغير الدورات التدريبية في
طرق تدريس الرياضيات؟
أهمية البحث:
األهمية النظرية:


ُم َواكبة االهتمام العالمي بالتفكير الجبري باعتباره من أنماط التفكير في الرياضيات ،واإلسهام في إثراء األدب التربوي
فيما يتعلق بمجال تدريس الرياضيات الخاص بتنمية مهارات التفكير الجبري.



فتح آفاق علمية جديدة للباحثين في مجال المناهج وطرق تدريس الرياضيات إلجراء بحوث مستقبلية تقوم على نتائج
هذا البحث ،وما يُقدّمه من توصيات؛ لتطوير الممارسات المتعلقة بالتفكير الجبري.

األهمية التطبيقية:


قد تفيد نتائج هذا البحث في توجيه أنظار المسؤولين ،والمهتمين بتطوير مناهج وطرق تدريس الرياضيات في
الجامعات؛ لتطوير المقررات فيما يخص تنمية مهارات التفكير الجبري.



قد يفيد هذا البحث في تطوير البرامج التدريبية ال ُمقدَّمة من اإلشراف التربوي للمعلمين والمعلمات ،الخاصة بطرق
التدريس وإستراتيجياته ،المتعلقة بتنمية مهارات التفكير الجبري ،باالستفادة من قائمة الممارسات التدريسية المتضمنة
في أداة البحث لبناء حقائب؛ لتدريب المعلمين والمعلمات على تنمية مهارات التفكير الجبري لدى الطلبة ورفع مستوى
تحصيلهم ،وتحسين اتجاهاتهم نحو تعلم الرياضيات.



تزويد معلمي ومعلمات الرياضيات بقائمة بالممارسات التدريسية؛ التي تُسهم في تنمية مهارات التفكير الجبري لدى
طلبة المرحلة المتوسطة.



َعرف على نقاط القوة لديهم؛ للعمل
قد تفيد أداة البحث المشرفين والمشرفات في تقويم أداء المعلمين والمعلمات ،والت ُّ
على تعزيزها ،ونقاط الضعف؛ للعمل على تحسينها.

حدود البحث:


الحدود الموضوعية :اقتصر البحث على دراسة واقع الممارسات التدريسية لمعلمات الرياضيات المتعلقة بتنمية
مهارات التفكير الجبري لدى طالبات المرحلة المتوسطة ،من خالل مالحظتهن أثناء تدريس موضوعات الجبر للصفين
الثاني والثالث متوسط؛ لعدم وجود دروس للجبر في مقرر الفصل الدراسي الثاني للصف األول متوسط ،كما تناول
البحث مهارات التفكير الجبري( :حل المشكالت ،التمثيل ،االستدالل).
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الحدود الزمانية :تم تطبيق أداة البحث خالل الفصل الثاني من العام الدراسي (1440-1439هـ).
الحدود المكانية :اقتصر على مدارس التعليم العام الحكومية للبنات بمدينة الرياض.
الحدود البشرية :تم تطبيق أداة البحث على عينة من معلمات الرياضيات في المرحلة المتوسطة.

مصطلحات البحث:
الممارسات التدريسية :))Teaching Practices
هي "مجموع اإلجراءات ،والنشاطات التعليمية التعلّمية المقصودة والمتوافرة من قبل المعلم ،والتي يتم من خاللها
التفاعل بينه وبين التالميذ؛ بغية تسهيل عملية التعلّم ،وتحقيق النمو الشامل المتكامل للمتعلم" (علي ،2011 ،ص.)75
وتُعَ ّرف إجرائيا ً بأنها :مجموعة اإلجراءات ،واألنشطة التي تقوم بها معلمة الرياضيات في المرحلة المتوسطة أثناء
الموقف التدريسي لتقديم موضوعات الجبر؛ بهدف إحداث التعلم ،وتحقيق األهداف التعليمية.
التفكير الجبري :))Algebraic Thinking
هو نوع من أنواع التفكير الرياضي ضمن إطار جبري ،يقوم به كل من المعلم والطالب من خالل ممارسة أدوات
التفكير المتمثلة في المهارات التالية :حل المشكالت ،والتمثيل ،واالستدالل (أمين.)2012 ،
وتُعَ ّرف الممارسات التدريسية المتعلقة بتنمية مهارات التفكير الجبري إجرائيا ً بأنها :مجموعة اإلجراءات ،واألنشطة
التي تقوم بها معلمة الرياضيات في المرحلة المتوسطة أثناء الموقف التدريسي لتقديم موضوعات الجبر؛ بهدف إحداث التعلم،
وتنمية مهارات( :حل المشكالت ،التمثيل ،االستدالل) في الجبر لدى طالبات الصفين الثاني والثالث متوسط ،ويُقاس أداء المعلمات
لهذه الممارسات باستخدام بطاقة المالحظة ال ُم َعدّة لهذا الغرض.
أدبيات البحث:
الممارسات التدريسية:
إن الطريق الذي َيس ِل َكهُ المعلم في التدريس يرتبط بمدى معرفته بكيفية حدوث التعلم لدى الطالب ،والعوامل ال ُمؤثرة
فيه وال ُمسا ِعدة على تنميته ،ويمكن مراجعة سلوك المعلم داخل الصف الدراسي بنا ًء على معايير الممارسات التدريسية الجيدة
(الحليسي.)2015 ،
معايير الممارسات التدريسية الجيدة:
 أن تستند إلى نظريات التعلم ،وتطبيقاتها مثل :التعلم بالخبرة ،والتعلم بالمحاولة والخطأ ،وغيرها.
 أن تُناسب مستوى الطالب في كل مرحلة دراسية ،وتالئم ميولهم ،واتجاهاتهم ،ومستوى نضجهم ،وقدراتهم.
 أن تتصف بالمرونة بحيث يمكن تغييرها ،أو تعديلها إذا تطلّب األمر ذلك بحيث تُناسب الموقف التعليمي.
 أن يُالزمها تعزيز الطالب وتشجيعه بشكل متواصل ،وتحفيزه على االستمرار في التعلم ،والبعد عن النقد السلبي.
 أن ت ُ َحقّق مشاركة واسعة لجميع الطالب بمختلف مستوياتهم بتحفيزهم للتعلم ،وممارسة التفكير ،وتنمية االتجاهات
السليمة لديهم ،كاحترام الرأي اآلخر ،والتعاون ،والدقة ،والنظام (أبو الحديد2013 ،؛ أبو زينة.)2010 ،
الممارسات التدريسية لمعلم الرياضيات:
صي ممارسات المعلمين وتقويمها؛ أل َّنها تُعَ ُّد بداية إحداث التغييرات
اهتمت الدراسات والبحوث في تعليم الرياضيات بتق ّ
المطلوبة في عمليتي تعلم وتعليم الرياضيات؛ فالممارسات التدريسية الف ّعالة تتطلّب التزاما ً جادا ً من المعلم بتنمية فهم الطالب
للرياضيات من خالل التنوع في أساليب التدريس ،وتوفير بيئة صفيّة جاذبة ،ومثيرة للتحدي ،كما ينبغي للمعلم التأمل في
ممارساته ،والعمل على تطويرها (.)NCTM, 2000
ش ِهدت مناهج الرياضيات في المملكة العربية السعودية تطورا ً كبيراً ،أصبح المعلم مطالبا ً بأدوار تختلف كثيراً
وبعد أن َ
ً
عما كان يقوم به سابقا؛ لذا ينبغي االهتمام برفع كفاءة المعلم المهنية؛ باعتباره أداة التغيير ،ووسيلة من وسائل التطوير؛ ليكون
متمكنا ً من مادته ،وقادرا ً على تطبيق ما تعلمه ،ولديه الدافع والرغبة في تطوير قدراته وإمكاناته (الريس2018 ،؛ العمري،
.)2010
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وقد أصدر المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات ( )NCTMوثيقة المعايير المهنية لتدريس الرياضيات ( )NCTM, 1991
،)(Professional Standards for Teaching Mathematicsالتي اشتملت على مجموعة من المعايير المهنية
الهادفة لتطوير األداء المهني لمعلمي الرياضيات ،وذلك من خالل تقويم ممارساتهم التدريسية ،وتطويرها ،ثم أصدر المجلس
نفسه وثيقة تدريس الرياضيات اليوم :تحسين الممارسة ،وتحسين تعلم الطالب NCTM, 2007) ) (Mathematics
س َمت المعايير فيها إلى ثالث
 ،)Teaching Today: Improving Practice, Improving Student Learningقُ ِ ّ
مجموعات ،تتعلق المجموعة األولى بتدريس الرياضيات وتعلمها ،والثانية بمالحظة تدريس الرياضيات واإلشراف عليه
وتحسينه ،وتتعلق الثالثة بالتربية والنمو المهني المستمر لمعلمي الرياضيات.
وفي العام 2012م أصدر المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات ( ،)NCTMومجلس اعتماد إعداد المعلم في الواليات
المتحدة األمريكية ( )CAEP) (Council for the Accreditation of Educator Preparationمعايير إعداد معلمي
الرياضيات لمراحل التعليم العام ( NCTM CAPE, 2012-Standards for Mathematics Teacher
 ،)Preparationالتي تض ّمنت ستة معايير لتعليم الرياضيات في المرحلة المتوسطة ،هي :معرفة المحتوى ،الممارسات
الرياضية ،معرفة مهنة التدريس ،بيئة التعلم الرياضي ،التأثير على تعلم الطالب ،المعرفة والمهارات المهنية ( NCTM,
.)2012
وفي العام 2014م أصدر المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات ( )NCTMكتاب من المبادئ إلى اإلجراءات :ضمان
النجاح الرياضي للجميع ( NCTM, 2014) (Ensuring Mathematical Success for All :Principles to
َ ،)Actionح ّد َد فيه المجلس ثماني ممارسات للتدريس الفعّال ،هي :تحديد أهداف رياضية لتركيز التعلم ،تنفيذ المهام التي ت ُ ّ
عزز
حل المشكالت واالستدالل ،استخدام التمثيالت الرياضية والربط بينها ،تسهيل حوار رياضي ذي معنى ،طرح أسئلة هادفة ،بناء
الطالقة اإلجرائية من االستيعاب المفاهيمي ،دعم الكفاح المنتج في تعلم الرياضيات ،استخالص األدلة على تفكير الطالب
واستخدامها.
التفكير الجبري:
يُع ُّد الجبر تجريداً ،وتعميما ً للحساب؛ فهو يستمد قوانينه من الحساب (كخصائص :العنصر المحايد ،اإلبدال ،التجميع،
 ،).....كما أنه يبحث في خواص األعداد بعد تجريدها ،وما يرتبط بها من عمليات ،حيث يُست َخدم الترميز كعملية رياضية
لصياغة المواقف الحياتية المختلفة ،التي تُمثّل في مجملها أساسا ً لبناء المعرفة الرياضية ،ويتطلب ذلك وصول الطالب إلى
مرحلة العمليات ال ُم َج ّردة التي تعتم ُد غالبا ً على المنطق ،حسب مراحل النمو المعرفي لبياجيه ،وتصل بالطالب إلى فهم وتقدير
الترميز في الجبر ،والقدرة على التحقق من صحة الفروض ،والوصول إلى نتائج منطقية (المقوشي2001 ،؛ هيبي.)2008 ،
ُعرف هربرت وبراون ( )Brown, 1997 & Herbertالتفكير الجبري بأنه :تحليل األوضاع الحسابية المختلفة
وي ِ ّ
بواسطة استخالص المعلومات من هذه األوضاع ،ومن ثم تمثيلها باستخدام الرسوم البيانية ،والجداول ،واأللفاظ ،والرموز،
إضافة إلى تفسير هذه المعلومات إليجاد المجاهيل ،وفحص الفروض المختلفة.
وقد تطرق علماء النفس المعرفي لمفهوم التفكير الجبري ،وتعريفه ،وتحليله في ضوء طبيعته ،وخصائص متعلميه؛
إذ يرى فيجوتسكي (َّ )Vygotsky
أن الطالب الذي يُحقق مستوى عاليا ً في الجبر والتفكير الجبري ،يكون عادة لديه القدرة على
التجريد ،والتعميم ،مؤكدا ً َّ
أن عملية بناء وتنظيم المعرفة الجبرية في عقل اإلنسان تختلف في طبيعتها عن معالجة المعرفة العددية
.)Schmittau, 2011) in
فالتفكير الجبري يُر ّكز على قدرة الطالب على حل المشكالت الجبرية عن طريق التعبير عنها ،وتمثيلها باستخدام
اليدويات ،والرسوم ،والجداول ،واأللفاظ ،والرموز ،والقيام بالتخمينات المناسبة ،والتحقق منها ،ومالحظة األنماط ،أو التمثيالت
المتعددة للتنبؤ بتعميمات جبرية لها ،أو العكس؛ بممارسة ك ٍّل من التفكير االستقرائي واالستنباطي ،كما أن ممارسة الطالب لتقويم
الحجج الجبرية وتطويرها يزيد من قوة تفكيره الجبري.
أهمية التفكير الجبري:
يعتمد الت َم ُّكن من الرياضيات على الفهم السليم للجبر؛ لذلك يُعد الجبر أحد الفروع الرئيسة في الرياضيات ،ويمكن
مالحظة أن التفكير الجبري موجو ٌد في حياة اإلنسان اليومية .فعلى سبيل المثال :تُست َخدم المقادير والمعادالت الجبرية لنمذجة
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المشكالت الحياتية ،وتفسير وتحليل البيانات واإلحصائيات ،وتوزيع األنصبة واإلرث ،وتُست َخدم الصيغ الجبرية لحل المشكالت
المتضمنة للنسب والقياسات ،كما يُست َفاد من التفكير الجبري في البنوك لحساب نسب الربح والخسارة ،وتحويل األموال ،وفي
الهندسة لتصميم المباني (دعنا2010 ،؛ .)Grandau, 2013
وقد ر ّكزت وثيقة النقاط المحورية :تحقيق التماسك ( NCTM, 2006) (Curriculum Focal Points: A
 )Quest for Coherenceعلى ربط الطالب بالجبر مبكرا ً ما أمكن ،وتعزيز التفكير الجبري لديه من مرحلة ما قبل رياض
األطفال إلى الصف الثامن.
كما تَ ْك ُمن أهمية تنمية التفكير الجبري في تنمية الفهم العميق للمعرفة الجبرية ،وترتبط بممارسات تدريسية تُ ّ
عزز من
قدرة الطالب على بناء لغة رمزية من المتغيرات والعالقات الجبرية ،وتمثيل المتغيرات ،والمعادالت ،والمتباينات ،والدوال،
وذلك يتطلب ما يلي (:)Jordan, 2016 & ،Kieran, 2004; Rodrigues, Dyson, Hansen
 التركيز على اإلجراءات ال على النواتج العددية النهائية فقط.
 التركيز على العمليات ،إضافة إلى العمليات العكسية.
 التركيز على التمثيل عند حل المشكلة الجبرية.
 التركيز على كل من األعداد والرموز بدالً من التركيز على األعداد فقط.
 التركيز على معنى إشارة التساوي وداللتها على التكافؤ بين طرفين متساويين.
ويظهر اختالف تعلم الجبر عن تعلم الحساب ،فيكون التركيز في تعلم الجبر على اإلجراءات أكثر من الناتج والعكس؛
وذلك ألن التفكير الحسابي يتضمن عمليات على كميات معلومة بإجراء العمليات الحسابية على األعداد ،أما التفكير الجبري
فيتضمن عمليات على كميات مجهولة ،وإجراء العمليات على ما يَ ْر ُمز لهذه الكميات ،فعلى سبيل المثال :يُكتب في الحساب
 ،12=7+5أما في الجبر فيُكتب س.12=7 +
وقد أشارت دراسة ستيفوت وآخرون ( )Stiphout et al., 2013إلى أن الكفاءة الجبرية تظهر واضحة وجلية في
قدرة الطالب على قراءة وكتابة الرموز ،واستخدامها للتعبير عن األفكار ،واألنماط ،والعالقات الجبرية ،وإجراء عمليات التبسيط
والتحليل.
مكونات التفكير الجبري:
تُشير كريقلر ( )Kriegler, 2008إلى َّ
أن التفكير الجبري يتكون من جانبين رئيسين:
 تطور أدوات التفكير الرياضي ،وت َ ْشمل عادات العقل التحليلية( :مهارة حل المشكالت ،مهارة التمثيل ،مهارة
االستدالل).
ٌ
 أفكار الجبر األساسية :وهي مجال تنمو فيه أدوات التفكير الرياضي؛ أي :المحتوى ،أو المادة الدراسية ،ويتم استكشاف
هذه األفكار من خالل ثالث رؤى مختلفة( :الجبر كحساب مجرد ،الجبر كلغة ،الجبر كأداة لدراسة الدوال والنمذجة
الرياضية).
المكونة من :حل المشكالت ،والتمثيل ،واالستدالل ،وتم
وقد تبنّى البحث الحالي تصنيف مهارات التفكير الجبري
ّ
تناولها بشيء من التفصيل على النحو اآلتي:
مهارة حل المشكالت الجبرية )Algebraic Problem Solving Skill( :
ُعرف عبيدة ( )2016حل المشكلة الجبرية بأنه :األنشطة الذهنية واألدائية التي يقوم فيها الطالب بتوظيف المعرفة
ي ِّ
الجبرية بمستوياتها المفاهيمية واإلجرائية ،من خالل تطبيق المهارات التالية :فهم المشكلة الجبرية ،وبناء خطة لحلها ،ومن ثم
حلها ،والتحقق من صحة الحل بإستراتيجيات متعددة ومناسبة.
فمهارة حل المشكالت الجبرية تعتمد على تكامل المعرفة في ذهن الطالب ،واختياره لمهارات التفكير المناسبة التي
تؤهله لحل المشكالت الحياتية ،فتنمية قدرة الطالب على حل المشكالت غير المألوفة ت ُ َم ِ ّكنه من أن يتعلم بنفسه في استقاللية تامة
من خالل التأمل في تفكيره ،وتقييم أدائه أثناء الحل تقييما ً ذاتياً.
وقد أظهرت دراسة داميانتي ،بارتا ،وشاندرا ( )Chandra, 2019 & ،Damayanti, Partaاستخدام الطالب
إستراتيجيات مختلفة في حل اختبار مشكالت المعادالت الجبرية ،الذي ُ
طبِقَ عليهم بهدف الكشف عن التفكير الجبري في حل

484

مشكالت المعادالت التربيعية لدى طالب الصف العاشر في إندونيسيا ،فأظهرت النتائج أن لديهم مفاهيم خاطئة في العمليات
على العبارات الجبرية ،مما أثر سلبا ً في تفكيرهم الجبري ،وجعل إجاباتهم خاطئة.
كما أظهرت دراسة مودي ،سريادي ،وموليانا ( )Mulyana, 2019 & ،Maudy, Suryadiالتي هدفت إلى
وصف مستوى التفكير الجبري لدى طلبة المرحلة الثانوية في إندونيسياَّ ،
أن لكل طالب طريقة مختلفة للتفكير الجبري ،كما
أن تعلم الجبر بالمدرسة وت َد ّرب الطالب عليه ال يَضْمن قدرته على تطبيق التفكير الجبري الحقاً.
خلصت الدراسة إلى َّ
فتدريس الرياضيات الفعّال يتطلب انخراط الطالب في حل مشكالت لها نقاط بدء متعددة ،وإستراتيجيات متنوعة لحلها،
إضافة لتحقيق الطالب الطالقة اإلجرائية بنا ًء على استيعابه المفاهيمي ،فيصبح ماهرا ً في استخدام اإلجراءات بمرونة في حل
المشكالت الرياضية ،والحياتية بشكل عام (.)NCTM, 2014
مهارة التمثيل في الجبر (:)Representation Skill in Algebra
يُعَ ّرف التمثيل الرياضي في الجبر بأنه :إظهار المفهوم ،أو الفكرة ،أو العالقة الجبرية بشكل يدوي (باستعمال
النماذج) ،أو رسومي ،أو لفظي ،أو رمزي ،ويمكن عرضها بأكثر من طريقة وتفسيرها ،وعمل ترابط بينها؛ للوصول بالطالب
إلى فهم أعمق للمحتوى الرياضي.
وقد نالت التمثيالت الرياضية أهمية كبرى كأداة للتفكير ،ومعيار ضروري للفهم ،وتنمية المفاهيم والمهارات
في الجبر ،ورفع مستوى تحصيل الطلبة فيه؛ ِلـ َمـا لها من فاعلية في عملية التواصل مع اآلخرين ،كما تمتاز بدورها المهم في
َعرف على العناصر الرياضية المشتركة لألوضاع
تحقيق الترابط الرياضي من خالل تنظيم معرفة الطالب وتفكيره ،ومن خالل الت ُّ
المختلفة للتمثيالت الرياضية (بدوي2008 ،؛ .)Rowan, 2001& Fennell
وقد أكدّت وثيقة مبادئ ومعايير الرياضيات المدرسية ( NCTM, 2000) (Principles and
 )Standards for School Mathematicsعلى ضرورة اكتساب الطالب لمهارات التمثيل الرياضي بدءاً من مرحلة ما
قبل رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر ،حيث تم فصل التمثيل الرياضي  -في هذه الوثيقة -كمعيار مستقل؛ نظراً ألهميته،
بعد أن كان ضمن مؤشرات معيار التواصل الرياضي في وثيقة معايير المنهج والتقويم للرياضيات المدرسية ( NCTM,
.)1989) (Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics
وقد أشارت وزارة التعليم في أونتاريو ( )Ontario Ministry of Education, 2013إلى ضرورة أن يكون
الطالب قادرين على استخدام تمثيالت مختلفة تُنَمي تفكيرهم الجبري.
وجاء في كتاب من المبادئ إلى اإلجراءات ( )NCTM, 2014أن تدريس الرياضيات الفعّال يتطلب ممارسة الطالب
للتمثيل الرياضي في جميع فروع الرياضيات ،واستخدامه كأداة لحل المشكالت الرياضية ،وضرورة انخراطهم في عمل روابط
بين التمثيالت الرياضية المختلفة؛ بهدف تعميق استيعابهم للمفاهيم ،واإلجراءات الرياضية.
ويتسق ذلك مع ما خلصت إليه دراسة عبيدة ( )2016التي هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام التمثيالت الرياضية
متعددة المستويات في تنمية مهارات التفكير الجبري ،والمهارات الخوارزمية ،ومهارات حل المسائل الجبرية لدى طلبة الصف
الثاني اإلعدادي في مصر ،وأظهرت نتائجها وجود فروق دالة إحصائيا ً بين متوسطي درجات طلبة المجموعتين التجريبية
والضابطة في اختبار مهارات التفكير الجبري ككل ،وفي كل مهارة من مهاراته لصالح طالب المجموعة التجريبية.
مهارة االستدالل الجبري )Algebraic Reasoning Skill( :
ت ُ َع ّرف مهارة االستدالل الجبري بأنها :الوصول إلى نتائج صحيحة من خالل مالحظة األنماط والتراكيب الجبرية في
الموقف الرياضي ،والقدرة على التفكير المنطقي في الكميات المجهولة ،وعالقاتها الجبرية ،وبناء تخمينات جبرية والتحقق منها
بالبحث عن أمثلة مضادة يمكن أن تُثبت خطأها ،كما يمكن التنبؤ بتعميمات من خالل المالحظة ،واستكشاف األنماط ،وتبرير
الحلول منطقياً ،وتقويم الحجج الجبرية بإيجاد األدلة لصالح أو ضد حجة ما ،وتطوير هذه الحجج (.)NCTM, 2000
فمهارة االستدالل الجبري تتضمن استخالص قوانين جبرية عامة من مجموعة حاالت خاصة ،وتطبيق هذه القوانين
صي ،والتبرير منطقيا ً بتقديم الحجج واألدلة
على حاالت خاصة أخرى ،والتنبؤ بتعميمات جبرية باالعتماد على المالحظة ،والتق ّ
الجبرية ،للوصول إلى استنتاج ،أو حل مشكلة ،أو اتخاذ قرار.
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ويساعد التركيز على االستدالل في استيعاب الطالب وتقديره لقيمة الجبر ،وي ّ
ُعزز من قدرته على إجراء الخوارزميات
بدقة وفهم ،وقدرته على تفسير النتائج وتبريرها ،ويُع ّد االستدالل دعامة تربط بين فروع الرياضيات المختلفة ،وبين معايير
العمليات الرياضية األخرى ،مما يُحقّق االنسيابية في عرض وتسلسل مناهج الرياضيات بصورة واضحة ( Martin et al.,
.)2009
وجاء في كتاب من المبادئ إلى اإلجراءات ( )NCTM, 2014أن تدريس الرياضيات الفعّال يتطلب انخراط الطالب
في حل ومناقشة مهام ت ُ ّ
عزز االستدالل ،وتقوم على الحوار والنقاش بين المعلم والطالب ،أو بين الطلبة أنفسهم؛ لبناء فهم مشترك
فيما بينهم ،واكتشاف المغالطات الرياضية وتصويبها ،كما يتطلب طرح المعلم أسئلة هادفة بغرض متابعة ت َقدُّم الطالب.
وقد أظهرت دراسة قراندو ( )Grandau, 2013اهتمام المعلمين باالستدالل الجبري ،وتطور ممارساتهم سوا ًء
داخل الفصل الدراسي ،أو خارجه.
دور مه ٌم في
لالستدالل
كان
لذا
الجبر؛
في
واإلجرائية
المفاهيمية
رفة
المع
الكتساب
ضروري
فاالستدالل الجبري أمر
ٌ
بناء البراعة الرياضية لدى الطالب باعتبار االستدالل أحد مكوناتها ،كما أنه عملية أساسية في القوة الرياضية.
تنمية التفكير الجبري:
أظهرت مجموعة من الدراسات وجود ضعف وصعوبات لدى الطلبة في مهارات التفكير الجبري كدراسات (الحنيني
2008 ،؛ القحطاني2017 ،؛ .) Kaya et al., 2016
ومن اإلجراءات التي تساعد على تنمية مهارات التفكير الجبري لدى الطلبة ما يأتي:










استخدام اليدويات لتقريب بعض المفاهيم الجبرية ال ُم ِه ّمة إلى ذهن الطالب ،مثل :استخدام الميزان ذي الكفتين للتعريف
بالمعادالت و ُ
طرق تكوينها.
استخدام مهام من الحياة اليومية الستيعاب المفاهيم واألفكار الجبرية بصورة أكثر واقعية ،مثل :تكوين معادلة لمعرفة
تكاليف بيع ،أو شراء سلعة ما ،والقيام بترجمتها إلى معادلة بسيطة.
استخدام الكسور أو األعداد الصحيحة في بعض المهام الحياتية؛ كاستخدام الكسور في مقادير الطبخ ،واستخدام األعداد
الصحيحة الموجبة والسالبة في قياس درجة الحرارة.
استخدام األلغاز وهي وسيلة لممارسة الرياضيات الذهنية.
إعطاء دالالت للعالقات التي ت ُ َمثِلُها الرموز أثناء التدريس ،وعدم التركيز عليها كرموز ُم َج ّردة فقط.
مساعدة الطالب على بناء تخمينات جبرية ،وتشجيعهم على التحقق من صحتها.
متنام ،والوصول إلى قاعدة جبرية للنمط (تعميم
تشجيع الطالب على التنبؤ بتعميمات جبرية ،مثل :التنبؤ بقاعدة نمطٍ
ٍ
جبري).
تشجيع الطالب على التبرير والبرهان من خالل طرح األسئلة مثل :هل هذه الفكرة دائما ً صحيحة؟ وكيف تعرف أنها
صحيحة؟.
الحوار والنقاش الذي ي َُوفِّ ُره المعلم داخل الصف يكون له دور أساسي في تنمية التفكير الجبري ،ويعتمد هذا الحوار
على نوع األسئلة التي يُو ّجهها المعلم إلى طالبه (السواعيHunter, 2014; Ontario Ministry of 2004 ،
Education, 2013؛ )

منهج البحث:
ُعرف بأنه :أسلوب في البحث ،يعتمد على جمع بيانات
استُخدم المنهج الوصفي المسحي لإلجابة عن أسئلة البحث .وي َّ
َعرف عليه ،ومعرفة جوانب القوة والضعف فيه ،ومدى صالحية هذا الوضع ،أو مدى الحاجة إلحداث
عن واقعٍ ما؛ وذلك للت ُّ
تغييرات جزئية ،أو كليّة فيه (عبيدات ،عبدالحق ،وعدس.)2012 ،
مجتمع البحث:
تَك َّون مجتمع البحث من جميع معلمات الرياضيات في المرحلة المتوسطة؛ في مدارس التعليم العام الحكومية للبنات
في مدينة الرياض خالل الفصل الثاني من العام الدراسي (1440-1439هـ) ،والبالغ عددهن ( )868معلمةّ ،
توزعن في ()287
مدرسة (إدارة التخطيط والمعلومات1440 ،هـ).
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عينة البحث:
ً
تَك َّونت عينة البحث من ( )30معلمة من معلمات الرياضيات للصفين الثاني والثالث متوسط ،في مدارس التعليم العام
الحكومية للبنات في مدينة الرياض .وقد تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية العنقودية ،حيث تم اختيار خمسة مكاتب للتعليم
عشوائياً ،هي( :البديعة ،جنوب ،الروابي ،الشفاء ،النهضة) من أصل تسعة مكاتب للتعليم في مدينة الرياض ،ثم اختيار ثالث
من المدارس المتوسطة التابعة لكل مكتب؛ فأصبح عدد المدارس المختارة ( )15مدرسة ،ثم اختيار معلمتين من كل مدرسة
بالطريقة العشوائية البسيطة إن كان في المدرسة أكثر من معلمتين للصفين الثاني والثالث متوسط.
أداة البحث:
تم استخدام بطاقة مالحظة؛ للوقوف على واقع الممارسات التدريسية لمعلمات الرياضيات -عينة البحث -المتعلقة بتنمية
مهارات التفكير الجبري لدى طالبات المرحلة المتوسطة داخل الصفوف الدراسية ،بواقع زيارتين لكل معلمة؛ وقد بلغ مجموع
الزيارات ( )60زيارة صفية ،وتم حساب متوسط الزيارتين لكل ممارسة ،ورصدها في استمارة الرصد النهائية ،واعتماد التحليل
الكمي للبيانات التي تم جمعها.
صدق أداة البحث:
تم التحقق من صدق بطاقة المالحظة بطريقة صدق ال ُمح ِ ّكمين؛ بعرض بطاقة المالحظة في صورتها األولية ،على
عدد من التربويين ،والمتخصصين في مناهج وطرق تدريس الرياضيات من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات العربية،
وعدد من مشرفي ومعلمي الرياضيات؛ بهدف استطالع آرائهم ،والتحقق من كفاية العبارات ،ووضوح وسالمة صياغتها،
وارتباط كل ممارسة بالمحور الذي تنتمي إليه.
ثبات أداة البحث:
المالح َ
ظتين ،بتطبيق البطاقة مبدئيا ً على عينة استطالعية ،باالشتراك
تم التحقق من ثبات بطاقة المالحظة بطريقة اتفاق
ِ
مع زميلة متعاونة ،ومن ثم حساب متوسط نسب االتفاق؛ بتطبيق معادلة كوبر ( ،)Cooper Equationحيث بلغ متوسط
المالحظتين ( ،)%88.84وهي نسبة مقبولة ،وتُعَ ُّد مؤشرا ً لثبات البطاقة.
نسب االتفاق بين
ِ

نتائج البحث:
تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )Statistical Package for the Social Sciences
)(SPSS؛ للتحليل االحصائي ،ومعالجة البيانات لإلجابة عن أسئلة البحث.
حيث استُخدمت التكرارات ،والنسب المئوية ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن أسئلة البحث
أداء معلمات الرياضيات للممارسات التدريسية المتعلقة بتنمية مهارات التفكير الجبري لدى
الثالثة األولى؛ التي تضمنت
وصف ِ
َ
طالباتهن؛ وقد جاءت النتائج كما في الجدول اآلتي:
جدول ( :)1المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ومستويات األداء للممارسات التدريسية لمعلمات الرياضيات
المتعلقة بتنمية مهارات التفكير الجبري
مستوى
المتوسط االنحراف
األداء
الحسابي المعياري
الممارسة
م
 المحور األول :الممارسات التدريسية المتعلقة بتنمية مهارات حل المشكالت الجبرية:
0.79
3.43
 1تعرض المشكلة الجبرية على الطالبات من
مرتفع
خالل طرح أسئل ٍة تُثير التأ ُّمل ،والتحليل،
والتفسير
0.85
3.07
 2تطلب ِمن الطالبات تحديد المتطلبات السابقة:
متوسط
(المفاهيم ،والتعميمات ،والمهارات) الالزمة
لحل المشكلة الجبرية

ترتيب ممارسات
المحور
1
4
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 3تُو ِ ّجه الطالبات إلى التعبير عن المشكلة
منخفض
الجبرية ،وإعادة صياغتها بكلماتهن الخاصة
شفهيا ً وكتابيا ً
5
1.19
2.77
 4تُساعد الطالبات على اكتشاف العالقات بين
متوسط
المعطيات والمطلوب
0.99
1.67
 5تطلب من الطالبات تحديد أوجه التشابه
12
منخفض
واالختالف بين المشكلة الجبرية الحالية،
جدا ً
والمشكالت الجبرية السابقة
9
0.00
2.00
 6تُو ِ ّجه الطالبات إلى استخدام إستراتيجيات
متنوعة ،ومناسبة لحل المشكلة الجبرية( :الحل
عكسياً ،حل مشكلة أبسط ،وضع قائمة من ّ
منخفض
ظمة،
.)..
6
0.61
2.73
 7تُتيح فرصة للطالبة لبناء خطة حل المشكلة
متوسط
الجبرية وتأملها
 8تُو ِ ّجه الطالبات إلى حل المشكلة الجبرية يدويا ً
8
0.34
2.13
منخفض
باستعمال الورقة والقلم ،وتقنيا ً باستعمال اآللة
الحاسبة ،أو أنظمة الجبر الحاسوبية
ً
0.58
3.37
 9تُر ِ ّكز على اإلجراءات والعمليات إضافة إلى
2
مرتفع
النواتج
 10ت ُ ّ
11
0.67
1.67
شجع الطالبات على التحقق من صحة حل
منخفض
المشكلة الجبرية باستخدام إستراتيجيات أخرى
جدا ً
للحل ،وتناقش الطالبات في معقولية الحل
3
0.77
3.27
ـراجـع أساليب الطالبات في حلول المشكالت
 11ت ُ ِ
مرتفع
الجبرية؛ لتقديم التغذية الراجعة المناسبة لهن
بنا ًء على ذلك
7
0.65
2.53
 12تُق ِدّم مشكالت جبرية متنوعة :مغلقة (لها ح ٌّل
متوسط
وحيد) ،مفتوحة (لها أكثر ِمن حل) ،مهام ذات
معلومات غير كافية ،إكمال نمط ُمع َ
طى...،..،
13
0.95
1.53
 13تُو ِ ّجه الطالبات ِمن خالل المشكالت الجبرية؛
منخفض
الكتشاف الترابط بين الجبر وفروع الرياضيات
جدا ً
األخرى ،وارتباطه بالعلوم األخرى ،ومجاالت
الحياة المختلفة
منخفض
0.39
2.47
المتوسط الحسابي /االنحراف المعياري للمحور
 المحور الثاني :الممارسات التدريسية المتعلقة بتنمية مهارات التمثيل في الجبر:
2
0.89
تُو ِ ّجه الطالبات الستخدام التمثيل الرياضي
 1المناسب( :محسوس ،رسومي ،جدولي ،عددي1.77 ،
منخفض
لفظي ،رمزي) أداة ً للتوضيح ،والتفسير،
والتفكير ،وحل المشكالت الجبرية
تُ ّ
3
0.75
1.63
شجع الطالبات على الترجمة بين التمثيالت
منخفض
 2الرياضية المختلفة (تحويلها من تمثيل إلى
جدا ً
آخر) لفكرة ،أو عالقة ،أو نمط ما
تُ ّ
5
0.26
1.07
شجع الطالبات على بناء تمثيالت رياضية
منخفض
 3مبتكرة( :لفظية ،ورسومية ،ومحسوسة) ذات
جدا ً
معنى بالنسبة َّ
لهن
1
منخفض
1.12
1.87
 4تُؤ ّكد على الطالبات مراعاة الدقة في التمثيل
1.97

0.71

10
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تُساعد الطالبات على توسيع مدى التمثيالت
منخفض
 5عن طريق توظيف التقنية في عرض المفاهيم،
جدا ً
واألفكار الجبرية ال ُم َج ّردة
4
0.26
1.23
تُق ّدِم مهاما ً جبريةً غير مألوفة تتطلب استخدام
منخفض
 6تمثيالت رياضية متعددة ،ونمذجة مواقف من
جدا ً
الحياة
منخفض جدا ً
0.48
1.43
المتوسط الحسابي /االنحراف المعياري للمحور
 المحور الثالث :الممارسات التدريسية المتعلقة بتنمية مهارات االستدالل الجبري:
3
متوسط
0.90
3.00
 1تُثير التساؤالت؛ لدفع الطالبات إلى تقديم
الحجج ،واألدلة ،واألمثلة ،والتفسيرات
7
منخفض
1.01
1.7
تطلب من الطالبات بناء تخمينات ،والتحقق
جدا ً
 2منها
تُ ّ
1.01
شجع الطالبات على المقارنة بين حجج مقبولة،
5
منخفض
2.13
 3أو التمييز بين حجة صحيحة وأخرى خاطئة
6
منخفض
0.82
2.00
وجه الطالبات إلى تقويم الحجج الجبرية
 4تُ ِ ّ
وتطويرها
 5تُ ّ
منخفض
0.68
شجع الطالبات على التنبؤ بتعميمات جبرية من
جدا ً
9
1.27
خالل مالحظة ،واستكشاف األنماط ،أو
التمثيالت المعطاة
2
مرتفع
0.71
3.3
وجه الطالبات إلى تأمل الحاالت الخاصة؛
 6تُ ِ ّ
للوصول إلى قاعدة رياضية عامة
1
مرتفع
0.60
3.47
وجه الطالبات إلى تطبيق قاعدة رياضية عامة
 7تُ ِ ّ
على الحاالت الخاصة التي تقع ضمن إطارها
4
منخفض
0.84
2.33
 8تُتُابع مناقشات الطالبات ،وتطلب منهن تقديم
تبريرات منطقية صائبة
8
منخفض
0.84
1.63
 9تُق ّدِم مهاما ً جبرية غير مألوفة تتطلب استخدام
جدا ً
التعميم ،وأنواع مختلفة من االستدالل
منخفض
0.53
2.31
المتوسط الحسابي /االنحراف المعياري للمحور
منخفض
0.39
2.10
المتوسط الحسابي /االنحراف المعياري للبطاقة ككل
ت الرياضيات للممارسات التدريسية المتعلقة بتنمية
أداء معلما ِ
يتضح من النتائج الموضحة في الجدول ( )1أن مستوى ِ
مهارات التفكير الجبري لدى طالبات المرحلة المتوسطة بشكل عام منخفض ،حيث بلغ المتوسط الحسابي (2.10من  :)4فقد
جاء مستوى أداء معلمات الرياضيات للممارسات التدريسية المتعلقة بتنمية مهارات حل المشكالت الجبرية منخفضاً؛ بمتوسط
حسابي ( 2.47من  ،)4حيث جاءت قيم المتوسطات الحسابية للممارسات التدريسية في الفترة ] ،[3.43 ،1.53إذ حققت
المعلمات أعلى أداء لهذا المحور بمستوى مرتفع في الممارسة( :تعرض المشكلة الجبرية على الطالبات من خالل طرح أسئل ٍة
تُثير التأ ُّمل ،والتحليل ،والتفسير)؛ بمتوسط حسابي ( 3.43من  ،)4ويمكن تفسير هذه النتيجة بإدراك معظم المعلمات أهمية
عرض المشكالت الجبرية بطريقة مثيرة لدافعية الطالبات ،مع مراعاة التسلسل المناسب والمنطقي في تقديمها؛ لتحفيز تفكير
الطالبات نحو حل المشكلة الجبرية ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العليان ( )2017التي أظهرت اهتمام المعلمين بهذه
الممارسة.
في حين جاء أقل أداء للمعلمات في الممارسة( :تُو ِ ّجه الطالبات ِمن خالل المشكالت الجبرية؛ الكتشاف الترابط بين
الجبر وفروع الرياضيات األخرى ،وارتباطها بالعلوم األخرى ،ومجاالت الحياة المختلفة)؛ بمستوى منخفض جداَ ،بمتوسط
حسابي ( 1.53من  ،)4ويمكن عزو هذه النتيجة إلى تجاهل معظم المعلمات الكتشاف الترابط؛ وقد يعود سبب ذلك إلى اعتقادهن
بعدم أهميته ،على الرغم من َّ
أن مناهج سلسلة ماجروهل تُوليه اهتماما ً كبيراً؛ من خالل تضمينها لمشكالت رياضية تُظ ِهر ترابط
فروع الرياضيات المختلفة ،ومشكالت تربط الرياضيات بالعلوم األخرى ،ومشكالت رياضية تُعبّر عن مواقف واقعية في بيئة
الطالبة المحلية ،مما َيقُود الطالبات إلى اكتشاف المعرفة الرياضية ،وتطبيقها في مواقف حياتية ،وبالتالي َي ْشعرن بقيمة الرياضيات
في حياتهن ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراستي (الرويلي والحربي2018 ،؛ المالكي والسلولي )2018 ،اللتين أظهرتا ضعف
اهتمام المعلمين بعملية الترابط.
1.00

0.00
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وعلى الرغم من أن مستوى أداء المعلمات للممارسات التدريسية في هذا المحور كان أعلى محاور البطاقة الثالثة ،إال
أنه ظهر بمستوى دون المأمول.
جاء مستوى أداء معلمات الرياضيات للممارسات التدريسية المتعلقة بتنمية مهارات التمثيل في الجبر منخفضا ً جداً؛
بمتوسط حسابي ( 1.43من  ،)4فقد جاءت قيم المتوسطات الحسابية للممارسات التدريسية في الفترة ] ،[1.87 ،1حيث جاء
أعلى أداء للمعلمات في هذا المحور بمستوى منخفض في الممارسة( :تُؤ ّكد على الطالبات مراعاة الدقة في التمثيل)؛ بمتوسط
حسابي ( 1.87من  ،)4وتُفسَّر هذه النتيجة بأن معظم المعلمات لم يُش ّجعن الطالبات على الدقة في التمثيل عند تدريس الجبر؛
وقد يعود سبب ذلك إلى اعتقادهن بعدم أهميته.
ُ
وكانت المعلمات أقل أدا ًء في الممارسة( :تساعد الطالبات على توسيع مدى التمثيالت عن طريق توظيف التقنية في
عرض المفاهيم ،واألفكار الجبرية ال ُم َج ّردة)؛ بمستوى منخفض جداً ،بمتوسط حسابي ( 1من  ،)4ويمكن عزو هذه النتيجة
المتدنية جدا ً إلى افتقار بيئة المدارس إلى الوسائل الت َقنيّة؛ فغالبية المدارس التي ت َ ّمت زيارتها ال يوجد فيها معامل خاصة
بالرياضيات ،أو آالت الحاسبة البيانية على األقل ،على الرغم من إشارة وثيقة مبادئ ومعايير الرياضيات المدرسية ( NCTM,
 )2000إلى أهمية التقنية بوصفها مبدأ ً أساسيا ً من مبادئ الرياضيات المدرسية .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراستي (الحارثي،
2017؛ الحليسي )2015 ،اللتين أظهرتا ضعف اهتمام المعلمين بتوظيف التقنية في التمثيل.
وقد ظهر مستوى أداء المعلمات للممارسات التدريسية في هذا المحور في الترتيب األخير من محاور البطاقة؛ حيث
أظهرت نتائجه ضعف اهتمام المعلمات بالتمثيل بأنواعه في تدريس الجبر ،ويترتب على ذلك أيضا ً ضعف اهتمامهن بالدقة في
التمثيل بالرغم من إشارة وثيقة المعايير األساسية المشتركة للرياضيات (CCSSO, & CCSSM) (NGA Center
 )2010إلى أهميته.
جاء مستوى أداء معلمات الرياضيات للممارسات التدريسية المتعلقة بتنمية مهارات االستدالل الجبري منخفضاً؛
بمتوسط حسابي ( 2.31من  ،)4فقد جاءت قيم المتوسطات الحسابية للممارسات التدريسية في الفترة]  ،[3.47 ،1.27حيث
وجه الطالبات إلى تطبيق قاعدة رياضية عامة على
حققت المعلمات أعلى أداء لهذا المحور بمستوى مرتفع في الممارسة( :ت ُ ِ ّ
الحاالت الخاصة التي تقع ضمن إطارها)؛ بمتوسط حسابي ( 3.47من  ،)4فهذه الممارسة ت ُ َع ُّد من الممارسات األكثر شيوعا ً
في تدريس الرياضيات ،ربما يعود السبب في ذلك إلى عدم احتياج هذه الممارسة لجهود كبيرة من قِبَل المعلمة في الحصة وإنما
يتم العمل بها تكراراً ،أو العتقاد معظم المعلمات بمناسبة هذه الممارسة للبيئة الصفيّة التي َيكثُر فيها عد ُد الطالبات في الفصل،
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراستي (الشدي2016 ،؛ اليامي )2012 ،اللتين أظهرتا قيام المعلمات بهذه الممارسة بدرجة
مرتفعة.
ُ
ّ
وكانت المعلمات أقل أدا ًء في الممارسة( :تشجع الطالبات على التنبؤ بتعميمات جبرية من خالل مالحظة ،واستكشاف
األنماط ،أو التمثيالت ال ُمع َ
طاة)؛ بمستوى منخفض جداً ،بمتوسط حسابي ( 1.27من  ،)4ويمكن عزو هذه النتيجة إلى قصور
ُ
كبير في بناء معرفة الطالبة ،وتتفق
دور
إدراك المعلمات بأن المالحظة واالستكشاف تعَ ُّد من أهم عمليات التعلم وأبسطها ،ولها ٌ
ُ
هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العليان ( )2017التي أظهرت ضعف اهتمام المعلمين بتشجيع الطالب على استكشاف األنماط
والعالقات الرياضية.
أما مهارة التنبؤ بالتعميمات الجبرية فتتطلب من الطالبة المقدرة على التعبير بالرموز؛ فالنجاح في ذلك مرتبط بجودة
بُنيتها المعرفية في الرياضيات؛ لذلك يتطلب من المعلمات االهتمام بذلك ُمسبقاً.
ولإلجابة عن سؤالي البحث الرابع والخامس تم استخدام االختبار الالمعلمي مان ويتني ( Mann-Whitney
 )Testالختبار داللة الفروق بين مستويات أداء معلمات الرياضيات للممارسات التدريسية ،في ضوء متغيري الخبرة في
التدريس ،والدورات التدريبية في طرق تدريس الرياضيات .وكانت النتائج كاآلتي:
جدول ( :)2نتائج اختبار مان ويتني ( )Mann-Whitney Testلدراسة الفروق بين مستويات أداء معلمات الرياضيات
في ضوء متغير الخبرة في التدريس
مستوى التعليق
قيمة Mann-
متوسط
عدد
الخبرة في
الداللة
Whitney
المعلمات الرتب
التدريس
المحور
 0.027دالة *
299.00
12.59
14
10سنوات فأقل
الممارسات التدريسية المتعلقة بتنمية
17.58
16
أكثر من 10
مهارات حل المشكالت الجبرية
سنوات
 0.536غير
408.50
14.55
14
10سنوات فأقل
الممارسات التدريسية المتعلقة بتنمية
دالة
15.87
16
أكثر من 10
مهارات التمثيل في الجبر
سنوات
0.052
317.00
12.91
14
10سنوات فأقل
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الممارسات التدريسية المتعلقة بتنمية
مهارات االستدالل الجبري
الممارسات التدريسية المتعلقة بتنمية
مهارات التفكير الجبري ككل

أكثر من 10
سنوات
10سنوات فأقل
أكثر من 10
سنوات

16

17.30

14

12.55

16

17.62

296.500

0.025

غير
دالة
دالة *

* دالة عند مستوى ()≤ α 0.05
يتضح من النتائج الموضحة في الجدول ( )2وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )≤ α 0.05بين متوسطات
أداء معلمات الري اضيات للممارسات التدريسية المتعلقة بتنمية مهارات التفكير الجبري لدى طالبات المرحلة المتوسطة في
الممارسات بشكل عام ،وفي المحور األول – مهارة حل المشكالت الجبرية -تُعزى إلى متغير الخبرة في التدريس لصالح
المعلمات الالتي خبرتهن أكثر من ( )10سنوات ،ويمكن عزو هذه النتيجة إلى اهتمام معظم المعلمات األكثر خبرة في التدريس
بمهارة حل المشكالت الرياضية؛ باعتبارها أساس االختبارات التقويمية لمادة الرياضيات ،فعلى الرغم من تدني نتائج بعض
الممارسات التدريسية في هذا المحور إال أن المعلمات -الالتي خبرتهن أكثر من ( )10سنوات -حقّقن فيها أدا ًء مرتفعا ً أو
متوسطاً .كما أن سنوات الخبرة في التدريس يمكن أن تُحسّن الممارسات التدريسية ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة خليل
( )2016التي أظهرت وجود أثر لمتغير الخبرة في الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات في مكونات القوة الرياضية لصالح
من تزيد خبرتهم عن ( )10سنوات .وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسات (الشدي2016 ،؛ العتيبي2015 ،؛ اليامي)2012 ،
التي أظهرت عدم وجود أثر لمتغير الخبرة في الممارسات التدريسية لمعلمات الرياضيات.
جدول ( :)3نتائج اختبار مان ويتني ( )Mann-Whitney Testلدراسة الفروق بين مستويات أداء معلمات
الرياضيات في ضوء متغير الدورات التدريبية في طرق تدريس الرياضيات
متوسط قيمة  Mann-مستوى التعليق
عدد
الدورات التدريبية في
الداللة
Whitney
طرق تدريس الرياضيات المعلمات الرتب
المحور
 0.727غير
424.50
14.89
16
 3دورات فأقل
الممارسات التدريسية المتعلقة
دالة
15.67
14
بتنمية مهارات حل المشكالت أكثر من  3دورات
الجبرية
 0.857غير
436.50
15.07
16
 3دورات فأقل
الممارسات التدريسية المتعلقة
دالة
بتنمية مهارات التمثيل في الجبر
15.46
14
أكثر من  3دورات
 0.727غير
424.50
14.89
16
 3دورات فأقل
الممارسات التدريسية المتعلقة
دالة
بتنمية مهارات االستدالل الجبر
15.67
14
أكثر من  3دورات
 0.841غير
434.50
15.04
16
 3دورات فأقل
الممارسات التدريسية المتعلقة
دالة
الجبري
بتنمية مهارات التفكير
15.49
14
أكثر من  3دورات
ككل
يتضح من النتائج الموضحة في الجدول ( )3عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )≤ α 0.05بين متوسطات
أداء معلمات الرياضيات للممارسات التدريسية المتعلقة بتنمية مهارات التفكير الجبري لدى طالبات المرحلة المتوسطة في
الممارسات بشكل عام ،وفي الممارسات الخاصة بكل مهارة من المهارات الثالث تُعزى إلى متغير الدورات التدريبية في طرق
تدريس الرياضيات ،وتُفسَّر هذه النتيجة بعدم حصول معظم معلمات الرياضيات على دورات تدريبية لتعزيز ممارساتهن
التدريسية المتعلقة بتنمية مهارات التفكير الجبري لدى طالباتهن ،وكذلك قصور البرامج التدريبية الخاصة بطرق تدريس
الرياضيات؛ فهي برامج نظرية ال ترتقي إلى مستوى الممارسة الميدانية ،أو أنها تُقدَّم للمعلمات مختصرة في فترة قصيرة ،وعدم
إعطائهن الوقت الكافي الكتساب المهارات وتطبيقها ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراستي (الشدي2016 ،؛ اليامي)2012 ،
اللتين أظهرتا عدم وجود أثر لمتغير الدورات التدريبية في الممارسات التدريسية لمعلمات الرياضيات ،وتختلف مع نتيجة دراسة
الناهض ( )2015التي أظهرت وجود أثر دال لمتغير الدورات التدريبية في الممارسات التدريسية لمعلمات الرياضيات.
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توصيات البحث:
 اهتمام المعلمات بالترجمة بين التمثيالت الرياضية المختلفة (تحويلها من تمثيل إلى آخر) ،وتشجيع الطالبات على بناء
تمثيالت رياضية مبتكرة( :لفظية ،ورسومية ،ومحسوسة) ذات معنى بالنسبة َّ
لهن.
 اهتمام المعلمات بتقديم مهام جبرية غير مألوفة تتطلب استخدام التمثيالت الرياضية المتعددة ،وكذلك استخدام التعميم،
وأنواع مختلفة من االستدالل.
 تقديم مشرفات الرياضيات الدعم المهني الالزم لمعلمات الرياضيات ،ومساعدتهن على استهداف تنمية مهارات التفكير
الجبري لدى طالباتهن ،من خالل القراءات ال ُم َو َّجهة ،والندوات العلمية ،وإرشادهن للمصادر المتخصصة ،وعقد ورش
عمل ،ودروس تطبيقية خاصة بهذا الموضوع ،ومتابعة أثر ذلك.


االهتمام بإثراء البيئة الصفيّة بالوسائل التعليمية ،والتقنيات الحديثة ال ُمعيّنة على تنمية مهارات التفكير الجبري لدى
الطالبات ،وتدريب المعلمات عليها.



عقد برامج تدريبية لتعريف المعلمات بطبيعة التفكير الجبري ،وأهميته ،ومهاراته؛ لرفع مستوى ممارساتهن التدريسية
المتعلقة بتنميته لدى الطالبات ،والتركيز على الجانب التطبيقي في هذه البرامج ،ومتابعة أثر التدريب.
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مستوى الممارسات التدريسية لمعلمات الرياضيات في المرحلة المتوسطة بمدينة بريدة في
ضوء مهارات طرح المسألة الرياضية
 خالد بن عبدهللا المعثم.د.أ
حنان بنت سليمان النقيدان.أ
كلية التربية بجامعة القصيم
المستخلص
،هدفت الدراسة إلى تحديد الممارسات التدريسية ال ُمنَ ِ ّمية لمهارات طرح المسألة الرياضية لدى طالبات المرحلة المتوسطة
 واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المسحي.ثم قياس مستوى هذه الممارسا ت لدى معلمات الرياضيات في المرحلة المتوسطة
. وبطاقة مالحظة، استبانة ُمو َّجهة إلى خبراء تعليم الرياضيات: هما، وأ ُ ِعدّت أداتان لتحقيق أهدافها،في اإلجابة عن أسئلتها
 معلمات الرياضيات: والثانية،خبيرا
)30(  وبلغت عينتها، خبراء تعليم الرياضيات: األولى،وتكون مجتمع الدراسة من فئتين
ً
ّ
 تحديد: وتوصلت الدراسة إلى.) معلمة30(  وبلغت عينتها،في مدارس المرحلة المتوسطة التابعة إلدارة التعليم بمدينة بريدة
 ُمقسَّمة،) ممارسة تدريسية ينبغي أن تقوم بها معلمات الرياضيات لتنمية مهارات طرح المسألة الرياضية لدى الطالبات30(
.) ممارسة تدريسية خاصة باستراتيجيات طرح المسألة13( و،) ممارسة تدريسية عامة في مهارات طرح المسألة17( :إلى
وجاء مستوى الممارسات التدريسية العامة لمعلمات الرياضيات المن ِ ّمية لمهارات طرح المسألة الرياضية بدرجة ضعيفة؛
ّ ِ  كما لم ت ُ ِو.) بعد الطرح، أثناء الطرح،وظهرت الممارسات التدريسية العامة بدرجة ضعيفة في األبعاد الثالثة (قبل الطرح
ظف
ي استراتيجية في طرح المسألة الرياضية أثناء تنفيذهن لدروس "استراتيجية حل المسألة" عدا استراتيجية
ّ معلمات الرياضيات أ
. والتي ظهر مستوى توظيفها بدرجة ضعيفة أيضًا،""استهداف حل معين
Abstract
The study aimed at identifying the teaching practices of mathematics teachers for
the development of the skills of posing a mathematics problem among middle-school
students, and then to measure the level of these practices among mathematics teachers
at the middle school level. The study adopted the descriptive survey approach in
answering its questions, and prepared two tools to achieve its objectives: a questionnaire
addressed to the experts in mathematics teaching and a note card of middle school
teachers. The study population consisted of two categories, the first: mathematics
teaching experts, with a sample of 30 experts, the second: mathematics female teachers
in middle-schools of the Education Department in Buraidah city with a sample of (30)
female teachers. The study conducted: to identify (30) teaching practices that should be
performed by mathematics teachers to develop the skills of the mathematics problems
posing among students, divided into: (17) general teaching practices in the skills of posing
a mathematics problem and (13) teaching practices of the strategies of posing a
mathematics problem. The degree of the level of the general teaching practices of
mathematics teachers that develop the skills of posing a mathematics problem was weak.
And the General teaching practices had a weak degree in the three dimensions: (before
posing, during posing, after posing a mathematics problem). However, the mathematics
teachers also did not employ any strategy for posing a mathematics problem, while
carrying out the lessons of "problem solving strategy", except for the strategy of "targeting
a particular solution" which its level of employment was weak too.

:المقدمة
 اهتمامها بعملية حل المسألة الرياضية،من أهم ما تميزت به مناهج الرياضيات المطبقة حاليًا في المملكة العربية السعودية
 ومهارات وتطبيقات عليها،زود الطالب بخطط (استراتيجيات) مالئمة لحل المسألة
ِ ّ ُ )؛ حيث تProblems Solving(
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للصفوف ،من األول إلى الخامس .ويستمر الطالب في الصفوف من السادس إلى الثامن في تعلُّم مهارات وطرق حل المسألة
وتطبيقها؛ إذ تتوافر لهم فرص مستمرة لتطبيق مهارات الرياضيات ،وح ّل المسائل باستعمال التفكير البصري ،واالستدالل
المنطقي ،والحس العددي ،والجبر (وزارة التربية والتعليم2009 ،م ،ص 12م).
وتُعَ ّد عملية "طرح المسائل الرياضية" ( )Problems Posingإحدى المهارات األساسية في التعامل مع المسائل،
فإذا كانت القدرة على حل المسائل الرياضية هي الهدف الرئيس من التعامل مع المسائلّ ،
فإن عملية طرح المسألة هي إحدى
العوامل المهمة المؤثرة في اكتساب القدرة على الحل ،ويرجع السبب في ذلك إلى ما يتأثّر به المتعلم ،سواء من حيث شكل
المسألة وطريقة صياغتها ،أو مضمونها ،أو كمية المعلومات المتض َّمنة فيها وطريقة َع ْرضها (محمد2012 ،م ،ص .)110لذا
اعتُبرت عملية طرح المسألة الرياضية إحدى المعايير األساسية في تعليم الرياضيات ،حيث أوصى المجلس الوطني األمريكي
لمعلمي الرياضيات ( )NCTM,1991, p.95بضرورة االهتمام بطرح المسائل الرياضية ،ودعا إلى تزويد الطالب بمهمات
تتطلب صياغة المسائل الرياضية ،وزيادة الفرص المتاحة لدراسة األسئلة وصياغتها من خالل عرض حاالت مختلفة لمسأل ٍة
ما ،وإلى توفير فرص للطالب لصياغة مسائل رياضية وطرح مسائل جديدة بتعديل وتغيير شروط وظروف مسائل معطاة.
وتعرف عملية "طرح المسألة الرياضية" بأنّها :قدرة الطالب على تكوين مسائل جديدة من معلومات مسألة معطاة ،وذلك
ّ
باتباع استراتيجيات مختلفة ( ،)Gonzales,1994, 79ويظهر ذلك من خالل عدّة مهارات متدرجة المستويات؛ يتمثل
المستوى الصعب منها (المر ّكب) في تحويل المسألة األصلية إلى مسألة برهان رياضي أو تعميم ،بينما يكون المستوى المتوسط
بتغيير المسألة األصلية إلى مسألة جديدة ذات صلة بالمسألة األصلية أو بتغيير نوع البيانات أو الشروط المحددة ،أما المستوى
البسيط فيتمثَّل في تغيير قيم البيانات المتض َّمنة في المسألة األصلية (أبو علوان وإبراهيم2007 ،م ،ص.)92
وتهتم الدراسات الحديثة بالبحث عن الروابط بين حل المسألة الرياضية وطرحها ،حيث أ ّكدت تلك الدراسات أن نوعية
المسائل التي يطرحها الطالب قد تعمل كمؤشر لجودة قدرتهم على حلها .وإليجاد العالقة بين حل المسألة الرياضية وطرحها؛
قام سيلفر وكاي ( )Cai, 1996 & Silverبتحليل إجابات أكثر من ( )500طالب من طالب المرحلة المتوسطة على اختبار
يتطلّب منهم طرح ثالثة مسائل ،وتم تحليل المسائل المطروحة وفقًا لقابلية الحل ،والتعقيد اللغوي ،والتعقيد الرياضي ،وأوضحت
النتائج أن الطالب ذوي األداء الجيد في ح ّل المسائل؛ استطاعوا طرح مسائل أكثر عددًا وتعقيدًا من ذوي األداء الضعيف (في:
.)pp.14-15،2015، Cai & Ellerton & Singer
ودعوة الطالب إلى طرح مسائل رياضية تتم بتوجيه االنتباه إلى عدّة عمليات ،هي (حمادة2009 ،م ،ص:)34
 االرتباط ( :)Associationحيث يتم طرح مسائل تخص عالقة الترابط بين األفكار والمفاهيم الرياضية.
 التشابه ( :)Analogyحيث يتم طرح مسائل تعتمد على التخيل.
 التعميم  :))Generalizationحيث يتم طرح مسائل رياضية تخص تعميم النتائج أو األسباب أو العوامل.
 التناقض  :))Contradictionحيث يتم طرح مسائل تعتمد على عمل تناقضات للمعطيات ،مستخد ًما فكرة :ماذا لو لم؟
(What if not؟).
ً
أشكاال مختلفة ،حيث تتم عملية الطرح قبل ح ّل المسألة
ويشير سيلفر ( )Silver,1994, p.20إلى أن لطرح المسألة
ُكون فيه الشخص مسائل من مواقف مثيرة .وأما أثناء الحل :فتُعاد فيه صياغة المسألة ،ويتم
أو أثناءه أو بعده ،فأما قبل الحل :في ّ
تفتيتها إلى مسائل أصغر بهدف حلها .وأما بعد الحل :وهو ما يُعرف بتوسيع نطاق المسألة ،أو توليد مسائل جديدة؛ فتُعدّل فيه
أهداف المسألة المحلولة أو شروطها.
وتُشير أدبيات تعليم الرياضيات إلى أهمية مشاركة الطالب في عملية طرح المسائل أثناء تدريس حل المسائل الرياضية،
حيث (سالم2011 ،م ،ص:)71
 تساعدهم في تنمية مزيد من الرؤية الحقيقية للمعارف والمعلومات الرياضية.
 تعزز نموهم الرياضي؛ ألنها تدمج الطالب بصورة فعّالة في ابتكار مسائلهم الرياضية ،وحل المسائل المفتوحة ،واختبار
التخمينات.
مصدرا لبناء مسائل جديدة.
 تُش ِ ّجعهم على فَ ْهم البنية األساسية للمسائل ،وعلى استخدامها بوصفها
ً
سر ربطهم بين مكونات المعرفة الرياضية ،فقد تستلزم عملية الطرح الربط بين أكثر من بنية معرفية.
 تُي ِ ّ
 تتيح الفرصة الكتشافهم مواضع الصعوبات والخطأ في استيعابهم للموضوعات الرياضية.
 تساعدهم في تنمية مهارات التفكير العليا ،وتجعلهم يشعرون بأنهم أكثر انخرا ً
طا في عملية التعلم.
 تزيد من دافعيتهم نحو دراسة الرياضيات ،وتناقص مظاهر الخوف والقلق من دراسة الرياضيات لديهم.
ّ
يتجزأ من حياة المتعلم
كما تعتبر عملية طرح المسائل من عادات العقل الست عشرة التي ينبغي أن تكون جز ًءا ال
اليومية ،ويجب االهتمام بها ،وتدعيمها ،وتعزيزها (مازن2011 ،م ،ص ،)64والتي تُعَ ّد من سمات المفكرين األذكياء الذين
يحتاج إليهم المجتمع في بنائه ،وتقدُّمه بين األمم.
لذا ينبغي لمعلمي الرياضيات تشجيع طالبهم على ابتكار مسائلهم الخاصة ،حتى يكونوا قادرين على ربط المفاهيم
المختلفة باهتماماتهم الخاصة وخبراتهم وقدراتهم الرياضية ،ويساعدهم ذلك أيضًا في تنمية قدراتهم على ح ّل المسألة الرياضية
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عن طريق استقصاء مسائل مرتبطة بالمسألة األصلية وإيجاد حلولها ( .)Manon,1996, pp.530-532كما ينبغي للمعلمين
توفير البيئة الجيدة التي تساعد على التواصل الفعّال للطالب ،وذلك عن طريق تشجيعهم على المشاركة في طرح المسائل،
وتقييمها ،وتحليل مبررات اآلخرين ونقدها ،وتنمية عملية االكتشاف الذاتي لدى الطالب وتوظيفها في عملية بناء المعرفة ،وتنمية
الوعي الذاتي لديه بأنه مسؤول عن ت َعلُّمه (.)Jahanshahloo, 2013, pp.58 & Ghasempour, Bakar
لذا؛ فعملية "طرح المسألة" تُش ِ ّكل جانبًا حاس ًما في عمل المعلم ،سواء في طرح مسائل رياضية للطالب أو في مساعدة
طالبه على تنمية مهاراتهم في طرح المسألة الرياضية ،وهذه التنمية ال تحدث دون تم ُّكن المعلم من هذه المهارات وقدرته على
تعليمها لطالبه.
مشكلة الدراسة:
كبيرا من اهتمام الباحثين والممارسين في مجال تدريس الرياضيات ،بعد أن
نال موضوع "حل المسألة الرياضية" حي ًّزا ً
أصدر  NCTMورقته الشهيرة عام 1980م ،وأوصى بأن يكون حل المسألة الرياضية هو البؤرة التي تجتمع حولها الرياضيات
في المدارس بمراحل التعليم المختلفة ( .)NCTM,1980وفي عام 1989م أ ّكد المجلس على هذه التوصية في أول وثيقة
معايير يُصدرها المجلس "معايير المنهج والتقويم للرياضيات المدرسية" ،فكان المعيار األول "الرياضيات كحل للمسألة"
( ،)NCTM,1989كما جدَّد المجلس هذه التوصية أيضًا عام 2000م عندما أصدر وثيقة "المبادئ والمعايير للرياضيات
ض ْمن معايير العمليات الرياضية التي يجب العمل على تنميتها واالهتمام بها (.)NCTM,2000
المدرسية" ،وت ّم إدراجها ِ
وتناول الباحثين لها بالدراسة والبحث؛ فإن هذا االهتمام
وعلى الرغم من االهتمام الكبير بعملية "حل المسألة الرياضية"،
ُ
لم ينعكس على عملية "طرح المسألة الرياضية" ،حيث تبيَّن -من خالل الرجوع إلى قواعد البيانات المتوافرة -أن هذه العملية لم
ي رسالة علمية في المملكة العربية
تن َْل االهتمام الذي تستحقّه ،فالدراسات العربية التي تناولتها قليلة ،كما لم يتم الوقوف على أ ّ
السعودية استهدفت هذه العملية بشكل مباشر ،على الرغم من تأكيد وثائق تعليم الرياضيات على أهميتها.
وقد أكدت وثيقة معايير  NCTMلعام  ))2000أنه يجب على معلمي الرياضيات أن يُش ّجعوا طالبهم على طرح
وصياغة مس ائل رياضية مثيرة مبنية على مواقف متعددة داخل الرياضيات وخارجها (المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات،
2013م ،ص .)408وتساءل إلرتون ( )Ellerton,2018,p.111ع ّما إذا كان الوقت قد حان لالعتراف بأن عملية "طرح
ي عملية للنمذجة الرياضية ،فال يمكن نمذجة المسألة وحلّها ما لم تكن قد ُ
طرحت ً
أوال.
المسألة" ال تق ّل أهمية عن "حلّها" في أ ّ
ي
كما أبدى اندهاشه من قلة اهتمام مؤلفي فصول كتاب "خالصة وافية للبحث في تعليم الرياضيات" بهذه العملية ،حيث لم ت َِر ْد أ ّ
إشارة إلى أدبيات طرح المسألة في جميع فصول "الخالصة" باستثناء الفصول ( ،)34 ،30 ،6حيث وردت فيها إشارات
موجزة؛ مما يؤكد ضرورة إتاحة الفرص أمام الطالب بالمشاركة في طرح وتكوين المسائل الرياضية من خالل اتّباع
االستراتيجيات التي تساعدهم على طرح مسائل تَتّسم باالبتكار واإلبداع.
وبنا ًء على ذلك؛ فإن تنمية مهارات طرح المسألة الرياضية لدى الطالب ت ُ َع ّد جز ًءا مه ًّما في تعليم وتعلُّم الرياضيات،
ُكونها
وهذه التنمية ال تحدث دون تم ّكن المعلم من هذه المهارات وقدرته على تعليمها لطالبه .فمن المعروف أن المواقف التي ي ّ
المعلم أثناء التدريس داخل حجرة الدراسة تُحدث التفاعل ،وتساعد الطالب على االستقصاء والبحث والتجريب؛ فالمعلم هو
جو تعليمي جيد من خالل استخدام أفضل الطرق التدريسية واالستراتيجيات المناسبة (سليمان1999 ،م،
المسؤول عن تهيئة ّ
ومن ث َ َّم إذا نجح المعلمون في استخدام ممارسات تدريسية فعالة في ضوء استراتيجيات طرح المسألة الرياضية ،فإن
صِ ،)163
ذلك يساعد على تنمية مهارات طرح المسألة الرياضية لدى طالبهم .و ّكل ذلك يؤكد أهمية معرفة ممارسات معلمي الرياضيات
في هذا المجال؛ والذي يعتبر من األولويات البحثية الرئيسة في مجال تعليم وتعلُّم الرياضيات في المملكة العربية السعودية
(البلوي2010 ،م ،ص.)91
وقد أشارت نتائج بع ض الدراسات العربية إلى ضعف مستوى الطالب في مهارات طرح المسألة الرياضية ،كما في
دراسة سالم (2011م) على طالب المرحلة المتوسطة ،ودراسة مصطفى (2015م) على طالب المرحلة االبتدائية ،ودراسة
البدرية (2017م) على طالب المرحلة الثانوية ،وأشارت دراسة محمد (2012م) إلى أن المسائل الرياضية التي يقوم المعلمون
كثيرا من األخطاء اللغوية والتعبيرية.
والطالب المعلمون بصياغتها تقليدية ونمطية ،وتتضمن ً
سا على ما سبق؛ تحددت مشكلة الدراسة في التعرف على مستوى الممارسات التدريسية لمعلمات الرياضيات في
وتأسي ً
المرحلة المتوسطة بمدينة بريدة في ضوء مهارات طرح المسألة الرياضية.
أسئلة الدراسة:
سعت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما الممارسات التدريسية التي ينبغي أن تقوم بها معلمات الرياضيات لتنمية مهارات طرح المسألة الرياضية لدى طالبات
المرحلة المتوسطة من وجهة نظر خبراء تعليم الرياضيات؟
 .2ما مستوى الممارسات التدريسية لمعلمات الرياضيات المن ِ ّمية لمهارات طرح المسألة الرياضية لدى طالبات المرحلة
المتوسطة بمدينة بريدة؟
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 .3ما مستوى توظيف معلمات الرياضيات في المرحلة المتوسطة بمدينة بريدة الستراتيجيات طرح المسألة الرياضية أثناء
تنفيذهن لدروس "استراتيجية ح ّل المسألة"؟
أهداف الدراسة:
سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 .1إعداد قائمة بالممارسات التدريسية التي ينبغي أن تقوم بها معلمات الرياضيات لتنمية مهارات طرح المسألة الرياضية لدى
طالبات المرحلة المتوسطة من وجهة نظر خبراء تعليم الرياضيات.
 .2التعرف على مستوى الممارسات التدريسية لمعلمات الرياضيات المن ِ ّمية لمهارات طرح المسألة الرياضية لدى طالبات
المرحلة المتوسطة بمدينة بريدة.
 .3التعرف على مستوى توظيف معلمات الرياضيات في المرحلة المتوسطة بمدينة بريدة الستراتيجيات طرح المسألة الرياضية
أثناء تنفيذهن لدروس "استراتيجية ح ّل المسألة".
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أهمية الدراسة:
تمثلت أهمية الدراسة في كونها:
 .1يمكن أن تفيد معلم الرياضيات في تعريفه بمهارات طرح المسألة الرياضية ،وأهم الممارسات التدريسية التي ينبغي أن يقوم
بها لتنمية تلك المهارات؛ مما قد يكون له األثر في تحسين تعلُّم طالبه.
 .2يمكن أن ت ُساعد في الكشف عن مستوى الممارسات التدريسية لمعلمات الرياضيات المن ِ ّمية لمهارات طرح المسألة الرياضية
لدى طالبات المرحلة المتوسطة؛ مما قد يساعد المسؤولين في وزارة التعليم في توجيه برامج التنمية المهنية نحو االهتمام
بهذا الموضوع.
 .3قد تُسهم في توجيه القائمين ع لى برامج إعداد معلمي الرياضيات إلى االهتمام بمهارات طرح المسألة الرياضية من خالل
تضمينها في تلك البرامج.
حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود اآلتية:
 في الحدود الموضوعية :تحديد مستوى الممارسات التدريسية للمعلمات الرياضيات المن ِ ّمية لمهارات طرح المسألة الرياضية
ّ
توظيفهن
لدى طالبات المرحلة المتوسطة ،من خالل مالحظة أدائهن في دروس "استراتيجية ح ّل المسألة" ،وتحديد مستوى
الستراتيجيات طرح المسألة الرياضية اآلتية :طرح مسألة حرة ،وعرض التمثيالت ،واستهداف ح ّل معين ،والتمثيل ،وطرح
مسألة شبه منظمة ،وطرح مسألة مشابهة ،وتبسيط المسألة ،والتسلسل ،وتغيير الهدف ،وطرح مسألة منظمة ،و"ماذا لو..؟"،
والتعميم.
ُ
 الحدود المكانية :طبِّقت الدراسة على معلمات الرياضيات في المرحلة المتوسطة بمدينة بريدة في المملكة العربية السعودية.
 الحدود الزمانيةُ :
طبِّقت الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 1440/1439هـ.
مصطلحات الدراسة:
تعرف هذه العملية بأنها :القدرة على توليد مسائل
):
Mathematical
Problem
Posing
(
الرياضية
طرح المسألة
ّ
جديدة أو إعادة صياغة مسائل معطاة؛ لجعلها أكثر سهولة للوصول إلى الحل ،وبالتالي فإن عملية طرح المسألة يمكن أن تَحْ دُث
عرف إجرائيًّا في هذه الدراسة بأنها :قدرة طالبة
قبل حل المسألة الرياضية ،أو أثناءها ،أو بعد حلها  .))Silver,1994,p19وت ُ َّ
المرحلة المتوسطة على صياغة وتكوين مسائل رياضية ذات عالقة بالموقف التعليمي ،حيث يتم تكوين مسائل من بيانات معطاة،
أو إعادة صياغة مسائل متض َّمنة في الكتاب المدرسي ،بحيث تكون المسألة الرياضية المطروحة جيدة الصياغة وقابلة للحل؛
وذلك بواسطة إحدى استراتيجيات طرح المسألة الرياضية.
الممارسات التدريسية ( :)Teaching practicesهي :السلوكيات ،أو األفعال ،أو الطرق التي يستخدمها المعلمون داخل
الصف لتقديم المادة التعليمية؛ بغرض إحداث التعلم لدى الطالب (الصغير والنصار ،2002،ص.)38
ويُقصد بها إجرائيًّا في هذه الدراسة :ك ّل ما تقوم به معلمة الرياضيات في المرحلة المتوسطة من سلوكيات (أقوال أو أفعال)
داخل الصف الدراسي لتنمية مهارات الطالبة في طرح المسألة الرياضية ،والتي تقاس بالمتوسط الحسابي الذي تحصل عليه
المعلمة في بطاقة المالحظة التي أ ُ ِعدّت لهذا الغرض.
منهج الدراسة:
انطالقًا من مشكلة الدراسة وأهدافها؛ اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي في اإلجابة عن أسئلتها ،وهذا ما يتفق مع
إجراءات الدراسة.
مجتمع وعينة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من فئتين ،هما:
َّ
خبيرا ،تم اختيارهم
 .1خبراء تعليم الرياضيات ،وهم :المتخصصون في مجال تعليم الرياضيات ،وتكونت عينتهم من ()30
ً
بالطريقة القصدية ()Purposive Sample؛ الستهداف من لديهم بحث واهتمام في عمليتي "طرح المسألة الرياضية"
 ))Mathematical Problem Posingأو "حل المسألة الرياضية" ( )Mathematical Problem Solvingفقط،
وهو ما تم االلتزام به في قائمة الخبراء.
 .2المعلمات ،وهن :معلمات الرياضيات في مدارس المرحلة المتوسطة التابعة إلدارة التعليم بمدينة بريدة في الفصل الدراسي
ّ
عددهن ( )105معلمات في ( )50مدرسة متوسطة وفقًا لقواعد بيانات
األول من العام الدراسي 1440/1439هـ ،البالغ
وتكونت عينتهن من ( )30معلمة في ( )17مدرسة ،وتم اختيارهن بطريقة عشوائية عنقودية.
شؤون المعلمات بمدينة بريدة.
ّ
أدوات الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة ،تم إعداد أداتين ،هما:
 .1استبانة ُم َو َّجهة إلى خبراء تعليم الرياضيات؛ وذلك لتحديد الممارسات التدريسية التي ينبغي أن تقوم بها معلمات الرياضيات
لتنمية مهارات طرح المسألة الرياضية لدى طالبات المرحلة المتوسطة.
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 .2بطاقة مالحظة معلمات المرحلة المتوسطة؛ وذلك للتعرف على مستوى ممارساتهن التدريسية المن ِ ّمية لمهارات طرح المسألة
الرياضية لدى طالبات المرحلة المتوسطة.
وفيما يلي ،توضيح إلجراءات إعداد ك ّل أداة:
( )1االستبانة:
وتم إعدادها وفقًا للخطوات اآلتية:
 .1تحديد الهدف العام لالستبانة :وهو تحديد الممارسات التدريسية التي ينبغي أن تقوم بها معلمات الرياضيات لتنمية مهارات
طرح المسألة الرياضية لدى طالبات المرحلة المتوسطة.
 .2تحديد مصادر إعداد االستبانة :تمت االستعانة بالمصادر اآلتية:
 .1األدب التربوي الخاص بتعلُّم وتعليم الرياضيات.
 .2الدراسات السابقة ذات العالقة.
إعداد االستبانة في صورتها المبدئية :تم إعداد االستبانة في صورتها المبدئية ،وقد تضمنت محورين رئيسين ،هما:
.3
( :) 1الممارسات التدريسية العامة التي ينبغي أن تقوم بها معلمات الرياضيات لتنمية مهارات طرح المسألة الرياضية
لدى الطالبات ،ويشمل ( )11ممارسة.
( :)2الممارسات التدريسية الخاصة التي ينبغي أن تقوم بها معلمات الرياضيات لتنمية مهارات طرح المسألة الرياضية
لدى الطالبات ،ويندرج تحت هذا المحور ثالثة أبعاد ،هي:
 .1ممارسات تدريسية تُن ِ ّمي مهارات طرح المسألة قبل حلها ،وتض َّمن ( )5ممارسات.
 .2ممارسات تُن ِ ّمي مهارات طرح المسألة أثناء حلها ،وتض َّمن ( )4ممارسات.
 .3ممارسات ت ُن ِ ّمي مهارات طرح المسألة بعد حلها ،وتض َّمن ( )5ممارسات.
وبذلك يكون إجمالي عدد عبارات األداة ( )25ممارسة قبل التحكيم.
صين في تعليم الرياضيات،
.4
التحقق من صدق االستبانة :بعرضها في صورتها المبدئية على مجموعة من المح ّكمين المخت ِ ّ
بلغ عددهم ( )11محك ًما ،وتم تعديل األداة في ضوء مالحظاتهم؛ ليصبح عدد الممارسات التدريسية ( )30ممارسة بعد التحكيم.
إعداد االستبانة في صورتها النهائية :وقد تض َّمنَت بيانات المستجيب على األداة (اسم الخبير ،المؤهل العلمي ،الدرجة العلمية
.5
ص ِ ّم َمت وفق نموذج االستبانة المغلق -المفتوح ،حيث يُحدد الخبير في الجزء المغلق
و
العمل)،
جهة
التخصص،
التدريس،
هيئة
ألعضاء
ُ
سبة الممارسات التدريسية وفق مقياس تقدير ثالثي (موافق ،إلى حد ما ،غير موافق) ،وتتم معالجة هذا الجزء
من االستبانة درجة منا َ
كميًّا .أما الجزء المفتوح ،فيُبدي فيه الخبير مالحظاته ،واقتراح ما يراه مناسبًا من تعديالت ،وتتم معالجة هذا الجزء كيفيًّا من خالل
دراسة تلك المالحظات.
االتساق الداخلي لالستبانة :تم قياس االتساق الداخلي لالستبانة من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة
.6
ّ
من عبارات االستبانة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه ،وقد كانت جميعها دالة إحصائيًّا عند مستوى ( ،)0,01كما يوضحها
جدول ( )3اآلتي:
جدول ( :)3معامالت االتساق الداخلي لعبارات االستبانة
المعامل
م
المعامل
م
المعامل
م
الممارسات التدريسية العامة
**0,496 13 **0,860 7 **0,871 1
**0,793 14 **0,898 8 **0,887 2
**0,838 15 **0,869 9 **0,932 3
**0,673 16 **0,876 10 **0,781 4
_
_ **0,942 11 **0,581 5
_
_ **0,861 12 **0,648 6
الممارسات التدريسية الخاصة
**0,758 27 **0,678 22 **0,769 17
**0,623 28 **0,472 23 **0,893 18
**0,846 29 **0,717 24 **0,853 19
**0,779 30 **0,634 25 **0,831 20
_
_ **0,761 26 **0,785 21
(**) دال إحصائيًّا عند مستوى داللة أقل من (.)0,01
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ثبات االستبانة :تم حساب ثبات االستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ ،والذي بلغ ()0,956؛ وهو معامل ثبات مرتفع،
.7
حيث يُعَ ّد الثبات ُمرضيًا إذا بلغ ( )0,70فأكثر (الشربيني وإبراهيم ودمنهوري ومطحنة2010 ،م ،ص.)339
( )2بطاقة المالحظة:
وتم إعدادها وفقًا للخطوات اآلتية:
 .1تحديد الهدف العام لبطاقة المالحظة :وهو التعرف على مستوى ممارسات معلمات الرياضيات التدريسية المن ِّمية لمهارات
طرح المسألة الرياضية لدى طالبات المرحلة المتوسطة.
 .2إعداد بطاقة المالحظة في صورتها المبدئية :إلعدادها ،تم االعتماد على نتائج تطبيق االستبانة السابقة؛ لتحديد الممارسات
التدريسية التي ينبغي أن تقوم بها معلمات الرياضيات لتنمية مهارات طرح المسألة الرياضية لدى طالبات المرحلة
المتوسطة ،حيث تضمنت بطاقة المالحظة في صورتها المبدئية على الممارسات التدريسية التي حددتها االستبانة في
صورتها النهائية ،إضافة إلى البيانات األساسية (اسم المدرسة ،اسم المعلمة ،سنوات الخبرة ،حضور دورة في طرح
المسألة ،الصف ،الحصة ،اليوم والتاريخ ،الدرس).
 .3التحقق من صدق بطاقة المالحظة :من خالل صدق البناء ( ،)Construct Validityوالذي يعرف بمدى ارتباط البناء
باألساس النظري له (القحطاني والعامري وآل مذهب والعمر1425 ،هـ ،ص ،)234ويعتمد على أساليب منطقية وتجريبية،
تكون المفهوم
وأحد مظاهر األسلوب المنطقي هو السؤال حول ما إذا كانت العناصر التي تقيسها األداة هي العناصر التي ّ
البنائي أم ال؟ (آري وجاكبس ورازفيا2004 ،م ،ص .)291ويتحقق صدق البناء في بطاقة المالحظة؛ الرتباط بنائها
بالممارسات التدريسية التي حددتها من خالل أداة االستبانة.
)
(
الحظة متعاونة  ،وذلك بتطبيقها على عينة استطالعية
 .4ثبات بطاقة المالحظة :تم التأكد من ثبات بطاقة المالحظة بمساعدة ُم ِ
بلغ عددها ( )4معلمات ،في دروس استراتيجيات حل المسألة ،وبعد االنتهاء من مالحظة المعلمات تم حساب معامل االتفاق
بين المالحظات للمعلمات األربع باستخدام معادلة كوبر ،كما هو موضَّح في جدول ( )4حسب العالقة التالية:
عدد مرات االتفاق
× 100
معامل االتفاق =
عدد مرات االتفاق  +عدد مرات عدم االتفاق
جدول ( :)4معامالت االتفاق لبطاقة المالحظة
معامل االتفاق
المعلمة
%100
األولى
%82.35
الثانية
%100
الثالثة
%82.35
الرابعة
متوسط نسبة االتفاق %91.17
يتضح من جدول ( )4أن متوسط نسبة االتفاق لبطاقة المالحظة يساوي ( ،)%91.17وهو معامل ثبات مناسب ،حيث
أشار الوكيل والمفتي (2015م ،ص )226إلى أن نسبة االتفاق بمقدار ( )%85فأكثر تدل على ارتفاع ثبات نظام المالحظة.
إعداد بطاقة المالحظة في صورتها النهائية :وتضمنت البيانات األساسية (اسم المدرسة ،اسم المعلمة ،سنوات الخبرة،
.5
حضور دورة في طرح المسألة ،الصف ،الحصة ،اليوم والتاريخ ،الدرس) ،إضافة إلى الممارسات التدريسية مصنفة إلى محورين
رئيسين ،هما:
المحور األول :الممارسات التدريسية العامة ،وتض َّمنَ ثالثة أبعاد رئيسة ،هي:
 .1ممارسات تدريسية تُن ِ ّمي مهارات طرح المسألة قبل حلها ،وتض َّمن ( )7ممارسات.
 .2ممارسات تُن ِ ّمي مهارات طرح المسألة أثناء حلها ،وتض َّمن ( )4ممارسات.
 .3ممارسات تُن ِ ّمي مهارات طرح المسألة بعد حلها ،وتض َّمن ( )6ممارسات.
وبذلك يكون إجمالي عدد الممارسات المستهدفة ( )17ممارسة.
المحور الثاني :الممارسات التدريسية الخاصة ،وتض َّمنَ ثالثة أبعاد رئيسة ،هي:
 .1استراتيجيات طرح المسألة الرياضية قبل الحل ،وتض َّمن ( )5استراتيجيات.
 .2استراتيجيات طرح المسألة الرياضية أثناء الحل ،وتض َّمن استراتيجيتين.
 .3استراتيجيات طرح المسألة الرياضية بعد الحل ،وتض َّمن ( )5استراتيجيات.
وبذلك يكون إجمالي عدد االستراتيجيات ( )12استراتيجية.
وقد تم استخدام مقياس ثالثي (عالية ،متوسطة ،ضعيفة)؛ لتقدير مستوى ممارسة المعلمة لتنمية مهارات طرح المسألة
الرياضية لدى طالباتها ،ومستوى توظيفهن الستراتيجيات طرح المسألة الرياضية أثناء تنفيذهن لدروس "استراتيجية حل
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المسألة" ،وفقًا لمقياس األداء المتدرج الذي أُع ّد لهذا الغرض ،حيث أعطيت الدرجة ( )1لتقدير (ضعيفة) ،والدرجة ( )2لتقدير
(متوسطة) ،والدرجة ( )3لتقدير (عالية).
مقياس تقدير استجابات عينة الدراسة:
لتقدير استجابات عينة الدراسة على عبارات أدواتها ،تم تحويل كل استجابة من المقياس اللفظي إلى أوزان تقديرية
بالدرجات ،وفقًا لما يلي:
2
المدى
= 0.67
=
طول الفئة =
3
عدد الفئات
وبنا ًء على طول الفئة تم تصنيف المتوسطات الحسابية لكل عبارة أو مؤشر ،والمتوسطات الحسابية لكل محور كما في
الجدول اآلتي:
جدول ( :)5مستويات التقدير ومدى المتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة على األداة
مرتفعة
متوسطة
منخفضة
التقدير
المتوسط  – 1,00أقل من  – 1,67 1.67أقل من 3.00 – 2.34 2.34
إجراءات الدراسة:
لتطبيق الدراسة ،اتبعت الدراسة اإلجراءات اآلتية:
 االطالع على األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة.
 إعداد أداتي الدراسة ،والتحقق من صدق وثبات أداتي الدراسة.
 تطبيق االستبانة على عينة الخبراء ،وبطاقة المالحظة على عينة معلمات الرياضيات.
 استخراج نتائج المالحظة ،ومعالجتها إحصائيًّا من خالل األساليب اإلحصائية المناسبة.
 تفسير النتائج ،ومناقشتها في ضوء األدبيات التربوية ذات العالقة.
 تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة.
أساليب المعالجة اإلحصائية:
تم معالجة بيانات الدراسة باستخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:
 التكرارات والنسب المئوية؛ لوصف عينة الدراسة ،ووصف استجاباتها على أدوات الدراسة.
 معامل االرتباط بيرسون؛ لحساب االتساق الداخلي ألدوات الدراسة.
 معامل ألفا كرونباخ؛ لحساب ثبات االستبانة.
 معادلة كوبر؛ لحساب ثبات بطاقة المالحظة.
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري؛ لوصف الممارسات التدريسية لمعلمات الرياضيات.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
ً
فيما يلي عرض نتائج الدراسة وفقا لترتيب أسئلتها بعد تحليلها إحصائيًّا ،ومناقشتها وتفسيرها في ضوء األدبيات التربوية
والدراسات السابقة:
ً
أوال :اإلجابة عن السؤال األول :والذي نصه:
" ما الممارسات التدريسية التي ينبغي أن تقوم بها معلمات الرياضيات لتنمية مهارات طرح المسألة الرياضية لدى طالبات
المرحلة المتوسطة من وجهة نظر خبراء تعليم الرياضيات؟".
لإلجابة عن هذا السؤال؛ تم تطبيق استبانة الممارسات على عينة الخبراء ،ومن ثم تحليل نتائجها كميًّا وكيفيًّا ،كميًّا من
خالل حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل عبارات االستبانة؛ لمعرفة استجابات أفراد عينة الخبراء حول
عبارات الممارسات التدريسية التي ينبغي أن تقوم بها معلمات الرياضيات لتنمية مهارات طرح المسألة الرياضية لدى طالبات
المرحلة المتوسطة ،وأما كيفيًّا فمن خالل دراسة المالحظات التي ق َّد َمها الخبراء حول الممارسات في الجزء المفتوح من
االستبانة ،وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي:
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م

جدول ( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل عبارات االستبانة.
درجة الموافقة على
التكرار
االنحراف
المتوسط
الممارسة
العبارة
المعياري
الحسابي
النسبة عالية متوسطة ضعيفة

التقدير

المحور ( :)1الممارسات التدريسية العامة
1
2
3

4

5

6
7
8

9

10
11
12
13
14

تُح ِفّز الطالبات على طرح مسائل
رياضية.

ك
%

27
90

1
3,3

2
6,7

2,83

0,531

مرتفعة

تُق ّدِم أنشطة تعليمية تتطلَّب طرح
مسائل رياضية.
تستخدم األسئلة المولّدة للمسائل
لتُش ِ ّجع الطالبات على طرح مسائل
رياضية.
تطلب من الطالبات التعاون
والمشاركة في طرح المسائل
الرياضية.
تطلب من الطالبات توظيف
استراتيجيات متنوعة لطرح المسألة
الرياضية.
تطلب من الطالبات طرح مسائل
مختلفة الصعوبة (بسيطة ،متوسطة،
مركبة).
تطلب من الطالبات طرح مسائل
متنوعة بتنوع استراتيجيات حلها.
تطلب من الطالبات طرح مسائل
متنوعة باختالف ارتباطها بالمواقف
الرياضية أو الحياتية المختلفة.
تسعى إلى مشاركة جميع الطالبات
في طرح المسائل الرياضية على
اختالف مستوياتهن (دون المتوسط،
ض ْمن المتوسط ،فوق المتوسط).
ِ
تُثير التحدي والتنافس اإليجابي بين
الطالبات في طرح المسألة
الرياضية.
تُ ِّ
عزز الطالبات بعد طرحهن للمسألة
الرياضية.

ك
%

28
93,3

1
3,3

1
3,3

2,90

0,403

مرتفعة

ك
%

25
83,3

3
10

2
6,7

2,77

0,568

مرتفعة

ك
%

24
80

5
16,7

1
3,3

2,77

0,504

مرتفعة

ك
%

24
80

2
6,7

4
13,3

2,67

0,711

مرتفعة

ك
%

20
66,7

6
20

4
13,3

2,53

0,730

مرتفعة

ك
%

26
86,7

3
10

1
3,3

2,83

0,461

مرتفعة

ك
%

24
80

4
13,3

2
6,7

2,73

0,583

مرتفعة

ك
%

26
86,7

1
3,3

3
10

2,77

0,626

مرتفعة

ك
%

23
76,7

5
16,7

2
6,7

2,70

0,596

مرتفعة

ك
%

27
90

1
3,3

2
6,7

2,83

0,531

مرتفعة

ك
%

23
76,7

5
16,7

2
6,7

2,70

0,596

مرتفعة

ك
%

22
73,3

5
16,7

3
10

2,63

0,669

مرتفعة

ك
%

24
80

4
13,3

2
6,7

2,73

0,583

مرتفعة

ت ُ َو ِ ّجه الطالبات إلى تطوير وتحسين
المسائل الرياضية المطروحة.
تطلب من الطالبات تحديد
االستراتيجية التي يمكن أن ت ُ َح ّل بها
المسألة المطروحة.
زود الطالبات بمعايير تقويم
تُ ّ ِ
المسائل المطروحة.
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15
16

درب الطالبات على تقويم المسائل
تُ ِّ
المطروحة.
ت ُ َو ِ ّ
ظف أسئلة طرح المسألة
20
ك
الرياضية الواردة في الكتاب
66,7
%
المدرسي.
الدرجة الكلية للمحور ()1
ك
%

23
76,7

4
13,3

3
10

2,67

0,661

مرتفعة

9
30

1
3,3

2,63

0,556

مرتفعة

2,73

0,459

مرتفعة

المحور ( :)2الممارسات التدريسية الخاصة
ُنمي مهارات طرح المسألة الرياضية قبل حلها:
)(1الممارسات التدريسية التي ت ِّ
17

18

19

20
21

تُح ِفّز الطالبة على كتابة مسألة
لزميالتها لكي ي ُِجبْن عنها.
تعرض (تمثيالت مصورة "صورة
أو رس ًما بيانيًّا" ،أو قصة ،أو جملة
عددية ،أو معادلة ،)... ،وتطلب من
الطالبات طرح مسائل رياضية
حولها.
تطلب من الطالبات طرح مسألة
استخدام
رياضية جديدة يتطلَّب حلها
َ
نظرية حل أو نهج رياضي ُمعيَّن.
تُش ِ ّجع الطالبات على استخدام
الترابطات الرياضية في طرح
المسألة الرياضية.
تعرض على طالباتها مسائل مفتوحة
(غير مكتملة) وتطلب منهن إتمامها.

ك
%

24
80

5
16,7

1
3,3

2,77

0,504

مرتفعة

ك
%

28
93,3

1
3,3

1
3,3

2,90

0,403

مرتفعة

ك
%

21
70

7
23,3

2
6,7

2,63

0,615

مرتفعة

ك
%

24
80

5
16,7

1
3,3

2,77

0,504

مرتفعة

ك
%

22
73,3

5
16,7

3
10

2,63

0,669

مرتفعة

ُنمي مهارات طرح المسألة الرياضية أثناء حلها:
)(2الممارسات التدريسية التي ت ِّ
22
23
24

25

تُو ِ ّجه الطالبات نحو طرح مسألة
مشابهة للمسألة الرياضية المراد
تعرضْن لها سابقًا.
حلها وقد َّ
تطلب من الطالبات تحديد معطيات
وشروط المسألة.
تمنح الطالبات وقتًا كافيًا لتقسيم
المسألة المعطاة إلى عدد من
المسائل األبسط.
تطلب من الطالبات تغيير معطيات
المسألة أو شروطها من أجل
تبسيطها.

ك
%

26
86,7

3
10

1
3,3

2,83

0,461

مرتفعة

ك
%

27
90

3
10

0
0

2,90

0,305

مرتفعة

ك
%

22
73,3

6
20

2
6,7

2.67

0,606

مرتفعة

ك
%

23
76,7

5
16,7

2
6,7

2,70

0,596

مرتفعة

ُنمي مهارات طرح المسألة الرياضية بعد حلها:
)(3الممارسات التدريسية التي ت ِّ
26

تُح ِفّز الطالبات على توسيع المسألة
المعطاة بطرح مسائل رياضية
يتطلب حلها حل مسائل سابقة.

ك
%

23
76,7

4
13,3

3
10

2,67

0,661

مرتفعة
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تُش ِ ّجع الطالبات على توسيع مسألة
 0,379مرتفعة
2,83
معطاة عن طريق تغيير هدف
27
(المطلوب) المسألة.
تطلب من الطالبات طرح مسائل
1
4
25
ك
جديدة ،وذلك عن طريق (إضافة أو
 0,484مرتفعة
2,80
28
3,3
13,3 83,3
%
حذف) معطيات المسألة الرياضية
المحلولة.
تطلب من الطالبات طرح مسائل
1
4
25
ك
جديدة من المسألة الرياضية
 0,484مرتفعة
2,80
29
3,3
13,3 83,3
%
المحلولة باستعمال استراتيجية "ماذا
لو كان...؟".
تطلب من الطالبات طرح مسألة
1
7
22
ك
 0,535مرتفعة
2,70
معينة بحيث تكون تعمي ًما للمسألة
30
3,3
23,3 73,3
%
المعطاة.
 0,366مرتفعة
2,76
الدرجة الكلية للمحور ()2
يتضح من الجدول ( )6أن عينة الخبراء ترى مناسبة جميع الممارسات الواردة في االستبانة بدرجة مرتفعة وفقًا لمقياس
التقدير الذي اعتمدته الدراسة ،وتراوحت المتوسطات الحسابية لالستجابات ما بين ( 2,53و)2,90؛ مما يشير إلى مناسبة جميع
هذه الممارسات التدريسية في تنمية مهارات طرح المسألة الرياضية لدى طالبات المرحلة المتوسطة ،ولعل ذلك يعود إلى
االعتماد على األدب التربوي والدراسات السابقة في تحديد الممارسات ذات العالقة بطرح المسألة الرياضية ،حيث إن معظم
عينة الخبراء هم ممن قاموا بدراسات سابقة عن مهارات طرح المسألة أو حلها .وبعد تحليل الملحوظات التي ق َّد َمها الخبراء
ً
تحليال كيفيًّا ،تم معالجتها وفقًا لما تتطلَّبه كل ممارسة ،وكانت أبرز
حول بعض الممارسات في الجزء المفتوح من االستبانة
مالحظاتهم ما يلي:
ّ
ُ
 نقل الممارسة رقم (" )17تح ِفز الطالبة على كتابة مسألة لزميالتها لكي ي ُِجبْن عنها" من المحور الثاني "الممارسات
التدريسية الخاصة" إلى المحور األول "الممارسات التدريسية العامة".
 استبعاد الممارسة رقم (" )23تطلب من الطالبات تحديد معطيات وشروط المسألة"؛ وذلك ألنها قد ال تؤدي بالضرورة
إلى طرح مسألة رياضية.
ي قيود أو شروط"؛ وذلك لتُع ِبّر
أ
دون
جديدة
رياضية
مسائل
بتكوين
للطالبة
"تسمح
على:
تنص
 إضافة ممارسة جديدة
ّ
ّ
عن استراتيجية طرح مسألة حرة.
وبعد ذلك خلصت الدراسة إلى الممارسات التدريسية التي ينبغي أن تقوم بها معلمات الرياضيات لتنمية مهارات طرح
المسألة الرياضية مصنّفةً إلى محورين ،كما ظهرت في بطاقة المالحظة .
ثانيًا :اإلجابة عن السؤال الثاني :والذي نصه:
المنمية لمهارات طرح المسألة الرياضية لدى طالبات
" ما مستوى الممارسات التدريسية لمعلمات الرياضيات
ِّ
المرحلة المتوسطة بمدينة بريدة؟".
لإلجابة عن هذا السؤال؛ تم تطبيق بطاقة المالحظة على عينة المعلمات أثناء تنفيذهن لدروس استراتيجية حل المسألة،
وتحليل نتائجها كميًّا من خالل حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للممارسات التدريسية ،كما يوضحها الجدول
اآلتي:
جدول ( :)8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للممارسات التدريسية
ك
%

م

الممارسة

1

تُح ِفّز الطالبات على طرح
مسائل رياضية.

التكرار
النسبة

25
83,3

5
16,7

مستوى الممارسة
عالية

متوسطة ضعيفة

0
0

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التقدير الرتبة

البعد ( :)1قبل طرح المسألة الرياضية
ك
%

0
0

4
13,3

26
86,7

1,13

0,346

ضعيفة
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2
3

4

5

6

7

تُق ّدِم أنشطة تعليمية تتط َّلب
طرح مسائل رياضية.
تُو ِ ّجه الطالبات نحو توظيف
ك
استراتيجيات متنوعة لطرح
%
المسألة الرياضية.
تُو ِ ّجه الطالبات نحو طرح
ك
مسائل مختلفة الصعوبة
%
(بسيطة ،متوسطة ،مركبة).
تُو ِ ّجه الطالبات نحو طرح
ك
مسائل متنوعة بتنوع
%
استراتيجيات حلها.
تُو ِ ّجه الطالبات نحو طرح
ك
مسائل متنوعة باختالف
%
ارتباطها بالمواقف الرياضية
أو الحياتية المختلفة.
تُش ِ ّجع الطالبة على كتابة
ك
مسألة لزميالتها لكي ي ُِجبْن
%
عنها.
الدرجة الكلية للبعد
ك
%

0
0

3
10

27
90

1,10

0,305

ضعيفة

7

0
0

6
20

24
80

1,20

0,407

ضعيفة

5

1
3,3

5
16,7

24
80

1,23

0,504

ضعيفة

3

0
0

7
23,3

23
76,7

1,23

0,430

ضعيفة

2

3
10

4
13.3

23
76,7

1,33

0,661

ضعيفة

1

2
6,7

3
10

25
83,3

1.23

0,568

ضعيفة

4

1,21

0,404

ضعيفة

-

البعد ( :)2أثناء طرح المسألة الرياضية
1

2

3

4

تستخدم األسئلة التوليدية التي
تُش ِ ّجع الطالبات على طرح
مسائل رياضية.
ت ُ َو ِ ّجه الطالبات نحو المشاركة
1
ك
والتعاون في طرح المسائل
3,3
%
الرياضية.
تسعى إلى مشاركة جميع
الطالبات في طرح المسائل
4
ك
الرياضية على اختالف
13,3
%
مستوياتهن (دون المتوسط،
ض ْمن المتوسط ،فوق
ِ
المتوسط).
تُثير التحدي والتنافس
0
ك
اإليجابي بين الطالبات في
0
%
طرح المسألة الرياضية.
الدرجة الكلية للبعد
ك
%

1
3,3

28
93,3

1
3,3

1,10

0,403

ضعيفة

3

2
6,7

27
90

1,13

0,434

ضعيفة

2

1
3,3

25
83,3

1,30

0,702

ضعيفة

1

0
0

30
100

1

0

ضعيفة

4

1,13

0,327

ضعيفة

-

البعد ( :)3بعد طرح المسألة الرياضية
1
2

تُ ِّ
عزز الطالبات بعد طرحهن
للمسألة الرياضية.
تطلب من الطالبات تحديد
االستراتيجية التي يمكن أن
ت ُ َح ّل بها المسألة المطروحة.

ك
%

0
0

5
16,7

25
83,3

1,17

0,379

ضعيفة

3

ك
%

4
13,3

2
6,7

24
80

1,33

0,711

ضعيفة

2
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3

زود الطالبات بمعايير تقويم
تُ ّ ِ
المسائل المطروحة.

ك
%

0
0

0
0

30
100

1

0

ضعيفة

5

4

درب الطالبات على تقويم
تُ ِّ
المسائل المطروحة.

ك
%

0
0

0
0

30
100

1

0

ضعيفة

5

ت ُ َو ِ ّجه الطالبات إلى تحسين
5
المسائل الرياضية المطروحة.
ت ُ َو ِ ّ
ظف أسئلة طرح المسألة
23
1
6
ك
1
 0,817ضعيفة
1,43
 6الرياضية الواردة في الكتاب
76,7
3,3
20
%
المدرسي.
 0,340ضعيفة
1,17
الدرجة الكلية للبعد
المنمية لمهارات طرح
الرياضيات
مستوى الممارسات التدريسية لمعلمات
ِّ
 0,349ضعيفة
1,18
المسألة الرياضية
يتضح من الجدول ( )8أن مستوى الممارسات التدريسية لمعلمات الرياضيات المن ِ ّمية لمهارات طرح المسألة الرياضية
جاء بدرجة ضعيفة ،حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي لها ( .)1,18كما ظهرت الممارسات التدريسية بدرجة ضعيفة في األبعاد
الثالثة (قبل طرح المسألة ،وأثنائها ،وبعدها) ،وبمتوسطات ( )1,13 ،1,17 ،1,21على الترتيب .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج
دراسة ك ٍّل من ،Fai )2005( :والدوسري (2011م) ،والعازمي (2014م) ،التي كشفت عن ضعف الممارسات التدريسية التي
يُنفّذها معلمو الرياضيات أثناء تدريسهم لدروس استراتيجيات حل المسألة الرياضية؛ مما يشير إلى أن ممارسات معلمات
الرياضيات أثناء تدريس هذه الدروس هي ممارسات تقليدية ،وال تتماشى مع التوجهات الحديثة لتدريس الرياضيات ،وهو ما
يتفق مع ما أكدته دراسة السواعي (2005م) .ولعل ضعف مستوى الممارسات التدريسية لمعلمات الرياضيات المن ِّمية لمهارات
طرح المسألة الرياضية يعود إلى أحد األسباب اآلتية:
 حاجة المعلمات للتنمية المهنية في مجال طرح المسألة الرياضية واستراتيجياتها ،حيث أظهرت البيانات األساسية لعينة
الدراسة أنهن لم يتلقَّيْن تدريبًا في مجال طرح المسألة.
 اعتقاد بعض معلمات الرياضيات بأن طرح المسألة الرياضية من مهام المعلمة وليس الطالبة.
 ضعف وعي المعلمة بمدى ارتباط حل المسألة الرياضية بطرحها ،حيث ال تهتم بمهارات طرح المسألة أثناء تقديمها لدروس
استراتيجيات حل المسألة ،وقد أ ّكدت الدراسات السابقة (العبدلي2006 ،م؛ Abu-Elwan,1999؛ Abu-
Elwan,2002؛  )Hirashima, and Others, 2007االرتباط الوثيق بينهما ،وفعالية استراتيجيات طرح المسألة
في تنمية القدرة على حلها.
ً
تفصيال عن مستوى الممارسات التدريسية لمعلمات الرياضيات المن ِّمية لمهارات
كما يتضح من جدول ( )8صورة أكثر
طرح المسألة الرياضية ،وفقا لما يلي:
ً
أوال :الممارسات التدريسية قبل طرح المسألة الرياضية:
ُ
 ظهرت الممارسة "تو ِ ّجه الطالبات نحو طرح مسائل متنوعة باختالف ارتباطها بالمواقف الرياضية أو الحياتية المختلفة" في
الرتبة األولى ،وبدرجة ممارسة ضعيفة (متوسطها .)1,33 :وتختلف هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة الخليلي (2018م،
ص )25من أن تدريس الرياضيات ال يقتصر على تنمية الجوانب المعرفية ف َحسْب ،بل يتعدّى ذلك إلى تنمية أنماط التفكير
المختلفة بجميع مستوياته ،من خالل تنمية الترابطات المختلفة لدى الطالب.
 جاءت الممارسة "تُو ِ ّجه الطالبات نحو طرح مسائل متنوعة بتنوع استراتيجيات حلها" في الرتبة الثانية ،وبدرجة ممارسة
ضعيفة (متوسطها .)1,23 :وتتشابه هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العازمي (2014م) التي توصلت إلى أن المعلمين ال
يتيحون للطالب حرية اختيار االستراتيجية ،وأن سبب ضعف هذه الممارسة يعود إلى تقيّد أغلبية المعلمين باالستراتيجيات
المحدَّدة بدروس استراتيجيات حل المسألة الرياضية.
 جاءت الممارسة "تُو ِ ّجه الطالبات نحو طرح مسائل مختلفة الصعوبة (بسيطة ،متوسطة ،مركبة)" في الرتبة الثالثة ،وبدرجة
ممارسة ضعيفة (متوسطها)1,23 :؛ ولعل ذلك يعود إلى ضعف معلمات الرياضيات في المرحلة المتوسطة لمسائل مهارات
التفكير العليا (السبيل2017 ،م).
 ظهرت الممارسة "تُش ِ ّجع الطالبة على كتابة مسألة لزميالتها لكي ي ُِجبْن عنها" في الرتبة الرابعة ،وبدرجة ممارسة ضعيفة
(متوسطها .)1,23 :وتختلف هذه الممارسة مع ما أشارت إليه األدبيات من أهمية إتاحة الفرصة للطالبة لتُعبِّر عن أفكارها
بأشكال متنوعة ،وأن تسعى المعلمة إلى تكوين بيئة تفاعلية تتيح الفرصة للتواصل بينها وبين طالباتها ،وبين الطالبات بعضهن
بعضًا (الخالدي2012 ،م ،ص.)108
ك
%

1
3,3

1
3,3

28
93,3

1,10

0,403

ضعيفة

4
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 ظهرت الممارسة "تُو ِ ّجه الطالبات نحو توظيف استراتيجيات متنوعة لطرح المسألة الرياضية" في الرتبة الخامسة ،وبدرجة
ممارسة ضعيفة (متوسطها)1,20 :؛ ولعل ذلك يعود إلى قلة معرفة المعلمات باستراتيجيات طرح المسألة الرياضية ،وهو
ما اتضح من خالل المناقشة مع عينة الدراسة.
 ظهرت الممارسة "تُح ِفّز الطالبات على طرح مسائل رياضية" في الرتبة السادسة ،وبدرجة ممارسة ضعيفة (متوسطها:
) 1,13؛ ولعل ذلك يعود إلى قلة معرفتهن بأهمية تنمية مهارات طرح المسألة الرياضية لدى طالباتهن .وتختلف هذه النتيجة
مع نتيجة دراسة العُمري (2010م) التي كشفت عن استخدام معلمي الرياضيات ألساليب التحفيز المختلفة؛ لتشجيع الطالب
على جميع المظاهر اإليجابية.
َّ
 ظهرت الممارسة "تُق ّدِم أنشطة تعليمية تتطلب طرح مسائل رياضية" في الرتبة السابعة واألخيرة ،وبدرجة ممارسة ضعيفة
(متوسطها .)1,10 :وتتشابه هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الخالدي (2012م ،ص )103التي أظهرت ت َدنِّي مستوى أداء
المعلمات في توفير األنشطة التي تُناسب الموقف التعليمي.
ثانيًّا :الممارسات التدريسية أثناء طرح المسألة الرياضية:
 ظهرت الممارسة "تسعى إلى مشاركة جميع الطالبات في طرح المسائل الرياضية على اختالف مستوياتهن (دون المتوسط،
ض ْمن المتوسط ،فوق المتوسط)" في الرتبة األولى ،وبدرجة ممارسة ضعيفة (متوسطها .)1,30 :وتتشابه هذه النتيجة مع
ِ
نتيجة دراسة العازمي (2014م) التي كشفت عن ضعف اهتمام معلمي الرياضيات بالطالب ذوي المستوى دون المتوسط.
ويؤكد ستبلمان وبوسامنتير (2004م ،ص )141أنَّه كما على معلمي الرياضيات االستعداد لتحفيز النابهين والمتميزين من
الطالب ،فإن عليهم ّأال يفقدوا االهتمام بالطالب ذوي المستوى دون المتوسط.
 ظهرت الممارسة " ت ُ َو ِ ّجه الطالبات نحو المشاركة والتعاون في طرح المسائل الرياضية" في الرتبة الثانية ،وبدرجة ممارسة
ضعيفة (متوسطها .)1,13 :وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العيدي (2013م) التي كشفت عن ضعف ممارسة معلمات
الرياضيات للتعلم التعاوني ،كما تتشابه مع دراسة الخثعمي التي توصلت إلى أن ممارسة معلمات الرياضيات في المرحلة
المتوسطة للتعلم التعاوني كانت بدرجة متوسطة (الخثعمي2016 ،م).
 ظهرت الممارسة "تستخدم األسئلة التوليدية التي تُش ِ ّجع الطالبات على طرح مسائل رياضية" في الرتبة الثالثة ،وبدرجة
زود للمعرفة
ممارسة ضعيفة (متوسطها .)1,10 :وهذا يختلف مع التوجهات الحديثة التي تدعو إلى ُّ
تحول دور المعلم من ُم ّ ِ
شجع التالميذ على التعلم والتفكير (العازمي2014 ،م،
إلى ُمي ِ ّ
سر و ُمو ِ ّجه للعملية التعليمية ،من خالل طرح التساؤالت التي ت ُ ِ
ص.)93
 ظهرت الممارسة "تُثير التحدي والتنافس اإليجابي بين الطالبات في طرح المسألة الرياضية" في الرتبة الرابعة ،وبدرجة
ممارسة ضعيفة (متوسطها .)1,00 :ولعل إهمال المعلمة لهذه الممارسة متعلق بضعف اهتمامها بمشاركة جميع الطالبات
على اختالف مستوياتهن.
ثالثًا :الممارسات التدريسية بعد طرح المسألة الرياضية:
 جاءت الممارسة "ت ُ َو ِ ّ
ظف أسئلة طرح المسألة الرياضية الواردة في الكتاب المدرسي" في الرتبة األولى ،وبدرجة ممارسة
ضعيفة (متوسطها .)1,43 :وتتشابه هذه النتيجة مع نتيجة دراسة السبيل (2017م) التي أظهرت ت َد ِنّي توظيف معلمات
الرياضيات في المرحلة المتوسطة لمسائل مهارات التفكير العليا.
 ظهرت الممارسة "تطلب من الطالبات تحديد االستراتيجية التي يمكن أن ت ُ َح ّل بها المسألة المطروحة" في الرتبة الثانية،
وبدرجة ممارسة ضعيفة (متوسطها .)1,33 :ولعل ذلك يعود إلى اقتصار المعلمات على استراتيجية ح ّل واحدة في الدرس
الواحد الذي ت ّمت مالحظته.
 ظهرت الممارسة "ت ُ ِ ّ
عزز الطالبات بعد طرحهن للمسألة الرياضية" في الرتبة الثالثة ،وبدرجة ممارسة ضعيفة (متوسطها:
 .)1,17وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العُمري (2010م) التي كشفت عن تدني معلمي الرياضيات في تعزيز سلوكيات
طالبهم.
 ظهرت الممارسة "ت ُ َو ِ ّجه الطالبات إلى تحسين المسائل الرياضية المطروحة" في الرتبة الرابعة ،وبدرجة ممارسة ضعيفة
زود الطالبات بمعايير تقويم المسائل المطروحة" في الرتبة الخامسة ،وبدرجة
(متوسطها .)1,10 :كما ظهرت الممارسة "ت ُ ّ ِ
ممارسة ضعيفة (متوسطها .)1,00 :بينما ظهرت الممارسة "تدرب الطالبات على تقويم المسائل المطروحة" في الرتبة
السادسة ،وبدرجة ممارسة ضعيفة (متوسطها .)1,00 :حيث أشارت الدراسات السابقة إلى ت َد ِنّي أداء معلمي الرياضيات
في المرحلة المتوسطة في تقديم تغذي ٍة راج ٍعة فوريٍة منتظمة في أثناء مراحل تنفيذ المهام الرياضية (المرحبي2013 ،م)،
وإلى ضعف معلمات المرحلة الثانوية في تقديم تغذ ٍية راجعٍة لطالباتهن (الحربي2013 ،م) ،على الرغم من ّ
أن استخدام
ال ُخطط العالجية واإلثرائية أحد المهارات التدريسية الالزمة لسلسلة مناهج ماجروهل (الحربي2012 ،م).
ثالثًا :اإلجابة عن السؤال الثالث :والذي نصه:
" ما مستوى توظيف معلمات الرياضيات في المرحلة المتوسطة بمدينة بريدة الستراتيجيات طرح المسألة الرياضية
أثناء تنفيذهن لدروس (استراتيجية حل المسألة)؟".
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ّ
تنفيذهن لدروس استراتيجية حل المسألة.
لإلجابة عن هذا السؤال؛ تم تطبيق بطاقة المالحظة على عينة المعلمات أثناء
وتحليل نتائجها كميًّا من خالل حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للممارسات التدريسية ،كما يوضحها الجدول
اآلتي:
جدول ( :)9التكرارات والنسب المئوية لمستوى توظيف عينة المعلمات الستراتيجيات طرح المسألة الرياضية
م

االستراتيجية

1

طرح مسألة
حرة

2

عرض
تمثيالت

3

استهداف حل
معين

4

التمثيل

5

طرح مسألة
شبه منظمة

6

طرح مسألة
مشابهة

7

تبسيط
المسألة

التكرار

الممارسة

النسبة

مستوى الممارسة
عالية

متوسطة ضعيفة

( )1استراتيجيات طرح المسألة قبل حلها
تسمح للطالبة بتكوين
30
0
0
ك
مسائل رياضية جديدة
100
0
0
%
ي قيود أو
دون أ ّ
شروط.
تعرض (تمثيالت
مصورة "صورة أو
رس ًما بيانيًّا" ،أو
30
0
0
ك
قصة ،أو جملة
100
0
0
%
عددية ،أو معادلة،
 ،)...وتطلب من
الطالبات طرح مسائل
رياضية حولها.
تطلب من الطالبات
طرح مسألة رياضية
23
0
7
ك
جديدة يتطلَّب حلها
76,7
0
23,3
%
استخدام نظرية حل
َ
أو نهج رياضي
ُمعيَّن.
تُش ِ ّجع الطالبات على
30
0
0
ك
استخدام الترابطات
100
0
0
%
الرياضية في طرح
المسألة الرياضية.
تعرض على طالباتها
30
0
0
ك
مسائل مفتوحة (غير
100
0
0
%
مكتملة) وتطلب منهن
إتمامها.
الدرجة الكلية للبعد األول

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التقدير

1,00

0

ضعيفة

1,00

0

ضعيفة

1,47

0,86

ضعيفة

1,00

0

ضعيفة

1,00

0

ضعيفة

1,09

0,17

ضعيفة

( )2استراتيجيات طرح المسألة أثناء حلها
ت ُ َو ِ ّجه الطالبات نحو
طرح مسألة مشابهة
للمسألة الرياضية
المراد حلها وقد
تعرضن لها سابقًا.
َّ
تمنح الطالبات وقتاً
كافيًا لتقسيم المسألة
المعطاة إلى عدد من
المسائل األبسط.

ك
%

0
0

0
0

30
100

1,00

0

ضعيفة

ك
%

0
0

0
0

30
100

1,00

0

ضعيفة
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تطلب من الطالبات
تغيير معطيات
ضعيفة
0
1,00
المسألة أو شروطها
من أجل تبسيطها.
ضعيفة
0
1,00
الدرجة الكلية للبعد الثاني
)(3استراتيجيات طرح المسألة بعد حلها
تُح ِفّز الطالبات على
توسيع المسألة
30
0
0
ك
ضعيفة
0
1,00
المعطاة بطرح مسائل
التسلسل
8
100
0
0
%
رياضية يتطلب حلها
حل مسائل سابقة.
تُش ِ ّجع الطالبات على
توسيع مسألة معطاة
30
0
0
ك
ضعيفة
0
1,00
عن طريق تغيير
 9تغيير الهدف
100
0
0
%
هدف (المطلوب)
المسألة.
تطلب من الطالبات
طرح مسائل جديدة
30
0
0
ك
وذلك عن طريق
طرح مسألة
ضعيفة
0
1,00
10
100
0
0
%
(إضافة أو حذف)
منظمة
معطيات المسألة
الرياضية المحلولة.
تطلب من الطالبات
طرح مسائل جديدة
30
0
0
ك
من المسألة الرياضية
ضعيفة
0
1,00
" 11ماذا لو..؟"
100
0
0
%
المحلولة باستعمال
استراتيجية "ماذا
لو..؟".
تطلب من الطالبات
30
0
0
ك
طرح مسألة معينة
ضعيفة
0
1,00
التعميم
12
100
0
0
%
بحيث تكون تعمي ًما
للمسألة المعطاة.
ضعيفة
0
1,00
الدرجة الكلية للبعد الثالث
ضعيفة
0,07
1,04
مستوى توظيف معلمات الرياضيات الستراتيجيات طرح المسألة الرياضية
يتضح من الجدول ( )9ما يلي :أن مستوى توظيف معلمات الرياضيات الستراتيجيات طرح المسألة الرياضية أثناء
تنفيذهن لدروس "استراتيجية حل المسألة" جاء بدرجة ضعيفة (متوسطها .)1,04 :ولع ّل ذلك يعود إلى حاجة المعلمات التدريبية
في مجال طرح المسألة الرياضية واستراتيجياتها ،حيث أظهرت البيانات األساسية للمعلمات أن جميعهن لم يتلقَّيْن تدريبًا في
مجال طرح المسألة .كما يتضح من الجدول أيضًا ما يلي:
 ظهر مستوى توظيف معلمات الرياضيات الستراتيجيات طرح المسألة الرياضية بدرجة ضعيفة في األبعاد الثالثة "قبل
ح ّل المسألة ،وأثناء حلّها ،وبعد الحلّ" (متوسطاتها 1,00 ،1,00 ،1,09 :على الترتيب).
 لم ت ُ َو ِ ّ
ي استراتيجية في طرح المسألة الرياضية قبل حلها؛ عدا استراتيجية "استهداف حل معين"
ظف معلمات الرياضيات أ ّ
التي ظهر مستوى توظيفها بدرجة ضعيفة أيضًا (متوسطها .)1,47 :ولع ّل سبب توظيف هذه االستراتيجية فقط يعود إلى
وض ْمن دروس استراتيجيات ح ّل المسألة ،حيث تضمنت بعض
وجود أسئلة مرتبطة بها في كتاب الرياضيات المدرسيِ ،
ً
ض ْمن فقرة "ح ِلّل االستراتيجية" ،وتحت عنوان "اكتُبْ " ،ومن األمثلة
هذه الدروس
سؤاال يستهدف مهارة الكتابة الرياضية ِ
على هذه األسئلة:
ك
%

0
0

0
0

30
100
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شكل ( :)1صورة توضح سؤال استراتيجية "استهداف حل معين" في دروس استراتيجية "حل المسألة الرياضية".
 لم ت ُ َو ِ ّ
ي استراتيجية في طرح المسألة الرياضية أثناء حلها ،على الرغم من تض ُّمن هذا البعد
ظف معلمات الرياضيات أ ّ
الستراتيجيت َ ْي "طرح مسألة مشابهة" و"تبسيط المسألة" اللتين تُعدّان من أشهر استراتيجيات ح ّل المسألة الرياضية التي
تض ّمنَتها كتب الرياضيات الحالية .وتتشابه هذه النتيجة مع نتائج دراسة ك ٍّل من ،Fai )2005( :والدوسري (2011م)،
والعازمي (2014م) ،التي كشفت عن ضعف الممارسات التدريسية التي ينفذها معلمو الرياضيات أثناء تدريسهم لدروس
استراتيجيات حل المسألة الرياضية.
 لم ت ُ َو ِ ّ
ي استراتيجية في طرح المسألة الرياضية بعد حلّها ،رغم أهميتها في تنمية التفكير والخيال
ظف معلمات الرياضيات أ ّ
َّ
ْ
ض ْمن الخطوة الرابعة من خطوات حل المسألة (تحقق)،
اإلبداعي لدى الطالبة ،وكون بعض هذه االستراتيجيات تندرج ِ
والتي تتض َّمن توسيع الطالبة لنطاق المسألة المحلولة من خالل عدد من االستراتيجيات ،من أهمها :استراتيجيات "ماذا
لو..؟".
توصيات الدراسة:
من خالل نتائج الدراسة توصي الدراسة بما يلي:
 توصيات لوزارة التعليم:
ض ْمن ُخ َّ
طة التنمية المهنية لمعلمي
الرياضية"
المسألة
"طرح
 .1تقديم برام َج تستهدف عملية
ِ
ومعلمات الرياضيات؛ وذلك إلكسابهم المهارات ،وتحسين ممارساتهم التدريسية المن ِ ّمية لها.
 .2إعداد أدلة إرشادية لمعلمي ومعلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة تحوي أهم خطوات
واستراتيجيات طرح المسألة الرياضية.
 توصيات لمشرفي ومشرفات الرياضيات:
 .1توجيه معلمي ومعلمات الرياضيات إلى االهتمام بمهارات طرح المسألة
لدى طالبهم ،وتحسين ممارساتهم التدريسية المن ِ ّمية لها.
 .2االستفادة من الممارسات التدريسية التي حددتها الدراسة الحالية لطرح
المسألة الرياضية في ُخ َّ
طة التنمية المهنية لمعلمي ومعلمات الرياضيات.
 توصيات لمعلمي ومعلمات الرياضيات:
 .1االستفادة من الممارسات التدريسية واالستراتيجيات التي حددتها الدراسة الحالية
في تنمية مهارات طرح المسألة لدى طالبهم.
 .2توظيف أسئلة طرح المسألة الرياضية الواردة في الكتاب المدرسي.
 .3توجيه الطالب إلى استخدام أكثر من استراتيجية لطرح المسألة الرياضية.
مقترحات الدراسة:
ً
استكماال للدراسة الحالية ،يمكن إجراء الدراسات اآلتية:
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 .1تقديم تصور مقترح لبرامج تدريبية تهدف إلى تحسين الممارسات التدريسية المتعلقة بطرح المسألة الرياضية لدى معلمي
ومعلمات الرياضيات في المرحلة المتوسطة.
 .2دراسات تجريبية؛ تهدف للتعرف على فاعلية استراتيجيات طرح المسألة الرياضية في تنمية مهارات التواصل الرياضي
والتفكير اإلبداعي.
 .3دراسة تهدف إلى الكشف عن عالقة طرح المسألة الرياضية بحلّها.
قائمة المراجع:
أبو علوان ،رضا؛ وإبراهيم ،إبراهيم ( .)2007استخدام استراتيجية العصف الذهني لتنمية مهارات تكوين المشكالت
واالبتكار في الرياضيات لدى طالب الحلقة الثانية من التعليم األساسي .مجلة تربويات الرياضيات.116-72 ،10 ،
آري ،د.؛ جاكبس ،ل.؛ رازفيا ،أ .)2004( .مقدمة للبحث في التربية (ترجمة :سعد الحسيني) .العين :دار الكتاب الجامعي.
البدرية ،سالمة؛ وأبو علوان ،رضا ( .)2017فاعلية برنامج قائم على تكوين وحل المشكالت الرياضية لتنمية قدرة الطلبة
مرتفعي التحصيل على تكوين المشكلة في ضوء قدرتهم الرياضية .مجلة تربويات الرياضيات -مصر.47-6 ،)10( 20 ،

البلوي ،عبدهللا ( .)2010أولويات البحث في مجال تعليم وتعلم الرياضيات في المملكة العربية السعودية .مجلة دراسات
في المناهج وطرق التدريس ،الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس-جامعة عين شمس.142-91 ،155 ،
الحربي ،سامية ( .)2013واقع استخدام المعلمات استراتيجيات التدريس التي تستند لها كتب الرياضيات بالمرحلة الثانوية
(رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة الملك سعود ،الرياض.
الحربي ،محمد ( .)2012المهارات التدريسية الالزمة لتدريس الرياضيات المطورة (سلسلة ماجروهل) في المرحلة
المتوسطة ومدى توافرها لدى معلمي ومعلمات الرياضيات من وجهة نظر مشرفي ومشرفات الرياضيات .مجلة دراسات في
المناهج واإلشراف التربوي ،السعودية.329-241 ،)2(3 ،

حمادة ،محمد ( .)2009فاعلية شبكات التفكير البصري في تنمية مهارات التفكير البصري والقدرة على حل وطرح
المشكالت اللفظية في الرياضيات واالتجاه نحو حلها لتالميذ الصف الخامس االبتدائي .مجلة دراسات في المناهج وطرق
التدريس ،الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس-جامعة عين شمس.64-14 ،146 ،
الخالدي ،مها ( .)2012واقع الممارسات التدريسية لتنمية مهارات الحس العددي لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي
(رسالة الماجستير غير منشورة) .جامعة الملك سعود ،الرياض.

الخثعمي ،فاطمة ( .)2016مستوى ممارسة معلمات الرياضيات الستراتيجيات التدريس المضمنة في كتب المرحلة
المتوسطة لتكوين بيئة إيجابية للتعلم (رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة الملك سعود ،الرياض.
الخليلي ،تسنيم ( .)2018فاعلية وحدة محوسبة تفاعلية في تنمية مهارات الترابط الرياضي لدى طالبات الصف الثامن

بغزة (رسالة ماجستير غير منشورة) .الجامعة اإلسالمية بغزة ،فلسطين.

الدوسري ،محمد ( .)2011مدى اتساق معتقدات معلمي الرياضيات وممارساتهم الصفية حول حل المسألة الرياضية
(رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة الملك سعود ،الرياض.

سالم ،طاهر ( .)2011فاعلية مدخل طرح المشكلة لتنمية التفكير اإلبداعي في الرياضيات لتالميذ المرحلة اإلعدادية
(رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة حلوان ،مصر.

السبيل ،فاطمة ( .)2017واقع أداء معلمات الرياضيات في المرحلة المتوسطة لمسائل مهارات التفكير العليا المضمنة في
سلسلة مناهج ماجروهل (رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة القصيم ،بريدة.
ستبلمان ،جي؛ وبوسامنتير ،ألفرد ( .)2004تعليم الرياضيات للمرحلة الثانوية أساليب ووحدات إثرائية (ترجمة حسن
الرزو) .العين :دار الكتاب الجامعي.
سليمان ،علي ( .)1999عقول المستقبل :استراتيجيات تعليم الموهوبين وتنمية اإلبداع .الرياض :الصفحات الذهبية.

السواعي ،عثمان نايف ( ،2005فبراير) .دراسة مدى تطبيق معايير ( )NCTMللرياضيات المدرسية في مدارس
اإلمارات العربية المتحدة .المؤتمر السنوي السادس للبحوث ،كلية التربية ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،ج.29-20 ،2
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الشربيني ،زكريا؛ وإبراهيم ،رزق؛ ودمنهوري ،رشاد؛ ومطحنة ،السيد ( .)2010القياس النفسي .جدة :مكتبة الشقري.

الصغير ،علي؛ والنصار ،صالح ( .)2002ممارسات المعلمين التدريسية في ضوء نظريات التعلم .مجلة القراءة والمعرفة،
.61-34 ،18

العازمي ،تركي ( .)2014واقع تدريس استراتيجيات حل المسألة الرياضية في الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية بمدينة

حائل (رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة القصيم ،بريدة.

العبدلي ،حمود ( .)2006أثر بعض استراتيجيات حل المشكالت الرياضية وتكوينها على مهارات حل وتكوين المشكالت
الرياضية لدى طلبة الصف الثامن األساسي (رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.
العُمري ،محمد ( .)2010الكفايات الالزمة لتدريس مقرر الرياضيات المطور ودرجة توافرها لدى المعلمين (رسالة
ماجستير غير منشورة) .جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.

العيدي ،آمنة ( .)2013تقويم األداء التدريسي لمعلمات الرياضيات في المرحلة المتوسطة بمنطقة القصيم في ضوء
استراتيجيات التعلم النشط (رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة القصيم ،بريدة.
القحطاني ،سالم؛ والعامري ،أحمد؛ وآل مذهب ،معدي؛ والعمر ،بدران (1425هـ) .منهج البحث في العلوم السلوكية
(ط ،)2الرياض :مكتبة الرشد للنشر.
مازن ،حسام ( ،2011سبتمبر) .عادات العقل واستراتيجيات تفعيلها في تعليم العلوم والتربية العلمية .ورقة عمل مقدمة
إلى المؤتمر العلمي الخامس عشر للجمعية المصرية للتربية العلمية "التربية العلمية :فكر جديد لواقع جديد" ،جامعة عين شمس-
مصر.87-63.
المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات-الواليات المتحدة األمريكية ( .)2013مبادئ ومعايير الرياضيات المدرسية (ترجمة:
عسيري والعمراني والذكير) .الرياض :مكتب التربية العربي لدول الخليج( .العمل األصلي نشر في عام 2000م).

محمد ،طه ( .)2012فعالية برنامج في التواصل والترابط الرياضي وأثره على تنمية مهارات تكوين وحل المشكالت
الرياضية لدى الطالب المعلمين بكليات التربية (رسالة ماجستير غير منشورة) جامعة بني سويف ،بني سويف-مصر.
المرحبي ،أحمد ( .)2013درجة ممارسة معلمي الرياضيات بالمرحلة المتوسطة ألدوات التقويم البديل (رسالة ماجستير
غير منشورة) .جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.

مصطفى ،أحمد ( .)2015فاعلية التعلم المدمج في تنمية مهارات طرح المشكلة الرياضية وحلها والميل نحو دراسة
الرياضيات لتالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي (رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة حلوان ،القاهرة-مصر.
وزارة التعليم السعودية ( .)2009دليل معلم الرياضيات للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي األول .السعودية :الرياض،
العبيكان لألبحاث والتطوير.
الوكيل ،حلمي؛ والمفتي ،محمد ( .)2015أسس بناء المناهج وتنظيماتها .عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.
Abu-Elwan, R. (1999, November). The Development of Mathematical Problem
Posing Skills for Prospective Middle School Teachers. The International Conference on
Mathematics Education Into the 21st Century” Social Challenges, Issues and
Approaches”, Cairo, Vol. 2, 1-9.
Abu-Elwan, R. (2002). Effectiveness of a Mathematical Problem Posing Strategies
on Prospective Mathematics Teachers’ Problem Solving Performances. Journal of
Science and Mathematics Education in Southeast Asia, 25(1), 56-69.
Ellerton, N. (2018). Book Review: NCTM's Compendium: Finding a balance between
)historical details, contemporary practices, and future resources, In Jinfa Cai (Ed.) (2017
Compendium for research in mathematics education. Educational Studies in
Mathematics, 99(1),109-123.

514

Fai, H. (2005, May). Two teachers’ pedagogies in teaching problem solving in
Singapore lower secondary mathematics classrooms. Paper presented at the ICMI
Regional Conference: The 3rd East Asia Regional Conference on Mathematics
Education, Shanghai, Nanjing, and Hangzhou, China.
Ghasempour, Z., Bakar, M., & Jahanshahloo, G. (2013). Innovation in teaching and
learning through problem posing tasks and metacognitive strategies. International
Journal of Pedagogical Innovations, 1, 53-62.
Gonzales, D. (1994). Problem posing: A neglected component in mathematics course
for prospective elementary and middle school teachers. School Science and
Mathematics, 24(1), 74-88.
Hirashima, T., Yokoyama, T., Okamoto, M., & Takeuchi, A. (2007). Learning by
problem-posing as sentence-integration and experimental use. Proc. of AIED, 4, 254–
261.
Manon, R. (1996). Mathematical Communication through Constructed Question.
Teaching Children Mathematics, 2(9), 530-565.
National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (1980s). An Agenda for Action.
. Reston, VA: NCTM.
National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (1989). Curriculum and
Evaluation Standards for School Mathematics. . Reston, VA: NCTM.
National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (1991). Professional
Standards for Teaching Mathematics. Reston, VA: NCTM.
National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (2000). Principles and
Standards for School Mathematics. Reston, VA: NCTM.
Silver, E. (1994). On mathematical problem posing. The Learning of Mathematics,
14(1), 19-28.
Singer, F., Ellerton, N., & Cai, J. (2015). Mathematical Problem Posing: From
Research to Effective Practice. New York: Springer.

515

""تصور مقترح لتنمية الكفايات التدريسية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية
 منصور صالح العبدالعزيز.د
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

سوسن بنت علي الغامدي.أ
تعليم الشرقية

:المستخلص
هدف البحث الحالي التعرف على مدى توافر الكفايات التدريسية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء
 واعتمدت، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة،بعض التجارب الدولية ووضع التصور المقترح لتنميتها
 وقد،) معلم ومعلمة من معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية70(  واشتملت عينة الدراسة على،على االستبانة كأداة للدراسة
 أن توافر الكفايات التدريسية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء بعض:توصل البحث للعديد من النتائج أهمها
 "كفاية إدارة وضبط الصف" في الترتيب األول يليه المحور: وجاء المحور األول،)التجارب الدولية جاء بدرجة (متوسطة
 "كفاية استثارة الدافعية: ويليه المحور الثاني،" "كفاية االتصال والتواصل: ويليه المحور الثالث،" "كفاية العرض والتنفيذ:الرابع
 وال توجد فروق ذات داللة، "كفاية التقويم" بدرجة استجابة ضعيفة: وفي الترتيب األخير جاء المحور الخامس،"لدى الطال ب
- كفاية االتصال والتواصل- إحصائية حول الكفايات التدريسية المتعلقة بـ (كفاية إدارة وضبط الصف – كفاية استثارة الدافعية
 كفاية التقويم) لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء بعض التجارب الدولية وفقا ً لمتغير-كفاية العرض والتنفيذ
 ضرورة إعادة النظر في برامج:(النوع – المؤهل العلمي – عدد سنوات الخبرة)؛ وأوصى الباحثان بالعديد من التوصيات أهمها
 وتفعيل نظام التدريب في أثناء،إعداد معلمي الرياضيات في كليات التربية وتطويرها في ضوء التربية القائمة على الكفايات
.الخدمة لمعلمي الرياضيات لتطوير وتحسين كفايتهم التدريسية
. الكفايات التدريسية – معلمي الرياضيات – المرحلة االبتدائية – الخبرات الدولية:الكلمات المفتاحية
Abstract
The present research aimed at investigating the extent of availability of teaching
competencies among elementary mathematics teachers, in the light of some international
experiences, and presented a proposed vision for developing them. The researcher
adopted the analytical descriptive approach as the research methodology and used
questionnaires for data collection. The study sample included (70) male and female
elementary mathematics teachers. The research yielded several results, mainly including
the following: The availability of teaching competencies among elementary mathematics
teachers was rated (moderate); the first axis: "Competency of classroom management
and control" ranked first, followed by the fourth axis: "Competency of presentation and
implementation", followed by the third axis: "Competency of communication and
interaction", followed by the second axis: "Competency of inducing motivation among
students", and ranked last was the fifth axis: "Competency of evaluation", which had low
responses; and there were no statistically significant differences on teaching
competencies related to (competency of class management and control - competency of
inducing motivation among students - competency of communication and interaction competency of presentation and implementation - competency of evaluation) among
elementary mathematics teachers, in the light of some international experiences, as
regards the variables (gender - educational qualification - years of experience). The
researcher presents several recommendations, mainly including the following: the
necessity of reviewing mathematics teacher preparation programs in faculties of
education, in the light of competency-based education, and implementing the in-service
training system for mathematics teachers in order to develop and improve their teaching
competencies.
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– Keywords: teaching competencies – mathematics teachers – elementary stage
international experiences.
مقدمة:
يهدف مجال التعليم إلى الكشف عن نتائج منهجية وعلمية نحو تلبية احتياجات األفراد والمجتمع ،ويجب إجراء الدراسات
لتطوير جمي ع النظم الفرعية ذات الصلة في النظام التعليمي ،فيما يتعلق بتلبية جميع االحتياجات والتوقعات ،ويعتبر النظام
الفرعي لتدريب المعلمين هو أحد النظم الفرعية في النظام التعليمي والمسئول من الدرجة األولى عن إدارة هذا النظام ،والغرض
األساسي من تدريب المعلمين هو تنمية الكفايات التدريسية لديهم لتحقيق األهداف التعليمية.
وقد وسعت االتجاهات الجديدة في العملية التعليمية من مجاالت العمل فيها ،وأصبحت اإلدارة المدرسة تعني بشكل خاص
بمجال الكفايات التدريسية ،فلم يعد كافيا ً لتحسين العملية التربوية الموجهة نحو التالميذ مجرد اهتمام اإلدارة بتوافر األدوات
والمعلمين والطرق المختلفة لشرح المناهج ،بل أصبح األمر يتطلب العناية بكل المجاالت التي لها اتصال مباشر أو غير مباشر
بهذه العملية ،ويتمثل ذلك في الكفايات التعليمية الواجب توافرها في المعلم وخصوصا ً في مواد مثل الرياضيات والعلوم( .العتيبي،
.)2018
وتنمية الكفايات التدريسية في مجال التعليم هي بمثابة وسيلة لتعزيز الحياة المهنية ،والنتائج اإليجابية االكاديمية ،والتطور
المهني للمعلمين يعزز مهاراتهم ومعرفتهم ،وموقفهم المهني ،حتى يتمكنوا بدورهم من تحسين تعليم الطالب ،كما يشمل التطور
المهني مجموعة متنوعة من فرص التعلم ،التي يكتسب المعلمون من خاللها المعرفة والمهارات لزيادة فعاليتهاFranklin, ( .
)2012
وأكدت دراسة ( )Madrigal, 2018 & Robertoعلى ضرورة بناء التعليم على معايير ممارسة التدريس التي تحدد
ما يجب على المعلمين -في مادة الرياضيات على سبيل المثال -وقادة المدارس فعله؛ ويتم وضع المعلمين في مركز المدرسة
في التدريس ،إضافة على ذلك ،فإن الكفايات التدريسية معترف بها على نطاق واسع باعتبارها العامل المهم الذي يؤثر على
نتائج تعلم الطالب؛ وبالتالي ،يجب أن تهدف سمات التدريس الفعال إلى إنتاج نقطة مرجعية مشتركة للممارسة الفعالة في
التدريس والتعلم.
كما أن الكفايات المهنية التي يجب توافرها في معلمي الرياضيات هي جميع المهارات التي يحتاجها المعلمين عموما ً
ومعلمي الرياضيات خصوصا ً في أثناء الموقف التعليمي وتساعدهم في توجيه الخبرات التعليمية وتنظيم العملية التعليمية ،وألوان
النشاط والوسائل بغرض تحقيق األهداف المنشودة من العملية التعليمية ،كما تشمل أيضا ً على كل ما من شأنه تحفيز الطالب
واستثارة اهتماماتهم بمحتوى التعلم وطرقه ونتائجه للبلوغ بها إلى أقصى ما تستطيع قدراتهم( .المصري ،محمد.)2013 ،
ولذلك توجهت معظم الو زارات واإلدارات المدرسية إلى توفير التطور المهني والنمو للمعلمين ،وذلك من خالل المزيد
من الدورات التدريبية أثناء الخدمة ،وكذلك إنشاء وحدات مختصة لتدريب المعلمين وهو أمرا ً من شأنه التأثير على مستوى
التحصيل والتعلم لدى التالميذ ،األمر الذي يحقق الهدف المنشود من العملية التعليمية ،حيث أن برامج التدريب أثناء الخدمة
تتميز بكون المعلمين معاصرين للعملية التعليمة ولديهم القابلية واالستعداد لتطبيق ما تدربوا وتمرنوا عليه على تالميذهم( .أبو
سالم.)2012 ،
ومما سبق وباالتفاق مع ما أشارت إليه دراسة (مومني ،خزعلي )2010 ،يتضح ضرورة رفع كفايات المعلم التدريسية،
لذلك اتجهت الجهود في أغلب بلدان العالم إلى تطوير التعليم نتيجة للتغيرات التي مست طبيعة العملية التعليمية ،فالتغيير عملية
مهمة وموضوعية ومنظمة ،وذلك إذا سمحت للمعلم بحرية التصرف داخل الصف مستخدما ً األساليب التربوية التي تحقق له
كفايات علمية وفنية يحتاجها التالميذ في الصف ،مما دفع بالمعلم إلى توظيف الكفايات المنسجمة مع شخصيته وميوله وقدراته
داخل الصف..
مشكلة الدراسة:
يتطلب اإلعداد عالي الجودة للمعلم مجموعة معقدة من المعارف والمهارات واألعمال؛ وتشمل هذه المجاالت الخبرة
في المادة التدريسية ،وفهم أساليب تنمية الطالب وزيادة مستوياتهم التحصيلية ،والممارسات التعليمية المستجيبة ثقافيًا ،وغيرها.
وتُعد مهنة التدريس من المهن الصعبة التي تحتاج إلى إعداد جيد في المراحل األساسية وبخاصة في مجال إعداد
المعلمين ،فالمعلم ال يستطيع أن يقوم بالدور المنوط به إال إذا توافرت لديه مجموعة الكفايات المهنية التي تؤهله قيادة العملية
التعليمية ،وتطوير المادة التي يدرسها حتى ال ينحصر دوره في تلقين المعلومات تحقيقًا لمبدأ التربية المستمرة من خالل رفع
مستواه الثقافي والعلمي من وقت آلخر (عامر.)2013 ،
وتتض من الكفايات المهنية للمعلم في القرن الحادي والعشرين مختلف مجاالت العملية التعليمية ،فهي تشمل :مجال
إدارة الفصل  ،مجال التدريس ،العالقات اإلنسانية والتفاعل الصفي والتواصل واالتصال في مجتمع المدرسة ،ومجال التخطيط
للتعليم وتوظيف الوسائل التعليمية واستثارة الدافعية للتعلم ،وتوظيف المواد التعليمية والمناهج التربوية ومجال التوجيه واإلرشاد
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والتقييم ،مجال المستحدثات التكنولوجية؛ ومن هنا ال يمكننا إال أن نستنتج أن توفر المعلم على مجموعة من الكفايات المهنية،
لن يزيد العلمية التعليمية سوى جودة وإتقانًا .وهذا ما يؤكد أهميتها في تحقيق الجودة في التربية والتعليم (العجرمي.)2011 ،
وفي هذا الصدد أكدت دراسة فتيحة ( ،2013ص )349أن امتالك المعلم للكفاية المهنية ،هو امتالكه لقدر كاف من
المعارف والمهارات واالتجاهات اإليجابية نحو التعليم ،والتي تظهر في أدائه بمستوى محدد من اإلتقان؛ وتوفر مجموعة
الخصائص الشخصية والرضا عن المهنة واالتجاهات اإليجابية نحوها لدى المعلم ،والتي تمكنه من أداء دوره في العلمية
التربوية.
وأشارت نتائج العديد من الدراسات السابقة منها نتيجة دراسة (الزهيري وسالم ،)2017 ،ودراسة عوض
( )2013إلى أن توافر الكفايات التعليمة لدى معلمي جاء بدرجة متوسطة ،وضعيفة؛ كما أكدت نتائج دراسة إبراهيم (،)2014
ودراسة ليندس ( .) Lendis, 2014على وجود قصور في ممارسة بعض الكفايات والتي يحتاج فيها المعلمون إلى تحسين
كفاياتها المهنية وخاصة مع وجود بعض العوائق والصعوبات.
وال يتأتى هذا المسعى إال بامتالك المعلم الكفايات التدريسية الحديثة التي تواكب العصر وتمكنه من مسايرة التغير
والتطور في جميع مناحي ومجاالت الحياة ،ويعتمد نجاح أي عملية تربوية على المعلم الذي يعد أهم عناصر العملية التربوية،
وهو مفتاح النجاح أو االخفاق ألي منهاج فهو الذي توكل إليه مهمة تحقيق األهداف والغايات التربوية وعلى مهارته وفاعليته
يتوقف نجاح النظام التربوي( .هاشم)2018 ،
مما أثار دافعية الباحثان إلجراء البحث الحالي؛ ويُمكن إبراز مشكلة الدراسة من خالل التساؤل الرئيس التالي :ما
التصور المقترح لتنمية الكفايات التدريسية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء بعض التجارب الدولية؟
أسئلة الدراسة:
 ما الكفايات التدريسية المتعلقة بكفاية إدارة وضبط الصف لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء بعض
التجارب الدولية؟
 ما الكفايات التدريسية المتعلقة بكفاية استثارة الدافعية لدى الطالب لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء
بعض التجارب الدولية؟
 ما الكفايات التدريسية المتعلقة بكفاية االتصال والتواصل لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء بعض
التجارب الدولية؟
 ما الكفايات التدريسية المتعلقة بكفاية العرض والتنفيذ لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء بعض
التجارب الدولية؟
 ما الكفايات التدريسية المتعلقة بكفاية التقويم لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء بعض التجارب
الدولية؟
 ما التصور المقترح لتنمية الكفايات التدريسية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء بعض التجارب
الدولية؟
أهداف البحث:
يسعى البحث الحالي لتحقيق األهداف التالية:
 التعرف على الكفايات التدريسية المتعلقة بكفاية إدارة وضبط الصف لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في
ضوء بعض التجارب الدولية.
 ا لتعرف على الكفايات التدريسية المتعلقة بكفاية استثارة الدافعية لدى الطالب لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية
في ضوء بعض التجارب الدولية.
 التعرف على الكفايات التدريسية المتعلقة بكفاية االتصال والتواصل لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في
ضوء بعض التجارب الدولية.
 التعرف على الكفايات التدريسية المتعلقة بكفاية العرض والتنفيذ لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء
بعض التجارب الدولية.
 التعرف على الكفايات التدريسية المتعلقة بكفاية التقويم لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء بعض
التجارب الدولية.
 وضع تصور مقترح لتنمية الكفايات التدريسية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء بعض التجارب
الدولية.
أهمية البحث:
تنبع أهمية البحث الحالي من أهمية الفئة المستهدفة من البحث وهي معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية لما لهم من
دور هام في تنشئة أجيال المستقبل ،ويمكن ابراز أهمية البحث فيما يلي:
أوالً :األهمية النظرية:
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 قد يساهم البحث الحالي في توعية معلمي الرياضيات بأهمية امتالك الكفايات التدريسية وتطبيقها في التدريس لطلبة
المرحلة االبتدائية.
 قد يساهم البحث الحالي في لفت انتباه واضعي المقررات الدراسية لمادة الرياضيات بالمرحلة االبتدائية نحو تضمين
األنشطة الالزمة والتي تزيد من الكفايات التدريسية لدى المعلم وتعمل على تحسين مخرجات العملية التعليمية.
 تأمل الباحثان أن يكون هذا البحث بمثابة مرجع يُستفاد منه في أبحاث مستقبلية في ذات التخصص.
ثانيا :األهمية العملية (التطبيقية)
 قد تساهم نتائج البحث الحالي في وضع التوصيات المناسبة لتنمية وتعزيز الكفايات التدريسية لدى معلمي الرياضيات
بالمرحلة االبتدائية في ضوء بعض التجارب الدولية.
 قد تساهم نتائج البحث الحالي في وضع تصور مقترح يمكن االستعانة به في تحسين األداء التدريسي لمعلمي الرياضيات
بالمرحلة االبتدائية.
 قد تساهم نتائج البحث الحالي في الوصول لنتائج واقعية حول مستويات امتالك معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية
للكفايات التدريسية التي يتناولها البحث بالدراسة.
مصطلحات البحث:
الكفايات التدريسية:
إن الكفاية التد ريسية هي عبارة عن امتالك المعلم لقدر كاف من المعارف والمهارات واالتجاهات االيجابية المتصلة
بأدواره ومهامه المهنية ،والتي تظهر في أداءه وتوجه سلوكه في المواقف التعليمية المدرسية بمستوى محدد من اإلتقان ،ويمكن
مالحظتها وقياسها بأدوات معدة لهذا الغرض ،مما يعني أنها عبارة عن عبارة أو جملة تصف نوع القدرة أو المهارة التي
سيحصل عليها المعلم تجعل له استجابة لمتطلبات المواقف التربوية التي يتعرض لها ويكون لها تأثر مباشر على تعلم التالميذ.
(الشايب :2011 ،ص)19
وتعرف الكفايات التدريسية للمعلم على أنها المهارات والمعرفة الضرورية للمعلمين من أجل تأدية وظائفهم بنجاح،
وتتوقف على أدوارهم ومهامهم ،وتتنوع مع األهداف التنظيمية واألدوار الوظيفية)Lenka, 2017 & Naim( .
ويعرفها الباحثان إجرائيا ً على أنها  :المعرفة والمهارات الضرورية للمعلمين من أجل تأدية وظائفهم بنجاح ،وتتوقف
على مهامهم ،وأدوارهم ،وتتنوع مع األهداف التنظيمية واألدوار الوظيفية.
اإلطار النظري للبحث
أهمية توافر الكفايات التدريسية لدى معلمي الرياضيات:
يعد توافر الكفايات التدريسية لدى معلمي الرياضيات أمرا ً حيويا ً لعملية التعليم ،ألنه يساعد على تعميق الفهم لديهم،
فعندما ي فهم المعلمون المناهج الدراسية بشكل أفضل؛ يمكنهم فهم األهداف التكوينية وأهمية الترتيبات لتطوير تعلم الطالب من
أجل التحسين المستمر للجودة في التعليم.
وقد شهدت السنوات األخيرة اهتماما ً واسعا ً من قبل المختصين في تدريس الرياضيات إلحداث نقلة نوعية في مناهج
الريا ضيات وطرق وأساليب تدريسها ،وذلك لما لوحظ من ضعف وقصور في تعليم الرياضيات بصفة عامة لدى الطالب في
جميع المراحل التعليمية المختلفة ،مما أكد على أهمية أن تتوافر في المعلم الكفايات التعليمية المناسبة لكي يستطيع النهوض
بالعملية التعليمية وإيصال طلبته إلى األهداف المنشودة من العملية التعليمية( .منصور.)2016 ،
كما أن أهمية توافر الكفايات التعليمية للمعلمين عموما ً تعد عامالً مؤثرا ً في تحقيق األهداف التربوية ،والتحصيل الدراسي،
والتفاعل الصفي ،كما أنها تؤكد على التكامل بين الجانب العلمي والنظري وتهتم بفاعلية التدريس وقدرة المعلم على القيام
بواجباته على أكمل وجه ،وتعد عامالً مؤثرا ً في اكتساب الطالب المعلم للخبرات والمعارف فضالً عن المهارات الالزمة ،وتعتبر
بمثابة إستراتيجية مهمة لمواجهة أزمة التعليم ،فاإلصالح التربوي يرتبط بشكل مباشر بإصالح نوعية المعلم العامل في الحقل
التربوي( .بركة.)2018 ،
ويرى الباحثان أن أهمية توافر الكفايات التدريسية لدى معلمي الرياضيات ترجع لكونها تساعد على تعزيز المعرفة
الخاصة بالطالب وكيفية تعلمهم ،والخاصة بالمحتوى وكيفية تدريسه؛ وتعزيز الممارسة المتمثلة في تخطيط وتنفيذ التعليم والتعلم
الفعال ،وإن شاء بيئات تعلم آمنة وداعمة والحفاظ عليها ،والتقييم وتقديم التغذية الراجعة والتقارير عن تعلم الطالب؛ وتعزيز
المشاركة ،أي االنخراط في التعلم المهني ،واالنخراط المهني مع الزمالء وأولياء األمور ومقدمي الرعاية والمجتمع.
الكفايات التدريسية الالزمة لمعلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية:
وفقا ً لمتطلبات العديد من اإلصالحات التعليمية لتقويم أداء المعلم التدريسي ،يجب تطوير كفاياته التدريسية؛ فيجب أال
يكون المعلم مقدما ً للمعرفة والمهارات فحسب ،بل يجب أن يكون
لديه أيضا ً موقف إيجابي تجاه االبتكارات ،ويشعر بضرورة التعلم الذاتي ،واعتماد نهج تعليمي يركز على الطالب ،لذا
يجب أن يطور المعلمون مهارات مهنية ،وأن يحاولوا دائما ً أن يكونوا نموذجا ً فعاالً للكفاءة.
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ويمكن أن تُصنَّف الكفايات التدريسية الالزمة للمعلم الجيد وتدريسه إلى (Pandey, 2013: & Kulshrestha
:)32
 الكفايات التعليمية؛ وتشمل :الكفاية المفاهيمية ،والكفاية السياقية ،وكفايات تطوير مواد التعليم والتعلم.
 الكفايات التنظيمية؛ وتشمل :الكفايات المتعلقة بتحديد الموارد ،والكفايات اإلدارية ،وكفايات التكيف ،والكفايات المتعلقة
بالعمل أو التعامل مع الوالدين ،وكفايات التنسيق.
 الكفايات التقييمية؛ وتشمل :بناء العناصر التقييمية ،وإجراء االختبارات ،وإجراءات التقييم ،وتفسير النتائج.
وتُمثل الكفايات التدريسية الواجب توافرها في معلمي الرياضيات مجموعة المهارات والمعارف واالتجاهات التي يمتلكها
معلم الرياضيات والتي تمكنه من أداء مهماته التعليمية بفاعلية وإتقان ،ويمكن قياسها ومالحظتها ،كما أنها تيسر العملية التعليمية
عليه كمعلم ،كما أن لها أثر فعال وتساهم في تقليل ومواجهة الصعوبات التي تواجه التالميذ في مادة الرياضيات فتنعكس نتيجة
توافرها في معلمي التربية الرياضية على تالميذهم( .الزهيري ،سالم .)2017 ،ويمكن إبراز أهم الكفايات التدريسية لمعلمي
الرياضيات فيما يلي:
 .1كفاية إدارة وضبط الصف:
إن المعلم الناجح هو المعلم ذو الشخصية المؤثرة القوية ذات البصمات الواضحة ولكي يثبت نفسه البد وأن يكون مدركا ً
ألهمية دوره في العمل التربوي والرسالة التي يحملها ،وهي رسالة سامية ومهمته صعبة وعليه تأديتها على أكمل وجه ،كما أنه
البد وأن يكون على القدر الكافي من الثقة إلدارة صفه التعليمي بمنتهى الكفاءة ،فرسالة المعلم وطريقه شاق وإخراج األجيال
المتميزة أمرا ً ليس بسهل ،لذلك البد أن يسعى ويقوم بكل ما في وسعه لحث الطلبة على االجتهاد والمثابرة ،ليحصلوا على أكبر
قدر تعليمي ممكن( .المطلق.)2016 ،
وبالطبع فإن توافر كفاية إدارة الصف وضبطه في المعلم تضمن تعلم الطفل بشكل أفضل وإثبات المعلم لنفسه أكثر
وأكثر ،حيث أن كفاءة ضبط الصف تجعل المعلم أكثر انتباها ً في الصف لطالبه فيقوم بجمع المعلومات ،يقوم بتوظيف مهارات
التالميذ بعناية وفاعلية ،كما أنه يخطط بشكل يتيح تكامل المعرفة ،ويستطيع أن يوظف األسئلة الشفوية توظيفا فعاالً ،كذلك فيما
يخص تنظيمه ألنشطة التعلم البيئي المالئمة والالزمة للطالب مما يعمل على نجاح الطالب في وتنمية مستواه التعليمي( .حسن،
.)2015
فقدرة المعلم على خلق بيئة تعلم فعالة تعتمد بشكل واضح على مهاراته في اإلدارة الصفية ،وتعتمد اإلدارة الصفية
الناجحة على مبدأين أساسيين وهما ،تحديد سلوكيات الطالب المرغوبة ،ومنع السلوكيات غير المرغوبة؛ ومن أجل تحديد
السلوكيات المرغوبة يجب على المعلم تقديم قواعد واضحة ووضع إجراءات ثابتة ،ومن أجل منع االضطرابات والسلوكيات
غير المرغوبة وضمان االستخدام الفعال لوقت الصف ،يجب على المعلم متابعة ما يحدث في الصف ،والتدخل فورا وبشكل
فعال عند الضرورة)Hochweber et al., 2014( .
ويرى الباحثان مما سبق أنه نظرا الرتباط التحصيل بالوقت الذي يستغرقه التدريس ،فالسلوك الذي يؤدي لتعطيل التعليم
والتعلم يمكنه إضعاف النتائج األكاديمية ،والمعلمون الذين يديرون الفصول الدراسية بفعالية يزيدون مشاركة الطالب واحتمال
نجاحهم األكاديمي ،وبالتالي ،فإن مهارات إدارة الصف أمر بالغ األهمية لجميع المعلمين والطالب ويمكن تحديد ممارسات إدارة
الصف المرتبطة بالتأثيرات اإليجابية على سلوك الطالب بما فيها ،زيادة فرص الطالب للرد أثناء التدريس ،ووضع قواعد
وتوقعات للسلوك والتعلم ،واستخدام قرب المعلم ،وتوفير اهتمام إيجابي للسلوك المناسب.
كفاية العرض والتنفيذ:
.2
إن كفاية العرض والتنفيذ هي كفاية تتعلق بتوافر مهارات تنفيذ الدرس لدى المعلم ،بمعنى أنها قدرة المعلم على القيام
داخل الحصة الدراسية بفعاليات الدرس المختلفة والتي تعبر بشكل دقيق عن تصرفات المعلم المختلفة خالل الموقف التدريسي،
مثل مهارات التهيئة واستخدام الوسائل التعليمية ،وتنويع المثيرات واختيار الطرق المناسبة لصياغة األسئلة والشرح ،وعليه فأن
توافر هذه الكفاية لدى المعلم يضمن له عملية تعليمية ناجحة مفيدة ومميزة( .سليم.)2017 ،
وعليه فأن مهارات أو كفاية التنفيذ والعرض لدى المعلم تعد مجموعة السلوكيات والتصرفات التي يقوم بها المعلم خالل
حصته الدراسة في سبيل مساعدة تالميذه على التعلم وتحقيق أهداف التدريس التي تكون محددة سابقا ً بالنسبة له وتتمثل في
التفاعالت اللفظية المثيرة والمشوقة واألدوات والوسائل التعليمية التي من شأنها جذب انتباه الطالب للمعلم ومن ثم نجاحه في
استيعاب قدر أكبر من المعلومات( .مصطفى.)2017 ،
كفاية التقويم:
.3
إن المعلم المتميز هو المعلم الذي يكتسب مثل هذا النوع من الكفايات حيث تعتمد كفاية التقويم على إلمام المعلم بالعديد
من المهارات واألساليب التعليمية المختلفة ،والمناسبة لمختلف أعمار تالميذه مثل مهارات الرسم والتخيل والمالحظة والمقابلة
وغيرها من المهارات التي تمكن المعلم من تحضير السجالت التراكمية والتقويمات الشفهية والمقالية المناسبة لطالبه ،وكذلك
القدرة على معرفة ومراعاة الفروق الفردية بين طالبه وبعضهم البعض ،مما يضمن نجاح أسلوبه التعليمي الذي يتبعه مع
تالميذه.

520

كما أن توافر كفاية التقويم بالنسبة للمعلم البد وأن تكون بصورة مستمرة وأن يشجع طالبه ويحاول معهم بشكل متواصل
على أن يقوموا بتقويم أنفسهم بشكل دوري ومستمر ،وأن يتم ذلك من خالل إطالع كل طالب على جهده التراكمي في ملف
إنجازه الشخصي فيعي ألخطائه وعيوبه ونقاط ضعفه ،ويحسن من مستواه بمساعدة معلمه ،مما يضمن نجاح العملية التعليمية
ويحقق تعلم أفضل للطالب ،ويثبت من كفاءة وجدارة المعلم( .زكري.)2014 ،
كما يرى الباحثان أنه يجب على المعلم قياس أداء الطالب بدقة ،وتقليل التحيز عند قياسه ،وتدريب الطالب بشكل مناسب،
وأن يتأكد أن الطالب يفهمون ما يقوم بتقويمه وقياسه ،وأن المكافأة مرتبطة بالمستوى العالي من األداء ،وتوفير التغذية الراجعة
في الوقت المناسب ،وجعل أداة التقويم صالحة وموثوقة وعملية وخالية من التحيز؛ وينبغي أيضا على المعلم إدراك أهمية العدالة
ف ي التقويم ،بتطبيقه للعدالة اإلجرائية ،أي أن يفهم الطالب كيف يتم تقويمهم وأن التقويم
خالي من التحيز ،وهو ما سيؤدي إلى زيادة وتحسن أدائهم.
كفاية االتصال والتواصل:
.4
كفايات االتصال والتواصل  ،كنظام للمعرفة والقدرات والمهارات والتصرف التحفيزي والمواقف والخصائص في
اتصال التدريس والتفاعل االجتماعي ،هي الكفاءة األساسية للمعلم ،وفي العشرين سنة األخيرة ،أصبحت كفايات التواصل لدى
المعلم أحد أهم محتويات برامج تدريب المعلم ،ويتم تحديد جودة العملية التدريسية والتربوية في المدرسة التقليدية والحديثة على
حد سواء من خالل جودة التواصل باعتباره الجزء األكثر وضوحا من التفاعل االجتماعي بين الطالب والمعلم  ،ويُنظر إلى
مهارات تواصل المعلم على أنها المهارات الضرورية لتحسين تعلم الطالب.)et al., 2014 Zlatić( .
كما إن كفاية االتصال والتواصل تعتبر من أهم الكفايات الالزم توافرها في المعلم ،فمن وجهة نظر الطالب فأن المعلمين
الذين يتقنون التواصل معهم هم أكثر فئة من المعلمين ناجحة ومحبوبة ،كما أن المعلم الذي يتقن التواصل مع طالبه هو معلم
ناجح كونه يملك واحدة من أكثر الكفاءات أهمية ،فعندما يكون التواصل بين الطالب والمعلم ناجح فأن ذلك يضمن إيصال
المعلومات بشكل أفضل للطالب وكذلك اكتساب المعارف منه ونشرها بفاعلية ،كما أنه لن يكون من الشاق عليه إيصال
المعلومات لهم( .الصيخان.)2017،
وعليه يتضح ضرورة توافر كفاية االتصال والتواصل ما بين المعلم وطالبه وذلك لما يعنيه ذلك بالنسبة لكل منهما كما
أن هذه المهارة تتفرع إلى أكثر من نوع فهناك التواصل الحركي واللفظي والجسدي ولغات مختلفة من التواصل التي إذا توافرت
لدى المعلم فان ذلك يعني أنه معلم جيدا ُ يستطيع إيصال المعلومات لطالبه ،كما أن الطالب الذي يشعر بتواصل بينه وبين معلمه
يكون لديه ثقة في نفسه وفي معلمه( .رابح.)2016 ،
كما يرى الباحثان أن كفايات االتصال والتواصل للمعلم تشتمل على نماذج االتصال ،والتفاعل بين المعلمين والطالب
والبيئة االجتماعية ومواضيع التعلم؛ وتتضمن أيضا كفايات في استخدام لغة الكالم ،ولغة الجسد ،واللغة المهنية في مجاالتهم؛
وتتضمن كفايات االتصال الصوت ،ولغة الجسد ،والكلمات كالتحدث ،والغناء وأحيانا نبرة الصوت ،أو لغة اإلشارة ،أو شبه
اللغة ،أو اللمس ،أو االتصال باألعين ،أو استخدام الكتابة؛ وتشتمل أيضا على مهارات في المعالجة التبادلية والداخلية ،واالستماع،
والمالحظة ،والتحدث ،واالستفهام ،والتحليل والتقييم.
كفاية استثارة الدافعية:
.5
إن معلم الصف الناجح ذو الكفاءات المتميزة البد وأن يمتلك كفاية استثارة الدافعية كما أنها تعد من الكفايات التي ينجذب
بسببها الطالب نحو المعلم فالمعلم الذي يمتلك كفاية استثارة دفاعية التالميذ هو معلم لديه مهارات الرواية ومخيلة واسعة وقدرة
على قراءة القصص المشوقة والممتعة كما انه يتميز بوجود رصيد وافر من التجارب الملفتة لالنتباه ،التي يمكنه استعمالها
وروايتها في بداية الحصة لجذب انتباه الطالب له واستثارتهم إلكمال الحصة دون كلل أو ملل.
وعلى المعلم ان يقوم بتحفيز طالبه داخل الصف وإثارة دافعتيهم نحو التعلم ،وذلك من خالل المشاركة في العمليات
التعليمية المختلفة ،وتنمية خبراته وإيصال معلومات جديدة ومختلفة عن وطنه وتطورات مجتمعه وتاريخه ،كذلك تثقيف الطالب
بالعديد من المعلومات التي ال تنتمي بالضرورة إلى نفس موضوع الدرس الذي سيقوم المعلم بشرحه ،مما يدفع الطالب إلى
متابعة الحصة التعليمية باهتمام وشغف كبير( .أبو زيد.)2018 ،
كما يرى الباحثان أن الدافعية متغير وسيط بين سلوكيات المعلم وتعلم الطالب ،وتؤثر المتغيرات التدريسية على الدافعية
بما فيها بداهة وحدس وأسلوب المعلم؛ واكتشف الباحثون أنه إذا استطاع المعلمون استثارة الدافعية الداخلية للطالب ،فمن المرجح
أن يزيدوا معرفتهم من خالل التعلم العميق بدالً من إتباع نهج التعلم عن ظهر قلب ،ويمكن أن يحدث هذا التأثير عندما ينشط
المعلمون فكريًا والذي يحدث من خالل التفاعالت حيث يتحدون الطالب؛ ويختص التدريس الفعال باستثارة الدافعية لدى الطالب،
ويعد التحفيز الفكري والمراعاة الفردية من مكونات استثارة الدافعية.
بعض التجارب الدولية لتنمية الكفايات التدريسية لمعلمي الرياضيات:
إن المعلم العالمي في عصر المعرفة ينبغي أن يتصف بصفات ويتميز بكفايات تدريسية مميزة من أهمها ،االهتمام بما
يحدث في العالم من حوله ،فضالُ عن عالمه الخاص ،إضافة إلى معرفة ما يحدث بصفة يومية ،وأن يعلم طالبه كيف يكونوا
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على وعي باألحداث الجارية ومكان حدوث هذه األمور ،كما البد وأن يكون للمعلم نظرة عالمية لألمور وأن يكون لديه إلمام
بمعظم الثقافات بعالمه ،هذا ما تحاول معظم دول العالم التي تحاول التقدم ،فتحرص على أن توفيره في
المعلمين.
وقد أولت معظم دول العالم أهمية كبيرة لتغطية الجانب المهني في عملية إعداد المعلمين وتزويدهم بالكفايات الفنية
الالزمة لهم ،حيث أن هذا الجانب يعد من أكثر الجوانب أهمية بالنسبة لهم ،ويتم ذلك عن طريق تدريبهم ببرامج الجودة المهنية
الخاصة بالمواد والمناهج الدراسية المختلفة في كل دولة ،وكذلك بإمدادهم ببرامج تدريبية وتنموية عن طريق االنترنت من
خالل توفير تعليم إلكتروني لتيسير سبل االتصال والتعاون بين المعلمين وبعضهم البعض لالطالع على أحدث الطرق التدريسية.
(نصار ،)2015 ،وفيما يلي عرض لبعض التجارب الدولية:
أوالً :التجارب األجنبية
 التجربة األمريكية:أوصت اللجنة الوطنية للتدريس ومستقبل أمريكا بإعادة صياغة جريئة إلعداد المعلمين وتطويرهم المهني ،كانت هذه
اللجنة أول من وصف مدارس التطوير المهني كأماكن تتعاون فيها المدارس والجامعات للمشاركة في التجديد المتزامن ،فيجب
أن تكون هناك عملية مستمرة للتجديد التعليمي حيث تلتحق الكليات والجامعات والمعلمين بالمدارس ،والمستفيدين من المعلمين،
كشركاء متساوين في التجديد المتزامن للمدرسة وتعليم المعلمين ،وذلك من أجل تحقيق أهداف مشتركة ،وإضفاء الطابع المهني
على المعلم ،وتطوير ثقافة الخبرة األكاديمية من خالل التعاون ومن خالل دعم المعلمين قبل الخدمة.
وال يخفى على الجميع من أن أمريكا أكبر دول العالم اقتصادا ً ولذلك كان البد من ان هناك دور فعال للتعليم في النمو
االقتصادي األمريكي ،وبما ان التعليم األمريكي واقعي ويعتمد على جمع البيانات وتحليلها ثم تطبيقها في الميدان ،لذلك كرست
جهود كبيرة تتضمن اكتساب المعلم للكفايات التي تؤهله بشكل عام النتقاء مهارات العمل ولمواجهة المواقف الحياتية المختلفة
(الغامدي.)2016 ،
وتنص التجربة األمريكية في تنمية الكفايات التدريسية لدى المعلمين ،على أن النهج القائم على القوة في التعلم المهني
يدعم المعلمين نحو تحقيق نمو مستدام وهادف ،ويقر هذا النهج القائم
على نقاط القوة في التعلم المهني أن المعلمين يحتاجون إلى تلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية :الحاجة إلى االستقالل
الذاتي؛ االتصال والتعبير عن الكفاءة؛ ويركز هذا النهج على "التفكير األساسي" ،ويؤدي تحديد ذلك إلى تحسين تجربة عمله.
(.)Carlson, 2018
 التجربة الكندية:حددت كندا دور المعلم وذلك باالستمرار على التدريس بطرق ابتكاريه وإبداعية داخل الصفوف الدراسية وحث الطالب
وتشجيعهم على تحديد اهتماماتهم التعليمية وتوفير فرص التعليم القائم على العلم الشخصي كما ويتوقع منها تقديم دعم تصميم
خطط لتطوير المدرسة المبنية على نماذج التعلم للقرن الحادي والعشرين والمشاركة الفعالة في إعادة تصميم أهداف التعليم
للتأكد من موائمتها لطالب الجيل الحالي وحضور برامج تدريب خاصة بنماذج وكفايات القرن الحادي والعشرين وطرق التدريس
الحديثة( .مركز التميز في التعلم والتعليم :2018 ،ص.)29
ولقد أصبحت المؤسسات الت ي تقدم برامج إعداد معلمين مطالبة بالعمل بمعايير الكفاءة في تخطيط برامجهم ،كما يؤكد
عمداء كليات التربية على تحصيل المعلم المتخرج حديثا ً لهذه الكفايات قبل إمكان ترشيحه لشهادة المعلم المؤقت ،ويشترط أن
يفي المعلم المبتدئ بمعايير الجودة في مرحلة التعيين المؤقت قبل حصوله على صفة االعتماد الدائمة( .بورجانج ،ترومب،
.)2011
وتقوم البرامج التي تساهم على تنمية الكفايات التدريسية للمعلمين في كندا ،على مساعدة المعلمين في التفكير في الجوانب
المختلفة للتدريس ،والبحث حول كيفية إعداد المعلمين للمساهمة في معالجة تحديات التدريس التي تواجههم يومياً ،وفهمهم
للتدريب مقابل التنمية والدور الذي تلعبه مشاريعهم البحثية الفردية في عملية التطوير ،وربط ما تدربوا عليه بسياقهم التدريسي
واحتياجاتهم التعليمية)Lundy, 2011( .
 التجربة اليابانية:احتلت اليابان مركزا ً متقدما ً في شتى مجاالت الحياة ،السيما في التعليم الذي يعد العامل الحاسم في تقدم ونمو األمم،
وفي هذا الصدد حاولت عدة دول الوقوف عند النموذج التعليمي في اليابان ودراسته واالقتداء به واإلفادة منه وتطبيقه بما يتوافق
وإمكانياتها وواقعها ،ومن الالفت في التجربة التعليمية اليابانية هو االلتزام المجتمعي منذ بداية ظهور اليابان ،بالتربية والتعليم
والمعلم والنظام المدرسي المؤثر والفعال بكونه السبيل المؤدي إلى النجاح في الحياة عموما ً والتعليم خصوصاً( .عبود ،محمد،
.)2016
وقد وضعت اليابان خطة الدرس الياباني ،والتي ال تتعلق بإتقان درس واحد ،بل تركز على تنمية الكفايات التدريسية
للمعلمين ،في مادة الرياضيات والمواد األخرى ،من خالل التركيز على خبراتهم وأفكارهم حول األساليب المختلفة للتدريس،
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حيث تجعل الدروس البحثية المراقبين والمشاركين يفكرون بعمق في الجوانب المحددة والعامة للتدريس ،وتساعد على رؤية
المعلمين لتعليمهم من وجهات نظر مختلفة)Groves, 2011& Doig( .
كما تم دعم التطوير المهني الدائم والمستمر للمعلمين من خالل جهود ومساهمات المجتمعات المتعلمة في المجتمع
المهني ،والتحسين الذاتي الطوعي للمعلمين ،وجهود الحكومة ،ومع ذلك ،فمنذ ثمانينيات القرن العشرين ،زادت جهود الحكومة
في تنمية كفايات المعلمين من خالل اللوائح والقوانين تدريجياً ،فأصبح المعلمون اليابانيون يقضون وقتا ً أطول في المدرسة
مقارنةً بالمعلمين في البلدان األخرى ،لذلك وصلت الثقافة المهنية للمعلمين اليابانيين ،وخاصةً دراسة الدروس ،التي تستند إلى
الزمالة في المجتمع المهني ،إلى نقطة تحول في الثمانينيات.)Isozaki, 2018( .
ثانياً :التجارب العربية
 تجربة المملكة العربية السعودية:قررت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية في الماضي القريب تحديث مناهج التعليم العام ،واعتمدت مشروع تطوير
منهج العلوم والرياضيات ،واشتمل المشروع على جميع المستويات األكاديمية في التعليم العام من الصف األول إلى الصف
الثاني عشر وفقا ً لـ  American International seriesالتابعة لشركة  McGraw Hill Educationالمتخصصة التي
تعتمد على المعايير الدولية ،وهذا يتطلب استعداد المعلم ومشاركته النشطة في برامج التطوير المهني واألنشطة التعليمية ،مما
يؤدي إلى توفير التدريس الفعال للطالب.)Aseeri, 2015( .
وتأسيسا ً على ما ينبغي أن يتميز به المعلم من إجادة المهارات التدريسية وضرورة ممارسته لها في مواقف التدريس
والتي تهدف إلى تعليم الطالب التعليم المتميز واألمثل واالرتقاء بمستوياتهم نحو األفضل ،فقد عقدت العديد من الندوات
والمؤتمرات والحلقات لتنمية كفايات المعلمين السعوديين التدريسية وتطوير إمكانياتهم والرفع من مستويات أدائهم ،وقد أكدت
جميع المؤتمرات على ضرورة تمكين المعلم مهارات التدريس ،وما أذا كان يعمل على تطبيق مهارات التدريس الفعالة في
مجال تدريس الرياضيات أم ال( .البشايرة.)2011 ،
وإيمانا بدور المعلم في التقدم والتغيير جاء مشروع تطوير المعايير الوطنية والمهنية للمعلمين ،الذي يعده المركز الوطني
للقياس والتقويم لصالح أحد المرتكزات التي تقوم عليها جهود التغيير والتطوير في مجال التعليم في المملكة العربية السعودية،
إذ يخدم عدة أغراض لعل من أهمها التحقق من المهارات والمعارف التي يتقنها المعلمون الجدد المتقدمون لمهنة التعليم ،واإلسهام
في تكوين صورة عن مدى فاعلية المعلم وكيف يمكن االستفادة منها على نحو ذاتي أو مؤسسي لتحديد الحاجات التعليمية والمهنية
وتطويرها( .الراوي.)2018 ،
وفي المملكة العربية السعودية ،تم قياس معدل وعي المعلمين بالجوانب الرئيسية في مناهج الرياضيات الجديدة
المستخدم ة ،وذلك لتنمية الكفايات التدريسية لمعلمي الرياضيات؛ من خالل :توفير تغطية أعمق لعدد أقل من مفاهيم الرياضيات،
وربط الرياضيات بمواضيع أخرى ،وتشجيع اهتمام الطالب بمادة الرياضيات وربطها بالحياة اليومية ،وتعزيز االستعداد لتدريس
الدروس التي تجمع بين مواد الهندسة والتكنولوجيا والرياضيات ،وتطبيق تقنيات التدريس التي تركز على الطالب ،واستخدام
مناهج التدريس التي تركز على حل المشكالت و تحسين التفكير النقدي لدى الطالب )Forawi, 2019 & Madani(.
 تجربة دولة فلسطين:يعتبر المعلم الجيد هو أساس التعليم النوعي في المعايير العالمية للتعليم ،وتبعا ً لمقولة إن أي نظام تربوي لن يرتقي
لمستوى أعلى من مستوى المعلمين فيه ،وبالتالي فالمعلمون في فلسطين هم رأس المال الحقيقي الذي يعتمد عليه في عمليتي
التنمية واإلصالح ،ولقد أيقنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية هذا األمر لذلك دعت لمواجهة مجموعة كبيرة من التحديات
التي تقف أمام المعلم الفلسطيني وحاولت اصالحها للنهوض بالعملية التعليمية ككل( .اللجنة العليا لمراجعة المسيرة التعليمية في
فلسطين :2015 ،ص.)8
وقد تولى الشعب الفلسطيني مسؤولية نظامه التعليمي في عام  ،1994ومنذ ذلك الوقت ،أصبح تطوير وتحسين برامج
التطوير المهني للمعلمين ( )TPDPsأولوية عالية لوزارة التعليم والتعليم العالي ( )MOEHEوالجهات المانحة الدولية ،كذلك؛
تم تصميم  TPDPsفي فلسطين لتحسين وتنمية كفايات ومهارات المعلمين في التدريس ،والتأكيد على أهمية دورهم في التأثير
على تحصيل الطالب ،ويتم تنفيذ برامج التطوير المهني هذه عادة من خالل عقد ورش عمل مدتها ستة أيام حيث يتعرض
المعلمون ألدوات لتقديم المهارات والمعرفة.)Khalili, 2010( .
كما سعت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلى تطوير التعليم ،وأهدافه ضمن خطة طموحة أظهرت فيها للتطوير
التربوي خط طها االستراتيجية ،ونصت هذه الخطة على ضرورة السعي إلى تحقيق أهداف طموحة ال يمكن لها أن تتحقق إال
من خالل إيجاد معلم جديد ،بأدوار جديدة ضمن معايير مهنية معينة ،فسارعت الوزارة بالتعاون مع اليونسكو إلى تشكيل هيئة
تطوير مهنة التعليم التي كانت مهمتها بناء معايير مهنية خاصة بالمعلمين ،وقامت بصياغة معايير مهنية للمعلم الفلسطيني في
مجاالت المعرفة والعلم  ،والمهارات المهنية ،ومعايير القيم واالتجاهات (ربايعة ،زكارنة.)2016 ،
الدراسات السابقة:
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أوالً :الدراسات العربية
هدفت دراسة (الزهيري وسالم )2017 ،إلى التعرف على درجة توافر الكفايات التعليمية لدى معلمي الرياضيات وعالقتها
باتجاهاتهم نحو المهنة ،وكذلك ما هي درجة توافر الكفايات التعليمية لدى معلمي الرياضيات للمرحلة اإلعدادية ،وتكون مجتمع
الدراسة من جميع معلمي مبحث الرياضيات للصفين السابع والثامن من المرحلة اإلعدادية في مدينة طرابلس الموزعين على
مدارس منطقتي أبو سليم وحي األندلس ،واشتملت عينة الدراسة على ( )298معلم ومعلمة  ،واعتمدت الدراسة على المنهج
الوصفي أالرتباطي كمنهج للدراسة ،واستعانت باالستبانة كأداة للدراسة ،وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها :تبين أن
توافر ا لكفايات التعليمة لدى معلمي الرياضيات في مدينة طرابلس الموزعين على مدارس منطقتي أبو سليم وحي األندلس جاء
بدرجة متوسطة ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الكفايات التعليمية لدى معلمي الرياضيات واتجاههم نحو المهنة.
وتناولت دراسة الطراونة ( )2015التعرف على الكفايات التدريسية التي يمتلكها الطلبة المعلمون المتدربون في المدارس
المتعاونة من وجه نظر المعلمين المتعاونين ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين المتعاونين في المدارس الذين يشرفون
على طلبة تخصص معلم الصف الملتحقين ببرنامج التربية العلمية ،واشتملت عينة الدراسة على ( )98معلم ومعلمة  ،واعتمدت
الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة ،واستعانت باالستبانة كأداة للدراسة ،وقد توصلت الدراسة للعديد من
النتائج أهمها :امتالك المعلمين للكفايات التدريسية في مجاالت التخطيط للتدريس ،وكفايات الصفات الشخصية ،وتنفيذ التدريس،
وتقويم التدريس ،بدرجة عالية ،ووجود فروق ذات داللة بين وجهات نظر المعلمين المتعاونين نحو الكفايات التدريسية التي
يمتلكها الطلبة المعلمون تعزي لمتغير عدد سنوات الخبرة لصالح المعلمين ذوي الخبرة األطول.
واستقصت دراسة عوض ( )2013تحديد الكفايات المعرفية والتدريسية المرتبطة باإلعداد المهني الالزم توافرها لدى معلمي
الرياضيات بالمرحلة الثانوية ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية من العاملين بمدارس والية
الخرطوم الحكومية ،واشتملت عينة الدراسة على ( )300معلم ومعلمة ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي كمنهج
للدراسة ،واستعانت باالستبانة كأداة للدراسة ،وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها :جاءت درجة تقدير المعلمين
والمعلمات لكفايات اإلعداد المهني بوزن نسبي ضعيف ،وتم تحديد قائمة بالكفايات التدريسية الرئيسة المرتبطة باإلعداد المهني
ومنها كفاية تدريس الحقائق والمعلومات ،وكفاية تدريس المبادئ وقواعد الرياضيات.
وهدفت دراسة سلوم والمخالفي ( )2010إلى تقصى كفايات معلمي الدراسات االجتماعية خريجي كلية التربية من وجهة نظر
المشرف والمعلم األول والمعلم نفسه في الميدان وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات الدراسات االجتماعية من
خريجي جامعة السلطان قابوس من تخصصي التاريخ والجغرافيا ،واشتملت عينة الدراسة على ( )277معلم ومعلمة ،واعتمدت
الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة.
واستعانت باالستبانة كأداة للدراسة ،وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها :ارتفاع متوسط درجات الكفايات الرئيسية لدى
الخريجين في حدود مستوى الكفاية المحدد في وزارة التربية ،ووجود خلل في بعض الكفايات مثل تصميم استراتيجيات تعليم
مناسبة ومراعاة الفروق الفردية بين الطالب ووضع خطط عالجية للطالب بطئي التعلم.
ثانياً :الدراسات األجنبية:
هدفت دراسة أديالبو وآدو ( )Adu, 2015 & Adelabuإلى البحث حول تأثير كفاءة المعلم وتوافر موارد التعلم االلكتروني
على تدريس مادة الرياضيات في المدارس الثانوية؛ وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي مادة الرياضيات بالمدارس الثانوية
في والية أويو في نيجيريا؛ واشتملت العينة على ( )92معلم؛ واعتمد الباحثان على منهج الوصفي التحليلي القائم على استبانة
توافر موارد التعلم االلكتروني ( )ELRAQوقائمة تدقيق كفاءة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()ICTCL؛ وأظهرت
الدراسة العديد من النتائج ،كان أهمها :تتوفر أجهزة الكمبيوتر في المدارس محل الدراسة بنسبة مرتفعة ( ،)%81.1لكن
المعلمين نادرا ً ما يستخدمونها ،وتعاني المدارس محل الدراسة من ندرة موارد التعلم االلكتروني الحديثة ،كبرامج االتصال
باإلنترنت ومعلمي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المؤهلين ،وانخفاض كفاءة أفراد عينة الدراسة في استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.
وأجرت كينج ( )KING, 2012دراسة هدفت إلى فهم وقدرات المعلمين بالمرحلة االبتدائية في مقاطعة سيدار تاون
إلدماج مهارات القرن الحادي والعشرين في تعليم الطالب في القرن الحادي والعشرين؛ واعتمد الباحثان على المنهج مختلط
األساليب القائم على المقابالت واستمارة االستطالع؛ وأظهرت نتائج الدراسة أن خلق بيئة تعليمية تشمل مهارات القرن الواحد
والعشرين هو أمر حيوي وهام للغاية؛ وأنه من أجل ذلك ،هناك حاجة إلى بعض موارد أساسية بما فيها رؤية القرن الواحد
وا لعشرين المشتركة ،والتنمية المهنية في القرن الحادي والعشرين ،ومناهج القرن الحادي والعشرين ،وتعليم وتقييم وتكنولوجيا
القرن الحادي والعشرين.
وتناولت دراسة دومين ( )Domine, 2011معرفة كيفية بناء قدرات معلم القرن الواحد والعشرين بالتركيز على
التثقيف عن الوسائط التكنولوجية؛ واعتمادا ً على المنهج الوثائقي القائم على استعراض عدد من األدبيات السابقة ،خرج الباحثان
بالعديد من النتائج ،كان أبرزها أن تعليم المعلمين عالي الجودة يتطلب مجموعة معقدة من المعارف والمهارات والتصرفات؛
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ويجب أن يكون المعلمون قادرين على االختيار من بين مجموعة واسعة من المهارات واالستراتيجيات والتكنولوجيات لتحصيل
العلوم التربوية التي تستهدف مساعدة الطالب على تحقيق معايير مجال المحتوى ،وإحداث التغيير االجتماعي بنهاية المطاف.
اإلجراءات المنهجية البحث
منهج البحث:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة؛ اتبع الباحثان الحالية المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة وهو "أحد أشكال
التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميا ً عن طريق جمع البيانات ومعلومات معينة عن
ظاهرة أو مشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة" (عبد المؤمن :2008 ،ص)287
مجتمع البحث وعينته
يشتمل مجتمع البحث الدراسة الحالي على جميع معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية بمنطقة الدمام يمثلون مجتمع
الدراسة؛ واشتملت عينة الدراسة على ( )70معلم ومعلمة.
خصائص عينة البحث:
تم حساب التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث وفقا ً (النوع -المؤهل الدراسي -عدد سنوات الخبرة).
 .1توزيع أفراد العينة حسب النوع:
جدول رقم ( )1توزيع أفراد العينة وفقا للنوع
م النوع التكرار النسبة المئوية
%35.7
25
 1ذكر
%64.3
45
 2انثى
%100.0
70
المجموع
يتضح من الجدول رقم ( )1أن نسبة ( )%35.7من أفراد العينة ذكور ،بينما نسبة ( )%64.3من أفراد العينة إناث.
توزيع أفراد العينة حسب المؤهل الدراسي:
.2
جدول رقم ( )2توزيع أفراد العينة وفقا المؤهل الدراسي
م المؤهل الدراسي التكرار النسبة المئوية
%71.4
50
بكالوريوس
1
%24.3
17
ماجستير
2
%4.3
3
دكتوراه
3
%100.0
70
المجموع
يتضح من الجدول رقم ( )2أن نسبة ( )%71.4من أفراد العينة حاصلين على مؤهل بكالوريوس ،بينما نسبة
( )%24.3من أفراد العينة حاصلين على مؤهل ماجستير ،بينما نسبة ( )%4.3من أفراد العينة حاصلين على مؤهل دكتوراه.
توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة:
جدول رقم ( )3توزيع أفراد العينة وفقا لعدد سنوات الخبرة
التكرار النسبة المئوية
عدد سنوات الخبرة
م
%25.7
18
أقل من  5سنوات
1
%62.9
44
 2من  5إلى أقل من  10سنوات
%11.4
8
من  10سنوات فأكثر
3
%100.0
70
المجموع
يتضح من الجدول رقم ( )3أن نسبة ( )%25.7من أفراد العينة لديهم خبرة في التدريس لفترة أقل من  5سنوات،
بينما نسبة ( )%62.9من أفراد العينة لديهم خبرة في التدريس لفترة من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات ،بينما نسبة ()%11.4
من أفراد العينة لديهم خبرة في التدريس لفترة 10سنوات فأكثر.
أداة البحث:
بعد أن تم االطالع على األدب التربوي ،والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث ،قام الباحثان ببناء وتطوير
استبانة بهدف التعرف على مدى توافر الكفايات التدريسية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء بعض التجارب
الدولية ووضع التصور المقترح لتنميتها.
وصف أداة البحث (االستبانة):
لقد احتوت االستبانة في صورتها النهائية على ما يلي:
الجزء األول :ويشتمل على البيانات األولية ألفراد العينة وهي (النوع -المؤهل الدراسي – عدد سنوات الخبرة).
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الجزء الثاني  :ويشتمل على محاور االستبانة وقد تكونت االستبانة في نسختها النهائية من ( )50عبارة موزعة على خمس
محاور هي:
المحور األول" :كفاية إدارة وضبط الصف" ويتكون من ( )10عبارات.
المحور الثاني" :كفاية استثارة الدافعية لدى الطالب" ويتكون من ( )10عبارات.
المحور الثالث" :كفاية االتصال والتواصل" ويتكون من ( )10عبارات.
المحور الرابع" :كفاية العرض والتنفيذ" ويتكون من ( )10عبارات.
المحور الخامس" :كفاية التقويم" ويتكون من ( )10عبارات.
ولقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي (بدرجة عالية جدا -بدرجة عالية  -بدرجة متوسطة  -بدرجة ضعيفة  -بدرجة
ضعيفة جداً) ،للتعرف على مدى توافر الكفايات التدريسية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء بعض التجارب
الدولية ووضع التصور المقترح لتنميتها.
صدق أداة البحث:
 .1صدق االتساق الداخلي لمحاور الدراسة
تم حساب صدق االتساق الداخلي وفقا ً الستجابات أفراد العينة االستطالعية ن= ( ،)30وذلك بحساب معامل ارتباط
بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة من محاور االستبانة كما يوضح نتائجها جدول
رقم ( )4التالي:
جدول رقم ( )4معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة من محاور
االستبانة
المحور األول" :كفاية إدارة وضبط الصف"
رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1

**680.
5
**608.
**786.
6
**709.
**672.
7
**765.
**483.
8
**719.
المحور الثاني" :كفاية استثارة الدافعية لدى الطالب"
**678.
5
**630.
**805.
6
**745.
*373.
7
**805.
*447.
8
**736.
المحور الثالث" :كفاية االتصال والتواصل"
**619.
5
**647.
**752.
6
**766.
*416.
7
**822.
**612.
8
**785.
المحور الرابع" :كفاية العرض والتنفيذ"
**713.
5
**604.
**769.
6
**765.
*424.
7
**765.
**511.
8
**757.
المحور الخامس" :كفاية التقويم"
**740.
5
**535.

9
10

*423.
*434.

9
10

**577.
**614.

9
10

**585.
**483.

9
10

**463.
*340.

9

**601.
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6
7
8

**687.
2
**817.
3
**659.
4
** دال إحصائيا ً عند مستوى الداللة ()0.01
* دال إحصائيا ً عند مستوى الداللة ()0.05
يتبين من جدول ( )4ال سابق أن معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة من محاور
االستبانة جاءت جميعها ً دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة ( ،)0.01 - 0.05وجاءت جميع قيم معامالت االرتباط قيم عالية حيث
تراوحت في المحور األول" :كفاية إدارة وضبط الصف" بين ( ،)**786.-*423.أما في المحور الثاني" :كفاية استثارة الدافعية
لدى الطالب" فقد تراوحت معامالت االرتباط بين ()**805.-*373.؛ بينما تراوحت معامالت االرتباط في المحور الثالث:
"كفاية االتصال والتواصل" بين ( ،)**822.-*416.بينما تراوحت معامالت االرتباط في المحور الرابع" :كفاية العرض
والتنفيذ" بين ( ،)**769.-*340.بينما تراوحت معامالت االرتباط في المحور الخامس" :كفاية التقويم" بين (،)**817.-*416.
مما يدل على توافر درجة عالية من صدق االتساق الداخلي لعبارات محاور االستبانة.
الصدق البنائي العام لمحاور االستبانة:
.2
تم التحقق من الصدق البنائي لمحاور االستبانة من خالل إيجاد معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور
والمجموع الكلي لالستبانة ،ويوضح نتائجها الجدول التالي:
جدول رقم ( )5معامالت االرتباط بن الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لمحاور االستبانة
معامل االرتباط
المحور
م
**966.
المحور األول" :كفاية إدارة وضبط الصف"
1
**981.
 2المحور الثاني" :كفاية استثارة الدافعية لدى الطالب"
**953.
المحور الثالث" :كفاية االتصال والتواصل"
3
**960.
المحور الرابع" :كفاية العرض والتنفيذ"
4
**956.
المحور الخامس" :كفاية التقويم"
5
** دال إحصائيا ً عند مستوى الداللة ()0.01
يتبين من الجدول رقم ( )5السابق أن قيم معامالت االرتباط لمحاور االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة جاءت بقيم
مرتفعة حيث تراوحت بين ( ،)**981.-**953.وكانت جميعها دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة ()0.01؛ مما يدل على توافر
درجة عالية من الصدق البنائي لمحاور االستبانة.
جدول رقم ( )6معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة
م

المحور

**808.
*440.
**607.

10

*416.

عدد الفقرات معامل ألفا كرونباخ

985.
10
المحور األول" :كفاية إدارة وضبط الصف"
1
983.
10
 2المحور الثاني" :كفاية استثارة الدافعية لدى الطالب"
986.
10
المحور الثالث" :كفاية االتصال والتواصل"
3
985.
10
المحور الرابع" :كفاية العرض والتنفيذ"
4
986.
10
المحور الخامس" :كفاية التقويم"
5
987.
50
المجموع
يتضح من الجدول رقم ( )6السابق أن قيم معامالت الثبات لمحاور االستبانة جاءت بقيم عالية حيث تراوحت قيم
معامالت الثبات لمحاور االستبانة بين ( )986.-983.وبلغت قيمة معامل الثبات الكلي لمحاور االستبانة ()987.؛ وتشير هذه
القيم من معامالت الثبات إلى صالحية االستبانة للتطبيق وإمكانية االعتماد على نتائجها والوثوق بها.
األساليب اإلحصائية
التكرار والنسب المئوية لوصف أفراد الدراسة ،ولحساب استجابات أفراد الدراسة اتجاه العبارات التي تتضمنها أداة الدراسة.
 المتوسطات الحسابية لترتيب استجابات أفراد الدراسة.
 معامل ارتباط بيرسون للتأكد من صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة.
 معامل ثبات (ألفا كرونباخ) لقياس ثبات أداة الدراسة.
 معادلة المدى :وذلك لوصف المتوسط الحسابي لالستجابات على كل عبارة وبعد على النحو التالي:
 من  1إلى أقل من  1.80تمثل درجة استجابة (ضعيفة جداً).
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 من  1.80إلى أقل من  2.60تمثل درجة استجابة (ضعيفة).
 من  2.60إلى أقل من  3.40تمثل درجة استجابة (متوسطة).
 من  3.40إلى أقل من  4.20تمثل درجة استجابة (عالية).
 من  4.20إلى أقل من  5تمثل درجة استجابة (عالية جداً).
 اختبار  Independent Samples Testلمعرفة الفروق االحصائية وفقا لمتغير النوع.
 تحليل التباين األحادي  one way anovaلمعرفة الفروق االحصائية وفقا لمتغيرات المؤهل الدراسي وسنوات
الخبرة.
عرض ومناقشة السؤال الرئيس" :ما مدى توافر الكفايات التدريسية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء
بعض التجارب الدولية؟"
لإلجابة على هذا السؤال ،تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل محور من محاور االستبانة ثم ترتيب
تلك األبعاد تنازليا ً بناء على المتوسط الحسابي كما تبين نتائج الجدول رقم ( )7التالي:
جدول رقم ( )7مدى توافر الكفايات التدريسية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء بعض التجارب الدولية
م

1
4
3
2

البعد
المحور األول" :كفاية إدارة وضبط
الصف"
المحور الرابع" :كفاية العرض
والتنفيذ"
المحور الثالث" :كفاية االتصال
والتواصل"
المحور الثاني" :كفاية استثارة
الدافعية لدى الطالب"
المحور الخامس" :كفاية التقويم"
2.75

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعيار

3.07

750.

3.01

800.

2.62

600.

2.59

741.

2.46

959.

ترتيب
المحور

درجة
االستجابة

1

متوسطة

2

متوسطة

3

متوسطة

4

ضعيفة

5

ضعيفة

5
640.
الدرجة الكلية
متوسطة
--لالستبانة
يتبين من الجدول رقم ( ) 7السابق أن توافر الكفايات التدريسية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء
بعض التجارب الدولية جاء بدرجة (متوسطة) ،حيث جاء المتوسط العام لالستبانة ( )2.75بانحراف معياري بلغ ()640.؛
وبلغت االنحرافات المعيارية ألبعاد المحور األول بين ( )959.-600.وهي قيم منخفضة؛ مما يوضح تجانس آراء أفراد العينة
حول تلك المحاور.
وجاء في الترتيب األول المحور األول" :كفاية إدارة وضبط الصف" بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.07وانحراف معياري
بلغ ( ،)750.يليه في الترتيب المحور الرابع" :كفاية العرض والتنفيذ" بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.01وانحراف معياري بلغ
( ،) 800.يليه في الترتيب المحور الثالث" :كفاية االتصال والتواصل" بمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.62وانحراف معياري بلغ
( ،)600.يليه في الترتيب المحور الثاني" :كفاية استثارة الدافعية لدى الطالب" بمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.59وانحراف معياري
بلغ ( ،)741.بينما جاء في الترتيب األخير المحور الخامس" :كفاية التقويم" بمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.46وانحراف معياري
بلغ (.)959.
كما يرى الباحثان أن حصول المحور األول وهو "كفاية إدارة وضبط الصف" على الترتيب األول بين استجابات أفراد
العينة بدرجة استجابة متوسطة قد يعزي إلى قناعة أغلب المعلمين أفراد العينة من معلمي الرياضيات بأن إدارة الصف هي أهم
ما يجب توافره في المعلم وهو ما قام بالتدريب عليه قبل الخدمة وأثنائها ولكن لوجود بعض المعوقات سواء المتعلقة بالجوانب
المادية أو البشرية أو التقنية والتي تحول دون قدرة بعض المعلمين على إدارة الصف بالشكل األنسب.
وتتفق تلك النتيجة مع ما قد توصلت إليه نتيجة دراسة (الزهيري وسالم )2017 ،التي أكدت على أن توافر الكفايات
التعليمة لدى معلمي الرياضيات جاء بدرجة متوسطة.
كما يرى الباحثان أن حصول المحور الخامس" :كفاية التقويم" على الترتيب األخير وبدرجة استجابة ضعيفة من وجهة
نظر المعلمين أفراد العينة ربما يرجع إلى ضعف التدريب الذي يتلقاه المعلمين حول تنويع التقويم واستراتيجياته وأساليبه

528

الحديثة ،وربما كان السبب في ذلك زيادة عدد الطالب في الفصول أو كثرة األعباء الملقاة على كاهل المعلمين مما يحول دون
قدرتهم على امتالك مهارات التقويم بالشكل المطلوب.
وتتفق تلك النتيجة مع ما توصلت إليه نتيجة دراسة عوض ( )2013التي أكدت على أن درجة تقدير المعلمين
والمعلمات لكفايات اإلعداد المهني جاءت بوزن نسبي ضعيف.
عرض ومناقشة فرضيات البحث:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول الكفايات التدريسية المتعلقة بـ (كفاية إدارة وضبط الصف – كفاية استثارة الدافعية -
كفاية االتصال والتواصل  -كفاية العرض والتنفيذ  -كفاية التقويم) لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء بعض
التجارب الدولية وفقا ً لمتغير (النوع – المؤهل العلمي – عدد سنوات الخبرة)؟
أ-الفروق وفقا لمتغير النوع:
وللكشف عن وجود فروق بين إجابات أفراد العينة لمحاور االستبانة والدرجة الكلية وفقا لمتغير (النوع) قام الباحثان
بتطبيق اختبار (ت) "  "Independent Samples Testلتوضيح داللة الفروق في إجابات مفردات عينة الدراسة طبقا ً
لمتغير النوع كما موضح في الجدول التالي رقم ()8
جدول ( )8نتائج " اختبار ت " ( )Independent Samples Testللفروق في إجابات مفردات عينة الدراسة حول
محاور االستبانة والدرجة الكلية طبقا ً إلى اختالف متغير النوع
المحور
المحور األول" :كفاية
إدارة وضبط الصف"
المحور الثاني" :كفاية
استثارة الدافعية لدى
الطالب"
المحور الثالث" :كفاية
االتصال والتواصل"
المحور الرابع" :كفاية
العرض والتنفيذ"
المحور الخامس" :كفاية
التقويم"

النوع

ن

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ذكر

25

2.97

785.

انثى

45

3.13

733.

ذكر

25

2.58

696.

انثى

45

2.59

773.

ذكر

25

2.66

684.

انثى

45

2.61

555.

ذكر

25

2.92

848.

انثى

45

3.05

778.

ذكر

25

2.33

924.

انثى

45

2.53

980.

ذكر

25

2.69

661.

انثى

45

2.78

633.

درجات
الحرية

قيمة
"ت"

الداللة

68

-858.-

394.

68

غير دالة
عند مستوى
< 0.05
غير دالة
عند مستوى
< 0.05
غير دالة
عند مستوى
< 0.05

68

328.

744.

68

-646.-

521.

غير دالة
عند مستوى
< 0.05

400.

غير دالة
عند مستوى
< 0.05

68

الدرجة الكلية

-014.-

989.

مستوى
الداللة

68

-848.-

-557.-

580.

غير دالة
عند مستوى
< 0.05

يتضح من خالل النتائج الموضحة بالجدول ( )8ما يلي:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول الكفايات التدريسية المتعلقة بـ (كفاية إدارة وضبط الصف – كفاية استثارة
الدافعية  -كفاية االتصال والتواصل  -كفاية العرض والتنفيذ  -كفاية التقويم) لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية
في ضوء بعض التجارب الدولية وفقا ً لمتغير (النوع).
كما يرى الباحثان أن تلك النتيجة قد ترجع إلى أن كال من المعلمين والمعلمات أفراد العينة لديهم مستوى متقارب من
الكفايات التدريسية نتيجة تلقيهم نفس التدريب تقريبا ً قبل وأثناء الخدمة؛ مما قارب بين استجاباتهم رغم اختالف النوع.
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ب-الفروق وفقا لمتغير المؤهل الدراسي:
ولإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار "تحليل التباين األحادي"( )One Way Anovaلتوضيح داللة الفروق في إجابات
مفردات عينة الدراسة حول محاور االستبانة والدرجة الكلية وفقا ً لمتغير (المؤهل الدراسي)؛ وكانت نتائج التحليل حول ما
يتضمنه محاور الدراسة كما هو موضح بالجداول التالية:
الجدول رقم ( )9نتائج " تحليل التباين األحادي" (  )One Way Anovaللفروق في إجابات مفردات عينة الدراسة حول
محاور الدراسة طبقا ً إلى اختالف متغير المؤهل الدراسي
مجموع
المربعات

المحور

المحور األول" :كفاية إدارة وضبط
الصف"

بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

المحور الثاني" :كفاية استثارة
الدافعية لدى الطالب"

المحور الثالث" :كفاية االتصال
والتواصل"

المحور الرابع" :كفاية العرض
والتنفيذ"

المحور الخامس" :كفاية التقويم"

الدرجة الكلية

بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

عدد درجات مربع أداة اإلحصاء
(ف)
المتوسط
الحرية

245.

2

122.

213.

38.558

67

575.

---

38.803

69

---

---

145.

2

072.

128.

37.761

67

564.

---

37.906

69

---

---

137.

2

069.

186.

24.692

67

369.

---

24.829

69

---

---

223.

2

111.

170.

43.904

67

655.

---

44.126

69

---

---

1.055

2

528.

567.

62.355

67

931.

---

63.410

69

---

---

137.

2

068.

163.

28.125

67

420.

---

28.261

69

---

---

مستوي
الداللة

809.

880.

831.

844.

570.

850.
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يتضح من خالل نتائج الجدول رقم ()9
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول الكفايات التدريسية المتعلقة بـ (كفاية إدارة وضبط الصف – كفاية استثارة
الدافعية  -كفاية االتصال والتواصل  -كفاية العرض والتنفيذ  -كفاية التقويم) لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية
في ضوء بعض التجارب الدولية وفقا ً لمتغير (المؤهل الدراسي).
كما يرى الباحثان أن تلك النتيجة قد ترجع إلى تقارب أساليب التدريب أثناء الخدمة التي توفره إدارات المدارس
للمعلمين وتركيز هذه البرامج على تنمية كفاياتهم المهنية بنفس القدر رغم اختالف مؤهالتهم الدراسية مما يجعل مستوياتهم
متقاربة حول درجة امتالكهم لكل مهارة من المهارات التدريسية محل الدراسة.
التي تم تقديمها للمعلمين سواء في مرحلة البكالوريوس أو ما يليها من ماجستير ودكتوراه مما قارب بين إجاباتهم حول
محاور االستبانة ودرجتها الكلية رغم اختالف مؤهلهم العلمي.
جـ -الفروق وفقا لمتغير سنوات الخبرة:
الجدول رقم ( )10نتائج " تحليل التباين األحادي " (  )One Way Anovaللفروق في إجابات مفردات عينة الدراسة
حول محاور الدراسة طبقا ً إلى اختالف متغير سنوات الخبرة
عدد درجات مربع أداة اإلحصاء مستوي
مجموع
المحور
الداللة
(ف)
المتوسط
الحرية
المربعات
بين
556.
317.
2
634.
المجموعات
المحور األول" :كفاية إدارة وضبط
576.
داخل
--570.
67
38.169
الصف"
المجموعات
----69
38.803
المجموع
بين
021.
012.
2
024.
المجموعات
المحور الثاني" :كفاية استثارة
979.
داخل
--565.
67
37.882
الدافعية لدى الطالب"
المجموعات
----69
37.906
المجموع
بين
205.
075.
2
151.
المجموعات
المحور الثالث" :كفاية االتصال
815.
داخل
--368.
67
24.678
والتواصل"
المجموعات
----69
24.829
المجموع
بين
1.746
1.093
2
2.186
المجموعات
المحور الرابع" :كفاية العرض
182.
داخل
--626.
67
41.941
والتنفيذ"
المجموعات
----69
44.126
المجموع
بين
325.
305.
2
610.
المجموعات
723.
داخل
المحور الخامس" :كفاية التقويم"
--937.
67
62.800
المجموعات
----69
63.410
المجموع
بين
902.
103.
043.
2
087.
الدرجة الكلية
المجموعات
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داخل
المجموعات
----69
28.261
المجموع
يتضح من خالل نتائج الجدول رقم ()10
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول الكفايات التدريسية المتعلقة بـ (كفاية إدارة وضبط الصف – كفاية استثارة
الدافعية  -كفاية االتصال والتواصل  -كفاية العرض والتنفيذ  -كفاية التقويم) لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية
في ضوء بعض التجارب الدولية وفقا ً لمتغير (عدد سنوات الخبرة).
كما يرى الباحثان أن تلك النتيجة قد ترجع إلى كثرة االحتكاك في العمل وتبادل الخبرات والمعارف فيما يتعلق بالكفايات
التدريسية بين المعلمين أفراد العينة مما قارب بين إجاباتهم حول محاور االستبانة ودرجتها الكلية رغم اختالف عدد سنوات
الخبرة لديهم.
وتختلف تلك النتيجة مع ما توصلت إليه نتيجة دراسة الطراونة ( )2015التي أكدت على وجود فروق ذات داللة بين
وجهات نظر المعلمين نحو الكفايات التدريسية التي يمتلكها الطلبة المعلمون تعزي لمتغير عدد سنوات الخبرة لصالح المعلمين
ذوي الخبرة األطول.
28.175

67

421.

---

ملخص النتائج:
 .1أن توافر الكفايات التدريسية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء بعض التجارب الدولية جاء بدرجة
(متوسطة).
 .2جاء في الترتيب األول المحور األول" :كفاية إدارة وضبط الصف" بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.07وانحراف معياري
بلغ ( ،) 750.يليه في الترتيب المحور الرابع" :كفاية العرض والتنفيذ" بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.01وانحراف
معياري بلغ ( ،) 800.يليه في الترتيب المحور الثالث" :كفاية االتصال والتواصل" بمتوسط حسابي بلغ (،)2.62
وانحراف معياري بلغ ( ،)600.يليه في الترتيب المحور الثاني" :كفاية استثارة الدافعية لدى الطالب" بمتوسط حسابي
بلغ ( ،)2.59وانحراف معياري بلغ ( ،)741.بينما جاء في الترتيب األخير المحور الخامس" :كفاية التقويم" بمتوسط
حسابي بلغ ( ،)2.46وانحراف معياري بلغ (.)959.
 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول الكفايات التدريسية المتعلقة بـ (كفاية إدارة وضبط الصف – كفاية استثارة
الدافعية  -كفاية االتصال والتواصل  -كفاية العرض والتنفيذ  -كفاية التقويم) لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية
في ضوء بعض التجارب الدولية وفقا ً لمتغير (النوع).
 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول الكفايات التدريسية المتعلقة بـ (كفاية إدارة وضبط الصف – كفاية استثارة
الدافعية  -كفاية االتصال والتواصل  -كفاية العرض والتنفيذ  -كفاية التقويم) لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية
في ضوء بعض التجارب الدولية وفقا ً لمتغير (المؤهل الدراسي).
 .5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول الكفايات التدريسية المتعلقة بـ (كفاية إدارة وضبط الصف – كفاية استثارة
الدافعية  -كفاية االتصال والتواصل  -كفاية العرض والتنفيذ  -كفاية التقويم) لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية
في ضوء بعض التجارب الدولية وفقا ً لمتغير (عدد سنوات الخبرة).
توصيات البحث:
 ضرورة إعادة النظر في برامج إعداد معلمي الرياضيات في كليات ومعاهد إعداد المعلمين وتطويرها في ضوء التربية
القائمة على الكفايات.
 ضرورة تفعيل نظام التدريب في أثناء الخدمة لمعلمي الرياضيات لتطوير وتحسين كفايتهم التعليمية.
 ضرورة التركيز على الكفايات في مجاالت استثارة الدافعية لدى الطالب والتقويم قبل الخدمة للمعلمين.
 ضرورة تفعيل الدورات التدريبية للطلبة المعلمين واعتماد أسلوب التدريس المصغر في إعدادهم قبل التحاقهم ببرنامج
التربية العلمية.
 ضرورة استخدام التصور المقترح بالبحث الحالي لتطوير الكفايات المعرفية والتدريسية المرتبطة بالكفايات التدريسية
لمعلمي الرياضيات للمرحلة االبتدائية.
 العمل على تحديد الحاجات التدريبية لمعلمي التعليم المهني بصفة مستمرة وسد تلك االحتياجات.
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تصور مقترح لتنمية الكفايات التدريسية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء بعض التجارب الدولية
يعد تنمية الكفايات التدريسية في مجال التعليم أمرا ضروريا حيث أنها وسيلة لتعزيز الحياة المهنية للمعلم بشكل عام
ومعلمي الرياضيات بشكل خاص ،والنتائج األكاديمية اإليجابية ،فالتطور المهني للمعلمين يعزز معرفتهم ،ومهاراتهم ،وموقفهم
المهني ،حتى يتمكنوا بدورهم من تحسين تعليم الطالب ،كما يشمل التطور المهني مجموعة متنوعة من فرص التعلم ،التي
يكتسب المعلمون من خاللها المهارات ،والمعرفة لزيادة فعاليتهم.
جدير ا بالذكر هنا اإلشارة إلى أن ذلك التصور قائم في األساس على شقين وهما الشق النظري الخاص بوضع
ً
التصورات واألفكار والشق العملي الخاص بوضع التصور الفعلي ،كما ينبغي اإلشارة إلى أن الفاعلية الخاصة بذلك التصور
المقترح تتوقف على ثمة متغيرات أساسية ينبغي أخذها بعين االعتبار منها على سبيل المثال توافر الدافعية والرغبة الحقيقية في
تنمية الكفايات التدريسية لمعلمي الرياضيات من قبل المعلمين أنفسهم ومن قبل القائمين الجهة المنتسبين إليها ،ومن ثم التأثير
بصورة إيجابية على معلمي ومتعلمي الرياضيات ،وهو األمر الذي ظهر كرغبة ملحة من أجل تحسين مستويات التحصيل
الدراسي للطالب بالمرحلة االبتدائية في مادة الرياضيات.

أهمية التصور المقترح:

تكمن أهمية التصور المقترح بشكل عام في أنه يقدم تصورا مبتكرا يتفق مع الواقع ،ويساعد على تنمية المجال الذي
وضع من أجله ،كما يكشف عن أشياء ربما لم تكن مستخدمة ،ويساعد على توظيفها بما يخدم المجال الذي وضع من أجله
التصور المقترح ،وترجع أهمية التصور المقترح في هذا البحث إلى العمل على تنمية الكفايات التدريسية لدى معلمي الرياضيات
بالمرحلة االبتدائية؛ نظرا ألهمية هذه المرحلة فهي مرحلة تأسيس وقد تتحكم في إقبال التالميذ على هذه المادة فيما بعد.

* الهدف العام للتصور المقترح:

يُعد الهدف العام الذي يُرجى تحقيقه من خالل هذا التصور هو تنمية الكفايات التدريسية لدى معلمي الرياضيات
بالمرحلة االبتدائية في ضوء بعض التجارب الدولية.

منطلقات بناء التصور المقترح:

أن أي تصور مقترح البد له من االرتكاز على عدد من األسس التي تساعد في بناءه ،ومن بين هذه األسس التي تم االعتماد
عليها في بناء ذلك التصور المقترح ما يلي:
 أهمية توافر الكفايات التدريسية لدى معلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية؛ نظرا لرهبة التالميذ في هذه المرحلة
من مادة الرياضيات.
 الرغبة في االستفادة من تجارب بعض الدول في مجال تدريس الرياضيات بالمرحلة االبتدائية.
 الرغبة في تنمية الكفايات الالزمة للمعلم بشكل عام ومعلم الرياضيات بشكل خاص.
 طبيعة عمليات التنمية البشرية التي تتطلب االستغالل الفعال لكافة اإلمكانيات والقدرات المتاحة من أجل تطوير
مستويات األداء لألفراد.
 إتباع بعض األساليب الحديثة في تدريس الرياضيات التى أثبتت فاعليها.

متطلبات التصور المقترح:

هناك بعض المتطلبات الالزمة للتطبيق الناجح والفعال للتصور المقترح من قبل الباحث ويمكن إجمال تلك المتطلبات في
النقاط التالية:
 متطلبات بشرية  :متمثلة في األفراد األكفاء القادرين على تنفيذ هذا التصور بصورة فعالة؛ باإلضافة إلى تعاون
الجهات المسئولة التي من شأنها المساعدة على تطبيق هذا التصور ونجاحه.
 متطلبات مادية  :متمثلة في كافة األشياء المادية التي سيتم االعتماد عليها في تنفيذ التصور من :مصادر وأماكن
مجهزة... ،الخ.
 المتطلبات التكنولوجية :المتمثلة في توفير الوسائل التكنولوجية التي يجب االستعانة بها لتوفير الوقت ،وإضافة
شيء من اإلثارة وجذب انتباه الحضور.

األساليب واالستراتيجيات المساعدة لتنفيذ التصور المقترح:



التقويم



إستراتيجيات التطوير والتحسين.
إستراتيجية التعلم الذاتي.
تقويم ما قدمه التصور المقترح من مقترحات في ضوء بعض التجارب الدولية.
تقويم مدى االستفادة من الخبرات الدولية في تنمية الكفايات التدريسية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية.

تحديات التطبيق المحتملة والحلول الخاصة بها

هناك بعض التحديات التي قد تحول دون تطبيق البرنامج المقترح الحالي والتي قد تتمثل فيما يلي:
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 .1عدم توافر بعض المتطلبات المادية ،أو عدم توافر المتطلبات التكنولوجية.
 .2رفض بعض معلمي الرياضيات حضور ورشة عمل تنفيذ التصور المقترح.
 .3إلقاء العديد من المهام على عاتق المعلمين؛ مما يسبب لهم احتراق وظيفي يحيل دون تطبيق ما قدمه التصور المقترح من
إرشادات وكفايات.

وفيما يلي عرضًا ألهم الحلول التي قد تسهم في التغلب على التحديات السابق ذكرها:

 .1التركيز في الجلسات المبدئية على التعريف بأهمية تطبيق هذا التصور المقترح وما يقدمه من اقتراحات وأفكار ،وأنه
يسهم بشكل فعال في تنمية الكفايات التدريسية لدى معلم الرياضيات ،ويساعده على التقدم ذاتيا ومهنيا.
 .2توضيح أهمية تعليم الرياضيات لطالب المرحلة االبتدائية بشكل خاص.
 .3توفير كافة المتطلبات المادية والتكنولوجية الالزمة لتطبيق البرنامج المقترح قبل البدء الفعلي في عمليات التطبيق.
قائمة المراجع
أوالً :المراجع العربية
إبراهيم ،رماز حمدي محمد ( .)2014الكفايات المهنية الالزمة لتنمية معلمة الروضة تنمية مستدامة في ضوء المعايير القومية
لرياض األطفال في مصر ،مجلة الطفولة والتربية ،جامعة اإلسكندرية ،مصر.213 -171 :)19( 6 ،
أبو زيد ،أحمد أمين ( .)2018أثر البيئة المدرسية واألنشطة على إثارة الدافعية للتعلم والمشاركة الصفية ،مجلة كلية التربية،
.233 -205 :)2(34
أبو سالم ،حاتم جبر ( .)2012واقع تدريب معلمي التربية الرياضية أثناء الخدمة بمحافظات غزة ،مجلة الجامعة اإلسالمية
للدراسات التربوية والنفسية.89 -39 :)1(20 ،
بركة ،سناء أحمد ( .) 2018فاعلية برنامج تدريبي قائم على الكفايات التدريسية في ضوء المعايير العالمية لتنمية التفكير
المستقبلي للطالب معلم المرحلة األساسية بقطاع غزة ،مجلة البحث العلمي في التربية.88 -61 :)19( ،
البشايرة ،زيد على ( .) 2011مدى تطبيق معلمي الرياضيات المطور في المرحلة االبتدائية في محافظة الوجه في المملكة
العربية السعودية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،عمادة الدراسات العليا ،جامعة مؤتة.
بورجانج ،بالوما؛ ترومب ،روزان ( .)2011جودة المعلمين :دراسة دولية حول كفايات المعلمين ومعاييرهم ،ترجمة :محمد
سنوسي ،عمر جلون ،ط ،1المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم.
حسن ،الشفاء عبد القادر ( .)2015دراسة تقويمية للكفايات التعليمية المتوافرة لدى معلمي ومعلمات الصفوف األولية :الحلقة
األولى من التعليم األساسي ،مجلة كلية التربية.111 -90 :)59( ،
رابح ،سيساني ( .)2016عالقة االتصال التربوي بكفاية التدريس لدى المعلم ،مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية-127 :)8( ،
.142
الراوي ،جميلة مشيب ( .)2018تقييم الكفايات المهنية لدى معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية بمنطقة عسير في ضوء المعايير
المهنية الوطنية للمعلمين بالمملكة العربية السعودية ،المجلة التربوية.514 -482 :)51( ،
ربايعة ،سائد؛ زكارنة ،سناء ( .)2016درجة التزام المعلم الفلسطيني بالمعايير المهنية لمهنة التعليم (دراسة حالة :مديرية تربية
قباطية) ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث(العلوم اإلنسانية).1254 -1218 :)6(30 ،
زكري ،على محمد ( .)2014درجة ممارسة معلمي المرحلة االبتدائية لكفايات التقويم المستمر في إدارة التربية والتعليم بمحافظة
صبيا بمنطقة جازان ،مجلة العلوم التربوية والنفسية.657 -628 :)1(15 ،
الزهيري ،عماد متعب؛ سالم ،غادة محمد ( .)2017درجة توافر الكفايات التعليمية لدى معلمي الرياضيات في ليبيا وعالقتها
باتجاهاتهم نحو المهنة ،مجلة الفتح.33-1 :)69( ،
سلوم ،طاهر عبد الكريم؛ المخالفي ،عبد المجيد غالب ( .)2010تقويم كفايات معلمي الدراسات االجتماعية خريجي كلية التربية
بجامعة السلطان قابوس من وجهة نظر المشرفين والمعلمين ،مجلة العلوم التربوية والنفسية.263 -229 :)1(11 ،
سليم ،إبراهيم محمد ( .) 2017واقع استخدام معلمي الدراسات االجتماعية لمهارات تنفيذ الدرس في تدريسهم بإدارة شرق كفر
الشيخ التعليمية ،المجلة التربوية الدولية المتخصصة.47 -34 :)9(6 ،
الشايب ،محمد الساسي ( .)2011قراءة في مفهوم الكفايات التدريسية ،مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية.40-14 :)4( ،
الصيخان ،حصة بنت محمد ( .) 2017الكفايات المهنية لمعلمة المرحلة الثانوية للقيام بأدوارها في مجتمع المعرفة كما تراها
المشرفات التربويات في مدينة الرياض ،مجلة البحث العلمي في التربية.590 -535 :)18( ،
الطراونة ،محمد حسن ( .) 2015الكفايات التدريسية التي يمتلكها الطلبة المعلمون المتدربون في المدارس المتعاونة من وجهة
نظر المعلمين المتعاونين ،دراسات العلوم التربوية.819 -807 :)3(42 ،
عامر ،عبد الحكيم أمحمد ( .)2013الدورات التدريبية ودورها في رفع مستوى الكفاية المهنية للمعلم ،المجلة الليبية للدراسات،
دار الزاوية للكتاب ،ليبيا.88 -59 :)4( ،
عبد المؤمن ،علي معمر ( .)2008البحث في العلوم االجتماعية ،منشورات جامعة  7أكتوبر إدارة المطبوعات والنشر ،ليبيا.
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العتيبي ،مسفر بن مسفر ( .)2018الكفايات والمهارات اإلدارية والفنية لوكيل المدرسة ،ط ،1دار لوتس للنشر والتوزيع،
جمهورية مصر العربية.
العجرمي ،باسم صالح مصطفى ( .)2011فعالية برنامج تدريبي مقترح لتطوير الكفايات المهنية لطلبة معلمي التعليم األساسي
بجامعة األزهر -غزة في ضوء إستراتيجية إعداد المعلمين ( ،)2008رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية،
جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.
عوض ،طارق يس ( .) 2013تنمية الكفايات المعرفية والتدريسية لمعلم الرياضيات في المرحلة الثانوية بالسودان ،رسالة
دكتوراه غير منشورة ،معهد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي ،جامعة أم درمان اإلسالمية.
الغامدي ،أريج سالم ( .)2016التعليم في أمريكا (تجربة المعايشة في المدارس األمريكية) ،وزارة التربة والتعليم السعودية
رؤية .36-1 ،2030
فتيحة ،بلعسلة ( .)2013أهمية الكفايات المهنية للمدرس لتحقيق الجودة في التربية والتعليم ،مجلة عالم التربية ،المغرب:)23( ،
.359 -245
اللجنة العليا لمراجعة المسيرة التعليمية في فلسطين ( .)2015تقرير اللجنة العليا لمراجعة المسيرة التعليمية في فلسطين،2015
مجلة رؤى التربوية.17-1 :)49( ،
محمد ،وليد عبود؛ عبود ،مثنى عبد الجبار ( .)2016تطور التعليم في اليابان ( ،)1853 -1868تطور التعليم في اليابان
(.329 -300 :)54( ،)1868 -1853
مركز التميز في التعلم والتعليم ( .)2018تجارب دولية في التعليم القائم على الكفايات ،جامعة الملك سعود.94-1 ،
المصري ،إيهاب عبد الرحمن؛ محمد ،طارق عبد الرؤوف ( .)2013الكفايات المهنية والمهارات التدريبية والتدريب ،ط،1
مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ،القاهرة.
مصطفى ،أمل محمد ( .) 2017فاعلية برنامج قائم على الخرائط الذهنية في إكساب الجانب المعرفي واألدائي لبعض مهارات
تنفيذ الدرس لدى الفرقة الثالثة شعبة الرياضيات بكلية التربية ،مجلة تربويات الرياضيات.164 -122 :)3(20 ،
المطلق ،فرح سليمان ( .)2016كفايات المدرس الناجح وصفاته من وجهة نظر الموجهين االختصاصيين والطلبة – دراسة
ميدانية في المرحلة الثانوية في مدينة دمشق ،مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس.82 -47 :)2(14 ،
منصور ،عثمان محمود ( . )2016معوقات استخدام طرق التدريس الحديثة في تدريس الرياضيات بالمرحلتين االبتدائية
والمتوسطة من وجه نظر معلمي الرياضيات في مدينة حائل ،المجلة التربوية.280 -231 :)118(30 ،
مومني ،عبد اللطيف؛ خزعلي ،قاسم ( .)2010الكفايات التدريسية لدى معلمات المرحلة األساسية الدنيا في المدارس الخاصة
في ضوء متغيرات المؤهل العلمي وسنوات الخبرة والتخصص ،مجلة جامعة دمشق.592 -553 :)3(26 ،
نصار ،سامي عبد المقصود ( .)2015إعداد معلم التربية الخاصة :خبرات عالمية ،العلوم التربوية.717 -687 :)4(23 ،
هاشم ،مها صبحي ( .)2018تنمية بعض الكفايات التدريسية لدى معلمي رياضيات المرحلة االبتدائية في ضوء المستحدثات
التكنولوجية ،مجلة تربويات الرياضيات.321 -306 :)2( 21 ،
ثانيا ً المراجع األجنبية:
Adelabu, O. A., & Adu, E. O. (2015). An Investigation into Teacher’s Competence on
Information Communication and Technologies (ICT) and Availability of ELearning Resources in the Teaching of Mathematics in Secondary Schools.
Paper presented at World conference on educational Media and Technology,
Montreal, Canada.
Aseeri, M. M. Y. (2015). The Reality of Professional Development of Mathematics and
Science Teachers at Elementary Schools in Najran, Saudi Arabia, Journal of
Education and Practice, 6(23): 85-98.
Carlson, G. L. (2018). CREATING CONDITIONS FOR TEACHER FLOW: SUPPORTING
STUDENT-CENTERED LEARNING THROUGH DESIGN OF OPTIMAL P-12
PROFESSIONAL DEVELOPMENT, Unpublished Doctoral Dissertation,
University of Southern California, USA.
Doig, B. & Groves, S. (2011). Japanese Lesson Study: Teacher Professional
Development through Communities of Inquiry, Mathematics Teacher Education
and Development, 13(1): 77-93.
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Domine, V. (2011). Building 21st-century teachers: An intentional pedagogy of media
literacy education. Action in Teacher Education, 33(2), 194-205.
Franklin, M. M. (2012). Teacher Impact on the Academic Achievement of Students of
Poverty, Unpublished Doctoral Dissertation, Trident University, USA.
Hochweber, J.; Hosenfeld, I. & Kliene, E. (2014). Classroom Composition, Classroom
Management, and the Relationship Between Student Attributes and Grades,
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فاعلية تدريس التفاضل باستخدام تطبيقات التعلم المنتشر في تنمية االستيعاب المفاهيمي
ومهارات حل المسألة الرياضية لدى طالبات كلية العلوم
أ.منيرة بنت عبد العزيز البداح
كلية التربية بجامعة المجمعة

أ.د .خالد بن عبد هللا المعثم
كلية التربية بجامعة القصيم

المستخلص:
هدفت الدراسة الحالية الكشف عن فاعلية تدريس التفاضل باستخدام تطبيقات التعلم المنتشر في تنمية االستيعاب المفاهيمي
ومهارات حل المسألة الرياضية لدى طالبات كلية العلوم .وتحقيقًا لهذا الهدف استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي القائم على
تصميم المجموعتين مع اختبار قبلي-بعدي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )41طالبة من طالبات المستوى األول في األقسام
العلمية بكلية العلوم واآلداب بعنيزة ،الالتي درسن مقرر حساب التفاضل والتكامل ( )1في الفصل الدراسي الثاني من العام
الجامعي1440/1439 :هـ .واختارت الباحثة قصديُا شعبتين من شعب المستوى األول ،كما قامت بالتعيين العشوائي لهما ،حيث
مثَّل أحدهما المجموعة التجريبية ،وتضم ( )20طالبة درسن باستخدام تطبيقات التعلم المنتشر التي أعدتها الباحثة (تقنية بث
الوسائط الصوتية والمرئية ( ،)Podcastوتقنية قارئ االخبار ( ،))RSSبينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة،
وتضم ( )21طالبة .وصممت الباحثة أداتين للدراسة هما :اختبار االستيعاب المفاهيمي ،واختبار مهارات المسألة الرياضية في
وحدة االشتقاق ،وتم التأكد من صدقهما وثباتهما .وبعد االنتهاء من إجراء تجربة الدراسة ،وتطبيق أدواتها ،وجمع بياناتها ،قامت
الباحثة بتحليلها إحصائيًا باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة ،وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )0.05 ≥ αبين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبيق
البعدي الختباري االستيعاب المفاهيمي ومهارات حل المسألة الرياضية ،عند جميع األبعاد التي يمثلها االختبار ولالختبار ككل،
وذلك لصالح طالبات المجموعة التجريبية .إضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≥ αبين متوسطي
درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الختباري االستيعاب المفاهيمي ومهارات حل المسألة
الرياضية ،عند جميع األبعاد التي يمثلها االختبار ولالختبار ككل ،وذلك لصالح التطبيق البعدي .كما خلصت الدراسة إلى فاعلية
تدريس التفاضل باستخدام تطبيقات التعلم المنتشر في تنمية االستيعاب المفاهيمي ومهارات حل المسألة الرياضية لدى طالبات
كلية العلوم.
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة ،قدمت الباحثة عددًا من التوصيات والمقترحات ذات العالقة.
الكلمات المفتاحية:

التعلم المنتشر ،االستيعاب المفاهيمي ،مهارات حل المسألة الرياضية.

Abstract
The study aims at discovering the effectiveness of teaching differential calculus using
ubiquitous learning applications on developing conceptional understanding and mathematical
problem-solving skills among female students at college of science. To achieve the study's goals,
a quasi-experimental design was implemented with two groups: control and experimental groups.
The sample of the study consisted of 41 first year female students enrolling in the scientific section
at Onaiza College of Science and Arts and registering the course of calculus 1. In the second term
of the academic year 1434/1435 AH, two groups of level one students were purposively selected
with one experimental group of 20 students receiving instruction using ubiquitous learning
applications (Podcast & RSS) prepared by the researcher. The control group of 21 students
received regular instruction. Two tests on conceptional understanding and mathematical problemsolving skills on the differentiation unit were administered. The validity and reliability of the two
tests were verified. After completing the treatment, data was collected and analyzed using the
appropriate statistical methods.
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Results of the study showed a statistically significant difference at α ≤ 0.05 with the students of
the experimental group scoring significantly higher than the students of the control group in the
posttests for both conceptional understanding and problems solving skills. There is also a statistical
difference at 0.05 between the mean scores of the students of the experimental group in the posttest
and pretest for both conceptional understanding and mathematical problems solving skills, at all
dimensions represented by the test and the test as a whole, in favor of the posttest. The study also
concluded the effectiveness of teaching calculus using ubiquitous learning applications on
developing conceptional understanding and mathematical problem-solving skills among students
of the Faculty of Science.
Several recommendations and suggestions were presented by at the end of the study.
Key words:
Ubiquitous learning, Conceptual Understanding, Skills Solving Mathematical Problem.
المقدمة:
تع ّد "األدوات والتقنية" أحد مبادئ الرياضيات المدرسية المهمة التي حددها المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في الواليات
مصدرا أساسيًّا في
المتحدة األمريكية ( )]National Council of Teachers of Mathematics [NCTMباعتبارها
ً
تعليم الرياضيات وتعلمها ،فهي تساعد الطالب على التعلم وفهم األفكار الرياضية ،واالستدالل رياضيًّا ،وتوصيل تفكيرهم
الرياضي (المجلس القومي لمعلمي الرياضيات.)7 ،2013/2000 ،
وإذا طبقت التقنية بفعالية ،فإنها لن تزيد من تعليم الطالب ومستوى تحصيلهم فحسب؛ بل ستحفزهم أيضًا على التعلم،
وتشجعهم على المشاركة والتعاون ،وتساعدهم على تطوير مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت (& Schacter
 .)Fagnano, 1999, pp.329-343لذلك ،فاستثمار المستحدثات التقنية في التعليم يسهم في تضييق الفجوة بين ما يدور
داخل قاعة التعلم وبيئة المتعلم الرقمية من خالل دمجها بالتقنية ،وتمكين المتعلم منها بما يعود عليه وعلى أمته بالفائدة في
المستقبل ،وخاصة في ظل الطفرة التقنية الهائلة في التعليم (المنتشري .)2 ،2017 ،إضافة إلى أن التوجهات التربوية الحديثة
تدعو إلى توظيف التقنية في البيئة التعليمية بشكل فاعل في بيئة التعليم والتدريب (مندورة2012 ،؛ وشمسان .)2014 ،وتشير
إلى األثر ا إليجابي في توفيرها في العملية التعليمة وإكسابها للمتعلمين ،واستخدام برامج تدريس الرياضيات المستعينة بالتقنية
إلثراء تعلم الطالب للرياضيات (أبو زينة.)93 ،2010 ،
ومع تطور تقنية المعلومات واالتصاالت عبر السنوات القليلة الماضية ،زاد اهتمام المتخصصين بتوظيف التقنية في بيئات
التعلم على اختالف أشكالها ،بد ًءا بـ"التعلم المؤسس على الحاسب اآللي" ،فـ"اإلنترنت" ،ثم ظهور "التعلم اإللكتروني" في
ً
ووصوال إلى "التعلم النقال" الذي يع ّد
منتصف التسعينات الذي قدَّم طرقًا جديدة لتعلم الطالب وتعليمهم ،ثم "التعلم المدمج"،
سا في ظهور "التعلم المنتشر" ( ،)Ubiquitous learningكأحد المستحدثات التقنية التي تمثل نقلة جديدة في عالم التعلم
أسا ً
اإللكتروني والتعليم عن بعد ،حيث ترجع فكرته إلى أواخر ثمانينات القرن العشرين ،عندما استخدم مارك ويزر ( Mark
 )Weiserمصطلح "الحوسبة المنتشرة" (خميس .)9 ،2015 ،ويشير "التعلم المنتشر" إلى ذلك النوع من التعلم الموجود حولنا
ي
ي مكان وفي أ ّ
في كل مكان وزمان ولكننا ال نشعر به ،ويمكننا الوصول إليه من خالل التقنية .فهو يرفع شعار التعلم في أ ّ
وقت ،وقد ظهر نتيجة االنتشار الكبير ألجهزة االتصال الحديثة والهواتف الذكية (عماشة والخلف .)11 ،2015 ،كما يوفّر بيئة
تعلم نافذة وشاملة تتصل وتقوم بعمل متكامل ،وتشترك في ثالثة أبعاد من موارد التعلم الرئيسة ،هي :المتعاونون في التعلم،
ومحتويات التعلم ،وخدمات التعليم .ويعد التعلم المنتشر أكثر من مجرد طريقة جديدة للتعليم والتعلم ،فهو رؤية للتعلم الذي
يحدث ،ليس فقط في الحجرات الدراسية ،ولكن في :المنزل ،ومكان العمل ،والمكتبة ،والمتحف ،والتفاعالت اليومية مع اآلخرين.
إذ يساعد في تكوين بنية معرفية تعليمية جديدة أصبحت ممكنة بواسطة موفّري الوسائط المتعددة (سحتوت.)98 ،2014 ،
تطور للتعلم النقّال ،حيث يُم ِ ّكن المتعلم من اإلحساس بالمكان،
فالتعلم المنتشر يهتم بسياق التعلم ،والبيئة المحيطة بالمتعلم ،وهو ّ
بحيث يربط البيئة االفتراضية بالبيئة الحقيقة من خالل توفير بنية تعلم جديدة نافذة وشاملة (الحسن.)5 ،2015 ،
وقادرا على بث محتوى
كما استطاعت تطبيقات التعلم المنتشر تغيير دور المعلم فأصبح مصم ًما ومنت ًجا لمواده التعليمية،
ً
محاضرته ومقرراته التعليمية ونشرها بما يتناسب مع طالبه ،ومن أشهر تلك التطبيقات :تقنية قارئ األخبار ( Really
 ،)]Simple Syndication [RSSوهو ملف  XMLتنشره المواقع على عنوان محدد ،ويقوم بنشر المحتويات في ملفات
يمكن قراءتها بواسطة برامج خاصة ،بحيث يمكن متابعة وتلقي تحديثات الموقع بشكل مستمر ،حيث إن هذه التقنية تغني عن
االشتراك في القوائم البريدية التي قد تكون مزعجة أحيانًا (متولي .)125 ،2009 ،وتع ّد تقنية بث الوسائط الصوتية والمرئية
( )PodCastإحدى تطبيقات التعلم المنتشر الحديثة التي ظهرت في أواخر عام 2006م ،من الجيل الثاني من الويب ( we
 ،) 2.00مثل :المدونات ،والويكي ،ومواقع الشبكات االجتماعية .وتتألف هذه التقنية من ملفات صوتية أو مرئية تحتوي على
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حوار يتم تحميلها بشكل مباشر على األجهزة عن طريق بعض البرامج ،مثل برامج :قارئ قوقل ( )Google readerوآيتونز
( .)iTunesكما يمكن تحميلها على أجهزة الجوال ،وتوزيعها ونشرها عن طريق االنترنت ( .)Mark, 2008, 4كما تع ّد
تقنية السياق ( )Context Awareمن أهم التطبيقات التي تميّز التعلم المنتشر عن غيره من أنواع التعلم اإللكتروني ،فهي
عبارة عن بُعد يضع الطالب في سلسلة من الدروس المصممة التي تربط ً
كال من البيئات الحقيقية بالبيئات االفتراضية وتعني
ي :أين يقع الطالب؟ وزمانه؟ ومكانه؟ وحالته أثناء التعلم؟ (عماشة والخلف.)14 ،2015 ،
"إدراج حسب السياق" ،أ ّ
وتشير عدد من الدراسات إلى أن التعلم المنتشر ذا أثر إيجابي وفعّال في عمليتي التعليم والتعلم ،كدراسة كابون وكابونوفا
( )Kapounova, 2016 & Kapounالتي أظهرت أن تطبيقات التعلم المنتشر تع ّد وسي ً
طا إيجابيًّا ومثاليًّا في التعلم خارج
الفصول الدراسية ،ودراسة كرومبتون ( )Crompton, 2014التي توصلت إلى أن تطبيقات التعلم المنتشر أسهمت في
استيعاب المفاهيم الرياضية وتجنب المفاهيم الرياضية الخاطئة لدى الطالب ،ودراسة نجرا وإنج وكاراس (& Nagra, Eng
 )Karrass, 2013التي أشارت إلى أن التعلم المنتشر ساعد الطالب على التعلم وحل المسائل الرياضية بشكل أفضل،
ودراسة شيه وكيو وليو ( )Liu, 2012 & Shih, Kuoالتي خلصت إلى إسهام التعلم المنتشر في تحسن إنجازات الطالب
في تعلمهم وفهمهم للرياضيات.
ّ
وحيث يتطلب تعلم الرياضيات فه ًما وقدرة على تطبيق اإلجراءات والمفاهيم والعمليات ،فقد أكد األدب التربوي الدور
الذي يؤديه االستيعاب المفاهيمي في معرفة نشاط األشخاص الذين يتصفون بالمقدرة والمهارة .وتتضمن المقدرة في مجال معقد
كالرياضيات إمكانية استخدام المعرفة بمرونة ،وتطبيق ما تم تعلمه في موقف ما بطريقة مناسبة في موقف آخر .ففهم واستيعاب
المفاهيم مكون مهم للقدرة والمهارة إلى جانب المعرفة بالحقائق ومعرفة الخطوات اإلجرائية (أبو زينة .)91 ،2010 ،إذ يع ّد
االستيعاب المفاهيمي من مكونات البراعة الرياضية التي تعد الغاية النهائية من تعلم الرياضيات (.)NRC, 2001
كما تعد القدرة على حل المشكالت متطلبًا أساسيًّا الستمرار حياة اإلنسان ،لكثرة المشكالت التي يواجها يوميًّا وتنوعها؛
لذا فإن اإللمام باألساليب المختلفة في مواجهة المشكالت ،ومحاولة إيجاد حلول لها باستخدام مهارات التفكير ،من الكفايات التي
يبغى أن يمتلكها اإلنسان الذي تتسم حياته بسرعة التغير والتبديل؛ كي يتمكن من تحقيق التوافق والتكيف والنمو ،فكثرة المشكالت
التي يواجها اإلنسان ،واختالفها ،تدعوه إلى اكتساب المعارف والمهارات واالتجاهات التي تمكنه من ح ّل تلك المشكالت (الحيلة،
 .)300 ،2016لذا؛ تع َد حل المسألة الرياضية من أهم الموضوعات التي شغلت العاملين في مجال تدريس الرياضيات والمهتمين
به؛ لكو نها من أهم أهداف تعليم الرياضيات ،بل إن حل المسألة الرياضية تأتي في المستوى األعلى ألنماط التعلم عند جانية
(الصادق .)66 ،2001 ،وتكمن أهمية حل المسألة في تعلم الرياضيات في أنها وسيلة لتطبيق القوانين والمبادئ والتعميمات في
مواقف جديدة ،وليس فقط ما سبق شرحه وتوضيحه من المفاهيم المتعلمة سابقًا (صالح .)135 ،2015 ،كما ظهر االهتمام بحل
المسألة الرياضية من خالل تضمينها في معايير  NCTMفي كل المراحل الدراسية ( ،)NCTM, 2000التي وضّحت ما
ينبغي لمعلم الرياضيات أن يم ّكن الطالب من معرفته والقيام به (الخطيب.)183 ،2015 ،
وفي ظل التحول الذي يشهده تعليم الرياضيات وتعلمها في عصرنا الحاضر؛ ظهر االهتمام في المجال التعليمي واالرتقاء
بجودة التعليم؛ واستجابة ألهداف رؤية المملكة العربية السعودية  ،2030التي تضمنت :دخول ( )5جامعات سعودية قائمة أفضل
( )200جامعة في العالم ،وإتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطالب ،وربط التعليم بسوق العمل ،وتحسين استقطاب المعلمين
وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم ،وتجويد البيئة التعليمية ،وتطوير المناهج الدراسية وأساليب التعليم والتقويم ،وتزويد الطالب
بالمعارف والمهارات الالزمة لوظائف المستقبل من خالل تأهيل الكادر التعليمي وتحفيزه للعطاء ،حيث أصبح التعامل مع
المستحدثات التقنية وتوظيفها في التعليم ضرورة ملحة تفرضها علينا التطورات المعرفية والتقنية الحديثة (رؤية.)2016 ،2030
مشكلة الدراسة
ّ
غالبًا ما يركز معلمو المرحلة الثانوية على اإلجراءات أثناء تدريسهم لموضوعات التفاضل ويغفلون الجوانب األخرى؛
مما يؤدي بالطالب إلى تجاهل استيعاب مفاهيم التفاضل ،والتركيز على جانب اإلجراءات والحسابات ،بحيث ينهي الطالب
دراسته وهو ال يملك إال الجزء البسيط من االستيعاب المفاهيمي لهذه الموضوعات؛ مما ش ّكل صعوبة لدى طالب المرحلة
الجامعية أثناء دراسته لموضوعات التفاضل ( ،)Morris, 1999لذا؛ فإن دراسة ما يساعد على استيعاب مفاهيم التفاضل،
وتنمية مهارات حل المسألة الرياضية من األمور المهمة التي ينبغي االهتمام بها .كما أن عدم وضوح أي من مفاهيم التفاضل
لدى الطالب قد يتسبب في سوء فهم حل المسائل المرتبطة بتطبيقات التفاضل واستيعابها (.)Nishimor, 2005 & Judos
إضافة إلى الصعوبات التي يواجها الطالب في حل المسائل الرياضية ،من عدم القدرة على فهم المسألة ،وتحديد عناصرها
األساسية ،واختيار خطوات الحل المناسبة ،وقدرتهم على التخمين وتقدير اإلجابة الصحيحة (الهويدي.)37 ،2010 ،
وللتأكد من مستوى طالبات المرحلة الجامعية في جامعة القصيم في موضوعات التفاضل؛ تم إجراء دراسة استطالعية في
الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 1439-1438هـ ،على عينة مكونة من ( )20طالبة من طالبات المستوى األول لقسم
الرياضيات بكلية العلوم بمحافظة الزلفي ،حيث أُع ّد اختبار؛ لقياس مهارتي االستيعاب المفاهيمي وحل المسألة الرياضية في
موضوعات التفاضل بمقرر حساب التفاضل والتكامل ( ،)Math111( )1وأظهرت نتائج هذه الدراسة :ضعف تم ّكن الطالبات
من مهارات االستيعاب المفاهيمي ،حيث بلغت نسبتها ( .)%15كما بلغت نسبة تم ّكنهن من مهارات حل المسألة الرياضية
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()%8.75؛ حيث كانت نسبتي تم ّك ّ
نهن من مهارتي فهم المسألة الرياضية وحلها ( )%25و( )%10على الترتيب ،بينما لم
ي طالبة عن األسئلة الخاصة بمهارتي التخطيط والتحقق من صحة الحل؛ مما يدل على ضعف تم ّكن الطالبات من مهارات
تجب أ ّ
حل المسألة الرياضية.
لذا؛ جاءت فكرة الدراسة الحالية؛ لمعالجة هذا الضعف من خالل توظيف المستحدثات التقنية ودمجها في التعليم؛ لضمان
عملية تعليمية متطورة وناجحة ،وتحقيقًا لمبدأ دمج التقنية في تعليم الرياضيات ،والتي من أشهرها "تطبيقات التعلم المنتشر"
صا تعاونية بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس
التي تساعد الطالب في زيادة إنجازهم ودافعيتهم لتعلم الرياضيات ،وتقديمها فر ً
سا على ما سبق ،تحددت مشكلة الدراسة الحالية في استقصاء فاعلية تدريس التفاضل باستخدام تطبيقات التعلم المنتشر
وتأسي ً
في تنمية االستيعاب المفاهيمي ومهارات حل المسألة الرياضية لدى طالبات كلية العلوم.
أهداف الدراسة
سعت الدراسة لتحقيق الهدفين اآلتيين:
 .1استقصاء فاعلية تدريس التفاضل باستخدام تطبيقات التعلم المنتشر في تنمية االستيعاب المفاهيمي لدى طالبات كلية العلوم.
 .2استقصاء فاعلية تدريس التفاضل باستخدام تطبيقات التعلم المنتشر في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى طالبات
كلية العلوم.
أسئلة الدراسة
سعت الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:
 ما فاعلية تدريس التفاضل باستخدام تطبيقات التعلم المنتشر في تنمية االستيعاب المفاهيمي ومهارات حل المسألة الرياضية
لدى طالبات كلية العلوم؟
ويتفرع منه السؤاالن اآلتيان:
 .1ما فاعلية تدريس التفاضل باستخدام تطبيقات التعلم المنتشر في تنمية االستيعاب المفاهيمي لدى طالبات كلية العلوم؟
 .2ما فاعلية تدريس التفاضل باستخدام تطبيقات التعلم المنتشر في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى طالبات كلية
العلوم؟
فروض الدراسة
سعت الدراسة للتحقق من الفروض اآلتية:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من ( )0.05بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية
والضابطة في التطبيق البعدي الختبار االستيعاب المفاهيمي.
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من ( )0.05بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية
والضابطة في التطبيق البعدي الختبار حل المسألة الرياضية.
أهمية الدراسة
تمثلت أهمية الدراسة في كونها:
 .1تزود أساتذة الرياضيات في التعليم الجامعي بطريقة عملية إجرائية لكيفية توظيف تطبيقات التعلم المنتشر في تدريس
المقررات الجامعية.
 .2تساعد في التغلب على بعض المشكالت التي تواجه طالبات المرحلة الجامعية أثناء دراسة موضوعات التفاضل ،خاصة
فيما يتعلق بمهارتي االستيعاب المفاهيمي وحل المسألة الرياضية.
 .3قد تُسهم في تشجيع الباحثين على إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول التعلم المنتشر ،وفاعلية تطبيقاته في عالج
مشكالت أخرى ،إذ أن الدراسات العربية في هذا المجال قليلة على ح ّد علم الباحثة.
حدود الدراسة
اقتصرت الدراسة على الحدود اآلتية:
 في الحدود المكانيةُ :
طبقت على طالبات المستوى األول قسم الرياضيات في كلية العلوم واآلداب بمحافظة عنيزة.
 في الحدود الزمنية :تم إجراؤها في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1440/1439هـ.
 في الحدود الموضوعية :اقتصرت على:
 تدريس وحدة (المشتقات) من مقرر حساب التفاضل والتكامل (.)MATH 101( )1
 توظيف تطبيقين من تطبيقات التعلم المنتشر في تعلم يدمج بين التعلم اإللكتروني والتعلم المعتاد في إطار واحد ،وهما
تطبيقي :تقنية بث الوسائط الصوتية والمرئية ( ،)Podcastوتقنية قارئ األخبار  ،))RSSوذلك لسهولة تطبيقهما
على الطالبات .إضافة إلى استخدام تطبيقي تويتر والواتس آب؛ لإلجابة عن استفسارات الطالبات؛ ليحدث التفاعل
أثناء التعلم.
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 الكشف عن فاعليتهما في تنمية االستيعاب المفاهيمي وفقًا لرؤية المجلس القومي للبحوث في الواليات المتحدة األمريكية
( ،)National Research Council [NRC]) (NRC, 2001ومهارات حل المسألة الرياضية كما حددها
بوليا في خطواته األربع.
مصطلحات الدراسة
 التعلم المنتشر ( :)Ubiquitous learningعرفه هنج هنج ( )Hwang, 2014, 98 &Hungبأنه :نموذج جديدي وقت ،ويستخدم لجميع المواد التعليمية ،وجميع األجهزة الالسلكية
ي مكان ،وفي أ ّ
للتعلم اإللكتروني يم ّكن من التعلم في أ ّ
ُعرف "التعلّم المنتشر" إجرائيًّا في هذه الدراسة بأنّه :نمط جديد من أنماط التعلم اإللكتروني ،وبيئة
المحمولة وغير المحمولة .وي َّ
ي وقت ،من خالل استخدام أجهزة الحاسب
ي مكان ،وأ ّ
تعليم وتعلم تفاعلية تم ّكن طالبات كلية العلوم من تعلم وحدة االشتقاق في أ ّ
اآللي أو الهواتف الذكية ،وتوظيف تطبيقي تقنية بث الوسائط الصوتية والمرئية ( ،)Podcastوقارئ األخبار ()RSS؛ لتلقى
التنبيهات ،والوصول إلى المعلومات دون الحاجة إلى زيارة المدونة أو نظام إدارة التعلم.
 االستيعاب المفاهيمي ( :)Conceptual Understandingعرفه المجلس القومي للبحوث في الواليات المتحدةاألمريكية بأنه ( :)NRC, 2001, 118الفهم الوظيفي المتكامل ألفكار الرياضية ،ويعني :قدرة الطالب على معرفة المزيد من
الحقائق واألساليب والمهارات المرتبطة التي تم ّكنه من تعلم أفكار جديدة واالحتفاظ بها ،أو هي قدرة الطالب على الربط بين
ُعرف "االستيعاب المفاهيمي" إجرائيًّا في هذه الدراسة بأنّه :قدرة الطالبة على استيعاب األفكار
المفاهيم والتمثيل لذلك .وي َّ
الرياضية األساسية في موضوعات التفاضل ،ومعرفة معلوماتها وخطواتها اإلجرائية بشكل متماسك ومترابط ،والتعبير عنها
باستخدام نماذج مترابطة ورسوم بيانية وتمثيالت متعددة ،وتفسير رموزها ومصطلحاتها ،وبناء أفكار وطرائق لحل مسائلها،
وإنتاج معارف جديدة .ويقاس بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة في اختبار االستيعاب المفاهيمي الذي أُع ّد لهذا الغرض.
 مهارات حل المسألة الرياضية ( :)Skills Solving Mathematical Problemيقصد بالمهارات :القيام بعمليةمعينة بدرجة من السرعة واإلتقان مع اقتصاد في الجهد المبذول (شحاته والنجار .)302 ،2011،ويعرف الكبيسي (،2015
 )101المسألة الرياضية بأنها :موقف رياضي وحياتي جديد يتعرض له الفرد ،فيفكر في حلّه ،حيث ال يوجد لديه ح ّل جاهز له.
وتختلف المواقف صعوبة وسهولة الواحد منها عن اآلخر؛ مما يجعل حلولها تختلف في درجة تعقيدها ،وفي درجة تحديد حلّها.
ويشير  NCTMإلى أن ح ّل المسألة الرياضية تعني :االنخراط في مهمة ما طريقة حلها ليست معروفة مسبقًا ،من أجل الوصول
عرف "مهارات حل المسألة الرياضية" إجرائيًّا في هذه
إلى حل باالعتماد على معرفة التالميذ السابقة ( .)NCTM, 2000وت ُ َّ
ّ
الدراسة بأنها :قدرة الطالبات على فهم مسائل التفاضل جيدًا ،والتخطيط لحلها ،ثم تنفيذ الخطة؛ من أجل الوصول إلى الحلّ،
والتحقق من صحته ،وتقاس بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة في اختبار مهارات حل المسألة الرياضية الذي أُع ّد لهذا الغرض.
منهج الدراسة
استخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي؛ وذلك لمالءمته لمشكلة الدراسة وأهدافها ،واعتمدت على تصميم المجموعتين
التجريبية والضابطة ،يطبق على كليهما القياس القبلي والبعدي .وتمثلت متغيرات الدراسة فيما يلي:
 المتغير المستقل :وهو التدريس باستخدام تطبيقين من تطبيقات التعلم المنتشر المستندة إلى التعليم المدمج الذي يندمج فيه
التعلم اإللكتروني مع التعلم المعتاد في إطار واحد.
 المتغيرات التابعة :وهما :االستيعاب المفاهيمي ،ومهارات حل المسألة الرياضية.
مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات المستوى األول في األقسام العلمية بكلية العلوم واآلداب بعنيزة الالتي درسن
ّ
مقرر حساب التفاضل والتكامل ( )MATH111( )1في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1440-1439هـ ،والبالغ
عددهن ( )269طالبة ،ويتبعن لخمس أقسام ،هي :الرياضيات ،والكيمياء ،والفيزياء ،والحاسب اآللي ،واألحياء.
عينة الدراسة
ُ
تكونت عينة الدراسة من ( )41طالبة تم اختيارهن بطريقة قصدية؛ حيث أختيرت شعبتين من ( )7شعبة دراسية؛ وذلك
ّ
لما تتطلبه تجربة الدراسة من تجهيزات ،وتعاون كل من رئيس القسم وعضو هيئة التدريس الذي يقوم بتدريس المقرر .وتم
تعيين مجموعتي التجرب ة بطريقة عشوائية؛ حيث مثلت إحداهما المجموعة الضابطة ،وتضم ( )21طالبة ،بينما مثلت األخرى
المجموعة التجريبية ،وتضم ( )20طالبة.
أدوات الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة ،استخدمت أداتين ،هما:
 .1اختبار االستيعاب المفاهيمي.
 .2اختبار مهارات حل المسألة الرياضية.
وفيما يلي تفصيل لكيفية إعدادهما:
ً
( )1اختبار االستيعاب المفاهيمي :في وحدة االشتقاق من مقرر حساب التفاضل والتكامل ،وتم بناؤه وفقا لما يلي:
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 .1تحديد الهدف من االختبار :وهو قياس االستيعاب المفاهيمي لدى طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في وحدة
"االشتقاق".
 .2تحديد أبعاد االستيعاب المفاهيمي :وفقًا لرؤية المجلس القومي للبحوث في الواليات المتحدة األمريكية ( NRC, 2001,
 ،)118وهي:
جدول ( :)1أبعاد االستيعاب المفاهيمي

بناء جدول المواصفات لالختبار :من خالل حساب الوزن النسبي للموضوعات ،وتحديد الوزن النسبي ألبعاد االستيعاب
.3
المفاهيمي ،وإعداد جدول المواصفات بشكله النهائي.
ً
سؤاال من نوع إكمال الفراغ ،و( )7أسئلة من نوع االختيار من متعدد
صياغة مفردات االختبار :حيث تكون من ()13
.4
في وحدة االشتقاق ،مع مراعاة شروط صياغة األسئلة الموضوعية.
كتابة تعليمات االختبار :من خالل التعريف بالهدف منه ،والزمن المخصص له ،وكيفية إجابة الطالبة على الورقة المعدّة
.5
لذلك.
التحقق من صدق االختبار :من خالل نوعين من الصدق ،هما:
.6
 صدق المحتوى :بإعداد جدول المواصفات؛ للتأكد من تمثيل االختبار للمحتوى المستهدف.
صا في المناهج وطرق تدريس الرياضيات؛
 الصدق الظاهري :بعرض االختبار في صورته األولية على ( )12مخت ً
لتحكيمه .وتم إجراء التعديالت الالزمة وفقًا آلرائهم.
تطبيق التجربة االستطالعية لالختبار :في يوم الخميس الموافق (1440/6/30هـ) على ( )24طالبة من طالبات المستوى
.7
األول لألقسام العليمة بكلية العلوم واآلداب بعنيزة من غير عينة الدراسة ،وممن سبق لهن دراسة محتوى االشتقاق مجال الدراسة،
وذلك من أجل:
 .1حساب االتساق الداخلي :بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل (بُعد) والدرجة الكلية لالختبار ،وتبين أنه دال
إحصائيًّا في كل بعد عند مستوى داللة أقل من ()0,01؛ مما يدل على اتساق أبعاد االختبار.
.2حساب معامل ثبات االختبار :باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون  ،20حيث بلغ ( ،)0,796كما تم حسابه أيضًا باستخدام
معادلة ألفا كرونباخ ،وبلغ ( ،)0,785وهذا يدل على أن االختبار على درجة مناسبة من الثبات (حسن.)10 ،2009 ،
.3حساب معامالت الصعوبة ألسئلة االختبار :وقد تراوحت بين ( )0,38و ( ،)0,63وهي قيم مناسبة ،حيث تشير األدبيات إلى
أن معامل الصعوبة المقبول محصور بين ( )0,30و (( )0,70الكيالني والنقي.)418 ،2011 ،
 .4حساب معامالت التمييز ألسئلة االختبار :وقد تراوحت بين ( )0,75و( ،)1,00وهي قيم مناسبة ،حيث تشير األدبيات إلى أن
معامل التمييز المقبول محصور بين ( )0,30و (( )0,70أبو دقة.)117 ،2008 ،
 .5تحديد الزمن المناسب لالختبار :بحساب متوسط الزمن الذي استغرقته الطالبات في اإلجابة عن أسئلة االختبار خالل التجربة
االستطالعية (السعيد2009 ،م ،)284 ،وبلغ ( )45دقيقة ،ومع إضافة ( )5دقائق إلجراءات االختبار ،يكون الزمن المناسب
لإلجابة عن االختبار ( )50دقيقة.
 .6وضع االختبار في صورة النهائية :حيث تكون من صفحة الغالف ،وتحتوي :اسم االختبار ،والهدف منه ،وتعليماته .ثم صفحات
االختبار ،وتحتوي :بيانات الطالبة ،ثم األسئلة.
 .7تصحيح االختبار :الدرجة الكلية لالختبار ( )20درجة .حيث تحصل الطالبة على درجة واحدة عن كل سؤال تجيب عنه إجابة
صحيحة ،وصفر عن كل سؤال تتركه أو تجيب عنه إجابة خاطئة.
( )2اختبار مهارات حل المسألة الرياضية :وتم بناؤه وفقًا لما يلي:
 .1تحديد الهدف من االختبار :وهو قياس مهارات حل المسألة الرياضية لدى طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في
وحدة "االشتقاق".
 .2تحديد مهارات حل المسألة الرياضية :بعد استقراء األدبيات التي تناولت مهارات حل المسألة الرياضية ،وخاصة كتاب
بوليا ()2016/2004؛ تم استخالص مهارات حل المسألة الرياضية ،الموضحة في الجدول اآلتي:
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جدول ( :)2مهارات حل المسألة الرياضية ومهاراتها الفرعية

ً
سؤاال )10( ،منها من نوع االختيار من متعدد،
صياغة مفردات االختبار :حيث اشتمل في صورته األولية على ()20
.3
و( )3من نوع إكمال الفراغ ،و( ) 7من النوع المقالي .بحيث يناظر كل سؤال منها مهارة واحدة من المهارات الفرعية ،عدا
المهارات التي تتطلب طبيعتها وضع أكثر من سؤال عليها ،والمحددة في الجدول بعالمة (*) ،مع مراعاة شروط صياغة األسئلة
الموضوعية والمقالية.
كتابة تعليمات االختبار :من خالل التعريف بالهدف منه ،والزمن المخصص له ،وكيفية إجابة الطالبة على الورقة المعدّة
.4
لذلك.
التحقق من صدق االختبار :من خالل نوعين من الصدق ،هما:
.5
 صدق المحتوى :من خالل مقارنة أسئلة االختبار بمهارات حل المسألة الرياضية
صا في المناهج وطرق تدريس الرياضيات؛ لتحكيمه .وتم إجراء
 الصدق الظاهري :بعرض االختبار على ( )12مخت ً
التعديالت الالزمة وفقًا آلرائهم.
تطبيق التجربة االستطالعية لالختبار :في يوم الخميس الموافق (1440/6/30هـ) على ( )24طالبة من طالبات المستوى
.6
األول لألقسام العليمة بكلية العلوم واآلداب بعنيزة من غير عينة الدراسة ،وممن سبق لهن دراسة محتوى االشتقاق مجال الدراسة،
وذلك من أجل:
 .1حساب االتساق الداخلي :بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل (مهارة) من مهارات حل المسألة الرياضية
والدرجة الكلية لالختبار ،وكان ً
داال إحصائيًّا في كل مهارة عند مستوى داللة أقل من ()0,01؛ مما يدل على اتساق
االختبار.
 .2حساب معامل ثبات االختبار :باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون  ،20حيث بلغ ( ،)0,726كما تم حسابه أيضًا باستخدام
معادلة ألفا كرونباخ ،وبلغ ( ،)0,777مما يدل على أن االختبار على درجة مناسبة من الثبات (حسن.)10 ،2009 ،
 .3حساب معامالت الصعوبة ألسئلة االختبار :وقد تراوحت بين ( )0,38و ( ،)0,58وهي قيم مناسبة ،حيث تشير األدبيات
إلى أن معامل الصعوبة المقبول محصور بين ( )0,30و (( )0,70الكيالني والتقي.)418 ،2011 ،
 .4حساب معامالت التمييز ألسئلة االختبار :وقد تراوحت بين ( )0,75و( ،)1,00وهي قيم مناسبة ،حيث تشير األدبيات إلى
أن معامل التمييز المقبول محصور بين ( )0,30و (( )0,70أبو دقة.)117 ،2008 ،
 .5تحديد الزمن المناسب لالختبار :بحساب متوسط الزمن الذي استغرقته الطالبات في اإلجابة عن أسئلة االختبار خالل
التجربة االستطالعية (السعيد2009 ،م ،ص ،)284وبلغ ( )45دقيقة ،ومع إضافة ( )5دقائق إلجراءات االختبار ،يكون
الزمن المناسب لإلجابة عن االختبار ( )50دقيقة.
 .6وضع االختبار في صورة النهائية :حيث تكون من صفحة الغالف ،وتحتوي :اسم االختبار ،والهدف منه ،وتعليماته .ثم
صفحات االختبار ،وتحتوي :بيانات الطالبة ،ثم األسئلة.
 .7تصحيح االختبار :الدرجة الكلية لالختبار ( ) 20درجة .حيث تحصل الطالبة على درجة واحدة عن كل سؤال تجيب عنه إجابة
صحيحة ،وصفر عن كل سؤال تتركه أو تجيب عنه إجابة خاطئة.
ضبط المتغيرات قبل بدء التجربة
تم ضبط بعض المتغيرات قبل البدء بتنفيذ التجربة ،ويمكن تصنيفها إلى نوعين ،هما:
ً
أوال :ضبط بعض المتغيرات الدخيلة :حيث تم ضبط كل من:
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العمر الزمني لعينة الدراسة :و ُحدّد العمر الزمني لطالبات المجموعتين التجريبية والضابطة بالرجوع إلى بيانات الطالبات
الموثقة لدى وحدة القبول والتسجيل ،ثم استخدم اختبار (ت) للعينات المستقلة؛ للكشف عن وجود الفروق بين مجموعتي
الدراسة في العمر الزمني ،وظهرت النتائج على النحو اآلتي:
جدول ( :)3الفرق بين مجموعتي الدراسة في العمر الزمني

يتضح من جدول ( )3أن قيمة (ت) غير دالة إحصائيًا؛ مما يشير إلى تكافؤ المجموعتين في العمر الزمني قبل البدء
بتنفيذ التجربة ،كما يتضح أن متوسط العمر الزمني للمجموعتين هو ( )20سنة تقريبًا.
 الخبرات السابقة لعينة الدراسة :بحصر الطالبات الالتي درسن المقرر سابقًا ولم يجتزنه ،وقد تبين أن جميع طالبات
المجموعتين التجريبية والضابطة يدرسن المقرر ألول مرة.
ثانيًا :الضبط القبلي لمتغيرات الدراسة التابعة
 ضبط االستيعاب المفاهيميُ :
طبّق اختبار االستيعاب المفاهيمي قبليًا على المجموعتين التجريبية والضابطة ،وتم حساب
الفروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة باستخدام اختبار (ت) للعينات المستقلة ،وظهرت
النتائج كما يلي:
جدول ( :)4الفرق بين مجموعتي الدراسة في االختبار القبلي لالستيعاب المفاهيمي

يتضح من جدول ( )4أن قيمة (ت) غير دالة إحصائيًا؛ مما يشير إلى تكافؤ المجموعتين في االستيعاب المفاهيمي ككل،
ولكل بعد من أبعاده على حده قبل البدء بتنفيذ التجربة.
 ضبط مهارات حل المسألة الرياضيةُ :
طبّق اختبار مهارات حل المسألة الرياضية قبليًا على المجموعتين التجريبية
والضابطة ،وتم حساب الفروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة باستخدام اختبار (ت)
للعينات المستقلة ،وظهرت النتائج كما يلي:
جدول ( :)5الفرق بين مجموعتي الدراسة في االختبار القبلي لمهارات حل المسألة الرياضية
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يتضح من الجدول ( )5أن قيمة (ت) غير دالة إحصائيًا؛ مما يشير إلى تكافؤ المجموعتين في مهارات حل المسألة ككل،
ولكل مهارة من مهاراتها على حده قبل البدء بتنفيذ التجربة.
إعداد المواد التعليمية
تم إعداد المواد التعليمية اآلتية:
( )1تطبيقات التعلم المنتشر في وحدة االشتقاق :وسارت وفقًا لمرحلتين ،هما:
 تصميم المحتوى التدريسي القائم على التعلم المنتشر.
 إنتاج تطبيقات التعلم المنتشر المستخدمة في الدراسة.
وفيما يلي عرض للخطوات والمراحل التي اتبعتها الباحثة في ذلك:
 .1إعداد تطبيقات التعلم المنتشر في وحدة االشتقاق:
ً
سارت عملية إعداد تطبيقات التعلم المنتشر في وحدة االشتقاق وفقا لمرحلتين ،هما:
المرحلة ( :)1تصميم المحتوى التدريسي القائم على التعلم المنتشر:
من خالل استعراض الباحثة لنماذج التصميم التعليمي ،ومنها (خميس ،2015 ،ص :)152-142نموذج الهيئة القومية
األسترالية للتدريب ،ونموذج كيمب وموريسون وروس ( ،)Ross, 2004 & Kemp, Morrisonونموذج جامعة شيانج
ماي لتصميم المقررات اإللكترونية ،ونموذج خميس ( ،)2015ونموذج جيرالك وإيلي ( .)1980ثم مراجعة وتحليل مراحلها
وخطواتها والدراسات التي اهتمت بها؛ تم اختيار نموذج كيمب وموريسون وروس؛ وذلك لوضوح خطواته ،وشموليته ،ودقته،
ومناسبته للتدريس عن بعد ،ولسهولة تطبيقه على أي موقف تعليمي .وقد استعانت الباحثة بالنموذج المختار في تصميم المحتوى
التدريسي لوحدة االشتقاق وفقًا للخطوات اآلتية:
 .1تحديد المشكلة من خالل دراسة الواقع الحالي للطالبات في وحدة االشتقاق ،والتفكير في متطلبات األداء المرغوب انطالقًا
من الواقع الحالي ،واقتراح مجموعة من الحلول لحل المشكلة باستخدام تطبيقات التعلم المنتشر ،ثم اختيار أفضلها وأنسبها
للطالبات ،مثل :تصميم موقع إلكتروني تشاركي يحتوى على أدوات الويب ،2مثل :بث الوسائط الصوتية والمرئية ،وقارئ
األخبار.
 .2تحديد المحتوى التعليمي المراد تدريسيه في المقرر ،بحيث يشتمل على المعرفة والمهارات المراد إكسابها للطالبات في
وحدة االشتقاق.
 .3تحديد خصائص الطالبات التي تؤثر في اختيار األهداف والموضوعات واألنشطة التعليمية التي يجب التخطيط لها ،ومن
الخصائص التي حددتها الباحثة :العمر الذي يتفاوتن فيه ،وخلفيتهن السابقة في موضوعات المقرر.
 .4تحديد المتطلبات السابقة التي يجب أن تكتسبها الطالبة قبل البدء بتعلم محتوى وحدة االشتقاق ،من خالل إجراء االختبار
القبلي ،لتحديد المحتوى الذي تملكه الطالبة من أساسيات االشتقاق.
 .5تحديد وتطوير االستراتيجية المناسبة للتعلم التي تتناسب مع مستوى استيعاب الطالبات وقدراتهن العقلية واهتماماتهن
ومهاراتهن ،مثل :المحاضرة ،والمناقشة ،والشرح ،والطريقة االستقرائية واالستداللية ،التي تسهم في وصول كل طالبة إلى
إتقان التعلم.
 .6تصميم نشا طات التعلم والتعليم ،وهي تطبيقات التعلم المنتشر وتمثل البيئة الحقيقية للعملية التعليمية ،والتطبيقات المرتبطة
بها على األجهزة الذكية مع دمجها في التعليم المعتاد.
 .7التخطيط التعليمي مثل :تحديد الوقت والمكان الذي سيتم فيه التعلم.
 .8تحديد خدمات الدعم من تسهيالت للطالبات ،وتجهيزات ،ووضع جدول للدراسة ،وتحديد األجهزة المستخدمة.
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 .9تقويم األداء وتطويره :يتم تقويم أداء الطالبات لقياس درجة تم ّكن كل طالبة من األهداف ،ومعرفة نقاط الضعف من أجل
تحسينها وتعديلها.
 .10المراجعة :وهي عملية مستمرة للتأكد من مدى فاعلية التعلم ،وبناء عليها يمكن إجراء التعديل والتغيير في أي خطوة سابقة
من خطوات النموذج.
المرحلة ( :)2مراحل إنتاج تطبيقات التعلم المنتشر المستخدمة في الدراسة الحالية:
قبل إنتاج تطبيقات التعلم المنتشر ،قامت الباحثة بإعداد السيناريو الخاص بعملية اإلنتاج ،حيث بدأت ً
أوال بتصميم مدونة
تعليمية ،وتطوير برمجيتها ،واشتملت على شقين:
 واجهة المدونة وهو ما تستعرضه الطالبة. لوحة تحكم إدارة الموقع.وتم استخدم برنامج ()BOOTSTRAP؛ لتسريع استعراض صفحات المدونة التعليمية .كما تم االعتماد في عملية اإلنتاج
على المراحل األربع التي ذكرها خميس( ،2015ص ،)377وهي كاآلتي:
 .1كتابة النص للمحاضرات :حيث لم يتجاوز طوله (10د) ،وتبدأ بمقدمة قصيرة في حدود(30ثانية) ،ثم باقي النص
للمحاضرة.
 .2تسجيل المحاضرات الصوتية والمرئية ،وتشمل:
 تسجيل المحاضرات الصوتية باستخدام :ميكروفون ،والبرنامج المجاني ( ،)Audacityوحفظها بصيغة .))MP3
مع مراعاة اآلتي :التحدث بصوت هادئ وتكرار المصطلحات الجديد؛ لمساعدة الطالبة على فهم المعلومات الجديدة،
وتسجل بصوت عضو هيئة التدريس المقرر حتى يتم التفاعل بشكل أكبر.
 تسجيل المحاضرات المرئية باستخدام :ميكروفون ،وبرنامج ( ،)camtasia studio 8مع مراعاة اآلتي :التحدث
بصوت هادئ وتكرار المصطلحات الجديد؛ لمساعدة الطالبة على فهم المعلومات الجديدة ،وتسجل بصوت عضو هيئة
التدريس المقرر حتى يتم التفاعل بشكل أكبر .وحفظه بصيغة ( )MP3في حساب تقنية بث الوسائط الصوتية والمرئية،
ي
ثم رفعها على المنصة السحابية آيتونز ( ،)itunesأو تطبيق قارئ األخبار على األجهزة الذكية؛ لتصفحها في أ ّ
وقت دون الحاجة لإلنترنت ،ولتسمح بمشاركة الملفات ،والتعليق عليها ،وتقييمها ،ومشاركتها عبر وسائل التواصل
االجتماعي "تويتر ،واتس آب" .ثم رفع المحاضرات على موقع مستضيف ( )archive.orgوالحصول على رابط
الملف؛ لربطه بالمدونة التعليمية التي يتم بث الوسائط الصوتية والمرئية من خاللها.
النشر :وذلك بإنشاء حساب في تقنية بث الوسائط الصوتية والمرئية وتوفير ملحقاتها؛ لدعم الجودة العالية .وإنشاء
.3
حساب تقنية قارئ األخبار من موقع ( ،)feedburnerثم عمل ربط بين الملفات الصوتية والمرئية مع قارئ األخبار والمدونة
التعليمية عن طريق إضافة كود ( )Enclosureإلى ملف  ))Htmlفي المدونة؛ لتحصل الطالبة على التنبيهات والتحديثات
والمعلومات الفورية بمجرد اتصالها باإلنترنت ودون زيارتها للمدونة.
االشتراك واالستخدام :وذلك بإنشاء حسابات في وسائل التواصل االجتماعي؛ حيث تم:
.4
 إنشاء حساب على تطبيق "تويتر" ،وربطه بتقنية بث الوسائط الصوتية والمرئية عن طريق رابط الخالصات
()RSS Feed؛ ليتم بث المحاضرات للطالبات بمجرد رفعها على اإلنترنت من خالل تطبيق قارئ األخبار
على الجوال.
 إنشاء مجموعة "واتس آب" للطالبات؛ من أجل التواصل وللمتابعة ،واستقبال االستفسارات.
( )2دليل عضو هيئة التدريس في توظيف تطبيقات التعلم المنتشر في تدريس وحدة االشتقاق :وتم إعداده؛ ليكون داع ًما لعضو
هيئة التدريس ،كما يساعده على تحقيق األهداف المنشودة ،واشتمل الدليل على :نظرة عامة حول مفهوم التعلم المنتشر ومكوناته،
والفرق بينه وبين التعلم النقال ،وتطبيقاته ،وتوجيهات عامة لخطة السير في محاضرات الوحدة ،وشرح طريقة استخدام التطبيقات
المقترحة ومراحل إنشاء التطبيقات وتصميمها .وتم عرضه على مجموعة من المتخصصين في مجال المناهج وطريق التدريس،
وتقنيات التعليم ،والحاسب اآللي؛ وذلك بهدف التعرف على آرائهم ومالحظاتهم حول دليل عضو هيئة ،وتم بإجراء التعديالت
الالزمة وفقًا آلرائهم.
إجراءات الدراسة
ُ
طبقت الدراسة وفقًا للخطوات اآلتية:
 .1مراجعة األدبيات والدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة.
 .2تحديد تطبيقات التعلم المنتشر التي سيتم استخدامها في التجربة.
 .3تصميم المواد التعليمية وبناء دليل عضو هيئة التدريس لتدريس وحدة االشتقاق باستخدام تطبيقات التعلم المنتشر.
 .4إعداد أداتي الدراسة ،وتطبيقهما على العينة استطالعية؛ للتحقق من صدقهما ،وقياس ثباتهما.
 .5التطبيق القبلي ألدوات الدراسة ،وضبط متغيرات الدراسة قبليًا.
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 .6تدريس وحدة (االشتقاق) لطالبات المجموعة التجريبية باستخدام تطبيقات التعلم المنتشر ،وتدريس المجموعة الضابطة
بطريقة التدريس المعتادة ،وذلك لمدة ( )15ساعة لكل مجموعة بواقع ثالث أسابيع ،خالل الفترة من1440/7/3 :هـ إلى
1440/7/21هـ.
 .7التطبيق البعدي ألدوات الدراسة،
 .8رصد النتائج وتحليلها ومعالجتها إحصائيًّا.
 .9تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء ما انتهت إليه الدراسة من نتائج.
األساليب اإلحصائية
استخدمت الدراسة األساليب اإلحصائية اآلتية:
 المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية؛ للمساعدة في اختبار فروض الدراسة ،ومعرفة اتجاهها عند وجودها.
 معامل ارتباط بيرسون؛ للتأكد من االتساق الداخلي ألداة الدراسة.
 اختبار "ت" للعينات المستقلة والمترابطة؛ للتحقق من تكافؤ المجموعتين ،والتعرف على الفروق بين متوسطات درجات
طالباتهما.
 معامل السهولة والصعوبة ،ومعامل التمييز؛ لقياس بعض سمات أدوات الدراسة.
 معادلة كودر ريتشاردسون  ،)KR-20( 20ومعادلة ألفا كرونباخ؛ لحساب للعينات المرتبطة لثبات.
 مربع إيتا ()2η؛ لحساب حجم األثر.
نتائج الدراسة
ً
فيما يلي عرض نتائج الدراسة وفقا لترتيب أسئلتها بعد تحليلها إحصائيًّا ،ومناقشتها وتفسيرها في ضوء األدبيات التربوية
والدراسات السابقة:
ً
أوال :اإلجابة عن السؤال األول .الذي ينص على:
 -1ما فاعلية تدريس التفاضل باستخدام تطبيقات التعلم المنتشر في تنمية االستيعاب المفاهيمي لدى طالبات كلية العلوم؟
ولإلجابة عن هذا السؤال؛ تم اختبار صحة الفرض األول كما يلي:
 اختبار صحة الفرض األول :للتحقق من صحة الفرض األول ،تم استخدام اختبار (ت) للعينات المستقلة؛ وذلك للتعرف
على داللة الفروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار االستيعاب
المفاهيمي .كما يوضحها الجدول اآلتي:
جدول ( :)6الفروق بين مجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي الختبار االستيعاب المفاهيمي

يتضح من الجدول رقم ( )6أن قيمة (ت) في اختبار الفرق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة
في اختبار االستيعاب المفاهيمي بلغت ( ،)6,621وهي دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة أقل من ( ،)0,01وذلك لصالح طالبات
المجموعة التجريبية ذات المتوسط األكبر ()18,05؛ مما يؤدي إلى رفض الفرض الصفري األول وقبول الفرض البديل ،الذي
يؤكد فاعلية تدريس التفاضل باستخدام تطبيقات التعلم المنتشر في تنمية مهارات االستيعاب المفاهيمي لدى طالبات المجموعة
التجريبية مقارنة بطالبات المجموعة الضابطة.
وقد تشابهت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج بعض الدراسات السابقة التي أظهرت فاعلية تطبيقات التعلم المنتشر في تنمية
االستيعاب ،مثل :دراسة شيه وزمالئه ( )Shih et al, 2012التي توصلت إلى إسهام التعلم المنتشر في تحسن إنجازات
الطالب في تعلمهم وفهمهم للرياضيات لدى طالب المرحلة الجامعية .ودراسة نجرا وزمالئه ( )Nagra et al , 2013التي
أشارت إلى فاعلية التعلم المنتشر في تحسين إنجازات الطالب في الرياضيات لدى طالب كلية المجتمع .ودراسة كرومبتون
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( )Crompton, 2014التي خلصت إلى أن تطبيقات التعلم المنتشر أسهمت في استيعاب المفاهيم الرياضية لدى الطالب
وتجنب المفاهيم الخاطئة منها لدى طالب ومعلمي المرحلة االبتدائية .ودراسة كرومبتون ( )Crompton, 2015التي أظهرت
أن التعلم المنتشر قد أثبت فائدته في تجنب العديد من األخطاء الشائعة والمفاهيم الخاطئة لدى الطالب في تعلم هذه المفاهيم
واستيعابها لدى طالب الصف الرابع االبتدائي .ويمكن تفسير نتيجة الدراسة الحالية بعدة تفسيرات ،منها:
ّ
أن تطبيقات التعلم المنتشر تتيح للطالبات القيام بأدوار إيجابية فاعلة ،ابتدا ًء من الحصول على المعرفة ،وربطها بما لديهن

من معلومات ومعارف سابقة ،ومناقشتها مع زميالتهن في بيئة تعاونية ،مع التأكيد على التعلم الذاتي ،وانتها ًء بالتقييم
الذاتي ،وتقييم األقران ،وهذا قد يزيد من دافعية الطالبات الكتساب المعرفة؛ مما أدى إلى زيادة االستيعاب المفاهيمي
لديهم.
 تشمل تطبيقات التعلم المنتشر على العديد من األنشطة والوسائط التعليمية التي تتطلب من الطالبة العمل بشكل فعّال طيلة
فترة التعلم ،مما ساعدها على تحمل المسؤولية ،وتنمية قدرتها على تنظيم المعرفة ،ثم استيعابها ،والتعامل مع هذه المفاهيم
بطريقة جيدة؛ مما أدى إلى تنمية هذا المفاهيم واستيعابها بأبعادها المختلفة.
 تقدم تطبيقات التعلم المنتشر للطالبات تغذية راجعة فورية؛ مما ساعد الطالبات على استيعاب المحتوى التعليمي بشكل
أفضل.
ّ
ساعدهن على
ي مكان؛ وهو ما
أ
وفي
وقت
كل
في
الطالبات
أجهزة
على
التعليمي
المحتوى
المنتشر
التعلم
تطبيقات
 توفر
ّ
ّ
حضور المحاضرات كاملة ،كما وفرت هذه التطبيقات ّ
ي وقت ،وهو ما يعطي
لهن إمكانية الرجوع إلى المعلومة في أ ّ
الطالبة فرصة متابعة تعلمها وقت ما شاءت؛ مما ساهمة في زيادة استيعابهم وتحسين أدائهم وتفاعلهم.
ثانيًا :اإلجابة عن السؤال الثاني .والذي ينص على:
 -2ما فاعلية تدريس التفاضل باستخدام تطبيقات التعلم المنتشر في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى طالبات كلية
العلوم؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار صحة الفرض الثاني كما يلي:
 اختبار صحة الفرض الثاني :للتحقق من صحة الفرض الثاني ،تم استخدام اختبار (ت) للعينات المستقلة؛ وذلك للتعرف
على داللة الفروق بي ن متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات
حل المسألة الرياضية .كما يوضحها الجدول اآلتي:
جدول ( :)7الفروق بين مجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي الختبار مهارات حل المسألة الرياضية

يتضح من الجدول رقم ( )7أن قيمة (ت) الختبار الفرق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة
في اختبار حل المسألة الرياضية بلغت ( ،)4,132وهي دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة أقل من ( ،)0,01وذلك لصالح
المجموعة التجريبية ذات المتوسط األكبر ()17,75؛ مما يؤدي إلى رفض الفرض الصفري األول وقبول الفرض البديل ،الذي
يؤكد فاعلية تدريس ا لتفاضل باستخدام تطبيقات التعلم المنتشر في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى طالبات المجموعة
التجريبية مقارنة بطالبات المجموعة الضابطة.
وقد تشابهت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج بعض الدراسات السابقة التي حاولت تتبع فاعلية مداخل التدريس وأساليبها
واستراتي جياتها في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية ،مثل :دراسة الشهري ( )2016التي أظهرت أثر استراتيجية التدريس
بالنمذجة على تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي .ودراسة المحيميد ( )2016التي
أشارت إلى فاعلية استخدام النمذجة بالشريط في تنمية مهارات حل المسألة اللفظية لدى طالبات الصف السادس االبتدائي.
ودراسة جراد ( )2017التي توصلت إلى فاعلية برنامج قائم على نظرية الحل االبتكاري للمشكالت "تريز" ( )TRIZفي تنمية
مهارات حل المسألة في الرياضيات لدى طالب الصف الثامن األساسي .ودراسة ولكرد ( )2017التي خلصت إلى أثر توظيف
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الصف المقلوب على تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى طالبات الصف التاسع األساسي .ودراسة أحمد ( )2018التي
توصلت إلى فاعلية استخدام استراتيجية الصفوف المقلوبة في تنمية مهارات حل المسائل لدى طالب الصف الثاني الثانوي.
ويمكن تفسير نتيجة الدراسة الحالية بعدة تفسيرات ،منها:
 تمنح تطبيقات التعلم المنتشر مهارة البحث والرجوع للمعلومة .وهذا يتيح فرصة التعمق ،وفهم المحاضرات ،مما يكون
لذلك تأثير إيجابي على تنمية مهارات حل المسألة الرياضية.
 طريقة عرض المحاضرات من خالل تطبيقات التعلم المنتشر يختلف عن النمط المعتاد ،حيث تحتوي على األصوات
والصور ومقاطع الفيديو ،فتنقل الطالبات إلى بيئة تعليمية معززة؛ مما قد يزيد من دافعية الطالبات الكتساب المعرفة،
ويؤدي ذلك إلى زيادة تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لديهم.
 توفر تطبيقات التعلم المنتشر بيئية تواصل وتفاعل في مناخ يسوده التعاون والنقاش الهادف فيما بين الطالبات؛ مما أدى
إلى تنمية مهارات حل المسائل الرياضية.
توصيات الدراسة
وفقًا لنتائج الدراسة توصي الدراسة ً
كال من:
 أعضاء هيئة التدريس في قسم الرياضيات بـِّ:
 .1توظيف تطبيقات التعلم المنتشر في تدريس مقررات التفاضل في المستويات المختلفة؛ لما لها من أثر في تنمية االستيعاب
المفاهيمي ،ومهارات حل المسائلة الرياضية.
 كلية العلوم بـِّ:
عقد دورات تدريبة ألعضاء هيئة التدريس؛ لمساعدتهم في توظيف تطبيقات التعلم المنتشر بفاعلية.
.2
إعداد أدلة لتوظيف تطبيقات التعلم المنتشر في تدريس مقررات الرياضيات المختلفة.
.3
 عمادتي الجودة وتطوير المهارات ،والتعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد بـِّ:
توجيه األقسام العلمية وغيرها إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس على استخدام تطبيقات التعلم المنتشر أثناء تدريس
.4
مقررات الرياضيات المختلفة.
تقديم برامج تستهدف "تطبيقات التعلم المنتشر" وفاعليتها ضمن ُخ ّ
طة البرامج التدريبة المقدمة ألعضاء هيئة التدريس؛
.5
وكيفية إعدادها وتوظيفها في العملية التعليمة.
مقترحات الدراسة
ً
استكماال للدراسة الحالية ،يمكن إجراء الدراسات اآلتية:
 .1فاعلية تدريس مقرر حساب التفاضل والتكامل ( )1باستخدام بقية تطبيقات التعلم المنتشر (التي لم تستخدم في الدراسة
الحالية) في تنمية االستيعاب المفاهيمي ومهارات حل المسألة الرياضية.
 .2فاعلية استخدام تطبيقات التعلم المنتشر في تدريس مقررات الرياضيات األخرى ،وفي تنمية متغيرات البراعة الرياضية
األخرى (الطالقة اإلجرائية ،واالستدالل التكيفي ،والرغبة المنتجة).
 .3دراسة مقارنة لفاعلية تدريس مقررات التفاضل في تنمية االستيعاب المفاهيمي ومهارات حل المسألة الرياضية بين
الطالب والطالبات.
 .4تقديم تصور مقترح لبرنامج تدريبي يهدف إلى تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في تطبيقات التعلم المنتشر.
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درجة تضمين قيم المواطنة في مقررات الرياضيات المطورة للمرحلة المتوسطة بالمملكة
العربية السعودية
 نجوى بنت عطيان المحمدي.د.هناء بنت علي بن عيد الحربي – أ.أ
جامعة جدة
:المستخلص
هدف هذا البحث إلى التعرف على قيم المواطنة التي يمكن تضمينها بمقررات الرياضيات المطورة للمرحلة المتوسطة
 ولتحقيق أهداف،بالمملكة العربية السعودية ومن ثم درجة تضمين تلك القيم بمقررات الرياضيات المطورة بالمرحلة المتوسطة
 وأعدت الباحثتان قائمة بقيم المواطنة التي يمكن تضمينها بمقررات،هذا البحث اتبعت الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي
) قيمة من قيم المواطنة موزعة على أربع34( الرياضيات المطورة بالمرحلة المتوسطة وتكونت في صورتها النهائية من
. قيم المواطنة االجتماعية – قيم المواطنة االقتصادية – قيم المواطنة السياسية – قيم المواطنة الدينية:مجاالت رئيسة هي
وأشارت نتائج التحليل إلى وجود تباين في توزيع قيم المواطنة المتضمنة بمحتوى مقررات الرياضيات المطورة للمرحلة
 بينما،ً بدرجة توافر منخفضة جدا٪30.61  حيث بلغ نسبة وجودها في مقرر الرياضيات للصف األول متوسط،المتوسطة
 أما مقرر الصف الثالث المتوسط، في مقرر الرياضيات للصف الثاني المتوسط بدرجة توافر متوسطة٪40.33 وجدت في بنسبة
 ويرجع ذلك التفاوت إلى طبيعة الموضوعات التي تناولتها مقررات، بدرجة توافر منخفضة جدا٪ 29.06 فقد وجدت بنسبة
 وقد أوصت الباحثتان بعدة توصيات أهمها تطوير مقررات الرياضيات المطورة للمرحلة المتوسطة في.الرياضيات المطورة
 والتأكيد على واضعي المناهج ومطوريها مراعاة تضمين قيم المواطنة التي لم تظهر في محتوى،ضوء تعزيز قيم ا لمواطنة
مقررات الرياضيات المطورة؛ كما قدمت الباحثتان مجموعة من المقترحات الخاصة بتقديم بحوث ودراسات مرتبطة بقيم
.المواطنة
. المرحلة المتوسطة، تحليل المحتوى، مقررات الرياضيات، قيم المواطنة:كلمات مفتاحية
Abstract
This study aims to identify the necessary values of citizenship to include Mathematics
curriculum for the Intermediate Stage in Saudi Arabia and as well as to identify the extent
of incorporating these values in mathematics curriculum in Intermediate stage. To achieve
this goal, the researchers followed the analytical descriptive method. And prepared a list
of citizenship values that should be included in the content of mathematics curriculum in
Intermediate stage. Finally the list included (34) values of the citizenship values divided
into four fields: (the social citizenship values, the economic citizenship values, the political
citizenship values, the religious citizenship values). Results indicated a disparity in the
distribution of the citizenship values included in the content of Mathematics curriculum for
the Intermediate Stage, where their availability in first grade curriculum was 30.61% with
very low availability, in the second grade curriculum was 40.33% with average availability,
and in the third grade curriculum was 29.06% with very low availability. This disparity is
due to the nature of the themes dealt with in the content of Mathematics curriculum for
the Intermediate stage. The researchers has presented several recommendations, the
most important of which are: Development of the curricula of Mathematics curriculum for
the Intermediate Stage in the light of citizenship values. Curriculum developers are highly
recommended to include citizenship values in the content of Mathematics curriculum,
those which did not appear, The researchers also presented a set of proposals to present
research and studies related to citizenship values.
Keywords: Citizenship Values, Mathematics curriculum, Content Analysis, Intermediate
Stage.
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المقدمة:
شهد العالم في بداية هذا القرن تطورات سريعة ومتالحقة في مختلف المجاالت األمر الذي حذا بمعظم الدول إلى إعداد
مخططات لمواكبة هذه التغيرات وتحقيق تناغم إيجابي معها بإعداد أفرادها إعدادا سليما عن طريق إمدادهم بالمعارف والمهارات
ا لالزمة لمسايرة هذه التطورات ،وما يرتبط بها من قيم إيجابية ومفاهيم وأساليب تربوية .وهو ما يستدعي المؤسسات التربوية
والتعليمية التي تتطلع إلى مواكبة التغير مزيدا ً من الجهود المنظمة والمركزة في تنمية الجوانب القيمية إلعداد الفرد الواعي
والقادر على تحمل مسئولية بناء المجتمع ومواكبة تطوراته (الحربي.)2008،
وتعد المدرسة من المؤسسات االجتماعية المهمة والتي لها دور ريادي في غرس القيم اإليجابية في المجتمع من خالل
الطالب والطالبات ،ومن أهم األدوات التي يمكن للمدرسة من خاللها تحقيق ذلك المنهج المدرسي .ولذلك فإن المناهج الدراسية
يمكن الحكم على فشلها أو نجاحها بقدر ما تحتويه من مجاالت معرفية تعزز القيم المرغوبة وتستبعد القيم الغير مرغوبة
(اللقاني.)2013،
وتزداد أهمية القيم في عالمنا المعاصر في ظل التقدم العلمي والتقني المذهل ،الذي أصبح يمس كل مكون من مكونات حياة
اإلنسان ،ولما للتربية من دور كبير وهام في تشكيلها وإشاعتها لذلك فإن على األمة ممثلة بمفكريها مراجعة أمور التربية فيها،
خاصة ذلك المجال الحيوي المهم مجال القيم ،ألن فقدان التربية للقيم التي تبنى عليها الشخصية ،يفقدها روحها ،بل إن األهداف
والغايات ،واالستراتيجيات تفقد أهميتها وقيمتها إن لم تشتق من قيم صحيحة سليمة تراعي العالقات اإلنسانية في أبعادها المختلفة
(النمر.)2016،
وأكد علي ( )2001ذلك حينما نبه إلى ما تحمله العولمة من أخطار تهدد الهويات القومية ،وتبدد مالمح خصوصيتها ،حيث
ال يبقى للمكان والتاريخ أي معنى في ظل السعي إلى عولمة التربية ،ولهذا خطورته على كل من الدول المتقدمة والنامية من
خالل التأثير في مقومات المواطنة والوالء لدى أفرادها .ويجدر بالذكر أن المواطنة ليست مجرد غريزة فطرية تنمو مع الفرد
كلما تقدم في العمر ،حيث أنها يجب أن تدرس كمنهج للمواطنين لتؤهلهم لممارستها (السبيعي .)2016،فمن أهم إشكاليات العمل
التربوي التي تحتاج إلى مراجعة جادة ،موضوع المواطنة ،واالتجاه الذي تسير فيه عملية التنشئة السياسية ،وما يتبع ذلك من
إعداد األفراد منذ نعومة أظافرهم ،ليكونوا مواطنين صالحين يتفاعلون فيما بينهم على أساس مشترك من المواطنة ،والمساهمة
في مجتمع ديمقراطي قائم على التسامح والمشاركة ،والقبول باآلخر (النجار .)2001،وأكد على ذلك اللقاني ( )2013حيث
أشار إلى أن التحديات والتغيرات الناتجة عن العولمة وثورة االتصال والتكنولوجيا والمعلوماتية قد تضعف قيم المواطنة واالنتماء
لدى بعض أفراد المجتمع مما يلقي المسئولية على المؤسسات التربوية بحيث تطور مناهجها لمواجهة هذه التحديات وتأصيل قيم
المواطنة واالنتماء والهوية العربية واإلسالمية .ويشير عبيد ( )2005إلى أن قيم المواطنة تعد واحدة من أكثر القيم االجتماعية
األخالقية أهمية في الحياة المدنية ،كما أنها أحد األهداف األساسية للتربية ،وتعد من أولويات نواتج التعلم .بناء على ذلك "ينبغي
أن ننظر لقيم المواطنة باعتبارها أسمى القيم السياسية التي نتطلع إليها وذلك ألنها تنطوي على معاني الكفاية الفردية كما تنطوي
في ذات الوقت على الشعور بالمس ئولية االجتماعية فإذا كانت الكفاية الفردية ترتبط بمنزلة الفرد ومكانته في النسيج المجتمعي
وبأنه مساهم نشط في تحقيق أهداف التنمية فإن المسؤولية االجتماعية ترتبط بمدى استجابة اإلدارة الفردية للعمل وفق الصورة
الرمزية الكامنة في ضمير المجتمع حول مستقبل الوطن في عالم الغد" (هولدسورث .)426،2000،ومن هنا "ظهرت اتجاهات
تدعو إلى أن تضمين قيم المواطنة في المناهج الدراسية وتدريب الطالب على ممارستها داخل المجتمع المدرسي ،مما يؤدي في
النهاية إلى تقدم المجتمع وعصرنة الدولة" (أبو غريب.)14،2008،
ويحتل منهج الرياضيات مكانة ومركزا ً أساسيا ً بين العلوم المختلفة ،وهي عنصر أساسي في تطور مختلف العلوم سواء
طبيعية ،بيولوجية ،اجتماعية ،أو حتى فنية .ولوال علم الرياضيات لما استطاع اإلنسان الوصول إلى أي منجزات حضارية.
وأصبحت عنصرا ً مهما في العصر الحالي بما يحتويه من تقدم علمي معرفي وتطور تكنولوجي هائل .فالرياضيات هي لغة
العلوم .لذلك يمكن وصفها بأنها "ملكة العلوم وخادمتها" (عبيد .)2010،وتستمد الرياضيات أهميتها من كونها منهجا فطريا
للعقل اإلنساني يعمل على تحري الواقع وتحليله ووضعه في نماذج وقياسات تصل بنا إلى نتائج محدده (راشد.)2009 ،
وبالرغم من أهمية الرياضيات إال أنه ينظر إليها على أنها حقل يخلو من الخيارات االجتماعية ووفقا لهذا الرأي فإن
الرياضيات خالية من القيم ،وحتى اآلن يتم تعليم القيم في الرياضيات بشكل عام ضمنا ً بدال من صراحة
( .)Bishop,2002;Bishop,2007إال أن الحقيقية غير ذلك ،فالرياضيات مليئة بالجوانب القيمية التي تظهر ضمنيا ً في
بنيتها ومع ذلك نادرا ما تؤخذ هذه القيم على محمل الجد خالل المناقشات التعليمية أثناء تعليم الرياضيات
( .)Etal,2000&Clarksonوأوضح ( )Brian,2009أن تاريخ تربويات الرياضيات ارتبط في المقام األول بما اسماه
ثقافة التحصيل في الرياضيات ،والتي جعلت االنجاز أو التحصيل في الرياضيات الهدف األهم داخل حجرات الدراسة .وأشار
Brianإلى ضرورة إعادة صياغة مناهج تعليم الرياضيات في ضوء رؤية مختلفة ترتبط ببناء المواطنة في مجتمع يتسم بدرجة
من الخصوصية .فالرياضيات كعلم ترتبط بد راسة الظواهر االجتماعية واالقتصادية ودراسة أسبابها ونتائجها والتنبؤ بمستقبل
هذه الظواهر والبد أن ينعكس ذلك على الرياضيات كمادة دراسية في كونها أداة لتفسير العالم المحيط بالتلميذ .وتؤكد دراسة
كال من نيكسون وكينان أن المواطنة هي الدرع الواقي لحماية المجتمع في بوتقة واحدة ،لذا يجب إعداد المناهج الدراسية في
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ضوئها ( .)keenan,2000&Nixonوأشار كال من أندرسون وهيلمان ( )Anderson,Helmane,2012إلى الدور
الذي يلعبه محتوى كتب الرياضيات المدرسية في تعزيز قيم المواطنة ،وتنميتها لدى التالميذ في المرحلة االبتدائية ،مؤكدين
على أنه حتى اآلن ال تعكس محتويات كتب الرياضيات وأنشطتها تلك القيم بالصورة المطلوبة برغم تأكيد وثائق المعايير العالمية
على أهمية تضمين موضوعات وأنشطة رياضية ذات عالقة بتلك القيم المجتمعية .فقد أشارت وثيقة المجلس القومي األمريكي
لمعلمي الرياضيات ( ،)National Council of Teachers of Mathematics NCTMإلى أن الثقافة الكمية في
مقدمة أهداف تعليم الرياضيات ،ولكن هناك أهداف أخرى ال تقل عنها أهمية من بينها :الرياضيات من أجل المواطنة
(مرسال .) 2016،والجدير بالذكر أن الهدف الرابع من أهداف منظمة اليونسكو هو ضمان التعليم الجيد ،المنصف والشامل
للجميع ،وبنا ًء عليه فإن من أولويات بناء المناهج في ظل رؤية  2030والتحول نحو تنمية مستدامة ،المواطنة المسؤولة والقيم
(االستعراض الطوعي الوطني األول .)2018،كما تؤكد على ذلك وثائق تطوير مناهج الرياضيات في ضوء معايير اإلطار
الوطني لمناهج التعليم العام والصادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب (اإلطار التخصصي لمجال تعلم الرياضيات ،)2020،أن
المواطنة المسؤولة من أولويات منهج الرياضيات حيث ستستهدف بشكل غير مباشر في مجال تعلم الرياضيات عبر تضمين
المواد تعليمية بعض المواقف والتي تسهم في تنمية المواطنة المسؤولة لدى المتعلم.
وتشهد المملكة العربية السعودية أحداثا متالحقة وتطورات سريعة وتحديات كبيرة ،من ضمنها إعداد جيل الشباب المخلص
لوطنه والمتمثل لقيم مجتمعه ،كما يتمتع بقيم المواطنة واالنتماء للوطن لمجابهة كل ماله عالقة بالتطرف .و تأتي رؤية 2030
لتؤك د على ذلك حيث تحتوى على خطة كبيرة لإلصالح التنموي واالقتصادي وأحد أهدافها االستراتيجية المهمة تعزيز القيم
اإلسالمية كالتسامح واإلتقان والعدالة وتعزيز الهوية الوطنية عن طريق غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز االنتماء الوطني،
كذلك أحد أهداف رؤية  2030االسترا تيجية تمكين المسؤولية المجتمعية عن طريق تعزيز وتمكين التخطيط المالي كاالدخار
مثالً وغيره وتشجيع العمل التطوعي .وأشار (األلمعي )2018،إلى أن من ضمن غايات التعليم في  2030أن يكتسب جميع
المتعلمين المعارف والمهارات الالزمة لدعم التنمية المستدامة ،بما في ذلك جملة من السبل من بينها التعليم لتحقيق التنمية
المستدامة ،حقوق اإلنسان والمساواة ،الترويج لثقافة السالم ،والمواطنة العالمية وتقدير التنوع الثقافي ،بحلول عام .2030
ونظرا ً إلى ما يمثله محتوى المناهج الدراسية من أهمية في تنمية القيم اإليجابية بصفة عامة وعلى رأسها قيم المواطنة
وأهمية محتوى مناهج الرياضيات بصفة خاصة ،حيث أكد (مرسال )2016،على أن الرياضيات المدرسية تأتي في القلب من
البناء المعرفي الذي يستهدف تعزيز قيم المواطنة لدى أفراد المجتمع ،وذكر(النمر )2016،أن تحليل الكتب المقررة ودراسة
مدى تضمينها لقيم المواطنة هدفا ً رئيسا ً من أهداف تطوير المنهج ،فجاء البحث الحالي للتعرف على قيم المواطنة التي يمكن
تضمينها في مقررات الرياضيات المطورة في المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية ،ودرجة تضمينها في تلك المقررات.
مشكلة البحث
يواجه المجتمع السعودي مجموعة كبي رة من التحديات وعلى رأسها إعداد جيل من الشباب السعودي يحمل هموم وطنه
ورسالة مجتمعه كما يتمتع بقيم المواطنة واالنتماء للوطن لمجابهة األخطار الناتجة من األفكار المتطرفة وهذا يح ّمل القائمين
على تطوير المناهج الدراسية عبئا ً كبيرا ً لتضمين القيم اإليجابية وعلى رأسها قيم المواطنة ضمن منظومة قيم المنهج الدراسي
(النمر.)2016،
ويعد الكتاب المدرسي بشكل عام وكتاب الرياضيات بشكل خاص األداة في تنفيذ المناهج الدراسية بسبب الصلة القوية بين
الكتاب والمنهاج من جهة ،ولكونها أداة لتوجيه عملية التعليم والتعلم من جهة أخرى ،ولذلك فإن تحليل محتوى كتب الرياضيات
المدرسية وغيرها من الكتب المدرسية بغية استخراج القيم المتضمنة فيها أمر ذو أهمية بالغة ألنه يجعلنا نقف على مدى نجاح
المناهج الدراسية في تكوين االتجاهات االيجابية وغرس القيم التي تساهم في بناء شخصية التالميذ وتميزها (أبولوم.)2017،
ولقد أوصت دراسة الحربي ( )2008بإعادة صياغة محتوى كتب الرياضيات بما يعزز تواجد القيم داخل المقرر الدراسي
سواء من خالل األنشطة التطبيقية آو من خالل سياق المحتوى .كما وأوصت دراسة ابولوم ( )2017بضرورة التركيز في
كتابي الصف األول والثاني االبتدائي في مادة الرياضيات على القيم الدينية والوطنية لتحسين نسبتها .وأوصت دراسة النمر
( ) 2016بإعادة صياغة مقررات الرياضيات في المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية في ضوء تعزيز قيم المواطنة
لدى الطالب.
وكان من ضمن توصيات ندوة تعزيز قيم المواطنة ودورها في مكافحة اإلرهاب ( )2016إلى زيادة ترسيخ قيم الوحدة
الوطنية في المناهج الدراسية وجعل موضوع الوحدة الوطنية والمواطنة أحد محاورها التربوية والسلوكية .أيضا ً كانت من
ضمن توصيات المؤتمر السنوي الثامن عشر للجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية ( )2010الخاصة بالتعليم
القبل جامعي بإضفاء البعد الدولي على المناهج والمقررات الدراسية بحيث تؤكد على ثقافة المواطنة واالنتماء والتفاهم الدولي
وغيرهم .كما أوصى المؤتمر العلمي الرابع بكلية التربية ( )2014إلى دور كليات التربية في المشاركة في إعداد المناهج
الدراسية في كافة المراحل الدراسية في التعليم الجامعي وما قبل الجامعي بصورة تسمح بتنمية قيم المواطنة والديمقراطية لدى
الطالب .كذلك أوصى مؤتمر الشباب والمواطنة "قيم وأصول" والذي أنعقد بجامعة أم القرى ( )2015على ضرورة تفعيل دور
المؤسسات التربوية لدورها في تنمية وتأصي ل قيم المواطنة ،ومن بين سبل التفعيل تطوير المقررات الدراسية بما يعمل على
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تنمية وتأصيل قيم المواطنة من خاللها (الحربي .)2016،كذلك أكد الملتقى اإلقليمي للتربية على المواطنة والقيم اإلنسانية
المشتركة والذي عقد مؤخرا بمركز الملك عبدهللا للحوار الوطني بالرياض ( )2020على أهمية إدماج قيم المواطنة في المناهج
الدراسية والممارسات التعليمية التعلمية.
ومن خالل الدراسة االستطالعية التي أجرتها الباحثتان في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1440-1439هـ على
عينة من معلمات ومشرفات الرياضيات للمرحلة المتوسطة ،وعددهن ( )40معلمة ومشرفة ،للتعرف على آرائهن حول مدى
أهمية تناول قيم المواطنة في مقررات الرياضيات المطورة للمرحلة المتوسطة ،فقد أشارت النتائج إلى أن نسبة  ٪5,87يؤكدن
أن مناهج الرياضيات تلعب دورا ً كبيرا ً في إكساب الطالبات قيم المواطنة.
في ضوء ما تقدم ،تتضح الحاجة إلى إجراء هذا البحث الذي يسعى إلى تحليل مقررات الرياضيات المطورة في المرحلة
المتوسطة ومعرفة درجة تضمينها لقيم المواطنة والتي تساهم في إعداد المواطن الصالح ومشاركا ً في رفعة وطنه.
وفي ضوء ما سبق تتطلب مشكلة البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:
ما درجة تضمين قيم المواطنة في مقررات الرياضيات المطورة في المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية؟
وتتطلب اإلجابة عن السؤال الرئيس اإلجابة عن األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما قيم المواطنة التي يمكن تضمينها في مقررات الرياضيات المطورة في المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية
السعودية؟
 .2ما درجة تضمين قيم المواطنة في مقرر الرياضيات المطور للصف األول المتوسط بالمملكة العربية السعودية؟
 .3ما درجة تضمين قيم المواطنة في مقرر الرياضيات المطور للصف الثاني المتوسط بالمملكة العربية السعودية؟
 .4ما درجة تضمين قيم المواطنة في مقرر الرياضيات المطور للصف الثالث المتوسط بالمملكة العربية السعودية؟
 .5هل يختلف تضمين قيم المواطنة في مقررات الرياضيات المطورة بالمرحلة المتوسطة باختالف الصف؟
أهداف البحث
يهدف البحث إلى اآلتي:
 .1إعداد قائمة بقيم المواطنة التي يلزم أن تتضمنها مقررات الرياضيات المطورة في المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية
السعودية.
 .2التعرف على درجة تضمين قيم المواطنة في مقررات الرياضيات المطورة في المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية
السعودية.
 .3التعرف على مدى االختالف في تضمين قيم المواطنة في مقررات الرياضيات المطورة بالمرحلة المتوسطة باختالف
الصف.
أهمية البحث
تتضح أهمية البحث في اآلتي:
 .1سوف تفيد نتائج هذا البحث مخططي مناهج الرياضيات من حيث تزويدهم بقائمة لقيم المواطنة التي يمكن أن تتضمنها
مقررات الرياضيات في المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.
 .2لفت أنظار منفذي المناهج من معلمين ومشرفين للتركيز واالهتمام بتعليم وإبراز الجانب القيمي المتضمن في مناهج
الرياضيات خاصة فيما يتعلق بقيم المواطنة ،لما لها من أثر إيجابي في بناء المواطن الصالح المحب لوطنه والمحافظ
على هويته.
 .3تقديم تغذية راجعة لوزارة التربية والتعليم عن واقع المناهج الدراسية.
 .4سيساهم هذا البحث بإذن هللا في لفت أنظار مؤلفي كتب الرياضيات إلى أهمية تضمين القيم داخل محتوى الكتب ومدى
أهمية انعكاس ذلك على األفكار والموضوعات واألنشطة المتضمنة بالكتاب المدرسي مما يؤدي إلى تحسين الممارسات
التعليمية في مناهج الرياضيات بالمرحلة المتوسطة بشكل خاص وبقية المراحل بشكل عام.
 .5سيساهم هذا البحث بفتح افاقا ً لدراسات علمية أخرى في ميدان تعليم وتعلم الرياضيات.
 .6يواكب هذا البحث توجهات الدولة في تنمية روح المواطنة واالنتماء للوطن والبعد عن التطرف.
 .7يتوافق هذا البحث مع رؤية  2030وأهدافها االستراتيجية المهمة من حيث تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية عن
طريق غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز االنتماء الوطني.
حدود البحث:
سوف يقتصر البحث على الحدود التالية:
 الحدود الموضوعية:
 .1قيم المواطنة المحددة في هذا البحث.
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 .2كتب الرياضيات المطورة للمرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية وتشمل كتاب الطالب (نظرا ً
إللغاء كتب النشاط) للفصلين الدراسيين األول والثاني لجميع صفوف المرحلة المتوسطة (األول والثاني
والثالث) ويكون إجمالي الكتب  6كتب بواقع كتابان لكل صف من الصفوف.
 الحدود الزمانية:
تم تطبيق هذا البحث خالل الفصل الدراسي األول و الثاني 1440-1439هـ.
مصطلحات البحث
قيم المواطنة
يعرفها الجمل ( )106،2007بأنها :مجموعة القيم التي تعكس مدى ارتباط الفرد بوطنه وأمته والعالم من حوله وتسهم في إعداده
ليكونا مواطنا ً صالحا ً يسلك السلوك الذي يرتقي بالمجتمع.
وتعرف الباحثتان قيم المواطنة إجرائيا ً في هذا البحث :بأنها مجموعة من السلوكيات والمعتقدات التي تظهر في سلوك الفرد،
والتي تعكس مدى انتماء الطالب لوطنه ،وماله من حقوق وما عليه من واجبات تجاه وطنه ،والتي عبرت عنها أداة البحث
بمجموعة قيم المواطنة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية ،والتي تم تحليل محتوى مقررات الرياضيات للمرحلة
المتوسطة في ضوئها.
مقررات الرياضيات المطورة
عرفها الغامدي ( )2015بأنها" :هي مقررات الرياضيات المعتمدة من وزارة التعليم والتي بنيت وفق سلسلة ماكروهل التعليمية
 McGraw Hillوتم مواءمتها على البيئة السعودية واعتماد تدريسها في مدارس التعليم العام.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
العالقة بين الرياضيات وقيم المواطنة:
إن البنائية االجتماعية للمعرفة الرياضية تؤكد على أن الرياضيات عبارة عن بناء منظم ومتغير ،يتم في سياق اجتماعي
وثقافي .فطبقا ً لمنظور البنائية االجتماعية يمكن اعتبار المعرفة الرياضية حصيلة لمجموعة من العوامل المتمثلة في أنشطة
إنسانية منظمة ،وبنية اجتماعية ومنتج ثقافي ،ومعرفة مجردة مثل أي معرفة أخرى)Ernest,1998( .
وأكدت وثيقة ( ) NCTMعلى اعتبارات أخرى أكثر ارتباط بالرؤية االجتماعية للمعرفة الرياضية والتي يجب أن تأخذ
نفس االهتمام وهي الرياضيات من أجل الحياة ،والرياضيات جزء من التراث الثقافي ،والرياضيات من أجل المواطنة
(مرسال.)2016،
وتساهم مناهج التعليم في تنمية المواطنة وتعزيز مقوماتها لدى الفرد من خالل تعريفه بحقوقه وواجباته تجاه وطنه
ومجتمعه ،وكيفية ممارسته لها ،بتزويده بالمعارف والمهارات والقيم التي تجعله مسهما ومنتجا ً في وطنه ألقصى ما تسمح
طاقاته (مطاوع والخليفة.)2018،
حيث تعد أولويات المنهج بما تحتويه من (مواطنة مسؤولة ،مكانة المملكة ودورها الريادي ،التنمية المستدامة) ،والقيم،
والمهارات أبعادا عامة تشترك فيها الرياضيات مع بقية مجاالت التعلم في تحقيقها بما يتناسب مع طبيعة كل مجال .وتعد
المواطنة المسؤولة أولوية تسهم في تحقيق الوالء واالنتماء للوطن وقادته ،وتستهدف هذه األولوية بشكل غير مباشر في تعليم
الرياضيات عبر تضمين المواد التعليمية بعض المواقف التي تنمي المواطنة المسؤولة لدى المتعلم .وترتبط القيم بتعزيز انتماء
المتعلم لدينه ووطنه وقيادته وإدراكه للهوية الوطنية ،وتتمثل هذه القيم في تقوى هللا والتزامه بالعدالة الوسطية واحترام اآلخرين
وتقدير العمل وإتقانه والمسؤولية وتقدير الذات والشغف المعرفي وتستهدف هذه القيم بشكل غير مباشر في الرياضيات من خالل
تضمين المواد التعليمية لبعض المواقف التي تسهم في تعزيز هذه القيم( .اإلطار التخصصي لمجال تعلم الرياضيات)2019،
وتأتي مكانة الرياضيات في قلب المناهج الدراسية التي تستهدف بناء المواطن الصالح القادر على المشاركة الفعالة في
تطوير وبناء مجتمعه ،والذي يمتد بدوره إلى مجتمع اإلنسانية كلها؛ فالرياضيات منوط بها تزويد الفرد بالمعرفة والمهارات
الرياضية ،في إطار أنشطة تعكس طبيعة المجتمع ،وقيمه التي تميزه عن غيره من المجتمعات األخرى
(.)Anderson,Helmane,2013
وأشار الرفاعي ( )2012إلى الدور المهم لتعليم وتعلم الرياضيات المدرسية في تعزيز وإرساء قيم المواطنة لدى الطالب،
كذلك أشار (الرفاعي )2015 ،إلى أن تعليم الرياضيات ال يزود الطالب بالطرق التي تؤدي إلى التفوق في الرياضيات فقط
وإنما يعمل أيضا على تعزيز استخدام ما تعلموه في الرياضيات من أجل النجاح في مواجهة العوائق التي قد تقابلهم في حياتهم،
ومن ثم فإن تعليم الرياضيات يساعد الطالب على تحصيل أكبر وأعمق للحياة إلعدادهم للمواطنة في مجتمعهم.
فالرياضيات بطبيعتها هي أحد الموضوعات التي تعزز استقاللية المتعلمين وتنمي لديهم التفكير النقدي التحليلي ،وتطور
مهارات الطالب في إثبات وجهات نظره .والهدف من منهج الرياضيات في التعليم هو تطوير فهم المتعلمين للطرق الرياضية
وتطوير مهاراتهم من أجل تطبيقها في واقعهم الملموس ،وتطبيقها في المواد الدراسية األخرى وأنشطتهم المتنوعة.
(هيلمان .)2013،والغرض من تعليم الرياضيات المدرسية تكمن في طبيعة العمليات الرياضية التي يكتسبها التالميذ ويمارسونها
خالل معالجة األنشطة الرياضية المختلفة .وحدد المجلس القومي لمعلمي الرياضيات ( )NCTMهذه العمليات أال وهي :حل
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المشكلة ،التواصل الرياضي ،االستدالل الرياضي ،والترابطات الرياضية ،في سياق أنشطة ومواقف حياتية ترتبط ارتباطا وثيقا ً
بالبيئة المحيطة لألفراد ،والتي تهدف إلى بناء مواطنين صالحين قادرين على االنخراط في مجتمعهم والمشاركة في حل مشكالته،
وترتب على ذلك طرح مصطلح "الرياضيات من أجل المواطنة"  ،Mathematics for Citizenshipليعبر بقوة عن
الجدوى من تعليم الرياضيات (مرسال.)2016،
كما ذكرت (البلوشية )2009،أن مادة الرياضيات مثلها كباقي المواد الدراسية لها دور فعال في تنمية ميول واتجاهات
األفراد ،رغم ما تحمله من تجريد ،إال أنه باإلمكان إدخال أهداف تعزز المواطنة الصالحة في أغلب الدروس إن لم يكن جميعها.
وأضافت أنه هناك الكثير من األساليب التي يمكن من خاللها تنمية المواطنة في مادة الرياضيات ومنها القصص التعليمية.
وأشار(مرسال ) 2016،إلى أن الرياضيات المدرسية تأتي في القلب من البناء المعرفي الذي يستهدف تعزيز قيم المواطنة لدى
أفراد ال مجتمع الواحد ،فتعلم الرياضيات يساعد على اكتساب أنماط التفكير السليم وتنميتها لدى المتعلمين ،خاصة التفكير الناقد
والقدرة على حل المشكالت وهما أساسان ال غنى عنهما لكل مواطن صالح مشارك وفاعل في مجتمعه.
وأوضح ( )simmt,2001أنه بداخل المجتمع ذو البنية الرياضية بشكل كبير من المهم أن يتم تعليم المواطنين األساليب
أو الطرق الرياضية ،ليس فقط بتعليم الحساب العام ولكن أيضا بفهم الرياضيات كفرع من فروع المعرفة الذي له قوته في
المجتمع .فمن خالل تعليم الطالب بتحديد المشكلة وطرح مشكالت جديدة ،التعبير عن أنفسهم بطرق تمكن األخرين من فهمهم
وطرح التساؤالت ،يكمن المفتاح لتطوير مواطنين مطلعين نشيطين ذوي تفكير ناقد .لذلك الرياضيات لها دور في تعليم المواطنة
ألن لديها القدرة على مساعدتنا في فهم مجتمعنا و دورنا في تشكيله.
صا في العصر الحالي ،أن أهمية تعليم الرياضيات كانت دائ ًما من
وذكر الرسون رئيس ( )NCTMالسابق "أنه وخصو ً
حيث الدفاع الوطني والحاجة االقتصادية واالستعداد للمرحلة الجامعية والوظيفة .وكل هذه القضايا لها أهمية مطلقة ،لكنني أعتقد
أننا نحتاج أيضًا إلى أن نضع في اعتبارنا أننا نقوم أيضًا بتدريس الرياضيات لتطوير المواطنة الديمقراطية من خالل التفكير
النقدي مع الرياضيات وهذا أيضًا يعتبرهدف مهم بالنسبة لنا")Loewus,2016( .
وأشار هاردي سيتنو ( )Hardi suyitno,2011في دراسته بعنوان قيم تعليم الرياضيات وتعليم المواطنة في إندونيسيا
إلى كيفية ربط تعليم حل المشكلة الرياضية بكثير من القيم األصلية والضرورية لتعزيز المواطنة داخل المجتمع اإلندونيسي،
حيث تمثل استراتيجية حل المشكالت قلب العمليات الرياضية ،كما تساهم في تنمية أنماط التفكير المختلفة خاصة التفكير المنطقي
والتفكير االبتكاري ،باإلضافة إلى أن ممارسة األفراد لعمليات حل المشكالت في سياق مواقف رياضية حياتية متنوعة يساهم
بمواجهة التهديدات والتحديات الخارجية والتعامل معها .وذكر لوبيز وآخرون ( )Lopez et al.,2016أن المواطنة تتجلى
في الرياضيات في أربعة مالمح رئيسية ،يندرج تحت كل ملمح عدد من المؤشرات يمكن استخدامها للتعرف على درجة تمثيل
هذا الملمح في سياق محتوى الرياضيات المدرسية ،وهذه المالمح هي :التعايش مع اآلخرين ،التفكير النقدي ،الديمقراطية (الوعي
باألنشطة السياسية والمشاركة فيها) ،الوعي االجتماعي (الوعي باألنشطة االجتماعية والمشاركة فيها) .بينما كانت موضوعات
المواطنة التي حددها اندرسون وهيلمان ( )Helmane,2012&Andersonوالتي يجب أن تمثل في سياق محتوى
الرياضيات المدرسية في المدرسية للمرحلة االبتدائية هي :حقوق اإلنسان ،الثقافات المختلفة والمجموعات العرقية ،البيئة
المحيطة ،أنظمة ولوائح المؤسسات الحكومية ،التصويت واالنتخابات ،االقتصاد وما يرتبط به من أنشطة اقتصادية ،حل
الصراعات داخل المجتمع ،المؤسسات والمنظمات المحيطة باألفراد.
بناء على ما سبق لم يعد تعليم الرياضيات يقتصر على إكساب المعرفة الرياضية ،بل يتعدى ذلك إلى أبعاد أكثر أهمية ترتبط
بالسياقات االجتماعية والثقافية لمحتوى المعرفة الرياضية .كما وضحت الباحثتان العالقة القوية بين قيم المواطنة والرياضيات
مما يدعم إجراء مثل هذه الدراسة.
وقد أجريت العديد من الدراسات التي تناولت درجة تضمين قيم المواطنة في محتوى المناهج الدراسية ،كدراسة أبو
الحمائل( )2019والتي هدفت إلى الكشف عن دور مناهج العلوم بالمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية في تعزيز قيم
المواطنة لدى الطالب؛ لتحقيق أهداف رؤية  2030من وجهة نظر معلمي العلوم .وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي.
وتكونت عينة البحث من عينة عشوائية من معلمي مادة العلوم بمدينة جدة والبالغ عددهم ( )93معلم ومعلمة .وتكونت أداة
الدراسة من استبانة احتوت على ( )45عبارة مقسمة على  3محاور (مقررات العلوم والمواطنة ،قيم المواطنة ،وإسهام مقررات
العوم في تهذيب السلوك) .وأظهرت نتائج البحث أن درجة تحقق تعزيز قيم المواطنة لدى الطالب من خالل مناهج العلوم من
وجهة نظر معلمي العلوم بمدينة جدة جاءت بدرجة متوسطة .كذلك أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطات استجابات معلمي مادة العلوم حول دور مناهج العلوم في تعزيز قيم المواطنة.
كما هدفت دراسة الدويري ( )2018إلى التعرف على درجة تضمين كتاب التربية الوطنية والمدنية للصف الخامس األساسي
في األردن لقيم المواطنة من خالل تحليل محتواه ،وتم استخدام المنهج الوصفي (تحليل المحتوى) ،وتكونت عينة الدراسة من
محتوى كتاب التربية الوطنية والمدنية للصف الخامس األساسي بجزأيه األول والثاني .وتكونت أداة الدراسة من قائمة مكونه
من ( ) 54فقرة موزعة على المجاالت اآلتية :قيم المواطنة االجتماعية ،وقيم المواطنة السياسية ،وقيم المواطنة االقتصادية.
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وأظهرت النتائج أن قيم المواطنة االجتماعية كانت األكثر تكرارا في الجزء األول من كتاب التربية الوطنية ،بينما كانت قيم
المواطنة السياسية هي األكثر تكرارا في الجزء الثاني من الكتاب.
وهدفت دراسة يونس ( )2017إلى تقويم محتوى كتب التاريخ للمرحلة المتوسطة في ضوء الوعي بقيم المواطنة بجمهورية
العراق ،واستُخدِم المنهج الوصفي التحليلي .ولتحقيق الهدف تم أُعداد استبانة تحليل تكونت من ( )4قيم رئيسة وهي :االنتماء
الوطني ،قيم المسؤولية االجتماعية ،القيم األخالقية ،الديمقراطية ،وطبقت على عينة من محتوى كتب التاريخ المقررة على
طالب المرحلة المتوسطة لجميع الصفوف( :األول ،الثاني ،الثالث) ،وأظهرت النتائج تدني مستوى تناول محتوى كتب التاريخ
للمرحلة المتوسطة لقيم المواطنة.
وهدفت دراسة النمر( ) 2016إلى التعرف على قيم المواطنة التي يمكن تضمينها بمناهج الرياضيات بالمرحلة االبتدائية
بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر معلمي ومشرفي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية ومن ثم مدى تضمين تلك القيم بكتب
الرياضيات بالمرحلة االبتدائية ،وقام الباحث بإعداد استبانة تضمنت قيم المواطنة التي يمكن تضمينها بكتب الرياضيات بالمرحلة
االبتدائية .وقام الباحث بتحليل كتاب الرياضيات للصف السادس في ضوء القائمة الناتجة عن أداة البحث .وأوصى الباحث بإعادة
صياغة مقررات الرياضيات في المرحلة االبتدائية في ضوء تعزيز قيم المواطنة لدى الطالب.
وهدفت دراسة مرسال ( ) 2016إلى التعرف على مدى تمثيل قيم المواطنة في محتوى مناهج الرياضيات في الصفوف
الثالثة األخيرة من المرحلة االبتدائية .واعتمد البحث على أسلوب تحليل المحتوى (الكمي) .وتكونت أداة البحث من أداة تحليل
عبارة عن جداول خاصة مقسمة على فئات تحليل رئيسية وفرعية ،وتحديد مستوى المعرفة الرياضية (دنيا وعليا) .وكانت عينة
البحث عبارة عن محتوى كتب الرياضيات بالصفوف الثالثة األخيرة بالمرحلة االبتدائية .وأشارت النتائج إلى غياب النظرة
الشمولية الجتماعية المعرفة الرياضية بشكل عام والمواطنة في تعليم الرياضيات بشكل خاص عن القائمين على التخطيط لمناهج
الرياضيات المدرسية في المرحلة االبتدائية؛ إال في حدودها الضيقة المرتبطة بالتعامالت اليومية لألفراد كالبيع والشراء
والتجارة ،وعدم أخذها كمعيار أساسي ضمن معايير إعادة صياغة المحتوى وتطويره .كما أظهرت النسب المئوية لتوزيع فقرات
المحتوى ذات الصلة بموضوعات قيم المواطنة على مستوى المعرفة الرياضية التمركز الشديد لهذه الفقرات حول المعرفة في
مستواها األدنى والمتمثل في التذكر والفهم والتطبيق اآللي للخوارزميات الرياضية بعيدا ً عن التعمق في الفهم والتفسير والتحليل
وإصدار األحكام والوصول إلى استنتاجات.
كما هدفت دراسة الموسى والجيار ( )2016إلى تقويم محتوى كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف األول المتوسط
في ضوء قيم المواطنة بالمملكة العربية السعودية ،واستُخدِم المنهج الوصفي التحليلي .ولتحقيق الهدف تم أُعداد استمارة تحليل
تضمنت قيم المواطنة ،وهي :السياسية ،االجتماعية ،االقتصادية ،وفي ضوئها تم تحلّيل كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية
للصف األول المتوسط ،وأظهرت النتائج حصول قيم المواطنة المرتبطة بالمجال السياسي على المرتبة األولى بنسبة (،)٪72.77
يليه قيم المجال االجتماعي نسبة ( ،)٪14.19ويليه المجال االقتصادي بنسبة (.)٪13.11
بينما هدفت دراسة لوبيز وآخرون ( ،)2016إلى تحديد معرفة المعلمين خالل فترة تدريبهم بصفات وخصائص المواطن
الصالح ،لتسليط الضوء على مفهوم المواطنة الذي يمكن تعليمه من خالل األنشطة والتمارين المرتبطة بتدريس اإلحصاء
واالحتماالت ،وكيفية تطوير هذا المفهوم في تدريس الرياضيات في التعليم الثانوي .وتم تحديد المواطنة في الرياضيات في
أربعة أبعاد رئيسية ويندرج تحت كل بعد عدد من المؤشرات وهذه األبعاد هي (التعايش مع اآلخرين ،التفكير النقدي،
الديموقراطية ،الوعي االجتماعي) .واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،واعتمدت على مجموعة من المقابالت واالستبانات
والمشروعات لجمع البيانات .وتم تنفيذ هذه األنشطة خالل النصف األول من عام  2014على عينة من معلمين الرياضيات
الذين يسعون للحصول على درجتي البكالوريوس والدبلوم في تدريس الرياضيات في جامعة ناشيونال دي كوستاريكا وبلغ
عددهم ( ) 13معلما ومعلمة .وأشارت النتائج إلى أن المعلمين المتدربون أظهروا نقاط ضعف نظرية كبيرة مما أعاق قدرتهم
على خلق أنشطة أكثر تطورا لتدريس وتعزيز المواطنة لدى طالب المدارس الثانوية.
وهدفت دراسة نولز( )2015إلى التعرف على العالقة بين القيم األسيوية التقليدية لدى الطالب والمواطنة الديموقراطية،
وتكونت عينة الدراسة من طالب الصف الثامن بكوريا الجنوبية ،واعتمدت على االستبانات والمقابالت ،واستخدمت المنهج
المسحي الوصفي ،وأشارت نتائجها إلى وجود اتجاه إيجابي لدى الطالب نحو قيم المواطنة بشكل عام والمواطنة الديموقراطية
بشكل خاص نظرا ألنها تسمح لهم بالتعبير عن آرائهم بكل حرية.
وهدفت دراسة اينجل ( )2014إلى استعراض األنظمة التعليمية األوروبية وجهودها في مجال تطوير المناهج التعليمية
لتع زيز وتنمية المواطنة لدى المتعلمين بإسبانيا .وكيفية تنمية استراتيجيات تعليم المواطنة من خالل العملية التعليمية ،واستخدمت
الدراسة المنهج الوصفي ،واعتمدت على االستبانات والمقابالت المفتوحة وورش العمل .وأشارت النتائج إلى حاجة المناهج
الدراسية إلى التطوير وفقا لالتجاهات العالمية ،وتحليل القيم التي تقدمها ،كما أشارت النتائج إلى ضرورة العمل على دمج
موضوعات حقوق اإلنسان والمواطنة المحلية والعالمية ضمن سياق المقررات الدراسية ،وكذلك إدراج موضوعات عن مهارات
التعايش مع الثقافات األخرى ومواكبة التنوع الثقافي ضمن محتوى المقررات.

558

وهدفت دراسة تيدسكو وآخرون ( )2014إلى تسليط الضوء على المناهج الدراسية وأهمية تطويرها في القرن الحادي
والعشرين بما يعزز وينمي قيم المواطنة لدى المتعلمين ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي .وأكد في نتائجه على أن التعليم
الجيد والهادف حق لجميع المت علمين وذلك لتحقيق العدالة االجتماعية ،والبد أن تعكس المناهج صورة المجتمع ،ودور الطالب
في تطوير مجتمعه وتنميته .كما أشارت إلى ضرورة تضمين المناهج التعليمية خبرات وأنشطة متنوعة إلكساب الطالب أكبر
قدر ممكن من مهارات وقيم المواطنة .كما أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في المعاهد والكليات التي يتخرج منها المعلمين
وتطوير شروط القبول وااللتحاق بها ،وكذلك تطوير الخطط الدراسية بها.
التعقيب على الدراسات السابقة:
تشابهت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في اعتمادها على تحليل محتوى كتب الرياضيات في ضوء قيم
المواطنة ،ولكنها اختلفت عن الدراسات السابقة من حيث الهدف؛ فدراسة النمر ( )2016هدفت إلى التعرف على قيم المواطنة
التي يمكن تضمينها بمناهج الرياضيات بالمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر معلمي ومشرفي الرياضيات
بالمرحلة االبتدائية ومن ثم مدى تضمين تلك القيم بكتب الرياضيات بالمرحلة االبتدائية ،ودراسة مرسال ( )2016حيث هدفت
إلى التعرف على مدى تمثيل قيم المواطنة في محتوى مناهج الرياضيات في الصفوف الثالثة األخيرة من المرحلة االبتدائية.
وتشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناولها لقيم المواطنة؛ كدراسة الموسى والجيار ( ،)2016ودراسة يونس
( ،)2017ودراسة الدويري ( ،)2018ودراسة أبو الحمائل ( .)2019بينما اختلفت عينة الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة؛
كدراسة تيدسكو وآخرون ( ،)Tedesco et al.,2014ودراسة نولز ( )Knowles,2015وموسى والجيار(،)2016
ودراسة لوبيز وآخرون ( ،)lopez et al.,2016ودراسة مرسال ( ،)2016ودراسة يونس ( ،)2017ودراسة الدويري
( ،)2018ودراسة أبو الحمائل ( .)2019واتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة باستخدامها المنهج الوصفي
التحليلي .كما واتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في األداة المستخدمة وهي أداة التحليل .واختلفت في األداة مع
دراسة اينجل ( )Engel,2014فأعتمد على االستبانات والمقابالت المفتوحة وورش العمل كأدوات لدراسته ،واستخدم نولز
( )Knowles,2015االستبانات والمقابالت ،بينما استخدمت دراسة النمر ( )2016االستبانة ،واستخدم لوبيز وآخرون
( )lopez et al.,2016مجموعة من المقابالت واالستبانات والمشروعات لجمع البيانات .وأثبتت جميع نتائج الدراسات
السابقة أهمية تطوير المناهج التعليمية.
أكدت معظم الدراسات السابقة على أهمية تضمين قيم المواطنة بالمناهج الدراسية ،كما أكدت بعض الدراسات على وجود قصور
في تضمين قيم المواطنة بالمناهج الدراسية وعدم التوازن في توزيعها كما في دراسة تيدسكو وآخرون ( Tedesco et
 ،)al.,2014ودراسة النمر ( ،)2016ودراسة موسى والجيار ( ،)2016ودراسة مرسال ( ،)2016ودراسة يونس (،)2017
ودراسة الدويري ( .)2018واستفادت الباحثتان من الدراسات السابقة باالطالع على األدبيات المرتبطة بتحليل المحتوى ،وكذلك
في بناء المواد واألدوات .واختلف البحث الحالي عن الدراسات السابقة بمعرفة درجة تضمين قيم المواطنة بمقررات الرياضيات
المطورة بالمرحلة المتوسطة.
منهج وإجراءات البحث
اتبعت الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي ،وقد استخدمت بطاقة تحليل المحتوى لمقررات الرياضيات المطورة للتعرف على
قيم المواطنة التي تتضمنها.
أدوات البحث
لإلجابة عن السؤال الرئيسي للبحث تم استخدام :بطاقة تحليل لقيم المواطنة المتضمنة في مقررات الرياضيات المطورة
للمرحلة المتوسطة ،ولبناء هذه البطاقة تم االطالع على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع التحليل .وقد تم التحقق من صدقها
بعرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين ،وتكونت في صورتها النهائية من ( )34قيمة توزعت على ( )4مجاالت،
وهي (مجال قيم المواطنة السياسية – مجال قيم المواطنة االجتماعية – مجال قيم المواطنة االقتصادية – مجال قيم المواطنة
الدينية) .وتمثل هذه المجاالت فئات التحليل .وقد تم استخدام وحدة الفكرة كوحدة للتحليل نظرا ً ألنها األنسب لقيم المواطنة،
وتكون الفكرة إما جملة أو عبارة أو صورة ،واستخدام (التكرارات) كوحدة للعد.
إجراءات عملية التحليل:
تم أثناء عملية التحليل اتباع ما يلي:
 .1االطالع على محتوى المقررات الدراسية موضع الدراسة ،وقراءة كل التدريبات واألنشطة في جميع مقررات
الرياضيات المطورة للمرحلة المتوسطة قراءة متأنية وفاحصة ،وتحديد ما جاء بكل وحدة دراسية من موضوعات
وأشكال توضيحية ومسائل وأنشطة.
 .2استخراج ما يحتويه كل تدريب ونشاط وأشكال توضيحية ومسائل من قيم مواطنة.
 .3تحديد عدد مرات احتواء التدريبات واألنشطة واألشكال التوضيحية في المقررات على قيم المواطنة المحددة في
هذه الدراسة باستخدام عالمات تكرارية (.)/
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 .4وضع عالمة ( )/في المكان المخصص لكل قيمة من قيم المواطنة حسب ظهورها في الخانات المحددة لذلك في
بطاقة التحليل.
 .5تفريغ نتائج التحليل الخاصة بكل مقرر في جدول خاص أعد لهذا الغرض.
ثبات التحليل
لحساب ثبات تحليل محتوى كتب الرياضيات للمرحلة المتوسطة في ضوء قيم المواطنة قامت إحدى الباحثتان بإجراء
التحليل بنفسها (ثبات التحليل عبر الزمن) على عينة عشوائية من كتب الرياضيات للمرحلة المتوسطة وذلك بإجراء التحليل
مرتين وبفاصل زمني قدره ثالثون يوماً .ثم تم حساب الثبات من خالل حساب معامل االتفاق في معادلة "هولستي" وقد بلغت
نسبة االتفاق ( )٪93وهذا مؤشر على ثبات التحليل.
المعالجة اإلحصائية
استخدمت الباحثتان عددا ً من األساليب اإلحصائية لمعالجة وتحليل البيانات؛ بهدف اإلجابة عن أسئلة البحث ،وذلك
بالطرق اإلحصائية األتية:
 التكرارات والمتوسطات الحسابية
 النسب المئوية
 معادلة هولستي  Holstiلحساب ثبات أداة الدراسة من خالل معامل االتفاق بين التحليلينMN1 2=CR .
N2
حيث  =Mعدد الفئات التي يتفق عليها الباحثون
 = N1 N2مجموع الفئات التي حللت
 الحكم على درجة تضمين قيم المواطنة في عينة البحث وفق ما يلي:
لتفسير المتوسطات والنسب المئوية الدالة على درجة توافر قيم المواطنة ،تم حساب المدى (أعلى قيمة
– أدنى قيمة للتوافر) = ( ،)4=1-5كما تم تحديد طول الفئة باستخدام العالقة (طول الفئة= المدى/عدد
الفئات=  ،)0.8=5÷4وعليه فقد بلغت قيمة طول الفئة ( )0.8وبالتالي تحددت فئات التفسير كما هو
موضح في الجدول:
النسبة المئوية
مدى المتوسطات
مستوى درجة التوافر
متوافر بدرجة عالية جدا ً
 ٪84فأكثر
من ( )4.2إلى ()5
من ( )3.4إلى أقل من ( - ٪68 )4.2أقل من ٪84
متوافر بدرجة عالية
من ( )2.6إلى أقل من ( - ٪52 )3.4أقل من ٪68
متوافر بدرجة متوسطة
من ( )1.8إلى أقل من ( - ٪36 )2.6أقل من ٪52
متوافر بدرجة منخفضة
أقل من ٪36
متوافر بدرجة منخفضة جدا ً من ( )1إلى أقل من ()1.8
نتائج الدراسة ومناقشتها
أوالً :نتائج الدراسة:
النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال األول:
لإلجابة عن السؤال الرئيسي للدراسة قامت الباحثتان باالطالع على الدراسات والبحوث ذات العالقة بالدراسة الحالية،
باإلضافة إلى الرجوع إلى االطار النظري ،كذلك الرجوع لألدب التربوي المكتوب في مجال المناهج الدراسية وتحليلها وخاصة
التي تناولت قيم المواطنة توصلت الباحثتان إلى قائمة أولية بقيم المواطنة التي يمكن تضمينها في مقررات الرياضيات في
المرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية ،ومن ثم عرضت هذه القائمة األولية على مجموعة من المحكمين المتخصصين
في المناهج وطرق التدريس ،وقامت الباحثتان بإجراء التعديالت الالزمة من حذف وإضافة وتغيير لتحصل على القائمة في
صورتها النهائية الموضحة في الجدول:
جدول رقم ( :) 2قيم المواطنة التي يمكن تضمينها في مقررات الرياضيات المطورة بالمرحلة المتوسطة في المملكة العربية
السعودية
القيم
م
المجال
قيم المواطنة االجتماعية 1
2
3

احترام اآلخرين
التطوع
العدالة االجتماعية
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4

المسئولية االجتماعية

5

التعاون

6

العدالة

7

التسامح

8

المحافظة على النظافة العامة

9

التكافل

 10التعايش مع اآلخر
 11مراعاة العادات والتقاليد
قيم المواطنة االقتصادية 1

قيم المواطنة السياسية

قيم المواطنة الدينية

اإلتقان

2

استثمار الوقت بشكل صحيح

3

ترشيد االستهالك

4

المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة

5

تقدير مشروعات الدولة

6

االدخار

7

تشجيع العمل واالنتاج

1

االعتزاز بالهوية الوطنية

2

التضحية في سبيل هللا

3

طاعة والة األمر

4

االلتزام بالواجبات الوطنية

5

الشورى

6

النصح

7

الحرية

8

السيادة

1

التوحيد

2

الشريعة اإلسالمية منهج للحياة

3

حب هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم

4

التعريف باإلسالم والدفاع عنه

5

االعتزاز باإلسالم
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6

األمانة

7

األخوة

8

اإلنفاق في سبيل هللا من صدقة أو زكاة

النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال الثاني:
لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثتان بتحليل محتوى مقررات الرياضيات للصف األول المتوسط بفصليه األول والثاني،
مستخدمتان بطاقة تحليل المحتوى التي أعدتها من أجل هذا الغرض ،وكانت نتائج التحليل كاآلتي:
جدول رقم ( :)3نتائج تحليل محتوى مقرر الرياضيات للصف األول المتوسط
كتاب الطالبة الفصل كتاب الطالبة الفصل
المجموع
الثاني
األول
الترتيب
القيم
م
المجال
النسبة
تكرار
النسبة
تكرار
النسبة
تكرار

قيم المواطنة
االجتماعية

1

احترام اآلخرين

1

٪0.34

1

٪0.34

2

٪0.68

7

2

التطوع

6

٪2.03

2

٪0.68

8

٪2.70

3

3

العدالة
االجتماعية

0

٪0.00

3

٪1.01

3

٪1.01

6

4

المسئولية
االجتماعية

0

٪0.00

2

٪0.68

2

٪0.68

7

5

التعاون

7

٪2.36

7

٪2.36

14

٪4.73

1

6

العدالة

10

٪3.38

3

٪1.01

13

٪4.39

2

7

التسامح

0

٪0.00

0

٪0.00

0

٪0.00

9

8

المحافظة على
النظافة العامة

0

٪0.00

1

٪0.34

1

٪0.34

8

9

التكافل

1

٪0.34

4

٪1.35

5

٪1.69

4

التعايش مع
10
اآلخر

1

٪0.68

2

٪0.68

3

٪1.01

6

مراعاة العادات
11
والتقاليد

2

٪0.68

2

٪0.68

4

٪1.35

5

28

٪9.46

27

٪9.12

55

٪18.58

2.55

-

2.45

-

5

-

1

٪0.34

0

٪0.00

1

٪0.34

المجموع
المتوسط الحسابي
 12اإلتقان

الثاني
6
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قيم المواطنة
االقتصادية

استثمار الوقت
13
بشكل صحيح

35

٪11.82

19

٪6.42

54

٪18.24

2

ترشيد
14
االستهالك

11

٪3.72

25

٪8.45

36

٪12.16

3

المحافظة على
 15الممتلكات العامة
والخاصة

1

تقدير
 16مشروعات
الدولة

4

٪1.35

12

٪4.05

16

٪5.41

5

 17االدخار

12

٪4.05

5

٪1.69

17

٪5.74

4

تشجيع العمل
18
واإلنتاج

29

٪9.80

35

٪11.82

64

٪21.62

1

93

٪31.42

96

٪32.43

189

٪63.85

المتوسط الحسابي

13.29

-

13.71

-

27

-

االعتزاز بالهوية
19
الوطنية

1

٪0.34

6

٪2.03

7

٪2.36

2

التضحية في
20
سبيل هللا

2

٪0.68

0

٪0.00

2

٪0.68

3

 21طاعة والة األمر

0

٪0.00

1

٪0.34

1

٪0.34

4

المجموع

قيم المواطنة
السياسية

٪0.34

0

٪0.00

1

٪0.34

6

األول

االلتزام
 22بالواجبات
الوطنية

0

٪0.00

0

٪0.00

0

٪0.00

5

 23الشورى

0

٪0.00

0

٪0.00

0

٪0.00

5

 24النصح

0

٪0.00

0

٪0.00

0

٪0.00

5

 25الحرية

13

٪4.39

9

٪3.04

22

٪7.43

1

 26السيادة

0

٪0.00

2

٪0.68

2

٪0.68

3
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المجموع

16

٪5.41

18

٪6.08

34

٪11.49

2

-

2.25

-

4.2
5

-

 27التوحيد

0

٪0.00

0

٪0.00

0

٪0.00

5

الشريعة
 28اإلسالمية منهج
للحياة

0

٪0.00

0

٪0.00

0

٪0.00

5

حب هللا ورسوله
 29صلى هللا عليه
وسلم

0

التعريف
 30باإلسالم والدفاع
عنه

3

المتوسط الحسابي

قيم المواطنة
الدينية

٪0.00

٪1.01

0

0

٪0.00

٪0.00

0

3

الثالث

٪0.00

٪1.01

5

3

االعتزاز
31
باإلسالم

0

٪0.00

4

٪1.35

4

٪1.35

2

 32األمانة

0

٪0.00

0

٪0.00

0

٪0.00

5

 33األخوة

2

٪0.68

0

٪0.00

2

٪0.68

4

اإلنفاق في سبيل
 34هللا من صدقة أو
زكاة

2

٪0.68

7

٪2.36

9

٪3.04

1

7

٪2.36

11

٪3.72

18

٪6.08

0.88

-

1.38

-

2.2
5

-

المجموع
المتوسط الحسابي

الرابع

100.00
296 ٪51.35
152
٪48.65
144
اإلجمالي العام
٪
يتضح من البيانات المدرجة في جدول ( )3أن مجال قيم المواطنة االقتصادية حصل على أعلى نسبة تضمين واألكثر تكراراً
في محتوى مقرر الرياضيات المطورة للصف األول متوسط بمجموع تكرارات ( ،)189شكلت ما نسبته ( )٪63.85بمتوسط
حسابي بلغ ( ،) 27يليه مجال قيم المواطنة االجتماعية فقد تم تضمينه في محتوى مقرر الرياضيات المطورة للصف األول
متوسط بمجموع تكرار ( ،)55شكل ما نسبته ( ،)٪18.58بمتوسط حسابي بلغ ()5؛ يليه مجال قيم المواطنة السياسية فقد تم
تضمينه في محتوى مقرر الرياضيات المطورة للصف األول متوسط بمجموع تكرار ( ،)34شكل ما نسبته ( ،)٪11.49بمتوسط
حسابي بلغ ()4.25؛ أما مجال قيم المواطنة الدينية فقد حصل على أقل نسبة تضمين وأقل تكرارا ً في محتوى مقرر الرياضيات
المطورة للصف األول المتوسط بمجموع تكرارات ( ،)18شكل ما نسبته ( )٪6.08وبمتوسط حسابي بلغ (.)2.25
وتشير نتائج الجدول)  )4إلى درجة تضمين قيم المواطنة في محتوى مقرر الرياضيات للصف األول المتوسط وذلك من خالل
ترتيب مجاالتها الرئيسية ،كما يوضح الجدول اآلتي:
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كتاب الطالبة
ف2
٪
ك
٪7.83 22

كتاب الطالبة
ف1
مجاالت قيم المواطنة
٪
ك
قيم المواطنة االجتماعية 12.81 36
٪
قيم المواطنة االقتصادية ٪27.5 76

75

قيم المواطنة السياسية

13

٪4.63

26

26.69
٪
٪9.25

قيم المواطنة الدينية

22

٪7.83

11

٪3.91

47.69 134
٪
2
بدرجة متوسطة

المجموع الكلي
الرتبة درجة التضمين
٪
ك
20.64 58
٪
53.74 151
٪
13.88 39
٪
11.74 33
٪
٪100 281

2

متوفر بدرجة منخفضة
جدا ً
متوفر بدرجة متوسطة

3

متوفر بدرجة منخفضة
جدا ً
متوفر بدرجة منخفضة
جدا ً

1

4

52.31 147
المجموع الكلي
٪
1
الرتبة
بدرجة متوسطة
درجة التوافر
يتبين من خالل الجدول السابق اآلتي:
 أن قيم المواطنة التي يتضمنها محتوى مقرر الرياضيات المطورة للصف األول المتوسط بلغ عددها على
مستوى كتابي الطالبة الفصل األول والفصل الثاني ( )281مرة ،إذ بلغ عدد التكرارات في كتاب الطالبة
الفصل األول ( )147وبنسبة ( )٪52.31وبدرجة توافر متوسطة ،فيما كان عدد التكرارات في كتاب الطالبة
الفصل الثاني ( )134تكرارا ً وبنسبة ( )٪47.69وبدرجة توافر متوسطة.
 احتل مجال قيم المواطنة االقتصادية المرتبة األولى بتكرار بلغ ( )151مرة ،وبنسبة ( )٪53.74من
المجموع الكلي للتكرارات ،وبدرجة توافر متوسطة.
 حصل مجال قيم المواطنة االجتماعية على المرتبة الثانية بتكرار بلغ ( )58مرة ،وبنسبة ( )٪20.64من
المجموع الكلي للتكرارات ،وبدرجة توافر منخفضة جداً.
 حصل مجال قيم المواطنة السياسية على المرتبة الثالثة بتكرار بلغ ( )39مرة ،وبنسبة ( )٪13.88من
المجموع الكلي للتكرارات ،وبدرجة توافر منخفضة جدا ً
 حصل مجال قيم المواطنة الدينية على المرتبة الرابعة بتكرار بلغ ( )33مرة ،وبنسبة ( )٪11.74من
المجموع الكلي للتكرارات ،وبدرجة توافر منخفضة جداً.
النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال الثالث:
لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثتان بتحليل محتوى مقررات الرياضيات للصف الثاني المتوسط بفصليه األول والثاني،
مستخدمتان بطاقة تحليل المحتوى التي أعدتها من أجل هذا الغرض ،وكانت نتائج التحليل كاآلتي:
جدول رقم ( :)5نتائج تحليل محتوى مقرر الرياضيات للصف الثاني المتوسط
كتاب الطالبة الفصل
كتاب الطالبة
المجموع
الثاني
األول
الفصل
الترتيب
القيم
م
المجال
النسبة
تكرار
النسبة
تكرار
النسبة
تكرار

قيم المواطنة
االجتماعية

 1احترام اآلخرين

1

٪0.26

2

٪0.51

3

٪0.77

6

 2التطوع

8

٪2.05

2

٪0.51

10

٪2.56

3

3
4

العدالة
االجتماعية

0

٪0.00

1

٪0.26

1

٪0.26

7

المسئولية
االجتماعية

2

٪0.51

1

٪0.26

3

٪0.77

6
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5

التعاون

5

٪1.28

5

٪1.28

10

٪2.56

3

6

العدالة

5

٪1.28

9

٪2.31

14

٪3.59

1

7

التسامح

0

٪0.00

0

٪0.00

0

٪0.00

8

8

المحافظة على
النظافة العامة

5

٪1.28

2

٪0.51

7

٪1.79

4

9

التكافل

5

٪1.28

6

٪1.54

11

٪2.82

2

التعايش مع
10
اآلخر

1

٪0.26

0

٪0.00

1

٪0.26

7

مراعاة العادات
11
والتقاليد

2

٪0.51

3

٪0.77

5

٪1.28

5

34

٪8.72

31

٪7.95

65

٪16.67

3.09

-

2.82

-

5.91

-

1

اإلتقان

0

٪0.00

0

٪0.00

0

٪0.00

7

2

استثمار الوقت
بشكل صحيح

19

٪4.87

29

٪7.44

48

٪12.31

2

3

ترشيد
االستهالك

22

٪5.64

1

٪0.26

23

٪5.90

4

4

المحافظة على
الممتلكات العامة
والخاصة

5

٪1.28

2

٪0.51

7

٪1.79

6

5

تقدير
مشروعات
الدولة

19

٪4.87

11

٪2.82

30

٪7.69

3

6

االدخار

5

٪1.28

11

٪2.82

16

٪4.10

5

7

تشجيع العمل
واإلنتاج

63

٪16.15

32

٪8.21

95

٪24.36

1

المجموع

133

٪34.10

86

٪22.21

219

٪56.15

األول

المجموع
المتوسط الحسابي

قيم المواطنة
االقتصادية

الثاني

566

19

-

21.92

-

31.2
9

-

1

االعتزاز
بالهوية الوطنية

10

٪2.56

5

٪1.28

15

٪3.85

2

2

التضحية في
سبيل هللا

0

٪0.00

0

٪0.00

0

٪0.00

7

3

طاعة والة
األمر

0

٪0.00

1

٪0.26

1

٪0.26

6

المتوسط الحسابي

قيم المواطنة
السياسية

االلتزام
بالواجبات
الوطنية

0

٪0.00

6

٪1.54

6

٪1.54

3

5

الشورى

0

٪0.00

2

٪0.51

2

٪0.51

5

6

النصح

2

٪0.51

0

٪0.00

2

٪0.51

5

7

الحرية

7

٪1.79

27

٪6.92

34

٪8.72

1

8

السيادة
المجموع

0

٪0.00

3

٪0.77

3

٪0.77

4

19

٪4.78

44

٪11.28

63

٪16.15

2.38

-

5.5

-

7.88

-

1

التوحيد

1

٪0.26

2

٪0.51

3

0.77

2

الشريعة
اإلسالمية منهج
للحياة

3

3

حب هللا ورسوله
صلى هللا عليه
وسلم

0

4

4

المتوسط الحسابي

قيم المواطنة
الدينية

٪0.77

٪0.00

1

0

٪0.26

٪0.00

4

0

٪1.03

٪0.00

الثالث
5
4

8

التعريف
باإلسالم والدفاع
عنه

1

٪0.26

0

٪0.00

1

٪0.26

7

5

االعتزاز
باإلسالم

10

٪2.56

8

٪2.05

18

٪4.62

1

6

األمانة

1

٪0.26

1

٪0.26

2

٪0.51

6

7

األخوة

6

٪1.54

2

٪0.51

8

٪2.05

2
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8

اإلنفاق في سبيل
هللا من صدقة أو
زكاة
المجموع

5

٪1.28

2

٪0.51

7

٪1.79

27

٪6.92

16

٪4.10

43

٪11.03

3

الرابع

5.38
2
3.38
المتوسط الحسابي
100.00
390 ٪45.38
177
٪54.62 213
اإلجمالي العام
٪
يتضح من البيانات المدرجة في جدول ( )5أن مجال قيم المواطنة االقتصادية حصل على أعلى نسبة تضمين واألكثر تكراراً
في محتوى مقرر الرياضيات المطورة للصف الثاني متوسط بمجموع تكرارات ( ،)219شكلت ما نسبته ( )٪56.15بمتوسط
حسابي بلغ ( ،)31.29يليه مجال قيم المواطنة االجتماعية فقد تم تضمينه في محتوى مقرر الرياضيات المطورة للصف الثاني
متوسط بمجموع تكرار ( ،)65شكل ما نسبته ( ،)٪16.67بمتوسط حسابي بلغ ()5.91؛ يليه مجال قيم المواطنة السياسية فقد
تم تضمينه في محتوى مقرر الرياضيات المطورة للصف الثاني متوسط بمجموع تكرار ( ،)63شكل ما نسبته (،)٪16.15
بمتوسط حسابي بلغ ()7.88؛ أما مجال قيم المواطنة الدينية فقد حصل على أقل نسبة تضمين وأقل تكرارا ً في محتوى مقرر
الرياضيات المطورة للصف األول المتوسط بمجموع تكرارات ( ،)43شكل ما نسبته ( )٪11.03وبمتوسط حسابي بلغ (.)5.38
وتشير نتائج الجدول ( )6إلى درجة تضمين قيم المواطنة في محتوى مقرر الرياضيات للصف الثاني المتوسط وذلك من خالل
ترتيب مجاالتها الرئيسية ،كما يوضح الجدول اآلتي:
المجموع الكلي
كتاب الطالبة
كتاب الطالبة
مجاالت قيم
درجة التضمين
الرتبة
ف2
ف1
المواطنة
قيم المواطنة
االجتماعية
قيم المواطنة
االقتصادية
قيم المواطنة
السياسية
قيم المواطنة الدينية
المجموع الكلي
الرتبة

ك
34

٪
٪8.72

ك
31

٪
٪7.95

ك
65

133

٪34.10

86

٪22.05

219

19

٪4.87

44

٪11.28

63

27

٪6.92

16

٪4.10

43

213

٪54.62
1

177

٪45.38
2

390

٪
16.67
٪
56.15
٪
16.15
٪
11.03
٪
٪100

2

متوفر بدرجة
منخفضة جدا ً
متوفر بدرجة متوسطة

3

متوفر بدرجة
منخفضة جدا ً
متوفر بدرجة
منخفضة جدا ً

1

4

متوفر بدرجة
متوسطة

متوفر بدرجة
درجة التوافر
متوسطة
يتبين من خالل الجدول السابق اآلتي:
 .1أن قيم المواطنة التي يتضمنها محتوى مقرر الرياضيات المطورة للصف الثاني المتوسط بلغ عددها على مستوى
كتابي الطالبة الفصل األول والفصل الثاني ( )390مرة ،إذ بلغ عدد التكرارات في كتاب الطالبة الفصل األول ()213
وبنسبة ( )٪ 54.62وبدرجة توافر متوسطة ،فيما كان عدد التكرارات في كتاب الطالبة الفصل الثاني ( )177تكرارا ً
وبنسبة ( )٪45.38وبدرجة توافر متوسطة.
 .2احتل مجال قيم المواطنة االقتصادية المرتبة األولى بتكرار بلغ ( )219مرة ،وبنسبة ( )٪56.15من المجموع الكلي
للتكرارات ،وبدرجة توافر متوسطة.
 .3حصل مجال قيم المواطنة االجتماعية على المرتبة الثانية بتكرار بلغ ( )65مرة ،وبنسبة ( )٪16.67من المجموع
الكلي للتكرارات ،وبدرجة توافر منخفضة جداً.

568

 .4حصل مجال قيم المواطنة السياسية على المرتبة الثالثة بتكرار بلغ ( )63مرة ،وبنسبة ( )٪16.15من المجموع الكلي
للتكرارات ،وبدرجة توافر منخفضة جداً.
 .5حصل مجال قيم المواطنة الدينية على المرتبة الرابعة بتكرار بلغ ( )43مرة ،وبنسبة ( )٪11.03من المجموع الكلي
للتكرارات ،وبدرجة توافر منخفضة جداً.
النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال الرابع:
لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثتان بتحليل محتوى مقررات الرياضيات للصف الثالث المتوسط بفصليه األول والثاني،
مستخدمتان بطاقة تحليل المحتوى ،وكانت نتائج التحليل كاآلتي:
جدول ( :)7مقرر نتائج تحليل محتوى الرياضيات للصف الثالث المتوسط
كتاب الطالبة الفصل كتاب الطالبة الفصل
المجموع
الثاني
األول
الترتيب
القيم
م
المجال
تكرار النسبة
النسبة
تكرار
النسبة
تكرار

قيم المواطنة
االجتماعية

 1احترام اآلخرين

1

٪0.36

3

٪1.07

4

٪1.42

4

 2التطوع

11

٪3.91

1

٪0.36

12

٪4.27

1

3

العدالة
االجتماعية

0

٪0.00

0

٪0.00

0

٪0.00

6

4

المسئولية
االجتماعية

1

٪0.36

3

٪1.07

4

٪1.42

4

5

التعاون

1

٪0.36

4

٪1.42

5

٪1.78

3

6

العدالة

5

٪1.78

6

٪2.14

11

٪3.91

2

7

التسامح

0

٪0.00

0

٪0.00

0

٪0.00

6

8

المحافظة على
النظافة العامة

6

٪2.14

5

٪1.78

11

٪3.91

2

9

التكافل

5

٪1.78

0

٪0.00

5

٪1.78

3

التعايش مع
10
اآلخر

1

٪0.36

0

٪0.00

1

٪0.36

5

مراعاة العادات
11
والتقاليد

5

٪1.78

0

٪0.00

5

٪1.78

3

36

٪12.81

22

٪7.83

58

٪20.64

3.27

-

2

-

5.27

-

اإلتقان

1

٪0.36

1

٪0.36

2

٪0.71

استثمار الوقت
بشكل صحيح

13

المجموع
المتوسط الحسابي
1
قيم المواطنة
االقتصادية

2

٪4.63

23

٪8.19

36

٪12.81

الثاني
7
2

569

3

ترشيد
االستهالك

7

4

المحافظة على
الممتلكات
العامة
والخاصة

2

٪0.71

1

٪0.36

3

٪1.07

6

5

تقدير
مشروعات
الدولة

12

٪4.27

16

٪5.69

28

٪9.96

3

6

االدخار

15

٪5.34

1

٪0.36

16

٪5.69

4

7

تشجيع العمل
واإلنتاج

26

٪9.25

32

٪11.39

58

٪20.64

1

76

٪27.05

75

٪26.69

151

٪53.74

10.86

-

10.71

-

21.5
7

-

1

االعتزاز
بالهوية الوطنية

10

٪3.56

13

٪4.63

23

٪8.19

1

2

التضحية في
سبيل هللا

0

٪0.00

0

٪0.00

0

٪0.00

5

3

طاعة والة
األمر

0

٪0.00

0

٪0.00

0

٪0.00

5

4

االلتزام
بالواجبات
الوطنية

1

٪0.36

2

٪0.71

3

٪1.07

3

5

الشورى

0

٪0.00

0

٪0.00

0

٪0.00

5

6

النصح

1

٪0.36

0

٪0.00

1

٪0.36

4

7

الحرية

1

٪0.36

11

٪3.91

12

٪4.27

2

8

السيادة
المجموع

0

٪0.00

0

٪0.00

0

٪0.00

5

13

٪4.63

26

٪9.25

39

٪13.88

1.63

-

3.25

-

4.88

-

0

٪0.00

0

٪0.00

0

٪0.00

المجموع
المتوسط الحسابي

قيم المواطنة
السياسية

٪2.49

1

٪0.36

8

٪2.85

5

المتوسط الحسابي
1

التوحيد

األول

الثالث
6

570

قيم المواطنة
الدينية

2

الشريعة
اإلسالمية منهج
للحياة

5

3

٪1.78

٪0.00

0

5

٪1.78

3

حب هللا
ورسوله صلى
هللا عليه وسلم

0

٪0.00

0

٪0.00

0

٪0.00

6

4

التعريف
باإلسالم
والدفاع عنه

0

٪0.00

0

٪0.00

0

٪0.00

6

5

االعتزاز
باإلسالم

8

٪2.85

6

٪2.14

14

٪4.98

1

6

األمانة

1

٪0.36

2

٪0.71

3

٪1.07

5

7

األخوة

5

٪1.78

2

٪0.71

7

٪2.49

2

8

اإلنفاق في
سبيل هللا من
صدقة أو زكاة

3

٪1.07

1

٪0.36

4

٪1.42

4

22

٪7.83

11

٪3.91

33

٪11.74

المجموع

الرابع

4.12
1.38
2.75
المتوسط الحسابي
100.00
281 ٪47.69
134 ٪52.31
147
اإلجمالي العام
٪
يتضح من البيانات المدرجة في جدول ( )7أن مجال قيم المواطنة االقتصادية حصل على أعلى نسبة تضمين واألكثر تكراراً
في محتوى مقرر الرياضيات المطورة للصف الثالث المتوسط بمجموع تكرارات ( ،)151شكلت ما نسبته ( )٪53.74بمتوسط
حسابي بلغ ( ،)21.57يليه مجال قيم المواطنة االجتماعية فقد تم تضمينه في محتوى مقرر الرياضيات المطورة للصف الثالث
المتوسط بمجموع تكرار ( ،)58شكل ما نسبته ( ،)٪20.64بمتوسط حسابي بلغ ()٪5.27؛ يليه مجال قيم المواطنة السياسية
فقد تم تضمينه في محتوى مقرر الرياضيات المطورة للصف الثالث متوسط بمجموع تكرار ( ،)39شكل ما نسبته (،)٪13.88
بمتوسط حسابي بلغ ()4.88؛ أما مجال قيم المواطنة الدينية فقد حصل على أقل نسبة تضمين وأقل تكرارا ً في محتوى مقرر
الرياضيات المطورة للصف الثالث المتوسط بمجموع تكرارات ( ،)33شكل ما نسبته ( )٪11.74وبمتوسط حسابي بلغ (.)4.12
وتشير نتائج الجدول ( )8إلى درجة تضمين قيم المواطنة في محتوى مقرر الرياضيات للصف الثالث المتوسط وذلك من خالل
ترتيب مجاالتها الرئيسية ،كما يوضح الجدول اآلتي:
المجموع الكلي
كتاب الطالبة
كتاب الطالبة
مجاالت قيم
درجة التضمين
الرتبة
ف2
ف1
المواطنة
قيم المواطنة
االجتماعية
قيم المواطنة
االقتصادية

ك
36

٪
٪12.81

ك
22

٪
٪7.83

ك
58

76

٪27.05

75

٪26.69

151

٪
20.64
٪
53.74
٪

2
1

متوفر بدرجة
منخفضة جدا ً
متوفر بدرجة متوسطة
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قيم المواطنة
السياسية
قيم المواطنة الدينية
المجموع الكلي
الرتبة

13

٪4.63

26

٪9.25

39

22

٪7.83

11

٪3.91

33

147

٪52.31
1

134

٪47.69
2

281

متوفر بدرجة
متوسطة

درجة التوافر

13.88
٪
11.74
٪
٪100

3
4

متوفر بدرجة
منخفضة جدا ً
متوفر بدرجة
منخفضة جدا ً

متوفر بدرجة
متوسطة

يتبين من خالل الجدول السابق اآلتي:
 .1أن قيم المواطنة التي يتضمنها محتوى مقرر الرياضيات المطورة للصف الثالث المتوسط بلغ عددها على مستوى
كتابي الطالبة الفصل األول والفصل الثاني ( )281مرة ،إذ بلغ عدد التكرارات في كتاب الطالبة الفصل األول ()147
وبنسبة ( )٪52.31وبدرجة توافر متوسطة ،فيما كان عدد التكرارات في كتاب الطالبة الفصل الثاني ( )134تكرارا ً
وبنسبة ( )٪47.69وبدرجة توافر متوسطة.
 .2احتل مجال قيم المواطنة االقتصادية المرتبة األولى بتكرار بلغ ( )151مرة ،وبنسبة ( )٪53.74من المجموع الكلي
للتكرارات ،وبدرجة توافر متوسطة.
 .3حصل مجال قيم المواطنة االجتماعية على المرتبة الثانية بتكرار بلغ ( )58مرة ،وبنسبة ( )٪20.64من المجموع
الكلي للتكرارات ،وبدرجة توافر منخفضة جداً.
 .4حصل مجال قيم المواطنة السياسية على المرتبة الثالثة بتكرار بلغ ( )39مرة ،وبنسبة ( )٪13.88من المجموع الكلي
للتكرارات ،وبدرجة توافر منخفضة جدا ً
 .5حصل مجال قيم المواطنة الدينية على المرتبة الرابعة بتكرار بلغ ( )33مرة ،وبنسبة ( )٪11.74من المجموع الكلي
للتكرارات ،وبدرجة توافر منخفضة جداً.
النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال الخامس:
لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثتان بتحليل محتوى مقررات الرياضيات للصف األول والثاني والثالث المتوسط
بأجزائهم ،مستخدمتان بطاقة تحليل المحتوى ،وكانت نتائج التحليل كاآلتي:
جدول ( :)9نتائج تحليل محتوى مقررات الرياضيات المطورة بالمرحلة المتوسطة وفقا ً لمجاالت قيم المواطنة والصف
الصف الثالث
الصف الثاني
الصف األول
المجموع
المتوسط
المتوسط
المتوسط
القيم
م
المجال
النسبة
تكرار
النسبة
تكرار
النسبة
تكرار
النسبة
تكرار

قيم
المواطنة
االجتماعية

1

احترام
اآلخرين

2

٪0.21

3

٪0.31

4

٪0.41

9

٪0.39

2

التطوع

8

٪0.83

10

٪1.03

12

٪1.24

30

٪3.10

3

العدالة
االجتماعية

3

٪0.31

1

٪0.10

0

٪0

4

٪0.41

4

المسئولية
االجتماعية

2

٪0.21

3

٪0.31

4

٪0.41

9

٪0.39

5

التعاون

14

٪1.45

10

٪1.03

5

٪0.52

29

٪3

6

العدالة

13

٪1.34

14

٪1.45

11

٪1.14

38

٪3.39

7

التسامح

0

%0.00

0

%0.00

0

%0.00

0

٪0.00

8

المحافظة
على

1

٪0.10

7

٪0.72

11

٪1.14

19

٪1.96
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النظافة
العامة
5

٪0.52

11

٪1.14

5

٪0.52

21

٪2.17

9

التكافل

التعايش
10
مع اآلخر

3

٪0.31

1

٪0.10

1

٪0.10

5

٪0.52

مراعاة
 11العادات
والتقاليد

4

٪0.41

5

٪0.52

5

٪0.52

14

٪1.45

55

٪5.69

65

٪6.72

58

٪6

178

18.41
٪

5

-

5.91

-

5.72

-

16.1
8

-

1

٪0.10

0

٪0.00

2

٪0.21

3

٪0.31

54

٪5.58

48

٪4.96

36

٪3.72

138

14.27
٪

3

ترشيد
االستهالك

36

٪3.72

23

٪2.38

8

٪0.83

67

٪6.93

4

المحافظة
على
الممتلكات
العامة
والخاصة

1

المجموع
المتوسط
الحسابي
1
2

قيم
المواطنة
االقتصادية

اإلتقان
استثمار
الوقت
بشكل
صحيح

٪0.10

7

٪0.72

3

٪0.31

11

٪1.14

5

تقدير
مشروعات
الدولة

16

٪1.65

30

٪3.10

28

٪2.90

74

٪7.65

6

االدخار

17

٪1.76

16

٪1.65

16

٪1.65

49

٪5.07

7

تشجيع
العمل
واإلنتاج

64

٪6.62

95

٪9.82

58

٪6

217

22.44
٪

189

19.54
٪

219

22.65
٪

151

15.62
٪

559

57.81
٪

27

-

31.2
9

-

21.5
7

-

79.8
6

-

المجموع
المتوسط
الحسابي
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قيم
المواطنة
السياسية

االعتزاز
بالهوية
الوطنية

7

٪0.72

15

٪1.55

23

٪2.38

45

٪4.65

2

التضحية
في سبيل
هللا

2

٪0.21

0

٪0.00

0

٪0.00

2

٪0.21

3

طاعة والة
األمر

1

٪0.10

1

٪0.10

0

٪0.00

2

٪0.21

4

1

االلتزام
بالواجبات
الوطنية

0

%0.00

6

٪0.62

3

٪0.31

9

٪0.93

5

الشورى

0

%0.00

2

٪0.21

0

٪0.00

2

٪0.21

6

النصح

0

%0.00

2

٪0.21

1

٪0.10

3

٪0.31

7

الحرية

22

٪2.28

34

٪3.52

12

٪1.24

68

٪7.03

 8السيادة
المجموع

2

٪0.21

3

٪0.31

0

٪0.00

5

34

٪3.52

63

٪6.51

39

٪4.03

136

٪0.52
14.06
٪

4.2
5

-

7.88

-

4.88

-

15.1
1

-

0

%0.00

3

٪0.31

0

٪0.00

3

٪0.31

0

%0.00

4

٪0.41

5

٪0.52

9

٪0.93

المتوسط
الحسابي
1
2

التوحيد
الشريعة
اإلسالمية
منهج
للحياة

3

حب هللا
ورسوله
صلى هللا
عليه وسلم

4

قيم
المواطنة
الدينية

0

%0.00

0

٪0.00

0

٪0.00

0

٪0.00

التعريف
باإلسالم
والدفاع
عنه

3

٪0.31

1

٪0.10

0

٪0.00

4

٪0.41

5

االعتزاز
باإلسالم

4

٪0.41

18

٪1.86

14

٪1.45

36

٪3.72

6

األمانة

0

%0.00

2

٪0.21

3

٪0.31

5

٪0.52

7

األخوة

2

٪0.21

8

٪0.83

7

٪0.72

17

1.76
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8

اإلنفاق في
سبيل هللا
من صدقة
أو زكاة
المجموع
المتوسط
الحسابي

9

٪0.93

7

٪0.72

4

٪0.41

20

٪2.07

18

٪1.86

43

٪4.45

33

٪3.41

94

٪9.72

2.2
5

-

5.38

-

4.13

-

11.7
5

-

29.06
40.33
30.61
281
390
296
اإلجمالي العام
٪
٪
٪
يتضح من البيانات المدرجة في جدول ( )9أن الصف الثاني المتوسط حصل على أعلى نسبة تضمين واألكثر تكراراً من
قيم المواطنة في محتوى مقرر الرياضيات المطورة للصف الثاني متوسط بمجموع تكرارات ( ،)390شكلت ما نسبته
( ،)٪ 40.33يليه الصف األول المتوسط حيث كانت نسبة تضمين قيم المواطنة في محتوى مقرر الرياضيات المطورة للصف
األول متوسط بمجموع تكرارات ( ،)296شكلت ما نسبته ( )٪30.61من إجمالي التكرارات ،أما الصف الثالث المتوسط حصل
على أقل نسبة تضمين واألقل تكرارا ً من قيم المواطنة في محتوى مقرر الرياضيات المطورة للصف الثالث المتوسط بمجموع
تكرارات ( ،)281شكلت ما نسبته ( )٪29.06من إجمالي التكرارات.
و تشير نتائج الجدول ( )10إلى درجة تضمين قيم المواطنة في محتوى مقررات الرياضيات المطورة لجميع صفوف المرحلة
المتوسطة وذلك من خالل ترتيب مجاالتها الرئيسية كما يوضح الجدول اآلتي:
الصف الثالث
الصف الثاني
الصف األول
درجة
اإلجمالي العام الرتبة
المتوسط
المتوسط
المتوسط
مجاالت قيم
التضمين
المواطنة
٪
ك
٪
ك
٪
ك
٪
ك
متوفر
2
18.41 178 ٪6.00
58
٪6.72
65
٪5.69
قيم المواطنة 55
بدرجة
٪
االجتماعية
منخفضة
جدا ً
متوفر
1
قيم المواطنة 57.81 559 ٪15.62 151 ٪22.65 219 ٪19.54 189
بدرجة
٪
االقتصادية
متوسطة
متوفر
3
14.06 136 ٪4.03
39
٪6.51
63
٪3.52
قيم المواطنة 34
بدرجة
٪
السياسية
منخفضة
جدا ً
متوفر
4
٪9.72 94
٪3.41
33
٪4.45
43
٪1.86
قيم المواطنة 18
بدرجة
الدينية
منخفضة
جدا ً
٪100 967 ٪29.06 281 ٪40.33 390 ٪30.61 296
المجموع
الكلي
3
1
2
الرتبة
متوفر بدرجة
متوفر بدرجة
متوفر بدرجة
درجة التوافر
منخفضة جدا ً
منخفضة جدا ً
متوسطة
يتبين من خالل الجدول السابق اآلتي:
 .1أن قيم المواطنة التي يتضمنها محتوى مقرر الرياضيات المطورة للمرحلة المتوسطة بلغ عددها على مستوى جميع
الكتب للصف األول والثاني والثالث كتابي الطالبة للفصلين الدراسي األول والثاني ( )967مرة ،إذ بلغ عدد التكرارات
967

٪100
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في مقرر الصف األول المتوسط ( )296وبنسبة ( )30.61وبدرجة توافر منخفضة ،فيما كان عدد التكرارات في
مقرر الصف الثاني المتوسط ( )390مرة ،وبنسبة ( )٪40.33وبدرجة توافر متوسطة ،وبلغت عدد التكرارات في
مقرر الصف الثالث المتوسط ( )281مرة ،وبنسبة ( )٪29.06وبدرجة توافر منخفضة.
 .2احتل مجال قيم المواطنة االقتصادية المرتبة األولى بتكرار بلغ ( )559مرة ،وبنسبة ( )٪57.81من المجموع الكلي
للتكرارات ،وبدرجة توافر متوسطة.
 .3حصل مجال قيم المواطنة االجتماعية على المرتبة الثانية بتكرار بلغ ( )178مرة ،وبنسبة ( )18.41من المجموع
الكلي للتكرارات ،وبدرجة توافر منخفضة جداً.
 .4حصل مجال قيم المواطنة السياسية على المرتبة الثالثة بتكرار بلغ ( )136مرة ،وبنسبة ( )٪14.06من المجموع
الكلي للتكرارات ،وبدرجة توافر منخفضة جداً.
 .5حصل مجال قيم المواطنة الدينية على المرتبة الرابعة بتكرار بلغ ( )94مرة ،وبنسبة ( )٪9.72من المجموع الكلي
للتكرارات ،وبدرجة توافر منخفضة جداً.
ويتضح من هذه النتيجة التباين في توزيع هذه القيم وفقا ً للصفوف الدراسية ،حيث جاء الصف الثاني المتوسط أكثر الصفوف
الدراسية المتوسطة تضمينا ً لقيم المواطنة ،يليه الصف األول ،ثم الصف الثالث وهذه النتيجة تجيب عن السؤال الخامس
وتحقق الهدف الثالث من أهداف هذا البحث.
ثانياً :ملخص نتائج البحث وتفسيرها
أشارت نتائج البحث إلى أن هناك تفاوت في توزيع قيم المواطنة على اختالف مجاالتها سواء قيم المواطنة االجتماعية أو
قيم المواطنة االقتصادية أو قيم المواطنة السياسية أو قيم المواطنة الدينية في مقررات الرياضيات المطورة للمرحلة المتوسطة،
حيث أظهرت النتائج أن درجة تضمين قيم المواطنة في مقرر الصف األول المتوسط جاءت بدرجة توافر منخفضة جداً وبنسبة
مئوية مقدارها ( ،)٪30.61باإلضافة إلى أن هناك عددا ً من القيم التي لم يتطرق إليها مقرر الرياضيات ،ومنها التسامح وااللتزام
بالواجبات الوطنية و الشورى والنصح وقيمة التوحيد وحب هللا ورسوله واألمانة والشريعة اإلسالمية منهج للحياة .في حين
جاءت درجة تضمين قيم المواطنة في مقرر الرياضيات للصف الثاني المتوسط بدرجة توافر متوسطة وبنسبة مئوية مقدارها
( ،)٪ 40.33وانعدم وجود عددا من القيم ومنها التسامح واإلتقان والتضحية في سبيل هللا و حب هللا ورسوله صلى هللا عليه
وسلم .وفي المرتبة الثالثة جاءت درجة تضمين قيم المواطنة في مقرر الرياضيات للصف الثالث المتوسط بدرجة توافر منخفضة
جدا ً وبنسبة مئوية مقدارها( ،)٪29.06باإلضافة إلى غياب عدد من القيم ومنها العدالة االجتماعية والتسامح والتضحية في سبيل
هللا وطاعة والة األمر والشورى والسيادة والتوحيد وحب هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم والتعريف باإلسالم والدفاع عنه.
ويتضح من هذه النتيجة التباين في توزيع هذه القيم وفقا ً للصفوف الدراسية ،حيث جاء الصف الثاني المتوسط أكثر الصفوف
الدراسية المتوسطة تضمينا ً لقيم المواطنة ،يليه الصف األول ،ثم الصف الثالث .وتفسر الباحثتان هذا التباين إلى طبيعة
الموضوعات التي يتناولها محتوى مقرر الرياضيات لكل صف دراسي؛ مما يؤكد على ضرورة تطوير مقررات الرياضيات
وإعادة صياغتها في ضوء تعزيز قيم المواطنة لدى الطالب وهذا ما تؤكده دراسة كالً من ،مرسال ( )2016حيث أوصت
القائمين على التخطيط لمناهج الرياضيات المدرسية بضرورة أخذ المواطنة في االعتبار كمعيار أساسي ضمن معايير إعادة
صياغة المحتوى وتطويره ،وأيضا دراسة النمر ( )2016حيث أوصت بتطوير محتوى كتب الرياضيات بالمملكة العربية
السعودية بما يسهم في تنمية قيم المواطنة بشكل علمي ومنهجي .وأكدت دراسة ديجفري ( )DeJaeghera,2013على
ضرورة تقييم وتحليل كافة المناهج التعليمية وإدراج المهارات والقيم المتعلقة بالمواطنة بداخلها.
وعلى مستوى مجاالت قيم المواطنة فقد حصلت قيم المواطنة االقتصادية على المرتبة األولى بتكرار بلغ نسبته ()٪57.81
من المجموع الكلي للتكرارات وبمتوسط حسابي بلغ( )79.86وبدرجة توافر متوسطة ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
(النمر )2016،حيث احتل مجال قيم ا لمواطنة االقتصادية المركز األول بين المجاالت األخرى في كتاب الرياضيات للصف
السادس االبتدائي .يليها قيم المواطنة االجتماعية بنسبة ( )٪18.41و بمتوسط حسابي بلغ ( )16.18وبدرجة توافر منخفضة
جداً ،وتختلف هذه النتيجة مع دراسة الدويري ( )2018حيث احتل مجال قيم المواطنة االجتماعية المرتبة األولى عند تحليل
محتوى كتاب التربية الوطنية للصف الخامس ،ودراسة (الكندري والعازمي )2013،حيث احتل مجال قيم المواطنة االجتماعية
المرتبة األولى عند تحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية .ثم جاءت في المرتبة الثالثة قيم المواطنة السياسية
بنسبة ( )٪14.06وبمتوسط حسابي بلغ ( )15.11وبدرجة توافر منخفضة جداً ،وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (الموسى
والجيار ) 2016،حيث احتل مجال قيم المواطنة السياسية المرتبة األولى بين المجاالت األخرى عند تحليل محتوى كتاب
الدراسات االجتماعية للصف األول متوسط .وفي المرتبة الرابعة واألخيرة جاءت قيم المواطنة الدينية بنسبة ( )٪9.72وبمتوسط
حسابي بلغ ( )11.75وبدرجة توافر منخفضة جداً ،وجاءت هذه النتيجة متوافقة مع دراسة (النمر .)2016،ويمكن تفسير ذلك
بالرجوع إلى القيم الفرعية التي يتضمنها مجال قيم المواطنة االقتصادية وتمثل حاجة ملحة للطالب في المرحلة المتوسطة كقيم
(استثمار الوقت بشكل صحيح و تشجيع العمل واإلنتاج واالدخار و ترشيد االستهالك و تقدير مشروعات الدولة) وهي غالبا ً
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جوانب تركز عليها المناهج الدراسية الرتباطها بواقع وبيئة الطالب ومناسبتها لمرحلتهم العمرية على عكس قيم المواطنة
السياسية مثال فهي ال تمثل أولويات بالنسبة للطالب.
وتبين هذه النتائج قلة مستوى الوعي بضرورة توزيع قيم المواطنة بطريقة مالئمة بما يتناسب مع معطيات العصر وما تفرضه
التغييرات المحيطة بالمجتمع ،وتأتي هذه النتائج متفقة مع دراسة يونس ( ،)2017ودراسة مرسال ( ،)2016ودراسة تيدسكو
وآخرون ( ،)Tedesco et al.,2014حيث أكدت هذه الدراسات على وجود قصور في تضمين قيم المواطنة بالمناهج
الدراسية وعدم التوازن في توزيعها .كذلك أكدت الدراسة االستطالعية التي قامت بها الباحثتان على ذلك ،حيث أشارت النتائج
إلى أن  ٪40يرون أن مقررات الرياضيات للمرحلة المتوسطة ال تحتوي على تمارين وأنشطة تدعم قيم المواطنة ،األمر الذي
يتطلب ضرورة تضمين مقررات الرياضيات المطورة لقيم المواطنة على اختالف مجاالتها ،مما يساهم في إعداد أجيال لديها
وعي بطبيعة األنشطة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية في البيئة المحيطة بهم ،ومن ثم لديها القدرة على التفاعل
اإليجابي معها من خالل مواقف الحياة المختلفة ،في ظل منظومة من القيم التي يقرها المجتمع.
التوصيات :في ضوء نتائج البحث توصي الباحثتان بما يلي:
 .1االستفادة من قائمة قيم المواطنة التي توصلت إليها الباحثتان وتضمينها في كتب الرياضيات للمرحلة المتوسطة.
 .2على واضعي المناهج ومطوريها ضرورة تضمين محتوى مقررات الرياضيات ألنشطة قيمية تبرز قيم المواطنة بشكل
صريح ،وعدم االكتفاء بوجودها بشكل ضمني حسب نتائج البحث.
 .3حاجة كتب الرياضيات في المرحلة المتوسطة للتطوير مع تضمين قيم المواطنة في الدروس.
 .4تعريف معلمي الرياضيات بأساليب اكتشاف القيم المتضمنة داخل محتوى مقررات الرياضيات ،وأساليب تعليمها
وتعزيزها داخل الصف.
 .5عمل دورات تدريبية للمعلمين عموما ومعلمي الرياضيات على وجه الخصوص حول كيفية ربط جميع المناهج
التعليمية بقيم المواطنة لتحقيق رؤية .2030
المقترحات
في ضوء نتائج البحث الحالي تقترح الباحثتان إجراء بعض الدراسات اآلتية:
 .1إجراء دراسات تحليلية أخرى لمقررات الرياضيات في المرحلة االبتدائية والمرحلة الثانوية في ضوء قيم المواطنة.
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الممارسات التأملية لدى معلمي ومعلمات الرياضيات بالمملكة العربية السعودية واتجاهاتهم
نحوها
د.ناعم بن محمد العمري أ .إبراهيم بن محمد المعافا أ .بكيل بن احمد الدرواني
د .شحته عبد المولى
أ.د .عبد الولي الدهمش
مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات بكلية التربية جامعة الملك سعود
المستخلص:
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى الممارسات التأملية لدى معلمي الرياضيات في المملكة العربية السعودية
واتجاهاتهم نحو تلك الممارسات ،وفحص العالقة بين الممارسات التأملية واالتجاهات .استخدمت الدراسة المنهج الوصفي،
معلم ومعلمة تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة ،وتمثلت األداة في استبانة تضمنت محورين؛
وتألفت العينة من ٍ 400
أحدهما يتعلق بممارسات التأمل ،واآلخر يتعلق باالتجاهات نحو ممارسة التأمل ،وتم التحقق من صدق األداة وثباتها؛ حيث بلغ
معامل الثبات للمحور األول  0.90وللمحور الثاني .0.38
وأظهرت النتائج أن مستوى الممارسات التأملية بصورة عامة كان عاليا ً بمتوسط حسابي ( )3.79وكانت أعلى ثالث
ممارسات على الترتيب ،هي :ممارسة التأمل بعد الحصول على دورة تدريبية ،وبعد زيارة المشرف أو مدير المدرسة ،وممارسة
التأمل أثناء كتابة خطة الدرس ،في حين كانت أقل ثالث ممارسات؛ هي :ممارسة التأمل بعد نهاية الدرس ،وممارسة التأمل بعد
لقاء أولياء األمور ،وممارسة التأمل بعد نهاية تدريس وحدة أو فصل من الكتاب .كما أظهرت النتائج أن االتجاهات كانت عالية
نحو ثالث من الممارسات التأملية هي :الممارسة التأملية عمل ممتع ،والممارسة التأملية عمل معزز للنجاح ،والممارسة التأملية
عمل مهم ،في حين كانت االتجاهات منخفضة نحو الممارسات التأملية :الممارسة التأملية عمل محبط ،و الممارسة التأملية عمل
هامشي ،كما أظهرت النتائج أن هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيا ً عند مستوى ( )0.05 ≥ αبين مستوى ممارسات المعلمين
التأملية واتجاهاتهم نحوها؛ مما يشير إلى وعي عينة الدراسة بأهمية الممارسة التأملية للتطور المهني للمعلم ،وأظهرت النتائج
أن هناك فروقا ً دالة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≥ αبين الذكور واإلناث في كل من الممارسة التأملية واالتجاهات نحوها
لصالح الذكور ،ويتضح كذلك أن هناك فروقا ً دالة عند مستوى( )0.05 ≥ αفي االتجاهات نحو الممارسة التأملية وفقا لمتغير
نوع المؤهل لصالح التربويين ،في حين ال توجد فروق دالة إحصائية في مستوى الممارسة التأملية تعزى إلى متغير نوع المؤهل
(تربوي /غير تربوي).
ويوصي الباحثون بضرورة نشر ثقافة الممارسات التأملية لدى معلمي ومعلمات الرياضيات من خالل عقد الدورات التدريبية
وحلقات نقاش.
الكلمات المفتاحية :الممارسات التأملية ،معلمي الرياضيات ،االتجاهات.
Abstract
The current study aimed to identify the level of reflective practices among mathematics
teachers in Saudi Arabia, and their attitudes towards those reflective practices, also the
study aimed to examine the correlation between reflective practices among mathematics
teachers and their attitudes towards reflective practices .
To achieve the aims of the study the descriptive approach was used. The study sample
consisted of 400 teachers chosen in a simple random, a questionnaire consisting two
themes was prepared, the first related to the extent of teachers practicing the reflective
practice and the other related to their attitudes toward reflective practices. The validity of
the tool and its stability were verified as the stability coefficient of the first theme was 0.90
and the other theme was 0.38. The results showed that the level of reflective practices in
general was high, where the specific practice of reflective were high after obtaining a
training course, the supervisor or principal of the school visiting and while writing the
lesson plan, The practices that got the low, average, were the practice of reflective after
the end of the lesson, meeting the parents and the end of teaching a unit or a chapter of
the textbook, and the results also showed that the attitude towards the reflective practices

581

that got high average for the study sample, were enjoyable work, enhances success and
an important work, and the attitude towards reflective practices that got low average were
frustrating work, unimportant work, the results also showed that there is a statistically
significant correlation between the extent of reflective practice and the attitudes of male
and female mathematics teachers towards those practices, which indicates the
awareness of the study sample of the importance of reflective practice to the professional
development of the teacher, and the results showed that there are statistically
significant differences at the level of( α≤0.05 )between male and female in both reflective
practice and attitudes favor to the male. and it is also evident that there are significant
differences at the level of( α )0.05≤in the attitudes towards reflective practice according
to the variable type of qualification in favor of educators .
Researchers recommended to create awareness a about reflective practices among male
and female teachers of mathematics by implementing training courses and discussions
sessions .
Keywords: reflective practices, mathematics teachers, attitudes.
مقدمة:
يحظى التطوير المهني للمعلم أهمية بالغة في أي نظام تعليمي ،وذلك ألن عملية تعلم الطلبة ترتبط مباشرة بضمان حصول
المعلم على تدريب عالي المستوى ،كما تقوم فلسفة التطوير المهني والتدريب على أن المدرسة والفصل هما المركز األساسي
للتدريب وذلك من أجل الربط المباشر بين التدريب والتطبيق.
وتتعرض برامج التطوير المهني لمعلمي الرياضيات والعلوم لضغوط بدأت تتعاظم في اآلونة األخيرة ،فالنتائج التي تظهرها
مراكز قياس األداء التدريسي ونتائج االختبارات الدولية والحاجة إلى مواطن متسلح بمهارات تلبي متطلبات سوق العمل ،كل
ذلك يلقي مزيدا ً من العبء على هذه البرامج ،األمر الذي يحتم على المهتمين بالسياسات التعليمية إعادة النظر في هذه البرامج
( .)Brindley, 2018 & Schuck, Aubusson, Burdenوقد ازدادت الحاجة إلى التطوير المهني في واقع األمر مع
ازدياد التحديات وتنوعها في الميدان التربوي ،التي تتطلب من المعنيين في المؤسسات التعليمية العمل على التطوير المستمر
لقدرات المعلم ،وتؤكد العديد من الدراسات؛ مثل دراسة فيليجاس ورايمز ( )Reimers,2003&Villegasودراسة
كاستليبري  ))Castleberry,2010ودراسة روبينسون ( ) Robinson,2011ودراسة (الهاشمي )2009 ،على أهمية
التطوير المهني وتأثيره في الميدان التربوي خصوصا ً داخل الصفوف الدراسية ،كما تشير هذه الدراسات إلى تأثيره اإليجابي
في أداء المعلمين وممارساتهم داخل الفصول وينعكس ذلك على مستوى تحصيل الطالب،؛ ومن ناحية أخرى وفي إطار مطالبة
كثير من التربويين بأن يكون الطالب متعلمين طوال الحياة ،فإن المعلمين ومديري المدارس والمشرفين التربويين يتطلب منهم
كذلك أن يكونوا متعلمين طوال حياتهم المهنية؛ لكونهم الميسرين لتعلم الطالب والمساعدين لهم في اكتساب الخبرات التعلمية.
ويرى كل من أوسترمان ،وكوتكامب ( )1993 ،2002أن نموذج التدريب القائم على التفكير التأملي أحد نماذج التطوير المهني
للمعلمين والذي يفترض أن المعلم قادر على التأمل والتفكر في ممارساته داخل الصف؛ األمر الذي يزيد من الوعي لديه
بممارساته وقدرته على نقدها وتقويمها ،كما أن المعلمين يتعلمون بشكل كبير من خالل تأمالتهم أثناء ممارساتهم التدريسية.
تعد الممارسة التأملية منهاجا ً فعاالً للتطور المهني ،بل هي أكثر من ذلك ،فهي طريقة متكاملة للتفكير مركزة على الفهم
والسلوك ،كما ينظر الى الممارسة التأملية على أنها وسيلة يستطيع الممارسون بموجبها أن يطوروا مستوى أكبر من الوعي
بالذات ،وإثراء األداء وخلق فرصا ً للنمو والتطور المهني (أوسترمان ،وكوتكامب.)1993 ،2002 ،
وتشير العديد من الدراسات في هذا السياق إلى أن الممارسات التأملية التي يقوم بها المعلمون تحسن من أدائهم داخل
الفصول؛ األمر الذي ينعكس إيجابا ً على تعلم الطالب وانجازهم في المواد الدراسية (الجبر2013 ،؛ Lester, & Lambdin
Gracy,2006 &Tabassum,2015; Ferraro,2000; Ward &2010 Malik,Nasim؛).
وفي هذا الصدد يشير هيندريكس ( )2012 ،2014إلى أنه على الرغم من أهمية الممارسات التأملية للعاملين في الميدان
التعليمي إال أن المعتقدات والقناعات لدى المعلمين في هذا النوع من التنمية المهنية قد يشكل عائقا ً كبيراً ،كما أن فكرة دفع
المعلمين ليصبحوا ممارسين تأمليين قد ينشأ عنه شعارات فارغة تقود الى تفكير سطحي ،إذا كانت معتقداتهم وتوجهاتهم سلبية
ي للممارسات
نحو هذا النوع من التفكير ،فالتأمل أكثر من مجرد التفكير البسيط والسطحي بالممارسات ،كما أن الوعي ضرور ٌ
التأملية حيث يتخذ الممارس التأملي موقفا ً ثنائياً؛ فمن ناحية هو ممثل دراما ،ومن ناحية أخرى ناقد يجلس بين الجمهور يراقب
األداء بمجمله ويحلله ،ولتحقيق هذا المنظور يجب أن يتواصل المعلمون من أجل فهم ممارساتهم الخاصة ويكون لديهم معتقدات
إيجابية بتطوير هذه الممارسات.
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وتقود الممارسة التأملية الفرد إلى التحسين؛ وبالتالي يجب أن تتضمن الرغبة في التعلم والتغيير ،ولكي تكون الممارسة
التأملية فعالة ،فإن ذلك يعتمد على الوضع النفسي واالجتماعي الذي يسهم أساسا ً في تشكيل اتجاهات األفراد وتوقعاتهم
وسلوكياتهم ،باعتبار أن التأمل يتضمن العالقة بين األفكار والمعتقدات وعضوية الفرد في المجتمع ،والممارسة التأملية تحصل
في أي مكان ،ولكي تكون فعالة تحتاج لبيئة تدعمها؛ تتصف باالنفتاح والثقة (أوسترمان ،وكوتكامب.)1993 ،2002،
ويشير كلوج ( )Klug, 2010إلى أهمية تعزيز وعي األفراد بأفكارهم وأفعالهم كوسيلة للنمو المهني ،فمن المهم
استكشاف ووصف الكيفية التي ينخرط بها المعلمون في الممارسة التأملية الفعلية في المدارس؛ األمر الذي يحسّن من أداء
المعلمين في الفصول الدراسية ،وبما يعود بالفائدة على تعلم الطالب للمواضيع الدراسية.
وفي ضوء ما سبق ،على الرغم من أهمية التطوير المهني؛ إال أن هناك معلومات محدودة عن تصورات المعلمين عن
الممارسات التأملية كأحد أساليب التطوير المهني ،كما يشير كارلتون ( )Carlton,2010إلى ندرة األبحاث التي تطرقت إلى
تصور ات المعلمين عن الممارسة التأملية واتجاهاتهم نحوها ،ومن هذا المنطلق جاءت فكرة الدراسة الحالية للتعرف على
الممارسات التأملية لمعلمي ومعلمات الرياضيات بالمملكة العربية السعودية واتجاهاتهم نحوها.
مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
تعد الممارسة التأملية مــن أهم الوســائل التـي زاد استعمالها فــي الــسنوات األخيرة لتطوير مهارات المعلمين و أعضاء
هيئة التدريس في مؤسسات التعليم فهـي تؤدي دورا ً بـارزا ً فـي التطـوير المهنـي؛ وقد دعا جون ديوي ()John Dewey
المعلمين إلى الممارسة التأملية في العمل ،ويعزو كثير من الباحثين زيادة االهﺘﻤام بالممارسة التأملية إلى االتجاهات التربوية
المتنامية العتماد البنائية في التعلم ،التي ترى أن المتعلم يبني المعرفة من خالل عمليات الدمج والتفاعل مع المحتوى والبيئة
المحيطة ،كما أنها تعتبر التأمل عامالً حاسما ً في عملية التعليم والتعلم (.)Farrell, 2008
وقد اعتبرت الممارسة التأملية منهجا ً فعاالً للتطوير المهني؛ فهي وسيلة يستطيع الممارسون بموجبها تطوير مستوى أكبر
من الوعي الذاتي عن طبيعة وأثر األداء؛ فهي وعيا ً يحقق نموا ً مهنياً ،فالممارس التأملي ينطلق بدافع اإلحساس بالشك أو بعدم
الراحة وصوالً للمالحظة والتحليل والنقد ،فالممارس يصبح باحثا ً ومنهمكا ً في عملية تعلم ذاتي مستمرة؛ بحيث يتم التطوير أو
التغيير السلوكي عن طريق التغيير الذي يتم من خالل الوعي الذاتي ،وهو بطبيعة الحال تغيير عقالني عاطفي اجتماعي ثقافي،
وتقوم الممارسة التأملية على فرضية أن كل شخص يحتاج للتطور المهني (أوسترمان وكوتكامب.)1993 ،2002 ،
وقد أشار والياس ( )Wallace,1991إلى أن الممارسة التأملية تمثل العنصر األكثر أهمية في تحسين الممارسات
التدريسية لدى المعلمين ،حيث أوضح أن التأمل في الممارسة التدريسية سوف يقود بكل تأكيد لفهم أعمق وأشمل لمتطلبات
التعليم الصفي وتنمية اإلدراك التأملي الذاتي لديهم (.)Rodriguez, 2008
ويرى أوسترمان وكوتكامب ( )1993 ،2002أن الممارسة التأملية تقود إلى تجويد األداء ،بحيث يصبح الصف الدراسي
مختبرا ً لتطوير الممارسات التدريسية الجيدة لدى المعلم .وتؤكد المزروع ( )2005أن التدريس التأملي يؤدي إلى تغيير في
السلوك التدريسي للمعلمين بحيث يقود إلى مستوى أداء أفضل من خالل توضيح ومالحظة وتحليل القناعات والمعتقدات التي
يحملها المعلمون تجاه أدوارهم ومسؤولياتهم المهنية ،مما يؤكد أهمية الممارسة التأملية في الحقل التربوي؛ باعتبارها األسلوب
المناسب لتعزيز مخرجات المنظومة التربوية المنشودة ،وفي ضوء ذلك فإن مشكلة الدراسة الحالية تتحدد في الوقوف على واقع
الممارسـات التأمليـة لـدى معلمي ومعلمات الرياضيات فـي المرحلة الثانوية وعالقتها باتجاهاتهم نحوها.
أسئلة الدراسة:
 .1ما مستوى الممارسات التأملية لدى معلمي ومعلمات الرياضيات في المملكة العربية السعودية؟
 .2ما اتجاهات معلمي ومعلمات الرياضيات نحو الممارسات التأملية؟
 .3هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الممارسات التأملية لدى معلمي الرياضيات في المملكة واتجاهاتهم
نحوها؟
 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الممارسات التأملية لدى معلمي ومعلمات الرياضيات في المملكة تعزى لمتغيرات:
الجنس ،ونوع المؤهل ومستوى الخبرة؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى ما يلي:
-1التعرف على مستوى الممارسات التأملية لدى معلمي الرياضيات في المملكة العربية السعودية.
 -2التعرف على اتجاهات معلمي الرياضيات في المملكة العربية السعودية نحو الممارسات التأملية.
-3فحص العالقة بين الممارسات التأملية لدى معلمي الرياضيات واتجاهاتهم نحوها.
أهمية الدراسة:
تنبثق أهمية هذه الدراسة من االعتبارات اآلتية :
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 .1توجيه أنظار العاملين في الحقل التربوي نحو الممارسات التأملية ،باعتبارها من األفكار المستجدة في الميدان التربوي.
 .2تفتح هذه الدراسة آفاقا ً جديدة أمام الباحثين والمهتمين إلجراء المزيد من الدراسات حول الممارسات التأملية في مختلف
المراحل التعليمية.
ً
ً
 .3توفر هذه الدراسة إطارا نظريا ع ن الممارسات التدريسية التأملية؛ قد تساعد المعلمين في توجيه ممارساتهم التدريسية،
وتوجه المشرفين لتوظيفها كمؤشرات لتقويم السلوك التأملي للمعلمين.

حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة الحالية على عينة من معلمي ومعلمات الرياضيات في المملكة العربية السعودية خالل العام
الدراسي(1437/1436هـ) بإدارتي تعليم حائل والجوف.
مصطلحات الدراسة:
الممارسات التأملية:
في اللغة العربية تأمل األمر أي ساسة ونظر في عاقبته ،وتأمل األمر عرفه بآخره ،والتأ ّمل في لسان العرب ،تأملتُ الشيء
الرجل أي التثبّت في األمر والنّظر فيه ،وقد اقترب المعجم الوسيط إلى حد كبير من المفهوم
أي نظرت إليه متثبتا ً له ،وتأمل ّ
ْ
ّ
مرة بعد أخ َرى ليستيقنه ،أما في
االصطالحي حيث قال :تأ ّمل تلبّث في األمر والنظر ،وتأ ّمل الشي وفيه :تدبّره وأعاد النظر فيه ّ
مجال التربية فمصطلح التعليم التأملي يشير إلى عناصر وخطوات الخبرة العقلية التي يتلقاها المتعلم ،بمعنى األفعال العقلية
والوجدانية التي ينشغل بها األفراد في اكتشاف خبراتهم من أجل التوصل إلى فهم جديد (ابن منظور.)1994 ،
وينظر إلى الممارسة التأملية على أنها وسيلة يستطيع الممارسون بموجبها أن يطوروا مستوى أكبر من الوعي؛ وعيا ً يخلق
فرصا ً للنمو والتطوير المهني (أوسترمان وكوتكامب.)1993 ،2002،
وتعرف الممارسة التأملية أو التأمل الذاتي بأنها :قدرة المعلم أو فرصته لالستغراق أو االندماج في التقويم الذاتي
(.)Sweigrad,2007
وتعرف إجرائياً :بأنها العملية التي يقوم من خاللها معلم الرياضيات بمراجعة ممارساته التدريسية السابقة ،وفحص ما تم تحقيقه
من إنجازات ،واقتراح ما يمكن تطويره من ممارسات بشكل أفضل ،وتحدد بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب في محور
الممارسة التأملية في االستبانة.
اتجاهات المعلمين نحو الممارسة التأملية:
هي مشاعر وآراء ومواقف المعلمين تجاه استقالليتهم في مراجعتهم لممارساتهم التدريسية بصورة ذاتية من أجل النمو
والتطوير المهني للممارسات التربوية بهدف التقييم الذاتي لألداء التدريسي (شاهين.)2012 ،
وتعرف إجرائيا ً بأنها معتقدات المعلمين وقناعاتهم ووجهات نظرهم نحو ممارساتهم التأملية المتعلقة بالتدريس ،وتحدد
بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب في محور االتجاه نحو الممارسة التأملية في االستبانة.
الخلفية النظرية والدراسات السابقة:
تؤكد االتجاهات العالمية الحديثة في برامج إعداد المعلمين على ضرورة االهتمام بتنمية مهارات التأمل في الممارسات
المرتبطة بالتعليم ،بهدف تدريب الطالب المعلمين على التدريس المنظم ذاتياً ،بما يسهم في تطويرهم الذاتي لممارستهم التعليمية
بشكل فعال ،وتنمية كفاءاتهم التعليمية الذاتية ،ومساعدتهم على النمو المهني المستمر على المدى البعيد (المنير ومنسي.)2015 ،
ويع ّد البحث في موضوع الممارسة التأملية ودوره في التعليم قليالً نسبياً ،وذلك لحداثة الموضوع نسبياً ،وبصفة خاصة
على مستوى البحوث العربية ،وعلى الرغم من ذلك توجد بعض الكتابات في هذا المجال ،لكن األدب التربوي لم ّ
يوظف التأمل
توظيفا ً عمليا ً في حجرات الدّراسة (المنير ومنسي.)2009 ،
مفهوم التأمل وأنماطه:
يشير مصطلح التعليم التأملي إلى عناصر وخطوات الخبرة العقلية التي يتلقاها المتعلم ،بمعنى األفعال العقلية والوجدانية
التي ينشغل بها األفراد في اكتشاف خبراتهم من أجل التوصل إلى فهم جديد.
وقد حظيت الممارسات التأملية باهتمام الباحثين بالسلوك التنظيمي ،وقد جاء كتاب دونالد شون The Reflective
 Practitionerالممارس المتأمل معلما ً بارزا ً في هذا النموذج من التفكير التعليمي؛ وقد أ ّكد شون على مساعدة الممارسين
على تطوير قدرتهم على التأمل في أعمالهم من أجل تحسينها من خالل التأمل في الفعل قبل وبعد حدوثه ،وفي عام  1987ألف
دونالد شون  Shon Donaldكتابا ً تحت عنوان الممارس التربوي المتأمل Educating the Reflective
 Practitionerلينتقل بذلك من دائرة الفكرة والتنظير إلى دائرة العمل والتطبيق ،والحقيقة أن التأمل عرف في مجال التعليم
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قبل ذلك ،وكان ديوي حينئ ٍذ ّأول َمن كتب عنه ،الذي بدوره استقى أفكاره من أفالطون وأرسطو وكونفوشيوس ويودا وغيرهم
(أبوعمشة.)2015،
وهناك ثالثة أنماط من السلوك التأملي أوضحها جي ( )Jay,1999فيما يلي:
 التأمل الوصفي :حيث يقوم المشرف بوصف الموضوع الذي يتأمله ويفكر فيه .فالتأمل الوصفي يعنى باإلجابة على
السؤال (ماذا يحدث؟) إال أن عملية التأمل ال تكتفي بسرد الحقائق والوقائع كما هي ،بل تهتم بتحري األوصاف المهمة
ذات المغزى ،رغبة في معرفة الخصائص األساسية للموقف أو الحالة التي نتأمل فيها .ورغم ما يبدو من سهولة
وبدهية هذا النوع ـ أو المرحلة ـ من التأمل إال أنها في الواقع مهمة ،والتساهل بها قد يجر إلى أخطاء مضللة في
التفسير.
 التأمل المقارن  :حيث يقوم المشرف بمقارنة عدد من التفسيرات للموضوع من منظورات مختلفة .وفائدة المقارنة أنها
تفتح المجال الحتماالت متعددة صادرة من مصادر شتى .فينظر المشرف للموضوع من وجهة نظر المعلم أول األمر
أو المرشد الطالبي أو مدير المدرسة ،أو الطالب أنفسهم ،فالتأمل المقارن يسعى إلى البحث عن أرآء أخرى لتنوير
آرائنا المحدودة أو تأكيدها أو دحضها.
ً
 لتأمل التقويمي :حيث يسعى التأمل إلعطاء أحكام ،فينظر المعلم للموضوع في ضوء التفسيرات األخرى واضعا في
اعتباره تغييره إلى األحسن ،بحيث يصبح السؤال المطروح ،ما هو السبيل األفضل ألداء هذا العمل.
مراحل الممارسة التأملية ومستوياتها:
يرى دواني ( )2003أن التأمل يمر بعدة مراحل من خالل التخطيط لإلجراء وتنفيذه ومالحظة نتائجه ويتبلور لديه كل
ذلك ليولد معنى قد يكون جديدا ً للخبرة التي مر بها مما يساعده في اتخاذ القرارات الخاصة باإلجراء الذي تم تنفيذه.
ٍ
وهناك عدة مستويات للممارسة التأملية وذلك تبعا ً للباحث وفلسفته التي ينطلق منها ،وإن بدت متشابهة وقريبة إلى حد ما،
وقد حدد هاتون وسميث ( )Hatton and Smith, 1995خمسة مستويات للتأمل هي:
 .1العقالنية التقنية :وهي التطبيق الفعال للمعرفة التربوية لتحقيق غايات مسلم بها وليست محل تساؤل.
 .2الوصف والتأويل :وهي تحليل االفتراضات والقناعات التي تثوي وراء القرارات والخطط وربطها بالقيم واالتجاهات.
 .3الحوار :ويتضمن المداولة والفهم ووزن وجهات النظر المتباينة واختيار البديل األفضل.
 .4التفكير الناقد  :ويشمل تفكيك المقوالت وإعادة بنائها ورؤية األهداف والممارسات في ضوء المعايير األخالقية.
 .5تأطير وجهات النظر المتعددة :ويضم ن وضع العمل في سياقه المتعدد الجوانب مع ما يترتب عليه من عواقب على
كل سلوك يتخذ ألداء العمل.
أما زمفير وهوي (( )Zimpher and Howeyفي دواني )2003 ،فقد حدّدا أربعة مستويات للتأمل هي:
 .1التقني :استخدام مهارات وتكنيكيات مثل تحسين استخدام الوقت.
 .2العيادي :تفحص ما يجري في الصف ،وعمل تغيرات ضرورية بناء على البحث والتأمل في تلك األعمال ،وقد يتضمن
ذلك بحثا ً إجرائيا ً أو مداولة عملية بيم مجموعة مدرسين.
 .3الشخصي أو الذاتي :االنتقال من التمركز حول الذات إلى استخدام المعرفة لتنوير الممارسة التعليمية.
 .4الناقد :االنتقال من زيادة الوعي بالممارسات التعليمية إلى البحث الناقد والتعاوني إلعادة بناء وتحويل المدرسة
والمجتمع وتفحص األعباء الخفية .وهذا يتطلب أعلى درجات التأمل (دواني.)2003،
وخطوات التأمل للمعلم قد تكون نقطة بدايتها هي المالحظة الذاتية أو مالحظة اآلخرين لبعض المواقف الحياتية المثيرة
لإلشكاالت والتساؤالت ،وهذه المالحظات توجه المسارات المحتملة لألفعال واألفكار الالزمة لمواجهة الموقف أو المشكلة.
()Henderson, James, 1992
وعلى ذلك؛ فإن عملية التأمل تبدأ باكتشاف فجوة في المعتقدات واألعمال ،فقد يقوم المعلم مثالً بالتعبير عن معتقداته
التربوية من خالل الكتابة التفكير بعمق في كيفية تبلور تلك المعتقدات ،حيث إن بعض المعتقدات التربوية تتشكل بفعل الخبرات
السابقة والمعتقدات التي قد يكون بعضها قابالً للفحص وبعضها ليس كذلك ،وعلى ذلك فإن اكتشاف المعتقدات التي تحرك
األفعال تمكن المعلم المتأمل من تكييف أفعاله لتتسق مع المعتقدات التي يعلنها أو يتبناها.
تظهر الممارسة التأملية أثارا ً تربويةً تؤدي إلى نتائج إيجابية لعملية التعلم من خالل تعزيز فعالية الذات حتى الوصول إلى
زيادة االهتمام بتشجيع التالميذ على التأمل والتفكير الناقد وكذلك زيادة االهتمام بتحليل التعليم باإلضافة إلى أن يصبح المعلمون
أقدر على مشاهدة فصولهم وتحليل أحداثها (عطاري وآخرون.)2005 ،
دور الممارسة التأملية في تحسين التعليم:
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تقوم الممارسة التأملية على أساس الخبرة المهنيّة ،ويعتبر التعلم فعاالً ويقود إلى تغيير سلوكي عندما يبدأ بالخبرة ،وبالتحديد
عرف ديوي الممارسة التأملية بأنّه التفكير المتع ّمق بالعمل بنيّة تحسينه ويتضمن التفكير
بالخبرة التي تنطوي على مشاكل ،ولقد ّ
المتعمق عنصر الوعي باألداء والسعي للعثور على معنى لألحداث ،وبذلك تكون وظيفة التأمل البحث الهادف لجالء األفكار
ووضوحها وتحويل الحالة المتسمة بالغموض والحيرة والتناقض والفوضى إلى حالة من الوضوح واالتّساق يبقى مؤقتا ً ورهنا ً
بالظروف واالستنتاجات ،والحلول التي نتوصل إليها هي دائما ً أولية وعلى األكثر قد تتسم بالثبات النسبي وهذا ما يدفع إلى
المزيد من التفكير والتجريب والمناقشة المستمرة والمتأنية (دواني.)2003 ،
وقد أضاف زييتشنر وليستون ( Zeichner and Liston )1996بعدا ً جديدا ً لمفهوم التأمل وهو البعد االجتماعي
للتأمل حيث يؤكدان أن التأمل والحوار بين المجموعات المتقاربة أفضل من التأمل والحوار الفردي ،وأن التأمل مسألة ال تتم إال
من خالل سياق اجتماعي ،وال يمكن أن يثمر إال في المجتمع الذي يعمل فيه المعلمون بصورة تعاونية ،ويحتاج المربون للتأمل
ّ
ألن التعليم عمل معقّد غير روتيني يتطلب الكثير من الجهد والوقت وقدرا ً كبيرا ً من الحكمة واالستبصار ،ذلك أنّه يتم في إطار
سياق متعدد المتغيرات مما يجعل مشكالته تتسم بالغموض.
ويمكن النظر إلى الممارسة التأملية في هذا اإلطار كبديل لعمليات النّمو المهني التقليدية؛ حيث تؤدي إلى زيادة الوعي
الذاتي بالممارسة المهنية ،وكذلك تطوير معرفة جديدة ذات صلة بالممارسة المهنية ،باإلضافة إلى فهم أوسع للمشكالت التي
تواجه الممارسين المتأملين ،ويخلص الباحثون من العرض السابق الى أن الممارس التأملي يلعب دورين مهمين ،أولهما يمكن
تشبيهه بالمستقصي للحقائق ،ومن ناحية أخرى هو ناقد في نفس الوقت يجلس بين الجمهور يراقب األداء ويحلله.
ويساع د التعليم التأملي المعلمين في زيادة الحرية األكاديمية والتخلص من السلوك التقليدي ،والتفاعل أثناء التأمل وذلك
بجذب انتباههم وتحديد سلوكهم وتجنيبهم طرح السؤال التالي :أنا ال أعرف لماذا أفعل هذا اليوم؟ فقد ذكر ديوي أن نمو
الممارسات التأملية للفرد يأتي من خالل تنظيم خبراته وتأملها بما يمكنه من رسم منظوره في التعليم من جديد؛ وتكمن أهمية
التعليم التأملي في وجود عالقة قوية بين التعليم التأملي والتطور المهني للمعلم ،وقد أ ّكدت ذلك "فاريل" حيث توصلت لوجود
عالقة بين التأمل والتطور وأن التأمل يؤدي إلى التطور بسرعة؛ وأكدت أن التطور الناتج من التأمل يؤدي إلى تحسين العمليات
التي تجري داخل الغرفة الصفية وخارجها (أبوعمشة.)2015،
معوقات التأمل:
ال شك أن لكل عمل مهما كانت درجة فائدته أن تواجهه بعض الصعوبات التي قد تحول دون نجاحه الكامل إالّ ببذل بعض
المجهودات الزائدة لتالفيها ،ومن الصعوبات والعقبات التي قد تقف أمام التفكير التأملي ،هي:
 .1التأمل يتطلب وقتاً.
 .2مواجهة مهام معقدة واتخاذ قرارات في ظل ظروف يكتنفها الغموض (بيئة تنفيذ وليس تحليل).
 .3الميل إلعادة إنتاج األنماط التي تعلم بها المدرس واعتاد عليها.
 .4العزلة التقليدية واتباع منحنى التجربة والخطأ والتعلم بالعمل.
ولعل تلك المعوقات إذا ما تم مقارنتها بالنتائج التي سيتم تحقيقها لدى التالميذ من خالل الممارسة التأملية فالتغلب عليها
يستحق مواجهة تلك المعوقات ،ولعل من أبرز النتائج التي يهدف المعلمون التأمليون تحقيقها لدى تالميذهم أن يكونوا قادرين
على مناقشة األفكار وإيجاد العوامل ذات االرتباط ،والتخطيط ،ودراسة االحتماالت والتفسيرات ،واتخاذ القرارات ،واحترام
والتعرف والمقارنة ،واالختيار ،وإيجاد طرق أخرى ،والبداية والتنظيم ،والتركيز ،والدّمج،
وجهات النظر ،والتمييز والتحليل
ّ
واالستنتاج ،واالستقراء ،وطرح األسئلة ،وإيجاد مفاتيح الحل ،والتوقع  ،واالعتقاد ،وإبراز العواطف والقيم ،والتنشيط والتوضيح
(كنعان وحسين.)2004 ،
وفيما يتعلق بالدراسات والبحوث السابقة المتعلقة بمجال الممارسة التأملية لدى المعلمين؛ فقد هدفت دراسة بيردو
( )Pedro, 2005إلى الكشف عن كيفية تشكيل المعلمين قبل الخدمة لمفاهيم الممارسة التأملية ،وكيف استفادوا من هذه المفاهيم
في ممارساتهم ،وقد أوضحت النتائج أن المعلمين لديهم تعريفات متعددة لممارسة التأمل ،كما تبين أن هناك تركيزاً على الخبرات
السابقة أثناء ممارسة التأمل .كما أشارت النتائج إلى أن المعلمين لديهم معرفة عامة في التأمل.
وأشارت دراسة أجنور وبادماس ( )Ogonor and Badmus, 2006إلى بحث أثر التدريس التأملي على معتقدات
الطلبة المعلمين نحو أدوارهم المستقبلية ،ولتحقيق هذه الغاية تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من ( )304طالبا ً وطالبة من
طلبة إحدى الجامعات في نيجيريا ،في السنة الدراسية األخيرة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن معتقدات الطلبة المعلمين للتدريس
التأملي قد تمثلت في التأثير على معارفهم الحالية والسابقة في التربية ،وعلى نموهم المهني وعلى خبراتهم السابقة ،كما أشار
معظم أفراد العينة إلى أن التدريس التأملي يحفزهم على اإلصرار نحو التميز.
وفي دراسة إيلسون ( )Ellison, 2008التي هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج تدريبي قائم على التدريس التأملي
لدى معلمي المدارس األساسية ،طبقت الدراسة على ( )6معلمين توزعوا على مجموعتين كل منهما ثالثة إحداهما للرياضيات
واألخرى للعلوم ،وأشارت نتائج الدراسة الى وجود مخرجات إيجابية لتطبيق هذا البرنامج على الممارسات الصفية للمعلمين
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المشاركين في البرنامج ،تمثلت في االستمتاع باالندماج التشاركي ،والحوار التأملي الناقد ،وتطوير المناهج الدراسية ،وقد انعكس
إيجابا ً على مخرجات تعلم الطلبة داخل الصف.
أما دراسة كليج ( )Klug,2010فقد اهتمت باستكشاف األساليب التي يستخدمها المعلمون في ممارساتهم التأملية وآلية
تعزيز الممارسات التأملية لدى المعلمين ،وقد شارك في الدراسة  12معلما ً من معلمي المرحلة الثانوية .وقد أوضحت نتائج
الدراسة أن للخبرة دورا ً إيجابيا ً في تعزيز الممارسات التأملية لدى المعلمين ،كما أشارت الدراسة أيضا الى أن للمعتقدات السابقة
لدى المعلمين عالقة بممارساتهم التأملية ،وأوصت الدراسة بأن يكون هناك رؤية لتعزيز الممارسات التأملية لدى المعلمين ،وأن
هناك قواسم مشتركة بين المعلمين في ممارساتهم التأملية.
وفي دراسة (األستاذ ) 2011،التي اهتمت بالتعرف على مستوى القدرة على التفكير التأملي في المشكالت التعليمية التي
يواجها معلمي العلوم عند تنفيذ المهمات التعليمية ،وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى
القدرة على التفكير التأملي في ضوء متغيرات الجنس والمؤهل والمؤسسة التعليمية ،في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية
تعزى لمتغير الخبرة لصالح ذوي الخبرة الطويلة ،كما كشفت النتائج عن أن مستوى القدرة على التفكير التأملي من خالل التأمل
في المشكالت التي يواجها المعلمين يقل عن المعدل االفتراضي المحدد بنسبة .%70
كما أشارت دراسة شاهين ( )2012إلى الكشف عن مستوى الممارسات التأملية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس
المفتوحة وعالقتها باتجاهاتهم نحو التطور المهني الذاتي في ضوء بعض المتغيرات ،وأوضحت النتائج أنه ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسط الدرجات وفقا ً لمتغيرات المؤهل والكلية وعدد سنوات الخبرة والحالة الوظيفية ،وأن هناك عالقة
دالة إحصائية بين اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو التطور المهني الذاتي ودرجة ممارساتهم التأملية ،كما كشفت النتائج أن
درجة الممارسات التأملية ألعضاء هيئة التدريس كانت متوفرة بدرجة عالية.
وفي دراسة (ريان )2013 ،التي سعت إلى التعرف على درجة الممارسة التأملية لدى معلمي الرياضيات وعالقتها بفاعلية
الذات التدريسية ،وقد أظهرت النتائج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة الممارسات التأملية وفقا ً لمتغير
الخبرة لصالح المعلمين ذوي الخبرة القصيرة ،كما أن درجة الممارسات التأملية لدى معلمي الرياضيات كانت مرتفعة ،بينما ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية وفقا ً لمتغير الجنس والمديرية والمؤهل ،وقد وجدت عالقة دالة احصائيا ً بين متوسطات درجة
الممارسات التأملية ودرجة فعالية الذات التدريسية.
واهتمت دراسة كافاناج وماك ماستر ( )Mcmaster, 2015 & Cavanaghببحث الممارسات التأملية للمعلمين قبل
الخدمة ،وأشارت الى أحد الجوانب السلبية اثناء المراقبة وهو أن االهتمام كان منصبا ً على إجراءات المعلم وإدارة الصف بدالً
من التركيز على المتعلم ،كما أشارت النتائج إلى أن رصد المعلمين قبل الخدمة لبعض الممارسات التي ساعدتهم على التأمل
في ممارساتهم داخل غرفة الصف قد أسهمت بشكل أفضل في تقديمهم للدروس بصورة فعالة.
تعقيب على الدراسات السابقة:
يتضح من العرض السابق للدراسات السابقة الدور المهم والجوهري للممارسة التأملية لدى المعلمين في التغلب على
الجوانب السلبية المتعلقة بتقديم الدرس ،وأهمية الممارسة التأملية في التطور المهني الذاتي لديهم ،كما أن هناك تأثيراً للتدريس
التأملي على م عتقدات الطلبة المعلمين نحو أدوارهم المستقبلية وأنه يحفزهم نحو التميز ،وأشارت بعض الدراسات الى وصف
واستكشاف األساليب التي يستخدمها المعلمون في ممارساتهم التأملية وآلية تعزيز الممارسات التأملية لدى المعلمين ،وأن هناك
قواسم مشتركة بين المعلمين في ممارساتهم التأملية ،كما أن للخبرة دورا ً إيجابيا ً في تعزيز الممارسات التأملية لدى المعلمين،
كما أشارت بعض الدراسات أيضا الى أن للمعتقدات السابقة لدى المعلمين عالقة بممارساتهم التأملية و لكن لم تتناول الدراسات
السابقة بشكل مباشر عالقة الممارسة التأملية باالتجاهات نحوها.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعرفه العساف ( ،1996ص )189بأنه "المنهج الذي يرتبط بظاهرة معاصرة
بقصد وصفها وتفسيرها".
مجتمع الدراسة وعينتها:
اشتمل مجتمع الدراسة على جميع المعلمين والمعلمات لمادة الرياضيات في إدارتي التعليم بمنطقتي حائل والجوف .وتكونت
عينة الدراسة من ( )400معلم ومعلمة لمادة الرياضيات 220 ،معلما ً ومعلمة من منطقة حائل و 180معلما ً ومعلمة من منطقة
الجوف ،وقد اختيروا بطريقة العينة العشوائية البسيطة.
أداة الدراسة :
استبانة "الممارسة التأملية لمعلمي ومعلمات الرياضيات واتجاهاتهم نحوها"
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قام الباحثون بإعداد أداة الدراسة وهي" استبانة الممارسة التأملية لدى معلمي ومعلمات الرياضيات واتجاهاتهم نحوها"
وقد اشتملت على قسمين :األول تضمن بيانات أولية عن عينة البحث ،والثاني تضمن  17عبارة مصنفة في محورين؛
أحدهما يتعلق بممارسة التأمل ( 7عبارات) واآلخر يتعلق باالتجاهات نحو التأمل ( 10عبارات).
وتتم اإلجابة على كل فقرة من خالل خمسة خيارات على مقياس ليكرت ،وتعطى الدرجات من األعلى إلى األدنى
لجميع فقرات االستبانة في حالة الفقرات اإليجابية وذلك وفقا ً للتدريج من خمس إلى واحد درجة من خالل تدريج القياس
(عالية جداً ،عالية ،متوسط ،منخفضة ،منخفضة جداً) على الترتيب ،وينعكس التدريج في حالة الفقرات السلبية.
صدق وثبات االستبانة:
صدق المحكمين:
عرضت الصورة األولية ألداة الدراسة على ( )6من أعضاء هيئة التدريس بقسم المناهج بكلية التربية جامعة الملك سعود،
وطلب من المحكمين تحديد انتماء أو عدم انتماء العبارة إلى المحور الذي تنتمي إليه ومدى وضوحها ،وإضافة ما يرونه من
تعديالت مناسبة ،وقد تمت االستفادة من آراء المحكمين في إعادة صياغة أو تعديل بعض العبارات واختصار بعض العبارات
الطويلة ،وقد أسفرت عملية صدق المحكمين على أن كل عبارة تنتمي إلى المحور الفرعي الخاص بها؛ وأن جميع فقرات
االستبانة وعددها ( )17صالحة إلجراءات الصدق والثبات بالطرق اإلحصائية.
ثبات األداة:
تم حساب ثبات األداة بعد تطبيقها على العينة االستطالعية من خارج عينة البحث حيث كان عددهم ( )110معلما ومعلمه
من إدارتي التعليم بحائل والجوف ،وذلك باستخدام معامل ألفا ،في حالة حذف درجة الفقرة من الدرجة الكلية للمحور الذي تقيسه
الفقرة ،فوجد أن جميع معامالت ألفا ألي فقرة أقل من معامل ألفا العام للمحور الذي تنتمي إليه الفقرة ككل ،وهذا يعني أن تدخل
الفقرة ال يؤدي إلى خفض معامل ثبات ألفا العام الذي تنتمي إليه الفقرة ،أي أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات .ويوضح
الجدول ( )1جميع معامالت الثبات لفقرات المحورين.
جدول ( )1معامالت ثبات ألفا ( )αلفقرات محوري االستبانة “ مدى الممارسة التأملية لمعلمي ومعلمات الرياضيات
واتجاهاتهم نحوها" ومعامل ثبات ألفا (  ) αلكل محور ككل
المحور األول " مدى الممارسة التأملية لدى معلمي المحور الثاني " اتجاهات معلمي الرياضيات نحو الممارسة
التأملية "
"
الرياضيات
معامل ألفا بعد حذف درجة المفردة
رقم العبارة
معامل ألفا بعد حذف درجة المفردة
رقم العبارة
0.292
1
0.897
1
0.384
2
0.888
2
0.272
3
0.884
3
0.385
4
0.887
4
0.283
5
0.889
5
0.381
6
0.887
6
0.324
7
0.904
7
0.383
8
0.385
9
0.352
10
معامل ألفا للمحور ككل = 0.386
معامل ألفا للمحور ككل = 0.906
االتساق الداخلي:
تم حساب االتساق الداخلي لمحوري االستبانة من خالل حساب معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية على المحور
الذي تقيسه الفقرة ،فوجد أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا ً عند مستوي  0.01والجدول ( )2يبين قيم معامالت ارتباط
كل فقرة بالدرجة الكلية وذلك لكل محور من محوري االستبانة.
جدول ( )2معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية وداللتها اإلحصائية لكل محور من محوري االستبانة
المحور األول " مدى الممارسة التأملية لدى معلمي المحور الثاني " اتجاه معلمي الرياضيات نحو الممارسة
التأملية "
"
الرياضيات
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رقم
العبارة

معامل ارتباط العبارة بالدرجة الكلية للمحور رقم
العبارة
الذي تنتمي إليه

معامل ارتباط العبارة بالدرجة الكلية للمحور
الذي تنتمي إليه

1

**0.778

1

**0.534

2
3
4
5
6
7

**0.833
**0.857
**0.841
**0.826

2
3
4
5
6
7
8
9
10

**0.3.6
**0.570
**0.334
**0.561
*0.195
**0.479
*0.207
**0.338
**0.395

**0.837
**0.608

(**) دال عند مستوي0.01
(* ) دال عند مستوى 0.05
ثبات محوري لالستبانة:
تم حساب ثبات محوري االستبانة بواسطة حساب معامالت ثبات ألفا وكذلك معامالت ثبات التجزئة النصفية لجتمان ،لكل
محور على حده من محوري االستبانة فكانت قيم معامالت الثبات كما هي مبينة بالجدول (.)3
جدول ( )3قيم معامالت الثبات ألفا وثبات التجزئة النصفية لجتمان للمحاور الفرعية الثالثة
التجزئة ثبات التجزئة النصفية
ثبات ألفا(  )αثبات
المقياس
لسبيرمان –براون
النصفية لجتمان
كرونباخ
المحور األول "مدى الممارسة التأملية لدى معلمي
0.842
0.804
0.906
الرياضيات " عدد الفقرات= 7
المحور الثاني " اتجاهات معلمي الرياضيات نحو
0.588
0.571
0.386
الممارسة التأملية “
عدد الفقرات =10
ومن هنا يتبين أن االستبانة تتمتع بصدق وثبات مناسب لمحوري االستبانة المستخدمة في الكشف عن مدى الممارسة
التأملية لمعلمي ومعلمات الرياضيات واتجاهاتهم نحوها ويوضح االستبانة في صورتها النهائية .
نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:
تم التوصل إلى نتائج الدراسة من خالل اإلجابة على مشكلة الدراسة وتساؤالتها في ضوء إجراء التحليالت والمعالجات
اإلحصائية للبيانات التي تم الحصول عليها من خالل التطبيق على عينة البحث النهائية وعددها  400معلم ومعلمة.
نتائج السؤال األول ومناقشتها وتفسيرها:
ينص السؤال األول على :ما مستوى الممارسات التأملية لدى معلمي ومعلمات الرياضيات في المملكة العربية السعودية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل بيانات عينة الدراسة باستخدام البرنامج اإلحصائي  SPSSللتحليالت اإلحصائية في
مجال العلوم االجتماعية ،وذلك من خالل الوصف اإلحصائي الستجابات أفراد عينة الدراسة ،لحساب المتوسطات واالنحرافات
المعيارية واألوزان النسبية وترتيباتها وذلك لعبارات االستبانة المتعلقة بالمحور األول ،الذي يقيس مستوى الممارسة التأملية
لمعلمي ومعلمات الرياضيات من خالل درجة الموافقة عليها وفقا ً للمقياس الخماسي المتدرج باالستبانة والجدول ( )4يبين
نتائج البحث المتعلقة بمدى الممارسة التأملية لمعلمي ومعلمات الرياضيات وفقا ً الستجاباتهم على فقرات االستبانة.
جدول ( )4نتائج البحث المتعلقة بمدى الممارسة التأملية لمعلمي ومعلمات الرياضيات
مسلسل العبارات

1
2
3

ممارسة التأمل أثناء كتابة خطة الدرس.
ممارسة التأمل أثناء تنفيذ الدرس.
ممارسة التأمل بعد نهاية الدرس.

المتوسط االنحراف
المعياري
3.85
3.82
3.63

0.93
0.95
0.97

الوزن
النسبي

الترتيب

0.770
0.764
0.726

3
4
7
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0.96

ممارسة التأمل بعد نهاية تدريس وحدة أو فصل من 3.66
4
الكتاب.
2
0.782
0.95
ممارسة التأمل بعد زيارة المشرف أو مدير المدرسة3.91 .
5
6
0.730
1.07
3.65
ممارسة التأمل بعد لقاء أولياء األمور.
6
1
0.808
0.97
4.04
ممارسة التأمل بعد الحصول على دورة تدريبية.
7
ويتضح من الجدول ( )4أن نسبة الموافقة على فقرات المحور األول المتعلق بمدى ممارسات التأمل لدى معلمي ومعلمات
الرياضيات قد بلغت درجة عالية وذلك على غالبية فقرات المحور ،وقد جاءت أعلى ثالث فقرات من حيث درجة ترتيب الوزن
النسبي للمتوسط ونسب الموافقة هي الفقرات أرقام ،1 ،5، 7 :على الترتيب من خالل الوزن النسبي للمتوسط،0.81 :
 ،0.77 ،0.78وهي الفقرات التالية على الترتيب:
 ممارسة التأمل بعد الحصول على دورة تدريبية. ممارسة التأمل بعد زيارة المشرف أو مدير المدرسة. ممارسة التأمل أثناء كتابة خطة الدرس.وهذا يشير إلى أهمية الممارسة التأملية من قبل عينة الدراسة حيث نسب األوزان النسبية للمتوسط تكون متوفرة بدرجة
عالية ،وإن أعلى نسبة هي الفقرة ( ) 7والمتعلقة بممارسة التأمل بعد الحصول على دورة تدريبية ،مما يشير إلى أهمية الدورة
التدريبية في التدريب على كيفية الممارسة التأملية وآلياتها وتوظيفها لصالح المعلم والمتعلم ،حيث إنها تعمل على زيادة الخبرة
لدى المعلمين لالستفادة من الممارسة التأملية ،وقد أشارت دراسة كلوج  )Klug (2010إلى إن الخبرة لها دور إيجابي في
تعزيز الممارسات التأملية.
وكذلك ممارسة التأمل بعد زيارة المشرف أو مدير المدرسة ألن هذه الزيارة ربما تعطي دافعا ً للمعلم للممارسة هذه اآللية
وتوظيفها لتطوير نموه المهني ومواصلة تقدمه الوظيفي ،في حين جاءت أقل ثالث فقرات من حيث درجة الموافقة4 ،6 ،3 :
على الترتيب بنسب مئوية من خالل الوزن النسبي للمتوسط  0.732 ،0.730 ،0.726وعلى الرغم من كونها أقل الفقرات
من حيث درجة الموافقة إال أنها تملك درجات موافقة عالية بسبب أن التفاوت بين المتوسطات الوزنية للفقرات ضئيلة جداً أو
متقاربة وهذه الفقرات هي على الترتيب:
 ممارسة التأمل بعد نهاية الدرس. ممارسة التأمل بعد لقاء أولياء األمور. ممارسة التأمل بعد نهاية تدريس وحدة أو فصل من الكتاب.ومماسبق يتضح أن جميع متوسطات فقرات الممارسات التأملية تعتبر عالية حيث ال يقل الوزن النسبي للفقرات عن
 ، 0.70وهذا يدل على أهمية الممارسة التأملية وذلك لدورها الرئيس في عملية التعلم واالستفادة منها في العملية التدريسية
وتحسين مستوى تحصيل الطالب وذلك وفقا ً آلراء عينة البحث ،فإن استجاباتهم تكشف عن أن هذه الممارسات التأملية يكون
لها أثر على النمو المهني للمعلم وزيادة المستوى التحصيلي لطالبه والقدرة على توظيف المادة المتعلمة والتعلم العميق للمادة
الدراسية وتحليلها وربطها باألمور الحياتية والواقع العملي.
وهذا ما أشار إليه ريان ( )2013حيث توصل إلى أن درجة الممارسة التأملية لدى معلمي الرياضيات مرتفعة ،مما يشير
إلى وعي عينة الدراسة بأهمية الممارسة التأملية لكل من المعلمين والمتعلمين على حد سواء.
نتائج السؤال الثاني ومناقشتها وتفسيرها:
ينص السؤال الثاني على :ما اتجاهات معلمي ومعلمات الرياضيات نحو الممارسات التأملية؟
الجدول ( ) 5يبين نتائج البحث المتعلقة باتجاهات أفراد العينة نحو الممارسة التأملية وفقا ً الستجاباتهم على فقرات المحور
الخاص باالتجاهات.
جدول ( )5نتائج البحث المتعلقة باتجاهات أفراد عينة الدراسة من المعلمين والمعلمات حول التوجهات نحو الممارسة التأملية
المتوسط االنحراف المعياري الوزن النسبي الترتيب
مسلسل العبارات

1
2
3
4
5

3.93
الممارسة التأملية عمل ممتع.
2.64
الممارسة التأملية عمل ممل.
3.65
الممارسة التأملية عمل مفهوم.
2.78
الممارسة التأملية عمل مربك
الممارسة التأملية عمل معزز للنجاح3.85 .

1.11
1.22
1.03
1.27
1.22

0.732

0.786
0.528
0.730
0.556
0.770

5

1
8
4
7
2
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10
0.494
1.17
2.47
الممارسة التأملية عمل محبط.
6
5
0.670
1.18
3.35
الممارسة التأملية عمل سهل.
7
6
0.590
1.18
2.95
الممارسة التأملية عمل صعب.
8
3
0.764
1.14
3.82
الممارسة التأملية عمل مهم.
9
9
0.506
1.19
2.53
الممارسة التأملية عمل هامشي.
10
ويتضح من الجدول ( )5أن نسبة الموافقة على فقرات المحور الثاني المتعلق باتجاهات أفراد عينة الدراسة من المعلمين
والمعلمات حول االتجاهات نحو الممارسة التأملية قد بلغت درجة متوسطة وذلك على غالبية فقرات المحور ،وقد جاءت أعلى
ثالث فقرات من حيث درجة الموافقة الفقرات 9 ، 5 ،1 :على الترتيب من خالل الوزن النسبي للمتوسط 0.77 ، 0.79 :
0.76 ،
وهي الفقرات التالية على الترتيب:
 الممارسة التأملية عمل ممتع. الممارسة التأملية عمل معزز للنجاح. الممارسة التأملية عمل مهم.وتؤكد هذه النتيجة ما توصل إليه دراسة أجنور وبادماس ( )Ogonor and Badmus, 2006من أن التدريس التأملي
يحفز لإلصرار نحو التميز وارتباط هذه النتيجة مع الفقرة ( )5التي تشير إلى أن الممارسة التأملية عمل معزز ودافع للنجاح.
في حين جاءت أقل ثالث فقرات من حيث درجة الموافقة الفقرات 2 ،10 ،6 :على الترتيب من خالل الوزن النسبي
للمتوسط ،0.53 ،0.51 ،0.49 :وهذه الفقرات هي على الترتيب:
 الممارسة التأملية عمل محبط. الممارسة التأملية عمل هامشي. الممارسة التأملية عمل ممل.وتكشف هذه النتائج عن أن أقل الفقرات تأثرا ً من حيث درجة الموافقة هي الفقرة ( )6بنسبة  0.49المتعلقة بعبارة
"الممارسة التأملية عمل محبط" ،وهذا يشير إلى وعي عينة الدراسة باتجاهاتهم االيجابية بدرجة كبيرة نحو الممارسة التأملية
حيث إن الفقرات التي تنحو منحا ً سلبيا ً قد جاءت استجابتهم عليها بدرجة ضعيفة إلى حد ما رغم أن معظمها حول المتوسط
0.50؛ إال أنها ضعيفة إذا قورنت بالفقرات العليا أو المتوسطة المتعلقة بهذه االتجاهات.
وقد أشارت دراسة كافاناج وماك ماستر ( )Mcmaster, 2015 & Cavanaghإلى أن االهتمام بالممارسة التأملية
يسهم بشكل أفضل في تقديم وعرض الدروس واالستفادة المهنية وإدارة الصف؛ مما يدعم نتيجة الدراسة الحالية وكون اتجاهاتهم
ايجابية بدرجة عالية نحو الفقرات التي تدعم وتؤكد الدور الفعال للممارسة التأملية في عملية التعلم.
أما باقي الفقرات في هذا المحور فقد تراوحت متوسطاتها الوزنية بين  0.56إلى 0.73وهي كذلك نسب متوسطات
وزنية فوق المتوسط ودرجة موافقة عليها جيدة ،مما يشير إلى التوجهات العالية وااليجابية ألفراد العينة عن أهمية الممارسات
التأملية لكل من المعلمين والمعلمات ودورها في تطوير وتحسين عملية التعلم.
نتائج السؤال الثالث ومناقشتها وتفسيرها:
ينص السؤال الثالث على :هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الممارسات التأملية لدى معلمي
الرياضيات في المملكة واتجاهاتهم نحوها؟".
الجدول ( )6يبن معامالت االرتباط المتعلقة بإجابة هذا السؤال.
جدول ( )6معامالت االرتباط بين توجهات معلمي ومعلمات الرياضيات نحو الممارسة التأملية ومدى ممارستهم لها
الممارسة اتجاه معلمي ومعلمات الرياضات نحو الممارسة
مدى
المتغير
التأملية
التأملية
**0.243
1
مدى الممارسة التأملية
1
اتجاه معلمي ومعلمات الرياضات نحو الممارسة **0.243
التأملية
ً
(**) دال إحصائيا عند مستوى 0.01
ويتبين من بيانات الجدول () 6أن هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيا ً بين مدى الممارسة التأملية واتجاهات معلمي
ومعلمات الرياضات نحوها مما يشير إلى وعي عينة الدراسة بأهمية الممارسة التأملية للتطور المهني للمعلم.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ريان ( )2013من كون هذه العالقة اإليجابية تؤدي إلى التطور المهني للمعلم مما يسهم
في تحسين ممارساته التدريسية بشكل أفضل من خالل تقديم وعرض المادة التعليمية واالستفادة من هذه الممارسات التأملية في
التطور المهني وضبط وإدارة الصف وتحسين مخرجات التعلم.
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نتائج السؤال الرابع ومناقشتها وتفسيرها:
ينص التساؤل الرابع على هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الممارسات التأملية لدى معلمي ومعلمات الرياضيات
في المملكة تعزى لمتغيرات :الجنس ،ونوع المؤهل ومستوى الخبرة؟
للجنس أو النوع (ذكر  /أنثى) ونوع المؤهل :وفقا ً
أوالً :الفروق في مدى الممارسة التأملية واالتجاهات نحوها
تم استخدام اختبار (ت) للكشف عن داللة فروق المتوسطات في مدى الممارسة التأملية والتوجهات نحوها وفقا ً لمغيري
الجنس ونوع المؤهل والجدول ( )7يبن ذلك.
جدول ( )7داللة فروق المتوسطات في مدى الممارسة التأملية والتوجهات نحوها وفقا ً لمغيري الجنس ونوع المؤهل
مستوى
المتغير
د ح قيمة ت
ع
م
المجموعة ن
محوري االستبيان
الداللة
3.96 27.35 194
متغبر الجنس مدى الممارسة التأملية لدى ذكور
0.004 2.901 398
5.77 25.88 206
إناث
معلمي ومعلمات الرياضيات
أو النوع
اتجاهات معلمي ومعلمات
5.90 32.71 194
ذكور
0.016 2.418 398
الرياضيات نحو الممارسة
5.26 31.34 206
إناث
التأملية
تربوي
متغير نوع
4.90 26.85 285
مدى الممارسة التأملية لدى
0.093 1.682 398
غير
المؤهل
5.36 25.90 115
معلمي ومعلمات الرياضيات
تربوي
اتجاهات معلمي ومعلمات تربوي
5.98 32.53 285
0.002 3.087 398
الرياضيات نحو الممارسة غير
4.34 30.63 115
تربوي
التأملية
يتبين من الجدول ( )7أن هناك فروقا ً دالة إحصائية بين الذكور واإلناث في مدى الممارسة التأملية واالتجاهات نحوها
لصالح الذكور والفروق جميعها دالة عند مستوى ()0.05 ≥ α
ويتضح كذلك أن هناك فروقا ً دالة عند مستوى ( )0.05 ≥ αفي االتجاهات نحو الممارسة التأملية وفقا لمتغير نوع المؤهل
لصالح التربويين ،في حين ال توجد فروق دالة إحصائية في مدى الممارسة التأملية تعزى إلى متغير نوع المؤهل (تربوي /غير
تربوي) ،وتختلف هذه النتيجة مع دراسة األستاذ ( )2011التي أشارت إلى أنه ال توجد فروق بين الممارسة التأملية تعزى إلى
الجنس أو المؤهل.
ويمكن تفسير نتيجة الدراسة الحالية من كون الفروق في الممارسة التأملية واالتجاهات نحوها لصالح الذكور باعتبار أن
الذكور لديهم قدرة أكبر على التأمل والتفكير المرتبط بالجوانب العقلية في حين اإلناث يركزن أكثر على الجوانب االنفعالية أو
الوجدانية في التعلم والتركيز على استخدام أساليب التعلم السطحية وحرصهن على نجاح الطالبات بشكل أكبر (السعايدة.)2016 ،
أما بالنسبة الهتمام التربويين عن غيرهم باالتجاهات نحو الممارسة التربوية فقد يعود ذلك إلى اهتمام التربويين بهذا المفهوم
الحديث الذي يشجع على التعلم والفهم أكثر من الحفظ ،وأنه يكون أكثر مناسبة في تطوير طرق التدريس ومساعدة الطالب على
الفهم العميق للمادة المتعلمة أكثر من غير التربويين الذين ربما يركزون فقط على الجانب األكاديمي للمادة وال يركزون على الجوانب
التربوية في التعلم واإلنجاز فهم يركزون أكثر على المادة األكاديمية أكثر من األمور التربوية والمهنية المتعلقة بالجاني التدريسي.
ثانيا :الفروق في مدى الممارسة التأملية والتوجهات نحوها وفقا ً لمتغير الخبرة
لبيان داللة واتجاه الفروق ف ي مدى الممارسة التأملية والتوجهات نحوها وفقا ً لمتغير الخبرة ثم استخدام تحليل التباين
األحادي  ANOVAباستخدام البرنامج اإلحصائي  SPSSللمقارنة بين داللة متوسطات القدرة وفي أي اتجاه باستخدام
المقارنات البعدية من خالل طريقة شفيه .والجدول ( )8يبين قيمة " ف " وداللتها اإلحصائية لبيان داللة الفروق بين مدى
الممارسة التأملية واالتجاهات نحوها وفقا ً لمتغير الخبرة.
جدول ( :) 8قيمة " ف " وداللتها اإلحصائية (تحليل التباين األحادي) لبيان داللة الفروق بين مدى الممارسة التأملية
واالتجاهات نحوها وفقا ً لمتغير الخبرة (ثالثة مستويات)
مستوى
قيمة
متوسط
درجات
مجموع
البيان
المتغير
الداللة
"ف"
المربعات
الحرية
المربعات
مدى الممارسة التأملية
للمعلمين والمعلمات

بين
المجموعات

163.442

2

81.721

3.206

0.042

592

داخل
المجموعات
400
9570.570
المجموع
الكلي
0.047 3.081
93.305
2
186.610
بين
اتجاهات المعلمين والمعلمات المجموعات
نحو الممارسة التأملية
30.286
398 11175.592
داخل
المجموعات
400 11362.202
المجموع
الكلي
ومن الجدول ( )8يتضح أن
 -1قيمة "ف" بلغت  3.206بالنسبة لمدى الممارسة التأملية وهي دالة عند مستوى (.)0.05 ≥ α
 -2قيمة "ف" بلغت  3.081بالنسبة لالتجاهات نحو الممارسة التأملية وهي دالة عند (.)0.05 ≥ α
ولبيان وجهة الفروق بين المتغيرات تم استخدام اختبار شفيه للمقارنات البعدية المتعددة كما بالجدول ( )10ويوضح الجدول ()9
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل محور من محوري االستبانة في ضوء تصنيف متغير الخبرة إلى ثالثة مستويات كما
هو مبين بالجدول
جدول ( )9المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل محور من محوري االستبانة في ضوء تصنيف متغير الخبرة إلى ثالثة
مستويات
العدد المتوسط االنحراف المعياري
البيان
المتغير
9407.128

398

25.494

4.76 27.72 95
أقل من خمس سنوات
مدى الممارسة التأملية
من خمس إلى عشر سنوات 5.17 25.87 118
للمعلمين والمعلمات
5.12 26.53 187
أكثر من عشر سنوات
6.25 33.07 95
أقل من خمس سنوات
اتجاه المعلمين والمعلمات نحو الممارسة التأملية من خمس إلى عشر سنوات 5.26 31.36 118
5.24 31.44 187
أكثر من عشر سنوات
والجدول ( )10يبين نتائج اختبار شفيه للمقارنات البعدية المتعددة وفيما يلي بيان ذلك نتائج اختبار شفيه للمقارنات البعدية المتعددة
وفقا ً لمتغير الخبرة (أقل من خمس سنوات (  ، ) 1من خمس إلى عشر سنوات ( ، )2أكثر من عشر سنوات (  ) )3بالنسبة لمدى
الممارسة التأملية للمعلمين والمعلمات واتجاهات المعلمين والمعلمات نحوها
جدول ( )10يبين نتائج اختبار شفيه للمقارنات البعدية المتعددة
البيان الفرق بين المتوسطات مستوى الداللة اإلحصائية
المتغير
1-2
مدى الممارسة التأملية للمعلمين والمعلمات
1-3
2-1
2-3
3-1
3-2
اتجاه المعلمين والمعلمات نحو الممارسة التأملية 1-2
1-3
2-1
2-3
3-1
3-2

*1.849
1.193
*1.8490.6561.1930.656
1.709
1.623
1.7090.0861.6230.086

0.05
0.19
0.05
0.59
0.19
0.59
0.11
0.07
0.11
0.99
0.07
0.99
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* فرق المتوسط دال إحصائيا ً عند مستوى 0.05
ً
ويتضح من الجدول ( )10أن هناك فرقا ً ًدالة إحصائيا عند مستوى ( )0.05 ≥ αبين متوسطي عينة الدارسة منخفضي
الخبرة (أقل من خمس سنوات) ومتوسطي الخبرة (من خمس إلى عشر سنوات) في مدى الممارسة التأملية فقط لصالح المعلمين
والمعلمات منخفضي الخبرة (أقل من خمس سنوات) ،أما المحور اآلخر الخاص باالتجاهات نحو الممارسة التأملية فلم توجد
فروق دالة إحصائيا وفقا ً لتصنيفات متغير الخبرة.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ريان ( )2013من وجود فروق ذات داللة إحصائية في الممارسة التأملية وفقا للخبرة لصالح
الخبرات القصيرة ،وتختلف مع دراسة األستاذ ( )2011من توجه هذه الفروق لصالح الخبرات الطويلة.
ويمكن تفسير هذه النتيجة المتعلقة بالفروق في الممارسة التأملية بين ذوي الخبرة المنخفضة والخبرة المتوسطة لصالح
عينة الدراسة ذوي الخبرة المنخفضة حيث إن ذوي الخبرة المنخفضة يحتاجون إلى تدريب أكثر وتفكير بعمق أكبر في المادة
المتعلمة من أجل المساعدة في توصيل المعلومات للطالب والتفاعل حول المادة التعليمية بصورة تربوية ثرية ،من أجل مساعدة
الطالب لتوظيف ما يتعلمونه من خالل التأمل والتعمق والنظر والتحليل في المادة الدراسية والتمييز بين فقراتها والتقصي
يكون لديهم دافعا ً قويا ً للتطوير المهني في بداية حياتهم الوظيفية ورغبتهم في االستفادة من المشرفين وذوي الخبرات
والنقد ،مما ّ
الطويلة في العملية التدريسية لتفعيل الممارسات التأملية من أجل نموهم المهني وتطويرهم الوظيفي والتوصل إلى تكيف ورضى
أكبر مع البيئة التعليمية.
التوصيات والمقترحات:
في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثون بالتوصيات والمقترحات اآلتية:
 توجيه أنظار العاملين في الحقل التربوي نحو الممارسات التأملية ،باعتبارها من األفكار المستجدة على الميدان التربوي
في المملكة العربية السعودية.
 العمل على مساعدة المعلمين في توجيه ممارساتهم التدريسية ،والمشرفين في توظيفها كمؤشرات لتقويم السلوك التأملي
للمعلمين.
3 العمل على تعزيز الوعي باألفكار واألفعال لدى المعلمين والمعلمات كوسيلة لتطوير النمو المهني لديهم.
 العمل على نشر ثقافة الممارسات التأملية لدى المعلمين والمعلمات في مجال الرياضيات من خالل دورات مستمرة وحلقات
نقاش تدعم وتعزز هذا التوجه التربوي الهام والضروري.
 إجراء المزيد من الدراسات حول الممارسات التأملية في مختلف المراحل التعليمية.
 إجراء دراسات تتعلق بأهم العوامل المؤثرة في الممارسات التأملية لدى معلمي الرياضيات لمواجهة المعوقات أو التصدي لها
من أجل الوقاية منها ،وتدعيم وتعزيز العوامل اإليجابية.
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تحليل تصورات الطالب الموهوبين بالمرحلة المتوسطة حول مفهوم " مهام التحدي" في
 دراسة نوعية:الرياضيات
 بندر بن مرزوق فرح المطيري.د
جامعة أم القرى
:المستخلص
.  ومن أجل ذلك، هدفت الدراسة للكشف عن تصورات الطالب الموهوبين حول مفهوم مهام التحدي في الرياضيات
 استخدمت الدراسة. استخدمت الدراسة المنهج النوعي لمناسبته لهدف الدراسة وقدرته على توليد المعرفة حول المفهوم
مجموعات التركيز كأداة نوعية مستقلة ألنها تتيح فهم خيارات الطالب وتوفير نظرة ثاقبة حول أفكارهم ومبرراتهم في مناقشتهم
ُ ،  ) طالبا موهوبا مصنفين وفق مقياس موهبة25 (  عينة الدراسة تكونت من. مع أقرانهم
طلب من كل طالب تقديم مهمتين
)5 (  وتم مناقشة.  تم تصنيف تلك المهام بحسب نوع المهمة بالمقارنة باالدب المختص. يعتقدون بأنها تمثل تحديا ومتعة لهم
 مفهوم مهام التحدي:  خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج. طالب تم اختيارهم لشرح مبرراتهم وأسبابهم حول تلك الخيارات
 ولكنها تتفق في كونها من المهام التي تعكس اهتمامات الموهوبين على الرغم، واسع بين الطالب بحسب المهام التي قدموها
.  أسباب االختيار تنوعت وتأثرت بالمقارنة مع ثقافة الفصول التي خرجوا منها. من تأثرها بثقافة الفصول التي خرجوا منها
. ويمكن استنتاج أن الطالب الموهوبين يحبون العمل مع المهام المختلفة في الرياضيات والتي تخرج عن النسق التقليدي
Abstract :
The study was aimed at revealing the perceptions of talented students about the
concept of challenging tasks in mathematics , and for that. The study used qualitative
approach last aim of the study and its ability to generate knowledge about the concept .
The study used focus groups as an independent qualitative tool because they allowed
students to understand their choices and provide insight into their ideas and rationales in
their discussion with their peers . The study sample consisted of ( 25 ) talented students
classified according to the measure of talent , asked each student to submit two
assignments think of it as a challenge and fun to them . These tasks are classified
according to the type of assignment compared to the literature . (5) Students selected to
explain their justification and reasons for those options were discussed . Went out to study
a range of results : the concept of verification tasks widely among students depending on
the task that they gave , but they agree in being of tasks that reflect the concerns of the
gifted, despite their vulnerability to the culture of the classroom from which they came .
Reasons for the choice varied and was affected, compared with the culture of the
classroom from which they came . It can be concluded that gifted students like to work
with different tasks in mathematics which graduated from the traditional style .
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مقدمة:
إن مناقشة حياة الطالب الموهوبين في فصول الرياضيات أصبح ضرورة من أجل فهم أكبر الحتياجات هؤالء الموهوبين
 ،ومن أجل ضمان أكبر للوصول الكامل إلمكاناتهم  .إن مجالي تعليم الرياضيات وتعليم الموهوبين يعيش انفصاال بدل أن يعيش
تقاطعا وتكامال ( ، )Schoenfled,2002; Leikin,2011ومن أجل تضييق هذه العزلة يجب مناقشة مجموعة من القضايا
المتقاطعة بينهما  ،مثل  :فهم طبيعة الموهبة الرياضية من منظور التدريس والتعلم و استخدام هذا الفهم لتحسين تعلم الرياضيات
بالطريقة التي تساعد على تلبية احتياجات الموهوبين وتشجيع التحدي الرياضي.
تُعد تلبية احتياجات الموهوبين هدفا استراتيجيا في تعليم الموهوبين وهذا الهدف يتقاطع مع مبدأ التعليم الذي وصفه
المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات  )of Mathematics (NCTM The National Council of Teachersوينص
على الوقوف على ما يعرفه الطالب ويحتاجونه للتعلم ثم التحدي وحمل هذا التحدي لمواقف جديدة ( . ) NCTM,2000
نوعية تعليم الموهوبين في الرياضيات وتوفير فرص التعلم العميق مطلب مهم  ،ويتضح ذلك في موقف منظمة  NCTMالتي
تصف ذلك في اعترافها بأن الطالب ليسوا في مستويات قدرة متساوية  ،وهذا يعني التركيز في تمييز تعليم الرياضيات للموهوبين
(  )Wismer,2010&Dealمن خالل مشاركة ما أسمتهم الطالب ذوو الوعد الرياضي في فرص إثراء التعلم خالل
وخارج اليوم المدرسي للسماح لهم بمتابعة اهتماماتهم  ،وتطوير مواهبهم  ،والحفاظ على شغفهم للرياضيات .هذه الفرص يجب
أن تكون مفتوحة لمجموعة واسعة من الطالب الذين يعبرون عن درجة أعلى من االهتمام في الرياضيات .إن فهم تصورات
الطالب تتيح فرصة النظر بعناية بين ما يرونه ويفضلونه  ،ويمكن أن تعمل كمرشد للتدخل في هذه التصورات  .حددت ليكين
 Leikinأهم الجوانب التي اعتبرتها تختص بتعليم الرياضيات للموهوبين( :أ) أن ينطوي على مستوى تحدي أعلى من المستوى
العادي (ب) يتطلب مستوى أعلى من الطالب القادرين على التفكير اإلبداعي والنقدي ( ،ج) يتطلب سقاالت بسيطة  ،و (د)
يتطلب حساسية المعلم لالحتياجات الخاصة للطالب  ،وكذلك زيادة االنتباه والتأمل () Leikin,2010
حجر الزاوية في تعلم الموهوبين للرياضيات يعتمد على نوعية المهمة ومستوى العمق والتعقيد التي تحمله داخليا  .يشير
(Stubbs & Shepherd & ،Hislop &Lehmann &Aulert & Sullivan 2013،
) إلى أن ثقافة الفصول التي تدعم التعلم المطلوب يجب أن تعتمد على دراسة الفرص بالمرتبطة بمهام التحدي التي
تشجع الموهوبين على االستمرار في العمل واالنجاز
وفي ذات السياق تصف روالرد (  )Rollard 2012،في دراسة عمدت من خاللها إلى تحليل  49دراسة حول ثقافة
فصول الرياضيات وخلصت إلى أن الفصول التي تعزز االتقان والمعنى هي التي تركز على تعلم المحتوى بدال من األداء
التنافسي  .وهذا يعني أن االهتمام بالمحتوى يتطلب االهتمام بنوعية المهام التي تدعم التعلم العميق الذي يصنع المعنى  ،وكذلك
الطرق التي يمكن لمعلمي الطلبة الموهوبين توفيرها من أجل التعامل مع المهام  .نستطيع تكوين معنى واضح من مقاربة روالند
أنه من أجل اشباع احتياجات الموهوبين من خالل المحتوى يجب التركيز على  :نوعية المهام التي تسمح بتحدي الموهوبين ،
وأدوار المعلمين التي تسمح بدعم انجاز تلك المهام واالستمرار في التعلم  .اذن مهام التحدي هي جوهر فصول الرياضيات
للموهوبين  .وتبحث هذه الدراسة في تصورات الطالب الموهوبين حول مفهوم مهام التحدي وفهم الخيارات التي عكستها أمثلتهم
التي قدموها .
مشكلة الدراسة :
تُعد مهام التحدي من ثقافة الفصول التي يمكن من خاللها تحديد التعلم الذي يحتاجه الموهوبين  ،وتشير االدبيات إلى أن
هناك مشكالت تعتري هذا المفهوم  ،تصف دراسة (  )Jader et al ,2015في دراسة لطبيعة مهام كتب الرياضيات رصدت
الدراسة أن  % 79 ( :من المهام يمكن حلها بطريقة تقليد االجراء ؛ وهذا يعكس سيطرة المهام التقليدية  ،و  % 13من المهام
تقليدية أيضا مع بعض التغيير في الشروط " شبه تقليدية "  ،بينما  %8من المهام يمكن اعتبارها تحديا )  .وهذه الدراسة تعكس
ما ذهب له روالرد (  ) 2015بأن ثقافة الفصول تعتمد على نوع المهام وطبيعة التحدي والتطور الذي ينعكس على الموهوبين
 ،على الرغم من أن هؤالء الطالب قد يهملون بسبب سيطرة العقلية الجمعية واعتماد نهج الوسط في استهداف الطالب أو لعدم
ادراك المعلمين لمتطلبات تعلم الموهوبين  .ومما يدلل على أن هناك الكثير من التساؤل حول ما يقدم للموهوبين وطبيعة عملية
التدريس واإلثراء وصفت دراسة (  ) ،Barshay 2019بأنه ال يوجد فرق بين ما يقدم للموهوبين وما يقدم للطالب العاديين
من حيث وجود محتوى متقدم يعكس االهتمام بالموهوبين وأن ما يتم في فصول الموهوبين هو التركيز على االنشطة االبداعية
والناقدة من خالل محتوى عام بمعزل عن المعرفة الرياضية أو حتى محاولة دمجها  .هذا األدب المتراكم الذي حاول الكشف
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عن هوية تعلم الموهوبين في فصول الموهبة  ،تأتي هذه الدراسة استكماال لتلك الجهود ومحاولة الكشف عن تصورات الموهوبين
حول مفهوم أنشطة التحدي في الرياضيات  ،وبلورة ذلك في التساؤالت التالية :
 ما مهام الرياضيات التي تعتقد بأنها تشكل تحديا لك ؟
 لماذا اخترت هذا النوع من المهام ؟
هدف الدراسة :
هدفت الدراسة لتحليل مفهوم " مهام التحدي " من وجهة نظر الطالب الموهوبين في المرحلة المتوسطة
أهمية الدراسة :
قد تسهم الدراسة في :
 تعد هذه الدراسة من المحاوالت التي تحاول ايجاد تكامل بين تعليم الرياضيات وتعليم الموهوبين
 تكوين اطار نظري حول أنواع مهام التحدي في الرياضيات
 معرفة أنواع المهام التي تشكل التحدي للطالب الموهوبين
 االستفادة من البيانات التي تم الحصول عليها حول تصورات الطالب الموهوبين في إحداث تغيير في تعلم وتعليم
الرياضيات للموهوبين
 توجيه نظر المعلمين والباحثين لالهتمام بتصميم المهام التي تتناسب مع موهوب الرياضيات
مصطلحات الدراسة :
الطالب الموهوبين  :وهم الطالب المصنفين وفق مقياس القدرات المتعددة " موهبة " الصادر من المركز الوطني للقياس والتقويم
؛ ويعتبر الطالب موهوبا إذا كان حاصال على درجة يتراوح مداها بين (  ( ) 880-665موهبة . ) 2019 ،
التعريف االجرائي لمهام التحدي  :هي األنشطة والتمارين التي يعتقد الطالب بأنها تمنحهم التحدي والدافعية للعمل مع الرياضيات
.
االطار النظري للدراسة :
انقسم االطار النظري إلى ثالثة أقسام تمثلت في التالي :
الموهوبين في الرياضيات  ،مهام التحدي في الرياضيات  ،أنواع مهام التحدي في الرياضيات
أوالً  :من هو موهوب الرياضيات ؟
بتحليل األدبيات التي ربطت بين تعليم الموهوبين وتعليم الرياضيات نلحظ تنوعا في المسميات حول الموهوب في الرياضيات
 ،ويعود هذا التنوع لطريقة فهم الباحثين لهذا المفهوم وعدم وجود اتفاق على التسمية التي تعكس هوية المتقدمين في الرياضيات
.
جدول رقم ( : )1مفاهيم الموهبة في االدبيات :
الدراسات
لموهوب المفهوم االجنبي
المتعددة
المفاهيم
الرياضيات
شيفيلد ()Sheffield, 1999
mathematically
الوعد الرياضي
promising
Krutetskii’s
كروتيتسكي
mathematically
القدرة الرياضية
))1976
advanced
ليكين )
mathematically Gifted
الموهوب رياضيا
)Leikin,2010
انقسمت األدبيات في وصف موهوب الرياضيات إلى قسمين :
القسم األول  :تحليل هذا المفهوم من خالل نظريات الموهبة واالبداع العامة ومحاولة اسقاطها على موهوب الرياضيات ،
وتنطلق من مبرر مفاده أن الموهبة الرياضية جزء من الموهبة العامة :
تعريف رنزولي ( : ) 1978بأن الموهبة هي تحالف ثالث قدرات ( قدرات فوق المتوسطة  ،قدرات ابداعية  ،القدرة على
االلتزام والدافعية )  .قدم (  )Christou,2013 &Pitta-Pantazi & Katton& Kontoyianniتعريفا مشتقا من
عرفوه بأنه مزيج بين القدرة الرياضية (
تعريف رنزولي وهو تعريف متقدم يدمج بين القدرة الرياضية واإلبداع الرياضي ؛ ّ
المكانية والنوعية والعفوية واالستقرائية واالستنتاجية ) واإلبداع الرياضي ( الطالقة والمرونة واألصالة ) .
تعريف نظرية جاردنر (  : ) 1999في وصفها للذكاء المنطقي الرياضي بأنه القدرة على اكتشاف األنماط والتفكير المنطقي
والتفكير االستنتاجي الذي يأخذ في االعتبار كل أشكال القدرة الرياضية .
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القسم الثاني  :تحليل مفهوم موهوب الرياضيات من خالل تحليل األداءات والسلوكيات التي يظهرها موهوبي الرياضيات أثناء
انخراطه في التعلم الرياضي
عمل كروتيتسكي  ))Krutetskii’s (1976على اجراء دراسة موسعة في سيكولوجية القدرات الرياضية لدى طالب المدارس
في روسيا وصفهم بأنهم يمتلكون:
• القدرة العددية والرمزية والمكانية ،
• ذاكرة رياضية جيدة األداء ،
• المرونة واقتصاد الفكر ،
• القدرة على إعادة توجيه العملية العقلية ،
• القدرة على رؤية العالقات الكمية والمكانية ،
• القدرة على التفكير بشكل استنتاجي  ،وإضفاء الطابع الرسمي على األفكار الرياضية وتعميمها.
ويشير جونسون إلى أن الطالب الموهوبين يختلفون عن غيرهم في ثالث مجاالت ()Johnson,2000
 .1الوتيرة التي يتعلمون بها  ،وهذا يتطلب تغيير طبيعة تسلسل المحتوى والتعديل عليه .
 .2عمق الفهم  ،وهذا يتطلب مهام تحقق مستويات أعلى من العمق والتجريد .
 .3اهتماماتهم  ،إذا تم اغفالها فقد ال تتطور الموهبة .
بالتالي:
ويوضح جرينز ( ( Greenes,1981قائمة بخصائص الموهوبين في الرياضيات ويمكن وصفها
انسجام تلقائي مع المشكالت الرياضية ،مرونة في معالجة البيانات  ،خفة الحركة الذهنية لطالقة األفكار  ،القدرة على
تنظيم البيانات ،األصالة في التفسير  ،والقدرة على نقل األفكار  ،والقدرة على التعميم  .هذه الخصائص تتطلب مهام رياضية
تسمح بممارسة هذه الخصائص
المقاربة السابقة توضح بأن الموهبة الرياضية لها أبعاد متعددة ومتفاوتة  ،والطالب الموهوبين في الرياضيات متنوعين في
قدراتهم واهتماماتهم  ،وبالتالي يحتاجون إلى مهام تعكس هذا التنوع والمزيد من فرص وتجارب التحدي .
ما هي مهام التحدي في الرياضيات ؟
يعتمد التعلم الرياضي لدى الطالب الموهوبين على طبيعة المهمة الرياضية ومقدرتها في توفير فرص تجربة التحدي
وتنفيذ االستراتيجيات الفاعلة (  ) Watters,2000 &Diezmannلذلك يجب أن يشمل تعليم وتعلم الرياضيات أكثر من
المهام الروتينية  ،التي تعمل كخوارزميات للحفظ  ،فرياضيات الموهوبين تحتاج ألن تكون أكثر ثرا ًء وتحديًا  ،وتعكس في
تصميمها حل المشكالت واالستقصاء  ،التي تدفع من أجلها التفكير واإلبداع والتواصل .وهذا يتطلب أن يكون لدى المعلمين
القدرة على االختيار  ،وتصميم وضبط المهام وفقا لهدفهم المقصود ))Pimentel,2011 & Vale
يعتبر التركيز على التحدي جزءا ً من طبيعة الرياضيات .كون الرياضيات شبكة من األفكار المترابطة .ولبناء شبكات
األفكار هذه من الضروري للطالب معالجة مفاهيم مختلفة في وقت واحد  ،للمقارنة وتباين المفاهيم والنظر في تطبيقها في
سياقات مختلفة.
يعرفها كل من سولفن ومورنان ( )Mornane, 2013 & Sullivanبأنها مشكالت رياضية معقدة وممتعة تسمح
بتعدد الطرق من أجل الوصول للحل .
فيما يشير (  ) Watters,2000&Diezmannإلى أنها مهام معقدة ومرنة تسهل تعلم الموهوبين وتسمح بتقديم الدعم
المناسب وتتطلب تخصيص وقتا مناسبا
بينما وسع سويلفان وآخرون مفهوم مهام التحدي ؛ بأنها مهمة يجب أن تستوفي خمسة معايير  :تسمح بتنوع مسارات وطرق
الحل  ،تتضمن خطوات رياضية متعددة وال تحمل رؤية ثابتة  ،يجب أن تسمح بالتوسع  ،أن تتسم بالجاذبية والتشويق  ،زمن
المهمة ال يقل عن  10دقائق (& Roche &Clarke &Mornane &Michels &Cheeseman &Sullivan
)Middleton,2011
ويلخص كل من ديزمان وواتر (  ) Watters,2000 & Diezmannأهمية مهام التحدي في الرياضيات  ،وفق
التالي :
 .1أن مهام التحدي تعمل على تطوير االدراك ؛ ألنها توفر فرص تطوير القوة الرياضية من خالل المنطق
والتفكير عالي الرتبة .
 .2أنها تشجع الطالب الموهوبين على استخدام وتطوير المهارات الما وراء معرفية .
 .3أنها تعزز التحفيز والدافعية وهي أحد األهداف التي حث عليها خطاب الموهبة .
تساعد مهام التحدي الرياضي في تعزيز وتطوير االبداع الرياضي لدى الموهوبين  ،وهو ما خلصت له دراسة (
 ) Prusak,2015والتي عمدت لتطوير مهام " اللغز الكتابي " في سياق قصة رياضية تحمل مفهوما رياضيا مبهما .
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ويضيف كل من (  ) Casey,2009&Ernest&Koshyبعدا ً وجدانيا ً يمكن أن تحققه مهام التحدي الرياضي من أن
لها القدرة على التأثير االيجابي على الموقف الرياضي والدوافع نحو الرياضيات وهذا يؤدي لزيادة الجهد والمثابرة والمزيد من
الوقت والدفع باتجاه النجاح في المهمة واالنجاز الشامل .
مهام التحدي في الرياضيات هي نتاج خصائص وسلوكيات الموهبة الرياضية وتعكس وتيرة التعلم وعمق الفهم الذي
يقابل موهبتهم  .فالتعلم الحقيق ي في إطار تعليم الرياضيات للموهوبين يعتمد بدرجة كبيرة على طبيعة المهمة الرياضية وما
تحمله من عمق وتعقيد تجعل الموهوب في تحدي واستمرارية  .ألن المهام الروتينية أو التقليدية يمكن أن تؤدي بالموهوب للملل
.
أنواع مهام الرياضيات :
يختلف الطالب الموهوبين في الري اضيات عن أقرانهم  ،في تعاملهم مع الرياضيات واهتماماتهم حولها ولقد تنوعت الدراسات
في تفسيرات ووصف أنواع المهام في الرياضيات التي تعكس اهتماماتهم  ،فقد حدد كل من مارك وليكين
()Leikin,2014&Markاثناء عشر نوعا من مهام تحدي الرياضيات يعتقدان بأنها تنطبق عليها شروط التحدي وهي:
 مهام تتطلب طرقا مختلفة للحل
 مهام تتطلب التبرير
 مهام البرهان
 مهام المعامالت
 المهام االضافية " االثرائية "
 مهام تتطلب دمج موضوعات رياضية مختلفة
 مهام غير تقليدية
 االلغاز
 مهام تتطلب تركيبات مساعدة
 مهام تتطلب تعميم النتائج
 مهام تتطلب اكتشاف الخطأ في الحلول
 مهام االستقصاء
مقالة قدمها كل من سنادين برين وآن أوشي (  )Oshea ,2010 & Breenمسح من خاللهما الباحثان األدبيات التي ناقشت
تصميم المهام واستخدمها التي تتطلب الرياضيات العليا وكشفت المناقشة عن ثمانية أنواع من المهام :
جدول رقم ( : )2أنواع مهام التحدي ( )Oshea ,2010 & Breen
 .1استدعاء الحقائق
تنفيذ عملية حسابية أوخوارزمية روتينية
تصنيف بعض الموضوعات الرياضية
تفسير االجابات
اثبات وتبرير
توسيع المفهوم
بناء نموذج
كشف المغالطات
وفي ذات السياق يصف كوشي وآخرون  :أن تحفيز القدرات الرياضية للموهوبين يشمل تحفيزهم من خالل األلغاز واألنماط
والظواهر المثيرة في الرياضيات وتعريضهم لمفاهيم وأفكار على مستوى مناسب من التحدي في إطار أنشطة منظمة ودروس
متقدمة ومهام تحدي أكثر ثراء ( ) Koshy et al ,2009
من العرض السابق نستطيع تكوين رؤية حول طبيعة مهام التحدي في الرياضيات التي تتناسب مع موهوب الرياضيات
ما يتصل بالسياق الذي تقدم فيه المهمة ألنه أحد أشكال التحفيز والجذب  ،ما يتصل بمقدار الجهد والعمل الذي يجب على
الموهوب القيام به  ،ما يتصل بمستويات التفكير داخل المهمة وعدد الخطوات وتسلسلها باتجاه التجريد .
الدراسات السابقة :
هناك نقص في االدبيات على حد ــــــــــــ علم الباحث ــــــــــــ التي حاولت فهم وتحليل تصورات الموهوبين حول المهام
واألنشطة .
دراسة ديزمان و واترز (  : Diezmann and Watters ) 2002هدفت الدراسة الستكشاف تأثير التباين في نوعين
من مهام حل المشكالت ؛ مهام عادية (  ) RTفي بيئة الصف العادي  ،ومهام محسنة (  ) OTفي بيئة عيادية اكلينيكية  ،على
التفاعل واألداء الرياضي للطالب الموهوبين في حل المشكالت الرياضية  .استخدمت الدراسة المنهج النوعي  ،من خالل أداتي
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دراسة دراسة الحالة  ،واستبيان مفتوح  ،لالجابة على أسئلة الدراسة  .تكونت عينة الدراسة من (  ) 20طالبا موهوبا في
الرياضيات  ،تراوحت أعمارهم بين (  ) 12 - 11سنة  .خلصت الدراسة إلى أن  :الطالب الموهوبين يفضلون العمل مع المهام
الصعبة النها توفر لهم الحاجة للعمل الشاق والتحدي  .كما أنهم يرون أن العمل في فصول الرياضيات سهال ومستوى التحدي
منخفض وغير مثير  .والطالب لديهم الرغبة في تولي المزيد من االستقاللية والقدرة الشخصية في البحث عن مهام التحدي .
دراسة روزا ليكين  : )Roza Leikin(2014هدفت الدراسة لتحليل مفاهيم المعلمين لمهام التحدي الرياضي .استخدمت
الدراسة المنهج المختلط  .تكونت عينة الدراسة من مجموعتين معلمي الرياضيات  :المجموعة األولى مكونة من ()9
معلمين لتحديد مفهوم التحدي الرياضي وإعطاء أمثلة على المهام التحدي الرياضي  .في وقت الحق ناقش أعضاء المجموعة
ه ذه األمثلة و التعريفات .بعد ذلك تم تقديم استبيان استجابة مكتوبة للمجموعة الثانية من المعلمين (  ، ) 41بنا ًء على اإلجابات
التي قدمها المعلمون في المجموعة األولى .وجدت أن المعلمين لديهم مجموعة واسعة مفهوم التحدي الرياضي ويقدرون نسبية
التحدي الرياضي ولكنهم غير مقتنعين دائ ًما أنه من الممكن دمج رياضيات التحدي في التدريس اليومي في الفصول الدراسية.
دراسة وي مين هسو  )Wei-Min Hsu (2013:درست هذه الدراسة األنواع المختلفة من المهام الرياضية وطرق تنفيذها
المستخدمة في الفصل الستكشاف طبيعة تعليم الرياضيات لدى ثالثة من معلمي الصف السادس في مدرسة ابتدائية .واستخدمت
دراسات الحالة  ،والمالحظات الصفية لجمع البيانات .أظهرت النتائج أن المعلمين الثالثة استخدموا أنواعًا مختلفة من المهام
الرياضية وطرق التنفيذ .ركز أحد المعلمين على مهام الطلب المعرفي المرتفعة  ،التي شملت معظمها مناقشات جماعية جوهرية
وعمل الطالب بشكل تعاوني .على الرغم من استخدام االثنين األخريين أيضًا للعديد من مهام الطلب المعرفي المرتفعة  ،فقد تم
تقديم هذه المهام بشكل رئيسي عبر الحوار بين المعلم والطالب .من خالل فحص أنواع المهام الرياضية وتنفيذها  ،تم العثور
على أن مهام مناقشة المجموعة كانت عمو ًما جميع مهام الطلب المعرفي المرتفعة  ،والتي شرح الطالب عملية حلها تما ًما.
نظرا الستخدام كميات كبيرة من الحوار المنتهي  ،استخدم
بالنسبة للمهام التي يتم إدارتها من خالل الحوار بين المعلم والطالب ً ،
الطالب فئة منخفضة لحل المهام ا لرياضية ولم تتح لهم الفرصة لشرح تفكيرهم بشكل كامل حول الحلول .وبالتالي  ،من أجل
فهم طبيعة تدريس الرياضيات بشكل كامل من قبل المعلمين  ،يجب أن يكون هناك اعتبار متزامن ألنواع المهام الرياضية
المستخدمة وكذلك كيفية تنفيذ المهام .
دراسة روسو و هوبكنز (  ) Hopkins,2017 &Russoهدفت الدراسة فحص تجارب وتصورات طالب مرحلة ابتدائية
في استراليا  ،تراوحت أعمارهم بين (  ) 8-7سنوات  ،حول مهام التحدي في الرياضيات  .استخدمت الدراسة المنهج المختلط
( المنهج المقارن  ،والمقابالت شبه المنظمة) بلغ حجم العينة (  73طالبا وطالبة )  .كانت النتائج على قسمين  :القسم األول :
برزت خمسة مواضيع لتأمالت العينة وهي  :المتعة والجهد والتعلم واإلنتاجية والرياضيات الهادفة والتي عكسها العمل مع مهام
التحدي  ،وسمحت للطالب بتوفر المواضيع الخمسة بدرجة عالية .في القسم الثاني تم مناقشة  ،تفضيالت المقارنة بين ( نهج
الدرس  ،ونهج مهمة التحدي  .فضل عدد أكبر من الطالب (  )%58نهج الدرس على نهج المهمة  ،ألنه نشط إدراكهم
إلعدادهم للعمل مع مهمة التحدي .ومع ذلك فإن شريحة كبيرة من الطالب ( )٪ 42أيدت بدالً من ذلك هيكل الدرس األول
للمهمة  ،حيث أوضح العديد من الطالب أنهم يفضلون هذا الهيكل على وجه التحديد ألنه كان يتطلب الكثير من المعرفة .وشملت
األسباب األخرى لتفضيل هيكل المهمة األولى أنه سمح بتركيز الدرس على المهمة الصعبة والمناقشة الالحقة لعمل الطالب .إن
أحد النتائج الرئيسية لهذه النتائج المجمعة هو أنه بالنسبة للعديد من الطالب  ،بدا أن العمل في المهام الصعبة ال يزال يتطلب
إدرا ًكا .
منهج الدراسة :
استخدمت الدراسة المنهج النوعي  ،وذلك لمناسبته لغرض الدراسة في االفصاح عن مهام التحدي وأسباب االختيار من خالل
استخدامه لمجموعة التركيز Focus Group
مرت الدراسة بثالثة مراحل :
المرحلة األولى  :طلب من كل طالب من الطالب الموهوبين (  ) 25طالبا  ،احضار واجب منزلي وهو عبارة عن اثنين من
المهام الرياضية  2 ( ،يعتقدون بأنها تشكل تحديا ) .
المرحلة الثانية  :تم تصنيف المهام بحسب االدب المرتبط بذلك
المرحلة الثانية  :طلب من  5من الطالب شرح خيارتهم حول المهام ؛ باستخدام (مجموعات التركيز )
عينة الدراسة :
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تكونت عينة الدراسة من  25طالبا من طالب مركز الموهوبين بجدة ( الصف الثاني متوسط ) الذين يدرسون مقرر الخوارزمي
( )2من عدد تسع مدارس على مستوى اإلدارة العامة للتعليم بجدة  ،وهو أحد برامج االثراء في الرياضيات الذي تقدمه إدارة
الموهوبين بجدة  ،والذي يعمل الباحث كمصمم لهذا البرنامج ومدربا له  .عملية االختيار تمت بطريقة قصدية

أدوات الدراسة :
كانت المقابالت الجماعية المركزة مع الطالب هي الطريقة الرئيسية لجمع البيانات في الدراسة ألنها تتيح فهم خيارات الطالب
وتوفير نظرة ثاقبة حول أفكارهم ومبرراتهم في مناقشتهم مع أقرانهم (. ) Dimitriadis,2005,p887 & Kamberelis
كما أنها تعطي للباحث دورا أكبر لالنخراط في التفاعالت الديناميكية مع المشاركين  ،وفتح النقاشات والمساهمة في تقدمها،
وهو جوهر النجاح .
وفي هذه ا لدراسة اعتبر الباحث أن مقابالت مجموعات التركيز طريقة نوعية مستقلة ومحورية مناسبة  ،لإلجابة على أسئلة
الدراسة :



ما مهام الرياضيات التي تعتقد بأنها تشكل تحديا لك ؟
لماذا اخترت هذا النوع من المهام ؟

خطوات مناقشة مجموعة التركيز :
وضعت االبحاث التي اهتمت بتقنية مجموعات التركيز مجموعة من الخطوات التي تضمن الحصول على البيانات حول الظاهرة
االجتماعية (  )Morgan,1988 ; Krueger,1998 ; Morgan,2002يمكن اجمالها في التالي :
 تحديد الهدف الرئيسي واألهداف البحثية في الدراسة
 اعداد قائمة بأسئلة كارشادات لجلسة التركيز  ،تحديد المشاركين وروعي تآزر المجموعات ووجود تشاركات بينهم
تسمح بتوليد بيانات مفيدة ( العمر  ،المهام ).. ،
 جمع البيانات  :وكان دور الباحث ميسرا  ،وتهيئة البيئة المريحة  ،وتوثيق محتوى المناقشة  ،وتم مراعاة عدم إرهاق
الطالب وامتدت المناقشة تقريبا ساعة
 التحليل :
تمثلت في خطوتين
ترميز أولي إنشاء مجموعة من االكواد إلجابات الطالب
المرحلة الثانية :تركيز التحليل بإزالة ودمج وتقسيم البيانات في ثالث موضوعات (طبيعة المهمة  ،إجراءات المهمة  ،وقت
المهمة )
صدق األداة Validity /
يرتبط الصدق في الدراسات التي تستخدم مقابالت مجموعات التركيز ارتباطا وثيقا بجودة المناقشة  ،وهذا يتطلب إقامة حوار
عقالني بين المشاركين  ،وضمان اتاحة الفرصة لجميع الطالب لعرض وجهات نظرهم وتوضيحها .
نتائج الدراسة ومناقشتها :
تم تنفيذ الدراسة في مركز الموهوبين بتعليم جدة  ،عام 1440/1439ه وضعت الدراسة مهام الطالب في تصنيفات متنوعة
شملت ستة أنواع من المهام من خالل االستفادة من االدب السابق :
االجابة على السؤال األول :
ما مهام الرياضيات التي تعتقد بأنها تشكل تحديا لك ؟
ولإلجابة على هذا السؤال  ،تم تكليف الطالب الموهوبين بتقديم مهمتين يعتقدون بأنها تشكل تحديا لهم وتم فرز المهام وتصنيفها
 ،استنادا على األدب التربوي السابق  .كما يتضح في الجدول رقم (: )4
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جدول رقم ( : )4تصنيف مهام الطالب التي اعتبروها كمهام تحدي :
نوع المهمة
االلغاز
مهام تتطلب دمج أكثر من موضوع في الرياضيات
المهام الحسابية المعقدة
مهام تتطلب التصور البصري
مهام تتطلب أكثر من طريقة حل
حل المشكالت اللفظية

تكرارات الطالب
6
4
3
5
8
4

شكل ( : )1أنواع المهام بحسب ما قدمه الطالب الموهوبين
سوف تتم مناقشة اجابة السؤال األول من خالل تعميق الصلة بين ما وفرته االدبيات ومقارنته بما عرضه الطالب
الموهوبين من أمثلة  :مهام التحدي في الرياضيات مفهوم واسع ؛ يعرفها كل من سولفن ومورنان (Mornane, & Sullivan
 )2013بأنها مشكالت رياضية معقدة وممتعة تسمح بتعدد الطرق من أجل الوصول للحل  .بينما وسع سويلفان وآخرون مفهوم
مهام التحدي ؛ بأنها مهمة يجب أن تستوفي خمسة معايير  :تسمح بتنوع مسارات وطرق الحل  ،تتضمن خطوات رياضية
متعددة وال تحمل رؤية ثابتة  ،يجب أن تسمح بالتوسع  ،أن تتسم بالجاذبية والتشويق  ،زمن المهمة ال يقل عن  10دقائق
 ))Sullivan et al ,2011وهذا الوصف يركز على طبيعة االجراءات التي تشتملها المهمة  ،وهذه السمة تعكس مفهوم
االبداع الرياضي  ،أي أن نوعية المهام تنطلق من خصائص الموهوبين وهذا ما وضحه كروتيتسكي ))Krutetskii’s (1976
 ،بأنهم يمتلكون مرونة التفكير والقدرة على اعادة توجيه أنفسهم أثناء اندماجهم مع هذا النوع من المهام  .تعليم الموهوبين
يرتكز على توفير احتياجات الموهوبين من خالل اقامة روابط بين خصائصهم وما يعتقدونه وطبيعة المهام التي تعكس ميولهم
واهتماماتهم نحو الرياضيات  ،خيارات الطالب عكست تقريبا ما هو موجود في األدبيات من حيث أنواع المهام واتفقت مع
دراسات ( ، )Oshea ,2010 & Leikin,2014 Breen&Markواتفقت مع نتيجة االستبيان المفتوح الذي أدلت به دراسة
ديزمان وواترز (  )Watters & Diezmann )2002من أن الطالب الموهوبين يحبون العمل مع المهام التي تعكس
التحدي  ،ومفهوم التحدي الذي عكسته آراء الطالب كان يتجلى في العمل الجاد  ،ويسمح لهم باستخدام عقولهم .
ولإلجابة على السؤال الثاني  :حول أسباب اختيار المهام السابقة :
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تم مناقشة خمسة طالب حول اختياراتهم واألسباب التي دفعتهم الختيار هذا النوع من المهام باستخدام مجموعات التركيز
وكانت على جولتين  ،الجولة األولى استمرت المناقشة ساعة ونصف وهي مدة شائعة إلجراء مقابالت مجموعات التركيز
 ، ) )Dimitriadis,2005 & Kamberelisثم الجولة الثانية بعد أسبوع  ،من أجل اعادة المناقشة للسماح بتركيز االجابات
أكثر والحصول على معلومات متنوعة  .وتم تنظيم وتصنيف المهام تحت ثالث موضوعات  :طبيعة المهمة  ،إجراءات المهمة
 ،وقت المهمة :
جدول رقم ( : )5الموضوعات بعد تصنيفها بحسب ردود الطالب الموهوبين
مهام التحدي
وقت المهمة
إجراءات المهمة
طبيعة المهمة
ال تتطلب وقت كثير
عمليات كثيرة متنوعة تسمح باستخدام مهارات
 سياق جديد لم نعهده في
ال أمانع في طول البحث
كثيرة
فصول الرياضيات
عن اإلجابة إذا كانت بهذا
تسمح بالمحاولة والخطأ
 ال تشعرني بالملل
النوع
متدرجة في مستوى الصعوبة
 تسمح باستخدام أكثر من
تحفزنا على مناقشة زمالئنا ومعلمينا
طريقة لم نعتاد عليها
البحث في مصادر أخرى مثل " اليوتيوب ،
 تجمع أكثر من موضوع
مراسلة الخبراء  ،متابعة الحسابات النشطة
داخلها
والمدونات

تنوعت آراء الطالب حول اسباب االختيار من خالل خصائص ونوع المهمة  ،وإجراءاتها ووقتها  ،اتفقت المهام مع ما وصفته
األدبيات حول مهام التحدي  ،وفي المقابل هناك مهام اعتبرها بعض الطالب بأنها مهام تحدي وهي في حقيقتها تتطلب (
استدعاء الحقائق  ،خوارزمية روتينية ) وهذا االعتبار يمكن النظر له من خالل ثقافة الفصول التي خرج منها الطالب  ،وسيطرة
مهام الكتب الدراسية  ،ونقص التأهيل في فهم أنواع المهام التي يجب أن تتحدى الطالب :
تم ترميز كل طالب من الطالب كالتالي :
( : ) A1, A2 , A3 , A4 , A5
أثناء مناقشتهم حول خياراتهم :
كانت آراء الطالب تحمل الطابع المقارن بين ما يقدم لهم في فصول الرياضيات  ،وبين ما قدموه من مهام  ،وسأستعرض
ردود الطالب ومحاولة ربطها باالدب السابق :
طبيعة المهام " السياق " واإلجراءات :
أجاب  : A1بأن التحدي هو العمل مع مهام مختلفة عما هو متوفر في الكتب  ،أميل لإللغاز النها تدفعني للبحث وسؤال والدي
 ،واستاذي  ،ومحاولة ايجاد االجابة .
ركز الطالب  A1على مستويين حول المهام ؛ المستوى األول هو سياق المهمة المتمثل في االلغاز  ،والمستوى الثاني طبيعة
االجراءات التي تدفع باتجاه الجهد والمثابرة  ،هذا الرأي يأتي في بعض جوانبه منسجما مع نتائج االستبيان المفتوح لــ (
 ) Hopkins,2017 &Russoحول المهام المثالية والتي افصح من خاللها الطالب بأنها تكون ممتعة ومليئة بالمشكالت
غير المألوفة .
 A2أجاب  :لم أعرف معنى التحدي وكنت اعتقد أنه يعني المهام الصعبة  ،ولكن بعد توضيحك لي بأنه يعني المهام
التي أميل لها وأشعر بالمتعة معها  .فاسجيبك  :استمتع مع المهام التي يمكن حلها بأكثر من طريقة  ،وال اكتفي بذلك بل أحاول
أن اغير في المعطيات من أجل خلق مهام جديدة  .يستمتع  A2مع المهام التي تتطلب مسارات متنوعة من الحل  ،ومحاولة
ابتكار مهام جديدة من خالل التغيير في شروط المهام  ،هذه ترد على دراسة دراسة روزا ليكين ) )Roza Leikin,2014
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التي عكست استجابات بعض معلمي الرياضيات مع الطلبة الموهوبين في عدم قناعتهم في دمج مهام التحدي في التدريس اليوم
 ،ولكنها تتفق مع نظرية مهام الرياضيات للموهوبين والخصائص الحصرية لتعليم الرياضيات للموهوبين واشتمالها على
تحقيق مستويات تحدي أعلى من المستوى العادي  ،ووجود الطالب القادرين على التفكير اإلبداعي والنقدي  ،وتوفير المساعدة
الحذرة  ،و حساسية المعلم لالحتياجات الخاصة للطالب ( ) Leikin,2010
الطالب  A2كان لديه خلط في معنى مهام التحدي  ،فهو يعتقد أن التحدي مرادف للصعوبة  ،وهذا الخلط مبرر  ،جعلني أوضح
له الفرق بين المفهومين ؛ الصعوبة جزء من التحدي وهذا يعني أن المهام الصعبة تتطلب منك التعامل معها وإدارتها والتغلب
عليها وهذه الحالة ستثيرك وتحفزك لالستمرار في العمل مع المهام
 : A3يقول  :أغلب ما ندرسه في فصول الموهوبين في الرياضيات عبارة عن مهام الكتب العادية  ،وعندما طلبت مني احضار
مهمتين تحدي  ،استمتع بها  .أخذت من الكتاب المدرسي الني  ،استمتع بالمسائل الحسابية
حالة  A3تعكس أن مفهوم مهام التحدي ترتبط بما يعرفه الطالب  ،وما أفرزته ثقافة الفصول دون توجيه لرياضيات متنوعة
وتتفق مع نتائج دراسة ديزمان و واترز (  )Diezmann and Watters 2002أن الطالب يرون أن العمل في فصول
الرياضيات سهال ومستوى التحدي منخفض وغير مثير  .والطالب لديهم الرغبة في تولي المزيد من االستقاللية والقدرة
الشخصية في البحث عن مهام التحدي .
 : A4يقول  :تجذبني المسائل التي تدمج أكثر من موضوع في مهمة واحدة  ،وخاصة اني احضرت السؤال الصيني لموهوبين
الرياضيات  ،والذي تحدثت به لدينا  ،وجذبني االطالع على اليوتيوب  ،مع مالحظة اني لم اكن استخدم اليوتيوب اال لمراجعة
المنهج الرسمي  ،ولكنك لفت انتباهي للبحث عن أفكار جديدة حول الرياضيات  .تتفق حالة  A4مع بعض جوانبدراسة وي مين
هسو  )Wei-Min Hsu ,2013(:من أجل فهم طبيعة تدريس الرياضيات بشكل كامل من قبل المعلمين  ،يجب أن يكون
هناك اعتبار ألنواع المهام الرياضية المستخدمة وكذلك كيفية تنفيذ المهام .
 : A5يقول  :احب المسائل اللفظية  :النها تسمح لي بالتفكير بطرق مختلفة  ،وخصوصا األسئلة الذهنية التي تتطلب التناسب
العكسي والطردي
زمن المهمة :
لم يكن لدى الطالب أي مشكلة مع طول الزمن الذي يستغرقه العمل مع مهام التحدي  ،وان كانوا يميلون مع المهام ذات الزمن
القصير  ،وتتفق ردودهم مع دراسة دراسة روسو و هوبكنز (  ) Hopkins,2017 &Russoوالتي حددت زمن مهام التحدي
بأن يترواح بين  14- 10دقيقة عمل  .زمن المهمة يرتبط بطبيعة المهمة وإجراءاتها ومدى انسجامها مع خصائص الموهوبين
 ،ألنها إذا عكست اهتماماتهم سيتجاوز مفهوم المثابرة طول الوقت  ،وسيستمر التحدي والجهد .

منطق مختلف :
كان لثقافة فصول الرياضيات التي خرجوا منها تأثير كبير حول مهام التحدي وهو ما حملته مقارناتهم  .في البداية
كانت المهام الروتينية والخوارزمية تشكل تحديا ومتعة لهم  .وهذا بسبب التكريس للكتاب المدرسي وعدم اطالق الطالب نحو
مهام مختلفة وانخفاض قيمة التحدي في المهام التي يعملون معها  .الطالب لم يكن لديهم توجيه حول مصادر مختلفة للعمل مع
أنواع مختلفة للرياضيات  ،اغلب االهتمام ينصب على الكتاب المدرسي  .في اشارة واضحة على ما أشارت له NCTM
بأنهم في الغالب يُه َملون في االهتمام بقدراتهم حول الرياضيات  .وهي تعكس أن الطالب في فصول الموهوبين يقدم لهم نفس
ما يقدم للعاديين  ،وهذا ما أشارت له مقارناتهم مع ما قدموه وما يعملون معه .
توصيات الدراسة :
توصي الدراسة بما يلي :
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 .1توعية معلمي الرياضيات الذين يعملون مع الموهوبين حول فهم أنواع المهام التي تمثل تحديا للموهوبين
 .2االستفادة من المعرفة المتولدة حول أنواع المهام التي حددتها الدراسة في دعم اثراء الموهوبين
 .3عقد لقاءات وورش تدريبية من أجل دعم معرفة المعلمين حول أنواع مهام التحدي
دراسات مقترحة :
 .1تحليل تصورات معلمي الطلبة الموهوبين في الرياضيات حول مفهوم أنشطة التحدي
 .2برنامج تدريبي إلكساب معلمي الطلبة الموهوبين في الرياضيات مهارات تصميم مهام التحدي
 .3اقتراح مهام تحدي في الرياضيات لدعم ممارسات معلمي الطلبة الموهوبين في الرياضيات
أمثلة على مهام التحدي التي قدمها الطالب :


األلغاز :

ما هو رقم موقف السيارة في الشكل أدناه ؟ مع تبرير اجابتك ؟
 98؟ 16 06 68 88



مهام تتطلب دمج أكثر من موضوع في الرياضيات :
أوجد مساحة المنطقة المظللة باللون األحمر ؟
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: مهام حسابية معقدة
:  فما قيمة+  و ÷ تعني، ×  يعني-  و، -  و × يعني، ÷  يعني+ لو كان
=3÷17×16-19+38

مهام تتطلب أكثر من طريقة للحل
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) وفاعليتها في تنمية المفاهيم الهندسية لدى تلميذاتiPad( استخدام تطبيقات اآليباد
المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية
 نجوى بنت عطيان بن محمد المحمدي.د.أ
جامعة جدة

أشواق بنت حسين بن عتيق المالكي.أ

:المستخلص
) في تنمية المفاهيم الهندسية لدى تلميذاتiPad( هدف البحث إلى التعرف على فاعلية استخدام تطبيقات اآليباد
 ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الباحثة المنهج التجريبي ذو التصميم شبه، المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية
) علىiPad(  حيث قامت الباحثة بتطبيق مواد وأدوات البحث المكونة من دليل المعلمة الستخدام تطبيقات اآليباد، التجريبي
الوحدة المختارة من كتاب التلميذة لمادة الرياضيات للصف الرابع االبتدائي وبناء االختبار التحصيلي للمفاهيم الهندسية وتطبيقه
) تلميذة درست الوحدة باستخدام30(  إحداهما تجريبية عددها، مقسمة إلى مجموعتين،) تلميذة60( على عينة البحث المكونة من
 وقد أظهرت،) تلميذة درست نفس الوحدة بالطريقة التقليدية في التعليم30(  واألخرى مجموعة ضابطة عددها، تطبيقات اآليباد
) بين متوسطي درجات تلميذات المجموعة الضابطةα≥0.05( النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
 وفي ضوء نتائج،والمجموعة التجريبية في القياس البعدي لالختبار المفاهيم الهندسية ككل لصالح تلميذات المجموعة التجريبية
البحث أوصت الباحثة بعدة توصيات؛ من أهمها توفير أجهزة اآليباد في المدارس للمعلمات؛ من أجل تحسين ممارسات التدريس
 وعمل دورات تدريبية وورش عمل بشكل مكثف للمعلمات؛ لتدريبهن على،بالمرحلة االبتدائية واالبتعاد عن الطرق التقليدية
.استخدام تطبيقات اآليباد في التعليم
. المفاهيم الهندسية،)iPad(  تطبيقات اآليباد:الكلمات المفتاحية
Abstract
The research aimed to identify the he effectiveness of using the iPad applications in
developing geometrical concepts among primary school pupils in the Kingdom of Saudi
Arabia. To achieve this goal, the researcher used the experimental approach with semiexperimental design, where the researcher applied the research materials and tools
consisting of the teacher’s guide to using the iPad applications on the unit selected from
the student’s book for mathematics for the fourth grade of primary school, building the
achievement test of engineering concepts and applying it to the research sample
consisting of (60) students divided into two groups, the experimental that contained (30)
where they have studied the unit using the iPad, and the other one is the control which
contained of another (30) students in which they have studied the unit conventionally.
Results showed that there is statistical significance variation at significance level of
(α≤0.05) between the mean scores of female pupils of the control group and the
experimental group in the post-measurement for testing of engineering concepts in favor
of the experimental group pupils. In light of the research results, the researcher concluded
some recommendations; among of which is to provide iPads in schools for female
teachers; as to improve the primary schools teaching practices and avoid the
conventional methods, conduct intensive training courses and workshops for teachers to
orient them in using the iPad applications in education.
Key words: iPad Applications, Geometrical Concepts.
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المقدمة
يشهد العالم اليوم تطورات هائلة في جميع مجاالت الحياة بما فيها التطورات االقتصادية والسياسية واالجتماعية ،وأحد
أهم العوامل ال رئيسية التي أدت إلى تلك التطورات هو العامل التكنولوجي ،حيث أصبحت التغيرات التكنولوجية سمة الحياة
الغالبة في جميع المجاالت ،ومنها مجال التعليم ،الذي شهد تطورات هائلة في مجاالت العلوم المختلفة وطرق تدريسها واألدوات
المستخدمة لتحقيقها ،حيث أدت هذه التطورات في العالم إلى النمو واالستمرار (عبد اللطيف.)2016 ،
ومن األبواب التي طرقتها هذه التغيرات التكنولوجية باب وسائل االتصال ،حيث صار العالم يمثل قرية صغيرة ،بما
أحدثته تلك التغيرات من تسهيل وسائل االتصال ،وطرق التنقل بين الدول المختلفة ،وهذا كله أثر في عمليتي التعلم والتعليم ،فقد
أدى التقدم العلمي والتكنولوجي إلى إعادة النظر بالتعليم والمناهج الدراسية لصالح أساليب التدريس ،وتشجيع مبادرات التالميذ،
وتنمية التفكير العلمي لديهم ،واستخدام التقنيات التعليمية الحديثة في التعليم (عيادات .)2004 ،وهذا ما أوصى به مؤتمر
تكنولوجيا وتقنيات التعليم والتع ّلم اإللكتروني بالشارقة ( )2018والذي هدف إلى استخدام التقنية التي تدعم العملية التعليمية
وتحولها من طور التلقين إلى طور اإلبداع والتفاعل وتنمية المهارات.
وأحد نماذج التقنيات التعليمية الحديثة جهاز اآليباد ،الذي يعمل على تسهيل خطوات العملية التعليمية ،ويساعد على
تحقيق نتائج أفضل من الوسائل التقليدية المستخدمة ،كما انه يزودنا بأسهل الطرق في كيفية تقديم هذه المعلومات وطرحها على
التالميذ (.)Murphy,2011
كما يعتبر اآليباد من األجهزة التكنولوجية الذكية التي غيرت التعليم والدراسة في العديد من البلدان ،بنجاحها في
تحويل الفصول الدراسية التقليدية إلى مكان للعمل والتفاعل في عالم حقيقي ،اعتمادا ً على الموارد التقنية الفعالة التي يوفرها،
وهذا ما أكدته العديد من الدراسات كدراسة الفويهي ( )2018والسعايدة ( ،)2017ومحمد ( ،)2017وعسيري ( ،)2014وكار
( ) Carr,2012بأهمية توظيف تطبيقات اآليباد في العملية التعليمية ،وفاعليتها في تطوير وتحسين المستوى العلمي لتالميذ.
وكما أوصت دراسة قطش ( )2015بتفعيل استخدام الحاسوب اللوحي في تدريس الرياضيات.
وتعتبر الرياضيات من مجاالت المعرفة التي تسهم بدور كبير في تنمية القدرات العقلية لدارسيها ،لما لها من تطبيقات
مباشرة أو غير مباشرة في مواقف الحياة اليومية ،حيث أكسبها مكانة بارزة بين المواد الدراسية ،ومما ضاعف من أهميتها أنه
لم يعد اكتساب التلميذ المعلومات الرياضية وإجراء العمليات الحسابية هو الهدف األساسي من تعليمها ،حيث أصبحت اآللة
الحاسبة تؤدي هذه العملية بدقة وسرعة ،وبذلك أصبح التركيز على الفهم وتنمية طرق التفكير والقدرة على حل المشكالت هو
ما تسعى طرق التدريس إلى تحقيقه (عبد هللا.)2010،
ومن أهم المكونات الجوهرية في مادة الرياضيات الدراسية هي المفاهيم األساسية لعلم الرياضيات ،فقد أكد المجلس
القومي للتربويين الرياضيين األمريكي  )National Council of Teacher of Mathematics (NCTM,2000إلى
ضرورة تعلم التالميذ المفاهيم الهندسية والتعرف على خواص األشكال الهندسية ،فهي تنمي لدى التالميذ القدرة على التمييز
بين االختالف والتشابه ،وتعتبر أداة لتنشيط العمليات الذهنية لدى التلميذ فيكتشف الرياضيات والعالم ،ويكون قادر على مواجهة
المشاكل وحلها (الطحل.)2018 ،
وبالرغم من المكانة التي تحتلها المفاهيم الهندسية بين المفاهيم الرياضية ،وهدفا ً أساسيا ً من أهداف تعليم الرياضيات،
إلى أن هناك ضعف لدى تلميذات المرحلة االبتدائية في استيعاب هذه المفاهيم الهندسية والربط بينها ،ويعود السبب في ذلك إلى
الطرق واألساليب التقليدية المتبعة في تدريس المفاهيم الهندسية ،حيث تتطلب طرق واستراتيجيات تدريسية معينه (أحمد،
.)2008
ويذكر آدمز ( )Adams and Chung,2013أن استخدم اآليباد يلعب دورا ً مهما في التأثير على عملية تعليم
الرياضيات وتعلمها ،حيث ان التالميذ يتعلمون بفاعليه عندما يكونون راغبين فيما يتعلمون ويزداد تحصيلهم بشكل أفضل
وخاصة عندما يحبون المادة.
فالعملية التعليمية بحاجه إلى جهود مضاعفة ،ليتم التخلص من سلبية المتعلم ،وإشراكه بالعملية التعليمية ،وعدم
االقتصار فقط على حشو األذهان بالمعلومات.
مشكلة البحث
انطالقا من واقع نتائج اختبارات  TIMSSالمتدنية في المحتوى الهندسي لتالميذ الصف الرابع االبتدائي بالمملكة
العربية السعودية لعام  ،2015حيث حصلت على ترتيب في المراكز الخمسة األخيرة بين الدول المشاركة في اختبارات الصف
الرابع االبتدائي ،بينما حصلت على المركز األخير بين الدول المشاركة في اختبارات الرياضيات في الصف الثامن.
وقد يرتبط تدني مستوى التالميذ في تعلم الهندسة إلى استخدام األساليب التدريسية التقليدية ،وطريقة عرض المعلمة
لمحتوى دروس الهندسة والذي انعكس سلبا ً على تعلم المفاهيم الهندسية لدى التالميذ ،وهذا ما أشار إليه الزهراني ()2008
والمغيرة (.)2010
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لذلك أكد المجلس الوطني األمريكي لمعلمي الرياضيات في وثيقة المبادئ والمعايير المدرسية ( )NCTM,2000على
ضرورة استخدام التقنية في التدريس ،بحيث تكون الممارسات التدريسية مالئمة في جعل محتوى دروس الهندسة أكثر فاعلية
وتشويقاً ،وأن يكون مبدأ استخدام التقنية في التدريس كأحد المبادئ الستة األساسية لضمان جودة التعليم.
وفي ضوء ما سبق ومن خالل خبرة الباحثة وعملها في مجال تدريس الرياضيات ،الحظت تدني مستوى التلميذات في
استيعاب المفاهيم الهندسية ،وهذا ما أكدته دراسة البدور ( )2005والعايدي ( )2003والعنزي ( )2009وإبراهيم ( )2015من
وجود ضعف وتدني لدى المتعلمين في استيعاب المفاهيم الهندسية ،كما أكد الزهراني ( )2014والثبيتي ( )2011والسميري
( )2007إلى وجود ضعف في مستوى المفاهيم الرياضية لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي.
ولعل استخدام األجهزة اللوحية تثير اهتمامهم وتشبع حاجاتهم للتعلم لكون المادة العلمية تعرض بأساليب مشوقة وجذابة.
لذلك تظهر الحاجة إلجراء هذا البحث والذي يهدف إلى معرفة فاعلية استخدام تطبيقات اآليباد في تنمية المفاهيم
الهندسية لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية.
ويمكن تحديد مشكلة البحث في اإلجابة على السؤال الرئيس التالي:
ما فاعلية استخدام تطبيقات اآليباد ( )iPadفي تنمية المفاهيم الهندسية لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بالمملكة
العربية السعودية؟
ويتطلب ذلك اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما المفاهيم الهندسية المراد تنميتها لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية؟
 .2ما تطبيقات اآليباد ( )iPadالتي تسهم في تنمية المفاهيم الهندسية لدى تلميذات المرحلة
االبتدائية بالمملكة العربية السعودية؟
 .3ما فاعلية استخدام تطبيقات اآليباد ( )iPadفي تنمية المفاهيم الهندسية لدى تلميذات المرحلة
االبتدائية بالمملكة العربية السعودية؟
أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى:
 .1تحديد المفاهيم الهندسية المراد تنميتها لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية.
 .2التعرف على تطبيقات اآليباد( )iPadالتي تسهم في تنمية المفاهيم الهندسية لدى تلميذات المرحلة
االبتدائية بالمملكة العربية السعودية.
 .3الكشف عن فاعلية تطبيقات اآليباد( )iPadفي تنمية المفاهيم الهندسية لدى تلميذات المرحلة
االبتدائية بالمملكة العربية السعودية.
فروض البحث
في ضوء مشكلة البحث وتساؤالته تم وضع الفرض التالي:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات تلميذات المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم الهندسية البعدي لتلميذات الصف الرابع ابتدائي.
أهمية البحث
تتضح أهمية البحث في اآلتي:
 .1يساير هذا البحث التوجهات الحديثة التي تنادي بدمج التقنية في العملية التعليمية،
والتي تجعل تلميذاتنا أكثر إيجابية في التعلم.
 .2يوفر البحث قائمة بالمفاهيم الهندسية المتضمنة في وحدة األشكال الهندسية واالستدالل المكاني لصف الرابع ابتدائي.
 .3تنمية وعي معلمات الرياضيات إلى أهمية استخدام تطبيقات اآليباد في تنمية المفاهيم الهندسية.
 .4قد يسهم البحث في توجيه أنظار مخططي المناهج إلى توظيف تقنيات التعليم في العملية التعليمية.
 .5يقدم البحث إطارا ً نظريا ً وميدانياً ،قد يفتح أفاق جديدة لبحوث مستقبلية تعتمد على تطبيقات اآليباد(.)iPad
حدود البحث
اشتمل البحث على الحدود التالية:
أ-الحدود الموضوعية :اقتصر البحث على استخدام بعض تطبيقات اآليباد (تطبيق  ،Numberkizتطبيق ،Number Line
تطبيق  ،Pattern Shapesتطبيق  )Geoboardفي تعليم وحدة األشكال الهندسية واالستدالل المكاني
ب -الحدود المكانية :المدرسة االبتدائية الثانية والسبعون بعد المائة للبنات بمدينة جدة.
ج -الحدود الزمانية :تم تطبيق التجربة الميدانية في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1441هــ.
د -الحدود البشرية :اقتصر البحث على عينة من تلميذات الصف الرابع االبتدائي ،وتكونت من ( )60تلميذة تم اختيارهن بالطريقة
العشوائية البسيطة.
مصطلحات البحث
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الفاعلية ()Effectiveness
ً
ً
"مدى األثر الذي يمكن أن تحدثه المعالجة التجريبية باعتبارها متغيرا مستقال في أحد المتغيرات التابعة" (شحاته ،النجار:2003 ،
.)230
وتعرفها الباحثة إجرائيا :بأنها حجم التأثير الذي يحدث نتيجة تعلم وحدة األشكال الهندسية واالستدالل المكاني باستخدام تطبيقات
اآليباد في تنمية المفاهيم الهندسية ومهارات التفكير البصري لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي.
التطبيقات ( (Apps-applications
" برامج مصغرة يمكن تثبيتها على الجهاز والهواتف الذكية من خالل متجر التطبيقات وبعضها مجاني والبعض االخر غير
مجاني مدفوع الثمن " (الرويلي.)7: 2014 ،
وتعرفها الباحثة إجرائيا :بأنها برمجيات يتم تثبيتها على الجهاز الذكي من خالل السوق الخاص بها ،ويتم تنزيلها مجانا ً بدون
مقابل مادي مثل.)Numberkiz, Number line, Pattern shapes, Geoboard( :
المفاهيم الهندسية ()Geometry Concepts
"هــو الصــورة الذهنيــة الــتي تتكون لدى األفراد نتيجة تعميم صفات وخصـائص ،اسـتنتجت مـن أشـياء متشابهة علـى أشـياء يتم
التعرض إليها فيما بعد"(أبو زينة.)95 :1997 ،
وتعرفها الباحثة إجرائيا :بأنها بناء عقلي أو صورة عقلية لمجموعة من الخصائص الهندسية التي يمكن جمعها معا ً على أساس صفة
مشتركة أو أكثر ،ويمكن أن يشار إليها برمز أو اسم معين مثل األشكال الثنائية أو الثالثية األبعاد وغيرها.
أدبيات البحث
 -1اإلطار النظري
يتناول هذا الفصل اإلطار النظري والذي يشتمل على استخدام تطبيقات األيباد في العملية التعليمية من حيث خصائص جهاز
األيباد ،ومميزاته ،ومتطلبات استخدامه ،وفوائده التربوية ،ودوره في تعليم مادة الرياضيات.
كما يتناول المفهوم الهندسي من حيث :تعريفه ،وخصائصه ،وأهميته ،واستخدامه ،وتحركات المعلم عند تدريس المفاهيم
الهندسية .ومعايير محتوى الهندسة لمعلمي الرياضيات.
المبحث األول :استخدام جهاز األيباد في العملية التعليمية
أن استعمال جهاز األيباد من أكثر األجهزة تفضيال في عملية التعليم بالنسبة للمعلم والمتعلم ،ألنه قادر على احتواء أي كتاب
أو مرجع أو وسيلة تعليمية ،تساعد على تسهيل خطوات عملية التعليم والتعلم ،كما يمكن أن يكون عامال مساعدا في تحضير
الدروس وتحديد النتائج ،باإلضافة الى قدرته على تزويد التالميذ باألمثلة لتحقيق عملية تعلمهم داخل غرفة الصف أو خارجها.
()Murphy, 2011
 -1خصائص أجهزة األيباد:
هناك مجموعة من الخصائص تتميز بها أجهزة األيباد عن غيرها ،كما ذكرها الدهشان ( )2010وملهيوش وفالوون
 )Melhuish& Falloon ، )2010حيث يمكن تلخيصها فيما يلي:
 -1القدرة على استخدامها في كل وقت ومكان ،مع إمكانية التنقل بها داخل الغرفة الصفية وخارجها.
 -2سهولة تبادل الرسائل بين التالميذ بعضهم البعض.
 -3التكلفة المنخفضة مقارنة بغيره من األجهزة األخرى.
 -4المساهمة في خلق نموذج فعال للعملية التعليمية.
 -5إمكانية استخدامه من قبل مجموعة من التالميذ بطريقة تشاركية وتفاعلية وتعاونية.
 -6يمكن لتالميذ استخدامه في العمل الميداني لنقل الوثائق والكتب االلكترونية وتسجيل المالحظات والوصول إلى المراجع
 -7تتيح لتالميذ
بسهولة ويسر.
التواصل السريع مع شبكة المعلومات الدولية.
-2مميزات استخدام جهاز األيباد في العملية التعليمية:
هناك العديد من المميزات التي تنتج من توظيف المستحدث التكنولوجي في العملية التعليمية ،باإلضافة إلى مساهمتها في
حل العديد من مشكالت النظام التعليمي ،ومن هذه المميزات ما يلي( :الرويلي ،2014 ،ص )11
" -1تنمي المهارات التعاونية والتشاركية ،حيث يتم تفاعل التالميذ مع بعضهم البعض من خالل شبكة اإلنترنت.
-2تنمي مهارات التعلم الذاتي لدى التلميذ ،وجعله محور العملية التعليمية
-3القدرة على محاكاة الحياة الواقعية.
-4مخاطبة أكثر من حاسة لدى التلميذ ،مما يؤدي الى زيادة االنتباه والتركيز.
-5تنمية حب االستطالع ،والتشجيع على العمل الجماعي.
-6زيادة التفاعل والتقليل من عامل الرهبة والخوف".
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-3متطلبات استخدام جهاز األيباد في العملية التعليمية:
هناك عدة متطلبات أساسية يجب توافرها عند استخدام األجهزة المحمولة ،ومن ضمنها أجهزة األيباد؛ ليتم تطبيقه بصورة
صحيحة كما ذكرها كال من (الدهشان 2010،؛ سالم  )2006،حيث يمكن تلخيصها فيما يلي:
-1توافر البنية التحتية الالزمة وتشمل توفير األجهزة الحديثة ،وملحقاتها ،الشبكات الالسلكية ،وخدمات اإلنترنت ،وبرامج
التشغيل والبرامج المالئمة للمناهج
-2اقتناع جميع أطراف العملية
التعليمية.
التعليمية وأولياء األمور بأهمية دمج تقنيات التعليم في بيئة التعليم والتعلم بالمدرسة.
-3توفير الدعم المالي والميزانيات المناسبة لتعليم الحديث.
-4تدريب جميع أفراد العملية التعليمية ،وتعريف كل فرد منهم بدوره في عمليات التعليم والتعلم.
-5تحويل المواد التعليمية إلى صيغ إلكترونية تناسب األجهزة
 -6توفير أماكن
الذكية.
مخصصة لحفظ هذه األجهزة وحمايتها.
ومن خالل ما سبق ذكره ترى الباحثة أهمية توافر العوامل التي تسهم في انجاح استخدام األجهزة التكنولوجية في غرفة
الصف ،ومن أهم هذه العوامل توفير البنية التحتية المناسبة ،وتوفير جهاز أيباد خاص لكل معلم ،واهتمام الجهات الرسمية
والمسئولة عن تدريبه في كيفية توظيف هذا الجهاز بطريقة صحيحة ،وحثه على أهميته في تيسير العملية التعليمية ،وقدرته
على جذب التالميذ وزيادة دافعية التعلم لديهم ،من أجل تحقيق األهداف التعليمية المنشودة.
 -4الفوائد التربوية من استخدام جهاز األيباد في التعليم:
ذكر الدهشان ( )2010فوائد استخدام الهواتف المحمولة ،وأجهزة األيباد في العملية التعليمية كما يلي:
 -1يمكن من خالل الهواتف المحمولة واألجهزة الذكية بث الدروس والمناقشات مباشرة إلى التالميذ بغض النظر عن أماكن
تواجدهم.
 -2يمكن لتالميذ استقبال القر ارات اإلدارية المستعجلة ،كإلغاء موعد امتحان معين أو اعتذار عن حصة ما أو تقديم موعد
تسليم المشاريع الطالبية.
 -3تمكن هذه األجهزة المعلمين من استعراض واجبات وأعمال التالميذ ،كما يتمكن التالميذ من معرفة نتائج تقويم المعلمين
لتلك الواجبات واألعمال.
 -4يساعد على تحقيق التواصل المباشر بين أفراد العملية التعليمية ،وأولياء األمور.
 -5سهولة وضع الكثير من األجهزة المستقلة في الفصل الدراسي بدال من وجود أجهزة الحاسوب المكتبية والتي تتطلب
مساحة كبيرة.
 -6بقاء أثر التعلم نتيجة تحقيق المتعة والفائدة فيها.
 -7األلفة وانعدام الرهبة لدى التالميذ تجاه استخدام التقنية.
 -8تساعد على حل بعض المشكالت التعليمية لدى التالميذ الذين يواجهون صعوبات تعلم.
-5دور جهاز األيباد في تعليم مادة الرياضيات:
تلعب التقنية دورا مهما في تدريس مادة الرياضيات ،حيث يمكن من خاللها:
-1عمل محاكاة لبعض النظريات والمفاهيم الرياضية.
 -2التدريب على حل المسائل الرياضية المتنوعة.
-3تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى التالميذ.
-4تنمية االتجاهات اإليجابية نحو مادة الرياضيات.
-5توفير المعلومات المرئية من خالل الصور والرسومات.
-6تقديم التغذية الراجعة الفورية لتالميذ.
 -7استثارة اهتمام التالميذ واشباع حاجاتهم ورغباتهم.
كما أكدت دراسة (الرويلي )2014 ،على فعالية استخدام الحاسوب اللوحي وتطبيقاته التعليمية في زيادة تحصيل تالميذ
الصف الرابع االبتدائي بمادة الرياضيات ،حيث تبين أن الحاسوب اللوحي يتماشى مع أساليب التعلم المفضلة لدى التالميذ،
كذلك االنتقال التدريجي من المحسوس إلى شبة المحسوس إلى المجرد بأسلوب تفاعلي يعتمد على نشاط التلميذ ومشاركته
االيجابية ،واكتشافه للمفاهيم والعالقات بنفسه ،مما يؤدي إلى تنمية أساليب التفكير السليمة لديه.
المبحث الثالث :المفاهيم الهندسية
" أن الرياضيات الحديثة لم تعد مجرد عمليات أو مهارات روتينية منفصلة ،بل أصبحت أبنية محكمة يتصل بعضها
ببعض اتصاال وثيقا مشكلة في النهاية بنيانا متكامال .واللبنات األساسية لهذا البناء هي المفاهيم الرياضية ،إذ إن المبادئ
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والتعميمات والمهارات الرياضية تعتمد اعتمادا كبيرا على المفاهيم في تكوينها واستيعابها أو اكتسابها .ومن هنا تبرز األهمية
الكبرى للمفاهيم الرياضية في العملية التربوية"( .منصور ،2011،ص)46
-1تعريف المفهوم:
أ -عرفه أبو زينة ( ،2010ص  )221بأنه ":الصورة الذهنية التي تتكون لدى الفرد نتيجة تعميم صفات وخصائص استنتجت
من أشياء متشابهة هي أمثلة ذلك المفهوم".
ب -وعرفه الهويدي ( ،2006ص  )24بأنه ":فكرة مجردة تشير إلى شيء له صورة في الذهن ،وقد تعطي الفكرة المجردة
اسما يدل عليها ".
ج -بينما عرفه عفانة وآخرون ( ،2012ص )10بأنه ":مجموعة من الخصائص المشتركة للمضامين الرياضية التي ترتبط
مع بعضها في إطار رياضي موحد لبناء األساس المنطقي للمصطلح أو قاعدة رياضية"0
-2خصائص المفهوم الرياضي:
هناك بعض الخصائص التي يتصف بها المفهوم الرياضي ،حيث ذكر أبو هالل ( ،2012ص  )38بعض هذه
الخصائص ،وهي:
"أ -يتكون المفهوم من فكرة أو مجموعة من األفكار العقلية.
ب -البنية األساسية للمعرفة الرياضية.
ج -يمكن التعبير عن المفهوم بأكثر من طريقة سواء لفظية أو رمزية أو بالصورة أو بالرسم.
د -تتولد المفاهيم عن طريق الخبرة والممارسة.
ه -تعتمد المفاهيم على الخبرات السابقة للتلميذ.
و -يرسخ المفهوم أكثر كلما عبر عنه التلميذ بلغته الخاصة ،وربطه بمفاهيم وتطبيقات أخرى".
-3أهمية تعلم المفهوم الرياضي:
لقد أكد العديد من المختصين والتربويين على أهمية تعلم المفاهيم الرياضية ،حيث ذكر كال من (األسمر2014 ،؛
حمدان2010 ،؛ سعادة واليوسف1988 ،؛ عفانة وآخرون )2007 ،أهمية تعلم المفاهيم الرياضية في النقاط اآلتية:
 -1المساهمة الفاعلة في تعلم التالميذ بصورة سليمة.
 -2تساعد في التعامل بفاعلية مع المشكالت الطبيعية واالجتماعية للبيئة.
 -3تنظم عدد ال يحصى من المالحظات والمدركات الحسية.
 -4تساهم في حل بعض صعوبات التعليم خالل انتقال التالميذ من صف إلى آخر.
 -5تعتبر المفاهيم من األدوات المهمة للتدريس بطريقة االستقصاء.
 -6تنظم المعلومات المتباينة وتصنفها تحت رتب أو أنماط معينة لتوضيح العالقات المتبادلة وجعلها ذات معنى.
 -7تساعد على تنظيم الخبرة العقلية.
 -8تساهم في مساعدة التالميذ على البحث عن معلومات وخبرات جديدة.
-9تنمي المهارات العقلية مثل التنظيم والربط والتمييز وتحديد الخصائص المشتركة والتجريد.
 -10تعلم المفاهيم يساعد على انتقال أثر التعلم.
 -11اختزال الحاجة إلى التعلم المستمر ،إذ أنه حين يتعلم الفرد المفهوم فإنه يطبقه في كل مرة دون الحاجة إلى تعلم جديد.
-12إثراء البناء المعرفي للتلميذ.
 -4استخدامات المفهوم الرياضي:
تستخدم المفاهيم لتسهيل عملية التعليم والتعلم ،فقد ذكر كال من (أبو زينة ،2011 ،ص 202؛ الخطيب ،2011 ،ص
 )147ثالث استخدامات للمفاهيم الرياضية ،نلخصها في اآلتي:
" -1االستخدام االصطالحي للمفهوم :يكون الحديث عن خصائص األشياء خاصة ،وتحديد الصفات التي تدخل ضمن إطار أو
حدود المفهوم ،كأن يتحدث عن خصائص األعداد التي يطلق عليها أعداد نسبية.
 -2االستخدام الداللي للمفهوم :يكون من خالل فرز أمثلة المفهوم من الالأمثلة للمفهوم ،فاالستخدام هنا تصنيفي ألمثلة المفهوم
عن غيرها ،وقد تستخدم رمزا أو تسمية للداللة على المفهوم ،كأن تستخدم مصطلح العدد النسبي لتمييز العدد النسبي عن غيره
من األعداد ،وتستخدم الرمز (ن) للداللة على األعداد النسبية جميعها.
 -3االستخدام التضميني للمفهوم :وهو استخدام لغوي أو لفظي ،فقد نلجأ الى استخدام مصطلح المفهوم من حيث الشروط
الضرورية والكافية لتكوين المفهوم ،أكثر مما نذكر أو نتحدث عن األشياء المسماة بها ،كاستخدام مفهوم العدد النسبي او استخدام
مفهوم المساحة وغيرها".
ومما سبق ترى الباحثة أن المفهوم الواحد يمكن استخدامه باالستخدامات الثالثة السابقة.
 -5تحركات المعلم عند تدريس المفاهيم الهندسية:
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هناك تحركات مختلفة يمكن للمعلم استخدامها في تعليم المفاهيم الرياضية ،حيث أشار إليها أبو زينة ( ،2011ص ص
 )212-206في النقاط اآلتية:
"أ -التحركات االصطالحية:
 -1تحرك الخاصية الواحدة :يقدم المعلم خاصية واحدة فقط للمفهوم.
 -2تحرك الشرط الكافي :يقدم المعلم خاصية واحدة أو أكثر من عناصر المفهوم من حيث كفايتها.
-3تحرك الشرط الضروري :يقدم المعلم الشرط أو الشروط الالزم توافرها في المفهوم.
 -4تحرك التصنيف :يقدم المعلم مجموعة أشمل تحتوي المفهوم.
-5تحرك التحديد :يحدد المعلم الشي الذي يطلق عليه المفهوم ،بذكر خصائصه الكافية والضرورية.
-6تحرك التحليل :يقدم المعلم مجموعة جزئية أو أكثر من مجموعة المفهوم.
 -7تحرك المقارنة :يقدم المعلم مفهوم معين ،ويبين أوجه الشبه واالختالف بينه وبين مفهوم آخر سبق تعلمه.
ب -التحركات الداللية:
 -1تحرك المثال (أمثلة االنتماء) :يعطي المعلم مثال أو أكثر عن المفهوم.
-2تحرك الالمثال (أمثلة عدم االنتماء) :يعطي المعلم مثال ال ينتمي إلى المفهوم.
 -3تحرك المثال مع التبرير :يعطي المعلم مثال أو أكثر عن المفهوم مع التبرير.
ج -تحركات الرسم و التمثيل البياني :ال يمكن االستغناء عن الرسم في تقديم المفاهيم الرياضية وخصوصا المفاهيم الهندسية
منها.
د -تحرك التعريف :يعتبر من أكثر التحركات شيوعا واستخداما في تدريس المفاهيم الرياضية ،ألنه يعتبر سهال وأكثر دقة
وتحديدا للمفهوم ،ثم تقديم أمثلة عليه تتوافق معه ،ثم أمثلة ال تتوافق معه ،إلزالة سوء الفهم الذي يحدث لدى التالميذ نتيجة عدم
قدرتهم على تمييز الخصائص األساسية للمفهوم".
-6معايير محتوى الهندسة التي قدمها المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات:
لقد وضع المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات ( )NCTMوثيقة المبادئ والمعايير للرياضيات المدرسية ،حيث تحدد هذه
الوثيقة المعرفة والفهم والمهارات التي يجب أن يكتسبها التالميذ من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى الصف الثاني عشر ،وأحد
هذه المعايير كان معيار الهندسة ،والذي يهدف إلى تمكين التالميذ من:
-1تحليل صفات وخصائص األشكال الهندسة ثنائية وثالثية األبعاد وتطوير حجج رياضية عن العالقات الهندسية.
-2تحديد مواقع العالقات المكانية ووصفها باستخدام الهندسة اإلحداثية وأنظمة التمثيل األخرى.
 -3تطبيق التحويالت واستخدام التناظر لتحليل المواقف الرياضية0
-4استخدام األبصار واالستدالل المكاني والنمذجة الهندسية لحل المشكالت)NCTM، 2000( .
 -2الدراسات السابقة
في الجزء الثاني من هذا الفصل تعرض الباحثة عدد من الدراسات العربية واألجنبية التي لها عالقة بموضوع البحث،
وقد تم تصنيف هذه الدراسات إلى محورين مقسمه حسب عالقتها بمتغيرات البحث المستقلة والمتابعة ،وهي كاآلتي:
المحور األول :دراسات تناولت تطبيقات األيباد(:)iPad
-1دراسة قطش وآخرون ()2015
هدفت إلى التعرف على أثر استخدام الحاسوب اللوحي (األيباد) في تحصيل طالبات الصف الخامس االبتدائي في مادة
الرياضيات واتجاهاتهن نحو تعلم الرياضيات في دولة الكويت ،وتم استخدام المنهج شبه التجريبي ،وإعداد االختبار التحصيلي
ومقياس االتجاه ،وتم تطبيقه على عينة قوامها ( )51طالبة مقسمة لمجموعتين ،التجريبية وعددها ( )26طالبة والضابطة وعددها
( ) 25طالبة ،وأظهرت النتائج الى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعتين لالختبار التحصيلي
ومقياس االتجاه لصالح المجموعة التجريبية.
-2دراسة أسعد خان ()2014
هدفت إلى التعرف على فاعلية التعليم المتنقل القائم على الويب عبر الحواسيب اللوحية في مقرر الرياضيات على تحصيل
طالبات الصف الخامس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة ،وتم استخدام المنهج شبه التجريبي ،وإعداد االختبار التحصيلي ،تم تطبيقه
على عينة قوامها ( )54طالبة ،مقسمة لمجموعتين بالتساوي ،األولى المجموعة الضابطة ،والثانية المجموعة التجريبية ،وأظهرت
النتائج الى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعتين لالختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية.
-3دراسة الرويلي ()2014
هدفت إلى التعرف على فاعلية استخدام الحاسوب اللوحي وتطبيقاته التعليمية في تنمية تحصيل تالميذ الصف الرابع في
مادة الرياضيات ،تم استخدام المنهج التجريبي ،وإعداد االختبار التحصيلي ،تم تطبيقه على عينة قوامها ( )36تلميذ ،مقسمة
لمجموعتين بالتساوي ،األولى المجموعة الضابطة ،والثانية المجموعة التجريبية ،وأظهرت النتائج الى وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسط درجات المجموعتين لالختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية.
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-4دراسة كار ()Carr,2012
هد فت إلى التعرف على فاعلية استخدام التعلم المتنقل من خالل جهاز ( )iPadعلى تنمية التحصيل في مادة الرياضيات
لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ،وتم استخدام المنهج التجريبي ،وإعداد االختبار التحصيلي ،تم تطبيقه على عينة قوامها ()104
تلميذ من تالميذ الصف الخامس االبتدائي بوالية فلوريدا بالواليات المتحدة االمريكية ،وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين تجريبية
وعددها ( )56تلميذ و الضابطة عددها ( )48تلميذ  ،وأظهرت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات
المجموعتين لالختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية.
-5دراسة دميربيلك ()Demirbilek , 2010
هدفت إلى معرفة تصورات المعلمين نحو استخدام األلعاب التعليمية الرقمية بواسطة األجهزة اللوحية المتنقلة في التعليم،
وتم استخدام المنهج الوصفي المسحي ،وإعداد االستبانة لفهم التصورات تجاه استخدام األلعاب التعليمية في األجهزة اللوحية ،تم
تطبيقها على عينة قوامها ( )113معلم من ثمان دول أوربية ،وأظهرت النتائج إلى أن  ٪76من المعلمين أظهروا استعدادهم
ورغبتهم في استخدام األلعاب التعليمية اإللكترونية على األجهزة اللوحية في أنشطة التعلم.
التعليق على الدراسات السابقة للمحور األول:
 .1اتفق البحث الحالي مع الدراسات السابقة في فاعلية استخدام تطبيقات األيباد ،وتباينت في هدف توظيفها.
 حيث اختلف البحث الحالي مع دراسة أسعد خان ( )2014ودراسة الرويلي ( )2014وكار ( )Carr,2012التي
هدفت إلى تنمية التحصيل الدراسي ،ودراسة قطش وآخرون ( )2015التي هدفت إلى تنمية التحصيل ومعرفة
اتجاهات الطلبة نحو المقرر ،ودراسة دميربيلك (( Demirbilek , 2010التي هدفت إلى معرفة تصورات
المعلمين نحو استخدام األلعاب التعليمية الرقمية بواسطة األجهزة اللوحية المتنقلة في التعليم.
اتفق البحث الحالي في العينة (تالميذ المرحلة االبتدائية) مع بعض الدراسات السابقة ،كدراسة قطش وآخرون ()2015
.2
وكار ( )Carr,2012وأسعد خان ( )2014والرويلي (.)2014
اتفق البحث الحالي مع جميع الدراسات السابقة في تطبيقها على مقرر الرياضيات.
.3
اتفق البحث الحالي مع الدراسات السابقة في المنهج المتبع وهو المنهج الشبه تجريبي فيما عدا دراسة دميربيلك
.4
( )Demirbilek , 2010التي اتبعت المنهج الوصفي.
اتفق البحث الحالي مع الدراسات السابقة في األداة المستخدمة وهي االختبار التحصيلي كدراسة أسعد خان ()2014
.5
والرويلي ( )2014وكار (.)Carr,2012
 بينما اختلف مع دراسة قطش وآخرون ( )2015في إعداد مقياس االتجاه باإلضافة لالختبار التحصيلي ،ودراسة
دميربيلك ( )Demirbilek , 2010في إعداد االستبيان.
أثبتت نتائج الدراسات السابقة فاعلية استخدام تطبيقات األيباد على المتغيرات التابعة المختلفة كدراسة قطش وآخرون
.6
( )2015وأسعد خان ( )2014والرويلي ( )2014وكار (.)Carr,2012
 كما اثبتت دراسة دميربيلك ( )Demirbilek, 2010على أهمية استخدام تطبيقات األيباد في التعليم
المحور الثاني :دراسات تناولت المفاهيم الهندسية:
-1دراسة الطحل وآخرون ()2018
هدفت الى التعرف على إثر نموذج جيرالك وايلي ( )Gerleach and Elyفي اكتساب المفاهيم الهندسية لدى طالبات
الصف السادس االساسي في االردن وفي ميولهن نحو تعلم ماده الرياضيات ،وتم استخدام المنهج شبه التجريبي ،وإعداد االختبار
التحصيلي وتطوير مقياس االتجاه ،وتم تطبيقه على عينة قوامها ( )57طالبة ،مقسمة لمجموعتين التجريبية وعددها ()29
والضابطة عددها ( ،) 28وأظهرت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعتين لالختبار
التحصيلي ومقياس االتجاه لصالح المجموعة التجريبية.
-2دراسة األسمر ()2014
هدفت الى التعرف على أثر استخدام االستراتيجية البنائية (  ) PDEODEفي تنمية المفاهيم الهندسية ومهارات التفكير
البصري في الرياضيات لدى طالبات الصف الثامن االساسي بغزة  ،وتم استخدام المنهج شبه التجريبي ،وإعداد االختبار
التحصيلي للمفاهيم الهندسية واختبار مهارات التفكير البصري  ،تم تطبيقه على عينة قوامها ( )55طالبة ،مقسمة لمجموعتين
التجريبية وعددها ( )27طالبة والضابطة عددها ( )28طالبة ،وأظهرت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
درجات المجموعتين لالختبار التحصيلي ومهارات التفكير البصري لصالح المجموعة التجريبية.
-3دراسة مرعي وآخرون ()2014
هدفت الى التعرف عن اثر استخدام برمجيه الرسم الهندسي ( )GSPفي اكتساب المفاهيم الهندسية والتحويالت الهندسية
لدى طالبات الصف السابع االساسي في األردن ،وتم استخدام المنهج شبه التجريبي ،وإعداد اختبار للمفاهيم الهندسية واختبار
التحويالت الهندسية ،تم تطبيقهما على عينة قوامها ( )72طالبة ،مقسمة لمجموعتين التجريبية و عددها ( )36طالبة والضابطة
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عددها ( )36طالبة ،وأظهرت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية
و درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختباري اكتساب المفاهيم الهندسية و اجراء التحويالت الهندسية لصالح المجموعة
التجريبية.
-4دراسة الهذلي ()2014
هدفت إلى التعرف على فاعلية الرسوم المتحركة ،والتفاعل المباشر في تنمية مفاهيم االشكال الهندسية وفق نظرية
فيجوتسكي الثقافية االجتماعية لدى طفل ما قبل المدرسة  ،وتم استخدام المنهج شبه التجريبي ،وإعداد اختبار المفاهيم الهندسية
 ،تم تطبيقه على عينة قوامها ( )40طفال ،مقسمة بالتساوي لمجموعتين تجريبيتين ،وأظهرت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية األولى في التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي ،ووجود
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية الثانية في التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق
البعدي ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية األولى وأطفال المجموعة
التجريبية الثانية في التطبيق البعدي.
-5دراسة عبد الرازق ()2013
هدفت إلى التعرف على أثر استخدام معمل الرياضيات في إدراك المفاهيم الهندسية لتالمذة بطيئي التعلم ،وتم استخدام
المنهج شبه التجريبي ،وإعداد اختبار للمفاهيم الهندسية ،تم تطبيقه على عينة قوامها ( )69تلميذ ،مقسمة لمجموعتين التجريبية
وعددها ( )36تلميذا ً والضابطة عددها ( )33تلميذا ،أظهرت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات
المجموعتين الختبار المفاهيم الهندسية لصالح المجموعة التجريبية.
-6دراسة األقرع ()2013
هدفت الى التعرف على أثر توظيف نموذج جانييه لبناء المفاهيم الهندسية على تحصيل طالب الصف التاسع بوحدة الهندسة
بشمال غزة ،وتم استخدام المنهج شبه التجريبي ،وإعداد االختبار التحصيلي ،تم تطبيقه على عينة قوامها ( )72طالباً ،مقسمة
لمجموعتين التجريبية وعددها ( )36طالباً ،والضابطة وعددها ( )36طالباً ،وأظهرت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسط درجات المجموعتين لالختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية.
التعليق على الدراسات السابقة للمحور الثاني:
 .1اتفق البحث الحالي مع الدراسات السابقة في الهدف وهو تنمية المفاهيم الهندسية كدراسة الطحل وآخرون ()2018
واألسمر ( )2014ودراسة مرعي وآخرون ( )2014والهذلي ( )2014وعبد الرازق ( )2013واألقرع
(.)2013
 .2اتفق البحث الحالي في العينة (تالميذ المرحلة االبتدائية) مع دراسة الطحل وآخرون (.)2018
 بينما اختلف مع دراسة الهذلي ( )2014حيث طبقت على تالميذ ما قبل المدرسة ،ودراسة األسمر ()2014
ومرعي وآخرون ( )2014واألقرع ( )2013حيث طبقت على طالب المرحلة المتوسطة ،ودراسة عبد الرازق
( )2013حيث طبقت على تالميذ الصفوف الخاصة لبطيء التعلم.
اتفق البحث الحالي مع جميع الدراسات السابقة في تطبيقها على مقرر الرياضيات.
.3
اتفق البحث الحالي مع جميع الدراسات السابقة في استخدام المنهج التجريبي.
.4
اتفق البحث الحالي مع جميع الدراسات السابقة في األداة المستخدمة وهي االختبار التحصيلي (اختبار المفاهيم
.5
الهندسية).
أثبتت نتائج الدراسات السابقة التي تناولت المفاهيم الهندسية فاعلية البرامج واألساليب واالستراتيجيات المتبعة
.6
لتنمية المفاهيم الهندسية كدراسة الطحل وآخرون ( )2018واألسمر ( )2014ودراسة مرعي آخرون ( )2014والهذلي
( )2014وعبد الرازق ( )2013واألقرع (.)2013
منهج البحث وإجراءاته
منهج البحث :استخدم البحث الحالي المنهج التجريبي ذو التصميم شبه التجريبي لمالءمته لطبيعة البحث.
مجتمع البحث :جميع تلميذات الصف الرابع االبتدائي بمدينة جدة.
عينة البحث :تتكون عينة البحث من ( )60تلميذة من تلميذات الصف الرابع االبتدائي ،تم تقسيمهن على مجموعتين :تجريبية
( )30تلميذة ،وضابطة ( )30تلميذة من االبتدائية الثانية والسبعون بعد المائة بمدينة جدة.
المتغير المستقل :استخدام تطبيقات األيباد في تدريس وحدة (األشكال الهندسية واالستدالل المكاني)
المتغير التابع :تنمية المفاهيم الهندسية :الذي يقاس باختبار تحصيلي من إعداد الباحثة.
مواد البحث :تمثلت في إعداد دليل المعلمة لتدريس وحدة (األشكال الهندسية واالستدالل المكاني) باستخدام تطبيقات األيباد
(.)iPad
أدوات البحث :تمثلت في االختبار التحصيلي للمفاهيم الهندسية.
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التطبيق االستطالعي لالختبار
قامت الباحثة بتطبيق االختبار على عينة استطالعية تكونت من ( )30تلميذة من مدرسة الثانية والسبعون بعد المائة بتاريخ
1441/4/11هـ وقد درست وحدة األشكال الهندسية واالستدالل المكاني مسبقاً ،وهدفت العينة االستطالعية إلى:
 حساب معامالت الصعوبة ألسئلة االختبار.
 حساب معامالت التمييز ألسئلة االختبار.
 تحديد زمن االختبار.
 حساب معامل صدق االختبار.
 حساب معامل ثبات االختبار.
 معرفة مدى وضوح تعليمات االختبار.
 .1تحديد زمن االختبار
تم حساب الزمن المناسب لالختبار عن طريق حساب متوسط الزمن باستخدام المعادلة اآلتية:
زمن الختبار= زمن انتهاء أول تلميذة ( + )32زمن
()44

انتهاء

اخر

تلميذة

وبتطبيق المعادلة كان متوسط زمن االختبار  38دقيقة وبالتالي تم االلتزام بهذا الزمن في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار.
تصحيح أسئلة االختبار
.2
بعد إجابة تلميذات العينة االستطالعية على أسئلة اختبار المفاهيم الهندسية قامت الباحثة بتصحيح االختبار ،حيث حددت
درجة لكل فقرة.
-3التحقق من صدق االختبار التحصيلي للمفاهيم الهندسية:
وقد استخدمت الباحثة طريقتين للتأكد من صدق االختبار:
 الصدق الظاهري الختبار المفاهيم الهندسية:
يعني صدق االختبار قدرته على قياس ما يفترض أن يقيسه (الدوسري .)2001 ،وبعرض االختبار على مجموعة
من المحكمين .إلبداء رأيهم حول صياغة األسئلة ووضوحها ،ومدى قدرة السؤال على قياس الهدف المعرفي المحدد ،ومناسبة
السؤال للمستوى المعرفي المراد قياسه ،مع وضع التعديالت المقترحة إن وجدت ،ظهر أن غالبية مفردات االختبار صادقة
بوضعها الحالي وبنسبة اتفاق عالية جدا بين المحكمين ،وبذلك اعتبر االختبار صادقا صدقا تحكيميا.
 صدق االتساق الداخلي الختبار المفاهيم الهندسية:
تم حساب صدق االتساق الداخلي بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية
لالختبار كما يوضح نتائجها جدول ( )1التالي:
جدول رقم ( )1معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية الختبار المفاهيم الهندسية
معامل االرتباط
م
معامل االرتباط
م
معامل االرتباط
م
**0.573
س21
**0.860
س11
**0.753
س1
**0.652
س22
**0.781
س12
**0.687
س2
**0.783
س23
**0.688
س13
**0.729
س3
**0.624
س24
**0.737
س14
**0.656
س4
**0.541
س25
**0.888
س15
**0.738
س5
**0.744
س26
**0.657
س16
**0.785
س6
**0.691
س27
**0.737
س17
**0.756
س7
**0.840
س28
**0.721
س18
**0.835
س8
**0.558
س29
**0.785
س19
**0.705
س9
**0.616
س30
**0.852
س20
**0.644
س10
**وجود داللة عند مستوى ()0.05
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يالحظ من الجدول ( ) 1أن معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية جاءت جميعها داله إحصائيا عند
مستوى داللة ( ،)0.05مما يدل على توافر درجة عالية من صدق االتساق الداخلي الختبار المفاهيم الهندسية.
-4التحقق من ثبات االختبار التحصيلي للمفاهيم الهندسية:
يقصد بثبات االختبار درجة االتساق في النتائج التي تعطيها أداة التقويم إذا ما طبقت على عينة من الممتحنين أكثر من مرة
في ظروف تطبيقية متشابهة (زيتون ،1999 ،ص .)630
ولحساب معامل الثبات تم التحقق من الثبات من خالل تطبيق االختبار على عينة استطالعية واستخدمت الباحثة لقياس ثبات
المقياس معامل ألفاكرونباخ ( )Alpha Cronbachوتتراوح قيم معامل الثبات (ألفا) ما بين الصفر والواحد الصحيح ،فكلما
اقتربت قيمته للواحد الصحيح دل ذلك على ثبات المقياس (عالم .)2002 ،وبإدخال درجات االختبار التحصيلي للمفاهيم الهندسية
في البرنامج االحصائي ( )Spssومعالجتها إحصائيا الستخراج معامل ألفاكرونباخ للمقياس ،ظهرت قيمته (معامل ألفا =
 )0.823وهي قيمة عالية تشير إلى ثبات االختبار التحصيلي للمفاهيم الهندسية إذا أعيد تطبيقه.
-5حساب معامل الصعوبة ألسئلة االختبار التحصيلي للمفاهيم الهندسية:
يقصد بمعامل صعوبة السؤال النسبة لمن أجابوا على السؤال إجابة خاطئة ويعبر عن بالمعادلة التالية (فتح هللا:)2005 ،
عدد التلميذات الذين أجابوا على السؤال إجابة خاطئة
معامل الصعوبة = ____________________________________________
مجموع التلميذات
وتتراوح قيمة معامل الصعوبة ما بين الصفر والواحد الصحيح وعليه يعتبر السؤال الذي يبلغ معامل صعوبته ( 1صحيح) سؤاال
صعبا جدا حيث أن جميع الطالب أخطئوا في اإلجابة عليه ،في حين ان السؤال الذي يبلغ معامل صعوبته (صفر) سؤال سهل
جدا حيث أن جميع الطالب أجابوا عليه إجابة صحيحة ،وبالتالي فالسؤال الذي تبلغ قيمة معامل صعوبته ( )0.50هو األفضل
من حيث توسط صعوبته ،وتعني هذه القيمة أن  ٪50من افراد العينة أجابوا عليه إجابة صحيحة (عالم.)2002 ،
ويبين جدول ( )2معامالت الصعوبة والسهولة لكل سؤال من أسئلة االختبار التحصيلي للمفاهيم الهندسية:
جدول ( )2معامالت الصعوبة والسهولة ألسئلة االختبار التحصيلي للمفاهيم الهندسية
معامل
معامل
معامل
معامل
معامل
معامل
السؤال
السؤال
السؤال
السهولة
الصعوبة
السهولة
الصعوبة
السهولة
الصعوبة
0.70
0.30
س21
0.60
0.40
س11
0.70
0.30
س1
0.77
0.23
س22
0.73
0.27
س12
0.67
0.33
س2
0.67
0.33
س23
0.60
0.40
س13
0.60
0.40
س3
0.60
0.40
س24
0.70
0.30
س14
0.80
0.20
س4
0.63
0.37
س25
0.47
0.53
س15
0.50
0.50
س5
0.73
0.27
س26
0.73
0.27
س16
0.70
0.30
س6
0.67
0.33
س27
0.50
0.50
س17
0.60
0.40
س7
0.67
0.33
س28
0.73
0.27
س18
0.63
0.37
س8
0.67
0.33
س29
0.60
0.40
س19
0.77
0.23
س9
0.70
0.30
س30
0.77
0.23
س20
0.77
0.23
س10
وبالنظر إلى نتائج الجدول ( )2يتضح أن جميع األسئلة تقع ضمن مستوى الصعوبة المقبول ،إذا بلغ أعلى معامل صعوبة
( )0.53للسؤال رقم ( ،)15وأقل معامل صعوبة ( )0.20للسؤال رقم ( ،)4حيث يرى بلوم في (آل عامر )2005 ،أنه من
الممكن الحصول على انتشار جيد في النتائج إذا كانت قيم معامالت الصعوبة تتراوح بين (.)0.80-0.20
 -6معامل التمييز ألسئلة االختبار التحصيلي للمفاهيم الهندسية:
يشير الرافعي وصبري ( ) 1424إلى أن معامل التمييز يعني قدرة كل بند من بنود االختبار على التمييز بين التلميذات
الالتي حصلن على درجات عالية في االختبار ،والتلميذات الالتي حصلن على درجات منخفضة ،ومعامل التمييز يأخذ أي قيمة
في الفترة ( ،)1+ ،1-وأفضل معامل تمييز كما يذكر أبو لبدة ( )1996هو ما كانت قيمته واحدا صحيحا أو قريبا منه ،ولكنه
يرى أنه من الصعب الحصول على معامالت تمييز لها هذه القيمة ،أما بالنسبة لألسئلة التي تكون قيم معامالت تمييزها سالبة،
فيرى ان تحذف ألنها ال تقيس ما يقيسه االختبار.
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ويشير عودة ( ) 1998إلى أنه ليس هناك تحديد قطعي للمدى المقبول لمعامل التمييز ،وأنه يجب عدم االعتماد فقط على
نتائج التحليل االحصائي في اختيار فقرات االختبار ،وإنما يعتمد على التحليل المنطقي إلى جانب التحليل االحصائي لحساب
معامالت تمييز أسئلة االختبار ،في حين يشير (عالم )2002 ،أنه إذا تراوحت قيمة معامل تمييز السؤال بين ()0.40-0.20
فإنه يكون مقبوال ،وإذا قلت هذه القيمة عن ( )0.20فإن تمييزها يكون ضعيفا.
وإليجاد معامل التمييز ألسئلة االختبار تم إتباع الخطوات التالية :عودة ( )1998والدوسري (:)2001
-1تصحيح إجابات تلميذات العينة االستطالعية على كل سؤال وإيجاد الدرجة الكلية لكل تلميذة بجمع درجاتها على جميع االسئلة.
-2ترتيب درجات التلميذات على االختبار من األعلى إلى األدنى (تنازليا)
-3تقسيم الدرجات الى ثالث فئات ( )٪27تمثل الفئة المحتوية على أعلى الدرجات ،و ( )٪27تمثل الفئة المحتوية على أدنى
الدرجات ،و ( )٪46تمثل الفئة المحتوية على باقي الدرجات ،وبالرغم من انه يمكن تقسيم التلميذات كما يشير الدوسري ()2001
وفق نسب أخرى إال أن اختيار نسبة ( )٪27يؤدي الى تقسيم التلميذات الى فئتين على نحو يزيد التمايز بينهم من حيث األداء
مع الحصول على أكبر عدد من التلميذات في كل فئة.
 -4حساب عدد التلميذات في كل من الفئة العليا والفئة الدنيا ،الذين أجابوا على السؤال إجابة صحيحة.
وتم حساب معامالت التمييز ألسئلة االختيار من متعدد باستخدام العالقة التالية:
مز=

صع–صد
____________
ن

حيث:
م ز :معامل التمييز
ص ع :عدد تلميذات الفئة العليا الذين أجابوا على السؤال إجابة صحيحة.
ص د :عدد تلميذات الفئة الدنيا الذين أجابوا على السؤال إجابة صحيحة.
ن :عدد التلميذات في إحدى الفئتين.
ويشير الجدول ( )3إلى معامالت التمييز لكل سؤال من أسئلة االختبار التحصيلي للمفاهيم الهندسية.
جدول ( )3معامل التمييز ألسئلة االختبار التحصيلي للمفاهيم الهندسية
السؤال معامل التمييز السؤال معامل التمييز السؤال معامل التمييز
س0.41 21
س0.54 11
0.33
س1
س0.53 22
س0.40 12
0.40
س2
س0.55 23
س0.60 13
0.40
س3
س0.50 24
س0.27 14
0.25
س4
س0.48 25
س0.45 15
0.60
س5
س0.59 26
س0.22 16
0.37
س6
س0.36 27
س0.57 17
0.27
س7
س0.53 28
س0.41 18
0.53
س8
س0.43 29
س0.29 19
0.20
س9
س0.40 30
س0.38 20
س0.43 10
وبالنظر إلى نتائج الجدول ( )3يتضح أن جميع أسئلة االختبار مميزة ،ألنها جميعا موجبة وتتراوح بين ( )0.60-0.20لذا
يمكن االحتفاظ بأسئلة االختبار بناء على معامل التمييز.
 -7تكافؤ مجموعتي البحث في التطبيق القبلي الختبار المفاهيم الهندسية:
للتأكد من تكافؤ مجموعتي البحث قامت الباحثة باستخدام اختبار (ت) للعينات المستقلة ،وكانت النتائج كالتالي:
جدول رقم ( ) 4نتائج اختبار تحليل "ت" لعينتين مستقلتين للفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين (التجريبية -
الضابطة) في التطبيق القبلي الختبار المفاهيم الهندسية
مستوى
االنحراف
قيمة (ت)
المجموعة العدد المتوسط
المستوى
الداللة
المعياري
0.493 0.690
1.852
التجريبية 4.47 30
التذكر
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الفهم
التطبيق
التحليل
الدرجة
الهندسية

الكلية

الختبار

الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
المفاهيم التجريبية
الضابطة

30
30
30
30
30
30
30
30
30

4.13
0.40
0.53
0.97
1.27
0.27
0.43
6.10
6.37

1.889
0.563
0.571
0.765
0.583
0.521
0.626
2.496
2.173

0.910-

0.366

1.708-

0.093

1.121-

0.267

0.441-

0.661

نتائج الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين (التجريبية -الضابطة) في التطبيق القبلي الختبار المفاهيم الهندسية:
يظهر الجدول ( )4التالي:
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين (التجريبية – الضابطة) في التطبيق القبلي الختبارالمفاهيم الهندسية عند مستوى التذكر حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي ( )0.493وهي قيمة غير دالة.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين (التجريبية – الضابطة) في التطبيق القبلي الختبارالمفاهيم الهندسية عند مستوى الفهم حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي ( )0.366وهي قيمة غير دالة.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين (التجريبية – الضابطة) في التطبيق القبلي الختبارالمفاهيم الهندسية عند مستوى التطبيق حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي ( )0.093وهي قيمة غير دالة.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين (التجريبية – الضابطة) في التطبيق القبلي الختبارالمفاهيم الهندسية عند مستوى التحليل حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي ( )0.267وهي قيمة غير دالة.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين (التجريبية – الضابطة) في التطبيق القبلي الختبارالمفاهيم الهندسية ككل حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت) تساوي ( )0.661وهي قيمة غير دالة.
نتائج البحث ومناقشتها
 -1النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال األول وتفسيرها
السؤال األول :ما المفاهيم الهندسية المتضمنة والمراد تنميتها لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية؟
لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باالطالع على األدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بالمفاهيم الهندسية ،ومن ثم قامت
بتحليل وحدة " األشكال الهندسية واالستدالل المكاني" من كتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي ،وتحديد قائمة بالمفاهيم
الهندسية المراد تنميتها لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي ،ثم عرضها على مجموعة من المحكمين للتأكد من صحتها
وشموليتها ،وبعد إضافة التعديالت المشار إليها من قبل المحكمين توصلت الباحثة لمجموعة من المفاهيم الهندسية وهي كالتالي:
الداللة اللفظية
المفهوم الهندسي
الدروس
مجسم له طول وعرض وارتفاع
 -1الشكل الثالثي
األبعاد

الدرس األول/
األشكال الثالثية األبعاد

-2الوجه

سطح مستو

-3الحرف

خط التقاء الوجهان

-4الرأس

يلتقي فيه ثالث أوجه أو أكثر

-5المخطط

شكل ثنائي األبعاد يمكن أن يطوى ليكون شكالً ثالثي األبعاد

-6المنشور الرباعي

الشكل الذي يتكون من ستة أوجه وثمانية رؤوس وأثنا عشر
حرفا ً
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-7المنشور الثالثي
-8الهرم الثالثي
-9الشكل الثنائي األبعاد

الدرس الثاني /األشكال الثنائية
األبعاد

الدرس الثالث /خطة حل المسألة

-10المضلع

أشكال مستوية مغلقة ولها ثالث قطع مستقيمة أو أكثر

-11األضالع

القطع المستقيمة في الشكل

-12المثلث

الشكل الذي له ثالثة أضالع

-13الشكل الرباعي

الشكل الذي له أربعة أضالع

-14الشكل الخماسي
-15الشكل السداسي

الشكل الذي له خمسة أضالع
الشكل الذي له ستة أضالع

-16الشكل الثماني

الشكل الذي له ثمانية أضالع

 -17البحث عن نمط
-18الزاوية

الدرس الرابع /الزوايا

-19الزاوية القائمة
-20الزاوية الحادة
-21الزاوية المنفرجة

الدرس الخامس /المثلث

الشكل الذي يتكون من خمسة أوجه وستة رؤوس وتسعة
أحرف
الشكل الذي يتكون من أربعة أوجه وأربعة رؤوس وستة
أحرف
شكل مستو وله طول وعرض

-22المثلث القائم
الزاوية
الحاد
-23المثلث
الزوايا
-24المثلث
الزاوية

المنفرج

-25المثلث المتطابق
الضلعين
-26المثلث المتطابق
األضالع
-27المثلث المختلف
األضالع

تسلسل من األشياء أو األعداد أو غير ذلك يمكن من خاللها
اكتشاف قاعدة أو عالقة معينة
شكل يتكون من نصفي مستقيمين لهما نقطة البداية نفسها،
وتقاس الزوايا بالدرجات
قياسها  90درجة
قياسها أكبر من الصفر وأقل من  90درجة
قياسها أكبر من  90درجة وأقل من  180درجة
المثلث الذي له زاوية واحدة قائمة
المثلث الذي له ثالث زوايا حادة

المثلث الذي له زاوية واحدة منفرجة
فيه ضلعان متطابقان
جميع أضالعه متطابقة
ليس فيه أضالع متطابقة

624

الدرس السادس /تمثيل النقاط
على خط األعداد
الدرس السابع /المستوى
اإلحداثي

-28خط األعداد

المستقيم الذي تمثل عليه األعداد باستعمال النقاط

-29المستوى
اإلحداثي
 -30نقطة األصل

يتشكل عندما يتقاطع خطا األعداد عند نقطة الصفر لكل
منهما
النقطة ()0،0

 -2النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال الثاني وتفسيرها
السؤال الثاني :ما تطبيقات اآليباد ( )iPadالتي تسهم في تنمية المفاهيم الهندسية لدى تلميذات المرحلة االبتدائية
بالمملكة العربية السعودية؟
لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بإعداد دليل المعلمة الستخدام تطبيقات اآليباد ( )iPadوهي (تطبيق ،Numberkiz
تطبيق  ،Number Lineتطبيق  ،Pattern Shapesتطبيق  )Geoboardفي تنمية المفاهيم الهندسية في الرياضيات.
النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال الثالث وتفسيرها
.3
السؤال الثالث :ما فاعلية استخدام تطبيقات اآليباد ( )iPadفي تنمية المفاهيم الهندسية لدى تلميذات المرحلة
االبتدائية بالمملكة العربية السعودية؟
لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باختبار الفرضية ونصها " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )0.05≤αبين متوسطي درجات تلميذات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم الهندسية البعدي
لتلميذات الصف الرابع ابتدائي".
وللتحقق من صحة الفرض طبق اختبار (ت) للعينات المستقلة ،لبيان داللة الفروق بين المتوسطين .ولبيان حجم التأثير
حسب مربع إيتا ( .) 2ηوفيما يلي تفصيل الختبار صحة الفرض وعرض األشكال والجداول التي توضح أهم النتائج التي تم
التوصل إليها:
أ-اختبار "ت" للعينات المستقلة:
جدول رقم ( )5نتائج اختبار تحليل "ت" لعينتين مستقلتين للفروق بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة التجريبية
والضابطة في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الهندسية
مربع إيتا
مستوى
االنحراف
()2η
قيمة (ت)
المجموعة العدد المتوسط
المستوى
الداللة
المعياري
حجم التأثير
التجريبية 1.903 15.63 30
 0.67تأثير
*0.000 10.952
التذكر
كبير
3.252
8.10 30
الضابطة
0.740
التجريبية 2.73 30
 0.39تأثير
*0.000
6.117
الفهم
كبير
0.820
1.50 30
الضابطة
0.774
التجريبية 2.43 30
 0.08تأثير
*0.026
2.299
التطبيق
متوسط
1.106
1.87 30
الضابطة
0.730
التجريبية 2.53 30
 0.52تأثير
*0.000
7.939
التحليل
كبير
0.828
0.93 30
الضابطة
التجريبية 2.808 23.33 30
 0.69تأثير
الدرجة الكلية الختبار
*0.000 11.446
كبير
المفاهيم الهندسية
4.415 12.40 30
الضابطة
* وجود داللة عند مستوى 0.05
يظهر الجدول ( )5التالي:
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين التجريبية ( )15.63والضابطة ( )8.10في التطبيقالبعدي الختبار المفاهيم الهندسية عند مستوى التذكر لصالح المجموعة التجريبية حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار
(ت) تساوي ( )0.000وهي قيمة دالة عند مستوى (.)0.05
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين التجريبية ( )2.73والضابطة ( )1.50في التطبيقالبعدي الختبار المفاهيم الهندسية عند مستوى الفهم لصالح المجموعة التجريبية حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت)
تساوي ( )0.000وهي قيمة دالة عند مستوى (.)0.05
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 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين التجريبية ( )2.43والضابطة ( )1.87في التطبيقالبعدي الختبار المفاهيم الهندسية عند مستوى التطبيق لصالح المجموعة التجريبية حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار
(ت) تساوي ( )0.026وهي قيمة دالة عند مستوى (.)0.05
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين التجريبية ( )2.53والضابطة ( )0.93في التطبيقالبعدي الختبار المفاهيم الهندسية عند مستوى التحليل لصالح المجموعة التجريبية حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار
(ت) تساوي ( )0.000وهي قيمة دالة عند مستوى (.)0.05
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين التجريبية ( )23.33والضابطة ( )12.40فيالتطبيق البعدي الختبار المفاهيم الهندسية ككل لصالح المجموعة التجريبية حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار (ت)
تساوي ( )0.000وهي قيمة دالة عند مستوى (.)0.05
ب-مربع إيتا (:)2η
لمعرفة حجم تأثير المتغير المستقل في إحداث الفرق الحاصل للمتغير التابع (االختبار التحصيلي للمفاهيم الهندسية) ،استخدم
مربع إيتا من قيمة (ت) وتسمى أحيانا نسبة االرتباط ،وتقدم مقياسا وصفيا للترابط بين العينات موضع البحث ،ويدل مربع إيتا
على نسبة من تباين المتغير التابع ترجع للمتغير المستقل ،أما حجم التأثير فيدل على نسبة الفرق بين متوسطي المجموعتين في
وحدات معيارية .ويمكن حساب مربع إيتا في حالة اختبار "ت" وفقا للمعادلة (:)Kiess, 1989
ت2

معامل مربع إيتا = __________________________________
ت ( +ن+1ن)2-2
حيث يرمز "ت" إلى قيمة اختبار "ت" للعينات المستقلة( ،ن+1ن )2-2تعني درجة الحرية والتي تحسب من خالل عدد أفراد
عينة الدراسة مطروحا منه .2
وتحسب العالقة بين مربع إيتا وحجم التأثير باستخدام المعادلة:
حجم التأثير = ( 2الجذر التربيعي لمربع إيتا) ( /الجذر التربيعي لمربع إيتا)1-
أشار فام ( )1997إلى أن حجم التأثير المرتبط بقيمة مربع إيتا ( )η²يأخذ ثالث مستويات هي:
-1يكون حجم التأثير صغير إذا كان η²<0,06 <0,01
-2يكون حجم التأثير متوسط إذا كان η²<0,14 <0,06
-3يكون حجم التأثير كبير إذا كان η² ˃ 0.14
جدول ( )6المتوسط واالنحراف المعياري وعدد التلميذات ودرجة الحرية وقيمة (ت) وقيمة مربع إيتا  η²وداللتها للتطبيق
البعدي الختبار المفاهيم الهندسية
مربع إيتا حجم
درجة
االنحراف
قيمة (ت)
المجموعة العدد المتوسط
المستوى
التأثير
()2η
الحرية
المعياري
التجريبية 1.903 15.63 30
تأثير
0.67 *10.952
58
التذكر
كبير
3.252
الضابطة 8.10 30
0.740
التجريبية 2.73 30
تأثير
0.39 *6.117
58
الفهم
كبير
0.820
الضابطة 1.50 30
0.774
التجريبية 2.43 30
تأثير
0.08 *2.299
58
التطبيق
متوسط
1.106
الضابطة 1.87 30
0.730
التجريبية 2.53 30
تأثير
0.52 *7.939
58
التحليل
كبير
0.828
الضابطة 0.93 30
التجريبية 2.808 23.33 30
الدرجة الكلية
تأثير
0.69 *11.446
58
الختبار المفاهيم
كبير
الضابطة 4.415 12.40 30
الهندسية
* وجود داللة عند مستوى 0.05
يظهر من الجدول (:)6
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 أن قيمة  η²المحسوبة الختبار المفاهيم الهندسية عند مستوى التذكر هي ( )0.67مما يشير إلى أن حجم تأثير المتغير المستقلوهو التدريس باستخدام تطبيقات اآليباد ( )iPadفي تنمية المفاهيم الهندسية كانت بنسبة تأثير ( )٪67في المتغير التابع "مستوى
التذكر" وهي نسبة مرتفعة تقع في نطاق حجم التأثير الكبير لمستويات حجم التأثير السابقة الذكر.
 أن قيمة  η²المحسوبة الختبار المفاهيم الهندسية عند مستوى الفهم هي ( )0.39مما يشير إلى أن حجم تأثير المتغير المستقلوهو التدريس باستخدام تطبيقات اآليباد ( )iPadفي تنمية المفاهيم الهندسية كانت بنسبة تأثير ( )٪39في المتغير التابع "مستوى
الفهم" وهي نسبة مرتفعة تقع في نطاق حجم التأثير الكبير لمستويات حجم التأثير السابقة الذكر.
 أن قيمة  η²المحسوبة الختبار المفاهيم الهندسية عند مستوى التطبيق هي ( )0.08مما يشير إلى أن حجم تأثير المتغير المستقلوهو التدريس باستخدام تطبيقات اآليباد ( )iPadفي تنمية المفاهيم الهندسية كانت بنسبة تأثير ( )٪8في المتغير التابع "مستوى
التطبيق" وهي نسبة متوسطة تقع في نطاق حجم التأثير المتوسط لمستويات حجم التأثير السابقة الذكر.
 أن قيمة  η²المحسوبة الختبار المفاهيم الهندسية عند مستوى التحليل هي ( )0.52مما يشير إلى أن حجم تأثير المتغير المستقلوهو التدريس باستخدام تطبيقات اآليباد ( )iPadفي تنمية المفاهيم الهندسية كانت بنسبة تأثير ( )٪52في المتغير التابع "مستوى
التحليل" وهي نسبة مرتفعة تقع في نطاق حجم التأثير الكبير لمستويات حجم التأثير السابقة الذكر.
 أن قيمة  η²المحسوبة للدرجة الكلية الختبار المفاهيم الهندسية هي ( )0.69مما يشير إلى أن حجم تأثير المتغير المستقل وهوالتدريس باستخدام تطبيقات اآليباد ( )iPadفي تنمية المفاهيم الهندسية كانت بنسبة تأثير ( )٪69في المتغير التابع " االختبار
التحصيلي للمفاهيم الهندسية ككل" وهي نسبة مرتفعة تقع في نطاق حجم التأثير الكبير لمستويات حجم التأثير السابقة الذكر.
وبنا ًء على هذه النتي جة رفضت الباحثة الفرض الذي ينص على أنه " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات تلميذات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الهندسية
".
ويوضح الشكل ( )1الفرق بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم
الهندسية.

ولقياس فاعلية استخدام تطبيقات اآليباد ( )iPadفي تنمية المفاهيم الهندسية لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية
السعودية ،تم حساب نسبة الكسب المعدل لبالك  Blake Modified Gain Ratioوالتي تأخذ الصورة الرياضية:
ص -س
ص -س
النسبة المعدلة للكسب = ________________________+
ك
ك -س
حيث تمثل:
ص = متوسط درجات أفراد العينة في التطبيق البعدي
س = متوسط درجات أفراد العينة في التطبيق القبلي
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ك = درجة النهاية العظمى
حيث تتصف الطريقة المستخدمة بالفاعلية عندما ≤ 2النسبة المعدلة للكسب ≤2,1
(.)Roebuck, 1971
ويوضح جدول ( )7متوسط درجات التلميذات في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار المفاهيم الهندسية ،ونسبة الكسب المعدل
لبالك ،وداللة هذه النسبة:
متوسط الدرجات
الدرجة النهائية معدل الكسب لبالك الفاعلية
رقم المفاهيم الهندسية
التطبيق القبلي التطبيق البعدي
دالة ألنها ≤ 1.2
1.28
20
15.63
4.47
التذكر
1
دالة ألنها ≤ 1.2
1.23
4
2.73
0.40
الفهم
2
دالة ألنها ≤ 1.2
1.21
3
2.43
0.97
التطبيق
3
دالة ألنها ≤ 1.2
1.58
3
2.53
0.27
التحليل
4
دالة ألنها ≤ 1.2
1.30
30
23.33
المفاهيم الهندسية ككل 6.10
يتضح من الجدول السابق أن نسبة الكسب المعدل لبالك عند مستوى التذكر بلغت ( )1.28وهي أكبر من الحد األدنى الذي
قرره بالك للفاعلية ،وعند مستوى الفهم بلغت ( )1.23وهي أكبر من الحد األدنى الذي قرره بالك للفاعلية ،وعند مستوى
التطبيق بلغت ( )1.21وهي أكبر من الحد األدنى الذي قرره بالك للفاعلية ،وعند مستوى التحليل بلغت ( )1.58وهي أكبر من
الحد األدنى الذي قرره بالك للفاعلية ،أما نسبة الكسب المعدل لبالك الختبار المفاهيم الهندسية ككل بلغت ( )1.30وهي أكبر
من الحد األدنى الذي قرره بالك للفاعلية.
ومما سبق يمكن القول :أن استخدام تطبيقات اآليباد ( )iPadيحقق مستوى فاعلية مقبول في تنمية المفاهيم الهندسية لدى
تلميذات المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية.
ويوضح الشكل ( )2الفرق بين متوسطات اختبار المفاهيم الهندسية في التطبيقين القبلي والبعدي.

وهذا يدل على أن استخدام تطبيقات اآليباد ( )iPadفي عملية تدريس المفاهيم الهندسية أفضل من الطريقة التقليدية ،وتعزو
الباحثة ذلك إلى:
 خروج الشرح عن النمط التقليدي الذي اعتاد عليه التلميذات.
 التركيز على المفهوم ،وحل العديد من األنشطة له دور كبير في التعمق في المفهوم.
 استخدام تطبيقات اآليباد ساعد على زيادة حماس التلميذات في التعليم.
 استخدام استراتيجيات تعليم متعددة ،ساهم في مراعاة الفروق الفردية بين التلميذات.
 التنوع في عرض المعلومات ساهم بشكل كبير في تنمية المفاهيم الهندسية لدى التلميذات.
وتتفق نتائج هذا البحث مع نتائج الدراسات السابقة التي أعطت نتائج إيجابية ،حيث أن استخدام تطبيقات اآليباد ()iPad
أكدت فاعليتها في تنمية تحصيل تلميذات المرحلة االبتدائية في مقرر الرياضيات كدراسة قطش وآخرون ( ،)2015واسعد خان
( ،)2014والرويلي ( ،)2014وكار (.)Carr,2012
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كذلك تتفق نتائج هذا البحث فيما يتعلق بالمفاهيم الهندسية مع دراسة مرعي وآخرون ( ،)2014والهذلي ( )2014حيث
كانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية.
التوصيات
في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما يلي:
 .1توفير أجهزة اآليباد في المدارس للمعلمات؛ من أجل تحسين ممارسات التدريس بالمرحلة االبتدائية واالبتعاد عن
الطرق التقليدية.
 .2عمل دورات تدريبية وورش عمل بشكل مكثف للمعلمات؛ لتدريبهن على استخدام تطبيقات اآليباد في التعليم.
 .3توجيه التلميذات إلى عدم االقتصار على استخدام تطبيقات اآليباد لمجرد الترفيه ،وأنما استخدامها في مجاالت علمية
مختلفة.
 .4توعية أولياء األمور حول كيفية استخدام أبنائهم لتلك األجهزة بشكل آمن وفعال.
 .5استخدام تطبيقات اآليباد في بقية محتوى الرياضيات ،والمقررات الدراسية األخرى.
 .6التأكيد على ضرورة اهتمام المعلمات باألساليب واإلستراتيجيات التي تعمل على تنمية المفاهيم ،لما لها من دور كبير
في تمكن التلميذات من هذه المفاهيم واالحتفاظ بها.
 .7ضرورة اهتمام المعلمات بأنواع التفكير بشكل عام خاصة التفكير البصري.
المقترحات:
في ضوء نتائج البحث الحالي تقترح الباحثة بعض الدراسات التالية:
 .1دراسة عن فاعلية استخدام تطبيقات اآليباد( )iPadفي تنمية المفاهيم الهندسية في المراحل التعليمية المختلفة.
 .2دراسة عن فاعلية استخدام تطبيقات اآليباد( )iPadفي تنمية مهارات التفكير البصري في المراحل التعليمية المختلفة.
 .3دراسة عن فاعلية استخدام تطبيقات اآليباد( )iPadعلى متغيرات تابعة أخرى.
 .4دراسة عن فاعلية استخدام تطبيقات اآليباد( )iPadفي تنمية مهارات التفكير العليا في مادة الرياضيات.
 .5دراسة عن فاعلية استخدام تطبيقات اآليباد( )iPadفي تحسين مستوى التحصيل لدى المتعلمين.
 .6إجراء دراسات وصفية تهدف إلى معرفة مدى امتالك المعلمين والمعلمات لمهارات استخدام تطبيقات اآليباد()iPad
وتطبيقها في المواد الدراسية واتجاهاتهم نحوها.
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634

دور االختبارات المركزية في تحديد جوانب ضعف التحصيل عند الطالبات في مادة
الرياضيات من وجهة نظر المعلمات
أ.نسرين بنت محمود الشون
إدارة تعليم ينبع

المستخلص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور االختبارات المركزية في تحديد جوانب ضعف التحصيل عند
الطالبات في مادة الرياضيات ،واستهدفت الدراسة معلمات الرياضيات ،وقد بلغت العينة ( )55معلمة.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،من أهمها:
-1أظهرت الدارسة أن دور االختبارات المركزية في تحديد جوانب ضعف التحصيل عند الطالبات
في مادة الرياضيات جاء بدرجة كبيرة ،بنسبة تأييد %77.60
-2أظهرت الدارسة أن أعلى دور لالختبارات المركزية في تحديد جوانب ضعف التحصيل عند
الطالبات في مادة الرياضيات كان في "ضعف التفسير واالستدالل" بدرجة كبيرة وبنسبة تأييد .%81.16
-3أظهرت الدارسة أن أقل دور لالختبارات المركزية في تحديد جوانب ضعف التحصيل عند الطالبات
في مادة الرياضيات كان في "ضعف المستوى المعرفي" بدرجة كبيرة وبنسبة تأييد .%74.49
-4أظهرت الدارسة أن دور لالختبارات المركزية في تحديد جوانب ضعف التحصيل عند الطالبات
في مادة الرياضيات في مجال "ضعف التطبيق" جاء بدرجة كبيرة وبنسبة تأييد .%78.25
وبنا ًء على نتائج الدراسة ،كان من أهم توصياتها:
-1بناء االختبارات المركزية وفقا ً للمستويات المعرفية المتبعة في االختبارات العالمية.
-2تقييم االختبارات المركزية بشكل دوري للوقوف على جدوى البنود االختبارية في قياس ما وضعت له.
-3تزويد المدارس بتحليل نتائج االختبارات موضحا ً فيه مستويات الضعف.
-4التركيز على األسئلة التي تبين الضعف في اتباع إجراءات الحل المناسبة.
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أثر استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية بعض مفاهيم الرياضيات لدى طالبات الصف
السادس االبتدائي في المملكة العربية السعودية
أ.أمينة بنت علي السرحاني  -وزارة التعليم

المستخلص:
هدفت هذه الدراسة للكشف عن أثر استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية بعض مفاهيم الرياضيات
لدى طالبات الصف السادس االبتدائي في المملكة العربية السعودية ،ولإلجابة عن أسئلة الدراسة قامت الباحثة
باستخدام المنهج التجريبي وهو األنسب لهذه الدارسة ،ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام أداة
تحليل المحتوى من أجل تحديد مفاهيم الرياضيات الواردة في الفصل األول والثاني من كتاب الصف السادس
الجزء األول ،وقامت بإعداد اختبار لقياس المهارات التي تم تحديدها والبالغ عددها ( ،)20وتكون االختبار
من ( )20سؤال اختيار من متعدد ،تم تطبيقه على عينة الدارسة قبل وبعد التجربة ،بعد أن تأكدت الباحثة من
صدق وثبات االختبار ومعامل الصعوبة والتمييز ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف السادس في
المملكة العربية السعودية العام الدراسي ( )1441-1440وقد بلغت عينة الدراسة ( )37طالبة ،موزعين على
عينتين ( 20طالبة) كعينة تجريبية تدرس من خالل تطبيق تقنية الواقع المعزز 17( ،طالبة) كعينة ضابطة
تدرس بالطريقة االعتيادية ،بعد أن تأكدت الباحثة من تكافؤ مستوى المجموعتين قبل تطبيق التجربة.
وقد توصلت الدراسة إلى نجاح تقنية الواقع المعزز في تنمية مهارات الرياضيات لدى الطالبات واالحتفاظ
بتلك المفاهيم الواردة في الفصل األول والثاني من كتاب الرياضيات للصف السادس الجزء األول ،واتضح
ذلك من خالل الفروق الجوهرية بين نتائج المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار البعدي ،وأظهرت
الدارسة وجود تأثير بدرجة كبيرة جدا ً الستخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية مفاهيم الرياضيات.
وبنا ًء على نتائج الدراسة ،أوصت الدراسة بضرورة التركيز على بناء مفاهيم الرياضيات لدى الطالبات من
خالل التقنيات الحديثة المرتبطة بالواقع ،وكذلك توجيه اهتمام معلمي ومعلمات الرياضيات الستخدام تقنية
الواقع المعزز في العملية التعليمية التعلمية ،وتنظيم دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات لتدريبهم على استخدام
تقنية الواقع المعزز في العملية التعليمية التعلمية.
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قضايا معجمية في تدريس الرياضيات
د .عبد الوهاب األزدي -معهد الدراسات واألبحاث للتعريب-جامعة محمد الخامس –الرباط

المستخلص:
يرتكز تدريس الرياضيات على مجموعة من األسس ،لعل من أهمها ما يرتبط بالمفاهيم والتصورات المكونة
لهذا العلم ،والتي تعبر عنها مصطلحات معرفية دقيقة.
وإذا كان تعليم الرياضيات للناشئة بالمدارس يتم عبر وسائل بيداغوجية متنوعة ،يشكل الكتاب المدرسي أحد
أسسها ،فإن وضع هذا الكتاب ينبغي أن يأخذ بعين االعتبار:




وحدة المصطلح العلمي
دقة داللته على المفهوم أو التصور
مواكبته للتطور العلمي في إطار لغوي متعدد.

من هنا يبدو أن وضع مصطلحات الرياضيات في لغة من اللغات ،وتحديد مقابالتها في لغات أخرى
معتمدة في التدريس ،يفرض مجموعة من الضوابط واآلليات ينبغي اإللمام بها واعتمادها لوضع مقابالت مثلى
للمصطلحات العلمية المتداولة .وتشمل:




تحديد التعريف العلمي للمصطلح في اللغة األصل
التمكن من البنيات الصرفية والتركيبية والصوتية للغة الهدف من أجل وضع مصطلح مقابل أمثل.
وضع المصطلح األمثل لمفهوم أو تصور معين باالرتكاز على اللسانيات وخاصة مجال الدراسات
المعجمية والصناعة المعجمية ،وهو ما يجعل المصطلحي بحاجة إلى مجال الصناعة المعجمية من
أجل خلق وابتكار معجمي يتجاوز االقتراض اللغوي.

لهذه األسباب ،تعالج الورقة البحثية التالية قضايا مصطلحات الرياضيات بالكتاب المدرسي ،وإشكال
تدريس هذه المادة العلمية بشكل ناجع وفعال يضمن االنتقال السلس من مستوى تعليمي آلخر.
وقد خلصت بعد دراستها لحوالي  1400مصطلح من الرياضيات المعتمدة في ترجمتها في الكتاب
المدرسي على معجم:
Unified Dictionary of Mathematics and Astronomy Terms. ALECSO
1990.
إلى النتائج التالية:
 .1تطوير مصطلحات الرياضيات ومواكبة المقررات المدرسية للمستجدات العلمية في هذا اإلطار.
 .2إسهام الكتاب المدرسي العلمي في تطوير المنهجية المعتمدة في تدريس الرياضيات
 .3توحيد المصطلحات العلمية في الكتاب المدرسي في األقطار العربية.
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أنموذج حل الوضعية المشكلة الرياضية بالمدرسة االبتدائية
ودورها في بناء التفكير الرياضي المنطقي
د.نورة بنت علي يوسفي
وزارة التربية بتونس

المستخلص:
نهدف من خالل أنموذج حل الوضعية المشكلة إلى تطوير أداء المتعلمين في معالجة الوضعيات المشكالت
في مادة الرياضيات ،وتوفير أداة عملية توحد الممارسة البيداغوجية لدى المدرسين في تسييرهم لحصص حل
المشكالت الرياضية.
ولتحقيق هذا الهدف عمدنا إلى بناء أنموذج انطالقا من المنهج البنائي لبياجيه ،يتضمن سلسلة من المراحل
المتعاقبة التي يتبعها الطالب في معالجته للوضعية وبناء معرفته ذاتيا من خالل الوضعية المشكلة .تبدأ المنهجية
من التفكيك والتمثل لتتطور إلى بناء العالقات بين المعطيات في شكل مشجر .ولتجريب هذا النموذج اعتمدنا
عينة بلغت  6000مختبر من الجنسين من شريحة الطالب الذين تبلغ أعمارهم بين سن التاسعة والثانية عشرة.
وهم مسجلون بالصفوف من الثالثة إلى السادسة ابتدائي .خضع جميع أفراد العينة إلى تقييم قبلي تمثل في
تمرير رائز تضمن حل وضعية مشكلة رياضية حسب كل فصل دراسي في بداية السنة الدراسية.
توزع أفراد العينة على مجموعتين متكافئتين ،إحداهما ضابطة وتبلغ  3000طالب وأخرى تجريبية وتضم
 3000طالب آخر يسهر على تدريسهم جميعا  200مدرس  .في العينة الضابطة التزم المدرسون الذين يبلغ
عددهم  100مدرس بالعمل بالمناهج والمقررات الرسمية .بينما خضع النصف الثاني من المدرسين إلى مرحلة
تجريب دامت ثالث سنوات .انطلقت بتكوينهم في المنهجية المقترحة وتنظيم عينات من الدروس الشاهدة
لمالحظة كيفية تطبيق األنموذج المقترح.
دامت مرحلة التجريب سنة دراسية ،قمنا خاللها بمالحظة حصص تعليمية في حل الوضعية المشكلة باعتماد
شبكة مالحظة تضمنت أبوابا تتعلق بتمشيات المدرس وأخرى تصف تمشيات الطالب .وكان النموذج يخضع
إلى عمليات تعديل مرحلي وفق الصعوبات المرصودة .وقد كشفت نتائج إحصاء سلوكات المدرسين تطورا
ملحوظا في أداء المدرسين نتيجة اعتمادهم األنموذج ،مقارنة مع نظرائهم من العينة الضابطة.
وفي ختام عملية التجريب خضع أفراد العينة من جديد إلى اختبار نهائي يهدف إلى قيس مدى صدقية األنموذج
وجداوه عبر تمرير روائز تتضمن حل وضعية مشكلة رياضية .فبد أن العينة التجريبي قد حققت تفوقا ملحوظا
بلغت نسبته  %30من معدل األداء .لينتهي التجريب بتأكيد أهمية األنموذج في تطوير أداء الطالب في حل
المشكالت الرياضية وتطوير أداء المدرسين في تدريب الطالب على ذلك األنموذج .ومن ثمة تقديم توصيات
إلى الجهات المعنية بضرورة اعتماده لتنمية القدرة على حل المشكالت الرياضية وبناء التفكير الرياضي
المنطقي لدى طالب المدار االبتدائية.
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أثر مشروع المفاهيم الرياضية التفاعلية على مهارات التفكير البصري لدى طالب المرحلة
الثانوية في مقرر الرياضيات
أ.عواطف حميد السلمي
مشرفة الرياضيات بمكة المكرمة

المستخلص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير تطبيق مشروع المفاهيم الرياضية التفاعلية في تنمية التفكير البصري
لدى طالبات المرحلة الثانوية ،واتبعت الدراسة المنهج التجريبي ،واستخدمت اختبار التفكير البصري كأداة
للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من  40طالبة من الصف الثالث الثانوي ،وتم تقسميهم بالتساوي إلى مجموعة
ضابطة ومجموعة تجريبية خالل الفصل الدراسي األول تم تطبيق القياس القبلي والبعدي معهم الختبار التفكير
البصري لتحديد تكافؤ المجموعتين ومن ثم استخدام مشروع المفاهيم الرياضية التفاعلية في تدريس الباب
األول من مقرر الصف الثالث الثانوي مع المجموعة التجريبية ومن ثم تنفيذ االختبار توصلت الدراسة إلى
مجموعة من النتائج أهمها:
يؤثر مشروع المفاهيم الرياضية بصورة كبيرة على تنمية مهارات التفكير البصري ،والسيما مهارات تفسير
الغموض وتليها مهارة استخالص المعاني ،ومهارة تحليل المشكلة ،بينما ال يوجد تأثير على مهارة ربط
وإدراك العالقات .وقد أوصت الدراسة بضرورة تبني مشروع المفاهيم الرياضية التفاعلية من قبل وزارة
التربية والتعليم ،واعتباره واحدا ً من األدوات المساندة لعملية تعليم مقرر الرياضيات في المرحلة الثانوية.

639

فاعلية إستراتيجية التعليم المتمايز في تدريس الرياضيات في اكتساب المفاهيم الرياضية لدى
طالبات الصف األول الثانوي في مدينة جدة
أ.ابتسام بنت تركي العتيبي

أ.منى بنت محمد القرني
إدارة تعليم جدة

أ.نسرين بنت عبدهللا العمري

المستخلص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية إستراتيجية التعليم المتمايز في تدريس مادة الرياضيات على
اكتساب المفاهيم الرياضية؛ فرغم أن هناك العديد من استراتيجيات التعليم الجيدة القادرة على تنمية مهارات
الطالب إال أن إستراتيجية التعليم المتمايز في تدريس الرياضيات القائمة على اكتساب المفاهيم الرياضية لدى
طالبات الصف األول الثانوي تساعد المعلم في أن يراعي الفروق الفردية بين الطالب ،ففي التعليم العادي
مثيرا واح ًداً ،أو هدفًا واحدًا ،ويكلف الطلبة بنشاط واحد ليحققوا نفس المخرجات.
يقدم المعلم
ً
ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثتان ببناء أدوات الدراسة وتأكدتا من وجود تماثل بين المجموعتين
التجريبية والضابطة في العمر والتحصيل الدراسي السابق ،وكانت الفروقات بينهما في االختبار القبلي فقط.
وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الباحثتان فإن توصياتهما تتمثل في ضرورة تفعيل إستراتيجية التعليم
ا لمتمايز في عملية التعليم ،وعقد دورات تدريبية وورش عمل للمعلمين لتدريبهم على استخدامها ،وتضمين
اإلستراتيجية ضمن طرق وأساليب الحديثة لتدريسها في كليات التربية ،وإثراء المكتبات بمراجع عن التعليم
المتميز.
إن اختيار استراتيجيات التدريس المالئمة أمر مهم ولكنه غير يسير ،إذ يحتاج من المعلم التفكير
والمرونة في االستراتيجيات المتاحة في ضوء الكثير من المتغيرات منها الخبرات السابقة للطالب ،وميولهم،
واستعداداتهم ،وقدراتهم ،وأهداف عملية التعلم .كما استخدمت الباحثتان عددًا من االستراتيجيات التدريسية
وهي ضغط محتوى المنهج ،وف ّكر-زاوج-شارك ،وتعدد اإلجابات الصحيحة.
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آليات مقترحة للتغلب على معوقات التطوير المهني لمعلم الرياضيات من خالل برامج
التدريب الصيفي
أ.أمل بنت علي القنام الدوسري
إدارة تعليم وادي الدواسر

المستخلص:
هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور برامج التدريب الصيفي ،من خالل التعريف به ،وبأهم مجاالته التخصصية
والتربوية التي تم استهدافها ،إضافة إلى تحديد أهم معوقات التطوير المهني لمعلم الرياضيات من خالل برامج
التدريب الصيفي ،ومن ثم وضع االقتراحات حول االستفادة من برامج التدريب الصيفي ،مستخدمة الباحثة
المنهج الو صفي التحليلي وذلك بالرجوع إلى األدب التربوي ،إضافة إلى تسجيل آراء ومالحظات القائمين
على التدريب الصيفي والمدربين والمتدربين ،وخلص الباحث إلى نتائج أهمها :أن من المجاالت التخصصية
والتربوية التي تم التدريب عليها بالبرامج الصيفية الموجهة لمعلم الرياضيات :االختبارات الدولية والوطنية
(التطلعات وفرص النجاح) ،توظيف التقنية لتدريس الرياضيات باستخدام الجيوجبرا ،منهجية  STEMللعلوم
والرياضيات ،التعليم اإللكتروني وتقنيات التعليم ،والمعلم الجديد ،والتقويم واالختبارات ،كما تم التوصل إلى
عدد من المعوقات أبرزها :عطل منصة التدريب الصيفي مع وجود عدد من الثغرات ،ضعف التأهيل المسبق
للجنة المكلفة ،عدم توفير قاعات التدريب المجهزة بشكل كافٍ  ،والتأخر في صرف الميزانية التشغيلية إلدارات
التعليم ،كما أن البرامج التدريبية ال تتناسب مع االحتياجات الفعلية للمعلم باإلدارة التعليمية ،وقدم البحث عدد
من االقتراحات أهمها :دراسة االحتياجات التدريبية بالميدان وإشراك المشرفين الفنيين وقادة المدارس ،ورصد
آراء المستفيدين والقائمين على التدريب الصيفي لالستفادة منها ،التركيز على برامج تطوير مهارات البحث
العلمي والتعليم المستمر ،تحكيم الحقائب التدريبية من قبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أو المختصين
بالبحث العلمي ،وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات التي من شأنها المساهمة في االستفادة المثلى من التدريب
الصيفي في التطوير المهني للمعلم.
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فاعلية برنامج مقترح قائم على تطوير الممارسات التدريسية في الغرف الصفية لدى معلمات
العلوم والرياضيات للصف الرابع االبتدائي
أ.حنان بنت باخت لرفاعي
أ.أماني بنت سليم السناني
أ.عبير بنت طلعت كعكي
أ.سامية بنت محمد الجهني
إدارة تعليم ينبع

المستخلص:
هدفت الدراسة إلى معرفة فاعليّة برنامج مقترح قائم على تطوير الممارسات التّدريسيّة في الغرف
ي ،استخدمت الباحثة المنهج اإلجرائي ،وكانت
الصفية لدى معلمات العلوم والرياضيات للصف الرابع االبتدائ ّ
أدوات الدراسة االستبانة مكونة من ( )15فقرة وزعت على مقياس ليكرت الثالثي ،وبطاقة مالحظة .وكانت
عينة الدراسة مكونة من ( )40معلمة من معلمات مكتب شمال ينبُع ،و( )118طالبة من طالبات الصف الرابع.
حيث توصلت الدراسة إلى فاعليّة البرنامج في تنمية وتطوير الممارسات التّدريسيّة لدى المعلمات ،أيضا ً
تحسن التحصيل لدى الطالبات نتيجة لفعاليّة البرنامج على المعلمات.
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أثر استخدام استراتيجية التعلم القائم على حل المشكالت وفق نموذج ويتلي في تنمية
المهارات البرمجية والتحصيل الدراسي عند طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية
السعودية
أ.سلوم بن عبدهللا الحسن الشمراني – جامعة الملك خالد
د .عبدالملك بن مسفر المالكي -جامعة جدة

المستخلص:
هدف البحث إلى التعرف على أثر استخدام استراتيجية التعلم القائم على حل المشكالت وفق نموذج ويتلي
في تنمية المهارات البرمجية والتحصيل الدراسي عند طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية ،من
خالل الكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطي درجات االختبار التحصيلي المعرفي ودرجات
بطاقة المالحظة لقياس مهارات البرمجة البعدي بين طالب المجموعة التجريبية التي درست الوحدات التعليمية
المقترحة باستخدام نموذج ويتلي وطالب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية ،والكشف عن
داللة الفروق اإلحصائ ية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية على درجات االختبار التحصيلي
المعرفي و درجات بطاقة المالحظة لقياس مهارات البرمجة قبل وبعد التدريس بنموذج ويتلي ،لوحدات
تعليمية من مقرر الحاسب اآللي للصف األول الثانوي ،بمحافظة العرضية الجنوبية واتبعت الدراسة المنهج
شبه التجريبي ،حيث تم اختيار مجموعة من طالب الصف األول الثانوي ( )58طالبا ً من مدرسة اإلمام أبو
داود بمحافظة العرضية الجنوبية تم بناء اختبار تحصيلي معرفي وبطاقة مالحظة لقياس مهارات
البرمجة وتوصل البحث إلى عدة نتائج كان من أهمها ما يلي:
 وجود فروق دالة إحصائيا ً بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية التي درست الوحدات التعليمية
المختارة للدراسة من مقرر الحاسب اآللي للصف األول الثانوي باستخدام استراتيجية التعلم القائم على حل
المشكالت وفق نموذج ويتلي ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية
في التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي وبطاقة المالحظة لتنمية مهارات البرمجة لصالح المجموعة
التجريبية.
 وجود فروق دالة إحصائيا ً بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية التي درست الوحدات التعليمية
المختارة للدراسة من مقرر الحاسب اآللي للصف األول الثانوي باستخدام استراتيجية التعلم القائم على حل
المشكالت وفق نموذج ويتلي بين التطبيق القبلي والبعدي الختبار التحصيل المعرفي و بطاقة المالحظة لتنمية
مهارات البرمجة لصالح التطبيق البعدي .وتوصي الدراسة باستخدام إستراتيجية نموذج ويتلي التعلم القائم
على حل المشكالت في تدريس مقررات الحاسب اآللي لزيادة مستوى التحصيل المعرفي لطالب المرحلة
الثانوية وتنمية مهارات البرمجة .
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فاعلية استخدام التعلم باللعب في تحسين نواتج التعلم المعرفية وبقاء أثر التعلم في
الرياضيات لدى تالميذ الصف الثاني االبتدائي
أ.عمر بن محمد سعيد بن إبراهيم
مشرف تربوي رياضيات ومدرب مركزي لمناهج الرياضيات المطورة

المستخلص:
يهدف البحث الحالي إلى الكشف عن فاعلية استخدام نموذج لعبة السلم والمزلق على لوحة  100في تحسين
نواتج التعلم المعرفية وبقاء أثر التعلم في مادة الرياضيات لدى تالميذ الصف الثاني االبتدائي بمدرسة الجاحظ
االبتدائية بالطائف ،واستخدم المنهج التجريبي من خالل التصميم شبه التجريبي ذي المجموعتين ،وتكونت
عينة البحث من تالميذ الصف الثاني االبتدائي وعددهم ( )56تلميذا ،وتراوحت أعمارهم من ( 8-7سنوات)،
تم تقسيمهم إلى مجموعتين :مجموعة تجريبية وعددهم ( )28تلميذا ومجموعة ضابطة وعددهم ( )28تلميذا
بمدرسة الجاحظ االبتدائية بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة .وأعد دليل لمعلم الرياضيات بالمرحلة
االبتدائية لتدريس وحدة دروس القيمة المنزلية حتى  100واألنماط ويحوي على (كتيب اللعبة – أدوات
اللعبة – المحسوسات  -لوحة اللعبة بمقاسات مختلفة – لوحة النتائج – اعداد  4نماذج تدريسية – اوراق
عمل) .واختبار لتحسين نواتج التعلم في وحدة دروس القيمة المنزلية واألنماط وبلغ عدد األسئلة (  )20سؤال
من نوع اختيار من متعدد حيث بلغت عدد األسئلة ( )10أسئلة عند مستوى المعرفة و ( )6أسئلة عند مستوى
التطبيق و( ) 4أسئلة عند مستوى االستدالل ،وتوصي الدراسة بإقامة دورات تدريبية للمعلمين على تطبيق
نماذج لأللعاب التعليمية وتوظيفها في الميدان التربوي ،واجراء المزيد من األبحاث في مجال تدريس
الرياضيات باللعب والترفيه وعلى صفوف دراسية مختلفة ،وإلى ضرورة تدريس نماذج لأللعاب التعليمية
باستخدام التقنيات والبرمجيات الرقمية والحاسوبية الحديثة
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نموذج مقترح لتطوير خطة لتعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ( )STEMفي
المملكة العربية السعودية
د .عبدهللا بن أحمد آل عطيه  -إدارة تعليم الرياض

المستخلص:
تبنت المملكة العربية السعودية مدخل تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ( )STEMضمن منظومتها
التعليمة وكان من أبرز انعكاسات هذا التبني انشاء مركز تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ()STEM
في وزارة التعليم .وفي ظل الحاجة إلى تطوير خطة وطنية مستقبلية لتعليم العلوم والتقنية والهندسة
والرياضيات ( ) STEMفي المملكة العربية السعودية تأتي هذه الورقة البحثية التي تهدف إلى إيجاد نموذج
موجه لتطوير خطة مستقبلية لتعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ( )STEMفي المملكة العربية
ِ
السعودية ،وذلك لإلسهام في توجيه سياسات إصالح تعليم العلوم والرياضيات ودعم تبني هذا المدخل في نظام
التعليم العام .وتجيب الورقة البحثية الحالية عن سؤالين استخدم في اإلجابة عليها المنهج النوعي القائم على
دراسة الحالة ،حيث تم جمع بيانات البحث من الوثائق الدولية لخطط تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات
( ) STEMوتم تحليل عينة قصدية منها لثالث دول هي الواليات المتحدة االمريكية ،والمملكة المتحدة،
واستراليا .وفي ضوء نتائج التحليل قام الباحث باقتراح سبعة موجهات لتطوير خطة وطنية لتعليم العلوم
والتقنية والهندسة والرياضيات ( )STEMوذلك في نتائج إجابة السؤال األول ،وفي نتائج إجابة السؤال الثاني
تم ببناء نموذج مقترح لتطوير خطة لتعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ( )STEMكانعكاس تطبيقي
للموجهات المقترحة وخلص الباحث إلى عدد من التوصيات أبرزها التوصية باالستفادة من النموذج المقترح
والذي يتوقع معه أن يكون ممهدا لبناء خطة وطنية لتعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ( )STEMفي
المملكة العربية السعودية.
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مدى ممارسة معلمي الرياضيات ألدوار المعلم في ضوء االقتصاد المعرفي من وجهة نظر
المشرفين التربويين
د .محمد بن حمد الحسن
وزارة التعليم – تعليم اإلحساء
رئيس شعبة الرياضيات -بمكتب تعليم شمال اإلحساء

أ .أحالم ناصر اليحيى
إدارة التعليم بمحافظة الخرج -مكتب التعليم بالدلم
معلمة مادة الرياضيات للمرحلة االبتدائية

المستخلص:
أضحى اقتصاد المعرفة يمثل رافدًا معرفيا ً جديداً ،ألن إنتاج المعرفة ونشره وتوظيفه هي المحرك
الرئيس لعملية النمو المستدام وخلق الثروة ،فيتم ذلك من خالل جعل أدوار المعلمين تهتم بإنتاج المعرفة،
ونشر ثقافة التميز واإلبداع والتجديد ،وتبني التعليم مدى الحياة ،والتركيز على المتعلم باعتباره العامل في
نجاح منظومة االقتصاد المعرفي.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ،وكما إلى تحديد آراء المشرفين التربويين في ذلك تبعا ً لمتغيرات
(الجنس ،المؤهل العلمي ،عدد سنوات الخبرة) ،ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بإتباع المنهج
وتكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين
الوصفي المسحي ،باستخدام االستبانة أداة ً الدراسة،
َّ
لمادة الرياضيات في إدارة مكاتب التعليم باإلدارة العامة للتعليم بمحافظة اإلحساء والبالغ عددهم()17
مشرفا ً ومشرفة.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن مدى ممارسة معلمي الرياضيات ألدوار المعلم في
ضوء االقتصاد المعرفي من وجهة نظر المشرفين التربويين جاء بعد تقييم تعلم الطلبة في المرتبة األولى
ثم جاءت األبعاد التالية على التوالي بعد التخطيط للتدريس و تنفيذ التدريس و التطوير الذاتي ،وتوصلت
الدراسة إلى أن متوسطات إجابات المشرفين التربويين فيما يتعلق بمدى ممارسة معلمي الرياضيات
ألدوار المعلم جاءت تبعا ً لمتغير الجنس وعدد سنوات الخبرة ،كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات المشرفين التربويين فيما يتعلق بمدى ممارسة معلمي الرياضيات
ألدوار المعلم في ضوء االقتصاد المعرفي تبعا ً لمتغير المؤهل لمعلمي وكانت الفروق تميل لصالح حملة
الدكتوراه .أبرزها :االهتمام بعناصر التنمية المنهية وتطويرها لتتالءم مع احتياجات المعلمين المستقبلية
في ضوء االقتصاد المعرفي .تأهيل معلمي الرياضيات للبرامج التدريبية التي تهدف إلى تم ُكنهم من دمج
مهارات االقتصاد المعرفي المنهج وأنشطته.
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تدني مستوى تحصيل الطالبات من وجهة نظر المشرفات وقائدات المدارس والمعلمات
بمحافظة جدة (األسباب والحلول)
أ .زهور بنت محمد الجهني
أ.العنود بنت عبد العزيز التركي
مكتب الشمال بإدارة تعليم جدة

المستخلص:
هدف هذا البحث إلى التعرف على أسباب تدني مستوى تحصيل الطالبات من وجهة نظر المشرفات وقائدات
المدارس والمعلمات ،وإلى التعرف على الحلول لهذه المشكلة من وجهة نظرهن ايضاً ،وللوصول إلى هذا
الهدف تم استخدام المنهج الوصفي ،وتكونت عينة البحث من مشرفات مكتب تعليم شمال جدة وعددهن ()34
من تخصصات مختلفة ،وقائدات المدارس الحكومية واألهلية وعددهن ( ،)73ومعلمات المدارس الحكومية
واألهلية وعددهن ( )385معلمة بمدينة جدة.
وقد استخدم البحث استبانات للمشرفات والقائدات والمعلمات تتكون من اربع مجاالت يندرج كل منها عدد من
العبارات وهذه المجاالت هي :المجال األول :االدارة المدرسية االشراف التربوي  ،المجال الثاني :المعلمة ،
المجال الثالث :طريقة التدريس والتقويم ،المجال الرابع :الطالبة  ،وبعد التأكد من صدق وثبات األداة تم تطبيقه
في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1441 /1440هـ بعد ذلك تم تحليل النتائج باستخدام عدد من
األساليب ا إلحصائية المناسبة وهي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة
(المشرفات وقائدات المدارس والمعلمات) على استبانة أسباب تدني مستوى تحصيل الطالبات في االختبارات
الدولية و التحصيلية و الوطنية وكذلك على استبانة الحلول والمقترحات التي تساهم في رفع مستوى تحصيل
الطالبات في االختبارات الدولية والتحصيلية والوطنية  ،وكذلك تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي (ف)
للمقارنة بين استجابات عينة البحث حسب الوظيفة.
وأظهرت نتائج البحث فيما يتعلق بالطالبة أن السبب األول باإلجماع هو (كثرة غياب الطالبات) ،أم فيما يتعلق
بالمعلمات فالسبب األول باإلجماع هو (إسناد تدريس المادة في المرحلة االبتدائية لمعلمات غير متخصصات)،
وفيما يتعلق بطرق التدريس والتقويم فالسبب األول هو (قلما تقدم المعلمة برامج عالجية أو اثرائية في ضوء
نتائج التقويم)  .واختت البحث بتقديم بعض التوصيات والمقترحات ،منها :ضرورة تنظيم دورات تسهم في
رفع كفاءة المعلمات في االختبارات الدولية والوطنية والتحصيلية -توظيف أساليب التقويم البديل بطريقة
صحيحة لدعم نواتج التعلم المرجوة.
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أثر استخدام إستراتيجية الفصل المقلوب في تنمية االستيعاب المفاهيمي لمقرر الرياضيات
لدى طالبات المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية
أ.شيماء بنت واصل المزروعي
جامعة جدة
المستخلص:

ه َدفت هذه الدراسةُ إلى التعرف على أثر استخدام إستراتيجية الفصل المقلوب في تنمية االستيعاب
المفاهيمي لمقرر الرياضيات لدى طالبات المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية .ولتحقيق هذا الهدف
اعتمد البحث المنهج التجريبي ذا التصميم شبه التجريبي ،حيث تكونت عينة البحث من ( )44طالبةً من طالبات
س ْمن إلى مجموعتين :تجريبية ،وضابطة ،بواقع ( )22طالبة في المجموعة
الصف األول المتوسط وق ِ ّ
ّ
َّ
التجريبية ،و( )22طالبة في المجموعة الضابطة ،وقد ُحلل محتوى الوحدة المستهدفة ،وأعد الفيديو التعليمي
ورفِع على المنصة التعليمية  EDMODOودليل للمعلمة يتضمن خطوات التدريس باستخدام
لكل درس ُ
اختبارا لقياس االستيعاب المفاهيمي ،ثم طبّقت الباحثة التجربة ،حيث
إستراتيجية الفصل المقلوب ،وتض ّمن
ً
ُ
د ُّرست ِوحدة (الجبر والدوال) باستخدام الفصل المقلوب للمجموعة التجريبية ،ثم طبّقت األداة بعديًا على كلتا
المجموعتين ،وبعد جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها باألساليب اإلحصائية المناسبة أسفرت النتائج عن وجود
فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)α≤0.05بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعتين:
ٍ
اختبار االستيعاب المفاهيمي ،وذلك لصالح المجموعة التجريبية؛ مما يدل على أثر
التجريبية ،والضابطة ،في
ٍ
استخدام إستراتيجية الفصل المقلوب في تنمية االستيعاب المفاهيمي لدى طالبات الصف األول المتوسط .وفي
ي من قب ِل القائمين على
ضوء نتائج البحث قُ ّدِمت عد ٌد من التوصيات ،أهمها :االستفادة من نتائج البحث الحال ّ
تطوير مناهج الرياضيات وطرق تدريسها بإدراج فكرة الفصل المقلوب كنمط جديد ضمن أنماط التعليم
األساسية المطلوبة في العملية التعليمية في القرن الحادي والعشرين ،وع ْقد دورات تدريبية لمعلمات الرياضيات
في جميع المراحل على استخدام إستراتيجية الفصل المقلوب وأدواتها ،وبيان أثرها في تحسين العملية التعليمية،
وتشجيع المعلّمات على استخدام التقنية الحديثة في التدريس؛ لما لها من أثر إيجابي في تنمية االستيعاب
المفاهيمي .
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رؤى معلمي الرياضيات حول تكامل تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

STEM

د.عبدهللا بن صالح غائب زيد
وزارة التربية والتعليم – جامعة عمران باليمن

المستخلص:
هدفت الدراسة للتعرف على رؤى معلمي الرياضيات باليمن حول تكامل تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات  ،STEMواستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي حيث تم تقديم استبانة لمعرفة رؤى 32
من معلمي الرياضيات حول تعليم  STEMوتم التأكد من صدق وثبات االستبانة ،وأظهرت نتائج الدراسة
وجود وجهات نظر متوسطة تهتم بالتكامل بين مجاالت تعليم  STEMحيث بلغ متوسط رؤى معلمي
الرياضيات ( )3.60وبانحراف معياري ( ،)2.30وبتقدير عام متوسط ،ويأتي مجال تحديات تواجه معلم
الرياضيات في تعليم  STEMفي المرتبة األولى وبتقدير عالي ،يليه مجال رؤى معلم الرياضيات حول تطبيق
 STEMفي المرتبة الثانية وبتقدير متوسط  ،بينما يأتي مجال رؤى معلم الرياضيات حول طبيعة تعليم STEM
في المرتبة األخيرة وبتقدير متوسط من حيث رؤى معلمي الرياضيات ،وتؤكد الدراسة على رغبة العديد من
معلمي الرياضيات في التعامل واستخدام تعليم  STEMباعتباره مدخال مهما لتقديم المفاهيم الرياضية بصورة
أكثر عمقا وواقعية ،وتتبنى وجهات النظر الداعمة لدمج هذا المنحى التعليمي في التعليم بصورة تتناسب مع
المناهج الحالية وقدرات المعلمين والمتعلمين.
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تصور مقترح لتطوير نموذج هاموند من أجل تقويم أهداف كتب الرياضيات بالمرحلة
المتوسطة في ضوءه
أ .منال محسن الجهني
معلمة رياضيات بتعليم جدة ،وطالبة دكتوراه تخصص المناهج
وطرق تدريس العلوم بجامعة أم القرى

أ .رشا عبد هللا كليبي
طالبة دكتوراه تخصص المناهج وطرق تدريس
العلوم بجامعة أم القرى

المستخلص:
تهدف هذه الورقة إلى إلقاء نظرة ناقدة على نموذج هاموند وتقويم كتاب الرياضيات للصف األول المتوسط
في ضوءه ،وتثير تساؤالت عن هذا النموذج وكيفية تقويم كتاب الرياضيات في ضوءه ،وتتناول الورقة الحالية
النقاط التالية :السيرة الذاتية لهاموند ،وصورة عامة عن نموذج هاموند ،وخطوات تقويم مستحدث تربوي في
ضوء نموذج هاموند ،وتقييم هذا النموذج في ضوء األدبيات التي تناولته ،وتجيب الورقة عن أربعة أسئلة
تناولت مراحل تطبيق نموذج هاموند على كتاب الرياضيات للصف األول متوسط الفصل الدراسي األول،
ومقترحات لتطوير أهداف كتاب الرياضيات للصف األول متوسط الفصل الدراسي األول في ضوء نموذج
هاموند ،كما تقدم هذه الورقة نموذج مقترح لتطوير نموذج هاموند ،يستفاد منه في تقويم أهداف كتب
الرياضيات للمرحلة المتوسطة.
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فاعلية استخدام مدخل  STEMفي تحقيق اإلستيعاب المفاهيمي في مادة الرياضيات لدى
طالبات الصف األول الثانوي
أ.فاطمة بنت مرشود وصل هللا السلمي
إدارة تعليم جدة

المستخلص:
هدف هذا البحث إلى التعرف على فاعلية استخدام مدخل  STEMفي تحقيق اإلستيعاب المفاهيمي في مادة
الرياضيات لدى طالبات الصف األول الثانوي واعتمد البحث التصميم شبه التجريبي ذي المجموعات المتكافئة،
والذي يحوي مجموعتين متكافئتين أحدهما تجريبية واألخرى ضابطة ،بواقع ( )38طالبة لكل ،تم اختيارهن
من من طالبات الصف االول بالمدرسة الخامسة واألربعون الثانوية بجدة ،وتمثلت أدوات البحث في دليل معلم
متضمنا ً سجل أنشطة الطالبة لتدريس وحدة (التشابه) لطالبات الصف األول بالمرحلة الثانوية في ضوء مدخل
 ،STEMواختبار تحصيلي لوحدة التشابه من منهج الرياضيات للصف األول بالمرحلة المتوسطة وتوصل
البحث إلى وجود فرق ذا داللة إحصائية في متوسطات مستويات االستيعاب المفاهيمي بين طالبات
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي البعدي الختبار وحدة التشابه من منهج الرياضيات
للصف األ ول الثانوي ،لصالح المجموعة التجريبية .وقد بلغ حجم تأثير استخدام مدخل  STEMفي تنمية
اإلستيعاب المفاهيمي في مادة الرياضيايت (وحدة التشابه) لدى طالبات الصف األول ثانوي بمدينة جدة حسب
مربع إيتا ( .)0.431وبناء على ما توصل إليه البحث من نتائج فقد أوصت الباحثة بتدريب المعلمين على
اساليب واستراتيجيات التعليم القائم على المشاريع والمبنية وفق نموذج  STEMالتكاملي ،وتضمين المناهج
مواقف وانشطة تستثير ما لدى الطالبات من قوى عقلية وابتكارية من خالل التحديات المبنية وفق نموذج
 STEMالتكاملي.
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فاعلية استراتيجية الرؤوس المرقمة في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى طالب
الصف الثاني المتوسط
أ.عبدالرحمن بن فرج المطيري
إدارة تعليم القصيم

د .عبيد بن مزعل الحربي
جامعة القصيم

المستخلص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية استراتيجية الرؤوس المرقمة في تنمية مهارات حل المسألة
الرياضية لدى طالب الصف الثاني المتوسط ،واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي ذا التصميم القائم على
مجموعتين مع تطبيق القياس القبلي والبعدي للمتغير التابع لكليهما ،وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب
الصف الثاني المتوسط بالمدارس الحكومية التابعة لمكتب التعليم بمحافظة البدائع التابع إلدارة التعليم بمنطقة
القصيم ،في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1440/1439هـ ،وقد بلغ عدد عينة المجتمع ( )383طالبًا
موزعين على ( )13مدرسة ،وتم اختيار العينة بطريقة قصدية تكونت من ( )52طالبًا ،واستخدم الباحث أداة ً
واحدة ً هي اختبار قياس مهارات حل المسألة الرياضية في وحدة المعادالت والمتباينات المقررة على الصف
الثاني المتوسط في الفصل الدراسي الثاني ،وكانت أهم النتائج التي توصل إليها ما يلي :فاعلية استراتيجية
الرؤوس المرقمة في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى طالب الصف الثاني المتوسط ،ودرجة التأثير
(كبيرا جدًا) ،وذلك بحسب البيانات اآلتية :مهارة حل المسألة الرياضية :بلغت قيمتها ( ،)0.774ومهارات
ً
حل المسائل الرياضية األربع ،وهي" :فهم المسألة الرياضية ،والتخطيط لحلها ،وحل المسالة ،والتأكد من
صحة الحل" :بلغت قيمها ُكالً على حدة ،وعلى الترتيب (.)0.557 ( ،)0.708( ، )0.491( ،)0.529
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الصعوبات التي تواجه المعلمات في استخدام مدخل  STEMفي تدريس مادة الرياضيات
للمرحلة الثانوية في تعليم محافظة بيشة
أ.سعاد بنت صالح البيطار
وزارة التعليم

المستخلص:
هدفت الدراسة للتعرف على الصعوبات التي تواجه المعلمات في استخدام  STEMفي تدريس مادة الرياضيات للمرحلة الثانوية
في تعليم محافظة بيشة ،ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدمت المنهج الوصفي التحليلي وذلك لمالءمته لموضوع الدراسة،
وتكونت االستبانة من ( )24فقرة موزعة
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات حول الدراسة،
ّ
وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات الرياضيات في تعليم محافظة بيشة في المملكة العربية السعودية
على ( )3محاور،
ّ
العام الدراسي (1441-1440هـ) ،وقد بلغت عينة الدراسة ( )89معلمة ،وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،حيث أظهرت
الدراسة أن أكبر صعوبات واجهت المعلمات في استخدام  STEMفي تدريس مادة الرياضيات للمرحلة الثانوية في تعليم
محافظة بيشة ،كانت الصعوبات المتعلقة بالبيئة المدرسية ،وجاءت بدرجة كبيرة وبنسبة تأييد  ،%79.33في حين كانت أقل
صعوبات واجهت المعلمات في استخدام  STEMفي تدريس مادة الرياضيات للمرحلة الثانوية في تعليم محافظة بيشة ،كانت
الصعوبات المتعلقة بهن ،وجاءت بنسبة تأييد ،%76.91في حين أظهرت الدراسة أن الصعوبات المتعلقة بالطالبات جات كبيرة
وبنسبة تأييد  ،% 78.99وبنا ًء على نتائج الدراسة ،كانت من أهم توصياتها /1 :تطوير البيئة المدرسية لتتناسب مع أنشطة
منحى STEM
 /2تدريب قادة المدارس والمشرفين على اإلشراف على تطبيق مدخل  STEMفي المدارس
 /3تدريب المعلمين على آليات تطبيق منحى  STEMفي مدارسهم
 /4ربط تقويم المعلمين بتطبيق االستراتيجيات الحديثة في التعليم وخاصة مدخل STEM
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أثر تفعيل معامل الحاسبة البيانية  TI- nspireفي مناهج الرياضيات للمستويات (-4-3
 )6-5على المستوى التحصيلي لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدرسة ثانوية الطلعة بخليص
أ.آمنه بنت أحمد الصعيدي
ثانوية الطلعة بخليص

المستخلص:
تناولت ورقة العمل تجربة هدفت إلى الكشف عن أثر تفعيل معامل الحاسبة البيانية  TI- nspireفي مناهج
الرياضيات على المستوى التحصيلي لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدرسة ثانوية الطلعة بخليص .وتم استخدام
المنهج شبه التجريبي في التجربة ،واٌستخدم لذلك أربعة أدوات وهي :استبانة الكترونية و سجل المالحظات و
جداول المتابعة ومجموعة من االختبارات التحصيلية .وقد تم تطبيقها على عينة قصدية لمدة عامين دراسيين
وذلك لرصد األثر .وقد أظهرت النتائج ارتفاع المستوى التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية وكان من
مخرجات التجربة كتيب تم فيه حل جميع تمارين المعامل في المستويات ( )6،5،4،3للمنهج الرياضيات
الصفين الثاني والثالث علمي ،وقد تولت العينة مهام التدريب على الحاسبة البيانية في مدرستهن للصف الثاني
والثالث علمي ،وكذلك تم تدريب طالبات في مدرستين تابعة للمكتب تعليم خليص .وأوصت الدراسة بضرورة
تفعيل معامل الح اسبة البيانية لما لذلك أثر كبير في رفع مستوى التحصيل الدراسي ،وكذلك ضرورة تجهيز
بيئة تقنية في المدرسة تساعد في تفعيل معمل الحاسبة البيانية وجعله معمالً يشابه معامل المواد العملية من
حيث المكانة واألهمية.
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