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تقديم:
بعد أن نظمت الجمعية السعودية أربعة مؤتمراأ؛ حو تعليم الرياضياأ وتعلمها؛ والنجاح التذي

حققته تلك المؤتمراأ ولعل من أبرزها األثتر الملمتوف فتي تطتور التجتارب واألبحتاب التربويتة
المقدمة من الميدان التربوي نوعاً وكماً بصفة مستمرة خال األعوام السابقة؛ وعابا المعلمين
والمعلماأ المتاايد على المشاركة في هذا المجا مما يتنعكس أثتره علتى أداطهتم فتي الميتدان
التربوي بإذن اهلل.
وفي ظل التحوالأ التي يشهدها تعليم وتعلم الرياضتياأ فتي عصتر الحاضتر؛ واستتجابة لترؤى

القيادة العليتا –حفظهتا اهلل -لمواكبتة هتذه التطتوراأ لتعايت قا القتدراأ االاتصتادية والتنافستية
للمملكة العربية السعودية فتي عصتر ااتصتاد المعرفتة؛ والمتميلتة فتي رؤيتة المملكتة ()2030
وبرنامج التحو الوطني الذي أولى البعد التعليمي عنايتة كبيترة؛ حيتث تضتمن البرنتامج ثمانيتة
أهداف استراتيجية للتعليم منها :تحسين استقطاب المعلمين وععدادهم وتأهيلهم وتطتويرهم؛
وتحستتين البيئتتة التعليميتتة المحفتتاة لالبتتداع واالبتكتتار؛ وتطتتوير المنتتاهج وأستتاليب التعلتتيم
والتقويم؛ وتعايا ادرة نظام التعليم لتلبية متطلباأ التنمية واحتياجاأ سوم العمل.

من هذا المنطلق؛ تستتكمل الجمعيتة الستعودية للعلتوم الرياضتية "جستر" مستيرتها بتنظتيم
المؤتمر العلمي الخامس في تعليم الرياضياأ وتعلمها في التعليم العتام ويشتكل هتذا المتؤتمر
عنجازاً علمياً وأكاديمياً للمؤسساأ المشاركة التي تسعى لتعايا التواصتل العلمتي والبحيتي بتين
المهتمين في هذا المجا والمؤسساأ األكاديمية والبحيية.
عن هتتتذا المتتتؤتمر ستتتيكون تجمعتتاً أكاديميتتاً للبتتتاحيين والباحيتتتاأ والمختصتتتين والمختصتتتاأ
والمشرفين والمشرفاأ والمعلمين والمعلماأ في مجا الرياضياأ وعلومها؛ حيتث ستيقدم فيته
عدد من الخبتراط المختصتين متن داختل المملكتة أورام عمتل تنقتل التوجهتاأ الحدييتة فتي هتذا
المجتتا ؛ كمتتا ستتتتاح الفرصتتة لتقتتديم أورام عمتتل وتجتتارب رائتتدة فتتي مجتتا الرياضتتياأ والتتتي
ستسهم تطوير تعليم الرياضياأ وتعلمهتا فتي المملكتة العربيتة الستعودية؛ باإلضتافة علتى أنته
يصاحب هتذا المتؤتمر العديتد متن ورع العمتل التدريبيتة فتي مجتا التخصتص التدايق للمتادة
العلمية؛ واستراتيجياأ وطرم تعليمها على أيتدي خبتراط متخصصتين فتي هتذا المجتا لمعلمتي

ومعلماأ الرياضياأ.

9

أهداف المؤتمر:
 توجيه الجهود والرؤى وتكاملها لتطوير تعليم وتعلم الرياضياأ. تحليل التوجهاأ الرائدة والمستجداأ في مجا تعليم وتعلم الرياضياأ. تعايا التواصل العلمي؛ وتباد الخبراأ بين الباحيين والمختصين في مجا تعلتيموتعلم الرياضياأ داخل المملكة وخارجها.
 رعاية المبادراأ والتجارب الميدانية في مجا تعليم وتعلم الرياضياأ.استشراف تعليم الرياضياأ وتعلمها للتوجه نحو رؤية المملكة التعليمية .2030محاور المؤتمر:

المحور األول  :تجارب ومشاريع تعليميه متميزة في مجال تعليم الرياضيات وتعلمها.
 تجتتارب وأبحتتاب تربويتتة فتتي تعلتتيم الرياضتتياأ تستتتهدف تحستتين التتتعلم وضتتمانجودته.
 تجارب ودراساأ تناولت تطبيقاأ للتعلم اإللكتروني في مجا الرياضياأ. دراساأ حالة لمبادراأ عالمية تربط بين الممارسة واألداط في هذا المجا .نماذج عن التطبيق الفعا لتعليم الرياضياأ وتعلمها.المحور الثاني :التحديات التي تواجه تعليم الرياضيات وتعلمها.
 -المشكالأ التي تواجه تعليم الرياضياأ في المملكة وتعلمها.

 التحدياأ الحالية والمستقبلية التي تواجه القائمين على تعليم الرياضياأ. -ااتراح بعض الحلو الناجحة للحد من هذه التحدياأ.

10

المحور الثالث :تطوير تعليم الرياضيات واستشراف مستقبل تعلمها.
 نماذج لتطوير محتوى الرياضياأ في التعليم العام. نماذج للتطوير المهني لمعلمي ومعلماأ الرياضياأ. استخدام تقنياأ التعلم اإللكتروني لبناط بيئاأ تفاعلية لتعليم الرياضياأ وتعلمها. دور التقنيتتاأ الحدييتتة والتتتعلم االلكترونتتي فتتي تعلتتيم الرياضتتياأ واستشتترافمستقبل تعلمها.
المحور الرابع :التقويم والمشاركات الدولية في مجال الرياضيات.
 تقويم المحتوى الرياضي المضمن في كتب المرحلة اليانوية. مشاركاأ طالب المملكة العربية السعودية في المسابقاأ الدولية للرياضياأ. نتائج طالب المملكة العربية السعودية في االختباراأ المحلية والدولية للرياضياأ. أساليب تقويم أداط المعلمين والمعلماأ في الرياضياأ. أساليب تقويم أداط الطالب في هذا المجا وأدواته.الفئة المستهدفة:

جميتتع العتتاملين والمهتمتتين بالرياضتتياأ متتن منستتوبي ومنستتوباأ وزارة التعلتتيم
والجامعاأ ومراكا التطوير والتدريب.
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شروط عامة لألبحاث المقدمة للمؤتمر
 أن يكون موضوع البحث ذا صلة بمحاور المؤتمر. أن يتميا البحث بالجدة واألصالة. أن تتوفر فيه شروط البحث العلمي ومعاييره بجميع مكوناته؛ ويكون التوثيتق فتيالبحث حسب APA Style -
 أن يتضمن البحث عناصر البحث العلمي ميل: عنوان محدد وواضح للبحث واسم الباحتث وجهتته فتي الهتامع العلتوي
للصفحة األولى.
 مشكلة البحث في صفحة على األال.
 أسئلة البحث.

 أهداف البحث.
 أهمية البحث.
 مصطلحاأ البحث.
 الخلفيتتة النظريتتة لمشتتكلة البحتتث تتضتتح فيهتتا معتتالم الموضتتوع محتتل
البحث؛ بما فيها عرض للدراساأ السابقة.
 تصميم البحث والخطواأ اإلجرائية؛ ويتضمن :منهج البحث؛ ومجتمعته؛
وعينته؛ وأدواته وضبطها مع مالحظة:
 عذا كان البحتث متن النتوع التجريبتي فيشتترط فيته :خطتواأ
تصتتتميم البحتتتوب التجريبيتتتة وضتتتبطها وتشتتتمل (التطبيتتتق
القبلتتي؛ والبعتتدي ألدواأ البحتتث؛ والبرنتتامج المعتتد للبحتتث)
شرط أن يكون التطبيق في الميدان التربوي.
 نتائج البحث ومنااشتها وتفسيرها.
 اائمة المراجع.

 أال تتجتتاوز عتتدد صتتفحاأ البحتتث -25صتتفحة  -ال تحتستتب
صفحاأ المالحق.
 يكتب البحث باللغة العربية ونوع الختط Traditional Arabic
بتنط ( )16للغتة العربيتة؛ Times New Romanبتنط ()14
للغة اإلنجلياية؛ وبنط ( )14للمراجع.
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شروط عامة للتجارب التربوية:
 -أن تتميا التجربة بالجدة واألصالة.

أن تكون مبتكرة في احد موضوعاأ الرياضياأ. أن تتضمن أسلوب تدريسي او استخدام تقني لموضوع الرياضياأ. أن تكون مطبقة وذاأ نتائج واابلة للتعميم. أن تتضمن التجربة التربوية مايلي: عنتتوان محتتدد وواضتتح للتجربتتة؛ واستتم صتتاحب التجربتتة وجهتتته فتتي
الهامع العلوي للصفحة األولى.
 خلفية نظرية مختصترة تتضتح فيهتا األستس التربويتة والنظريتة التتي
اامت عليها التجربة-عن وجدأ.
 أهداف محددة للتجربة.
 التعريف اإلجرائي للمصطلحاأ ومتغيراأ التجربة.
 عجراطاأ و لياأ تطبيق التجربة علميا.

 نتائج التجربة وأثرها في تعلم الطالب ومنااشتها وتفسيرها.
 اائمة المراجع.
 أن ترفق أدواأ التجربة في المالحق. أال تتجاوز عدد الصفحاأ المقدمة فيها التجربة عشرين صفحة. تخضع جميع التجارب التربوية المقدمة للمؤتمر للتحكيم العلمي. تكتتتب التجربتتة باللغتتة العربيتتة ونتتوع الختتط Traditional Arabicبتتنط ( )16للغتتةالعربية؛ Times New Romanبنط ( )14للغة اإلنجلياية؛ وبنط ( )14للمراجع.
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الورقة األولى
مستويات أداء طلبة الثانوية العامة في القدرات والمهارات المتعلقة
بمجال الرياضيات

د.خليل بن عبدالرحمن الحربي
مدير إدارة القياس-املركز الوطني للقياس
تهدف هذه الوراة على وصف مستوياأ أداط طلبتة اليانويتة العامتة بالمملكتة العربيتة
الستتعودية فتتي اختبتتارين :األو هتتو القتتدراأ العامتتة؛ الجتتاط الكمتتي المبنتتي علتتى
المهاراأ والقدراأ األساسية التراكمية خال سنواأ الدراستة فتي التعلتيم العتام ذاأ
العالاتة بتالمحتوى الرياضتي؛ واليتاني هتو االختبتار التحصتيلي فتي متادة الرياضتياأ
المبني على خر التحديياأ فتي المنتاهج الستعودية للتعلتيم اليتانوي (سلستة منتاهج
ماك جروهل) حسب محاور االختبار التفصيلية (جدو المواصفاأ)؛ والذي تم ععتداده
وتحكيمتته أثنتتاط بنائتته وبعتتض المتغيتتراأ التصتتنيفية المهمتتة التتتي تطظهقتتر بعتتض
مستوياأ التمايا في مجتمع المملكة العربيتة الستعودية .وتهتدف هتذه الوراتة أيضًتا
على ااتراح بعض مبادراأ هيئة التقويم مميلتة فتي المركتا التوطني للقيتاف لعمتل
اختباراأ تكوينية تكيفية وفق أنظمة حاسوبية تصدر تقارير تفصيلية عتن مستتوى
الطالب؛ والمدرسة؛ والمنطقة التعليميتة؛ والمستتوى التوطني وعمتل مقارنتاأ بتين
مستوياأ التعليم في المملكة والدو المتقدمة تعليميًا وفق معتايير ومحكتاأ دوليتة
(اختباراأ TIMSSوPISA؛ و PIRLS).
ومن أهم النتائج التتي توصتلت عليهتا هتذه الوراتة أن مستتوى الطلبتة فتي المهتاراأ
والقدراأ الرياضية متواضع جدًا في حقل الرياضياأ وأاستامه المختلفتة؛ وكتان هتذا
االنخفاض مالحظًا بحسب اختالف المنتاطق ونتوع المتدارف واختتالف الجنستية؛ ممتا
يحتتتاج متتن ذوي العالاتتة بتطتتوير التعلتتيم علتتى استتتحداب نهضتتة تطويريتتة بتعلتتيم
الرياضياأ وغيره من المواد ذاأ العالاة بوضع المملكتة فتي المصتاف األولتى عالميًتا
في جميع المجاالأ المختلفة.
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الورقة الثانية
مستويات خريجي الرياضيات على اختبارات المعلمين التخصصية
د .عبدالله بن صالح السعدوي
املركز الوطني للقياس
تهتتدف الدراستتة علتتى التعتترف علتتى مستتتوياأ خريجتتي أاستتام الرياضتتياأ بالجامعتتاأ
الستتعودية التتراغبين فتتي االلتحتتام بمهنتتة التتتدريس متتن ختتال تحليتتل أدائهتتم علتتى
اختباري معلمي الرياضياأ للمستويين األو والياني .واد كشفت النتتائج عتن تتدني
كبيتتر فتتي مستتتوى الختتريجين علتتى الدرجتتة الكليتتة حيتتث كتتان متوستتط األداط %35
الختبار المستوى األو ؛ و %37الختبار المستتوى اليتاني؛ واتد تفتاوأ أداط المختبترين
على األبعاد التي يقيسها كل اختبار؛ فيما كانت الفروم بين الجنسين ضتعيفة .ومتن
خال ربط نتائج المختبرين بالجامعاأ أتضتح أن األداط المتنخفض أرتتبط علتى نحتو
عام ببرامج الجامعاأ الناشئة .واد ادمت الدراسة في ضوط نتائج عدد من التوصتياأ
لتحسين برامج الرياضياأ والرفع من مستوى مخرجاتها.
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الورقة الثالثة
نظرة تأملية على مسابقة أولمبياد الرياضيات الخليجي GMO
أ.د .عبدالسالم الجويف

مسابقة دورية في مادة الرياضياأ لطلبة الدو األعضاط فتي مكتتب التربيتة العربتي
لتتدو الخلتتيج ينظمهتتا ويشتترف عليهتتا المكتتتب واتتد تتتم عقتتد ( )6دوراأ متتن هتتذه
المسابقة؛ يتوافق نهتج المستابقة متع النستق العتالمي .ويهتدف اولمبيتاد الرياضتياأ
الخليجي GMOالى :
تعايا مجاالأ التواصل بين الطلبة الموهوبين في مادة الرياضياأ .
تعايا روح التنافس الشريف بين طلبة الدو األعضاط.

مستتاعدة التتدو االعضتتاط فتتي التحضتتير الجيتتد للمشتتاركه فتتي أولمبيتتاد الرياضتتياأ
الدولي IMO.
اكتشاف الطلبة الموهوبين في علم الرياضياأ وتوجيههم الستيمار ادراتهم.
تعايا ثقة الطلبة بأنفسهم وبما يملكونه من ادراأ ومواهب وعبداعاأ علمية.
اإلسهام في تطوير مناهج الرياضياأ في الدو األعضاط فتي مكتتب التربيتة العربتي
لدو الخليج.

يقتتوم المكتتتب بنشتتر وترجمتتة اصتتداراأ تتتدعم تعلتتم وتعلتتيم الطلبتتة للرياضتتياأ؛
وكذلك تدريب المعلمتين والطلبتة علتى استئلة الرياضتياأ التتي تالمتس المستتوياأ
العقلية العليا وتحاكي اسئلة االولمبياداأ.
ويحاكي األولمبياد الخليجي للرياضياأ األولمبياد العالمي في مستتوياأ األستئلة متن
حيث عمقها وعدم نمطيتها وهذه األستئلة تغطتي فتروع الرياضتياأ " الجبتر ونظريتة
األعداد والهندستة والتركيبتاأ " وتتكتون المستابقه متن أربعتة أستئلة عميقتة وغيتر
نمطية ويتاح للطلبة اربع ساعاأ لالجابة عليها.

واد اوضحت المشاهداأ تطورا واضحا وملموسا في انجازاأ الطلبة فتي دو الخلتيج
من اولمبياد على خر مما شجع المكتب لالنطالم نحو تنفيذ اولمبياد الفياياط الخليجي
GPhOومناهااأ اللغة العربية وصوال علتى مستابقاأ علميتة متكاملتة لجميتع فتروع
العلوم بما فيها الروبوأ ومعارض اإلبداع العلمي.
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الورقة الرابعة
نموذج مقترح لدور المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية في إعداد
معلمي الرياضيات والعلوم في التعليم العام أثناء الخدمة

أ.د .محمد بن عبدالله النذير
مدير املركز التربوي للتطوير والتنمية املهنية-جامعة امللك سعود
مقدمة
يشهد العتالم اليتوم تطتورًا متستارعا فتي مجتاالأ عتدة متن مجتاالأ الحيتاة كالمجتا
المعرفي والتقني؛ ولمواكبة هتذا التطتور ال بتد متن العمتل علتى ععتداد الفترد ععتدادا
يستتاعده علتتى التعامتتل متتع معطيتتاأ التحتتو التربتتوي والمعرفتتي والتقنتتي .ذلتتك أن
التعلم والتعليم يشكالن عنصراً أساستيا فتي هتذا التطتور؛ عضتافة ل هميتة الكبيترة
التي يحظى بها المعلم باعتباره التركن األستاف فتي النظتام التربتوي .ولهتذا ترتكتا
فلسفه التربية على مبدأ تكوين وتهيئه المعلمتين وععتدادهم وتطتويرهم واالرتقتاط
بمستتتوى األداط التعليمتتي عتتن طريتتق تاويتتدهم بتتالخبراأ التتتي تتتؤهلهم للعمتتل
المتميا؛ بالنظر على متطلباأ العصر المتجددة فتي مختلتف منتاحي الحيتاة؛ بمتا فيهتا
احتياجاأ المجتمع والفرد والمعرفة نفسها.
ففي دراسة لت  900عدارة تعليمية لوالية تكستاف األمريكيتة؛ وجتد أن خبترة المعلتم
(وفقاً لدرجاأ اختبار منح رخصة المعلم؛ ودرجاأ الماجستتير؛ وعتدد ستنواأ الخبترة)
مسؤولة عن  %40من التباين المقاف في تحصيل الطتالب فتي القتراطة والرياضتياأ
(من الصف األو وحتى الحادي عشر).
وفي عدد من الدراساأ التي تناولتت التنميتة المهنيتة للمعلمتين أشتارأ بوضتوح علتى
أهمية التنمية المهنية وبرامجها واالتجاهتاأ واالعتقتاداأ نحوهتا فتأجرى الشتمراني
والغامتتدي والتتدهمع ومنصتتور وصتتباح ( )2015دراستتة هتتدفت علتتى التعتترف علتتى
تصتتوراأ معلمتتي العلتتوم فتتي المرحلتتة اليانويتتة بالمملكتتة العربيتتة الستتعودية تجتتاه
تقويم برامج التطور المهني المقدمة لهم من حيث جوانب تقويمهتا؛ وطترم وأدواأ
جمع البياناأ المتعلقة بتلك الجوانب؛ عضافة على التعرف على مستوى أهميتة جوانتب
التقويم؛ حيث تم تطبيق األداة على ( )1693معلماً ومعلمتة فتي أربتع عداراأ تعلتيم؛
هي( :ينبع؛ المجمعة؛ صبيا؛ والقرياأ) .وأظهرأ النتائج أن العينة تترى أهميتة عاليتة
لجوانب تقويم برامج التطوير المهني.
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وفي دراسة كنييا وبنجامي  Cynthia&Benjami,2013التي أجريت علتى ( )30معلمت ًا
متتن ثتتالب متتدارف خاصتتة معلمتتي المتتدارف اليانويتتة بمنطقتتة بودوتشتتيري بالهنتتد
بهتتدف التعتترف علتتى اتجاهتتاتهم نحتتو بتترامج التنميتتة المهينتتة؛ وأستتباب االتجاهتتاأ
السلبية نحوها؛ وتوصتلت الدراستة علتى جملتة متن النتتائج؛ متن أهمهتا :أن اتجاهتاأ
المعلمين نحو برامج التنمية المهنية كانتت عيجابيتة؛ وأهميتة التتدريب علتى التقنيتة؛
وأن من أهم األسباب التي تكوَن اتجاهتاأ ستلبية لتدى بعتض المعلمتين نحتو بترامج
التنمية المهنية هي :غياب الحوافا؛ وزيادة العبط التدريستي علتيهم؛ وضتعف التوعي
ببرامج التنمية المهنية.

واام هورسين ))Hürsen,2012بدراسة راط المعلمتين نحتو أنشتطة بترامج التنميتة
المهنية فتي شتما ابترص؛ وتكونتت عينتة الدراستة متن ( )448معلمتاً ومعلمتة متن
المرحلة اليانوية؛ وتوصتلت الدراستة علتى مجموعتة متن النتتائج؛ متن أهمهتا :فاعليتة
أنشطة برامج التنمية المهنية من وجهة نظر المعلمين والمعلماأ؛ عضافة علتى وجتود
فتتروم ذاأ داللتتة عحصتتائية فتتي اتجاهتتاأ المعلمتتين والمعلمتتاأ نحتتو بتترامج التنميتتة
المهنية تعتاى لمتغيتر الجتنس لصتالح المعلمتين؛ كمتا أظهترأ الدراستة أيضت ًا وجتود
فتتروم ذاأ داللتتة عحصتتائية فتتي اتجاهتتاأ المعلمتتين والمعلمتتاأ نحتتو بتترامج التنميتتة
المهنية وفقًا لمتغير الخبرة التدريسية لصالح المعلمين األال في الخدمة.
وفي السيام نفسه هدفت دراسة مظفر ومالك  Muzaffar; Malik,2012على التعترف
على اتجاهاأ المعلمين نحو برامج التنمية المهنية المقدمة لهم؛ واستكشتاف أستباب
عدم اهتمامهم بالتدريب المتعلق بالتطوير المهني عضافة على تحديد تأثير التدوراأ
التدريبية المقدمة للمعلمين في التطوير المهني لهم .وااتصرأ عينة الدراسة علتى
المعلمين خريجي ست جامعاأ بمجموع( )60معلماً؛ وأظهرأ نتائج الدراسة عدداً متن
العوامل التي تجعل المعلمين ال يهتمتون بصتورة كبيترة بتتدريباأ التطتوير المهنتي.
كمتتا أوصتتت بضتترورة االهتمتتام بتتالتخطيط القتتائم علتتى دراستتة االحتياجتتاأ الفعليتتة
للمعلمتتين ليتتتم فتتي ضتتوئها تتتدريبهم ليتحقتتق فتتي الوااتتع التطتتوير المهنتتي له تم؛
والعمتتل علتتى زيتتادة دوافتتع دوافعهتتم؛ وتشتتجيعهم علتتى المشتتاركة فتتي التتتدريباأ
المتعلقة بالتطوير المهني.
واتستتااا متتع التطلعتتاأ وعيمان تًا متتن جامعتتة الملتتك ستتعود ومستتؤوليتها تجتتاه العمتتل
التربوي وخدمة المجتمع؛ وحاجة وزارة التعليم على تطوير أداط ما يايد عن 700000
سبعمائة ألف من الممارسين التربويين دعت الحاجة على ضرورة عنشاط مركا تربتوي
للتطوير والتنميتة المهنيتة؛ يركتا علتى تأهيتل وتتدريب الممارستين التربتويين علتى
رأف العمل وتدريب القياداأ التربوية بالقطاعين :الحكومي والخاص؛
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بما يساهم في تطوير منظومة التعليم العام بالمملكة العربية السعودية توافقًا متع
مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم؛ وسعي ًا على تحقيق أهتداف التربيتة
والتعليم؛ وبناط نظم تعليمية متطورة ومواكبة للعصر.
ولهذا صدرأ موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراط رئيس مجلتس
التعليم العالي-يحفظه اهلل -بالتوجيته الكتريم راتم  7385وتتاري 26/2/1434هتت
علتتى اتترار مجلتتس التعلتتيم العتتالي راتتم  22/71/1433بتتتاري 14/11/1433هتتت
بجلسته الحادية والسبعين بإنشاط المركا التربوي للتطوير والتنمية المهنية بجامعتة
الملك سعود؛ ومنذ صدور األمر السامي بتأسيس المركا التربتوي للتطتوير والتنميتة
المهنيتتة والعمتتل علتتى تطتتوير أداط متتا يايتتد عتتن  700.000ستتبعمائة ألتتف متتن
الممارسين التربتويين؛ وتقتديم االستشتاراأ التربويتة وعقتد مجموعتة متن البترامج
التدريبية التي تخدم اطاع التعليم بشكل عام والقياداأ التربوية بشكل خاص؛ كمتا
يقوم المركا على عقتد الشتراكاأ والتعتاون متع الجهتاأ المتخصصتة وبيتوأ الخبترة
التي تساعد على تحقيق أهداف المركا.
ولهذا ستكون وراة العمل هذه في عطار مؤتمر المؤتمر الختامس لتعلتيم الرياضتياأ
وتعلمها-تعليم الرياضياأ ورؤيتة المملكتة التعليميتة 2030؛ بحتوب وتجتارب مميتاة
ورؤى مستقبلية.
وتم عرض الورقة وفقا لآلتي:
( )1عطار الوراة العلمي.
( )2مفهوم التنمية المهنية وأهدافها وأهميتها فتي تطتوير تعلتم وتعلتيم الرياضتياأ
والعلوم.
( )3نموذج مقترح لدور المركا التربوي للتطوير والتنمية المهنيتة فتي ععتداد معلمتي
الرياضياأ والعلوم أثناط الخدمة.
( )1إطار الورقة العلمي
( )1-1تحاول الورقة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 .1متا مفهتوم التنميتة المهنيتةا ومتا أهتدافهاا ومتا أهميتهتا فتي تطتوير أداط معلمتي
الرياضياأ والعلوم في التعليم العام أثناط الخدمةا

20

 .2ما المجاالأ واللياأ واألطر العمليتة التتي يمكتن أن تتناولهتا التنميتة المهنيتة فتي
ععداد معلمي الرياضياأ والعلوم في التعليم العام أثناط الخدمةا
 .3ما النموذج المقتترح لتدور المركتا التربتوي للتطتوير والتنميتة المهنيتة فتي ععتداد
وتنمية معلمي الرياضياأ والعلوم في التعليم العام أثناط الخدمةا
( )2-1تهدف الورقة على وضع عطار فكري وعملي لنمتوذج مقتترح يوضتح دور المركتا
التربوي للتطوير والتنمية المهنية في ععداد معلمي الرياضياأ والعلتوم فتي التعلتيم
العام أثناط الخدمة.
( )3-1تم تناول األسئلة أعاله التي طرحتها الوراة تباعا في الفقراأ التاليتة؛ ويتواتع
أن يكون هناك عثراط من المشاركين في المؤتمر حيا الوراة وأسئلتها وأفكارها.
( )4-1المــنها العلمــي المتبتتع فتتي هتتذه الوراتتة يتضتتمن تحليتتل الوثتتائق والدراستتاأ
تحليال كيفيا نظريا؛ وتقديم عطار فكري نظري وعملتي مقتترح لتوضتيح دور المركتا
التربوي للتطوير والتنمية المهنية في ععداد معلمي الرياضياأ والعلتوم فتي التعلتيم
العام أثناط الخدمة؛ وبذلك ستعرض الوراة لمحة نظريتة فكريتة عامتة حتو أدبيتاأ
التنمية المهنية؛ ثم تقديم النموذج المقترح.
( )2مفهوم التنميـة المهنيـة وأهـدافها وأهميتهـا فـي تطـوير تعلـم وتعلـيم الرياضـيات
والعلوم
( )1-2مفهوم التنمية المهنية بعامة:
تعددأ التعريفاأ المتعلقة بمفهوم التنميتة المهنيتة؛ حيتث تشتمل عمليتاأ تحصتيل
المعرفة؛ وتنمية المهاراأ؛ وتحقيق القيم المهنية لدى المعلم لتحقيتق تربيتة فاعلتة
لدى طالبه؛ وتحقيق نواتج تعلم عيجابية .وعلتى ذلتك فالتنميتة المهنيتة هتي عمليتة
تستهدف عضافة معارف؛ وتنميتة مهتاراأ؛ واتيم مهنيتة لتدى المعلتم لتحقيتق تربيتة
فاعلة وتعلم عيجابي لدي المتعلمين (اللقاني والجمل؛.)2013
وتعرف التنمية المهنية بأنها محاولة لتحقيق تنمية متكاملة في شخصية المعلم متن
الناحية العلميتة واليقافيتة واالجتماعيتة المرتبطة بحياتته المدرستية؛ باإلضتافة علتى
البرامج واألنشطة التتي تستتهدف رفتع كفاطتته وزيتتادة تأهيلته للقيتام بواجبته علتى
الوجه األكمل (نصر؛.)2004
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وينظر على التنمية المهنية على أنهتا العمليتة التتي تتضتمن مجموعتة متن اإلجتراطاأ
ال فتتي زيتتادة
المخططتتة والمنظمتتة والتتتي ينتتتج عنهتتا النمتتو المهنتتي للمعلمتتين متمتتي ً
وتحستتين متتا لتتديهم متتن معتتارف ومفتتاهيم ومهتتاراأ تتعلتتق بعملهتتم ومستتئولياتهم
المهنية؛ واتجاهاتهم نحو ابو الوظيفة واالاتناع بأهميتها والقيام بواجباتها.
ويقصد باإلنمتاط المهنتي (التنميتة المهنيتة) مجموعتة الحلقتاأ الدراستية والنشتاطاأ
التدريسية التي يشترك فيها المعلم بهدف زيادة معلوماته وتطتوير ادراتته لتحقيتق
تقدمه المهني ورفع كفايته وحل مشكالته التي تمكنته متن المستاهمة فتي تحستين
العملية التعليمية .ويمكن النظر على التنمية المهنية على أنها تلك العمليتة المنهجيتة
التتتي تهتتدف علتتى رفتتع مستتتوى كفتتاطة المعلتتم وعكستتابه المعتتارف والمهتتاراأ والقتتيم
الالزمتتة لتطتتوير أدائتته علتتى األفضتتل؛ متتن ختتال مجموعتتة متتن السياستتاأ والبتترامج
والممارساأ.
ومما سبق يتبلور مفهوم التنميتة المهنيتة حتو الخبترة المنظمتة التتي يتعترض لهتا
المعلم فتايد من معارفه؛ أو تنمي مهاراته؛ أو تؤثر أيجابا على اتجاهاتته؛ أو تصتحح
فهمه لعمله .فيدخل ضمنها أي نشتاط متنظم يقتوم بته المعلتم لتحتديث مهاراتته أو
معلوماته .فهي بذلك تشمل التصميم العلمي القائم على حاجتاأ المعلمتين بغترض
مساعدتهم على أداط أعمتالهم بكفتاطة أكبتر؛ ممتا ستيكون لته أبلتف األثتر فتي تطتوير
ممارساتهم المهنية التي تؤدي بدورها على تحسين نواتج تعلم المتعلمين.
( )2-2دواعي التنمية المهنية في تطوير تعلم وتعليم الرياضيات والعلوم:

حدد ليتل أربعة شروط واجبة متن أجتل تحستين المدرستة وعحتداب التغييتر اإليجتابي
بها؛ تكاد جميعها تتطابق مع مفهوم التنمية المهنية وهي:
 أن يعتتتاد المعلمتتون ويواصتتلوا الحتتديث وتتتأمالتهم متتع بعضتتهم التتبعض حتتو
ممارساتهم المهنية من أجل عيجاد لغة مشتركة خاصة بهم.
 أن يعتتتاد المعلمتتون مالحظتتة بعضتتهم التتبعض أثنتتاط ممارستتاتهم؛ وأن يتتوفروا
لبعضهم البعض لونا من ألوان التغذية الراجعة.
 أن يطعد المعلمون موضوعاتهم التدريسية ويطخططوهتا؛ ويقوموهتا متع بعضتهم
البعض.
 أن يقوم المعلمون بتعليم بعضهم البعض كيفية التدريس.
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وعليه فإن التنمية المهنية للمعلمين ضرورية؛ هذا وتتجلتى دواعتي التنميتة المهنيتة
لمعلمي الرياضياأ والعلوم في العناصر التية:
 الحاجتتة علتتى تمكتتين معلمتتي الرياضتتياأ والعلتتوم متتن تحقيتتق غايتتاأ وأهتتداف
التعليم بعيدة ومتوسطة واصيرة المدى.


التوجه نحو تمهين الهيئة التدريسية؛ وبخاصة لدى معلمي الرياضياأ والعلوم.

 اليورة المتضاعفة في مجا المعرفة وتقنياأ المعلوماأ واالتصاالأ ومتطلبتاأ
التكيف معها.
 المستجداأ في مجتا استتراتيجياأ التتدريس والتتعلم؛ وحاجاتهتا علتى معلمتين
أكفاط.
 المستتتجداأ فتتي مجتتا التقتتويم التربتتوي؛ والتوجتته نحتتو الممارستتاأ البنائيتتة
والتقويم األصيل.


التوجه نحو تطبيق معايير الجودة الشاملة.

 تعددية األدوار والمسئولياأ الملقاة على عاتق معلمتي الرياضتياأ والعلتوم فتي
هذا العصر.
ويمكن اإلشارة إلى عدد من المبررات للتنمية المهنية؛ تتضح في اآلتي:
 التوسع المعرفي الكبير في جميع مجتاالأ العلتم والمعرفتة؛ واتد ستاهمت ثتورة
االتصاالأ في انتشارها واتساع نطااها.
 تعددية أدوار المعلم الحالية؛ وتعدد مسؤولياته فتي المجتا التعليمتي؛ فبعتد أن
كتتان ملقنتتا للمعرفتتة ومصتتدرها أصتتبح ميستترا وموجهتتا للمتتتعلم الستكشتتاف
المعرفة والخبرة عبر استراتيجياأ تدريسية متطورة ومعاصرة.
 ا لمستجداأ المتسارعة في مجتا استتراتيجياأ التتدريس والتتعلم ممتا يتطلتب
من المعلم مواكبة ذلك.
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 التوجتته العتتالمي نحتتو التقيتتد بتتالجودة الشتتاملة والمعتتايير للعمليتتة التعلميتتة
واالعتماد األكاديمي للبرامج والمنظماأ التربوية.
 تعتتدد األنظمتتة التعلميتتة وتنتتوع أستتاليب التطتتوير والتتتعلم التتذاتي وفتتق التط تور
والتنوع في التقنياأ المعاصرة.
( )3-2أهمية التنمية المهنية في تطوير تعلم وتعليم الرياضيات والعلوم:
تظهر أهمية التنمية المهنية بشكل واضح في العمل على تاويد المعلتم بكتل جديتد
وفعا في مجاالأ عمله المختلفة؛ وتكمن أهمية التنمية المهنية فتي توجيته اتدراأ
معلمي العلوم والرياضياأ على الربط بين النظرية والتطبيق؛ والعمتل علتى تكتوين
مجتمع تعلمي تعليمي نتام ومتطتور؛ ومعالجتة القضتايا المستتحدثة بأستلوب علمتي
ومميا؛ والعمل على تطوير كفاياأ المعلم ومهاراته في عمله؛ ولهذا أهميته البالغتة
في تطوير الممارساأ الحالية التي تتطلبها معايير تعلم وتعليم الرياضياأ والعلوم؛
وبخاصة أن مناهج الرياضتياأ والعلتوم ارتكتاأ علتى سالستل عالميتة؛ وهتي محتور
االرتكتتاز فتتي تطتتوير تعلتتيم العلتتوم والرياضتتياأ؛ بينمتتا لتتم تقتتدم البتترامج الكافيتتة
والنوعيتتة لمواكبتتة هتتذا التطتتوير التتذي ينبغتتي أن يستتير بجناحيتته :المعرفتتي( الكتتتب
المقررة)؛ واألدائي( أداط المعلمين).
ويمكن توضيح األهمية المتعلقة بالتنمية المهنية وممارستها في النقاط االتية :ت
 .1يتحمل المعلم مسؤولية زيادة معارفه وخبراته عيجابيا (التعلم الذاتي).
 .2المساهمة فتي عمليتة التجديتد والتطتوير التذاتي وفتق المستتجداأ فتي المعرفتة
والمعلومة والمهارة.
 .3بناط مجتمع دائم التعلم ومواكبته لكل ما هو جديد ومستحدب في مجاالأ الحياة.
 .4تحقيق التعلم المستمر.
ويوضح الشكل التي( )1العالاة ما بين مساراأ التنميتة المهنيتة (معلتم؛ ممارستاأ؛
عنجاز الطالب):

شكل ( :)1يوضح العالاة بين التنمية المهنية للمعلم وعنجاز الطالب
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شكل يوضح العالقة بين التنميه المهنيه للمعلم وإنجاز الطالب
التنميه املهنيه
للمعلم

املمارسات
التدريسية

إنجاز الطالب

توجيهات املدرسة
نحو التجديد
شكل ()1

عذ يتبين أن التنمية المهنية بعامتة تستاعد فتي تحستين الممارستاأ التدريستية التتي
تصتتب فتتي تفاعتتل الطالتتب وبالتتتالي زيتتادة حصتتيلته المعرفيتتة والقيميتتة المتميلتتة
بإنجازاته المتعددة.
( )4-2أهداف التنمية المهنية التربوي لمعلمي الرياضيات والعلوم أثناء الخدمة:
تهتدف التنميتة المهنيتة فتي المجتا التربتوي بعامتة وفتي ععتداد معلمتي الرياضتياأ
والعلوم بخاصة على تحقيق التي:
 العمتتل علتتى النمتتو المستتتمر لتتديهم بإكستتابهم الخبتتراأ المتقدمتتة والممارستتة
االحترافية لرفع معدالأ الكفاطة لديهم.
 تحقيق مبدأ تمهين التعليم بحيث ينظتر عليته بأنته مهنتة ذاأ كفايتاأ وجتداراأ
يفتتترض أن تتحقتتق فتتي الممارستتين فتتي حتتدودها التتدنيا؛ وتحقيتتق الكفتتاطة
والفاعلية.
 تنمية اتجاهاتهم ومعتقداتهم اإليجابية نحو المهنة وطبيعتها ومتطلباتها.
 تاويتتدهم بالمعرفتتة والمهتتاراأ والجديتتد علميتتا وثقافيتتا فتتي مجتتا النظريتتاأ
التربوية (كالنظرية البنائية التي صممت في ضتوط أفكارهتا مقترراأ الرياضتياأ
والعلوم المطورة) التي تجعله أكير ادرة على مواكبة التطور والتجديد.
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 تدريبهم على كيفية تطبيق ما تعلم من خال الموااتف التعليميتة للتقليتل متن
الفجوة بين النظرية والتطبيق.

 زيادة ادرة المعلم على ممارسة أنواع التفكيتر المتعتددة ميتل :التفكيتر العلمتي
والنااد واإلبداعي وحتل المشتكالأ الروتينيتة وغيتر الروتينيتة؛ والتفكيتر متا وراط
المعرفة (التفكير في التفكير)؛ وعاداأ العقل المنتتج؛ وممارستة مهتاراأ التتعلم
الذاتي ليتمكنوا من التكييتف متع الموااتف والمشتكالأ التتي اتد تصتادفهم فتي
عملهم.
( )5-2مجاالت تقديم التنمية المهنية في تطوير تعلم وتعليم الرياضيات والعلوم:

يشير كل من أورا وهاتانو Oura &Hatanoأن المعلمين ينمون نتوعين متن الخبترة؛
هي خبرة الروتين؛ وخبرة التكيف (ريتشارد وأرندف؛ 1436هت).
ويمكن تحديد مجاالأ تقديم التنمية المهنية للممارسين التربويين وبخاصة معلمتي
الرياضياأ والعلوم في المجاالأ التية :ت
 -1المجا األكاديمي (التخصصي).
 -2المجا التربوي واستراتيجياأ التعلم والتعليم والممارساأ التدريسية الفاعلة.
 -3تقنياأ التعليم واالتصا والتواصل االجتماعي.
 -4مهاراأ القرن الواحد والعشرين.
 -5البحث العلمي اإلجرائي.
 -6التقويم التربوي وأدواته الحديية.
 -7التجارب التعليمية األنموذجية.
ويمكن توضيح خطواأ تطور المجتمع المهني في الشكل( )2التي:
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شكل ( :)2يوضح خطوات تطور المجتمع المهني
خطوات تطور املجتمع املهني

مجموعة من
املهنيين

مشكلة أو
هدف مشترك

تكوين
مجتمع مهني

مراحل الوصول
إلى منتج

شكل ()2

وتظهر المجاالت التي يمكن أن تقدم بها براما التنمية المهنية بشكل أوسع فيما يلي:
 الدراستتتة الذاتيتتتة بأشتتتكا مختلفتتتة :كتتتالبحوب العلميتتتة؛ البحتتتوب اإلجرائيتتتة؛
الممارساأ االستكشافية.

 الممارساأ التأملية.
 بحث الدرف :ويتضمن عمتل تعتاوني فتي التخطتيط والتنفيتذ والتفكيتر التتأملي
للدرف.
 مجموعاأ القراطة ومجتمعاأ التعلم المهنية :حيتث يتتم ذلتك باجتمتاع المعلمتون
بانتظام لمنااشة ما اطلعوا عليه وكان له صلة بموضوعاأ التفكير التتأملي فتي
التدريس ليتم تباد الخبراأ.
 مالحظة األاران للعمل على شتكل ثنائيتاأ يتتم بيتنهم تبتاد الايتاراأ الصتفية
ومنااشة ما يتم فيها من أداط وتحليلها وتطويرها.
 مجموعتتة دراستتة المنتتاهج وتحليلهتتا؛ عذ تتتؤدي المنتتاهج والكتتتب المدرستتية دورا
أساستتيا فتتي العمليتتة التعليميتتة فهتتي متتن جهتتة أداة متتن أدواأ المجتمتتع لتحقيتتق
أهدافه ومقاصده؛ ومن جهة أخرى هي البوتقة التي يلجأ عليهتا المجتمتع لتقتديم
كل ما هو جديد من المعارف والمهتاراأ والقتيم ألبنائته‚ هتذا التدور الكبيتر التذي
تقوم به المناهج
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يحمتتل معتته تفتتاعال دائمتتا بتتين التربيتتة والمجتمتتع وهنتتاك كييتتر متتن التحتتدياأ التتتي
تواجهها عملية ععداد المنتاهج والكتتب المدرستية .ويتتم تكتوين مجموعتاأ مختصتة
بكتتل متتنهج الغتترض متتن هتتذا التشتتكيل هتتم متابعتتة المستتتجداأ علتتى معلومتتاأ
التخصص؛ والعمل على تحقيق األهداف المتعلقة بكل تحصص؛ بحيث يتم االطتالع
على األهداف الموضوعة في سياستة التعلتيم بشتكل عتام؛ ثتم األهتداف الموضتوعة
لتدريس المقرر .كما يتم مقابلة هذه األهداف مع مجموعة من كتب المناهج وأسس
تصميمها وما يتعلق بكيفية صياغة األهداف.
 الكتابة التعاونية للموضوعاأ التعليمية؛ ويتم ذلك من خال اختيتار موضتوع متا
يتم البحث والكتابة فيه؛ ويتم تباد هذه المعلوماأ فيما بين األعضاط.


خطط التوجيه واإلشراف التربوي (المتنوع؛ العيادي؛ القائم على األداط؛...عل ).

 مجموعتتتاأ التتتتعلم المهنيتتتة Professional learning communities؛ وهتتتي
مجموعة من األفراد في تخصص ما لديها المعارف والمعلوماأ والخبترة الجيتدة؛
وتكون على شكل فترم عمتل؛ تتشتارك بصتورة منظمتة نحتو تحقيتق التحستين
المستمر استجابة الحتياجاأ أعضاط ذلتك المجتمتع متن ختال الرؤيتة المشتتركة
للتعلم.
 التدريب على رأف العمل؛ ويتميل بتقديم برامج للمعلم أثناط عمله؛ وتبنى هتذه
البرامج بناط على احتياجاأ المعلم المعرفية والفنية والتربوية؛ حيث يتم التعرف
على تلك االحتياجاأ من خال بناط وتوزيع استبانة خاصة بهذا الغرض.
 التدريب اإللكتروني عن بعد.
 ورع العمل والمؤتمراأ التربوية.
( )6-2التأهيل التربوي والتنمية المهنية لمعلمي الرياضيات والعلوم أثناء الخدمة:
يعتتد التأهيتتل التربتتوي نشتتاط يهتتدف لنقتتل المعرفتتة والمهتتارة المتطتتورة واالتجتتاه
واالعتقاد للمعلم بهدف تنمية وتطوير نماذج التفكيتر ونمتط العمتل التعليمتي لديته؛
ويعد هذا النوع أكير شيوعا وانتشارا وتطبيقا واستمرارية حيتث يتتم بموجبته تاويتد
المتتتدرب بالمعتتارف والمهتتاراأ المستتتحدثة لمواكبتتة التطتتوراأ التقنيتتة المتجتتددة؛
ويهتتدف هتتذا األستتلوب علتتى تنميتتة اتتدراأ المتتتدرب ألغتتراض تطتتوير أستتاليب العمتتل
والرفع من كفاطته األدائية.
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عن التغيراأ المعرفية والتقنية واالجتماعية واليقافية المستمرة التذي يشتهده العتالم
اليوم والذي كوّن الحاجة الماسة للتجديد والتحديث في أساليب العمل التعليمي هتي
ما تدعونا لالهتمتام بشتكل واستع وأكيتد فتي تنميتة المعلتم أثنتاط الخدمتة عذ حستب
الدراساأ العلميتة ال يكتمتل ععتداد المعلتم بمجترد تأهيلته ابتل الخدمتة عذ البتد متن
متابعة التأهيل المهني أثناط الخدمة وبخاصة في الرياضياأ والعلوم.
عذ أنه من المؤكتد عتدم اتدرة البترامج فتي الكليتاأ والجامعتة تأهيتل المعلتم بشتكل
مكتمل وكاف؛ ألن الطالب مجرد تخرجته واستتكما متطلبتاأ الشتهادة التتي يدرستها
يجد نفسه معلما يتعامل مع نوع خر من التعلم عن طريتق التجربتة والممارستة فتي
عمله الجديد؛ ويتاج المعلم الجديد لسنواأ عديدة الكتساب المهاراأ التي تجعل منته
متمياا متمكنا من عملته وبخاصتة أن ثلتث المعلمتين يتركتون عملهتم فتي الستنواأ
اليالب األولى لعملهم؛ و %50منهم يتركون المهنة خال السنواأ الخمس لعملهم.
ويتعرض المعلم أثناط عمله للعديد من التحدياأ سواط أكانتت فتي المقترر المدرستي
أو طرائق وأستاليب التتدريس ومستتجداتها؛ والتقتدم التقنتي فتي البترامج المستاعدة
وتغيتتر األنظمتتة والفلستتفاأ والتعليمتتاأ واحتياجتتاأ الطتتالب .فيمتتا يتعامتتل المعل تم
الجديد أيضا مع عدد غير اليل من تلك التحدياأ غير المألوفتة لديته؛ كتإدارة الصتف؛
واالختباراأ والتقويم؛ والعالاة متع الطتالب وأوليتاط األمتور؛ وبالتتالي فتال بتد لته متن
متابعة حصوله على المعلوماأ والخبراأ التي تساعده للسير بنجاح في مسيرته.

وتظهر ضرورة عملية تنمية المعلم أثناط الخدمة بعدة نقاط منها :ت
 تاويد المعلمين بمعارف ومهاراأ حديية ومتطورة ليتمكنوا أداط أعمالهم بكفتاطة
وعنجاز واضح.
 التطور الحاصل في نظرياأ التعلم والتعليم واستراتيجياأ التدريس.
 متتنح الفرصتتة للمعلمتتين للتعتترف وتفهتتم العالاتتة فتتي عملتته متتا بتتين النظريتتة
والتطبيق.
 عتاحة المجا لمعلمين تطوير أساليب عملهم التدريسي باستخدام الحديث منها.
 تعويض ما لديهم من نقص في معارفهم وخبراتهم في ععدادهم ابل الخدمة.
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( )3نموذج مقتـر لـدور المركـز التربـوي للتطـوير والتنميـة المهنيـة فـي إعـداد معلمـي
الرياضيات والعلوم أثناء الخدمة
( )1-3مرتكزات النموذج:

يرتكا النموذج على العناصر التية:
 رؤية المملكة العربية الستعودية ()30-20؛ وبرنتامج التحتو التوطني وبخاصتة
في مجا التعليم.
 الوااع الحالي إلعداد معلمي العلوم والرياضياأ أثناط الخدمة.
 رؤية ورسالة وأهداف المركا.

 األدوار الحديية لمعلمي الرياضياأ والعلوم.
 أسس تصميم البرامج التأهيلية.
وسنتناو هذه العناصر باختصار:
( )1-1-3رؤية المملكة العربية السعودية ( ،)30-20وبرناما التحول الـوطني؛ وبخاةـة
في مجال التعليم:

عن وزارة التعلتتيم ال تتتأ ط جهتتدا فتتي ستتبيل رفتتع مستتتوى المعلتتم لتتديها وذلتتك لرفتتع
مستتتوى أدائتته لتقتتديم خدمتتة متميتتاة لمجتمتتع التعلتتيم بشتتكل ختتاص وللمجتمتتع
السعودي بشكل عام؛ وعليته واستتجابة للمشتروع التوطني الكبيتر (التحتو التوطني
 )2030فقد أظهرأ الوزارة رغبتها األكيدة بالمشاركة في فعالياأ هذا البرنامج فيما
تختص به من جوانب.
فقتتد أشتتار معتتالي وزيتتر التعلتتيم فتتي المتتؤتمر الصتتحفي اليالتتث لمبتتادراأ التتوزاراأ
وأهتتدافها االستتتراتيجية ختتال األعتتوام الخمستتة المقبلتتة فتتي عطتتار برنتتامج التحتتو
الوطني 2020؛ المنبيق عن رؤية المملكتة العربيتة الستعودية  2030بتأن األهتداف
االستراتيجية للوزارة تبلف ( )8أهداف تمخض عنهتا ( )36مبتادرة ستصتب فتي عحتداب
افاة نوعية فتي منظومتة اطتاع التعلتيم بشتقيها لعتام والختاص؛ وذلتك علتى متدى
الستتتتتتنواأ الخمتتتتتتس؛ بمياانيتتتتتتة تقتتتتتتدر بتتتتتتأكير متتتتتتن ( )24مليتتتتتتار ريتتتتتتا
(http://www.moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx).
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عن برنامج التحو التوطني  2020هتو نتيجتة جهتد مكيتف بتذ ختال األشتهر الماضتية
لتحقيق رؤية المملكة 2030؛ وعمل عليه عشراأ الكفاطاأ الوطنية؛ خلصوا خال هتذه
المدة على معرفة التحدياأ التي تواجه كل اطاع حكومي؛ واألهتداف االستتراتيجية لكتل
اطتتاع؛ ووضتتع مؤشتتراأ األداط لكتتل اطتتاع؛ والمبتتادراأ التتتي تستتتهدف عنجتتاز أهدافتته
االستراتيجية.
وتنطلق األهداف االستتراتيجية للتوزارة متن مبتدأ تتوفير فترص التعلتيم لجميتع شترائح
المجتمتتع؛ والتوستتع فتتي بتترامج ريتتاض األطفتتا والحضتتاناأ؛ وتعلتتيم الكبتتار؛ والتربي تة
الخاصة لمالها من أهمية في استتكما منظومتة التعلتيم لكتل شترائح المجتمتع؛ وعقتب
ذلتتك تتجتته التتوزارة علتتى المعلتتم عبتتر تحستتين فتترص استتتقطاب المعلمتتين؛ وتطتتوير
مهاراتهم وادراتهم؛ بوصف المعلم حجر أساف في تطتوير العمليتة التعليميتة؛ بجانتب
النظر في عيجاد بيئة تعليمية محفاة لالبداع واالبتكار تشمل دعم الجامعاأ عبتر عتاحتة
الفرصة للطالب وأعضاط هيئة التدريس لطرح أفكتارهم وعبتداعاتهم؛ وتستجيل بتراطاأ
اختراعاتهم؛ ورعاية الموهوبين والمتفواين منهم.
عضتتافة لتتذلك ستتتقوم التتوزارة العمتتل علتتى تتتوفير بيئتتة اتتادرة علتتى تعايتتا المهتتاراأ
الشخصية لدى الطالب وادرتهم على التكيف على سوم العمل ومتطلباته؛ حيتث ستيتم
عيجتتاد مجموعتتة مهتتاراأ أساستتية تضتتم علتتى األنشتتطة والمنتتاهج الدراستتية؛ وتحستتين
طريقة التدريس وتقويم الطالب؛ ومن ثم تحقيق أكبر ادر ممكن من المواطمة ما بتين
برامج التعليم واحتياجاأ ستوم العمتل خصوصًتا متا يتعلتق بالتخصصتاأ النوعيتة التتي
يحتاجها االاتصاد الوطني.
وتتركا األهداف االستراتيجية لوزارة التعليم على عتاحتة ختدماأ التعلتيم لكافتة شترائح
الطتتالب؛ وتحستتين استتتقطاب المعلمتتين وععتتدادهم وتتتأهيلهم وتطتتويرهم؛ وتحستتين
البيئة التعليمية المحفاة لالبداع واالبتكار؛ وتطوير المناهج وأساليب التعليم والتقتويم؛
وتعايا القيم والمهاراأ األساسية للطالب؛ عضافة على تعايا ادرة نظام التعلتيم لتلبيتة
متطلبتتاأ التنميتتة واحتياجتتاأ ستتوم العمتتل؛ وتنويتتع مصتتادر تمويتتل مبتكتترة وتحستتين
الكفاطة المالية لقطاع التعليم؛ ورفع مشاركة القطاع األهلي والخاص في التعليم
وتعتتتام وزارة التعلتتيم البتتدط فتتي تنفيتتذ برنتتامج التحتتو التتوطني 2020م المتضتتمن
األهتداف االستتراتيجية لتتوزارة التعلتيم ومنهتتا تحستين استتتقطاب المعلمتين وتتتأهيلهم
وتدريبهم عنفاذاً للتوجيهاأ السامية الكريمتة؛ بتنفيتذ عتدد متن البترامج والمشتروعاأ
ومنها مشروع التطتوير المهنتي لمعلمتي الرياضتياأ والعلتوم "تمكتين"؛ التذي يستتهدف
تطوير مهاراأ المعلمين في عمليتيْ التعليم والتعلم لمواد العلوم والرياضياأ.
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ومن مبادراأ الوزارة في مجا تنمية المعلم أثناط الخدمة تنفيذ البرنتامج بالشتراكة
مع شركة تطوير الخدماأ التعليمية حيث انطلقت المرحلة األولى للتنفيذ في تتاري
1438 /2 /20ه تولمدة " "6أستتابيع؛ تستتتهدف تطتتوير كفايتتاأ عتتدد " "1100معلتتم
ومعلمتتتة متتتن ختتتال " "44دورة تدريبيتتتة .ووجهتتتت وزارة التعلتتتيم عداراأ التعلتتتيم
المستهدفة بتنفيذ البرنامج؛ بتنفيذه في مراكا التدريب التابعة لهتا علتى أن تتحمتل
شركة تطوير للخدماأ التعليمية التكاليف المالية لتنفيذ البرنامج.
( )2-1-3الواقع الحالي إلعداد معلمي العلوم والرياضيات أثناء الخدمة:
تشير مجمل األبحاب والدراساأ العلمية في المملكة على وجود ضعف شتديد فتي أداط
معلمي الرياضياأ والعلوم في نواحي متعددة بما فيها تنفيذ المقرراأ المطورة على
درجة ضعف الفاعلية في األداط؛ ولهذا ظهرأ الحاجة في عجراط بحوب كأولوية تتعلتق
بتقويم كفاطة أداط المعلمين في المملكتة (البلتوي؛ .)2010وتأكيتدا لتذلك فقتد أشتار
معالي وزير التعليم في مقابلتة صتحفية علتى ضتعف البترامج التدريبيتة التتي اتدمت
للمعلمتتين بعامتتة أثنتتاط الخدمتتة ألستتباب متعتتددة؛ منهتتا أن التتتدريب ال يتوافتتق متتع
االحتياجاأ والمتطلباأ؛ وأنه ضعيف التأثير واألثر.
بينما يفترض أن تؤدي برامج التطوير المهني للمعلمين -بشتكل نهتائي-علتى تغييتر
معتقداأ المعلمين واتجاهاتهم؛ ومن ثم تؤدي على تعميق عحساف المعلم بتااللتاام
بتنمية حصيلته المهنية؛ فالعمل على تنمية ادراأ المعلمين المختلفة أثنتاط الخدمتة
ستتيعمل علتتى زيتتادة كفتتاطة عنتتتاجهم وبخاصتتة عذا ارتبطتتت بتترامج التنميتتة المهنيتتة
لمعلمي الرياضياأ والعلوم باحتياجاتهم وتطلعاتهم.
ول سباب المشار عليها تقتضي الضرورة على ععتادة نظتام تأهيتل معلمتي الرياضتياأ
والعلوم أثناط الخدمة؛ وتقتديم استتراتيجية ذاأ كفتاطة للتقتدم نحتو تجستير الفجتوة
بتتين الوااتتع والمتتأمو ؛ وسيتضتتح ذلتتك فتتي عتترض دور المركتتا التربتتوي فتتي ععتتداد
معلمي الرياضياأ والعلوم أثناط الخدمة.
( )3-1-3رؤية ورسالة وأهداف المركز:
تتميل رؤية ورسالة وأهداف المركا التربوي للتطوير والتنمية المهنية بالتي:
رؤية المركز :بيت خبرة رائد في التطوير التربوي والتنمية المهنية محلياً وعاليمياً.
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رسالة المركز :تقديم تنمية مهنية وتطوير تربوي باحترافيتة وفعاليتة عاليتة الجتودة؛
لالسهام في تطوير عملياأ التعلم والتعليم بالمملكة العربية السعودية.

أهداف المركز:
 -1تقديم برامج التأهيل والتدريب التربوي المستمر للممارسين التربويين.
 -2عمتتداد الممارستتين التربتتويين والقيتتاداأ التربويتتة بالمعرفتتة والخبتترة المهنيتتة
لمواجهة متطلباأ القرن الحادي والعشرين.
 -3توظيف المعايير المهنية في تدريب الممارسين التربويين والقياداأ التربوية بعد
مواطمتها للبيئة السعودية.
 -4تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة وفقت ًا للنمتاذج المعياريتة المرتكتاة علتى
التطوير التربوي؛ لتحقيق متطلباأ وزارة التعليم والجهاأ األخرى المستفيدة.
 -5تقديم االستشاراأ التربوية ذاأ العالاة بأنشطة المركا.
 -6عجراط البحوب والدراساأ التربوية في مجالي التنمية المهنية وتطوير التعليم.

 -7تفعيل الشراكة بين جامعة الملك سعود والقطاعاأ األخرى ذاأ العالاتة بتقتديم
التطوير التربوي والتنمية المهنية.
الهيكل التنظيمي للمركز:
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( )4-1-3األدوار الحديثة لمعلمي الرياضيات والعلوم:
تشتتير األدبيتتاأ فتتي مجملهتتا أن الفكتتر التربتتوي الحتتديث أكتتد علتتى أن يكتتون دور
المتعلم(الطالب) نشطا تفاعليا وفقا للنظرية البنائية والبنائية االجتماعية وما شتابه
ولهذا هناك تحو حقيقي في دور المعلم يتجه على عدد من األدوار من أهمها:
 ميسّر للتعلم.
 موجّه للجهود والطاااأ.
 متفهم للميو واالتجاهاأ والتمايا التعليمي.
 اائد تربوي جاذب للمتعلمين بشخصيته وعلمه وسلوكه.
 حاضن لالبداع والمبادراأ.
 متطور ومتجدد مهنيا.
 مطوّر ألفكاره التربوية وتأمالته الذاتية.
 باحث نهم في المعرفة.
 يعمل في فريق؛ وينتمي للفريق بروح متوادة متحمسة.

 متقن لتوظيف التقنية وعلوم االتصا .
 يعمل في ضوط الكفاياأ والجداراأ المهنية.
( )5-1-3أسس تصميم البراما التأهيلية:
عادة ما تصتمم بترامج التأهيتل التنميتة المهنيتة للمعلتم أثنتاط الخدمتة وفقتا لنمتاذج
علميتتة ترتكتتا علتتى فلستتفاأ تربويتتة ومهنيتتة؛ فكفتتاطة البتترامج التأهيليتتة تتحتتدد
بتتالتخطيط الجيتتد والهتتادف؛ والتنظتتيم المتميتتا بقصتتد عحتتداب التغيتتراأ المطلوب تة؛
والتأكد متن حتدوثها فتي أداط المعلمتين لتحقيتق أهتداف النظتام التعليمتي .والبترامج
التأهيلية الجيدة تصمم على أساف ثالب مراحل هتتتي:
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أوال-مرحلة التخطيط لتصميم براما التأهيل التربوي ،عبر:


تحديد االحتياجاأ التدريبية.



صياغة أهداف البرنامج.



تحديد المنهج والمحتوى المعرفي.



تحديد أساليب التدريب وأنشطته وتقنياته.

ثانيا-مرحلة تنفيذ براما التنمية المهنية في المجال التربوي للمعلمين ،عبر:


اختيار المدربين األكفاط وفقا لمعايير محددة.



رفع ودعم دافعية التعلم والتحفيا.



تفعيل الحقائب التدريبية.



تفعيل دور المتدرب(المعلم) أثناط التأهيل.



توظيف اإلنترنت ومصادر المعلوماأ.



تصميم الجلساأ التدريبية وتنفيذها بكفاطة.



توفير مقوماأ البيئة التدريبية والتقنياأ واألدواأ الالزمة.

ثالثا-مرحلة تقويم البرناما ،عبر:


وضع استراتيجياأ لتقويم المعلم المستهدف بالتطوير؛ واياف األثر البعدي.



وضع استراتيجياأ لتقويم البرنامج.



ملفاأ اإلنجاز.



المجموعاأ المهنية التعاونية.
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االستباناأ.



اوائم التقدير.



التقويم الذاتي.



توثيق البرنامج.

ويرى المركز بأن الدور المناط به في عملية التنمية المهنية لمعلمي الرياضيات والعلـوم
يمكن أن تكون بمراعاة تطـوير منظومـة التنميـة المهنيـة ،والـذي يتمثـل هـذا العناةـر
اآلتية:
 -1االستتتعداد المهنتتي :ويتميتتل هتتذا فتتي وضتتوح الرؤيتتة لتتدى المعلمتتين ومراعتتاة
رغباتهم والدافعية لديهم في البرامج التي ستقدم له.
 -2المعرفة التربوية :وتكون هذه المعرف في المجاالأ العديدة والتي منهتا؛ التقنيتة
واستتتخداماتها؛ استتتراتيجياأ التتتدريس؛ البيئتتة التعليميتتة؛ تخطتتيط التعلتتيم؛ تنفيتتذ
التدريس؛ والتقويم.
 -3المعرفتتة المتخصصتتة :وهتتذا يتتتم وفتتق مراعتتاة احتياجتتاأ المعلمتتين المرتبطتتة
بتخصصتتهم(رياضتتياأ-علتتوم)؛ وهتتذا الجانتتب يراعتتي االحتياجتتاأ العلميتتة التكميليتة
لالعادة تأهيل معرفته في مجتا تخصصته وفقتا للمعطيتاأ المعرفيتة فتي مقترراأ
الرياضياأ والعلوم.
 -4التأمل في الممارساأ :وهذا يتتم متن ختال دعتم التطبيقتاأ والبحتوب اإلجرائيتة
التي يطلب للمعلمين مراعاتها وتطبيقاتها في الممارساأ التعليمية.
 -5التواصل الفعا  :وهذا متطلب للقيام به من خال التواصل والتفاعل متع عناصتر
عدة منها مع الامالط؛ المتعلمتين؛ أوليتاط األمتور والمجموعتاأ المتماثلتة فتي الجوانتب
المهنية.
ويمكن تقديم البرامج التأهيلية باالستناد على األساليب التية:

 برامج النصح والمشورة.



التدريب الفوري (الذاتي).

 ورع العمل.



التدريب على رأف العمل.

 ممارسة التأمل والبحوب اإلجرائية .
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التدريب عن بعد بتوظيف التقنية.

( )2-3الشكل التخطيطي للنموذج
تأهيل مديري المشروع

التدريب على الكفايات
المهنية

هيئة تقويم
التعليم

وكالة التعليم

اإلسهام في تطوير
المعايير المهنية
مشروع تأهيل المعلمين أثناء
الخدمة

المركز التربوي للتطوير
والتنمية المهنية
لجنة الخبراء ودعم المشاريع
المهنية

المركز الوطني
للتطوير المهني
التعليمي

كليات التربية
+
مشروع تطوير

اعتمادات البراما والمدربين
وتوفير المدربين

تنفيذ المشاريع المهنية

شكل ( )3يوضح دور المركز م الجهات ذات العالقة في تأسيس مشروع وطني للتنمية المهنية
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شكل ( )4يوضح النموذج المقتر للتنمية المهنية لمعلمي الرياضيات والعلوم
معلمو الرياضيات والعلوم

ملحوظا
ت
المشرفي
ن
مقياس
بعدي
اختبار

تخطيط التدريس

التعلم والتعليم

بيئة الصف

التواةل والتقنية

تقويم التعلم

مجموعات تعلم مهني

نموذج بحث الدرس

البحوث اإلجرائية

ممارسة
عملية
%50

 %70مستوى األداء

األداء المبني على المعايير

تدريب
مباشر
%30

تدريب
ذاتي
%20

ترفيع
رتبة

ترفيع
رتبة

أكثر من %80

أقل من %70

+
مالحظة
برناما عالجي

برناما عالجي
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لممارسات التأملية المهنية

+

تحفيز

برناما مهني

تحفيز

برناما تشاركي

نمذجة التدريس

برناما تأهيلي

+

اختبار
نظري

مستوى األداء
أقل من %60

مستوى األداء
%80 - %70

مستوى األداء
أكثر من %80

تدريب المعلمين

مقياس
قبلي
وفقاً
لمعايير
األداء
(الكفايات
)

المعلم المبتدئ

المعلم المتمكن

المعلم المتميز

ويتضح من الشكل( )3ما يلي:

 وجود جهاأ ذاأ عالاة متع المركتا التربتوي للتطتوير والتنميتة المهنيتة تتشتارك
معا في تأسيس مشروع وطني للتنمية المهنية؛ ونرى كمركا ضرورة وجود ميل
هتذه التحالفتتاأ التتتي يتتتم متتن خاللهتتا تكامتتل العمتتل والخلتتوص بنتتتائج عيجابيتتة
وحقيقية؛ فالمشاهد صعوبة أن يعمل كل طترف بمعتا عتن الختر فتي تحقيتق
منظومة األهداف نفسها لذا كان من المأمل – على غرار التحالفاأ التجاريتة-أن
يكون هناك تحالفاأ مهنية في عطار ععداد معلمي الرياضياأ والعلوم.
 يكون دور المركا التربتوي للتطتوير والتنميتة المهنيتة دورا تنستيقيا؛ متع القيتام
بالدور نفسه عبر وضع اإلطار العلمي والتطبيقي للمشروع.
 يتميل الدور المشتترك بتين المركتا التربتوي للتطتوير والتنميتة المهنيتة ووكالتة
التعلتتيم فتتي التتوزارة فتتي تستتكين مشتتروع تأهيتتل المعلمتتين أثنتتاط الخدمتتة؛ بمتتا
يتطلبه من تأهيتل متديري المشتروع؛ والتذي ستيعمل المركتا التربتوي للتطتوير
والتنمية المهنية فيه على تأهيل أولئك المديرين للمساعدة في تنفيتذ ومتابعتة
المشروع ككل.

 يتميل التدور المشتترك بتين المركتا التربتوي للتطتوير والتنميتة المهنيتة وهيئتة
تقويم التعليم في التدريب على الكفاياأ المهنية التي تم اعتمادها متن الهيئتة؛
واإلسهام في تطتوير المعتايير المهنيتة نفستها؛ عضتافة علتى اعتمتاد المركتا متن
الهيئة ليكون مركا تدريب على الكفاياأ المهنية؛ وهتذا سيستاهم بشتكل فعتا
في ععادة تمهين المعلمين ابل دختولهم اختبتار الكفايتاأ فيتحقتق بتذلك ايمتة
االختبار نفسه بأنه عالجي تطويري وليس كميا.
 يتميل الدور المشترك بين المركتا التربتوي للتطتوير والتنميتة المهنيتة والمركتا
الوطني للتطوير المهني التعليمي فتي اعتمتاد متدربي المشتروع؛ وتبتاد اواعتد
البياناأ بين المركاين فيما يخص المدربين في أنحاط المملكة؛ وتبتاد الخبتراأ
في هذا اإلطار.
 يتميل الدور المشتترك بتين المركتا التربتوي للتطتوير والتنميتة المهنيتة وكليتاأ
التربيتة ومشتروع تطتوير فتي تكتوين لجتان خبتراط لتطتوير المشتروع متن جهتة؛
والمستتاهمة فتتي تنفيتتذه متتن جهتتة أختترى؛ وبحكتتم وجتتود عتتدد كبيتتر متتن كليتتاأ
التربيتتة فتتي المملكتتة فهتتذا عامتتل مستتاعد لتوستتيع ونشتتر المشتتروع؛ وتحقيتتق
مستوى أسرع في اإلنجاز والفاعلية.
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ويتضح من الشكل( )4ما يلي:
 يرتكتتا النمتتوذج المقتتترح علتتى تصتتنيف معلمتتي الرياضتتياأ والعلتتوم علتتى ثالث تة
أصتتناف :المعلتتم المبتتتدل؛ المعلتتم المتتتمكن؛ المعلتتم الخبيتتر وهنتتاك مواصتتفاأ
وشروط لكل منهم؛ ويمكن التصنيف عبر تقديم اختبار الكفاياأ المهنية نفسته
أو ما يشبهه؛ وملحوظاأ المشرفين التربويين وتوضع النتائج في مقياف واحتد
كمي يكون في ضوئه تصنيف المعلمين على نوع البرنامج المناسب.
 يكون برنامج المعلم المبتدل برنامجا تأهيليا؛ ويقدم فيه خمسة محتاور رئيستة
هي :تخطيط التتدريس؛ والتتعلم والتعلتيم؛ وبيئتة الصتف؛ والتواصتل والتقنيتة؛
وتقتتويم التتتعلم بحيتتث تقتتدم هتتذه المحتتاور بأشتتكا متعتتددة ميتتل :التتتدريب
المباشر؛ التدريب الذاتي(علكتروني ميال)؛ والممارسة العملية(علتى رأف العمتل)؛
ويكون اياسها عبر نموذج تقويم ختاص يتتم فيته توزيتع التدرجاأ تباعتا-%30 :
 %50-%20ويتواع أن يكون هذا التنويع والتشكيل فعاال؛ فهو يماج بين الخبترة
النظرية السابقة والخبرة العملية؛ وهذا الوجه-حسب الدراساأ -هتو متا يحتاجته
بالفعتتل الختتريج الجديتتد متتن كليتتاأ التربيتتة أو غيرهتتا والمعلتتم المبتتتدل .وبعتتد
تقتتديم القيتتاف البعتتدي المتميتتل أيضتتا باختبتتار الكفايتتاأ المهنيتتة أو متتا يشتبهه
عضتتافة علتتى المالحظتتة المباشتترة وغيتتر المباشتترة يتتتم نقتتل المعلتتم متتن هتتذا
التصنيف على التصنيف التالي "المعلم المتمكن" عذا حصل على %70؛ وفتي حالتة
حصوله على أال من ذلك فيوجته علتى برنتامج تتأهيلي عالجتي يركتا فيته علتى
جوانب الضعف والقصور؛ ثم ععادة تقويم المعلتم متن جديتد لحتين التتمكن متن
مستوى  %70فأكير.
 يكون برنامج المعلم المتمكن برنامجا مهنيا؛ يتم فيها ممارسة عتدد متن بترامج
التنمية المهنية ميتل :مجموعتاأ التتعلم المهنيتة؛ ونمتوذج بحتث التدرف القتائم
على تطوير األداط داخل المدرسة؛ ونموذج األداط المعتمتد علتى المعتايير؛ وعجتراط
البحوب اإلجرائية .ويتقدم تلك البرامج متكاملتة للمعلمتين بعتد تحديتد النمتوذج
التكاملي فيما بينها؛ وتحديد المتطلباأ و لياأ التنفيتذ؛ وهنتا يمكتن اإلفتادة متن
التقنية وكلياأ التربية ومشروع تطوير في التنفيذ .وبعد عجتراط القيتاف البعتدي
يتم تحويل المعلم على المستوى األخير " المعلم المتميا" بعد حصوله على أكيتر
من  .%80وفي حالة حصوله على  %80فأال يخضع أيضا لبرنامج مهني عالجتي
يساعده في تحسين جوانب الضعف والقصور ليتم انتقاله للمستوى اليالث.
 يكتتون برنتتامج المعلتتم المتميتتا برنامجتتا تشتتاركيا؛ ففتتي حالتتة المعلتتم فتتي هتتذا
المستوى يكون دوره مشاركا في تأهيل معلمي الرياضياأ والعلوم أثناط الخدمتة
بتقتتديم الخبتتراأ واالستشتتاراأ والتتتدريب (بمتتا يشتتبه فكتترة المعلتتم األو ) .كمتتا
يخضع المعلم نفسه في هذا المستوى على تطوير نموذجه التدريسي
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أو ما يعرف بنمذجة التدريس الذي يتتم تطتويره بمستاعدة خبتراط متخصصتين؛ كمتا
ينختترط المعلتتم هنتتا بالممارستتاأ التأمليتتة التتتي تستتاعده فتتي استحضتتار نموذجتته
التدريستتي وتطتتويره؛ ونقلتته كخبتترة علتتى المستتتوياأ األو واليتتاني متتن تصتتنيف
المعلمين.
 يعتمد نجاح النموذج المقترح علتى تعتاون وزارة التعلتيم بخاصتة والمتميلتة فتي
وكالتتة التعلتتيم فتتي عدارتتتي التتتدريب واالبتعتتاب واإلشتتراف التربتتوي؛ فمتتن ختتال
القناعة بتالنموذج والمشتروع ككتل يتتم عمتل التنستيقاأ الالزمتة؛ ووضتع عطتار
المشروع وتفاصتيله لتقتديم حتل شتامل لتحستين مستتوى الممارستاأ المهنيتة
لدى معلمتي الرياضتياأ والعلتوم بخاصتة؛ ومعلمتي المقترراأ الدراستية األخترى
بعامة.
 البد يكون هناك نظام يعتمد هذه التصنيفاأ (شبيه بنظام رتب المعلتم) وأيضتا
عمل حوافا وماايا مادية ومعنوية تدعم انخراط كافة المعلمين بالمشروع.
 يمكتتن تجريتتب المشتتروع لمتتدة ثتتالب ستتنواأ؛ يتتتم خاللهتتا تقويمتته والنظتتر فتتي
الجوانب التطويريتة لته؛ ليتتم الرفتع بته علتى الجهتاأ المختصتة العتمتاده نظامتا
للتنمية المهنية على مستوى المملكة العربية السعودية.
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ي َتنْ ِميَةِ مَهَارَاتِ حَلِّ
التعَلُّمِ ) (M R Hفِ ْ
ستِخْدَامِ استراتيجيَّةِ ال ِكتَابَةِ مِنْ أجْلِ َّ
أَثَرُ ا ْ
الـ ُمشْكِلَاتِ الرِّيَاضِيَّةِ لَدَى طَا ِلبَاتِ الـمَرْحَلَةِ الـمُـ َتوَسِّطَة
نورة بنت محمد الشلوي

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
المستخلص:

هتدفت الدتراسَتة علتى التعترف علتى أثتر استتراتيجية ( )MRHفتي تنميتة مهتاراأ حتل
المشكالأ الرياضتية لتدى طالبتاأ المرحلتة المتوستطة؛ واستتخدمت الباحيتة المتنهج
التجريبي ذو التصميم شبة التجريبي؛ وتكونت أداة الدتراسَتة متن اختبتار مهتاراأ حتل
ع تينَة اختيرأ بطريقتة عشتوائية متن
المشكالأ الرياضية؛ وتم تطبيق الدتراسَة على َ
طالباأ الصف اليالث المتوسط فتي المدرستة الخامستة واألربعتين بمدينتة الريتاض؛
حيتتتث بلتتتف عتتتددها ( )46طالبتتتة؛ تكونتتتت المجموعتتتة التجريبيتتتة متتتن ( )23طالبتتتة؛
والمجموعة الضابطة من ( )23طالبة؛ وأظهرأ النتائج:
وجود فروم ذاأ داللتة عحصتائية عنتد مستتوى الداللتة (01؛ )0بتين متوستط درجتاأ
طالبتتاأ المجموعتتة الضتتابطة والمجموعتتة التجريبيتتة فتتي مهتتاراأ( :فهتتم المشتتكلة
الرياضية-التخطيط لحل المشكلة الرياضية-تنفيذ حل المشكلة الرياضتية– التحقتق
من صحة حل المشكلة الرياضية) لصالح المجموعة التجريبية.
وفي ضوط تلك النتائج أوصت الباحية بضرورة تدريب معلمتاأ ومشترفاأ الرياضتياأ
على كيفية تطبيق استراتيجية ))MRHفي الفصو الدراسية؛ وعلتى كيفيتة تقيتيم
كتابة الطالباأ (الكتابة الرسمية وغير الرسمية)؛ كما أوصتت باستتخدام الكتابتة غيتر
الرسمية في الرياضياأ كأداة لتعلم الطالباأ.
الكلماأ المفتاحية :أثر؛ الكتابتة متن أجتل التتعلم؛ استتراتيجية ))MRH؛ مهتاراأ حتل
المشكالأ الرياضية.
Abstract

The purpose of this study is to investigate the effect of using Mathematics
Reasoning Heuristic (MRH) approach in improving mathematical
problem solving skills among intermediate stage female students. The
researcher adopted the experimental approach with quasi- experimental
design.
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The tool of the study consisted of a mathematical problem solving test.
The study was administrated on a sample of third intermediate female
students selected randomly in the forty-fifth school totaling (46) students.
The experimental group consisted of (23) female students while the
control group consisted of (23) female students.
The findings of the study showed that there are significant statistical
differences at the level of (0.01) between the means of students who
studied through the traditional method (the control group) and students
who were taught through MRH approach (the experimental group) in
understanding the mathematical problem, planning to solve the
mathematical problem, executing the solution of the mathematical
problem and checking the correctness of the solution of the mathematical
problem.

Based on those findings the researcher recommended the need of
training mathematics teachers and supervisors on using MRH approach
in the classroom, as well as the methods of assessing formal and informal
writing tasks of students. Writing as well as using informal writing as a
tool to learn mathematics.
Keyword: Writing to learn, (MRH) approach, Problem Solving Skills
Mathematical.
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المقدمة:

تعتدا المهتتاراأ الرياضتتية ذاأ أهميتتة كبيتترة فتتي تعلتتم وتعلتتيم الرياضتتياأ؛ حيتتث عن
عتقانها يساعد المتعلم على فهتم األفكتار الرياضتية وحتل مشتكالتها؛ وتعتبتر مهتارة
حتتل المشتتكالأ الرياضتتية متتن المهتتاراأ األساستتية فتتي الرياضتتياأ؛ وتنميتهتتا لتتدى
المتعلم تجعله يبني معرفة جديدة من خال حلها؛ كما أكدأ معايير المنهج الصتادرة
عتتن ( )NCTM,2000بتتأن حتتل المشتتكالأ ال بتتد أن يكتتون جتتاطًا ال يتجتتاأ متتن تعلتتيم
الرياضياأ؛ وأنه وسيلة للتتعلم( .النتذير وخشتان والستلولي؛ 2012م؛ ص )23؛ كمتا
أوصتتت دراستتة هيتتاط العمرانتتي (2012م) باالهتمتتام بتنميتتة مهتتاراأ حتتل المشتتكالأ
الرياضية لدى المتعلمين في جميع المراحل التعليمية.
واتتد واجتته المتعلمتتون صتتعوباأ أثنتتاط حتتل المشتتكالأ الرياضتتية حيتتث بينتتت دراستتة
تامبتشتتيك وميتترا )Tambychik and Meera (2010؛ ودراستتة فونبيشتتاأ و ختترين
Phonapichat؛ )et al(2014على أن من األسباب التي أدأ علتى وجتود صتعوباأ لتدى
المتعلمين في حل المشكالأ الرياضية؛ هو جمود أساليب التدريس التتي يستتخدمها
المعلم.
كما أوصتت دراستة فوزيتة اليبيتتي (2011م) بتبنتي المعلمتاأ لطترم واستتراتيجياأ
تدريس تسهم في تفادي صتعوباأ حتل المشتكالأ الرياضتية؛ واتد نتادأ التوجهتاأ
التربوية الحديية باستخدام استراتيجياأ نابعة من النظرية البنائية لما لهتا متن أثتر
عيجابي في تطور المتعلمتين وحتل المشتكالأ الرياضتية؛ ومتن تلتك االستتراتيجياأ
استراتيجية ( ) MRHوالتي تنبع من متدخل الكتابتة متن أجتل التتعلم؛ والتذي كتان لهتا
األثر الواضح على تنميتة التحصتيل كمتا فتي دراستة كتوف )Akkus (2007؛ وتنميتة
التفكير الرياضي كما في دراسة كوف وهاند )Akkus and Hand (2005

مشكلة الدِّراسَة:
أكتتد تقريتتر المجلتتس التتوطني لمعلمتتي الرياضتتياأ بالتتتتوالياأ المتحتتتدة األمريتتتكية
( )NCTM, 2000على ضرورة تنمية مهاراأ حل المشكلة الرياضتية كمحتورأ أساستي
لبرامج تعليم الرياضياأ؛ وأنها أحد معايير تعليمها في مختلف المراحل الدراسية.
وأظهرأ نتائج التقرير الدولي للعلوم والرياضياأ فتي عتام (2011م) تتدنيًا وضتعفًا
في مستوى األداط عذ بلغت نتتائج الطتالب فتي االختبتار العتام (2011م)  410درجتة؛
وهذا يعتبر أال من المتوستط العتام البتالف  500درجتة؛ كمتا توصتلت دراستة فوزيتة
اليبيتي (2011م) على أن هناك صعوباأ متعددة
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تواجه المتعلمين في فهم المشكلة الرياضية؛ والتخطتيط لحتل المشتكلة الرياضتية؛
وتنفيذ الحل والتأكد متن صتحة الحتل؛ وذكترأ دراستة هودستون ستوبهان Hudson
)Siobhan( 2010فتتي الستتلمي (1434ه؛ ص  )4األستتباب التتتي أدأ علتتى حتتدوب
صعوباأ لتدى المتعلمتين فتي حتل المشتكالأ الرياضتية؛ وتعاوهتا علتى :عتدم وجتود
معرفتتتة ستتتابقة لتتتديهم؛ والمواتتتف الستتتلبي تجتتتاه الرياضتتتياأ؛ وعتتتدم استتتتخدام
استراتيجياأ تدريس حديية متنوعة.
ث
واد دفع ذلك الباحية على البحث عن استراتيجياأ تدريس تعتمد علتى الكتابتة؛ حيت ط
أوصت مناهل العفالق (2010م) باستخدام الكتابة من ابل المعلمين وتطبيقهتا فتي
دروسهم؛ وحث المتعلمين على الكتابة وتدريبهم علتى استتخدامها كوستيلة للتتعلم؛
وعجراط المايد من البحوب المماثلتة علتى موضتوعاأ وصتفوف ومتغيتراأ أخترى؛ وأن
من االستراتيجياأ التي تعتمد على الكتابة استراتيجية ( (MRHحيث أظهترأ دراستة
كتتتوف وهانتتتد ( Akkus and Hand(2005أن التتتتعلم عتتتن طريتتتق الكتابتتتة
باالستراتيجية ) (MRHله أثر فتي فهتم الطتالب لمحتتوى الرياضتياأ ومهتاراتهم فتي
المنطق ضمن حدود مهام كتابية في وحدة األعداد الحقيقية؛ وعن طريقته يستتطيع
الطالب التوصل على الحل؛ ومن ثم يمكن للمعلم معرفتة المفتاهيم الخاطئتة لتديهم
من خال ما كتبوه.
وفي ظل عدم وجود أبحاب عربية( ) محلية تناولت استراتيجية ) (MRHفتي تتدريس
الرياضياأ؛ انطلقت فكرة هذا البحث للتعرف على أثر استراتيجية () )MRHفي تنمية
مهاراأ حل المشكالأ الرياضتية؛ وفتي ضتوط متا تقتدم تتحتدد مشتكلة الدتراسَتة فتي
الكشتتف عتتن أثتتر استتتخدام استتتراتيجية ) )MRHفتتي تنميتتة مهتتاراأ حتتل المشتتكالأ
الرياضية لدى طالباأ المرحلة المتوسطة.
أستتئلة الدتراسَتتة :متتا أثتتر استتتخدام استتتراتيجية ) (MRHفتتي تنميتتة مهتتاراأ حتتل
المشكالأ الرياضية لدى طالباأ المرحلة المتوسطةا
ستتة :التعتترف علتتى أثتتر استتتراتيجية () (MRHفتتي تنميتتة مهتتاراأ حتتل
أهتتداف الدترا َ
المشكالأ الرياضية لدى طالباأ المرحلة المتوسطة.
أهميَّة الدِّراسَة:
 .1تطعد استجابة لالتجاهاأ التربويتة الحدييتة التتي تهتتم بتالمتعلم كمحتور للعمليتة
التعليمية.
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 .2ندرة الدتراسَتاأ العربيتة المحليتة؛ حيتث تعتبتر هتذه الدتراسَتة األولتى التتي تناولتت
استراتيجية (( MRHفي حدود اطالع الباحية ( ).
 .3اتتد تفيتتد معلمتتي (معلمتتاأ) الرياضتتياأ فتتي معرفتتة استتتراتيجية (  ( MRHالتتتي
تساعد في تحقيق أهداف الرياضياأ وتطوير أساليبها التدريسية.
حتتدود الدتراسَتتة :ااتصتترأ الدراستتة علتتى استتتخدام استتتراتيجية (  ) MRHعحتتدى
االستتتراتيجياأ المنبيقتتة متتن متتدخل الكتابتتة متتن أجتتل التتتعلم ()Writing to learn؛
ومهاراأ حل المشكالأ الرياضية (فهتم المشتكلة -التخطتيط لحتل المشتكلة -تنفيتذ
حل المشكلة -التحقق من صحة الحل)؛ وطبقت على طالباأ الصف اليالث المتوستط
في المدرسة الحكومية المتوسطة الخامسة واألربعين بمدينة الرياض؛ فتي الفصتل
الدراسي األو من العام الدراسي 1436-1435هت.
ستتة :أثتتر :عرفتته شتتحاتة والنجتتار ( 2003م) بأنتته" :محصتتلة تغيتتر
مصتتطلحاأ الدترا َ
مرغتتوب أو غيتتر مرغتتوب فيتته يحتتدب فتتي المتتتعلم نتيجتتة لعمليتتة التتتعلم" (ص )22؛
وتعرفها الباحية عجرائيًّا بأنه :التغير الذي يحدب لدى طالباأ الصتف اليالتث المتوستط
في مهاراأ حل المشكالأ الرياضية نتيجة تدريسهم باستراتيجية )(MRHفي وحتدة
المتبايناأ الخطية.
الكتابة من أجل التعلم :عرف زينسر (Zinsser )1988الكتابة من أجل التتعلم بأنهتا:
استخدام الكتابة بشكل نشط من أجل أداط مهمة معينة؛ أو توصيل فكرة متا؛ فكأننتا
نكتب ألنفسنا؛ أو نتحدب مع الخرين بفهمنا الخاص؛ وبهذا نكشتف أفكارنتا؛ ونصتبح
اادرين على تشكيل المعنى للوصو على الفهم؛ وتعتبتر استتراتيجية ))MRHعحتدى
االستراتيجياأ المنبيقة منها( .في العفالق؛2010م؛ ص )8
استراتيجيَّة ) : )MRHهي طريقة تعتمد علتى البنائيتة التفاعليتة؛ وهتي عمليتة دمتج
الكتابتتة فتتي حتتل المشتتكالأ الرياضتتية فهتتي الطريقتتة التتتي يستتتطيع المعلمتتون
استخدامها في الفصو الدراسية من أجل تعايا ادراأ الطالباأ على حل المشكالأ
الحسابية بأنفسهن(Akkus and Hand,2005,p.1( .؛ وتعرفها الباحية عجرائيًّا :هي
استراتيجية تدريسية تقوم على تفاعل كل من المعلمة والطالبتة؛ متن ختال القالتب
الخاص بها لخلق نقتاع وجتد بهتدف حتل المشتكالأ الرياضتية متن ختال الكتابتة
الرسمية (تقارير المجموعاأ) والكتابة غير الرسمية (تقرير تأملي فردي).
( )2برجوع الباحثة إلى ك ِّل من قاعدة المعلومات للمكتبة الرقميَّة السعوديَّة ،ومكتبة الملك عبد العزيز بالرياض ،ومكتبة جامعة اإلمام محمد
بن سعود ،ومكتبة الملك سعود ،ومكتبة الملك فهد الوطنيَّة ،ومكتبات بعض البلدان العربيَّة منها األردن ومصر.
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مهاراأ حتل المشتكالأ الرياضتية :تعترتف ستناط الخطيتب ومحمتد الخطيتب (2008م؛
ص )20بأنها" :عملية يستخدم فيهتا الفترد معلوماتته الستابقة ومهاراتته المكتستبة
لمواجهة مواف غير عادي (جديد ومميا) يتعرض له؛ وعليه أن يعيد تنظيم ما تعلمه
سابقًا؛ ويطبقه على المواف الجديد".
وتعرفها الباحية عجرائيًّا بأنها :أداط طالباأ الصف اليالث المتوسط؛ في اختبار مهتاراأ
حل المشكالأ الرياضية؛ والمعد من ابل الباحية؛ والتي تقاف بالدرجة التي تحصتل
عليها الطالبة في كل مهتارة متن المهتاراأ التاليتة( :فهتم المشتكلة -التخطتيط لحتل
المشكلة -تنفيذ حل المشكلة -التحقق من صحة حل المشكلة).

اإلطار النظري:
أهمية الكتابة من أجل التعلم:
يتترى نصتتر ( 2009م؛ ص  )1384أهميتتة الكتابتتة متتن أجتتل التتتعلم فتتي العالاتتة
االرتباطية بين الكتابة والتفكير؛ فالمتعلم حين تطتاح له الفرصة ليكتتب فهتو يطفكتر؛
ويرتب أفكاره؛ ويفهم؛ ثم يكتب ليصبح ما كتبته هتو نتاتج تفكيتره؛ وحتين تطتتاح لته
فرصتتة أطختترى إلعتتادة النظتتر فيمتتا كتتتب فهتتو يطعيتتد النظتتر فيمتتا فكتتر فيتته (فتتي نتتاتج
تفكيره) ليكتشف الخلل ويصوبه ويطخرج تفكيرًا جديدًا أكير جتودة يظهتر فتي النتاتج
الكتابي الجديد؛ وذكر بازرمتان و خترون )Bazerman,et al.( 2005,p. 57أن الكتابتة
من أجل التعلم تساعد المتعلمين على نمو التفكير والفهم لديهم.
الكتابة وحل المشكالت الرياضيَّة:
وضح بيل ولوبيا )Powell and Lopez(1989في ))Steele, 2005,p.143أن الكتابة
وعملية حل المشكالأ متشتابهتان :فكالهمتا تتشتاركان فتي نفتس عمليتاأ التفكيتر
منذ ظهور مراحل بوليا األربع لحل المشكالأ (الفهم؛ وضتع الخطتة؛ وتنفيتذ الخطتة؛
والتحقق من صحة الحل)؛ وهي تماثل مراحل الكتابة (متا ابتل الكتابتة؛ والتخطتيط؛
والمسودة؛ والمراجعة؛ وععادة الكتابة)؛ وأظهترأ دراستة بيستر و خترين Bicer,et al.
)(2013في أن الكتابة تساعد في تطوير مهاراأ حل المشكالأ لدى المتعلمين.
تطبيقات الكتابة في الرياضيات:
تعد الكتابة الرسمية والكتابة غير الرسمية من أنواع الكتابة في فصتو الرياضتياأ؛
ويتفرع من كل نوع عدة أنواع من الكتابة؛ فيشير )Connolly(1989على العديد من
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الكتابتتة غيتتر الرستتمية وهتتي الكتابتتة الحتترة والكتابتتة التأمليتتة؛ ويتفتتق معتته ستتبيكا
( Sipka (1992فتي ))Freitag,1997,p.19فتي الكتابتة الحترة؛ ويضتيف أيضًتا كتابتة
السيرة الذاتية والمدوناأ المقروطة.
صنف سبيكا ( Sipka (1992الكتابة لتعلم الرياضياأ على نوعين متن الكتابتة :كتابتة
رسمية؛ وكتابة غير رسمية.
أولًا :الكتابة الرسمية تركا على المحتوى العلمي الرياضي؛ وعلى اللغة ميتل :األورام
العلمية؛ والملخصاأ؛ والتقارير وتستاعد علتى تحستين التفكيتر لتدى المتعلمتين متن
خال الكشف عن المفاهيم الرياضية الخاطئة واألفكار (Parsons,2011, p.48) .
ثانيًا :الكتابة غير الرسمية يقوم المتعلمون بالتعبير عن المفاهيم الرياضية بلغتتهم
الخاصة ميل التأمل؛ والشعر؛ والرسالة؛ ومقاالأParsons,2011, p.49) ( .
استراتيجيَّة MRH - The Mathematics Reasoning Heuristic :
ركتتاأ استتتراتيجية (( MRHعلتتى ركيتتاتين مهمتتتين فتتي الرياضتتياأ؛ وهمتتا :حتتل
المشكالأ والكتابة من أجتل التتعلم؛ وتكونتت متن اتالبين :أحتدهما للمعلتم؛ والختر
للمتعلم؛ واد صممت لتغير ممارساأ المعلتم التقليديتة علتى ممارستاأ المعلتم وفتق
النظرية البنائية؛ والتي تساعد فتي تحستين مهتاراأ المتعلمتين فتي حتل المشتكالأ
الرياضتتية متتن ختتال استتتخدام الكتابتتة؛ وتعايتتا التفكيتتر الرياضتتي لتتدى الطالبتتاأ.
()Akkus and Hand,2011,p.975
فيقتتتوم المتعلمتتتون بحتتتل األنشتتتطة الرياضتتتية فتتتي مجموعتتتاأ تعاونيتتتة؛ ويطتتترح
المتعلمتون مجموعتة متن األستئلة أثنتتاط عمليتة حتل المشتكالأ الرياضتية؛ ومنااشتة
األستتئلة للوصتتو علتتى الحتتل ومقارنتتة حلتتو المجموعتتة التعاونيتتة بحلتتو أاتترانهم
والتفكير في حل مشكالتهم؛ ومن ثم دمج نوعين من الكتابة وهي الكتابة الرستمية
(كتابة جماعية تقرير-ملخصاأ) والكتابتة غيتر الرستمية (الكتابتة الفرديتة التأمليتة).
()Akkus and Hand,2011,p.976
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جدول ( :)1-1قالب استراتيجيَّة ((MRH
قالب المعلم
اإلعداد:
 تحديد األفكار الرئيسة في الوحدة. بناط خريطة ذهنية تربط المفاهيم الفرعيتةباألفكار الرئيسة.
 أخذ معرفة المتعلم السابقة بعين االعتبار. األختتذ بعتتين االعتبتتار تصتتوراأ المتعلمتتينالبديلتتتة التتتتي تتكتتتون ختتتال التتتدرف بينمتتتا
يقومون بتربط معلومتاتهم الستابقة باألفكتار
الرئيسة الحالية.
خالل شر الوحدة:
معرفة المتعلم بالرياضيات:
 ععطتتتتتاط المتعلمتتتتتين الفرصتتتتتة لمنااشتتتتتةأفكارهم.
 اطلتتب متتن المتعلمتتين كتابتتة أفكتتارهم علتتىالسبورة الستكشافها.
معرفة المعلم بالرياضيات:
 استتخدم معرفتتك لتحديتتد تصتوراأ الطتتالبالبديلتتتة وعرشتتتادهم علتتتى استتتتنباط األفكتتتار
الرئيسة التي تم تحديدها مستبقًا فتي مرحلتة
اإلعداد.
مناقشة األفكار:
 القيام بمنااشة المجموعاأ الصغيرة وكذلكمنااشة الصف ككل.
 تشتتجيع المتعلمتتين علتتى التفكيتتر فتتي أفكتاربعضهم البعض.
الكتابة :اطلب من المتعلمين كتابتة متا تعلمتوه
خال الوحدة ألشخاص حقيقين ميتل :المعلتم؛
أو الوالدين؛ أو زمالط الصف؛ أو المتعلمتين فتي
الصفوف الدنيا.
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قالب المتعلم
ما سؤالي (ما المشكلة)؟
 حتتتدد المطلتتتوب منتتتك؛ متتتا الستتتؤا  /أواألسئلة التي طرحت عليك.
 لختتتتص المعلومتتتتاأ والمعطيتتتتاأ (متتتتاالمعلوماأ التي تلقيتهاا)
كيف أثبت ةحة الحل؟
 استتتخدم جم تالً كاملتتة لشتترح الطريقتتةالتي ستتبعها في حل المشكلة.
 ما الطرم التي ستتبعهااماذا فعلت؟
 متتتا الخطتتتواأ التتتتي امتتتت بهتتتا لحتتتلالمشكلةا
 هل طراي منطقيةا ولماذااما أسبابي؟
 لماذا اخترأ هذه الطريقةا كيف أربط نتائجي بالمعلوماأ المعطاةبالمشكلةا
 كيف أعرف أن طريقتي صحيحةاما الذي يقوله اآلخرون؟
 ما أوجته التشتابه بتين أفكتاري وحلتوليمقارنة بأفكار وحلو الخرينا
أ -زمالئتتي ب-كتتتاب الرياضتتياأ وعلمتتاط
الرياضياأ.
التأمل:
 كيف تغيرأ أفكاريا -هل أنا مقتنع بالحل ولماذاا

أهمية حل المشكالأ الرياضية :أورد كلٌّ من أبو زينتة وعبابنتة (2007م؛ ص )259؛
وراشتتتتد وخشتتتتان (2009م؛ ص )102؛ والنعواشتتتتي (2010م؛ ص )44؛ وحمتتتتتاة
والبالونة (2011م؛ ص  )170أهمية حل المشكالأ الرياضية في عدة أستباب؛ منهتا:
(وستتيلة ذاأ معنتتى للتتتدرب علتتى المهتتاراأ الحستتابية؛ ويتتتم فيهتتا تطبيتتق القتتوانين
والتعميماأ في موااف جديدة؛ واستخدام مشكالأ رياضية مناسبة تحفا المتعلمتين
علتتى التتتعلم وعثتتارة الدافعيتتة؛ وتكتستتب المفتتاهيم المتعلمتتة معنتتى ووضتتوحًا لتتدى
المتعلم؛ وتنمي اإلبداع واالبتكار لدى المتعلمين).
الدِّراسَات السابقة:

دراستة كاتوف وهانتد ( Hand (2005 and : Akkusهتدفت الدتراسَتة علتى بحتث تتأثير
الكتابة في فهم الطالب للمحتوى الرياضي ومهاراأ التفكير لديهم في مهام الكتابتة
لوحتتدة "األعتتداد الحقيقيتتة"؛ وأظهتترأ النتتتائج اختالفتتاأ بتتين المجموعتتة الضتتابطة
والمجموعين التجريبيتين؛ وكانت في صتالح المجمتوعتين التجتريبيتين فتي االختبتار
البعدي.
ستتة علتتى الكشتتف عتتن التغيتتراأ فتتي
دراستتة اكتتوف Akkus( 2007):هتتدفت الدترا َ
الممارساأ التدريسية لمعلمتي الجبتر فتي المتدارف اليانويتة فتي ضتوط استتراتيجية
ع تينَة متن الطتالب التذين
()MRH؛ والكشف عن الفروااأ في تحصيل الرياضياأ لدى َ
درسوا باستخدام هذا األسلوب مقارنتة بالطريقتة االعتياديتة؛ وبينتت الدتراسَتة وجتود
فتتروم ذاأ داللتتة عحصتتائية لصتتالح المجموعتتاأ التجريبيتتة فتتي التحصتتيل مقابتتل
المجموعاأ الضابطة.
ستتة الحاليتتة متتع دراستتة كتتوف )Akkus(2007؛ ودراستتة كتتوف وهانتتد
اختلفتت الدترا َ
) Akkus and Hand(2005فتي المرحلتة التعليميتة وفتي العينتة؛ واتفقتت الدراستة
الحالية مع الدراستين في أن تطبيقها في مقرر الرياضياأ.
دراسة عطية (2007م) :هدفت الدتراسَة على معرفة أثر التعلم بمساعدة األاتران فتي
تنمية مهاراأ حتل المشتكالأ وفتي دافعيتة اإلنجتاز لتدى تالميتذ المرحلتة االبتدائيتة؛
وأظهرأ النتائج فاعلية التعلام بمساعدة األاران فتي تنميتة مهتاراأ حتل المشتكالأ؛
ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ المجموعة التجريبية.
دراسة العناي (1431ه) :هدفت الدتراسَتة علتى التعترف علتى فاعليتة برنتامج تتدريبي
مقترح إلكساب معلمي الرياضياأ بمدينتة عرعتر استتراتيجياأ حتل المشتكالأ علتى
القدرة على حل المشكالأ؛
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وعلى تنمية التفكير الرياضي؛ واالتجاه نحو الرياضياأ لتدى تالميتذ الصتف الستادف
االبتتتدائي؛ وكانتتت أبتترز النتتتائج :وجتتود فتتروم ذاأ داللتتة عحصتتائية بتتين المتوستتطاأ
الحسابية في اختبار القدرة على حل المشكالأ الرياضية؛ واختبار التفكير الرياضتي؛
ومقياف االتجاه نحو الرياضياأ لصالح التطبيق البعدي للبرنامج.
ستتة علتتى استقصتتاط فاعليتتة برنتتامج
دراستتة هيتتاط العمرانتتي (2012م) :هتتدفت الدترا َ
تعليمي مقترح اائم على التقويم األصيل فتي تنميتة مهتاراأ الحتس العتددي؛ وحتل
المشتتكالأ الرياضتتية لتتدى تلميتتذاأ المرحلتتة المتوستتطة؛ وأظهتترأ النتتتائج فاعلي تة
البرنامج المقترح فتي تنميتة مهتاراأ الحتس العتددي وحتل المشتكالأ لتدى تلميتذاأ
المجموعة التجريبية.
ستتة علتتى تحديتتد فاعليتتة البرنتتامج
دراستتة عينتتاف أبتتو العتتال (2013م) :هتتدفت الدترا َ
المقترح على تنمية المفاهيم الرياضية ومهاراأ حل المشكالأ؛ واالتجاه نحتو تعلتم
الرياضياأ لدى طالب الصف األو اليانوي؛ وأظهرأ النتائج فاعلية البرنامج المقتترح
في تنمية المفاهيم الرياضية؛ ومهتاراأ حتل المشتكالأ؛ وتنميتة االتجتاه نحتو تعلتم
الرياضياأ لدى طالب المجموعة التجريبية.
ستتة الحاليتتة متتع دراستتة هيتتاط العمرانتتي (2012م) فتتي أن العينتتة متتن
اتفقتتت الدترا َ
المرحلة المتوسطة؛ واختلفت مع دراستة عطيتة (2007م) ودراستة العنتاي (1431ه)
في أن ال َع تينَتة متن المرحلتة االبتدائيتة؛ وكتذلك اختلفتت متع دراستة عينتاف أبتو العتال
)2013م) في أن ال َع تينَة من المرحلة اليانوية؛ واتفقت الدتراسَة الحاليتة متع الدتراسَتاأ
السابقة في اختبار مهاراأ حل المشكالأ الرياضية.
اتفقت الدتراسَة الحالية مع الدتراسَاأ السابقة في استخدامها التصميم شبه التجريبي
كما في دراسة العناي (1431ه)؛ ودراسة هياط العمرانتي (2012م)؛ ودراستة عينتاف
أبو العال (2013م)؛ واختلفت عنهم دراستة عطيتة (2007م) فتي استتخدامها للمتنهج
التجريبي.
منها الدِّراسَة وإجراءاتها:
ستتة :المتتنهج التجريبتتي؛ وأحتتد تصتتميماته هتتو التصتتميم شتتبه التجريبتتي
متتنهج الدترا َ
(المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية).

ع تينَة الدتراسَة :جميع طالباأ الصف اليالث متوسط؛
مجتمع و َ
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؛ الملتحقاأ فتي المتدارف الحكوميتة فتي مدينتة الريتاض للعتام (1436-1435هتت)
والبالف عددهن ( )25538طالبة( )؛ وتم اختيار (ال َع تينَتة) بطريقتة عشتوائية المدرستة
المتوسطة الخامسة واألربعين بالرياض؛ وبلتف عتدد أفتراد ال َع تينَتة ( )46طالبتة؛ وبلتف
عدد طالبتاأ المجموعتة التجريبيتة ( )23طالبتة؛ وعتدد طالبتاأ المجموعتة الضتابطة
( )23طالبة.
أدواأ الدتراسَة :تميلت في اختبار مهتاراأ حتل المشتكالأ الرياضتية؛ واتد تتم ععتداده
وفق الخطواأ التالية:
 .1الهدف من االختبتار ايتاف مهتاراأ حتل المشتكالأ الرياضتية لتدى طالبتاأ الصتف
اليالث المتوسط.
 .2صتتياغة مفتترداأ االختبتتار متتن ختتال اطتتالع الباحيتتة علتتى اختبتتار مهتتاراأ حتتل
المشتتكالأ الرياضتتية( :ععتتداد :هتتاني عطيتتة؛ عتتام 2007م -ععتتداد متعتتب العنتتاي؛
عتتام1431ه-ععتتداد هيتتاط العمرانتتي؛ عتتام 2012م -ععتتداد :عينتتاف أبتتو العتتال؛ عتتام
2013م)؛ وبلف عددها ( )10مشكالأ رياضية.
 .3صياغة تعليماأ االختبتار بعبتاراأ اصتيرة وواضتحة؛ وتقتدير درجتة االختبتار متن
( )46درجة.
 .4صتتدم االختبتتار وثباتتته :تتتم عتترض االختبتتار بصتتورته األوليتتة علتتى المحكتمتتين
المتخصصين في (طرم تدريس الرياضياأ)؛ وتم التعديل عليه وفقاً لرائهتم؛ ثبتاأ
االختبتتار تتتم تطبيتتق االختبتتار علتتى ال َع تي َنتتة االستتتطالعية المكونتتة متتن ( )49طالبتتة؛
وبإعادة تطبيق االختبار مرة أخرى تم حساب معامل اليباأ حيتث بلتف (734؛ )0وهتو
معامل ثباأ مقبو ؛ وتم حساب زمن االختبار وكان 5؛ 66دايقة.

مواد الدتراسَة :دليل المعلمة واد تم ععداد الدليل وفق الخطواأ التالية :االطالع علتى
ستتاأ الستتابقة التتتي تختتتص بتتتاستراتيجية ))MRHكدراستتة كتتوف
األدبيتتاأ والدترا َ
)Akkus(2007ودراستة كتتتتتتتتتتتتوف وهانتد )Akkus and Hand(2011واعتمتادًا
على االب المعلمة واالب الطالبة فتي االستتراتيجية؛ وبعتد تحديتد الوحتدة الدراستية
وهتتي (المتباينتتاأ الخطيتتة) فتتي مقتترر الرياضتتياأ لصتتف اليالتتث المتوستتط للفص تل
الدراسي األو تم تحديد.

54

األهداف :صتياغة أهتداف عجرائيتة تبعًتا ألنشتطة التتعلم لكتل درف؛ محتتوى التتعلم:
ععداد أنشطة تعلم؛ وهي مشكالأ رياضية ذاأ صلة بحياة المتعلمين باإلضتافة علتى
أنشتتطة كتابيتتة أختترى؛ طتترم التتتدريس :اعتمتتدأ علتتى ممارستتاأ المعلمتتة والطالبتتة
الخاصة بقالب استراتيجية ))MRH؛ الوسائل التعليمة واألدواأ :تنوعت بما يخدم كتل
درف ميل :أورام العمتل؛ الستبورة التفاعليتة؛ التقتويم :التقتارير الجماعيتة الخاصتة
بأنشطة التعلم للمجموعاأ؛ والتقرير التأملي الفردي والذي يحتوي على الستؤا  :متا
الذي تعلمتيه فتي درف اليتوما وغيرهتا؛ باإلضتافة علتى أستئلة استتطالع المعلومتاأ
السابقة لكتل درف؛ وتتم عترض التدليل علتى المحكتمتين المتخصصتين فتي (طترم
تدريس الرياضياأ) وتم التعديل عليه وفقاً لرائهم.
تنفيذها داخل الفصل:

تقسيم الطالباأ على مجموعاأ تعاونية من ( )5-4طالباأ.
عتترض عنتتوان التتدرف ومتتن ثتتم خريطتتة المفتتاهيم المرتبطتتة باألفكتتار الرئيستتة
للموضوع.
استطالع األفكار والمعلوماأ السابقة من خال األسئلة التي تطرحها المعلمة.
توزيع أنشطة التعلم على الطالباأ؛ واراطتها بشكل فردي؛ وتكوين فكرة للحتل متن
خال استخدام االب الطالبة بتاستراتيجية ))MRH؛ ومن ثتم التشتارك متع المجموعتة
التعاونية وخلق نقاع وجد بين المجموعة؛ ومرور المعلمة بتين المجموعتاأ لطترح
المايد من األسئلة لتساعدهم على التوصل للحل.
نقاع حل المجموعتاأ متع المعلمتة؛ متع كتابتة التقريتر الجمتاعي أثنتاط حتل أنشتطة
التعلم؛ وععطاؤه للمعلمة لتعديل المسار وتصحيحه.
كتابة التقرير التأملي الفردي من ابل الطالبة.
إجراءات الدِّراسَة :قامت الباحثة بعدة خطوات إلتمام الدِّراسَة وهي كالتالي:
 .1ععداد االختبار؛ وععداد دليل المعلمة في ضوط استراتيجية ()MRH؛ والحصو على
خطاب من عميد كلية العلوم االجتماعية بجامعة األمتام محمتد بتن ستعود اإلستالمية
ومدير عدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض لتسهيل تطبيق أدواأ الدراسة.
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 .2تطبيتتق االختبتتار علتتى طالبتتاأ الصتتف اليالتتث المتوستتط (ال َع تينَتتة االستتتطالعية)
وحساب اليباأ والامن.
 .3تحديد مدرستة حكوميتة؛ وهتي المتوستطة الخامستة واألربعتون للبنتاأ لتطبيتق
الدتراسَة على طالباأ الصف اليالث المتوسط؛ وتم تطبيق االختبار ابليًّا على طالبتاأ
عيتنة الدتراسَة) للتأكد من تكافؤ المجموعتين؛ كما هو موضح في جدو (.)1-2
(َ
جدول ( )1-2نتائا اختبار ) (Tبين المجموعتين المستقلتين في االختبار القبلي

المجموعة
التجريبيَّة
الضابطة

عدد
الطالبات
23
23

المتوسط
الحسابي
15,05
15,61

االنحراف
المعياري
5,25
6,05

قيمة ت

الداللة

0,332-

غري دالة

يتضح من جدو ( )1-2أنه ال يوجد فرم دا عحصائيًّا بين متوسطي مجموع درجاأ
المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار القبلي.
 .4تدريس الباحية طالباأ المجموعة الضابطة فصل (المتبايناأ الخطية) بالطريقة
التقليدية؛ وكذلك تدريس طالباأ المجموعة التجريبية باستراتيجية ( )MRHفي
ضوط دليل المعلمة؛ تصحيح التقارير الجماعية الخاصة بالمجموعاأ التعاونية يوميًّا
بعد كل نشاط؛ ومن ثم تصحيح وتعديل التقرير الفردي التأملي.
 .5تطبيق االختبار بعديًّا على طالباأ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
وتصحيحه.
 .6رصد نتائج الطالباأ ومعالجتها باألساليب اإلحصائية التالية (المتوسط الحسابي -
االنحراف المعياري -اختبار (T-Test) -معادلة مربع عيتا لحساب حجم األثر).

عرض النتائا ومناقشتها:
لالجابة عن سؤا الدراسة والذي ينص على :ما أثر استخدام استراتيجية ))MRH
في تنمية مهاراأ حل المشكالأ الرياضية لدى طالباأ المرحلة المتوسطةا
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والختبار صتحة الفترض اإلحصتائي التتالي :ال توجتد فتروم ذاأ داللتة عحصتائية عنتد
مستتتتوى الداللتتتة (01؛ )0بتتتين متوستتتطاأ درجتتتاأ طالبتتتاأ المجموعتتتة الضتتتابطة
والمجموعتتة التجريبيتتة فتتي مهتتاراأ حتتل المشتتكالأ الرياضتتية؛ تتتم استتتخدام اختبتتار
( )T.testللمجموعتين المستقلتين؛ ويتضح ذلك في جدو (:)1-3
جدول ( :)1-3نتائا اختبار ( )Tوحجم األثر حول مهارات حل المشكالت الرياضيَّة
المهارة
فهم
المشكلة
التخطيط
لحل
المشكلة
تنفيذ حل
المشكلة
التحقق
من ةحة
الحل

المجموع
ة

عدد
الطالبات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التجريبيَّة

23

15،32

4,87

الضابطة

23

12،03

4،59

التجريبيَّة

23

6,54

3,15

الضابطة

23

3,91

2,04

التجريبيَّة

23

5،52

2،84

الضابطة

23

2،66

1،94

التجريبيَّة

23

1،45

1،61

الضابطة

23

0،26

0،75

درجات
الحريَّة

قيمة ت

مستوى
الداللة

قيمة
مربع إيتا

مستوى
حجم
األثر

44

2،35-

0,01

0،112

متوسط

44

44

44

3,36-

3،99-

3،10 -

0,01

0,01

0,01

0،204

0،266

0،179

كبير

كبير

كبير

يتبتتين متتن جتتدو ( )1-1أن ايمتتة (أ) تتتتراوح بتتين (35 -؛ 2و 99-؛ )3وهتتي دالتتة
عحصائيًّا عند مستوى (01؛ )0ممتا يتد علتى وجتود فتروم ذاأ داللتة عحصتائية بتين
متوستتط درجتتاأ المجموعتتة التجريبيتتة والمجموعتتة الضتتابطة فتتي االختبتتار البعتتدي
لمهاراأ حل المشتكالأ الرياضتية لصتالح المجموعتة التجريبيتة؛ كمتا تبتين أن ايمتة
مربتتع عيتتتا يتتتراوح بتتين(متوستتط–كبيتتر) ممتتا يتتد علتتى أثتتر استتتخدام استتتراتيجية
( )MRHفي تنمية مهاراأ حل المشكالأ الرياضية لدى طالباأ المرحلة المتوسطة.
وبناطً على ما سبق يتم رفض الفرض اإلحصائي؛ ويتم ابو الفرض البتديل وهتو:
توجد فتروم ذاأ داللتة عحصتائية عنتد مستتوى الداللتة (01؛ )0بتين متوستط درجتاأ
المجموعتتة الضتتابطة والمجموعتتة التجريبيتتة فتتي مهتتاراأ حتتل المشتتكالأ الرياضتتية
لصالح المجموعة التجريبية.
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ستتة متتع نتتتائج دراستتة كتتل متتن دراستتة عطيتتة
منااشتة النتيجتتة :اتفقتتت نتيجتتة الدترا َ
(2007م)؛ دراستتة العنتتاي (1431ه)؛ ودراستتة هيتتاط العمرانتتي (2012م)؛ ودراستتة
عيناف أبو العال (2013م) في أثر استخدام استراتيجياأ تدريس وبرامج تعلميتة فتي
تنمية مهاراأ حل المشكالأ الرياضية.

ستتة متتع نتتتائج دراستتة كتتل متتن :دراستتة كتتوف )Akkus(2007؛
واتفقتتت نتيجتتة الدترا َ
ودراسة كتوف وهانتد )Akkus and Hand(2005حتو تتأثير استتراتيجية ))MRH
في المتعلمين بشكل عيجابي.
ويمكن تفسير ذلك في التي :ساعدأ استتراتيجية ))MRHعلتى تنميتة مهتاراأ حتل
المشكالأ الرياضية؛ ويعاى ذلك ل سباب التالية:

 .1دور الطالبة عيجتابي نشتط ومستكشتف ل فكتار الرياضتية وطترم لحتل األنشتطة
الرياضية.
 .2النقاع بين المجموعاأ ككل؛ ومقارنة حلولهم لالتفام على اإلجابة الصحيحة.
 .3دور المعلمة اإليجابي من خال طرحها ألسئلة عضافية على المجموعاأ التعاونية؛
وذلك لمساعدتهن في حل المشكلة الرياضية من خال األنشطة المعطاة للطالباأ.
 .4كتابة المجموعاأ التقرير الجمتاعي للخطتواأ التفصتيلية المتبعتة لحتل المشتكلة
الرياضية ممتا يستاعد الطالبتاأ علتى تعتديل األخطتاط؛ وتيبيتت ذلتك فتي أذهتانهن؛
وتطوير أفكارهن حو كيفية حل المشكلة.
 .5ساعدأ الكتابة التأملية على منااشة األفكار الرياضية التي ططرحتت فتي الفصتل؛
وعلى التفكير فيمتا وراط المعرفتة والتأمتل باألفكتار الرياضتية وحلتو الخترين ممتا
ساعد على بناط معرفة رياضية جديدة.
توةيات الدِّراسَة:
استنادًا على ما توصلت عليه نتائج الدتراسَة فإنه يمكن تقديم التوصياأ التالية:
 .1تدريب معلماأ ومشرفاأ الرياضياأ على كيفية تطبيق استتراتيجية ))MRHفتي
الفصو الدراسية.
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 .2تتتدريب معلمتتاأ الرياضتتياأ علتتى كيفيتتة تقيتتيم كتابتتة الطالبتتاأ الرستتمية وغيتتر
الرسمية.
 .3استخدام الكتابة غير الرسمية في الرياضياأ كأداة لتعلم الطالباأ.

المراجع العربية:
أبتتو العتتال؛ عينتتاف عبتتراهيم2013( .م) .فاعليتتة برنتتامج مقتتترح اتتائم علتتى بعتتض
الرياضتتية
المتتداخل التدريستتية لتنميتتة المفتتاهيم
ومهتتاراأ حتتل المشتتكالأ واالتجتتاه نحتتو تعلتتم الرياضتتياأ لتتدى طتتالب الصتتف األو
اليانوي؛ رسالة دكتوراه غير منشورة .اسم المناهج وطرم التدريس؛ كليتة التربيتة؛
جامعة الفيوم؛ مصر.
أبو زينة؛ فريد كامل؛ وعبابنة؛ عبداهلل يوسف2007( .م) .مناهج تدريس الرياضياأ
للصفوف األولى .عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.
اليبيتي؛ فوزية بنت عبد الرحمن2011( .م) .تحديد صعوباأ حل المشكالأ اللفظيتة
لدى تلميذاأ الصف الرابع االبتتدائي متن وجهتة نظتر معلمتاأ ومشترفاأ الرياضتياأ
بمدينة الطائف؛ رسالة ماجستير غير منشورة .اسم المناهج وطرم التدريس؛ كليتة
التربية؛ جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة.
حمتتاة؛ محمتتد عبتتدالوهاب؛ والبالونتتة؛ فهمتتي يتتونس2011( .م) .منتتاهج الرياضتتياأ
واستراتيجياأ تدريسها؛ عمان :دار جليس الامان للنشر والتوزيع.
الخطيب؛ محمد أحمد؛ والخطيب؛ سناط أحمد2008( .م) .التعلم المستند علتى مشتكلة
وتدريس الرياضياأ .عمان :دار فضاطاأ للنشر والتوزيع والطباعة.

راشد؛ محمد عبراهيم وخشتان؛ خالتد حلمتي2009( .م) .منتاهج الرياضتياأ وأستاليب
تدريسها للصفوف الرئيسة .عمان :دار الجناردية.
السلمي؛ تركي حميد1434( .ه) .درجة عسهام معلمي الرياضتياأ فتي تنميتة مهتاراأ
حل المشكلة الرياضية لدى طالب المرحلة االبتدائية .رسالة ماجستير غيتر منشتورة.
اسم المناهج وطرم التدريس؛ كلية التربية؛ جامعة ام القرى؛ مكة المكرمة.
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شحاتة؛ حسن؛ والنجتار؛ زينتب2003( .م) .معجتم المصتطلحاأ التربويتة والنفستية.
القاهرة :الدار المصرية اللبنانية.
عطية؛ هاني فاروم2007( .م) .فاعلية التعلم بمساعدة األاتران فتي تنميتة مهتاراأ
حل المشكالأ ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ المرحلة االبتدائيتة .رستالة ماجستتير غيتر
منشورة؛ معهد الدراساأ التربوية؛ جامعة القاهرة.
العفالق؛ مناهل بنت محمد عبد اهلل2010( .م) .أثر استخدام الكتابة من أجل التتعلم
فتتي تنميتتة التفكيتتر الرياضتتي واالتجتتاه نحتتو الرياضتتياأ لتتدى طالبتتاأ الصتتف اليالتتث
المتوسط  .رستالة ماجستتير غيتر منشتورة .استم المنتاهج وطترم التتدريس؛ كليتة
التربية؛ جامعة الملك سعود؛ الرياض.

العمراني؛ هياط محمد2012( .م) .فاعلية برنامج تعليمي مقترح اائم علتى التقتويم
األصيل في تنميتة مهتاراأ الحتس العتددي وحتل المشتكالأ الرياضتية لتدى تلميتذاأ
المرحلة المتوسطة .رسالة دكتوراه غير منشتورة .استم المنتاهج وطترم التتدريس؛
كلية العلوم االجتماعية؛ جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية؛ الرياض.
العناي؛ متعب زعاوع1431( .هت) .فاعليتة برنتامج تتدريبي مقتترح إلكستاب معلمتي
الرياضتتياأ استتتراتيجياأ حتتل المشتتكالأ علتتى تنميتتة القتتدرة علتتى حتتل المشتتكالأ
والتفكير الرياضي واالتجاه نحتو الرياضتياأ لتدى طالبهتم فتي مدينتة عرعتر .رستالة
دكتتتوراه غيتتر منشتتورة .استتم المنتتاهج وطتترم التتتدريس؛ كليتتة التربيتتة؛ جامعتتة ام
القرى؛ مكة المكرمة.
النذير؛ محمتد عبتداهلل؛ وخشتان؛ خالتد حلمتي؛ والستلولي؛ مستفر ستعود2012( .م).
استراتيجياأ فاعلة في حل المشكالأ الرياضية .الرياض :مركتا التميتا البحيتي فتي
تطوير تعليم العلوم والرياضياأ.
نصر؛ محمود أحمد2009( .م) .فعاليتة الكتابتة للتتعلم متن ختال فترم التفكيتر فتي
تصميم خرائط المفاهيم برياضياأ المرحلة اإلعداد وأثر ذلك علتى تنميتة التواصتل
الرياضي لدى طالب الفراة الرابعة رياضياأ بكلية التربية .بحث مقدم فتي المتؤتمر
العلمتتي الحتتادي والعشتترون :تطتتوير المنتتاهج الدراستتية بتتين األصتتالة والمعاصتترة؛
الجمعية المصرية للمناهج وطرم التدريس؛ القاهرة.
النعواشي؛ ااسم صالح2010( .م) .الرياضياأ لجميتع األطفتا وتطبيقاتهتا العمليتة.
ط.2عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.
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فاعلية برناما تعليمي قائم على نظرية التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية الحس
العددي لدى طالبات المرحلة االبتدائية
منى بنت سعيد القحطاني

مشرفة تربوية يف وزارة التعليم (مكتب تعليم النهضة)
المستخلص:
هدف البحث على معرفة فاعلية برنتامج تعليمتي اتائم علتى نظريتة التتعلم المستتند
على الدما في تنمية الحس العددي لدى طالباأ المرحلة االبتدائيتة؛ ولتحقيتق هتدف
البحتث تتم استتخدام المتنهج التجريبتي ذو التصتميم شتبه التجريبتي علتى عينتة متن
طالباأ الصف السادف االبتدائي بمدينة الريتاض؛ اوامهتا ( )69طالبتة؛ استمت علتى
مجموعتين المجموعة التجريبية ( )34طالبة درست الموضوعاأ المحتددة متن وحتدة
"العملياأ على الكسور العشرية" باستخدام البرنتامج التعليمتي القتائم علتى نظريتة
التعلم المستند علتى التدما ؛ والمجموعتة الضتابطة ( )35طالبتة درستت الموضتوعاأ
ذاتها بالطريقة المعتادة؛ واستغرات التجربتة ( )24يومتاً فيمتا طبتق اختبتار مهتاراأ
الحس العددي (من ععداد الباحية) ابلياً وبعدي ًا على المجموعتين.

وأسفرت نتائا البحث عن اآلتي:
 )1ال توجتتد فتتروم ذاأ داللتتة عحصتتائية عنتتد مستتتوى (0؛ )05بتتين متوستتطي درجتتاأ
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيتق البعتدي لمهتارة عدراك الكتم المطلتق
والنسبي للعدد.
 )2ال توجتتد فتتروم ذاأ داللتتة عحصتتائية عنتتد مستتتوى (0؛ )05بتتين متوستتطي درجتتاأ
المجموعتين التجريبية والضابطة فتي التطبيتق البعتدي لمهتارة عدراك األثتر النستبي
للعملياأ على األعداد.
 )3توجتتد فتتروم ذاأ داللتتة عحصتتائية عنتتد مستتتوى (0؛ )05بتتين متوستتطي درجتتاأ
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمهارة عدراك العالمة العدديتة
الممياة واستخدامها لصالح المجموعة التجريبية.
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(بتتين متوستتطي درجتتاأ05,0) (توجتتد فتتروم ذاأ داللتتة عحصتتائية عنتتد مستتتوى4
المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة فتتي التطبيتتق البعتتدي لمهتتارة الحستتاب التتذهني
.والتقدير التقريبي لصالح المجموعة التجريبية
(بتتين متوستتطي درجتتاأ05,0) ( توجتتد فتتروم ذاأ داللتتة عحصتتائية عنتتد مستتتوى5
المجموعتين التجريبيتة والضتابطة فتي التطبيتق البعتدي فتي اختبتار الحتس العتددي
.لصالح المجموعة التجريبية
ABSTRACT
The research aimed to find out the effectiveness of teaching program
based on brain-based learning theory to develop number sense of
primary school female students. To achieve the aim of the research, an
experimental method with a quasi-experimental desingn was used on a
sample of (69) female students in the sixth grade in Riyadh, the sample
divided into two groups; the experimental group (34 students) studied a
specific topics in the unit "operations on decimals" using the teaching
program based on brain-based learning theory, and the control group (35
students) studied the same topics in the usual way. The experiment
lasted (24) days. Number sense pre-test and post-test (prepared by the
researcher) were applied.
Findings of the research were as follows:
1) There are no statistically significant differences at the level of (0.50)
between the mean scores of experimental and control groups in the posttest of the skill of recognizing the absolute and relative quantum number.

2) There are no statistically significant differences at the level of (0.50)
between the mean scores of experimental and control groups in the posttest of the skill of recognizing the relative impact of the operations on the
numbers.
3) There are statistically significant differences at the level of (0.50)
between the mean scores of experimental and control groups in the post-
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post-test of the skill of recognizing the distinctive decimal and its use in
favor of experimental group.
4) There are statistically significant differences at the level of (0.50)
between the mean scores of experimental and control groups in the posttest of the mental arithmetic skill and approximate estimate in favor of the
experimental group.
5) There are statistically significant differences at the level of (0.50)
between the mean scores of experimental and control groups in the
number sense post-test in favor of the experimental group.
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المقدمة:
يعد العصر الحتالي عصتر المعرفتة العلميتة والتتي تتاايتد بمعتدالأ ستريعة وتتطتور
بسرعة فائقة؛ نتيجة التاايد المعرفي وتطور وسائل االتصاالأ التتي اختراتت جميتع
الحواجا .واستجابة لذلك فإن تطوير التعليم والتعلم والتركيا على المتتعلم بصتفته
محورًا للعملية التعليميتة والتعلميتة والبحتث عتن طترم واستتراتيجياأ حدييتة أصتبح
متطلباً أساسياً.
وفي السنواأ األخيترة حتدب تطتورًا وتغيترًا فتي منتاهج الرياضتياأ وطترم تدريستها
لتتتالئم المجتمتتع الحتتديث القتتائم علتتى المعرفتتة؛ وتجلتتى ذلتتك فتتي تطتتوير منتتاهج
الرياضتتياأ للمرحلتتة االبتدائيتتة والتأكيتتد علتتى تنميتتة مهتتاراأ الحتتس العتتددي لتتدى
التالميذ؛ والتي تعد ضرورة حتمية لمواجهة متطلباأ العصر الحتالي متن سترعة فتي
األداط ومرونة في التعامل مع األعداد (عبدالكريم؛ 2010م).
وحظتتي موضتتوع الحتتس الرياضتتي بصتتفة عامتتة؛ والحتتس العتتددي ومهاراتتته بصتتفة
خاصة؛ باهتمام عالمي واسع؛ منذ أن أصدر المجلس القومي لمعلمي الرياضياأ فتي
الواليتتتاأ المتحتتتدة األمريكيتتتة عتتتام 1989م ( NCTM) National Council of
Teachers of Mathematicsوثيقتتة بعنتتوان "المعتتايير والتقتتويم للرياضتتياأ
المدرستية"Curriculum and Evaluation Standards of School Mathematics؛
جاط فيها أن تعلم الرياضياأ هو نشاط موجه لتنمية الحتس الرياضتي؛ كمتا جتاط فتي
المعيار السادف من وثيقة التقويم والمنهج للرياضياأ المدرستية التتي صتدرأ عتن
( )NCTMعام 2000م؛ أن تنمية الحس العددي متن أهتداف تتدريس الرياضتياأ فتي
المرحلة االبتدائية .كما تمت اإلشارة في المعيارين السابع واليتاني عشتر علتى أهميتة
تنمية الحس العددي للكسور االعتيادية والعشرية؛ وتنمية الحساب الذهني والتقدير
(عبدالعا ؛ 2008م).
كما تؤكد دراسة يانج ( )Yang, 2003أن الحس العددي هو عملية يمكن تنميتهتا عتن
طريق الخبرة والمعرفة؛ فهو ينمتو تتدريجي ًا متن ختال التركيتا علتى مفتاهيم العتدد
والعملياأ عليه وبناط الحقائق في عطار منظومي؛ واالعتماد على االستراتيجياأ التتي
تتسم بالمرونة معتمدة على التصور الذهني .لتذا أكتدأ العديتد متن الدراستاأ علتى
الحاجة لتنمية الحس العددي منها ستينف ((Singh, 2009؛ المغربتي (2012م)؛ الونتج
وبنتا ( )Louang & Bana, 2010؛ بونيتون ز ختترون ()Boonen et al, 2011؛ مهتتا
الخالدي (2012م)؛ البلوي (2014م).

65

عن عمليتة التركيتتا والبنتتاط المفتتاهيمي تتترتبط بنظريتاأ التتتعلم التتتي توجتته مبادئهتتا
للعملية التعليمية؛ ومن تلك النظريتاأ نظريتة التتعلم المستتند علتى التدما (Brain-
)Based Learning Theory؛ التتتي ظهتترأ علتتى الوجتتود فتتي التستتعيناأ متتن القتترن
الماضي؛ وظهور هذه النظرية يحتاج بالتأكيد على التجريتب لبيتان متدى تأثيرهتا فتي
الميدان التربوي (الجوراني؛ 2008م) .وحازأ األبحتاب المتعلقتة بالتدما واألعصتاب؛
وعملية التتعلم والتعلتيم علتى االهتمتام الواستع متن العلمتاط والبتاحيين فتي مختلتف
التخصصاأ؛ حيث عن نظريتة التتعلم المستتند علتى التدما هتي حصتيلة تكامتل عتدة
مجاالأ علمية مختلفة كعلم األعصاب؛ والفسيولوجي؛ والبيوكيميتاط؛ والطتب؛ وعلتم
المعرفتتة؛ وعلتتوم الكمبيتتوتر؛ عذ اتتام العديتتد متتن المتخصصتتين فتتي هتتذه المجتتاالأ
وغيرهم من التربويين بإجراط دراساأ تتعلق بالتغيراأ التي تحدب فتي التدما أثنتاط
عملية التعلم (حسين؛ 2008م).

وتتتأتي نظريتتة التتتعلم المستتتند علتتى التتدما كإحتتدى وستتائل تطتتوير نتاجتتاأ التعلتتيم
والتعلم؛ حيث تكسب المعلمين الذين يدركون كيفية تعلم التدما أفكتاراً مييترة عتن
الظروف والبيئاأ وأنظمتة التذاكرة واالجتهتاد والتهديتد؛ ومعرفتة دور الحركتة وشترب
الماط واالنفعاالأ واالنتباه والدافعية في عملية التعليم واستراتيجياأ تحفياهتا؛ ممتا
يمكنهم من خلق مجتمعاأ تعليمية جديدة لديها القدرة على دفتع عالمتاأ التحصتيل
التقليدية على مستوياأ أراى (اطامي والمشاعلة؛ 2007م).
وهذا متا أكدتته دراستة كتل متن الجتوراني (2008م)؛ وكستناوي (2012م؛ وستالميا
()Salmiza,2012؛ ومنستتي (2013م)؛ حيتتث توصتتلت نتائجهتتا علتتى فاعليتتة النمتتوذج
المصمم وفق التتعلم المستتند علتى التدما وأهميتهتا فتي التحصتيل وتنميتة مهتاراأ
التفكير اإلبداعي والدافعية للتعلم؛ والفهم اإلدراكي؛ والعملياأ الرياضية.
مشكلة البحث وتساؤالته:
نتيجة للمستجداأ الحاصتلة فتي الميتدان التربتوي؛ وتطتوراأ أبحتاب التدما األخيترة
التي كان لها أثر في عدة مجاالأ؛ برزأ الحاجة على التعرف على هذا االتجاه المتميتل
في النظرية التربوية الحديية نظرية التعلم المستند على التدما فتي ععتداد المنتاهج
الدراسية واستراتيجية تدريسها؛ ودراسة أثرها في العملية التربوية ونتائجها.
وأوصت العديد من الدراساأ بضرورة استتخدام وتوظيتف أبحتاب التدما فتي تطتوير
وتصميم مقرراأ دراسية للمرحلة االبتدائية؛ واالهتمام بمبادل وخصائص ومراحتل
التعلم المستند على الدما كدراسة كل من جون ()Juan, 2006؛ اوزدن وجولتكن؛
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؛ )(Ozden & Gultekin, 2008؛ القرنتتتي (2010م)؛ اولتتتوال ()wolola, 2011؛
منسي(2013م)؛ عبدالقادر(2014م)؛ الرويلي (2014م)؛ القرني(2015م).
على الرغم من أهمية الحس العددي ومهاراته؛ عال أنه يظهتر لنتا كمعلمتاأ متن وااتع
التدريس تدني مهتاراأ الحتس العتددي لتدى الطالبتاأ فتي مختلتف مراحتل التعلتيم؛
وطالبتتاأ المرحلتتة االبتدائيتتة بوجتته ختتاص .وتتتم التأكتتد متتن ذلتتك متتن ختتال دراستتة
استطالعية على ( )50طالبة من طالباأ الصف السادف االبتدائي؛ حيث ظهر بنستبة
 %80تدني وضعف مستوى الطالباأ في مهاراأ الحس العددي.

ن فتي مستتوى الحتس العتددي لتدى
وتتفق العديد من الدراساأ مع ما لوح متن تتد أ
طالب وطالباأ المرحلة االبتدائيتة كدراستة كتل متن بتوني ()Boonen, 2011؛ خولتة
الحرباوي(2010م)؛ يانج Yang) (2005؛ علي(2005م)؛ عبيدة(2002م).
وتؤكتتتتتتد العديتتتتتتد متتتتتتن الدراستتتتتتاأ كدراستتتتتتة البلتتتتتتوي(2014م)؛ ليمنتتتتتتديس
و خترون( )Lemonidis et al, 2014؛ هيتا العمرانتي(2014م)؛ هنتا عفانتة(2012م)؛
يانف وتستي( )Yang and Tasi, 2010؛ معينتة الابيتدي(2014م)؛ الغامتدي(1013م)؛
الحتتوأ (2012م)؛ حستتين(2010م)؛ مكتتة البنتتا ومرفتتت دم (2007م)؛ علتتى األثتتر
اإليجابي لتغيير الطريقة التقليدية في التدريس بطرم أخرى كتالبرامج التعليميتة أو
النماذج واألنشطة اإلثرائيتة أو االستتراتيجياأ المتنوعتة وأثرهتا الفاعتل علتى تنميتة
الحس العددي للطالب.
عضافة على ذلك ما أثبتته نتائج اختبار طالب المملكة فتي االختبتاراأ الدوليتة للعلتوم
والرياضياأ (2011م) حيث جاطأ المملكة في الترتيب ( )45متذيلة القائمتة الدوليتة؛
حيث أظهر الطالب ضعفاً واضحاً في المعرفة الرياضية والعمليتاأ الرياضتية بصتورة
عامة؛ وكذلك في كل مهاراأ التفكير العليا المختلفة (TIMSS,2011).
ممتتا ستتبق نجتتد أن تنميتتة مهتتاراأ الحتتس العتتددي تعتتد متتن أهتتم معتتايير الرياضتتياأ
( ) NCTMالتتتي تستتتند عليهتتا منتتاهج الرياضتتياأ المطبقتتة فتتي المملكتتة العربيتتة
السعودية؛ ومدى أهمية نظريتة التتعلم المستتند علتى التدما فأصتبح متن الضترورة
التعتترف علتتى فاعليتتة البرنتتامج التعليمتتي القتتائم علتتى نظريتتة التتتعلم المستتتند علتتى
الدما في تنمية الحس العددي لدى طالباأ المرحلة االبتدائيتة .ويمكتن التعبيتر عتن
مشكلة البحث بالسؤا الرئيس التالي:
ما فاعليتة البرنتامج التعليمتي القتائم علتى نظريتة التتعلم المستتند علتى التدما فتي
تنمية الحس العددي لدى طالباأ المرحلة االبتدائيةا
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ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:
 )1ما البرنامج التعليمي المقترح القائم على نظرية التعلم المستند علتى التدما فتي
تنمية الحس العددي لدى طالباأ المرحلة االبتدائيةا
 )2ما فاعلية البرنامج التعليمي القائم على نظرية التتعلم المستتند علتى التدما فتي
تنمية الحس العددي لدى المرحلة االبتدائيةا
أهداف البحث:

هدف البحث على تحقيق األهداف التالية:
 )1ععداد برنامج تعليمي مقترح اائم علتى نظريتة التتعلم المستتند علتى التدما فتي
تنمية الحس العددي لدى طالباأ المرحلة االبتدائية.
 )2اياف فاعلية البرنامج التعليمي القائم على نظريتة التتعلم المستتند علتى التدما
في تنمية الحس العددي لدى طالباأ المرحلة االبتدائية.

أهمية البحث:
اد يسهم البحث الحالي في:
 )1تسليط الضوط على الجوانب المتعددة لمفهوم نظرية التعلم المستند على التدما ؛
فتتي محاولتتة لتحديتتد جتتدوى بعتتض االستتتراتيجياأ التتتي تتبناهتتا والمتناغمتتة متتع
االستعداداأ الطبيعية للجهاز العصبي.

 )2توجيه نظر القائمين على العملية التعليمية وتطتوير المنتاهج علتى ضترورة األختذ
بنظريتة التتتعلم المستتتند علتتى التتدما وتوظيفهتا فتتي عمليتتة تنظتتيم المحتتتوى وبنتتاط
األنشطة وبناط بيئاأ تعلم فعالة متناغمة مع الدما .
 )3نوجيه أنظار معلمي ومعلمتاأ الرياضتياأ علتى ضترورة االهتمتام بتنميتة مهتاراأ
الحس العددي التي تعد من أبرز معايير الرياضياأ المدرسية.
 )4تصتتميم برنتتامج تعليمتتي فتتي ضتتوط نظريتتة التتتعلم المستتتند علتتى التتدما لتنميتتة
مهاراأ الحس العددي؛ اد يستفيد منه المعلمون والمعلماأ في البيئة الصفية.
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 )5اعطاط الطالبة فرصة في التفكير والتفسير واالستجاباأ المتعددة والمتنوعتة متن
خال األنشطة التدريبيتة فتي البرنتامج لتنميتة مهتاراأ الحتس العتددي لتديها وربتط
الرياضياأ المدرسية بالرياضياأ الحياتية.
 )6توفير أداة اياف (اختبار محكّم) لمهاراأ الحس العددي للصف السادف االبتدائي
حدود البحث:
غطى هذا البحث بعض مهاراأ الحس العددي المراد تنميتها من خال وحدة الكستور
العشرية؛ باستخدام برنامج تعليمتي اتائم علتى نتتائج نظريتة التتعلم المستتند علتى
التتدما ؛ وطبتتق البحتتث علتتى طالبتتاأ الصتتف الستتادف االبتتتدائي االتتتي يدرستتن فتتي
االبتدائية  331بالرياض؛ فتي الفصتل الدراستي اليتاني متن العتام الدراستي /1436
1437هت
فروض البحث
 )1توجد فروم ذاأ داللة عحصائية عند مستوى الداللة (0؛ )05بين متوسطي درجاأ
طالباأ المجموعتين التجريبية والضتابطة فتي التطبيتق البعتدي لمهتارة عدراك الكتم
المطلق والنسبي للعدد لصالح المجموعة التجريبية.
 )2توجد فروم ذاأ داللة عحصائية عند مستوى الداللة (0؛ )05بين متوسطي درجاأ
طالباأ المجموعتين التجريبيتة والضتابطة فتي التطبيتق البعتدي لمهتارة عدراك األثتر
النسبي للعملياأ على األعداد لصالح المجموعة التجريبية.
 )3توجد فروم ذاأ داللة عحصائية عند مستوى الداللة (0؛ )05بين متوسطي درجاأ
طالباأ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمهتارة عدراك العالمتة
العددية الممياة واستخدامها لصالح المجموعة التجريبية.
 )4توجد فروم ذاأ داللة عحصائية عند مستوى الداللة (0؛ )05بين متوسطي درجاأ
طالبتتاأ المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة فتتي التطبيتتق البعتتدي لمهتتارة الحس تاب
الذهني والتقدير التقريبي لصالح المجموعة التجريبية.
 )5توجد فروم ذاأ داللة عحصائية عند مستوى الداللة (0؛ )05بين متوسطي درجاأ
طالباأ المجمتوعتين التجريبيتة والضتابطة فتي التطبيتق البعتدي فتي اختبتار الحتس
العددي لصالح المجموعة التجريبية.
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مصطلحات البحث:

نظرية التعلم المستند على الدما Brain Based Learning:
عرفها كين وكين ( )Cain & Cain, 1997,p25بأنهتا "النظريتة التتي تتضتمن معرفتة
اواعد الدما للتعلم ذي المعنى وتنظتيم التعلتيم طبقت ًا لتلتك القواعتد فتي التدما "؛
ص.25
أما ناديا السلطي (2009م؛ ص )107فترى أن هذه النظرية "أسلوب أو متنهج شتامل
للتعليم والتعلم يستند علتى افتراضتاأ علتم األعصتاب الحدييتة التتي توضتح كيفيتة
عمل التدما بشتكل طبيعتي؛ وتستتند علتى متا يعترف حاليت ًا عتن التركيتب التشتريحي
للدما البشري؛ وأدائه الوظيفي في مراحل تطوره المختلفة".
الحس العددي:
عرفه السعيد (2005م) بأنه ذلك الجاط المهم في الرياضياأ الذي يركا على النظام
العددي ويهدف على تنمية اإلدراك لتدى التلميتذ للعتدد والعمليتاأ عليهتا وعدراك حجتم
العتدد ومقارنتتته بأعتتداد أخترى؛ والمرونتتة فتتي تنميتة استتتراتيجياأ متعتتددة للحستتاب
الذهني كالتقدير التقريبي.
وعرفه المجلس التوطني لمعلمتي الرياضتياأ األمريكتي ( )NCTM, 2005, p32بأنته
"نوع من أنواع التفكير الذي يستخدم لوصف عملية الحستاب التذهني؛ والقتدرة علتى
اكتساب الحقائق والمهاراأ األساسية؛ وحل المشتكالأ العدديتة؛ والتمييتل الرياضتي
لها".
وعطرف الحس العددي عجرائياً بأنه :جتاط متن الحتس الرياضتي التذي يهتدف علتى اتدرة
طالبة الصف السادف االبتدائي علتى فهتم األعتداد ومتدلولها؛ وعدراك الكتم المطلتق
والنسبي لها؛ وعدراك التأثير النسبي للعملياأ عليها وفهم العالمتاأ العدديتة المميتاة
واستخدامها؛ والقدرة علتى استتخدام الحستاب التذهني والتقتدير التتدريبي للعمليتاأ
على هذه األعداد ويقتاف بالدرجتة الكليتة التتي تحصتل عليهتا الطالبتة فتي االختبتار
المعد من ابل الباحية لقياف مهاراأ الحس العددي.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أوال :نظرية التعلم المستند إلى الدماغ Brain-Based Learning Theory

تناولت األدبياأ التربوية العديد من التعريفاأ المتنوعة لنظرية التعلم المستتند علتى
الدما ؛
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حيتتث عرفهتتا كتتل متتن جروفتتري وكتتين ( )Groffrey and Caine, 1997, p27بأنهتتا
"النظريتة التتتي تتضتمن معرفتتة اواعتتد التدما للتتتعلم ذي المعنتى وتنظتتيم عمليتتاأ
التتتتعلم والتعلتتتيم فتتتي ضتتتوط هتتتذه القواعتتتد الدماغيتتتة" .بينمتتتا عرفهتتتا جينستتتن
( )Jensen,2000, p32بأنها "نظرية في التعلم تؤكد على التعلم متع حضتور التذهن
 Learning with Brainمتع وجتود االستتيارة العاليتة؛ والوااعيتة؛ والمتعتة والتشتويق
والمرح والتعاون وغياب التهديد وتعدد وتداخل األنظمة فتي العمليتة التعليميتة وغيتر
ذلك من خصائص التعلم المتناغم مع الدما " .فيمتا عرفهتا حستين (2008م) بأنهتا
" نظرية تعلتم مستتندة علتى بنيتة ووظتائف المت فهتي حصتيلة تكامتل عتدة مجتاالأ
علمية مختلفة منها :علم األعصاب؛ الفسيولوجي؛ البيوكيمياط؛ الطب؛ علم المعرفتة؛
وعلم الكمبيوتر" .أما ناديا السلطي (2009م؛ ص )108فترى أن "هذه النظرية هتي
أسلوب أو منهج شامل للتعليم والتعلم يستند على افتراضاأ علم األعصتاب الحدييتة
التي توضتح كيفيتة عمتل التدما بشتكل طبيعتي؛ وتستتند علتى متا يعترف حاليت ًا عتن
التركيب التشريحي للدما البشري؛ وأدائه الوظيفي في مراحل تطوره المختلفة".
ويرى كل من سبيرف وولستن ( )Spears & Wilson, 2014, p4بتأن "هتذه النظريتة
تعد مدخالً شامالً للتعلم يقوم على كيفية البحث فتي علتم األعصتاب وتهيئتة التدما
للتتتعلم بشتتكل طبيعتتي؛ كمتتا تميتتل عطتتارًا للتعلتتيم والتتتعلم؛ يستتاعد علتتى تفس تير
سلوكياأ التعلم المتكتررة؛ ويؤكتد للمعلمتين علتى تعلتيم الطتالب خبتراأ متن وااتع
الحياة".
ويتفق البحث الحالي مع ما جاط فتي التعريفتاأ الستابقة متن حيتث عن نظريتة التتعلم
المستند على الدما هتي تكامتل بتين علتم األعصتاب والعلتم المعرفتي؛ وتعتمتد فتي
مضتتمونها علتتى تطتتوير وتتتدريب ديناميكيتتة العمتتل داختتل التتدما البشتتري وتأهيتتل
وظائفه وتهيئته المتعلم بأسلوب طبيعي في التفكير والتعلم.
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مراحل التعلم المستند إلى الدماغ:
وتتضمن عمليتي التعلم والتعليم وفق نظرية التعلم المستند للدما خمتس مراحتل
رئيسة متتابعة وضعها جنيسن ()Jensen, 2000؛ كما هو موضح في شكل (:)2-2
شكل ( )2-2مراحل التعلم المستند إلى الدماغ
اإلعداد Preparation
اإلعداد القبلي Pre-exposure

التجهيا Priming

االكتساب Acquistion
التعلم المباشر وغير المباشر Direct & Indirect Learning

التفصيل Elaboration
العمق Depth

تصحيح األخطاط Error Correction

تكوين الذاكرة Memory Fomation
االنفعاالأ Emotion

روابط التعلم المرماAssociation encod Learning

التكامل الوظيفي Functional INTEGRATION

التحقق والتأكيد واليقة (المعالجة الفاعلة )

المصدر( :جنسن2014 ،م)
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ااالحتفا

الراحة Rest

ثانياً :مفهوم الحس العددي ()Number senses
عرف المجلس الوطني لمعلمي الرياضتياأ األمريكتي ))NCTM, 2005, p.32الحتس
العددي بأنه "نوع من أنواع التفكير التذي يستتخدم ليصتف عمليتة الحستاب التذهني؛
والقتتدرة علتتى اكتستتاب الحقتتائق والمهتتاراأ األساستتية؛ وحتتل المشتتكالأ العدديتتة؛
والتمييتل الرياضتي لهتا" .وعرفتة يتانج ( )Yang, 2005, p, 318بأنته "الفهتم العتام
ل عداد والعملياأ عليها؛ والقدرة على استخدامها في التعامتل متع الموااتف الحياتيتة
بمرونة؛ واستخدام استتراتيجياأ متطتورة فتي الحستاب التذهني؛ والتقتدير لمعالجتة
المشكالأ العددية" .بينما يرى كل من البنتا و دم (2008م؛ ص  )160أنته "جتاط متن
الحس الرياضي يركتا علتى المنظومتة العدديتة بهتدف تنميتة المفهتوم العتام للعتدد
وحجمه والعملياأ عليه والمرونة في تنمية استراتيجياأ الحستاب التذهني؛ والتقتدير
التقريبي في أداط التالميذ خال بيئتة نشتطة؛ تتتيح ذلتك" .وعرفته كتل متن البالونتة
وعلتتى (2009م؛ ص )418بأنتته "القتتدرة علتتى عدراك األعتتداد والمرونتتة فتتي التعامتتل
معها؛ واستخدامها في موااف حياتية وااعيتة" .كمتا عرفته حستين (2010م؛ ص)46
بأنه " ادرة التالميتذ علتى التعامتل متع األعتداد بمرونتة ويستر؛ وفهتم العمليتاأ علتى
األعداد؛ وعصدار أحكام عدديتة؛ واستتخدام استتراتيجياأ الحستاب التذهني فتي عجتراط
العملياأ الحسابية".
وباستقراط هذه التعريفاأ نجد أنه ال يوجد اتفام حو تعريف محدد لمفهتوم الحتس
العددي؛ عال أنها اتفقت في ادرة التالميذ على فهتم األعتداد والتعامتل معهتا بمرونتة؛
واستخدام هذا الفهم في الحساب الذهني؛ والتقتدير التقريبتي عنتد عجتراط العمليتاأ؛
وأضاف كل من يتانج ()Yang,2005؛ وعلتى (2005م) والبالونته وعلتى ( )2009علتى
استخدام األعداد في الموااف الحياتية لذلك صنف السعيد (2005م) تعريتف الحتس
العددي ضمن فئاأ أربع كما هو مبين في شكل (.)2
شكل ( )2تصنيفات تعريفات الحس العددي

تعريفاتَّالحسَّالعددي
عمليةَّعقلية

سمةَّشخصية

منتجَّتعلم
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بيئةَّتعلم

ممتتا ستتبق يمكتتن تعريتتف الحتتس العتتددي فتتي البحتتث الحتتالي بأنتته جتتاط متتن الحتتس
الرياضي؛ الذي يهدف على فهتم معتاني األعتداد ومتدلولها؛ واكتشتاف العالاتاأ بينهتا؛
والعمل على تنميتها؛ واستخدام االستراتيجياأ والخوارزمياأ غيتر التقليديتة بمهتارة
كاملة لحل ومواجهة الموااف الرياضتية؛ والقتدرة علتى تفستير الحتل؛ والتحقتق متن
معقولية اإلجابة؛ ويظهر ذلك في أداط الطالباأ في بيئة نشطة.
مهارات الحس العددي Number Sense Skills:
تعتترض الحتتس العتتددي علتتى كييتتر متتن المنااشتتاأ واالستفستتاراأ؛ نظتتراً لحداثتتته
وتباينت وجهاأ نظر التربويين وتعددأ وجهاأ النظر حو مهاراته فمتنهم متن يترى
أنها مكوناأ للحس العددي؛ ومنهم من يرى أنها مهاراأ؛ ومنهم من يرى أنهتا أبعتاد.
وبالرجوع على الدراساأ السابقة التي تناولت مهاراأ الحتس العتددي األربتع الستابقة
وهتتتتي :انتتتتديل(1999م)؛ البتتتتاز والريتتتتاع (2000م)؛ ماجتتتتدة صتتتتالح(2001م)؛
الستتيد(2002م)؛ علتتي(2005م)؛ شتتحاته(2007م)؛ ودراستتة هويتتدا ستتيد(2008م)؛
البالونتتة وعلتتي(2009م)؛ متتريم البوفالستتة(2011م)؛ الغامتتدي(2013م)؛ معينتتة
الابيدي(2014م) اعتمدأ الباحيتة علتى مهتاراأ الحتس العتددي التاليتة :عدراك الكتم
المطلق والنسبي للعدد؛ عدراك التأثير النسبي للعملياأ على األعتداد؛ انتقتاط العالمتة
العددية الممياة واستخدامها؛ عدراك الحساب الذهني والتقدير التقريبي.
ثالثاً :العالقة بين العمليات الرياضية ومهارات الحـس العـددي ونظريـة الـتعلم المسـتند
إلى الدماغ:
هناك عالاة اوية بين العملياأ الرياضية المتميلة في التواصتل الرياضتي والتترابط
الرياضتتي واالستتتدال الرياضتتي؛ وكتتذلك مهتتاراأ الحتتس العتتددي كالحستتاب التتذهني
والتقتتدير؛ وتواتتع الحلتتو ؛ حيتتث يميتتل التتدما البشتتري المنطلتتق والمقتتر الحقيقتتي
للتعلم؛ فالتعلم يجب أن تكون دوافعه داخلية من ذاأ المتتعلم وليستت خارجيتة كمتا
كتتان معروف ت ًا فتتي النظريتتاأ الستتابقة؛ عن اكتستتاب المتتتعلم ألي متتن هتتذه العمليتتاأ
يتطلتتب منتته ممارستتة عمليتتاأ تفكيتتر تتتتدرج متتن العمليتتاأ البستتيطة الستتهلة علتتى
العملياأ المعقدة الصعبة؛ فالتفكير هو الستائق الحقيقتي للتدما وادراتته المذهلتة
وبتتدون عمليتتاأ التفكيتتر والمعالجتتاأ المختلفتتة للمعلومتتاأ والمعتتارف المستتموعة
والمقروطة والمرئية لن يحدب تعلماً فعاالً؛ وعن حدب تعلماً فهو تعلماً واتياً الّما يبقى
ال (منسي؛ 2013م).
أثره طوي ً

74

وأثبتت ديهتان ستانيستالف ))Stanislas, 1997أن هنتاك منتاطق فتي التدما تعمتل
أثنتتاط الحستتاب وعجتتراط العمليتتاأ الحستتابية؛ لتتذلك يجتتب علينتتا دراستتة هتتذه المنتتاطق
والبحث في كيفية عدامة مهاراأ االستدال والتفكير والتواصل والترابطتاأ الرياضتية
أطو فترة ممكنة لدى المتعلمين؛ وهذا سيؤدي على نمو الشجيراأ العصتبية وزيتادة
االتصتتاالأ بينهتتا نتيجتتة للتوستتع فتتي تطبيقتتاأ المعرفتتة الرياضتتية؛ ولهتتذا كتتان
للرياضياأ دوراً بارزاً في نمو الدما البشري.
رابعاً :الدراسات السابقة المرتبطة بالبحث:

 /1دراسات التعلم المستند إلى الدماغ
استتتهدفت دراستتة أوزديتتن وجتتولتكين ()Ozden & Gultekin, 2008؛ ومكنتتامي
))McNamee, 2011؛ اولتتوال ()Awolola, 2011؛ والطيطتتي؛ رواشتتدة (2013م)؛ و
عبدالقادر(2014م) طالب المرحلة االبتدائية؛ ومنهتا متا استتهدف عينتة متن المرحلتة
المتوستتطة كدراستتة الجتتوراني (2008م)؛ ونهتتاد كستتناوي (2012م)؛ أمتتا دراستتة
( )Awolola, 2011فاستهدفت عينتة متن طتالب المرحلتة اليانويتة .ودراستة الستلطي
(2002م) للمرحلة الجامعية؛ وذلك للتعرف على أهميتة التتعلم المستتند علتى التدما
كمتغير مستقل؛ وتأثيره اإليجابي على المتغيراأ التابعتة؛ والتأكيتد علتى استتخدامه
كطريقتتة أو أنشتتطة أو استتتراتيجية مستتتقلة؛ واتتد تفتتاوأ المنتتاهج المتبعتتة فتتي
الدراساأ السابقة بين المنهج التجريبي وشتبه التجريبتي؛ وكشتفت نتتائج الدراستاأ
السابقة عتن أهميتة التتعلم المستتند علتى التدما فتي تحقيتق األهتداف الموضتوعة.
وتناولت أغلب هتذه الدراستاأ التحصتيل الدراستي كمتغيتر تتابع؛ وتنتاو استم منهتا
متغيراأ تابعتة أخترى كالتحصتيل الدراستي؛ والتحصتيل القرائتي؛ والتفكيتر العلمتي
واإلبتتداعي؛ ومهتتاراأ الحتتس العتتددي؛ والتتتعلم الفعتتا ؛ والدافعيتتة للتتتعلم؛ وعمليتتاأ
الفهم القرائية؛ واالحتفاظ بالمعرفة.
 /2دراسات الحس العددي
هدفت دراستة مكتة البنتا ومرفتت دم (2007م)؛ وحستين (2010م)؛ ويتانج وتستي
()Yang and Tsai, 2010؛ وبهيتتترة الربتتاط (2011م)؛ وهنتتاط عفانتتتة (2012م)؛
والغامتتدي (2013م)؛ ومعينتتة الابيتتدي (2014م)؛ والبلتتوي (2014م)؛ ليمونيتتديس
و خترون ()Lemonidis et al, 2014؛ علتى بنتاط برنتامج أو وحتدة أو طريقتة تتدريس؛
واياف أثره في تنمية الحس العددي لدى المتعلمين؛
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حيث كانت عيناأ هذه الدراساأ المرحلة األساستية (االبتدائيتة) .واستتخدمت معظتم
الدراساأ السابقة المنهج التجريبي أو شتبه التجريبتي كدراستة البنتا و دم (2007م)؛
وحستتين (2010م)؛ ويتتانج وتستتي ()Yang and Tsai, 2010؛ حستتين (2010م)؛
وبهيتترة الربتتاط (2011م)؛ وهنتتاط عفانتتة (2012م)؛ والغامتتدي (2013م)؛ ومعينتتة
الابيتتدي (2014م)؛ والبلتتوي (2014م)؛ ليمونيتتديس و ختترون ( Lemonidis et al,
2014).لالستراتيجية أو األنشطة أو البرنامج المستخدم في تنمية الحس العددي.
اختلف هذا البحث بتصميم برنامج تعليمي اتائم علتى نظريتة التتعلم المستتند علتى
الدما في تنميتة مهتاراأ الحتس العتددي فتي وحتدة الكستور العشترية لتدى طالبتاأ
الصف السادف االبتدائي.
منهجية البحث وإجراءاته
أ /متنهج البحتتث :تتتم استتتخدام المتتنهج التجريبتتي ذو التصتتميم شتتبه التجريبتتي وذلتك
لمالطمته لمشكلة الدراسة وطبيعتها وأهدافها؛ وذلتك لقيتاف متدى فاعليتة البرنتامج
التعليمي القتائم علتى نظريتة التتعلم المستتند علتى التدما (المتغيتر المستتقل) فتي
تنمية بعض مهاراأ الحس العددي (المتغير التابع).
ب /مجتمع البحث وعينته :تكتون مجتمتع البحتث متن جميتع تلميتذاأ الصتف الستادف
االبتتتدائي الالتتتي يدرستتن فتتي المتتدارف االبتدائيتتة التابعتتة لتتوزارة التعلتتيم بمدينتتة
الرياض للفصل الدراسي األو للعام الدراستي 1437-1436ه؛ وعتددهن ()29472
طالبة وفقاً إلحصاطاأ اسم اإلحصتاط الترئيس التتابع إلدارة تعلتيم منطقتة الريتاض
لعام  1436ه؛ وتم اختيار عينة البحث الحالي بالطريقة العنقودية؛ طالباأ االبتدائيتة
 331في الرياض.
جـ /التصميم التجريبي للبحث:
في ضوط المتغير المستقل للبحث استخدمت الباحية التصميم التجريبي الموضح في
الشكل()3
المعالجة
التطبيق القبلي

المجموعة
التجريبية
المجموعة
الضابطة

اختبار الحس
العددي

التطبيق البعدي

التدريس باستخدام نظرية
التعلم المستند إلى الدماغ
التدريس باستخدام الطريقة
المعتادة

اختبار الحس
العددي

شكل ( :)3التصميم التجريبي للبحث
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إجراءات البحث وأدواته:
تضمن البحث األدوات التالية:
أ -أدوات تعليمية تضمنت:
برنتتامج تعليمتتي اتتائم علتتى نظريتتة التتتعلم المستتتند علتتى التتدما ؛ لتتتدريس وحتتدة
العملياأ على الكسور العشرية.

خطوات بناء البرناما التعليمي
 .1تحديد الحاجاأ والهدف العام من البرنامج:
 .2تحليل المهمة التعليمية :وتضمنت تحليل الفئة المستهدفة وخصائصتها النمائيتة؛
تحديتتد مفتترداأ المحتتتوى التعليمتتي؛ تحليتتل المحتتتوى التعليمتتي المختتتار وحتتدة "
العملياأ على الكسور العشرية"؛ ثم استنتاج نواتج التعلم.

 .3تصتتميم وععتتداد البرنتتامج :باالعتمتتاد علتتى مبتتادل التتتعلم المستتتند علتتى التتدما ؛
وتحديتتد مواصتتفاأ البيئتتة الصتتفية المستتتندة علتتى التتدما ؛ واختيتتار االستتتراتيجياأ
والطرم واألنشطة المستخدمة المتوافقتة متع التتعلم المستتند علتى التدما ؛ وتحديتد
مصادر المعرفة العديدة؛ وباالعتماد على مراحل التعلم المستند على الدما (اإلعداد-
االكتستتاب-اإلستتهاب-تكتتوين التتذاكرة-التكامتتل التتوظيفي)؛ وتحديتتد الختتط الامنيتتة
لتدريس البرنامج؛ وأخيراً تحديد أساليب التقويم.
 .4تطوير المواد التعليمية (تصميم وععداد دليل المعلمة والطالبة)
 .5ضتتبط البرنتتامج :وذلتتك بعرضتته علتى مجموعتتة متتن المحكمتتين المختصتتين ابتتل
تطبيقه.
ب -أدوات بحثية لجمع البيانات تضمنت:
اختبار مهارات الحس العددي

تم ععتداد اختبتار الحتس العتددي يستتوفي شتروط بنتاط االختبتار وفتق مجموعتة متن
الخطواأ:
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 .1تحديد الهدف العتام حيتث يهتدف علتى ايتاف مهتاراأ الحتس العتددي لتدى طالبتاأ
الصف السادف االبتدائي ابل وبعد دراستهم البرنامج التعليمي.
 .2تحديد أبعاد االختبار في األربع مهاراأ للحس العتددي الستابق ذكرهتا فتي اإلطتار
النظري؛ وصياغتها في ( )26سؤا ؛ حيث تم صياغتها في صورة موضوعية متن نتوع
أكملي االجابة واالختيار من متعدد.
 . 3تحكيم االختبار ثم تتم تطبيقته علتى عينتة استتطالعية لقيتاف الصتدم واليبتاأ
ومعامالأ الصعوبة ومعامالأ التمييا؛ وفيما يلي تفصيل ذلك:
صدم االتسام الداخلي:
تم حساب االتسام الداخلي (التجتانس) الختبتار الحتس العتددي للعينتة االستتطالعية
باستخدام معامل ارتباط بيرسون.
ويتضح من جدو ( )1أن جميع معامالأ االرتباط دالتة عحصتائياً عنتد مستتوى (0.01
أو )0.05؛ أي أن جميع األسئلة ترتبط مع الدرجة الكلية لالختبار بدرجة مرتفعة؛ ممتا
يد على أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من االتسام.
جدول ( )1االتساق الداخلي الختبار مهارات الحس العددي

السؤال

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

معامل االرتباط

**0.535
**0.615
**0.780
*0.318
**0.601
**0.510
**0.449
**0.469
**0.369
*0329
*0.265

السؤال

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

معامل االرتباط

**0.526
**0.464
*0.311
**0.560
**0.379
**0.623
*0.292
**0.402
**0.377
*0.240
**0.551

(*) ارتباط دال عند مستوى  )**( 0,05ارتباط دال عند مستوى 0,01
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ثبات االختبار:
تتتم حستتاب معامتتل اليبتتاأ وذلتتك باستتتخدام معامتتل ارتبتتاط ألفتتا كرونبتتا ( Alpha
)Cronbachبتتين درجتتاأ طالبتتاأ العينتتة التجريبيتتة .حيتتث بلتتف ايمتتة معامتتل اليبتتاأ
( )0.804وهي ايمة مرتفعتة ممتا يتد علتى صتالحية االختبتار وجاهايتته للتطبيتق
على عينة البحث.
معامالأ الصعوبة:

وتم حساب معامل الصعوبة وفقًا للقانون التالي:
معامل الصعوبة= عدد اإلجاباأ الخاطئة عن السؤا × 100
عجمالي عدد اإلجاباأ
معامالت التمييز:

وتم حساب معامل التمييا وفقًا للمعادلة التية
معامل التمييا=

عدد اإلجاباأ الصحيحة في المجموعة العليا -عدد اإلجاباأ الصحيحة في المجموعة الدنيا

عدد الطالب الذين أجابوا عن المفردة ككل
ويبين جدو ( )2معامالأ الصعوبة والتمييا لمفرداأ اختبار الحس العددي؛ حيث تتم
تقريب القيم على أارب جاط من المائة .ويتضح من الجدو أن:

 )1معامل الصعوبة تتراوح ايمتته بتين ()0.80-0.22؛ ويعتد مقبتوالً وفقتاً لمتا أورده
العااوي (2013م) يتم ابو ايم معامالأ الصعوبة التي تتراوح بتين (0؛0-20؛)80
وترفض عذا كانت خارج هذا المدى .تتراوح ايمة معامتل التمييتا بتين ()0.64-0.20؛
ويعد مقبوالً وفق لما أورده الخياط (2010م)؛ حيث يتم ابو اتيم معتامالأ التمييتا
ذاأ القيم الموجبة.
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جدول ( )2معامالت الصعوبة والتمييز لمفردات اختبار الحس العددي
السؤال

معامل
التمييز

معامل
الصعوبة

السؤال

معامل
التمييز

معامل
الصعوبة

1

0.52

0.54

12

0.44

0.46

2

0.36

0.80

13

0.32

0.72

3

0.60

0.66

14

0.20

0.68

4

0.32

0.24

15

0.40

0.44

5

0.64

0.52

16

0.26

0.64

6

0.36

0.34

17

0.56

0.60

7

0.40

0.48

18

0.25

0.62

8

0.36

0.66

19

0.24

0.52

9

0.22

0.22

20

0.40

0.40

10

0.25

0.50

21

0.22

0.54

11

0.28

0.58

22

0.48

0.64

جـ /التطبيق الميداني للبحث:
أوالً :التطبيق القبلي ألدوات البحث:

تتتم تطبيتتق اختبتتار مهتتاراأ الحتتس العتتددي علتتى طالبتتاأ المجمتتوعتين التجريبيتتة
والضابطة تطبيق ًا ابليتاً؛ للتحقتق متن تكتافؤ المجمتوعتين ابتل بتدط التجربتة .حيتث
استتتخدمت الباحيتتة اختبتتار (أ) T-Testلعينتتتين مستتتقلتين؛ وذلتتك كمتتا يتضتتح متتن
جدو ()3
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جدول ( )3اختبار تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار القبلي

األبعاد

املجموعة

العدد

إدراك الحكم املطلق
والنسبي

تجريبية
ضابطة

34

تأثير العمليات ىلع
األعداد

تجريبية
ضابطة

34

العالقة العددية
املميزة

تجريبية

ضابطة

34

التقدير التقريبي
والحساب الذهني

تجريبية
ضابطة

34

تجريبية

34

ضابطة

35

الدرجة الكلية لالختبار

35
35

35
35

الدرجة
الكلية
6
5
5
6
22

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

2.51

1.50

2.84
1.26
1.76

1.60

1.22
1.89
1.65

1.19

1.07
1.12

1.19

1.13

1.18

1.03

7.26

3.40

7.46

3.11

قيمة
(ت)

مستوى
الداللة

1.016-

0.313

1.940-

0.056

1.400

0.166

0.907

0.367

0.264-

0.793

يتضح من جدو ( )3عدم وجود فروم ذاأ داللة عحصائية عند مستوى ( )0.05فأال
بين درجاأ الطالباأ في المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار الحس العتددي
في وحدة " العمليتاأ علتى الكستور العشترية؛ األمتر التذي يعنتي تكتافؤ المجمتوعتين
التجريبية والضابطة من حيث المستوى المهاري المستهدف بالتجربة.
ثانياً :تدريس المجموعتين:
تم تدريس وحدة "العملياأ على الكسور العشترية" لكلتتا المجمتوعتين التجريبيتة
والضابطة في االبتدائية ( )331بمعتد خمتس حصتص أستبوعياً؛ بوااتع ( )24يتوم؛
وتم تدريس المجموعة التجريبية لهذه الوحدة بواسطة البرنتامج التعليمتي المستتند
على الدما ؛ بينما تم تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة.
ثالثاً :التطبيق البعدي ألدوات الدراسة:
بعد انتهاط طالباأ المجموعة التجريبية والضابطة متن دراستة موضتوعاأ الوحتدة
المطلوبة؛ تم تطبيق اختبار مهاراأ الحس العددي تطبيقتاً بعتدياً وذلتك لمجمتوعتي
البحتتث التجريبيتتة والضتتابطة؛ ثتتم اامتتت الباحيتتة بتصتتحيح االختبتتار؛ ورصتتد درجتتاأ
المجموعتين تمهيداً للقيام بالمعالجة اإلحصائية الالزمة لذلك.
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نتائا البحث ومناقشتها وتفسيرها:
أ /اختبار صحة الفرض األو  :ططبق اختبار (أ) لمجموعتين مستتقلتين لتحديتد داللتة
عحصتتائية بتتين متوستتطي درجتتاأ المجموعتتة التجريبيتتة والمجموعتتة الضتتابطة فتتي
التطبيتتق البعتتدي الختبتتار الحتتس العتتددي عنتتد مهتتارة عدراك الكتتم المطلتتق والنستتبي
للعدد؛ ويوضح جدو ( )4النتائج التي تم التوصل عليها:
جدول ( )4المقارنة بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار
الحس العددي
في مهارة إدراك الكم المطلق والنسبي للعدد
املهارة

املجموعة

عدد
القراءات

متوسط
مجموع
الدرجات

االنحراف
املعياري

إدراك الكم
املطلق
والنسبي
للعدد

التجريبية
البعدي

34

4.74

1.29

الضابطة
البعدي

35

4.31

1.41

اختبار ليفين
قيمة
(ف)

0.705

داللة
(ف)

0.404

قيمة
( ت)

1.295

داللة
(ت)

0.200

يتضتتح متتن جتتدو ( )4أن ايمتتة (ف) المحستتوبة بلغتتت 0.705؛ وهتتي منخفضتتة عتتن
ايمتها الجدولية والتتي تبلتف  3.25؛ كمتا أنهتا غيتر دالتة عحصتائياً؛ حيتث بلتف مستتوى
داللتها 0.404؛ وهو أكبر من 0.05؛ ما يعني عدم وجود تباين بتين متوستط درجتاأ
المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة .كمتتا بلغتتت ايمتتة (أ) المحستتوبة  1.295وهتتي
أصغر من ايمتها الجدولية التي تبلف 1.671؛ كما أنهتا غيتر دالتة عحصتائياً؛ حيتث بلتف
مستوى داللتها ( )0.200وهو أكبر بكيير من 0.05؛ ما يعني عدم وجتود فتروم دالتة
عحصائياً بين متوسط مجموع درجاأ المجموعتين الضابطة والتجريبيتة .وبنتاط عليته
يتتتم رفتتض تتتم الفتترض األو وابتتو الفتترض البتتديل :ال توجتتد فتتروم ذاأ داللتتة
عحصتتتائية عنتتتد مستتتتوى (0؛ )05بتتتين متوستتتطي درجتتتاأ المجمتتتوعتين التجريبيتتتة
والضابطة في التطبيق البعدي لمهارة عدراك األثر النسبي للعملياأ على األعداد".
ويمكتتن تفستتير عتتدم وجتتود فتتروم دالتتة عحصتتائي ًا فتتي مهتتارة عدراك الكتتم المطلتتق
والنسبي للعدد ألن هذه المهارة تعد مدخالً تدريجي ًا للحس العددي؛ فهتي مهتارة يتتم
اكتسابها في مراحل تعليمية مبكرة بداية من الستنواأ األولتى فتي ريتاض األطفتا
والمرحلة االبتدائيتة؛ عال أنهتا تأختذ فتي النمتو علتى متدار ستنواأ الدراستة االبتدائيتة
التالية.
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ب /اختبار ةحة الفرض الثاني:
ططبق اختبار (أ) لمجموعتين مستقلتين لتحديد داللة عحصائية بين متوسطي درجاأ
المجموعتتة التجريبيتتة والمجموعتتة الضتتابطة فتتي التطبيتتق البعتتدي الختبتتار الحتتس
العتددي عنتد مهتارة عدراك األثتر النستتبي للعمليتاأ علتى األعتداد؛ ويوضتح جتتدو ()5
النتائج التي تم التوصل عليها:
جدول ( )5المقارنة بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار
الحس العددي
في مهارة إدراك األثر النسبي للعمليات على األعداد
المهارة

المجموعة

التجريبيةَّ
إدراكَّاألثرَّالنسبيَّللعملياتَّ البعدي
الضابطةَّ
علىَّاألعداد
البعدي

عددَّ
القراءات

متوسطَّ
مجموعَّ
الدرجات

34

3.29

1.45

35

2.69

1.23

اختبارَّليفين
االنحرافَّ
داللةَّ قيمةَّ(ت)
المعياري قيمةَّ(ف)
(ف)

داللةَّ
(ت)

0.064 1.883 0.247 1.365

يتضح من جدو ( )5أن ايمة (ف) المحسوبة بلغتت 1.365؛ وهتي منخفضتة عتن
ايمتها الجدولية والتتي تبلتف  3.25؛ كمتا أنهتا غيتر دالتة عحصتائياً؛ حيتث بلتف مستتوى
داللتها 0.247؛ وهو أكبر من 0.05؛ ما يعني عدم وجود تباين بتين متوستط درجتاأ
المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة .كمتتا بلغتتت ايمتتة (أ) المحستتوبة  1.883وهتتي
أصغر من ايمتها الجدولية التي تبلف 1.671؛ كما أنهتا غيتر دالتة عحصتائياً؛ حيتث بلتف
مستتتوى داللتهتتا ( )0.064وهتتو أكبتتر متتن 0.05؛ متتا يعنتتي عتتدم وجتتود فتتروم دالتتة
عحصائياً بين متوسط مجموع درجاأ المجموعتين الضابطة والتجريبيتة .وبنتاط عليته
يتتتم رفتتض تتتم الفتترض األو وابتتو الفتترض البتتديل :ال توجتتد فتتروم ذاأ داللتتة
عحصتتتائية عنتتتد مستتتتوى (0؛ )05بتتتين متوستتتطي درجتتتاأ المجمتتتوعتين التجريبيتتتة
والضابطة في التطبيق البعدي لمهارة عدراك العالمة العددية الممياة واستخدامها ".
وتتفتتق نتيجتتة الفتترض األو والفتترض اليتتاني فتتي عتتدم فاعليتتة البرنتتامج التعليمتي
القائم على نظريتة التتعلم المستتند علتى التدما فتي تنميتة المهتارة األولتى واليانيتة
للحس العددي متع دراستة (الستلطي؛ 2002م) التذي أثبتت عتدم وجتود أثتر للبرنتامج
التعليمي -التعلمتي المبنتي علتى نظريتة التتعلم المستتند علتى التدما فتي التحصتيل
الدراسي؛ وفي انتقا أثتر التتعلم؛ وفتي أستاليب التفكيتر الشتمولي والتحليلتي؛ ومتع
دراسة ( )McNamee, 2011التي توصلت على أن التعلم الدماغي لم يكن له أثر علتى
التحصيل القرائي في فصو المرحلة اليانوية.
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جـ /اختبار ةحة الفرض الثالث:
ططبتتق اختبتتار (أ) لمجمتتوعتين مستتتقلتين لتحديتتد داللتتة عحصتتائية بتتين متوستتطي
درجاأ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار الحس
العددي عند مهتارة عدراك العالمتة العدديتة المميتاة واستتخدامها؛ ويوضتح جتدو ()6
النتائج التي تم التوصل عليها:
جدول ( )6المقارنة بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار
الحس العددي
في مهارة إدراك العالمة العددية المميزة واستخدامها
اختبار ليفين

املهارة

إدراك العالمة
العددية املميزة
واستخدامها

متوسط
االنحراف
عدد
املجموعة
مجموع
املعياري قيمة
القراءات
الدرجات
(ف )
التجريبية
البعدي

34

3.35

1.48

الضابطة
البعدي

35

2.43

1.36

1.373

داللة
(ف)

0.246

قيمة
(ت)

2.711

داللة
(ت)

0.009

يتضتتح متتن جتتدو ( )6أن ايمتتة (ف) المحستتوبة بلغتتت 1.373؛ وهتتي منخفضتتة عتتن
ايمتها الجدولية والتتي تبلتف  3.25؛ كمتا أنهتا غيتر دالتة عحصتائياً؛ حيتث بلتف مستتوى
داللتها 0.246؛ وهو أكبر من 0.05؛ ما يعني عدم وجود تباين بتين متوستط درجتاأ
المجموعتين التجريبية والضابطة .كما بلغت ايمة (أ) المحسوبة  2.711وهي أكبتر
من ايمتها الجدوليتة التتي تبلتف  1.671؛ كمتا أنهتا دالتة عحصتائياً؛ حيتث بلتف مستتوى
داللتهتتا ( )0.009وهتتو أصتتغر متتن 0.05؛ متتا يعنتتي وجتتود فتتروم دالتتة عحصتتائيًا بتتين
متوستتط مجمتتوع درجتتاأ المجمتتوعتين الضتتابطة والتجريبيتتة لصتتالح المجموعتتة
التجريبيتتة .وبنتتا ًط عليتته يتتتم ابتتو الفتترض اليالتتث وهتتو" :توجتتد فتتروم ذاأ داللتتة
عحصتتتائية عنتتتد مستتتتوى (0؛ )05بتتتين متوستتتطي درجتتتاأ المجمتتتوعتين التجريبيتتتة
والضابطة في التطبيق البعتدي لمهتارة عدراك العالمتة العدديتة المميتاة واستتخدامها
لصالح المجموعة التجريبية".
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د /اختبار ةحة الفرض الرابع:
ططبق اختبار (أ) لمجموعتين مستقلتين لتحديد داللة عحصائية بين متوسطي درجاأ
المجموعتتة التجريبيتتة والمجموعتتة الضتتابطة فتتي التطبيتتق البعتتدي الختبتتار الحتتس
العددي عند مهارة الحستاب التذهني والتقتدير التقريبتي؛ ويوضتح جتدو ( )7النتتائج
التي تم التوصل عليها:
جدول ( )7المقارنة بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار
الحس العددي
في مهارة الحساب الذهني والتقدير التقريبي
املهارة

اختبار ليفين

متوسط
االنحراف
عدد
املجموعة
مجموع
قيمة
املعياري
القراءات
الدرجات
(ف)
التجريبية
البعدي

الحساب الذهني
والتقدير التقريبي الضابطة
البعدي

34

4.47

1.54

35

3.34

1.39

داللة
(ف)

0.506 0.448

قيمة
( ت)

3.191

داللة
(ت)

0.002

يتضح من جدو ( )7أن ايمة (ف) المحسوبة بلغتت 0.448؛ وهتي منخفضتة عتن
ايمتها الجدولية والتتي تبلتف  3.25؛ كمتا أنهتا غيتر دالتة عحصتائياً؛ حيتث بلتف مستتوى
داللتها 0.506؛ وهو أكبر من 0.05؛ ما يعني عدم وجود تباين بتين متوستط درجتاأ
المجموعتين التجريبية والضابطة .كما بلغت ايمة (أ) المحسوبة  3.191وهي أكبتر
من ايمتها الجدوليتة التتي تبلتف  1.671؛ كمتا أنهتا دالتة عحصتائياً؛ حيتث بلتف مستتوى
داللتهتتا ( )0.002وهتتو أصتتغر متتن 0.05؛ متتا يعنتتي وجتتود فتتروم دالتتة عحصتتائياً بتتين
متوستتط مجمتتوع درجتتاأ المجمتتوعتين الضتتابطة والتجريبيتتة لصتتالح المجموعتتة
التجريبيتتة .وبنتتا ًط عليتته يتتتم ابتتو الفتترض الرابتتع وهتتو" :توجتتد فتتروم ذاأ داللتتة
عحصتتتائية عنتتتد مستتتتوى (0؛ )05بتتتين متوستتتطي درجتتتاأ المجمتتتوعتين التجريبيتتتة
والضابطة في التطبيق البعدي لمهتارة الحستاب التذهني والتقتدير التقريبتي لصتالح
المجموعة التجريبية".

هـ /اختبار ةـحة الفـرض الخـامس :ططبتق اختبتار (أ) لمجمتوعتين مستتقلتين لتحديتد
داللة عحصائية بين متوسطي درجاأ المجموعة التجريبية والمجموعة الضتابطة فتي
التطبيق البعدي الختبار الحس العددي؛ ويوضح جدو ( )5النتتائج التتي تتم التوصتل
عليها:
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جدول ( )8المقارنة بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار
الحس العددي
اختبار

الحس
العددي

اختبار ليفين

املجموعة

عدد
القراءات

متوسط
مجموع
الدرجات

التجريبية
البعدي

34

15.94

5.02

الضابطة
البعدي

35

12.91

3.97

قيمة داللة
االنحراف
داللة
قيمة
(ت)
(ت)
املعياري
(ف) (ف)

0.007 2.772 0.046 4.125

يتضح من جدو ( )8أن ايمة (ف) المحستوبة بلغتت 4.125؛ وهتي أكبتر متن ايمتهتا
الجدولية والتي تبلف 3.25؛ كما أنها دالة عحصائياً؛ حيث بلتف مستتوى داللتهتا 0.046؛
وهتتو أصتتغر متتن 0.05؛ متتا يعنتتي وجتتود تبتتاين بتتين متوستتط درجتتاأ المجمتتوعتين
التجريبية والضابطة .كما بلغت ايمة (أ) المحسوبة  2.772وهتي أكبتر متن ايمتهتا
الجدولية التي تبلف 1.671؛ كما أنها دالة عحصائياً؛ حيث بلف مستوى داللتهتا ()0.007
وهتتو أصتتغر متتن 0.05؛ متتا يعنتتي وجتتود فتتروم دالتتة عحصتتائي ًا بتتين متوستتط مجمتتوع
درجاأ المجموعتين الضابطة والتجريبيتة لصتالح المجموعتة التجريبيتة .وبنتاطً عليته
يتتم ابتو الفتترض الختامس وهتتو" :توجتد فتتروم ذاأ داللتة عحصتتائية عنتد مستتتوى
(0؛ )05بين متوسطي درجاأ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي
في اختبار الحس العددي لصالح المجموعة التجريبية".

و /اختبار فاعلية البرناما في المتغير التابع (الحس العددي في ةورته الكلية):
للتعتترف علتتى فاعليتتة البرنتتامج الحقيقيتتة يتتتم حستتاب حجتتم التتتأثير ( )ESللمتغيتتر
المستقل وهو البرنامج؛ في المتغير التابع وهتو مهتاراأ الحتس العتددي ككتل؛ حيتث
استتخدمت معادلتة جتالف GlassالتاليتةES)=M1-M2/SD( :؛ حيتث =M1متوستط
المجموعتتة التجريبيتتة؛ و =M2متوستتط المجموعتتة الضتتابطة؛ و =SDاالنحتتراف
المعياري للمجموعة الضابطة.
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جدول ( )9حجم تأثير المتغير المستقل (البرناما) في المتغير التابع (الحس العددي)
املتوسط
املجموعات
الحسابي

االنحراف
املعياري

التجريبية

15.94

5.02

الضابطة

12.91

3.97

حجم
األثر

الوصف

القيمة املناظرة وفق اقتراح
كوهين Cohen

-

أقل من  0.41حجم تأثير صغير

-

 0.70-0.41حجم تأثير متوسط

كبير

أكبر من  0.70حجم تأثير كبير

0.76

ويالح من جدو ( )9أن حجتم تتأثير المتغيتر المستتقل (البرنتامج) يستاوي ()0.76
وهتتو حجتتم كبيتتر وفتتق معيتتار كتتوهين وهتتذا يؤكتتد أن ( )٪76متتن االختتتالف بتتين
المجمتتوعتين الضتتابطة والتجريبيتتة يعتتود علتتى تطبيتتق البرنتتامج وأن نستتبة ()٪24
تعاوها الباحية على عوامل أخرى خارج نطام البرنامج؛ ربما تكتون متغيتراأ نفستية
أو اجتماعية أو غيرهتا .وعلتى ذلتك يمكتن القتو بتأن البرنتامج القتائم علتى نظريتة
التعلم المستتند علتى التدما حقتق فعاليتة كبترى فتي تنميتة مهتاراأ الحتس العتددي
بصورتها الكلية لدى الطالباأ.
وتتفق هذه النتيجة مع دراساأ عديدة أثبتت أثر وفاعليتة البترامج فتي تنميتة الحتس
العددي منها دراستة ( Yang and Tasi, 2010بهيترة الربتاط؛ 2011م هنتاط عفانتة؛
2012م البلتتوي؛ 2014م Lemonidis et al, 2014).كمتتا تتفتتق نتيجتتة الفتترض
الختتامس متتع دراستتة (مكتتة البنتتاط وميرفتتت دم؛ 2007م حستتين؛ 2010م خولتتة
الحربتتاوي؛ 2010م الغامتتدي؛ 2013م معينتتة الابيتتدي) التتتي أكتتدأ علتتى األثتتر
اإليجابي لتغيير الطريقة التقليدية بطرم أخترى وأثرهتا الفاعتل علتى تنميتة الحتس
العددي .وتتفق هذه النتيجة كذلك مع دراسة عبدالقادر (2014م) التي أثبتت فاعليتة
استراتيجية اائمة على نظرية التعلم المستند على الدما فتي تنميتة مهتاراأ الحتس
العتددي لتدى تالميتذ المرحلتة االبتدائيتة .وتتفتق أيضت ًا متع دراستاأ ( Juan, 2006؛
 Ozden & Gultekin, 2008الجتواراني؛ 2008م  Awolola, 2011نهتاد كستناوي؛
2012م طيطتتي ورواشتتدة؛ 2013م منستتي؛ 2013م) التتتي أثبتتتت فاعليتتة التتتعلم
المستند علتى التدما فتي تنميتة متغيتراأ أخترى ميتل :التحصتيل الدراستي والتفكيتر
العلمتتي؛ االحتفتتاظ بالمعرفتتة؛ اإلنجتتاز المحقتتق فتتي الرياضتتياأ؛ التفكيتتر اإلبتتداعي
والدافعيتتة للتتتعلم؛ العمليتتاأ الرياضتتية (التواصتتل؛ التتترابط؛ االستتتدال الرياض تي).
ويرجع سبب تفوم أداط طالباأ المجموعة التجريبية على طالباأ المجموعة الضابطة
على ما يلي:
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• راعت مراحل البرنامج التعليمي المقتترح تطبيتق مبتادل التتعلم المستتند
علتتتى التتتدما متتتع التوجهتتتاأ التدريستتتية الحدييتتتة ألبحتتتاب التتتدما فتتتي
االستراتيجياأ واألنشطة التعليمية المختلفة.
• وفر البرنامج التعليمي المقترح والمصتمم وفقتاً لمبتادل التتعلم المستتند
على الدما بيئة تعليمية تختلف عن البيئة المألوفة والتقليدية في التعليم.
• تتضمن االستراتيجياأ التدريسية في البرنامج المقترح أستاليب وأنشتطة
تعلم فعالة (تفكير نقدي-تعلم اائم على مشكلة-اكتشتاف-حتوار-حركتة-
لعب األدوار .عل ).
• أتاحت االستتراتيجياأ واألنشتطة المقترحتة موااتف تعليميتة اائمتة علتى
االستكشاف والبحث في مصادر المعرفة المتعددة.
• أتاحت البيئة االجتماعية التفاعلية النشطة التي تم فيها تدريس البرنامج
التعليمتتي المقتتترح والتتتي تعتمتتد علتتى التتتعلم التعتتاوني فرصتتة مناستتبة
للطالباأ للتفاعل النشط بين المجموعاأ.

• عن توظيف تقنية المعلومتاأ واالتصتا فتي الحصتو علتى المعرفتة متن
مصادر متنوعة للمعرفة.
• توافر التغذية الراجعتة الفوريتة فتي موااتف تعلتم تعاونيتة ضتمن فريتق
العمل.
توةيات البحث:
في ضوط النتتائج التتي كشتفت عتن فاعليتة البرنتامج التعليمتي القتائم علتى نظريتة
التعلم المستند على الدما في تنمية الحس العددي؛ توصي الباحية بما يلي:
 )1استتتخدام نتتتائج نظريتتة التتتعلم المستتتند علتتى التتدما فتتي تتتدريس الرياضتتياأ
بالمرحلة االبتدائية لما لها من أثر عيجابي في تنمية الحس العددي.
 )2توفير اإلمكاناأ الضرورية التي تتطلبها نظرية التعلم المستتند علتى التدما ؛ متن
دعم فني ومادي داخل البيئة المدرستية؛ لتفعيتل دورهتا فتي تحستين تعلتيم وتعلتم
الرياضياأ.
 )3االهتمام بتنمية الحس العددي لدى الطالباأ في جميع المراحل التعليمية لكونهتا
من محاور تعليم الرياضياأ الرئيسة.
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 )4تدريب الطالباأ على مهاراأ الحس العددي؛ من خال أنشطة من الحيتاة اليوميتة
تحفا لديهن الرغبتة فتي المشتاركة كمتا تستاعدهن علتى نقتل الخبترة علتى موااتف
أخرى في الحياة.
 4-5مقترحات البحث:
في ضوط نتائج البحث وربطها بالدراساأ السابقة تقترح الباحية ما يلي:
 )1عجراط دراساأ تستهدف الكشف عن فاعلية نظرية التعلم المستند على التدما فتي
تتتدريس الرياضتتياأ بمراحتتل التعلتتيم العتتام علتتى تنميتتة متغيتتراأ تابعتتة أختترى غيتتر
الحس العددي
 )2عجراط دراساأ تقويمية لمقرراأ الرياضياأ بالمراحل التعليمية المختلفة للواتوف
على مدى تضمينها لمهاراأ الحس العددي.
 )3وعجراط دراسة وصفية؛ لتوظيف الكفايتاأ التدريبيتة الالزمتة لمعلمتاأ الرياضتياأ
في نظرية التعلم المستند على الدما .
أوالً :المراجع العربية:
البتتاز؛ عتتاد عبتتراهيم الرياشتتي؛ حمتتاة2005( .م) .برنتتامج مقتتترح فتتي التقتتدير
التقريبي والحستاب التذهني لنتواتج العمليتاأ الحستابية وتتأثيره علتى تنميتة الحتس
العددي والتفكير الرياضي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية .مجلة تربوياأ الرياضتياأ؛
جمهورية مصر العربية؛ م 3؛ يوليو 2005؛ .95-38

البالونتتة؛ فهمتتي علتتي؛ ستتعيد عبتتدالعايا2009( .م) .فاعليتتة برنتتامج اتتائم علتتى
األنشتتطة الرياضتتية فتتي تنميتتة الحتتس العتتددي والمكتتاني لطفتتل الروضتتة .المتتؤتمر
العلمتتي الحتتادي والعشتترون (تطتتوير المنتتاهج الدراستتية بتتين األصتتالة والمعاصتترة)؛
جمهورية مصر العربية؛ مج 2؛ .443-412
البلوي؛ محمد بن سليمان2014( .م) .برنامج مقترح في التقدير التقريبتي والحستاب
الذهني وأثره في تنمية مهاراأ الحس العددي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية؛ رستالة
ماجستير غير منشورة .كلية التربية؛ جامعة طيبة؛ المدينة المنورة؛ المملكة العربية
السعودية.
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البنتتا؛ مكتتة عبتتدالمنعم دم؛ مرفتتت محمتتد كمتتا محمتتد2007( .م) .فاعليتتة نمتتوذج
بايبي البنائي في تنمية الحس العددي والقتدرة علتى حتل المشتكالأ الرياضتية لتدى
تالميذ الصف الخامس االبتدائي .دراساأ فتي المنتاهج وطترم التتدريس؛ جمهوريتة
مصر العربية؛ ع()131؛ 202-150؛
البوسالفة؛ مريم2011( .م) .اياف الحس العددي لدى أطفا الروضتة بدولتة اطتر.
دراساأ تربوية ونفستية (مجلتة كليتة التربيتة بالااتازيق) جمهوريتة مصتر العربيتة؛
مج)71( 2؛ .228-295
الجوراني؛ يوسف أحمتد2008( .م) .تصتميم تعليمتي وفقتاً لنظريتة التتعلم المستتند
على الدما وأثره في تحصيل طالباأ الصف اليالث المتوسط في مادة األحياط وتنميتة
تفكيرهن العلمي .رسالة دكتوراه غير منشورة؛ جامعة بغداد العرام.
جينستتن؛ عيريتتك2007( .م( .التتتعلم المبنتتي علتتى العقتتل :العلتتم الجديتتد للتعلتتيم
والتدريب( .ترجمة مكتبة جرير)؛ الرياض :مكتبة جرير.

جينستن؛ عيريتتك2014( .م) .التتتعلم استتناد علتتى التتدما ؛ النمتوذج الجديتتد للتتتدريس.
(ترجمة هشام سالمة)؛ وحمدي عبدالعايا :القاهرة :دار الفكر العربي.
الحربتتاوي؛ خولتتة مصتتطفى2011( .م) .أنمتتاط التفاعتتل الصتتفي لمعلمتتي ومعلمتتاأ
الرياضتتياأ فتتي المرحلتتة االبتدائيتتة وأثرهتتا فتتي عكستتاب تالميتتذهم مهتتاراأ الحتتس
العددي .الكلية التربوية المفتوحة؛ مركا الموصل؛ العرام.
حسنين؛ خولة يوسف حستن2011( .م) .فاعليتة برنتامج تعليمتي اتائم علتى التتعلم
المستتتند علتتى التتدما فتتي تحستتين التحصتتيل واكتستتاب المفتتاهيم العلميتتة وزيتتادة
الدافعيتتة للتتتعلم لتتدى طلبتتة المرحلتتة األساستتية فتتي العلتتوم .رستتالة دكتتتوراه غيتتر
منشورة؛ كلية الدراساأ العليا؛ الجامعة األردنية.
حستتين؛ أحمتتد خليفتتة2010( .م) .فاعليتتة استتتخدام األلعتتاب التعليميتتة فتتي تتتدريس
الرياضياأ لتالميذ الصف اليالث االبتدائي لتنميتة تحصتيلهم للرياضتياأ واكتستابهم
مهتاراأ الحتس العتتددي؛ رستالة ماجستتتير غيتر منشتورة .معهتتد الدراستاأ التربويتتة؛
جامعة القاهرة.
حسين؛ محمتد (2008م) .التذكاطاأ المتعتددة؛ أنتواع العقتو البشترية .القتاهرة :دار
العلوم.
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الحوأ؛ فريا 2013( .م) .مستاهمة تعلتيم الرياضتياأ بتاللوح التفتاعلي فتي تطتوير
الحس العددي لدى طالب المدرسة االبتدائية .استكماالً لمتطلباأ متنح اللقتب اليتاني
M.E.d.؛ أكاديمية القاسمي؛ كلية أكاديمية التربية.
الخالتدي؛ مهتا راشتتد2012( .م) .وااتع الممارستاأ التدريستتية لتنميتة مهتاراأ الحتتس
العتتددي لتتدى تلميتتذاأ الصتتف الستتادف االبتتتدائي .رستتالة ماجستتتير غيتتر منشتتورة؛
جامعة الملك سعود؛ كلية التربية؛ الرياض.

الرويلي؛ خالد بن صالح رشيدان2014( .م) .فعالية برنامج اائم على نظرية التتعلم
المستند على الدما لتدريس العلوم في تنمية مهاراأ التفكير اإلبداعي لتدى الطتالب
الموهوبين بالصف األو المتوستط .رستالة ماجستتير؛ كليتة التربيتة؛ جامعتة الملتك
خالد؛ أبها؛ المملكة العربية السعودية.
الريماوي؛ محمد عودة؛ و خرون2006( .م) .علم النفس العتام؛ ط1؛ عمتان؛ المملكتة
األردنية الهاشمية :دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

الابيدي؛ معينتة بنتت ستعد أحمتد2014( .م) .أثتر استتخدام األلغتاز الرياضتياتية فتي
تنميتتة الحتتس العتتددي فتتي مقتترر الرياضتتياأ لتتدى تلميتتذاأ الصتتف الرابتتع االبتتتدائي
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توظيف تلعيب التعليم ) )Gamificationفي تنمية المفاهيم الهندسية لدى طالبات
الصف الثاني المتوسط بمدينه ينبع
ايمان عبدالله عسيري – رافدة اليف الوايف

إدارة التعليم بمحافظة ينبع
المستخلص:
يهدف البحث على توظيف تلعيب التعليم في تنمية المفتاهيم الهندستية لتدى طالبتاأ
الصتتف اليتتاني المتوستتط بمدينتته ينبتتع ؛ وتكونتتت عينتتة البحتتث متتن( )33طالبتتة متتن
طالبتتاأ الصتتف اليتتاني المتوستتط بمجمتتع عتتدان حيتتث تتتم اختيتتار المدرستتة بطريقتتة
اصدية؛ وتم عجراط البحث فتي الفصتل الدراستي اليتاني متن العتام الدراستي /2015
2016م؛ اعتمد البحث على المنهج الشبه تجريبي؛ واد استطخدم التصتميم التجريبتي
نظتتام المجمتتوعتين (التجريبيتتة والضتتابطة) متتع تطبيتتق أدواأ البحتتث والمتميلتتة فتي
اختبار للمفاهيم الهندسية من ععداد الباحيتين -ابلياً و بعدياً على مجموعتي البحث؛
واد أسفرأ نتائج البحث عن وجود فروم ذاأ داللة عحصتائية بتين متوستطي درجتاأ
المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي عنتد مستتوى داللتة (α) ≥0.05
لصتتالح المجموعتتة التجريبيتتة؛ ؛وكمتتا توصتتلت النتتتائج عتتن وجتتود فتتروم ذاأ داللتتة
عحصائية عند مستوى الداللتة(α) ≥0.05بتين متوستط درجتاأ المجموعتة التجريبيتة
القبلي والبعدي الختبار المفاهيم الهندسية لصتالح التطبيتق البعتدي؛ باإلضتافة علتى
وجود أثر ذو داللة احصائية كبير لتطبيق استراتيجية تلعيب التعليم علتى المجموعتة
التجريبية ؛ واد أختتم البحث بعدد من التوصياأ والمقترحاأ في ضوط ما أسفر عنته
من نتائج.
كلمات مفتاحية :تلعيب التعليم؛ المفاهيم الهندسية.
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Abstract
This research aims to dedicate Teaching with Gamification to develop the
engineering concepts of second grade students of elementary school in
Yanbu. A sample of 33 female students was formed in Adan Educational
Complex. The school was chosen intentionally. The research took place
in1025/1026AD. It adopted the Semi_ empirical approach using the
experimental and the controlled groups with the application of the
research tools, which depends on testing the engineering concepts
prepared by the researchers on the two research groups before and after
the experiment. The results show statistically significant differences
between the average grades of the experimental and. the controlled
groups at the significance level of (0.05≥ α) in favor of the experimental
group. Also the results show statistically significant differences at the
significance level of (0.05≥ α) between the average grades of the
Experimental group before and after using the application of testing the
engineering concepts for the favor of the after experiment application.
Besides ,there was a huge statistically significant effect when using
Teaching With Gamification application on the experimental group .The
research ends with many different recommendation and suggestions on
the shades of the research results.

Key Words: Teaching with games. Engineering concepts
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المقدمة:
يطحظى التعليم العام بأهمية كبيرة ومكانة مرمواة في سلم النظام التعليمي لتدوره
في تحقيق التقدم لجميع دو العتالم باعتبتاره المستؤو األو والمباشتر فتي تاويتد
الفترد بالمهتتاراأ والقتدراأ والكفتتاطاأ المختلفتة التتتي تعينته علتتى الوفتاط بمتطلبتاأ
الحياة المستقبلية؛ وذلك لن يكون في ظتل النظتام التعليمتي التقليتدي التذي اوامته
الموضوعية والوااعية وعنما عن طريق تبني سياسياأ تعليميتة جديتدة تستاهم فتي
تكوين العقلية المستقبلية والتي تصف التعليم في المستتقبل بأنته يجتب أن يكتون
تعليماً تواعياً؛ تشاركياً؛ نااداً؛ عبداعياً؛ مستمراً (سليمان؛.)2007
وترى دراستة أبولتوم ( )2006أن استتيمار اإلمكانيتاأ الحاستوبية متن ستماأ العصتر
الحتتالي؛ حيتتث يعتبتتر أستتلوب الوستتائط المتعتتددة اليتتوم واحتتدًا متتن صتتور تكنولوجيتتا
التعليم الحديية في مجا تعليم الرياضياأ؛ التذي بهتا انتقتل التتدريس متن طرائتق
وأساليب تقليدية؛ على أساليب متطورة حدييتة تستاعد المتتعلم علتى امتتالك مهتاراأ
التفكيتتر العلمتتي المنطقتتي المتتنظم (التتدويري؛ .)۲۰۱۰وشتتغلت اضتتية ...التجستتيد ال
التجريد ...التربويين القائمين بالعملية التعليمية وخاصة فتي متادة الرياضتياأ حيتث
أوضتتتتتتحت دراستتتتتتة فيندكامتتتتتتديالري وستتتتتتباي وفتتتتتتانلر وفتتتتتتراين ودامتتتتتتي
( )Vandecandelaere;Speybroeck;Vanlaar;fraine& Damme,2012أن تعلتتيم
الرياضتتياأ يتضتتمن ثتتالب مكونتتاأ رئيستتية وهتتي :الرياضتتياأ األكاديميتتة؛ التمت تع
بالرياضتتياأ؛ والقيمتتة المتصتتورة لتعليمهتتا؛ وأن المكتتونين األختتريين يتطلتتب بيئتتة
نشطة تتمركا حو المتعلم .واتد ذكترأ دراستة كتاب وكيترب وكتون Kapp, CIRM
))&. Coné.2012انه مع التقدم الهائل الذي نعيشه اليوم في انتشار الكبير ألجهتاة
اإللكترونية بمختلف اسماطها وتعدد خصائصها ؛ أصبح من السهل جداً ان يقتنيها أي
متعلم ويجيد استخدامها لمتا تحتويته متن مييتراأ تعمتل علتى جذبته لهتا وتايتد متن
رغبته في امتالكها ببغية اللعب .
واد أوصت دراستة كتال متن جلتوفر (Glover )2013؛ بتافوردأ )Pavoordt (2006أن
في استغال التقنيتة فتي التعلتيم يعكتس جانتب عيجتابي علتى المتواد العلميتة عامتة
والرياضياأ خاصة؛ حيث تعمل على عشراك أكير من حاسة لدى المتعلم مما يتتيح لته
ال أوسع للمالحظة والتفكير واالكتشاف والفهم على جانب عكساب المعرفة.
مجا ط

وأكد الخطيب ( )2011والمشهداني ( )2011بضرورة االهتمام بالمفتاهيم الرياضتية
و الهندسية و التركيا على عملية تكوينه من خال التتدرج فتي تعلتيم المفهتوم متن
مرحلة التجريد التي تميل الخصائص المشتركة في عناصر المفهوم
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ال
ثم مرحلة التعميم التي تبرز فيها العناصتر الجديتدة المنتميتة التى المفهتوم؛ وصتو ً
الى مرحلة التمييا .وبالرغم من أهمية الهندسة الرياضتية ومفاهيمهتا عال أن تعلمهتا
يواجه العديد من الصتعوباأ ؛ فقتد أوصتت دراستة الحربتي( )1431بضترورة تفعيتل
استخدام األلعاب التعليمية االلكترونية في تعليم مناهج الرياضتياأ لجميتع المراحتل
التعليمية كافة وخاصة في مرحلة االبتدائيتة باعتبارهتا االستاف التذي يبنتي فواته ؛
وأكدأ دراسة العايتدي( )2003أن عتدم وضتوح المفتاهيم متن أكبتر المعواتاأ التتي
تقتتف فتتي وجتته الطتتالب أثنتتاط ايتتامهم بحتتل المستتائل الهندستتية ممتتا يتتؤدي لتتتدني
التحصيل الدراسي لديهم واكتسابهم اتجاهاأ سلبية نحو تعلم الهندسة .
وعليه تجد الباحيتان أن ثمة حاجة حقيقة بارزة لتنمية المفاهيم الهندسية وذلك عن
طريق توظيف استراتيجية تلعيب التعليم لتجنتب الغمتوض فتي استتيعاب المفتاهيم
والقوانين الهندسية فهي تعد اللبنة االساسية التتي متن خاللهتا تتتمكن الطالبتة متن
حل المسائل الهندسية بكل مستوياتها بيسر وسهولة.
مشكلة البحث:

تميلت مشكلة البحث الحالي فتي "التعترف علتى أثتر توظيتف تلعيتب التعلتيم فتي
تنمية المفاهيم الهندسية لدى طالباأ الصف الياني المتوسط بمدينة ينبع"؛ واد تتم
التأكد من وجود هذه المشكلة من خال عدة نقاط وهي:
 خبرة عحدى الباحيتين حيتث تعمتل كمعلمتة رياضتياأ حيتث الحظتت اثنتاط ايامهتا
بتدريس وحدة القياف :المستاحة والحجتم تتدني وضتعف فتي مستتوى تحصتيل
طالبتتاأ الصتتف اليتتاني متوستتط؛ وللتأكتتد متتن مالحظتهتتا اامتتت بمراجعتتة نتتتائج
األعتتوام الستتابقة لتتأكتتد متتن نتتتائج تحليتتل اإلحصتتائياأ ل عتتوام الستتابقة متتا
الحظتته؛ وتعتاي الباحيتتة ذلتك علتتى الصتعوبة فتي استتتذكار الطالبتاأ للمفتتاهيم
الهندستتية نتيجتتة تجريتتد هتتذه المفتتاهيم ممتتا يستتبب عتتدم الفهتتم الكامتتل لهتتا
باإلضافة الي تطبيقها بصورة مستمرة.
 عجتتراط استتتبيان استتتطالعي علتتى عينتتة متتن المعلمتتاأ بلتتف اوامهتتا ( )53معلمتتة
رياضياأ في المرحلة المتوسطة والذي تكتون متن أربعتة محتاور رئيستية؛ حيتث
استتتهدفت الباحيتتتان متتن خاللتته التأكتتد متتن دور تفعيتتل التقنيتتة فتتي استتتيعاب
الطالباأ للمفاهيم الهندسية .واد أسفرأ نتائجه عما يلي
 أوضحت نسبة (60؛ )%4أن للتقنية دور كبير في تمكتن الطالبتة متن حتل المستائلالهندسية بسرعه وعتقان.
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أوضحت نسبة (52؛ )%8أنهن بحاجة علتى التتدريب فتي كيفيتة تفعيلهتا؛ بينمتا أشتاربعضتتهن بنستتبة (4؛  )%26علتتى عتتدم امتتتالكهن للواتتت الكتتافي فتتي تقتتديم التغذيتتة
الراجعة لكل طالبة والتأكد متن عكستابهن القتدرة علتى حتل المستائل المعطتاة اثنتاط
الحصة.
ارجعت نسبة (52؛ )%8سبب عاوف المعلمتاأ عتن تفعيتل التقنيتة فتي الحصتة علتىعتتدم تتتتوفر مستتتتلاماأ التفعيتتتل ممتتتا يستتتدعي ان تقتتتوم المعلمتتتة بشتتتراط هتتتذه
المستلاماأ على نفقتها الخاصة ويكون عبأً مادياً عليها.
 وذهبت نسبة (94؛ )%2على تأييد وجتود بترامج ترفيهيتة تعليميتة رياضتية مستاندةللمعلم وللطالب والتي تسهم في تحقيق األهداف التعليمية على الوجه األكمل.
نتائج عديد من الدراساأ والتي توصلت على وجود ضعف وتدني لدى المتعلمتين فتي
استيعاب المفاهيم الهندسية ميل :دراسة العايدي()2003؛ ودراسة العنتاي ()1431؛
ودراسة عبراهيم ()2015

توصياأ بعض الدراساأ الستابقة بضترورة االهتمتام بتوظيتف استتراتيجية تلعيتب
التعلتتيم ميتتل دراستتة كتتال متتن الحربتتي()1431؛ جلتتوفر (Glover )2013؛ كتتابونتو
وايروب واوأ ( Caponetto, Earp & Ott (2014
وبنتتاط علتتى متتا ستتبق عرضتته رأأ الباحيتتتان ضتترورة استتتحداب استتتراتيجية جديتتدة
والمتميلة في تلعيب التعليم للتغلب على المشكلة الحالية.
تساؤالت البحث:
تمثل السؤال الرئيس للبحث في:
" ما أثر توظيف تلعيب التعلتيم فتي تنميتة المفتاهيم الهندستية لتدى طالبتاأ الصتف
الياني المتوسط بمدينة ينبعا"
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية؛

 .1هتتل توجتتد فتتروم ذاأ داللتتة عحصتتائية عنتتد مستتتوى الداللتتة (α) ≥0.05بتتين
متوسطي درجتاأ المجموعتة التجريبيتة ودرجتاأ المجموعتة الضتابطة فتي التطبيتق
البعدي الختبار المفاهيم الهندسيةا
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 .2هل توجد فروم ذاأ داللة عحصائية عند مستوى الداللتة (α) ≥0.05بتين متوستط
درجتتاأ المجموعتتة التجريبيتتة القبلتتي والبعتتدي الختبتتار المفتتاهيم الهندستتية لصتتالح
التطبيق البعديا
 .3ما أثر توظيف تلعيب التعليم في تنميتة المفتاهيم الهندستية لتدى طالبتاأ الصتف
الياني المتوسط بمدينة ينبعا
أهمية البحث:

اد يفيد البحث الحالي الفئاأ التية:
الطالبات :في استيعابهن للمفاهيم الهندسية وحل المسائل بسرعة وعتقان.
المعلمات :في استيمار تقنيتة تلعيتب التعلتيم فتي تتدريس وحتدة القيتاف :المستاحة
والحجم والتي تساعد على جعل العملية التعليمية أكير تشويقا وجذبا.
القائمين على العملية التعليمية :في توجيه انتباههم نحو أهمية توظيتف استتراتيجية
تلعيب التعليم داخل المقرراأ الدراسية.
الباحثين :في توجيه أنظارهم نحو استتراتيجية تلعيتب التعلتيم ومبترراأ استتخدامها
في العملية التعليمية وامكانية تطبيقها لحل مشكالأ تعليمية اخرى.
أهداف البحث:
يهدف البحتث الحتالي التى التعترف علتى "أثتر توظيتف تلعيتب التعلتيم فتي تنميتة
المفاهيم الهندسية لدى طالبتاأ الصتف اليتاني المتوستط بمدينته ينبتع"؛ وذلتك متن
خال االتي:
 .1التعرف على الفرم بين متوسطي درجاأ المجموعة التجريبية ودرجاأ المجموعة
الضابطة في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الهندسية.
 .2التعرف على الفرم بين متوسط درجاأ المجموعة التجريبية في التطبيتق القبلتي
والبعدي لصالح التطبيق البعدي
حدود البحث:

تم تنفيذ البحث الحالي ضمن الحدود التالية:
الحدود الموضوعية :ااتصر البحث الحالي على بعض المفاهيم الهندستية فتي وحتدة
القياف :المساحة والحجم.
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 .2الحتتدود الامانيتتة :طبتتق البحتتث فتتي الفصتتل اليتتاني متتن العتتام ا دراستتي-1436
1437هت.
 .3الحدود المكانية :طبق البحث بمتوسطة عدان بمدينة ينبع.
 .4الحتتدود البشتترية :حاجتتة الطالبتتاأ علتتى التتتدريب الفعلتتي لوحتتدة القيتتاف والحجتتم
وممارستها باللعب؛ بد من العروض التقديمية التي تعرض داخل الفصل متن ابتل
المعلمة.

مصطلحات البحث
تلعيب التعليم Gamification
يعرفها حسين وهانك وسومان (Hsin, Huang & Soman )2013بانها "المتعة التي
تعمل على تغييتر الستلوك ل فضتل؛ ويقصتد بهتا التغلتب علتى التتردد وكستر حتاجا
الخوف وعشراك المتعلم فيها للوصو على النتائج المطلوبة"

ويعرفها(Glover )2013بأنها " النشتاط التذي يرتكتا علتى تحقيتق هتدف واحتد وهتو
الفوز في فترة زمنية محددة"
وتعرفتته الباحيتتتان اجرائيتاً بأنهتتا "مجموعتته متتن المهتتام تعطتتى للطالبتتة عتتن طريتتق
شخصتتية كرتونيتتة تلامهتتا بإنهتتاط المهمتتاأ دون الواتتوع فتتي أي خطتتأ لتتتتمكن متتن
االنتقا الى الخطوة التي تليها "
المفاهيم الهندسيةEngineering Concepts :
يعرفهتتا العنتتاي ( )1433بأنتته "بنتتاط عقلتتي أو صتتورة عقليتتة تتكتتون متتن تجريتتد
للخصائص المشتركة بين مجموعه من األشياط المدركة بالحواف؛ يعبتر عنهتا برمتا
أو اسم له داللة معينة ميل :التوازي؛ التعامد؛ الميل ....عل "
ويعرفها عبراهيم ( )2015بأنهتا " اتدرة المتتعلم علتى تمييتا المفهتوم الهندستي متن
حيث الشكل والخواص الممياة له من بين المفاهيم الهندستية المشتابهة؛ واستتنتاج
الحتتاالأ التتتي تنطبتتق أوال تنطبتتق علتتى المفهتتوم؛ وتعكتتس علتتى المتتتعلم القتتدرة
بتوظيف المفهوم الهندسي في حلو التمارين والتطبيقاأ"
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وتعرفها الباحيتان اجرائيتاً بأنهتا "التصتور التذهني التذي يتكتون لتدى الطالبتة نتيجتة
تعميم صفاأ وخصائص المفهوم الهندسي والتي تتيح لها القدرة على توظيفها في
حل المسائل الهندسية جديدة وذلك من خال محاكاتها للوااع ".
فرضيات البحث
ال توجد فروم ذاأ داللة عحصتائية عنتد مستتوى الداللتة ( ،)0,05 ≥αبتين متوستطي
درجتتاأ المجموعتتة التجريبيتتة ودرجتتاأ المجموعتتة الضتتابطة فتتي التطبيتتق البعتتدي
الختبار المفاهيم الهندسية.

 .2ال توجد فروم ذاأ داللة عحصائية عند مستوى الداللة () ،)0,05 ≥αبتين متوستط
درجتتاأ المجموعتتة التجريبيتتة القبلتتي والبعتتدي الختبتتار المفتتاهيم الهندستتية لصتتالح
التطبيق البعدي.
.3ال يوجتتد أثتتر ذو داللتتة احصتتائية كبيتتر لتطبيتتق استتتراتيجية تلعيتتب التعلتتيم علتتى
المجموعة التجريبية.
ثانياً :اإلطار النظري
المحور األول :تعليب التعليم
يتناو المحور الحالي تلعيب التعليم من حيتث :الفترم بتين التعليتب والتتعلم باللعتب
وااللعاب؛ اواعتد تطبيقته؛ ومبترراأ استتخدامه؛ ومعواتاأ تفعيلته واخيترًا النظريتاأ
التي استند عليها.
 .1الفرم بين التعليب والتعلم باللعب واأللعاب

يعد مفهوم التلعيب من المفاهيم الحديية في مجا تكنولوجيا التعليم حيث عرفتهتا
القحطتتاني ( )2016بانتته "تطبيتتق عناصتتر اللعتتب فتتي مواتتف غيتتر ترفيهتتي؛ وتطعتتد
المفتتاهيم التاليتتة :التلعيتتب والتتتعلم باللعتتب واللعتتب؛ متتن المفتتاهيم الشتتائكة لتتدى
المعلمين أو الباحيين في هذا المجا والتي اد يصعب علتى الكييتر التفريتق بينهتا"؛
واد أوضح مواع eLearning Industryالفرم بين التعليب والتعلم باللعتب و األلعتاب
من خال الجدو االتي:
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جدول ( )1الفرق بين التعليب والتعلم باللعب واأللعاب

التعليب Gamification
استخدام عناصر اللعب
(النقاط – األوسمة –
المستوياأ – التحدياأ -
التنافس) في مواف تعليمي
أو اد تكون فقط مجموعة
من المهام والتحدياأ يمطنح
عليها الطالب نقاطاً عند
عحرازها.

التعلم باللعب
Learning Game-based

األلعاب
Games

اللعب يهدف
بشكل رئيسي
استخدام اللعبة كداعم
على المتعة
للعملية التعليمية ولها أهداف
والمرح واد
تعليمية.
يكون بقواعد
محددة أو بدونها

ليس بالضرورة وجود فوز أو
خسارة ألن الهدف هو زيادة
الدافعية وابو مايد من
التحدياأ وبالتالي التقدم في
احراز المايد من النقاط

لي بالضرورة وجود فوز او
خسارة ألن الهدف هو زيادة
دافعية الطالب والتعلم
كنتيجة نهائية

الفوز والخسارة
جاط من اللعبة

تصميم التعليب سهل وال
يتطلب تكاليفاط مادية

تصميم األلعاب صعب ومكف
مادياً

تصميم األلعاب
صعب ومكلف
مادياً

القصة والمشاهد تكون
مرتبطة بأهداف الدرف

القصة واالحداب
المتسلسلة جاط
من العبة

يركا على اكتساب المفاهيم
والمعلوماأ

الهدف هو
المتعة والمرح

عناصر اللعب تضاف ألي
مواع او تطبيق كنظام ادارة
تعلم او أي نظام اخر
يركا على تغير السلوك
ليصبح أكير ايجابية
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مما سبق ترى الباحيتان ان هناك تشابه كبيتر فتي استتخدام عناصتر تصتميم اللعبتة
لتعايا التعلم حيث انه جميعها تحو المحتوى العلمتي التى لعبتة جتادة والتتي يكتون
معالمها غالباً عن مشاكل العالم الحقيقة وتحويلها الى لعبة يسهل فهمها والمحاولتة
إليجاد حل لهذا المشكلة مما يعمل على جعل االنشتطة داختل او ختارج الفصتل أكيتر
متعة واستيعاب ًا وأيسر فهما وادراكاً.
فضال عن ذلك تجد الباحيتان أن استراتيجية التلعيب تشتبه بترامج األلعتاب التعليميتة
كييراً؛ حيتث تطعتد متن أكيتر البترامج شتيوع ًا التتي يتتم عتن طريقهتا تشتويق الطتالب
وجعلهم يتعلمون باللعب؛ فهي تتضمن في سيااها مفهوم أو مهتارة معينتة؛ تستاعد
على تحقيق المشاركة االيجابية التي بدورها تؤدي على زيادة االهتمام والتركيتا متن
ابل المتعلم علتى النشتاط التذي يمارسته؛ وكمتا تنمتي القتدرة علتى حتل المشتكالأ
واتخاذ القرار والمرونة والمبادرة والميابرة والصبر.
.2اواعد تطبيق التلعيب
أكتدأ دراستة كتال متن ) (Hsin, Huang & Soman, 2013:7أنته متن أجتل أن تحقتق
اللعبة األهداف المرجوة؛ البد ان تتبع خمس خطواأ وهي:
فهم
احتياجات
الجمهور
المستهدف

تحديد أهداف
التعلم

الخبرات
السابقة

تحديد
الموارد
المتاحة

تطبيق عناةر
التعليب بدقة
وتسلسل

واد ذكرأ دراسة )kim (2012أن التعليب يقوم علتى نفتس أستس تصتميم األلعتاب
والتي لخصتها في النقاط التالية:

 .1وجود المستوياأ توضح مدى تقدم المتعلم.
 .2احتساب النقاط على شكل أوسمة أو نجوم تمنح عند اجتياز أو القيتام بعمتل رائتع
ومميا.
 .3تفعيل عنصر المنافسة كإتقان مهارة ما أو تجاوز مرحلة معينة.
 .4توفير لوحة للمتقدمين في اللعبة تعرض المستوياأ التي تجاوزها.
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واد راعت الباحيتان هذه القواعد اثناط اإلعداد والتصتميم للتلعيتب وهتذا متا سيتضتح
بصورة مفصله في الجاط الخاص بالتصميم التعليمي وفق نموذج ADDIE

 .3مبرراأ استخدام التلعيب
توصتتلت دراستتة كتتال متتن( )Glover,2013و( )Lee&Hammer,2011علتتى المبتترراأ
التاليتة التتتي تعمتتل علتى عثتتراط المتتادة التعليميتة لتتدى المتتتعلم؛ وتمنحته الحريتتة فتي
التعلم وفق ادراته وعمكانياته بمتعة وعتقان وهي كالتالي:


تعمل على تحفيا المتعلم على التعلم الذاتي المستمر.



ععطائه شخصية افتراضية تمكنه من االنتقا واإلبحار بين مستوياأ اللعبة.



التعلم عن طريق المحاولة والخطأ مما يعاز االيجابية لديه.



مضاعفة الفرص لايادة المتعة والفرح في الفصل الدراسي.



التعلم بواسطة وسائل تعليمية ترفيهية مختلفة.



ربط التعليم بالحياة الوااعية والتطبيق العملي.



توفير مجموعة مناسبة وغير محدودة من المهام للطالب.



علهام الطالب الكتشاف دوافعهم الذاتية نحو التعلم.

 تطوير مهاراأ حل المشكالأ بمرونة وعبداع من خال تجتاوز المراحتل للوصتو
الى النهاية.

.4معوااأ تفعيل التلعيب في التعليم
بتتالرغم متتن المبتترراأ التتتي تستتتدعي توظيتتف استتتراتيجية تلعيتتب التعلتتيم ف تي
العملية التعليمية سواط داخل الفصل الدراسي أو خارجه؛ كونها تواجه معوااأ تحو
دون تطبيقها مع المتعلمين؛ واد أوضتحت دراستة ( )Caponetto, Earp & Ott,2014
ودراسة ( )Glover,2013بعضها وهي:
 تتطلب اإللمام بقواعد وأسس تطبيق األلعاب التفاعلية :التدرج متن الجتاط للكتل
أو من األسهل ل صعب.

107

 تحليل األهتداف التعليميتة لتحديتد المهتاراأ المطلتوب تحقيقهتا متن ختال هتذه
اللعبة.

 توفر األدواأ الالزمة المتميلة في عرض مدى تقدم المتعلمين بواستطة النتتائج
الذي يحصل عليها.
 عتتدم اتتدرة بعتتض المعلمتتين علتتى دمتتج التستتلية فتتي عمليتتة التتتعلم بتتالطرم
الصحيحة.
 الخبرة في تصميم الشاشاأ بشكل واضح ومفهوم.

 اإللمام بلغاأ البرمجة المطلوبة لكتابة أكتواد اللعبتة ممتا يضتمن عتدم مواجهتة
المتعلم ألي خطأ أثناط التشغيل.
 احتياجها للكيير من الوات والجهد في حالة كان مستوى األلعاب صعب جداً.
.5النظرياأ التي تقوم عليها تقنية التلعيب
استتندأ عتدد متن الدراستاأ ميتل دراستة ) Kapp, CIRM &. Coné, 2012).
ودراستتة ( )Pavoordt,2006التتتي النظريتتاأ التتتي تقتتوم عليهتتا استتتراتيجية تلعيتتب
التعليم وأنه بمجرد ممارسته لها سواط لغرض التعليم أو للترفيه فإنها تقوم على:
 النظريتة البنائيتة Constructivism Theory:وفيهتا يعتمتد المتتعلم علتى نفسته
ببناط تعلمه من خال عكستاب معرفتة جديتدة علتى أستاف معرفتة ستابقة؛ حيتث
توفر لته التدعم واإلرشتاد المستتمر الفتوري حتتى يتتمكن متن اجتيازهتا بسترعه
وعتقان.

 نظرية الدافعية Motivation Theory:تؤثر في ستلوك المتتعلم نحتو المعلومتاأ
ومعالجتها؛ حيتث تحتتوي علتى مييتراأ تعليميتة والمتميلتة بنصتوص أو صتور أو
صوأ تحفياي ومشجع وذلك بهدف توصيل المحتوى بشكل مناسب؛ مما يضتمن
التتترابط والتجتتانس المحكتتم فتتي المعتتارف المقدمتتة لتته علتتى صتتورة مهتتاراأ أو
مفاهيم عليه ااتنائها.
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المحور الثاني :المفاهيم الهندسية
.1مداخل تنمية استيعاب المفاهيم الهندسية
ذكتترأ دراستتة عبتتراهيم ( )2015:463ودراستتة حمتتاة ( )2010النمتتاذج التتتي يمكتتن
االعتماد عليها في تقديم المعلم للمفاهيم بغرض التأكيد على االستيعاب في:
 النمتوذج المتتدمج :يعتمتتد علتى تقتتديم المعلتتم األميلتة وغيتتر األميلتتة ذاأ الصتتلة
بتتالمفهوم بصتتورة مندمجتتة وتتتتم منااشتتتها متتع المتتتعلم الستتتخالص معنتتى
المفهوم وخصائصه.

 النموذج االنتقالي :يقتدم فيته األميلتة المرتبطتة بتالمفهوم فقتط؛ ويستتند علتى
التداخل في تقديم األميلة واألميلة مما ييير نوع من االرتباط لدى المتعلمين.
 النموذج التبادلي :يشابه النموذج االنتقالي على أنه يعقبه تباد األدوار متن ابتل
المتعلمتتين تعبتتر عتتن استتتيعابهم لطتترح األميلتتة متتن اتتبلهم دون االعتمتتاد علتتى
المعلم.
وتتترى الباحيتتتان أن ععطتتاط األميلتتة متتن ابتتل المعلتتم ال يكفتتي نظتترا لمتتا تميتتا بتته
المفتاهيم الهندستية متن تجتترد واحتياجهتا للخيتا فتي فهمهتتا؛ وأنته البتد متن تخيتتل
عنصر خارجي يضع الطالبة في عالم افتراضي يحتاكي الوااتع عتن طريتق شخصتية
كرتونية لتساعدها على استيعاب المفاهيم بطريقة صحيحة ومنطقية.
 .2تقويم تعلم المفاهيم
هناك نموذجان شائعان في اياف مدى تعلتم المتتعلم للمفتاهيم؛ كمتا يتذكرها كتل
من أبو زينة ( )2010والعناي ( )1433وهما:
أوالً :نمتوذج ديفتيس ( Davis Model,1978):يقتوم النمتوذج فتي اكتستاب المفتاهيم
على مستويين
 المستتتوى األو  :يقتتيس اتتدرة المتتتعلم علتتى تمييتتا أميلتتة المفهتتوم متتن ختتال :
ععطاط األميلة؛ التعليل لالختيار هذه األميلتة؛ وتحديتدها متن بتين مجموعتة متن
األميلة المتنوعة والمختلفة السيام.
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 المستوى الياني :يقيس ادرة المتعلم على تمييا خصائص المفهتوم متن ختال
تحديتتد :األشتتياط التتتي يجتتب توفرهتتا فتتي األميلتتة؛ الشتتروط التتالزم توفرهتتا فتتي
المفهوم ليد على المعنى المطلوب؛ الصتفاأ المشتتركة والغيتر مشتتركة بتين
مفهومين؛ ععطاط تعريفاً دايقاً ومحدداً للمفهوم؛ وأخيتراً يتذكر طترم استتخدام
المفهوم في حياتيه اليومية.
ثانياً :نموذج عتقان التعلم  (Mastery Learning Model):وهي تستلام عليته القيتام
بمجموعة من األعما كما في الجدو ( )2وهي:
املعطى

العمل الذي يجب القيام به

أعطى اسم المفهوم

ميا ينطبق عليه مرة وميا ال ينطبق عليه مرة أخرى

أعطى اسم المفهوم

يختار الصفة المرتبطة به؛ والصفة التي ال ترتبط به

اعطى اسم مفهومين

بين العالاة التي تربط بينهما؛ والتي ال تربط بينهما

 .3تفريد التعليم والتعلم حتى التمكن

تختص االستراتيجياأ والبرامج المعدة بالحاسوب في تعليم محتوى الدرف الجديد
من معلوماأ ومهاراأ بشكل فردي؛ وهذا يستاعد المعلتم فتي تحقيتق فوائتد كييترة
للمتعلم والتي حدد خميس (2009؛  )90 :88منها:
 االحتفاظ بأاتل اتدر ممكتن متن المعلومتاأ علتى الشاشتة حتتى ال يشتتت انتبتاه
الطالب.
 ععطاط المتعلم الفرصة للتعلم فكرة متا والتتمكن منهتا ابتل االنتقتا علتى فكترة
أخرى.
 التدرج في تقديم المادة بمستوى متدرج في الصعوبة حتتى يصتل المتتعلم علتى
المستوى المطلوب.
لتتذا يمكتتن النظتتر علتتى البرنتتامج كأنتته معلتتم خصوصتتي علكترونتتي؛ ستتالمة (2007
؛ .)223وذكر الفار ( )2003:61أن الهدف الرئيس متن التتعلم للتتمكن هتو أن يصتل
المتعلم على مستوى من التحصيل ال يصل عليه عادة تحت ظروف التعلم
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الستتائدة فتتي الصتتفوف المدرستتية التقليديتتة؛ حيتتث تعتمتتد علتتى تشتتخيص صتتعوباأ
التعلتيم وتتوفير العتتالج المناستب لكتل وحتتدة تعليميتة؛ واستتخدام أكيتتر متن طريقتة
تدريستتية وأنمتتاط متعتتددة للوصتتو علتتى التتتعلم متتن أجتتل التتتمكن (الحمضتتياأ؛
.)2005:2
وترى الباحيتان أن استراتيجية تلعيب التعليم المعدة بالحاسوب تعتمتد علتى المتتعلم
وخلفيتته العلميتة بشتكل كبيتر؛ وذلتك متتن عتدم الستماح لته باالنتقتا متن المرحلتة
الحالية على المرحلة التالية عال بعد تجاوزه بحل التدريباأ كاملة بداة؛ وهتذا يستاعده
على نقل أثر ما تعلمه على موااف تعليمية عديدة.
الطريقة واإلجراءات
أوال .منها الدراسة:
اتبتع البحتث المتنهج شتبه التجريبتي لقيتاف أثتر المتغيتر المستتقل تلعيتب التعلتيم
)(Gamificationعلى المتغير التابع (المفاهيم الهندسية).
ثانيا .التصميم التجريبي :كما هو موضح بالجدو ( )3التالي:
جدول ( )3المعالجة التجريبية
املجموعة
المجموعة
التجريبية
المجموعة
الضابطة

اختبار
المفاهيم
الهندسية

أسلوب املعالجة

قياس بعدي

قياس قبلي

استخدام استراتيجية تلعيب
التعليم

اختبار المفاهيم
الهندسية

اختبار
المفاهيم
الهندسية

االلقاط باإلضافة على استخدام
الوسائل تعليمية مجسمة

اختبار المفاهيم
الهندسية

ثالثا .مجتمع الدراسة وعينته
أشتمل مجتمع البحث الحالي على جميع طالباأ الصف الياني المتوسط بمدينتة ينبتع.
بينما تميلت العينتة فتي طالبتاأ مجمتع عتدان والتتي تتم اختيارهتا بطريقتة اصتدية
وبطريقة الحصر الشامل تم اعتماد عينة البحث الحالي.
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رابعا :مادة المعالجة التجريبية
تميلت مادة المعالجة التجريبية في تطبيق استراتيجية تلعيب التعلتيم حيتث اعتمتدأ
الباحيتان على لعبة من تصتميمها  -مراعيتة أثنتاط ذلتك القواعتد الستابق ذكرهتا فتي
االطار النظري-؛ والتي تنقسم على ثالب مراحل :المرحلتة األولتى تتكتون متن خمتس
أستتئلة علتتى الطالبتتة اجتيازهتتا كامتتل دون ارتكتتاب أي خطتتأ وعال عليهتتا اعادتهتتا حتتتى
تتمكن منها ؛ وفي حالة تمكنهتا تحصتل علتى الخريطتة التتي تستاعدها علتى اجتيتاز
النهر لتنتقل على المرحلة اليانية والتي تحصل فيها علتى المفتتاح ؛ وأخيتراً المرحلتة
األخيتترة تحصتتل علتتى الكنتتا عنتتد تجاوزهتتا جميتتع االستتئلة الخمتتس بنجتتاح وعتقتتان و
لضمان استتخدام استتراتيجية تلعيتب التعلتيم بصتورة جيتدة اتبعتت الباحيتة نمتوذج
ADDIEفي تصميم البرنامج المقدم للطالباأ من خال المراحل التية:
 .1مرحلة التحليل ( Analysis Stage):وتشمل
 تحليل خصائص المتعلماأ :جميعهن في المرحلة المتوستطة؛ ويمتتلكن أجهتاة
حاستتوب منالتتي؛ لتتديهن الرغبتتة فتتي التعتترف علتتى استتتراتيجية تلعيتتب التعلتتيم
Gamificationوكيفية استخدامها في العملية التعليمية.

 تحديد الحاجاأ التعليمية :تميلت في تدنى ادرة الطالباأ واكتسابهن للمفاهيم
الهندسية.
 تحليل البيئة التعليمية :توفرأ فتي المدرستة معمتل متاود بعتدد أجهتاة تغطتي
عدد أفراد العينة التجريبية؛ واتد واجهتت الباحيتتان صتعوبة تفتر الطالبتاأ متن
الحصص وتم التغلب عليها بالتنسيق مع المعلماأ وتحت عشراف عدارة المدرسة.
 .2مرحلة التصميم ( Design Stage ):وتشمل الخطواأ التية:



تحديد الهدف العام :المتميل في تنمية المفاهيم الهندسية.

 تحديد األهداف التعليمية :تم تحديد األهداف التعليميتة التتي تستهم فتي تنميتة
المفاهيم الهندسية واد بلف عددها ( )15هدفاً.
 تحديد وتنظيم عناصر المحتتوى التعليمتي :تتم تحديتد المحتتوى التعليمتي واتد
تميل في وحدة "القياف :المساحة والحجم"؛ حيث تم تنظيمه بصورة متسلستلة
ومترابطة بحيث يسهم في تحقيق األهداف.
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 نمط اإلبحار :اعتمتدأ الباحيتتان علتى استتخدام أستلوب البرمجتة الخطيتة والتتي
تعتمتد علتتى تقتتديم التغذيتتة الراجعتتة التصتتحيحية وال يستتمح لهتتا باالنتقتتا علتى
المرحلة التالية عال بإتقان المرحلة األولى.
 تصتتميم ستتيناريو اللعبتتة التعليميتتة :والتتذي يوضتتح شتتكل كافتتة شاشتتاأ اللعبتتة
والتتابع في عرض األسئلة والرسائل التعليمية متن :نصتوص مكتوبتة؛ وصتوأ؛
وصور ثابتة؛ كما هو موضح في االَتي :

الشاشة األولى بعد دخول اللعبة ()1

 تحديتد طترم التواصتتل متع الطالبتتاأ :وذلتك متتن ختال وضتتع البريتد اإللكترونتتي
إلحدى الباحيتين داخل اللعبةeman_asery@yahoo.com. :

 تحديتتد استتتراتيجياأ تقتتويم وايتتاف فاعليتتة التتتعلم :وذلتتك متتن ختتال االختبتتار
القبلتتي للواتتوف علتتى مستتتوى الطالبتتاأ ابتتل بدايتتة التتتعلم؛ واالختبتتار البعتتدي
للواوف على مستوى الطالباأ عقب التعلم باالستراتيجية المقترحة.
 مرحلة التطوير  (Production Stage):اامتت الباحيتتان بتحديتد لغتاأ البرمجتة
المناستتبة؛ وكتابتتة النصتتوص؛ وعدراج الصتتور اليابتتتة والمتحركتتة؛ للعمتتل علتتى
تصميم شكل الشاشاأ حيث وضعت التسلسل المبدئي لكيفية االنتقا واإلبحتار
بين هذه الشاشاأ.
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 .3مرحلة التطبيق (Implementation Stage):وهي مهمة لضبط الجتودة؛ متن ناحيتة
تهيئتتة بيئتتة مكتتان تنفيتتذ التجربتتة؛ وعنشتتاط النستتخة األوليتتة متتن اللعبتتة التعليميتتة
المقترحة وفحصها؛ وتجربتها على عدد متن أجهتاة الحاستوب للتأكتد متن صتالحيتها؛
وخلوها من أخطاط التشغيل.
 .4مرحلة التقويم (Evaluation Stage):اامت الباحيتان بعرض اللعبة التعليمية فتي
صتتورتها األوليتتة علتتى أربتتع متتن المختصتتين فتتي مجتتا تكنولوجيتتا التعلتتيم لمعرفتة
رائهتتم حتتو الكفتتاطة التعليميتتة لالستتتراتيجية الموضتتوعة علتتى الحاستتب متتن ختتال
استمارة خاصة بذلك؛ وبعد التأكد من أن اللعبة التعليمية اد مرأ في تطويرها بكل
خطتتواأ النمتتوذج العتتام للتصتتميم التعلتتيم أدي ADDIEأصتتبحت اللعبتتة التعليميتتة
جاهاة لالستخدام في تجربة البحث.
وبذلك يكتون تتم االجابتة علتى الستؤا األو للبحتث والتذي نتص علتى "متا التصتور
المقترح لتوظيف تلعيب التعليم في تنمية المفتاهيم الهندستية لتدى طالبتاأ الصتف
الياني المتوسط بمدينة ينبعا"
خامساً :أداة الدراسة:

تميلت أداة الدراسة في اختبار المفاهيم الهندسية والذي مر بالخطواأ التالية:
 تحديتتد الهتتدف متتن االختبتتار :هتتدف االختبتتار علتتى ايتتاف متتدى تمكتتن الطالبتتاأ
للمفاهيم الهندسية.
 تحديد مواصفاأ االختبار :اعتمدأ الباحيتان على جدو المواصفاأ المعتمد متن
ابل وزارة التعليم لصياغة مفرداأ االختبار.
 صياغة مفرداأ االختبار :صيغت مفترداأ االختبتار فتي صتورة استئلة موضتوعية
وعلتتى الطالبتتة أن تختتتار متتن أحتتد البتتدائل المتاحتتة والتتتي تعبتتر عتتن استتتجابتها
الفعلية.
 تعليماأ االختبار :تم كتابة تعليماأ االختبار في الصفحة األولى؛ واد تم مراعتاة
الصيغة التي كتبت بها لتتالطم مع الفئة العمرية.
 ضبط االختبار :تم ضبط االختبار بإتباع الخطواأ التالية:
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أ -استتطالع أراط المحكمتين :تتتم عترض الصتتورة المبدئيتة لالختبتار علتتى أربعتة متتن
المحكمين لمعرفة رائهم حو ما يلي اياف مفرداأ االختبار لما وضعت متن أجلته؛
صحة مفرداتته متن الناحيتة اللغويتة؛ ارتبتاط العبتارة الفرعيتة بالمجتا ؛ وااتتراح متا
يرونه من عضافة أو حذف أو تعديل؛ وجدير بالذكر أن نتتائج التحكتيم لتم تستفر عتن
أي تعديالأ.
ب -التجربتة االستتطالعية لالختبتار :تتم تجربتة االختبتار علتى مجموعتة استتتطالعية
اوامها عشرة طالباأ ومن خال النتائج التي تم الوصو عليها بعد تصحيح استجاباأ
الطالباأ؛ تم حساب ما يلي:
ثباأ االختبار :لحساب ثباأ االختبار تم استخدام معادلتة ألفتا كرونبتا واتد استتقرأ
النتائج بمعامل ثباأ (952؛) وهي ايمة عالية يمكن الوثوم بها.
زمن اإلجابة على االختبار :واد تم حسابه بحساب مجموع زمن عجاباأ الطالباأ علتى
عددهن؛ واد ادر زمن اإلجابة عشرون دايقة.
سادساً :تنفيذ تجربة الدراسة :وذلك بإتباع الخطواأ التية:
 .1عقد لقاط تمهيدي مع طالباأ الصف الياني المتوسط (مجموعه البحتث) الطالعهتن
على أهداف البحث الحالي وأهميته في استيعاب المفاهيم الهندسية.
 .2تطبيق االختبار التحصيلي ابلياً على عينة البحتث للتأكتد متن عتدم امتتالكهن ألي
خلفيتتة علتتى االختبتتار واتتد أستتفرأ النتتتائج كمتتا فتتي الجتتدو ( )4أنهتتا غيتتر دالتتة عنتتد
مستوى داللة ()0.05
جدول ( )4االختبار القبلي للمجموعتين
المجموعة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

فروق
المتوسطات

درجات
الحرية

قيمة ت

مستوى
الداللة

الداللة
اإلحصائية

التجريبية
الضابطة

2,94
3,00

1,692
1,730

0,143

2,770
9

0,109

0,832

غير داله

.3تطبيق االختبار على المجموعة التجريبية
 .4عجراط المعالجة التجريبية على المجموعة التجريبية وذلك باستخدام استراتيجية
تلعيب التعليم واد استغرات فترة التطبيق أسبوعين بوااع  3حصص في األسبوع.
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 .5استخراج النتائج وتفسيرها ومنااشتها ومن ثم تقييم التوصياأ والمقترحاأ.
سابعاً :أساليب المعالجة اإلحصائية
تم استخدام البرنامج اإلحصائي SPSSاإلصتدار ( )16لعمتل المعالجتاأ اإلحصتائية.
حيتث اامتت الباحيتتان باستتخدام اختبتار "أ" للمجموعتاأ المستتقلة ( Independent
)Samples T-Test؛ اختبتار "أ" للمجموعتاأ المترابطتة ((dependent Samples T-
Test؛ باإلضافة على حساب مربع عيتا (η )²لمعرفة حجم األثر واوة التأثير.
ثامناً :نتائا الدراسة ،مناقشتها وتفسيرها

.1للتحقتتق متتن صتتحة الفتترض األو التتذي يتتنص علتتى " ال توجتتد فتتروم ذاأ داللتتة
عحصائية عند مستوى الداللة ( ،)0,05 ≥αبين متوسطي درجاأ المجموعة التجريبية
ودرجتتاأ المجموعتتة الضتتابطة فتتي التطبيتتق البعتتدي لالختبتتار المفتتاهيم الهندستتية".
اامتتت الباحيتتتان بحستتاب ايمتتة اختبتتار "أ" للمجموعتتاأ المستتتقلة ( Independent
)Samples T-Testكما هو موضح بجدو (:)5
جدول( )5نتائا اختبار(ت) للمجموعة الضابطة والتجريبية بالنسبة لالختبار المفاهيم البعدي
المجموعة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الضابطة

3,12

766؛1

التجريبية

62؛9

101؛3

فروق
المتوسطات

درجات
الحرية

قيمة ت

مستوى
الداللة

الداللة
اإلحصائية

31؛7

30

097؛18

000؛0

دالة

وباستقراط الجدو الستابق يتضتح وجتود فتروم ذاأ داللتة عحصتائية بتين متوستطي
درجاأ المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصتيلي عنتد
مستوى داللة (0؛ )05لصالح المجموعة التجريبيتة؛ حيتث بلغتت ايمتة (أ) (097؛)18
وهتتي ايمتتة دالتتة عحصتتائياً؛ وبنتتاط علتتى ذلتتك يتتتم رفتتض الفتترض الصتتفري؛ وابتتو
الفرض البديل الذي ينص على أنه " توجتد فتروم ذاأ داللتة عحصتائية عنتد مستتوى
الداللة ( ،)0,05 ≥αبين متوستطي درجتاأ المجموعتة التجريبيتة ودرجتاأ المجموعتة
الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار المفاهيم الهندسية ".
وبهذا يكون اد تم االجابة على السؤا والذي ينص على :هل توجد فروم ذاأ داللتة
عحصائية عند مستوى الداللة ( ،)0,05 ≥αبين متوسطي درجاأ المجموعة التجريبية
ودرجاأ المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار المفاهيم الهندسيةا
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 .2التحقق متن صتحة الفترض اليتاني والتذي يتنص علتى "ال توجتد فتروم ذاأ داللتة
عحصائية عند مستوى الداللة ( ،)0,05 ≥αبين متوسط درجتاأ المجموعتة التجريبيتة
القبلي والبعدي لالختبار المفاهيم الهندسية لصالح التطبيق البعتدي" اامتت الباحيتة
باستخدام اختبار "أ"؛ وظهرأ النتائج كتالي:
جدول( )7نتائا اختبار(ت) درجات المجموعة التجريبية بالنسبة لالختبار المفاهيم البعدي
المجموعة
التجريبية

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

القبلي

2,94

1،692

البعدي

9،62

3،101

فروق
المتوسطات

درجات
الحرية

قيمة ت

مستوى
الداللة

الداللة
اإلحصائية

6،68

30

14،3

0،000

دالة

ويظهر الجدو السابق وجود فتروم ذاأ داللتة عحصتائية عنتد مستتوى داللتة (0؛)05
بين متوسط درجاأ المجموعة التجريبية القبلتي والبعتدي لصتالح التطبيتق البعتدي؛
وبناط على ذلك يتم رفض الفرض الصفري وابو الفرض البديل التذي يتنص علتى
"توجتتد فتتروم ذاأ داللتتة عحصتتائية عنتتد مستتتوى الداللتتة ( ،)0,05 ≥αبتتين متوستتط
درجتتاأ المجموعتتة التجريبيتتة القبلتتي والبعتتدي الختبتتار المفتتاهيم الهندستتية لصتتالح
التطبيق البعدي "
وبهذا يكون اد تم اإلجابة على السؤا الذي ينص على "هل توجتد فتروم ذاأ داللتة
عحصائية عند مستوى الداللة ( ،)0,05 ≥αبين متوسط درجتاأ المجموعتة التجريبيتة
القبلي والبعدي لالختبار المفاهيم الهندسية لصالح التطبيق البعدي "ا
 .3التحقق من صحة الفرض اليالث والذي ينص على " ال يوجد أثر ذو داللة احصائية
كبير لتطبيق استراتيجية تلعيب التعليم على المجموعة التجريبية ":

حيث اامت الباحيتان بالتحقق من اياف أثر استخدام تقنية التلعيب بحستاب معادلتة
مربع عيتا (( µ2لقيتاف حجتم األثتر؛ وأظهترأ النتتائج أن بلغتت (0؛ )960وهتي ايمتة
تتجاوز القيمة الدالة (0؛ )15التي وضعت في البحوب التربوية؛ وهذا يد على وجتود
أثر كبير لتقنية التلعيب لدى طالباأ المجموعتة التجريبيتة وعليته يمكتن الحكتم بتأن
التقنية التي وظفتها الباحيتان واامت بإعدادها كانت فعالتة ؛ وأنهتا أستهمت بالفعتل
فتتي تنميتتة المفتتاهيم الهندستتية لتتدى الطالبتتاأ الصتتف اليتتاني متوستتط؛ وعليتته يتتتم
رفض الفرض الصفري وابو الفرض البديل والذي ينص على " يوجد أثر ذو داللة
احصائية كبير لتطبيق استراتيجية تلعيب التعليم علتى المجموعتة التجريبيتة " وهتو
عجابة السؤا الذي ينص على " ما أثر توظيف تلعيب التعليم في تنمية المفاهيم
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الهندسية لدى طالباأ الصف الياني المتوسط بمدينة ينبعا"
تفسير النتائا ومناقشتها
يمكن تفسير النتائج السابقة بذكرها في النقاط التالية:
.1االرتكاز في بناط استراتيجية التدريس على المبتادل االساستية لنظريتاأ التربويتة
والمتميلة في كل من النظرية البنائية ونظرية الدافعية حيث:
 أ .فيما يختص بالنظرية البنائية :اعتماد الطالبة على نفسها في اكسابها معرفة
جديتتدة علتتى استتاف معرفتتة ستتابقة؛ حيتتث تتتوفر لهتتا التتدعم واالرشتتاد المستتتمر
الفوري لتتمكن من اجتيازها بسرعه واتقان.
 ب .فيما يتعلتق بنظريتة الدافعيتة :تأثيرهتا فتي ستلوك الطالبتة نحتو المعلومتاأ
ومعالجتها؛ ممتا يضتمن التترابط والتجتانس المحكتم فتي المعتارف المقدمتة لهتا
على صورة مهاراأ أو مفاهيم عليها ااتنائها.
 .2التصميم الجيد لمادة المعالجة التجريبية (التلعيتب) بنتاط علتى متا ذكتر متن مبتادل
اساسية في اإلطتار النظتري لتلعيتب التعلتيم حيتث اامتت الباحيتتان بتصتميم واجهتة
جذابتتة تحتتتوي علتتى عبتتاراأ تحفيايتتة وتشتتجيعية للحصتتو علتتى الكنتتا بعتتد انهتتاط
الطالبتتة لجميتتع المراحتتل؛ حيتتث ال يستتمح لهتتا باالنتقتتا التتى المرحلتتة التاليتتة عال بعتتد
تجاوزها للمرحلة السابقة لها؛ مما أدى الى اتقان الطالبة للمفاهيم المقدمة.
 .3توفير بيئة تعليميتة مدعمتة بالوستائط المتعتددة متن صتور ونصتوص ومتؤثراأ
سمعية أدأ على تحفيا أكير من حاستة لتدى الطالبتة أثنتاط عمليتة التتعلم ممتا ستاعد
على ترسي ا المفاهيم وجعلها أبقى اثراً.

 .4تتفق نتائج الدراسة الحاليتة متع نتتائج دراستة العنتاي ( )1433ودراستة الحربتي
( )1431و دراستة )Glover,l (2013ودراستة )Lee, J. J. & Hammer, J. (2011فتي
تفعيل واستخدام استراتيجية التلعيب في التعليم لمتا لهتا متن دور كبيتر فتي عيصتا
المعلوماأ بطريقة تفاعليتة و جذابتة ؛ وذلتك الن بيئتة تكنولوجيتا الوستائل المتعتدة
المتفاعلة تسمح لكل باستغرام التامن المناستب لقتدراتها العقليتة؛ وهتذا يايتد متن
تعمقها في استيعاب المفاهيم ويايتد متن تنميتة مهاراتهتا المعرفيتة؛ باإلضتافة علتى
امكانيتها في التوصل على الحلو بنفسها وععطاطها الحرية بإنهاط دراسة موضوع ما
تبعطا "لخطوها الذاتي" ؛ فال تشعر الطالبة سريعة التعلم بالملل وضياع
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الوات ولم تجبر الطالبة بطيئة التعلم على مسايرة الطالباأ سريعاأ التتعلم ؛ وهتذا
ما تؤكده الدراساأ بأن التعلم يحدب بفاعلية حينما يكون المتعلم مستعداً للتعلم.

التوةيات:
في ضوط نتائج الدراسة الحالية توصلت الباحيتان على التوصياأ التالية:
 .1توجيتته مركتتا التتتدريب التربتتوي التتى تتتدريب المعلمتتاأ علتتى كيفيتتة استتتخدام
واستغال األلعاب االلكترونية بما يخدم المتعلم والمنهج الدراسي.
 .2تقديم الدعم المادي والمعنوي للمعلم/ة وذلتك للمستاهمة فتي تطتوير وتحستين
المحتوى التعليمي الرامي مما يضمن جودة التعليم
 .3تاويد المدارف بمعامل تتضمن عددا" كافيا" من األجهتاة باإلضتافة علتى عمكانيتة
تتتوفير األجهتتاة الذكيتتة للطتتتتالباأ للحصتتو عليهتتا بستتعر أاتتل وذلتتك بالتنستتيق متتع
الشركاأ المستوردة لها.
 .4توعية اولياط األمور والطالباأ بأهمية استخدام االستراتيجياأ الحدييتة التتي يتتم
توظيفها تقنياً في التعليم
المقترحات:
من نتائا البحث الحالي تقتر الباحثتان:
 فاعلية تلعيب التعليم في تنمية التفكير الرياضي لدى طالبتاأ المرحلتة اليانويتة
بمدينة ينبع.

 استخدام استراتيجية تلعيب التعليم في تنمية المفاهيم الهندستية لتدى طالبتاأ
صعوباأ التعلم بالمرحلة المتوسطة بمدينة ينبع
 أثر تلعيب التعليم في تدريس مهتاراأ الكستور االعتياديتة لتدى تلميتذاأ الصتف
الخامس االبتدائي بمدينة ينبع.
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القحطتتتاني؛ ستتتحر محمتتتد ( ".)2016التلعيتتتب والتتتتعلم باللعتتتب واأللعتتتاب  :مقارنتتتة
تفصيلية"؛ متاح بتاري  1/2/2017 :على الرابط http://www.new-educ.com/ :
المشتتهداني؛ عبتتاف نتتاجي2011( .م) .تعلتتيم المفتتاهيم والمهتتاراأ فتتي الرياضتتياأ
تطبيقاأ وأميله األردن :دار اليازوري للنشر والتوزيع.
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أثر التدريس بالتلعيب في تنمية المعرفة المفاهيمية ،اإلجرائية؛ في الكسور االعتيادية،
لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي
نورة فائز الشهري

إدارة التعليم بالرياض-ابتدائية آمنة بنت األرقم
ماجستير طرق تدريس رياضيات
المستخلص:

هدف البحث على الكشف عن أثر التدريس بالتلعيب؛ في تنمية المعرفتة المفاهيميتة؛
واإلجرائية في الكسور االعتيادية؛ لدى تلميذاأ الصف الخامس االبتدائي.
واد اتبع البحث المنهج شبه التجريبي؛ وتكوّنت عينته من ( )62تلميتذةً متن تلميتذاأ
الصف الخامس االبتدائي؛ في مدينة الرياض تتم اختيتارهن بطريقتة اصتدية؛ فتي
مجمتتوعتين متكتتافئتين :األولتتى تجريبيتتة؛ واوامهتتا ( )30تلميتتذة درستتن المحتتتوى
الرياضتتي "الكستتور االعتياديتتة" باستتتخدام التتتدريس بالتلعيتتب؛ والمجموعتتة األختترى
ضابطة؛ واوامها ( )32تلميذة درسن نفس المحتوى الرياضتي بالطريقتة المعتتادة؛
في اختبارين ابليأ؛ وبعدي؛ وأسفر البحث عن النتائج التية:
وجتتود فتتروم ذاأ داللتتة عحصتتائية عنتتد مستتتوى ( ،)0,05 ≥αبتتين متوستتطاأ درجتتاأ
تلميذاأ المجموعة التجريبية؛ والضابطة فتي الدرجتة الكليتة -بشتكل عتام-الختبتار
المعرفة المفاهيمية؛ واإلجرائيتة معًتا وفتي الدرجتة الكليتة الختبتار كتل منهمتا علتى
حده؛ لصالح المجموعة التجريبية؛ واد يعاى ذلك على أثر التدريس بالتلعيب.
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Abstract
This research aims to detect the Impact of teaching through gamification
at development the conceptual and procedural knowledge in the ordinary
fractions among the fifth grade elementary students. The research uses
the quasi-experimental approach. The sample consists of (62) fifth grade
elementary female students. The research selects the sample by using
an intentional method from the city of Riyadh. The sample is divided into
two equal groups. The first is an experimental group, which consists of
(30) students. The students of this group study the content of "ordinary
fractions" by using the method of teaching through gamification. The
second is a control group, which consists of (32) students. The students
of this group study the content of "ordinary fractions" by using the usual
method of teaching. The research conducts two tests; pre-test and posttests. The research reaches the following results:
There is no statistically significant differences at the level (0.05≥α)
between the mean scores of students of the experimental group and the
control group in the total score of the conceptual and procedural
knowledge test in general, in addition to the conceptual knowledge and
the procedural knowledge separately. The results in favor of the
experimental group. This result is attributed to the teaching through
gamification.
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مقدمة:
عن تعليم مادة الرياضياأ يرتكا بشكل كبير على معرفة المفتاهيم الرياضتية ألنهتا
اللبناأ األساسية التي تطبنى عليها المعرفة الرياضية.
ويؤكتتد المجلتتس التتوطني األمريكتتي لمعلمتتي الرياضتتياأ علتتى ضتترورة فهتتم؛
واستيعاب األفكتار الرياضتية بشتكل جيتد ) ) NCTM, 2000ألن المفهتوم عذا أكتستب
بشكل سليم صحيح رس في ذهن التلميذ؛ واستقر؛ واستتعان بته علتى رد الفتروع؛
والمسائل عليه؛ وهتذا يستاعد فتي تكتوين تعلتم ذي معنتى عذ أن المفتاهيم الجديتدة
التتتي ستتتتكون لتتدى التلميتتذ؛ تكتتون معتمتتدة؛ ومرتبطتتة بالمفتتاهيم الستتابقة الت تي
تعلمها؛ والتي ال زالت موجودة في ذهنه مما يتؤدي علتى فهتم اإلجتراطاأ التتي يقتوم
بهتا؛ ولكتتن عذا لتتم يتكتون المفهتتوم بشتتكل صتحيح وواضتتح؛ ولتتم يختتان فتتي ذاكتترة
التلميذ؛ فإن ذلك يؤدي على تعلم مؤات ولحظيّ ألن المفتاهيم الجديتدة؛ لتم تترتبط
بمفاهيم مختانة اديمة؛ وبالتالي لن يكون هناك طالاتة عجرائيتة عنتدما يحتتاج لهتا
التلميذ.
واالستيعاب المفاهيمي؛ والطالاة اإلجرائية :هتي عحتدى مكونتاأ البراعتة الرياضتية
التي حددها المجلس القومي للبحوب في الوالياأ المتحدة األمريكية . NRC,2001
وغالبًا ينظر علتى العالاتة بتين استتيعاب المفهتوم؛ والطالاتة اإلجرائيتة كمتنافستين
على االهتمام في الرياضياأ المدرسية؛ وهذه النظرة التي تطظهر المهتاراأ كمضتادة
للفهم؛ تنشئ انقسامًا خاطئًا؛ فهما مكونان متداخلًا ومترابطان؛ والشكل ( )1يوضتح
ذلك:

استيعاب
املفهوم

الفهم يجعل تعلم المهارات أسهل وأقل عرضة لألخطاء
الشائعة والنسيان

البد من امتالك الطالب لمستوى معين من المهارة؛
ليستوعبوا الكثير من المفاهيم الرياضية
شكل ( :)1تداخل وترابط استيعاب المفهوم والطالقة اإلجرائية
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الطالقة
اإلجرائية

(المعيم والمنوفي؛)2014
ومتتن الضتتروري استتتتخدام أستتاليب؛ وعستتتراتيجياأ التتتتعلم النشتتط فتتي تتتتدريس
الرياضياأ ألنها تعمل على استيعاب المفاهيم الرياضية؛ وزيادة الطالاة اإلجرائيتة
مما يؤدي على رفع مستوى التحصيل لدى التالميذ؛ وهذا يتفق مع ما توصل عليته كتل
من صقر ( )2016والمهداوي ( )2013والساعدي ( )2011حيتث توصتلوا علتى وجتود
فروم دالة عحصائيًا عنتد تتدريس الرياضتياأ تعتاى للتتعلم النشتط فتي التحصتيل؛
وأضافت صقر ( )2016والساعدي ( )2011أن التعلم النشط كان لته أثتر كتذلك فتي
االتجاه؛ والميل نحو تعلم مادة الرياضياأ.
ومن األساليب؛ واإلستتراتيجياأ الحدييتة التتي تجعتل التالميتذ متعلمتين نشتيطين؛
ومتفتاعلين متتع العمليتتة التعليميتتة :التلعيتتب ((gamification؛ والتتذي يعنتتي ببستتاطة
تطبيق مبادل لعبتة متا؛ ولتيس بالضترورة أن يكتون اللعتب علتى اإلنترنتت؛ أو اللعتب
بألعاب الفيديو ((Hill,2015؛ ومع أن التلعيتب يعتبتر متن اإلستتراتيجياأ التتي توظتف
التقنية والتكنولوجيا بشكل جيد مما يساعد على تحقيتق مخرجتاأ أفضتل للتعلتيم؛
عال أنه الزا هناك اصور من ابل معلمي الرياضياأ فتي دعتم البيئتة التعليميتة فتي
حصة الرياضياأ بالمستحدثاأ التكنولوجية لتشجيع المتعلم علتى التفاعتل بصتورة
عيجابية؛ وهذا ما توصلت له دراستة القحطتاني ()2013؛ وعذا كانتت البيئتة التعليميتة
تمنع؛ أو ال تساعد علتى تطبيتق التكنولوجيتا؛ فإنته يكتفتى بتدمج عناصتر متن ألعتاب
الكمبيوتر؛ ميل :النقاط؛ والصدارة؛ والشتاراأ فتي ستياااأ غيتر اللعبتة حتتى يكتون
هناك استفادة من الدوافع التي توفرها بيئة اللعبة .(Lister, 2015).
فالتلعيب يعمل على تعايا؛ وتنمية مهاراأ التواصل الرياضي الذي هو متن معتايير
العمليتتاأ التتتي وردأ فتتي NCTM؛ ويجعتتل العمليتتة التعليميتتة مشتتواة؛ ومستتلية؛
وممتعة بشكل أكبر؛ سواط بين التالميذ بعضهم مع بعض؛ أو التالميذ مع معلمتيهم؛
أو مع المجتمع؛ ويكون ذلك من خال الحصو على نقاط عنجاز المهام؛ وتترجم هتذه
النقتتاط علتتى عشتتاراأ؛ ومكافئتتاأ؛ واتتد ذكتتر ( Sanmugam, Zaid, Mohamed,
)Abdullah, Aris & Suhadi, 2015أن المكافتأة تحتتاج أن تكتون اابلتة للتحقيتق؛
ومرغوبًا فيها لرفع مستوى الدافعية؛ ومتع ذلتك يجتب أن تكتون محتدودة لالحستاف
بشعور اإلنجاز عند الحصو عليها.
عن التلعيب مفهوم يمكن استخدامه لجعل التتعلم أكيتر جاذبيتة؛ وهنتاك العديتد متن
الفرص لتنفيذ التلعيب في التعليم؛ وحتتى فتي بيئتاأ التعلتيم التقليديتة؛ ومتع ذلتك
فهو ليس حلًا سحريًا لمشاكل التعليم (((Glover,2013؛ بل هو معين؛ ورافد؛ يتواطم
مع ميو الطالب؛ ويتوافق مع رغباتهم.

127

وهو من اإلستراتيجياأ التي تعمل على رفع الدافعية؛ والمشتاركة إلنجتاز مهمتة؛ أو
تشتتجيع ستتلوك معتتين ()Huang&Soman,2013؛ والتلعيتتب يشتتجع التالميتتذ علتتى
التتذهاب علتتى المدرستتة؛ وعلتتى التتتعلم؛ والمشتتاركة فتتي المهتتام بشتتكل استتتبااي؛
ومستمر ()Hagglund, 2012؛ واتد أعطتى التلعيتب المعلمتين أدواأ أفضتل لتوجيته
التالميتذ؛ ومكتافئتهم ()Lee & Hammer, 2011؛ وهتذا يتفتق متع الفلستفة الحاليتة
للتربية؛ والتي تنادي بأن يكتون التلميتذ المحتور األساستي للعمليتة التعليميتة؛ بينمتا
يقتصر دور المعلم على التوجه.
مشكلة البحث:
لوح فتي منتصتف الفصتل الدراستي األو أن الطالبتاأ يظهترن تقتدم ًا جيتدًا أثنتاط
التدريس؛ وعند بناط المعرفة المفاهيمية؛ والمعرفتة اإلجرائيتة؛ ولكتن عنتد التتدريب
تبتدأ لتديهن بعتتض المشتاكل فتتي التعامتل متتع المفتاهيم؛ واإلجتتراطاأ؛ وفتي مرحلتتة
التقويم تظهر األخطاط عند البدط في الحتل ممتا ستبب عتدم عتقتان بعتض المهتاراأ
األساسية والمهمة؛ ميل :مهاراأ القسمة والتي اد تميل عائقتاً للتقتدم فتي مهتاراأ
الكسور ألن القسمة عحدى العمليتاأ الحستابية األساستية فتي الرياضتياأ؛ واتد أكتد
بينف و هوا ( (Ping & Hua, 2015على ذلك؛ وأضاف أن معظم التالميذ الياالون غيتر
اادرين على عتقان العملياأ الحسابية بشكل جيد.
وذكتتر الاهرانتتي ( )2014أن مستتتوى المعرفتتة المفاهيميتتة؛ واإلجرائيتتة فتتي الصتتف
الرابع االبتدائي كان متدنيًا؛ لذلك كان من الضروري محاولة عيجاد طرم لعتالج هتذه
المشكلة؛ والتي تد على عدم تكون المفهتوم بشتكل جيتد لتدى التالميتذ؛ خصوصًتا
وأن المرحلتتة االبتدائيتتة هتتي األستتاف فتتي بنتتاط المعرفتتة المفاهيميتتة؛ والمعرفتتة
اإلجرائية؛ وألن التالميذ في هذه المرحلة يميلون للحركة؛ واللعتب؛ والمتدارف اليتوم
تواجه مشاكل حو تتدني دافعيتة التالميتذ للتعلتيم؛ وضتمور رغبتتهم فتي الدراستة
فكان من الضترورة بمكتان البحتث عتن طترم تعمتل علتى رفتع دافعيتتهم؛ وتستتيير
الرغبة لديهم ؛ تتناسب مع ميولهم؛ واهتماماتهم.

وممتتا ستتبق؛ يمكتتن أن نلختتص مشتتكلة البحتتث الحاليتتة فتتي :ضتتعف مهتتاراأ الكستتور
الرياضية عند التلميذاأ والتي تعتمتد بشتكل كبيتر علتى بعتض العمليتاأ الحستابية
األصلية كالقسمة وبالتتالي رأأ الباحيتة أن يهتدف البحتث علتى اإلجابتة علتى الستؤا
الرئيس التي :ما أثر التدريس بالتلعيتب فتي تنميتة المعرفتة المفاهيمتة؛ والمعرفتة
اإلجرائية في الكسور االعتيادية؛ لدى تلميذاأ الصف الخامس االبتدائيا
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ويتفرع منه السؤاالن اآلتيان:
ما أثر التدريس بالتلعيب في تنمية المعرفة المفاهيمية في الكسور االعتيادية لتدى
تلميذاأ الصف الخامس االبتدائيا
ما أثر التدريس بالتلعيب في تنمية المعرفة اإلجرائيتة فتي الكستور االعتياديتة لتدى
تلميذاأ الصف الخامس االبتدائيا
هدف البحث:
هتتدف البحتتث علتتى معرفتتة أثتتر التتتدريس بالتلعيتتب فتتي تنميتتة المعرفتتة المفاهيميتتة؛
واإلجرائية في الكسور االعتيادية لدى تلميذاأ الصف الخامس االبتدائي.
أهمية البحث:
تلخصت أهمية البحث في اآلتي:
ضتتا متن األلعتتاب التتي يكتتون التلعيتب
-1يتوفّر لمعلتتم الصتف الختتامس االبتتدائي بع ً
عنصرًا أساسًا فيها والتي واد تطفيد في التغلب على صعوباأ تتدريس الكستور التتي
تواجه التالميذ.
 -2يضع بين يتدي مصتممي المنتاهج طريقتة مبتكترة؛ ومرغوبتة يمكتن متن خاللهتا
تطوير المعرفة المفاهيمة؛ والمعرفة اإلجرائية لدى التالميذ.
-3تاود الباحيين التربويين ببعض النتتائج عتن أثتر التتدريس بالتلعيتب؛ فتي تنميتة
المعرفتتة المفاهيمتتة؛ واإلجرائيتتة؛ والتتتي يمكتتن االستتتفادة منهتتا فتتي دراستتاتهم؛
وبحوثهم.
فروض البحث:

لإلجابة على أسئلة البحث ،تم وضع فروض البحث على النحو اآلتي:
 ال يوجد فترم ذو داللتة عحصتائية عنتد مستتوى ( ،)0,05 ≥αبتين متوستطي درجتاأتلميتتذاأ المجمتتوعتين :التجريبيتتة والضتتابطة؛ فتتي التطبيتتق البعتتدي الختبتتار ايتتاف
المعرفة المفاهيمة؛ واإلجرائية؛ وتفرعت منه الفروض التية:
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 ال يوجد فرم ذو داللة عحصائية عند مستوى ( ،)0,05 ≥α؛ بين متوسطي درجتاأ
تلميذاأ المجموعتين :التجريبية والضابطة؛ في التطبيق البعتدي الختبتار ايتاف
المعرفة المفاهيمة؛ واإلجرائية في جانب المعرفة المفاهيمية.
 ال يوجد فرم ذو داللة عحصائية عند مستتوى ( ،)0,05 ≥αبتين متوستطي درجتاأ
تلميذاأ المجموعتين :التجريبية والضابطة؛ في التطبيق البعتدي الختبتار ايتاف
المعرفة المفاهيمة؛ واإلجرائية في جانب المعرفة اإلجرائية.
حدود البحث:
يقع هذا البحث ضمن الحدود التية:
الحدود الموضوعية :ااتصر البحث على استخدام عستراتيجية التدريس بالتلعيب متن
ختتال تطبيتتق اتتوانين بعتتض األلعتتاب؛ والتطبيقتتاأ المعروفتتة فتتي محتتتوى (الكستتور
االعتيادية) من كتاب الصف الخامس؛ في المعرفة المفاهيمية؛ واإلجرائية.
الحتتدود المكانيتتة :تلميتتذاأ الصتتف الختتامس االبتتتدائي فتتي متتدارف التعلتتيم العتتام
الحكومية للبناأ بمدينة الرياض.
الحدود الزمانية :الفصل الدراسي األو للعام الدراسي 1437هت1438 /هت.
مصطلحات البحث:
التدريس بالتلعيب:
التلعيب :أن تستخدم عناصر تصميم لعبة ميل (النقاط التي يجمعها الالعب؛ الترتيب
وسط الالعبين؛ األوسمة التي ينالها الالعب عذا حقق عنجازًا) وتستتعمل فتي ستياااأ
غير اللعبة من أجل تعايا مشاركة المستخدمين ()Attali & Arieli-Attali, 2015
ويعرف التلعيتب عجرائيًتا بأنته :أختذ بعتض عناصتر لعبتة متا ميتل( :حجتر نترد – اطتع
دومينوز) و(تطبيق )Classdojoواوانينها على عينة الدراسة التجريبيتة؛ وتوظيفهتا
لفهم محتوى دروف الكسور بحيث يكون فيها حصو على أوسمة؛ ومراحتل تتنقتل
فيها التلميذاأ من أجل تحفياهن للتعلم بشكل أفضل في البيئة الصفية.
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المعرفة المفاهيمية:
استتتيعاب األفكتتار األساستتية متتن :مصتتطلحاأ؛ ومفتتاهيم؛ وتعميمتتاأ؛ وعالاتتاأ؛
وعملياأ؛ وعجراطاأ( .فريق التطوير المهني لمشتروع الرياضتياأ والعلتوم الطبيعيتة؛
.)2010
وتعتترف المعرفتتة المفاهيميتتة عجرائ ًيتتا بأنهتتا :معرفتتة التلميتتذاأ ل فكتتار األساستتية؛
والمفاهيم المتضمنة فتي وحتدة الكستور االعتياديتة؛ واستتيعابها؛ وتطقتاف بالدرجتة
التي تحصل عليها التلميذة في األستئلة الخاصتة بالمعرفتة المفاهيميتة التواردة فتي
اختبار اياف المعرفة المفاهيمية؛ واإلجرائية( .من ععداد الباحية).
المعرفة اإلجرائية:
القيام بالعملياأ اإلجرائية من :خوارزمياأ؛ ومهاراأ رياضتية بشتكل جيتد؛ ودايتق؛
ومتترن؛ ومالئتتم للمواتتف( .فريتتق التطتتوير المهنتتي لمشتتروع الرياضتتياأ والعلتتوم
الطبيعية؛ .)2010

وتعرف المعرفة اإلجرائية عجرائيًا بأنها :عجراط الخوارزميتة بشتكل مترن؛ ودايتق متن
أجتتل الوصتتو للحتتل؛ وتطقتتاف بالدرجتتة التتتي تحصتتل عليهتتا التلميتتذاأ فتتي األستتئلة
الخاصتتة بالمعرفتتة اإلجرائيتتة التتواردة فتتي اختبتتار ايتتاف المعرفتتة المفاهيميتتة؛
واإلجرائية( .من ععداد الباحية).
إجراءات تطبيق التلعيب في حجرة الدراسة:
قبل البدء في تدريس المحتوى الرياضي:
بناطً على نتائج التلميذاأ في الفترة األولى من التقيتيم؛ تتم تصتنيف التلميتذاأ علتى
(فوم المتوستط-ضتمن المتوستط-دون المتوستط)؛ وتتم تقستيمهن علتى مجموعتاأ
حسب هذا التنصيف؛ دون علم منهن في وات التلعيب حتى يكون هناك فرص لكتل
المستوياأ فتي التأهتل للمراحتل األخترى؛ وحتتى يكتون التنتافس فتي كتل مجموعتة
متناسبًا مع مستوى التلميذاأ.

عند تدريس المحتوى الرياضي لـ (الكسور االعتيادية)
نظرًا لطبيعة مقرر الرياضياأ المطور والتتي تحتتوي علتى تهيئتة؛ ومحتتوى رياضتي
تم التي:
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أولًا :التهيئة
في اختبار التهيئة؛ تم تقويم المعرفتة الستابقة ذاأ العالاتة بمتطلبتاأ التتعلم؛ فتي
فصل الكسور االعتيادية؛ وتتم كتذلك تحديتد المهتاراأ الموجتودة بهتا؛ واتد كانتت 3
مهاراأ وهي:
تمييل النماذج بكسور اعتيادية. القسمة مع بامأ. المقارنة باستخدام خط األعداد.بعد اختبار التلميذاأ؛ تم وضع خطة عالجية تعتمد على التلعيتب؛ فتي كتل مجموعتة
في المهارة التي لم يحصلن فيها على درجة جيدة؛ ويحتجن فيها السترجاع .والشتكل
( )2يبين األلعاب التي اطستخدمت مع التلميذاأ في التهيئة.

شكل ( :)2األلعاب التي اُستخدمت مع التلميذات في التهيئة
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ثانيًا :تم استخدام طريقتين عند عرض المحتوى الرياضي:
األولى :كانت على شكل مسابقاأ مع تطبيق اوانين التلعيتب وتكتون التلميتذاأ فتي
مجموعاأ متجانسة في المستوى؛ تعطى كل مجموعة سؤالًا يتناستب متع مستتواها؛
ويكتتون الحتتل بشتتكل فتتردي؛ ويحصتتل فيهتتا الالعبتتون علتتى أوستتمة فتتي (تطبيتتق
)Classdojoوهذه األوسمة تساعدهم في مراحل اللعتب؛ ططبقتت فتي (االستكشتاف-
خطة حل المسألة-استقصاط حل المسألة).

الثانية :كانت على شتكل ألعتاب توظتف فيهتا اتوانين (حجتر النترد-اطتع التدومينوز)؛
وتكون الدروف التي تطبق فيها األلعاب علتى شتكل مراحتل يتنقتل فيهتا الالعبتون؛
ويستطيع الالعب باألوسمة التي يحصل عليها أن يطغير السؤا ؛ ططبقتت فتي (القستمة
ولكسور اإلعتيادية-الكسور غير الفعلية-اإلعداد الكسترية-مقارنتة الكستور-تقريتب
الكسور)؛ والشكل ( )3يبين بعض األلعاب التي استخدمت أثناط التدريس.

شكل ( :)3بعض األلعاب التي استخدمت أثناء التدريس.

وكانت كتل تلميتذة فتائاة تنتقتل للمرحلتة التاليتة؛ ويضتاف علتى استمها فتي (تطبيتق
)Classdojoتصدّرأ المستوى.
والتلميذة التي لم تنتقل على المرحلة التاليتة تمتنح فرصتة أخترى؛ وهتي عبتارة عتن
اختبار بسيط للمهارة األساسية في الدرف السابق( :اختبار نقطة العبور) فتي بدايتة
الحصة التالية؛ تمنح عليه نقطة واحدة.
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بعد أن تصل التلميذة على المستوى اليالث تمنح نقطة الجتيازهتا منتصتف الطريتق؛
وتكمل بااي المستوياأ؛ حتى تصل على خر مستوى؛ وتجتازه بنجاح.

التلميذة التتي تصتل علتى منتصتف الطريتق؛ تحصتل علتى بطااتة شترائية بقيمتة 3
رياالأ؛ ومن تصل على خر مستوى وتجتازه تحصل على بطااة ايمتها 5رياالأ.
واد يكون هنتاك خصتم للنقتاط فتي حتا عتدم االلتتاام بقتوانين اللعبتة؛ أو الغيتاب
طتتا؛ أو تحتتذف
المتكتترر؛ والشتتكل ( )4يوضتتح المهتتام التتتي يطمتتنح عليهتتا الالعبتتون نقا ً
بسببها منهم نقاط في (تطبيق Classdojo).
شكل ( :)4المهام التي يمنح عليها النقاط ،أو يحذف منها في  -تطبيق Classdojo

منها البحث وإجراءاته:
اعتمد البحث المتنهج شتبه التجريبتي بتصتميمه القتائم علتى مجمتوعتين( :تجريبيتة:
تدرف المحتوى الرياضي باستخدام التلعيب – وضابطة :تتدرف المحتتوى بالطريقتة
التقليدية المعتادة) وتضمن اختبارين (ابليًا-بعديًا) وتكونت عينة البحث من تلميتذاأ
الصف الخامس االبتدائي؛ بإحدى المدارف الحكومية بالريتاض؛ والتتي تتم اختيارهتا
بصتتورة اصتتدية؛ وتميلتتت عينتتة البحتتث فتتي شتتعبتين؛ متتيلن كلهتتن متتا اوامتته ()62
تلميذة؛ ( )30تلميذة في المجموعة التجريبية و( )32تلميذة في المجموعة الضابطة.
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المواد العلمية:
مجموعة متن األلعتاب اامتت الباحيتة بإعتدادها؛ وموائمتهتا بحيتث تتفتق متع اواعتد
بعتتض األلعتتاب (حجتتر النتترد-التتدومينوز)؛ باإلضتتافة علتتى (تطبيتتق (classdojo؛ وتتتم
استخدامها أثناط فترة تدريس فصل الكسور االعتيادية.
أداة البحث:
أداة جمع البياناأ :تميلت في اختبار لقياف المعرفة المفاهيمة؛ والمعرفة اإلجرائيتة؛
وهتدف االختبتتار علتتى التعتترف علتتى مستتوى تلميتتذاأ الصتتف الختتامس االبتتتدائي فتتي
المعرفة المفاهيمة؛ واإلجرائية؛ بوصفها ناتج تعلم الستخدام التلعيب في التتدريس
لهؤالط التلميذاأ.
وتم تصتميم االختبتار بحيتث يحتتوي علتى أستئلة متن نتوع موضتوعي( :اختيتار متن
متعدد؛ عجابة اصيرة).
ولصتتياغة مفتترداأ االختبتتار؛ تطلتتب ذلتتك مراجعتتة التتتي :كتتتاب الطالتتب؛ كراستتة
التدريباأ؛ دليل المعلم؛ وبعض االختباراأ المشتابهة التتي تتم ععتدادها فتي بعتض
الدراساأ؛ والبحوب المماثلة؛ ميل( :مقدادي؛ ملكاوي؛ الاعبي؛ )2013
واد تم وضع جدو مواصفاأ لدروف محتوى (الكسور االعتيادية) للصتف الختامس؛
كما في جدو (:)1
جدول ()1
جدول مواةفات دروس محتوى (الكسور االعتيادية)
المحتوى
القسمة والكسور االعتيادية
استكشاااااك الكسااااور لياااار الفعليااااة
واألعداد الكسرية
الكسور لير الفعلية
األعداد الكسرية
مقارنة الكسور
تقريب الكسور
حل المسألة
المجموع

عدد
الحصص
2
1
2
2
2
2
2
13

المستويات المعرفية
التطبيق
الفهم
%55
1
2

1
1
 5أسئلة
موضوعية ب
 5درجات
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%45

1
1

2
سؤالين موضوعية
ب  4درجات

الوزن النسبي
للفقرات
االختبارية
%100
%11
%22.5
%11
%11
%11
%11
%22.5
%100

بعتتد ععتتداد االختبتتار فتتي صتتورته األوليتتة؛ تتتم عرضتته علتتى مجموعتتة متتن الستتادة
المحكمتتين المتخصصتتين فتتي مجتتا المنتتاهج؛ وتعلتتيم الرياضتتياأ؛ واتتد تتتم تعتتديل
االختبتتار؛ وععتتادة صتتياغته؛ ثتتم تتتم تطبيتتق اختبتتار ايتتاف المعرفتتة المفاهيميتتة؛
واإلجرائية؛ على عينة استطالعية -من خارج عينة البحث -مكونتة متن ( )31تلميتذة؛
ثم أطعيتد االختبتار مترة أخترى؛ وكانتت أهتم نتتائج التجربتة االستتطالعية علتى النحتو
التي:
معامل ثباأ االختبار :اامت الباحية بحستاب ثبتاأ االختبتار باستتخدام طريقتة ععتادة
التطبيتتق لالختبتتار علتتى العينتتة االستتتطالعية؛ بفاصتتل زمنتتي اتتدره أستتبوعان؛ وتتم
استخدام معامل ارتباط بيرستون؛ ووجقتد أنته بلتف (0؛)71؛ وهتي ايمتة جيتدة تجعتل
االختبار مقبولًا؛ وصالحًا للتطبيق.
وصتتف االختبتتار؛ وطريقتتة تصتتحيحه :تكتتون االختبتتار متتن ستتؤالين؛ تضتتمن األو 5
فقراأ اختيار من متعدد؛ بينما تضمن الياني فقرتين لالجابة القصيرة.
واد تتم ععطتاط ( )5درجتاأ للستؤا األو ؛ درجتة لكتل فقترة عجابتهتا صتحيحة؛ وتتم
ععطاط ( )4درجاأ للسؤا الياني؛ ودرجتين لكل فقرة عجابتها صحيحة؛ وبتذلك تكتون
الدرجة الكلية لالختبار ( )9درجاأ.
ضبط تكافؤ المجموعتين:
التطبيــق القبلــي الختبــار قيــاس المعرفــة المفاهيميــة ،واإلجرائيــة :للتحقتتق متتن تكتافؤ
المجموعتين في التطبيق القبلتي للمعرفتة المفاهيميتة؛ واإلجرائيتة؛ تمتت المقارنتة
بين أداط تلميذاأ المجموعتين في اختبار اياف المعرفة المفاهيمية واإلجرائيتة فتي
مادة الرياضياأ في التطبيق القبلي؛ كما في جدو (.)2
جدول ()2

نتائا اختبار (ت) في التطبيق القبلي الختبار قياس المعرفة المفاهيمية ،واإلجرائية للمجموعتين :التجريبية ،والضابطة.
المتغير

المجمااوع
ة

العدد

المعرفاااااااااااااااة التجريبية 30
المفاهيميااااااااااة
واإلجرائية
الضابطة 32
(الدرجة الكلية)
المعرفاااااااااااااااة التجريبية 30
المفاهيمية
الضابطة 32
المعرفاااااااااااااااة التجريبية 30
اإلجرائية
الضابطة 32

متوسط درجات التطبيق االنحااااراك
المعياري
القبلي لالختبار
1,033

0,964

1,031

0,933

1,033

0,964

1,031

0,933

0,000

0,000

0,000

0,000
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قيمة (ت)

مسااتوى
الداللة

- 0,009

0,993

- 0,009

0,993

-

-

ويتضح من الجدو السابق أن النتائج غير دالتة عحصتائيًا عنتد مستتوى ( ≥ : ) 0,05
مما يد على تكافؤ المجموعتين :التجريبية؛ والضابطة؛ في االختبار القبلي.

تطبيق مادة البحث وأداتـه :استتغرم تتدريس المحتتوى لكتال المجمتوعتين 13حصتة؛
امتتتدأ ليالثتتة أستتابيع تقري ًبتتا؛ بعتتد ذلتتك تتتم عجتتراط التطبيتتق البعتتدي الختبتتار ايتاف
ص تحّح االختبتتار؛
المعرفتتة المفاهيمتتة واإلجرائيتتة علتتى تلميتتذاأ المجمتتوعتين؛ واتتد ط
ورطصدأ الدرجاأ لمعالجتها عحصائيًّا بغرض التحقق من فروض البحث.
عرض نتائا البحث:
التحقق من ةحة الفرض الرئيس:
 ال يوجد فترم ذو داللتة عحصتائية عنتد مستتوى ( ،)0,05 ≥αبتين متوستطي درجتاأتلميتتذاأ المجمتتوعتين :التجريبيتتة والضتتابطة فتتي التطبيتتق البعتتدي الختبتتار ايتتاف
المعرفة المفاهيمة واإلجرائية.
باستتتخدام اختبتتار T-testللمجموعتتاأ المستتتقلة؛ تتتم حستتاب المتوستتط الحستتابي؛
واالنحراف المعياري؛ وايمة (أ) وداللتها اإلحصتائية للدرجتة الكليتة الختبتار تلميتذاأ
المجموعتين :التجريبية والضابطة؛ كما في جدو (.)3
جدول ()3
نتائا اختبار (ت) في التطبيق البعدي الختبار قياس المعرفة المفاهيمية واإلجرائية (ككل)
للمجموعتين :التجريبية ،والضابطة

المعرفة

المجموعة

المفاهيمياااااة التجريبية
واإلجرائية
الضابطة

متوسااااااااااط االنحاااااااراك قيمااااااة مسااااااتوى
العدد
الداللة
(ت)
المعياري
الدرجات
2,222
6 ,4
30
0,000
- 4 ,4
1,809
4,125
32

يتضح من الجدو الستابق وجتود فتروم ذاأ داللتة عحصتائية عنتد مستتوى أاتل متن
(05؛ )0لصتتالح المجموعتتة التجريبيتتة فتتي التطبيتتق البعتتدي الختبتتار ايتتاف المعرفتتة
المفاهيمية واإلجرائية تطعاى على متغير التدريس بالتلعيب.
التحقق من ةحة الفرض الفرعي األول:
 ال يوجد فرم ذو داللة عحصائية عند مستتوى ( ،)0,05 ≥αبتين متوستطي درجتاأ
تلميذاأ المجموعتين :التجريبية والضابطة؛ في التطبيق البعتدي الختبتار ايتاف
المعرفة المفاهيمة واإلجرائية في جانب المعرفة المفاهيمية.
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باستتتخدام اختبتتار T-testللمجموعتتاأ المستتتقلة؛ تتتم حستتاب المتوستتط الحستتابي؛
واالنحراف المعياري؛ وايمة (أ) وداللتهتا اإلحصتائية لتدرجاأ تلميتذاأ المجمتوعتين:
التجريبية والضابطة في المعرفة المفاهيمية؛ كما في جدو (.)4
جدول ()4
نتائا اختبار (ت) في التطبيق البعدي الختبار قياس المعرفة المفاهيمية للمجموعتين :التجريبية والضابطة

المعرفة

المجموعة

العدد

المفاهيمية

التجريبية
الضابطة

30
32

متوساااااااط االنحااااراك قيمااااااة مساااتوى
الداللة
المعياري (ت)
الدرجات
1,093
3,666
0,02
- 2 ,3
0,999
3,031

يتضح من الجتدو الستابق وجتود فتروم ذاأ داللتة عحصتائية عنتد مستتوى أاتل متن
(0؛ )05لصتتالح المجموعتتة التجريبيتتة فتتي التطبيتتق البعتتدي الختبتتار ايتتاف المعرفتتة
المفاهيمية تطعاى على متغير التدريس بالتلعيب.
التحقق من ةحة الفرض الفرعي الثاني:
 ال يوجد فرم ذو داللة عحصائية عند مستوى ( ،)0,05 ≥α؛بين متوستطي درجتاأ
تلميذاأ المجموعتين :التجريبية والضابطة في التطبيتق البعتدي الختبتار ايتاف
المعرفة المفاهيمة واإلجرائية في جانب المعرفة اإلجرائية.
باستتتخدام اختبتتار T-testللمجموعتتاأ المستتتقلة؛ تتتم حستتاب المتوستتط الحستتابي؛
واالنحراف المعياري؛ وايمة (أ) وداللتهتا اإلحصتائية لتدرجاأ تلميتذاأ المجمتوعتين:
التجريبية والضابطة في المعرفة اإلجرائية؛ كما في جدو (.)5
جدول ()5
نتائا اختبار (ت) في التطبيق البعدي الختبار قياس المعرفة اإلجرائية للمجموعتين :التجريبية والضابطة

المعرفة

المجموعة

العدد

اإلجرائية

التجريبية
الضابطة

30
32

متوستتتتتتتط االنحتتتتتراف ايمتتتتتتة مستتتتتوى
الداللة
(أ)
المعياري
الدرجاأ
1,337
2,733
0,000
- 4 ,7
1,399
1,093

يتضح من الجتدو الستابق وجتود فتروم ذاأ داللتة عحصتائية عنتد مستتوى أاتل متن
(0؛ )05لصالح المجموعتة التجريبيتة فتي التطبيتق البعتدي الختبتار ايتاف المعرفتة
اإلجرائية تطعاى على متغير التدريس بالتلعيب.
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مناقشة النتائا:
 دلت نتائج الفرض الرئيس على وجود فروم ذاأ داللتة عحصتائية عنتد مستتوى أاتلمن (0؛ )05لصالح المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي الختبار اياف المعرفة
المفاهيمية؛ واإلجرائية وهذه النتيجة اد تد علتى أن أنشتطة التلعيتب ستواط كانتت
(نقاطًا؛ أوسمة؛ ترتيبًا) في (تطبيق )Classdojoأو استتخدام اتوانين بعتض األلعتاب
(حجر النرد؛ واطع التدومينوز) فتي المستابقاأ كتان لته دور كبيتر فتي ععطتاط حتافا؛
ورغبة للتعلم؛ ممتا أدى علتى رفتع الدافعيتة لتدى التلميتذاأ؛ وبالتتالي أدى علتى تنميتة
المعرفة المفاهيمية؛ واإلجرائية عند تلميذاأ المجموعة التجريبية؛ وهتذا يتفتق متع
متتا ذكتتره ساندوستتكي ()Sandusky,2017؛ واتتد كتتان متتن المالح ت متتع طتتو فتتترة
التجربة الة غياب التلميذاأ؛ وحرصهن على دراسة الرياضتياأ يوميًتا؛ ومشتاركتهن
بشكل مستتمر ممتا أدى علتى رفتع مستتواهن؛ وتحستن أدائهتن؛ وهتذا يتفتق متع متا
توصل عليه Lister, 2015)).
كذلك كان للمسابقاأ أثر كبير في رفع نسبة التواصل الرياضي بين التلميتذاأ متن
خال تصحيح عجاباأ بعضهن بعضًا؛ في حالة وجود عجابتاأ خاطئتة؛ ممتا يتؤدي علتى
تباد الخبراأ؛ واألفكار المختلفة باإلضافة على جعل التعليم متمركاًا حولهن؛ فهتن
يعبتترن عتتن رائهتتن بكتتل حريتتة؛ ودون ايتتود؛ وااتصتتر دور المعلمتتة علتتى التوجيتته؛
واإلرشاد عذا استدعت الضرورة ذلك.

ضتتا كتتان هنتتاك تقيتتيم ل اتتران؛ فالتلميتتذة عنتتدما تجيتتب يقتتوم زميالتهتتا بتقيتيم
أي ً
أجابتها؛ وتحصل على تغذيتة راجعتة فوريتة؛ كمتا ذكتر ()Sanmugam, et al, 2015؛
فالتلميذاأ في هذه الحالة يستفدن بشكل أكبر بعضتهن متن بعتض؛ فمتن تصتحيح
األخطتتاط التتتي يقعتتن فيهتتا؛ يتحستتن فهمهتتن؛ وتتتتعلم التلميتتذة متتن زميالتهتتا طر ًاتتا؛
وعستراتيجياأ أفضل؛ اد تساعدها مستقبلًا في تحسين نتائج اختباراتها.
 دلتتت نتتتائج الفتترض الفرعتتي األو  :علتتى وجتتود فتتروم ذاأ داللتتة عحصتتائية عنتتدمستوى أال من (0؛ )05لصالح المجموعتة التجريبيتة فتي التطبيتق البعتدي الختبتار
اياف المعرفة المفاهيمية؛ وهذه النتيجة تد على أن أنشتطة التعليتب التتي تطعتبتر
من أساليب التعلم النشط والتي اد تحتوى علتى تميتيالأ متعتددة للمفتاهيم (ميتل
عرض مفهوم الكسر غير الفعلي من خال حجر الدوومينوز) كتان لهتا دور فتي رفتع
مستوى المعرفة المفاهيمية لتلميذاأ المجموعة التجريبية؛ وهذا يتفق مع متا ذكتره
روبتتن ومارستتالن ومورتتتل ولبانتتد ( Rubin, Marcelino, Mortel, & Lapinid,
) 2014بأن التعلتيم القتائم علتى التتعلم النشتط يعمتل علتى تعايتا المفتاهيم لتدى
التالميذ؛ ويتفق مع ما توصل اليه أبو هال ( )2012بأن التمييالأ المتعددة كان لهتا
أثر في اكتساب المفاهيم الرياضية.
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 دلتتت نتتتائج الفتترض الفرعتتي اليتتاني :علتتى وجتتود فتتروم ذاأ داللتتة عحصتتائية عنتتدمستوى أال من (0؛ )05لصالح المجموعتة التجريبيتة فتي التطبيتق البعتدي الختبتار
اياف المعرفة اإلجرائية وهذه النتيجة اد تد على أن أنشطة التلعيتب كتان لته دور
كبيتتر فتتي رفتتع مستتتوى تلميتتذاأ المجموعتتة التجريبيتتة؛ واتتد تعتتود األستتباب علتتى أن
األنشطة المستخدمة كانت تربط المعرفة المفاهيمية؛ واإلجرائيتة؛ بعضتها بتبعض
واد ذكر رورر ))Rohrer, 2009أن الممارسة الفاعلة تساعد على ربط اإلجتراطاأ متع
المفاهيم مما يؤدي على االحتفاظ بها على المدى الطويل.
ومن المالح أن تلميذاأ المجموعة الضابطة لم يكن لديهن ميو كبيتر للمعرفتة
اإلجرائية ألنها تحتاج على خطوتين أو أكير أثناط الحتل ممتا جعتل العديتد متنهن فتي
اختبار اياف المعرفة اإلجرائية يتركن أسئلة المعرفة اإلجرائية دون حل.
بينما كان هناك حرص شديد؛ ومحاوالأ جادة من تلميذاأ المجموعة التجريبية فتي
الوصو على اإلجابة الصحيحة أثناط تطبيق التلعيب؛ مما جعلهتن يستتخدمن الوراتة؛
والقلم ليحصلن على اإلجابة الصحيحة ألن حصو التلميتذة علتى اإلجابتة صتحيح ًة
يمنحها نقطة تقدم في اللعبة وبالتالي فرصة الفوز فيها؛ وكتان هنتاك أيضًتا تبتاد
للخبراأ؛ وتكرار من التلميذاأ لالجتراطاأ عنتد محاولتة الوصتو للحتل ممتا أدى علتى
حلهن بشتكل جيتد فتي اختبتار المعرفتة اإلجرائيتة وهتذا يتفتق متع متا توصتلت عليته
يوسف ( )2008بأن التعلم النشط له عالاة برفع الدافعية لدى التالميذ.
التوةيات والمقترحات:
 ععداد دوراأ تدريبية؛ وورع عمل لتعريف معلمي الرياضياأ بالطريقة الصحيحةالستخدام التلعيب في التعليم.
 عينة البحث كانت عينة اصدية في نفتس مدرستة الباحيتة؛ وعليته يوصتى بتإجراطبحتتوب تتعلتتق بالتلعيتتب علتتى عينتتاأ عشتتوائية حتتتى يكتتون هنتتاك عمكانيتتة لتعمتتيم
النتائج.

 يحتاج المعلمتون علتى وجتود دعتم متادي؛ ومعنتوي يعيتنهم؛ ويستهل علتيهم عمتلاألبحاب في الميدان التربوي؛ باإلضافة على دعم؛ ونشر هذه األبحاب.
 طبق البحث على المرحلة االبتدائية؛ واد يكون سبب ظهور نتائج جيتدة للبحتث؛ أنالتلميذاأ في هذه المرحلة يملن للعتب والمنافستة؛ واتد ال يتحقتق ذلتك فتي مراحتل
عليا لتذلك يفضتل عمتل أبحتاب عتن التلعيتب فتي المرحلتة المتوستطة؛ أو اليانويتة
لمعرفة مدى تأثير هذه اإلستراتيجية علتى تنميتة المعرفتة المفاهيميتة؛ واإلجرائيتة
لطالباأ هاتين المرحلتين.
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أثر االلتحاق بمدارس تحفيظ القرآن الكريم على التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات
والطالقة اللغوية لدى طالبات الصف الثالث المتوسط في مدينة الرياض
فاطمة بنت ناصر املالكي

ماجستير يف طرق تدريس الرياضيات
المستخلص:
هدف البحث على التعرف على مستتوى طالبتاأ الصتف اليالتث المتوستط فتي التعلتيم
العتتام وطالبتتاأ متتدارف تحفتتي القتتر ن الكتتريم فتتي التحصتتيل الدراستتي فتتي متتادة
الرياضياأ والطالاة اللغوية .وتحقيقا لهدف البحث استخدمت الباحية المنهج السببي
المقارن؛ وأعدأ الباحيتة أداتتي البحتث وهتي :اختبتار تحصتيلي فتي متادة الرياضتياأ
واختبار الطالاة اللغوية .تم التحقق من صدم أدواأ البحث ومتن ثباتهتا؛ ثتم طبقتت
علتى عينتتة البحتتث؛ وذلتك عبتتر الفصتتل الدراستي األو متتن العتتام الدراستتي – 1437
 1438هت .توصلت الباحية على عتدد متن النتتائج متن أبرزهتا وجتود فروات ًا ذاأ داللتة
عحصائية عند مستوى  0.05في مستوى التحصتيل الدراستي والطالاتة اللغويتة بتين
طالباأ التعليم العام وطالباأ تحفي القر ن الكريم؛ وذلتك لصتالح طالبتاأ تحفتي
القر ن الكريم .وفي ضوط نتائج البحث ادمت الباحية عددا من التوصياأ متن أهمهتا:
العناية بالقر ن الكريم في جميع مراحل التعليم العام وخاصتة المترحلتين االبتدائيتة
والمتوسطة.
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Abstract
The effect of joining Schools of Memorizing Quran on the achievement of
Mathematics Subject and language fluency of the female students of
ninth grade in Riyadh
The research aimed at identifying the level of female students of ninth
grade in public education and female students in schools of memorizing
Quran in the academic achievement in Mathematics and the fluency of
language. To achieve the goal of the research, the researcher used the
comparative descriptive approach and she prepared the two tools of the
research that are; mathematics test and language fluency test. The tools
were verified and applied to the sample within the classroom in the
academic year 1437 -1438 in the first semester. The researcher reached
a number of findings that there are statistically significant difference
between the public education and female students of Memorizing Quran
in favor of the female students of Memorizing Quran. In the light of the
findings the researcher provides a number of recommendations such as
supporting Memorizing Quran in all stages of public and private
education specifically in the primary and intermediate stages.
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أنا اهلل القر ن الكريم دستورا للدين والدنيا معا .وكل يوم يكشف العلم عن كنتوز
وذخائر ومعجااأ ياخر بها القر ن العظيم في شتى منتاحي الحيتاة .والقتر ن الكتريم
للمسلم كالسراج للسائر في الظلماط ينير له الطريق ويبين له المخاطر ويرشده علتى
أفضل المسالك و من السبل؛ والتفاضتل بتين المستلمين يكتون بمقتدار متا لتدى كتل
منهم من القر ن الكريم حفظاً وتطبيقاً .مما يد على أهميتة حفت القتر ن الكتريم
توجيه النبي صلى اهلل عليته وستلم بعتض أصتحابه الستتظهار القتر ن الكتريم .كمتا
نلح أهمية تحفي القتر ن وتعليمته متن ختال متانوه عنته صتلى اهلل عليته وستلم
بشأن حفظة القر ن الكريم فجعل خيريتة األمتة وأفضتليتها فتيهم لمتا رواه البختاري
فتتي صتتحيحه عتتن عيمتتان رضتتي اهلل عنتته عتتن النبتتي صتتلى اهلل عليتته وستتلم اتتا (:
خيركم من تعلم القر ن وعلمه) رواه مسلم؛ وهكذا تاداد منالة المسلم بتين أارانته
بمقدار ما يايد عليهم مما معه من القر ن الكريم .ونتيجة لما سبق ذكره فتإن األمتة
اإلسالمية عبر تاريخها الطويل منذ عهتد النبتي وحتتى واتنتا الحاضتر اهتمتت بتتعلم
القر ن وتعليمه ألبنائها؛ فأنشتئت متدارف تحفتي القتر ن الكتريم الحكوميتة .ولقتد
ظهرأ العديد من الدراساأ التي أثبتتت األثتر اإليجتابي للقتر ن الكتريم علتى جوانتب
مختلفتتتة متتتن حيتتتاة اإلنستتتان؛ كمتتتا فتتتي دراستتتة (ستتتحيري؛ اللمبتتتداني؛2016
محجتوب؛ 2013زيتدان؛2008م) .كتذلك اهتمتت العديتد متن الدراستاأ بدراستة أثتتر
القتتر ن الكتتريم علتتى التحصتتيل الدراستتي؛ والتتذي يعتتد مؤشتتر ا مهمتتا لنجتتاح الطالتتب
واجتيتتتازه المتتتادة الدراستتتية؛ فقتتتد أظهتتترأ دراستتتة كتتتل متتتن (المغامستتتي؛ 2004
العبداللطيف؛  2010المصري؛  )2011أن حف القر ن الكريم له أثره اإليجابي فتي
التحصيل الدراسي وفتي تنميتة المهتاراأ األساستية لتدى الطالتب .كمتا هتدفت أيضتا
دراسة (الغيلي؛ )2006على بحث أثر حف القر ن الكريم في التحصيل الدراسي لدى
طلبة المرحلة اليانوية؛ واد أظهرأ نتائجها وجود فروم ذاأ داللتة عحصتائية للطتالب
بعد الحف مما يد على أن للقر ن الكريم أثرا عيجابيا في التحصتيل الدراستي .كمتا
هدفت دراسة الحيستوني (2014م) علتى المقارنتة بتين مستتوى استتيعاب المفتاهيم
الرياضتتية لتتدى طتتالب التعلتتيم العتتام وطتتالب تحفتتي القتتر ن الكتتريم؛ واتتد أظهتترأ
الدراسة تفوم طالب التعليم العام على طالب تحفتي القتر ن الكتريم فتي استتيعاب
المفاهيم الرياضية.
وتمتاز اللغة العربية عن سائر اللغاأ بأنها لغة القر ن الكريم؛ اتا جتل وعتال( :نتا
بتته التتروح األمتتين علتتى البتتك لتكتتون متتن المنتتذرين بلستتان عربتتي مبتتين) .وبمتتا أن
الطالاة اللغويتة متن األمتور التتي يحترص المهتمتون باللغتة العربيتة علتى عكستابها
للطتالب؛ عذ تعتتد متتن المهتتاراأ الالزمتتة إلتقتتان اللغتتة العربيتتة .لتتذا حظيتتت بعتتدد متتن
الدراساأ التتي تركتا علتى أستاليب تنميتهتا لتدى الطتالب ؛كدراستة (الشتي ؛2000م
العيسوي؛2005م البشيتي؛.)2012
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وحيث أن القر ن الكريم نا بلسان عربي مبين ؛كما أخبر بذلك جتل وعتال فتي اولته
تعالى(:بلسان عربي مبين) الشتعراط 195 :جتاطأ دراستة األستطل(2010م) للتعترف
على مستوى المهاراأ القرائية والكتابية لدى طلبة الصتف الستادف وعالاتته بتتالوة
وحف القر ن الكريم والتي أظهرأ نتائجها وجود فروم في مستتوى بعتض مهتاراأ
القراطة وبعتض مهتاراأ الكتابتة لصتالح الحتافظين للقتر ن الكتريم؛ وكتان متن أهتم
نتائجها زيادة النصوص القر نية في مادة القراطة .كما اتجهت بعض الدراساأ لبحتث
العالاة بين تعلم القر ن والطالاة اللغوية منها دراسة (المسملي ؛)2013؛ ودراستة
المغامستتي(1990م) التتتي أظهتترأ أثتتر حف ت القتتر ن الكتتريم وتالوتتته فتتي عكستتاب
الطالب ثتروة لغويتة تمكنته متن عتقتان اللغتة العربيتة وتستاعده أيضتا فتي تحصتيله
الدراسي وأن تالوة القر ن الكريم وحفظه وتدبره تنمي لتدى الحتاف مهتارة الحفت
والفهم والتذكر .وحيث أنه حسب علم الباحية ليس هناك دراسة اارنت بين مستتوى
الطالبتتاأ التحصتتيلي فتتي متتادة الرياضتتياأ؛ ومستتتوى الطالاتتة اللغويتتة لتتدى طالبتتاأ
التعليم العام وطالباأ تحفي القر ن الكتريم .لتذا اامتت الباحيتة بتإجراط هتذا البحتث
لمعرفة مستوى التحصيل الدراسي في مادة الرياضتياأ ومستتوى الطالاتة اللغويتة
عنتتد طالبتتة الصتتف اليالتتث متوستتط فتتي متتدارف تحفتتي القتتر ن الكتتريم ومتتدارف
التعليم العام.
مشكلة البحث:

من خال مالحظة الباحية و عدد من معلماأ و مشرفاأ الرياضياأ تفتاوأ مستتوى
الطالاة اللغوية و المستوى التحصيلي للطالباأ في مدارف تحفتي القتر ن الكتريم
عن مدارف التعليم العام ؛ وحيث دلت عدة دراساأ على أن حف القتر ن الكتريم لته
أثتتتتره الجيتتتتد فتتتتي تنميتتتتة المهتتتتاراأ األساستتتتية لتتتتدى الطالتتتتب (المغامستتتتي؛
 1990األسطل؛2010م القوابعة؛2014م ).لذا حرصتت الباحيتة علتى معرفتة وجتود
فروم في مستوى الطالاة اللغوية والمستتوى التحصتيلي فتي متادة الرياضتياأ لتدى
طالباأ مدارف تحفي القر ن الكتريم وطالبتاأ متدارف التعلتيم العتام ؛ وعلتى حتد
علم الباحية فإنه ال توجد دراسة محليتة اهتمتت بموضتوع مقارنتة مستتوى الطالاتة
اللغويتتة والمستتتوى التحصتتيلي لطالبتتاأ متتدارف تحفتتي القتتر ن وطالبتتاأ متتدارف
التعليم العام
من هنا جاطأ أهمية الدراسة الحالية؛ والتي تستعى علتى دراستة مقارنتة الطالاتة
اللغوية والتحصيل الدراسي في مادة الرياضياأ بين طالباأ مدارف تحفتي القتر ن
الكريم وطالباأ مدارف التعليم العتام للواتوف علتى التحصتيل الدراستي فتي متادة
الرياضياأ ومستوى الطالاة اللغوية عند طالبة الصف اليالتث متوستط فتي متدارف
تحفي القر ن الكريم ومدارف التعليم العام.
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أسئلة البحث:
سعى هذا البحث لالجابة عن السؤا الرئيس التالي:
ما أثر االلتحام بمدارف مدارف تحفي القر ن الكريم على التحصيل الدراستي فتي
متادة الرياضتتياأ والطالاتتة اللغويتة لتتدى طالبتتاأ الصتتف اليالتث متوستتط فتتي مدينتة
الرياضا
ويتفرع عنه األسئلة التالية:

 .1هتتل توجتتد فتتروم ذاأ داللتتة عحصتتائية عنتتد مستتتوى( )a ≥ 0.05فتتي التحصتتيل
الدراسي في مادة الرياضياأ بين طالبتاأ تحفتي القتر ن الكتريم وطالبتاأ متدارف
التعليم العام في مدينة الرياضا
 .2هل توجد فروم ذاأ داللة عحصائية عند مستوى ( )a ≥ 0.05في مستوى الطالاة
اللغوية بين طالباأ تحفي القر ن الكريم وطالباأ مدارف التعليم العام في مدينتة
الرياضا

أهداف البحث:
هدف هذا البحث إلى تحقيق اآلتي:
 الكشف عن وجتود فتروم ذاأ داللتة عحصتائية عنتد مستتوى داللتة ( )a ≥ 0.05فتيالتحصتيل الدراستتي فتي متتادة الرياضتتياأ بتين طالبتتاأ الصتتف اليالتث المتوستتط فتي
مدارف تحفي القر ن الكريم ومدارف التعليم العام.

 الكشتف عتن وجتود فتروم ذاأ داللتة عحصتائية عنتد مستتوى داللتة ()a ≥ 0.05فتيمستوى الطالاة اللغوية بين طالبتاأ الصتف اليالتث المتوستط فتي متدارف تحفتي
القر ن الكريم ومدارف التعليم العام.
أهمية البحث:
تتضح أهمية البحث في اآلتي:
 .1اد تفيد هذه الدراسة المسؤولين فتي وزارة التربيتة والتعلتيم فتي معرفتة الفترم
في مستوى الطالاة اللغوية بتين طالبتاأ تحفتي القتر ن الكتريم وطالبتاأ متدارف
التعليم العام؛ ومعرفة األسباب المؤدية لظهور هذه الفروم؛ وعيجاد الحلو المناسبة
التي تضمن تكافؤ فرص التعلم في المدرستين.
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 .2اد تفيد مخططي المنتاهج فتي اإلعتداد الجيتد للمنتاهج بمتا يتناستب متع مستتوى
الطالب في مادة الرياضياأ وبما يتناسب مع التامن المخصتص لتتدريس الرياضتياأ
في هذه المدارف.
 .3اتد تستاعد هتذه الدراستة المهتمتين بتعلتتيم الرياضتياأ فتي معرفتة الفتروم فتتي
المستتتوى التحصتتيلي بتتين طالتتب متتدارف تحفتتي القتتر ن الكتتريم وطالتتب متتدارف
التعليم العام.
حدود البحث:
اقتصر هذا البحث على الحدود اآلتية:
الحدود الموضوعية :وحدتي :المعادالأ؛ والدوا فتي كتتاب الرياضتياأ للصتف اليالتث
المتوسط.
الحتتدود المكانيتتة :تتتم اختيتتار مجتمتتع الدراستتة وعينتتته متتن طالبتتاأ الصتتف اليالتتث
المتوسط بمدارف التعليم العام الحكومية بمدينة الرياض.

الحدود الامانية :الفصل الدراسي األو من العام الدراسي 1438- 1437هت.
مصطلحات البحث:
الطالقة اللغوية Language Fluency
عرّفت الباحية الطالاة عجرائياً بأنها :ادرة لغوية تتميل في ادرة الطالبتة علتى عنتتاج
أكبر عدد ممكتن متن الكلمتاأ ذاأ الصتلة بموضتوع معتين؛ أو استتجابة لمييتر لغتوي
معين؛ في فترة زمنية محددة .وتقاف بالدرجة التتي تحصتل عليهتا الطالبتة فتي أداة
التقويم المستخدمة في البحث الحالي.
التحصيل الدراسي :درجة اكتساب طالبة الصف اليالث المتوسط للمفاهيم والعالااأ
والمهاراأ في وحدتي المعادالأ والدوا ؛ ويقاف بالدرجة التي تحصل عليها الطالبتة
في االختبار التحصيلي الذي أعدته الباحية لهذا الغرض.
الخلفية النظرية والدراسات السابقة:

 )1التحصيل الدراسي
عن االهتمام بايادة التحصيل الدراستي متن األهتداف التتي يجتب أن تتبناهتا مدارستنا
اليوم؛
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لذا البد من عحداب نقلة نوعية وتغيير جذري في ممارساأ التعليم والتحو من الكم
على الكيف؛ ونقل بؤرة االرتكاز من التعليم علتى التتعلم؛ ومتن المعلتم علتى المتتعلم؛
وتتسم هذه الرؤية مع ما أعلنته وزارة التعلتيم عتن رؤيتهتا الطموحتة للتعلتيم ختال
السنواأ العشرين القادمة .ومما ال شك فيه أن التحصيل الدراسي ل بناط من األمتور
التي يهتم بها الوالدان ويحرصان عليها أشد الحترص؛ وال عجتب فتي هتذا؛ فتالنفوف
مجبولة على حب الخير وطلب المايد من العلم؛ واد استقر لتدى الغالبيتة متن النتاف
أن نيل الشهادة الدراسية متن وستائل تحقيتق ذلتك الهتدف .ومتن هنتا يحجتم بعتض
الناف عن علحام أبنائهم بمدارف تحفي القر ن الكريم أو بحلقتاأ تحفتي القتر ن
الكريم المسائية معتذرين بأن االنشغا بحف القتر ن الكتريم ومراجعتته اتد يتؤثر
على تحصيلهم الدراسي .ولتذا كتان متن المناستب طترح هتذا الموضتوع علتى بستاط
البحث والدراسة ومن ثم الخروج بنتيجة واضحة يتبين من خاللهتا األثتر التذي يتركته
االنشغا بحف القر ن الكريم ومراجعته في التحصيل الدراسي سلباً أو عيجاب ًا .واتد
جاطأ العديد متن الدراستاأ التتي بحيتت العالاتة بتين حفت القتر ن الكتريم وتالوتته
والتحصيل الدراسي؛ ومنها دراسة (عقيالن؛ 1411هت) التي بحيت العالاة بين حفت
القتتر ن الكتتريم وتالوتتته وبتتين مستتتوى األداط لمهتتاراأ القتتراطة لتتدى تالميتتذ الصتتف
السادف االبتدائي؛ وكان من أهم توصياتها ضرورة زيادة االهتمتام والعنايتة بحفت
القر ن الكريم في المدارف االبتدائية .كمتا بحيتت دراستة (المغامستي؛1990م) أثتر
حف القر ن الكريم على التحصيل الدراسي في اللغتة العربيتة؛ والتتي توصتلت علتى
وجود فروم ذاأ داللة عحصائية بتين الحتافظين وغيتر الحتافظين لصتالح الحتافظين.
كما هدفت أيضا دراسة (المغامسي ؛ )2004على التعرف على أثر القر ن الكتريم فتي
التحصتتيل الدراستتي فتتي المرحلتتة الجامعيتتة؛ وأظهتترأ نتائجهتتا أن متوستتط المعتتد
التراكمي للطالب الحافظين كان أعلتى منته عنتد الطتالب غيتر الحتافظين .كمتا بحتث
الغيلي ( )2006أثر حف القر ن الكريم في التحصيل الدراستي لتدى طلبتة المرحلتة
اليانوية؛ واد أظهرأ نتائجها وجود فروم ذاأ داللة عحصائية للطالب بعد الحف مما
يد على أن للقر ن الكريم أثرا عيجابيا فتي التحصتيل الدراستي .كمتا هتدفت دراستة
الحيسوني (2014م) على المقارنة بتين مستتوى استتيعاب المفتاهيم الرياضتية لتدى
طالب التعليم العام وطالب تحفي القر ن الكريم؛ واد أظهرأ الدراسة تفوم طتالب
التعليم العام على طالب تحفي القتر ن الكتريم فتي استتيعاب المفتاهيم الرياضتية.
وبحيتتت دراستتة (األستتطل ؛ 2010م) مستتتوى المهتتاراأ القرائيتتة والكتابيتتة وعالاتتته
بتتتالوة وحفت القتتر ن الكتتريم؛ وأظهتترأ نتائجهتتا وجتتود فتتروم فتتي مستتتوى بعتتض
مهاراأ القراطة وبعض مهاراأ الكتابة لصالح الحتافظين للقتر ن الكتريم؛ وكتان متن
أهم نتائجها زيادة النصوص القر نية في مادة القراطة.
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 )2الطالقة اللغوية
تعد الطالاة اللغوية من بين مهتاراأ اللغتة التتي تستتحق اهتمتام كتل المعنيتين
بتعليم اللغة؛ نظرا لكونها هدفا أساسيا متن أهتداف تعلتيم اللغتة فتي جميتع مراحتل
التعليم عذ أن تتوفر الطالاتة اللغويتة لتدى الفترد يمكنته متن فهتم الحيتاة متن حولته
ويجعله أكيتر تفتاعال متن غيتره؛ وعلتى الترغم متن التعريفتاأ التتي تناولتت الطالاتة
وتنوعها؛ عال أنها تتفق-على حد كبير -على أنهتا اتدرة الفترد علتى استتدعاط أكبتر عتدد
من األفكار أو العباراأ أو الجمل أو الكلماأ استتجابة لمواتف متا والسترعة والستهولة
في توليدها .واد اتفق علماط النفس أن النمو العقلي لالنسان منوط بنمتوه اللغتوي؛
وأنه كلما ارتفعت واتسعت لغته ارتفعت ادراتته العقليتة ونمتا ذكتاؤه واتوي تفكيتره
وعدراكه والعكس بالعكس(الشي ؛ .)2000من جانب خر فإن فقدان الطالاة اللغوية
أو ضعفها له ثار نفسية واجتماعية؛ حيث أن كييرا متن الصتعوباأ والمشتكالأ التتي
يواجهها الناف في حياتهم اليومية تنشأ كما يقرر علمتاط التنفس متن عتدم اتدرتهم
على التعبير بوضوح عما لديهم من أفكتار ومطالتب ورغبتاأ؛ أي افتقتارهم للطالاتة
اللغويتتة الكافيتتة؛ حيتتث يقتترر أطبتتاط النفتتوف أن الغتترض الرئيستتي عنتتد مضتتطربي
الشخصية هو عجاهم عن تحديد متاعبهم ومشاكلهم باأللفاظ (راجح؛ 1987م).
وألهمية الطالاة اللغوية بالنسبة للمتعلم ودورهتا البتارز فتي تقدمته فتي مختلتف
جوانتتب المعرفتتة باإلضتتافة علتتى نمتتوه االجتمتتاعي والنفستتي؛ فقتتد اتتام العديتتد متتن
البتتاحيين بدراستتاأ علميتتة تناولتتت الطالاتتة اللغويتتة لتتدى الطتتالب؛ منهتتا دراستتة (
العيسوي؛2005م) التتي بحيتت فاعليتة استتخدام أستلوب القتدح التذهني فتي تنميتة
بعض مهاراأ الطالاة اللغوية وعالج األخطاط اإلمالئية لدى تلميتذاأ الحلقتة اليانيتة
بدولة اإلماراأ؛ ودراسة (الشي ؛2000م) التي تناولتت أثتر استتخدام كتل متن الستجع
والجناف والوزن علتى تنميتة اليتروة اللغويتة والتعبيتر اإلبتداعي لتدى تالميتذ الصتف
الخامس االبتدائي .ونظترا ألهميتة الطالاتة اللغويتة وضترورة تنميتهتا لتدى الطتالب
بشكل مقصود؛ وحيتث أن القتر ن الكتريم نتا بلستان عربتي مبتين؛ ظهترأ بعتض
الدراستتاأ التتتي تبحتتث العالاتتة بتتين تعلتتم القتتر ن والطالاتتة اللغويتتة؛ منهتتا دراستتة
(المستتملي ؛)2013؛ ودراستتة المغامستتي(1990م) التتتي أظهتترأ أثتتر حف ت القتتر ن
الكريم وتالوتته فتي عكستاب الطتالب ثتروة لغويتة تمكنته متن عتقتان اللغتة العربيتة؛
وأظهتترأ أن العنايتتة بحفت كتتتاب اهلل وتالوتتته أحتتد الستتبل إلكستتاب الطتتالب طالاتتة
لغوية وثروة هائلة من المفرداأ.
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منها البحث:
لما كان البحث يستهدف معرفة أثتر االلتحتام بمتدارف تحفتي القتر ن الكتريم علتى
التحصيل الدراسي في مادة الرياضياأ والطالاة اللغوية لتدى طالبتاأ الصتف اليالتث
المتوسط فإن الباحية استخدمت المنهج السببي المقارن الذي يطبق لتحدد األستباب
المحتملة التي كان لها تأثير على السلوك المدروف من خال مقارنة من يسلك ذلك
السلوك أو يتصف به بمن يتصف به (العساف؛ 2000م).
مجتمع البحث وعينته:
يتكون مجتمع البحث متن طالبتاأ الصتف اليالتث المتوستط بمتدراف تحفتي القتر ن
ومدارف التعليم العام الحكومية التابعتة لتوزارة التربيتة والتعلتيم بمدينتة الريتاض؛
في الفصل الدراسي الفصتل الدراستي األو متن العتام الدراستي 1438- 1437هتت.
تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية البسيطة البحث حيتث تتم تطبيتق اختبتار
التحصيل الدراسي على  190طالبة من طالبتاأ الصتف اليالتث المتوستط؛ بينمتا بلتف
عدد الطالباأ الالتي تم تطبيق اختبار الطالاة اللغوية عليهن  170طالبة.
األداة األولى :اختبار التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات
اامت الباحث بإعتداد اختبتار تحصتيلي لقيتاف المستتوى التحصتيلي لطالبتاأ الصتف
اليالتتث المتوستتط فتتي التعلتتيم العتتام وتحفتتي القتتر ن الكتتريم؛ وذلتتك لالجابتتة علتى
السؤا األو .
األداة اليانية :اختبار الطالاة اللغوية :لقياف مستتوى الطالاتة اللغويتة لتدى طالبتاأ
الصف اليالث المتوسط في التعليم العام وتحفي القر ن الكريم؛ وذلك لالجابة على
السؤا الياني.
إجراءات إعداد أدوات البحث:
 /1إعداد االختبار التحصيلي

تتتم ععتتداد اختبتتار التحصتتيل فتتي وحتتدتي المعتتادالأ والتتدوا فتتي ضتتوط المستتتوياأ
المعرفية :التذكر – االستيعاب – التطبيق وذلك في ضوط الخطواأ التالية:
 -1هــدف االختبــار :تتتم ععتتداد اختبتتار التحصتتيل للتعتترف علتتى المستتتوى التحصتتيلي
لطالباأ الصف اليالث المتوسط في وحدتي المعادالأ والدوا .
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 -2تحليل المحتوى :تم تحليتل وحتدتي المعتادالأ والتدوا بمقترر الرياضتياأ للصتف
اليالتتث المتوستتط الفصتتل الدراستتي األو لتحديتتد المفتتاهيم والتعميمتتاأ والمهتتاراأ
الرياضية المتضمنة بهما وذلك بهدف ععداد االختبار التحصيلي.
 -3إعداد جدول المواةفات :تم ععداد جدو مواصفاأ االختبار التحصيلي.

أدواأ البحث:
األداة األولــى :اختبتتار التحصتتيل متتن ععتتداد الباحيتتة ويتكتتون متتن ( )10فقتتراأ حيتتث
يتضمن سؤا من نوع االختيار من متعدد ويتكون من ستتة فقتراأ؛ ويتضتمن أيضتا
أربعة فقراأ أخرى من نوع األسئلة المقالية.
األداة الثانية :اختبار الطالاة اللغوية؛ ويتكون من ثالثة أستئلة يتطلتب الستؤا األو
والياني 1عيجاد  30كلمة أي ما مجموعه  60كلمة .بينما السؤا اليالث يتطلتب عيجتاد
 27كلمة.
التجربة االستطالعية لألدوات:
أوالً :بعد عجراط التعديالأ التي أبداها السادة المحكّمون؛ ططبقتت األدواأ علتى العينتة
االستطالعية وذلك بهدف التجريب االستطالعي لها على عينة عشوائية متن طالبتاأ
الصف اليالتث المتوستط بلتف عتددها ( )17طالبتة؛ وذلتك بالنستبة الختبتاري الطالاتة
اللغويتتة؛ واالختبتتار التحصتتيلي؛ ويمكتتن تحديتتد التجربتتة االستتتطالعية فتتي خطتتواأ
كالتالي:
 -1تحديد زمن االختبار.
 -2التأكد من مدى وضوح تعليماأ وأسئلة االختبار.
 -3حساب صدم االختبار.
 -4حساب معامل ثباأ االختبار.
اامت الباحية بتطبيق أداة دراستها علتى ( )17طالبتة وبعتد أستبوعين أعتادأ الباحيتة
تطبيق األداة عليهم مرة أخرى ومن ثم اامت الباحيتة بحستاب معامتل االرتبتاط بتين
درجة االستجابة القبلية والبعدية للمستتجيباأ علتى التحصتيل فتي متادة الرياضتياأ
والطالاة اللغوية لتدى طالبتاأ الصتف اليالتث متوستط وجتاطأ النتتائج كمتا يوضتحها
الجدو التالي:
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الجدول رقم ()1
يوضح معامالت ارتباط بيرسون بين األدائين القبلي والبعدي للمستجيبات على التحصيل في مادة
الرياضيات والطالقة اللغوية لدى طالبات الصف الثالث متوسط

معامل االرتباط
**0.640
**0.732

التحصيل في مادة الرياضياأ
الطالاة اللغوية
يالحظ ** دال عند مستوى الداللة  0,01فأقل

يتضح من الجدو ( )1أن اتيم معامتل االرتبتاط بتين االستتجابتين القبليتة والبعديتة
لكل من التحصيل في مادة الرياضياأ والطالاة اللغويتة لتدى طالبتاأ الصتف اليالتث
متوسط موجبة ودالة عحصائياً عند مستوي الداللة ( )0.01فأال مما يتد علتى ثبتاأ
أداة الدراسة.
إجراءات تطبيق البحث ميدانياً:

بعد ععداد األدواأ وتحكيمها؛ وبعتد الحصتو علتى موافقتة الجهتاأ الرستمية؛ تتم
تطبيتتق األدواأ علتتى عينتتة البحتتث فتتي الفصتتل الدراستتي األو متتن العتتام الدراستتي
1438- 1437هت؛ اامت الباحية بتطبيق اختبار الطالاتة اللغويتة؛ واختبتار التحصتيل
في مادة الرياضياأ.
ولتحليل بيانات الدراسة استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية:
 المتوسطاأ واالنحرافاأ المعيارية لوصف استجاباأ عينة الدراسة. اختبار (أ) للتعرف على داللة الفروم في استجاباأ عينة الدراسة.نتائا البحث وتفسيرها:
النتائا المتعلقة بالسؤال األول:
للتعرف على ما عذا كانت هناك فروم ذاأ داللة عحصائية في التحصيل الدراستي فتي
مادة الرياضياأ بين طالباأ تحفي القر ن الكتريم وطالبتاأ متدارف التعلتيم العتام
استتخدمت الباحيتة اختبتار أ " " Independent Sample T-testجتاطأ النتتائج كمتا
يوضحها الجدو التالي:
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الجدول رقم ()2
يبين داللة الفرق في التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات بين طالبات تحفيظ القرآن الكريم
وطالبات مدارس التعليم العام
المدرسة

التعليم العام
التحفيظ

عدد
الطالبات
95

المتوسط
الحسابي
16.91

االنحراك
المعياري
20.413

95

23.85

24.546

قيمة "ت"

مستوى
الداللة

2.120

*0.035

*دال عند مستوى ()0,05

وبالنظر على الجدو الستابق يتضتح تفتوم طالبتاأ متدارف تحفتي القتر ن الكتريم
على طالباأ مدارف التعليم العام في التحصيل الدراسي في مادة الرياضتياأ؛ حيتث
بلف متوسط درجاأ تحصيل طالباأ مدارف تحفتي القتر ن الكتريم ( )23.85درجتة
تميل نسبة ( )%79.5من مجموع الدرجاأ؛ بينما بلف متوسط درجاأ تحصيل طالبتاأ
متدارف التعلتيم العتام ( )16.91درجتة تميتل نستبة ( )%56.4متن مجمتوع التدرجاأ؛
ومن تلك النتائج يتضح وجود فروم ذاأ داللتة عحصتائية عنتد مستتوى داللتة ()0.05
بين متوسطي درجاأ طالباأ مدارف التعليم العام وطالباأ مدارف تحفتي القتر ن
الكريم في التحصيل الدراسي في مادة الرياضتياأ لصتالح طالبتاأ متدارف تحفتي
القر ن الكريم.
النتائا المتعلقة بالسؤال الثاني:
للتعتترف علتتى متتا عذا كانتتت هنتتاك فتتروم ذاأ داللتتة عحصتتائية فتتي مستتتوى الطالاتتة
اللغوية بين طالباأ تحفي القر ن الكريم وطالباأ مدارف التعليم العام استتخدمت
الباحيتة اختبتار " أIndependent Sample T-test " :جتاطأ النتتائج كمتا يوضتحها
الجدو التالي:
جدول رقم ()3
يبين داللة الفرق في مستوى الطالقة اللغوية بين طالبات تحفيظ القرآن الكريم وطالبات مدارس
التعليم العام
المدرسة
تحفيظ القرآن
التعليم العام

عدد
الطالبات
85

المتوسط
الحسابي
46.89

االنحراك
المعياري
22.124

85

20.24

14.379

*دال عند مستوى ()0,05
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قيمة "ت"

مستوى
الداللة

9.148

**0.000

وبالنظر على الجدو الستابق يتضتح تفتوم طالبتاأ متدارف تحفتي القتر ن الكتريم
على طالباأ مدارف التعليم العام في مستوى الطالاتة اللغويتة؛ حيتث بلتف متوستط
درجاأ طالبتاأ متدارف تحفتي القتر ن ( )47.24درجتة؛ بينمتا بلتف متوستط درجتاأ
طالباأ مدارف التعليم العام ( )20.24درجة؛ ومن تلتك النتتائج يتضتح وجتود فتروم
ذاأ داللة عحصائية عند مستوى داللة ( )0.01بين متوسطي درجاأ طالبتاأ متدارف
التعليم العام وطالباأ مدارف تحفي القر ن فتي مستتوى الطالاتة اللغويتة لصتالح
طالباأ مدارف تحفي القر ن الكريم.

تفسير نتائا الدراسة:
وقد أظهرت نتائا الدراسة ما يلي:

وجود فروم ذاأ داللة عحصائية عنتد مستتوى داللتة ( )0.05بتين متوستطي درجتاأطالبتتاأ متتدارف التعلتتيم العتتام وطالبتتاأ متتدارف تحفتتي القتتر ن فتتي التحصتتيل
الدراسي في مادة الرياضياأ لصالح طالباأ مدارف تحفي القتر ن الكتريم؛ بمعنتى
تفتتوم طالبتتاأ متتدارف تحفتتي القتتر ن علتتى طالبتتاأ متتدارف التعلتتيم العتتام فتتي
التحصتتتيل الدراستتتي فتتتي متتتادة الرياضتتتياأ .وتتشتتتابه هتتتذه النتيجتتتة متتتع دراستتتة
المغامستي()2004؛ ودراستة الغيلتتي( )2006عتن أثتتر القتر ن الكتتريم فتي التحصتتيل
الدراسي بالمرحلة الجامعية مما يد على أن حف القتر ن الكتريم اتد أستهم عيجابتا
في التحصيل الدراسي .واد يعود ذلك على ما ذكره نواب الدين( )1424علتى أن حفت
القر ن يشحذ الذاكرة والذهن فالحاف أسرع بديهة لكيرة مرانه على الحف وضبط
اليتتاأ التتتي يحفظهتتا؛ بتتالرغم متتن أن عتتدد حصتتص الرياضتتياأ ثتتالب حصتتص فتتي
األسبوع في مدارف تحفي القر ن الكريم بينما فتي متدارف التعلتيم العتام خمتس
حصتتص أستتبوعيا .وتتعتتارض متتع دراستتة الحيستتوني(2014م) التتتي أظهتترأ تفتتوم
طالباأ التعليم العام في استيعاب المفاهيم الرياضتية علتى طالبتاأ تحفتي القتر ن
الكريم.
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وجود فروم ذاأ داللة عحصائية عنتد مستتوى داللتة ( )0.01بتين متوستطي درجتاأطالباأ مدارف التعليم العام وطالباأ مدارف تحفي القتر ن فتي مستتوى الطالاتة
اللغوية لصالح طالباأ مدارف تحفي القر ن الكريم؛ بمعنى تفوم طالباأ متدارف
تحفي القتر ن علتى طالبتاأ متدارف التعلتيم العتام فتي مستتوى الطالاتة اللغويتة.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عقيالن (1990م) التي أظهرأ وجود عالاة بتين متدى
حف القر ن الكريم وتالوته ومستوى أداط الطتالب لمهتارتي القتراطة الجهريتة وفهتم
المقروط .كذلك تتشابه مع دراسة (األسطل؛2010م)؛ والتي بحيت مستتوى المهتاراأ
القرائيتتة والكتابيتتة وعالاتتته بتتتالوة وحف ت القتتر ن الكتتريم .كمتتا تتفتتق متتع دراستتة
المغامسي (1990م) عن دور القر ن الكريم في تنمية مهاراأ القراطة والكتابتة لتدى
تالميذ المرحلة االبتدائية .ويعاى ذلك على أثتر القتر ن الكتريم فتي تحستين مستتوى
الطالاة اللغوية لدى طالباأ مدارف التحفي ؛ حيث ظهر فتي عجابتاتهن ثتراط لغتتهن
بالكلماأ والمفرداأ المستقاة من كتاب اهلل جل وعال.
توةيات البحث:
في ضوط النتائج التي أسفر عنها البحث؛ فإن الباحية توصي بالتي:
 -1العنايتتة بتتالقر ن الكتتريم فتتي جميتتع مراحتتل التعلتتيم العتتام وخاصتتة المتترحلتين
االبتدائية والمتوسطة.
 -2أن يكون القر ن الكريم محورا أساسيا في مناهج وبرامج رياض األطفتا صتيانة
لفطرة الطفل ورعاية نموه الخلقي والعقلي واللغوي والجسمي.
 -3تشتتجيع وتحفيتتا الطتتالب لاللتحتتام بمتتدارف تحفتتي القتتر ن الكتتريم متتن ابتتل
المعلمين وأولياط األمور.
 -4االهتمام بإزالة المعوااأ التي تحتد متن التحتام الطتالب بحلقتاأ تحفتي القتر ن
الكريم.
 -5النظر على الطالاة اللغوية على أنها مهتارة؛ تستتوجب ضترورة الممارستة بشتكل
مقصود ومنظم؛ داخل الفصل.
مقترحات البحث:
تقترح الباحية عجراط البحوب التالية:
 .1العالاة بين متدى حفت القتر ن الكتريم ومستتوى الطالاتة اللغويتة لتدى طالبتاأ
مدارف تحفي القر ن الكريم.
 .2أثر االلتحام بمدارف تحفي القر ن الكريم واليقة بالنفس.
 .3العالاة بين مستوى حف القر ن الكريم ومستوى التحصيل الدراسي.
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أثر المحسوسات اليدوية في تعميق المفاهيم الرياضية لطالب المرحلة االبتدائية
اخالص عبد الهادي عوده الذويب -نوفه محول الرويلي
اإلدارة العامة للتعليم بالجوف (مكتب تعليم سكاكا)
المستخلص:
يهدف البحث الى التعرف على أثر تفعيل المحسوساأ اليدوية في تعميتق المفتاهيم
الرياضية لدى طالب المرحلة االبتدائية في منطقة الجوف؛ واتد لتوح عتدم تفعيتل
المحسوساأ لتعميق وعيصا المفهوم الرياضي من ابل معلماأ المنطقة
من هنا كان البد من العام على تحقيتق أهتداف البحتث والعمتل علتى عيضتاح أهميتة
تفعيل هذه المحسوساأ في مادة الرياضياأ لذوي صعوباأ التعلم؛ متن ختال نشتر
ثقافة تفعيلها وكيفية استخدامها لتعميق المفهوم الرياضي ونقلتة متن المجترد علتى
المحسوف ليسهل استتيعابه لتدى التالميتذ ويبقتى أثتره .باإلضتافة علتى تتوفير هتذه
المحسوستاأ بالتنستتيق متتع الجهتاأ المختصتتة (التجهيتتااأ المدرستية) كمتتا تتتم عقتد
اختبار على عينة من المدارف وتصميم استبيان علكترونتي تتم توزيعته علتى ()120
معلمة تقدر بتتت  %60من معلماأ الرياضتياأ والبتالف عتددهن ( )200معلمتة لمعرفتة
أهميتتة استتتخدام المحسوستتاأ اليدويتتة فتتي الرياضتتياأ ومتتدى توافرهتتا ومعواتتاأ
استخدامها في تدريس الرياضياأ بالمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية.
واد توصلت الباحيتان على عدة نتائج أهمهتا :وجتود دور حيتوي للمحسوستاأ اليدويتة
في تعميق المفاهيم الرياضية لطالب المرحلة االبتدائية؛ ووجود اتجاهتاأ المعلمتاأ
اإليجابية نحو توظيف تلك المحسوساأ في دروف الرياضياأ؛ ووجود عوائتق تحتو
دون توظيف المحسوساأ اليدوية في دروف الرياضياأ؛
باإلضافة على وجود عالمة ارتباطية موجبتة بتين تفعيتل المحسوستاأ وبتين تعميتق
المفهوم الرياضي لطالب المرحلة.
لذلك أوصت الباحيتان بضرورة العمل على نشر ثقافة تفعيتل المحسوستاأ لتعميتق
المفاهيم الرياضية لما لذلك من أثر بالف فتي استتيعابه بشتكل أوستع وأكيتر دافعيتة
لتعلم هذا المفهوم الذي بدورة يايد من مستوى تحصيل الطالب وبنتاط جيتل طمتوح
مبدع يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030
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Abstract
This proposed research aims to investigate the importance of using
educational toys in illustrating mathematical concepts and their
ramifications on the students at the elementary level at Aljouf. In fact, it has
been noticed that math courses teachers are not implementing these tools
in an effective methodology.
Therefore. the insistence of the fulfillment of this research’s goals and
explaining the importance of using these educational toys, especially for
students with learning disabilities, has been substantially required. This,
indeed, can be accomplished via informing teachers of the importance of
using these toys and improving the way of employing them in order to
deeply and thoroughly explain mathematical concepts and transform these
concepts from being theories to something realizable and understandable.
Moreover, providing schools with these educational toys by the
governmental organizations in charge is crucial for the sake of achieving
this research’s goals. In this research progress. an electronic survey has
been distributed over 120 math courses female teachers out of 200, which
is a sample of 60%. The survey was focusing on the availability of these
tools and the significance as well as the obstacle of employing them in the
teaching process in the Kingdom of Saudi Arabia from the teachers’
perspectives.
The researchers have found that utilizing these educational tools plays a
pivotal role in demonstrating mathematical concepts for elementary level
students. It has been also found that the teachers have an enthusiastic
intention and, on the other hand, some challenges to employ these toys in
the educational process. In addition, it has been found that there is a strong
relationship between utilizing these toys and understanding and acquiring
the mathematical theories.
Therefore, according to the above mentioned results, the researchers highly
recommended increasing the use of these educational toys in an effective
manner which, in turns, plays an important role in improving the educational
achievement for the student to help achieving the Saudi 2030 vision.
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مقدمة:
لقد أصبحت الرياضياأ متن المتواد األساستية فتي عمليتة ععتداد الطفتل ليكتون فتردا
وعضتتواً فعتتاال فتتي المجتمتتع ؛ فهتتي تنمتتي لديتته روح االبتكتتار واإلبتتداع وتعتتوده علتتى
أساليب التفكير السليم ؛ كما تساعده على اكتساب المهاراأ الالزمة لحتل المشتكالأ
التي تعترضه في حياته اليومية (.د .محفوظ يوسف)
ولما لليدوياأ متن أهميتة بالغتة فتي تتدريس الرياضتياأ وتحويلهتا متن المجترد علتي
المحسوف فاليدوياأ نسعى من خاللها على جعل الطالب يتفاعل مع المتادة بالشتكل
المطلوب لتحقيق أهداف المادة التعليمية كمتا يعتد استتخدام اليتدوياأ فتي تتدريس
الرياضياأ األسلوب الجديتد القتديم فتي نفتس الواتت؛ فمتع تاايتد معانتاة كييتر متن
الطالب من فهم وابالً حف الرياضياأ أصبح من الضروري البحث عم مداخل يمكتن
استتتخدامها لتعلتتيم الرياضتتياأ ومتتن هتتذه المتتداخل ...استتتخدام المحستتوف ؛ ومنهتتا
استتتخدام اليتتدوياأ؛ واتتد أوضتتحت التجتتارب واألبحتتاب التربويتتة عمكانيتتة استتتخدام
اليتتدوياأ متتع كتتل فئتتاأ المتعلمتتين بتتاختالف متتراحلهم الدراستتية وأعمتتارهم الستتنية
ومستوياتهم العقلية؛ صحيح أنها يمكتن أن تكتون أجتدى متع بعتض المتعلمتين عتن
البعض الخر ولكن ال تخلو من أهميتها مع الجميع؛ ولكن ما يجب أن ننبه عليه ونؤكتد
عليه عند تعليمنا للرياضياأ هو أال نقف عند مستوى المحسوف واستخدام اليدوياأ
بتتل ننطلتتق علتتى تعلتتيم الرياضتتياأ لنصتتل علتتى المستتتوي المجتترد وهتتو الغايتتة متتن
استتتخدام اليتتدوياأ والمحسوستتاأ للوصتتو علتتى المجتترداأ التتتي هتتي الرياضتتياأ؛
فالرياضياأ علم افتراضي استنباطي مجرد ولقد ازداد في التجريد بتطوره الكبير.
كما أن الرياضياأ تتسم بطبيعتها الخصبة التي تجعل منها مجاالً لتدريب المتعلمتين
على أساليب التفكير السليم وحل المشكالأ من خال تنمية اتدراتهم علتى التفكيتر
واالستدال وعدراك العالااأ الكمية والمنطقية؛ وذلتك لخلوهتا متن المتؤثراأ الذاتيتة
واعتمادها على المنطق؛ والحقائق والبراهين لتذلك فهتي تلعتب دوراً كبيتراً فتي كتل
جوانب الحياة( .شحاته؛ 2014؛ ص)2
وتعتبتتر الوستتائل التعليميتتة متتن اهتتم عناصتتر التفتتوم فتتي متتادة الرياضتتياأ وعبتتراز
المواهب المختلفة وتنميتة التذكاطاأ المتعتددة وتنميتة اتجاهتاأ عيجابيتة نحتو المتواد
الدراسية وزيادة مستوى التحصيل لدى الطالب ناهيك عن زيادة دافعية التعلم؛ ومن
هنا تحظى تلك الوسائل باهتمام الباحيين والمعلمين والمشترفين (غنتدوره؛ 2005؛
ص)342
وعذا كانتتت الوستتائل التعليميتتة هامتتة فتتي التعلتتيم وفاعليتتته فإنهتتا أكبتتر أهميتتة فتتي
المرحلة االبتدائية؛ ألنهتا تتتالطم متع خصتائص النمتو فتي المرحلتة االبتدائيتة والتتي
تعتمد على التفكير الحسي والبعد عن المجرداأ McIntosh, 2012
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وتدريس الرياضياأ من أهم أهدافه عكساب المفاهيم الرياضية التي تيري المعرفتة
الرياضية؛ وهذا الهدف يجد المعلمين صتعوبة فتي تحقيقته فتي المرحلتة االبتدائيتة؛
نظرا ألن تلك المرحلة وعن كانت القدراأ العقليتة تبتدأ فتي النمتو عال أنهتا تعتتد علتى
المحسوساأ واإلدراك الحسي؛ مما يستوجب ربط المفاهيم الواجتب تعلمهتا بخبتراأ
التلميذ الحسية (الشمري؛ 2016؛ ص)3
كمتتا أن الوستتائل التعليميتتة فتتي الرياضتتياأ أكيتتر أهميتتة نظتترا ألن متتادة الرياضتتياأ
بطبيعتها تعتمد على المجرداأ؛ مما يستلام توظيف المعيناأ والوسائل التتي تعتالج
جوانب القصور في عكساب المفاهيم الرياضية ()D'Angelo; & Alive, 2012
واد أشارأ الكيير من الدراساأ ميل دراستة (غنتدوره؛ )2005؛ والشتهراني؛ )2002؛
(صتتبري ونتتوبي؛  )2009وغيرهتتا متتن الدراستتاأ علتتى أهميتتة توظيتتف المحسوستتاأ
اليدوية خاصة في المرحلتة االبتدائيتة بشتكل أكبتر وفتي الرياضتياأ بشتكل ختاص؛
للتمشي مع خصائص المادة الدراسية وخصائص مرحلة الطفولة واحتياجاتها.
مشكلة الدراسة:
تتتتلخص مشتتكلة الدراستتة فتتي عتتدم عدراك ومعرفتتة معلمتتو الرياضتتياأ بأهميتتة
المحسوستتاأ اليدويتتة ودورهتتا فتتي تعميتتق المفهتتوم الرياضتتي لتتدى طتتالب المرحلتتة
االبتدائية
حيث انهم يقوموا بتدريس المفاهيم الرياضية دون أن يتدركها الطتالب بتالرغم متن
أن هتتذه المفتتاهيم تعتبتتر أساستتية؛ حيتتث تؤكتتد دراستتة كتتل متتن غنتتدورة (1420ه)؛
والدهع (1422هت) أن من األسباب المؤدية علتى نفتور التالميتذ متن الرياضتياأ هتو
تقديمها بصورة مجردة دون محاولة ربطها بالحيتاة؛ والتطبيقتاأ اليوميتة فالبتد متن
األختتذ بالعديتتد متتن المحسوستتاأ والطتترم التتتي تقتتدم الرياضتتياأ بصتتورة تعمتتق
مفاهيمها لدى المتعلمين.
وفي ضوط ذلك البتد متن النظتر والبحتث فتي أثتر تفعيتل المحسوستاأ اليدويتة علتى
تعميتتق المفتتاهيم الرياضتتية لتتدى الطتتالب خصوصتتا للمرحلتتة االبتدائيتتة واتتد اام تت
الباحيتتتان باستتتطالع راط معلمتتاأ الرياضتتياأ بالمرحلتتة االبتدائيتتة بمدينتتة الجتتوف
للتعرف على مدى اتجاهاتهن في استخدام المحسوساأ؛ وتوصتلت نتتائج االستتطالع
على اصور في معرفة المعلماأ بأهمية المحسوساأ وكيفية استخدامها.
وهذا متا دفتع الباحيتتان لدراستة أهميتة استتخدام المحسوستاأ اليدويتة فتي تعميتق
المفاهيم الرياضية خاصة لدى طالب المرحلة االبتدائية.
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تساؤالت البحث:
 .1متتا متتدى تتتوافر المحسوستتاأ اليدويتتة فتتي متتدارف المرحلتتة االبتدائيتتة لتتتدريس
الرياضياأا
 .2ما مدى استخدام المعلماأ للمحسوساأ اليدوية في تعميق المفاهيم الرياضيةا

 .3متتا معواتتاأ تتتدريس الرياضتتياأ باستتتخدام المحسوستتاأ اليدويتتة فتتي المرحلتتة
االبتدائيةا
 .4متتا أثتتر تفعيتتل استتتخدام المحسوستتاأ اليدويتتة فتتي تعميتتق المفتتاهيم الرياضتتية
بالمرحلة االبتدائيةا
فروض البحث:
ت توجد عالاة عيجابية بين تفعيتل المحسوستاأ اليدويتة وتعميتق المفهتوم الرياضتي
لدى طالب المرحلة االبتدائية .
أهداف البحث:
 .1التعتترف علتتى متتدى تتتوافر المحسوستتاأ اليدويتتة فتتي متتدارف المرحلتتة االبتدائيتتة
لتدريس الرياضياأ.
 .2التعرف على مدى استخدام المعلماأ للمحسوساأ اليدويتة فتي تعميتق المفتاهيم
الرياضية.
 .3التعتترف علتتى معواتتاأ تتتدريس الرياضتتياأ باستتتخدام المحسوستتاأ اليدويتتة فتتي
المرحلة االبتدائية .
أهمية الدراسة:
• تنبع أهمية الدراسة من أهمية المرحلة االبتدائية؛ وكونهتا القاعتدة األساستية التتي
تقوم عليها مراحل التعليم التالية.
• كما تنبع أهمية الدراسة من أهميتة تتدريس المفتاهيم للمرحلتة االبتدائيتة وأثرهتا
في زيادة مستوى التحصيل الدراسي لدى األطفا في مادة الرياضياأ.

• كما تنبع أهمية الدراسة من أهمية معيناأ التدريس في مادة الرياضتياأ متن أجتل
تخفيف صعوبة مادة الرياضياأ وتنمية االتجاهاأ اإليجابية نحو دراستها.
• تكمن أهمية الدراسة من أهمية توظيف المحسوساأ اليدويتة كوستيلة فاعلتة فتي
تعميق المفاهيم الرياضية خصوصا لمن يصعب عليهم فهم الرياضياأ المجردة .
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حدود الدراسة:
• الحدود المكانية :تم تطبيق الدراسة في بعض مدارف المرحلتة االبتدائيتة بمدينتة
سكاكا في محافظة الجوف بالمملكة العربية السعودية.
• الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي األو متن العتام الدراستي
1438-1437هت.
• الحدود البشرية :تم تطبيق الدراسة على عينة من معلماأ الرياضياأ فتي المرحلتة
االبتدائية بمدارف البناأ والبالف عددهن ( )120معلمة

• الحــدود الموضــوعية :تتتم تطبيتتق الدراستتة علتتى ثالثتتة محتتاور هتتي :متتدى تتتوافر
المحسوساأ اليدوية ومدى استخدامها في تعميق المفتاهيم الرياضتية وأهميتة ذلتك
ومعوااأ االستخدام.
• متغيرات الدراسة:
 .1المتغير المستقل :وهو المحسوساأ اليدوية
 .2المتغير التابع :وهو المفاهيم الرياضية

مصطلحات الدراسة:
 .1المحسوسات اليدوية :هي مجموعة من الوسائل التعليمية ذاأ خصوصتية تمياهتا
عتتن بقيتتة الوستتائل التعليميتتة فتتي كونهتتا :تجستتد العديتتد متتن المفتتاهيم الرياضتتية
بصورة محسوسة؛ وتتطلب الممارسة من ابل الطالب بيديته؛ علتى عكتس الوستائل
التعليمية التي يكتفى بمشاهدة الطالب لها( .غندوره؛ 2005؛ ص)344
 .2المفاهيم الرياضية :هي تكوين عقلي مجرد يعطتى لته رمتا يشتمل مجموعتة متن
األشياط المدركتة بتالحواف والتتي تحمتل معنتى أو رمتاا او داللتة رياضتية (عبتراهيم؛
2009؛ ص.)953
اإلطار النظري للبحث:
المحسوسات:
يعتتترف غنتتتدورة (1418هتتتت) المحسوستتتاأ بأنهتتتا مجموعتتتة متتتن الوستتتائل واألدواأ
التعليمية لشرح الرياضياأ وتقوم على ممارسة التلميتذ للتطبيقتاأ الرياضتية بكلتتا
يديتته بهتتدف تبستتيط وتعميتتق وعدراك المفتتاهيم الرياضتتية التتتي يستتعى المعلتتم
إليصتتالها علتتى طالبتته .ويتتذكر أن مصتتطلح المحسوستتاأ جتتاط نتيجتتة تطتتور النظتترة
التربويتتة لتتدور المتتتعلم فتتي العمليتتة التعليميتتة وضتترورة استتتخدام أدواأ ووستتائل
يعالجها المتعلم يدويا بحيتث يستعى بشتكل نشتط إلدراك المفهتوم متن ختال هتذه
الوسائل.
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وعرفت ديورا (1992م) اليتدوياأ أو المتواد العينيتة المدركتة بتالحواف الملموستة أو
األشياط العينية ماهي عال مواد حاسمة وهامة جدا في تحسين تعلتم الرياضتياأ حيتث
تقوم على الفهم عن طريق أطتراف األصتابع فهتي جتاط متن المبتادل التربويتة التتي
تساعد التالميذ ولتعواهم أبدا.
وتعرفها حنان رزم (1424هت) بأنها مجموعتة متن األدواأ المصتنعة تجاريتا أو يتدويا
تساعد المعلم في عيجتاد موااتف تعليميتة رياضتية تجتذب التلميتذ متن ختال تفاعلته
معها يدويا؛ مما يحقق دافعية ونشاط التلميذ للوصو على المفاهيم المجردة.
وقد وردت ثمان يدويات أساسية في تدريس الرياضيات هي:
/1مكعباأ دينتا:
وهتتي كمتتا عرفهتتا المتتتوفي (1419هتتت) عبتتارة عتتن اطتتع ووحتتداأ تشتتمل مربعتتاأ
ومكعباأ بحيث تميل الوحتداأ الواحتد والقطتع العشترة والمربعتاأ المئتة والمكعبتاأ
األلتتوف وتستتتخدم فتتي توضتتيح بعتتض المفتتاهيم ميتتل :العتتدد؛ المنتتاز ؛ الضتترب
والمقارنة بين األعداد وبعض التعابير الجبرية وكييراأ الحدود
 /2المكعباأ المتداخلة:
عرفها غندورة (1418هت 9أنها مكعباأ تتكون من  100مكعب متساوية الحجتم فتي
عشر ألوان مختلفتة تستتخدم فتي توضتيح مفهتوم األعتداد؛ مكونتاأ العتدد؛ األعتداد
األولية؛ والمضاعفاأ والقواسم وتستخدم أيضا في الكسور والعملياأ عليها.
 /3اللوحة الهندسية:
يذكر كل من عطار وكنسارة (1418هت) أنها عبارة عن لوح خشتبي أو بالستتيكي بته
ثقوب منتظمة رأسية وأفقية على مسافاأ متستاوية يمكتن استتخدامها فتي توضتيح
األشتتكا الهندستتية ومستتاحتها ومفهتتوم اإلحتتداثياأ والتشتتابه واالنستتحاب والتتدوران
كذلك يمكن استخدامها في توضيح مفهوم المستقيماأ المتوازية والمتعامدة.
 /4اللوحة الدائرية:
وهي كمتا عرفتهتا بترارا ايترفن (Irvin) 1995لوحتة دائريتة تتكتون متن  12علتى 24
مسمار على محيط واحد طو الدائرة تبعد مستافة ثابتتة عتن المركتا تستتخدم فتي
توضتيح مفهتتوم التوتر والقطتتر والممتتاف باإلضتافة علتتى الااويتة المركايتتة والااويتتة
المحيطية وكذلك التناظر واالنسحاب.
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 /5اطع النماذج:
هي كما عرفها غندورة (1418هتت) اطتع ملونتة متن  250اطعته موزعتة علتى ستت
أشتتكا هندستتية بتتألوان مختلفتتة تستتتخدم فتتي توضتتيح مفهتتوم الكستتور والكستتور
المتكافئة والتصنيف والتناظر كذلك يمكن استخدامها في حساب المستاحة والمحتيط
ل شكا الرباعية
 /6معمل الجبر:
يصفه غندورة (1420هت) أنه يتكون من عدة أنواع مختلفة من القطتع الملونتة حيتث
تميتتل الصتتفراط اليوابتتت والاراتتاط المتغيتتراأ ميتتل (ف؛ ص؛ ع؛ ف ص؛ ص ع ).....
تستخدم في توضيح مفهوم تمييل المعادالأ والمتباينتاأ ومربتع الفترم بتين حتدين
والعملياأ على األعداد الصحيحة.
 /7المياان الحسابي:
ذكرأ حنان رزم (1424هت) انه مياان بالستيكي يجسد المفاهيم من ختال عالاتاأ
المستتاواة بتتين طرفيتتة ويستتتخدم فتتي عمليتتاأ الجمتتع والطتترح والضتترب والمعتتادالأ
الرياضية
 /8اطع كتوزانير:

عرفها محمد أبو سل (1419هت) انها تتكتون متن عتدد متن القطتع الخشتبية منتظمتة
الشكل مساحة مقطع كل اطعه  1سم تتراوح أطوالها من 1سم الى  10ستم؛ وكتل
اضيب منهتا يتميتا بلتون ختاص والقضتبان ذاأ اللتون الواحتد متستاوية فتي الطتو
تستخدم في توضيح مفهوم القياف واالعداد األولية باإلضافة الى التبديل والتجميتع
على األعداد الطبيعية والكسرية.
أهمية المحسوسات:
البد من تقريتب المفتاهيم الرياضتية علتى ذهتن التلميتذ بحيتث تخاطتب حواسته ممتا
يجعله يشعر بفاعليتها
من هنا تأتي أهمية المحسوساأ كوسائل تعليمية محسوسة تضع التلميتذ فتي بيئتة
الرياضياأ وتجعله يتعايع معها ممتا يايتد فاعليتة التتعلم لديته وتشتواه الكتشتاف
الرياضتتياأ؛ حيتتث يمتتارف التطبيتتق العملتتي للمتتادة فتستتهل مفاهيمهتتا؛ ويستتهل
استيعابها (شوم 1418هت)
واد أوضحت بينيتون )(pennington2004أن عثارة دافعيتة طلبتة المرحلتة االبتدائيتة
نحو التعلم بعيدا عن المقرراأ الدراسية يعتبر تحديا للمعلم في هذا العصر لذلك

167

يلجأ الكيير منهم لتدريس التالميذ فقط الجتياز االختباراأ؛ ومن ناحية أخترى يتواتع
من التالميذ عرض فهمهم للمفاهيم الرياضية خال االختباراأ فتتفاام خيبة األمتل
لدى المعلمين عند فشلهم وفشل وسائل الضبط المدرسي التي تجبرهم على تعلتم
الرياضياأ.
واد كشفت البحوب التتي أجريتت فتي بريطانيتا واليابتان والصتين والواليتاأ المتحتدة
األمريكية أن حل هتذه المشتكالأ يكمتن فتي استتخدام اليتدوياأ لتعميتق المفتاهيم
الرياضية.
وأكدأ جاريتي ( ) (garrity1998أن المحسوساأ اليدوية تجعل التالميذ أكيتر عيجابيتة
نحو تعلم الرياضياأ ومحبين للعمتل والدراستة فتي مجموعتاأ كمتا تستاعد التالميتذ
على تفادي االحراج والظهور بعدم المعرفة بالمتادة كمتا تايتد حماستهم ودافعيتتهم؛
وتقدم المفهوم الرياضي بطريقة مبسطة ووااعية يسهل عليهم استيعابها.
ومن المناسب هنا ذكر الميل الصيني الذي يبين أهمية انخراط الطلبة فتي األنشتطة
الرياضية لتحقيق فهم أفضل للمفاهيم والحقائق الرياضية حيث يقو :
ال لي وسأنسى ...أرني اد أتذكر ...شاركني سأفهم ...
وتؤكد بترنس ( ) )Burns2005أن اليتدوياأ تجعتل األفكتار المجتردة محسوستة فهتي
تتفوم على الصور ومقاطع الفيديو؛ كما توفر للتالميذ خبراأ أولية وممارسه حسية
ل فكار المجردة وهي تجرد الرياضياأ من الكتاب المدرسي حيث تجعل التلميتذ بتارع
وخبير في التعامل مع اليدوياأ سواط أكانتت رمتوز أم مفتاهيم؛ واليتدوياأ تايتد ثقتة
التلميذ بنفسه ألنها تايد من كفاطتته الفكريتة وتجعلته يختبتر ادراتته بشتكل دائتم؛
ويكون حافا له على االستتمرار بتالتعلم بستبب المتعتة التتي يجتدها بأشتكا وألتوان
اليدوياأ الممياة.
يعتبتتر عكستتاب المفتتاهيم الرياضتتية متتن أهتتم أهتتداف تتتدريس الرياضتتياأ بالمرحلتتة
االبتدائية؛ وتتحدد أهمية تلك المفاهيم فيما يلي( :الودعان؛ )2009

 .1المفاهيم الرياضية أساف المعرفة الرياضية الالزمتة لفهتم الجوانتب الكميتة فتي
الحياة العملية.
 .2يتتؤدي اكتستتاب المفتتاهيم الرياضتتية علتتى فهتتم المعتتاني الكامنتتة وراط العمليتتاأ
الرياضية.
 .3يؤدي عكساب المفاهيم الرياضية على اإللمام بمفترداأ لغتة الرياضتياأ متن رمتوز
ومصطلحاأ وأشكا ورسوم.
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 .4يتتؤدي اكتستتاب المفتتاهيم الرياضتتية علتتى زيتتادة كفتتاطة الطفتتل فتتي مجتتا األداط
المهارى في الرياضياأ.

 .5يؤدي كذلك على زيادة التحصيل الدراسية واالتجاهاأ اإليجابية نحو الرياضياأ.
خصائص المحسوسات اليدوية:
يجب ان تتتوافر شتروط للمحسوستاأ اليدويتة لتتؤدي مهامهتا التربويتة وتتميتل فتي:
(الشهراني؛ 2002؛ ص)59
 .1أن تكون بسيطة.
 .2أن تكون مشواة للتالميذ.

 .3أن تسهل عدارتها والتعامل معها.
 .4أن تكون اابلة للتداو بين التالميذ.
 .5أن تكون سهلة التخاين والتوزيع.
 .6أن تراعي شروط األمن والسالمة.
 .7أن يسهل تحريكها من ابل التالميذ وال تكون ثقيلة الوزن.
 .8أن تكون سهلة التنظيف.

 .9أن تناسب المحتوى المراد تدريسه.
 .10أن تناسب مستوى النمو العقلي للتلميذ.
 .11يفضل أن تكون األداة ذاأ لون وشكل واحد بالنسبة لجميع الطالب.
مزايا التدريس للمفاهيم باليدويات:
*تدعم التعلم الفردي والجماعي من أجل تحقيق األهداف للمادة .

*تساعد على االكتشاف والداة وحب العمل وزيادة التحصيل واإلنتاجية .
*تخلتتق استتتعداد للتتتعلم لتتدى الطتتالب ذوي صتتعوباأ فتتي التتتعلم وتايتتد اليقتتة لتتدى
الطالب .
*تساعد على التذكر والحف

واستدعاط المعلوماأ الرياضية بطريقة سريعة

*تجعل المادة ذاأ معنى لدى التالميذ .
*تستتاعد طتتالب صتتعوباأ التتتعلم علتتى تخطتتي الصتتعوبة لفهتتم المستتائل اللفظيتتة
الرياضية .
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*تساعد على تطبيق الرياضياأ في وااع المشكالأ الحياتية.
* تعتبر اليدوياأ من أهم المحسوساأ التي تساعد التالميذ على استيعاب المفتاهيم
الرياضية.
ويطعد تدريس الرياضياأ من المهام الصتعبة؛ وذلتك لمتا تتصتف بته هتذه المتادة متن
تجريد في المفاهيم والعالااأ؛ وذلك ألنه ال توجتد طريقتة ميلتى لتدريستها تناستب
كل الموااف والدروف كما أن هناك بعض الصعوباأ المرتبطة بطبيعتهتا وبأستلوب
تدريسها وطريقة عرض محتواها في الكتتاب المدرستي؛ ممتا يعراتل تقتدم الطتالب
ويؤثر على مستواهم التعليمي في جميع المواد الدراسية.
وتوصف صعوبة الرياضياأ بأنها مشتكلة غيتر متواعتة يتتم اكتشتافها بعتد أن يتاود
المعلم طالبه بخبراأ تعلم مالئمة على مدار فتترة زمنيتة مالئمتة؛ ويقصتد بخبتراأ
التعلم المالئمة تلتك الممارستاأ التتي تبتذ لمستاعدة الطتالب علتى تعلتم المهتاراأ
والمفاهيم التي تميل تحدياً لهم في تعلمها.
وتتعدد أسباب االتجاهات السلبية نحو الرياضيات الى عدة أسباب أهمها:
 .1الضعف في امتالك بعض الطالب المتطلباأ الالزمة للتعلم.
 .2عدم شعور الطالب بفائدة الرياضياأ في الحياة العملية.
 .3عدم ادرة الطالب على ربط الرياضياأ بالحياة.
 .4الة تركيا المعلم على األساسياأ الالزمة لتعلم الموضوعاأ الجديدة.
 .5استخدام الطريقة التقليدية في عرض الموضوعاأ وحل التمارين.
 .6عدم اهتمام المعلم بمراعاة الفروم الفردية بين الطالب.
 .7الة متابعة المعلم للواجباأ المنالية المعطاة للطالب.
واتتد أوضتتحت دراستتة الشتتهراني ()2003؛ أثتتر استتتخدام اطتتع ديكنتتا فتتي تتتدريس
الرياضتتياأ فتتي الصتتفين رابتتع والستتادف االبتتتدائي علتتى التحصتتيل الدراستتي لمتادة
الرياضياأ عند مستويي التذكر والفهم ويد ذلك على دور المحسوساأ الفعتا فتي
تعميق المفتاهيم الرياضتية التتي بتدورها تتنعكس عيجابيتا علتى مستتوى التحصتيل
الدراستتي للطالتتب عتتن طريتتق محاكاتتته بوستتائل حستتية جاذبتتة الهتمامتته وتالمتتس
احتياجاتتته وتلفتتت انتباهتته لتنمتتي مهتتارة االستكشتتاف واالبتتداع لديتته كونهتتا متعتتددة
األلوان واالشكا .
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إجراءات الدراسة:
منها الدراسة
يعرف منهج الدراستة بأنته التقصتي المتنظم للحقتائق العلميتة حتو ظتاهرة معينتة
باستخدام أساليب ومناهج علمية محدده بهدف التوصتل علتى نتتائج أو حقتائق يمكتن
تعميمها (عبيداأ و خرون 2007م)
ومن ختال دراستة الباحيتتان وتحديتد أستئلتها وأهتدافها ومتن ختال اطالعهمتا علتى
أدبيتتاأ الدراستتة النظريتتة والدراستتاأ الستتابقة وجتتدأ الباحيتتتان أن المتتنهج المالئتتم
لدراستها هو المنهج الوصفي.
 .1المنها الوةفي المسحي :تم تصميم استبيان متن أجتل التعترف علتى متدى تتوافر
المحسوساأ اليدوية في مدارف المرحلتة االبتدائيتة لتتدريس الرياضتياأ؛ والتعترف
على مدى استخدام المعلماأ للمحسوساأ اليدويتة فتي تعميتق المفتاهيم الرياضتية
لطالباأ المرحلتة االبتدائيتة؛ والتعترف علتى معواتاأ تتدريس الرياضتياأ باستتخدام
المحسوساأ اليدوية في المرحلة االبتدائية.
• مجتمع الدراسة وعينتها:
يتميل مجتمع الدراسة في جميع معلماأ المرحلة االبتدائية بمدينتة ستكاكا بمنطقتة
الجوف في المملكتة العربيتة الستعودية بالمتدارف الحكوميتة النهاريتة؛ واتد اختتارأ
الباحيتان عينة عشوائية
( )120معلمة تم اختيارهن من عشرين مدرسة بوااع ( )6معلماأ رياضياأ متن كتل
مدرسة.
* أدوات الدراسة:
أوال  /االستبيان :يميل الهدف من االستبيان التعرف علتى أهميتة تفعيتل المحسوستاأ
اليدوية لدى معلماأ الرياضياأ في المرحلة االبتدائية والتعرف على مدى توافر هتذه
المحسوساأ في المدارف؛ وماهي معوااأ استخدامها لطالب المرحلة االبتدائية
ولصتتياغة فقتتراأ االستتتبيان تتتم مراجعتتة االدب النظتتري المتترتبط بأهميتتة استتتخدام
المحسوساأ اليدوية ومدى توافرها ومعوااأ استخدامها بشكل عام من وجهتة نظتر
المعلماأ؛ واد تم صياغة فقراأ االستبيان ومراعاة ان تخدم هتذه الفقتراأ األهتداف
المطلوب تحقيقها والتتي تعمتل علتى تحقيتق أهتداف الدراستة بحيتث تكتون واضتحة
ومفهومة
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إجراءات الدراسة:
منها الدراسة
يعرف منهج الدراستة بأنته التقصتي المتنظم للحقتائق العلميتة حتو ظتاهرة معينتة
باستخدام أساليب ومناهج علمية محدده بهدف التوصتل علتى نتتائج أو حقتائق يمكتن
تعميمها (عبيداأ و خرون 2007م) .
ومن ختال دراستة الباحيتتان وتحديتد أستئلتها وأهتدافها ومتن ختال اطالعهمتا علتى
أدبيتتاأ الدراستتة النظريتتة والدراستتاأ الستتابقة وجتتدأ الباحيتتتان أن المتتنهج المالئتتم
لدراستها هو المنهج الوصفي.
 .1المنها الوةفي المسحي :تم تصميم استبيان متن أجتل التعترف علتى متدى تتوافر
المحسوساأ اليدوية في مدارف المرحلتة االبتدائيتة لتتدريس الرياضتياأ؛ والتعترف
على مدى استخدام المعلماأ للمحسوساأ اليدويتة فتي تعميتق المفتاهيم الرياضتية
لطالباأ المرحلتة االبتدائيتة؛ والتعترف علتى معواتاأ تتدريس الرياضتياأ باستتخدام
المحسوساأ اليدوية في المرحلة االبتدائية.
• مجتمع الدراسة وعينتها:
يتميل مجتمع الدراسة في جميع معلماأ المرحلة االبتدائية بمدينتة ستكاكا بمنطقتة
الجوف في المملكتة العربيتة الستعودية بالمتدارف الحكوميتة النهاريتة؛ واتد اختتارأ
الباحيتان عينة عشوائية .
( )120معلمة تم اختيارهن من عشرين مدرسة بوااع ( )6معلماأ رياضياأ متن كتل
مدرسة.
* أدوات الدراسة:
أوال  /االستبيان :يميل الهدف من االستبيان التعرف علتى أهميتة تفعيتل المحسوستاأ
اليدوية لدى معلماأ الرياضياأ في المرحلة االبتدائية والتعرف على مدى توافر هتذه
المحسوساأ في المدارف؛ وماهي معوااأ استخدامها لطالب المرحلة االبتدائية .
ولصتتياغة فقتتراأ االستتتبيان تتتم مراجعتتة االدب النظتتري المتترتبط بأهميتتة استتتخدام
المحسوساأ اليدوية ومدى توافرها ومعوااأ استخدامها بشكل عام من وجهتة نظتر
المعلماأ؛ واد تم صياغة فقراأ االستبيان ومراعاة ان تخدم هتذه الفقتراأ األهتداف
المطلوب تحقيقها والتتي تعمتل علتى تحقيتق أهتداف الدراستة بحيتث تكتون واضتحة
ومفهومة .
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• ةياغة تعليمات االستبيان:
تم صياغة تعليماأ االستتبيان بغترض تعريتف المعلمتاأ علتى الهتدف متن الدراستة؛
وروعي في ذلك أن تكون الفقراأ واضحة ومفهومة ومالئمتة لمستتواهن كمتا طلتب
منهن اراطة الفقراأ بداة ومعرفة المقصود منها واالجابة بكل مصدااية ومنطقية.
• ةدق االستبيان:
للتحقتتق متتن صتتدم محتتتوى االستتتبيان والتأكتتد متتن أنتته يختتدم اهتتداف الدراستتة؛ تتتم
عرضتها علتتى مجموعتتة متتن مشتترفاأ ومعلمتاأ المراحتتل التعليميتتة العتتامالأ بتتإدارة
التربية والتعليم بمحافظة الجوف وطلب متنهن دراستة االستتبيان وابتداط التراي فيته؛
وكذلك دكاترة جامعة الجوف تم دراسة االستبيان من ابلهم .
وتم اعتبار االخذ بمالحظاأ المحكمين واجراط التعديالأ المشار اليها بميابتة الصتدم
الظاهري وصدم محتوى االستبيان وانه صالح لقياف ما وضع له.
• ثبات االستبيان:

تم استخراج معامل ثبتاأ االستتبيان بطريقتة الفتا كترو نبتا واتد بلتف اليبتاأ الكلتي
(882؛) وهو معامل ثباأ مرتفع ومناستب ألغتراض الدراستة وتجتدر اإلشتارة التى ان
معامالأ ثباأ المقاييس المقننة يجب ان ال تقل عن (70؛ . )0
ثانيا :أساليب المعالجة اإلحصائية للبيانات:
اامت الباحيتان باستخدام النظم اإلحصائية )(spss؛ تميلت فيما يلي:

 .1استخدام معامل اليباأ ألفا كرو نبا لحساب معامل ثباأ االستبيان .
 .2استخدام المتوسطاأ الحسابية والنسب المئوية للتعرف على أهمية المحسوستاأ
اليدوية ومعوااأ استخدامها لدى معلماأ المرحلة االبتدائية .
 .3استتتتخدام معتتتامالأ االرتبتتتاط بيرستتتون للتوصتتتل التتتى العالاتتتة بتتتين تفعيتتتل
المحسوساأ اليدوية وبين تعميق المفهوم الرياضي لدى طالباأ المرحلة االبتدائية.
نتائا الدراسة وتحليلها:
السؤال االول :متا متدى تتوافر المحسوستاأ اليدويتة فتي متدارف المرحلتة االبتدائيتة
لتدريس الرياضياأا

173

لالجابتتة علتتى الستتؤا الستتابق اامتتت الباحيتتتان بحستتاب متوستتط التتتوافر والنستتبة
المئوية؛ كما هو موضح في الجدو التالي:
جدول ( )1إجابة السؤال االول

م

المحسوساأ اليدوية

2

األدواأ الهندسية

مدى التوافر
المتوسط
النسبة المئوية
الحسابي
3.44
%76

1

اطع دينا

%65

3.35

4

الدومينو

%54

3.28

3

الساعاأ

%53

3.22

7

المجسماأ

%51

3.19

6

العداد

%46

3.18

9

المياان

%43

3.20

5

شبكاأ التربيع

%41

3.35

8

المقاييس الحسية

%39

3.28

%48

3.30

كل المحسوساأ

يتضح من الجدو الستابق أن أهتم المحسوستاأ المتتوافرة هتي :األدواأ الهندستية
وجاطأ في المرتبة األولى؛ تليها اطع دينا وجاطأ فتي المرتبتة اليانيتة؛ ثتم الستاعاأ
وجاطأ فتي المرتبتة الياليتة؛ فالمجستماأ وجتاطأ فتي المرتبتة الرابعتة؛ فالعتداد فتي
المرتبة الخامسة؛ فالمياان في المرتبة السادسة فشبكاأ التربيع وجاطأ في المرتبة
السابعة وأخيرا شبكاأ التربيع في المرتبة اليامنة.
ويتضح من عجمتالي المحسوستاأ أن متدى تتوافر كتان بدرجتة متوستطة بمتا نستبته
()%48؛ وبمتوسط حسابي بلف ()3.30
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السؤال الثاني :ما مدى استخدام المعلماأ للمحسوساأ اليدوية في تعميق المفتاهيم
الرياضيةا
لالجابتتة علتتى الستتؤا الستتابق اامتتت الباحيتتتان بحستتاب متوستتط التتتوافر والنستتبة
المئوية؛ كما هو موضح في الجدو التالي:
جدول ( )2إجابة السؤال االول

مدى االستخدام
م

المحسوساأ اليدوية

النسبة المئوية

المتوسط
الحسابي

األدواأ الهندسية

%66

3.31

1

اطع ديكنا

%63

3.23

3

الساعاأ

%61

3.21

7

المجسماأ

%56

3.16

6

العداد

%55

3.11

9

المياان

%51

3.09

4

الدومينو

%45

3.08

5

شبكاأ التربيع

%43

3.05

8

المقاييس الحسية

%41

3.03

%53

3.14

كل المحسوساأ

يتضح من الجدو اعاله أن أهم المحسوساأ التي حظيت باالستخدام لتدى المعلمتاأ
هي بالترتيب :األدواأ الهندسية وجاطأ بالمرتبة األولى؛ ثم اطتع ديكنتا وجتاطأ فتي
المرتبة اليانية ثم الساعاأ وجتاطأ فتي المرتبتة الياليتة؛ ثتم المجستماأ وجتاطأ فتي
المرتبة الرابعة؛ ثم العداد وجاط في المرتبة الخامسة؛ ثم الميتاان وجتاط فتي المرتبتة
السادستتة؛ ثتتم التتدومينو وجتتاط فتتي المرتبتتة الستتابعة؛ ثتتم شتتبكاأ التربيتتع وجتتاط فتتي
المرتبة اليامنة؛ ثم المقاييس الحسية وجاط في المرتبة التاسعة واألخيرة.
ويتضح من عجمالي المحسوساأ أن مدى االستخدام كان بدرجة متوسطة بما نستبته
()%53؛ وبمتوسط حسابي بلف ()3.14
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السؤال الثالث :ما معواتاأ تتدريس الرياضتياأ باستتخدام المحسوستاأ اليدويتة فتي
المرحلة االبتدائيةا

لالجابتتة علتتى الستتؤا الستتابق اامتتت الباحيتتتان بحستتاب متوستتط تتتأثير المعواتتاأ
والنسبة المئوية؛ كما هو موضح في الجدو التالي:
جدول ( )3إجابة السؤال االول

م

المحسوساأ اليدوية

1
2

درجة تأثير المعوااأ
المتوسط
النسبة
الحسابي
المئوية

ضعف ااتناع المعلماأ بأهمية
المحسوساأ اليدوية لذوي
صعوباأ التعلم

%91

4.25

عدم معرفة المعلماأ بكيفية
توظيف المحسوساأ اليدوية

%88

4.11

%85

4.10

%83

4.05

5

عدم تعاون اإلدارة المدرسية في
توفير المحسوساأ اليدوية

%82

3.87

6

عدم تضمين منهج الرياضياأ
للمحسوساأ اليدوية

%81

3.65

كل المعوااأ

%80

4.01

3
4

عدم توافر الكيير من
المحسوساأ اليدوية
عدم صالحية الكيير من
المحسوساأ اليدوية

يتضح من الجدو السابق أن اهم معوااأ استخدام المعلمتاأ للمحسوستاأ اليدويتة
هي بالترتيب التالي:
 .1في المرتبة األولى جاط "ضعف ااتناع المعلماأ بأهمية المحسوساأ اليدوية ".

 .2فتتي المرتبتتة اليانيتتة جتتاط "عتتدم معرفتتة المعلمتتاأ بكيفيتتة توظيتتف المحسوستتاأ
اليدوية".
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 .3في المرتبة اليالية جاط "عدم توافر الكيير من المحسوساأ اليدوية".
 .4في المرتبة الرابعة جاط "عدم صالحية الكيير من المحسوساأ اليدوية".
 .5في المرتبة الخامسة جاط "عدم تعتاون اإلدارة المدرستية فتي تتوفير المحسوستاأ
اليدوية".
 .6في المرتبة السادسة جاط "عدم تضمين منهج الرياضياأ للمحسوساأ اليدوية".
ويتضح من عجمتالي المحسوستاأ أن متدى تتوافر كتان بدرجتة متوستطة بمتا نستبته
()%80؛ وبمتوسط حسابي بلف ()4.01

السؤال الرابع :متا عثتر تفعيتل استتخدام المحسوستاأ اليدويتة فتي تعميتق المفتاهيم
الرياضية بالمرحلة االبتدائيةا
ينص فرض الدراسة على وجود فروم ذاأ داللة عحصائية عند مستوى داللتة 05؛ )0
بين متوستط التدرجاأ القبلتي والبعتدي الختبتاراأ الطالبتاأ والجتدو التتالي يوضتح
نتائج اختبار (أ) للتعترف علتى الفتروم بتين التطبيتق القبلتي والبعتدي للمحسوستاأ
اليدوية .
المرحلة
االبتدائية

المتوسط االنحراف
التطبيق العدد
الحسابي المعياري

الخطأ
المعيار

القبلي

10

5.06

1.7

 46؛

البعدي

10

8.8

1.3

 32؛

ايمة
(أ)

مستوى
الداللة

00 11.6؛ *0

*دالة عند مستوى ))a= 01 ,0

تت يتضح من الجدو وجود فروم ذاأ داللة عحصائية عند مستوى داللتة ( 05؛ )0بتين
متوستتط طالبتتاأ المرحلتتة االبتدائيتتة فتتي التطبيتتق القبلتتي ومتوستتط درجتتاتهن فتي
التطبيق البعدي لتفعيل المحسوساأ اليدوية حيث بلغت ايمة أ (6؛ )11وهتي ايمتة
دالة احصائيا وكانت الفروم لصتالح التطبيتق البعتدي حيتث بلتف المتوستط الحستابي
لالختبار البعدي (8؛  )8بينما متوسط االختبار القبلي (06؛ )5وهذا يتد علتى أهميتة
تفعيل المحسوساأ اليدوية وأثرها اإليجتابي نحتو تعميتق المفتاهيم الرياضتية لتدى
طالباأ المرحلة االبتدائية

177

وللتحقق من الفرض الياني في انه توجتد عالاتة عيجابيتة بتين تفعيتل المحسوستاأ
اليدوية وتعميق المفاهيم الرياضية تم حساب معامالأ االرتبتاط بيرستون والجتدو
التالي يوضح العالاة:
االرتباط
تعميق المفهوم
الرياضي

تفعيل المحسوساأ اليدوية
المرحلة
االبتدائية

 87؛** 0

**دالة عند مستوى ()a = 01, 0

يوضح الجدو ان هناك عالاة ارتباطيتة مرتفعتة بتين تفعيتل المحسوستاأ اليدويتة
وتعميق المفهوم الرياضي خصوصا للمرحلة االبتدائية .
ملخص نتائا الدراسة:
فيما يلي عرض للنتائا وفق ترتيب أسئلة وفرضيات الدراسة على النحو التالي:
* أظهتترأ نتتتائج الدراستتة أن أهتتم المحسوستتاأ المتتتوافرة هتتي :األدواأ الهندستتية
وجاطأ في المرتبة األولى؛ تليها اطع ديكنا وجاطأ في المرتبتة اليانيتة ويتضتح متن
عجمتتالي المحسوستتاأ أن متتدى تتتوافر كتتان بدرجتتة متوستتطة بمتتا نستتبته ()%48؛
وبمتوسط حسابي بلف ()3.30
* أظهتترأ نتتتائج الدراستتة أن أهتتم المحسوستتاأ التتتي حظيتتت باالستتتخدام لتتدى
المعلماأ هتي بالترتيتب :األدواأ الهندستية وجتاطأ بالمرتبتة األولتى؛ ثتم اطتع دينتا
ويتضح من عجمالي المحسوساأ أن مدى االستخدام كان بدرجة متوسطة بما نستبته
()%53؛ وبمتوسط حسابي بلف ()3.14
* أظهرأ نتائج الدراسة أن اهم معوااأ استخدام المعلماأ للمحسوساأ اليدوية:
في المرتبة األولى جاط "ضعف ااتناع المعلماأ بأهميتة المحسوستاأ اليدويتة " حيتث
أن مدى تتوافر المحسوستاأ واستتخدامها كتان بدرجتة متوستطة بمتا نستبته ()%80؛
وبمتوسط حسابي بلف ()4.01
* أظهرأ نتائج الدراسة ان هنتاك عالاتة ارتباطيتة موجبتة بتين تفعيتل المحسوستاأ
اليدوية وبين تعميق المفاهيم الرياضة في المرحلة االبتدائية.
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التوةيات:
بناء على ما اسفرت عنه نتائا الدراسة نقدم بالتوةيات االتية /
 .1زيادة وعي اإلدارة التربوية والمدرسية والمعلمين والمشرفين التربتويين بأهميتة
توفير المحسوساأ اليدوية في المدرسة االبتدائية.
 .2العمل توفير المحسوساأ اليدوية الحديية بشكل كاف بالمدارف.
 .3مواجهة ظاهرة االتجاه السلبي نحو الرياضياأ.
 .4تلبية احتياجاأ األطفا ذوي الذكاط البصري المرتفع والعادي .
 .5تنمية مهاراأ المعلمين والمشرفين في كيفية توظيف المحسوستاأ اليدويتة فتي
دروف الرياضياأ.
 .6تتتوفير بنتتود ماليتتة لشتتراط مجستتماأ ومحسوستتاأ يدويتتة كافيتتة فتتي المتتدارف
االبتدائية.
 .7مستتاعدة المعلمتتين علتتى عمتتل بحتتوب عجرائيتتة فتتي مجتتا توظيتتف المحسوستتاأ
اليدوية في الرياضياأ..
 .8التأكيد على استخدام طرم التدريس المعتمدة على النشاط والممارسة والتفاعتل
النشط مع الوسائل المحسوسة (اليدوياأ) أثنتاط تتدريس الرياضتياأ للطتالب بصتفة
عامة.
 .9عنشاط معامل للرياضياأ فتي المتدارف تتوفير مستتلاماتها بشتكل كامتل وكتافي
لجميع التالميذ أثناط التدريس.

مقترحات /
 .1توفير حوافا للمعلمين المهتمين بتوظيف المحسوساأ اليدوية في الرياضياأ.
 .2توفير مراجع أكاديمية للمعلمين وأدلة عمل لهم لالستاادة العلمية وتنمية أدائهتم
المهني في مجا توظيف المحسوساأ اليدوية.
 .3عشراك أولياط األمور والمجتمع المحلي في توفير المحسوساأ اليدوية تخفيفا عتن
عبط المدرسة وعدارة التعليم.
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 .4تعاون المشرفين في توجيه المعلمين في مجا تنمية مهاراأ المعلمين.
 .5تضمين منتاهج الرياضتياأ فتي المرحلتة االبتدائيتة المحسوستاأ اليدويتة بشتكل
كاف في المقرراأ
 .6اجتتراط دراستتاأ حتتو اعتتداد حقائتتب تدريبيتتة علتتى تعميتتق المفهتتوم الرياضتتي
باستخدام المحسوساأ اليدوية
 .7اجتتراط دراستتاأ استتتطالعية حتتو االحتياجتتاأ التدريبيتتة لمعلمتتاأ الرياضتتياأ فتتي
مجا تدريس الرياضياأ.

المراجع:
 .1غندورة (1420هت) عثر استخدام معمل الجبر على تحصيل طالب صتفوف المرحلتة
المتوسطة في الرياضياأ؛ وراة عمل ضمن تكنولوجيتا التعلتيم والمعواتاأ؛ جامعتة
الملك سعود؛ الرياض
 .2المتتدراع؛ محمتتد الستتيد احمتتد .)2006( .دور المتتواد اليدويتتة الملموستتة فتتي رفتتع
مستتتوي تحصتتيل التالميتتذ المعتتااين بصتتريًا فتتي الرياضتتياأ .مجلتتة كليتتة التربيتتة
بدمياط؛ مج1.؛ ع49؛ ص ص .158- 155
 .3عطار وكنسارة (1418هت) وسائل االتصا التعليمة؛ مكة؛ مطابع بهادر
 .4عبيداأ؛ موفق سعود النتدى .)2009( .أثتر استتخدام أنمتوذج بنتائي فتي تتدريس
المفاهيم الهندسية لطالب الصف اليامن األساسي في ادرتهم علتى التفكيتر النااتد.
مجلة العلوم التربوية؛ مج17.؛ ع( 4.اكتوبر )2009؛ ص305-227 .
 .5حنان رزم (1424هت) أثر استخدام المياان الحسابي في تدريس الرياضتياأ علتى
تحصتتيل تلميتتذاأ الصتتف الستتادف بمدينتتة مكتتة المكرمتتة؛ رستتالة ماجستتتير غيتتر
منشورة؛ كلية التربية؛ جامعة أم القرى
 .6غندورة؛ حسن عبتاف .)2005( .أثتر استتخدام اليتدوياأ فتي تتدريس الرياضتياأ
على تحصيل التالميذ المكفوفين في الصف الخامس االبتدائي .مجلة كليتة التربيتة؛
مج15 .؛ ع( 62 .يوليو )2005؛ ص.364-339 .
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 .7الشمري؛ سالم؛ ( .)2016أثر استخدام اطع كوازنير في تدريس الرياضتياأ علتى
تحصيل تالميذ الصف الختامس االبتتدائي بمدينتة بريتدة .رستالة ماجستتير؛ منتاهج
وطرم تدريس؛ كلية التربية؛ جامعة أم القرى.
 .8الشهراني؛ سعود .)2003( .أثر استخدام اطتع دينتا فتي تتدريس الرياضتياأ فتي
المرحلة االبتدائية .رسالة ماجستير؛ مناهج وطرم تدريس؛ كلية التربية؛ جامعتة أم
القرى.
 .9الودعتتان؛ ماجتتد .)2009( .وااتتع استتتخدام التقنيتتاأ التعليميتتة ومعينتتاأ التتتدريس
المعملي في تدريس الرياضياأ .رسالة ماجستتير؛ المنتاهج وطترم التتدريس؛ كليتة
التربية؛ جامعة أم القرى.
 .10المنتتوفي؛ ستتعيد (1419هتتت) التتتعلم بالعمتتل فتتي تتتدريس الرياضتتياأ؛ مكتتة؛
الفيصلية
 .11أبوستتل؛ محمتتد (1419هتتت) منتتاهج الرياضتتياأ وأستتاليب تدريستتها؛ عمتتان :دار
الفراان للنشر
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أثر استخدام استراتيجية التدريس بالمتشابهات على التحصيل الدراسي وتنمية التفكير
الهندسي لدى طالبات الصف األول المتوسط
بسمه بنت سعدون بن جبر املرواني الجهني
وزارة التعليم متوسطة وثانوية األبناء بقاعدة امللك سلمان لإلسناد البحري

المستخلص:
هدف البحث الحالي على معرفة أثر استخدام استراتيجية التدريس بالمتشابهاأ على
التحصيل الدراستي وتنميتة التفكيتر الهندستي لتدى طالبتاأ الصتف األو المتوستط؛
واستخدمت الباحية المنهج شبه التجريبي واد تكونت المجموعة التجريبيتة متن ()30
طالبتتة درستتت وحتتدة (المضتتلعاأ) باستتتخدام استتتراتيجية المتشتتابهاأ؛ وتكونتتت
المجموعة الضابطة من ( )30طالبة درست وحدة (المضتلعاأ) بالطريقتة االعتياديتة؛
وبعد تطبيق البحث أظهترأ النتتائج وجتود فترم دا عحصتائيًا عنتد مستتوى المعرفتة
والتطبيق والتفكير الهندسي لصالح المجموعة التجريبية.

)The objective of this research is to know the Effect of Using (Analogies
Teaching Strategy on Academic Achievement and The Development
(Geometric Thinking) at 7thGrade Students, the researcher used (semiempirical approach), the two groups consisted of (30) female students
who studied Unit of (Polygons) using (Analogies) strategy, the control
group consisted of (30) female students studied Unit "polygons" in
traditional method, after applying the research, the findings indicated the
following. There are difference statistically functioning at the knowledge
level, the application and Geometric thinking in favor of experiment
group.
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مقدمة
تميل الهندسة أحد فتروع الرياضتياأ المهمتة؛ والتتي يعتد تعلمهتا أساستيا فتي جميتع
مراحل التعليم من االبتدائية وعلى المستوى الجامعي سواط في التدو المتقدمتة متن
العتتالم أو الناميتتة؛ لتتذا حظتتي تعلتتيم الهندستتة بكييتتر متتن الجهتتود متتن أجتتل تطتتويره
وتحسينه؛ نظرا ألهمية دورها في تمكتين الطتالب متن اكتستاب المهتاراأ الرئيستة؛
ميتتل :النقتتد والتقصّتتي والبحتتث والتفكيتتر اإلبتتداعي وحتتل المشتتكالأ وتوضتتيح متتا
يتعلمونته؛ والتبريتر وبرهنتة النظريتاأ الهندستية ( Kutluca, 2013 ;Tieng & Eu,
2014; Aydogdu, 2014).
وتعد الهندسة من أفضل المجتاالأ التتي يمكتن استتيمارها فتي تنميتة التفكيتر لتدى
المتعلمين؛ وخاصة تفكيرهم الهندسي؛ فالتفكير يعد مدخالً للمعرفة؛ التي تكتشتف
بالتفكير؛ حيث يستحيل تحصيل المعرفة بدونه .لذا يعد التفكير الهندسي مهمًّتا فتي
كييتر متن الموضتوعاأ العلميتة؛ والتكنولوجيتة؛ والمهنيتة Sinoplu & Deryakulu,
2005) Olkun,).
ويرى (حسن؛  )2013أن التفكير الهندسي هو أحد أنماط التفكير العليتا التتي ينبغتي
تطويرها وتنميتها لدى جميع طلبة المراحل الدراسية؛ متن ختال العمليتة التعليميتة؛
واتد وصتف كتل متن يلمتاز وكتوبران ( )Yilmaz & Koparan, 2016تنميتة التفكيتر
الهندسي وتطويره بأنه التشكيل الذي يرتكا على العملياأ ويتضمن مراحل محددة.
لذلك ظهرأ نماذج ونظرياأ تدريسية جديتدة فتي محاولتة لوصتف ولتنميتة التفكيتر
الهندسي؛ منها نمتوذج البتاحيَين الهولنتديين فتان هيتل ( )Van Hiele Pierreوزوجتته
ديانتتا( )Dianaالتتذي بتتدأ منتتذ عتتام 1957م؛ وتتتم تطتتوير نظريتتة فتتان هيتتل نتيجتتة
لتجاربهما التدريسية فتي المتدارف اليانويتة فتي هولنتدا؛ حيتث وزعتا الطلبتة حستب
مدى معرفتهم بالهندسة الرياضية على خمسة مستوياأ؛ وجاط هتذا التقستيم ليكتون
حلًّا للصعوباأ التي يعانيهتا الطلبتة عنتدما تفشتل المحتاوالأ المستتمرة فتي الشترح
المتواصل وتغيير طريقة الشرح باستمرار؛ وتقوم هذه النظرية علتى فكترة مفادهتا
أن التعلم عمليتة مستتمرة ليستت متصتلة ()Discontinuous؛ بتل هنتاك افتااأ فتي
منحنى التعلم؛ وهو ما يعني وجود مستوياأ تفكير منفصتلة ومختلفتة الخصتائص؛
هرمية؛ ومتسلسلة حيث يعتمتد كتل مستتوى علتى المستتوى الستابق لته ( & Aydin
 Halat, 2009; Bal, 2014عيمان؛ .)2013
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ويؤكتد ثنتائي فتان هيتل أنته متن أجتل أن يتتقن الطلبتة أي مستتوى متن المستتوياأ
المتقدمة يجب أن يكونوا اد أتقنوا المستوى أو المستوياأ األدنى منته؛ كمتا أن لكتل
مستوى من المستوياأ الخمسة لغته ومصتطلحاته والعالاتاأ والمفتاهيم الهندستية
المناسبة له (عبراهيم؛ .)2015
ومتتتن بتتتين االستتتتراتيجياأ الحدييتتتة للتتتتدريس والمشتتتتقة متتتن النظريتتتة البنائيتتتة
استراتيجية المتشابهاأ؛ التي تبنى علتى البنائيتة فتي التتعلم؛ وتقتوم علتى تستهيل
استيعاب المفاهيم المجردة غير الشائعة (المشبه) متن ختال التركيتا علتى تشتبيهها
بالعالم الوااعي (المشبه به) الذي يعيشه الفرد؛ ومعرفة الستماأ المشتتركة؛ وأوجته
الشتتبه والستتماأ ختتارج الموضتتوع؛ وأوجتته االختتتالف وتع ت ّد هتتذه االستتتراتيجية ذاأ
أهمية ألنها تستيير اهتمام المتعلمين؛ ومن ثم تايد دافعيتهم نحتو تعلتم موضتوع
التشبيه (العضيلة؛ .)1433
واد اعتبر ليكاتو ( ) Licato, 2015أن التتعلم بالتشتبيه هتو متا أشتار عليته بياجيته فتي
مصطلح " التأمل التجريدي"؛ على اعتبتار أن عمليتة عدراك التشتابه تحتتاج علتى تأمتل
من ابل المتعلم .كمتا أفتاد كتل متن فنتديتي ومتلتين وريتشتالند وبتونج ( Vendetti,
)Matlen, Richland, & Bunge, 2015بأنه حتى صغار األطفا يستطيعون التعليتل
عن طريق استخدام المتشابهاأ؛ ولكن مهاراتهم تتطور وتتحسن بشكل أكبتر ختال
المرحلة االبتدائية وما بعدها.
واتد صتمم جتتوردن " "Gordonهتتذه الطريقتة عتتام 1961؛ واتد ركتتا علتى النمتتاذج
واالستتتراتيجياأ ألهميتهتتا فتتي تتتوفير حاجتتاأ المتعلمتتين التربويتتة المهمتتة؛ وكتتذلك
حاجاتهم الذهنية التي تستعمل في تدريسهم (زيدان وشاكر؛ .)2012
واد أوصى عدد من الدراساأ؛ بضترورة تبنتي استتراتيجية المتشتابهاأ فتي العمليتة
التعليمية لما ادّمته من تحت ّو فتي بيئتة التتعلم التقليديتة علتى بيئتة تعلتم محورهتا
المتتتعلم؛ ومتتا يترتتتب علتتى ذلتتك متتن تنميتتة عتتدد متتن مخرجتتاأ العمليتتة التعليميتتة؛
كالتحصتيل ميتل دراستاأ كتل متن :عركتتن وجوكرمتان ( Erökten & Gökharman,
)2013؛ والنكتور ()Lancor, 2012؛ وكيلتك وأمتدو ()Kiliç & Umdu, 2011؛ وجيتنس
()Genc, 2013؛ ودراسة شاهين وستيبني ))Şahin, Akbulut & Cepni, 2012؛ وفتي
عدراك العالاتتاأ المفاهيميتتة كدراستتة (محمتتد؛ )2012؛ وفتتي بنتتاط المفتتاهيم وتنميتتة
مهاراأ التفكيتر؛ كدراستة (كيتوان؛ )2014؛ وستايدني والبتالي ( Sidney & Alibali,
)2015؛ وفي تنمية االتجتاه اإليجتابي نحتو المتادة كدراستة ديميتر وشتاهين ( Demir,
)önen & Sahin, 2011؛ وفتي تعتديل المفتاهيم الخاطئتة؛ كدراستة أيكتلتو وستين
()Aykutlu & Sen, 2011؛ وفتتي تنميتتة عمليتتاأ العلتتم ومهتتاراأ التفكيتتر التتتأملي؛
كدراسة (بغدادي؛ )2010؛ وفي اكتساب المفاهيم وعملياأ العلم األساسية كدراسة
(الحراحشة؛ .)2012
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مشكلة البحث وأسئلته
ن
تعد الهندسة جاطاً مهًّما من الرياضياأ؛ فهي لغة للتعلّم عتن طريتق االكتشتاف وفت ا
تحويليًّا ومازالت خير وسيلة الستيارة حب االستطالع؛ ولكتي تتبتوّأ الهندستة مكانتهتا
المناسبة في منهج الرياضياأ؛ وتحقق الخبراأ الهندسية أهدافها التربوية كتان البتد
متن التركيتا علتى استتخدام استتراتيجياأ تعليميتة تتناستب وهتذه الخبتراأ؛ وجعلهتتا
شيّقة في تعليمها وتعلمها نظريًّا وعمليًّا؛ بما يتوافق وطبيعة المتعلمتين واتدراتهم؛
وبما يسمح لهتم بتتعلم كيفيتة التفاعتل فتي أثنتاط التتعلم (القرشتي؛ )2010؛ وعلتى
التترغم متتن حتتدوب كييتتر متتن التطتتوراأ والتغيتتراأ فتتي مقتترراأ الهندستتة وطرائتتق
تعليمهتتا بالمراحتتل التعليميتتة المختلفتتة؛ عال أن الباحيتتة اتتد الحظتتت تتتدني مستتتوى
تحصيل المتعلمتين فتي الهندستة متن ختال متا أشتارأ عليته نتتائج بعتض الدراستاأ
السابقة التي اهتمت بقياف مستوى التفكير الهندسي لدى المتعلمين؛ والتي أوصتت
بإجراط دراساأ مماثلتة تهتدف علتى ايتاف وتنميتة مستتوياأ التفكيتر الهندستي لتدى
المتعلمين في المراحل التعليمية المختلفة؛ ميل دراساأ كتل متن عابتدين ( Abidin,
)2013؛ وشو وليم( )Chew & Lim, 2013؛ وعبد اهلل وزكريا( Abdullah & Zakaria,
)2013؛ والكتس ومتامن ( )Alex & Mammen, 2012؛ وشتو وادريتس & Chew
))Idris, 2012؛ وفيتدان وتورنوكلتو((Fidan & TÜrnÜklÜ, 2010؛ وهالتت (( Halat,
2008؛ (عبراهيم؛ )2015؛ (عبراهيم؛ )2014؛ (النمراوي وأبو موسى؛ )2014؛ (جواد؛
)2011؛ (عبد الحميد؛ )2010؛ (عبدالحميد والسعيدي؛ .)2009
وهتتذا متتا يشتتير علتتى أن وااتتع تعلتتيم الهندستتة عالميتتا متتازا يعتتاني صتتعوباأ تواجتته
الطتالب فتي دراستتهم لهتا؛ وهتذا متا أكتدأ عليته دراستاأ كتل متن ادريتس ( Idris,
)2009؛ وأتيتب وشتيفر( )Atebe & Schafer, 2009؛ وأتيتب ()Atebe, 2008؛ هالتت
وشتتاين ( )Halat & Sahin, 2008؛ (عبدالحميتتد؛ )2011؛ كعتتدم اتتدرة كييتتر متتن
المتعلمين على فهم دروف الهندستة وانخفتاض اتدرتهم علتى استتخدام مستتوياأ
التفكير الهندسي؛ لما تتسم بته متن تجريتد وبعتد عتن حيتاة المتعلمتين وعحساستهم
بصعوبة تعلمها.
ولم تقتصر هتذه الصتعوباأ علتى الطالبتاأ ذواأ التحصتيل المتتدني أو المتوستط؛
وعنمتتا طالتتت حتتتى الطالبتتاأ ذواأ التحصتتيل المرتفتتع أو متتا يطلتتق علتتيهن مس تمّى
(الموهوباأ) عند مواجهة مشكالأ رياضية هندسية غير مألوفة لديهن؛ أو حتى عنتد
تبرير تفكيرهن الهندسي
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ل الباحيتة مدربتة فتي أولمبيتاد الرياضتياأ التدولي فتي مؤسستة
؛ وذلك من وااع عم ق
الملك عبتد العايتا ورجالته للموهبتة واإلبتداع (موهبتة) فتي منطقتة الرّيتاض؛ وهتذا
ح فتي فهتم الهندستة بعمتق؛ واتد عتاأ بعتض الدراستاأ التتي
ص الواضت َ
يظهر النق َ
تناولت البحث عن األسباب المتعلقة بالصعوباأ في تعليم الهندستة وتعلمهتا؛ والتتي
أدأ على تدني مستوى تحصيل الطلبة على الطترم واألستاليب التتي يتتم متن خاللهتا
تعليم موضوعاأ الهندسة؛ وتجاهل مستوياأ التفكير الهندسي عنتد الطلبتة ولغتته؛
أو استخدام استراتيجياأ التدريس التي ال تراعي عال احتياجاأ فئة اليلة متن الطلبتة؛
كدراستاأ كتل متن كورجليتان ))Keuroghlian, 2013؛ وكتور ( )Kaur, 2012وكتروف
()Cross, 2009؛ (العتيبتي؛ )2015؛ (بركتاأ وحترز اهلل؛ )2010؛ كمتا أجترأ الباحيتة
دراسة استطالعية تابعت فيها خمسة من معلماأ المرحلة المتوسطة داخل الفصو
فالحظت اهتمام بعضهن بعترض المستائل والموضتوعاأ الهندستية للطالبتاأ؛ دون
االهتمتتام بتتتدريبهن علتتى أستتاليب التفكيتتر المختلفتتة؛ وأنهتتن يقتتدمن علتتيهن بعتتض
المعلومتتاأ فتتي صتتورتها النهائيتتة؛ بتتدلًا متتن عثتتارة تفكيتترهن للتوصتتل علتتى هتتذه
المعلوماأ؛ باإلضافة على عدم وجود استراتيجية واضحة لدى المعلماأ عند تعليمهن
الطالباأ المفاهيم الهندسية؛ وبنتاط علتى متا أستفرأ عنته نتتائج الدراستاأ الستابقة
التي اطلعت عليها الباحية؛ وما الحظته في أثناط دراستها االستطالعية؛ تترى الباحيتة
أن الحاجة ماسة على ضرورة تحسين طرم تعلم الرياضياأ عامتة والهندستة خاصتة؛
في المرحلة المتوسطة لوجود مشكلة وااعيتة تتميتل فتي تتدني مستتوى التحصتيل
الدراسي والتفكير الهندسي لدى الطالباأ؛ وذلك بالتوجه نحتو استتخدام استتراتيجية
المتشابهاأ؛ السيما وأن الدراستاأ الستابقة أوصتت بتبنيهتا لتدورها فتي تحت ّو بيئتة
التعلم التقليدية على بيئة تعلم محورهتا المتتعلم؛ ومتا يترتتب علتى ذلتك متن تنميتة
عدد من مخرجاأ العملية التعليمية؛ كما أنه ليس هناك دراسة عربية في حدود علم
الباحية تناولت أثر استراتيجية المتشابهاأ في التفكير الهندسي؛ باإلضافة على نتدرة
البحوب التي تناولت استراتيجية المتشابهاأ في الرياضياأ وذلتك متن أجتل مستاعدة
الطالبتتاأ بالمشتتاركة فتتي عمليتتة تعلمهتتن بحيتتث يصتتبحن أكيتتر فاعليتتة؛ ومتتن أجتتل
اكتسابهن للمخرجاأ التعليمية المنشودة.
ويمكن تحديد مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي :ما أثتر استتخدام استتراتيجية
التدريس بالمتشابهاأ على التحصيل الدراسي وتنمية التفكير الهندسي لدى طالباأ
الصف األو المتوسطا
ويتفرع منه السؤالين التاليين:
 .1ما أثر استخدام استراتيجية التدريس بالمتشابهاأ علتى التحصتيل الدراستي لتدى
طالباأ الصف األو المتوسطا
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 .2ما أثر استخدام استراتيجية التدريس بالمتشتابهاأ فتي تنميتة التفكيتر الهندستي
لدى طالباأ الصف األو المتوسطا

أهداف البحث
 .1معرفة أثر استخدام استراتيجية التدريس بالمتشتابهاأ علتى التحصتيل الدراستي
لدى طالباأ الصف األو المتوسط في فصل المضلعاأ.
 .2معرفتتة أثتتر استتتخدام استتتراتيجية التتتدريس بالمتشتتابهاأ فتتي تنميتتة التفكيتتر
الهندسي لدى طالباأ الصف األو المتوسط.

أهمية البحث
 .1اتتد يستتاعد معلمتتي ومعلمتتاأ الرياضتتياأ عامتتة؛ والمرحلتتة المتوستتطة خاصتتة؛
باستخدام المتشابهاأ في التدريس كإحدى استراتيجياأ التعلم ذي المعنى.
 .2تقديم فصل المضلعاأ مَصطاغاً باستتخدام استتراتيجية المتشتابهاأ؛ اتد يستتفيد
منه مخططو ومطورو المناهج.

 .3تقديم اختبار تحصيلي في فصل المضلعاأ يمكتن للبتاحيين االستتفادة منته فتي
بحوب مشابهة؛ وكذلك اد يستفيد منه معلمو ومعلماأ الرياضياأ.
 .4تقتتديم اختبتتار للتفكيتتر الهندستتي يمكتتن للبتتاحيين االستتتفادة منتته فتتي بحتتوب
مشابهة؛ وكذلك اد يستفيد منه معلمو ومعلماأ الرياضياأ.
فروض البحث:

انطالاا من التحديد السابق للمشكلة؛ فإن البحتث الحتالي يحتاو التحقتق متن صتحة
الفروض التالية:
 .1ال يوجتد فترم دا عحصتائيًا عنتد مستتوى (  ، )0.05 ≥αبتين متوستط المجموعتة
التجريبية (التتي درستت بالمتشتابهاأ) ومتوستط المجموعتة الضتابطة (التتي درستت
بالطريقة االعتيادية) في التحصيل الدراسي البعدي عند مستوى المعرفة.
 .2ال يوجتتد فتترم دا عحصتتائيًا عنتتد مستتتوى ( )0.05 ≥α؛ بتتين متوستتط المجموعتتة
التجريبية (التتي درستت بالمتشتابهاأ) ومتوستط المجموعتة الضتابطة (التتي درستت
بالطريقة االعتيادية) في التحصيل الدراسي البعدي عند مستوى التطبيق.
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 .3ال يوجد فرم دا عحصائيًا عنتد مستتوى (  )0.05 ≥αبتين مستتوى أداط المجموعتة
التجريبية (التي درست بالمتشابهاأ) ومستوى أداط المجموعة الضابطة (التي درستت
بالطريقة االعتيادية) في اختبار التفكير الهندسي البعدي.
حدود البحث
 .1الحدود الموضوعية:

أ .ايتتاف مستتتوى التحصتتيل الدراستتي فتتي فصتتل المضتتلعاأ عنتتد مستتتوى المعرفتة
والتطبيتتق وفق ت ًا ل هميتتة وأهتتداف ال تتّعلم العا ّمتتة والفرعيتتة كمتتا وردأ فتتي الكتتتاب
المدرسي.
ب .ااتصر البحث على تدريس فصل المضلعاأ باستخدام استراتيجية المتشابهاأ.
ج .ااتصتتر البحتتث علتتى ايتتاف المستتتوياأ األربعتتة األولتتى للتفكيتتر الهندستتي متتن
مستوياأ فان هيل؛ وهتي :المستتوى البصتري -المستتوى التحليلتي-المستتوى شتبه
االستداللي -المستوى االستداللي.
طبتق البحث في عحدى المدارف المتوسطة الحكومية فتي مدينتة
 .2الحدود المكانية :ط
الرياض بالمملكة العربية السعودية.
 .3الحدود البشرية :ا ْا طتصقت َر البحتث علتى طالبتاأ الصتف األو المتوستط فتي التعلتيم
العام بمدينة الرياض.

ط تبتتق البحتتث ميتتدانيًا فتتي الفصتتل الدراستتي اليتتاني متتن العتتام
 .4الحــدود الزمانيــة :ط
الدراسي 1436هت 1437 /هت.
مصطلحات البحث
اســتراتيجية التــدريس بالمتشــابهات :وتعرفهتتا الباحيتتة عجرائي تاً :بأنهتتا نمتتط تعليمتتي
للتدريس يتم من خالله توضيح المفاهيم الرياضية غير المألوفة (المشتبّه )Target؛
وذلك بمقارنتها بموااتف مألوفتة لتدى الطالبتاأ الصتف األو المتوستط (المشتبه بته
)Analogوتعتمد على الخطواأ التالية :طرح المفهوم المراد تعلمه (المشبه)؛ تقديم
المتشتتابهة المالئمتتة للمفهتتوم (المشتتبه بتته)؛ وتحديتتد الخصتتائص المشتتتركة بتتين
المفهوم (المشبه) و(المشبه به)؛ وعمل جدو للخصائص المشتركة بينهما؛ وتحديد
الخصائص المختلفة بينهما؛ ثم استخالص االستنتاجاأ.

188

التفكير الهندسي :وتعرفه الباحية عجرائيًا بأنه :شكل متن أشتكا التفكيتر أو النشتاط
العقلي الخاص بالهندسة؛ يعتمد علتى مجموعتة متن العمليتاأ العقليتة؛ متميلتة فتي
اتتدرة طالبتتاأ الصتتف األو المتوستتط علتتى عجتتراط مجموعتتة متتن األداطاأ المطلوبتتة
لتحقيتتق المستتتوياأ األربعتتة األولتتى متتن نمتتوذج (فتتان هيتتل) للتفكيتتر الهندستتي؛
والمحددة بحدود البحث والتي تقاف باالختبار الذي أعد لهذا الغرض.
اإلطار النظري والدراسات السابقة
استراتيجية المتشابهات
تعد استراتيجية المتشابهاأ من االستراتيجياأ الحديية القائمة على أساف النظريتة
البنائية التي تعتبر مرجعًا للتربتويين؛ وعلتى أستاف التفكيتر التشتابهي التذي يتربط
بتتين الخبتتراأ الستتابقة للمتتتعلم؛ والخبتتراأ الجديتتدة متتن أجتتل عيجتتاد عالاتتة بتتين
موضوعين متشابهين يتوصّل عليها متن ختال عمليتاأ التمييتا؛ والتصتنيف للصتفاأ
المشتتتركة وغيتتر المشتتتركة بتتين الموضتتوعين؛ ممتتا يايتتد اهتمتتام المتتتعلم ويييتتر
دافعيته نحو التعلم (كيوان؛ .)2014
وذكتر لتوك وأيتون ( ((Loc, N. P., & Uyen, B. P., 2015فتي دراستتهما أن أصتل
مصطلح "”Analogyمشتق من كلمة "" "αναλογιαأنالوجيا" وهي أحتد مصتطلحاأ
الرياضياأ اإلغريقية القديمة؛ وتعني المستاواة بتين نستبتين؛ فمتيالً التاوج المكتون
من العتددين  5:3يشتابه التاوج المكتون متن العتددين  15:9وذلتك ألن العالاتة بتين
الاوج األو هي نفسها العالاة بين الاوج الياني أي .15:9 = 5:3

واتتد اختلفتتت الراط فتتي تحديتتد تعريتتف الستتتراتيجية المتشتتابهاأ؛ فعتترف هوليتتوك
))Holyoak, 2012التشابه ( )Analogyبأنه تقنيتة استتقرائية؛ يعتمتد علتى مقارنتاأ
مبنية من التماثالأ العقلية؛ ويعطي ليم تعريفاً أكير عمق ًا للمتشابهاأ بأنهتا عمليتة
رسم بنية عالاية بين مجتا متألوف؛ ووصتف "القاعتدة " أو "المصتدر" متن التشتبيه؛
ومجا غير مألوف نسبياً؛ ووصف الهدف من التشبيه ((Lim, 2007.
وعرفهتتا (ستتليمان؛  )2010بأنهتتا أستتلوب للتتتدريس يقتتوم علتتى جعتتل المفتتاهيم
والموضتتوعاأ الغريبتتة؛ غيتتر المألوفتتة مألوف ت ًة لتتدى المتعلمتتين؛ متتن ختتال تقتتديم
المفهتتوم أو الموضتتوع المتتراد توصتتيله للمتعلمتتين بطريقتتة توضتتح أوجتته الشتتبه
واالختالف؛ وكذلك عرفها (علي؛  )93 :2011بأنها طريقة تقوم على أستاف مقارنتة
ومشتتابهة المفتتاهيم المتتراد تعلمهتتا للطتتالب بتلتتك المألوفتتة والمتاحتتة فتتي بنيتتتهم
المعرفية السابقة.
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وتحدد استراتيجية المتشابهاأ بيالثة عناصر؛ هي :الهدف وهو المفهوم الجديد الذي
تجري دراسته؛ والمماثلة (النظير)؛ وهي التي تشير على المفهوم العلمي الذي يقتارن
بالمفهوم الجديد؛ والعنصر اليالث وهتو رستم الخترائط التتي تتضتمن العالاتاأ بتين
الهتدف والمماثلتتة Krawczyk, Holyoak & Hummel, 2004;) Rule & Furletti
),2004؛ وترى كتاثي كتوكس ( )(Cox, K., 2004أن المتشتابهاأ نوعتان؛ فقتد تكتون
مباشترة Direct Analogy؛ وهتى تقتارن بتين مفهتومين أو شتيئين؛ ولهتا جتا ن همتا
المشبه Target؛ والمشبه به Analog.أو تكون شخصتية Personal Analogy؛ وفيهتا
يدمج الفرد نفسته بصتورة حستية متن ختال التوحتد متع المفهتوم أو العمليتة مجتا
الدراسة؛ ويصبح الضتمير-أنتا – مستتخدمًا فتي التشتابه الشخصتي بصتورة مجستدة
بإعطاط المفهوم أو العملية مشاعر وسماأ بشرية.
أهمية المتشابهات في التدريس
الستخدام المتشابهاأ في التدريس أهمية بالغة ومميااأ متعددة وفي هذا الستيام
أشار دما وعيليوأ ( )(Adams & Elliott, 2013على أن المتشابهاأ اكتستبت أهميتهتا
في التدريس مما يلي:
تساعد على زيادة فهتم المتعلمتين للمفتاهيم الرياضتية واكتستابها؛ والتربط بينهتا
بطريقة منظمة وسهلة ومن ثم تايدط من ثقتهم بأنفسهم؛ وتطايل الخوف منهم في
تعلام الرياضياأ؛ والذي غالبًتا متا يكتون مصتاحبًا للطترم التقليديتة المستتخدمة فتي
تدريسها.

تربط المتشابهاأ تدريس الرياضياأ بحياة المتعلم اليوميتة؛ ومتن ثتم تطستهم فتي
جعل المفاهيم الرياضية اابلة للفهم بيسر وسهولة.
ويطضتيف لتوك وأيتون ()Loc & Uyen, 2014أن المعلمتين يترون أن المتشتابهاأ متن
الطرائق المهمة التي تطساعد المتعلمين فتي بنتاط المعتارف ألن المتشتابهاأ تتضتمن
عملياأ منظمة لصياغتها واختبارها الفروض؛ كما تطساعد المعلم على التنبؤ بأخطاط
المتتتعلم فتتي تعلتتم الرياضتتياأ .كمتتا أشتتار كليتتك وتوبستتكا ( Kiliç & Topsakal,
)2011علتتى أن مجموعتتة متتن الدراستتاأ التتتي هتتدفت علتتى دراستتة فاعليتتة استتتخدام
المشابهاأ في التدريس؛ توصلت على أن المتشابهاأ تطسهم بشكل فاعل فتي تنميتة
تحصيل المتعلمين ونجاحهم؛ وهذا ما أشتارأ عليته دراستاأ كتل متن ستيرأ ( Cerit,
)2008؛ وجانتل وكابتاتا وبيوكستاب ( )Günel, Kabataş & Büyükkasap, 2009
وكيهان ()Kayhan, 2009؛ وكلك ويمدو ((Kiliç & Umdu, 2011؛ وشتاهين وستيبني
()(Şahin, Akbulut & Cepni, 2012؛ والنكتتور (( (Lancor, 2012بتتأن الستتتخدام
المتشابهاأ دور عيجابي في تحصيل المتعلمين.
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وطبقًتا لدراستة ستمية مفيتدي وأميربتور وبيجتان ( Mofidi, Amiripour, & Bijan,
)2010فإن المتشابهاأ تتتيح للمتعلمتين تطبيتق القواستم المشتتركة بتين العالاتاأ
الرياضية للمساعدة في فهم مشتكالأ جديتدة أو مفهتوم جديتد؛ كمتا أجترى كتلٌّ متن
أكمان ()Akman, 2005؛ وباتل ()Patil, 2012مراجعتة ل دبيتاأ التتي تناولتت أهميتة
استخدام المتشابهاأ في التدريس؛ وتوصال علتى مجموعتة متن النقتاط؛ التتي يمكتن
عيجازها في التي:
 تطؤدي المتشابهاأ على جعل التتعلام ذا معنًتا ألنهتا تطستاعد المتعلمتين علتى تنظتيمورؤية المعلوماأ من منظور جديد.
 تطساعد المتشابهاأ المتعلمين على وضع تصور مرئي للمفتاهيم المجتردة؛ وتنمتيادراتهم على ترتيب الكمياأ واألحجام؛ أو الظواهر غير المالحظة.
 للمتشابهاأ دور مهم في تحفيا المتعلمين على التعلام؛ وتشجعهم على المشاركةوالتفاعل الجيد مع مجرياأ الدرف.

وتوصلت دراسة يكوتلو وستن( )Aykutlu & Sen, 2011؛ و يكوتلتو وستن ( Aykutlu
)& Sen, 2012؛ وديلبر ()Dilber, 2006علتى أن المتشتابهاأ تطستهّل علتى المتعلمتين
التعرف على المفاهيم الخاطئة لتديهم؛ وتطستهم فتي تغييرهتا واستتبدالها بالمفتاهيم
الصتتتحيحة؛ كمتتتا أشتتتار دايرمويتتتد ( )Diarmuid, O. Donoghue, 2004علتتتى أن
المتشابهاأ تساعد في امتالك القدرة على حل المشكالأ من خال تشتبيه العمليتاأ
والمفاهيم في المشكالأ بعملياأ ومفاهيم متشابهة في الحياة اليوميتة؛ حيتث عنهتا
تعيد بناط وتنظيم فهم المتعلم لكي يحل المشكلة التي تواجهه؛ وتكون اإلفادة أكيتر
للمشكالأ غير المألوفة التي يكون المتعلم فيها غير اادر علتى تطبيتق مبتدأ متألوف
على المشكلة بطريقة مباشرة؛ كما توصلت بعض الدراستاأ التتي أجريتت حتو راط
المتعلم في تطبيتق المتشتابهاأ كدراستة ديمتر وأونتين وشتاهين ( & Demir, önen
)Sahin, 2011؛ ودراستتتتة أكيتشتتتتي و ختتتترون ()EKici, et al., 2007؛ وأورن
و خترون( )ören, et al., 2010؛ علتتى أن المتعلمتين اتد وجتدوا أنهتا ممتعتة ومفيتتدة
ومييتترة لالهتمتتام؛ وستتاعدتهم فتتي فهتتم المفتتاهيم غيتتر المالحظتتة؛ وفتتي بقتتاط أثتتر
التعلم؛ كما أسهمت فتي توضتيح المفتاهيم المجتردة؛ واألشتياط غيتر المالحظتة؛ واتد
أوضحت نتائج عدد من الدراساأ دور المتشابهاأ فتي تطتوير مهتارة ربتط العالاتاأ؛
ومهتتتارة عدراك الغمتتتوض وتفستتتيره؛ ومهتتتارة استتتتخالص المعتتتاني؛ وأن عتتترض
المتشابهاأ الصتورية بهيئتة رستوم وأشتكا توضتيحية تستاعد علتى تطتوير مهتارة
التعرف على الشكل البصري؛
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؛ ومهارة تحليل الشكل والوصو على استتنتاجاأ؛ وهتذا متا أكدتته دراستة (الخااعتي
والستتتوداني؛  )2012متتتن حيتتتث كفتتتاطة استتتتراتيجية المتشتتتابهاأ وفاعليتهتتتا فتتتي
المساهمة على حد كبير في تطوير مهارة التفكير البصري؛ وأشتار (عفانتة والجتيع؛
 )2009على دور المتشابهاأ في تنشتيط الجانتب األيمتن متن التدما والمستئو عتن
الصور والخيا ؛ بمالحظة التشابه بين المفتاهيم وعيجتاد متا بينهتا متن عالاتاأ؛ كمتا
تساعد على تطور الذكاط البصري عند استخدام المتشابهاأ الصورية.
وذكتترأ (سوستتن متتوافي؛  )2010أن التتتدريس بالمتشتتابهاأ يتتؤدي علتتى انتقتتا أثتتر
التعلم بتحويل المعارف واالستدالالأ عبر المفاهيم والموااتف والمجتاالأ المختلفتة.
باإلضافة على استدعاط المعارف وبقاط أثر التعلم؛ حيث أشارأ نتائج الدراساأ على أنه
بتاويد المتعلمتين بتشتابهاأ جيتدة للمعرفتة الستابقة فتإن ذلتك يتؤدي علتى تحستين
ادرتهم على استدعاط المعارف السابقة؛ وهتذا متا أكدتته دراستة (الغتا؛  )2007متن
بقتاط أثتتر التتتعلم باستتتخدام استتتراتيجية المتشتتابهاأ فتتي اكتستتاب المعرفتتة العلميتتة
داخل السعة العقلية للطالباأ وبقاط المعلوماأ محفوظة لفترة أطو .
التدريس بالمتشابهات
للتدريس بالمتشابهاأ عدة مبادل هي Gentner & Forbus, 2011)(:
.1.االسترجاع :عن طريق العيور على تمييل أو أكير من ذاكرة المتعلم يشبه المواتف
المحدد.
 .2التخطــيط (رســم خريطــة : )Mappingمتتن ختتال النظتتر علتتى متتوافين ومواطمتهتتا
هيكلي ت ًا إلنتتتاج مجموعتتة متتن التطابقتتاأ التتتي تشتتير علتتى االستتتدالالأ الناتجتتة متتن
التشابهين (المشبه والمشبه به).
 .3التجريد :اختاان نتتائج المقارنتة بتين المشتبه والمشتبه بته فتي خطتوة التخطتيط
كفكرة مجردة (تجريد)؛ مع األخذ في االعتبار الصفاأ الفريدة للمشبه.
 .4إعــادة التمثيــل :وتنطتتوي علتتى ععتتادة تنظتتيم الهيكلتتة المفاهيميتتة فتتي مجتتاالأ
المصتتدر والهتتدف؛ أي اكتستتاب معتتارف جديتتدة عتتن مجتتا الهتتدف (المشتتبه)؛ وعضتتافة
المعلوماأ الجديدة للذاكرة لتحقيق نتائج أفضل فتي تخطتو التجريتد والوصتو علتى
صفاأ المشبه به بطريقة أكير يسرًا.
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استراتيجيات التدريس بالمتشابهات Straegies of Teaching Analogies:
.1استتتراتيجية تقتتديم المتشتتابهة عتتن طريتتق الطتتالب أنفستتهم ( Student self
generated analogy):وفيها يقدم الطتالب متشتابهاأ متن تفكيترهم بتدون توجيته
من المعلم؛ وهي فعالة في حالة كان لدى المتعلمين مهتاراأ االستتدال القياستي أو
التخيتل؛ وعال فهتي غيتر فاعلتة لمتا يجتده المعلتم متن اختتالف الخبتراأ الستابقة لتدى
المتعلمتتين؛ ممتتا يتتؤثر علتتى اتتدرتهم علتتى تقتتديم المتشتتابهاأ المالئمتتة للمفتتاهيم
المدروسة أو أن تكون المتشابهاأ المقدمة غير مناسبة وسطحية؛ ممتا يحتدب ربكتة
في الدرف خاصة عذا كانت المفاهيم المقدمة مجردة وصعبة الفهم.
جتته بالمتشتتابهاأ () : )Guidedوفيهتتا يق تدّم المعلتتم
 .2استتتراتيجية التتتدريس المو ّ
المفهوم المراد شرحه؛ وينتقي المتشابهة المالئمة؛ ويعطي الفرصة للمتعلمين كتي
يقارنوا بينهما إليجاد أوجه الشتبه واالختتالف؛ وعمتل العالاتاأ؛ وتطبيتق المتشتابهة
كمعلوماأ سابقة مألوفة بالمفهوم المقدم؛ تحت عشراف المعلم وتوجيهه.

 .3استراتيجية التدريس العرضية التفسيرية ) : (Expositoryوفيها يقع العتبط علتى
عاتق المعلم فهو الذي يقدّم المتشابهة ويشرح العالااأ ويقارن ويوجد أوجه الشتبه
واالختالف بين المفهوم والمتشابهة ومن ثم يقارن ويفسر ويطبتق؛ أمتا دور الطالتب
فهو سلبيًّا فال يقوم بأي نشاط عقلي؛ فال يقارن وال يستنتج عالاتاأ بتين المفهتوم
المقدم والمتشابهة عنما يكتفي بما يقوم به المعلم (البنا؛.)2000
واد استخدمت الباحية أثناط تطبيق بحيها استراتيجية التدريس الموجّه بالمتشتابهاأ
( )Guidedلمناسبتها لمواضتيع فصتل المضتلعاأ وألن استتراتيجية المتشتابهاأ تعتد
حدييتتة علتتى الطالبتتاأ؛ فكتتان متتن المناستتب أن يتتتم تطبيتتق المتشتتابهة والقيتتام
بالمقارناأ إليجاد أوجه الشبه واالختالف؛ تحت عشراف المعلمة وتوجيهها.
التفكير الهندسي
لقد تعددأ التعريفاأ التي تناولت التفكيتر الهندستي بحستب التخصصتاأ المختلفتة
و راط أصحابها؛ وستعرض الباحية مجموعة من تلك التعريفاأ؛ ومنها تعريف (بهوأ؛
 )125 :2010بأنه :ادرة المتعلم على عجراط عملياأ التعترف البصتري علتى األشتكا
الهندسية وتحليل خصائصها وعدراك العالااأ بينها؛ وعاامة البرهان االستداللي؛ فتي
حين نظر هانلون ( ) (Hanlon, 2010على تعريف التفكير الهندسي متن ختال نمتوذج
فان هيل وعرّفه بأنه :التطور الهندستي المتّصتل متع القتدرة علتى الفهتم والتواصتل
هندسيًّا عن طريق المصطلحاأ
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بينمتتا عرفتته (القرشتتي؛  )7 :2010بأنتته شتتكل متتن أشتتكا التفتتكیر یعتمتتد علتتى
مجموعة من العملياأ العقلية؛ التي تميل ادرة المتعلم على التقیام بمجموعتة متن
األنشطة الخاصة؛ عندما تواجهه مشكلة هندسية؛ ویعرض الحل المناسب لهتا؛ فتي
حين يشير جيتريتا و خترون علتى التفكيتر الهندستي باعتبتاره نمطت ًا استتداللي ًا يعتمتد
علتتى استتتخدام خصتتائص األشتتكا الهندستتية والعالاتتاأ بينهتتا؛ ستتواط أكانتتت هتتذه
األشكا ثنائية األبعاد أم ثالثية األبعاد في فهم العالم الفيايقي المحيط؛ فضالً عن
استخدامها في حل كييتر متن المشتكالأ الرياضتية التتي يعتمتد حلهتا علتى النمذجتة
الهندستية ()Gutierrez, et al., 2005؛ ويؤكتد كينتارد (Kinaard,) 2003أن التفكيتر
الهندسي هو مجموعة من الوظائف المعرفية المستتخدمة إلثبتاأ نظريتاأ أساستية؛
وحل موااف حياتية تتعامل مع القوانين األساسية؛ أو هو مجموعة العمليتاأ العقليتة
التي تكشف العالااأ واألنماط وتميلها رمايًّا.
ومما سبق فإن الباحية تأخذ بالتعريف التالي للتفكير الهندستي-عجرائيتاً-بأنته :شتكل
من أشكا التفكير أو النشاط العقلي الخاص بالهندسة؛ والذي يعتمد علتى مجموعتة
من العملياأ العقلية؛ متميلتة فتي اتدرة طالبتاأ الصتف األو المتوستط علتى عجتراط
مجموعة من األداطاأ المطلوبة لتحقيق المستوياأ األربعة األولتى متن نمتوذج "فتان
هيل" للتفكير الهندسي والمحددة بحتدود البحتث؛ والتتي تقتاف باالختبتار التذي بنتي
لهذا الغرض.
مستويات التفكير الهندسي
وهي مراحل تميل تطور التفكيتر الهندستي لتدى المتعلمتين؛ ويطعترف كتل متن يلمتاز
وكتتوبران تطتتوير التفكيتتر الهندستتي بأنتته التشتتكيل التتذي يرتكتتا علتتى العمليتتاأ؛
ويتضمن مراحل محددة (Yilmaz & Koparan, 2016).
ويرى (عبتد الترحمن؛  2011خطتاب؛  )2014أن نمتوذج فتان هيتل ( )Van Hieleيعتد
توصيفًا للتفكير الهندسي؛ ويتضمن مجموعة مستوياأ متدرجة له؛ حيث يعتبتر متن
النماذج المتخصصتة لتوجيته تتدريس الهندستة ووستيلة لقيتاف التفكيتر الهندستي؛
ويتضتتمن نمتتوذج فتتان هيتتل خمستتة مستتتوياأ للتفكيتتر الهندستتي؛ وهتتي :المستتتوى
البصتتري؛ والمستتتوى الوصتتفي؛ والمستتتوى االستتتداللي غيتتر الشتتكلي؛ والمستتتوى
االستداللي الشكلي وهذه المستوياأ متسلسلة ومتتابعة بحيث يعتمد كتل مستتوى
على المستوياأ السابقة له؛ وال يستتطيع المتتعلم عتقتان مستتوى دون أن يكتون اتد
أتقن المستوياأ السابقة له؛ ولكل مستوى لغته ومصطلحاته والعالاتاأ والمفتاهيم
الهندسية التي تناسبه؛ وهذه المستتوياأ هتي المستتوى البصتري Visualization؛ أو
الشكلي Recognition؛
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؛ والمستتتتوى الوصتتتفي Descriptive؛ أو التحليلتتتي Analysis؛ والمستتتتوى الترتيبتتتي
Ordering؛ أو شتتتبه االستتتتتداللي Informal Deduction؛ والمستتتتتوى االستتتتتداللي
FormalDeduction؛ والمستتتتوى المجت ترّد Rigor Deducation؛ أو فتتتوم الرياضتتتي
( Amathematical) (Siew, Chong & Abdullah, 2013الحنفي؛ .)2014
منها البحث وإجراءاته
منها البحث
لتحقيق هدف البحث اتبعت الباحية المتنهج شتبه التجريبتي؛ وهتو متن أكيتر المنتاهج
البحيية التي تتميل فيها معالم الطريقة العلمية بشكل واضح كمتا أشتار لتذلك (عبتد
الحفي وباهي؛ )2000؛ حيث تم اختيار مجموعة تجريبية يقتدم لهتا محتتوى فصتل
المضلعاأ المقرر علتى الصتف األو المتوستط باستتخدام استتراتيجية المتشتابهاأ؛
بينما كانت هناك مجموعة ضابطة تدرف بالطريقة المعتادة.
مجتمع البحث
تألف مجتمع البحث من جميع طالباأ الصف األو المتوسط فتي المتدارف الحكوميتة
بمدينتتة الريتتاض والبتتالف عتتددهن ( )32962طالبتتة؛ حستتب عحصتتائياأ عدارة تقنيتتة
المعلوماأ بتعليم الرياض للعام 1436ه1437-ه.
عينة البحث
تم اختيتار مدرستة متوسطة األبناط بقاعدة الملك سلمان لالستناد البحتري بالطريقتة
القصدية نظرا لقربها من محل عاامة الباحية داخل القاعدة؛ مما ستهل علتى الباحيتة
متابعة تنفيذ أدواأ البحث؛ كذلك لتقارب المستوى االجتماعي والمادي بين الطالباأ؛
وكتان عتتدد فصتتو الصتتف األو المتوستتط فصتلين وتتتم تعيتتتين فصتتتال للمجموعتتة
التجريبيتة و ختتر للمجموعتتة الضتتابطة بشتتكل عشتتوائي بحيتتث كتان عتدد طالبتاأ
العينة  60طالبة مقسماأ على ( )30طالبة في كل فصل.
أداتا البحث
 .1اختبار تحصيلي في فصل المضتلعاأ لطالبتاأ الصتف األو المتوستط؛ ويضتم 22
سؤاالً  -من نوع االختيار من متعدد في ضوط مستتوياأ المهتاراأ العقليتة (المعرفتة؛
التطبيق)؛ ووضع لكل سؤا أربعة بدائل (مموّهاأ) وذلك للتقليل من حدوب عمليتة
التخمين أثناط اإلجابة؛ وتم تقدير درجة واحتدة لتصتحيح كتل ستؤا ؛ وبالتتالي أصتبح
المجموع الكلي الختبار التحصيل الدراسي هو ( )22درجة؛
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؛ و اامت الباحية بتجربتة االختبتار التحصتيلي علتى عينتة استتطالعية عشتوائية متن
خارج عينة البحث بهتدف ضتبط أداة البحتث؛ وللتأكتد متن الصتدم الظتاهري لالختبتار
اامتتت الباحيتتة بعتترض االختبتتار التحصتتيلي فتتي صتتورته األوليتتة علتتى مجموعتتة متتن
المحكمين للتأكد من صدم المحتوى؛ كما تم حساب االتسام الداخلي بين كتل فقترة
متتن فقتتراأ االختبتتار متتن ختتال ارتباطهتتا بتتالفقراأ األختترى لالختبتتار؛ وكانتتت دالتتة
عحصائيا عنتد مستتوى داللتة (05؛ .)0وللتأكتد متن تماستك الفقتراأ بالدرجتة الكليتة
لالختبار تم حساب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية على االختبار الكلتي وكتل بعتد
من ابعاد االختبار وكانت جميتع معتامالأ االرتبتاط ذاأ داللتة عحصتائية عنتد مستتوى
داللة (05؛)0؛ كمتا تتم حستاب معتامالأ الستهولة والصتعوبة والتمييتا واتد تراوحتت
معتتامالأ الستتهولة متتن (0؛ )23علتتى (0؛)73؛ ومعتتامالأ الصتتعوبة متتن (0؛ )27علتتى
(0؛)77؛ وتراوحتتت معتتامالأ التمييتتا متتن (0؛ )38علتتى (0؛ )75ممتتا يعنتتي أن جميتتع
مفرداأ االختبار حظيت بمعامالأ سهولة وصعوبة وتمييتا مناستبة؛ كمتا تتمّ حستاب
الامن الالزم لالجابة على أسئلة االختبار وهو ( 45دايقة)؛كما اامت الباحية بحستاب
اليبتتاأ باستتتخدام معادلتتة الفتتا كورنبتتا ((Cronbach Alpha؛ وبلغتتت ايمتتة معامتتل
اليباأ (0؛ )89وهي ايمة مرتفعة؛ مما يطمتئن علتى أن االختبتار يتمتتع بقتدر مرتفتع
من اليّباأ.
 .2اختبار التفكير الهندسي لقياف ادرة طالباأ الصف األو المتوستط-عينتة البحتث-
على التفكير الهندسي وذلك في ضوط المستوياأ األربعة األولتى متن مستتوياأ فتان
هيل للتفكير الهندسي والموضحة بحدود البحث؛ ويضم  24سؤاالً  -من نوع االختيار
من متعدد؛ ووضتع لكتل ستؤا خمستة بتدائل (مموهتاأ) وذلتك للتقليتل متن حتدوب
عملية التخمين أثناط اإلجابة؛ واد تم تصحيح االختبار وفق متا استتقرأ عليته الكييتر
من البحوب السابقة حيث تعط كل مفردة من االختيار من متعدد (عالمة واحدة) عنتد
االختيار الصحيح وصفر عند االختيار الخطأ؛ وبالتالي أصتبح المجمتوع الكلتي الختبتار
التفكير الهندسي هو ( )24درجة؛ ولتحديد مستوى التفكير الهندسي لكل طالبتة تتم
جمع اإلجاباأ وتصحيحها حسب المعيار التي:
 استخدام معيار أربعة عجاباأ صحيحة من  6أسئلة كحد أدنى لتحقيتق المستتوى؛
أي باإلجابة الصحيحة عن  %66فأكير من اإلجاباأ الصحيحة
 تحقيتتق المستتتوى األو شتترط أساستتي للتصتتنيف؛ وعال فستتتعتبر الطالبتتة غيتتر
مصنفة.
 تحقيق المستتوى األدنتى شترط أساستي لتحقيتق أي مستتوى تتا فتال يمكتن أن
تكتتون الطالبتتة فتتي مستتتوى (ن) دون أن تجتتتاز المستتتوى التتذي يستتبقه (ن)1-
Usiskin, Z, 1982
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و اامت الباحية بتجربة اختبار التفكير الهندسي على عينة استطالعية عشتوائية متن
خارج عينة البحث بهدف ضبط أداة البحث؛ وللتأكد من الصدم الظاهري للبحث اامتت
الباحيتتة بعتترض اختبتتار التفكيتتر الهندستتي فتتي صتتورته األوليتتة علتتى مجموعتتة متتن
المحكمين المتخصصين للتأكد من صدم المحتوى؛ كما تم حساب االتستام التداخلي
بين كل فقترة متن فقتراأ االختبتار متن ختال ارتباطهتا بتالفقراأ األخترى لالختبتار؛
وكانت دالة عحصائيا عند مستوى داللة (05؛)0؛ وللتأكد من تماسك الفقراأ بالدرجتة
الكلية لالختبار تم حساب معامل االرتبتاط بتين الدرجتة الكليتة علتى االختبتار الكلتي
وكل بعد من ابعاد االختبار وكانت جميع معتامالأ االرتبتاط ذاأ داللتة عحصتائية عنتد
مستوى داللتة (05؛)0؛ كمتا تتم حستاب معتامالأ الستهولة والصتعوبة والتمييتا واتد
تراوحت معامالأ السهولة من (0؛ )20على (0؛)77؛ ومعتامالأ الصتعوبة متن (0؛)23
على (0؛)80؛ وتراوحت معامالأ التمييا من (0؛ )25علتى (0؛ )75ممتا يعنتي أن غالتب
مفتترداأ االختبتتار حظيتتت بمعتتامالأ ستتهولة وصتتعوب قة وتمييتتا مناستتبة؛ وتتمّ حستتاب
الامن الالزم لالجابة على أسئلة االختبار وهو ( 50دايقة) .كما اامت الباحية بحساب
اليبتتاأ باستتتخدام معادلتتة الفتتا كورنبتتا ()Cronbach Alpha؛ وبلغتتت ايمتتة معامتتل
اليباأ (0؛ )86وهي ايمة مرتفعة؛ مما يطمتئن علتى أن االختبتار يتمتتع بقتدر مرتفتع
من اليّباأ.
إعداد دليل المعلمة
فتتي ضتتوط متتا تتتم عرضتته متتن عطتتار نظتتري حتتو استتتراتيجية المتشتتابهاأ والبحتتوب
والدراساأ السابقة واألدبياأ التربوية التي تناولت ععداد الوحداأ الدراسية في ضتوط
استراتيجية المتشابهاأ؛ تم ععادة صياغة وحدة المضلعاأ في صتورة دليتل للمعلمتة
يساعدها في تدريس الوحتدة فتي ضتوط تلتك االستتراتيجية المقترحتة؛ واتد تضتمن
الدليل :تعريف استتراتيجية المتشتابهاأ؛ وأهتداف دليتل المعلمتة؛ خطتواأ التتدريس
باستخدام استراتيجية المتشابهاأ؛ عرض الموضوعاأ في ضوط دروف واتد اشتتمل
كل درف علتى متا يلتي :عنتوان التدرف؛ الهتدف العتام (الفكترة الرئيستية) واألهتداف
الفرعية (نواتج التعلم)؛ والوسائل واألساليب واألنشطة التعليمية؛ المفرداأ؛ عترض
التتدرف وفتتق استتتراتيجية المتشتتابهاأ؛ تقتتويم التتدرف .وللتأكتتد متتن صتتدم التتدليل
وصالحيته تم عرضه على محكمَتين متن المتخصصتين فتي منتاهج وطترم تتدريس
الرياضتتياأ مصتتحوبا بعنتتوان البحتتث وفكتترة متتوجاة عتتن استتتراتيجية المتشتتابهاأ
ونسخة من الكتاب المدرسي وتم عجراط بعض التعديالأ البستيطة استتنادا لمتا أبتداه
المحكمون؛ وبذلك أصبح الدليل في صورته النهائية
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المعالجة اإلحصائية
لتحقيتتق أهتتداف البحتتث وتحليتتل البيانتتاأ التتتي تتتم جمعهتتا؛ تتتم استتتخدام اختبتتار (أ)
لمجموعتين مستقلتين واختبار "كا "2لمعالجة بياناأ الدراسة.
نتائا الدراسة
نصت الفرضية األولى على أنه :ال يوجد فرم دا عحصتائيا عنتد مستتوى ( )0.05 ≥α
بين متوسط المجموعة التجريبية (التتي درستت بالمتشتابهاأ) ومتوستط المجموعتة
الضتابطة (التتي درستت بالطريقتة االعتياديتة) فتي التحصتيل الدراستي البعتدي عنتد
مستوى المعرفة.
جدول ( )1يوضح المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري اختبار ت

مستوياتَّالتحصيل

المجموعة

العدد

المعرفة

تجريبية
ضابطة

30
30

المتوسطَّ
الحسابي
9,10
5,63

درجةَّ مستوىَّ
االنحرافَّ
ت
الحرية الداللة
المعياري
1,49
0,00 58 7,50
2,04

تشير نتائج التحليل في جدو ( )1على أن ايمة "أ" بلغتت 7؛ 50وهتي دالتة عحصتائيا
عند مستوى (  )0.05 ≥αمما يعني وجتود فترم دا عحصتائيا بتين متوستطي درجتاأ
المجموعتين (التجريبية والضابطة) في التحصيل عند مستوى المعرفة لصتالح أفتراد
المجموعة التجريبية؛ مما يعني تفتوم المجموعتة التجريبيتة التتي دطرستت باستتخدام
استتتراتيجية المتشتتابهاأ علتتى المجوعتتة الضتتابطة التتتي درستتت بطريقتتة التتتدريس
االعتيادية.
نصت الفرضية اليانية على أنه :ال يوجد فرم دا عحصتائيا عنتد مستتوى ( )0.05 ≥α
بين متوسط المجموعة التجريبية (التتي درستت بالمتشتابهاأ) ومتوستط المجموعتة
الضابطة (التي درست بالطريقة االعتيادية) في التطبيتق البعتدي الختبتار التحصتيل
الدراسي عند مستوى التطبيق.
جدول ( )2يوضح المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري اختبار ت

مستوياتَّالتحصيل

المجموعة

العدد

المعرفة

تجريبية
ضابطة

30
30
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المتوسطَّ
الحسابي
7,10
4,03

درجةَّ مستوىَّ
االنحرافَّ
ت
الحرية الداللة
المعياري
1,82
0,00 58 7,34
1,37

تشير نتائج التحليل في جدو ( )2على أن ايمة "أ" بلغتت 7؛ 34وهتي دالتة عحصتائيا
عنتد مستتوى ( )0.05 ≥α؛ ممتا يتد علتى وجتود فترم دا عحصتائيا بتين متوستطي
درجاأ المجموعتين الضابطة والتجريبية في التحصيل عند مستوى التطبيق لصتالح
أفتتراد المجموعتتة التجريبيتتة .ممتتا يعنتتي تفتتوم المجموعتتة التجريبيتتة التتتي دطرستتت
باستتخدام استتتراتيجية المتشتتابهاأ علتتى المجوعتتة الضتتابطة التتتي درستتت بطريقتتة
التدريس االعتيادية.
نصت الفرضية اليالية على أنه :ال يوجد فرم دا عحصتائيا عنتد مستتوى ( )0.05 ≥α
بين مستوى المجموعتة التجريبيتة (التتي درستت بالمتشتابهاأ) ومستتوى المجموعتة
الضابطة (التي درست بالطريقة االعتيادية) في اختبار التفكير الهندسي البعدي.
واتد تتم استتخدام اختبتار "كتاPearson Chi-Square "2لالستتقاللية لتعترف داللتة
الفتتروم بتتين تكتتراراأ المجموعتتة التجريبيتتة؛ وتكتتراراأ المجموعتتة الضتتابطة فتتي
مستوياأ التفكير الهندسي لتحديد مستوياأ التفكير الهندستي لطالبتاأ مجمتوعتي
البحث الضابطة والتجريبية.
جدول ( )3يوضح قيمة "كا "2وداللتها اإلحصائية للفروق بين تكرارات المجموعة التجريبية وتكرارات
المجموعة الضابطة في مستويات التفكير الهندسي بعديا

المستوىَّالصفري

المستوىَّاألول

المستوىَّالثاني

المستوىَّالثالث

المستوىَّالرابع

المجموع

درجاتَّالحرية

مستوياتَّالتفكيرَّ
الهندسي

كا2

مستوى
الداللة

المجموعة
التجريبية

الضابطة

التكرار

0

%

0,00

التكرار

1

%

2

9

12

7

30

100 23,33 40,00 30,00 6,67
10

15

3

1

3,33 10,00 50,00 33,33 3,33
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30
100

4

0,001 17,733

يتضتتح متتن جتتدو ( )3أن أعتتداد طالبتتاأ المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة علتتى
الترتيب تتفاوأ متن مستتوى علتى ختر فتي مستتوياأ التفكيتر الهندستي علتى النحتو
التتتتي :بالنستتتبة للمستتتتوى الصتتتفري (دون األو ) كانتتتت أعتتتداد الطالبتتتاأ ( )0متتتن
المجموعة التجريبية والبتالف عتددها ( )30طالبتة؛ مقابتل ( )1متن طالبتاأ المجموعتة
الضتتابطة وعتتددها ( )30طالبتتة ولتتم تصتتل الطالبتتة فتتي المجموعتتة الضتتابطة علتتى
المستتتوى األو التصتتوري لعتتدم تجاوزهتتا المستتتوى األو باإلجابتتة الصتتحيحة علتتى
أربعة أسئلة من  6أسئلة كحد أدنى؛ أي عن  %66كحد أدنى من اإلجابتاأ الصتحيحة؛
أي أن هذه الطالبة لم تجتاز أي من المستوياأ األربعة لتذا صتنفت فتي مستتوى دون
التصتتوري (الصتتفري) أي أن نمتتط عجابتهتتا ()0000؛ كمتتا فتتي دراستتاأ يوسستتكن )
)Usiskin, 1982؛ وهالتتت ((Halat, 2007؛ وأتيتتب (( Atebe, 2008وألكتتس(( Alex,
2012؛ واد ذكر الكس ومامن ))Alex & Mammen, 2012في دراستهما أنته نتيجتة
لوجتتود عتتدد متتن المتعلمتتين لتتم يحققتتوا المستتتوى األو متتن مستتتوياأ فتتان هيتتل
(المستوى البصري)؛ ااترح الباحيون عضتافة مستتوى ستمى بالمستتوى الصتفري (متا
دون المستوى األو ) .أما بالنسبة ألعداد الطالباأ في المستوى األو فكانتت ( )2متن
طالبتتاأ المجموعتتة التجريبيتتة مقابتتل ( )10متتن طالبتتاأ المجموعتتة الضتتابطة تتتم
تصتتنيفهن ضتتمن المستتتوى األو (التصتتوري) لتجتتاوزهن المستتتوى األو فقتتط؛ أي
باإلجابة الصحيحة على أربعتة أستئلة متن  6أستئلة متن أستئلة المستتوى األو كحتد
أدنى أي أن نمط عجاباتهن ()0001؛ وبالنسبة للمستوى الياني فكانت أعداد الطالبتاأ
( )9من المجموعة التجريبية مقابل ( )15من المجموعتة الضتابطة أمكتن تصتنيفهن
ضمن المستوى الياني(التحليلي) لتجاوزهن المستوى األو والياني فقط وفتي تتتابع
منتظم؛ أي باإلجابة على أربعة أسئلة من  6أسئلة كحد أدنتى علتى استئلة المستتوى
األو وعلى أربعة أسئلة من  6أسئلة كحد أدنتى علتى استئلة المستتوى اليتاني أي أن
نمط عجاباتهن ()0011؛ وأما بالنستبة للمستتوى اليالتث فكانتت أعتداد الطالبتاأ ()12
طالبة من المجموعة التجريبية مقابتل ( )3متن طالبتاأ المجموعتة الضتابطة وأمكتن
تصتتنيفهن ضتتمن المستتتوى اليالتتث (شتتبه االستتتداللي) لتجتتاوزهن المستتتوى (األو
والياني واليالث) فقط وفي تتابع مدرج ومنتظم بداية من المستوى األو ثتم اليتاني
وصتتوال علتتى اليالتتث والتتذي تتتم تصتتنيفهن عليتته؛ أي أن الطالبتتاأ تمكتتن متتن اإلجابتتة
الصحيحة على أربعة أسئلة متن  6أستئلة كحتد أدنتى متن استئلة المستتوى األو ثتم
اإلجابة على أربعة أسئلة من  6أسئلة كحد أدنى متن استئلة المستتوى اليتاني وأخيترا
اإلجابة على أربعة أسئلة من  6أسئلة كحد أدنى متن استئلة المستتوى اليالتث وبتذلك
فإن نمط عجاباتهن ()0111؛ وبالنسبة للمستوى الرابع فكانت أعداد الطالباأ ( )7متن
طالبتتاأ المجموعتتة التجريبيتتة مقابتتل ( )1متتن طالبتتاأ المجموعتتة الضتتابطة وأمكتتن
تصنيفهن ضمن المستوى الرابع (االستداللي) لتجاوزهن المستوى األو والياني
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واليالث والرابع في تتابع متدرج ومنتظم باإلجابة على أربعة أسئلة من  6أسئلة كحد
أدنى من اسئلة المستوى الرابع(االستداللي) بداية من المستوى األو ثتم اليتاني ثتم
اليالث وصوال على الرابع وبالتالي فإنهن يصنفن ضمن المستتوى الرابتع والتذي أمكتن
للطالباأ الوصو عليه بعد تجاوزهن المستوياأ التي ابله وبذلك فإن نمط عجاباتهن
()1111؛ وبتتتذلك تكتتتون نستتتبة الطالبتتتاأ فتتتي المستتتتوى دون األو فتتتي المجوعتتتة
التجريبيتتة ( (%0مقابتتل (3؛ )%33متتن المجموعتتة الضتتابطة؛ وفتتي المستتتوى األو
(6؛ )%67في المجموعة التجريبية مقابل (33؛ )%33من المجموعة الضابطة؛ وكانت
النسبة في المستوى اليتاني (30؛ )%00فتي المجموعتة التجريبيتة مقابتل (50؛)%00
متتن المجموعتتة الضتتابطة؛ وكانتتت النستتبة فتتي المستتتوى اليالتتث (40؛ )%00فتتي
المجموعة التجريبية مقابل (10؛ )%00من المجموعة الضتابطة؛ وكانتت النستبة فتي
المستتتوى الرابتتع (23؛ )33فتتي المجموعتتة التجريبيتتة مقابتتل (3؛ )33متتن المجموعتتة
الضابطة.
كما يتضح من جدو ( )3وجود فرم دا عحصائيًا عند مستتوى ( )0.05بتين تكتراراأ
المجموعة التجريبية؛ وتكراراأ المجموعة الضابطة في مستوياأ التفكيتر الهندستي
تبعًا لنموذج فان هيل وذلك لصالح المجموعة التجريبية .مما يعني تفوم المجموعتة
التجريبية التي دطرستت باستتخدام استتراتيجية المتشتابهاأ علتى المجوعتة الضتابطة
التي درست بطريقة التدريس االعتيادية.
مناقشة النتائا وتفسيرها
يتضح مما ستبق أن هنتاك أثتر للمتغيتر المستتقل (التتدريس باستتخدام استتراتيجية
المتشابهاأ) على المتغير التابع وهو التحصيل الدراستي للطالبتاأ ممتا يتد علتى أن
التتتدريس وفتتق استتتراتيجية المتشتتابهاأ أدى علتتى ارتفتتاع مستتتوى تحصتتيل طالب تاأ
الصف األو المتوسط في وحدة المضتلعاأ؛ وتتفتق هتذه النتيجتة متع نتتائج دراستة
ادستية وبراستتيو ( )Qudsiyah & Prastyo, 2014والتتي أشتارأ علتى أثتر استتخدام
المتشابهاأ بتقنية REOGمقارنة بالتعلم التقليتدي فتي تنميتة التشتابه الرياضتي؛
واختلفت في حجم العينة ( )148طالبًا؛ وفتي المرحلتة (اليانويتة)؛ وفتي بلتد التطبيتق
(باسيتان) .كما اتفقت متع نتيجتة دراستة ستيفنستون وزمتالؤه ( Stevenson, et al.,
) 2014والتي توصتلت علتى دور التذاكرة العامليتة؛ والقيتاف التديناميكي للمتشتابهاأ
في تحسين تحصتيل األطفتا فتي الرياضتياأ والقتراطة .واختلفتت فتي حجتم العينتة
(188طفال)؛ وفي المتغير التابع الخر (التحصيل في القراطة) .كمتا اتفقتت متع نتيجتة
دراسة كيوان ( )2014والتي أشارأ على أثر استخدام التشتبيهاأ فتي بنتاط المفتاهيم
العلمية وتنمية مهاراأ التفكير لدى طالب الصف الرابع األساسي؛
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؛ واختلفت في حجم العينة ( )60طالبًا؛ وفي المرحلة (ابتدائية)؛ وفي مكتان التطبيتق
(نابلس)؛ وفي المتغير الياني مهاراأ التفكير؛ كما اتفقتت متع نتيجتة دراستة جيتنس
()Genc, 2013؛ والتي توصلت على أن التدريس المعتمد على المتشتابهاأ أثتر عيجابتا
في تحصيل الطالب؛ ووجهة نظرهم حو استخدام التشابه في التتدريس .واختلفتت
في حجم العينة ( )180طالبا؛ وفي المرحلة (ابتدائية)؛ وفي مكان التطبيق (تركيا).
واتتد يعتتود الستتبب لمتتا الستتتراتيجية المتشتتابهاأ متتن ستتماأ وخصتتائص ومميتتااأ
ساعدأ علتى عمليتة التتعلم واكتستاب المفتاهيم التتي ال يمكتن اكتستابها بتالخبراأ
المباشتترة حيتتث يتترتبط التتتدريس باستتتخدام المتشتتابهاأ بتتربط معلومتتاأ الطالبتاأ
السابقة الموجودة في بنيتهن المعرفيتة بالمعلومتاأ الجديتدة واتد أشتارأ علتى ذلتك
دراسة سايدني و البالي ()Sidney and Alibali, 2015؛ مما مكن الطالباأ من عيجتاد
عالاة تساعدهن للوصو للمفاهيم الهندسية الجديدة في فصل المضتلعاأ وععتادة
تشكيل بنيتتهن المعرفيتة؛ وتستاعد استتراتيجية المتشتابهاأ علتى تعلتم المفتاهيم
الجديدة بصورة منظمة ومتكاملة بحيث يصبح التعلم ذا معنى؛ مما شكل المفتاهيم
الهندسية بصورة منظمتة فتي أذهتان الطالبتاأ وبالتتالي مكتنهن متن االحتفتاظ بهتا
واسترجاعها بسهولة؛ كما تربط استراتيجية المتشتابهاأ المفتاهيم بالحيتاة اليوميتة
للطالباأ وتستخلصها من البيئتة المحيطتة بهتن؛ وهتذا متا أشتارأ عليته دراستة دمتا
وعليتتوأ( )Adams & Elliott, 2013؛ ممتتا ستتهل علتتى الطالبتتاأ ستترعة اكتستتاب
المفاهيم الهندسية في وحدة المضلعاأ .كما يتضح أن هناك أثتر للمتغيتر المستتقل
(التدريس باستخدام استراتيجية المتشابهاأ) على المتغير التابع وهو تنمية التفكيتر
الهندسي لدى الطالباأ؛ مما يد على أن التدريس وفق استراتيجية المتشتابهاأ أدى
على تنمية التفكير الهندسي لطالبتاأ الصتف األو المتوستط فتي فصتل المضتلعاأ؛
واتتد يعتتود الستتبب فتتي ذلتتك علتتى أن الباحيتتة استتتخدمت (أنتتواع مختلفتتة للمتشتتابهاأ
كالشكلية والممتدة والبسيطة)؛ كذلك كان من بتين متا اختارتته الباحيتة متن أستاليب
التدريس للمتشابهاأ الصتور ورستوم األشتكا الهندستية والعترض؛ ممتا طتور لتدى
الطالباأ وعن طريق حاسة البصر مهارة التعرف على األشكا ومالحظتها وتميياها؛
والقدرة على تحديد أبعادها وطبيعتها وععطاط الفرصتة للتفكيتر والمقارنتة ومتن ثتم
الوصو على استنتاجاأ؛ وبالتالي رسم صورة شتاملة فتي بنيتتهن العقليتة ل شتكا
الهندسية فتي فصتل المضتلعاأ؛ وبترز ذلتك فتي اإلجابتاأ الصتحيحة للطالبتاأ علتى
أسئلة المستوى األو من مستوياأ التفكيتر الهندستي (المستتوى البصتري) كتحديتد
الشتتكل (المضتتلع؛ والربتتاعي؛ والاوايتتا المتتامتتة)؛ واتتد يكتتون الستتتخدام الباحيتتة
للمتشتتابهاأ غيتتر المعقتتدة متتن بيئتتة الطالبتتة كتشتتبيه التبلتتيط باستتتخدام الش تكل
السداستتي بخليتتة النحتتل؛ أو تشتتبيه الااويتتة المستتتقيمة بالمستتطرة األثتتر فتتي فهتتم
المفاهيم والتعميماأ واالحتفاظ بها.
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التوةيات:
من خال النتائج التي توصل عليها البحث؛ فإن الباحية توصي بما يلي:
 .1تطبيتتق التتتدريس باستتتخدام استتتراتيجية المتشتتابهاأ متتن ابتتل المعلمتتاأ عل تى
مواضيع أخرى من مواضيع الرياضياأ للصف األو المتوسط؛ خاصة وأن الباحيتة اتد
الحظت ندرة تطبيقها في مواضيع الرياضياأ.

 .2تحفيا الطالباأ وحيهن على التفاعل وععطائهن الوات الكاف للمشاركة واستدعاط
معلوماتهن وممارسة مهارة التفكيتر ميتل :المالحظتة والتحليتل واالستتدال وغيرهتا
عنتتد تطبيتتق خطتتواأ استتتراتيجية المتشتتابهاأ أثنتتاط المقارنتتة بتتين أوجتته الشتتبه
واالختالف وعند استخالص النتائج.
 .3االهتمام بربط الطالبتاأ ببيئتتهن أثنتاط تطبيتق استتراتيجية المتشتابهاأ بانتقتاط
التشبيهاأ المناسبة ومراعاة خلفيتهن عنها.

 .4االهتمام بتنمية مستوياأ التفكير الهندسي لدى طالبتاأ الصتف األو المتوستط؛
بتطبيق استراتيجية المتشابهاأ.
المقترحاأ
 .1دراستتة ألثتتر استتتخدام استتتراتيجية المتشتتابهاأ فتتي تنميتتة المفتتاهيم الهندس تية
واالحتفاظ بها واالتجاه نحو الهندسة في مراحل التعليم المختلفة.

 .2دراستتة فاعليتتة التتتدريس باستتتخدام استتتراتيجية المتشتتابهاأ علتتى التحصتتيل
الدراسي لمادة الرياضياأ لدى طالباأ الفئة الخاصة (بطيئاأ التعلم-الموهوباأ).
 .3عجتتراط دراستتاأ تجريبيتتة للمقارنتتة بتتين أثتتر التتتدريس باستتتخدام استتتراتيجية
المتشابهاأ؛ وبعض استتراتيجياأ التتدريس األخترى علتى بعتض نتواتج التتعلم فتي
الرياضياأ.
 .4دراسة أثر استخدام استتراتيجية المتشتابهاأ علتى التذاكرة العامليتة لتدى طالبتاأ
صعوباأ تعلم الرياضياأ.
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عبراهيم؛ هاشم عبراهيم ( .)2015توزع مستوياأ (فتان هيتل) ( )Van Hieleللتفكيتر
الهندسي عند الطلبة معلمي الصف في التعليم النظامي والتعليم المفتوح في كليتة
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المفاهيم الهندسية وطرائق تدريسها وعالاتها بتحصتيلهم الدراستي .مجلتة جامعتة
دمشق؛ .119-87 .)1( 30
األغتتا؛ عيمتتان عستتحق ( .)2007أثتتر استتتخدام استتتراتيجية المتشتتابهاأ فتتي اكتستتاب
المفاهيم العلمية واالحتفاظ بها لدى طالباأ الصف التاسع األساستي بغتاة .دراستاأ
عربية في التربية وعلم النفس ((ASEP؛ )2(1؛ 189- 190.
بركاأ؛ زياد وحرز اهلل؛ حستام .)2010( .أستباب تتدني مستتوى التحصتيل فتي متادة
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طولكرم؛ وراة مقدمة للمؤتمر التربوي األو لمديرية التربية والتعليم في محافظة
الخليل؛ التعليم المدرسي في فلسطين :استجابة الحاضر واستشراف المستقبل.
بغدادي؛ منا محمد ( .)2010فاعليتة استتراتيجية المتشتابهاأ فتي تنميتة التحصتيل
وبعض مهتاراأ عمليتاأ العلتم فتي متادة العلتوم لتدى تلميتذاأ المرحلتة المتوستطة
بمدينة مكة المكرمة .رسالة ماجستير غيتر منشتورة؛ كليتة الداب والعلتوم اإلداريتة؛
جامعة أم القرى.
البنا؛ حمدي عبد العظيم ( .)2000فعالية التتدريس باستتراتيجياأ المتشتابهاأ فتي
التحصيل وحل المشكالأ الكيميائية لتدى طتالب المرحلتة اليانويتة فتي ضتوط بعتض
المتغيتتراأ العقليتتة .المتتؤتمر العلمتتي الرابتتع (التربيتتة العلميتتة للجميتتع)؛ الجمعيتتة
المصرية للتربية العلمية؛ مج .2

بهتتوأ؛ عبتتد الجتتواد عبتتد الحميتتد ( .)2010أثتتر استتتراتيجيتين للتتتعلم باستتتخدام
الكمبيوتر متعدد الوسائط على تنمية الحس المكاني والتفكير الهندسي لدى تالميتذ
المرحلتتتة اإلعداديتتتة .مجلتتتة تربويتتتاأ الرياضتتتياأ؛ الجمعيتتتة المصتتترية لتربويتتتاأ
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جواد؛ لينا فؤاد .)2011( .مستوياأ التفكير الهندسي لدى طلبة اسم الرياضياأ فتي
كلية التربية األساستية بالجامعتة المستنصترية .مجلتة البحتوب التربويتة والنفستية؛
العرام؛ مج31؛ .466-429
الحراحشة؛ كوثر عبتود ( .)2012أثتر استتراتيجية المماثلتة فتي تتدريس العلتوم فتي
اكتستتاب المفتتاهيم العلميتتة ومستتتوى أداط عمليتتاأ العلتتم األساستتية .دراستتة شتتبه
تجريبيتة علتى تالميتذ الصتتف الختامس األساستي فتتي األردن؛ مجلتة جامعتة دمشتتق.
.451-411.)2(28
حستتن؛ عبتتراهيم محمتتد ( .)2013فاعليتتة استتتخدام الستتبورة التفاعليتتة فتتي تتتدريس
الهندسة لتنمية التحصيل والتفكير الهندسي لتدى تالميتذ المرحلتة االبتدائيتة .مجلتة
كلية التربية؛ جامعة بنها؛ )94(24؛ .333 –287
الحنفي؛ أمل محمد ( .)2014فعالية برنامج اائم على التعلم المتنقتل المختتلط فتي
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المتشابهاأ في اكتساب المفاهيم التاريخية لدى تلميذاأ الصف الخامس االبتتدائي.
مجلة الفتح؛ كلية التربية االصمعي؛ جامعة ديالى؛ ()48؛ .281-253
سليمان؛ سليم عبد الرحمن .)2010( .فاعلية برنامج مقترح في الفلسفة اائم علتى
المتشابهاأ في تنمية الوعي ببعض القضايا المعاصرة لدى طالب المرحلة اليانويتة.
مجلة الجمعية التربوية للدراساأ االجتماعية؛ مصر؛ (.116 – 62.)30
عبد الحفي ؛ عخالص محمد وباهي؛ مصطفى حسين ( .)2000طرم البحتث العلمتي
والتحليل اإلحصائي .القاهرة :مركا الكتاب.

205
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أثر بيئة تعليمية إلكترونية مقترحة في تنمية التحصيل الدراسي لطالبات الصف األول
المتوسط في مقرر الرياضيات
مالك محمد عبدالله الرشيد
وزارة التعليم

المستخلص:
هدف البحث على معرفة أثتر بيئتة تعليميتة علكترونيتة مقترحتة فتي تنميتة التحصتيل
الدراسي لطالباأ الصف األو المتوسط في مقرر الرياضياأ.
ومتتن أجتتل تحقيتتق أهتتداف البحتتث تتتم عتبتتاع المتتنهج التجريبتتي ذو التصتتميم شتتبه
التجريبي؛ وتم تصميم البيئة التعليمية اإللكترونية؛ واالختبار التحصيلي.
وتألف مجتمع البحث من جميع طالباأ الصف األو المتوسط بمحافظة الالفتي البتالف
عددهن ( )560طالبة؛ وبلف عدد أفراد عينة البحث ( )41طالبة.
وأسفر البحث عن النتائج التالية:
عدم وجود فروم ذاأ داللة عحصائية بتين متوستطي درجتاأ المجمتوعتين التجريبيتة
والضابطة في االختبار التحصيلي البعدي عند مستوى المعرفة.
وجتتود فتتتروم ذاأ داللتتتة عحصتتتائية عنتتد مستتتتوى (05؛ )0بتتتين متوستتتطي درجتتتاأ
المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة فتتي االختبتتار التحصتتيلي البعتتدي عنتتد مستتتوى
التطبيق لصالح المجموعة التجريبية.
وجتتود فتتتروم ذاأ داللتتتة عحصتتتائية عنتتد مستتتتوى (05؛ )0بتتتين متوستتتطي درجتتتاأ
المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة فتتي االختبتتار التحصتتيلي البعتتدي عنتتد مستتتوى
االستدال لصالح المجموعة التجريبية.
وجتتود فتتتروم ذاأ داللتتتة عحصتتتائية عنتتد مستتتتوى (05؛ )0بتتتين متوستتتطي درجتتتاأ
المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة فتتي االختبتتار التحصتتيلي البعتتدي ككتتل لص تالح
المجموعة التجريبية.

215

أثر بيئة تعليمية إلكترونية مقترحة في تنمية التحصيل الدراسي لطالبات الصف األول
المتوسط في مقرر الرياضيات
مالك محمد عبدالله الرشيد
وزارة التعليم

المستخلص:
هدف البحث على معرفة أثتر بيئتة تعليميتة علكترونيتة مقترحتة فتي تنميتة التحصتيل
الدراسي لطالباأ الصف األو المتوسط في مقرر الرياضياأ.
ومتتن أجتتل تحقيتتق أهتتداف البحتتث تتتم عتبتتاع المتتنهج التجريبتتي ذو التصتتميم شتتبه
التجريبي؛ وتم تصميم البيئة التعليمية اإللكترونية؛ واالختبار التحصيلي.
وتألف مجتمع البحث من جميع طالباأ الصف األو المتوسط بمحافظة الالفتي البتالف
عددهن ( )560طالبة؛ وبلف عدد أفراد عينة البحث ( )41طالبة.
وأسفر البحث عن النتائا التالية:
عدم وجود فروم ذاأ داللة عحصائية بتين متوستطي درجتاأ المجمتوعتين التجريبيتة
والضابطة في االختبار التحصيلي البعدي عند مستوى المعرفة.
وجتتود فتتتروم ذاأ داللتتتة عحصتتتائية عنتتد مستتتتوى (05؛ )0بتتتين متوستتتطي درجتتتاأ
المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة فتتي االختبتتار التحصتتيلي البعتتدي عنتتد مستتتوى
التطبيق لصالح المجموعة التجريبية.
وجتتود فتتتروم ذاأ داللتتتة عحصتتتائية عنتتد مستتتتوى (05؛ )0بتتتين متوستتتطي درجتتتاأ
المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة فتتي االختبتتار التحصتتيلي البعتتدي عنتتد مستتتوى
االستدال لصالح المجموعة التجريبية.
وجتتود فتتتروم ذاأ داللتتتة عحصتتتائية عنتتد مستتتتوى (05؛ )0بتتتين متوستتتطي درجتتتاأ
المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة فتتي االختبتتار التحصتتيلي البعتتدي ككتتل لص تالح
المجموعة التجريبية.

216

:وتم تقديم مجموعة من التوةيات من أبرزها
.االستفادة من بيئاأ التعليم اإللكترونية في مقرر الرياضياأ للصف األو المتوسط
توفير بيئة تعليميتة مناستبة الستتخدام بيئتاأ التعلتيم اإللكترونيتة بالمتدارف ومتن
.ذلك توفير شبكة االنترنت بالمدرسة وزيادة عدد أجهاة الحاسب اللي

The research aimed to design an electronic learning environment for
intermediate first year Math. It also aims to measure the effectiveness of
this environment in increasing the academic attainment of the students
who studied through it.
The community of the research consist of all (560) students of first year
intermediate in Az Zulfi province, and (41) students as the number of the
research sample members.
In order to achieve the goals of the research the following was designed:
The electronic learning environment.
The General Aptitude Test (GAT).

And the results of research are the following:
There are no statistical significance differences in the post General
Aptitude Test (GAT) between the average marks of both experimental
and control groups in the level of understanding in favour of the
experimental group.
There are statistical significance differences in level (0.05) in the post
General Aptitude Test (GAT) in the application level between the average
marks of both experimental and control groups in favour of the
experimental group
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There are statistical significance differences in level (0.05) in the post
General Aptitude Test (GAT) in the conclusion level between the average
marks of both experimental and control groups in favour of the
experimental group.
There are statistical significance differences in level (0.05) in the post
General Aptitude Test (GAT) as a whole between the average marks of
both experimental and control groups in favour of the experimental
group.
A Number of recommendations have been presented, the most important
are:
Utilizing the electronic didactic environments in Math for first year
intermediate.
Providing suitable didactic environment to use the electronic didactic
environments in schools such as: providing internet network in school
and increase the number of computers.
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المقدمة:
يحتتاو علمتتاط المنتتاهج وطرائتتق التتتدريس دائمتتا استتتيمار كتتل الوستتائل والتقنيتتاأ
الحديية في تحسين العملية التعليمية .واد أدى ذلتك علتى ظهتور متا يعترف بتالتعليم
اإللكتروني الذي عرفته عبتدالعاطي وأبتو خطتوة (2012م؛ ص  )22بأنته" :استتخدام
التكنولوجيا بجميتع أنواعهتا فتي عيصتا المعلومتة للمتتعلم بأاتل واتت وجهتد وأكبتر
فائدة".
ومع انتشار التعليم اإللكتروني وزيادة اإلابا على استخدامه وتوظيفته فتي العمليتة
التعليمية؛ ظهرأ بعض السلبياأ وجوانب القصتور؛ ومنهتا متا ذكتره علتي (2012م)
أنتته يفتقتتد للتفاعتتل اإلنستتاني بتتين المعلتتم والمتتتعلم وجهتتا لوجتته .وأشتتار ستتالمة
(2006م) على أنه يحتاج على بنية تحتية تتطلب تكلفة عالية نوعا ما اد ال تتوفر لدى
الكيير من المؤسساأ التعليمية .وهذا ما أدى على ظهور التعليم المتدمج التذي عرفته
عبدالمجيد (2009م؛ ص )24بأنه" :نمط من أنماط التعليم اإللكتروني وأكير أجيالته
تطورا؛ ويعد في الوات ذاته مكمال ألساليب التعليم التقليدي؛ عذ أن تقنية المعلوماأ
ليستتت هتتدفا فتتي حتتد ذاتهتتا؛ بتتل هتتي وستتيلة لتوصتتيل المعرفتتة وتحقيتتق األهتتداف
التربوية بمتا يجعتل المتتعلم مستتعدا لمواجهتة مطالتب الحيتاة التتي أصتبحت تعتمتد
بشتتكل أو بتتعخر علتتى تقنيتتة المعلومتتاأ" .فتتالتعليم المتتدمج يتتدمج بتتين التعلتتيم
اإللكتروني والتعليم التقليدي وجها لوجه لتحقيق أكبر ادر متن الفائتدة بتالجمع بتين
ماايا كل نوع والتغلب على سلبياأ كل منهما.
ولعل من أميل الطرائق لتطبيتق التعلتيم المتدمج هتو توظيتف العديتد متن التقنيتاأ
ميتتل جهتتاز الحاستتب اللتتي وشتتبكاته؛ والوستتائط المتعتتددة؛ والبرمجيتتاأ؛ وشتتبكاأ
التواصتتل االجتمتتاعي؛ وبعتتض ختتدماأ اإلنترنتتت األختترى فتتي بيئتتة واحتتدة وربطهتتا
ببعضها البعض لتتيح للمتعلم التفاعل واالستفادة منها في العملية التعليمية؛ وهتذا
ما يعرف ببيئاأ التعليم اإللكترونية.
مشكلة البحث:
بالنظر على وااع الرياضياأ في المملكة العربية السعودية نجد أن الكيير من الطتالب
يعانون من مشكالأ في التحصيل الدراسي في مختلف مراحل التعلتيم العتام؛ وهتذا
ما أشارأ عليه الكيير من الدراساأ ميل دراسة ريتم القحطتاني (2006م)؛ والجتابري
(2007م)؛ والمالكي (2008م) .كما تأتي نتائج الطالب بالمملكتة العربيتة الستعودية
فتتي االختبتتاراأ الدوليتتة ( TIMSS 2011االتجاهتتاأ الدوليتتة فتتي دراستتة الرياضتتياأ
والعلوم) لتؤكد علتى تتدني مستتوى التحصتيل الدراستي فتي الرياضتياأ؛ حيتث كتان
ترتيب المملكة الخامس واألربعين من بين خمسين دولة مشاركة
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؛ وبمتوسط تحصيل مقداره ( )410وهو أاتل متن متوستط المقيتاف التدولي ()500
بفارم ( )90نقطة (وضحى القحطاني؛ 2013م).

واد بينت دراسة بيينة بدر ( )2006أن الكيير من الصعوباأ التي تواجه التالميذ عند
دراستهم للرياضياأ ترجع على طرائق التدريس المتبعة؛ كمتا أشتارأ علتى أن العديتد
من الدراساأ توصلت على وجود عالاتة بتين تحصتيل الطالبتاأ فتي متادة الرياضتياأ
وبين طرائق التدريس المتبعة؛ واد توصلت أيضا على ضعف درجة استتخدام طرائتق
التدريس الحديية في تعليم الرياضياأ .وفتي هتذا المجتا أشتار أبتو زينتة (2003م)
على أن الجمعية الوطنية لمعلمي الرياضياأ ( )NCTMاد اعتمدأ مبتدأ التقنيتة كأحتد
المبادل التي يقوم عليها منهج الرياضتياأ لتواكتب المستتجداأ والتوجهتاأ الحدييتة.
واد أكدأ ذلك بعض الدراساأ ومنهتا دراستة العتوض (2005م)؛ ودراستة الجحتدلي
(2012م) حيث أشارأ على األثر اإليجتابي للتعلتيم المتدمج علتى التحصتيل الدراستي
بمادة الرياضياأ.
وتعد بيئاأ التعليم اإللكترونية أحد نماذج التعليم المتدمج؛ والتتي اتد أشتارأ بعتض
توصياأ المؤتمر التدولي اليتاني للتتعلم اإللكترونتي والتعلتيم عتن بعتد علتى ضترورة
تفعيلها في مراحل التعليم (الحتازمي؛ 2015م) .واتد أجريتت بعتض الدراستاأ التتي
توصلت على نتائج تؤكد أن لبيئاأ التعلتيم اإللكترونيتة أثترا عيجابيتا علتى العديتد متن
الجوانب ومنها :زيادة تفاعل الطتالب؛ كمتا فتي دراستة ستتيوارأ وعيايتل وديمتارتينو
ورفتاعي وغاتيرستون ( )Stewart, Ezell, DeMartino, Rifai &Gatterson, 2006
وعلى التحصيل الدراسي في مادة العلوم كما في دراسة جميلة خالد ()2008؛ وعلتى
تنمية مهاراأ التفكير كما في دراستة خالتدة شتتاأ (2008م)؛ وعلتى تحستين درجتة
عمق التعلم في مجا الحاسب اللي كما في دراسة عبدالعايا (2013م).
وفيما يخص أثر بيئاأ التعليم اإللكترونية في مقرر الرياضياأ فقد توصتل كتل متن
أبتار وباربوستا ( )Abar &Barbosa, 2011علتتى تتأثير بيئتة التتتعلم االفتراضتية فتتي
تحقيتتق التتتعلم ذو معنتتى لتتدى الطتتالب؛ ومستتاعدتها علتتى تحقيتتق فهتتم عميتتق
للموضوعاأ في فترة زمنية اصتيرة .كمتا توصتل نوابتودي ( )Nwabude, 2012علتى
أن بيئة التعلم االفتراضتية تعتاز التقيتيم متن أجتل التتعلم .واتد أكتدأ النتتائج التتي
توصل عليها شيمشك ( )Şimşek, 2016في دراسته على أثر بيئة التعليم االفتراضتية
اليالثية األبعاد فيما يخص اتجاه الطالب نحو الرياضياأ والذي اد يساهم فتي زيتادة
تحصتتيلهم الدراستتي .واتتد تكتتون التتة استتتخدام التقنيتتاأ الحدييتتة فتتي تتتدريس
الرياضياأ وخاصة بيئاأ التعليم اإللكترونية أحد األسباب التي ساهمت في انخفاض
تحصيل الطالب الدراسي بالمملكة العربية السعودية.
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وبناطً على نتائج الدراساأ التي أكدأ األثر اإليجابي للتعليم المتدمج علتى التحصتيل
الدراسي بمادة الرياضياأ؛ ونتائج الدراساأ التي أثبتت األثر اإليجابي لبيئاأ التعلتيم
اإللكترونية في مجاالأ أخرى بشتكل عتام وفتي الرياضتياأ بشتكل ختاص؛ ومحاولتة
لالستفادة متن بيئتاأ التعلتيم اإللكترونيتة فتي التغلتب علتى الصتعوباأ التتي تواجته
الطالباأ في التحصيل الدراسي بمادة الرياضياأ ارتتأأ الباحيتة عجتراط دراستة تهتدف
علتتى معرفتتة أثتتر بيئتتة تعليميتتة علكترونيتتة مقترحتتة فتتي تنميتتة التحصتتيل الدراس تي
لطالباأ الصف األو المتوسط في مقرر الرياضياأ.
أسئلة البحث:
ويمكن تحديد مشكلة البحث في اإلجابة على السؤا الرئيس التالي:
ما مدى أثر بيئة تعليمية علكترونية مقترحة فتي تنميتة التحصتيل الدراستي لطالبتاأ
الصف األو المتوسط في مقرر الرياضياأا
أهداف البحث:
هدف البحث على معرفة أثتر بيئتة تعليميتة علكترونيتة مقترحتة فتي تنميتة التحصتيل
الدراسي لطالباأ الصف األو المتوسط في مقرر الرياضياأ.
أهمية البحث:
األهمية العلمية :اد يساعد هذا البحث في توضيح مفهوم التعلتيم المتدمج وبيتان متا
له من ماايا؛ كما اد يساعد في توضيح مفهوم بيئاأ التعليم اإللكترونية والتسمياأ
األختترى لهتتا؛ وعبتتراز أهميتهتتا فتتي التعلتتيم؛ وتوضتتيح كيفيتتة تصتتميم بيئتتة تعليميتتة
علكترونية والتقنياأ المستخدمة فتي ذلتك؛ وعلقتاط الضتوط علتى أهتم متا يميتا بيئتاأ
التعليم اإللكترونية .كما اد يفتح هذا البحث المجا أمام الباحيين إلجراط المايتد متن
األبحاب والدراساأ حو موضوع بيئاأ التعليم اإللكترونية.
األهمية العملية :نتائج هذا البحتث اتد تستهم فتي تطتوير الطرائتق المستتخدمة فتي
التدريس من ابل معلمي ومعلماأ الرياضياأ؛ كما اتد تفيتد الطتالب والطالبتاأ فتي
زيادة التحصيل الدراسي .كما يمكن االستفادة من البيئة التعليمية اإللكترونيتة التتي
تم ععدادها من ابل كتل متن المعلمتين والمتعلمتين؛ واالستتفادة أيضتا متن االختبتار
التحصيلي في تقويم التحصيل لدى الطالب والطالباأ.
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حدود البحث:
 )1الحتتدود الموضتتوعية :ااتصتتر هتتذا البحتتث علتتى تصتتميم بيئتتة تعليميتتة علكترونيتتة
حسب النموذج الذي ااترحه خميس (2006م) واياف فاعليتها فتي تنميتة التحصتيل
الدراسي لدى طالباأ الصف األو المتوستط فتي الوحتدة الياليتة "المعتادالأ الخطيتة
والدوا " بمقرر الرياضياأ للصف األو المتوسط.
 )2الحدود المكانية :ااتصر هتذا البحتث علتى المتدارف المتوستطة للبنتاأ بمحافظتة
الالفي.
 )3الحتتدود الامنيتتة :تتتم تطبيتتق هتتذا البحتتث ختتال الفصتتل الدراستتي األو للعتتام
الدراسي 1437-1436ه.
فروض البحث:
 توجد فروم ذاأ داللة عحصتائية بتين متوستطي درجتاأ المجمتوعتين التجريبيتة
والضتتابطة فتتتي االختبتتتار التحصتتيلي البعتتتدي عنتتتد مستتتوى المعرفتتتة لصتتتالح
المجموعة التجريبية تعاى الستخدام البيئة التعليمية اإللكترونية.
 توجد فروم ذاأ داللة عحصتائية بتين متوستطي درجتاأ المجمتوعتين التجريبيتة
والضتتابطة فتتي االختبتتار التحصتتيلي البعتتدي عنتتد مستتتوى التطبيتتق لصتتالح
المجموعة التجريبية تعاى الستخدام البيئة التعليمية اإللكترونية.
 توجد فروم ذاأ داللة عحصتائية بتين متوستطي درجتاأ المجمتوعتين التجريبيتة
والضتتابطة فتتي االختبتتار التحصتتيلي البعتتدي عنتتد مستتتوى االستتتدال لصتتالح
المجموعة التجريبية تعاى الستخدام البيئة التعليمية اإللكترونية.
 توجد فروم ذاأ داللة عحصتائية بتين متوستطي درجتاأ المجمتوعتين التجريبيتة
والضتتابطة فتتي االختبتتار التحصتتيلي البعتتدي ككتتل لصتتالح المجموعتتة التجريبيتتة
تعاى الستخدام البيئة التعليمية اإللكترونية.
مصطلحات البحث:
 البيئة التعليمية اإللكترونية:
عرفتهتتا جتتولي كتتابلو ( )Julie Caplow, 2006بأنهتتا" :بيئتتة تعليميتتة تحتتتوي علتتى
النصوص والصور ولقطاأ الفيديو والصوأ؛ بداخل نظام واحد فقط؛ باإلضافة علتى
عمكانية التعامل مع كم ضخم من اواعد البياناأ وتقدم تفاعالأ سهلة ومرنة نسبيا
بين المتعلم والتكنولوجيا".
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وتعرفها الباحية عجرائيا بأنها :بيئة تعليمية تم عنشاؤها متن ختال مواتع علكترونتي؛
وتضمنت عدة برمجياأ ومقاطع فيتديو تعليميتة؛ وأستئلة تطبيقيتة علتى كتل درف؛
كما احتوأ على اختبار علكتروني تجريبي ومصادر أخرى للتعلم؛ وتم توظيتف شتبكة
توتير وربط هذه المكوناأ ببعضها البعض لتتيح للطالباأ التفاعل واالستفادة منهتا
في الوحدة اليالية بمقرر الرياضياأ للصف األو المتوسط.
التحصيل الدراسي:
عرفتته معجتتم المصتتطلحاأ التربويتتة لشتتحاته والنجتتار (2003م) بأنتته" :مقتتدار متتا
يحصتل عليتته الطالتب متتن معلومتتاأ أو معتارف أو مهتتاراأ؛ معبتترا عنهتا بتتدرجاأ فتتي
االختبار المعد بشكل يمكن معه اياف المستوياأ المحددة؛ ويتميا بالصدم واليبتاأ
والموضوعية".
وتعرفه الباحية عجرائيا بأنه :الدرجة التي تحصتل عليهتا الطالبتة فتي االختبتار المعتد
متتن ابتتل الباحيتتة؛ والتتذي يشتتير علتتى متتدى استتتيعاب الطالبتتاأ للمعتتارف والمعلومتتاأ
والمفاهيم الواردة في الوحتدة الياليتة متن مقترر الرياضتياأ للصتف األو المتوستط
عند كل من مستوى المعرفة واالستدال والتطبيق.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
-1التعليم المدما:
عرفه زيتون (2005م؛ ص )173بأنه" :عحدى صيف التعليم أو التعلم التتي ينتدمج
فيها التعلم اإللكترونتي متع التتعلم الصتفي التقليتدي فتي عطتار واحتد؛ حيتث توظتف
أدواأ التعلم اإللكتروني سواط المعتمدة على الكمبيوتر أو علتى شتبكة اإلنترنتت فتي
الدروف؛ ميل :معامل الحاسب اللي؛ والصفوف الذكية؛ ويلتقتي المعلتم متع الطالتب
وجها لوجه معظم األحيان".
-2البيئة التعليمية اإللكترونية:
هي أداة تعليمية تربط مجموعة من تقنياأ الحاسب اللي وختدماأ اإلنترنتت بشتكل
منظم؛ تتتيح ممارستة العديتد متن النشتاطاأ التتي يتفاعتل معهتا المتتعلم؛ لتحقيتق
األهداف التعليمية التي أعدأ من أجلها.
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ويمكن أن تستخدم واحدة من هذه األدواأ إلنشاط بيئة تعليميتة علكترونيتة :الموااتع
الشخصية؛ أو المدوناأ؛ أو عحدى شبكاأ التواصل االجتمتاعي؛ أو حتتى أدواأ التتأليف
الحر ()Wiki؛ كما يمكن الدمج بين اثنتين أو أكير من هذه األدواأ .وهذا يتفق متع متا
ذكرتتته هنتتد الخليفتتة (2008م) بتتأن بيئتتة التتتعلم اإللكترونتتي ليستتت برنتتامج يمكتتن
تركيبه؛ بل هي مفهوم لدمج مجموعة من الخدماأ المتفراتة التتي يمكتن تنظيمهتا
وترتيبها وتعديلها حسبما تقتضيه الحاجة.
أهمية البيئة التعليمية اإللكترونية :ذكر ستيفين (2011م) بعتض النقتاط التتي تميتل
أهميتها؛ ومنها:


عمكانية الدراسة في أي مكان من العالم دون التقيد بحدود جغرافية.

 تتيح للمتعلم الواوف على بيئاأ اد يتعذر الوصو عليها ميتل :الترحالأ العلميتة
والمتاحف المتخصصة في الدو األخرى.
 ويضيف العرفج وخليل والشورى والخصاونة (2012م):
 المساهمة في تحقيتق األهتداف التعليميتة الخاصتة بتبعض المهتاراأ؛ كمهتاراأ
التعلم الذاتي؛ ومهاراأ استخدام الحاسب اللي.
 ويضيف محمود (2012م):


تطوير دور المعلم حتى يتواكب مع التطوراأ العلمية والتقنية السريعة.

خطوات تصميم البيئة التعليمية اإللكترونية:
يتم ذلك في ضوط أحد نماذج التصميم التعليمي؛ ومن أبرز هتذه النمتاذج متا ااترحته
خميس (2006م؛ ص)38؛ ويتكون هذا النمتوذج متن خمتس مراحتل هتي :التحليتل؛
والتصميم؛ والتطوير؛ والتقويم؛ واالستخدام.

أ) مرحلة التحليل :وتتضمن هذه المرحلة:
-1تحليل المشكلة وتقدير الحاجاأ.
-2تحديد األهداف.
-3تحديد خصائص المتعلمين.
-4تحديد المواد والمتطلباأ الالزمة.
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ب) مرحلة التصميم :وتتضمن هذه المرحلتة تحديتد واختيتار العناصتر والمكونتاأ فتي
ضوط األهداف التي تم تحديدها في المرحلة السابقة؛ وفقا للخطواأ التالية:

-1تحديد األداة المستخدمة في التصميم.
-2اختيار المحتوى وتنظيمه.
-3اختيار االستراتيجياأ التعليمية.
-4اختيار البرمجياأ والوسائط المتعددة واألنشطة التعليمية.
-5تصميم أدواأ التقويم.
ج) مرحلة التطوير :وفي هذه المرحلة يتم القيام على عنتتاج متا تتم التخطتيط لته فتي
مرحلة التصميم.
د) مرحلة التقويم :وتشتمل هذه المرحلة على:
-1ععداد أدواأ التقويم (اختباراأ؛ استباناأ؛ اوائم مالحظة )...

-2االستخدام الميداني في موااف حقيقية.
-3تطبيق األدواأ.
-4المعالجة اإلحصائية.
-5تحليل النتائج وتفسيرها.
-6تحديد المراجعاأ المطلوبة.
-7اتخاذ القرار بشأن االستخدام أو المراجعة.
هـ) مرحلة النشر واالستخدام :وتشتمل على:
-1االستخدام الميداني.
-2المتابعة والتقويم المستمر.
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ويوضح الشكل التالي هذه المراحل:
مرحلة
التحليل

مرحلة
التصميم

مرحلة
التطوير
مرحلة
التقويم

مرحلة النشر

-1تحليل المشكلة وتقدير الحاجاأ-2 .تحديد األهداف.
-4تحديد المواد والمتطلباأ الالزمة.

-3تحديد خصائص المتعلمين.

-1تحديد األداة المستخدمة في التصميم-2 .اختيار المحتوى وتنظيمه.
-4اختيار البرمجياأ واألنشطة التعليمية.

-3اختيار االستراتيجياأ التعليمية.
-5تصميم أدواأ التقويم.

التغذية
الراجعة

يتم القيام على عنتاج ما تم التخطيط له في مرحلة التصميم.
-1ععداد أدواأ التقويم.

-2االستخدام الميداني في موااف حقيقية.

-5تحليل النتائج وتفسيرها.
-4المعالجة اإلحصائية.
-3تطبيق األدواأ.
-7اتخاذ القرار بشأن االستخدام أو المراجعة.
-6تحديد المراجعاأ المطلوبة.

-2المتابعة والتقويم المستمر.

-1االستخدام الميداني.

األدوات والتقنيات المستخدمة في تصميم البيئة التعليمية اإللكترونية:
تنقسم أدواأ البيئة التعليمية اإللكترونية لتشمل عدة مجاالأ مهمة وهي:
-1األداة األساسية التي تستخدم لتكوين البيئة التعليميتة اإللكترونيتة؛ والتتي يمكتن
أن تكون عحدى األدواأ التالية:

 صفحاأ الويب Web pages
 المدوناأ Blogs
 محرراأ الشبكة التشاركية (Wiki).
 عحتتدى شتتبكاأ التواصتتل االجتمتتاعي؛ ميتتل الفيستتبوك ) (Facebookوجوجتتل
بلس((Google +على سبيل الميا .
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 - 2أدواأ لربط المعلم والمتعلمين مع بعضهم وتسهيل عملية تواصلهم؛ ميل:
 البريد اإللكتروني Electronic mail
 شبكاأ التواصل االجتماعي Social networks
 -3األدواأ التي يستفيد منها المتعلم وتدعم تعلمه؛ ومنها:

 المحتوى اإللكتروني Electronic Content
 البرمجياأ التعليمية Educational Software
 الوسائط المتعددة Multimedia
 الفيديو التفاعلي Interactive Video

- 4أدواأ لعقد االجتماعاأ أو المؤتمراأ؛ ومن أهمها:
 مؤتمراأ الفيديو Video Conferencing
 - 5اائمة المراجع اإللكترونية والوصالأ الخارجية External Links
 - 6أدواأ للتقويم اإللكتروني Electronic Evaluation
الدراسات السابقة:
هدفت دراسة العوض (2005م) على استقصاط أثر طريقة التعلم المتدمج (المتمتازج)
في تحصيل طلبة الصتف اليتامن األساستي فتي وحتدتي االاترانتاأ وحتل المعتادالأ؛
وفتتي اتجاهتتاتهم نحتتو الرياضتتياأ واتتد أظهتترأ نتتتائج الدراستتة وجتتود أثتتر ذو داللتتة
عحصائية لطريقة التعلم المدمج (المتمازج) في تحصيل الطلبة في الرياضتياأ وفتي
اتجاهاتهم نحوها .كما هتدفت دراستة جميلتة خالتد (2008م) علتى التعترف علتى أثتر
استخدام بيئة تعلم افتراضية في تعليم العلوم على تحصيل طلبتة الصتف الستادف
األساستتي ومتتن أبتترز النتتتائج التتتي تتتم التوصتتل عليهتتا )1 :ال توجتتد فتتروم ذاأ داللتتة
عحصائية في التحصيل الدراسي في القياف البعدي فتي :المعرفتة والتتذكر؛ والفهتم
واالستتتتيعاب؛ التركيتتتب؛ والدرجتتتة الكليتتتة للتحصتتتيل بتتتين المجمتتتوعتين الضتتتابطة
والتجريبية؛ بينما كانت الفروم دالة احصتائيًا فتي التطبيتق والتحليتل والتقتويم بتين
المجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية.
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أما دراسة خالدة شتتاأ (2008م) فقتد هتدفت الدراستة علتى بنتاط نمتوذج اتائم علتى
مهاراأ التعلم االلكتروني في بيئة التعلم االفتراضتية ودراستة فعاليتة هتذا النمتوذج
فتتي تنميتتة مهتتاراأ التفكيتتر العليتتا لتتدى طتتالب الصتتف العاشتتر األساستتي (التحليتتل؛
التركيب؛ التقويم) .واد أسفرأ الدراسة عتن :وجتود فتروم ذاأ داللتة عحصتائية بتين
متوسطي درجاأ المجموعتين الضابطة والتجريبية في مهاراأ :التحليل؛ والتركيتب؛
والتقويم؛ لصالح المجموعة التجريبية .كما هتدفت دراستة روبترأ ( )Robert, 2008
علتتى المقارنتتة بتتين التتتعلم المتتدمج والتتتعلم بالطريقتتة االعتياديتتة لمتتادة الجبتتر .واتد
خلصت الدراسة على وجود فروم ذاأ داللة عحصتائية بتين متوستطي درجتاأ الطتالب
فتتتي التحصتتتيل لصتتتالح المجموعتتتة التجريبيتتتة .وأشتتتار وان ووان وشتتتافعي وجتتتانير
( )Wan,Wan, Shafie &Janier, 2008التتذين هتتدفت دراستتتهم علتتى تحديتتد أثتتر
استتتخدام طريقتتة التعلتتيم المتتدمج علتتى تحصتتيل الطتتالب للرياضتتياأ واتجاهتتاتهم
نحوها علتى تحستن فتي مستتوى الطتالب فتي المقترر باإلضتافة علتى وجتود اتجاهتاأ
عيجابيتتة نحتتو التعلتتيم المتتدمج .واتتد هتتدف كتتيفن ( )Kevin, 2009فتتي دراستتته علتتى
اكتشاف أثر تطبيق التعلم التشاركي في بيئتاأ التتعلم باإلنترنتت علتى مهتاراأ حتل
المشتتكالأ لتتدى الطتتالب؛ وجتتاطأ النتتتائج لصتتالح المجموعتتة التجريبيتتة فتتي الستتماأ
التالية :اليقة في حل المشكلة؛ وضبط الذاأ؛ واستتنتج الباحتث أن التتعلم التشتاركي
من خال اإلنترنت يسهل عملية التواصل ويايتد متن التفاعتل ومتن تماستك الطتالب
داختتل المجموعتتة؛ ويخلتتق جتتوا تنافستتيا عيجابيتتا ممتتا يحفتتا التفكيتتر اإلبتتداعي لتتدى
الطالب .أما الدراسة التي أجراها كتال متن أبتار وباربوستا ( )Abar &Barbosa, 2011
فقد هدفت على معرفة مدى فاعليتة بيئتة التتعلم االفتراضتية فتي تحقيتق التتعلم ذو
معنى لدى الطالب في مادة الرياضياأ؛ واد أظهرأ النتائج فعالية هتذه بيئتة التتعلم
االفتراضية في تحقيق فهم عميق للموضوعاأ في فترة زمنية اصتيرة .كمتا هتدفت
دراستتة نيومتتان ونيومتتان وهتتوود ( )Neumann, Neumann &Hood , 2011علتتى
التعتترف علتتى أثتتر تطبيقتتاأ التعلتتيم المتتدمج ختتال المحاضتتراأ فتتي متتادة اإلحصتتاط
ودافعيتهم نحو التعلم فقد وتوصلت على أن استخدام تطبيقتاأ التعلتيم المتدمج أدى
على فهم الطالب لمادة اإلحصاط بشكل أفضل مما أدى على ارتفاع مستوى تحصتيلهم
الدراسي؛ كما توصلت الدراسة على أن استخدام تطبيقتاأ التعلتيم المتدمج لتم ينمتي
دافعية الطالب نحو التعلم .كما أسفرأ نتائج دراسة علي (2012م) التي هدفت علتى
ايتتاف فاعليتتة برنتتامج اتتائم علتتى التتتعلم المتتدمج فتتي تنميتتة التحصتتيل والتفكي تر
االبتكاري في الرياضتياأ لطتالب الصتف الستابع متن مرحلتة التعلتيم األساستي؛ عتن
وجتتود فتترم دا عحصتتائيا بتتين متوستتطي درجتتاأ طتتالب المجمتتوعتين التجريبيتتة
والضتتابطة فتتي التحصتتيل الدراستتي عنتتد مستتتوياأ (المعرفتتة؛ والفهتتم؛ والتطبيتتق)
لصالح المجموعة التجريبية؛ وكذلك وجود فرم دا عحصائيا بين متوسطي درجاأ
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طتتالب المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة فتتي التحصتتيل الدراستتي عنتتد مستتتوياأ
(المعرفة؛ والفهم؛ والتطبيق) لصتالح المجموعتة التجريبيتة؛ وكتذلك وجتود فترم دا
عحصائيا بين متوسطي درجاأ طالب المجموعتين التجريبية والضابطة فتي التفكيتر
االبتكاري لصالح المجموعة التجريبية .واتد أشتارأ دراستة الجحتدلي (2012م) التتي
هدفت على معرفة أثر استخدام التعلم المدمج على التحصيل الدراسي واالتجتاه نحتو
الرياضياأ لدى طالب الصف األو المتوسط .واد توصلت الدراسة علتى وجتود فتروم
ذاأ داللة عحصائية بين متوسطي درجتاأ طتالب المجمتوعتين الضتابطة والتجريبيتة
في االختبار التحصيلي البعدي عند (االختبار ككل؛ ولكتل مستتوى علتى حتدا) لصتالح
المجموعتتة التجريبيتتة .وكتتذلك بالنستتبة لمقيتتاف االتجتتاه .أمتتا دراستتة الاعبتتي وبنتتي
دومي (2012م) التتي هتدفت علتى استقصتاط أثتر طريقتة التتعلم المتدمج (المتمتازج)
على تحصيل تالميذ الصف الرابع األساسي في مادة الرياضياأ وعلى دافعتيهم نحتو
تعلمهتتا؛ فقتتد توصتتلت علتتى عتتدة نتتتائج متتن أهمهتتا :وجتتود فتترم دا عحصتتائيا بتتين
متوسطي درجاأ طالب المجمتوعتين الضتابطة والتجريبيتة فتي االختبتار التحصتيلي
وفي مقياف الدافعية لصالح المجموعة التجريبية .واد هدفت الدراستة التتي أجراهتا
نوابودي ( )Nwabude, 2012على معرفة مدى عمكانيتة بيئتة التتعلم االفتراضتية متن
تعايا التقييم من أجل تعلم الرياضياأ لدى الطالب من ذوي االحتياجاأ الخاصة فتي
المرحلة اليانوية؛ واد توصلت الدراسة على أن بيئة التعلم االفتراضية تعتاز التقيتيم
من أجل التتعلم متن ختال تقتديم التغذيتة الراجعتة الفوريتة ممتا حقتق فهتم أعمتق
للمفاهيم الرياضية .كما هدفت دراسة الحارثي (2013م) على تقديم اائمة بمهاراأ
التفكير االبتكاري التي تتناسب مع طالب المرحلة المتوستطة؛ وايتاف أثتر استتخدام
التعلتتيم المتتدمج (المتمتتازج) فتتي تنميتتة اتتدرة الطتتالب علتتى التحصتتيل فتتي متتادة
الرياضياأ وعلى التفكير االبتكاري .ومن أهم نتائج الدراسة :وجود فتروم ذاأ داللتة
عحصائية بين متوسطي درجاأ الطتالب فتي المجمتوعتين الضتابطة والتجريبيتة فتي
التطبيق البعدي لالختبتار التحصتيلي والختبتار التفكيتر االبتكتاري لصتالح المجموعتة
التجريبية .أما دراستة رنتا شتاهيني (2015م) فقتد هتدفت علتى ايتاف فاعليتة بيئتة
تعلتتم شخصتتية فتتي تنميتتة مهتتاراأ مونتتتاج الفيتتديو الرامتتي لتتدى طالبتتاأ ماجستتتير
تقنياأ التعليم بجامعة الملك عبتدالعايا .ومتن أبترز النتتائج التتي تتم التوصتل لهتا:
وجود فروم دالة عحصائيا بين متوستطي درجتاأ المجمتوعتين الضتابطة والتجريبتي
في االختبار المعرفي وبطااة تقيتيم المنتتج لصتالح المجموعتة التجريبيتة .وأستفرأ
دراسة الغامدي (2015م) التي هدفت على التعرف على أثتر استتخدام التتعلم المتدمج
في تدريس الهندستة علتى التحصتيل وتنميتة التفكيتر الهندستي لتدى طتالب الصتف
الياني المتوسط عن وجود فروم ذاأ داللة عحصائية لصالح المجموعة التجريبية في
التحصيل عند مستوى المعرفة والفهم والمهارة وحل المشكالأ والتحصيل الكلي؛
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؛ كما توصلت على تفوم المجموعة التجريبية في اختبار التفكير الهندسي ككل وفتي
كل مستوى من مستوياته .واد هدفت دراستة الحتازمي (2015م) علتى التعترف علتى
أثتتر استتتخدام التعلتتيم المتتدمج علتتى تحصتتيل طتتالب الصتتف اليالتتث المتوستتط فتتي
الرياضياأ والدافعية نحو تعلمها؛ ومن أهم النتائج التي أسفرأ عنها الدراسة :وجتود
فتتروم ذاأ داللتتة عحصتتائية بتتين متوستتطي درجتتاأ طتتالب المجمتتوعتين الضتتابطة
والتجريبية في االختبار التحصيلي البعدي لصالح طالب المجموعة التجريبيتة .وعتدم
وجود فروم ذاأ داللة عحصائية بين متوسطي درجاأ طتالب المجمتوعتين الضتابطة
والتجريبيتتة فتتي التطبيتتق البعتتدي لمقيتتاف الدافعيتتة نحتتو الرياضتتياأ .أمتتا دراستتة
شيمشتتك ( )Şimşek, 2016فقتتد هتتدفت علتتى معرفتتة أثتتر بيئتتة التعلتتيم االفتراضتتية
اليالثية األبعاد على اتجاه طالب الصف اليالث اليتانوي نحتو الرياضتياأ .واتد أظهترأ
النتائج وجود فروم دالة عحصائيا بين القياف القبلي والبعدي لالتجاه نحو الرياضياأ
لصالح القياف البعدي.
تصميم البحث والخطوات اإلجرائية:

منها البحث:
المنهج التجريبي ذو التصميم شبه التجريبي؛ وتطلب ذلك وجود مجمتوعتين :األولتى
مجموعة ضابطة تم تدريسها بالطريقتة التقليديتة؛ واليانيتة مجموعتة تجريبيتة تتم
تدريسها بواسطة البيئة التعليمية اإللكترونية وذلتك لقيتاف أثتر المتغيتر المستتقل
(البيئة التعليمية اإللكترونية) على المتغير التابع (التحصيل الدراسي).
مجتمع البحث:
تألف مجتمع البحث من جميع طالباأ الصف األو المتوسط بمحافظة الالفتي والبتالف
عددهن ( )560طالبة.
عينة البحث:
بلف عدد أفراد عينة البحث ( )41طالبة؛ واد تم تقستيمهن علتى مجمتوعتين ومتن ثتم
تم اختيتار عحتدى المجمتوعتين بشتكل عشتوائي لتكتون المجموعتة الضتابطة؛ وعتدد
الطالباأ فيها ( )20طالبتة؛ أمتا المجموعتة التجريبيتة وفقتد كتان عتدد الطالبتاأ فيهتا
( )21طالبة.

أداة البحث ومادته:
لتحقيق هدف البحث وجمع البياناأ الالزمة الختبار فروض البحث تم ععداد:
 البيئة التعليمية اإللكترونية. -االختبار التحصيلي
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 خطوات إعداد البيئة التعليمية اإللكترونية:تم ذلك في ضوط النمتوذج التذي ااترحته خمتيس (2006م؛ ص )38وذلتك لوضتوحه
وسهولة تطبيقه؛ باإلضافة على أنه يعد من النماذج الشاملة التي تشتمل علتى جميتع
عملياأ التصميم التعليمي .وفيما يلي عرض مختصتر ألبترز متا احتتوأ عليته البيئتة
التعليمية اإللكترونية المقترحة:

تتم تصتميم البيئتة التعليميتة علتى مواتع ويكتس ) )wixوهتو مواتع يتميتا بستهولة
االستخدام ويقدم العديد من الخدماأ المتمياة؛ فهتو يتتيح عنشتاط الصتفحاأ بقوالتب
متعددة؛ ويتيح عضافة ألبوماأ الصور؛ والمنتدياأ؛ والمدوناأ؛ والخترائط ...علت  .كمتا
يتيح استخدام ودمج الكيير من أدواأ الويب بسهولة ميل اليوتيوب وشبكاأ التواصل
االجتماعية؛ لذا فهو يعتبر أداة مناسبة إلنشاط البيئة التعليمية اإللكترونية.
كما تم اختيار مجموعة من البرمجياأ والوسائط المتعددة إلجتراط التعتديالأ الالزمتة
عليها ومن ثم تضمينها بالبيئة التعليمية اإللكترونية؛ ومنها:
 برمجياأ تتم اختيارهتا متن مواتع البوابتة الكويتيتة للتتعلم اإللكترونتي "ستراج"
( ))http://seraj.org.kw/Seraj/واد بلف عددها ( )5برمجياأ.
 مقاطع فيتديو تعليميتة متن انتواأ مختلفتة علتى اليوتيتوب واتد بلتف عتددها ()4
مقاطع.
 برمجيتتتتتتتتتتتاأ فالشتتتتتتتتتتتية متتتتتتتتتتتن عنتتتتتتتتتتتتاج العبيكتتتتتتتتتتتان للتعلتتتتتتتتتتتيم
( )http://obeikaneducation.com/obeikanmodules/وعددها) ( )6برمجياأ.
 برمجيتتة أجنبيتتة تتتم نشتترها علتتى مواتتع التعلتتيم اإللكترونتتي لتطتتوير تتتدريس
الرياضياأ (http://aghandoura.com/).
 عتتتتتتتتتتتتتتترض بوربوينتتتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتتتن مواتتتتتتتتتتتتتتتع الرياضتتتتتتتتتتتتتتتياأ
(https://sites.google.com/a/alcroom.tzafonet.org.il/15637/mostatil).



استخدام نماذج جوجل لعمل أسئلة التطبيق لكل درف ولعمل اختبار الفصل.

 اختيار شبكة تويتر )(twitterلتفعيل التواصل ولعمل المسابقاأ وعجراط النقاشاأ
التعليمية.
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 خطوات إعداد االختبار التحصيلي:لقد مر تصميم االختبار التحصيلي بالخطواأ التالية:
-1تحديد الهدف من االختبار.
-2صياغة األهداف التعليمية للوحدة.

-3ععداد جدو المواصفاأ لالختبار التحصيلي:
اامت الباحية بإعداد جدو المواصفاأ لالختبار التحصيلي والذي يتضمن موضتوعاأ
الوحدة المختارة؛ وعدد األهداف لكل موضوع؛ وكذلك عدد األسئلة لكل موضوع؛ كمتا
اامت الباحية بحساب النسبة المئوية لعدد األهتداف فتي كتل موضتوع بالنستبة لعتدد
أهداف الوحدة الكلي كما في الجدو التالي:
الموضوع

عدد األهداف

( )1-3كتابة العباراأ الجبرية
والمعادالأ

النسبة
المئوية

عدد األسئلة

2

%20

2

( )2-3معادالأ الجمع والطرح

1

%10

1

( )3-3معادالأ الضرب

1

%10

1

( )4-3استراتيجية حل المسألة

2

%20

2

( )5-3المعادالأ ذاأ الخطوتين

1

%10

1

( )6-3المحيط والمساحة

2

%20

2

( )7-3التمييل البياني للدوا

1

%10

1

المجموع

10

100

10

-4ععداد االختبار في صورته األولية:
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اامت الباحيتة ببنتاط االختبتار فتي صتورته األوليتة؛ حيتث تكتون متن ستؤالين مجمتوع
فقراتهمتتا ( )10فقتتراأ موزعتتة حستتب المستتتوياأ اليالثتتة المناستتبة؛ وكانتتت الدرجتتة
الكلية لالختبار هي ( )10درجاأ بحيث يكتون لكتل فقترة متن فقتراأ االختبتار درجتة
واحدة؛ واد جاط توزيع الفقراأ على النحو التالي:
 -فقرتان تميالن مستوى المعرفة.

 ( )6فقراأ تميل مستوى التطبيق. فقرتان تميالن مستوى االستدال .-5وضع تعليماأ االختبار.
-6صدم االختبار:
بعد ععداد االختبار في صورته األولية تم عرضه على مجموعة من المحكمين وطلتب
منهم عبداط الرأي حو ما يلي:


مدى الصحة العلمية واللغوية.



مدى وضوح السؤا للطالباأ.



مدى مناسبة السؤا للمستوى المعرفي.

 وفي ضوط راط المحكمين فقد تم تغيير ما يلي:


تعديل صياغة عحدى فقراأ أسئلة االختبار.



تعديل البدائل ألربع فقراأ من أسئلة االختبار.



استبعاد جميع النقط في نهاية البدائل حتى ال تسبب لبسا بينها وبين الصفر.



ترتيب جميع البدائل تصاعديا أو تنازليا.

-7التجربة االستطالعية لالختبار التحصيلي:

233

تم تطبيق االختبار التحصيلي بصتورته األوليتة علتى عينتة استتطالعية متن طالبتاأ
الصف األو المتوسط وعددهن ( )32طالبة وذلك بهدف:
 التعرف على مدى وضوح تعليماأ االختبار.
 حساب معامل ثباأ االختبار.

 تحديد معامالأ السهولة لفقراأ االختبار.
 تحديد معامالأ التمييا لفقراأ االختبار.
 حساب زمن االختبار.
-8ثباأ االختبار:
تم حساب ثباأ االختبتار عتن طريتق ععتادة تطبيقته؛ حيتث تتم تطبيقته علتى العينتة
االستطالعية المكونة من ( )32طالبة متن طالبتاأ الصتف األو المتوستط؛ ثتم أعيتد
تطبيقه على المجموعة نفسها بعد مرور أربعتة وعشترين يومتا مترة أخترى؛ ثتم تتم
حساب معامل االرتباط بين درجاأ التطبيقين والتذي يميتل معامتل اليبتاأ؛ واتد بلتف
معامل ثباأ االختبار التحصيلي (862؛ )0وهو معامل ثباأ مناسب.
-9تحديد معامالأ السهولة ومعامالأ التمييا:
اامتت الباحيتة بحستاب معامتل الستهولة لكتتل فقترة متن فقتراأ االختبتار التحصتتيلي
باستخدام المعادلة التالية :معامل السهولة = (عتدد اإلجابتاأ الصتحيحة لكتل ستؤا /
العدد الكلي للطالب) × 100
كما اامت بحساب معامل التمييا لفقراأ االختبار التحصيلي بإتبتاع الخطتواأ التاليتة
التي أوردها العاني والكحلوأ (2005م):
تعيين أعلى  %27درجة من الطالباأ وحساب عددهن لتكون الفئة العليا.

تعيين أدنى  %27درجة من الطالباأ وحساب عددهن لتكون الفئة الدنيا.
حساب معامل التمييا للفقرة االختبارية باستخدام المعادلة التالية:
معامل التمييا = [(عدد اإلجاباأ الصحيحة في الفئة العليا – عدد اإلجابتاأ الصتحيحة
في الفئة الدنيا)  /عدد الطالباأ في عحدى الفئتين] × 100
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واتتد كانتتت معتتامالأ الستتهولة والتمييتتا لجميتتع فقتتراأ االختبتتار –باستتتيناط الفق ترة
الرابعة-ضمن المعامالأ المقبولة؛ أما الفقرة الرابعة فقتد تتم عجتراط التعتديل عليهتا
باستبدا أحد البتدائل التذي الحظتت الباحيتة أنته ستبب التباستا لتدى الطالبتاأ؛ حيتث
اخترن البديل التذي يشتير علتى مستاحة المستتطيل بينمتا المطلتوب فتي الستؤا هتو
محيطه .وتم حساب معاملي السهولة والتمييا وكانت ضمن المعامالأ المقبولة.
-10تحديد زمن االختبار :لحساب الامن المناسب لالختبار استخدمت الباحية المعادلتة
التالية:
التامن المناستتب لالختبتتار = (التامن التتذي استتتغراته الطالبتة األولتتى  +التتامن التتذي
استغراته خر طالبة) 2 /
وبعد التطبيق التجريبي لالختبار التحصيلي تبين ما يلي:
 الامن الذي استغراته الطالبة األولى كان ( )35دايقة.

 الامن الذي استغراته خر طالبة كان ( )45دايقة.
وبتطبيق معادلة الامن المناسب لالختبار اتضح أن الامن المناسب هو ( )40دايقة
إجراءات تطبيق البحث:
اامت الباحية بعدة عجراطاأ كان أبرزها:
 التطبيق التجريبي لالختبار التحصيلي في تاري  1436 /11 /29هت؛ ثتم بإعتادة
التطبيق بتاري  1436 /12 /24هت.
 اجتمعتت الباحيتة متع الطالبتاأ عينتة البحتث وشترحت لهتم هتدف البحتث؛ واامتتت
بتوضتتتيح طريقتتتة التتتدخو علتتتى المواتتتع http://malaaakm.wix.com/math
واستخدام البيئة التعليمية اإللكترونية؛ وتاويدهن ببريدها اإللكترونتي وحستاب
للتواصل من ختال تتويتر بهتدف مستاعدتهن فتي التغلتب علتى أي صتعوباأ اتد
تواجههن.

 التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي علتى عينتة البحتث بتتاري  1437 /1 /8هتت؛
وتتتم التحقتتق متتن تكتتافؤ المجمتتوعتين الضتتابطة والتجريبيتتة؛ وذلتتك باستتتخدام
اختبتتار (أ) لداللتتة الفتتروم بتتين مجمتتوعتين مستتتقلتين كمتتا فتتي الجتتدو أدنتتاه؛
والذي بين أنه ال توجد فروم دالة عحصائيا بين متوسطي درجاأ المجموعتين.
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المجموعة

عدد
الطالباأ

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الضابطة

20

2.7

1.916

التجريبية

21

3.048

1.962

ايمة (أ)

0.491

مستوى
الداللة

0.626

داللة
الفروم

ليست
دالة عند
مستوى
(05؛)0

 بدأ تطبيق البحث بإجراط التطبيق القبلي لالختبار بتاري  1437 /1 /13هت.
 تم التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي على عينتة البحتث بتتاري 1437 /2 /10
هت.
 اامت الباحية باالستماع على راط الطالباأ عن التجربتة ومميااتهتا التتي لمستنها؛
والصتتعوباأ التتتي واجهنهتتا ختتال تطبيتتق البحتتث؛ واستتتفادأ الباحيتتة منهتتا فتتي
تفسير بعض النتائج.
سادسا :أسلوب تحليل البيانات:
 تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:
 معامالأ السهولة لفقراأ االختبار التحصيلي.
 معامالأ التمييا لفقراأ االختبار التحصيلي.
 معامل ارتباط بيرسون لحساب ثباأ االختبار التحصيلي.

 اختبار (أ) للتأكد من تكافؤ المجمتوعتين الضتابطة والتجريبيتة؛ والختبتار صتحة
الفروض وذلك بحساب الفروم بين متوسطي درجاأ المجموعتين.
 مربتتع عيتتتا لحستتاب أثتتر للمتغيتتر المستتتقل (البيئتتة التعليميتتة اإللكتروني تة) علتتى
المتغير التابع (التحصيل الدراسي).
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نتائا البحث ومناقشتها وتفسيرها:
السؤال األول :ما أثر البيئة التعليمية االلكترونية المقترحة في تنمية التحصـيل الدراسـي
لطالبات الصف األول المتوسط في مقرر الرياضيات عند مستوى المعرفة؟
وكان الفرض اإلحصائي هو :توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطي درجـات
المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبـار التحصـيلي البعـدي عنـد مسـتوى المعرفـة
لصالح المجموعة التجريبية تعزى الستخدام البيئة التعليمية اإللكترونية.
والختبار صحة هذا الفرض تم تحديتد ايمتة الفتروم عحصتائيا باستتخدام اختبتار (أ)
لداللة الفروم بين متوسطي الدرجاأ للمجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار
التحصيلي عند مستوى المعرفة.
وبحساب قيمة (ت) تم التوةل إلى النتائا التالية الموضحة في الجدول التالي:
المجموعة

عدد
الطالباأ

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الضابطة

20

0.9

0.718

التجريبية

21

1.238

0.768

ايمة
(أ)

1.456

مستوى
الداللة

0.153

داللة الفروم

ليست دالة
عند مستوى
(05؛)0

ويالح ت متتن الجتتدو أنتته رغتتم وجتتود فتترم بتتين متوستتطي التتدرجاأ للمجمتتوعتين
الضابطة والتجريبية في االختبار التحصيلي عند مستوى المعرفة لصتالح المجموعتة
التجريبية عال أن هذا الفرم غير دا عحصائيا .وبنا ًط عليه:
يتم رفض الفرض األو وهو :توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطي درجـات
المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبـار التحصـيلي البعـدي عنـد مسـتوى المعرفـة
لصالح المجموعة التجريبية تعزى السـتخدام البيئـة التعليميـة اإللكترونيـة .ويتتم ابتو
الفرض الصفري.
السؤال الثاني :ما أثر البيئة التعليمية االلكترونية المقترحة في تنمية التحصيل الدراسـي
لطالبات الصف األول المتوسط في مقرر الرياضيات عند مستوى التطبيق؟
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وكان الفرض اإلحصائي هو :توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطي درجـات
المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصـيلي البعـدي عنـد مسـتوى التطبيـق
لصالح المجموعة التجريبية تعزى الستخدام البيئة التعليمية اإللكترونية.
والختبار صحة هذا الفرض تم تحديتد ايمتة الفتروم عحصتائيا باستتخدام اختبتار (أ)
لداللة الفروم بين متوسطي الدرجاأ للمجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار
التحصيلي عند مستوى التطبيق.
وبحساب قيمة (ت) تم التوةل إلى النتائا التالية الموضحة في الجدول التالي:

المجموعة

عدد
الطالباأ

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الضابطة

20

5؛2

539؛1

التجريبية

21

619؛3

962؛1

ايمة
(أ)

مستوى
الداللة

038؛049 2؛0

داللة
الفروم
دالة عند
مستوى
(05؛)0

ويالح من الجدو أن ايمة (أ=038؛ )2وهي دالة عحصتائيا عنتد مستتوى (05؛)0؛
مما يد على وجود فتروم ذاأ داللتة عحصتائية بتين متوستطي درجتاأ المجمتوعتين
التجريبية والضابطة في االختبتار التحصتيلي البعتدي عنتد مستتوى التطبيتق لصتالح
المجموعة التجريبية؛ حيث بلف متوسط درجاأ المجموعة التجريبية (619؛ )3مقابتل
(5؛ )2للمجموعة الضابطة .وهذا يعني وجود ارتفتاع وتحستن فتي مستتوى تحصتيل
الطالباأ عند مستوى التطبيق نتيجة الستتخدام البيئتة التعليميتة اإللكترونيتة .وبنتا ًط
عليه:
يتم ابتو الفترض وهتو :توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )0،05بـين
متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبـار التحصـيلي البعـدي عنـد
مســتوى التطبيــق لصــالح المجموعــة التجريبيــة تعــزى الســتخدام البيئــة التعليميــة
اإللكترونية.
السؤال الثالث :ما أثر البيئة التعليمية االلكترونية المقترحة في تنمية التحصيل الدراسـي
لطالبات الصف األول المتوسط في مقرر الرياضيات عند مستوى االستدالل؟
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وكان الفرض هو :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطي درجـات المجمـوعتين
التجريبيــة والضــابطة فــي االختبــار التحصــيلي البعــدي عنــد مســتوى االســتدالل لصــالح
المجموعة التجريبية تعزى الستخدام البيئة التعليمية اإللكترونية.
والختبار صحة هذا الفرض تم تحديتد ايمتة الفتروم عحصتائيا باستتخدام اختبتار (أ)
لداللة الفروم بين متوسطي الدرجاأ للمجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار
التحصيلي عند مستوى االستدال .
وبحساب قيمة (ت) تم التوةل إلى النتائا التالية الموضحة في الجدول التالي:

المجموعة

عدد
الطالباأ

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الضابطة

20

9؛0

718؛0

التجريبية

21

429؛1

811؛0

ايمة
(أ)

مستوى
الداللة

212؛033 2؛0

داللة
الفروم
دالة عند
مستوى
(05؛)0

ويالح من الجدو أن ايمة (أ=212؛ )2وهي دالة عحصتائيا عنتد مستتوى (05؛)0؛
مما يد على وجود فتروم ذاأ داللتة عحصتائية بتين متوستطي درجتاأ المجمتوعتين
التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي البعتدي عنتد مستتوى االستتدال لصتالح
المجموعة التجريبية؛ حيث بلف متوسط درجاأ المجموعة التجريبية (429؛ )1مقابتل
(9؛ )0للمجموعة الضابطة .وهذا يعني وجود ارتفتاع وتحستن فتي مستتوى تحصتيل
الطالباأ عند مستوى االستدال نتيجة الستخدام البيئة التعليمية اإللكترونيتة .وبنتا ًط
عليه:
يتم ابتو الفترض وهتو :توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )0،05بـين
متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبـار التحصـيلي البعـدي عنـد
مســتوى االســتدالل لصــالح المجموعــة التجريبيــة تعــزى الســتخدام البيئــة التعليميــة
اإللكترونية.
السؤال الرابع :ما أثر البيئة التعليمية اإللكترونية المقترحة التي تم تصميمها فـي تنميـة
التحصيل الدراسي لطالبات الصف األول المتوسط في مقرر الرياضيات؟
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وكان الفرض هو :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطي درجـات المجمـوعتين
التجريبية والضابطة فـي االختبـار التحصـيلي البعـدي ككـل لصـالح المجموعـة التجريبيـة
تعزى الستخدام البيئة التعليمية اإللكترونية.
والختبار صحة هذا الفرض تم تحديتد ايمتة الفتروم عحصتائيا باستتخدام اختبتار (أ)
لداللة الفروم بين متوسطي الدرجاأ للمجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار
التحصيلي ككل.
وبحساب قيمة (ت) تم التوةل إلى النتائا التالية الموضحة في الجدول:

المجموعة

عدد
الطالباأ

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الضابطة

20

3؛4

179؛2

التجريبية

21

286؛6

258؛3

ايمة
(أ)

مستوى
الداللة

304؛027 2؛0

داللة
الفروم
دالة عند
مستوى
(05؛)0

ويالح من الجدو أن ايمة (أ=212؛ )2وهي دالة عحصتائيا عنتد مستتوى (05؛)0؛
مما يد على وجود فتروم ذاأ داللتة عحصتائية بتين متوستطي درجتاأ المجمتوعتين
التجريبيتتة والضتتابطة فتتي االختبتتار التحصتتيلي البعتتدي ككتتل لصتتالح المجموعتتة
التجريبيتتة؛ حيتتث بلتتف متوستتط درجتتاأ المجموعتتة التجريبيتتة (286؛ )6مقابتتل (3؛)4
للمجموعة الضابطة .وهذا يعني وجود ارتفاع وتحسن في مستوى تحصيل الطالبتاأ
نتيجة الستخدام البيئة التعليمية اإللكترونية .وبنا ًط عليه:
يتم ابتو الفترض وهتو :توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )0،05بـين
متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصـيلي البعـدي ككـل
لصالح المجموعة التجريبية تعزى الستخدام البيئة التعليمية اإللكترونية.
وتشير النتائج السابقة على وجود أثر للمتغير المستقل (البيئة التعليمية اإللكترونيتة)
على المتغير التتابع (التحصتيل الدراستي) لطالبتاأ الصتف األو المتوستط؛ ولمعرفتة
حجم هذا التأثير فقد تم حساب حجم األثر باستخدام مربع عيتتا؛ وكانتت النتيجتة كمتا
يلي:
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المتغير المستقل

المتغير التابع

عيتا

مربع عيتا

حجم األثر

البيئة التعليمية
اإللكترونية

التحصيل
الدراسي

315؛0

099؛0

متوسط

من الجدو السابق يتضح أن ايمة مربع عيتا لقياف حجم األثر بلغتت (099؛ )0أي أن
حجم التأثير متوسط وفقا لمعيار كوهين للحكم على ايمة األثر؛ فقتد حتدد كتوهين
القيم التي تقع بين (05؛14- 0؛ )0بأنها متوسطة التأثير.
مناقشة النتائا وتفسيرها:

أظهرأ نتتائج الدراستة تفتوم طالبتاأ المجموعتة التجريبيتة التتي درستت باستتخدام
البيئة التعليمية اإللكترونية على طالباأ المجموعة الضابطة التي درستت بالطريقتة
التقليدية في االختبار التحصيلي لوحدة "المعادالأ الخطية والتدوا " واتد يعتاى هتذا
التفوم ل سباب التالية:
 تمتع البيئة التعليمة اإللكترونية بعنصري الجاذبيتة والتشتويق وذلتك أستهم فتي
رفع مستوى التحصيل الدراسي.

 عتاحة الوات الكافي أمام الطالبة لتتعلم.
 احتواط البيئة التعليمية اإللكترونية على الكيير متن الوستائط المتعتددة ومقتاطع
الفيديو التي تمكن الطالبة من مواصلة التعليم بمفردها.
 عتاحة التدريب والممارسة من خال البرمجياأ التي تتيح للطالبتة التطبيتق وحتل
المايد من األسئلة.

وهتتذا يتفتتق متتع متتا توصتتل عليتته كتتل متتن الجحتتدلي (2012م)؛ والغامتتدي (2015م)؛
ونيومتان و خترون Neumann, et. Al., 2011؛ ووان و خترون ()Wan, et al., 2008؛
وروبتترأ ()Robert, 2008؛ والعتتوض (2005م)؛ والاعبتتي وبنتتي دومتتي (2012م)؛
والحارثي (2013م)؛ والحازمي (2015م).
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خالةة النتائا:
 ال توجد فروم ذاأ داللة عحصائية بين متوسطي درجاأ المجموعتين التجريبيتة
والضتتابطة فتتتي االختبتتتار التحصتتيلي البعتتتدي عنتتتد مستتتوى المعرفتتتة لصتتتالح
المجموعة التجريبية تعاى الستخدام البيئة التعليمية اإللكترونية.

 توجتتد فتتروم ذاأ داللتتة عحصتتائية عنتتد مستتتوى (05؛ )0بتتين متوستتطي درجتتاأ
المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبتار التحصتيلي البعتدي عنتد مستتوى
التطبيتتتق لصتتتالح المجموعتتتة التجريبيتتتة تعتتتاى الستتتتخدام البيئتتتة التعليميت تة
اإللكترونية.
 توجتتد فتتروم ذاأ داللتتة عحصتتائية عنتتد مستتتوى (05؛ )0بتتين متوستتطي درجتتاأ
المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبتار التحصتيلي البعتدي عنتد مستتوى
االستتتتدال لصتتتالح المجموعتتتة التجريبيتتتة تعتتتاى الستتتتخدام البيئتتتة التعليميتتة
اإللكترونية.
 توجتتد فتتروم ذاأ داللتتة عحصتتائية عنتتد مستتتوى (05؛ )0بتتين متوستتطي درجتتاأ
المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبتار التحصتيلي البعتدي ككتل لصتالح
المجموعة التجريبية تعاى الستخدام البيئة التعليمية اإللكترونية.
التوةيات :توصي الباحية بناط على نتائج البحث بما يلي:

 االستتتفادة متتن بيئتتاأ التعلتتيم اإللكترونيتتة فتتي مقتترر الرياضتتياأ للصتتف األو
المتوسط بناط على النتائج التي تم التوصل عليها في هذا البحث.
 تبنتتي جهتتاأ مستتؤولة تصتتميم بيئتتاأ تعليميتتة علكترونيتتة لمختلتتف المراحتتل؛ أو
التعااد مع شركاأ ذاأ خبرة في هذا المجا .
 عاامتتة بتترامج تدريبيتتة للمعلمتتين المتتتالك المهتتاراأ الالزمتتة الستتتخدام بيئتتاأ
التعليم اإللكترونية؛ والقدرة على تصميمها بأنفسهم.

 تتوفير بيئتة تعليميتة مناستبة الستتخدام بيئتاأ التعلتيم اإللكترونيتة بالمتتدارف
ومن ذلك توفير شبكة االنترنت بالمدرسة وزيادة عدد أجهاة الحاسب اللي.
 العمتتل علتتى توعيتتة المجتمتتع وخاصتتة أوليتتاط أمتتور المتعلمتتين بأهميتتة استتتخدام
التقنياأ الحديية فتي التعلتيم؛ ومتا لهتا متن أثتر عيجتابي فتي العمليتة التعليميتة
وذلتتك ألن معارضتتتهم لهتتا متتن أهتتم الصتتعوباأ التتتي تحتتد متتن استتتخدام بيئتتاأ
التعليم اإللكترونية.
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المقترحات :تقترح الباحية عجراط الدراساأ التالية:
 عجراط دراستاأ مشتابهة تهتدف علتى معرفتة أثتر بيئتاأ التعلتيم اإللكترونيتة علتى
مراحل دراسية مختلفة.
 عجراط دراساأ مشابهة تهدف على معرفة أثر بيئاأ التعليم اإللكترونية في تنميتة
التحصيل الدراسي لدى الموهوبين أو ذوي صعوباأ التعلم.
 عجراط دراستاأ مشتابهة تهتدف علتى معرفتة أثتر بيئتاأ التعلتيم اإللكترونيتة علتى
متغيتتراأ تابعتتة أختترى ميتتل التفكيتتر االبتكتتاري؛ أو الحتتس العتتددي؛ أو التواصتتل
الرياضي؛  ...وغيرها.
 عجراط دراستاأ مشتابهة تهتدف علتى معرفتة أثتر بيئتاأ التعلتيم اإللكترونيتة علتى
مقرراأ دراسية أخرى.

 عجراط دراساأ لمعرفة الصعوباأ التي تواجه استخدام بيئاأ التعليم اإللكترونيتة
في المملكة وتقديم الحلو المقترحة لذلك.
 عجتتراط دراستتاأ تهتتدف علتتى التوصتتل لبنتتاط اائمتتة معتتايير لتقتتويم بيئتتاأ التعلتتيم
اإللكترونية.
المراجع العربية:

أبتتو زينتتة؛ فريتتد كامتتل ( .)2003منتتاهج الرياضتتياأ المدرستتية وتدريستتها( .ط.)2
بيروأ :مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.
بتتدر؛ بيينتتة محمتتد ( .)2006طرائتتق تتتدريس الرياضتتياأ فتتي متتدارف البنتتاأ بمكتتة
المكرمة ومدى مواكبتها للعصر الحديث .مجلة رسالة التربية وعلم النفس؛ الجمعيتة
السعودية للعلوم التربوية والنفسية؛ العدد (.)26
الجابري؛ وليد فهاد ( .)2007أثر استخدام طريقة العصف الذهني في تنمية التفكيتر
النااد والتحصيل الدراسي لطالب الصف األو اليانوي فتي مقترر الرياضتياأ .رستالة
ماجستير؛ كلية التربية؛ جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة.
الجحدلي؛ عبدالعايا داخل .)2012( .أثر استخدام التعلم المدمج على تحصيل طالب
الصتف األو متوستتط فتتي الرياضتياأ واتجاهتتاتهم نحوهتتا .رستالة ماجستتتير؛ استتم
المناهج وطرم التدريس؛ كلية التربية؛ جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة.
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الحتتارثي؛ مشتتاري حستتين .)2013( .أثتتر استتتخدام التعلتتيم المتمتتازج فتتي تنميتتة
التحصيل الدراسي والتفكير االبتكاري في الرياضياأ لدى طالب المرحلة المتوسطة.
رسالة ماجستير؛ كلية التربية؛ جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة.

الحازمي؛ عصام عبتدالمعين .)2015( .أثتر استتخدام التعلتيم المتدمج علتى تحصتيل
طتتالب الصتتف اليالتتث المتوستتط فتتي الرياضتتياأ ودافعيتتتهم نحتتو تعلمهتتا بالمدين تة
المنورة .رسالة دكتوراه؛ كلية التربية؛ جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة.
خالد؛ جميلة شريف2008( .م) .أثر استخدام بيئة تعلم افتراضية فتي تعلتيم العلتوم
على تحصيل طلبة الصف السادف األساسي في متدارف وكالتة الغتوب الدوليتة فتي
محافظة نابلس .رسالة ماجستير؛ كلية الدراساأ العليا؛ جامعة النجاح الوطنية.

الخليفة؛ هند سليمان .)2008( .من نظم عدارة التعلم اإللكتروني علتى بيئتاأ التتعلم
الشخصتتية :عتترض وتحليتتل .ملتقتتى التعلتتيم اإللكترونتتي األو ؛ الريتتاض؛ المملكتتة
العربية السعودية.
خميس؛ محمد عطية.)2006( .تكنولوجيا عنتاج مصادر التعلم .القاهرة :دار السحاب.
الاعبي؛ علي محمد بني دومي؛ حسن علتي .)2012( .أثتر استتخدام طريقتة التتعلم
المتمازج في المدارف األردنية في تحصيل تالميذ الصف الرابتع األساستي فتي متادة
الرياضياأ وفي دافعيتهم نحو تعلمها .مجلة جامعة دمشق؛ مج ( )28ع(.)1
زيتتتون؛ حستتن حستتين .)2005( .رؤيتتة جديتتدة فتتي التتتعلم اإللكترونتتي :المفهتتوم-
القضايا-التطبيق-التقييم .الرياض :الدار الصولتية.
سالمة؛ حسن علي2006( .م) .التعلم الخليط التطتور الطبيعتي للتتعلم اإللكترونتي.
المجلة التربوية؛ العدد ( .)22كلية التربية بسوهاج؛ جامعة جنوب الوادي.
ستتيفين؛ عمتتاد شتتواي2011( .؛ ب) .المعلتتم فتتي عصتتر العولمتتة والمعلومتتاأ :رؤيتتة
عصرية في ععداد المعلتم تكنولوجيتا متن النتاحيتين النظريتة والتطبيقيتة .القتاهرة:
عالم الكتب.
شتاأ؛ خالدة عبدالرحمن .)2008( .فعالية استخدام نموذج اائم على مهاراأ التتعلم
االلكتروني في بيئة التعلم االفتراضية في تنمية مهتاراأ التفكيتر العليتا لتدى طتالب
الصف العاشر األساسي بتاألردن .رستالة دكتتوراه؛ استم المنتاهج وطترم التتدريس؛
كلية التربية؛ جامعة عين شمس.
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شحاته؛ حسن النجار؛ زينب2003( .م) .معجم المصطلحاأ التربوية .القاهرة :التدار
المصرية اللبنانية.
العاني؛ ناار الكحلوأ؛ أحمد .)2005( .القياف والتقويم وبناط االختباراأ المدرسية.
الكويت :الجامعة العربية المفتوحة.
عبتتد المجيتتد؛ ممتتدوح محمتتد .)2009( .استتتراتيجية مقترحتتة للتتتعلم اإللكترونتتي
المماوج في تدريس العلوم وفاعليتها في تنمية بعتض مهتاراأ االستقصتاط العلمتي
واالتجاه نحو دراسة العلوم لدى طالب المرحلة اإلعدادية .مجلة دراساأ في المنتاهج
وطتترم التتتدريس؛ الجمعيتتة المصتترية للمنتتاهج وطتترم التتتدريس؛ ع()152؛ جامعتتة
القاهرة؛ القاهرة؛ ص ص .65 – 15
عبدالعاطي؛ حسن الباتع أبو خطوة؛ السيد عبدالمولى .)2012( .التتعلم اإللكترونتي
الرامي :النظرية-التصميم-اإلنتاج .اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة.
عبدالعايا؛ حمدي أحمد .)2013( .تصميم بيئة تعلم علكترونية اائمة علتى المحاكتاة
الحاسوبية وأثرها في تنمية بعض مهاراأ األعما المكتبية وتحستين مهتاراأ عمتق
التعلم لدى طالب المدارف اليانوية التجارية .المجلة األردنية في العلوم التربوية؛ 9
()3؛ .292-275
العرفج؛ عبداإلله حسين خليل؛ زياد علي الشتورى؛ محمتد أحمتد الخصتاونة؛ منيتب
وصفي .)2012( .تقنياأ التعليم( .ط)3؛ عمان :زمام للنشر والتوزيع.
علتتي؛ عتتاد علتتي .)2012( .فاعليتتة برنتتامج اتتائم علتتى التتتعلم المتتدمج فتتي تنميتتة
التحصتتيل والتفكيتتر االبتكتتاري فتتي الرياضتتياأ لتالميتتذ الصتتف الستتابع فتتي مرحلتتة
التعليم األساسي بالجمهورية اليمنية .رسالة دكتوراه؛ كلية التربيتة؛ جامعتة صتنعاط.
صنعاط.
العوض؛ فوزي شفيق .)2005( .أثر استخدام طريقتة التتعلم المتمتازج فتي تحصتيل
طلبة الصف اليامن األساسي في وحدتي االاتراناأ وحل المعتادالأ وفتي اتجاهتاتهم
نحو الرياضياأ .رسالة ماجستير؛ كلية الدراساأ العليا؛ الجامعة األردنية؛ األردن.
الغامدي؛ عبراهيم محمتد )2015( .فاعليتة استتراتيجية التتعلم المتدمج فتي تتدريس
الهندسة على التحصيل وتنمية التفكير الهندسي لدى طالب الصف الياني المتوسط.
مجلة العلوم التربوية؛ مج()27؛ ع(.)2
القحطاني؛ ريم بنت دغع ( .)2007أثر استخدام برنتامج حاستوبي تعليمتي مقتترح
في وحدة الضرب على تحصيل طالباأ الصف الرابع االبتدائي فتي المتدارف األهليتة
بمدينة الرياض .رسالة ماجستير؛ كلية التربية؛ جامعة الملك سعود؛ الرياض.
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(أثتتر استتتخدام أنشتتطة عثرائيتتة بواستتطة برنتتامج2008). المتتالكي؛ عبتتدالعايا درويتتع
رستالة. حاسوبي في عالج صعوباأ تعلم الرياضياأ لدى تالميتذ الصتف اليالتث االبتتدائي
.ماجستير؛ كلية التربية؛ جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة
معايير توظيف المستحدثاأ: تقنياأ وتكنولوجيا التعليم. (2012). محمود؛ شواي حساني
.المجموعة العربية للتدريب والنشر: القاهرة. التكنولوجية وتطوير المناهج
ورشتتة تحكتتيم تحليتتل المحتتتوى وجتتداو المواصتتفاأ لمتتواد المرحلتتة المتوستتطة ومتتواد
)مركتا التقتويم التربتوي بتاإلدارة العامتة للتعلتيم. أ.د. (المرحلة اليانوية غير المشتتركة
:هت من الرابط1/3/1437 تم االسترجاع بتاري. بمنطقة المدينة المنورة
https://drive.google.com/file/d/0B2h1AdePn4ONajFkUXh4S2dteEE/view?us
p=sharing
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فاعلية معمل افتراضي في تنمية مهارات البرهان الرياضي في وحدة االشكال الرباعية
لدى طالبات الصف االول الثانوي بجدة
سامية فاضل حمود الغامدي
مشرفة تربوية بقسم الرياضيات إدارة تعليم جدة
المستخلص:
هدف البحتث الحتالي علتى التعترف علتى فاعليتة معمتل افتراضتي فتي تنميتة مهتاراأ
البرهان الرياضي في وحدة االشكا الرباعية لدى طالباأ الصف األو اليانوي بجدة؛
واستتتخدم البحتتث التصتتميم التجريبتتي القتتائم علتتى مجمتتوعتين همتتا المجموعتتة
التجريبيتتة والمجموعتتة الضتتابطة؛ وتتتم التطبيتتق القبلتتي والبعتتدي الختبتتار مهتتاراأ
البرهان الرياضي؛ و تم تتدريس الطالبتاأ فتي المجموعتة التجريبيتة وعتددها ()25
طالبة عن طريق المعمل االفتراضي؛ أمتا المجموعتة الضتابطة وعتددها ( )25طالبتة
فتتم تدريستها بالطريقتة التقليديتة؛ وذلتك لمقارنتتة فاعليتة كتل متن التتدريس عتن
طريق معمل الرياضياأ االفتراضي؛ والطريقة التقليدية على تنمية مهاراأ البرهان
الرياضي لطالباأ الصف األو اليانوي؛ وااتصر البحث علتى أداة واحتدة وهتي اختبتار
البرهان الرياضي لقيتاف مهتاراأ البرهتان الرياضتي فتي وحتدة األشتكا الرباعيتة ؛
وخلصت نتائج البحث علتى وجتود فترم ذو داللتة عحصتائية عنتد مستتوى ( )0.05بتين
متوستط درجتتاأ طالبتتاأ المجموعتتة التجريبيتة (التتتي تستتتخدم المعمتتل االفتراضتتي)
وبين المجموعة الضابطة (التي تستتخدم التعلتيم التقليتدي)؛ فتي التطبيتق البعتدي
لمهتارة التحليتتل و االشتتقام والصتتياغة والتقتويم ومهتتاراأ البرهتان الرياضتتي ككتتل
لصتتالح المجموعتتة التجريبيتتة؛ وأوصتتت الدراستتة بضتترورة االستتتفادة متتن المعمتتل
المقترح عند تدريس مهاراأ البرهتان الرياضتي لتدى الطالبتاأ الصتف األو اليتانوي
بجدة.
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Abstract:

The Purpose Of The Current Search To Identify The Effectiveness Of
Virtual Lab In The Development Of The Skills Of Mathematical Proof In
The Unit Quadrilaterals With Students First-Grade Secondary Jeddah ,
And Use The Search Experimental Design Based On Two Groups Of The
Experimental Group And The Control Group , Was The Application Prior
And Subsequent To Test The Skills Of Mathematical Proof , And Has
Been Teaching Students In The Experimental Group (25 ) Students
Through Virtual Lab , While The Control Group (25 ) Student Taught In
The Traditional Manner , So As To Compare The Effectiveness Of Both
Teaching Through Virtual Lab, And The Traditional Way To Develop Skills
For The Students Of The First Grade Secondary , And Confine Find The
One Tool A Test Mathematical Proof To Measure The Skills Of
Mathematical Proof In The Unit Quadrilaterals , And Concluded The
Search Results To A Difference Statistically Significant At The Level (
0.05) Between The Average Score For Students Of The Experimental
Group ( Which Used Virtual Lab) And The Control Group ( Which Used
Education Traditional ) , In Post Application Of Skill Analysis And
Derivation And Drafting Skills , Calendar And Mathematical Proof As A
Whole In Favor Of The Experimental Group , The Study Recommended
The Need To Benefit From The Proposed Plant At Teaching The Skills Of
Mathematical Proof To The First Secondary Grade Students In Jeddah .
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مقدمة البحث:
أصبح العالم اليوم عالماً سريع التغير في مختلف ميادينه؛ لتذلك كتان متن الضتروري
مواكبتتة السياستتة التعليميتتة لمتطلبتتاأ روح العصتتر ومواجهتتة تحتتدياأ المستتتقبل؛
ولتتيس هتتذا ااصتتراً علتتى مواجهتتة التحتتدياأ؛ بتتل عن مميتتااأ التكنولوجيتتا الراميتتة
الحدييتتة يجعلنتتا كتربتتويين مهتمتتين بإدخالهتتا فتتي مجتتا التعلتتيم؛ استتتفادة متتن
التسهيالأ التي تتيحها لنا؛ والتي تجعلنا أكيتر اتدرة علتى التتحكم؛ وتتوفر لنتا الواتت
والجهد؛ وتختصر المسافاأ؛ عدا عن كونها سهلة وفي متناو الجميع.
ويشير سالمة ( )2005أن من بين تلتك التقنيتاأ التتي تحتتاج علتى توظيتف جيتد فتي
التربية والتعليم تقنية الوااع االفتراضي؛ حيث أصتبحت تقتدم عمكانتاأ اتد ال تتتوافر
في الوااع الحقيقي؛ ويرى سالم ( )2009أن امكانياأ تقنية الوااع االفتراضي تتميل
في تجاوز الوااع الحقيقي والدخو على الخيا أو على عالم خيالي وكأنه الوااتع؛ فهتو
عالم تم عنشاؤه كبديل للوااع لصعوبة الوصو عليه أو لخطورته؛ ولذلك كان البتديل
هو استخدام بيئاأ الوااع االفتراضي.
ويشير كالً من أليكسو وجياناكا( )Alexiou& Giannaka., 2008وزيتون ( )2005علتى
أن المعامتتل االفتراضتتية أحتتد تطبيقتتاأ متتا يستتمي بتتالوااع االفتراضتتي وتميتتل أحتتد
المستحدثاأ التكنولوجية التي ظهرأ في الفترة األخيرة والتتي تعتد امتتدادا ألنظمتة
المحاكتتاة اإللكترونيتتة؛ حيتتث تعتبتتر المعامتتل االفتراضتتية بيئتتة تعلتتيم مصتتطنعة أو
خيالية بديلة عن الوااع الحقيقتي وتحاكيته؛ والمتتعلم هنتا يعتيع فتي بيئتة تخيليتة
يتفاعل ويشارك ويتعامل معها من خال حواسه وبمساعدة جهاز الكمبيتوتر وبعتض
األجهاة المساعدة.
واتتد حتتدد البلطتتان (2011؛ )88؛ والمركتتا القتتومي للتعلتتيم اإللكترونتتي بتتالمجلس
األعلى للجامعاأ( )2010مميااأ استخدام المعامل االفتراضية في أنها:
• تعوض النقص في اإلمكانياأ المعملية الحقيقية لعدم توفر التمويل الكافي.
• عمكانية عجراط التجارب المعملية التي يصعب تنفيذها في المعامل الحقيقية بسبب
خطورتها على المتعلم ميل تجارب الكيمياط أو البيولوجي الحيوية أو غيرها.
• عمكانية تغطية كل أفكار المقترر الدراستي بتجتارب عمليتة تفاعليتة وهتذا يصتعب
تحقيقتته متتن ختتال المعمتتل الحقيقتتي نتيجتتة لمحدوديتتة اإلمكانتتاأ والمكتتان والواتتت
المتاح للجانب العملي.

250

ال من أوبيوكويا ( )Obukowicz,2009وبيترستون و خترون ( Pettersson et.
ويرى ك ً
)al ,2003أن المعامل االفتراضية في الرياضياأ تعد مفتاحتاً مهمتاً لتربط المفتاهيم
الرياضية بالعالم الحقيقي بصورة أفضل من التعلتيم التقليتدي؛ كمتا أنهتا تايتد متن
فرص التكيف والوصتو للمفهتوم الرياضتي؛ حيتث تحستن هتذه المعامتل متن اتدرة
الطالب على التصور للمفهوم الرياضي وتساعدهم على انتقا أثر التعلم.

واد أثبتت العديد من الدراساأ فاعلية معمل الرياضياأ كبيئتة تعلتم افتراضتية فتي
مراحتتل التعلتتيم المختلفتتة ميتتل دراستتة عليتتوأ وبروكمتتان( Elliot, & Bruckman,
) 2004التتي كشتفت عتن فاعليتة معمتل الرياضتياأ االفتراضتي فتي زيتادة الدافعيتة
والتحصتتتتتيل الدراستتتتتي لطتتتتتالب المرحلتتتتتة اليانويتتتتتة؛ كمتتتتتا أكتتتتتدأ دراستتتتتة
موستتكاز( )Moustakas & Str, 2005فاعليتة المعمتل االفتراضتي للرياضتياأ فتي
تنمية مهارة حل المسائل الهندستية لطتالب المرحلتة اليانويتة؛ وكتذلك تتأتي دراستة
كوفمان وشمالستيج ( )Kaufmann& Schmalstieg 2006والتي أثبتت فاعلية معمل
الرياضياأ االفتراضي فتي استتراتيجية التعلتيم التعتاوني لطتالب المرحلتة اليانويتة؛
ودراستة ستيو يتانج وليتان ( )Cui, Yang, & Lian, 2009و التتي كشتفت عتن فاعليتة
معمل الرياضياأ االفتراضي في تعلم المفتاهيم الهندستية وزيتادة الدافعيتة لطتالب
الهندسة.
وتعتبتتر الهندستتة أحتتد فتتروع علتتم الرياضتتياأ والتتذي يتعامتتل متتع العالاتتاأ المكانيتتة
(الحياية) ؛ وتبرز أهميتة دراستة علتم الهندستة فتي تنميتة مهتاراأ ليستت بالضترورة
هندستتية فقتتط؛ بتتل رياضتتية وعلميتتة كتتذلك؛ كمتتا أن لهتتا دورًا أساستتيا فتتي العلتتوم
التطبيقية والتكنولوجية؛ وتعتمد الهندستة علتى الداتة والتركيتا فتي تحديتد النقتاط
ورسم األشكا الهندسية؛ وفي الوااع يعاني الطالب من صعوباأ متعددة فتي تعلتم
الهندسة؛ واد يرجع ذلتك للعديتد متن األستباب منهتا متيالً :عتدم القتدرة علتى تصتور
األشكا الهندسية؛ التعامل اليدوي بإضافة نقطة على الرسم البيتاني؛ فهتم الرستم
البيتاني؛ ومجستتماأ األشتتكا الهندستتية وكيفيتتة عمتتل مقتتاطع متتن هتتذه المجستتماأ
باستخدام المستوياأ؛ فالطالب ليس لديهم المستوياأ العليا متن التفكيتر الرياضتي
الهندسي Obukowicz,2009

ويتطلتتب تمييتتل الرمتتوز الرياضتتية بياني تًا كتحديتتد نقطتتة ورستتم األشتتكا ؛ وعجتتراط
العملياأ والتحويالأ الهندسية على هذه األشكا بيئة تعلم غير تقليدية؛ فالمهتاراأ
الهندسية تحتاج على مستوى عا في التفكيتر واتدرة علتى التخيتل كمتا تعتمتد علتى
مهتتاراأ ذهنيتتة وفنيتتة أختترى كمهتتارة الرستتم فتتي رستتم األشتتكا والتعتترف علتتى
خصائصتتها؛ ومهتتاراأ بصتترية فتتي التعتترف علتتى مختلتتف األشتتكا وتحديتتد العالاتتاأ
بينها؛
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؛ ومهاراأ لفظية في وصف األشكا وصياغة المفاهيم الهندسية؛ ومهاراأ منطقية
فتتي برهنتتة مختلتتف األنمتتاط الهندستتية؛ ومهتتاراأ تطبيقيتتة فتتي استتتخدام النمتتاذج
الهندسية في حل المشكالأ(راشد والشباك؛ 2007؛ .)97
وفي هذا السيام أكتدأ العديتد متن الدراستاأ ضتعف جوانتب مختلفتة متن المهتاراأ
الرياضية لدى طالب التعليم العام منها :دراسة ااسم والابيدي( )2012والتي هدفت
على التعرف على أثتر األستئلة الستابرة فتي اكتستاب المفتاهيم الرياضتية لتدى طتالب
الصف األو المتوسط في مادة الرياضياأ؛ ودراسة ديتاب( )2011والتتي هتدفت علتى
التعرف على اثر استخدام استراتيجية مقترحة لحل المسائل الرياضية علتى تحصتيل
طتتالب الصتتف اليتتامن األساستتي واتجاهتتاتهم نحتتو الرياضتتياأ؛ ودراستتة الكنتتاني
والحدييي( )2010والتي هدفت على التعرف على أثر بعض التنبيهاأ المستخدمة فتي
تدريس المنظور على اإلدراك الحسي للبعد اليالث ل شكا الرياضية؛ ودراسة راشتد
والشباك( )2007التي هدفت على التعرف على متدى تعلتم مبتادل األشتكا الرياضتية
المستوية من وجهة نظر طلبة معلم الصف في جامعة اإلسراط الخاصتة؛ حيتث أكتدأ
جميتتع هتتذه الدراستتاأ علتتى ضتتعف مستتتوى امتتتالك الطلبتتة للمهتتاراأ الرياضتتية فتتي
المراحل التعليمية المختلفة؛ كما أوصت تلتك الدراستاأ التربتويين باستتكما البحتث
والتقصي في أسباب ضعف تلتك الجوانتب المهاريتة الرياضتية لطتالب التعلتيم العتام
ومحاولة عيجاد الحلو المناسبة؛ وابتكار أساليب وتقنياأ تربوية ستليمة لتنميتة تلتك
المهاراأ.
وترجع أسباب ضعف المهاراأ الرياضية لدى المتعلمين لعتدم تتوافر معمتل رياضتياأ
لممارسة تلك المهاراأ واستخدام أدواأ القياف المختلفة لرستم األشتكا وتمييلهتا؛
حيث أن المدارف العامة تعاني من عجا في معامل الرياضياأ ألسباب متباينة والذي
يتتدعو للبحتتث عتتن بيئتتة تعلتتم بديلتتة؛ وكتتان ذلتتك فيمتتا ادمتتته لنتتا التكنولوجيتتا حيتث
تستخدم التكنولوجيا البتكار بيئة غنية لتتعلم الرياضتياأ وتضتيف معتارف مترابطتة
تعتمتتد علتتى المنطتتق واألستتباب وتستتمح لنتتا باكتشتتاف واختبتتار وتطبيتتق الرياض تياأ
بطريقة أفضل من تعلم الرياضياأ بالطرم التقليدية.
فالتكنولوجيتتا تستتاعد علتتى فهتتم الرياضتتياأ وتشتتجع الطتتالب علتتى الوصتتو علتتى
مستوياأ عليا من التعميم أو التجريد ( )NCTM. , 2003؛ ويعتبتر البرهتان الرياضتي
أحد المفاهيم الكبرى الموظفة في ستائر فتروع الرياضتياأ والتذى يمكتن استتخدامه
في تهيئة الموااف التعليمية التتي تتتيح للدارستين عمتل التخمينتاأ وااتتراح الحلتو
واكتشاف العالااأ؛ ولذلك فهو أحد المفاهيم األساسية في الرياضتياأ والتتي يمكتن
أن تبنى في ضوئها المفاهيم الرياضية األخرى؛ كمتا أنته يعتبتر األداة األساستية فتي
عاامة أو فهم وعدراك أي بنية جديدة للرياضياأ (أحمد؛ 2005؛ .)481
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ويتبوأ البرهان الرياضي مكانة مهمة فتي الرياضتياأ؛ فنجتد بتل Bellيقتو عن أهتم
نشاط يقوم به الباحيون وعلماط الرياضياأ هو ابتكار رياضياأ جديدة والكشتف عتن
عالااأ بين البنياأ الرياضتية ويلتي فتي األهميتة برهتان النظريتاأ الجديتدة إلثبتاأ
صدم وصالحية العالااأ التي تم اكتشافها (هال ؛ 2009؛ .)572
ونجد بوضوح فتي الرياضتياأ العديتد متن النظريتاأ التتي تؤكتد علتى ضترورة تعلتم
أستتاليب البرهتتان الرياضتتي ألهميتهتتا إلثتتارة عناصتتر الحتتوار والنقتتاع بتتين المعلتتم
والطتتالب؛ وبتتين الطتتالب أنفستتهم ومتتا يتطلبتته هتتذا النقتتاع متتن استتتخدام التفكيتتر
االستنباطي (أحمد؛ 2005؛ .)28
ويرتبط البرهان الرياضي بالتفكير حيث تستخدم طرائق البرهان الرياضي بأنواعها
المختلفة في التفكير االستداللي أو االستقرائي أو الحدسي؛ وال يمكن فصتل طرائتق
التفكير عن بعضها البعض عذ أن كلها تتكامل وتستخدم في الكشف الرياضي أو فتي
حتتل المشتتكالأ؛ ويعتتد البرهتتان الرياضتتي أداة فعالتتة لممارستتة التفكيتتر المنطقتتي
الموضوعي (هال ؛ 2007؛ .)154
والبراهين الرياضية ال تحقق صحة المبادل والعالااأ فحستب؛ ولكنهتا تتوفر شتواهد
جديدة تساعد الطالب على استيعاب القوانين المنطقية وتتذكر الحقتائق والمفتاهيم
والمبادل الرياضية وذلك عن طريق بناط عالااأ بينهتا؛ ويمكتن أن تستاعد البتراهين
النظرية الطالب في تكوين بنياأ عقليتة موحتدة تحتتوي علتى شتبكاأ متن الخبتراأ
الرياضية وعالااأ متبادلة بين تلك الخبراأ .وبهذا المعنى يمكن أن تتؤدى البتراهين
النظرية دور المنظماأ البعدية لخبراأ رياضية سبق دراستتها؛ كمتا يمكتن ان تقتوم
بدور منظماأ خبرة متقدمة لخبراأ تعلم جديدة (متولى؛ 2006؛ .)176
عن البرهان الرياضي مفهوم أساسي وهام فتي دراستة الرياضتياأ فهتو يعتمتد علتى
فرضياأ واضتحة وصتحيحة؛ تتؤدي علتى نتتائج منطقيتة كمتا أن هتذه النتتائج نفستها
تستخدم لتعايا وبناط النظرياأ الرياضية فيما بعد (أمين؛ 2011؛ .)183
ولتتذلك فتتإن تنميتتة البرهتتان الرياضتتي هتتدف تربتتوي رئيستتي متتن أهتتداف تعلتتيم
الرياضياأ سواط كان المتعلم يعد للمواطنة الواعية حيث يميل البرهتان أداة للتفكيتر
السليم والدايق؛ أو كان المتعلم يعد لدراسة علمية تخصصية؛ حيتث يميتل البرهتان
الدعامة فتي بنتاط وتطتوير معرفتة عامتة والبنيتة الرياضتية الخاصتة (هتال ؛ 2009؛
)575
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مشكلة البحث:
واد نبع عحساف الباحية بمشكلة البحث الحالي من خال عدة مصادر كما يلي:

-1خبرات ومالحظات الباحثة:
من وااع عمل الباحية كمعلمة رياضياأ؛ حيث الحظت ضعف عتقان لمهتاراأ البرهتان
الرياضي في وحدة االشكا الرباعية لدى طالباأ الصف األو اليانوي بمدينة جدة.
-2إجراء دراسة استكشافية:
من خال دراسة استكشافية اامت بها الباحية تهدف على التعترف علتى أستباب ضتعف
لمهتتاراأ البرهتتان الرياضتتي فتتي وحتتدة االشتتكا الرباعيتتة لتتدى طالبتتاأ الصتتف األو
اليانوي؛ حيث اامت الباحية بعقد مجموعة متن االستتبياناأ الغيتر مقننتة علتى عينتة
عشوائية من معلماأ الرياضياأ بجدة شملت  21معلمة وكانت النتائج كالتالي:
• أشارأ 62؛ %57من المعلماأ على وجتود ضتعف مستتوى عتقتان طالبتاتهن لمهتاراأ
البرهان الرياضي في وحدة االشكا الرباعية.
• أرجعتتت 3؛ %75متتنهن ضتتعف الطالبتتاأ فتتي مهتتاراأ البرهتتان الرياضتتي فتتي وحتتدة
االشكا الرباعية على عتدم تتوافر بيئتة التتعلم المعتدة بالوستائل التعليميتة الحدييتة
والمناسبة لتعلم وعتقان تلك المهاراأ.
• أجمعت 72؛ %64منهن على أن معمل الرياضياأ هو البيئة المناسبة لتعليم وتعلتم
الرياضياأ.
• 66؛ %96من المعلمتاأ أكتدأ عتدم تتوافر معمتل الرياضتياأ فتي متدارف التعلتيم
العام.
-3االطالع على الدراسات السابقة:
ستتعت العديتتد متتن الدراستتاأ علتتى تنميتتة مهتتاراأ البرهتتان الرياضتتي لتتدى الطتتالب
والطالباأ من جوانب مختلفة؛ مما يؤكد أنته كتان باألستاف هنتاك اصتور فتي متدى
امتالك الطلبة لمهاراأ البرهان الرياضي ومن هذه الدراساأ:
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دراسة عبراهيم ( )2013ودراسة أمتين()2011؛ ودراستة هتال ( )2006حيتث أوصتت
أغلتتب تلتتك الدراستتاأ الستتابقة التربتتويين الرياضتتيين بضتترورة الكشتتف عتتن أستتباب
انخفتتاض مستتتوى مهتتاراأ البرهتتان الرياضتتي لتتدى الطلبتتة؛ والكشتتف عتتن التقنيتتاأ
واألساليب المناسبة لتنمية تلك المهاراأ.
كما أثبتت دراسة ثقة()2011؛ ودراستة البلطتان()2011؛ ودراستة الشتهري()2009؛
ودراستتة عبتتد الفتتتاح()2009؛ ودراستتة "يتتانج و ختترون"()Yang,& at all ,2009؛
ودراسة ال ()2008؛ ودراستة كوفمتان وشمالستتيج ( Kaufmann, & Schmalstieg,
)2006؛ ودراستتة ()Moustakas, Tzovaras, & Str, 2005؛ علتتى فاعليتتة معمتتل
الرياضياأ االفتراضي في زيادة مستوى التحصيل الدراسي لتدى المتعلمتين؛ وأكتدأ
جميع هتذه الدراستاأ علتى أهميتة معمتل الرياضتياأ االفتراضتي؛ وأوصتت بضترورة
تتتوفيره فتتي متتدارف مراحتتل التعلتتيم العتتام واستتتخدامه فتتي تعلتتيم وتعلتتم متتادة
الرياضياأ بما يحقق األهداف المنشودة.
مما سبق تتلخص مشكلة البحث في ضعف مهتاراأ البرهتان الرياضتي فتي األشتكا
الرباعية المراد تنميتها لدى طالباأ الصف األو اليانوي بجدة؛ ويحاو البحث الحتالي
تفعيل معمل رياضياأ افتراضي مقترح في تنمية تلك المهاراأ.

تساؤالت البحث:
تتحدد مشكلة البحث في السؤا الرئيس التالي:
" ما فاعليـة معمـل افتراضـي فـي تنميـة مهـارات البرهـان الرياضـي فـي وحـدة االشـكال
الرباعية لدى طالبات الصف األول الثانوي بجدة؟"
ويتفرع منه التساؤالأ التالية:

 .1ما معايير بناط المعمل االفتراضي المقترح في مادة الرياضياأا
 .2متتا مهتتاراأ البرهتتان الرياضتتي المتتراد تنميتهتتا فتتي وحتتدة األشتتكا الرباعيتتة لتتدى
طالباأ الصف األو اليانوي بجدةا
 .3ما التصور المقترح لمعمل افتراضي لتنمية مهاراأ البرهتان الرياضتي فتي وحتدة
األشكا الرباعية لدى طالباأ الصف األو اليانوي بجدةا
 .4ما فاعلية معمل افتراضي في تنمية مهاراأ البرهان الرياضي في وحدة االشتكا
الرباعية لدى طالباأ الصف األو اليانوي بجدةا
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فروض البحث:
 .1يوجد فرم ذو داللة عحصتائية عنتد مستتوى ( )0.05بتين متوستط درجتاأ طالبتاأ
المجموعة التجريبية (التي تستخدم المعمل االفتراضتي) وبتين المجموعتة الضتابطة
(التتتي تستتتخدم التعلتتيم التقليتتدي)؛ فتتي التطبيتتق البعتتدي لمهتتارة التحليتتل لص تالح
المجموعة التجريبية.
 .2يوجد فرم ذو داللة عحصتائية عنتد مستتوى ( )0.05بتين متوستط درجتاأ طالبتاأ
المجموعة التجريبية (التي تستخدم المعمل االفتراضتي) وبتين المجموعتة الضتابطة
(التتتي تستتتخدم التعلتتيم التقليتتدي)؛ فتتي التطبيتتق البعتتدي لمهتتارة االشتتتقام لصتتالح
المجموعة التجريبية.

 .3يوجد فرم ذو داللة عحصتائية عنتد مستتوى ( )0.05بتين متوستط درجتاأ طالبتاأ
المجموعة التجريبية (التي تستخدم المعمل االفتراضتي) وبتين المجموعتة الضتابطة
(التتتي تستتتخدم التعلتتيم التقليتتدي)؛ فتتي التطبيتتق البعتتدي لمهتتارة الصتتياغة لص تالح
المجموعة التجريبية.
 .4يوجد فرم ذو داللة عحصتائية عنتد مستتوى ( )0.05بتين متوستط درجتاأ طالبتاأ
المجموعة التجريبية (التي تستخدم المعمل االفتراضتي) وبتين المجموعتة الضتابطة
(التتتي تستتتخدم التعلتتيم التقليتتدي)؛ فتتي التطبيتتق البعتتدي لمهتتارة التقتتويم لص تالح
المجموعة التجريبية.
 .5يوجد فرم ذو داللة عحصتائية عنتد مستتوى ( )0.05بتين متوستط درجتاأ طالبتاأ
المجموعة التجريبية (التي تستخدم المعمل االفتراضتي) وبتين المجموعتة الضتابطة
(التي تستخدم التعليم التقليتدي)؛ فتي التطبيتق البعتدي لمهتاراأ البرهتان الرياضتي
لصالح المجموعة التجريبية.
أهداف البحث:
 تحديد المعايير الالزمة لبناط معمل رياضياأ افتراضي.
 تحديتتد مهتتاراأ البرهتتان الرياضتتي المتتراد تنميتهتتا فتتي وحتتدة األشتتكا الرباعيتتة
للصف األو اليانوي.
 بناط التصتور المقتترح لمعمتل افتراضتي لتنميتة مهتاراأ البرهتان الرياضتي فتي
وحدة األشكا الرباعية لدى طالباأ الصف األو اليانوي بجدة.
 اياف فاعلية معمل افتراضي فتي تنميتة مهتاراأ البرهتان الرياضتي فتي وحتدة
االشكا الرباعية لدى طالباأ الصف األو اليانوي بجدة.
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أهمية البحث:
يفيد البحث الجهاأ التالية:
 .1طالبات المرحلة الثانوية :حيث يوفر البحث معمل افتراضي يتم فيه تهيئة للمواتف
التعليمي؛ وتنظيمه على النحو الذي ييير دافعيتهن للتعلم.
 .2المعلمـات :متن ختال اكتستاب طترم ونمتاذج جديتدة فتي تتدريس المتادة العلميتة
بعيدة عن التلقين والحف الذي ترتكا عليتة الطريقتة التقليديتة؛ واعتمتاد الطريقتة
الحديية في البيئة الصفية التي تجعل المتعلم نشطاً وفعاالً أثنتاط اكتستابه للحقتائق
والمهاراأ الرياضية.
 .3القائمين على وزارة التربية والتعليم :تفيد القائمين علتى تخطتيط وتطتوير منتاهج
وطتترم تتتدريس الرياضتتياأ فتتي وزارة التربيتتة والتعلتتيم فتتي تتتوفير بيئتتة تعليميتتة
تفاعلية وذلك بتوظيف التقنياأ التعليمية في العمليتة التعليميتة وتتدريب المعلمتين
والمعلماأ على كيفية استخدامها.
 .4البــاحثين :اتتد تفتتتح هتتذه الدراستتة الطريتتق أمتتام بحتتوب أختترى فتتي الكشتتف عتتن
متغيراأ أخرى كمهاراأ الترابط الرياضي ومهاراأ حل المشكالأ الرياضية ومهاراأ
التفكير النااد ومهاراأ التفكير االبتكاري من خال أبحاب أخرى.
حدود البحث:
تم تنفيذ البحث ضمن الحدود التالية:
 الحــدود الموضــوعية :ااتصتتر البحتتث علتتى بعتتض مهتتاراأ البرهتتان الرياضتتي
(التحليتتل– االشتتتقام– الصتتياغة – التقتتويم) لوحتتدة األشتتكا الرباعيتتة لطالب تاأ
الصف األو اليانوي.
 الحدود المكانية :تم تطبيق البحث في اليانوية اليانية واليمانون بجدة.
 الحدود البشرية :طالباأ الصف األو اليانوي في اليانوية اليانية واليمانون بجدة
 الحدود الزمنية :تتم تطبتق البحتث ختال الفصتل الدراستي اليتاني للعتام -1434
1435هت.

257

منهجية البحث:
اعتمد البحث على المنهج التالي:
المنها شبه التجريبي :وهو المنهج المستخدم لبيان فعالية المتغير المستتقل (معمتل
افتراضتتي) علتتى المتغيتتر التتتابع (مهتتاراأ البرهتتان الرياضتتي فتتي وحتتدة األشتتكا
الرباعية).
التصميم التجريبي:
استتتخدمت الباحيتتة التصتتميم التجريبتتي القتتائم علتتى مجمتتوعتين همتتا المجموعتتة
التجريبيتتة والمجموعتتة الضتتابطة؛ وتتتم التطبيتتق القبلتتي والبعتتدي الختبتتار مهتتاراأ
البرهتتان الرياضتتي؛ وتتتم تتتدريس الطالبتتاأ فتتي المجموعتتة التجريبيتتة عتتن طريتتق
المعمتتل االفتراضتتي؛ أمتتا المجموعتتة الضتتابطة فتتتم تدريستتها بالطريقتتة التقليديتة؛
وذلك لمقارنة فاعلية كتل متن التتدريس عتن طريتق معمتل الرياضتياأ االفتراضتي؛
والطريقة التقليدية على تنمية مهاراأ لطالباأ الصف األو اليتانوي؛ وجتدو ()1-1
يوضح التصميم التجريبي للبحث.
جدول( :)1-1التصميم التجريبي للبحث
المجموعة
المجموعة
التجريبية
المجموعة
الضابطة

أسلوب المعالجة

اياف ابلي

اياف بعدي

المعمل االفتراضي
اختبار تحصيلي

اختبار تحصيلي
الطريقة التقليدية

المتغيرات التي يتناولها البحث:
• المتغيرات المستقلة :معمل افتراضي.
• المتغيرات التابعة :مهاراأ البرهان الرياضتي فتي وحتدة األشتكا الرباعيتة لطالبتاأ
الصف األو اليانوي بجدة
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مجتمع وعينة البحث:
تكون مجتمع البحث متن جميتع طالبتاأ الصتف األو اليتانوي بجتدة؛ وتتم عجتراط هتذا
البحتتث علتتى عينتتة متتن مدرستتة ثانويتتة تتتم اختيارهتتا بشتتكل اصتتدي متتن ابتتل عدارة
التربية والتعليم بمحافظة جدة وهي اليانوية اليانية واليمانون بجدة؛ ثتم تتم اختيتار
فصلين بشكل عشوائي متن فصتو الصتف األو اليتانوي بالمدرستة؛ وتتم التعيتين
العشتتوائي ألحتتد الفصتتلين لتميتتل طالباتتته مجموعتتة ضتتابطة والفصتتل الختتر لتميتتل
طالباته مجموعة تجريبية.
أدوات البحث ومواده:
 .1اختبار البرهان الرياضي القبلتي /البعتدي لقيتاف مهتاراأ البرهتان الرياضتي فتي
وحدة األشكا الرباعية (ععداد الباحية).

 .2معمل افتراضتي لتنميتة مهتاراأ البرهتان الرياضتي فتي وحتدة األشتكا الرباعيتة
(مادة المعالجة التجريبية).
التصميم التعليمي للمعمل االفتراضي
توجد العديد من نماذج التصميم التعليمي منها على سبيل الميا ال الحصر :النموذج
العتتام ADDIE؛ ونمتتوذج عيلتتي وجيتتر الع؛ ونمتتوذج ديتتك وكتتاري؛ ونمتتوذج الجتتاار؛
ونمتتوذج زيتتتون؛ ونمتتوذج أمتتين؛ ونمتتوذج خمتتيس وغيرهتتا متتن النمتتاذج؛ ومتتن ختتال
دراسة الباحية للعديد من أدبياأ التصميم التعليمي؛ تبين أن النموذج العام ADDIE
الموضح في الشتكل ( )1هتو النمتوذج األنستب واألكيتر مالئمتة للبحتث الحتالي وذلتك
ل سباب التالية:
 .1يجمع بين ماايا العديد من النماذج األخرى ويتجنب عيوبها ومشكالتها.
 .2يتميا بأنته متن أشتمل نمتاذج التصتميم حيتث يضتم المراحتل الخمستة األساستية
للتصتتميم والتطتتوير التعليمتتي التتتي تحتتتوي علتتى عتتدد متتن الخطتتواأ المتتابعتتة
والمنفصلة؛ مما جعل هذا النموذج واضحاً أثناط التطبيق.
 .3يمكن استتخدام هتذا النمتوذج وتطبيقته علتى كافتة المستتوياأ بتدطًا متن تطتوير
مقرر كامتل أو وحتدة متن مقترر؛ وحتتى تطتوير مصتادر التتعلم؛ فتي حتين ااتصترأ
بعض النماذج على مستوياأ معينة للتطبيق.
 .4التفاعلية الواضحة فيته بتين جميتع مكوناتته وذلتك عتن طريتق عمليتاأ التقتويم
والتحسين المستمر.
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شكل ( :)2النموذج العام للتصميم التعليمي

وفيما يلي توضيح خطواأ تصميم المعمل االفتراضي وفق نموذج ADDIE:
• المرحلـة األولـى-التحليـل : Analysisمرحلتة التحليتل هتي حجتر األستاف لجميتع
المراحتتل األختترى لتصتتميم التعلتتيم؛ وتمتتر هتتذه المرحلتتة بتتالخطواأ التيتتة؛ تحليتتل
الحاجاأ التعليمية؛ اشتملت مرحلتة تحديتد الحاجتاأ التعليميتة علتى تحديتد األهتداف
العامة؛ تحليل مهاراأ البرهان الرياضي؛ وتحليل خصائص المتعلمين؛ تحليل البيئتة
التعليمية.
• المرحلــة الثانيــة -التصــميم  : Designوتهتتتم هتتذه المرحلتتة بوضتتع المخططتتاأ
والمسوداأ األولية لتطوير عملية التعليم؛ وفتي هتذه المرحلتة يتتم وصتف األستاليب
واإلجراطاأ والتي تتعلق بكيفية تنفيذ عمليتي التعليم والتتعلم؛ وتشتتمل مخرجاتهتا
على ما يلي؛ تحديد األهداف التعليمية العامة والخاصتة؛ تصتميم المحتتوى التعليمتي
وتنظيمه؛ تصتميم االستتراتيجية؛ اعتداد اائمتة معتايير المعمتل االفتراضتي؛ ععتداد
السيناريو؛ وهو طريقة عترض شاشتاأ المعمتل االفتراضتي؛ وأستاليب التفاعتل فتي
شكلها النهائي؛ مع تحديد العناصر والروابط والوسائط التتي يشتتمل عليهتا المعمتل
االفتراضي بطريقة تساعد المبرمج على تنفيذه.
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• المرحلــة الثالثــة -التطــوير  : Developmentفتتي ضتتوط متتا تتم التوصتتل عليتته فتتي
الخطواأ السابقة؛ تتم إنتاج المعمـل االفتراضـي وفقـًا لإلجـراءات اآلتيـة ،إنتـاج الصـورة
الثابتــة ،وإنتــاج النصــوت المكتوبــة ،وإنتــاج مقــاطع الفيــديو ،وإنتــاج ةــفحات المعمــل
االفتراضي؛ وتعني هذه المرحلة الربط بين سيناريو المعمل االفتراضي وتنفيذه متن
خال لغاأ البرمجة المرتبطة بالويب؛ واد استخدمت الباحية البرامج واللغاأ متنوعة
ميتل لغتة ""Phpو""Cssو" "Java Scriptو برنتامج " macromedia dream waver
"cs5و برنتامج " "Action scriptو برنتامج switch max4؛ وتصتميم واجهتة تفاعتل
المعمل االفتراضي؛ ويقصد بتصميم واجهه التفاعـل شاشـات المعمـل االفتراضـي متن
حيث أنها تقدم أنواع ومكوناأ وأماكن اتخاذ القرار من خال مفاتيح التحكم في كتل
شاشه؛ وكذلك تصميم جميع الوسائل التعليمية المستخدمة في تقديم المحتوى من
صتتور ثابتتتة ومتحركتتة وأماكنهتتا بالشاشتتة؛ وتحديتتد أستتلوب التفاعتتل داختتل المعمتتل
االفتراضي.

• المرحلة الرابعـة -التنفيـذ (التطبيـق) : Implementationواامتت الباحيتة فتي هتذه
المرحلة بإنتاج المعمل االفتراضي في صتورته االوليتة و مراجعتته بهتدف التأكتد متن
تسلستتل الشاشتتاأ و الوصتتالأ بتتين العناصتتر ؛ وعتتدم وجتتود أخطتتاط فتتي اإلنتتتاج ؛
باإلضافة الى التأكد من توافر جميع المصادر التتي ستستتخدم فتي عمليتة التطبيتق؛
كما تم تجهيا المعمل وتوفير شبكة االنترنت وطباعتة األنشتطة والتتدريباأ؛ ومترأ
مرحلة التنفيذ بالتي؛ حجز Domainللمعمل االفتراضـي عبـر الويـب؛ حيتث تتمّ حجتا
عنوان (http://iteam.ps/lab-new/index.php) Domainلمواع المعمل االفتراضتي
عبتتر الويتتب؛ و اختبــار المعمــل االفتراضــي عبــر الويــب .والشتتكل ( )2يوضتتح الواجهتتة
الرئيسية للمعمل االفتراضي

شكل ( )2واجهة المعمل االفتراضي

261

• المرحلة الخامسة-التقويم  : Evaluationخال تطوير المعمل كانتت الباحيتة تجتري
عملياأ تجريتب وتنقتيح للتأكتد متن ستالمة التروابط بتين أجاائهتا؛ وعمتل الوستائط
المختلفتة بشتتكل صتحيح؛ وبعتتد االنتهتاط متتن تطتوير المعمتتل مترأ مرحلتتة التقتتويم
بالتي؛ عـرض المعمـل االفتراضـي علـى مجموعـة مـن المتخصصـين إلجازتـه ،وتجريـب
المعمل االفتراضي على عينة استطالعية قبل تطبيقه.
نتائا البحث :
أوالً-اختبار الفروض والتحقق من ةحتها:
 التحقق من صحة الفرض اإلحصائي األو  :للتحقق من صتحة الفترض اإلحصتائياألو والذي ينص علتى :يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0,05بين متوسط
درجات طالبات المجموعة التجريبية (التي تستخدم المعمل االفتراضي) وبـين المجموعـة
الضابطة (التي تستخدم التعليم التقليدي) ،في التطبيق البعـدي لمهـارة التحليـل لصـالح
المجموعة التجريبية.
للتحقق من صحة الفرض اإلحصائي األو ؛ تم حساب داللة الفتروم بتين متوستطي
درجاأ أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة؛ في التطبيق البعدي لمهارة التحليتل؛
واد تم التوصل على النتائج الموضحة بجدو (:)2
جدول ( )2داللة فروق المتوسطات لدرجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق
البعدى لمهارة التحليل
المجموعة الضابطة
عدد العينة

 25لكل
مجموعة

المجموعة التجريبية

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

1.72

0.458

4.00

0.000
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"أ"
المحسوبة

مستوى
الداللة
عند ()0.05

24.887

0.000
دالة

وباستقراط النتائج في جتدو ( )2يتضتح ارتفتاع متوستط درجتاأ طالبتاأ المجموعتة
التجريبية التتي استتخدمت المعمتل االفتراضتي عنتد المقارنتة بالمجموعتة الضتابطة
التتتي استتتخدمت التعلتتيم التقليتتدي؛ حيتتث بلتتف متوستتط درجتتاأ طالبتتاأ المجموعتتة
التجريبية ( )4.00؛ بينمتا بلتف متوستط درجتاأ طالبتاأ المجموعتة الضتابطة ()1.72؛
وبلغت ايمة "أ" المحسوبة ()24.887؛ وبلغت ايمة الداللة ( )0.000وهي دالتة عنتد
مستوى داللة (.)0.05
بذلك يتم توجيه الداللة اإلحصائية لصتالح المجموعتة األعلتى فتي المتوستط؛ وهتي
المجموعتة التجريبيتتة؛ حيتتث بلتتف المتوستتط الحستتابي لهتتا ( )4.00بمقتتدار زيتتادة عتتن
المجموعة الضابطة يبلف ()2.28؛ وعلى ذلك يتم ابو الفرض األو " يوجد فرم ذو
داللة عحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسط درجاأ طالباأ المجموعة التجريبية
(التي تستخدم المعمل االفتراضي) وبين المجموعة الضابطة (التي تستخدم التعلتيم
التقليدي)؛ في التطبيق البعدي لمهارة التحليل لصالح المجموعة التجريبية".
والشكل ( )3يوضح الفرم بين متوستطي درجتاأ أفتراد المجموعتة الضتابطة وافتراد
المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لمهاره التحليل.
المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

4
1.72
المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية

شكل ( )3دالله الفرق بين متوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة وافراد المجموعة التجريبية في
التطبيق البعدي لمهاره التحليل
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 التحقق من ةحة الفرض اإلحصـائي الثـاني :للتحقتق متن صتحة الفترض اإلحصتائياليتتاني والتتذي يتتنص علتتى :يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( )0,05بــين
متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية (التـي تسـتخدم المعمـل االفتراضـي) وبـين
المجموعــة الضــابطة (التــي تســتخدم التعلــيم التقليــدي) ،فــي التطبيــق البعــدي لمهــارة
االشتقاق لصالح المجموعة التجريبية.
للتحقق من صحة الفرض اإلحصائي الياني؛ تم حساب دالله الفروم بتين متوستطي
درجتتاأ أفتتراد المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة؛ فتتي التطبيتتق البعتتدي لمهتتارة
االشتقام؛ واد تم التوصل على النتائج الموضحة بجدو (:)3
جدول ( )3داللة فروق المتوسطات لدرجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق
البعدي لمهارة االشتقاق
المجموعة الضابطة
عدد العينة

 25لكل
مجموعة

المجموعة التجريبية

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

3.00

0.645

5.76

0.436

"أ"
المحسوبة

مستوى
الداللة
عند
()0.05

17.718

0.000
دالة

وباستقراط النتائج في جتدو ( )3يتضتح ارتفتاع متوستط درجتاأ طالبتاأ المجموعتة
التجريبية التتي استتخدمت المعمتل االفتراضتي عنتد المقارنتة بالمجموعتة الضتابطة
التتتي استتتخدمت التعلتتيم التقليتتدي؛ حيتتث بلتتف متوستتط درجتتاأ طالبتتاأ المجموعتتة
التجريبية ( )5.76؛ بينمتا بلتف متوستط درجتاأ طالبتاأ المجموعتة الضتابطة ()3.00؛
وبلغت ايمة "أ" المحسوبة ()17.718؛ وبلغت ايمة الداللة ( )0.000وهي دالتة عنتد
مستوى داللة (.)0.05
بذلك يتم توجيه الداللة اإلحصائية لصتالح المجموعتة األعلتى فتي المتوستط؛ وهتي
المجموعتة التجريبيتتة؛ حيتتث بلتتف المتوستتط الحستتابي لهتتا ( )5.76بمقتتدار زيتتادة عتتن
المجموعة الضابطة يبلف ()2.76؛ وعلى ذلك يتم ابو الفترض اليتاني " يوجتد فترم
ذو داللتتة عحصتتائية عنتتد مستتتوى ( )0.05بتتين متوستتط درجتتاأ طالبتتاأ المجموعتتة
التجريبية (التي تستخدم المعمل االفتراضي) وبين المجموعة الضابطة
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(التتتي تستتتخدم التعلتتيم التقليتتدي)؛ فتتي التطبيتتق البعتتدي لمهتتارة االشتتتقام لصتتالح
المجموعة التجريبية".
والشكل ( )4يوضح الفرم بين متوستطي درجتاأ أفتراد المجموعتة الضتابطة وافتراد
المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لمهاره االشتقام.
المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

5.76
3

المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية

شكل ( )4دالله الفرق بين متوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة وافراد المجموعة التجريبية في
التطبيق البعدي لمهاره االشتقاق

 التحقق من صحة الفرض اإلحصائي اليالث :للتحقق من صحة الفترض اإلحصتائياليالث والتذي يتنص علتي :يوجتد فترم ذو داللتة عحصتائية عنتد مستتوى ( )0.05بتين
متوستط درجتتاأ طالبتتاأ المجموعتتة التجريبيتة (التتتي تستتتخدم المعمتتل االفتراضتتي)
وبين المجموعة الضابطة (التتي تستتخدم التعلتيم التقليتدي)؛ فتي التطبيتق البعتدي
لمهارة الصياغة لصالح المجموعة التجريبية.
للتحقق من صحة الفرض اإلحصائي اليالث؛ تم حساب دالله الفروم بتين متوستطي
درجاأ أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة؛ في التطبيق البعدي لالختبار الخاص
بمهاراأ البرهان الرياضي؛ واد تم التوصل على النتائج الموضحة بجدو (:)4
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جدول ( )4داللة الفروق لمتوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق
البعدي لمهارة الصياغة

المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية

عدد العينة

 25لكل
مجموعة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

2.96

0.676

5.88

0.332

"أ"
المحسوبة

مستوي
الداللة
عند ()0.05

19.395

0.000دالة

وباستقراط النتائج في جتدو ( )4يتضتح ارتفتاع متوستط درجتاأ طالبتاأ المجموعتة
التجريبية التتي استتخدمت المعمتل االفتراضتي عنتد المقارنتة بالمجموعتة الضتابطة
التتتي استتتخدمت التعلتتيم التقليتتدي؛ حيتتث بلتتف متوستتط درجتتاأ طالبتتاأ المجموعتتة
التجريبية ( )5.88؛ بينمتا بلتف متوستط درجتاأ طالبتاأ المجموعتة الضتابطة ()2.96؛
وبلغت ايمة "أ" المحسوبة ()19.395؛ وبلغت ايمة الداللة ( )0.000وهي دالتة عنتد
مستوى داللة (.)0.05
وبذلك يتم توجيه الداللة اإلحصائية لصالح المجموعة األعلتى فتي المتوستط؛ وهتي
المجموعتة التجريبيتتة؛ حيتتث بلتتف المتوستتط الحستتابي لهتتا ( )5.88بمقتتدار زيتتادة عتتن
المجموعة الضابطة يبلف ()2.92؛ وعلى ذلك يتم ابو الفترض اليالتث " يوجتد فترم
ذو داللتتة عحصتتائية عنتتد مستتتوى ( )0.05بتتين متوستتط درجتتاأ طالبتتاأ المجموعتتة
التجريبيتتة (التتتي تستتتخدم المعمتتل االفتراضتتي) وبتتين المجموعتتة الضتتابطة (الت تي
تستخدم التعليم التقليدي)؛ في التطبيق البعدي لمهتارة الصتياغة لصتالح المجموعتة
التجريبيتتة" .والشتتكل ( )5يوضتتح الفتترم بتتين متوستتطي درجتتاأ أفتتراد المجموعتتة
الضابطة وافراد المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لمهاره الصياغة .
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شكل ( )5داللة الفروق لمتوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق
البعدي لمهارة الصياغة
المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

5.88
2.96
المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية

 التحقق من ةحة الفـرض اإلحصـائي الرابـع :للتحقتق متن صتحة الفترض اإلحصتائيالرابتتع والتتذي يتتنص علتتي :يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( )0,05بــين
متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية (التـي تسـتخدم المعمـل االفتراضـي) وبـين
المجموعــة الضــابطة (التــي تســتخدم التعلــيم التقليــدي) ،فــي التطبيــق البعــدي لمهــارة
التقويم لصالح المجموعة التجريبية.
للتحقق من صحة الفرض اإلحصائي الرابع؛ تم حساب دالله الفتروم بتين متوستطي
درجاأ أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة؛ في التطبيق البعدي لمهارة التقويم؛
واد تم التوصل على النتائج الموضحة بجدو (:)5
جدول ( )5داللة الفروق لمتوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق
البعدي لمهارة التقويم

المجموعة الضابطة
عدد العينة

 25لكل
مجموعة

المتوسط
الحسابي
1.72

المجموعة التجريبية

المتوف
االنحراف
ط
المعياري
الحسابي
0.542

4.00

267

االنحراف
المعياري
0.000

"أ"
المحسوبة

مستوى
الداللة
عند
()0.05

21.049

0.000
دالة

وباستقراط النتائج في جتدو ( )5يتضتح ارتفتاع متوستط درجتاأ طالبتاأ المجموعتة
التجريبية التتي استتخدمت المعمتل االفتراضتي عنتد المقارنتة بالمجموعتة الضتابطة
التتتي استتتخدمت التعلتتيم التقليتتدي؛ حيتتث بلتتف متوستتط درجتتاأ طالبتتاأ المجموعتتة
التجريبية ( )4.00؛ بينمتا بلتف متوستط درجتاأ طالبتاأ المجموعتة الضتابطة ()1.72؛
وبلغت ايمة "أ" المحسوبة ()21.049؛ وبلغت ايمة الداللة ( )0.000وهي دالتة عنتد
مستوى داللة (.)0.05
بذلك يتم توجيه الداللة اإلحصائية لصتالح المجموعتة األعلتى فتي المتوستط؛ وهتي
المجموعتة التجريبيتتة؛ حيتتث بلتتف المتوستتط الحستتابي لهتتا ( )4.00بمقتتدار زيتتادة عتتن
المجموعة الضابطة يبلف ()2.28؛ وعلى ذلك يتم ابتو الفترض الرابتع " يوجتد فترم
ذو داللتتة عحصتتائية عنتتد مستتتوى ( )0.05بتتين متوستتط درجتتاأ طالبتتاأ المجموعتتة
التجريبيتتة (التتتي تستتتخدم المعمتتل االفتراضتتي) وبتتين المجموعتتة الضتتابطة (الت تي
تستخدم التعليم التقليدي)؛ في التطبيق البعتدي لمهتارة التقتويم لصتالح المجموعتة
التجريبيتتة" .والشتتكل ( )6يوضتتح الفتترم بتتين متوستتطي درجتتاأ أفتتراد المجموعتتة
الضابطة وافراد المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لمهاره الصياغة.
المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية

4

1.72
المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية

شكل ( )6داللة الفروق لمتوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق
البعدي لمهارة التقويم
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 التحقق من ةحة الفرض اإلحصائي الخامس :للتحقق من صتحة الفترض اإلحصتائيالخامس والذي يتنص علتي :يوجـد فـرق ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )0,05بـين
متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية (التـي تسـتخدم المعمـل االفتراضـي) وبـين
المجموعة الضابطة (التـي تسـتخدم التعلـيم التقليـدي) ،فـي التطبيـق البعـدي لمهـارات
البرهان الرياضي لصالح المجموعة التجريبية.
للتحقتتق متتن صتتحة الفتترض اإلحصتتائي الختتامس؛ تتتم حستتاب داللتته الفتتروم بتتين
متوستتطي درجتتاأ أفتتراد المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة؛ فتتي التطبيتتق البعتتدي
لمهاراأ البرهان الرياضي؛ واد تم التوصل على النتائج الموضحة بجدو (:)6
جدول ( )6داللة الفروق لمتوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق
البعدي لمهارات البرهان الرياضي
المجموعة الضابطة
عدد العينة

 25لكل
مجموعة

المجموعة التجريبية

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

9.40

1.291

19.64

0.490

"أ"
المحسوبة

مستوى
الداللة
عند
()0.05

37.079

0.000
دالة

وباستقراط النتائج في جتدو ( )6يتضتح ارتفتاع متوستط درجتاأ طالبتاأ المجموعتة
التجريبية التتي استتخدمت المعمتل االفتراضتي عنتد المقارنتة بالمجموعتة الضتابطة
التتتي استتتخدمت التعلتتيم التقليتتدي؛ حيتتث بلتتف متوستتط درجتتاأ طالبتتاأ المجموعتتة
التجريبية ()19.64؛ بينما بلف متوسط درجتاأ طالبتاأ المجموعتة الضتابطة ()9.40؛
وبلغت ايمة "أ" المحسوبة ()37.079؛ وبلغت ايمة الداللة ( )0.000وهي دالتة عنتد
مستوى داللة (.)0.05
بذلك يتم توجيه الداللة اإلحصائية لصتالح المجموعتة األعلتى فتي المتوستط؛ وهتي
المجموعة التجريبية؛ حيث بلتف المتوستط الحستابي لهتا ( )19.64بمقتدار زيتادة عتن
المجموعة الضابطة يبلف ()10.24؛ وعلى ذلتك يتتم ابتو الفترض الختامس " يوجتد
فرم ذو داللة عحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوستط درجتاأ طالبتاأ المجموعتة
التجريبية (التي تستخدم المعمل االفتراضي) وبين المجموعة الضابطة
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(التي تستخدم التعليم التقليتدي)؛ فتي التطبيتق البعتدي لمهتاراأ البرهتان الرياضتي
لصالح المجموعة التجريبية".

والشكل ( )7يوضح الفرم بين متوستطي درجتاأ أفتراد المجموعتة الضتابطة وافتراد
المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لمهاراأ البرهان الرياضي
المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية

19.64
9.4
المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية

شكل ( )7داللة الفروق لمتوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق
البعدي لمهارات البرهان الرياضي

ثانياً-قياس فعالية المعمل االفتراضي:
وللتعرف على فاعلية معمل افتراضي في تنمية مهاراأ البرهان الرياضي فتي وحتدة
االشكا الرباعية لدى طالباأ الصف االو اليانوي بجدة؛ حيث اامت الباحية بتطبيتق
معادلة بليك( )blackو التي تنص على:

نسبة الكسب =

ص−س

د−س

+

ص−س

د

حيث عن ص = متوسط درجاأ االختبار البعدي.
ف = متوسط درجاأ االختبار القبلي.
د = النهاية العظمى لدرجة االختبار.
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وبتطبيق المعادلة السابقة يتضح أن نسبة الكسب المعد بالنسبة لالختبتار الختاص
بمهتتاراأ البرهتتان الرياضتتي التتتي حققهتتا المعمتتل االفتراضتتي تستتاوى ( )1.81وهتتي
نسبة أكبر من ( )1.2والتتي تميتل الحتد األدنتى التذي حتدده بليتك لكتي يكتون هنتاك
فاعلية ويد ذلك على فاعلية معمل افتراضي في تنمية مهتاراأ البرهتان الرياضتي
في وحدة األشكا الرباعية لدى طالباأ الصف االو اليانوي بجدة.
ولقد اتفقت نتائج الدراسة الحاليتة متع دراستة حجتازي وعلتي وعبتد الستالم ()2011
ودراستتة الستتعدي( )2011ودراستتة الشتتهري( )2009ودراستتة عبتتد الفتتتاح()2009
ودراسة الراضي( )2008والتتي توصتلت علتى فاعليتة المعمتل االفتراضتي فتي تنميتة
المهاراأ والمعارف لدى المتعلمين.
ثالثاً-مناقشة نتائا البحث وتفسيرها:
اتفقتتت نتتتائج هتتذه الدراستتة متتع نتتتائج الدراستتاأ الستتابقة المتعلقتتة بالمعامتتل
االفتراضية؛ وما يطرحه التربويون عن فعالية المعمل االفتراضي في تحقيق العديتد
من األهتداف التربويتة المتعلقتة بتتعلم المتواد العلميتة؛ والتتي توصتلت علتى فاعليتة
المعمل االفتراضي في تنمية المهاراأ والمعارف لدى المتعلمين.

واتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراساأ السابقة في تبنيهتا للمتنهج التجريبتي
لتقصي أثر المعمل االفتراضي كدراسة البلطتان()2011؛ ودراستة الشتهري()2009؛
ودراسة عبد الفتاح()2009؛ ودراسة الراضي(.)2008
كذلك تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراساأ السابقة التي تناولت المعامتل
االفتراضية في المرحلة اليانوية بالمملكة العربية الستعودية بالتجريتب ميتل دراستة
ثقة()2011؛ ودراسة البلطان()2011؛ ودراسة الشهري(.)2009

أما أوجه االختالف بين هذه الدراستة والدراستاأ الستابقة فتي اختيارهتا لموضتوع
مهاراأ البرهتان الرياضتي فتي وحتدة األشتكا الرباعيتة متن متنهج متادة الرياضتياأ
لطالباأ الصف األو اليانوي العام؛ وبذلك تختلف عتن دراستة الشتهري( )2009التتي
تناولت مهتاراأ التجتارب المعمليتة فتي مقترر األحيتاط لطتالب الصتف اليالتث اليتانوي؛
ودراسة عبد الفتاح( )2009والتي تناولت المهاراأ العملية للكيمياط.
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بينما هدف البحث الحالي علتى التعترف علتى فاعليتة المعامتل االفتراضتية فتي تنميتة
مهتتاراأ البرهتتان الرياضتتي فتتي وحتتدة األشتتكا الرباعيتتة لتتدى طالبتتاأ الصتتف األو
اليانوي.
ولقتتد اتفقتتت الدراستتة الحاليتتة متتع بعتتض الدراستتاأ الستتابقة فتتي تبنيهتتا للمتتنهج
التجريبي كدراسة أمين و خرون ()2011؛ ودراستة عيستوي ()2009؛ ودراستة هتال
( .)2007وكمتتا ستتبق فقتتد استتتندأ بعتتض الدراستتاأ علتتى البرمجيتتاأ الخاصتتة أو
استراتيجياأ تعليمية أو برامج مقترحة.
بينمتتا استتتخدمت بعتتض الدراستتاأ المتتنهج الوصتتفي التحليلتتي ميتتل دراستتة زاكتتري
(.)2009
وفي أدواأ الدراسة اتفقت هذه الدراسة متع معظتم الدراستاأ الستابقة التتي تعتمتد
المتتنهج التجريبتتي فتتي استتتخدام اداة االختبتتار التحصتتيلي لقيتتاف مهتتاراأ البرهتتان
الرياضي.
كما أظهترأ دراستاأ ميتل دراستة أمتين و خترون()2011؛ ودراستة عيستوي()2009؛
ودراسة هال ( )2007فعالية البرمجياأ المستخدمة أو االستراتيجياأ المقترحة فتي
تنمية مهاراأ البرهان الرياضي .واتد اتفقتت نتتائج هتذا البحتث متع نتتائج الدراستاأ
السابقة.
كذلك اختلفت الدراسة الحاليتة متع بعتض الدراستاأ الستابقة التتي تناولتت المرحلتة
االعدادية (المتوسطة) بالتجريب ميل دراسة أمين و خرون ()2011؛ ودراسة عيسوي
()2009؛ ودراسة هال (.)2007
ويمكن تفسير النتائا التي تم التوةل إليها في هذا البحث كاآلتي:
• استخدام المعمل االفتراضي المدعم بعناصر الوسائط المتعددة ساعد علتى تحفيتا
الطالباأ نحو التعلم وجعلهن في حالة تفاعل مستمر أثناط عملية التعلم.
• تقتتديم التغذيتتة الراجعتتة متتن ختتال المعمتتل االفتراضتتي التتذي تميتتل فتتي التغذيتتة
الراجعتتة الفوريتتة للطالبتتة فتتي مرحلتتة التقتتويم؛ وتعتتدد المصتتادر اإلضتتافية لتتديها
(مستودع رامي يحتوي فيديوهاأ توضيحية وكتاب علكتروني يضم مفاهيم الوحدة)
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مما ساعد الطالباأ على زيادة الدافعية للتتعلم وتيبيتت المعلومتة الصتحيحة لتديهم؛
وهذا ال يتوافر في الطرم التقليدية.
• يستتهم المعمتتل االفتراضتتي فتتي عدراك الطالبتتاأ للعديتتد متتن المفتتاهيم الرياضتتية
بشتكل مباشتتر ممتا يعتتاز لتديهن الرغبتتة فتتي تعلتم وممارستتة مايتد متتن التطبيقتتاأ
الرياضية المرتبطة بالمادة.
• طريقة عرض المحتوى التعليمي الخاص بالمعمل االفتراضي؛ ساهم علتى تنميتة
مهاراأ البرهان الرياضي بشكل أفضل.
• احتواط المعمل االفتراضي علتى معلومتاأ وأدواأ؛ واستتخدام أستاليب مختلفتة عتن
الذي يحدب داختل غترف المعمتل المعتتادة أدى ذلتك كلته علتى عثتراط مهتاراأ البرهتان
الرياضي المتضمنة فيه لدى الطالباأ.
• تغلتتب المعمتتل االفتراضتتي علتتى العديتتد متتن معواتتاأ التعلتتيم التقليتتدي حيتتث عنتته
يتخطى حدود الامان والمكان؛ وبذلك تتيح للطالباأ التعلم في أي وات وأي مكان.
• تغلب المعمل االفتراضي على عامل الخوف والرهبة الذي اد ينتاب بعض الطالبتاأ
فتتي التعامتتل متتع المعمتتل التقليتتدي؛ فتتي حتتين يتتتيح المعمتتل االفتراضتتي للطالبتتاأ
عمكانية استخدام أدواأ معمل الرياضياأ دون رهبة أو خوف متع عمكانيتة استتخدامها
أكير من مرة.
• تستطيع الطالبة من خال المعمل االفتراضتي تطبيتق التتدريباأ بكتل ستهولة فتي
بيئة تعلم جذابة.
• يتمتع المعمل بأدواأ عرض جعلت العديد من الطالباأ يقدمن على التعامل بشكل
أكير تلقائية مع المادة الدراسية.
• اعتمتتاد تصتتميم المعمتتل علتتى النمتتوذج العتتام ستتاهم فتتي تنميتتة مهتتاراأ البرهتتان
الرياضي بشكل جيد.
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تفسير النتائا في ضوء نظريات التعلم:
يمكن تفسير نتائج البحث الحالية في ضوط اعتماد المعمل االفتراضتي علتى نظريتة
التعلم البنائية؛ حيث ركا المعمتل االفتراضتي علتى أن تستتخدم التقنيتة كتأداة لبنتاط
التعلم وليست لنقل المعرفة للمتعلم؛ و التأكيد على التتعلم ذو المعنتى القتائم علتى
الفهتتم؛ وكانتتت التقنيتتة داعمتتة ألنشتتطة المتعلمتتين ضتتمن الستتيام الحقيقتتي وذلتك
بهدف بناط مفاهيمهم ومعارفهم العلمية؛ ومهاراتهم الرياضية في بيئتة جذابتة لهتم
وهذا يتفق مع ما أشار عليه الصالح (2003؛  )24على أن من أهم مضتامين النظريتة
البنائية هو عتدم استتخدام التقنيتة كتأداة للتعلتيم؛ وعنمتا استتخدامها كتأدواأ يتتعلم
ال فتي دور التقنيتة كشتريك فتي عمليتة
الطالب معها وليس منها؛ وهتذا يتطلتب تحتو ً
التعلم.
توةيات البحث والبحوث المقترحة
أوالً-توةيات البحث:
على ضوط نتائج البحث ومنااشتها وتفسيرها تم وضع بعض التوصياأ كما يلي:
• االستفادة من المعمل المقترح عند تدريس مهاراأ البرهان الرياضي لدى الطالباأ
الصف األو اليانوي بجدة.

• ضرورة االستفادة من أدواأ البحث التي أعدتها الباحية في اياف متغيراأ مرتبطتة
بمهاراأ البرهان الرياضي لدى الطالباأ الصف األو اليانوي بجدة.
• توصي الباحية بضرورة تدريب معلماأ الرياضياأ بالمرحلة اليانوية علتى تصتميم
وعنتاج المعامل االفتراضية لتدريسهم المهاراأ المختلفة للطالباأ.
• تفعيتتل استتتخدام المعمتتل االفتراضتتي فتتي المتتدارف اليانويتتة لتجتتاوز المشتتكالأ
والعوائق التي تواجه المعلماأ والطالبتاأ عنتد تتدريس الجانتب المهتاري متن دراستة
الرياضياأ.
• استفادة المسؤولين من مشروع دمتج التكنولوجيتا بتالتعليم فتي وزارة التربيتة متن
هذا البحث والدراساأ المماثلة فتي معرفتة وبيتان أهميتة المعمتل االفتراضتي ودوره
المهم في التغلب على المشكالأ التي تواجه استخدام المعمل التقليدي.
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ثانياً-البحوث المقترحة:
من ختال نتتائج البحتث الحتالي؛ ومتن ختال مراجعتة الدراستاأ الستابقة المرتبطتة؛
يمكن ااتراح البحوب التالية:
• فاعليتتة استتتخدام المعامتتل االفتراضتتية علتتى التحصتتيل المعرفتتي والمهتتاري لتتدي
طالباأ المرحلة اليانوية في مادة الرياضياأ.
• دراسة تقويمية للمعامل االفتراضية الحالية للمواد التعليميتة المختلفتة فتي ضتوط
معايير جودة المعامل االفتراضية.

• فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهتاراأ عنتتاج المعامتل االفتراضتية لمعلمتاأ
المرحلة اليانوية.
• فاعلية معمل افتراضي عبر الويب في تنمية مهاراأ التفكير اإلبداعي لتدى طالبتاأ
المرحلة اليانوية.
• فعالية استخدام المعمتل االفتراضتي فتي تتدريس الرياضتياأ علتى تنميتة التفكيتر
المنطقي لدى طالباأ المرحلة اليانوية.
المراجع:
أوالً-المراجع العربية:
• البلطان؛ عبراهيم بن عبد اهلل .)2011( .استخدام المعامل االفتراضية في تتدريس
العلوم بالمرحلتة اليانويتة فتي المملكتة العربيتة الستعودية(الوااتع وستبل التطتوير).
رسالة دكتوراه غير منشورة .جامعة أم القرى .مكة المكرمة.
• ابتتراهيم؛ محمتتد الشتتحاأ عبتتد الفتتتاح .)2013( .فعاليتتة نمتتوذج التعلتتيم البنتتائي
الخماستتي فتتي تتتدريس الرياضتتياأ لتنميتتة مهتتاراأ البرهتتان الرياضتتي لتتدى تالميتتذ
المرحلة االعدادية .مجلة كلية التربية (جامعة بنها) -مصر.
• أحمد؛ أحمتد محمتد ستيد .)2005( .فعاليتة تتدريس وحتدة مقترحتة لتنميتة مهتاراأ
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أثر استخدام وحدات التعلم الرقمية في الرياضيات على تنمية القدرات االبتكارية
الرياضية لدى الطالبات الموهوبات في السنة التحضيرية بالجامعات السعودية
د .منـال بنت عبدالرحمن بن يوسف الشبـل
أستاذ املناهج وطرق تدريس الرياضيات املساعد
بجامعة االمام محمد بن سعود االسالمية
المستخلص:
هدف هذا البحث على تصميم وحداأ تعلم رامية في الرياضتياأ وايتاف أثرهتا فتي
تنمية القدراأ االبتكارية الرياضية لدى الطالباأ الموهوبتاأ فتي الستنة التحضتيرية
بالجامعاأ السعودية.
ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصتفي لتصتميم وحتداأ التتعلم الراميتة
والمعايير التصميمية لها؛ والمنهج التجريبتي (التصتميم شتبه التجريبتي) لقيتاف أثتر
وحداأ التعلم الرامية في تنمية القتدراأ االبتكاريتة الرياضتية؛ وتتم التطبيتق علتى
عينتتة متتن الطالبتتاأ الموهوبتتاأ فتتي الستتنة التحضتتيرية واتتد تكونتتت متتن  38طالبتتة
موهوبة؛ اطسمت بطريقة عشتوائية علتى مجمتوعتين :عحتداهما ضتابطة تكونتت متن
( )19طالبة موهوبة واألخرى تجريبية تكونت من ( )19طالبة موهوبة.
واتتد توصتتل البحتتث علتتى النتتتائج التاليتتة :التوصتتل علتتى اائمتتة بالمعتتايير التصتتميمية
لوحداأ التعلم الرامية (المعايير التعليمية؛ المعايير التقنية) والتي تم توظيفهتا فتي
تصميم وحداأ التعلم الرامية في الرياضتياأ لتنميتة القتدراأ االبتكاريتة الرياضتية
لتتدى الطالبتتاأ الموهوبتتاأ فتتي الستتنة التحضتتيرية بالجامعتتاأ الستتعودية؛ وجتتود أثتتر
عيجابي دا عحصائياً لوحداأ التعلم الراميتة فتي القتدراأ االبتكاريتة الرياضتية لتدى
الطالباأ الموهوباأ في السنة التحضيرية بالجامعاأ السعودية.
وحيث عن نتائج البحث كانت عيجابية في تنمية القدراأ االبتكارية الرياضية من ختال
وحداأ التعلم الرامية في الرياضياأ فقد أوصتى البحتث بضترورة استتخدام وحتداأ
التعلم الرامية في الرياضياأ في الستنة التحضتيرية بالجامعتاأ الستعودية؛ وعجتراط
بحوب مماثلة؛ وتبنتي اائمتة المعتايير التصتميمية التتي تتم الوصتو عليهتا فتي بنتاط
وحداأ التعلم الرامية.
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Abstract
The current research aimed to design digital learning objects in
mathematics and measure their impact on the mathematical innovative
capabilities development of talented students in the preparatory year in
Saudi universities.
To achieve this objective the research conducted using the descriptive
method to design the digital learning objects and its standard design. The
research also used the experimental method (quasi-experimental
design) to measure the impact of digital learning objects on the
mathematical innovative capabilities development. The research has
been applied to a sample of talented students in the preparatory year
during and the sample consisted of 38 talented student, were divided
randomly into two groups: one of them is a control group consisted of 19
talented student, and the other one is experimental consisted of (19)
talented student.
The research found the following findings:
A list of design criteria of the digital learning objects (educational
standards, technical standards) has been prepared, which has been
employed to design the digital learning objects in mathematics to develop
the mathematical innovative capabilities of talented students in the
preparatory year in Saudi universities, There is a significant positive
impact of digital learning objects on mathematical innovative capabilities
of talented students in the preparatory year in Saudi universities.
where the research findings were positive in the development of
mathematical innovative capabilities through digital learning objects in
mathematics; the research recommended the need to use digital learning
objects in mathematics at the preparatory year in Saudi universities, and
conduct similar researches, and adoption of the list of design criteria that
have been accessed in the construction of digital learning objects.
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مقدمة البحث:
يتم ّيتتا العصتتر الحتتالي بأنتته عصتتر تقنيتتة المعلومتتاأ؛ والتغيتتر المتستتارع؛ واالنفتتتاح
اإلعالمتتي واليقتتافي والحضتتاري العتتالمي لتتذا أصتتبح التنتتافس الستتمة المميتتاة لهتتذا
العصر؛ الذي يعتمد بصورة أساستية علتى القتدراأ االبتكاريتة ل فتراد وهتذا بتدوره
يؤكد على ضرورة توافر بيئتة تعليميتة تنمّتي اتدراأ المتتعلم االبتكاريتة؛ وتستاعده
على المشاركة الفاعلة في هذا التقتدم العلمتي والتقنتي .ولتن يتتأتى هتذا عال بإعتادة
النظر في عمليتي التعلم والتعليم؛ حيث تتوافقان مع متطلباأ هذا التقدم.
وتطور مفهوم التعلم والتعليم في هذا العصر من مجرد نشاط فطتري يعتمتد علتى
الخبرة الذاتيتة أو الكفايتاأ التدريستية المكتستبة علتى نظتام رامتي يعتمتد علتى متا
تقدمه التقنية الرامية متن أجيتا متعاابتة ومتطتورة متن ناحيتة؛ ومتا ادّمته البحتث
العلمي في مجا عملياأ التفكير وتنمية القدراأ االبتكارية متن ناحيتة ثانيتة؛ لتذلك
فمن المهتم النظتر علتى الطترم المختلفتة التتي يمكتن للتقنيتة أن تتدعم متن خاللهتا
عمليتتتي التعلتتيم والتتتعلم (بيتتتس وبتتو ؛ 2006م) .وفتتي مجتتا تعلتتيم الرياضتتياأ
وتعلمها بشكل خاص؛ هناك أهمية متاايدة لالستفادة من التطوراأ التقنية الحديية
والتقنية الرامية؛ بحيث يلام أن تتجاوب مناهج الرياضياأ متع معطيتاأ التطتور فتي
العصر التقني (محمد؛ 2004م وسيفين؛ 2011م).
عن دمج التقنية الرامية بشكل مخطط له يحقق نتائج عيجابية في عمليتتي التعلتيم
والتعلم لما له من دعم ورفع للكفتاطة التعليميتة؛ وهتو متا أكتده عتدد متن البتاحيين؛
متنهم :المحيستتن (2000م)؛ ومطتتاوع (2003م)؛ وبيرستتون وكتتوزارأ ( & Pierson
)Cozart, 2004؛ والاامتل (2005م)؛ وجلتين وداجاستتينو ( Glenn & D'agostino,
)2008؛ وسيفندك ))Sevindik, 2010؛ الذين أوصوا بضرورة االستفادة متن التقنيتاأ
الحديية ودمجها في بيئاأ التتعلم .ومتن أهتم هتذه اإليجابيتاأ كمتا حتددها بستيوني
(2000م) :التخلص متن ستلبياأ التلقتين والتعلتيم النمطتي؛ وتكامتل نظتم التعلتيم
والتدريب؛ والتعلم الذاتي الفردي؛ واستخدام تقنياأ تفاعلية؛ واالتصا المباشتر متع
متعلمين منتشترين جغرافيتاً؛ ودعتم أستلوب التتعلم بوستاطة االكتشتاف؛ واستتخدام
أسلوب التعلم التعاوني؛ والمشاركة الفعّالة؛ باإلضافة على تخليص المتعلم من دوره
السلبي؛ وتنمية مهاراته؛ وادراته؛ وتفكيره بأسلوب منهجي منظم.
وفي عطار التعليم العالي؛ اكتسبت المستحدثاأ التقنيتة أهميتة متاايتدة لتحقيتق متا
يطسمّى باالاتصاد المعرفي لذلك برز تعبير (االاتصاد الرامتي)؛ التذي يعنتي أن هتذا
االاتصاد يعتمد على التقنية الرامية من أجل زيادة معطياأ العملية التعليمية
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؛ وذلك من خال تقديم محتوى علكترونيت ًا يطستهم بشتكل فعّتا فتي مراعتاة الفتروم
الفردية بتين المتعلمتين؛ ويايتد متن أثتر التتعلم وتحستين مخرجاتته .هتذا المحتتوى
اإللكتروني يعتمد تطويره على بناط وحتداأ تعلّتم راميتة؛ يتتم تجميعهتا فتي اواعتد
بيانتتاأ علكترونيتتة ()E-DataBasess؛ أو مستتتودعاأ علكترونيتتة ( )E-Repositories
تطست تمّى مستتتتودعاأ وحتتتداأ التتتتعلم الراميتتتة (الفنتتتتو ؛ 2011م وعبدالباستتتط؛
2011م)؛واد حظي مجا بناط وحداأ التعلم الرامية باهتمتام عتالمي نتيجتة تاايتد
الطلتتب علتتى التتتعلم عبتتر اإلنترنتتت؛ والتتوفرة الهائلتتة فتتي مصتتادر التتتعلم المتاحتتة؛
والحاجة على صناعتها من أجل تختاين وحتداأ التتعلم؛ وعتاحتهتا؛ وععتادة استتخدامها
في تقديم المحتوى اإللكتروني؛ وتوظيفه في عمليتي التعليم والتعلم عبر اإلنترنت
( Eap, Hatala & Gasevic, 2005).
ودعا عدد من المؤتمراأ على ضرورة تنمية االبتكار في التعلتيم العتالي منهتا متؤتمر
"االبتكار في التعليم العالي" الذي أاامته وزارة التعليم العتالي فتي المملكتة العربيتة
السعودية (وزارة التعليم العالي؛ 2014م)؛ لذا يعدّ بنتاط وحتداأ التتعلم الراميتة فتي
ضتتوط التجتتارب العالميتتة ذا أهميتتة بالغتتة لتنميتتة االبتكتتار والقتتدراأ االبتكاريتتة فتتي
المنتاهج التعليميتة بشتكل عتام؛ وفتي الرياضتتياأ بشتكل ختاص لمتا يتميتا بته متتن
طبيعة استداللية تبرز فيه النواحي المنطقية.
ويشير تورانس ( )Torrance, 1974على أن المنتاهج التعليميتة التتي تستتهدف تنميتة
االبتكار والقدراأ االبتكارية ينبغي أن تراعي ادراأ :الطالاتة ()Fluency؛ والمرونتة
))Flexibility؛ واألصالة ))Originality؛ وأن يتوافر فيها خصائص رئيستة؛ هتي :عتدم
االكتما ؛ واالنفتاح والسعي على عنتاج شيط ما واستخدامه في موااف متعددة.
وأكتتد كتتل متتن سيستتيليا وباريوكانتتل وألونستتو ( Sicilia, Barriocanal & Alonso,
)2005على أن وحداأ التعلم الرامية لها دور رئيس فتي عمليتة التتعلم؛ وتعتدا رؤيتة
جديدة تساعد على االبتكار وتنمية القدراأ االبتكارية .وفي الرياضياأ يمكتن القتو
بتتأن الهتتدف األساستتي لتوظيتتف التقنيتتة الراميتتة متتن خاللهتتا؛ يتم ّيتتل فتتي االتصتتا
بالخبراأ الشخصية؛ واالنطالم بها على خبراأ جديدة تجعل المتعلمين يجدون ايمتة
لمتتا يتعلمونتته (ستتيفين؛ 2011م) .ويجتتب فتتتح عتتالم التتتعلم علتتى عتتالمي اليقافتتة
والتقنيتتة بمتتا يييتتر التستتاؤ واالكتشتتاف؛ ومتتن ثتتم االبتكتتار وهتتذا كلتته متتن ختتال
المحتتتوى التعليمتتي؛ وبيئتتة التتتعلم الراميتتة المقترحتتة لتنميتتة الجوانتتب اإليجابيتتة
لتطتتوير المهتتاراأ والقتتدراأ االبتكاريتتة لتتدى الطتتالب الموهتتوبين (الحمتتود؛ 2011م
Parker, 1999).
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ومتتع أن متتن أهتتم أهتتداف مقتترر الرياضتتياأ فتتي الستتنة التحضتتيرية؛ تنميتتة االبتكتتار
والقدراأ االبتكارية الرياضية؛ باإلضافة علتى تنميتة اتدراتهم علتى استتخدام تقنيتة
المعلومتاأ فتي تعلتم الرياضتياأ () NCFAAA, 2014عال أن هنتاك متا يشتير علتى أن
مقترر الرياضتتياأ فتتي الستتنة التحضتتيرية لتتم يتتتوافر فيتته العمتتق المعرفتتي والجانتب
م فتإن مستتوى هتذا المقترر ال
المهاري التذي يضتمن تحقيتق تلتك األهتداف ومتن ثت ّ
يتجاوز المعرفة البحتتة .ويطعتاز هتذا األمتر دراستة محمتود (1432هتت) عتن مشتكالأ
طلبة السنة التحضيرية في الجامعاأ السعودية؛ كمتا أنته متن أهتداف وزارة التعلتيم
االستتتراتيجية لتحقيتتق أهتتداف التحتتو التتوطني  2020رؤيتتة  2030تحستتين البيئتتة
التعليمية المحفاة لالبداع واالبتكار (وثيقة التحو التوطني  2020أحتد بترامج رؤيتة
2030؛ 2016م).
ومن ختال هتذا البحتث؛ ستيتم تصتميم وحتداأ تعلتم راميتة فتي الرياضتياأ تنمّتي
القتتدراأ االبتكاريتتة الرياضتتية لتتدى الطالبتتاأ الموهوبتتاأ فتتي الستتنة التحضتتيرية
بالجامعاأ السعودية.

مشكلة البحث :وفترّأ بعتض الجامعتاأ الستعودية فتي الستنة التحضتيرية وحتداأ أو
نشاطاأ للتعلم التذاتي؛ تركّتا علتى تنميتة القتدراأ الذاتيتة والمواهتب لتدى طالبتاأ
السنة التحضيرية؛ حيث وضعت هذه الجامعاأ خطة للتتعلم التذاتي يططلتب فيهتا متن
الطالباأ عمل مشاريع ذاتية (ضتمن مفترداأ المقترراأ الدراستية أو خارجهتا)؛ تنمتي
ادراأ الطالباأ بما يطحقق أهداف السنة التحضيرية .ومتع هتذه الجهتود؛ فتإن بترامج
السنة التحضيرية تظل ااصرة عن تحقيق أهداف ال تتجاوز المعرفة األساستية .واتد
لوح وجود مشكلة تتميّل في اصور مقرر الرياضياأ عن تلبية احتياجتاأ الطالبتاأ
في السنة التحضيرية؛ وأن المحتوى واألنشطة ال تستيير ادراأ بعض الطالبتاأ؛ وال
تتيح الفرصة لهنّ لممارسة طرم التفكير واالكتشاف؛ وعنما تستتدعي فقتط مهتاراأ
رياضية عجرائية يمكن تطبيقها بطرم ميكانيكية؛ ومن اليابت علمياً؛ أنه عذا لم يكتن
ث بعتض الطالبتاأ علتى
مستوى األنشتطة أعلتى متن مستتوى الطالبتاأ فإنته ال يحت ّ
المشاركة فتي األعمتا االبتكاريتة؛ وعن أحتد األستباب الجوهريتة فتي تتدني ممارستة
الطالباأ للقدراأ االبتكارية في الرياضتياأ؛ أن هتذا المقترر فتي الستنة التحضتيرية
غير مطهيئ لتنمية القدراأ االبتكارية لدى الطالباأ ؛ فمحتوى هتذا المتنهج عتاجا عتن
م أدى علتى تتدني اتدراتهن االبتكاريتة؛ وضتعف دافعيتة
تلبية هذه االحتياجاأ ومن ث ّ
اإلنجتتاز لتتديهن؛ وهتتذا متتا أكدتتته الدراستتة االستتتطالعية التتتي أجريتتت لتقصتتي متتدى
امتالك الطالباأ في السنة التحضيرية للقدراأ االبتكاريتة متن ختال تطبيتق اختبتار
تتتورانس واتتد أثبتتتت الدراستتة تتتدني مستتتوى الطالبتتاأ فتتي ممارستتة القتتدراأ
االبتكارية؛ حيث عن االستمرار في تأدية مهام سطحية ال يؤدي فقط على خلل في
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تحقيق األهتداف المرجتوة متن تتدريس الرياضتياأ؛ وتنميتة القتدراأ االبتكاريتة متن
خاللها .وهنا يؤكد بشكل عام كل من الاكري (2010م)؛ والطاهر (2011م) على أن
االستمرار فتي تأديتة مهتام ستطحية ال يتؤدي فقتط علتى خلتل فتي تحقيتق األهتداف
المرجوة من العملية التعليمية؛ بل يؤدي أيض ًا على هدر مادي وبشري.
وفي تقرير لتوزارة التعلتيم العتالي (1435هتت) عتن الخبتراأ والتجتارب العالميتة فتي
السنة التحضيرية؛ في ضوط المؤتمر الستنوي اليالتث واليالثتين؛ والمنعقتد فتي ستان
دييغو؛ والية كاليفورنيا-أمريكا  15-18فبراير  2014حيث أطوصي فيه بأن المسيرة
األكاديمية للطالب أو الطالبتة تعتمتد علتى المرحلتة التأسيستية المتميلتة فتي الستنة
التحضتتيرية لتتذا وجبتتت العنايتتة بإكستتاب الطتتالب القتتدراأ التتتي ترفتتع استتتعداداتهم
للدراسة الجامعية؛ وهذا ما تقوم به الجامعاأ العالمية.
ولتدعيم مشكلة البحث ونظراً على الة الدراساأ التتي بحيتت فتي الستنة التحضتيرية
في مجا تنمية القدراأ االبتكارية الرياضية في المجتمع المحلي؛ فقد اامت الباحية
بإجراط دراستين استطالعيتين:
الدراســة األولــى :هتتدفت علتتى معرفتتة متتا عذا كانتتت أهتتداف الستتنة التحضتتيرية فتتي
الجامعاأ السعودية تركّا على تنمية االبتكار والقدراأ االبتكارية؛ أم هي مجترد ست ّد
فجوة؛ وذلك من خال تحليل أهداف السنة التحضيرية؛ ومقرر الرياضياأ في الستنة
التحضتتيرية بالجامعتتاأ الستتعودية .واتتد بلتتف عتتدد الجامعتتاأ ( )25جامعتتة ستتعودية؛
حطصرأ من خال المواع الرسمي للتعليم العالي؛ وتوصلت الدراسة على أن  ٪88متن
الجامعاأ السعودية توصي في أهدافها بتنميتة االبتكتار والقتدراأ االبتكاريتة؛ بينمتا
كانت نسبة الجامعاأ التتي تركّتا علتى أن الستنة التحضتيرية مجترد ست ّد فجتوة ٪12
فقط من الجامعاأ السعودية .والرسم البياني التالي يوضح هذه النتائج:
%12

%88
الجامعاأ التي أوصت بتشجيع وتنمية اإلبتكار والقدراأ اإلبتكارية
الجامعاأ التي ترى أن السنة التحضيرية مجرد سد فجوة
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والدراسة الثانية :هدفت على معرفة جدوى هذا البحث الذي يسعى على تنمية القتدراأ
االبتكارية الرياضية لدى الطالباأ الموهوبتاأ فتي الستنة التحضتيرية فتي الجامعتاأ
طبّقتت علتى عينتة اوامهتا ( )10أعضتاط هيئتة تتدريس متن حملتة
السعودية؛ والتتي ط
الدكتوراه في الجامعاأ السعودية؛ اطستموا علتى فئتتين :الفئتة األولتى :المتخصصتين
والمتخصصتتاأ فتتي الرياضتتياأ متتن أاستتام الرياضتتياأ فتتي الجامعتتاأ الستتعودية؛
وعددهم خمسة أعضاط .والفئة اليانية :من المتخصصين والمتخصصاأ فتي منتاهج
وطرم تدريس الرياضياأ فتي الجامعتاأ الستعودية؛ وعتددهم خمستة أعضتاط؛ واتد
توصلت الدراسة على النتائج التالية:
 .1مخرجاأ طالباأ السنة التحضيرية في مقترر الرياضتياأ :مستتوى التحصتيل فتي
الرياضياأ متوسط؛ ال يوجد لدى الطالب/الطالبة ادرة علتى حتل مستائل الرياضتياأ
بطرم مبتكرة؛ المخرجاأ ال يوجد لديها مهارة في حل المسائل الرياضية.
 .2تكمن أهميتة اكتستاب طالبتاأ الستنة التحضتيرية القتدراأ االبتكاريتة الرياضتية:
ضتترورة مطلحتتة؛ أشتتار المتخصصتتون فتتي الرياضتتياأ متتن جامعتتة األميتترة نتتورة بنتتت
عبتتدالرحمن؛ بتتأن هنتتاك خطتتة لوضتتع اختبتتار ختتاص بقتتدراأ الرياضتتياأ بعتتد الستتنة
التحضيرية؛ الرياضياأ تحتاج على حل المسائل بطرم ابتكارية.
 .3من أستباب التة استتفادة طالبتاأ الستنة التحضتيرية متن مقترر الرياضتياأ :عتدم
مالطمة الكتاب المقرر للطالباأ؛ صعوبة المقرر؛ تركيتا المقترر علتى معلومتاأ لست ّد
الفجتتوة بتتين التتتعلم العتتام والعتتالي؛ عتتدم وجتتود محتتتوى مناستتب لتنميتتة القتتدراأ
االبتكارية في المقرر.

ومن ذلك فقد سعى هذا البحث على تنمية القدراأ االبتكارية الرياضية لدى الطالباأ
الموهوباأ من خال وحداأ التعلم الرامية في الرياضياأ.
أسئلة البحث :سعى البحث الحالي على اإلجابة عن السؤالين الرئيسين التاليين:
 .1ما المعايير التصميمية التي تستتخدمها التجتارب العالميتة والتتي يمكتن توظيفهتا
فتتي تصتتميم وحتتداأ التتتعلم الراميتتة فتتي الرياضتتياأ لتنميتتة القتتدراأ االبتكاريتتة
الرياضية لدى الطالباأ الموهوباأ في السنة التحضيرية بالجامعاأ السعوديةا
.2متتا أثتتر وحتتداأ التتتعلم الراميتتة فتتي الرياضتتياأ فتتي تنميتتة القتتدراأ االبتكاريتتة
الرياضية لدى الطالباأ الموهوباأ في السنة التحضيرية بالجامعاأ السعوديةا
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ولالجابة على هذا السؤا تمت االجابة عن األسئلة الفرعية التالية:
 )1ما أثر وحداأ التعلم الرامية فتي الرياضتياأ فتي تنميتة اتدرة الطالاتة الرياضتية
لدى الطالباأ الموهوباأ في السنة التحضيرية بالجامعاأ السعوديةا
 )2ما أثر وحداأ التعلم الرامية فتي الرياضتياأ فتي تنميتة اتدرة المرونتة الرياضتية
لدى الطالباأ الموهوباأ في السنة التحضيرية بالجامعاأ السعوديةا
 )3ما أثر وحداأ التعلم الرامية فتي الرياضتياأ فتي تنميتة اتدرة األصتالة الرياضتية
لدى الطالباأ الموهوباأ في السنة التحضيرية بالجامعاأ السعوديةا
أهداف البحث:
الهدف الترئيس لهتذا البحتث هتو تنميتة القتدراأ االبتكاريتة الرياضتية لتدى الطالبتاأ
الموهوبتتاأ فتتي الستتنة التحضتتيرية بالجامعتتاأ الستتعودية؛ ويتفتترع متتن هتتذا الهتتدف
الرئيس األهداف الفرعية التالية:
 -1ععتتداد اائمتتة بالمعتتايير التصتتميمية لوحتتداأ التتتعلم الراميتتة فتتي ضتتوط التجتتارب
العالمية.
 -2معرفة أثر وحداأ التعلم الرامية فتي الرياضتياأ فتي تنميتة القتدراأ االبتكاريتة
الرياضية لدى الطالباأ الموهوباأ في السنة التحضيرية بالجامعاأ السعودية.

 -3معرفتتة أثتتر وحتتداأ التتتعلم الراميتتة فتتي الرياضتتياأ فتتي تنميتتة اتتدرة الطالاتتة
الرياضية لدى الطالباأ الموهوباأ في السنة التحضيرية بالجامعاأ السعودية.
 -4معرفتتة أثتتر وحتتداأ التتتعلم الراميتتة فتتي الرياضتتياأ فتتي تنميتتة اتتدرة المرونتتة
الرياضية لدى الطالباأ الموهوباأ في السنة التحضيرية بالجامعاأ السعودية.
 -5معرفتتة أثتتر وحتتداأ التتتعلم الراميتتة فتتي الرياضتتياأ فتتي تنميتتة اتتدرة األصتتالة
الرياضية لدى الطالباأ الموهوباأ في السنة التحضيرية بالجامعاأ السعودية.
فروض البحث :استند هذا البحث على الفروض التالية:

 .1ال توجد فروم دالة عحصتائيًّا عنتد مستتوى داللتة ≥

 0.05بتين متوستطي درجتاأ

المجموعتين التجريبية والضابطة لمقياف القتدراأ االبتكاريتة الرياضتية بعتديًّا فتي
ادرة الطالاة الرياضية.
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 .2ال توجد فروم دالتة عحصتائيًّا عنتد مستتوى داللتة ≥

 0.05بتين متوستطي درجتاأ

 .3ال توجد فروم دالتة عحصتائيًّا عنتد مستتوى داللتة ≥

 0.05بتين متوستطي درجتاأ

 .4ال توجد فروم دالتة عحصتائيًّا عنتد مستتوى داللتة ≥

 0.05بتين متوستطي درجتاأ

المجموعتين التجريبية والضابطة لمقياف القتدراأ االبتكاريتة الرياضتية بعتديًّا فتي
ادرة المرونة الرياضية.

المجموعتين التجريبية والضابطة لمقياف القتدراأ االبتكاريتة الرياضتية بعتديًّا فتي
ادرة األصالة الرياضية.

المجموعتين التجريبية والضابطة لمقياف القتدراأ االبتكاريتة الرياضتية بعتديًّا فتي
مجمل القدراأ االبتكارية الرياضية.

أهمية البحث:
تظهر أهمية هذا البحث في جانبين؛ هما:
األهمية النظرية :تكمن األهمية النظرية لهذا البحث فيما يلي:
ما يقدمه من رصد للتراكم العلمتي فتي مجتا تصتميم وحتداأ التتعلم الراميتة فتي
الرياضياأ.
متتا يقدمتته متتن أهتتم المواصتتفاأ التعليميتتة والتقنيتتة لوحتتداأ التتتعلم الراميتتة التتتي
تستخدمه التجارب العالمية في تصميم وحداأ التعلم الرامية.
الحاجة االجتماعية على االبتكار في الرياضياأ؛ عذا وضعنا فتي الحستبان أن موهوبتاأ
السنة التحضيرية أعضاط في مجتمع المستتقبل؛ ويطتواتع متنهن أن يطقتدّمن عستهاماأ
مفيدة لتقدم المجتمع.
ندرة البحوب والدراساأ المتعلقة بهذا الموضوع بعامتة؛ وفتي مجتا الرياضتياأ فتي
التعليم العالي بخاصة.
األهمية التطبيقية :تتميّل في تقديم وحداأ تعلم راميتة لتنميتة القتدراأ االبتكاريتة
الرياضية؛ وهذا من شأنه أن يفيد في التالي:
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 تطتتوير القتتدراأ االبتكاريتتة الرياضتتية لتتدى الطالبتتاأ الموهوبتتاأ فتتي الستتنة
التحضيرية فتي الجامعتاأ الستعودية باستتخدام االتجاهتاأ الحدييتة؛ متن ختال
التعلم اإللكتروني وما يتضمنه من وحداأ التعلّم الرامية.
 ما يقدمه البحث من وحداأ تعلّتم راميتة يمكتن أن تستاعد علتى تنميتة القتدراأ
االبتكاريتتة الرياضتتية لتتدى الطالبتتاأ الموهوبتتاأ فتتي الستتنة التحضتتيرية فتتي
الجامعاأ السعودية.
 اد يفتح هذا البحتث المجتا أمتام بحتوب أخترى مماثلتة فتي بنتاط وحتداأ التتعلم
الرامية من خال المقرراأ المختلفة.

حدود البحث:
أ-الحتتدود الموضتتوعية :تصتتميم وحتتداأ تعلّتتم راميتتة لتنميتتة القتتدراأ االبتكاريتتة
الرياضتتية لتتدى الطالبتتاأ الموهوبتتاأ فتتي الستتنة التحضتتيرية بالجامعتتاأ الستتعودية؛
وتتحتتدد القتتدراأ االبتكاريتتة الرياضتتية فتتي :الطالاتتة الرياضتتية؛ المرونتتة الرياضتية؛
األصالة الرياضية.
ب-الحدود الامانية :تتحدد الحدود الامانيتة لمقترر الرياضتياأ فتي الفصتل الدراستي
اليتتاني متتن العتتام الجتتامعي 1435/1436هتتت؛ التتتي تتتم فيهتتا تحديتتد وااتتع القتتدراأ
االبتكارية للطالباأ الموهوباأ في السنة التحضيرية.
ج-الحدود المكانية :لغرض اياف أثر وحداأ التعلم الرامية التي تم تصميمها؛ فقتد
تم تطبيق الوحداأ الرامية في السنة التحضيرية بجامعة الملك السعود.
مصطلحات البحث:

• وحدات تعلم رقمية ): Digital Learning Objects (DLOs
عرّفها كل من كلودين وعارا ( )Claudine & Ezra, 2010بأنها :كائناأ تعلم تتشكّل
عن طريق تجميع مجموعة من المعلوماأ عبر اإلنترنت؛ ذاأ الصلة بموضوع التعلم
لتحقق الهدف من التعلم.
التعريف اإلجرائي :بناط هيكلي متنظم متن األنشتطة؛ والمتواد؛ والمصتادر اإللكترونيتة
الهادفة لتوسيع المفاهيم؛ وتنمية القدراأ العقلية في مجا تعليم الرياضياأ عبر
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اإلنترنت؛ ويمكتن تقويمته؛ واتد تتم بنتاؤه باستتخدام عتدد متن البترامج اإللكترونيتة
التفاعليتة (بترامج البنتاط والتتأليف اإللكترونتي)؛ ميتلCourse lab, eXe, Lectora, :
Lecture Maker.
• القدرات االبتكارية الرياضية : Mathematical Innovative Abilities
يطعرفها الظاهر (2012م) بأنها :تمكّتن الفترد متن اكتشتاف وظتائف وعالاتاأ جديتدة
تتسم فيها األصالة والجدة من خال أشياط موجودة يطظهرها بشكل رؤى جديدة.
وتطعرف مديحة محمد (2004م) القدراأ االبتكارية الرياضية بأنها :عبارة عتن نشتاط
عقلتتي فتتي مجتتا الرياضتتياأ؛ موجتته نحتتو تكتتوين عالاتتاأ رياضتتية جديتتدة؛ تتجتتاوز
العالااأ المعروفة للمتعلم في مواف رياضتي غيتر نمطتي .وتعكتس هتذه العالاتاأ
الجديدة القدراأ التالية :الطالاة الرياضية؛ والمرونة الرياضية؛ واألصتالة الرياضتية؛
وذلك من خال حل مشكالأ رياضية غير نمطية.
التعريف اإلجرائي :يطقصد بالقدراأ االبتكارية الرياضية في البحث الحالي بأنها :تمكّن
الطالبتتة فتتي الستتنة التحضتتيرية متتن توليتتد وعنتتتاج أفكتتار رياضتتية تمتتتاز بالطالاتتة؛
والمرونتتة؛ واألصتتالة الرياضتتية؛ وتطقتتاف بالتتدرجاأ التتتي تحصتتل عليهتتا الطالبتتة فتتي
مقياف القدراأ االبتكارية الرياضية لمقرر الرياضياأ في السنة التحضيرية.
اإلطار النظري والمفاهيمي والدراسات السابقة:
أوالً :اإلطار النظري والمفاهيمي:

عن بيئة التعلم يجب أن تقوم على أساف تربوي يستند على نظرياأ علمية واتد
أدّى هذا على وجود تحدياأ تواجه استخدام الوحداأ الراميتة فتي العمليتة التعليميتة؛
وتنمية القدراأ االبتكاريتة؛ وبتدون ذلتك فتإن استتخدامها لتن يقتدم أي ايمتة جديتدة
للتتتعلم؛ موازنتتة بتتالطرم التقليديتتة؛ ستتواط متتن حيتتث نتتتائج التتتعلم؛ أو الفاعليتتة؛ أو
التكلفة؛ متا لتم يستتند علتى تلتك النظريتاأ ()Allena & Mugisab, 2010؛ لتذ فقتد
استند هذا البحث نظرياً ومفاهيمياً على مايلي:
 .1وحداأ التعلم الرامية في الرياضياأ.
 .2تنمية القدراأ االبتكارية الرياضية.
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وفيما يلي استعراض لهذين المحاورين- :
 .1وحدات التعلم الرقمية في الرياضيات:
يطعد واين هودنج Wayne Hodingأو من ادّم مصطلح وحداأ التتعلم الراميتة
( )DLOSعام 1994م؛ عندما أطلق على المجموعة العاملة في جمعيتة عدارة التعلتيم
بالحاستب بتتأنهم وحتتداأ تعلتتم ()learning objects؛ معتمتتداً علتتى أن كتتل منهتتا يعت ّد
وحدة رامية مستقلة يمكن استخدامها وععادة استخدامها في مواف تعليمي مستقل
(عبدالباستط؛ 2011م) ؛ وظهتر لمصتطلح وحتداأ التتعلم الراميتة عتدة معتانأ؛ منهتا:
وحتداأ المعرفتة ()Knowledge Objects) (Merrill, 2000؛ ووحتداأ التتعلم القابلتة
إلعتتادة االستتتخدام ( Reusable Learning Objects) (RLOs) (Cisco Systems,
)2001؛ ووحتتداأ المحتتتوى القابلتتة للمشتتاركة ( )Sharable Content Object
)(SCO)(SCORM, 2004؛ ووحتتداأ التعلتتيم اإللكترونتتي( )E-Education Object
)(EEO) (Meng, Stock. & Padilla, 2005؛ وبتعتدد معتاني وحتداأ التتعلم الراميتة
ومصتتطلحاته؛ تعتتددأ تعريفتتاأ البتتاحيين والمختصتتين فتتي هتتذا المجتتا ؛ وتنتتاولوه
باتجاهاأ مختلفة؛ ومن أميلتها التي:
تعريف لجنة المعايير الخاصتة بتكنولوجيتا التتعلم ( LTSC) (Learning Technology
)Standards Committee؛ فقد عرفتها بأنها :كيتان رامتي يمكتن استتخدامه وععتادة
استخدامه لدعم عملية التعلم عبر اإلنترنت (David & Wiley, 2002).
تعريف هارمن وكوهانج ( )Harman & Koohang, 2005بأنها :الوحداأ التتي يمكتن
توصيلها عبر اإلنترنت.
تعريتتف عستتماعيل (2009م) بأنهتتا :عناصتتر؛ أو مصتتادر راميتتة أو غيتتر راميتتة؛ تميتتل
وحداأ متفردة ذاأ معنى تعليمي؛ تطخان في ااعتدة بيانتاأ؛ ويمكتن استتخدامها فتي
أنشطة التعليم والتعلم والتدريب بصورة فاعلة.
تعريف كلودين وعارا ( )Claudine & Ezra, 2010بأنهتا :وحتداأ تعلّتم تتشتكّل عتن
طريق تجميع مجموعة متن المعلومتاأ عبتر اإلنترنتت؛ ذاأ الصتلة بموضتوع التتعلم
لتحقق الهدف من التعلم.
أما هذا البحث؛ فيجمع بتين تلتك االتجاهتاأ؛ ويطعترّف وحتداأ التتعلم الراميتة عجرائيت ًا
بأنهتتا :منظومتتة متكاملتتة لتطتتوير المحتتتوى اإللكترونتتي؛ وتشتتمل مجموعتتة متتن
األنشطة؛ والخبراأ؛ والمواد؛ والمصادر التي توسّع المفاهيم األساسية؛ وتنمي

293

القتتدراأ االبتكاريتتة الرياضتتية؛ باستتتخدام عتتدد متتن البتترامج اإللكترونيتتة التفاعليتتة
(برامج البناط والتأليف اإللكتروني).
مكونات وحدات التعلم الرقمية في الرياضيات:
تطعت ّد وحتتداأ التتتعلم الراميتتة أصتتغر وحتتدة معلومتتاأ؛ وتحتتتوي علتتى عناصتتر تع ّلتتم
تتراوح بين عنصرين على سبعة من عناصر التتعلم؛ وتكتون مستتقلة بتذاتها؛ وتطبنتى
على هدف تعليمي واحد؛ عضافة على أنهتا تحتتوي علتى عناصتر المحتتوى؛ والتمترين؛
والتقويم؛ ويتم تصميم كل وحدة رامية مرة واحتدة؛ وتطستتخدم بتأكير متن طريقتة؛
كما أنها تساعد على توحيد المحتوى؛ وتطصنّف كل وحدة متن وحتداأ التتعلم الراميتة
على:
 مفهوم ( : (Conceptيطستتخدم عنتدما يحتتاج الطتالب علتى تتدريس مجموعتة متناألشياط (الرموز-األفكار-األحداب).

 حقيقة ( Fact):تطستخدم عندما يحتاج الطالب على تدريس نوع واحتد متن معلومتاأمحددة وفريدة.
 عجراط ): (Procedureيطستخدم عندما يحتاج الطالب تعلّم أداط يطستخدم فتي العمتل.وحتى يتم ذلك بنجاح؛ فيجتب أن يكتون اإلجتراط واضتحاً؛ ويجتب أن يتتم تاويتد وحتدة
المعلوماأ ))RIOبتمارين تساعد على تطبيق ما تعلّمه الطالب في الحياة اليومية.
 عملية ): (Processتطستخدم في تعليم كيفية عمل نظام متا؛ وذلتك لتدعم مهتاراأوظيفية أساسية؛ للتأكد من جودة التعلم.
 ااعدة ) : )Principleتطستخدم إلنشاط مهمة وظيفية تتطلّب رأياً وعصتداراً ل حكتام؛أو عندما تكون اإلرشاداأ متوافقة مع حالة العمل (Cisco Systems, 2001).
مميــزات وحــدات الــتعلم الرقميــة فــي الرياضــيات :تتميتتا وحتتداأ التتتعلم الراميتتة فتتي
الرياضياأ بعدد من المميااأ يمكن جمعها فيما يلي:

 أنها عناصر صغيرة مستقلة من المعرفة؛ يمكن تفاعلها؛ وتكرارها؛ وتخاينهتا فتياواعد بياناأ علكترونية )(E-Databasesأو مستودعاأ علكترونيتة )E-Repositories
(
 يمكتتتن تصتتتنيفها ووصتتتفها باستتتتخدام معتتتايير البيانتتتاأ الواصتتتفة ( MetadataStandards).
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 يمكن الوصو عليها من خال عملياأ البحث واالسترجاع. اابلة للتشارك ((Interoperability؛ بصرف النظر عن نوع األجهاة؛ ونطظم التشغيلالمستخدمة.
 يمكن ععتادة استتخدامها فتي موااتف تعليميتة مختلفتة؛ وألغتراض متعتددة لتدعممحتوى التعلم اإللكتروني عبر اإلنترنت وتصميمه.
 لديها هدف تعليمي واضح؛ وتطقدّم متن مؤلتف؛ أو عضتو هيئتة تتدريس؛ أو مصتممتعليمي؛ أو مدرب.
 موثقة لدعم ممارساأ التعليم والتعلم؛ والمحافظة على حقوم الملكية الفكرية. أن ععتتادة استتتخدام ()Reusabilityوحتتداأ التتتعلم الراميتتة تستتاعد المعلمتتين فتتيالتصتتميم التعليمتتي علتتى كيفيتتة اختيتتار الوحتتداأ التتتي تحتتدد مستتتوياأ التفاعتتل؛
وتتناسب مع المستوياأ اإلدراكية للمتعلمين.
 وحداأ التعلم الرامية تطعطي فرصاً أكير فتي التتعلم إلمكانيتة الممارستة العمليتةوالتطبيتق للمفتتاهيم النظريتة متتن ختال التجريتتب & Boskic, 2003; Grunwald
Reddy, 2007; Sicilia, 2003.
ومن منطلق ضرورة تعليم وتعلم الموهوبين بأحدب األستاليب ومستايرة تكنولوجيتا
التعليم؛ فقد تتم تصتميم وحتداأ التتعلم الراميتة فتي مقترر الرياضتياأ فتي تنميتة
القدراأ االبتكارية الرياضية لدى الطالباأ الموهوباأ.
 .2القدراأ االبتكارية الرياضية :يرى جيلفورد أن االبتكار بميابة تنظيماأ تكمن في
عدد من القدراأ العقلية البسيطة؛ ويعتقد أن معظتم القتدراأ االبتكاريتة المعروفتة
هي (المرونتة؛ الطالاتة؛ األصتالة؛ التفاصتيل)؛ كمتا تتم عضتافة بعتدين خترين؛ همتا
(االحتفاظ باالتجاه؛ والحساسية للمشكالأ) .وفيما يلي توضتيح لكتل اتدرة متن هتذه
القدراأ:

 )1الطالاتة :وجتاطأ بعتدد متتن التعريفتاأ؛ منهتا :القتدرة علتتى توليتد عتدد كبيتر متتن
البدائل أو المترادفتاأ أو األفكتار أو المشتكالأ أو االستتعماالأ عنتد االستتجابة لمييتر
معين؛ والسرعة والسهولة في توليدها؛ وهي فتي جوهرهتا عمليتة تتذكر واستتدعاط
اختيارية لمعلوماأ أو خبراأ أو مفاهيم سبق تعلمها (جروان؛ 2012م)؛ أو هي اتدرة
الفرد على التعبيتر بأفكتار عديتدة ومترابطتة فتي فتترة زمنيتة محتددة عنتدما يواجته
مشكلة ما )Arora, 2002).
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 )2المرونة :واد جاطأ بعدة تعريفاأ أيضتاً؛ منهتا :القتدرة علتى عنتتاج أكبتر عتدد متن
األفكار المتنوعة (عبدالجواد؛ 2007م)؛ وتعني عنتاج أفكار جديدة عن طريتق تحويتل
اتجاه التفكير حسب ما يتطلبه المواتف أو المييتر؛ أي رؤيتة المشتكلة أو المواتف متن
زوايا مختلفة (الطيطي؛ 2004م).
 )3األصالة :تم تعريفها بعدد من التعريفاأ؛ منها :تعني الجدة والتفرد وعدم التقليد
(شواهين؛ 2003م)؛ وتتضمن في معناها الميتل علتى تقتديم تتداعياأ بعيتدة؛ فهتي
من ناحية تعني جودة األفكار؛ ومتن ناحيتة أخترى تعنتي النفتاذ علتى تتداعياأ بعيتدة؛
ومتتن ناحيتتة ثاليتتة تعنتتي الجتتدة وعتتدم الشتتيوع فيمتتا يتعلتتق بمنبتته معتتين (عتتويس؛
2003م).
ومن خال تلك التعريفاأ تم التوصل على القدراأ االبتكارية الرياضية:
المرونة الرياضية :ويطقصد بها في هذا البحث أنها :القدرة على توليتد عتدد كبيتر متن
البتتدائل أو المترادفتتاأ أو األفكتتار أو المشتتكالأ؛ والستترعة والستتهولة فتتي توليتتدها؛
واستدعاط معلوماأ أو خبراأ أو مفاهيم سبق تعلمها في الرياضياأ.
الطالاة الرياضية :ويطقصد بالطالاة الرياضية في هذا البحث أنها :القدرة على عنتتاج
أكبر عدد ممكن من الحلو المتنوعة المختلفة؛ عندما يطواجه المتعلم بموااف جديدة
تتصل بمسألة رياضية أو بمواف رياضي.
األصالة الرياضية :ويطقصد بها في هذا البحث :القدرة على عنتاج أفكار وحلو جديتدة
ومتفردة في الرياضياأ.

ثانياً :الدراسات السابقة:
تناولتتت البحتتوب والدراستتاأ موضتتوع هتتذا البحتتث متتن زوايتتا مختلفتتة؛ وأطجريتتت فتتي
مجتمعاأ عربية وأجنبية؛ واد تتم -بعتون اهلل وتوفيقته-حصتر أهتم هتذه الدراستاأ
التي تقترب من الهدف الرئيس للبحث؛ ويمكن تصنيفها على محورين هما:
 .1دراساأ تناولت وحداأ التعلم الرامية في الرياضياأ.

 .2دراساأ تناولت تنمية القدراأ االبتكارية في الرياضياأ.
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وفيما يلي استعراض لتلك الدراساأ:
 .1دراستاأ تناولتت وحتداأ التتعلم الراميتة فتي الرياضتياأ :تعتددأ الدراستاأ التتي
تناولت وحداأ التعلم الرامية؛ واد أثبت عدد منها عيجابية استخدام الوحداأ الراميتة
في عمليتي التعليم والتعلم؛ من هذه الدراساأ ما هتدف علتى تصتميم وبنتاط وحتداأ
تعلتم راميتة ومستتودعاأ الوحتداأ الراميتة ميتل دراستة أمانتدا ( )Amanda, 2009
تصتتميم مستتتودع علكترونتتي عبتتر الويتتب لتختتاين وحتتداأ التتتعلم القابلتتة إلعتتادة
االستخدام في مادة الرياضتياأ؛ والتعترف علتى فاعليتة هتذا المستتودع فتي تصتميم
نماذج لتدريس الرياضياأ لدى المعلمين والمتعلمين في الوالياأ المتحدة األمريكيتة
واد توصلت النتائج على فاعلية المستودع في تشجيع المعلمين علتى تصتميم نمتاذج
الرياضياأ عبر الويب؛ ودراسة هنداوي (2011م) التي هدفت على بناط نموذج مقترح
لمستودع الوحداأ التعليمية الراميتة عبتر اإلنترنتت فتي ضتوط معتايير الجتودة وأثتره
على بعض جوانب التعلم (التحصتيل؛ التفكيتر االبتكتاري؛ االتجتاه) لتدى طتالب كليتة
التربية؛ ومتن أهتم نتتائج الدراستة :وجتود فتروم بتين متوستطي درجتاأ المجموعتة
التجريبية في كل من التطبيقين القبلتي والبعتدي فتي التحصتيل المعرفتي؛ واختبتار
القدرة على التفكير االبتكتاري؛ ومقيتاف االتجتاه الستتخدام المستتودعاأ التعليميتة
الراميتتة لصتتالح التطبيتتق البعتتدي؛ وفتتي الستتيام ذاتتته هتتدفت دراستتة حنتتان خليتتل
(2012م) علتتى بنتتاط مستتتودع وحتتداأ تعلتتم راميتتة لتنميتتة مهتتاراأ ععتتداد االختبتتاراأ
اإللكترونية وتصميم بنوك األسئلة لدى طالب كلية التربية؛ ومن أهم نتائج الدراسة
وجود فروم بين متوسطي درجاأ طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلتي
والبعدي لالختبار التحصيلي لصالح التطبيتق البعتدي؛ ووجتود فتروم فتي متوستطي
درجتتاأ طتتالب المجموعتتة التجريبيتتة فتتي المالحظتتتين القبليتتة والبعديتتة لصتتالح
المالحظة البعدية.
ومتتن تلتتك الدراستتاأ متتا هتتدف علتتى تقتتويم مستتتودعاأ وحتتداأ التتتعلم الراميتتة
ومستتتودعاأ الوحتتداأ الراميتتة ودورهتتا فتتي عمليتتتي التعلتتيم والتتتعلم؛ فقتتد هتتدفت
دراستتة ريتشتتارد وليكتتوك )Richard& Leacock, ( 2004علتتى تقتتويم مستتتودعاأ
الوحتتداأ التعليميتتة الراميتتة للكشتتف عتتن فاعليتتة وأهميتتة استتتخدام المستتتودعاأ
التعليمية الرامية في العملية التعليمية ومن أهم نتائج تلك الدراسة أن جميتع أفتراد
العينة يؤيدون استخدام مستودعاأ الوحداأ التعليمية الرامية حيتث عنهتا تعتد عحتدى
أدواأ التنميتتة المهنيتتة فتتي التتتعلم اإللكترونتتي؛ وتناولتتت دراستتة ستتتوكي وبركليتتت
( )Stuikys & Brauklyte, 2009وحتداأ التتعلم الراميتة القابلتة إلعتادة االستتخدام؛
ودورها في تصتميم المقترراأ اإللكترونيتة وتطويرهتا؛ حيتث أشتار الباحيتان علتى أن
التدريب على تصميم ( )RLOsيفتح فاااً جديدة في التصميم التعليمي للمقرراأ
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اإللكترونيتتة؛ وتتتم استتتخدامه فتتي تصتتميم المقتترراأ اإللكترونيتتة بمراحتتل التعل تيم
المختلفتتة ونتتتج عتتن هتتذا االستتتخدام تحستتين عنتاجيتتة التتتعلم ونوعيتتته وتمكّتتن
المعلمين متن اختيتار الموضتوعاأ التتي تتناستب متع االحتياجتاأ المعرفيتة للطتالب؛
وأوصتتى الباحيتتان بضتترورة االهتمتتام باستتتخدام ( )RLOsفتتي عمليتتاأ التصتتميم
التعليمتتتي للمقتتترراأ اإللكترونيتتتة؛ بينمتتتا بينتتتت دراستتتة بتتتراون وعبتتتاف )2010
( Brown&Abbas,دور المستتتودعاأ الراميتتة فتتي العمليتتة التعليميتتة فتتي جامعتتة
أوكالهوما في الوالياأ المتحدة األمريكية؛ ومن أهم نتائج الدراستة وجتود دور مهتم
للمستودعاأ الرامية في العملية التعليمية في مجا البيولوجي.
فتتي حتتين كشتتفت بعتتض الدراستتاأ عتتن أثتتر وحتتداأ التتتعلم الراميتتة فتتي عمليتتتي
التعلتيم والتتعلم؛ ميتل :دراستة دونتا وأوليفيتا وجيترارد ( Donna, Olivia & Gerard,
)2006التي هدفت على معرفة فاعلية وحداأ التعلم الراميتة فتي الرياضتياأ بتإجراط
مسح عن تجارب المعلمتين والطتالب التذين استتخدموا وحتداأ التتعلم الراميتة التتي
أطلقها مشروع الحكومة في أستراليا بهدف ععداد محتوى يدعم تعلم الطتالب؛ وكتان
من بين تجارب المعلمين استخدام وحتداأ التتعلم الراميتة فتي تعلّتم وحتدة الكستور
والنسبة المئوية في مادة الرياضياأ؛ وخلصت الدراسة على أن وحداأ التعلم الرامية
تستتاعد الطتتالب علتتى االستتتمتاع باألنشتتطة ممتتا يستتاعدهم علتتى أن يتتؤدوا مهتتامهم
التعليمية بطالاة؛ كما هدفت دراسة طلبة (2011م) علتى الكشتف عتن أثتر االختتالف
في تصميم بيئة التعلم القائم على الويب باستخدام مستودع وحداأ التعلم الرامية
على التحصيل الدراسي وتنمية مهاراأ تصميم وعنتاج برمجياأ الوستائط المتعتددة؛
وتوصلت الدراسة على وجتود فتروم بتين متوستطاأ درجتاأ طتالب مجموعتاأ البحتث
اليالب في التطبيق البعدي لالختبتار التحصتيلي لصتالح المجموعتة التجريبيتة األولتى
التي استخدمت مستودع وحداأ التعلم الرامية فتي دراستة موضتوعاأ المقترر؛ كمتا
توجتتد فتتروم بتتين متوستتطاأ درجتتاأ طتتالب مجموعتتاأ البحتتث التتيالب فتتي التطبيتتق
البعتتدي لبطااتتة تقتتويم تصتتميم برمجيتتة الوستتائط المتعتتددة لصتتالح المجموعتتة
التجريبية األولى التي استخدمت مستودع وحداأ التعلم الرامية؛ أيضاً دراسة كحيتل
(2014م) التتتي هتتدفت علتتى الكشتتف عتتن فاعليتتة توظيتتف المستتتودعاأ التعليميتتة
الرامية في تنمية المعرفة التكنولوجية لدى طالب الصتف العاشتر وتنميتة اتجتاههم
نحو مادة التكنولوجيا وكان من أهم نتائج الدراسة وجتود فتروم ذاأ داللتة عحصتائية
بتتين متوستتطي درجتتاأ االختبتتار التحصتتيلي لتتدى طتتالب المجمتتوعتين الضتتابطة
والتجريبيتتة؛ لصتتالح المجموعتتة التجريبيتتة التتتي درستتت وفتتق مستتتودع الوحتتداأ
التعليمية الرامية؛ ووجود فروم ذاأ داللة عحصائية بتين متوستطي درجتاأ مقيتاف
االتجاه نحو مادة التكنولوجيا لدى طتالب المجمتوعتين الضتابطة والتجريبيتة؛ لصتالح
المجموعة التجريبية التي درست وفق مستودع الوحداأ التعليمية الرامية
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؛ وعلى جانب خر عرض عتيم والجريوي (1436هت) وراة عمتل حتو تجربتة التتعلم
اإللكترونتي فتتي عمتتادة الستتنة التحضتتيرية بجامعتة الملتتك ستتعود متتن ختتال حقائتتب
علكترونية للكتب المقررة في السنة التحضيرية؛ وأوصى الباحيان في نهاية وراتهمتا
على ضرورة تفعيل دور التعلم اإللكتروني بعماداأ السنة التحضيرية لتحفيا الطتالب
على التميا واالبتكار.
 .2دراساأ تناولت تنمية القدراأ االبتكارية في الرياضياأ:
نالتتت تنميتتة القتتدراأ االبتكاريتتة اهتمام ت ًا كبيتترًا متتن البتتاحيين والمتخصصتتين ف تي
المناهج بشكل عام وفي مناهج وطرم تدريس الرياضياأ بشكل خاص؛ حيث أطجري
العديد من الدراساأ حولهتا؛ ومتن ذلتك دراستة اامتت بهتا سوستن متوافي (2003م)
هدفت على تنمية القدراأ االبتكاريتة لتدى الطالبتاأ المعلمتاأ فتي استم الرياضتياأ
بكليتتة التربيتتة .ولتحقيتتق هتتذا الهتتدف؛ استتتخدمت اختبتتار تتتورانس لقيتتاف القتتدراأ
االبتكارية وتوصلت في نتائج الدراسة على أن هنتاك فرواتاً ذاأ داللتة عحصتائية بتين
درجتتاأ الطالبتتاأ بتتالمجموعتين فتتي التفكيتتر االبتكتتاري ككتتل وادراتتته الفرعيتتة:
(الطالاة؛ المرونتة؛ األصتالة) عنتد مستتوى داللتة ≥  0.01لصتالح طالبتاأ المجموعتة
التجريبية؛ ما عدا القدرة على التفاصيل؛ ويد هذا على فاعلية اإلنترنت الذي ستاعد
الطالباأ بإعطائهن أكبر عدد من األفكتار الجديتدة والمفيتدة فتي مجتا تخصصتهن؛
وفي السيام ذاته اام كل من بارك وون ( )Park& Kwon, 2006بدراسة هتدفت علتى
وضع برنامج لتنمية التفكير اإلبداعي في الرياضتياأ لتدى طتالب الصتف الستابع فتي
سيؤو ؛ ومن أهم نتائج الدراسة وجود فتروم دالتة عحصتائياً بتين متوستطي درجتاأ
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير اإلبتداعي فتي
مهتتاراأ التفكيتتر اإلبتتداعي ككتتل (المرونتتة؛ الطالاتتة؛ األصتتالة) لصتتالح المجموعتتة
التجريبيتتة؛ كمتتا اتتام خطتتاب (2007م) بدارستتة أثتتر استتتخدام استتتراتيجية متتا وراط
المعرفة في تدريس الرياضياأ على التحصيل لتنمية التفكيتر اإلبتداعي لتدى طتالب
الحلقة اليانية من التعليم األساسي ومن أهتم نتتائج الدراستة :وجتود أثتر الستتخدام
استراتيجية ما وراط المعرفة في تدريس الرياضياأ علتى التحصتيل وتنميتة التفكيتر
اإلبداعي لتدى طتالب المجموعتة التجريبيتة؛ وفتي دراستة أجراهتا كتل متن عيردوجتان
وأكانا Erdogan& Akkana, ( )2009هدفت على تحديد أثر نموذج (فتان هايتل) علتى
التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف السادف؛ ومن أهم نتائج الدراسة فاعلية نمتوذج
(فان هايل) في تنمية التفكير اإلبداعي لتدى طتالب المجموعتة التجريبيتة؛ وتوصتلت
دراسة الحداد (2009م) على فاعلية تصميم برنتامج مقتترح فتي التفاضتل والتكامتل
اائم على أساليب التفكير الرياضي في تنمية اإلبداع لدى الطتالب المعلمتين بشتعبة
الرياضياأ بكلية التربية؛ وعلى النسق ذاته؛ أجرى أبو مايد (2012م) دراسة هدفت
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على معرفة أثر استخدام النمذجة الرياضية في تنميتة مهتاراأ التفكيتر اإلبتداعي فتي
الرياضياأ لدى طالب الصف السادف األساسي؛ وأشارأ النتائج على وجود فتروم ذاأ
داللة احصائية بين متوسطي درجاأ طتالب المجمتوعتين التجريبيتة والضتابطة فتي
التطبيتتق البعتتدي الختبتتار التفكيتتر اإلبتتداعي فتتي مهتتاراأ التفكيتتر اإلبتتداعي ككتتل
(المرونة؛ الطالاة؛ األصالة) لصالح المجموعة التجريبية؛ أيضاً أجرأ أمل القحطتاني
(2012م) بحياً هدف على تنمية التفكير االبتكاري في الرياضياأ؛ من ختال تصتميم
برنامج حاسوبي اائم على الكائنتاأ التعليميتة لوحتدة الهندستة المستتوية؛ وتوصّتل
البحث على أن التدريس باستخدام البرامج الحاسوبية القائمة على الكائناأ التعليميتة
الراميتتة أكيتتر فاعليتتة فتتي تنميتتة التفكيتتر االبتكتتاري بجميتتع فروعتته( :الطالاتتة؛
واألصالة؛ والمرونة)؛ وأظهرأ النتائج كذلك وجود فتروم دالتة عحصتائياً بتين طالبتاأ
المجموعتين التجريبية والضابطة لصتالح المجموعتة التجريبيتة فتي اكتستاب اتدراأ
التفكير االبتكاري في جميع فروعه؛ في حين بينت دراستة مصتطفى (2009م) وااتع
عبتتداع الرياضتتياأ فتتي المتتنهج وفاعليتتة استتتخدام الختترائط المفاهيميتتة وتطويرهتتا
لالبداع لطلبة الصف السابع األساسي؛ وتميلت أدواأ الدراستة فتي اختبتار تحصتيلي؛
واختبار للتفكير اإلبداعي؛ ومن أهم نتائج الدراسة :فاعلية الخرائط المفاهيمية فتي
تطويرها لالبداع لدى طالب المجموعة التجريبية.
منها البحث وإجراءاته:
لما كان البحث الحالي يسعى على بناط وحداأ تعلّم رامية لتنمية القتدراأ االبتكاريتة
الرياضية لدى الطالباأ الموهوباأ في السنة التحضيرية بالجامعتاأ الستعودية؛ فتي
ضوط التجارب العالمية؛ فهو يعد بحي ًا تطويرياً لذا فقد مر بالمراحل التالية:
 .1تحليل الوضع الراهن للقدراأ االبتكارية الرياضية لدى الطالبتاأ الموهوبتاأ فتي
السنة التحضيرية في الجامعاأ السعودية.

 .2تحديد أهم المعايير التصميمية لتصميم وحداأ التعلم الرامية في ضوط التجارب
العالمية لالستفادة منها في بناط وحداأ التعلم الرامية في الرياضتياأ؛ التتي تهتدف
علتتى تنميتتة القتتدراأ االبتكاريتتة الرياضتتية لتتدى الطالبتتاأ الموهوبتتاأ فتتي الستتنة
التحضيرية بالجامعاأ السعودية.
 .3تصتتميم وحتتداأ التتتعلم الراميتتة فتتي الرياضتتياأ وايتتاف أثرهتتا لتنميتتة القتتدراأ
االبتكاريتتة الرياضتتية لتتدى الطالبتتاأ الموهوبتتاأ فتتي الستتنة التحضتتيرية بالجامع تاأ
السعودية في ضوط التجارب العالميتة؛ وبنتا ًط علتى ذلتك استتخدم فيته منتاهج البحتث
التالية:
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 )1المتتنهج الوصتتفي متتن أجتتل ععتتداد اائمتتة بالمعتتايير التصتتميمية لوحتتداأ التتتعلم
الرامية في الرياضياأ في ضوط التجارب العالمية.

 )2المنهج التجريبي (التصميم شبه التجريبي) من أجل تحديد أثتر الوحتداأ الراميتة
في الرياضياأ على تنمية القدراأ االبتكارية الرياضية لدى الطالباأ الموهوباأ فتي
السنة التحضيرية بالجامعاأ السعودية.
مجتمع البحث وعينته :تميل مجتمع البحث في جميتع الطالبتاأ الموهوبتاأ فتي الستنة
التحضيرية بالجامعاأ السعودية؛ وتكونت العينة من الطالباأ الموهوباأ في الستنة
التحضيرية بجامعة الملك سعود (حيث عنها مكتان تطبيتق البحتث)؛ وبلتف عتددهن 38
طالبة موهوبة.
أدوات البحث :في هذا البحث تم استخدام األدواأ التالية:
أوالً :اائمة المواصفاأ والمعايير التعليمية والتقنية وذلك وفق الخطواأ التية:
 .1تحديد الهدف متن بنتاط اائمتة المواصتفاأ والمعتايير التعليميتة والتقنيتة لوحتداأ
التعلم الرامية في الرياضياأ :وهو التوصل على مجموعة من المواصتفاأ والمعتايير
التعليمية والتقنية التي يتم مراعاتها عند تصميم واستخدام وحتداأ التتعلم الراميتة
في الرياضياأ.
 .2تحديد مصادر اشتتقام اائمتة المواصتفاأ والمعتايير التعليميتة والتقنيتة لوحتداأ
التعلم الراميتة فتي الرياضتياأ :فقتد تتم تحليتل األطتر النظريتة والتجتارب العالميتة
واالستتتعانة بهتتا فتتي بنتتاط اائمتتة المواصتتفاأ والمعتتايير التعليميتتة والتقنيتتة لوحتداأ
التعلم الرامية في الرياضياأ.
 .3ععداد الصورة المبدئية لقائمة المواصتفاأ والمعتايير التعليميتة والتقنيتة لوحتداأ
التعلم الرامية في الرياضياأ :من خال تحليل األطر النظرية والتجارب العالمية تتم
التوصل على صورة مبدئية بقائمة المواصفاأ والمعايير التعليميتة والتقنيتة لوحتداأ
التعلم الرامية؛ واد تم جمع المعايير التي اشتقت من هتذه المصتادر والتتي تتناستب
مع طبيعة تعليم وتعلم الرياضياأ؛ واد بلف عتددها ( )35معيتاراً تتم تصتنيفها علتى
النحو التالي:
 )1المعتتايير التعليميتتة :والتتتي بلتتف عتتددها ( )20معيتتارا موزعتتة علتتى أربعتتة مجتتاالأ
(تحديد األهداف التعليمية؛ المحتوى التعليمي؛ األنشطة التعليمية؛ تقويم المتعلم).
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 )2المعتايير التقنيتة (الفنيتة) :والتتي بلتف عتددها ( )15معيتاراً موزعتة علتى مجتالين
(تصميم الوحدة وطرم العرض؛ التشغيل والتوجيه واستراتيجياأ البحث).

 .4عتترض اائمتتة المواصتتفاأ والمعتتايير التعليميتتة والتقنيتتة علتتى األستتاتذة الخبتراط
والمتخصصين :بعد االنتهاط من ععداد الصورة األوليتة لقائمتة المواصتفاأ والمعتايير
التعليمية والتقنية في الرياضياأ؛ تم عرضها على مجموعة من المحكمين.
 .5المعالجة اإلحصتائية الستتجاباأ الخبتراط والمتخصصتين علتى اائمتة المواصتفاأ
والمعتايير التعليميتة والتقنيتتة لوحتداأ التتتعلم الراميتة فتي الرياضتتياأ :تتم معالجتتة
استجاباأ المحكمين عحصائياً لتحديد النستبة المئويتة لالستتجاباأ؛ والتوزن النستبي
لكل معيار؛ ومدى أهمية كل معيار من المعايير.
ثانياً :أداة اياف القدراأ االبتكارية الرياضية؛ وتم بناط هذا المقياف؛ وفق الخطواأ
التية:
 .1تحديتتد الهتتدف متتن المقيتتاف :يستتتهدف المقيتتاف تحديتتد القتتدراأ االبتكاريتتة
الرياضية لدى الطالباأ الموهوباأ في السنة التحضيرية بالجامعاأ السعودية.
 .2تحديتتد شتتكل المقيتتاف ومحتتتواه وطريقتتة صتتياغة مفرداتتته :بعتتد االطتتالع علتتى
المقاييس العالمية التي تناولتت ايتاف القتدراأ االبتكاريتة ميتل :مقيتاف تتورانس
ومقياف جارندر للقدراأ االبتكارية.
 .3تحديد تعليماأ المقياف :روعي في المقياف أن تكون تعليماأ المقياف متوجاة
وواضحة بحيث تشمل :بياناأ خاصة بالطالبة والهدف من المقياف.
 .4التحقق من صدم المقياف :واد تم التحقق من صدم المقياف كالتي:

أ .الصتتدم الظتتاهري (صتتدم المحكمتتين) :تتتم عتترض المقيتتاف علتتى مجموعتتة متتن
المحكمتين بهتتدف تحكيمتته وعبتتداط التترأي حتو كفايتتته ومناستتبته لمستتتوى الطالبتاأ
الموهوباأ في السنة التحضيرية؛ وبعد التحكيم حصلت جميع المفرداأ علتى نستبة
تأييد  ٪ 93من راط المحكمتين؛ وبنتا ًط عليته تتم اإلبقتاط علتى جميتع الفقتراأ؛ وبتذلك
يكون اد تحقق الصدم الظاهري للمقياف.
ب .صدم االتسام الداخلي :بلغت ايمة معامل ارتباط بيرسون ( )0.77مما يشير على
عيجابية االرتباط بين مفرداأ المقيتاف والمقيتاف نفسته؛ وبتذلك يكتون اتد تحقتق
صدم االتسام الداخلي للمقياف.

302

 .5حساب معامل ثباأ المقياف :تم حساب ثباأ المقياف بطريقتين:
أ .طريقة ألفا كرونبا  : Alpha's Chronbachبلف معامتل ألفتا لليبتاأ ( )0.77ممتا
يؤكد ثباأ المقياف.
ب .طريقة التجائة النصفية  : Half Splitواد بلف معامتل ارتبتاط ستبيرمان وبتراون
( )0.79مما يشير على ثباأ المقياف.
متغيرات البحث :تميلت متغيراأ البحث في التي:
 -1المتغير المستقل :وهو متغير طريقة التعلم.
-2المتغير التابع :وهو متغير القدراأ االبتكارية الرياضية.
-3المتغيراأ التي يتم ضبطها ابل التجربة:
 العمر الامني للطالباأ الموهوباأ :هذا المتغير ال يلتام لته ايتاف للفتروم بتين
المتوسطاأ للمجموعتين التجريبية والضتابطة ألن جميتع الطالبتاأ الموهوبتاأ
هن من طالباأ السنة التحضيرية.

 المحتتتوى التعليمتتي :أنشتتطة عثرائيتتة فتتي مقتترر الرياضتتياأ للستتنة التحضتتيرية
بالجامعاأ السعودية.
 القدراأ االبتكارية الرياضية لدى الطالباأ الموهوباأ (التطبيق القبلي لمقياف
القدراأ االبتكاريتة الرياضتية) :تتم ايتاف الفتروم بتين المجمتوعتين الضتابطة
والتجريبيتتتة باستتتتخدام اختبتتتار (أ) T-testلمعرفتتتة الفتتتروم القبليتتتة بتتتين
المجمتوعتين الضتتابطة والتجريبيتتة فتتي مقيتتاف القتتدراأ االبتكاريتتة الرياضتية؛
ويوضح جدو ( )1-3نتائج اختبار (أ):
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جدول ()1-3
داللة الفروق القبلية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في القدرات االبتكارية الرياضية
المتوسط

االنحراف
المعياري
2.19

القدراأ

المجموعة

الطالاة
الرياضية

الضابطة

19.69

التجريبية

19.44

2.95

الضابطة

17.75

1.38

التجريبية

18.16

1.80

الضابطة

27.89

3.88

التجريبية

27.06

4.11

الضابطة

69.97

5.55

التجريبية

69.78

5.02

المرونة
الرياضية
األصالة
الرياضية
مجمل القدراأ
االبتكارية
الرياضية

اختبار
(أ)

مستوى
الداللة

داللة
الفروم

0.51

0.78

غير دالة

1.22

0.22

غير دالة

1.97

0.32

غير دالة

0.38

0.56

غير دالة

يتضح من جدو ( )1-3أن مستوى الداللة لقدرة الطالاة الرياضية بلف ( )0.78وهتو
أكبتتر متتن مستتتوى الداللتتة ( )0.05كمتتا أن ايمتتة (أ) المحستتوبة أاتتل متتن ايمتهتتا
الجدوليتتة ممتتا يتتد علتتى عتتدم وجتتود فتتروم ذاأ داللتتة عحصتتائية بتتين المجمتتوعتين
التجريبيتتة والضتتابطة؛ ويعنتتي ذلتتك تكتتافؤ المجمتتوعتين فتتي هتتذه القتتدرة؛ كمتتا بلتتف
مستوى الداللة لقدرة المرونة الرياضية ( )0.22مما يد على عتدم وجتود فتروم ذاأ
داللتتتة عحصتتتائية بتتتين المجمتتتوعتين التجريبيتتتة والضتتتابطة ويعنتتتي ذلتتتك تكتتتافؤ
المجموعتين في هذه القدرة؛ ويتبين أن مستوى الداللة لقدرة األصالة الرياضية بلتف
( )0.32مما يد على عتدم وجتود فتروم دالتة عحصتائي ًا بتين المجمتوعتين التجريبيتة
والضابطة ويعني ذلك تكافؤ المجمتوعتين فتي هتذه القتدرة؛ وفتي مجمتل القتدراأ
االبتكارية الرياضية بلف مستوى الداللة ( )0.56مما يد على عدم وجتود فتروم دالتة
عحصائياً بين المجموعتين التجريبية والضابطة ويعني ذلك تكافؤ المجمتوعتين فتي
مجمل القدراأ االبتكارية الرياضية.
-4المتغيراأ الدخيلة (المحتملتة) :اختتالف مستتوياأ الطالبتاأ الموهوبتاأ الخارجيتة
(ميل :الحالة االجتماعية والحالة االاتصادية) و ثتار ردود الفعتل لالجتراطاأ التجريبيتة
(ميل :الدافعية أو اإليحاط باألفضلية).
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تصميم وحدات التعلم الرقمية :تم تصميم وحداأ التعلم الرامية على النحو التي:
أوالً :تحديد نموذج التصميم التعليمي لوحتداأ التتعلم الراميتة :تتم تصتميم وحتداأ
التتعلم الراميتة بنتا ًط علتى النمتوذج العتام للتصتميم التعليمتي ADDIE Model؛ متع
عجتتراط بعتتض التعتتديالأ بمتتا يتناستتب متتع تصتتميم وحتتداأ التتتعلم الراميتتة فتتي
الرياضياأ؛ ويتكون النموذج من خمس مراحل رئيسة كما في الشكل (:)1 -3

الشكل ( )1 -3النموذج العام للتصميم التعليمي ))ADDIE Model

ثانياً :تصميم المحتوى التعليمي وعنتاجه :تم تصميم وعنتاج وحتداأ التتعلم الراميتة
كمحتوى تعليمي.
خطوات تطبيق البحث :ولالجابة عن أسئلة البحث؛ فإن عجراطاأ البحث تمت كما يأتي:

 .1ععداد اائمة بالمعايير التصميمية المتعلقة بتصتميم وحتداأ التتعلم الراميتة فتي
ضوط التجارب العالمية.
 .2تحديد مجتمع البحث؛ وعينته.
 .3تقسيم عينة البحث على مجموعتين (تجريبية وضابطة).
 .4تدريب الطالباأ الموهوباأ في السنة التحضيرية على استخدام الوحداأ الرامية
في الرياضياأ.
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 .5تطبيق مقياف القدراأ االبتكارية الرياضية ابلياً على عينة البحث ابل التعترض
للمعالجة التجريبية.

 .6عجراط التجربة في تطبيق وحداأ التعلم الرامية على عينة البحث.
 .7تطبيق مقياف القدراأ االبتكارية الرياضية بعدي ًا على عينة البحث.
 .8تحليل البياناأ باألساليب اإلحصائية المناسبة واستخراج النتائج.
األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث :اطستخدم في هذا البحث عدداً من األستاليب
اإلحصائية لتحقيق أهداف البحث:
.1اإلحصاط الوصفي من تكراراأ؛ ونسب مئوية.
.2مقتتاييس الناعتتة المركايتتة ميتتل (المتوستتط )Mean؛ و(االنحتتراف المعيتتاري Std.
) Deviationللقياسين القبلي والبعدي لمقياف القدراأ االبتكارية الرياضية.
.3معامل االرتباط التتابعي ( Product momentلبيرستون  (Pearsonللتحقتق متن
صدم االتسام الداخلي لمقياف القدراأ االبتكارية الرياضية.

.4معامل (ألفا كرونبتا  (Alpha's Chronbachللتحقتق متن ثبتاأ مقيتاف القتدراأ
االبتكارية الرياضية.
.5معامل ارتباط سبيرمان وبراون &  Spearman Index Brownللتحقق من ثبتاأ
المقياف.
.6اختبار (أ ) T-testلتحديد الفتروم والداللتة اإلحصتائية بتين درجتاأ المجمتوعتين
التجريبية والضابطة.
-4نتائا البحث ومناقشتها:
اإلجابة عن السؤا األو :
"ما المعايير التصميمية التي تستخدمها التجارب العالمية والتي يمكتن توظيفهتا فتي
تصميم وحداأ التعلم الرامية في الرياضتياأ لتنميتة القتدراأ االبتكاريتة الرياضتية
لدى الطالباأ الموهوباأ في السنة التحضيرية بالجامعاأ السعوديةا"
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جدول ()1-4
التكرارات والنسب المئوية واألوزان النسبية للمعايير التصميمية المستخدمة في تصميم وحدات
التعلم الرقمية في الرياضيات
المجا

م

محدود غير الوزن
مهم
المعيار التصميمي
األهمية مهم النسبي
أوالً :المعايير التعليمية

النسبة

تهدف وحداأ التعلم
1

الرامية على تحقيق

األهداف التعليمية لمقرر

أ

9

2

1

85

٪85

تحديد األهداف التعليمية

الرياضياأ بكفاطة

2

ترتبط أهداف وحداأ
التعلم الرامية بأهداف
الرياضياأ في السنة
التحضيرية

أ

3

تنمي وحداأ التعلم
الرامية مهاراأ البحث
واالستكشاف

أ

4

تنمي وحداأ التعلم
الرامية مهاراأ التعلم
الذاتي

أ

5

تنمي وحداأ التعلم
الرامية القدراأ
االبتكارية في الرياضياأ

أ
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10

10

8

11

1

2

2

1

1

0

2

0

92

92

85

96

٪92

٪92

٪85

٪96

المحتوى التعليمي

يناسب محتوى وحداأ التعلم
الرامية مستوى المتعلمين
وخبراتهم

أ

10

1

1

88

٪88

7

يرتبط المحتوى بأهداف مقرر
الرياضياأ

أ

9

1

2

88

٪88

8

يشتمل المحتوى على عروض
متعددة للوااع

أ

8

2

2

77

٪77

11

1

0

96

٪96

6

9

يشتمل المحتوى على أميلة
وتطبيقاأ متنوعة وكافية

10

يراعى في عرض المحتوى

األنشطة التعليمية

المرونة والتكامل والترابط

11

12

أ

أ

9

2

1

88

٪88

تتمركا األنشطة التعليمية في
وحداأ التعلم الرامية حو
المتعلم ودوره اإليجابي

أ

9

1

2

85

٪85

يعطى البرنامج للمتعلمين
الوات الكافي للتفكير واإلجابة

أ

8

2

2

77

٪77
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13

تقدم وحداأ التعلم الرامية عناصر
ومعلوماأ تجيب عن أسئلة
واستفساراأ المتعلم

أ

14

9

1

2

85

٪85

تسمح للمتعلم بإعادة تنظيم بنية
الموضوع وعناصره وربطها معًا بما
يناسب المواف التعليمي

أ

10

1

1

88

٪88

15

تسمح للمتعلم بإدخا ملفاأ
النصوص والصور والصوأ والرسوم

أ

9

2

1

88

٪88

16

تشتمل وحداأ التعلم الرامية على
أسئلة وتدريباأ للتقويم الذاتي
المستمر

أ

9

3

0

88

٪88

17

األسئلة والتدريباأ متنوعة وشاملة

أ

8

2

2

77

٪77

18

األسئلة والتدريباأ تيير مهاراأ
التفكير العليا

أ

10

2

0

92

٪92

19

تعطى وحداأ التعلم الرامية الفرصة
للمتعلم بالرجوع وععادة الحل

أ

9

2

1

88

٪88

20

تعطى الوحداأ التفسير العلمي بعد
فشل المتعلم في المحاولة اليالية

أ

8

2

2

85

٪85
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ثانياً :المعايير التقنية (الفنية)

التشغيل والتوجيه واستراتيجياأ البحث

تصميم الوحدة وطرم العرض

1

تظهر النصوص المكتوبة بشكل واضح ومقروط
على الشاشة

أ

9

3

0

٪85 85

أ

9

2

1

٪88 88

3

المسافة بين السطور مناسبة

أ

9

1

2

٪85 85

4

العناوين اصيرة ومعبرة

أ

8

2

2

٪77 77

أ

9

2

1

٪88 88

6

تصميم وحداأ التعلم الرامية بطريقة سهلة
االستخدام بالنسبة للمستخدمين الجدد

أ

10

1

1

٪92 92

7

تشتمل وحداأ التعلم الرامية على طرم وأساليب
متعددة لتقديم المساعدة للمتعلم عند الحاجة عليها

أ

9

3

0

٪88 88

8

9

2

بنط الكتابة واضح ومناسب

تعرض الصور والرسوم بشكل وظيفي ومتكامل مع
5
النصوص على الشاشة

تشمل واجهة الوحداأ على اوائم خياراأ فاعلة
تساعد المتعلمين على االختيار والوصو على
المعلوماأ

أ

10

2

0

٪92 92

يطعتمد في تصميم اوائم الخياراأ على األيقوناأ؛
باإلضافة على الكلماأ المكتوبة

أ

8

2

2

٪77 77

تشتمل الواجهة على استراتيجياأ البحث والخطواأ
10
التي يتبعها المتعلم في البحث عن المعلوماأ

أ

9

3

0

٪88 88
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التشغيل والتوجيه واستراتيجياأ البحث

11
12
13
14
15

يسهل على المتعلم التنقل
بين الوحداأ المختلفة
يتمكن المتعلم من االنتقا
على اائمة الخياراأ وبين
الوحداأ بسهولة
تتصف واجهة االستخدام
بالبساطة واالاتصار على ما
هو ضروري
تتصف خياراأ الواجهة
ومفاتيحها باليباأ في مكانها
مع كل الشاشاأ
توضح تركيب بنية
النصوص والوسائل وطرم
الربط بين الوحداأ

أ

9

2

1

85

٪85

أ

9

3

0

85

٪85

أ

10

2

0

88

٪88

أ

10

1

1

88

٪88

أ

8

2

2

85

٪85

يتضتتح متتن جتتدو ( )1-4أن جميتتع المعتتايير تراوحتتت األوزان النستتبية لهتتا بتتين ()96
و()77؛ وجاط في مقدمتها معايير تحديد األهداف ومعايير المحتوى التعليمي مما يد
علتتى أهميتتة هتتذه المجتتاالأ متتن المعتتايير فتتي تصتتميم وحتتداأ التتتعلم الراميتتة فتتي
الرياضياأ؛ ويتضح أن النستب المئويتة للمعتايير والتتي تميلتت فتي التتي -:بالنستبة
للمحور األو  :المعتايير التعليميتة :المجتا األو (تحديـد األهـداف التعليميـة) حصتلت
أغلتتب معتتايير هتتذا المجتتا علتتى نستتبة تراوحتتت بتتين  ٪85و  ٪96متتن موافقتتة
المحكمين؛ المجا الياني (المحتوى التعليمي) حصلت أغلب معتايير هتذا المجتا علتى
نسبة تراوحت بين  ٪77و  ٪96من موافقة المحكمين ألهمية تلك المعتايير؛ المجتا
اليالتث (األنشــطة التعليميــة) حصتتلت أغلتتب معتتايير هتتذا المجتتا علتتى نستتبة تراوحتتت
بين ٪77و  ٪88من موافقة المحكمين ألهمية تلك المعايير؛ المجتا الرابتع (تقتويم
المتعلم) :حصلت أغلب معايير هذا المجا على نستبة تراوحتت بتين  ٪77و ٪92متن
موافقة المحكمين ألهمية تلك المعايير.
أما النسبة للمحور الياني :المعايير التقنيتة (الفنيتة)- :المجتا األو (تصـميم الوحـدة
وطرق العرض) حصلت أغلب معايير هذا المجا على نستبة تراوحتت بتين  ٪77و٪92
متتن موافقتتة المحكمتتين ألهميتتة تلتتك المعتتايير؛ المجتتا اليتتاني (التشــغيل والتوجيــه
واستراتيجيات البحث) حصلت أغلب معايير هذا المجا على نستبة تراوحتت بتين ٪85
و ٪88متتن موافقتتة المحكمتتين ألهميتتة تلتتك المعتتايير .وبتتالنظر علتتى جميتتع المعتتايير
السابقة لتوح أن جميعهتا اتد حظتي بتأوزان نستبية ومتوستطاأ حستابية مرتفعتة
ومقبولة مما يد على أهميتها لتصميم وحداأ التعلم الرامية في الرياضياأ
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؛ وبنتتاطً علتتى هتتذه النتتتائج يمكتتن اتختتاذ هتتذه المعتتايير عنتتد تصتتميم وحتتداأ التتتعلم
الراميتتة متتع ضتترورة األختتذ بعتتين االعتبتتار أهميتتة مراعتتاة أستتس التصتتميم الفعتتا
لوحداأ التعلم الراميتة لايتادة كفاطتهتا ومتعتهتا فتي عمليتة التتعلم؛ باإلضتافة علتى
االهتمام بانتقاط المحتوى التعليمي بواسطة خبراط متخصصين لضمان الحياد وعتدم
التحيا في عرض المعلوماأ.
اإلجابة عن السؤال الرئيس الثاني" :ما أثر وحداأ التعلم الرامية في الرياضتياأ علتى
تنمية القدراأ االبتكارية الرياضية لدى الطالباأ الموهوبتاأ فتي الستنة التحضتيرية
بالجامعاأ الستعوديةا" ولالجابتة عتن هتذا الستؤا تتم اختبتار صتحة فتروض البحتث
وذلك على النحو التالي:

اختبار ةحة الفرض األول والذي ينص علتى أنته "ال توجتد فتروم دالتة عحصتائياً عنتد

مستتتوى داللتتة ≥  0.05بتتين متوستتطي درجتتاأ المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة
لمقياف القدراأ االبتكارية الرياضية بعدياً فتي اتدرة الطالاتة الرياضتية"؛ والختبتار
صحة هذا الفرض تتم حستاب المتوستطاأ واالنحرافتاأ المعياريتة واتيم اختبتار (أ)
لدرجاأ المقياف لكل من المجموعتين في القياف البعدي لقدرة الطالاة الرياضية؛
كما هو موضح في جدو (:)2-4
داللة الفروق البعدية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في قدرة الطالقة الرياضية
المجموعة

المتوف
ط

االنحراف
المعياري

الضابطة

12.78

1.48

التجريبية

15.67

2.65

اختبار
(أ)
3.74

مستوى
الداللة
0.03

داللة
الفروم
دالة

يتضتتح متتن جتتدو ( )2-4أن الفتتروم بتتين متوستتطي درجتتاأ القيتتاف البعتتدي لقتتدرة
الطالاة الرياضية دالة عحصائياً عند مستوى ()0.03؛ و يمكن مالحظة اتجتاه الفتروم
لصالح المجموعة التجريبية وبذلك يتم رفض الفترض الصتفري والقبتو بتالفرض
األو

للبحث الذي ينص علتى أنته "توجتد فتروم دالتة عحصتائياً عنتد مستتوى داللتة ≥

 0.05بين متوستطي درجتاأ المجمتوعتين التجريبيتة والضتابطة لمقيتاف القتدراأ
االبتكارية الرياضية بعدي ًا في ادرة الطالاة الرياضية لصالح المجموعتة التجريبيتة"؛
وذلك يشير على األثر اإليجابي الستخدام وحداأ التتعلم الراميتة فتي تنميتة القتدراأ
االبتكاريتتة الرياضتتية لتتدى الطالبتتاأ الموهوبتتاأ فتتي الستتنة التحضتتيرية بالجامع تاأ
السعودية.
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اختبار ةحة الفرض الثاني والذي يتنص علتى أنته "ال توجتد فتروم دالتة عحصتائياً عنتد
مستتتوى داللتتة ≥  0.05بتتين متوستتطي درجتتاأ المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة
لمقياف القدراأ االبتكارية الرياضية بعدياً فتي اتدرة المرونتة الرياضتية"؛ والختبتار
صحة هذا الفرض تتم حستاب المتوستطاأ واالنحرافتاأ المعياريتة واتيم اختبتار (أ)
لدرجاأ المقياف لكل من المجموعتين في القياف البعدي لقدرة المرونة الرياضتية؛
كما هو موضح في جدو (:)3-4
جدول ()3-4
داللة الفروق البعدية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في قدرة المرونة الرياضية
المجموعة

المتوسط

االنحراف
المعياري

الضابطة

15.78

1.48

التجريبية

19.67

2.05

اختبار
(أ)
10.74

مستوى
الداللة
0.03

داللة
الفروم
دالة

يتضتتح متتن جتتدو ( )3-4أن الفتتروم بتتين متوستتطي درجتتاأ القيتتاف البعتتدي لقتتدرة
المرونة الرياضية هي فتروم دالتة عحصتائياً عنتد مستتوى ()0.03؛ و يمكتن مالحظتة
اتجتتاه الفتتروم لصتتالح المجموعتتة التجريبيتتة وبتتذلك يتتتم رفتتض الفتترض الصتتفري
والقبو بالفرض البديل الذي ينص على أنه "توجد فروم دالة عحصائياً عند مستوى

داللتتة ≥  0.05بتتين متوستتطي درجتتاأ المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة لمقيتتاف
القدراأ االبتكارية الرياضتية بعتدي ًا فتي اتدرة المرونتة الرياضتية لصتالح المجموعتة
التجريبية" ؛ وذلتك يشتير علتى األثتر اإليجتابي الستتخدام وحتداأ التتعلم الراميتة فتي
تنمية القدراأ االبتكارية الرياضية لدى الطالباأ الموهوبتاأ فتي الستنة التحضتيرية
بالجامعاأ السعودية.

اختبار ةحة الفرض الثالث والذي يتنص علتى أنته "ال توجتد فتروم دالتة عحصتائي ًا عنتد
مستتتوى داللتتة ≥  0.05بتتين متوستتطي درجتتاأ المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة
لمقياف القدراأ االبتكارية الرياضية بعدياً فتي اتدرة األصتالة الرياضتية"؛ والختبتار
صحة هذا الفرض تتم حستاب المتوستطاأ واالنحرافتاأ المعياريتة واتيم اختبتار (أ)
لدرجاأ تحصيل كل من المجموعتين في القياف البعتدي لقتدرة األصتالة الرياضتية؛
كما يشير جدو (:)4-4

313

جدول ()4-4
داللة الفروق البعدية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في قدرة األةالة الرياضية
المجموعة

المتوسط

االنحراف
المعياري

الضابطة

31.78

2.48

التجريبية

43.67

1.05

اختبار
(أ)
3.74

مستوى
الداللة
0.04

داللة
الفروم
دالة

يشتتير جتتدو ( )4-4علتتى أن الفتتروم بتتين متوستتطي درجتتاأ القيتتاف البعتتدي لقتتدرة
األصالة الرياضية هي فتروم دالتة عحصتائياً عنتد مستتوى ()0.04؛ و يمكتن مالحظتة
اتجتتاه الفتتروم لصتتالح المجموعتتة التجريبيتتة وبتتذلك يتتتم رفتتض الفتترض الصتتفري
والقبو بالفرض البديل الذي ينص على أنه "توجد فروم دالة عحصائياً عند مستوى

داللتتة ≥  0.05بتتين متوستتطي درجتتاأ المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة لمقيتتاف
القدراأ االبتكارية الرياضتية بعتدي ًا فتي اتدرة األصتالة الرياضتية لصتالح المجموعتة
التجريبية" ؛ وذلتك يشتير علتى األثتر اإليجتابي الستتخدام وحتداأ التتعلم الراميتة فتي
تنمية القدراأ االبتكارية الرياضية لدى الطالباأ الموهوبتاأ فتي الستنة التحضتيرية
بالجامعاأ السعودية.
اختبار صحة الفرض الرابع والذي ينص على أنه "ال توجد فروم دالتة عحصتائياً عنتد

مستتتوى داللتتة ≥  0.05بتتين متوستتطي درجتتاأ المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة
لمقيتتتاف القتتتدراأ االبتكاريتتتة الرياضتتتية بعتتتدياً فتتتي مجمتتتل القتتتدراأ االبتكاريتتتة
الرياضية"؛ والختبار صحة هذا الفرض تم حساب المتوسطاأ واالنحرافاأ المعياريتة
وايم اختبار (أ) لدرجاأ كل من المجموعتين في االختبار التحصيلي البعتدي؛ ويبتين
ذلك جدو (:)5-4
جدول ()5-4
داللة الفروق البعدية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في مجمل القدرات االبتكارية الرياضية
المجموعة

المتوف
ط

االنحراف
المعياري

الضابطة

82.78

15.48

التجريبية

112.67

18.65
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اختبار
(أ)
3.47

مستوى
الداللة
0.02

داللة
الفروم
دالة

يتضح من جتدو ( )5-4أن الفتروم بتين متوستطي درجتاأ القيتاف البعتدي لمجمتل
القدراأ االبتكارية الرياضية هي فروم دالة عحصتائي ًا عنتد مستتوى ()0.02؛ و يمكتن
مالحظتتة اتجتتاه الفتتروم لصتتالح المجموعتتة التجريبيتتة وبتتذلك يتتتم رفتتض الفتترض
الصفري والقبو بالفرض البديل الذي ينص علتى أنته "توجتد فتروم دالتة عحصتائيًا
عند مستوى داللة ≥  0.05بين متوسطي درجاأ المجموعتين التجريبيتة والضتابطة
لمقياف القدراأ االبتكارية الرياضية بعدياً في مجمل القدراأ االبتكاريتة الرياضتية
لصالح المجموعة التجريبية"؛ وذلك يشير على األثر اإليجابي الستخدام وحداأ التعلم
الرامية في تنمية القدراأ االبتكارية الرياضية لدى الطالباأ الموهوبتاأ فتي الستنة
التحضيرية بالجامعاأ السعودية.

خالصة النتائج ومنااشتها :فيما يأتي منااشة أهم النتتائج التتي توصتل عليهتا البحتث
حتتو أثتتر وحتتداأ التتتعلم الراميتتة فتتي الرياضتتياأ علتتى تنميتتة القتتدراأ االبتكاريتتة
الرياضتتية لتتدى الطالبتتاأ الموهوبتتاأ فتتي الستتنة التحضتتيرية بالجامعتتاأ الستتعودية؛
وذلك على النحو التي :اد ترجع النتيجة في ضعف القدراأ االبتكارية الرياضية لتدى
الطالبتاأ الموهوبتاأ فتي الستنة التحضتتيرية بالجامعتاأ الستعودية علتى عتدم وجتتود
مييراأ وبيئاأ جاذبة تلبي احتياجاأ الطالبتاأ الموهوبتاأ؛ وذلتك يتدعو للحاجتة علتى
تطوير ادراتهن من خال بيئاأ تعلم فاعلة وأنشطة تتحدى ادراتهن .وترجع أهمية
التوصل وبناط اائمة من المعايير التصميمية التي تم توظيفهتا فتي تصتميم وحتداأ
التعلم الراميتة فتي الرياضتياأ لتنميتة القتدراأ االبتكاريتة الرياضتية لتدى الطالبتاأ
الموهوبتتتاأ فتتتي الستتتنة التحضتتتيرية بالجامعتتتاأ الستتتعودية تاويتتتد المتخصصتتتين
والتربويين بقائمة من المعايير التعليمية (التربويتة) والمعتايير التقنيتة (الفنيتة) فتي
تصميم وحداأ التعلم الرامية في ضوط األطر النظرية والتجارب العالمية.
توجتتد فتتروم دالتتة عحصتتائياً عنتتد مستتتوى داللتتة ≥  0.05بتتين متوستتطي درجتتاأ
المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة لمقيتتاف القتتدراأ االبتكاريتتة الرياضتتية بع تديًا
لصالح المجموعة التجريبية؛ وذلك يشير على األثر اإليجتابي لوحتداأ التتعلم الراميتة
فتي تنميتة القتدراأ االبتكاريتة الرياضتتية لتدى الطالبتاأ الموهوبتاأ الرياضتياأ فتي
السنة التحضيرية بالجامعاأ السعودية؛ وهذه النتيجة تبتين وجتود أثتر دا عحصتائي ًا
لوحتداأ التتعلم الراميتة فتي تنميتة القتدراأ االبتكاريتة الرياضتية تتفتق متع بعتض
الدراساأ التي تطق ّر بتاألثر اإليجتابي الستتخدام وحتداأ التتعلم الراميتة ميتل :دراستة
كحيتتل (2014م) ودراستتة طلبتتة (2011م) ودراستتة هنتتداوي (2011م) التتتي أثبتتتت
أثرها اإليجابي في تنمية التحصيل الدراسي في مادة التكنولوجيا؛ وأثرها فتي ععتداد
األنشتتطة اإللكترونيتتة كمتتا فتتي دراستتة حنتتان خليتتل (2012م)؛ وتنميتتة التفكيتتر
االبتكاري
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كما في دراسة هنداوي (2011م)؛ وأثرها اإليجابي في العمليتة التعليميتة ككتل كمتا
فتتي دراستتة بتتراون و عبتتاف ((Brown& Abbas 2010ودراستتة ريتشتتارد وليكتتوك
(Richard& Leacock,) 2004؛ واالتجاه نحو المادة كما في دراستة كحيتل (2014م)
ودراستتة هنتتداوي (2011م)؛ وفاعليتهتتا أيض ت ًا فتتي تصتتميم بنتتوك األستتئلة كمتتا فتتي
دراستتة خليتتل (2012م)؛ وبنتتاط برمجيتتاأ الوستتائط المتعتتددة كمتتا فتتي دراستتة طلبتتة
(2011م)؛ وبنتتتاط نمتتتاذج تدريستتتية كمتتتا فتتتي دراستتتة أمانتتتدا (Amanda,) 2009؛
وفاعليتها في التدريس كما في دراسة دونا وجراد (Donna & Gerard 2006؛ (؛واتد
أضاف هتذا البحتث األثتر اإليجتابي للتتعلم باستتخدام وحتداأ التتعلم الراميتة لتنميتة
القتتدراأ االبتكاريتتة الرياضتتية لتتدى الطالبتتاأ الموهوبتتاأ فتتي الستتنة التحضتتيرية
بالجامعاأ السعودية؛ وهتذه النتتائج التتي أثبتتت وجتود فتروم دالتة عحصتائي ًا لصتالح
المجموعة التجريبية والتي توضح األثر اإليجابي الستتخدام وحتداأ التتعلم الراميتة؛
اد ترجع على التي:
 تم تصميم وحداأ التعلم الرامية بعد الرجوع ل طر النظرية والتجارب العالميتة
ومتتن ثتتم بنتتاط معتتايير تصتتميمة لتلتتك الوحتتداأ تميلتتت فتتي المعتتايير التعليميتتة
(التربويتتة) والمعتتايير التقنيتتة (الفنيتتة) لوحتتداأ التتتعلم الراميتتة عبتتر اإلنترنتتت؛
ومتابعتها عبر أدواأ التفاعل والتواصل اإللكترونية.
 تعامتتل الطالبتتة الموهوبتتة متتع وحتتداأ التتتعلم الراميتتة بصتتورة فرديتتة أدأ علتتى
وصتتو التتتعلم علتتى أاصتتى نتائجتته؛ حيتتث عن األداط الفتتردي للطالبتتة الموهوبتتة
واستقالليتها وعسهامها في بناط تعلمها الشخصي شتكل دوراً مركايتاً فتي عمليتة
التعلم مما كان له أثر دا في تنمية القدراأ االبتكارية الرياضتية لتدى الطالبتاأ
الموهوباأ.
 تباد الحوار بين الطالباأ الموهوباأ عبر أدواأ التفاعل اإللكترونتي متع القيتام
بطتترح أستتئلة واتبتتاع أستتاليب العصتتف التتذهني ممتتا يستتاعد فتتي تنميتتة القتتدراأ
االبتكارية لدى الطالباأ الموهوباأ.
 تعدد دور الطالبة الموهوبة الذي تميل في التي( :المتعلم النشتط) :حيتث اامتت
بدور نشط في عملية التعلم والبحث عن وحداأ التعلم الرامية والتشتارك فيهتا؛
و(المتتتتعلم االجتمتتتاعي) :حيتتتث شتتتاركت فتتتي المنااشتتتاأ عبتتتر أدواأ التفاعتتتل
اإللكترونتتي وعرستتا واستتتقبا الرستتائل اإللكترونيتتة؛ (المتتتعلم المبتكتتر) :حيتتث
أضافت لوحداأ التعلم الرامية وابتكرأ للوصو على الحلو االبتكارية.
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توةيات البحث :فتي ضتوط النتتائج التتي توصتل عليهتا البحتث الحتالي يمكتن التوصتية
بالتي:
 توجيه البحوب العلمية نحتو االهتمتام بتطتوير اتدراأ الطالبتاأ الموهوبتاأ فتي
الستنواأ التحضتتيرية بشتتكل ختتاص؛ والطتالب والطالبتتاأ فتتي التعلتتيم الجتتامعي
بشكل عام.
 تبني اائمة المعايير التصميمية (التعليمية والتقنية) لوحداأ التعلم الرامية فتي
البحث الحالي ليتم بناط وتصميم وحداأ التعلم الرامية في ضوئها.
 نظتترًا ل ثتتر اإليجتتابي لوحتتداأ التتتعلم الراميتتة فتتي تنميتتة القتتدراأ االبتكاريتتة
الرياضتتية؛ فإنتته يوصتتى بتبنتتي الستتنواأ التحضتتيرية لوحتتداأ التتتعلم الراميتتة
وتصتتميم المايتتد منهتتا بمتتا ينمتتي اتتدراأ الطالبتتاأ الموهوبتتاأ االبتكاريتتة فتتي
مقرراأ الرياضياأ المختلفة.
 ضرورة استخدام وحداأ التعلم الرامية في عمليتي التعليم والتعلم حيث عن لهتا
أثر فعا وعيجابي في تحسين مخرجاأ التعليم.
 التأكيد على تنمية القدراأ االبتكارية الرياضية من خال األنشطة الرامية.
مقترحات لبحوث مستقبلية :في ضوط الهدف من هذا البحث والنتائج التتي أستفر عنهتا
فإنه يمكن ااتراح البحوب التية:
 تطبيق هذا البحث على فئة الطالب ومقارنتها مع نتائج البحث الحالي.
 عجراط أبحاب في أثر وحداأ التعلم الرامية في تنمية متغيراأ أخرى.
 ااتصر البحث على تنمية القدراأ االبتكارية الرياضية لدى فئتة الموهتوبين لتذا
فمتتن الممكتتن عجتتراط أبحتتاب مشتتابه لتنميتتة القتتدراأ االبتكاريتتة لتتدى الطتتالب
العاديين.
 عجتتراط دراستتاأ تقويميتتة لوحتتداأ تعلتتم راميتتة فتتي ضتتوط المعتتايير التصتتميمية
(التعليمية والتقنية) لوحداأ التعلم الرامية.
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المصادر والمراجع
أوالً :المراجع العربية:
أبتتو مايتتد؛ مبتتارك2012( .م) .أثتتر استتتخدام النمذجتتة الرياضتتية فتتي تنميتتة مهتتاراأ
التفكيتتر اإلبتتداعي لتتدى طتتالب الصتتف الستتادف األساستتي بمحافظتتاأ غتتاة؛ رستتالة
ماجستير (غير منشورة)؛ كلية التربية؛ جامعة األزهر؛ غاة.
عستتماعيل؛ الغريتتب زاهتتر2009( .م) .التعلــيم اإللكترونــي مــن التطبيــق إلــى االحتــراف
والجودة .القاهرة :عالم الكتب.
اإلمتتام؛ محمتتد أحمتتد صتتالح2006( .م) .فاعليتتة برنتتامج عثرائتتي اتتائم علتتى بعتتض
القضتتايا المييتترة للجتتد فتتي تنميتتة مهتتاراأ التفكيتتر النااتتد واالبتكتتاري لتتدى الطلبتتة
المتفتتواين؛ الجمعيتتة العربيتتة لتقتتدم الطفولتتة العربيتتة؛ مجلــة الطفولــة العربيــة؛ 7؛
(.)26
البسام؛ أريج عبد اهلل اليامي؛ هدى يحيى2013( .م) .المستتودعاأ الراميتة ( )LOR
لضمان جودة محتوى التعلم اإللكتروني-الفرص والتحتدياأ متن وجهتة نظتر أعضتاط
هيئتتة التتتدريس بالجامعتتاأ الستتعودية؛ المــؤتمر الــدولي الثالــث للــتعلم اإللكترونــي
والتعلم عن بعد.

بسيوني؛ عبد الحميد2000( .م) .التعليم والبحث على اإلنترنت .القاهرة :مكتبة ابتن
سينا.
بيتس؛ دبليو وبو ؛ غازي2006( .م) .التعليم الفعال بالتكنولوجيا فـي مراحـل التعلـيم
العالي :أسس النجا ( .ترجمة عبراهيم الشهابي) .الرياض :مكتبة العبيكتان( .العمتل
األصلي نشر في عام 2003م).
جابر؛ جابر عبد الحميد1999( .م) .استراتيجيات التدريس والتعلم .القاهرة :دار الفكتر
العربي.
جتتراداأ؛ عبتتداهلل مصتتطفى محمتتود2006( .م) .أثتتر برنتتامج عثرائتتي اتتائم علتتى
المشكالأ في تنمية مهاراأ التفكيتر النااتد واإلبتداعي لتدى الطلبتة المتفتواين فتي
المراكا الريادية فتي األردن؛ رستالة دكتتوراه (غيتر منشتورة)؛ جامعتة عمتان العربيتة
للدراساأ العليا.
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جروان؛ فتحي عبد الرحمن2002( .م) .اإلبداع .عمان :دار الفكر للنشر والتوزيع.
الجريوي؛ سهام سلمان2014( .م) .استخدام مستودعاأ الكائناأ الراميتة التعليميتة
في الممارساأ التدريسية ألعضاط هيئة التدريس في كليتة التربيتة بجامعتة األميترة
نورة بنت عبد الرحمن؛ المجلة الدولية التربوية المتخصصة؛ 3؛ (.)7
الحتتدابي؛ داود عبتتد الملتتك الجتتاجي؛ رجتتاط محمتتد2011( .م) .أثتتر التتتدريب فتتي بنتتاط
وبرمجة الروبوأ على تنمية مهاراأ التفكير اإلبداعي ومهاراأ التفكيتر العلمتي لتدى
عينة من الطلبة الموهوبين؛ الموهبة واإلبتداع منعطفتاأ هامتة فتي حيتاة الشتعوب؛
ورقة عمل مقدمة إلى المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين ،المـؤتمر العلمـي الثـامن
لرعاية الموهوبين والمتفوقين؛ من  16 :15أكتوبر.
الحداد؛ فوزي2009( .م) .برنامج مقترح في التفاضتل والتكامتل اتائم علتى أستاليب
التفكير الرياضي واياف فاعليته في تنمية اإلبداع لدى الطالب المعلمين للرياضتياأ
بكلية التربية جامعتة صتنعاط؛ رسـالة ماجسـتير (غيـر منشـورة) ،كليتة التربيتة؛ جامعتة
أسيوط؛ مصر.
حسين؛ محمد2002( .م) .استخدام الحاسوب في تنميـة التفكيـر االبتكـاري .عمتان :دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
الحمود؛ عمر2011( .م) .اقتصاد المعرفـة وتحـديات التعلـيم العربـي .الريتاض :مكتبتة
الملك فهد الوطنية.

الحموري؛ خالد عبداهلل2009( .م) .أثر برنامج عثرائي في التربيتة البيئيتة فتي تنميتة
مهاراأ التفكير االبتكاري والتحصيل لدى الطلبتة الموهتوبين فتي منطقتة القصتيم؛
مجلـة الجامعــة اإلســالمية (سلسـلة الدراســات اإلنســانية) ،المجلتتد الستابع عشتتر؛ العتدد
األو .
الخضراط؛ فادية2005( .م) .تعليم التفكير االبتكـاري والناقـد .عمتان :ديبونتو للطباعتة
والنشر والتوزيع.

خليل؛ حنان2012( .م) .بناط مستودع وحداأ تعلتم لتنميتة مهتاراأ ععتداد االختبتاراأ
اإللكترونيتتة وتصتتميم بنتتوك األستتئلة لتتدى طتتالب كليتتة التربيتتة بجامعتتة المنصتورة.
رسالة دكتوراه (غير منشورة) ،كلية التربية؛ جامعة المنصورة.
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الرياشتتي؛ حمتتاة والبتتاز؛ عتتاد 2000( .م)" .استتتراتيجية مقترحتتة لتنميتتة اإلبتتداع
الهندسي واختاا الق حل المشكلة الهندسية لدى تالميذ المرحلة اإلعداديتة" .مجلتة
تربوياأ الرياضياأ؛ جامعة بنها :كلية التربية؛ العدد(.)3
الاامل؛ زكريا1425( .هت) .تقيتيم تجربتة التعلتيم اإللكترونتي فتي بعتض مؤسستاأ
التعليم العالي في المملكة العربية السعودية من وجهة نظتر الطالتب؛ مجلتة جامعتة
الملك سعود اسم العلوم التربوية والدراساأ اإلسالمية؛ 12؛ (.)1
الاكري؛ محمد عبراهيم2010( .م) .معتايير ومؤشتراأ ضتمان جتودة األداط المدرستي
الشاملة في عصر تقنية المعلوماأ .الرياض :معارف للتعليم والتدريب.
سالم؛ أحمد محمد2010( .م) .وسائل وتكنولوجيا التعليم .الرياض :مكتبة الرشد.

سعادة؛ جودأ أحمد2010( .م) .أساليب تدريس الموهتوبين والمتفتواين .عمتان :دار
ديبونو للنشر والتوزيع.
ستتيفين؛ عمتتاد2011( .م) .التعلتتيم والتتتعلم متتن النمطيتتة علتتى المعلوماتيتتة :رؤيتتة
عصرية في أساليب التدريس .القاهرة :عالم الكتاب.
الشريفي؛ شواي2000( .م) .معجتم مصتطلحاأ العلتوم التربويتة .الريتاض :مكتبتة
الملك فهد الوطنية.
الصاعدي؛ ليلى2006( .م) .فاعلية برنامج مقترح في الرياضتياأ فتي تنميتة اإلبتداع
الرياضتتي والتحصتتيل الدراستتي واتختتاذ القتترار لتتدى الطالبتتاأ المتفواتتاأ بالمرحل تة
المتوسطة في مدينة مكتة المكرمتة .رستالة دكتتوراه (غيتر منشتورة)؛ كليتة التربيتة
للبناأ بمكة المكرمة.
الضتتحيان؛ ستتعود وحستتن؛ عتتاأ2002( .م) .معالجتتة البيانتتاأ باستتتخدام برنتتامج
SPSS.الرياض :مكتبة الملك فهد الوطنية.
الطتتاهر؛ مهتتدي2011( .م) .نظتتام ضتتمان الجتتودة التعليميتتة وتنميتتة اتتدراأ التفكيتتر
االبتكاري .عمان :ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع.
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طلبة؛ عبتد العايتا2011( .م) .أثتر االختتالف فتي تصتميم بيئتة التتعلم القتائم علتى
الويب باستخدام مستتودع وحتداأ التتعلم الراميتة علتى التحصتيل الدراستي وتنميتة
مهاراأ تصميم وعنتاج برمجياأ الوسائط المتعتددة لتدى طتالب كليتة التربيتة؛ مجلتة
الجمعية المصرية للمناهج وطرم التدريس؛ العدد 167؛ كلية التربيتة؛ جامعتة عتين
شمس.
الظتاهر؛ احطتان2012( .م) .مصتطلحاأ ونصتوص عنجليايتة فتي التربيتة الخاصتة.
عمان :دار اليازوري.
العتتاجا؛ فتتؤاد علتتي مرتجتتي؛ زكتتي رمتتاي2012( .م) .وااتتع الطلبتتة الموهتتوبين
والمتفتتواين بمحافظتتة غتتاة وستتبل تحستتينه؛ مجلتتة الجامعتتة اإلستتالمية للدراستتاأ
التربوية والنفسية؛ المجلد العشرين؛ العدد األو .
عبدالباسط؛ حسين2011( .م) .وحتداأ التتعلم الراميتة تكنولوجيتا جديتدة للتعلتيم.
القاهرة :عالم الكتب.
عبدالجواد؛ محمد أحمد2007( .م) .كيف تنمي مهاراأ االبتكتار واإلبتداع الفكتري فتي
ذاتك ولدى أفراد مؤسستك .طنطا :دار البشير.
عبدالحميد؛ عبدالعايا2011( .م)" .أثر االختالف في تصميم بيئة التعلم القائم علتى
الويب باستخدام مستودع وحداأ التعلم الرامية فتي مقترر تكنولوجيتا التعلتيم علتى
التحصيل وعنتاج برمجياأ الوسائط المتعددة لتدى طتالب كليتة التربيتة" .مجلتة كليتة
التربية؛ جامعة المنصورة؛ 77؛ (.)1
عبتتد العايتتا؛ ستتعيد2006( .م) .المتتدخل علتتى اإلبتتداع .عمتتان :دار اليقافتتة للنشتتر
والتوزيع.
العبيدي؛ محمد العبيدي؛ باسم العبيدي؛ الط2010( .م) .اإلبداع والتفكير االبتكتاري
وتنميته في التربية والتعليم .عمان :ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع.
عتتتيم؛ أشتترف والجريتتوي؛ عبدالمجيتتد1436( .هتتت)" .تجربتتة التتتعلم اإللكترونتتي فتتي
عمادة الستنة التحضتيرية بجامعتة الملتك ستعود" .وراتة عمتل مقدمتة علتى المتؤتمر
الوطني األو للستنة التحضتيرية بالجامعتاأ الستعودية؛ فتي الفتترة متن  4-3رجتب
1436هت الموافق  23-22عبريل 2015م.
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العساف؛ صالح حمد2006( .م) .المدخل على البحث فتي العلتوم الستلوكية .الريتاض:
مكتبة العبيكان.
العقيل؛ محمتد الشتايع؛ فهتد الجغيمتان؛ عبتداهلل2012( .م) .أثتر استتخدام أنشتطة
علمية عثرائية مقترحتة فتي تنميتة التفكيتر اإلبتداعي لتدى التالميتذ الموهتوبين فتي
المرحلة االبتدائية؛ المجلة العلمية بجامعة الملك عبد العايا؛ المجلد (.)15
عالم؛ صتالح التدين محمتود2006( .م) .االختبتاراأ والمقتاييس التربويتة والنفستية.
عمان :دار الفكر.
عتتودة؛ ميستتون نعتتيم2013( .م) .الموهوبتتون .بتترامجهم واستتتراتيجياأ تدريستتهم.
الرياض :دار الاهراط للنشر والتوزيع.

الغاو؛ عيمان محمد2004( .م) .دمج التقنياأ فتي التتعلم .اإلمتاراأ :دار القلتم للنشتر
والتوزيع.
الفنتو ؛ عبدالقادر2011( .م) .التعليم العالي وبناط مجتمع المعرفة .الرياض :مكتبة
الملك فهد الوطنية.
القحطتتاني؛ أمتتل مستتفر2012( .م) .تصتتميم برنتتامج حاستتوبي اتتائم علتتى الكائنتتاأ
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استخدام القصص الرقمية في تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى تلميذات الصف
السادس االبتدائي بمنطقة الخبر
سحر سعيد عبد الله الغامدي
إدارة التعليم بالخبر

المستخلص:
هدفت الدراسة الحالية على الكشتف عتن أثتر استتخدام القصتص الراميتة فتي تنميتة
مهاراأ التفكير الرياضي لتدى تلميتذاأ الصتف الستادف االبتتدائي بمحافظتة الخبتر.
ولتحقيتتق هتتدف الدراستتة واختبتتار فرضتتياتها عمتتدأ الباحيتتة علتتى استتتخدام المتتنهج
التجريبتتي ذو التصتتميم شتتبه التجريبتتي؛ وتميلتتت أدواأ الدراستتة فتتي تصتتميم وبنتتاط
اختبار لمهتاراأ التفكيتر الرياضتي فتي وحتدتي(النستبة والتناستب؛ والنستبة المئويتة
واالحتماالأ)من مقرر الرياضياأ للصف السادف االبتدائي للفصتل الدراستي اليتاني
للعام (  )1437 -1436وتم التأكد من صداه بعرضه على مجموعتة متن المحكمتين
المتخصصين في المجا كما تم التأكد من اليبتاأ باستتخدام معامتل بيرستون حيتث
بلف ( )0.74واد تم تطبيق الدراسة على عينة تكونت من( 56تلميتذة) متن المدرستة
العاشرة االبتدائية بالخبر؛ تتم تتوزيعهن علتى مجمتوعتين توزيعت ًا عشتوائياً؛ موزعته
بالتستتتاوي بتتتين المجوعتتتة التجريبيتتتة والضتتتابطة .وبتطبيتتتق أداة الدراستتتة علتتتى
المجموعتين ابلياً وبعدياً؛ وبعد تحليل للعيناأ المستقلة؛ أستفرأ النتتائج عتن عتدم
وجود فروم دالة عحصائياً عند مستوى نتائج الدراستة باستتخدام اختبتار(أ) لمستتوى
الداللة أال من أو يساوي( )0.05بين متوسطي درجاأ تلميذاأ المجموعة التجريبيتة
وتلميذاأ المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي في مهارة االستقراط .ووجود فترم
دا عحصائياً عند مستوى الداللتة أاتل متن أو يستاوي ( )0.05بتين متوستطي درجتاأ
تلميذاأ المجموعة التجريبية وتلميذاأ المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي فتي
مهارة حل المسألة اللفظية وفي المهاراأ ككتل لصتالح المجموعتة التجريبيتة؛ وبنتا ًط
عليه ادمت الدراسة مجموعة من التوصياأ؛ من أهمهتا ضترورة استتخدام القصتص
الرامية في تقديم مناهج الرياضياأ للمرحلة االبتدائية.
الكلماأ المفتاحية :القصص الرامية -مهاراأ التفكير الرياضي -االستتقراط – مهتارة
حل المسألة اللفظية.
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Abstract
This study aimed at reveal showing the effect of digital
stories on
developing the mathematical thinking skills for 6th grade students in Al
Khobar area. The researcher used an experimental demo curriculum
“application” in order to get to the results. that was in building a
mathematical skill’s test in her specialty “ratio and proportionality.
percentages and possibilities” from the 2nd semester 6th grade
curriculum 1436-1437.This study was performed on a group of female
students in 6th grade in Al-Khobar area for 1436-1437 including a total of
(56) students at the 10th elementary school at Al-Khobar, splitted in 2
classes which got splitted randomly and equally in 2 groups
“experimental and normal” Using our application test on the 2 groups
(before and after), the analyzed using the (t-test) for the independent
sample. and the ETA “ ” to measure the impact of different pattern for
our experiment. The results showed clearly a significant differences at the
level (0.05) between the 2 groups in the skills of Induction, also showed a
clear differences at the level (0.05) in the average scores between the 2
groups in the skills of Problem Solving. Finally there was a significant
differences at the level (0.05) at the average score between the 2 groups
in the mathematical thinking skills in all aspects toward the experimental
group.The study highly recommend using the digital stories in the
mathematics curriculums for all elementary classes, and recommend
using it for increasing and improving the mathematical thinking skills for
the huge affect on the academic achievement and on the improving the
mathematical thinking skill for those girls. Key words:(digitalstories mathematical thinking skills- induction - Problem Solving
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المقدمة:
في ظل ما نعيشه اليوم من تطور تكنولوجي رامي وتقدم علمتي تبترز الحاجتة علتى
ضرورة ععداد الطالب لمواكبتة التغيتراأ العلميتة والتكنولوجيتة فتي مجتمتع متستارع
التغييتتر؛ ويتتأتي ذلتتك متتن ختتال العمتتل علتتى اكستتابهم مهتتاراأ التفكيتتر .ومتتن هنتتا
أصتتبحت اضتتية تنميتتة مهتتاراأ التفكيتتر متتن القضتتايا التربويتتة التتتي تلقتتى الرعايتتة
واالهتمتتام فتتي العصتتر التربتتوي الحتتديث .فأصتتبح لاام تاً علتتى المؤسستتاأ التربويتتة
التركيا علتى تعلتيم الطتالب كيتف يتعلمتون وكيتف يفكترون؛ باإلضتافة علتى تطتوير
المناهج بما ينمي مهاراأ التفكير لديهم .وبمتا أن الرياضتياأ تعتد ركنتاً أساستياً فتي
التعليم ولها من المميااأ ما يجعلها مجاالً خصباً لتدريب التلميذ على أنماط وأساليب
التفكير السليم وتنميته؛ فنجد في معايير المجلس الوطني لمعلمتي الرياضتياأ فتي
الوالياأ المتحدة االمريكية ما يؤكد على(( NCTM) National Council of Teachers
) of Mathematicsضرورة العمتل علتى تنميتة مهتاراأ التفكيتر الرياضتي والتفكيتر
النااتتد والبرهتتان الرياضتتي والتفكيتتر االستتتقرائي والتفكيتتر االستتتنتاجي؛ وتقتتديم
الرياضياأ بصفتها أداة التفكيتر واالتصتا تستاعد الطلبتة علتى جعلهتم مفكترين ال
متلقين للمعارف فقط (NCTM, 2000).
ويشتير تتتورنر وروستتمان( 66؛1997؛ )Turner and Rossmanعلتتى أهميتتة منتتاهج
الرياضياأ في تكوين التلميذ المفكر رياضيًا متن ختال تطتوير اتدراأ الطتالب علتى
حل المسائل والتعليل والتفكيتر المنطقتي؛ وتقتديم الموضتوعاأ الرياضتية بصتورة
مشتتواه وممتعتته للطلبتتة؛ وبحيتتث يراعتتي متتنهج الرياضتتياأ التتتي :عشتتعار التلميتتذ
بأهمية دوره في تعلم الرياضياأ وذلك من خال جعل التلميذ محورًا لعمليتة التتعلم
ال متن العمتل علتى زيتادة
والتعليم؛ وتشجيع الطلبة على تكوين معان لما تعلمتوه بتد ً
معارف الطلبة كماً ال نوعاً؛ وععطاط المسائل الرياضية أهمية خاصة وذلك لمتا يتيحته
حل المسألة من فرص أمام الطلبة ل نهماك في عملية التفكير متن ختال استتخدام
االستراتيجياأ المختلفة لحل المسألة الرياضية.
ومن خال العودة ل دب التربتوي والدراستاأ الستابقة فتي مجتا الرياضتياأ نجتد أن
هنالك العديد من الدراساأ التي تناولتت مهتاراأ التفكيتر الرياضتي وكيفيتة تنميتهتا
لدى طالب المراحل التعليمية المختلفة؛ ومن هتذه الدراستاأ دراستة (محمتد؛ )2011
حيث أكد على ضرورة تنمية مهاراأ التفكير الرياضي لدى التالميذ من ختال تتدريب
معلمي الرياضياأ على استخدام النظم الخبيترة الكمبيوتريتة باإلضتافة علتى الطترم
واألساليب المتنوعة والتي تساعد على تنميتة مهتاراأ التفكيتر الرياضتي .ولهتذا كتان
من الضروري توفير كافة الفرص التربوية التي تساعد على تنميتة مهتاراأ التفكيتر
الرياضي.
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ولهتتذا كتتان متتن الضتتروري تتتوفير كافتتة الفتترص التربويتتة التتتي تستتاعد علتتى تنميتتة
مهتتاراأ التفكيتتر الرياضتتي لتتدى الطلبتتة؛ واتبتتاع كافتتة الوستتائل المتاحتتة لتتذلك ستتواط
بتطوير المناهج وموادها التعليمية أو بإتباع أستاليب تتدريس وتقتويم حدييته .واتد
وصتتفت جمعيتتة القصتتص الراميتتة القصتتص الراميتتة بأنهتتا ( digital storytelling
 )2002 associationالتعبير الحديث عن القصتص القديمتة؛ وأن القصتص الراميتة
تستمد طااتها من خال الماج بين الصور والموستيقى واألستلوب الروائتي والصتوأ
معاً؛ األمر الذي يعطي بعدًا عميقت ًا للقصتة وذلتك متن ختال عضتفاط األلتوان الااهيتة
على الحروف والحركة على الرواية)Robin,2006( .
مشكلة الدراسة:
عن العمل على تنمية مهاراأ التفكير لدى التلميذاأ في مرحلة التعليم األساسي متن
أهم غايتاأ وأهتداف التربيتة خاصتة فتي مرحلتة التعلتيم االبتتدائي بالملكتة العربيتة
السعودية ومتن ختال عمتل الباحيتة فتي اإلشتراف التربتوي ومتن ختال خبرتهتا فتي
التدريس الحظت تدني مستوى التلميذاأ في مادة الرياضياأ مقارنة بالمواد االخرى
وهذا يظهر جلياً من خال اختباراأ TIMSوالتي أظهرأ ضعف نتائج تحصتيل طتالب
المملكة العربية السعودية فتي العلتوم و الرياضتياأ؛ حيتث كتان ترتيتب الطتالب فتي
المواع ( )47من بين ( )49دولة مشاركة في عام ( 2007الشتمراني؛ 1430هتت).كمتا
بينتتت عحتتدى المنشتتوراأ العلميتتة حتتو مشتتروع تطتتوير تعلتتيم الرياضتتياأ والعلتتوم
الطبيعيتتة أن طالبنتتا يخفقتتون فتتي حتتل األستتئلة وعلتتى وجتته الخصتتوص األنمتتاط
والمشتتكالأ اللفظيتتة .منشتتوراأ علميتتة؛  2009م (وزارة التربيتتة والتعلتتيم) .كمتتا
الحظت أنه على الرغم من االتجاه العام لتطوير الممارستاأ التعليميتة بالمتدارف عال
أنه مازالت الكيير من الممارساأ التعليمية تتم بطرم تقليدية عند تقتديم المحتتوى
الخاص بمادة الرياضياأ مما اتد يتؤثر علتى اتدرة التلميتذة فتي تنميتة مهاراتهتا فتي
العملياأ الحسابية واراطة المسائل اللفظية وتحليلها وحلها.
واد أشارأ دراسة (السميري؛ 1429هت) علتى أن أكيتر الصتعوباأ ظهتوراً عنتد تالميتذ
الصف الرابع االبتدائي كانت صعوباأ لغة الرياضياأ؛ ثم صعوباأ في حتل المستائل
الرياضية؛ كما كشفت نتتائج دراستة (فوزيتة اليبيتتي؛  )2011علتى أن التلميتذاأ فتي
الصف الرابع االبتدائي يواجهن صعوباأ بدرجة مرتفعة في حل المشتكلة الرياضتية
سواط اراطة وفهم المشكلة الرياضية اللفظية وتمييلها؛ أو التخطيط لحلهتا؛ أو تنفيتذ
حلها أو التأكد متن صتحة الحتل .ولمتا كانتت النظريتاأ واالتجاهتاأ التربويتة الحدييتة
المستتتقاة متتن أعمتتا بتتاحيين وعلمتتاط ميتتل عتتالم التتنفس السويستتري"جتتان بياجيتته
((Piaget, J.واألمريكي "سايمون بابيرأ ( (Papert,Sتركا على االبتعاد عن
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األستتلوب التقليتتدي؛ وتفعيتتل دور المتتتعلم فتتي اكتستتاب المعلومتتة؛ فقتتد أصتتبح م تن
الضرورة استخدام تقنياأ تربوية حديية تراعي دافعية المتعلمين للتعلم.
ولمتتا كانتتت القصتتص التقليديتتة تحتتتل مرتبتتة فتتي التتتأثير علتتى التلميتتذاأ متتن حيتتث
أستتلوبها الشتتفهي فتتي تعلتتيمهم وعكستتابهم المهتتاراأ والقتتيم فلقتتد تطتتورأ حتتتى
أصتتبحت تقتتدم كقصتتص راميتتة علكترونيتتة .وتعتتد القصتتص الراميتتة واحتتدة متتن
التطبيقاأ الجديتدة والمييترة لتكنولوجيتا التعلتيم والتتي أصتبحت متاحتة لالستتخدام
بسهوله في الفصو الدراسية وذلك عذا ما أحسن تصميمها وتطويرها وعرضها .كما
تعتتد بميابتتة المختترج النهتتائي للوستتائط المتعتتددة التتتي تتتتألف متتن الصتتور اليابت تة
والرستتوم المتحركتتة ولقطتتاأ الفيتتديو والتعليتتق الصتتوتي والخلفيتتاأ الموستتيقية.
 (Nelson, 2005 Hull and).وبذلك ترى الباحية أن القصص الرامية اد تلعتب دوراً
مهمت ًا فتتي تنميتتة مهتتاراأ التفكيتتر الرياضتتي التتذي أصتتبح موضتتع اهتمتتام التربتتويين
باعتباره سمه أساسية لحل المشكالأ والتفاعل مع الموااف الحياتية المختلفة.
أسئلة الدراسة:

تسعى الدراسة الحالية على اإلجابة عن السؤا الرئيس التالي:
 -1متتا أثتتر استتتخدام القصتتص الراميتتة فتتي تنميتتة مهتتاراأ التفكيتتر الرياضتتي لتتدى
تلميذاأ الصف السادف االبتدائيا
فرضيات الدراسة :
 -1ال يوجد فرم ذو داللة عحصائية عنتد مستتوى ( )α ≤0,05بتين متوستطي درجتاأ
تلميذاأ المجموعتة التجريبيتة (التتي درستت باستتخدام القصتص الراميتة) ودرجتاأ
المجموعتتة الضتتابطة (التتتي درستتت باستتتخدام القصتتص التقليديتتة) فتتي التفكيتتر
الرياضي لمهارة االستقراط.
 -2ال يوجد فرم ذو دالله عحصائية عنتد مستتوى ( )α ≤0,05بتين متوستطي درجتاأ
تلميذاأ المجموعتة التجريبيتة (التتي درستت باستتخدام القصتص الراميتة) ودرجتاأ
المجموعتتة الضتتابطة (التتتي درستتت باستتتخدام القصتتص التقليديتتة) فتتي التفكيتتر
الرياضي لمهارة حل المسألة الرياضية.
 -3ال يوجد فرم ذو دالله احصائية عنتد مستتوى ( )α ≤0,05بتين متوستطي درجتاأ
تلميتتذاأ درجتتاأ المجموعتتة التجريبيتتة (التتتي درستتت باستتتخدام القصتتص الراميتتة)
ودرجاأ المجموعة الضابطة (التي درست باستخدام القصص التقليدية) في التفكير
الرياضي الكلي.
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أهداف الدراسة:
-1تصميم وعنتاج برمجيتة القصتص الراميتة تتضتمن وحتدتي (النستبة والتناستب -
النسبة المئوية واالحتماالأ) في مادة الرياضياأ لتلميذاأ الصف السادف االبتدائي.
- 2الكشف عن أثر استخدام القصص الرامية فتي تنميتة مهتاراأ التفكيتر الرياضتي
لدى تلميذاأ الصف السادف االبتدائي وذلك عن طريق استخدام القصص الرامية.

أهمية الدراسة:
أ) أهمية نظرية:
-1تأتي هذه الدراسة مع االتجاه الحديث الذي ينادي بضترورة تعلتم مهتاراأ التفكيتر
عن طريق دمجها بالمحتوى التعليمي ليصبح لدينا منهج اائم على التفكير.
-2الختتروج بتوصتتياأ يمكتتن أن تستتهم فتتي ععتتادة النظتتر فتتي وضتتع محتتتوى متتادة
الرياضياأ وطريقة تدريسها حيث البد أن تكتون اتادرة علتى تنميتة مهتاراأ التفكيتر
الرياضي.
-3توعية معلمي ومشرفي مادة الرياضياأ بفوائد استخدام القصص الرامية.
-4دمج التقنية بالتعليم وضرورتها في مواكبة االتجاه حولها.
ب) أهمية تطبيقية:
-1تكتسب الدراسة الحالية أهميتها من حيث استخدام القصص الرامية في تتدريس
مادة الرياضياأ حيث تعد طريقه جديتدة وستهلة االستتخدام وذاأ أثتر علتى تلميتذاأ
المرحلة االبتدائية.
-2االسهام في دعم التعليم التقليدي من خال مواكبة التكنولوجيا الحديية بطريقتة
بسيطة.
-3عكساب التلميذاأ مهاراأ التفكير الرياضي بطريقة تكنولوجية سلسة.

 -4عكساب التلميذاأ مهاراأ التعامل مع برمجياأ القصص الرامية.
 -5اد تضيف هذه الدراسة للمكتباأ العربيتة نتتائج تختدم البتاحيين والمهتمتين ممتا
يتيح عجراط المايد من البحوب والدراساأ في هذا المجا .
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حدود الدراسة :يقتصر تعميم نتائج الدراسة الحالية في ضوط المحدداأ التالية:
ي (النستتبة والتناستتب-
 الحتدود الموضتتوعية :ااتصتترأ الدراستتة الحاليتة علتتى وحتتدت قالنسبة المئوية و
االحتماالأ) في مادة الرياضياأ للصف السادف االبتدائي (متن كتتاب التلميتذة للعتام
1436هت).

 الحدود البشرية :تلميذاأ الصف السادف االبتدائي. الحدود المكانية :تم تطبيق الدراسة الحالية في محافظة الخبر. الحدود الامانية :تم عجراط الدراسة الميدانية في الفصل الدراسي الياني متن العتامالدراسي ( 1437-1436هت).
مصطلحات الدراسة:

 -1القصص الرامية:
تعرف القصة في اللغة بأنها :حكاية نيرية طويلة تستمد من الخيا أو متن الوااتع أو
منهما معاً؛ وتبنى على اواعد معينة في الفن الكتابي؛ والجمع اصتص (مجمتع اللغتة
العربية) وذكرأ (عبير سالمه؛  )2008القصص الراميتة بأنهتا ":روايتة يشتترك فتي
كتابتها وععدادها أكير من مختص تتميتا بتنتوع وستائطها؛ وتقتدم كسترد الكترونتي
بوصفها وسطاً تفاعلياً يسمح للقارل بأن يكون شخصية متفاعلة معها؛ وهي اائمتة
على مجموعة من الوصالأ التشعبية التي ينتج عنها في النهاية سرداً متماستكاً لهتا"
وتعرف الباحية القصة الرامية عجرائياً بأنها موااف تعليمية وااعية أو خيالية تصتمم
ببتترامج حاستتوبية تتتدمج بهتتا القصتتص متتع الصتتوأ والصتتورة والفيتتديو والوستتائط
المختلفة ولها راوي يحكيها لتحاكي الوااع بشكل مبسط وتايتد متن اإلثتارة والمتعتة
والتشويق عند تدريس وحدتي النسبة والتناسب والنسبة المئوية واالحتماالأ.
 -2التفكير الرياضي:
يعرفه (عفانه ونبهان؛ 2003؛  ) 109بأنه "مجموعة من العمليتاأ العقليتة المنظمتة
التي يقوم بها التلميذ عنتدما يواجته موافت ًا أو مشتكلة او مستألة تتحتدى ادراتته؛ وال
توجد عجابه جاهاة لها؛ ممتا يتدفع التلميتذ علتى مراجعتهتا؛ ممتا يستاعده علتى ترتيتب
خبراته خبراته الرياضية السابقة للقيام بعملية البحث والتنقيب عن الحل النهائي"
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وذكتترأ (أمتتل الخليلتتي؛ 156؛ )2005فتتي تعريتتف التفكيتتر الرياضتتي بأنتته " يشتتمل
استتتخدام المعتتادالأ الستتابقة اإلعتتداد واالعتمتتاد علتتى القواعتتد والرمتتوز والنظريتتاأ
والبراهين؛ حيث تميل عطاراً فكرياً يحكم العالااأ بين األشتياط" .كمتا عرفته (حمتادة؛
241؛ ) 2005بأنتته "نشتتاط عقلتتتي متترن ومتتنظم اوامتتته عمليتتاأ عقليتته خاصتتتة
بالرياضياأ تتميل في االستدال (االستقراط – االستنباط ) والتعميم وعدراك العالاتاأ
والبرهان الرياضي والمنطق الشكلي والترجمة الرياضتية والتأمتل" .وتعرفته الباحيتة
عجرائياً بأنه نشاط عقلي منظم تستتخدمه التلميتذة عنتد مواجهتة مستألة أو مشتكلة
خاصة بالرياضياأ يصعب حلها؛ فتعتمد على خبراتها السابقة وتوظتف مهاراتهتا فتي
االستقراط وحل المسائل الرياضتية لتصتل علتى الحتل؛ ويمكتن ايتاف ذلتك باالختبتار
المعد من ابل الباحية ألغراض الدراسة الحالية.
 مهاراأ التفكر الرياضي:سيتم من خال القصص الرامية تنمية مهاراأ التفكير الرياضي التالية:
-1االستقراط" :يقصد باالستقراط الوصو على ااعدة عامة من خال بعض األميلتة أو
الحاالأ الخاصة " (أبوزينه؛ 151؛.)2003
وتعرف الباحية مهارة االستقراط عجرائيت ًا بأنته اتدرة التلميتذة للتوصتل لحتل متن عتدة
حاالأ عامة وتقاف بدرجة التلميذة في االختبار المعد لذلك.
-2حل المسألة الرياضية اللفظية:
" المسألة الرياضية مواف جديد ومميا يواجه التلميذة وال يكون لديته حتل جتاها لته
في حينه؛ فيتطلب منه أن يفكر في هذا المواف ويحلله؛ ومن ثم يستتخدم ماتعلمته
سابقاً من معرفة رياضية إليجاد الحل المناسب لهذا المواف (أبو زينة؛ 23؛.)2003
وتعرف الباحية مهارة حل المسألة الرياضية عجرائيتاً اتدرة التلميتذة علتى حتل مواتف
رياضي اليمكن حله مباشرة بل يحتاج على تحليل وتوظيف الخبراأ السابقة للتوصل
على الحل المناسب له وتقاف بالدرجة التي حصلت عليها التلميذة.
أوالً :اإلطار النظري :المحور األول  /القصص الرقمية:
تعرف القصص الرامية بأنها "لف يطلق على أي منتج من منتجاأ عرض الشترائح
واألفتتالم والمقتتاالأ المصتتورة وموااتتع االنترنتتت المصتتورة والوستتائط المتعتتددة ذاأ
الصبغة التقنية والفنية وهي نوع خاص من القصص يقتوم علتى استتخدام المؤلتف
لصتتوته الشخصتتي فتتي ستترد فهمتته ل حتتداب الخاصتتة بتته أو بعائلتتته أو بالمعرفتتة أو
باألفكار أو باألحداب أو الخبراأ التي مر بها"
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Adobe systems incorporated,2008؛)179كمتتتتتتا ذكتتتتتتر بناساويستتتتتتكي
(Banaszewski, 2002؛ )45القصة الرامية بأنها "اصة تدور حو فكرة الجمع بتين
فن سرد القصص مع مجموعة متنوعة من الوسائط المتعتددة الراميتة ميتل الصتور
والصوأ والفيديو كما يقوم هذا النتوع متن القصتص علتى عيجتاد خلتيط متن بعتض
الرستتوماأ الراميتتة والنصتتوص والستترد المستتجل والصتتوأ والفيتتديو والموستتيقى
لتقتتديم معلومتتاأ حتتو موضتتوع محتتدد " .كمتتا حتتدد هتتل وَنستتلون Hull and
))Nelson,2005,63مفهتتوم للقصتتة الراميتتة بأنهتتا "واحتتدة متتن األدواأ الجديتتدة
والمييتترة للتكنولوجيتتا التعليميتتة والتتتي أصتتبحت متاحتتة لالستتتخدام فتتي الفصتتو
الدراسية كما أنها أحد منتجاأ الوسائط المتعددة التي تتكتون متن الشترائح والصتور
والفيتتديو والخلفيتتاأ الموستتيقية أو الصتتوأ والتعليتتق الصتتوتي "  .ومتتن التعريفتتاأ
السابقة يتضح أن جميعها اتفقت بأن القصص الرامية تتكون من الصتور والرستوم
اليابتة والرسوم المتحركة واألصواأ والسرد الصوتي لتجسيد األحتداب والشخصتياأ
والظتتروف المحيطتتة .كمتتا اتفقتتت التعريفتتاأ الستتابقة فيمتتا بينهتتا علتتى أن استتتخدام
القصص الرامية تعتمد على استخدام الوستائط المختلفتة .وهتذا متا اعتمتدأ عليته
الدراسة الحاليتة عذ احتتوأ القصتص الراميتة علتى رستوم ثابتتة ومتحركتة وأصتواأ
وسرد صوتي.
واد ذكر روبن ) )Robin,2006بأننا نشهد نمواً كبيرًا في االستخدام التعليمتي لسترد
القصص الرامية؛ وبأنه مع التقدم السريع جعتل المستتخدم يترى متا هتو جديتد متن
األدواأ الالزمة لرواية القصص الرامية.
أنواع القصص الرامية:

يوجتتد عتتدة أنتتواع للقصتتص الراميتتة واتتد حتتددها (حستتين عبدالباستتط؛  )2010فتتي
األنواع التالية:
-1القصص الشخصية :وهي القصص التي تحتوي على سرد ألحداب هامة في حياة
الشخص؛ وأن عرضها يمكن أن يسهم في التأثير على حياة أشخاص خرين.
-2القصتتص الموجهتتة :وهتتي اصتتص صتتممت لتعلتتيم أو اكستتاب الختترين مفتتاهيم
معينه؛ أو تدريبهم على ممارسة سلوكياأ معينة.

-3القصتتص الوصتتفية :وهتتي القصتتص التتتي تعتترض وصتتف للظتتاهراأ والقضتتايا
الجغرافية من حيث الامان والمكان والمكوناأ والمراحل اإلجرائية التي تمر بها.
-4وذكر روبن ( )Robin,2006نوع خر للقصة الرامية وهو :الوثائق التاريخية وهتي
القصص التي تعرض األحداب المييرة والتي تساعدنا على فهم أحداب الماضي.
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واتتد استتتخدمت الدراستتة الحاليتتة القصتتص الموجهتتة إلكستتاب التلميتتذاأ المفتتاهيم
وتنمية مهاراأ التفكير الرياضي.
مكونات القصص الرقمية:
حدد روبن ((Robin,2006سبعة مكوناأ للقصة الرامية وهي:
أ -وجهة النظر :وهي تحديد وجهتة نظتر كاتتب القصتة وال تقتدم القصتص بطريقتة
مجردة ميل سرد الواائع كما البد من مراعاة وجهاأ نظر الجمهور.
ب -السؤا الدرامي :وهو السؤا الذي ستتم اإلجابة عنه عند نهاية القصة.
ج -المحتوى العاطفي :وهي تفاصيل القضايا واألحداب والظاهراأ التي تجذب انتباه
ومشاعر الجمهور نحو موضوع القصة.
د -نغمة الصوأ الخاصة :والتي من خاللها يتم عضفاط الطابع الشخصي علتى القصتة
بغرض مساعدة المشاهدين والمستمعين علتى تفهتم أحتداب ومحتتوى القصتة فهتو
يميل عصب القصة والمحرك األساسي لها.
ه -اوة الموسيقى التصويرية :الموسيقى أو أي صوأ خر تدعم محتور القصتة فهتي
تعبير صادم عن المشاعر المراد طرحها.
و -التكلفتتة المناستتبة :متتن حيتتث استتتخدام المعلومتتاأ والصتتور والرستتوم والمشتتاهد
المطلوبة لمحتوى القصتة ودون تحميتل مشتاهد القصتة بمعلومتاأ وتفاصتيل فتوم
المعد المطلوب.

ز-السرعة :بأن يتم عرض تسلسل األحداب فتي القصتة وفتق معتد سترعة أو بتطط
مناسب لطبيعة كل مشهد من مشاهد القصة.
ووفقت ًا لمتتا ستتبق فقتتد تكونتتت القصتتص الراميتتة فتتي الدراستتة الحاليتتة متتن الستتؤا
الدرامي في بداية كتل اصتة والمحتتوى العتاطفي لجتذب انتبتاه التلميتذاأ لمستاعدة
الشخصية الرئيسية بالقصة ونغمتة الصتوأ الخاصتة بتالراوي وبشخصتياأ القصتة؛
ايض ًا اتوة الموستيقى التصتويرية والتكلفتة االاتصتادية المناستبة متن حيتث اضتافة
الصور والرسوم والمشاهد المناسبة دون زيادة فالتفاصيل حتى ال يتسبب في تشتت
التلميذة.
مزايا القصة الرقمية:
من ماايا القصص الرامية ما يلي( :شبلو ؛  2000؛)183
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-1يمكن ععادة ستماعها متراأ عديتدة؛ وهتذا التكترار يستاعد علتى تيبيتت المعلومتاأ
واألفكار في ذهن األطفا .
-2سهولة التشغيل واالستخدام.
 -3االعتمتتاد علتتى أكيتتر متتن وستتيلة فنيتتة وأدبيتتة ميتتل الستترد والحتتوار واألغنيتتة
والموسيقى والمؤثراأ الصوتية المختلفة.

-4تتضمن نفس أهمية وأهداف القصة بوجه عام.
مراحل تصميم وتطوير القصص الرقمية:
حتتددأ شتتركة أدوبتتي ستتبعة خطتتواأ )(Adobe systems incorporated ,2008,3
أساسية لتصميم وتطوير القصص الرامية الفعالة كما يلي:
-1كتابة السيناريو.

-2تخطيط مشروع القصة.
-3جمع وععداد الوسائط الرامية الالزمة للقصة وتنظيمها في مجلد واحد.
-4تسجيل الصوأ.
-5جمع وعنتاج وتحرير مصادر الوسائط الرامية.
-6وضع اللمساأ النهائية على القصة.

-7عرض القصة أمام الخرين.
ومن هنا استخلصت الباحية خطواأ أساسية لتصميم وتطوير القصة الرامية والتتي
تم السير وفق تسلسلها:
 -1تحليتتل محتتتوى متتادة الرياضتتياأ للصتتف الستتادف؛ وتحليتتل مهتتاراأ التفكيتتر
الرياضي.
-2وضع أهداف القصة وكتابة النص.
-3ععتتداد الستتتوري بتتورد حيتتث يستتاهم ذلتتك فتتي تحديتتد الشتتكل األساستتي للقصتتة
الرامية.
-4جمع الوسائط المتعددة التي سوف تستخدم في عرض القصة الرامية.
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-5ععتتداد الستتيناريو المصتتور حيتتث يتتتم تحديتتد التتنص والوستتائط المتعتتددة المتتراد
استخدامها في أماكن محددة بالقصة وبتفاصيل دايقة تساهم فتي تستهيل وتنفيتذ
الخطواأ التالية.
-6جمع الوسائط المختلفة ووضعها بمجلد واحد؛ حيتث ستيتم رستم الصتور ببرنتامج
الفوتوشوب؛ وتسجيل األصواأ المختلفة.
-7وضع االسئلة والتدريباأ الخاصة بكل اصة والتي تحقق األهداف.
-8مرحلة اإلنتاج باستخدام برامج Adobe Director.
 9مرحلة العرض والتقويم حيتث يتتم عرضتها علتى المحكمتين والمختصتين وعجتراطالتعديالأ.
-10نس القصص الرامية على اسطواناأ مدمجة الستخدامها.
برمجيات تصميم وتطوير القصص الرقمية:
أفرزأ التكنولوجيا الحديية العديد من البرمجياأ المتخصصتة فتي تصتميم وتطتوير
القصص الرامية؛ ويتم اختيار أي من هذه البرمجياأ وفق أجهاة الكمبيوتر المتاحتة
وعمكاناتهتا؛ والمكونتاأ والمصتادر الراميتة المتاحتتة لتدى القتائم علتى ععتداد القصتتة
الرامية (حسين عبد الباسط؛ 2010؛ ص  )203وفيما يلي أهم هذه البرمجياأ:
 -1برمجيتة  photostor3:وتستتخدم فتي بيئتة الوينتدوز فقتط؛ وهتي تعتد برنامجت ًا
ميالياً للمتعلمين في

كافة المراحل الدراستية لتصتميم وتطتوير القصتص الراميتة متن الصتور والرستوم
وعضافة نصوص ومؤثراأ للحركة وعضافة خلفياأ موسيقية جاهاة أو انشائها داخل
البرنامج نفسه؛ كما تتميا بإمكانية عضافة تعليق صوتي لصاحب القصة.
 -2برمجيتة windows movie maker:وتستتخدم تحتت بيئتة الوينتدوز فقتط؛ ويتتم
تنصتيبها تلقائيتتاًضتتمن برنتتامج نظتتام التشتغيل وينتتدوز؛ وهتتي تعتتد برنامجتًا مياليت ًا
لجميتتع المراحتتل الدراستتية لتصتتميم وتطتتوير القصتتص الراميتتة متتن الصتتور اليابتتتة
واللقطاأ المتحركة؛ غير أنته ال يتتيح عضتافة التعليتق الصتوتي لصتاحب القصتة متن
داخل البرنامج وال يتيح عنشاط خلفياأ موسيقية للقصة.
 -3برمجية Apple I movie:تستخدم تحت نظام التشغيل ابل ماكنتوع فقط ويتتم
الحصو عليها مجان ًا وهي ايض ًا تعد برنامج ًا ميالياً لجميع المراحل الدراسية.
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 : Adobe Director -4وهو منصة لتأليف تطبيقاأ الوستائط المتعتددة؛ يستمح هتذا
البرنامج ببناط التطبيقاأ بواجهة مشتابهة لصتناعة األفتالم .يتدعم هتذا النظتام كتال
نوعي الوسائط المتعددة؛ ثنائية األبعاد وثالثيتة األبعتاد .ويمكتن استتخدام البرنتامج
فتتي مجتتاالأ تتتأليف الوستتائط المتعتتددة؛ وتطتتوير األلعتتاب؛ وتتتأليف تطبيقتتاأ التتتعلم
اإللكتروني؛ ويستخدم مع نظام بل ماكنتوع ونظام التشغيل ويندوز.
 -5برمجية  : Adobe premiereتستتخدم متع نظتام التشتغيل وينتدوز وبيئتة نظتام
التشغيل بل ماكنتوع غيتر أن استتخدمها يتطلتب مهتاراأ فتي مستتوى المحتترفين
األمر اد يصعب استخدامها مع المعلمين والطالب في المراحل الدراسية المختلفة.
 -6برمجيتة  : power pointتتتيح تصتميم وتطتوير القصتص الراميتة متن الصتور
والرسوم اليابتة واللقطاأ المتحركة غير أنها ال تتيح عمكانية نشر القصص الراميتة
المنتجة به في صيغة ملفاأ الفيديو wmvأو غيرها وتبقيها على حالهتا فتي صتيغة
ملفاأ عروض تقديمية ppt.

واد استخدمت الباحية Adobe Directorفي الدراسة الحالية.
مميزات استخدام القصص الرقمية فـي تعلـيم وتعلـم الرياضـيات :أن استتخدام الطتالب
للقصة الرامية يساعدهم على درجة عالية من عتقان مجموعة من المهاراأ الحياتيتة
من بينها :المهاراأ البحيية؛ مهاراأ الكتابة؛ مهاراأ التنظيم؛ المهاراأ التكنولوجيتة؛
مهتتاراأ العتترض؛ مهتتاراأ المقابلتتة؛ المهتتاراأ الشخصتتية؛ مهتتاراأ حتتل المشتتكالأ؛
مهاراأ التقييم ( (Robin, 2006
كمتتا أن القصتتص الراميتتة المنتجتتة متتن ابتتل الطتتالب أنفستتهم تمكتتنهم متتن زيتتادة
اإللمتتام بجوانتتب التتتعلم الرامتتي؛ والتتتعلم البصتتري؛ والتتتعلم التكنولتتوجي؛ والتتتعلم
اإلعالمي؛ كما أنها تمكن الطالب متن تعلتم مهتاراأ القترن الحتادي والعشترين وهتي
التعلم الرامي؛ التعلم العالمي؛ التعلم التكنولوجي .بتراين وبتراون ( Brown bryan
and Brown, 2005).ايضت ًا للقصتتة الراميتتة دور فتتي تطتتوير مهتتاراأ الطتتالب بتتأن
يصتتبحوا بتتاحيين عتتن المعلومتتاأ المرتبطتتة بالقصتتة وتمكيتتنهم متتن مهتتاراأ وروي
القصص وتعليمهم الكتابتة ومستايرة معتايير الجمعيتة الدوليتة لتكنولوجيتا التعلتيم
وذلتتك فتتي بنتتاط صتتورة أكيتتر وضتتوح ًا عتتن المجتمعتتاأ متتن ختتال القصتتص الراميتتة.
(Salpeter 2005ومتتن العتترض الستتابق تتترى الباحيتتة أن استتتخدام القصتتة الراميتتة
تقنية واعدة في تعليم وتعلم الرياضياأ وله عدة ماايا منها:
 تعد القصص الرامية وسيلة لجذب الطالباأ لموضوع الدرف. -تنمية مهاراأ حل المشكالأ.
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 تمكن التلميذاأ من فهم الدرف وتبسيط الموضوعاأ الصعبة. تساعد على الفهم والتواصل البصري من خال الصور والرسوم. القدرة على استخدام الكمبيوتر وعتقان بعض المهاراأ التكنولوجية.أبعاد الصورة في القصة االلكترونية على تنمية الذكاط المكاني لتالميذ الصتف األو
االبتدائي ورضاط أولياط أمورهم بدولة الكويت؛ وتوصلت النتائج على وجود فروم دالة
عحصائياً في نمو الذكاط المكاني لصالح المجموعتين التجريبيتين.

المحور الثاني /التفكير الرياضي:
تعد مناهج الرياضياأ ركناً أساسياً في مناهج التعليم العام؛ ولذلك تهتم الكييتر متن
الدو بها وتقوم بتطويرها بشكل مستتمر وتقتام المنافستاأ الدوليتة ميتل الدراستة
الدولية للعلوم والرياضياأ ومنافساأ أولمبياد الرياضتياأ العتالمي فالرياضتياأ تعتد
عنصرًا متؤثرًا فيمتا يجتري متن مستتحدثاأ علميتة وتكنولوجيتة؛ كمتا تعتد متن أهتم
المناهج الدراسية التي يمكن أن تسهم في تنمية التفكيتر بستبب طبيعتهتا وطريقتة
معالجتها للموضوعاأ مما يجعل منهتا ميتداناً خصتباً للتتدريب علتى أستاليب التفكيتر
(المصيلحي وعبداهلل؛ .)2012
وفتتي ضتتوط متتا يتستتم بتته العصتتر الحتتالي متتن تقتتدم تكنولتتوجي ومعلومتتاتي تستتعى
الرياضياأ على تحقيق العديد من األهداف لمواجهة تحدياأ العصتر متن ختال تنميتة
ادرة التالميذ على التفكير الرياضي بمظاهره المختلفة؛ ويعد التفكير الرياضي أحتد
أنماط التفكير المهمة؛ ولقد اختلتف البتاحيون فتي تحديتد مفهتوم للتفكيتر الرياضتي
فهو يختلف عن أنواع التفكير األخرى بصتورة عامتة؛ حيتث يشتتمل علتى مصتطلحاأ
وعالااأ بين األعداد والرموز والمفاهيم التي يمكن تمييلهتا عمتا بالرستم أو األشتكا
التصويرية األخرى (جودة سعادة؛ 163؛.)2003
ويعرفه (عفانه ونبهان؛  )2003بأنه مجموعتة متن العمليتاأ العقليتة المنظمتة التتي
يقوم بها الطالب عندما يواجه موافاً أو مشتكلة أو مستألة تتحتدى ادراتته؛ وال توجتد
عجابة جاهاة لها مما يتدفع الطالتب علتى مراجعتهتا ممتا يستاعده علتى ترتيتب خبراتته
الرياضية السابقة للقيام بعملية البحث والتنقيب عن الحل النهائي".
والتفكير الرياضي يعني ":نشتاط عقلتي متنظم يهتدف علتى حتل المشتكلة الرياضتية
باستتتخدام بعتتض أو كتتل مظتتاهر التفكيتتر التاليتتة :التعمتتيم – االستتتنباط – التعبيتتر
بالرموز-البرهان الرياضي"( .حسن؛ 396؛ .)2001وترى (ستامية هتال ؛ 2002؛ ص
" :)43بأن التفكير الرياضي نشاط عقلي يقوم به الفرد خاص بمادة الرياضياأ
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ويضم األساليب التسعة التالية :االستتقراط؛ االستتنباط؛ التعمتيم؛ المنطتق الشتكلي؛
البرهتتان الرياضتتي؛ التعبيتتر بتتالرموز؛ التصتتور البصتتري؛ التفكيتتر العالاتتي؛ التفكيتتر
االحتمالي؛ وذلك حينما يواجه بمواف مشكل يبحث له عن حل".
وحتتدد (انتتديل؛ 2005؛ )47التفكيتتر الرياضتتي " بأنتته شتتكل متتن أشتتكا التفكيتتر أو
النشاط العقلي الخاص بمهارة الرياضياأ والذي يعتمد علتى مجموعتة متن المهتاراأ
تتميتتل فتتي (االستتتقراط – االستتتنباط -التعبيتتر الرمتتاي -اإلدراك المكتتاني والشتتعور
البصري – البرهان الرياضي – التعميم) ويحدب هذا النوع من التفكيتر عنتدما تواجته
الفتترد مشتتكله يصتتعب حلهتتا بالطريقتتة البستتيطة أو المباشتترة" .وذكتتر (البالونتته؛
2010؛ )227بأنه " ذلك التنمط متن أنمتاط التفكيتر التذي يقتوم بته اإلنستان عنتدما
يتعرض لمواف رياضي ويقاف بالدرجة التي يأخذها التلميذ علتى اختبتار التفكيتر".
ويعرف دوبينستكي و خترون ( )Dubinsky and Others,2005,17التفكيتر الرياضتي
بأنتته ذلتتك النتتوع متتن االستتتنتاج ل فكتتار الرياضتتية التتتي ال يمكتتن عدراكهتتا متتن ختتال
حواسنا الخمس".
ومن خال استعراض التعريفاأ السابقة يمكن التوصل على تعريف لمفهوم التفكيتر
الرياضي من وجهة نظر الباحية يتناستب وطبيعتة الدراستة الحاليتة والعينتة المطبتق
عليها الدراسة فتالتفكير الرياضتي هتو " عمليتة عقليتة يقتوم بهتا المتتعلم لمواجهتة
مواف رياضي وحل هذا المواف عن طريتق توظيتف مهتارة االستتقراط أو مهتارة حتل
المسألة.
مهاراأ التفكير الرياضي:
يتفاوأ المتعلمون في درجة اكتستابهم لمهتاراأ التفكيتر الرياضتي؛ وتتواتف تنميتة
مهاراأ التفكير الرياضي علتى الوستيلة المستتخدمة لتذلك الغترض كمتا تؤكتد علتى
ذلتتك العديتتد متتن الدراستتاأ ويصتتعب عيجتتاد خطتتوط فاصتتلة بتتين مهتتاراأ التفكيتتر
الرياضي وهذا يعود لطبيعة التفكير بشكل عام؛ وطبيعة العملياأ العقلية المتعلقتة
بتعلم الرياضياأ بشكل خاص فهذه العملياأ تختلف باختالف الهدف المتراد تحقيقته
كما تختلف باختالف أفرع الرياضياأ فاستخدام مهتارة االستتقراط علتى ستبيل الميتا
في الجبر تختلتف عتن الهندستة وهكتذا( .جتروان؛  .)1999واتد اختلتف البتاحيون فتي
تحديد مهاراأ التفكير الرياضي نظراً الختالف خصائص تالميذ كتل مرحلتة وطبيعتة
مادة الرياضياأ في كل مرحلة باإلضافة على تعدد المسمياأ للمفهوم الواحد.

واد ذكر (علي؛  )2009أن مهاراأ التفكير الرياضي تشتمل على:
االستقراط :ويشتمل على ادرة التلميذ علتى استتنتاج أو استتخالص خاصتية متن عتدة
حاالأ.
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االستنباط :ويتميل في ادرة التلميذ على الوصو لحتاالأ خاصتة اعتمتاداً علتى مبتدأ
عام.
التعبيتتر بتتالرموز :ويتميتتل فتتي اتتدرة التلميتتذ علتتى استتتخدام الرمتتوز للتعبيتتر عتتن
المعطياأ اللفظية.
كما حدد والسون مهاراأ التفكير الرياضي في النقاط التالية:
))Wilson, 1993,72التقتدير -الحستاب التذهني  -دراستة بنيتة الرياضتياأ ويقصتد
بتتذلك فهتتم بنيتتة الموضتتوع وأفكتتاره األساستتية وعدراك العالاتتاأ و الترابطتتاأ بتتين
الموضوعاأ الرياضية المختلفة  -حل المسألة -البرهان الرياضي -التعبيتر بتالرموز-
التعليل الرياضي ويشمل التعليل االستقرائي والتعليل االستنتاجي.
ويحدد (أبو زينه؛  )2007مهاراأ التفكيتر الرياضتي كمتا يلتي :التعمتيم؛ االستتقراط؛
االستنتاج؛ التعبير بالرموز؛ النمذجة؛ البرهان الرياضتي .كمتا ذكتر (التتودري؛ )2003
بأن مهاراأ التفكير الرياضي تشتمل علتى :االستتنباط؛ االستتقراط؛ التعبيتر بتالرموز؛
عدراك العالااأ؛ البرهان الرياضي.

متتن ختتال العتترض الستتابق لوجهتتاأ النظتتر المختلفتتة حتتو تحديتتد مهتتاراأ التفكيتتر
الرياضتتي؛ وباإلضتتافة علتتى مراجعتتة بعتتض األدبيتتاأ التربويتتة األختترى التتتي تناولتتت
التفكير الرياضي وأساليب تنميته يمكتن للباحيتة تقستيم مهتاراأ التفكيتر الرياضتي
على:
-1مهتتاراأ رئيستتة وهتتي االستتتقراط؛ االستتتنتاج؛ حتتل المستتألة اللفظيتتة؛ البرهتتان
الرياضي؛ التفكير االحتمالي؛ التصور البصري المكاني.

-2مهاراأ فرعية :وتضم كل المهاراأ التي تنتدرج تحتت كتل مهتارة رئيستية وتهتتم
بجانب من جوانبها.
واد اعتمدأ الدراسة الحالية على مهارتي االستتقراط وحتل المستألة اللفظيتة؛ وذلتك
لصعوبة تعامل التلميذاأ مع المسائل اللفظية وتحويلها لرمتوز رياضتية؛ أمتا مهتارة
االستقراط فهي تعتمد علتى التتدرج متن الجايئتاأ التى الكليتاأ ومتن األميلتة للنتتائج
العامة وهذا ما يتناسب مع النظرية البنائية الحديية في مناهج الرياضتياأ ويتناستب
متتع العمتتر الامنتتي لتلميتتذاأ المرحلتتة االبتدائيتتة كتتونهن فتتي مرحلتتة بنتتاط وتتتدرج
للمعلوماأ.
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نبذه مختصره عن كل مهارة من المهارات موضع الدراسة:
-1االستقراط :هتو أحتد األنمتاط الرئيستية للتفكيتر االستتداللي وهتو متن أهتم أنتواع
التفكير الخاصة بمادة الرياضياأ ألن الرياضياأ تعتمد على تحليل الحاالأ المختلفتة
إلدراك خصائصها والوصو منهتا للخصتائص المشتتركة العامتة الستتخالص ااعتدة
معينه أو حالة عامة (العطروني؛ 94؛.)1986
ويقصتتد باالستتتقراط الرياضتتي أنتته الوصتتو علتتى نتيجتتة معينتتة متتن ختتال أستتلوب
المالحظة أو األميلتة الخاصتة (التتودري؛  .)2003كمتا أن االستتقراط الرياضتي عمليتة
عقلية يتأمل فيها الفرد مجموعة من الحاالأ الجائيتة؛ ويستتخلص منهتا حكمتاً عامت ًا
ينطبتتتق علتتتى الكتتتل (العفتتتالق؛  .)2010وذكتتتر (طلبتتته وشتتتحاته وجتتتاد؛  )2013أن
االستتتقراط هتتو الوصتتو علتتى نتيجتتة عامتتة متتن بعتتض المشتتاهداأ أو المالحظتتاأ أو
األميلتتة الخاصتتة .ويتفتتق كتتل متتن (الهويتتدي؛( )2006والخطيتتب؛  )2009علتتى أن
االستقراط النوع الياني من أنواع االستدال على جانب االستتنتاج؛ ويقصتد باالستتقراط
استخالص اضية من اضية أخرى أو عدة اضايا اخرى .وينقسم االستقراط من حيتث
الوصو على النتيجة كما ذكره (عبيد وعفانه؛  2003؛ )47على:

-1استقراط تتام :وهتو الوصتو علتى القاعتدة أو الحكتم الكلتي متن استتعراض جميتع
الحاالأ الفردية التي يمكن أن تطبق عليها ااعدة واحده.
-2استقراط نااص :ويتم ذلك عندما ندرف بعض الحاالأ أو األحكام الجائية ونصتل
منها على ااعدة عامة نعممها على الحاالأ المماثلة.
ومتتن المالحتت أن االستتتقراط النتتااص هتتو الشتتائع استتتخدامه فتتي معظتتم المتتواد
الدراستية خصوصتاً الرياضتتياأ ويعتبتر المتتدخل االستتتقرائي متن المتتداخل المناستبة
لتدريس الرياضياأ وخاصة في المراحل األساسية الرتباط االستقراط بأميلته وااعيته
حسية من الحياة وادرة هذه الطريقة على اكتشاف التعميماأ والتوصل على األنمتاط
العددية (سالمون؛  1981؛ .)13وتسعى الدراسة الحالية على تنمية مهتارة االستتقراط
واالستفادة من المكوناأ الستابقة فتي تحديتد العالاتاأ الستببية وتحليتل المشتكالأ
وتحري المعلوماأ ذاأ العالاة بالموضوع وعداك عناصر المشكلة وفهمها عند عترض
القصص الرامية.
وذكرأ (بتو المقاطي؛ 80؛ )2008مهاراأ االستقراط فيما يلي:

(استخراج االحكام أو القواعد المتعلقة لمجموعة من االشياط -فهم وتحليل كتل حالته
فردية -تحديد العالاة بتين مقتدماأ ونتواتج كتل حالتة علتى حتده-استتنتاج الخاصتية
المشتركة
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بين الحاالأ-اكتشاف العالااأ التي توجد بين المتغيراأ أو األفكتار-تطبيتق العالاتاأ
التي تم التوصل اليها على متغيراأ جديدة-صياغة القاعتدة أو القتانون-التحقتق متن
صحته القانون).
وهذه من المهاراأ التي ترغب الباحية في تنميتها متن ختال هتذه الدراستة؛ ويمكتن
ذلك عن طريق بعض االجراطاأ كما يلي:
-1عرض مجوعة من األميلة ومنااشتها مع التلميذاأ
 -2تحديد الصفاأ والخصائص المشتركة بينها
-3صياغة المفهوم أو ذكر القاعدة.
-4المشاركة الفعالة والنشطة من التلميذاأ للوصو من الميا على القاعدة.
 -3عثارة الدافعية وزيادة النشاط الذهني لدى الطالباأ.
-2مهارة حل المسألة اللفظية:

المسألة الرياضية :مواف جديد ومميا يواجه التلميذ وال يكون لديه حل جاها له فتي
حينه فيتطلب منه أن يفكتر فتي هتذا المواتف ويحللته ومتن ثتم يستتخدم متا تعلمته
سابقاً من معرفة رياضية إليجاد الحل المناسب لهذا المواف (أبو زينه؛  )2003وترى
الباحية أن المسألة اللفظية حسب الدراسة الحاليتة هتي صتياغة مشتكلة علتى هيئتة
اصتتة تتتنقص أحتتداثها معلومتتة؛ تقتتوم الطالبتتة بتحليلهتتا كمعطيتتاأ للوصتتو لحتتل
المشكلة من خال خبراتها الرياضية.
القصص الرقمية وتنمية مهارات التفكير الرياضي:

ترى الباحية أن أهم أهداف تدريس الرياضتياأ فتي المرحلتة االبتدائيتة هتي عكستاب
الطالب طرم التفكير وذلك من خال تنمية مهاراأ التفكيتر الرياضتي المختلفتة .لتذا
ينبغي استخدام أساليب واستراتيجياأ تدريسية معاصرة وتوظيف التقنيتاأ الحدييتة
لالنتقا بتعليم الرياضياأ من الصورة التقليدية على صتورة حدييتة تهتدف لالرتقتاط
بالتفكير وتنظيم أفكار التالميذ بصورة عملية للمحتوى األكتاديمي وتجعتل المتتعلم
عيجابياً في العملية التعليمية (حمادة؛ 30؛.)2009
وحيتث أن التتتدريب علتتى مهتتارة التفكيتر لتتيس بتتاألمر الستتهل؛ بتل تتطلتتب منتتا جهتتدًا
متواصالً حتى يتسنى عتقانها؛ وهذا يتم عن طريق عيجاد النشاطاأ العلمية والبرامج
الدراسية المناسبة التي تؤدي على تفجتر الطااتاأ اإلبداعيتة لتدى المتعلمتين (الهتادي
ومصطفى؛ 2001؛ .)127
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ويؤكد المجلس الوطني لمعلمي الرياضياأ )2002؛ )NCTMمن ختال مبتدأ التقنيتة
علتتى ضتترورة االستتتفادة متتن التقنيتتاأ المتتتوفرة فتتي تعلتتيم الرياضتتياأ وتعلمهتتا؛
وينطلتتق المجلتتس فتتي هتتذا متتن أن التقنيتتاأ تعتتاز التتتعلم وتتتتيح الفرصتتة للطلب تة
للتركيا على األفكار والمفاهيم الرياضية؛ وتيسر لهم عملية حل المشكالأ؛ كمتا أن
توفر التقنياأ لدى معلم الرياضياأ يايد من فعالية تدريسه؛ وتفاعل التالميذ معته؛
وذلك لما توفره هتذه التقنيتاأ متن عمكانيتاأ هائلتة ستواط علتى صتعيد الحستاباأ أو
المحاكاة أو عرض الصورة والصوأ.
منهجية الدراسة:
يعتمد تصميم الدراسة الحالية المنهج شبه التجريبي؛ واد تم اختيار التصتميم شتبه
التجريبتتي ألنتته ال يتتتم االختيتتار والتعيتتين عشتتوائياً؛ كمتتا ال يصتتل ضتتبط المتغيتتراأ
الخارجية بمقدار ضبطها في التصميماأ التجريبية (العساف؛ .)2006
مجتمع الدراسة والعينـة :تكتون مجتمتع الدراستة متن جميتع تلميتذاأ الصتف الستادف
االبتدائي في التعليم العام بمحافظة الخبر بالمنطقة الشراية في الفصتل الدراستي
اليتتاني متتن العتتام الدراستتي 1437-1436هتتت وشتتملت عينتتة الدراستتة طالبتتاأ متتن
المدرسة العاشرة بالخبر من الصف السادف واد بلف عدد أفتراد العينتة ( )56تلميتذة؛
حيث كان عدد تلميذاأ المجموعة التجريبية ( )28تلميتذة؛ وعتدد تلميتذاأ المجموعتة
الضابطة ( )28تلميذة تم اختيارهن عشوائي ًا.
متغيرات الدراسة:
 المتغير المستقل :ويتميل في استخدام القصص الرامية. المتغير التابع :ويتميل في تنمية مهاراأ التفكير الرياضي.أدوات الدراسة:
لتحقيق هدف الدراسة المتميل في الكشف عن أثتر استتخدام القصتص الراميتة فتي
تنمية مهتاراأ التفكيتر الرياضتي لتلميتذاأ الصتف الستادف االبتتدائي فتي محافظتة
الخبر؛ استخدمت الباحية األدواأ والمواد التالية:
 -1القصص الرامية (من ععداد الباحية).

 -2اختبار مهاراأ التفكير الرياضي (من ععداد الباحية)
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أوالً :تصميم القصص الرقمية :
بعد االطالع على بعض األدبياأ والدراساأ السابقة التتي تناولتت القصتص الراميتة
كدراستتة عبدالباستتط (2009م)؛ شتتيمي (2009م)؛ دراستتة الكنتتاني؛ عبدالمحستتن
( )2012ودراستتة المطيتتري ( )2014ودراستتة أبتتو المغتتنم ()2012؛ ودراستتة ستتالم
()2011؛ ودراسة جرين ( )2011ودراسة عبدالفتاح ( )2010ودراسة مهتران ()2009
ودراستتة صتتادم ( )2008ودراستتة  xu,park&baek 2011ودراستتة wu&yang
(2008).

ولكي يتم تصميم القصص الرامية على مستوى عا أ من الكفاطة فإن األمر يتطلتب
بناطً تعليمياً جيداً؛ واد الحظت الباحية من خال تحليلها للنمتاذج علتى أنهتا تتفتق معت ًا
علتتى المراحتتل األساستتية لعمليتتة التصتتميم واإلنتتتاج للبرمجيتتاأ التعليميتتة .لتتذلك
اعتمدأ الباحية في تنفيذ البرمجية التعليمة على النموذج العتام للتصتميم التعليمتي
كما يلي:
التحليل
1

التصميم

كتابة السيناريو

اإلنتاج

التقويم

2

3

4

5

شكل ( )1مراحل تصميم القصص الرقمية

وبناط على ذلك استطاعت الباحية تصميم القصتص الراميتة وذلتك بإتبتاع المراحتل
التالية :
 )1مرحلة التحليل :تميل هذه المرحلة المرحلتة األستاف للتصتميم التعليمتي؛ وتبتدأ
هذه المرحلة عندما توجد مشكلة تعليمية عند المتعلمتين؛ وتتميتل هنتا فتي الحاجتة
إلكساب وتنمية بعض مهاراأ التفكير الرياضي لتلميذاأ الصف السادف االبتدائي.
 )2مرحلة التصميم:
تصتتميم األهتتداف التعليميتتة :تتتم صتتياغة األهتتداف وفقتاً لنتتوع التتتعلم المتواتتع التتذي
يكسب مهاراأ التفكير الرياضي؛ ثم صياغة هذه األهداف بناطً على المنهج الدراستي
لمقرر الرياضياأ للصف الستادف االبتتدائي؛ حيتث توضتع تلتك األهتداف فتي صتورة
عباراأ سلوكية تبين ما لذي يجب أن يكتون عليته ستلوك المتتعلم؛ باإلضتافة علتى أن
تحديتتد أهتتداف البرنتتامج بداتتة ووضتتوح يعتتد متتن أهتتم الخطتتواأ اإلجرائيتتة فتتي بنتتاط
القصص واختيتار المحتتوى التدريستي .وفتي ضتوط ذلتك تتم تحديتد الهتدف الترئيس
للدراستتة الحاليتتة فيمتتا يلتتي " :تنميتتة مهتتاراأ التفكيتتر الرياضتتي لتلميتتذاأ الصتتف
السادف االبتدائي من خال استخدام القصص الرامية " وبناط عليه كان البد من
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تحديتتد األهتتداف اإلجرائيتتة لهتتذا الهتتدف فقامتتت الباحيتتة بتحديتتد األهتتداف العامتتة
للقصص الرامية واألهداف السلوكية للمحتوى الدراسي.
 تحديتتد المحتتتوى التعليمتتي :تتتم تحديتتد المحتتتوى اعتمتتاداً علتتى األهتتداف المتترادتحقيقهتتا؛ والكتتتب والمراجتتع والدراستتاأ الستتابقة ذاأ الصتتلة واالحتياجتتاأ الفعلي تة
لتلميذاأ المرحلة االبتدائية؛ واد روعتي تحقيتق تكامتل وتترابط المحتتوى التعليمتي
للقصتتتص الراميتتتة متتتن ختتتال المراحتتتل األساستتتية إلنتتتتاج الفيتتتديوهاأ الراميتتتة
والبرمجياأ التعليمية؛ ثم تحديد مهاراأ التفكير الرياضي وتحليلهتا .وبنتاطً عليته تتم
اختيار وحدتي (النسبة والتناستب والنستبة المئويتة واالحتمتاالأ)؛ وتتم ععتادة عترض
وتنظيم الوحدتين لتلميذاأ الصف السادف االبتدائي فتي مقترر الرياضتياأ للفصتل
الدراسي الياني من خال تنظيم البرمجية في ثمانية دروف؛ واتد احتتوى كتل درف
على ادر من المعلوماأ العلمية تؤدي في نهايتها علتى تكتوين خلفيتة معرفيتة جيتدة
لدى التلميذاأ.
 )3مرحلة التطوير (كتابة السيناريو):
تستتهدف هتتذه الخطتتوة تستتجيل ورستتم متتا ينبغتي أن يعتترض علتتى كتتل شاشتتة متتن
شاشاأ القصص في نماذج خاصة تعرف بنماذج story boardبطريقتة تصتف كتل
عنصر سيتم عرضه على الشاشة.

شكل ( )2ستوري بورد لمشاهد الرسومات والسيناريو

تم تصميم السيناريو التنفيذي وتفصيل الشاشاأ ووصفها وماتتضمنه من متؤثراأ
ستتمعية ومتتؤثراأ بصتترية ونصتتوص؛ واتتد تتتم كتابتتة الستتيناريو وعخراجتته بصتتورته
النهائية.
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 )4مرحلة التطبيق واإلنتاج:
في هذه المرحلة اامت الباحية بتجميع العناصر الالزمة إلنتاج القصص الراميتة متن
مؤثراأ بصرية ومؤثراأ سمعيه ووسائط رامية متنوعة؛ وتم تحديد جميع العناصتر
المستخدمة في تقديم المحتوى وبدأ اإلنتاج الفعلي للقصص وذلك عن طريق عمتل
شاشاأ الخلفية والشاشتة الرئيستية فتي برنتامج الفوتوشتوب Adobe Photoshop؛
تم تحديد مساحة العمل x 600.800
صممت الخلفية المناسبة في برنامج الفوتوشوب  Adobe Photoshopوتم تلوينها
ثم عمل effectالمناسب؛ وعمل األزرار المناسبة للسابق والتالي والخروج والصتفحة
الرئيسة؛ كما تم رسم الشخصياأ على برنامج الفوتوشوب .وبنفس الطريقتة تمتت
كتابة األراام والعملياأ في برنامج الفوتوشوب ثتم تتم تصتديرها لبرنتامج الفتالع
لعمتل الحركتتاأ المناستتبة .وبعتد تصتتميم الشخصتتياأ تتتم تصتديرها علتتى برنتتامج
 dreamwaverلعمل الفيديو؛ كما تم تسجيل التعليتق الصتوتي فتي استتديو ختاص
لتسجيل الصوأ؛ واد تم مراعاة أن تكون الصتور والتعليتق ذا جتودة عاليتة؛ كمتا تتم
مراعاة تحريك المؤثراأ االنتقالية على الصور والشرائح وتوظيف المؤثراأ الصوتية
بالطريقتتة المناستتبة ومتتن ثتتم عنتتتاج البرمجيتتة بالشتتكل النهتتائي باستتتخدام برنتتامج
Adobe Directorحيث يتضمن ملفين (صوأ؛ وفيديو) باالمتداد wmv.
 )5مرحلة التقويم:
في هذه المرحلة اامت الباحية بعرض القصص الرامية المنتجة على مجموعتة متن
الخبراط المحكمين من أساتذة الجامعاأ المتخصصين في تكنولوجيا التعلتيم؛ للتأكتد
من مناسبتها لتحقيق األهداف ومدى جودة التصميم واإلنتاج.

ثانياً :اختبار مهارات التفكير الرياضي:
 )1بعد االطالع على األدبياأ التربوية والدراساأ الستابقة للتعترف علتى كيفيتة بنتاط
اختبتتار مهتتاراأ التفكيتتر الرياضتتي ومنهتتا دراستتة  :المعتتدي ( )2015ودراستتة هالتتة
عبدالكريم ( )2014ودراسة الحقيل( )2013ودراسة السيد ( )2012ودراستة نانستي
جعفتتتر( )2013ودراستتتة المتتتالكي ( )2012ودراستتتة أبتتتو الهطتتتل ()2011؛ ودراستتتة
عبتتتدالقادر ()2010؛ ودراستتتة البالونتتتة ()2010؛ ودراستتتة األغتتتا ()2009؛ ودراستتتة
عيد( )2009ودراسة علي( )2009ودراسة حمتادة ( )2009ودراستة العيستى ()2008
ودراستتة القيستتي ( )2008ودراستتة بتتتو المقتتاطي ( )2008ودراستتة نجتتم ()2007
ودراسة السميع والشين( )2006ودراسة القيسي ( )2005ودراسة حمادة (.)2005
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تم ععداد االختبار موزعتاً وفقتاً لمهتاراأ التفكيتر الرياضتي (االستتقراط؛ حتل المستألة
اللفظية)؛ كما يظهر في الجدو التالي:
جدول ( )2توزيع أسئلة اختبار التفكير الرياضي على المهارات

االستقراط

عدد
األسئلة
12

النسبة
المئوية
% 60

حل المسألة اللفظية

8

%40

المهارة

 )2تحديد الهدف من االختبار:
اامتتت الباحيتتة بتصتتميم اختبتتار بهتتدف عيجتتاد أداة مقننتتة تقتتيس مهتتاراأ التفكيتتر
الرياضي (االستقراط؛ حل المسألة اللفظية) لتلميذاأ الصتف الستادف االبتتدائي فتي
وحدتي (النسبة والتناستب؛ النستبة المئويتة واالحتمتاالأ) متن مقترر الرياضتياأ فتي
الفصل الدراسي الياني للعام الدراسي (1437 /1436هت).

 )3تحديد مهاراأ التفكير الرياضي:
 يهدف التحليل على الكشتف عتن مهتاراأ التفكيتر الرياضتي فتي المحتتوى الدراستيوالتي سيتم التركيا عليها والتعرف على مدى تنميتها في هذه الدراسة؛ وتتم تحديتد
مهاراأ التفكير الرياضي المستهدفة في االختبار وفتق أراط المحكمتين وتتم التوصتل
على ضرورة التركيا على مهارتين (االستقراط – حل المسألة اللفظية).
 )4تحليل المحتوى وفق مهاراأ التفكير الرياضي المستهدفة:

اامت الباحيتة بتحليتل كتتاب الرياضتياأ للصتف الستادف االبتتدائي وتحديتد مهتاراأ
التفكير الرياضي المالئمة لتالميذ الصتف الستادف االبتتدائي وعرضتها علتى الستادة
المحكمين.
 )5جدو المواصفاأ الختبار التفكير الرياضي:
تم ععداد جدو المواصفاأ وفق مهاراأ التفكير الرياضتي وعرضته علتى المحكمتين
من األساتذة األفاضل.

 صتتياغة فقتتراأ االختبتتار  :بعتتد عطتتالع الباحيتتة علتتى األدبيتتاأ التربويتتة والدراستتاأالسابقة واالختباراأ التي تتعلق بمهاراأ التفكير الرياضي استفادأ منها في بناط
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فقراأ االختبار حيث تم عخراج اختبار لقياف مهاراأ التفكير الرياضتي بحيتث احتتوى
( )20فقرة متن أستئلة موضتوعية (االختيتار متن متعتدد ) بحيتث يتكتون الستؤا متن
مقدمة وأربعتة بتدائل واحتده فقتط هتي الصتحيحة وأستئلة مقاليتة تتطلتب توضتيح
الخطواأ وشرح النتيجة التي توصتلت اليهتا؛ واتد صتيغت بنتود االختبتار التتي روعتي
فيهتتا أن تكتتون  :األستتئلة واضتتحة -ستتليمة متتن الناحيتتة اللغويتتة والعلميتتة -واضتتحة
ومحتتتددة و خاليتتتة متتتن الغمتتتوض -منتميتتتة للمحتتتتوى العلمتتتي -مناستتتبة لمستتتتوى
التلميذاأ.
 )6صياغة تعليماأ االختبار:
 تم تخصيص صفحة مفردة لتعليماأ االختبار بحيث اشتملت على ما يلي:(بياناأ التلميذة-تعريف التلميتذة بهتدف االختبتار-تعريتف التلميتذة بكيفيتة اإلجابتة-
عرشاداأ تراعيها أثناط اإلجابة).
 تم تقدير درجة واحدة لكل مفردة تجيب عنها التلميذة عجابتة صتحيحة وصتفر لكتلمفردة تتركها التلميذة أو تجيب عنها عجابة خاطئة.

 صدم االختبار:وهو ادرة االختبار على اياف ما وضع لقياسه وتعتد أراط المحكمتين متن أهتم طترم
التحقتتق متتن صتتدم االختبتتار؛ وبعتتد ععتتداد االختبتتار تتتم عرضتته علتتى مجموعتتة متتن
المحكمين وذلك بهتدف التعترف علتى رائهتم؛ واتد أوصتى بعتض المحكمتين بتإجراط
بعض التعديالأ؛ واد التامت الباحية بإجراط هذه التعديالأ؛ حيث تكون االختبار متن
عشرين فقرة لكل سؤا درجة واحدة وبذلك تكون الدرجة النهائية عشرين درجة.

 )7تصحيح االختبار:
 حددأ درجة واحدة لكل فقرة من فقراأ االختبار. تم ععداد مفتاح تصحيح اإلجابة والغرض من ذلك توفير الوات والجهد. )8التجربة االستطالعية:
بعد ععداد االختبار بصورته النهائية اامتت الباحيتة بتطبيقته علتى عينتة استتطالعية
عشتتوائية عتتددها ( )28تلميتتذة متتن تلميتتذاأ الصتتف الستتادف االبتتتدائي متتن مجتمتتع
الدراسة ومن خارج عينة الدراسة حيث أن هذه العينتة لهتا نفتس خصتائص المجتمتع
األصلي .وتهدف هذه التجربة االستطالعية على:
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حستتاب معامتتل اليبتتاأ لالختبتتار وتحديتتد معتتامالأ الستتهولة ومعتتامالأ الصتتعوبة
ومعامالأ التمييتا وتحديتد زمتن االختبتار والتعترف علتى المشتكالأ التتي اتد تواجته
التلميذاأ أثناط تطبيق التجربة.
 )11تحديتتد التتامن التتالزم لالجابتتة علتتى االختبتتار :لحستتاب التتامن المناستتب لالختبتتار
استخدمت الباحية المعادلة التالية :الامن = (ف+ 1ف2 / )2
حيث أن ف = 1الامن الذي استغراته أو تلميذة لالجابة على أسئلة االختبار
ف = 2الامن الذي استغراته خر تلميذة لالجابة على أسئلة االختبار
الامن = (2 / )44 + 30

=  37 = 2 / 74دايقة.

 )12ثباأ االختبار:
تم حساب ثباأ االختبار عن طريتق ععتادة تطبيقته علتى العينتة االستتطالعية بعتد
مرور أسبوعين من التطبيق األو ؛ ثم حساب معامل االرتبتاط بتين درجتاأ التطبيتق
األو والتطبيق الياني؛ حيث بلف معامل بيرسون إلعادة التطبيق ( )0.74وهتو مقتدار
مقبو في الدراساأ العلمية.
 )13معامل السهولة والصعوبة:
تم حساب معامالأ السهولة والصعوبة لكل مفردة من مفرداأ االختبار؛ واتد وجتدأ
الباحيتتة أن معتتامالأ الستتهولة تراوحتتت بتتين ( )0.59-0.41وبتتذلك تكتتون مفتترداأ
االختبار جميعها تقع داخل النطام المحدد ( )0.80-0.20وبتذلك فهتي ليستت شتديدة
السهولة وليست شديدة الصعوبة.

 )14معامل التمييا :وللحصو على معامل تمييتا كتل فقترة متن فقتراأ االختبتار؛
اامت الباحيتة بتقستيم العينتة االستتطالعية علتى مجمتوعتين؛ مجموعتة عليتا ضتمن
( )%25من مجموع العينة االستطالعية وهم المستتجيبين التذين حصتلوا علتى أعلتى
الدرجاأ في االختبار ومجموعة دنيا ضتمت ( )%25متن مجموعتة المستتجيبين التذين
حصلوا على أدنتى التدرجاأ فتي االختبتار؛ واتضتح أن معامتل التمييتا الكلتي لفقتراأ
االختبار ( )0.46وهي تعد مقبولة.
خطوات تطبيق الدراسة:
• اختيار مجموعة الدراسة :تم اختيار مجموعة الدراسة بطريقة اصدية اوامها ()56
تلميذة من تلميذاأ الصف السادف االبتدائي بالمدرسة العاشرة بالخبر
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؛ واد تم تتوزيعهن عشتوائياً فتي مجمتوعتين المجموعتة التجريبيتة ( )1شتملت ()28
تلميذة والمجوعة الضابطة ( )2شملت ( )28تلميذة.
• اإلعداد للتجربة :تم ععتداد نست متن القصتص الراميتة للتجريتب علتى استطواناأ
مدمجة وعلى flash memoryوايضاً نسخها على سطح المكتب الخاص بجهاز معمل
المدرسة وعرضها باستخدام جهاز العرض (الداتا شو (data showواستخدام مكبتراأ
الصوأ؛ وفي أثناط التتدريباأ فتإن التلميتذة تقتوم باختيتار اإلجابتة الصتحيحة بتالنقر
عليها حتى تحصل على التعايا المناسب والتغذية الراجعة الفورية.

• تم الحصو على خطاب تسهيل المهمة من مكتب التربية والتعليم بالخبر.
• تم االجتماع مع التلميذاأ لتوضيح أهداف البرمجية؛ وأهميتها؛ ومحتواهتا وخطتواأ
دراستها؛ وتصوراأ التلميذاأ حو الصعوباأ التي اد تواجههن عند التنفيذ .وتوجيه
التلميتتذاأ علتتى ضتترورة االلتتتاام بحضتتور الحصتتص الخاصتتة بالبرنتتامج والمشتتاركة
الفعالة؛ وااللتاام بتعليماأ أورام العمل واألنشطة لكل درف.
• تتتم تطبيتتق اختبتتار مهتتاراأ التفكيتتر الرياضتتي ابلي تاً علتتى تلميتتذاأ المجمتتوعتين
الضابطة والتجريبية؛ وذلك لحساب درجاتهم القبلية وتتم التصتحيح والرصتد تمهيتدًا
لمعالجتها عحصائياً.
• تم ضتبط المتغيتراأ التتي تتؤثر علتى عينتة الدراستة؛ فقتد اامتت الباحيتة بنفستها
بتدريس المجوعتين التجريبية والضابطة.
• تم الكشف عن تكافؤ المجموعتين متن ختال اختبتار "أ" للتطبيتق القبلتي الختبتار
مهتاراأ التفكيتر الرياضتي؛ وللتحقتتق متن تكتافؤ المجمتتوعتين فتي التطبيتق القبلتتي
ل ت دواأ اامتتت الباحيتتة بتطبيتتق اختبتتار مهتتاراأ التفكيتتر الرياضتتي علتتى مجمتتوعتي
الدراسة ومن ثم الحصو على النتائج وتحليلها باستتخدام اختبتار ( )T-testوالجتدو
التالي يوضح ذلك:
جدول نتيجة اختبار (ت) للتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة في التطبيق القبلي الختبار مهارات
التفكير الرياضي
درجاأ
الحرية

المجموعة

ن

م

ع

التجريبية

28

5.5

2.5

الضابطة

28

3.9

4.8
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54

ايمة أ
المحسوبة
1.6

ايمة أ
الجدولية
1.671

داللة
الفرم
غير دا

يتضح من الجدو السابق أن ايمة (أ) المحسوبة ( )1.6أال من ايمتة (أ) الجدوليتة
عنتتد درجتتاأ حريتتة ( )54ومستتتوى داللتتة يستتاوي أو أاتتل متتن ( )0.05حيتتث تستتاوي
( )1.671ممتتا يتتد علتتى عتتدم وجتتود فتترم دا عحصتتائي ًا بتتين متوستتطي درجتتاأ
المجموعة التجريبية؛ مما يد على تكافؤ مجموعتي الدراسة.
• بدأ تطبيق تجربة الدراسة على المجموعة التجريبيتة باستتخدام القصتص الراميتة
والتدريس بالطريقة التقليدية للمجموعة الضابطة فتي يتوم الخمتيس 1437 /5 /2
هت على يوم الخميس  1437 / 6 /1هت؛ بمعد خمتس حصتص أستبوعياً ولمتدة أربتع
أسابيع.
• تضتتمنت التجربتتة تتتدريس محتتتوى وحتتدتي النستتبة والتناستتب والنستتبة المئويتتة
واالحتمتتاالأ فتتي ثمتتان دروف للمجوعتتة األولتتى بتتنمط القصتتة الراميتتة؛ وتتتدريس
المحتوى ذاتته للمجموعتة الضتابطة بتالنمط التقليتدي عتن طريتق عترض القصتص
شفهياً على الطالباأ مع استخدام السبورة للتوضيح؛ وكانت عدد الحصص متستاوية
بمعد حصة يومياً لكل مجموعة.
• تتتم تطبيتتق االختبتتار البعتتدي علتتى المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة فتتي يتتوم
الخميس 1437 / 6 /1هت.
• اامت الباحية بتصحيح اإلجاباأ وفق نموذج اإلجابة النموذجية المعد مسبقاً ورصتد
الدرجاأ تمهيداً لمعالجتها عحصائياً
• تم منااشة التلميذاأ حو التجربتة واالستتماع علتى راطهتم وفوائتدها والصتعوباأ
التي تعرضن لها خال تنفيذ التجربة.

• تم رصد النتائج ومقارنتها وتحليلها في ضوط المعالجة اإلحصائية.
األساليب اإلحصائية المستخدمة :
تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:
 معامتتل ارتبتتاط بيرستتون  Pearson Correlationلحستتاب ثبتتاأ االختبتتار بإعتتادةالتطبيق.

اختبار "أ" (  (t-testللتحقتق متن تكتافؤ المجموعتاأ فتي االختبتار القبلتي والختبتارصحة الفرضياأ.

355

حستتتاب المتوستتتطاأ واإلنحرافتتتاأ المعياريتتتة لتتتدرجاأ المجمتتتوعتين التجريبيتتتةوالضابطة في االختبارين القبلي/البعدي.
المعالجـة االحصــائية :حستتب ماتقتضتتيه طبيعتتة الدراستتة الحاليتتة تتتم عدختتا البيانتاأ
ومعالجتها عحصتائياً باستتخدام اختبتار (أ) للمجموعتاأ المستتقلة والتذي يمكننتا متن
التعرف على الفروم االحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية.
نتائا الدراسة وتفسيرها:
بعتتد عجتتراط اختبتتار(أ) للمجموعتتاأ المستتتقلة بتتين المجموعتتة الضتتابطة والمجوعتتة
التجريبية؛ تم استخالص النتائج من خال الجداو التالية:
جدول ( )5نتيجة اختبار (ت) الفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
في التطبيق البعدي الختبار مهارة االستقراء
درجاأ
الحرية

المجموعة

ن

م

ع

التجريبية

28

8.9

4.8

الضابطة

28

6.3

6.9
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ايمة أ
المحسوبة
1.25

ايمة أ
الجدولية
1.671

داللة
الفرم
غير دا

يتضتتح متتن الجتتدو الستتابق أن ايمتتة "أ" المحستتوبة ( )1.25أاتتل متتن ايمتتة "أ"
الجدولية ( )2عند درجة حرية ( ) 54ومستوى داللة أاتل متن أو يستاوي (  )0.05حيتث
تساوي ( ) 1.671مما يد على عدم وجود فرم دا عحصائياً بتين متوستطي درجتاأ
المجموعتة التجريبيتة ودرجتاأ المجموعتة الضتتابطة؛ عال أنته يطالحت وجتود ميتل فتتي
المتوستتط الحستتابي لتتدى المجموعتتة التجريبيتتتة حيتتث كتتان المتوستتط الحستتتابي
للمجموعة التجريبية ( )8.9بينما كان المتوسط الحسابي للمجموعة الضتابطة ()6.3
عال أن هذا الفرم لم يصل على حد الداللة المطلوب؛ وبنتاطً عليته يتتم ابتو الفرضتية
الصفرية التتي تؤكتد علتى عتدم وجتود فترم بتين مجمتوعتي الدراستة فتي التطبيتق
البعدي الختبار مهارة االستقراط.
جدول نتيجة اختبار (ت) الفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في
التطبيق البعدي الختبار مهارة حل المسائل
المجموعة

ن

م

ع

التجريبية

28

4.7

3.4

الضابطة

28

2.9

2.9
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درجاأ
الحرية

ايمة أ
المحسوبة

ايمة أ
الجدولية

داللة
الفرم

54

2.25

1.671

دالة

يتضح من الجدو أن ايمة "أ" المحسوبة ( )2.25أكبر من ايمة "أ" الجدوليتة عنتد
درجة حرية ( )54ومستوى داللة أاتل متن أو يستاوي ( )0.05حيتث تستاوي ( ) 1.671
مما يد على وجود فرم دا عحصتائياً بتين متوستطي درجتاأ المجموعتة التجريبيتة
ودرجاأ المجموعة الضتابطة لصتالح المجموعتة التجريبيتة؛ وبنتا ًط عليته يتتم رفتض
الفرضتتية الصتتفرية وابتتو الفرضتتية البديلتتة لتصتتبح كالتتتالي - :يوجتتد فتترم دا
عحصائياً عند مستتوى يستاوي أو أاتل متن (  ) 0.05بتين متوستطي درجتاأ التطبيتق
البعدي الختبار مهتارة حتل المستائل بتين المجموعتة التجريبيتة ( التتي تتم تدريستها
باستتتخدام عتترض القصتتص الراميتتة) والمجموعتتة الضتتابطة لصتتالح المجموعتتة
التجريبية .وتعاو الباحية النتائج السابقة على أن استخدام القصتص الراميتة يستاعد
التلميذاأ على فهم المسائل اللفظية وتحويلها لرموز يسهل حلها.
جدول نتيجة اختبار (ت) الفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في
التطبيق البعدي الختبار مهارة التفكير الرياضي ككل
المجموعة

ن

م

ع

التجريبية

28

13.5

12.5

الضابطة

28

9.2

16.3

درجاأ
الحرية

ايمة أ
المحسوبة

ايمة أ
الجدولية

داللة
الفرم

54

2.2

1.671

دالة

يتضح من الجدو أن ايمتة ( أ ) المحستوبة (  ) 2.2أكبتر متن ايمتة ( أ ) الجدوليتة
عنتتد درجتتاأ حريتتة ( )54ومستتتوى داللتتة يستتاوي أو أاتتل متتن (  ) 0.05حيتتث تستتاوي
( )1.671مما يد علتى وجتود فترم دا عحصتائي ًا بتين متوستطي درجتاأ المجموعتة
التجريبية ودرجاأ المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية؛ وبناطً عليته يتتم
رفض الفرضية الصفرية وابو الفرضية البديلة لتصبح كالتالي - :يوجتد فترم دا
عحصائياً عند مستتوى يستاوي أو أاتل متن (  ) 0.05بتين متوستطي درجتاأ التطبيتق
البعدي الختبار مهاراأ التفكير الرياضي ككتل بتين المجموعتة التجريبيتة ( التتي تتم
تدريستتها باستتتخدام عتترض القصتتص الراميتتة) والمجموعتتة الضتتابطة ( التتتي تتتم
تدريسها باستخدام عرض القصص االعتيادية) لصالح المجموعة التجريبية.
مناقشة نتائا الدراسة:
بعد عرض نتائج اختبار فرضياأ الدراسة سنتناو منااشتة نتتائج الدراستة وتفستير
لتلك النتائج:
 -منااشة نتائج الفرضية األولى :يتضح من عرض النتائج للفرضية األولى عدم
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وجتتود فتترم دا عحصتتائي ًا بتتين متوستتطي درجتتاأ المجموعتتة التجريبيتتة ودرجتتاأ
المجموعة الضابطة في اختبار مهاراأ التفكير الرياضتي لمهتارة االستتقراط .وتتفتق
هذا النتيجة مع دراسة المعدي ( )2015في عدم وجود فروم ذاأ داللة احصائية فتي
مهارة االستقراط ووجتود فتروم ذاأ داللتة احصتائية فتي مهتارة االستتنتاج والتعمتيم؛
ويمكن أن يعتاى ذلتك علتى الخلفيتة الرياضتية للتلميتذاأ وايضت ًا علتى اختتالف أنمتاط
الذكاط وأنماط التعلم حيث أن بعتض التلميتذاأ تعتمتد علتى األشتياط المحسوستة وال
تستطيع االستفادة من البرمجياأ التعليمية الصوتية والبصرية فال تصل التى درجتة
االستقراط بشكل كامل وصحيح.
 منااشة الفرضية اليانية :يتضح من عرض نتائج الفرضية اليانية وجتود فترم فتيمتوستتطاأ درجتتاأ الطالبتتاأ فتتي المجموعتتة التجريبيتتة فتتي اختبتتار مهتتارة التفكيتتر
الرياضي لمهارة حل المسألة اللفظية لصالح المجموعة التجريبية .ويعود وجتود هتذا
الفترم علتى تتأثير عجتراط التجربتة التتتي طبقتت علتى المجموعتة التجريبيتة متن ختتال
دراسة المحتتوى (وحتدة النستبة والتناستب؛ النستبة المئويتة واالحتمتاالأ )باستتخدام
القصتتص الراميتتة؛ ممتتا أدى علتتى جتتذب اهتمتتام الطالبتتاأ متتن ختتال االنتتدماج فتتي
القصتتص الراميتتة ومعايشتتة أحتتداثها وبالتتتالي ستتهولة تتتذكرها وزيتتادة فهمهتتا ممتتا
ستاهم فتتي رفتتع مستتتوى تحصتتيلهم ومهتتاراتهم فتتي التفكيتتر الرياضتتي (مهتتارة حتتل
المسألة اللفظية) وايضاً يساعد المعلمة في شرح المفاهيم والتركيا علتى العمليتاأ
العليتتا فتتي طريقتتة ايجتتاد النستتب والمعتتد وتحتتويالأ النستتب واالحتمتتاالأ .كمتتا أنهتتا
تساعد الطالباأ على اكتساب المعارف والخبراأ المتعلقة بالنسبة والتناسب والنسبة
المئويتتة واالحتمتتاالأ ممتتا ستتاعد فتتي رفتتع مستتتوى تحصتتيلهم وتنميتتة مهتتارة حتتل
المسائل اللفظية.
مناقشة الفرضية الثالثة:يتبين من عرض نتائج الفرضية اليالية وجود فترم بتين متوستطاأ درجتاأ تلميتذاأ
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار مهاراأ التفكير الرياضتي ككتل
لصالح المجموعة التجريبية؛ وبتذلك تتفتق نتتائج الدراستة الحاليتة متع نتتائج بعتض
الدراساأ التتي أكتدأ علتى األثتر اإليجتابي للتتدريس باستتخدام القصتص الراميتة؛
كدراستتتة (غتتتادة المطيتتتري؛  2014م)؛ ودراستتتة (أبتتتو المغتتتنم؛ )2013؛ ودراستتتة
(النفيستتي؛)2012؛ ودراستتة أمتتاني هتتارون ( )2013حيتتث أظهتترأ نتائجهتتا وجتتود
فروااأ عيجابية لصالح المجموعتة التجريبيتة علتى المجموعتة الضتابطة .واتد يعتاى
ذلتتك علتتى أن عتترض المحتتتوى باستتتخدام القصتتص الراميتتة؛ أدى علتتى جتتذب اهتمتتام
الطالباأ من خال اإلندماج في القصص الرامية ومعايشة أحداثها وبالتالي سهولة
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تذكرها مما ستاهم فتي رفتع مستتوى تحصتيلهم ومهتاراتهم فتي التفكيتر الرياضتي
ويتضح ذلك في االختبار البعدي؛ كما أن القصص الرامية اد تمياأ بعترض الصتور
والمؤثراأ الصوتية والبصرية؛ وهذا يساعد التلميذاأ على زيتادة فهتم الموضتوعاأ
واالحتفاظ بالمعلوماأ؛ وجذب انتباه التلميذاأ والتقليل من التشتت.
التوةيات:
بناط على ما توصلت عليه الدراسة الحالية من نتائج؛ فأنها توصي بما يلي:
- 1ضرورة تدريب المعلماأ على تصميم واستخدام القصتص الراميتة فتي التعلتيم
بما يتناسب مع خصائص المتعلمين وتوظيفها في التعليم عامة والرياضياأ خاصة.

-2ضتترورة تضتتافر الجهتتود والتعتتاون بتتين خبتتراط التربيتتة وعلمتتاط التتنفس ومتتؤلفي
اصص األطفا وخبراط تكنولوجيتا التعلتيم فتي تتأليف وتصتميم القصتص الراميتة
لتلميذاأ المرحة االبتدائية في الرياضياأ.
-3ضتترورة االهتمتتام باستتتخدام القصتتص الراميتتة فتتي تتتدريس متتادة الرياضتتياأ
وخصوص ًا المرحلة االبتدائية.
 -4السعي إلعادة تقتديم محتتوى المقترراأ الدراستية بطريقتة راميتة فتي المحتتوى
الذي يسمح بذلك خصوصًا للمرحلة االبتدائية.
-5تكليتتف فريتتق عمتتل متتن مختلتتف التخصصتتاأ إلعتتداد القصتتص الراميتتة وتقتتديم
حوافا تشجيعية لهم.
 -4تصميم مواع أو انتاة يوتيتوب تتضتمن اصتص راميتة متن مختلتف التخصصتاأ
المنتجة من ابل المتخصصين يمكن للمعلماأ الرجوع عليها واالستفادة منها.
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حل المُعادالت الخطية لطالبات الصف
أثر استخدام أداة حاسوبية في ِّ
الثاني المتوسط

أمل سليمان عبد الله القرزعي
مشرفة رياضيات يف مكتب التعليم بالبديعة
إدارة التعليم بمنطقة الرياض

المستخلص:
تهدف الدراسة على اكتشاف مدى فعالية أحد الموااع اإللكترونيتة التتي تطقتدّم ختدماأ
مجانية في االختباراأ (المسماة في هذه الدراسة باألداة الحاستوبية)؛ وأثتر ذلتك فتي
تعلّم المعادالأ الخطية .واد كشتفت الدراستة المطبّقتة علتى طالبتاأ الصتف اليتاني
ن عتن نقتاط اتوتهن وضتعفهن بشتكل
المتوسط عن أن الطالباأ استتطعن أن يطعبّتر ّ
أفضل بعد استخدام األداة الحاسوبية ممتا أثّتر فتي أهتدافهن؛ فأصتبحت أكيتر تنوعًتا
وفعاليتتة .كمتتا اتدّمت األداة الحاستتوبية معلومتتاأ فوريتتة بشتتأن المفتتاهيم الرياضتتية
ل
السابقة لتدى الطالبتاأ؛ والتتي ستاعدأ المعلمتة والطالبتاأ علتى تعلتيم وتعلّتم حت ّ
المعادالأ الخطية حيث كان الدرف بشكل عام أكير فعالية من الدروف التي تطعطى
بشكل تقليدي .وكان الجو العام أثنتاط التجربتة عيجابيًّتا ومحفتاًا حيتث أبتدأ المعلمتة
حاجتها ورغبتها في استخدام األداة الحاستوبية بشتكل مستتمر؛ كمتا عبّترن الطالبتاأ
عن رضائهن التام بعتد ختوض التجربتة .وبتالرغم متن وجتود عيجابيتاأ مطشتجّعة فتي
الدراستتة لكتتن هنتتاك بعتتض الستتلبياأ التتتي ظهتترأ أثنتتاط التطبيتتق عذ عننتتا عذا أردنتتا
الحصو على أاصى استفادة من األداة الحاستوبية فيجتب أن تتمتّتع المعلمتة بتيالب
مهاراأ مهمة؛ وهي :القدرة علتى بنتاط اختبتار تشخيصتي جيتد يحتوي تغذيتة راجعتة
هادفة؛ والقدرة على تلخيص استنتاجاأ صاداة وثابتة من التحليل اإلحصتائي التذي
يطقدّمتته المواتتع اإللكترونتتي؛ وأخيتترًا القتتدرة علتتى تخطتتيط وتنفيتتذ درف أو دروف
متكاملة مبنية على تلك االستنتاجاأ من التحليل اإلحصائي.
واتتد استتتطاعت المعلمتتة أن تتتتمكّن متتن المهتتارتين فتتي بنتتاط االختبتتار؛ وتلختتيص
االستنتاجاأ من التحليل اإلحصتائي لكنهتا لتم تتتمكّن متن التخطتيط الجيتد للتدرف
وفق النتائج التي حصلت عليها من األداة الحاسوبية مما أثر فتي تحقّتق الهتدف؛ واتد
عبّرأ عن ذلك صراحة في المقابلة البعدية .ومهما يكن من أمر؛ فقد ادّمت التجربتة
نتائج مطشجّعة في المضي اطدمًا لتطوير أدواأ التقويم التي يستخدمها المعلمون في
الفصو تحقيقاً ألهداف برنامج التحو التوطني  2020المنبيتق متن رؤيتة المملكتة
طبّقتت هتذه التجربتة علتى عيّنتاأ عشتوائية؛ وفتي
 .2030هذا باإلضافة على أنته عذا ط
مواضيع مختلفة في الرياضياأ فإن ذلتك يطمكّتن متن الوصتو علتى تعميمتاأ تتدعم
مفاهيم التقويم؛ وبناط المفاهيم الرياضية مستقبلًا.
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 التقتتتويم التشخيصتتتي؛ حت تلّ المعتتتادالأ الخطيتتتة؛ االختبتتتاراأ:الكلمـــات المفتاحيـــة
.اإللكترونية
Abstract:
This study aims to explore the effectiveness of one of the e-sites which
offers free services in publishing e-tests (referred in this study as a
computer-based tool) and its influence on teaching and learning linear
equations. The applied study on the 2nd intermediate level female
students has revealed that the students were able to express their points
of strength and weakness more than before after using the computerbased tool influencing their learning targets in terms of diversity and
effectiveness. Moreover, the computer-based tool has provided students
with immediate feedback related to their previous mathematics concepts
which in return helped the teacher as well as the students in teaching and
learning linear equations as the class was generally more effective than
other classes provided traditionally
. As for the general atmosphere, it was positive and encouraging as the
teacher expressed her need and desire continually using the computerbased tool. Students also expressed their complete satisfaction after
having the experience of using the tool. Although there were encouraging
positive points in the study, there were some negatives during the
application of the study. To obtain the maximum benefit from the
computer-based tool, the teacher has to gain three essential skills: the
ability to create a good diagnostic test which provides a meaningful
feedback, the ability to summarize reliable and valid information from the
statistical analysis sheets which the e-site offer, and finally the ability to
plan and execute a lesson based on findings of the statistical analysis.
In the present study, the teacher managed to obtain two skills which are;
creating the test and summarizing the findings of statistical analysis but
she could not manage the third skill which is the ability to plan and
execute the lessons according to the results obtained from the computerbased tool.
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This in return has affected achieving the lesson aim and this is what was
reported by the teacher at the post interview. However, the study has
provided encouraging results to move forward to develop classroom
assessment tools used by teachers to achieve the goals of the national
transformation program in Saudi Arabia, Vision 2030. In addition, in case
of study application on random samples and in different subjects in
mathematics, consequently, we can reach generalizations supporting the
assessment concepts as well as building mathematics concepts in the
future.
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 .1مقدمة:
يطشكّل تعلّم الرياضياأ وتعليمها بالنسبة للطالب والمعلم نوعًتا متن الصتعوباأ ألن
تعدّد مفاهيمها؛ وأساليبها؛ وتراكيبها يمكن أن يطشكّل عقباأأ كبرى (سالمة و خترون؛
 .)2002وهذا هو الحا ؛ خاصةً عذا كان الطالب ال يطتقنون المفاهيم األساستية حيتث
يمكن أن يعواهم ذلك عن استيعاب المفاهيم الرياضتية األكيتر تعقيتدًا ولتذلك يعت اد
بناط المفاهيم الرياضية من القضتايا اإلشتكالية التتي ركّتا عليهتا العلمتاط والبتاحيون
علتتى حتتد ستتواط .وتؤكتتد موشتتكوفيتع ( ) (Moschkovich ,1998أن المفتتاهيم
الخاطئة تطشكّل عقباأ بالنسبة لتعلّم الطالب؛ كما يبيّن كوب ( )Cobb , 1988أنه عذا
كان المعلم يغفل عن فهم الطتالب لموضتو أع متا أثنتاط عمليتة التتدريس فحينهتا لتن
يستطيع الطالب أن يكون عنصرًا نشطًا في عملية التعلم.

ومن جهتة أخترى؛ يطعت ّد تشتخيص المفتاهيم الرياضتية الستابقة لتدى الطتالب مطلبًتا
ضروريًّا في بناط المفاهيم الجديدة ولكنه – ل سف -لم يطؤخذ على محمتل الجتدّ فتي
الوااع؛ ويطعاى ذلتك ألستباب كييترة؛ متن أهمهتا :أعبتاط ومهتام التقتويم المطلقتاة علتى
كاهل المعلم في اختبار الطتالب؛ والمتابعتة بشتكل فتردي حيتث يتجنّتب الكييتر متن
المعلمين اختبار الطالب ورايًّا وتصحيحها؛ وععطاط كتل طالتب تغذيتة راجعتة هادفتة
ولهذا فإن تفعيل التقنيتة فتي االختبتاراأ التشخيصتية تطعت ّد فكترة منطقيتة وعمليتة
ولكن يظلّ السؤا  :ما مدى فعالية التقنية فتي عمليتاأ التقتويم التشخيصتيا وهتل
نستتطيع أن نحصتل علتى المعلومتاأ الكافيتة فتي المعرفتة الرياضتية الستابقة لتدى
الطالب؛ والتي هم بحاجة عليها للبدط في تعلم مفهوم رياضي جديدا
وعضافة على ما سبق؛ فإن رؤية التوطن ( )2030تهتدف علتى "تاويتد أبنائنتا بالمعتارف
والمهتتاراأ الالزمتتة لوظتتائف المستتتقبل" (رؤيتتة المملكتتة العربيتتة الستتعودية 2030؛
2016؛ ص .)36:عننا بحاجة على طالب مطحترفين ومطبتدعين فتي الرياضتياأ لمجتاراة
ل
التقدّم العالمي المطتسارع .وحتى يكون الطالب اادرين على التبريتر؛ والتحليتل؛ وحت ّ
المشكالأ؛ والتفكير فيما وراط المعرفة في حصص الرياضياأ فإنهم بحاجتة ماسّتة
على معرفة مواطن القوة والضعف لديهم ابتل تعلتمّ المفهتوم الجديتد .وتهتدف هتذه
الدراسة على اكتشاف مدى فعالية أحد الموااع اإللكترونية التي تطقدّم ختدماأ مجانيتة
في االختباراأ اإللكترونية (والمطسماة في هذه الدراسة بأداة حاستوبية)؛ واستتيمارها
في تشخيص المفاهيم الرياضية السابقة لدى الطالب؛ وأثر ذلك في تعلّم المفهتوم
الجديد أال وهو حلّ المعادالأ الخطية ذاأ الخطوتين.
 .2مصطلحات البحث:

• أداة حاسوبية (Computer-Based Diagnostic Assessment Strategy):
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ص تمّمت الباحيتتة األداة الحاستتوبية -بوصتتفها استتتراتيجية-بنتتاط علتتى ثالثتتة مفتتاهيم
رئيسة في مجا التقويم التربوي؛ وهتي :التقتويم التشخيصتي؛ والتغذيتة الراجعتة؛
طبّقت األداة في سبع خطواأ كالتالي:
واالختباراأ اإللكترونية .واد ط
 )1بناط اختبار تشخيصي بالتعاون بين الباحيتة والمعلمتة؛ التتي كانتت ضتمن العينتة؛
من خال االستفادة من اختبار التهيئة المطتوفر في كتاب الطالب؛ والدراستاأ الستابقة
التي حصرأ األخطاط الشائعة في حلّ المعادالأ الخطية.
 )2وضع االختبار التشخيصي على هيئة اختبار علكترونتي متن اقبتل الباحيتة؛ واتد تتم
اختيار المواعwww.classmarker.com :

 )3تطبيق االختبار اإللكتروني على الطالباأ من اقبل المعلمة.
 )4اعطاط الطالبة تغذية راجعة فورية على نوعين :كمية؛ ونوعية وهتي متن ختدماأ
المواع السابق.
 )5توفير تغذية راجعة الحقة للطالبتاأ مطصتمّمة علتى هيئتة نشتراأ؛ بالتعتاون بتين
الباحية والمعلمة.

 )6االستفادة من المواع السابق في استالم تقتارير عحصتائية عتن مستتوى الطالبتاأ
في االختبار اإللكتروني.
 )7تحليل البياناأ اإلحصائية من اقبل الباحية وتسليمها على المعلمة.
• المعادالت الخطيّة ( (Linear Equations
هي معادالأ من الدرجة األولتى علتى الصتيغة :أف  +ب = 0؛ وسطتمّيت بتذلك ألنهتا
تطميّل بيانيًّا بالخط المستقيم.
• المعرفة السابقة ))Prior Knowledge
هي المعرفة الفعلية اإلجرائية؛ بحيث تكون مطتاحة للفرد في حا استرجاعها بشتكل
واضح ومنظّم؛ سواط أكانت صريحة أم ضمنية(Dochy and Alexander, 1995).
وتطعرّفها الباحية عجرائيًّا بأنها :مجموعة متن المعتارف التتي تطميّتل نقطتة النهايتة فتي
عملية التعلّم السابقة؛ ونقطة البداية في عملية التعلّم الحالية.
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 .3الدراسات السابقة:
تتعيّتر عتتدد متن الدراستتاأ المهتمتة بتتتدريس الرياضتياأ -خاصتتة فتي الجبتتر-لوجتتود
مفاهيم خاطئة لدى الطالب .ففي الدراستة التتي طبّقهتا اتري وثومتاف ( Grey and
)Thomas ,2001على طالب المرحلتة المتوستطة؛ والتتي اتدّمت الأ حاستبة بيانيتة
تساعد الطالب على حلّ المعادالأ فإن الباحيين لم يستطيعا أن يقيسا فعالية الالأ
الحاسبة لوجود مفاهيم خاطئة لدى الطالب عرالتت متن ستير الدراستة .كمتا أوصتى
العديد من الدراساأ التي اهتمت بالجبر والمعتادالأ الخطيتة بضترورة عثتراط الميتدان
ل
بممارستتاأ وتجتتارب تربويتتة تستتاعد الطتتالب والمعلمتتين علتتى فهتتم الجبتتر؛ وحتت ّ
المعتادالأ الخطيتة (المهتاجري و ختر ؛ Kieran , 2006 ; Vaiyavutjamai et. 2006
; Al, 2005الطيطي و خر؛ .)1989
ويكمن جوهر هذه القضية فتي أنته متن الصتعب التحديتد -بداتة-كيتف ومتتى يبنتي
المتعلمون معرفتهم (Bereiter؛ Cobb 1985؛ 1988).وتولّد هتذه الحقيقتة الحاجتة
على البحث عن كيفية تكتوان تلتك المفتاهيم .ويميّتل التقتويم التشخيصتي أداة اويتة
الستكشاف القدراأ والمهاراأ المعرفية لدى المتعلمين؛ وعضافة على ذلك فتيمكن أن
يمتدّ التقتتويم التشخيصتتي المعلتتم بمعلومتتاأ ضتترورية عتتن المعرفتتة الستتابقة لتتدى
الطالب؛ وبصورة واضحة عن مواضع ارتكتاب المتعلمتين ل خطتاط ( Watson؛ ;1980
Nicol & Macfarlane-Dick, 2006).ولكتتن هتتل يعتتي الطتتالب والمعلمتتون حجتتم
المعرفة السابقة لدى الطالب والضرورية للبدط في تعلّم مفاهيم جديدةا
يمكن النظر على أدواأ التشخيص األكير استخدامًا فتي دروف الرياضتياأ -كمتا هتي
اائمة حاليًا-بأنها محدودة أو مضجرة .كما أوضح عدد من الدراساأ ( Sharky, 2006
; ;Brook, 2002المغربتتي؛  )2009أن المعلمتتين لتتيس لتتديهم القتتدرة الكافيتتة
للتخطيط على أفضتل األستاليب واالستتراتيجياأ فتي التتدريس والتقتويم .وأظهترأ
تقتتارير األوفستتتيد ( )Ofsted, 2012أن المعلمتتين يستتتغراون واتًتتا مطولًتتا فتتي
تشخيص المعرفة السابقة في الحصة وبالرغم من هذا فإن أستاليبهم غيتر كافيتة؛
وال تتعدّى نشاطًا واحدًا غالبًا .ومن جهة أخرى؛ فإن أساليب التقويم تطستتخدم بشتكل
رئيس من اقبل المعلمين في حين أن الطلبة ليس لديهم صورة واضحة عن التقتدّم
الذي يحرزونه.
واد ركّا العديد من الباحيين حو األسئلة الصفية؛ ومتا أفضتل أنتواع األستئلة التتي
يمكن طرحها لمعرفة المفاهيم السابقة لدى الطالب؛ من خال مقتابالأ تشخيصتية
بين المعلم والطالب؛ كالدراسة النوعيتة التتي اتام بهتا متوير ومتايلويس ( & Moyer
Milewicz ,2002).كمتتا أجتترى واتستتون (Watson؛ – )1980بمنهجيتتة مشتتابهة –
مقابالأ تشخيصية مع طالب المدارف االبتدائية لتشخيص مهاراتهم الحسابية
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ويطعاي مويرو ومايلويس ( )Moyer & Milewicz ,2002الشعبية المتاايدة للمقتابالأ
المطجتتراة بتتين المعلتتم والطالتتب علتتى دعتتواأ المجلتتس التتوطني لمعلمتتي الرياضتتياأ
( )NCTMإلصتتالح تعلتتيم الرياضتتياأ فتتي األعتتوام 1991 :و 1995و 2000علتتى
التوالي .ومن ناحية أخرى؛ يظلّ تفكير الطالب وبناؤهم للمفاهيم غير مرئتي عال عذا
نطق الطالب أو تصرّف بناطً على فهمه ومن ثمّ فإن الطالب يعدا العامل الرئيس فتي
شتتكل علتتى
تشتتخيص الفهتتم لكنتته نتتادرًا متتا يطشتتارك فتتي التقتتويم التشخيصتتي؛ ويَ ْ
المعلمتتين فتتي ععطتتاط نتتتائج فرديتتة محتتددة بنتتا ًط علتتى المقتتابالأ التشخيصتتية أو
االختباراأ التحريرية.

ويعدا االختيار وتنظيم الذاأ أحد مهاراأ القرن الحتادي والعشترين التتي تطمتح عليهتا
الدو المطتقدمة ( Kirschner & Merriënboer , 2013).كما أن رؤية المملكة العربيتة
السعودية ()2016؛ تسعى على عكساب المواطن بالمعارف والمهاراأ التي تطمكّنه متن
مواكبة السوم العالمي .ويبدأ ذلك من الطالب نفسه؛ ومدى معرفته بمواطن ضعفه
واوته وعن كانت الدراساأ المهتمة بتالتقويم التذاتي تشتير علتى أن الطتالب يعتانون
من مشتاكل عميقتة .ويميتل الطتالب علتى ععطتاط أنفستهم درجتاأ أعلتى أو أاتل متن
مستواهم الحقيقي () Butler, 2011وبالتتالي فلتن نستتطيع أن نعتمتد علتى تقتويم
الطتتالب ألنفستتهم فتتي بنتتاط خطتتط عالجيتتة وتعلميتتة .واتتد أشتتار بتتراون وهتتاريس
( )Brown & Harris , 2014على أنه باإلمكان استتخدام التقتويم التذاتي مصتدرًا ثانيًتا
في الصف .أي أنه عذا استطعنا أن نطوفّر تقويمًا صاداًا؛ وثابتًا؛ واليل التكلفة؛ وستهل
االستخدام من اقبل المعلمين والطالب بصورة أساسية في الصف فإن هذا سيستاعد
علتتى تطتتوير مهتتاراتهم فتتي التقتتويم التتذاتي وبالتتتالي بنتتاط شخصتتية اياديتتة تفتتي
بمتطلباأ القرن الحادي والعشرين.
ويدعم المجلس الوطني لمعلمي الرياضياأ ( 2000؛ )NCTMاستتخدام التكنولوجيتا
في تعليم الرياضياأ وتعلمها .وفي ضوط هذه الحقائق فإن الدراسة المامع عجراؤها
ستتبنّى أداة حاسوبية تجمتع بتين التكنولوجيتا والمقتابالأ التشخيصتية بتين المعلتم
والطالب؛ واالختباراأ التحريرية التي تساعد الطالب في التعترّف علتى متواطن القتوة
والضعف لديهم؛ وتساعد المعلمين علتى اختيتار أفضتل أستاليب التتدريس والتقتويم
في الصفوف.
واد استخدم كل من ديلوزان و خترين ( )Delozanne et al. ,2003برنامجًتا حاستوبيًّا
يطسمّى "" Pépiteلتشتخيص فهتم الطتالب المطستبق لمتادة الجبتر متن أجتل مستاعدة
المعلمتتين علتتى ععتتداد األنشتتطة المناستتبة للتتدرف .وتتمركتتا دراستتتهم علتتى نقطتتة
مهمة؛ وهي أن هذا البرنامج يطنفّذ بشكل عام لغرض تحسين درف من دروف
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الرياضتتياأ وبالتتتالي تر ّكتتا الدراستتة الستتابقة علتتى أداط المطعلمتتين مقارن ت ًة بكفتتاطة
الطالب عمومًا في مادة الجبر؛ وكيفية تقييمهم ألنفسهم بينما في الدراسة الحاليتة
ستتيتم البحتتث عتتن متتدى مقتتدرة األداة الحاستتوبية علتتى مستتاعدة الطالبتتاأ فتتي بنتتاط
مفاهيم تركيبية رياضية أاوى؛ متن ختال تقتديم تغذيتة راجعتة هادفتة ال تقتصتر
على عفادة الطالب بالدرجاأ فقط عنما تطسهّل على الطالب تقييم معرفتته الرياضتية
السابقة ذاتيًّا؛ وتكوين أهداف تعلم لسدّ اليغراأ في البنية الرياضية.
ومن المتفق عليه في األدبياأ أن التقويم القائم على الحاسب يطعطي نتتائج فوريتة
تتضمّن ايمًا عددية؛ وتغذية راجعة شخصتية فوريتة؛ وبأاتل التكتاليف ( & Sharkey
Murnane, 2006; Siozos, Palaigeorgiou, Triantafyllakos, & Despotakis,
2009; Terzis, Moridis, & Economides, 2012) .
ويعدا تصميم االختباراأ على الموااع أكير أمانًا؛ وأال تكلفة متن تلتك البترامج التتي
تتطلّب شراط وتيبيتًتا علتى األجهتاة التتي اتد تتعترّض للضتياع فتي حتين أن الموااتع
تحتتف بالمعلومتاأ علتى ختوادم أكيتر أمانًتا ( Carr , 2006).عضتافة علتى عيجابيتاأ
استعما التقنية في التقويم؛ واد أفصح عدد من الدراساأ -من بينها الدراسة التتي
اام بهتا أنتاكوي ( Anakwe, 2008) -عتن عتدم وجتود اختالفتاأ فتي نتتائج التحصتيل
للطالب أثناط استخدام الحواسيب؛ واختباراأ الوراة والقلم .ولهذا فإن الطالتب عنتدما
يحصل على نتائج وتغذية راجعة فوريتة لكتل ستؤا حلّته عتن طريتق الحاستب فتإن
ذلك ال يساعد على اكتشاف المفاهيم الخاطئة والنااصة فحسب بل سيساعده علتى
التتتحكّم فتتي طريقتتة تطعلّمتته؛ وتعايتتا دوره بوصتتفه متعلمًتتا نشتتطًا فتتي الحصتتص
(Reimann, Halb, Bull, & Johnson, 2011).
وكان هناك عدد محصتور متن الدراستاأ التتي فعّلتت الحواستيب لتشتخيص المعتارف
السابقة لدى الطالب؛ من بينها الدراسة التتي أعتدّها كتراوز و خترون ( Krause et al.
),2013في مادة الكيمياط لطالب المرحلة اليانوية حيث اكتشف البتاحيون أن مهتاراأ
الطالب في التقويم الذاتي بدأأ في التطوّر ولهذا فستيكون متن الجيتد تفعيتل ذلتك
فتتي حصتتص الرياضتتياأ؛ خاصتتة وأن الرياضتتياأ تحتتتوي علتتى مفتتاهيم مترابطتتة
ومعقدة أحيانًا؛ واد تطشكّل صعوبة لدى المطتعلّم في استيعاب المفاهيم الجديدة.
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 .4مشكلة البحث:
عذا أراد مطعلتتم الرياضتتياأ أن يق تدّم تركيبتتة عقليتتة معرفيتتة رياضتتية مطعقتتدة فتتإن
الطالب سيواجهون صعوباأأ عذا لم تكن التركيبة العقليتة المعرفيتة الستابقة لتديهم
كاملة (Bereiter؛ 1985).وبنا ًط على هذا المواف فإن هناك العديد من األسئلة التتي
يمكن طرحها في هذا الجانب:
• هل المعلم على علمأ بالمشاكل التي يواجههاا
• ما األخطاط الشائعة التي يرتكبها الطالبا
• هل الطالب على علمأ بنقاط القوة والضعف لديهم ابل البدط في درف جديدا
• كيف يمكن للمعلم أن يطساعد الطالب على التخلّص من المفاهيم الخاطئة لديهما
• ما مدى فعالية مساعدة المعلم لطالبها ولماذاا
• هل هناك دوافع لدى الطالب في تحمّل مسؤولية تعلمهما

ومتتن التستتاؤالأ المطروحتتة ستتابقًا أتتتت الحاجتتة علتتى أداة تقتتويم صتتفيّة تستتاعد
المعلمين والطالب في التعرّف على مواطن الضعف والقوة لديهم؛ وتستاعدهم علتى
تحديد نقطة البداية في تعلّم المفاهيم الجديدة بناط على معرفة سابقة اويتة؛ واتد
ستمّيت هتتذه األداة بتتاألداة الحاستتوبية؛ ومنهتتا انبيتتق الستتؤا التترئيس التتتي :متتا أثتتر
ط
استتتتخدام األداة الحاستتتوبية فتتتي حتتلّ المعتتتادالأ الخطيتتتة لطالبتتتاأ الصتتتف اليتتتاني
المتوسطا
ويتفرّع من هذا السؤا الرئيس األسئلة األربعة التالية:
 )1متا فعاليتة استتخدام األداة الحاستتوبية فتي ايتاف المعرفتتة الستابقة لتدى طالبتتاأ
الصف الياني المتوسطا
 )2ما سلوك طالباأ الصف الياني المتوسط تجاه األداة الحاسوبيةا
ل
 )3متتا أثتتر األداة الحاستتوبية فتتي اتتدرة طالبتتاأ الصتتف اليتتاني المتوستتط علتتى ح ت ّ
المعادالأ الخطيةا
 )4ما أثر األداة الحاسوبية على خطة المعلمة في تدريس حلّ المعادالأ الخطيةا
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 .5أهداف البحث:
ل المعتادالأ الخطيتة؛
-1البحث في كيفية مساعدة األداة الحاسوبية للطالباأ على حت ّ
من خال :
• اياف المعرفة السابقة لدى الطالباأ المرتبطة بحلّ المعادالأ الخطية.
• مالحظة تفاعل الطالباأ مع األداة الحاسوبية.
• مالحظة حلّ الطالباأ للمطعادالأ الخطية.
ل المطعتادالأ
-2البحث في كيفية مساعدة األداة الحاسوبية للمعلماأ على تتدريس حت ّ
الخطية؛ من خال :
• عجراط المقابالأ مع المعلمة.
• مالحظة تخطيط الدرف وسيره.
 .6منها البحث:
أ) عينة البحث :تم اختيار فصل من الصف الياني المتوسط؛ الذي يطميّل حالتة تقليديتة
عامتتة فتتي عحتتدى المتتدارف الحكوميتتة الخاصتتة بالبنتتاأ فتتي الستتعودية ( Bryman ,
) 2008حيث لم تكن هناك معايير وخصتائص محتددة الختيتار الفصتل ستوى وجتود
حواسيب في غرفة المصادر .والجدير بالذكر أن الدراسة اابلة للتطبيق عن بطعتد عتن
طريق الشبكة العنكبوتية لكتن كتان متن الضتروري متابعتة الطالبتاأ مباشترة أثنتاط
تفتتاعلهن متتع االختبتتار التشخيصتتي علتتى الحاستتب .وتتك توّن العينتتة متتن فصتتل (20
طالبة)؛ ومعلمة المادة التي تطدرّف الفصل .واد اطختيرأ هذه العينتة؛ وال نستتطيع أن
نقو  :عنها تطميّل مجتمع الدراسة حيث عن مجتمع الدراستة تميّتل فتي طالبتاأ الصتف
الياني المتوسط بمدينة الرياض وبالتالي ال نستطيع أن نطعمّم النتتائج بشتكل واستع
لسبب مهم؛ وهو أن الدراسة تهدف على اكتشاف فاعليتة األداة الحاستوبية فتي فصتل
تقليدي ابل البدط في تعميمها من خال تصميم تجريبي.
ب) المسائل األخالقية :تقوم وزارة التعليم فتي المملكتة العربيتة الستعودية بتشتجيع
الدراساأ التي تستعى علتى تحستين التعلتيم والتتعلم .وال تتضتمّن الدراستة القضتايا
الحساسة أو المييرة للجد عذ يتم عجراؤها داخل البيئة المدرسية بعد الحصو علتى
عذن من مكتب التعلتيم؛ وموافقتة المطعلمتة المشتاركة؛ وعبتال جميتع المشتاركاأ بمتا
تتضمّنه الدراسة وبحقواهن.
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ت) تصميم البحث :بناط على مشكلة البحث فإن هناك حاجة ماسّتة علتى تطتوير أدواأ
تقويم عملية؛ واليلة التكلفة؛ وفعّالة فتي التقتويم الصتفي؛ والتقتويم التشخيصتي
تحديدًا .وتهدف الدراسة على اكتشاف فعالية األداة الحاسوبية؛ وبالتالي تظهر الحاجتة
علتتى بيانتتاأ كيفيتتة باستتتخدام متتنهج دراستتة الحالتتة .وتميتتل الدراستتاأ الحدييتتة علتتى
م والكيتف  (Bryman , 2008).ولفهتم كيفيتة عمتل
استخدام أدواأ مختلطة بتين الكت ّ
األداة الحاستتوبية بشتتكل واضتتح اطستتتخدمت أدواأ كميتتة ونوعيتتة فتتي هتتذه الدراستتة
للوصو على معلوماأ أاوى وأعمق (أبوعالم ؛ .)2011
ث) خطوات البحث :لالجابتة عتن مستألة الدراستة فتإن الدراستة مترّأ بتيالب خطتواأ
رئيسة كما هو موضّح في الشكل التالي:

المرحلة اليالية

المرحلة اليانية

المرحلة األولى

مطوية K-W-L

االختبار اإللكتروني +
مالحظة

الموافقة الخطية

أنشطة +
مالحظة

تغذية راجعة فورية +
مالحظة

المقابلة القبلية

مطوية K-W-L

تسليم النشراأ+
مالحظة

ععداد األداة
الحاسوبية

استبانة التغذية
الراجعة

التحليل اإلحصائي
لالختبار االلكتروني

المقابلة البعدية
الشكل ( :)1خطوات الدراسة.
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 المرحلة األولى :تبدأ هذه المرحلتة بالموافقتة الخطيتة متن األطتراف المشتاركة فتيالدراسة؛ وزيارة المدرسة؛ واالطالع على غرفتي الصف والمصادر؛ وتوفّر الحواسيب
ومن ثم المقابلة القبلية مع معلمة الصف؛ واختيار التدرف المناستب .وبعتد ذلتك بتدأ
االستعداد لتحضير األداة الحاسوبية من خال طرح عدة بترامج وموااتع تتم اختبارهتا
واختيار األفضل منها .واد واع االختيار على مواع  Classmarkerل سباب التالية:
 )1عدم الحاجة على تيبيت برامج أو ملفاأ على حواسيب الطالباأ حيث يتوفّر المواتع
خدمة أداط االختبار من خال النقر على الرابط مباشرة.

 )2عمكانية عدراج عباراأ ورمتوز رياضتية متن ختال تحويلهتا علتى صتور وعرفااهتا متع
السؤا .
 )3توفّر خدمة التغذية الراجعة الفورية للطالباأ.
 )4توفّر خدمة طباعة النتائج في هيئة تقارير.
 )5توفّر خدمة البياناأ اإلحصائية الفورية.

 )6توفّر خدمة عرسا التقارير الفورية للمعلمة لمتابعة عجاباأ الطالباأ والمتغيبتاأ
عن االختبار؛ وذلك من خال البريد اإللكتروني.
 )7الخدماأ مطتوفرة بشكل مجاني؛ مع عمكانية التراية مقابل مبالف بستيطة؛ ووجتود
تخفيض خاص للمهتمين بالتربية والتعليم.
 المرحلة الثانية :وهي التي تلخّص عمل األداة الحاستوبية؛ حيتث يبتدأ الطالبتاأ فتيعجتتراط االختبتتار التشخيصتتي متتن ختتال المواتتع  Classmarkerعلتتى الحواستتيب فتتي
غرفة المصادر .ويتكوّن هتذا االختبتار متن ( )18ستؤالًا (مرفتق  )1صطتمّمت بنتاط علتى
اختبتتاراأ التهيئتتة فتتي منتتاهج الرياضتتياأ للمرحلتتة المتوستتطة؛ واألخطتتاط الشتتائعة
م
للطالبتتاأ فتتي حتلّ المعتتادالأ الخطيتتة عذ تقتتوم كتتل طالبتتة بحتلّ األستتئلة ومتتن ثت ّ
استالم تغذية راجعة فورية؛ والتي تعدّ واحدة من أهم الماايتا التتي يقتدّمها المواتع.
واد صطمّمت التغذية الراجعة لتكون هادفة للطالبتة؛ ستواط كانتت اإلجابتة صتحيحة أو
خاطئة .وعذا أجابت الطالبة عجابتة صتحيحة يتتم تعاياهتا؛ وذكتر المهتارة أو المعرفتة
التي نجحت في حلها؛ ميلًا( :أحسنت لقد استتطعت جمتع الكستور بطريقتة صتحيحة؛
ولالستاادة في معرفتة كيفيتة جمتع الكستور بإمكانتك االطتالع علتى النشترة  .)2وعذا
أجابت عجابة خاطئة يتم الرد عليها كالتتالي( :ل ستف؛ عجابتتك غيتر صتحيحة؛ وعليتك
مراجعة جمع الكسور من النشرة .)2
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وتحتوي النشراأ على تعاريف؛ وأميلة محلولة؛ وأنشتطة مهمتة فتي تعلّتم المفهتوم؛
وهي مبنية على محتوى االختبار؛ بحيث تطعالج الضعف لدى الطالباأ؛ كما أنها تحتوي
على روابط ألهتم الموااتع والشتروحاأ للمفهتوم فتي حتا احتاجتت الطالبتة تطتوير
مهاراتهتتا فتتي معرفتتة المفهتتوم .والجتتدير بالتتذكر أن النشتتراأ عطرضتتت أمتتام جميتتع
الطالباأ؛ وللطالبة حق االختيار في استالم النشرة؛ سواط كانت تحتتاج عليهتا أم ال :أي
أن الطالباأ لم يطجبرن على استالم النشتراأ التتي نصتحت بهتا التغذيتة الراجعتة فتي
االختيار .ويطعاى ذلك على أن الدراسة تبحتث عتن متدى تفاعتل الطالبتاأ متع النشتراأ
التي طادّمت لهن بعد معرفتهن بالنتائج؛ وهل هنّ مطتحمساأ في البحث عتن المعرفتة
بعد معترفتهن بمتواطن الضتعف والقتوة لتديهنا وفتي نهايتة هتذه المرحلتة تستلّمت
المعلمة التقارير بنتائج الطالباأ والتحليل اإلحصائي.
ل المعادالأ الخطية بخطتوتين
 المرحلة الثالثة :تضمّنت هذه المرحلة شرح درف ح ّحيث بدأ الدرف بتعبئة العمودين :األو واليتاني فتي جتدو التتعلم ( K-W-Lتعنتي:
)what I Know, what I Want to learn, and what I did Learn)) (Ogle , 1986؛
والتي كانت تطميّل استبانة وصفية مفتوحة لعملية التعلم فتي الصتف (مرفتق  .)4ثتم
أعطت المعلمة درسها واألنشطة التي خطّطت لها؛ واام الطالباأ فتي نهايتة التدرف
بتعبئة العمتود اليالتث؛ وتعبئتة استتبانة التغذيتة الراجعتة .واتد انتهتت هتذه المرحلتة
بتأمالأ وتعليقاأ المعلمة من خال المقابلة البعدية.
ختتص الجتتدو أدنتتاه طتترم جمتتع البيانتتاأ وتحليلهتتا؛ حيتتث اتتيس
ج) أدوات البحــث :يطل ّ
صداها وثباتها .وتطستخدم األدواأ الكمية والكيفية في الدرجتة األولتى متع الطالبتاأ
فتتي حتتين تطستتتخدم األدواأ الكيفيتتة متتع المعلمتتة لتأكيتتد البيانتتاأ الكميتتة (أبتتوعالم
؛)2011؛ وفحص جودة األداة الحاسوبية.
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جدول ( :)1األدوات المستخدمة في البحث وطرق تحليلها
المشاركاأ

الطالباأ

المعلمة

األدواأ

نوعها

االختبار التشخيصي (مرفق)1

كمي

مالحظة تفاعل الطالباأ مع األداة
الحاسوبية (مرفق )5

كيفي

المطوية (KWLاستبانة كيفية)
(مرفق )4

كيفي

استبانة التغذية الراجعة (مرفق
)2

كمي

المقابلة القبلية (مرفق )3

كيفي

مالحظة مخطط وسير الدرف
(مرفق )6

كيفي

المقابلة البعدية (مرفق )3

كيفي

التحليل
 الرسوم البيانية
 مقاييس التشتت


تصنيف االستجاباأ
على فئاأ



تصنيف االستجاباأ
على فئاأ
النسب المئوية




الرسوم البيانية
النسب المئوية



تصنيف االستجاباأ
على فئاأ



تصنيف االستجاباأ
على فئاأ



تصنيف االستجاباأ
على فئاأ



 .7نتائا البحث ومناقشتها:
لالجابة عن سؤا البحث الرئيس؛ الذي نص على :ما أثر استخدام أداة حاستوبية فتي
حلّ المعادالأ الخطية لدى طالباأ الصف الياني المتوسطا تم تقستيم نتتائج البحتث
علتتى أربعتتة محتتاور؛ حيتتث كانتتت اإلجابتتة عتتن أستتئلة الدراستتة الفرعيتتة األربعتتة علتتى
الترتيب .وفيما يلي عرض النتائج مع منااشتها.
 )1تشخيص المعرفة الرياضية السابقة لدى طالبات الصف الثاني المتوسط:
ص علتى :متا
في هذ المحتور تتم اإلجابتة عتن ستؤا البحتث الفرعتي األو ؛ التذي نت ّ
فعالية استخدام األداة الحاستوبية فتي ايتاف المعرفتة الستابقة لتدى طالبتاأ الصتف
الياني المتوسطا حيتث جطمعتت البيانتاأ الكميتة متن االختبتار التشخيصتي؛ والبيانتاأ
الكيفية من المقابلتين :القبلية والبعدية مع المعلمة.
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واد أفصحت هذه الدراسة عن نتائج مططابقة لمتا ذطكتر فتي األدبيتاأ الستابقة ( Grey
 and Thomas, 2001 ; Vaiyavutjamai et. Al, 2005الطيطتتي و ختتر ؛ )1989
حيتتث بلغتتت نستتبة اإلجابتتاأ الصتتحيحة فتتي االختبتتار التشخيصتتي  %55فقتتط :أي أن
نصتتف المعرفتتة الستتابقة الضتترورية لبنتتاط المعرفتتة الجديتتدة تقري ًبتتا غيتتر موجتتودة.
ويوضّح الشكل ( )2نتتائج الطالبتاأ؛ والمتوستط الحستابي فتي االختبتار التشخيصتي
الذي بلف (6؛ 9متن  )18؛ وال يعتدا هتذا كافيًتا فتي بنتاط المعرفتة الجديتدة :أي أن أغلتب
الطالباأ تقريبًا غير مستعداأ معرفيًّا لدراسة المعادالأ الخطّية.
16
14
12
10
8
6
4
2
0

طالبة 1

طالبة 2

طالبة 3

طالبة 4

طالبة 5

طالبة 6

طالبة 7

طالبة 8

طالبة 9

طالبة 10

طالبة 11

طالبة 12

طالبة 13

طالبة 14

طالبة 15

طالبة 16

طالبة 17

طالبة 18

طالبة 19

طالبة 20

الشكل ( :)2التمثيل البياني لنتائا الطالبات في االختبار اإللكتروني.

18
16
14
12
10
8
6
4

2
0

س1

س2

س3

س4

س5

س18

س6

س7

س8

س9

س10

س11

س12

س13

س14

س15

381

س16

العملياأ على األعداد

التحويل من
الحساب على الجبر

س17

شكل ( :)3التمثيل البياني لعدد اإلجابات
الصحيحة في كل سؤال باالختبار اإللكتروني.

ولتحديتتد الفقتتراأ التتتي أخفتتق فيهتتا نستتبة كبيتترة متتن الطالبتتاأ طم ّيتتل عتتدد اإلجابتتاأ
الصحيحة في كل سؤا كما هو موضّح في الشكل (.)3

كييراأ الحدود من
الدرجة األولى

يتب تيّن متتن التمييتتل البيتتاني أن هنتتاك معرفتتة ستتابقة غيتتر جيتتدة فتتي التحويتتل متتن
الحساب على الجبر؛ ويتفق هذا مع أغلب الدراساأ العالمية فتي أن هنتاك ضتعفًا عامًتا
في الجبر لدى الطالب ( Vaiyavutjamai et. al, 2005الطيطتي و ختر؛ )1989؛ وأنته
يصعب على الطالب عمومًا استيعاب مفهوم المتغير وعجراط العملياأ الحسابية عليته
وبالتالي فتإن الطالبتة غيتر القتادرة علتى عيجتاد نتاتج العبتارة2( :ف -ف) لتن تكتون
اادرة على حلّ المعادلة2( :ف – ف =  )1على سبيل الميا .
وفي المقابلة القبلية صرّحت المعلمة أنها تتواّع أن الطالباأ اد يعانين من استتيعاب
مفهوم المتغير والعملياأ على األعداد الصحيحة فتي حتين أن الطالبتاأ أخفقتن فتي
التحويل من الحساب على الجبر :أي أن المعلمة لم تستطع تحديد مواطن الضعف فتي
المعرفة السابقة لدى الطالباأ بشكل جيتد .كمتا أن الطالبتاأ لتم يتتقن التعامتل متع
األاواف بشكل عام؛ ولم يستطعن التفريق بين العبارة والمعادلة حيث عن المعلمتة
لم تتطرّم لذلك أيضًا أثناط حصر الصعوباأ التي اد يواجهنا الطالباأ .وكل ما ستبق
يشير فعلًا على أن المعلمتين يبنتون تخطتيط التدروف علتى افتراضتاأ ولتيس واتائع
(.)Brook , 2002
وفضلًا عما سبق؛ فإن الكيير من المعلمين يعتانون متن التخطتيط ألستاليب التقتويم
المناسبة في الصف ( .)Brook, 2002كما أن التقتويم التشخيصتي غيتر واضتح تمامًتا
لديهم حتى يتمكنوا متن تحديتد المعرفتة الستابقة لتدى الطتالب والبنتاط عليهتا .واتد
س الحاجتة علتى أدواأ
أفصحت المعلمة عن ذلتك فتي المقابلتة القبليتة؛ بأنهتا فتي أمت ّ
تساعدها على تقييم طالباتها ومتابعتهن .ومن جهة أخرى؛ يشير عتدد متن التقتارير
على أن التقويم الذاتي للطالب في الصف ضحل وغير صادم (  )Ofsted , 2012ومن
م فسيكون متن الصتعب علتى الطتالب أن يستحضتروا المعرفتة الستابقة المطلوبتة
ث ّ
للمعرفة الجديدة وتنظيمها بطريقة بنائية متماستكة ( .)Bereiter , 1985وفتي هتذه
الدراستتة أعطتتت األداة الحاستتوبية فرصًتتا جيتتدة؛ وااعتتدة بيانتتاأ مطتكاملتتة للمعلمتتة
والطالباأ لتحديد المعرفة السابقة .وتستطيع المعلمة أن تبني خطط تدريسها علتى
حقائق واضحة من التقارير التي تقدّمها األداة الحاسوبية؛ كما أن الطالباأ يستطعن
أن يعرفن بالضبط أين يقفن في مرحلة التعلما وما نواحي القوة والضعف لديهنا
وبعتتد انتهتتاط الطالبتتاأ متتن عجتتراط االختبتتار التشخيصتتي طزوّدأ المعلمتتة بالتحليتتل
ضتتح فتتي الشتتكلين ( )2و()3؛ واتتد أبتتدأ ستترورها وحاجتهتتا علتتى تلتتك
اإلحصتتائي المو ّ
المعلوماأ في المقابلة البعدية.
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ومما سبق نستخلص:
• اتفتتام الكييتتر متتن الدراستتاأ علتتى أن هنتتاك فجتتواأ فتتي تع ّلتتم الطتتالب للرياضتتياأ
بشكل عام؛ وفي الجبر خاصة .كمتا أوضتحت الدراستة أنته يوجتد بالفعتل فجتوة غيتر
مناسبة بين المعرفة السابقة والمعرفة التتي يجتب أن تكتون متتوفرة لتدى الطالبتاأ
لتعلّم حلّ المعادالأ الخطية مما يؤثر سلبًا في تعلّم المعرفة الجديدة.
• استطاعت األداة الحاسوبية أن تعططي حقائق أكير داتة عتن المعرفتة الستابقة لتدى
الطالبتتاأ متتن التخمينتتاأ التتتي تفترضتتها المعلمتتة؛ أو متتن افتراضتتاأ الطالبتتاأ غي تر
الدايقة عن أنفسهن.
 )2سلوك طالبات الصف الثاني المتوسط تجاه األداة الحاسوبية:
لالجابة عن سؤا البحث الفرعي الياني :متا ستلوك طالبتاأ الصتف اليتاني المتوستط
تجاه األداة الحاسوبيةا فقد جطمعت البياناأ الكمية من استبانة التغذية الراجعتة التتي
عبأها الطالباأ؛ ومن األدواأ الكيفية أثناط مالحظة الباحية لتفاعل الطالباأ مع األداة
الحاسوبية؛ والمقابلة البعدية التي أجرتها الباحية مع المعلمة.
الخطوة اليانية من خطواأ البحث -كما هتي موضتحة فتي الشتكل (- )1تقتديم األداة
الحاسوبية للطالباأ .واد كشفت المالحظة أثناط هذه الخطوة عن عدة نقاط مهمة:
• كتتان الطالبتتاأ مسترستتالأ متتع االختبتتار اإللكترونتتي؛ ولتتم تكتتن هنتتاك أي عقبتتاأ
ظاهرة.
• أنهى أربع متن الطالبتاأ االختبتار فتي خمتس داتائق بينمتا انتهتت ختر طالبتة متن
االختبار بعد ( )10داائق.
• استغرم حلّ الجاط الياني من االختبار (التحويل من الحساب على الجبر) أغلب الواتت
لدى الطالباأ؛ وهتو التذي كتان يميّتل العقبتة الكبترى لتدى الطالبتاأ؛ كمتا طوضّتح فتي
المحور السابق.
• أبتتدى بعتتض الطالبتتاأ اهتمتتامهن بالتغذيتتة الراجعتتة اإللكترونيتتة؛ وستتجلنها علتتى
الورم.
• أابل كل الطالباأ على النشراأ المساندة؛ وارأنها؛ وتشاورن مع زميالتهن بشأنها.
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أما البياناأ التي جطمعت من الفقراأ اليالب األولى في استبانة التغذية الراجعتة فقتد
ضتتح القطاعتتاأ الدائريتتة فتتي الشتتكل ( )4أدنتتاه؛ أن
اتفقتتت متتع النقتتاط الستتابقة؛ وتو ّ
االختبار كان ممتعًا وسهلًا غالبًا؛ وأن نتائج االختبار لم تطحبط أغلب الطالباأ.

الشكل ( :)4البيانات الكمية للفقرات الثالث األولى من استبانة التغذية الراجعة.

وبعتتد التقصتتي والبحتتث؛ فتتإن الطالبتتاأ الالتتتي لتتم يستتتمتعن باالختبتتار؛ وشتتعرن
ل الفقتراأ االختباريتة اتد حصتلن بالفعتل علتى درجتاأ
باإلحباط والصعوبة فتي حت ّ
متدنية 6.5( :و 8.5من )18؛ وربما فسّر ذلتك عتدم شتعورهن باإلنجتاز والرضتا وعن
كان ال يمكن اياف ذلك في الدراسة .بينما يمكن اياف البياناأ التي اطستخلصت من
الفقراأ 4( :؛  5؛  )8من االستباناأ الموضحة في الشكل (.)5

الشكل ( :)5البيانات الكمية للفقرات ( )8 ، 5 ، 4في استبانة التغذية الراجعة.

يتتدعم الشتتكل ( )5المالحظتتاأ التتتي اطستخلصتتت أثنتتاط الخطتتوة اليانيتتة متتن الدراستتة؛
ويجيب عتن الستؤا الفرعتي فيمتا عذا كانتت األداة الحاستوبية تستاعد الطالبتاأ علتى
تحديتتد نقتتاط القتتوة والضتتعف فتتي المعرفتتة الستتابقة؛ و طتتتاوّدهن بالتغذيتتة الراجعتتة
المناسبة .أما الفقرتان ( 6و )7متن االستتبانة فقتد عرضتتا لراط متفاوتتة تجتاه األداة
الحاسوبية كما يطوضّحها الشكل (.)6
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الشكل ( :)6البيانات الكمية للفقرتين ( 6و )7في استبانة التغذية الراجعة.

ويشير عدد من األدبياأ على أن التقويم الذاتي لدى الطالب في الفصو غير صتادم؛
وغيتتر معترّف بشتتكل جيتتد () Butler, 2011وبالتتتالي فقتتد يبتتالف أغلتتب الطالبتتاأ فتتي
تقييم أنفسهن سلبًا أو عيجابًا وفق ميولهن أو رغباتهن .ومن جهتة أخترى؛ فقتد أشتار
بتراون وهتاريس ( )Brown & Harris, 2014علتى أنته باإلمكتان استتخدام التقتويم
الذاتي مصدرًا ثانيًا وليس أساستيًّا فتي الصتف .وحيتث عن هنتاك استتفادة كاملتة متن
األداة الحاسوبية -كما يوضّحها الشكل (- )5فإن ذلك يطولّد فرصًا للطالباأ في تطوير
مهاراأ التقويم الذاتي لديهن .وسيكون من الجيتد االستتماع لوجهتاأ نظتر الطالبتاأ
الالتي ال يحتجن على اختبار؛ ومشاركة الراط معهن؛ والذي اد يططوّر متن األداة؛ أو اتد
يفتح فااًا جديدة في أدواأ التقويم الصفي.
والنتتتوع الختتتر متتتن التغذيتتتة الراجعتتتة التتتذي
استلمته الطالباأ من األداة الحاسوبية تميّل في النشراأ عذ أشارأ التغذية الراجعة
خطّطتتت لتكتتون مصتتدرًا للمعالجتتة أو
اإللكترونيتتة لالختبتتار علتتى راتتم النشتترة التتتي ط
التطوير .ومع أن المواع Classmarkerيسمح بتصميم نشراأ علكترونية؛ متن ختال
عضافة روابط علكترونية؛ أو مقاطع فديو لشروحاأ بعض الدروف لكن في الدراسة
الحالية صطمّمت النشراأ بحيث تكون جميعها ورايتة حتتى يتستنى للباحيتة مالحظتة
سلوك الطالباأ نحوها .وبالفعل توجه الطالباأ على النشراأ وفق األراام والمواضيع
دون تدخل من المعلمة .واد ادّمت استبانة التغذيتة الراجعتة بيانتاأ تؤيّتد متا لطتوح
من الفقرتين ( 12و )14كما يبيّنه الشكل (.)7

الشتتتكل ( :)7البيانتتتاأ الكميتتتة
للفقتتتتتترتين (12؛ و )14فتتتتتتي
استبانة التغذية الراجعة.
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من الشكل السابق عبّر  %87من الطالباأ عتن حتاجتهن للنشتراأ؛ وعبتر  %81متنهن
عن استفادتهن منها؛ وهذه نسب جيدة تميّل أغلبية الطالباأ .أمتا الطالبتاأ القلتيالأ
الالتي لم يستطعن التفاعل مع النشراأ بشكل جيد فقد يحتجن على دعم ومستاندة
من اقبل المعلمتة بشتكل مباشتر متن ختال المقابلتة الشخصتية .ويعتدّ ذلتك طبيعيًّتا
وعمليًّا حيث تستطيع المعلمة أن تجري عتددًا محتدودًا متن المقتابالأ الشخصتية متع
الطالباأ؛ وليس مع طالباأ الصف بأكمله .ومن جهة أخترى؛ فقتد أثنتت المعلمتة فتي
المقابلة البعدية على دافعيتة الطالبتاأ وتفتاعلهن متع النشتراأ .واتد أظهترأ نتتائج
االستبانة أنه بينما كانت النشراأ واضحة وسهلة االستخدام لكن هناك تقريبًتا %50
متتن الطالبتتاأ لتتم يعملتتن علتتى معالجتتة نقتتاط الضتتعف؛ وتطتتوير القتتوة لتتديهن ابتتل
الدرف الذي كان في يوم خر .والشكل ( )8يوضّح ذلك.

الشكل ( :)8البيانات الكمية للفقرات ( 9و 10و 11و )13من استبانة التغذية الراجعة.

ويد ّ هذا على أن الطالباأ لتديهن اناعتة عاليتة فتي النشتراأ؛ وأنهتن اتد بتدأن فتي
تحديد نقطة البداية من خال البحث عن طرم العالج والتطوير ولكتن اتد ينقصتهن
مهاراأ دراستية ()Vohs & Baumeister , 2010؛ أو أنهتن اتد يحتتجن علتى معلمتتهن
في التدرب أكير على مفاهيم المعرفة السابقة وعملياتها .وهناك عوامتل كييترة اتد
تتتتداخل فتتي هتتذه الظتتاهرة؛ خاصتتة لطالبتتاأ المرحلتتة المتوستتطة؛ وبعضتتها ستتيتم
منااشتها في المحور القادم.
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وخالصة القتو  :عن ستلوك الطالبتاأ تجتاه األداة الحاستوبية كتان عيجابيًّتا غالبًتا؛ ولتم
تظهر عقباأ في تطبيق األداة في الصف .كما أن الطالبتاأ استتطعن تحديتد متواطن
الضعف والقوة لديهن بنسب عالية وعن كان نصف الطالباأ تقريبًا ساهمن فتي ست ّد
الفجوة في المعرفة السابقة بينما لم يعمل النصف الخر على ذلك.

 )3قدرة طالبات الصف الثاني المتوسط على حلّ المعادالت الخطية:
في هذا المحور يتم اإلجابة عن سؤا البحث الفرعي اليالث :ما أثتر األداة الحاستوبية
ل المعتادالأ الخطيتةا واتد جطمعتت
في ادرة طالباأ الصف اليتاني المتوستط علتى حت ّ
البيانتتاأ الكميتتة متتن استتتبانة التغذيتتة الراجعتتة؛ والبيانتتاأ الكيفيتتة متتن االستتتباناأ
المفتوحة ((K-W-L؛ والمالحظة التي اامتت بهتا الباحيتة علتى خطتواأ ستير التدرف
والمقابالأ مع المعلمة.

وبعد فحص االستجاباأ فتي استتبانة التغذيتة الراجعتة؛ وحصتر الطالبتاأ الالتتي لتم
يعملن على سدّ الفجوة وطجد أن أغلب الطالباأ الالتي لم يعملن على سدّ الفجوة في
المعرفة السابقة هن الطالبتاأ الحاصتالأ علتى درجتاأ فتوم المتوستط؛ وال ينتافي
ذلتك الدراستاأ الستابقة حيتث يعتقتد ستادلر ) (Sadler , 1989أنته حتتى لتو أعطتى
المعلم تقييمًا صاداًا وثابتًا للطالب عن مستوى أدائهم فإن تحسّتن المستتوى لتيس
بالضتترورة حدوثتته .واتتد يحتتتاج الطالبتتاأ علتتى واتتت أطتتو ؛ وجهتتد أكبتتر فتتي تتترميم
المعرفة السابقة؛ ابل الشروع في الدرف الجديد؛ أو ربما يحتجن على دعتم المعلمتة
المباشر لهن؛ أو التدرب على مهاراأ دراسية تساعدهن على االستفادة متن النشتراأ
في األداة الحاستوبية؛ واتد تكتون هنتاك أستباب أخترى .وبمتا أن الدراستة تهتدف علتى
ل المعتادالأ الخطيتة فتي بيئتة
اكتشاف تأثير األداة الحاستوبية فتي تعلتيم وتعلتم حت ّ
تقليدية طبيعية فإن الباحية لم تتدخل في خطة المعلمة وسير الدرف بعتد تفعيتل
األداة الحاستوبية؛ التتي كانتت فتي المرحلتة الياليتة متن الدراستة؛ واكتفتت بتستليمها
البياناأ اإلحصائية في الشكلين )2( :و()3؛ ومالحظة مطجرياأ األحداب في الدرف.
والهدف من استخدم المتنهج المختتلط فتي الدراستة الحاليتة البحتث بعمتق عتن اتدرة
حلّلتت االستتباناأ المفتوحتة التتي كانتت
الطالباأ على حتلّ المعتادالأ الخطيتة .واتد ط
م ترتيب االستجاباأ في كتل
تطميّل مطوياأ جدو التعلم ) (K-W-Lعلى فئاأ ومن ث ّ
عتتتامود فتتتي المطويتتتة حستتتب األكيتتتر تكتتترارًا .وهتتتذه الطريقتتتة طرحهتتتا نيتتتومن
( (Neuman,2011فتتي التحليتتل الكيفتتي .وبعتتد تحليتتل العتتامود (متتاذا أعتترف عتتن
المعتتادالأ الخطيتتةا) لطتتوح وجتتود عتتدد متتن المفتتاهيم التتتي تعرّضتتت لهتتا األداة
الحاسوبية.
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جدول ( :)2التحليل الوةفي للسؤال :ماذا أعرف عن المعادالت الخطية؟

ماذا أعرفا
العالمة = تجعل من العبارة معادلة
تحتوي على معامالأ
لها أاواف أحياناً
العبارة الجبرية

نسبة التكرار عند الطالباأ
% 61
% 43
% 12
%6

وتقريبًا فإن  %30من االستجاباأ احتوأ على مفاهيم تعرّضت لهتا األداة الحاستوبية
بشتتكل مباشتتر حيتتث اطستتتبعدأ المفتتاهيم المتواعتتة متتن الطالبتتاأ؛ ميتتل :الختتط
المستقيم؛ وتحتوي على متغيتراأ وأعتداد ..الت  .ولتم يميّتا  %55متن الطالبتاأ بتين
المعادلة والعبتارة فتي االختبتار التشخيصتي فتي حتين ذكتر  %61متن الطالبتاأ أنهتا
تحتوي على اإلشارة (=) وبالتالي كانتت هنتاك بالفعتل محتاوالأ لست ّد الفجتوة .وفتي
العمود الياني( :ماذا أريد أن أعرف) من المطوية احتتوى علتى استتجاباأ متعتددة كمتا
يوضحه جدو (.)3
جدول ( :)3التحليل الوةفي للسؤال :ماذا أريد أن أعرف؟

ماذا أريد أن أعرفا
كيف أحل المعادالأا
ما (ف)ا
كيف أعرف أن عجابتي صحيحةا
كيف أحلّ معادالأ معقدةا

نسبة التكرار عند الطالباأ
%60
% 41
% 30
%30

كيف أتخلّص من العدد القريب من (ف)ا

% 12

فائدة حلّ المعادالأ في حياتي

%6

ومع وجود أهداف تعلّم متنوعة في العمود الياني (ماذا أريد أعرفا) لكن ارابتة %40
من الطالباأ ركّان على مفهوم المتغيتر (ف)؛ ويتد ّ ذلتك علتى وجتود مفتاهيم غيتر
راسخة عن المتغير حتى بعد أن تعرض الطالباأ ل داة الحاستوبية .ويتفتق هتذا متع
األدبياأ التي نااشت هذا الموضوع بإسهاب ليالثة عقود؛ وعرضها كتايرن Kieran) ,
)2006في مقالته ولذا فإن المناهج تحتاج على وافة .هل تم عرض مفهوم المتغيتر
بشكل جيد ابل التطرم على حلّ المعادالأا هل توجد أساليب وطرم أكير فعالية في
شرح هذا المفهوم للطالبا ويحتاج هذا الموضوع على عناية كبيرة من المهتمين
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ببناط مناهج الرياضياأ فتي مراحتل التعلتيم العتام .ومتن جهتة أخترى؛ ال نستتطيع أن
نجتتام أن األداة الحاستتوبية ستتاهمت فع ًلتتا فتتي زيتتادة أهتتداف التتتعلم عذ يتضتتح ذلتتك
بشكل جلي في المنهج التجريبي.
ل المعتادالأ
العمود اليالث (متاذا تعلمتتا) يظهتر متدى اكتستاب الطالبتاأ لمهتاراأ حت ّ
الخطية؛ وكانت هناك نسبة جيدة في تحقيق الهدف كما يوضّحه الجدو (.)4
الجدول ( :)4التحليل الوةفي للسؤال (ماذا تعلمت؟)

نسبة التكرار عند الطالباأ

ماذا تعلمتا
ل معادالأ خطية
حَ ّ

%82

كيف أحسب باستعما األعداد الصحيحةا

%47

ما المتغيرا

%30

 -( -أ) موجبة

%18

خط األعداد

%12

1ف= ف

%12

هناك عشارة مساواة في المعادلة

%12

كيف أرسم خطًّا مستقيمًا

%12

بالرغم من وجود نسبة كبيرة في استجاباأ الطالباأ؛ والتي تشير على تحقّتق الهتدف
في نهاية الدرف ( )%82لكن بقية االستجاباأ كانت متعلقة بمفتاهيم ستابقة ممتا
يد ّ علتى أن الطالبتاأ متا زلتن يعملتن علتى تترميم المعلومتاأ الستابقة أثنتاط تعلّتم
المفهوم الجديد .واد يرجع ذلك لعدة عوامتل؛ منهتا :تركيتا المعلمتة علتى المفتاهيم
الستتابقة أثنتتاط التتداائق األولتتى متتن التتدرف؛ أو أن الطالبتتاأ كتتن يحتتتجن علتتى واتتت
وأساليب أاتوى فتي استترجاع المفتاهيم الستابقة وتصتحيحها .وللتأكتد متن ذلتك تتم
االستتتفادة متتن تجربتتة رو وهيتتل ( )Rowe & Hill ,1996فتتي توثيتتق نمتتو الطالتتب
عدّلت هذه الطريقة لتظهر النمو المعرفي للفصتل بأكملته فتي لمحتة
المعرفي .واد ط
سريعة كما هي موضحة في الشكل (.)9
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شكل ( :)9ملخص النمو المعرفي في الجبر لدى طالبات الصف الثاني المتوسط.

ويظهتتر مجمتتوع المربعتتاأ البيضتتاط والرصاصتتية متتدى اتستتاع الفجتتوة فتتي معلومتتاأ
الطالباأ السابقة المرتبطة بحل المعادالأ الخطية .وللبدط فتي درف حَتلّ المعتادالأ
الخطية فإن المربعاأ األخرى من الهتدف( )1علتى الهتدف( )9يجتب أن تكتون جميعهتا
سوداط .وعند تتبع مدى استيعاب الطالبتاأ لمفهتوم المتغيتر عرضتيًّا فتي الشتكل ()9؛
يظهر جليًّا لماذا كان الطالباأ مهتماأ بمفهتوم المتغيتر فتي مطويتاأ جتدو التتعلم
( )K-W-Lوتميّل األهداف (6؛5؛ )4أهم الفجواأ في المعرفة السابقة لدى الطالبتاأ.
وبما أن مفهوم المتغير كان عقبة صتعبة علتى مجموعتة كبيترة متن الطالبتاأ فمتن
البديهي أن يطشكل علتيهن أيضًتا عجتراط العمليتاأ علتى المتغيتراأ؛ وهتو التذي يفسّتر
سبب انخفاض مستوى التحصيل العلمي في االختبار التشخيصتي فتي التحويتل متن
الحساب على الجبر.
وأثناط مالحظة خطواأ سير الدرف أعطتت المعلمتة نتوعين متن األنشتطة الكتابيتة؛
األولى :كانت ( )7فقراأ تنااع العمليتاأ علتى األعتداد الصتحيحة .وأمتا اليانيتة فقتد
ل ( )4معتتادالأ خطيتتة .وفتتي النشتتاط األو ( )4طالبتتاأ (المربعتتاأ
احتتتوأ علتتى حتت ّ
المظللة بتاللون األزرم)؛ متن أصتل ( )20طالبتة حللتن جميتع هتذه التتدريباأ بشتكل
صحيح؛ واستطعن أن يرممن المعرفة السابقة لديهن بينما في النشاط اليتاني فتإن
( )4طالباأ فقط (المربعاأ المظللة بتاللون األحمتر) استتطعن حتلّ جميتع المعتادالأ
بشكل صحيح؛ وتحقيق هدف الدرف.
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طالبة20

نتا المالحظة الص ية

ل
أما بقية الطالباأ؛ وهن األغلب؛ فتي المربعتاأ بتاللون الاهتري فلتم يستتطعن حت ّ
المعادلة (-16ف= )12ألنها تتطلّب التعامل مع أعداد سالبة .وتتفق النتيجة األخيرة
متتع نتتتائج االستتتبانة فتتي الفقتترتين ( 15و )17حيتتث عن  %25متتن الطالبتتاأ شتتعرن
باإلحباط من الدرف؛ وأن  %38منهن كان لتديهن أستئلة لتم يجتدن عجابتة عنهتا بعتد
الدرف؛ كما هي موضحة في الشكل (.)10

الشكل ( :)10البيانات الكمية للفقرتين ( 15و )17من استبانة التغذية الراجعة.

وفتتي المقابلتتة البعديتتة متتع المعلمتتة أشتتارأ علتتى أن األداة الحاستتوبية كتتان لهتتا تتتأثير
عيجابي في مشاركة الطالباأ خال الحصة؛ ويتفق هذا مع البياناأ التتي جطمعتت متن
استباناأ الطالباأ عذ عن  %88من الطالباأ عبّرن عن مقدرتهن على الفهم أكير متن
السابق؛ وأن  %75منهن شاركن في الحصة أكير من ذي ابل؛ في حتين أن  %94متن
الطالباأ استمتعن بالحصة؛ كما يوضّح الشكل (.)11

ومتتع أن فايافوتجمتتاي و ختترين ( )Vaiyavutjamai et al., 2006حيتتوا علتتى تأجيتتل
تدريس حلّ المعادالأ لمراحل متقدمة لكن هناك حل خر وهتو أن تطكترّف الجهتود
فتتي تشتتخيص المعرفتتة الستتابقة؛ وتهيئتتة نقطتتة االبتتتداط وضتتبطها؛ وذلتتك بإعطتتاط
المعلمة والطالباأ الوات الكتافي لتترميم المعرفتة الستابقة؛ بتدلًا متن االنتقتا علتى
مفاهيم جديدة؛ وأكير تعقيدًا؛ ويبدأ ذلك من صفوف مبكرة فتي المرحلتة االبتدائيتة.
ويتطلّب حلّ المعادالأ الخطية مفاهيم جبرية مجردة.
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وفتتي العينتتة التتتي اطختيتترأ كتتان هنتتاك فجتتواأ كبيتترة وغيتتر مناستتبة فتتي المعرفتتة
السابقة؛ لم ترطمم بالشكل المطلوب .ولم تكن المشكلة في المفتاهيم الجديتدة بتل
في المعرفة السابقة حيث عن أغلب الطالباأ استطعن تحقيتق الهتدف فتي األنشتطة
الكتابية التي أعطتها المعلمة؛ عدا تلك المعادلة المطتعلقة بالعملياأ على المتغيتراأ
وهنتتا تكمتتن المشتتكلة؛ وهتتي جاهايتتة الطالبتتاأ لتتتعلم المفهتتوم الجديتتد بمستتتوياأ
معرفية متقدمة.
في هذه المحور نخلص على أن:
• هناك محاوالأ من اقبل الطالباأ لسدّ الفجتوة فتي المعرفتة الستابقة ابتل التدرف؛
واد أظهترأ المقابلتة البعديتة متع المعلمتة؛ واالستتبانة التتي عبأهتا الطالبتاأ وجتود
دالئل جيدة في فهم الطالباأ؛ وارتفاع مستوى مشاركتهن واستمتاعهن في الحصة.
ل األنشتطة
ومن جهة أخرى؛ فإن الطالباأ حقّقتن هتدف التدرف فتي المشتاركة؛ وحت ّ
الكتابية لكن أغلب الطالباأ لم يستطعن حتلّ عحتدى المعتادالأ التتي تتطلّتب مهتارة
التعامل مع األعداد السالبة وبالتالي فإن محاوالأ الترميم في المعرفتة الستابقة لتم
تكن كافية لتهيئة الطالباأ؛ وضبط نقطة البداية ابتل البتدط بالتدرف الجديتد؛ علتى
الرغم من تحسّن ادراأ الطالباأ في المشاركة والحل.
• ستتاعد الشتتكل ( )9بشتتكل جلتتي فتتي الكشتتف عتتن الفجتتواأ التتتي ظهتترأ بالمعرفتتة
الستتابقة لتتدى الطالبتتاأ .كمتتا أنتته يعتترض النمتتو المعرفتتي للطالبتتاأ بلمحتتة ستتريعة
تساعد المعلمة والمهتمين على بناط المناهج في تحديد مواطن الضعف والقتوة لتدى
طالب المراحل بشكل مختصر وهادف.
 )4تأثير األداة الحاسوبية في خطة المعلمة:
يستتاعد التقتتويم التشخيصتتي المعلمتتين علتتى جمتتع بيانتتاأ كييتترة؛ منهتتا :مستتتوى
استعداد الطالب المعرفي والمهاري؛ باإلضافة على ميولهم ورغبتاتهم حتتى يتمكّنتوا
متن التخطتيط للتدرف وفتق جاهايتة الطتالب ( e.g., Nicol & Macfarlane‐Dick,
2006).والتحتتدي الكبيتتر التتذي يواجهتته المعلمتتون تفستتير هتتذه البيانتتاأ وترجمتهتتا
للحصتتتو علتتتى أفضتتتل األستتتاليب واالستتتتراتيجياأ فتتتي التتتتدريس (المغربتتتي؛
Sharkey et al., 2006; ). 2009والمواتع  (Class markerالمطستتخدم فتي هتذه
الدراسة يوفّر خدمة تصدير البياناأ الخام لنتائج الطالبتاأ فتي االختبتار التشخيصتي
على هيئة مستند بصورة  Excelحتتى يتتمكّن المستتخدم متن تحويتل هتذه البيانتاأ
علتى رستوم بيانيتة تستتاعده علتى تفستير النتتائج وتلخيصتتها .واتد استتلمت المعلمتتة
التقارير جاهاة في جدو ؛ ومدرجاأ تكرارية؛ كما في الشكلين )2( :و()3؛ الواردتين
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في المحور األو من المنااشة؛ وططلب منها التخطيط للدرف وفق هذه البياناأ.
واد بدأأ المعلمة درسها بمراجعة العملياأ على األعداد الصتحيحة ومتن ثتمّ اتدّمت
نشاطًا كتابيًّا يحتوي على ( )7فقراأ؛ (مرفق  )6حيث استغرات هذه المرحلتة ارابتة
( )15دايقة .ثم بعدها شرحت المفهوم الجديتد؛ وهتو حتلّ المعتادالأ الخطيتة؛ التذي
امتد لت ( )15دايقة أخرى .وانتهت الحصة بحلّ نشاط كتابي يحتوي على أربع فقتراأ
(مرفق .)5والهدف من المالحظة مراابة خطتواأ التدرف؛ وتفاعتل الطالبتاأ؛ ولتيس
فعالية التدريس؛ أو الوسائل؛ أو االستراتيجياأ .ومع أن الفجوة الكبيترة التتي ظهترأ
في اختبار التهيئة كانتت فتي مجتا التحويتل متن الحستاب علتى الجبتر لكتن المعلمتة
اختارأ أن تستفتح درستها بمراجعتة العمليتاأ علتى األعتداد الصتحيحة .وعنتد ستؤا
ل
المعلمة عن الهدف من ذلك في المقابلة البعدية أفادأ بأن ذلك ضروري لتتعلم حت ّ
المعتتادالأ الخطيتتة .وال يعتت ّد هتتذا صتتحيحًا فتتي جميتتع األحتتوا عذ عن الطالبتتة التتتي
تستطيع أن توجد حَلّ المعادلة ( +3ف=)5؛ وليس شرطًا أن تكون اادرة على عيجتاد
حلّ (-3ف= )5وبالتالي فمن المتواع أنها لن تكون اادرة على حلّ معادلتة بالشتكل
َ
(3ف-ف=.)16

وخطواأ سير الدرف الذي ادّمته المعلمة افتقتد علتى مراجعتة عمليتاأ التحويتل متن
الحساب على الجبر .واد بدأأ بمراجعة العملياأ علتى األعتداد الصتحيحة؛ ثتم انتقلتت
على حَلّ المعادالأ الخطية؛ ولم تتطرّم على كيفيتة عجتراط العمليتاأ علتى المتغيتراأ
وبالتتتالي أخفتتق الكييتتر متتن الطالبتتاأ فتتي عيجتتاد ح تلّ المعادلتتة (-16ف= )12ألنهتتا
تتطلّب اسمة المتغير (ف) على المعامتل ( )1-بينمتا استتطعن عجتراط عمليتاأ علتى
األعداد الصحيحة في النشاط الكتابي األو .
ل
وبتتالنظر فتتي شتتكل ( )9فمتتن المتو ّاتتع أن الطالبتتاأ لتتيس لتتديهن القتتدرة علتتى ح ت ّ
المعادالأ التي تحتوي على أاواف أو كسور ونتيجة لذلك فلن تستتطيع المعلمتة أن
ترتقتتي بالمستتتوى المعرفتتي والمهتتاري للطالبتتاأ فتتي حتلّ المعتتادالأ؛ واكتفتتت بحتتل
معادالأ خطية بسيطة ومباشرة .وعذا كنتا نطمتح علتى مهتاراأ تفكيتر عليتا؛ وتفكيتر
ن
فيما وراط التفكير؛ ومهاراأ تقويم ذاتي عالي فإن على المعلمتة والطالبتاأ أن يكت ّ
على وعي تام بالقدراأ والمهاراأ التي لديهن؛ وكيفية معالجتهتا أو تطويرهتا .بينمتا
في الوااع؛ تنتقل المعلمة من هدف على هدف؛ تاركة فجتواأ متراكمتة فتي المعرفتة
السابقة .وال يحمل الطالباأ صورة متكاملة وجيتدة عتن البنيتة الرياضتية عذ ينظترن
عليها بوصفها أجااط منفصلة غير مكتملة .)Tall, 1991).
واد الحظت المعلمة ذلك حيث أفصحت في المقابلة البعدية عن أن النشاط الكتتابي
األو ؛ الذي كان يحتوي على تدريباأ في العملياأ على األعداد الصحيحة لم يكن ذا
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أهمية؛ وأنه بإمكانها االكتفاط بنتائج اختبار التهيئة .وطبّقت المعلمة النشاط الكتابي
نشاطًا تشخيصيًّا كما كانت تفعل سابقًا حيث أشارأ فتي المقابلتة القبليتة علتى أنهتا
تستخدم عادة أنشطة شفهية وكتابية ابل البدط فتي التدرف للكشتف عتن المعرفتة
السابقة لدى الطالباأ .وخالصة القو  :عن المعلمة لتم تطعتر اهتمامهتا لنتتائج فقتراأ
االختبار التشخيصي بشتكل جيتد فتي التقريتر التذي سطتلّم عليهتا (الشتكل )3؛ وأعطتت
الدرف بناط على افتراضاتها وخبرتها في تدريس المعادالأ الخطية.
وأشار ألدرسن ( ( (Alderson, 2005على أن أساليب التقتويم التشخيصتي غيتر كافيتة
فتتي الفصتتو ؛ ويرجتتع ذلتتك ألستتباب عتتدة؛ منهتتا :عتتدم اهتمتتام المعلمتتين بتتالتقويم
التشخيصتتي؛ وتركيتتاهم علتتى التقتتويم الختتتامي .كمتتا أشتتارأ تقتتارير األوفستتتد
ف لتشتخيص
(  (Ofsted, 2012على أن تقييم الطالب متن ختال نشتاط واحتد غيتر كتا أ
المعرفة السابقة لدى الطالب بشتكل دايتق .وأن المعلمتين يستتغراون واتتاً مطولًتا
نوعًتا متا فتي مرحلتة التقتديم والتمهيتد فتتي حصتص الرياضتياأ؛ وهتو متا حتدب متتع
المعلمة فعلًا أثناط الحصة عذ استغرات ( )15دايقة في تهيئة الطالباأ لحل معتادالأ
خطية .والفجواأ التي أظهرها اختبار التهيئة تحتاج على أكير من ( )15دايقة بل اتد
ل المعادالأ الخطية.
تستغرم أكير من حصة في الترميم والمعالجة ابل البدط في حَ ّ
وفي المقابل؛ فقد اهتمت المعلمة بالجاط األو من التقريتر المستتخلص متن نتتائج
االختبار التشخيصي (شكل )2؛ وأبدأ اهتمامًا واضحًا بنتائج الطالباأ .وفتي المقابلتة
البعدية؛ حدّدأ المعلمة طالبتين؛ واستطردأ في الكالم عن تنسيق مقابلة شخصية
معهما للبحث عن أسباب النتائج المتدنية .واد أشارأ على طالبتة واالتت " :لتم أتواّتع
النتائج الجيدة من هذه الطالبة؛ ال بدّ أن لديها معلوماأ جيدة لم أنتبته عليهتا ستابقًا".
ثم االت " :هذا التقرير رائع؛ أستتطيع أن أحتدّد الطالبتاأ الالتتي يحتتجن علتى متابعتة
فردية؛ أو غير ذلك من خال التقرير مباشرة".
في هذ المحور نستخلص أن:
 -1المعلمة َبنَت خطواأ درسها بنتاط علتى افتراضتاتها الشخصتية؛ ولتيس بنتاط علتى
التقرير الذي تسلمته من األداة الحاستوبية ويتفتق ذلتك متع األدبيتاأ الستابقة التتي
تشير على أن المعلمين يطخطّطون لدروسهم بناط على تخميناأ وليس حقائق؛ وأنهتم
يعانون من مشاكل في التخطيط للتدروف؛ وال يعطتون مرحلتة التخطتيط االهتمتام
الذي ينبغي أن يكون عليه (.)Brook, 2002
-2ستتتاعد التقريتتتر التتتذي تقدّمتتته األداة الحاستتتوبية المعلمتتتة علتتتى فهتتتم المستتتتوى
التحصيلي للطالباأ بشكل فردي وسريع حيث استطاعت المعلمة أن تبني طراًا
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وأساليب معالجتة وتطتوير للطالبتاأ بشتكل شخصتي ممتا اتد يستاعدهن علتى ست ّد
الفجواأ في معرفتهن السابقة.
 .8خالةة البحث وتوةياته:
في ضوط نتائج البحث تمكّنت الباحية من التوصل على عدة توصياأ أخرى؛ تتميّل في
التي:
 )1أطلق برنامج التحو الوطني ( )2020األهداف االستراتيجية لوزارة التعليم؛ الذي
ص الهتدف االستتراتيجي الرابتع علتى " تطتوير
يتسق مع رؤية الوطن ( .)2030واد ن ّ
المنتتاهج وأستتاليب التعلتتيم والتقتتويم" (برنتتامج التحتتو التتوطني؛ 2020؛ 2016؛
ص .)63:واد فحص هتذا البحتث عتن اترب فتي كيفيتة تتأثير األداة الحاستوبية علتى
الطالباأ والمعلمة في عينة الدراسة بهدف توليد أساليب تقتويم صتفية تشخيصتية
اليلة التكلفة؛ ومناسبة للمعلمة والطالباأ في بيئة صفية عادية؛ وترجتو الباحيتة أن
يكون البحث مشجعًا على تطوير األداة الحاسوبية في مجاالأ أخترى فتي الرياضتياأ؛
والعلتتوم التتتي تعتمتتد علتتى بنتتاط المفتتاهيم؛ وتوليتتد أستتاليب تقتتويم أختترى تستتاعد
المعلمين والطالب على تحقيق أهداف التعلم.
 )2الطتتالب بحاجتتة علتتى تغذيتتة راجعتتة تكشتتف عتتن نتتواحي الضتتعف والقتتوة لتتديهم
وبالتتتالي فتتإن االستتتفادة متتن التقنيتتة فتتي تجهيتتا تغذيتتة راجعتتة فوريتتة؛ وتوفيرهتتا
للطتتالب بشتتكل شخصتتي يطعتدّ متطل ًبتتا ضتتروريًّا؛ وعلتتى المعلتتم أن طيتتتقن استتتخدامه
وتفعيله.
 )3أظهر البحث عدة نتائج تتفق مع الدراساأ السابقة؛ وهي:

• التقويم الذاتي لدى الطالب بشكل عام غير صادم؛ وغير ثابت.
• يحمل الكيير من الطالب مفاهيم خاطئة في الجبر؛ وتظهر فجواأ غير مناسبة فتي
المعرفة السابقة.
• اعتماد المعلمين على افتراضاتهم الشخصية في التخطيط للدروف.
وبناط على هذا فتإن هنتاك حاجتة ماسّتة علتى تتدريب الطتالب علتى مهتاراأ التقتويم
الذاتي؛ ومهاراأ الدراسة حتى يتم االستفادة من التغذية الراجعة التي تطقدّمها األداة
الحاسوبية .كما يحتاج المعلمون على تدريب مطكيّف لالستفادة من البياناأ اإلحصائية
التي تطقدّمها االختباراأ اإللكترونية؛ وترجمتها على عجراطاأ تدريسية تطسهم في بناط
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المفاهيم الرياضية .وعضافة على ذلك؛ فإن المناهج تحتاج على التركيتا علتى عمليتاأ
ل
التحويتتل متتن الحستتاب علتتى الجبتتر؛ وتعميتتق مفهتتوم المتغيتتر ابتتل البتتدط فتتي حَتت ّ
المعادالأ.
 )4يعد التقويم بشكل عام والتقويم التشخيصي بشكل ختاص متتأخراً عتن عمليتاأ
التدريس في الفصو  .للوصو علتى مراحتل متقدمتة فتي التفكيتر واالستتيعاب لتدى
الطالب فإنه يجب أن يكون التقويم متكامالً مع التدريس بحيث يطور أحتدهما الختر
بشكل تبادلي .وللوصو على هذه المرحلة يجتب أن تتدعم عمليتاأ التقتويم الصتفي
بالبحوب والتجتارب الميمترة ويجتب ععتادة النظتر فتي أنصتبة معلمتي الرياضتياأ فتي
متتدارف التعلتتيم العتتام ( 24حصتتة) وتخصتتيص جتتاط منهتتا لعمليتتاأ التقتتويم حتتتى
يتسنى للمعلم الموازنة بين التدريس والتقويم.
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فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات معلمات الرياضيات في
التواصل الرياضي بالمرحلة المتوسطة بمدينة الرياض
فوزيه بنت عبد الله بن محمد السند
ماجستير مناهج وطرق التدريس-مشرفة رياضيات
المستخلص:
هدفت الدراسة الى معرفة فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهتاراأ معلمتاأ
الرياضياأ في التواصل الرياضي بالمرحلة المتوسطة بمدينة الرياض.
وتحقيق ًا لهذا الهدف استتخدمت الباحيتة المنهجتين الوصتفي والتجريبتي المكتون متن
مجموعة واحدة واختبارين ابلي وبعدي حيث اامت الباحية ببنتاط البرنتامج التتدريبي
المقتتترح؛ وتطبيتتق بطااتتة مالحظتتة مهتتاراأ التواصتتل الرياضتتي الخمتتس (القتتراطة؛
الكتابة؛ التحدب؛ االستماع؛ التمييل) .وبعد التحقق من صدم البرنامج تتم تطبيقهمتا
علتتى عينتتة الدراستتة البتتالف عتتددها ( )20معلمتتة متتن معلمتتاأ الرياضتتياأ بالمرحلتتة
المتوستتطة بمدينتتة الريتتاض حيتتث اامتتت الباحيتتة بقيتتاف مستتتوى اداط معلمتتاأ
الرياضياأ (عينتة الدراستة) القبلتي والبعتدي لمهتاراأ التواصتل الرياضتي باستتخدام
بطااة المالحظة؛ وتدريبهن على البرنامج المقترح .وخلصت الدراسة علتى انته يوجتد
فرم دالة عحصتائياً عنتد مستتوى الداللتة ( )α<0.05بتين متوستطي درجتاأ معلمتاأ
الرياضياأ (عينة الدراسة) في القياسين القبلي والبعدي لمهاراأ التواصتل الرياضتي
ككل لصالح القياف البعدي.
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ABSTRACT

This study aims to recognize the effect of proposed training program to
develop Mathematics Teachers Skills on mathematical communication in
the intermediate level in Riyadh city.
To achieve this objective, the researcher uses both descriptive and
empirical methods which are composed of one group and two pre-post
tests. The researcher builds the proposed

training program and

observation card for five mathematical skills (reading, writing, speaking,
listening, and acting).
After validating the program and observation card, they were applied on

the study's sample which consists of 20 female math teachers in the
intermediate level in Riyadh city. The researcher measured the math
teachers (study's sample) pre-post performance levels using the
observation card, and training them on the proposed program.
The study resulted in a statistically significant differences at alpha
(α<0.05) among the average scores of math teachers (study's sample)
in pre-post tests for math communications skills as a whole in favor of
post test.
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المقدمة:
الرياضياأ علم من عبداع العقل البشري؛ وأبرز خاصية للرياضياأ أنها طريقة للبحث
تعتمد على المنطق والتفكير العقلي؛ مستخدمة سرعة البديهة؛ وسعة الخيا ؛ وداة
المالحظة (سالمة؛ 1995م؛ ص .)75وتمتاز الرياضياأ بأنها لغة لها مفرداأ خاصتة
تتطلّب تعلتم اراطتهتا وكتابتهتا؛ ومنااشتة موضتوعاتها لتذا كتان للغتهتا أهميتة فتي
التواصل الرياضي.

ويعدا التواصل الرياضي من بين أهم معتايير تعلتيم الرياضتياأ وتعلمهتا فتي الواتت
الحاضتر؛ ويؤكتد ذلتتك متا جتتاط ضتمن العديتد متتن األدبيتاأ التربويتتة الخاصتة بتعلتتيم
الرياضياأ؛ الصادرة عن مؤسساأ ومجالس مهنية عديدة معنيتة بتعلتيم الرياضتياأ
وتعلمهتتا؛ متتن أبرزهتتا :المجلتتس التتوطني لمعلمتتي الرياضتتياأ فتتي الواليتتاأ المتحتتدة
األمريكيتة )National Council of Teachers of Mathematics (NCTM؛ التذي عت ّد
التواصل الرياضي أحد معايير الرياضياأ المدرسية في الوثائق الصتادرة عنته عتامي
ث معلمتي الرياضتياأ علتى تهيئتة الفترص لتالميتذهم لتنميتة
1998م و 2000؛ وح ّ
التواصل الرياضي أثناط عمليتي التعليم والتقويم.
ويذكر بدوي (2007م؛ ص)146؛ أن التواصتل الرياضتي يعتدا أحتد مكونتاأ المقتدرة
الرياضتتية ()Math power؛ التتذي يم ّكتتن الطالتتب متتن استتتخدام لغتتة الرياضتتياأ عنتتد
مواجهة مواف مكتوب؛ أو مرسوم؛ أو مقروط؛ وتفسيره وفهمه .كما أشار كل من أبي
زينة وعبابنة (2010م؛ ص )18علتى أن تربيتة األفتراد وتنشتئتهم لمواكبتة تطتوراأ
الحياة المعاصرة؛ تتطلب منهم أن يكونوا اادرين على استخدام اللغتة الرياضتية فتي
التواصل مع الخرين.
ويدعم التواصل تعلم الطالب لمفاهيم جديدة في الرياضياأ؛ كتمييل مواف متا؛
أو استتتخدام الرستتم؛ واستتتخدام التقتتارير واألشتتكا ؛ وععطتتاط الحجتتج والبتتراهين؛
م
واستخدام المخططاأ حيث عنهم يكتبون الرموز الرياضية ويستتخدمونها؛ ومتن ثت ّ
فيمكن تحديد المفاهيم الخاطئة ومعالجتها ).)NCTM,2000/2013, p112
واد أثبت العديد من الدراساأ أن للتواصل أثرًا فاعلًا في تنميتة التحصتيل الرياضتي؛
والقدرة الرياضتية؛ منهتا دراستة (طتافع؛2011م)؛ التتي أظهترأ أن ععطتاط الطتالب
الفرصة لفهم المفاهيم الرياضية؛ واستيعاب ما تتضمنه من معانأ؛ ثم التعبير عنهتا
بلغة يفهمونهتا وترجمتهتا علتى عالاتاأ رمايتة؛ وتمييلهتا بأشتكا بحستب طبيعتهتا
سيؤدي على زيادة تحصيلهم الدراسي.
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والمعلم الفاعل داخل الغرفة الصفية؛ هتو التذي يستهّل تعلتم الرياضتياأ متن ختال
المالحظة المنظمة لسلوك تعلم الرياضياأ؛ وأيضًا متن ختال االستتماع علتى األفكتار
(مريايق ودرويع؛ 2008م؛ ص.)133
ومعلم الرياضياأ له دور كبيتر فتي عدارة تعلتم طالبته؛ حيتث تغيترأ أدواره فتي ظتل
النظريتتاأ المعاصتترة؛ ولتتم يقتتف دوره علتتى تقتتديم المعلومتتاأ لطالبتته؛ بتتل تح توّ
ليصبح الطالب هو محور العملية التعلمية؛ والمعلم هو الموجته؛ والمرشتد؛ والميستر
للتعليم؛ والمنظم لبيئة التعليم؛ والمشجع على الحوار والمنااشاأ؛ والمتقبل لذاتيتة
الطالب ومبادراتهم (العمري؛ 2010م؛ ص.)31
وهناك عالاة ارتبتاط اويتة بتين ممارستاأ المعلتم الفاعلتة داختل الصتف وتحصتيل
الطالب؛ فكلما مارف المعلم استراتيجياأ تدريسية تفعّل دور الطالب الحقيقتي فتي
التعليم تايد من رفع تحصتيل الطتالب؛ وهتذا متا أثبتته العديتد متن الدراستاأ؛ ميتل
دراسة (الشمري؛ 2013م)؛ و(رزم؛ 2012م)؛ و(مهدي؛ وناصر؛ والذارحي؛ 2009م)؛
و(عفيفتتتتي؛ 2008م)؛ و(البركتتتتاتي؛ 2008م)؛ و(عبتتتتدالحكيم ولطفتتتتي؛ 2006م)؛
و(لطيف وأبولوم؛ 2004م).
عن العناية بالتواصل الرياضي ذو أهمية بالغة؛ حيث أكدأ الدراساأ أن الطلبة التذين
علمهم معلمتون يتصتفون بالقتدرة اللفظيتة؛ اتد أدوا بشتكل أفضتل فتي االختبتاراأ
المقننة بالمقارنة مع الطلبة الذين علمهم معلمتون ذوو اتدرة لفظيتة أدنتى؛ فهنتاك
عالاة عيجابيتة بتين المعلمتين ذوي المقتدرة اللفظيتة العاليتة والتحصتيل األكتاديمي
(خطاب؛ 2007م؛ ص)21

 2-1مشكلة الدراسة:
بطنيت مقرراأ الرياضياأ في التعليم العام وفق معايير ()NCTM؛ التي تتطلب تنميتة
مهاراأ التواصل لدى الطالب؛ وهذا األمر يتطلب أن يكتون المعلتم متم ّكنًتا متن هتذه
المهتتاراأ وممارسًتتا لهتتا متتع طالبتته؛ وهتتذا متتا يؤكتتده بهتتوأ وعبتتدالقادر (2005م؛
ص )472في توصياتهما بضرورة االهتمام بمهتاراأ التواصتل الرياضتي فتي بترامج
ععداد معلمي الرياضياأ ابتل الخدمتة وأثناطهتا؛ كمتا ااترحتا عجتراط دراستة تقويميتة
لمهاراأ التواصل الرياضي الشفهي والكتابي لدى معلمي الرياضياأ أثناط الخدمة.
واد عقدأ وزارة التربية والتعليم للمعلمين العديد من الدوراأ التدريبية خال العتام
الدراسي؛ عال أن العديد من الدراساأ التي أطجريت على تلك البرامج التدريبية أثبتت
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أن هناك انخفاضًا كبيرًا في الكفاياأ المهنيتة لتدى معظتم المعلمتين بستبب اصتور
بترامج التتدريب المستتتمر للمعلتم أثنتاط الخدمتتة فتي تحقيتق أهتتدافها .وأرجعتت تلتتك
الدراساأ السبب في ذلك على أن تلتك البترامج التدريبيتة غيتر نابعتة متن االحتياجتاأ
التدريبية الحقيقية للمعلم؛ وأن التخطيط لهتا يتتم بصتورة ارتجاليتة وغيتر منظمتة؛
وأنهتتا ال تراعتتي حاجتتاأ المعلمتتين (علتتي؛ 2005م؛ ص .)71ويع تدا المعلتتم العنص ت َر
األساسي والحاكم في العملية التعليمية؛ وله الدور الفاعل والمؤثر فتي تحديتد جتودة
مخرجاأ العملية التعليمية (عبيد؛2010م؛ ص )277
واد أشارأ نتائج دراسة األسطل (2011م؛ ص )30على أن مجا التواصتل الرياضتي
جاط في المرتبة اليانية في محتور العمليتاأ متن حيتث االحتياجتاأ التدريبيتة لمعلمتي
الرياضياأ في مرحلة التعليم األساسية العليا في مدارف اطاع غاة .وأكتدأ دراستة
الاكري (2011م؛ ص )68على أن االحتياج لتدريب معلمي الرياضياأ على التواصتل
الرياضتتي عتتا جتتدًّا .وأشتتارأ دراستتة الستتند (2014م) التتى ضتترورة تتتدريب معلمتتاأ
الرياضياأ على مهاراأ التواصل الرياضي.
 3-1أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:
 )1تميل هذه الدراسة استجابة لالتجاهتاأ التربويتة الحدييتة التتي تنتادي باالهتمتام
بمعايير تدريس الرياضياأ.
 )2تلقي الضوط على معياري التواصل والتمييل وهما من معايير العملياأ في مبتادل
ومعايير الرياضياأ المدرسية في المجلس القومي لمعلمي الرياضياأ.)NCTM).
 ) 3تقدم هذه الدراسة برنامجاً تتدريبياً لمعلمتاأ الرياضتياأ يستتفيد منته القتائمون
على برامج تدريب معلماأ الرياضياأ.
 )4تفيد نتائج هذه الدراسة المسؤولين في كلياأ التربية بتوجيه بعض برامج اعداد
معلماأ الرياضياأ لتنمية مهاراأ التواصل الرياضي.
 )5تفيد نتائج هذه الدراسة مخططي ومطتوري المنتاهج علتى أهميتة تنظتيم منتاهج
الرياضياأ لتنمي مهاراأ التواصل الرياضي.
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 4-1فروض الدراسة:
تحقيقاً ألهداف الدراسة تمت صياغة الفروض التية:
 .1يوجد فرم دا احصائيا عنتد مستتوي الداللتة ( )α ≥ 0.05بتين متوستطي درجتاأ
معلماأ الرياضياأ (عينة الدراسة) في القياسين القبلتي والبعتدي لمهتاراأ التواصتل
الرياضي في مهارة القراطة.

 .2يوجد فرم دا احصائيا عنتد مستتوي الداللتة ( )α ≥ 0.05بتين متوستطي درجتاأ
معلماأ الرياضياأ (عينة الدراسة) في القياسين القبلتي والبعتدي لمهتاراأ التواصتل
الرياضي في مهارة الكتابة.
 .3يوجد فرم دا احصائيا عند مستوي 05الداللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطي درجتاأ
معلماأ الرياضياأ (عينة الدراسة) في القياسين القبلتي والبعتدي لمهتاراأ التواصتل
الرياضي في مهارة التحدب واالستماع.

 .4يوجد فرم دا احصائيا عند مستتوي الداللتة ( )α ≥ 0.05بتين متوستطي درجتاأ
معلماأ الرياضياأ (عينة الدراسة) في القياسين القبلتي والبعتدي لمهتاراأ التواصتل
الرياضي في مهارة التمييل.
 .5يوجد فرم دا احصائيا عنتد مستتوي الداللتة ( )α ≥ 0.05بتين متوستطي درجتاأ
معلماأ الرياضياأ (عينة الدراسة) في القياسين القبلتي والبعتدي لمهتاراأ التواصتل
الرياضي ككل.

 5-1حدود الدراسة:
 )1الحــدود الموضــوعية :ااتصتترأ الدراستتة علتتى مهتتاراأ التواصتتل الرياضتتي التاليتتة
"القراطة؛ والكتابة؛ والتحدب؛ واالستماع؛ والتمييل".
 )2الحــدود المكانيــة :ااتصتترأ الدراستتة علتتى معلمتتاأ الرياضتتياأ فتتي المرحلتتة
المتوسطة بمدينة الرياض.

 )3الحدود الزمانية :خال الفصل الدراسي الياني للعام الدراسي 1437-1436هت.
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 6-1مصطلحات الدراسة:
 )1الفاعلية :معيار يقيس مدى التمكن من السلوك (بواس؛ 1998م؛ ص)67
وتعرّف الباحية الفاعلية عجرائيًّا بأنها :مدى التغير الذي يحدثه البرنامج التتدريبي فتي
تنمية مهاراأ التواصل الرياضي لدى معلماأ الرياضياأ بالمرحلة المتوسطة.
 )2المهارة ( :)Skill

جاط في معجم اللغة العربية المعاصرة (عمر؛ 2008م؛ ص:)2133
مهارة (مفرد) :مصدر مهر /مهر في :القدرة على أداط عمل بحذم وبراعة.
وعرّفهتتا اللقتتاني والجمتتل (2003م؛ ص )310بأنهتتا" :األداط الستتهل التتدايق؛ القتتائم
على الفهم لما يتعلمه اإلنسان حركيًّا وعقليًّا؛ مع تتوفير الواتت؛ والجهتد؛ والتكتاليف؛
وهو ما تتبناه الباحية عجرائيًّا.

 )4التواةل الرياضي (: )Mathematical Communication
يعرّفه المجلس القومي لمعلمي الرياضياأ بالوالياأ المتحدة األمريكية ))NCTM
بأنه :اتدرة الفترد علتى استتخدام مفترداأ ورمتوز رياضتية وبنيتهتا فتي التعبيتر عتن
األفكار والعالااأ وفهمها (العيسى؛ 1433ه؛ ص .)15
وتعرّف الباحية التواصل الرياضي عجرائيًّا بأنه :ادرة معلمة الرياضياأ على استخدام
مفرداأ ورموز رياضية وبنيتها في التعبير عن األفكار والعالااأ.
وتعرّف الباحية مهاراأ التواصل الرياضتي ( Mathematical Communication skills
) كالتي:
مهارة القراءة الرياضية :ادرة المعلمة على اتراطة المحتتوى الرياضتي؛ والمصتطلحاأ؛
ومفرداأ الدرف اراطة صحيحة.
مهارة الكتابة الرياضية :ادرة المعلمة علتى التعبيتر عتن األفكتار والعالاتاأ الرياضتية
بصورة كتابية صحيحة.
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مهارة الكتابة الرياضية :ادرة المعلمة علتى التعبيتر عتن األفكتار والعالاتاأ الرياضتية
بصورة كتابية صحيحة.
مهارة التحدث واالستماع الرياضي :ادرة المعلمة على استخدام لغة رياضتية صتحيحة
في توضيح التعريفاأ والعالااأ الرياضية؛ وتفسير ما سمعته من الطالباأ.
مهارة التمثيل الرياضي :ادرة المعلمة على ترجمة المحتوى الرياضي من أحتد أشتكا
التعبير الرياضي (جدو _ألفاظ_أشكا _رموز_عالااأ) على صورة رياضية أخرى مما
يساعد على الفهم.
وتعرّف الباحية مهاراأ التواصل الرياضي عجرائيًّا بأنه :ادرة معلمتة الرياضتياأ علتى
استتتخدام لغتتة الرياضتتياأ بمتتا تحويتته متتن رمتتوز؛ ومصتتطلحاأ؛ وأشتتكا ؛ وعالاتتاأ
للتعبير عن األفكار والعالااأ الرياضية؛ وتمييلها؛ وتوضيحها للطالباأ.
 1-2اإلطار النظري

 1-1-2مفهوم التواةل الرياضي) :)Mathematical Communication
التواصتتل الرياضتتي أحتتد مكونتتاأ المقتتدرة الرياضتتية ()Math power؛ التتذي يم ّكتتن
الطالتتب متتن استتتخدام لغتتة الرياضتتياأ .ويطعرّفتته النتتذير وخشتتان (2012م؛ ص)124
بأنه :عحدى مكوناأ القدرة الرياضتية التتي تمكّتن المتتعلم متن استتخدام الرياضتياأ
عند مواجهة المنااشاأ الرياضية الشفهية أو المكتوبة بينه وبتين الخترين؛ وتمكّنته
من استخدام مفرداأ الرياضياأ؛ ورموزها؛ وبنيتها في التعبير عن األفكار والعالااأ
وفهمها بوضوح .وأيضًا عرفته أحمد (2010م؛ ص )450بأنه :اتدرة المتتعلم علتى
استخدام لغة الرياضياأ بما تحويه من رمتوز؛ ومصتطلحاأ؛ وتعبيتراأ عنتد مواجهتة
مواتتف جبتتري مكتتتوب؛ أو مرستتوم؛ أو مقتتروط؛ أو ملمتتوف للتعبيتتر عتتن األفكتتار
والعالااأ الرياضية لآلخرين .ويعرّفته عطيتة وصتالح (2008م؛ ص )60بأنته :اتدرة
التالميذ على استخدام اللغة؛ والرموز؛ والتمييالأ؛ والرسوم في التعبيتر عتن األفكتار
الرياضتتية؛ وكتتذلك المعالجتتة الشتتفهية والكتابيتتة للبيانتتاأ .واتتد عرّفتته عبتتدالحكيم
ولطفتتتي (2006م؛ ص )11بأنتتته :اتتتدرة الطالتتتب علتتتى استتتتخدام مفتتترداأ ورمتتتوز
الرياضياأ وبنيتها في التعبير عن األفكار والعالااأ؛ وفهمها شفويًّا وكتابيًّا.

ومن التعريفاأ السابقة؛ تالح الباحية تشابهًا كبيرًا بين التعريفاأ؛ وجميعها تدور
حو ادرة الطالب على استخدام لغة الرياضياأ بأسلوب مترابط وواضح للتعبير عن
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أفكاره وتوضيحها لآلخرين في موااف رياضية مختلفتة .وجميتع التعريفتاأ الستابقة
مشابهة لتعريف المجلس القومي لمعلمتي الرياضتياأ بالواليتاأ المتحتدة األمريكيتة
(  NCTM).وخلصت الباحية فتي هتذه الدراستة علتى تعريتف التواصتل الرياضتي بأنته:
اتتدرة معلمتتة الرياضتتياأ علتتى استتتخدام لغتتة الرياضتتياأ بمتتا تحويتته متتن رمتتوز؛
ومصطلحاأ؛ وأشكا ؛ وعالااأ للتعبير عن األفكتار والعالاتاأ الرياضتية؛ وتمييلهتا؛
وتوضيحها للطالباأ.
 2-1-2أهمية التواةل الرياضي:
التواصتل عمليتة ضترورية فتي تعلتم الرياضتياأ؛ حيتث يعتدا التواصتل الرياضتي متن
المفاهيم التي أصتبح العتالم ينتادي بضترورة تنميتهتا حتتى تتتمكّن الرياضتياأ متن
تحقيق األهداف التي وطضعت من أجلها .واالهتمام بالتواصتل الرياضتي خطتوة مهمتة
من أجل تضييق الفجوة التي بين الرياضياأ والطلبة (العتا ؛ 2012م؛ ص .)15واد
اهتمت معايير ( )NCTMالعالمية بالتواصل الرياضي وعدته من معايير العملياأ.
وأشتتتار المتتتولى (2009م؛ ص )108علتتتى أن التواصتتتل الرياضتتتي يتتتدعم الفهتتتم
المفتتاهيمي؛ متتن ختتال التحتتاور؛ والمنااشتتة؛ والتفستتير؛ والحكتتم؛ وعيجتتاد ارتباطتتاأ
مختلفة للمفهوم الرياضي تؤدي على فهمه.
واد أشار العديد من األدبياأ التربوية على أهمية التواصل الرياضتي؛ كمتا ذكتر كتل
من (القرشي؛ 2012م؛ ص)18؛ و(العتتا ؛ 2012م؛ ص)17؛ و(المشتيخي؛ 2011م؛
ص)20؛ و(أبتتتو زينتتتة وعبابنتتتة؛ 2010م؛ ص)50؛ و(المتتتولى؛ 2009م؛ ص)113؛
و(البركتتاتي؛ 2008م؛ ص)101؛ و(عفيفتتي؛ 2008م؛ ص)35؛ و(الستتعيد؛ 2005م)؛
و(بدوي؛ 2003م؛ ص.)272
والتي تلخصها الباحية فيما يلي:
 )1يساعد الطالب على تحسين فهمهم للرياضياأ وتعاياها.
 )2يولّد بيئة تعليمية مناسبة.
 )3يطسهم في جعل البيئة الصفية أكير حرية وتعبيرًا من اقبل الطالب.
 )4يساعد الطالب على فهم الرياضياأ فهمًا صحيحًا واالستمتاع بها.
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 )5استتتتخدام لغتتتة الرياضتتتياأ لوصتتتف األشتتتكا الهندستتتية؛ والتميتتتيالأ البيانيتتتة؛
والرسوماأ؛ والجداو .
 )6تنمية القدرة الرياضية المتميلة في حل المشكالأ واالستدال .
 )7تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الطلبة؛ والوصو على التعلم ذي المعنى.
ولما للتواصل الرياضتي متن أهميتة كبيترة فتي رفتع التحصتيل الدراستي والفهتم ذي
المعنى للرياضياأ فإنه يجب على معلم الرياضياأ أن يعمتل علتى تفعيتل التواصتل
الرياضي داخل حجرة الدراستة؛ والعمتل علتى تنميتته لتدى الطتالب بشتتى األستاليب؛
واألنشطة؛ واالستراتيجياأ .واد ذكر ويلمور أن مهاراأ التواصل ضرورية جدًّا لنجتاح
المعلمين المتمياين؛ ولنقل المعرفة على الطلبة (Wilmore, 2007, P86).
2-1-3مهارات التواةل الرياضي ):)Mathematical Communication Skills
تتعتتدد صتتور التواصتتل الرياضتتي داختتل الصتتف؛ عذ يتختتذ صتتورًا مختلفتتة؛ فقتتد يكتتون
شفهيًّا أو كتابيًّا بين الطالب والمعلمين؛ أو بين طالب و خر.
وبعد اطالع الباحية على العديد من األدب التربوي والدراساأ السابقة؛ ميل:

(حمتتايمي وطعبلتتي؛ 2013م)؛ و(القرشتتي؛ )2012؛ و(العتتتا ؛ 2012م)؛ و(التتراجح؛
2011م)؛ و(المشيخي؛ 2011م)؛ و(عبيد؛ 2010م)؛ و(المولى؛ 2009م)؛ و(عفيفتي؛
2008م)؛ و(عبدالحكيم ولطفي؛ 2006م)؛ و(الستعيد؛ 2005م)؛ و(بتدوي؛ 2003م)؛
و( .)NCTM,2000
واد تبيّن أن للتواصتل الرياضتي مهتاراأ وأشتكالًا مختلفتة أساستية؛ وهتي المهتاراأ
التي تتبناها الدراسة الحالية؛ وهي :القراطة الرياضتية؛ والتحتدب الرياضتي؛ والكتابتة
الرياضية؛ واالستماع الرياضي؛ والتمييل الرياضي.
 )1-3-1-2مهارة القراءة الرياضية ( :)Mathematical Reading Skill
متتن أهتتم مقومتتاأ التتتعلم الجيتتد للرياضتتياأ؛ القتتدرة علتتى اراطتهتتا اتتراطة ستتليمة
وصتتحيحة؛ وفهتتم داللتتة الرمتتوز والمصتتطلحاأ .وأكتتد كتتل متتن (بتترهم؛ 2012م؛
ص)210؛ و(المشتتتتتتتتتيخي؛ 2011م؛ ص)25؛ و(الكبيستتتتتتتتتي؛ 2008م؛ ص)105؛
و(عبتتدالحكيم ولطفتتتي؛ 2006م؛ ص)26؛ أن القتتتراطة الرياضتتية تحتتتتاج علتتتى داتتتة
وتركيا؛ وأن يعرف القارل المعنى الدايق لكل مصطلح أو رما رياضي؛ وأن نقرأ

411

بعناية وفهم؛ وععادة القراطة أكيتر متن مترة إلدراك معنتى الصتيف الرياضتية .وتتؤدي
القراطة الرياضية دورًا حيويًّا في فهم داللة الرموز؛ والمصطلحاأ؛ واألشكا .
وترى الباحية أن على معلمة الرياضياأ أن تكون اادرة على اراطة المحتوى الرياضي
اراطة صحيحة؛ وتوجيه الطالباأ على اراطة المحتوى الرياضي اتراطة صتحيحة؛ ولكتي
تطحسّن المعلمة مهارة القراطة الرياضية لدى الطالباأ؛ فإن عليها:
• توجيتته الطالبتتاأ لقتتراطة أعمتتا زمتتيالتهن وتقييمهتتا (مطويتتاأ؛ ومشتتاريع؛ وملتتف
عنجاز).
• حثّ الطالباأ على عمل مسرد لمفرداأ الدروف ألن ممتا يعتوم الفهتم أن تشتتمل
المسألة على كلماأ ال توجد في حصيلة الطالباأ من مفرداأ.
• تشتتجع الطالبتتاأ علتتى استتتنتاج األفكتتار العامتتة والرئيستتة بعتتد اتتراطة المحتتتوى
الرياضي.

• تقرأ المصطلحاأ الرياضية المقدمة بطرائق مختلفة.
 )2-3-1-2مهارة التحدث الرياضي ):)Mathematical Speaking Skill
التحتتدب كلمتتاأ أو جمتتل يعبتتر بهتتا المتحتتدب عمتتا يجتتو فتتي نفستته متتن مشتتاعر
وأحاسيس؛ وعما يدور في ذهنه من راط وأفكار .ويعد التحتدب الرياضتي أحتد أشتكا
التواصل الرياضي الذي يمارف الطالب خالله مهاراأ التواصل الشتفهية .ففيته تطتتاح
الفرصة للطتالب كتي يتحتدثوا أو يستتجيبوا ألستئلة المعلتم ولآلخترين؛ مستتخدمين
رمتتوز لغتتة الرياضتتياأ ومفرداتهتتا للتعبيتتر عتتن األفكتتار والعالاتتاأ الرياضتتية .ويفي تد
التحتدب الرياضتتي فتي جتتذب انتبتتاه الطتالب؛ وعثتتارة اهتمتامهم للرياضتتياأ (عفيفتتي؛
2008م؛ ص .)37وليس المهم حل المسألة في حدّ ذاتها؛ وعنما طريقة حلّ المستألة
والمنااشة التي تجري بين المعلم والطلبة أنفسهم.
أن مهارة التحدب تحتاج من المعلمة تهيئتة بيئتة صتفية يستودها التشتجيع والحريتة؛
واستتتخدام لغتتة رياضتتية صتتحيحة؛ تكتتون اتتادرة علتتى التتربط بتتين لغتتة الرياضتتياأ
وموااف الحياة العامة في حدييها وأثناط تدريسها .وتساعد مهارة التحدب المعلمة في
الواوف على مستوى طالباتها واستيارة تفكيرهن.
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وتخلص الباحية على أنه يجب على معلمة الرياضياأ لكي تحقق مهارة التحدب داختل
الصف؛ أن:
• تقبل جميع اإلجاباأ.
• تشجيع الطالباأ على تصحيح األخطاط من خال المحاورة والنقاع.
• تشجيع الطالباأ على تفسير عجاباأ زميالتهن.
• التعليق على عجاباأ الطالباأ شفهيًّا.
• طترح األستئلة المفتوحتة المييترة للتفكيتر؛ حيتث أثبتتت دراستة وشتيلت ( Wichelt,
(2009؛ عن ل سئلة المفتوحة أثرًا عيجابيًّا في تنمية التواصل الشفهي لدى الطالب.
 )3-3-1-2مهارة االستماع الرياضي (:)Mathematical Listening Skill
االستماع هو اإلصغاط الواعي الذي يطقصد منه تمييا األصتواأ؛ وفهمهتا؛ واستتيعابها؛
واستخالص األفكتار؛ واستتنتاج الحقتائق؛ وتتذوم المتادة المستموعة ونقتدها؛ وعبتداط
التترأي فيهتتا (الخااعلتتة و ختترون؛ 2011م؛ ص .)102ويقصتتد باالستتتماع الرياضتتي
تحليل وتقويم المسائل والحلو ؛ والمنااشة الرياضتية المقدمتة متن اقبتل الخترين؛
واالستجابة لها بشكل صتحيح؛ حيتث تعمتل علتى تطتوير مقتدرة الطلبتة علتى نطتق
األلفتتاظ الرياضتتية بصتتورة صتتحيحة؛ واالستتتفادة متتن أفكتتار الختترين فتتي تطتتوير
استراتيجياأ التعامل من أنشطة الرياضياأ .أن مهارة االستتماع تتتيح للمعلمتة فهتم
الراط واألفكار المطروحة من الطالباأ؛ وتساعدها على معرفة األخطاط وسوط الفهتم
لبعض المفاهيم الرياضية .وأن االستتماع علتى المنااشتة الحترة تجعتل الطالبتة أكيتر
ادرة على التعبير عن أفكارها .ولتطحقق المعلمة مهتارة االستتماع داختل الصتف؛ فتإن
عليهتتا االلتتتاام بقواعتتد االستتتماع الجيتتد والتفاعتتل؛ اإللمتتام بتفاصتتيل المحتتتوى
المسموع؛ القدرة على تحليل األفكار والنصوص المسموعة؛ توجيه أسئلة تفستيرية
حو ما تسمعه من أفكار وعالااأ رياضية؛ وتقويم اللغة الرياضية أثناط االستماع.
 )4-3-1-2مهارة الكتابة الرياضية (:)Mathematical Writing Skill
في الكتابة تحدب عملياأ داخل العقل؛ وتتحو على أفكتار ومعتانأ تطصتا علتى شتكل
رموز .وتصدر أوامر العقل على اليد لتترجم ذلتك علتى رمتوز مكتوبتة؛ تطشتكّل حروفًتا؛
وكلماأ؛ وجملًا في ترتيب معين؛ تساعد القارل على فهتم متا هتو مكتتوب (الخااعلتة
و خرون؛ 2011م؛ ص.)303
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ويطقصد بالكتابة الرياضية :تنظيم ووصف الموااف والعالااأ الرياضية كتابة.
أن مهارة الكتابة تمكّن الطالبة من التعبير عن المفتاهيم الرياضتية بلغتهتا الخاصتة؛
وتنمتتي التفكيتتر الرياضتتي لتتديها؛ كمتتا أثبتتت ذلتتك دراستتة (العفتتالق؛ 2010م)؛ التتتي
أطجريت على طلباأ الصف اليالث المتوسط؛ حيث أثبتت أن المجموعة التجريبية (التتي
دطرّستتت بطريقتتة الكتابتتة متتن أجتتل التتتعلم) تفواتتت فتتي التفكيتتر الرياضتتي علتتى
المجموعة الضابطة (التي دطرّست بطريقة التدريس المعتاد).
ويتضح للباحية أن مهارة الكتابة تستلام من معلمة الرياضتياأ زيتادة ثقتة الطالبتة
بنفسها؛ العمل على رفع الكفتاطة اللغويتة الرياضتية لتدى الطالبتاأ؛ تشتجيع الطالبتة
على المشاركة في األنشطة الكتابية داخل الصف؛ ومتابعة وتقويم األعما الكتابية
(مطوياأ؛ ومشاريع؛ وأنشطة؛ وملفتاأ عنجتاز)؛ وكتذلك تحليلهتا لمعرفتة الصتعوباأ
في الكتابة الرياضية لتدى الطالبتاأ .واتد توصتلت دراستة كلتين وأشتي ( Kline and
) Ishii , 2008علتى اكتشتاف عتدد متن الصتعوباأ عنتد تحليتل الكتابتة الرياضتية لتدى
الطالب.
 )5-3-1-2مهارة التمثيل الرياضي ( :)Mathematical Representation Skill
تتضمّن الرياضياأ تمييالأ مبستطة عتن الموااتف الحياتيتة؛ والتميتيالأ المشتتركة؛
تكون ضرورية لالتصا  .ويحتاج المعلمون على تاويد طالبهم بتمييالأ مناستبة متن
أجل األفكتار الصتعبة؛ ميتل القيمتة المكانيتة والكستور .ويتطلتب االتصتا الرياضتي
ادرة الطالب على عنتاج تمييالأ لما لديهم من أفكار .ومن المؤشراأ الجيتدة علتى
فهتتم الطالتتب لمفهتتوم؛ أو اتتانون؛ أو عالاتتة رياضتتية؛ أنتته يمكتتن أن يع ّبتتر عتتن ذلتتك
بتمييالأ مختلفة؛ اد تكتون باللغتة أو الرمتوز فتي شتكل معادلتة؛ أو متباينتة؛ أو فتي
مخطتتط؛ أو فتتي شتتكل بيتتاني بحستتب طبيعتتة المواتتف الرياضتتي (عبيتتد؛ 2010م؛
ص .)57أن التمييتتل الرياضتتي مهتتارة مهمتتة لمتتا لهتتا متتن دور فتتي تعميتتق الفهتتم
الرياضي؛ ونقل المفاهيم الرياضية على موااف أخرى لدى الطالبة؛ كما أنها تايد من
ثقة الطالبة في التعبير عن المفهتوم بالتمييتل التذي تتراه مناستبًا ممتا يطستاهم فتي
اتتدرة الطالبتتة علتتى التواصتتل متتع الختترين .وللتميتتيالأ الرياضتتية دور عيجتتابي فتتي
اكتساب المفاهيم؛ كمتا أثبتتت دراستة (أبتوهال ؛2012م)؛ حيتث تفواتت المجموعتة
التجريبية على المجموعة الضابطة فتي اختبتار اكتستاب المفتاهيم الرياضتية .وتترى
الباحية ضرورة استخدام المعلمة للتمييالأ الرياضية؛ سواط كانت حسية؛ أم بصرية؛
أم رمايتتة ...بشتتكل فعّتتا أثنتتاط التتتدريس؛ وكتتذلك تقبتتل ابتكتتاراأ الطالبتتاأ فتتي
استخدام النماذج والتمييالأ المختلفة لتحقيق المعرفة العميقة في الرياضياأ.
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 2-2الدراسات السابقة:
 )1-2-2دراسات تناولت الكشف عن مهارات التواةل الرياضي لدى المعلمين والطالب:

 )1دراسة السند (2014م)
هدفت الدراسة على التعرف على وااع ممارسة معلماأ الرياضتياأ لمهتاراأ التواصتل
الرياضتتي بالمرحلتتة المتوستتطة فتتي مدينتتة الريتتاض .ولتحقيتتق أهتتداف الدراستتة
استتتخدام المتتنهج الوصتتفي المستتحي؛ وتكونتتت اداة الدراستتة متتن بطااتتة مالحظتتة
مهاراأ التواصتل الرياضتي .وتوصتلت الدراستة علتى أن ممارستة معلمتاأ الرياضتياأ
لمهاراأ التواصل الرياضي ككل كانت بدرجة (متوسطة).

 )2دراسة حمايمي وطعبلي (2013م):
هدفت الدراسة على التعرف على مهاراأ االتصا لدى المعلم؛ وأثرها على التحصتيل
الدراسي في مادة الرياضياأ لطالب السنة اليالية متوسط بمتوسطاأ واليتة ورالتة.
ولتحقيتتق أهتتداف الدراستتة تتتم استتتخدام المتتنهج الوصتتفي االرتبتتاطي؛ وتكوّنتتت أداة
الدراسة من مقياف مهاراأ االتصا ؛ وتوصلت الدراسة علتى وجتود عالاتة ارتباطيتة
موجبة بين مهاراأ االتصا لدى المعلم والتحصتيل الدراستي لمتادة الرياضتياأ لتدى
طالب الصف اليالث المتوسط.
 )3دراسة القرشي (2012م):
هتتدفت الدراستتة علتتى التعتترف علتتى مهتتاراأ التواصتتل الرياضتتي الالزمتتة لمعلمتتي
الرياضياأ بالصفوف العليا في المرحلة االبتدائية بمحافظة الطائف؛ ودرجة تمكّنهم
منها؛ ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي المسحي؛ واستخدم الباحث بطااتة
مالحظة .وتوصلت الدراسة على أن درجة تمكّن معلمتي الرياضتياأ بالصتفوف العليتا
في محافظة الطائف من مهاراأ التواصل الرياضي مجتمعة كانت بتقدير ضعيف.
 )4دراسة المالكي (2012م):
هدفت الدراسة على التعرف على مدى تمكّتن طالبتاأ الصتف الختامس االبتتدائي فتي
مدينتتة الريتتاض متتن مهتتاراأ التواصتتل الرياضتتي ضتتمن كتتتب سلستتلة الرياضتتياأ
المطورة .ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي التحليلتي؛ وتتم استتخدام أربتع
أدواأ؛ وهي :اختبار التواصل الرياضي الكتابي؛ واختبار التواصل الرياضي القرائي؛
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؛ واستمارة المقابلة الختبار التواصل الرياضي الشفهي؛ واختبار تحصيلي .وتوصتلت
الدراسة على أن مستوى تمكّن طالباأ الصف الخامس االبتدائي بمدينة الريتاض متن
مهاراأ التواصل الرياضي :الكتابي؛ والشفهي؛ والقرائي كان متوسطًا.

 )5دراسة المقبل (2012م):
هدفت الدراسة على معرفة عالاة األداط اللفظي لمعلماأ الرياضياأ بمهاراأ التفكير
الرياضي لدى طالباأ الصتف اليالتث المتوستط .ولتحقيتق ذلتك تتم استتخدام المتنهج
الوصفي االرتبتاطي؛ وتكوّنتت أداة الدراستة متن بطااتة مالحظتة األداط اللفظتي فتي
مجا تنمية مهاراأ التفكير الرياضتي .وتوصتلت الدراستة علتى ضتعف مستتوى األداط
اللفظتتي لمعلمتتاأ الرياضتتياأ فيمتتا يتعلتتق بتنميتتة مهتتاراأ التفكيتتر الرياضتتي ككتتل؛
وضعف مهاراأ التفكير الرياضي لدى طالباأ الصف اليالث متوسط.
 )6دراسة سلمان وفارس (2007م):
هتتدفت الدراستتة علتتى ايتتاف درجتتة تتتوافر مهتتاراأ التواصتتل الرياضتتي لتتدى معلمتتي
الرياضياأ فتي المرحلتة المتوستطة .ولتحقيتق هتدف الدراستة تتم استتخدام بطااتة
مالحظة مهاراأ التواصل الرياضي؛ وتوصتلت الدراستة علتى وجتود ضتعف فتي درجتة
توافر مهاراأ التواصل الرياضي لدى معلمي الرياضياأ عينة البحث.
 )2-2-2دراسات تناولت الكشف عن أثر مهارات التواةل الرياضي على كـل مـن المعلـم
والطالب:
 )1دراسة النذير وخشان (2012م):
هدفت الدراسة على معرفة أثر برنامج تدريبي مستند علتى معيتار االتصتا الرياضتي
في التحصيل الدراسي واالتجاهاأ نحو الرياضياأ لدى طالب السنة التحضتيرية فتي
جامعة الملك ستعود .ولتحقيتق ذلتك تتم استتخدام المتنهج شتبه التجريبتي؛ وتكوّنتت
األداة من اختبار تحصيلي؛ ومقياف االتجاه نحتو الرياضتياأ .وتوصتلت الدراستة علتى
وجتتود فتتروم ذاأ داللتتة عحصتتائية فتتي كتتل متتن التحصتتيل الدراستتي واالتجتتاه نحتتو
الرياضياأ لصالح المجموعة التجريبية.
 )2دراسة رزق (2012م):
هدفت الدراسة على معرفة أثر استتخدام متدخل القتوة الرياضتية للطالبتاأ المعلمتاأ
في تنمية التحصيل واالتجاه نحو الرياضياأ لطالباتهن بالمرحلة المتوسطة.
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ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج شتبه التجريبتي؛ وتكوّنتت أداة الدراستة متن نتتائج
الطالباأ في مادة الرياضياأ بالمرحلتة المتوستطة فتي نهايتة الفصتلين الدراستيين؛
ومقيتتاف االتجتتاه نحتتو الرياضتتياأ .وتوصتتلت الدراستتة علتتى وجتتود فتتروم ذاأ داللتتة
عحصائية بين متوسطي درجاأ المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصتيل فتي
الرياضياأ واالتجاه نحو الرياضياأ لصالح المجموعة التجريبية.
 )3دراسة العتال (2012م):

هدفت الدراسة علتى معرفتة فاعليتة برنتامج مقتترح اتائم علتى التواصتل فتي تنميتة
بعض مهاراأ التفكير الرياضي لدى طالب الصف السابع األساسي .ولتحقيق أهتداف
الدراسة تتم استتخدام المتنهج التجريبتي؛ وتكوّنتت أداة الدراستة متن اختبتار التفكيتر
الرياضي؛ وتوصلت الدراسة على وجود فروم ذاأ داللة عحصائية عند مستوى ()0.05
بتتين متوستتط درجتتاأ طتتالب المجموعتتة التجريبيتتة؛ ومتوستتط درجتتاأ المجموعتتة
الضابطة في اختبار التفكير الرياضي لصالح المجموعة التجريبية.
 )4دراسة المشيخي (2011م):
هتتدفت الدراستتة علتتى التعتترف علتتى فاعليتتة برنتتامج تتتدريبي مقتتترح لتنميتتة مهتتاراأ
معلمتتاأ الرياضتتياأ فتتي التواصتتل الرياضتتي بتتالمرحلتين المتوستتطة واليانويتتة فتتي
مدينة تبوك .واد اتبعت الدراسة المنهجتين الوصتفي والتجريبتي؛ وتميلتت األداة فتي
بطااة مالحظة في مهاراأ التواصل الرياضي الخمس؛ وتوصلت الدراسة علتى وجتود
فروم ذاأ دالتة عحصتائية بتين متوستطاأ المعلمتاأ فتي القياستين القبلتي والبعتدي
لمهاراأ التواصل الرياضي ككل لصالح القياف البعدي.
 )5دراسة الراجح (2011م):
هدفت الدراسة على معرفة أثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية التواصل الرياضي لتدى
معلمتتاأ الرياضتتياأ فتتي المرحلتتة االبتدائيتتة .ولتحقيتتق أهتتداف الدراستتة استتتخدمت
الباحية منهجين؛ وهما المنهج الوصفي والمتنهج التجريبتي؛ وتكوّنتت أدواأ الدراستة
من استبانة لقيتاف تمكّتن معلمتاأ الرياضتياأ فتي المرحلتة االبتدائيتة متن مهتاراأ
التواصل الرياضي؛ وبطااة مالحظة لتحديد درجة توافر مهاراأ التواصتل الرياضتي.
وتوصتتلت الدراستتة علتتى أن تتتوافر مهتتاراأ التوصتتل الرياضتتي اليلتتة؛ وأن للبرنتتامج
التتتدريبي أث ترًا فتتي تنميتتة مهتتاراأ التواصتتل الرياضتتي ككتتل لتتدى معلمتتاأ المرحلتتة
االبتدائية.
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 )6دراسة طافش (2011م):
هدفت الدراسة على التعرف على أثر برنتامج مقتترح فتي مهتاراأ التواصتل الرياضتي
على تنمية التحصيل الدراسي ومهاراأ التفكير البصري لتدى طالبتاأ الصتف اليتامن
األساسي بغاة .ولتحقيق هدف الدراستة استتخدمت الباحيتة المتنهج شتبه التجريبتي؛
وتكوّنتتت أدواأ الدراستتة متتن اختبتتار التحصتتيل؛ واختبتتار مهتتاراأ التفكيتتر البصتتري.
وتوصتتلت الدراستتة علتتى وجتتود فتتروم ذاأ داللتتة عحصتتائية بتتين متوستتطي درجتتاأ
المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة فتتي اختبتتار التحصتتيل؛ واختبتتار مهتتاراأ التفكيتتر
البصري لصالح المجموعة التجريبية.
 )7دراسة العفالق (2010م):

هدفت الدراسة على التعترف علتى أثتر استتخدام الكتابتة متن أجتل التتعلم فتي تنميتة
التفكيتتر الرياضتتي واالتجتتاه نحتتو الرياضتتياأ لتتدى طالبتتاأ الصتتف اليالتتث المتوس تط
طبّقتت أدواأ
بمحافظة األحساط .ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج شبه التجريبتي؛ و ط
الدراسة وهي اختبار التفكير الرياضي؛ ومقيتاف االتجتاه نحتو الرياضتياأ .وتوصتلت
الدراسة علتى وجتود فتروم ذاأ داللتة عحصتائية بتين متوستطي درجتاأ المجمتوعتين
التجريبيتتة والضتتابطة فتتي اختبتتار التفكيتتر الرياضتتي البعتتدي لصتتالح المجموعتتة
التجريبية.
 )8دراسة مهدي وزمالئه (2009م):
هدفت هذه الدراسة على معرفة مستوى طالب الصتف اليتامن متن التعلتيم األساستي
فتي التواصتتل الرياضتتي؛ وكتذا تحصتتيلهم الرياضتتي .ولتحقيتق هتتذا الهتتدف استتتخدم
الباحيون اختبارًا لقياف التواصل الرياضي؛ واختبارًا خر لقياف تحصيل الطالب فتي
مقرر الرياضياأ .واتد أظهترأ الدراستة ضتعف أداط الطتالب فتي التواصتل الرياضتي؛
ووجتتود عالاتتة موجبتتة وذاأ داللتتة عحصتتائية بتتين التواصتتل الرياضتتي والتحصتتيل
الرياضي لدى طالب الصف اليامن من التعليم األساسي.
 )9دراسة أونق وليم وغزالي ( :)Ong, lim and Ghazali, 2007
هتتدفت الدراستتة علتتى معرفتتة فاعليتتة (دراستتة التتدرف) فتتي تعايتتا مهتتاراأ التواصتتل
الرياضتتي لتتدى معلمتتي الرياضتتياأ .واتتد استتتخدم البتتاحيون المتتنهج شتتبه التجريبتي؛
طبّقت الدراسة على عينة من خمسة معلمين متن معلمتي الرياضتياأ فتي المرحلتة
و ط
االبتدائية؛ حيث اام المعلمون الخمسة بتدريس الدرف نفسه لصفوفهم
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؛ وبعد ذلك اجتمع المعلمون خمس مراأ؛ في كل مرة كانتت متدة االجتمتاع متن 3-2
ستاعة لمنااشتتة متتا تتتم داختتل الصتتف؛ وتوصتتلوا علتتى عتتدد متتن األفكتتار واالاتراحتتاأ
لتعايا التواصل الرياضي لدى معلم الرياضياأ.
 )10دراسة أبي هالل (2012م):
هتتدفت الدراستتة علتتى معرفتتة أثتتر التميتتيالأ الرياضتتية علتتى اكتستتاب المفتتاهيم
والميل نحو الرياضياأ لدى طالب الصف السادف األساسي .ولتحقيتق ذلتك فقتد تتم
استتتخدام المتتنهج التجريبتتي؛ وتكوّنتتت أداة الدراستتة متتن اختبتتار اكتستتاب المفتتاهيم
الرياضية؛ ومقياف الميل نحو الرياضتياأ .وتوصتلت الدراستة علتى وجتود فتروم ذاأ
داللة عحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسط درجاأ المجموعتة التجريبيتة؛
ومتوستتط درجتتاأ المجموعتتة الضتتابطة فتتي اختبتتار اكتستتاب المفتتاهيم الرياضتتية؛
ومقياف الميل نحو الرياضياأ لصالح المجموعة التجريبية.
 )3-2-2التعليق على الدراسات السابقة:
• أن الدراساأ الستابقة فتي غالبهتا كانتت حدييتة؛ حيتث كانتت محصتورة بتين عتامي
(2007م – 2014م).
• أكدأ جميع الدراساأ السابقة على أهمية التواصل الرياضي للمعلم والطالب.
• أشتتارأ نتتتائج جميتتع الدراستتاأ الستتابقة علتتى وجتتود عالاتتة عيجابيتتة بتتين مهتتاراأ
التواصل الرياضي؛ والتحصيل الدراسي؛ والتفكير الرياضي لدى الطالب.
• تن توّع المتتنهج المستتتخدم فتتي الدراستتاأ متتا بتتين المتتنهج الوصتتفي؛ والمتتنهج شتتبه
التجريبي.
• تنوّعت عينة الدراسة ما بين مشرفاأ؛ ومعلماأ ومعلمين؛ وطالب وطالباأ.
• تنوّعتتت أدواأ الدراستتة؛ حيتتث تتفتتق الدراستتة الحاليتتة فتتي أداة الدراستتة (بطااتتة
مالحظتتة مهتتاراأ التواصتتل الرياضتتي) متتع أداة الدراستتة لكتتل متتن دراستتة القرشتتي
(2012م)؛ والمشيخي (2011م)؛ وسلمان وفارف (2007م).
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منهجية الدراسة وإجراءاتها
تتناو اإلجراطاأ المتبعة في هذه الدراسة؛ من حيث المنهج المتبع؛ ومجتمع الدراستة
وعينتهتتا؛ وكتتذلك أداة الدراستتة المستتتخدمة وععتتدادها؛ وصتتداها وثباتهتتا؛ واألستتاليب
اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
 1-3منها الدراسة:
استخدمت الباحية في هذه الدراسة منهجين:
• الوصفي لبناط البرنامج التدريبي المقتترح لتنميتة مهتاراأ التواصتل الرياضتي لتدى
معلماأ الرياضياأ
• التجريبي القائم على تصتميم المجموعتة الواحتدة ذي االختبتارين القبلتي والبعتدي
ويميتتل العستتاف (2006م؛ ص  )315التصتتميم التتذي استتتخدمته الباحيتتة بالشتتكل
التالي:
ت خ X 1خ2

وضبطاً لمتغيتراأ الدراستة اامتت الباحيتة باختيتار المعلمتاأ (عينتة الدراستة) حستب
الشروط التالية:
 )1لم يسبق لهن تلقي اعداد نظري او دراسة مقرر في مهاراأ التواصل الرياضي.
 )2لم يسبق لهن التدرب على مهاراأ التواصل الرياضي.
 2-3مجتمع الدراسة:

يشمل مجتمع الدراستة الحاليتة جميتع معلمتاأ الرياضتياأ بالمرحلتة المتوستطة فتي
المدارف الحكوميتة للبنتاأ التابعتة إلدارة التربيتة والتعلتيم بمدينتة الريتاض؛ للعتام
الدراستتي 1436هتتت1437/ه؛ والبتتالف عتتددهن ( )887معلمتتة؛ موزعتتة علتتى ()238
مدرسة؛ التابعة لتسعة مكاتب للتربيتة والتعلتيم بمدينتة الريتاض؛ وفتق اإلحصتاطاأ
الرسمية إلدارة التربية التعليم بمدينة الرياض.
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 3-3عينة الدراسة:

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية العنقودية؛ حيث تم اختيار ( )20معلمة
من معلماأ الرياضياأ في المرحلة المتوسطة من مدارف مختلفة.
 4-3متغيرات الدراسة:
متغيراأ الدراسة الحالية هي:
 )1البرنامج التدريبي المقترح لمعلماأ الرياضياأ (المتغير المستقل).

 )2مهاراأ التواصل الرياضي في ضوط معايير (( )NCTMالمتغير التابع).
 5-3مواد الدراسة:
البرنامج التدريبي المقترح؛ ولبنتاط البرنتامج التتدريبي اامتت الباحيتة بتاالطالع علتى
العديد من األدب التربتوي والدراستاأ الستابقة؛ ميتل( :حمتايمي وطعبلتي؛ 2013م)؛
و(القرشي؛ )2012؛ و(العتا ؛ 2012م)؛ و(الراجح؛ 2011م)؛ و(المشتيخي؛ 2011م)؛
و(عبيد؛ 2010م)؛ و(المولى؛ 2009م)؛ و(عفيفتي؛ 2008م)؛ و(عبتدالحكيم ولطفتي؛
2006م)؛ و(الستتعيد؛ 2005م)؛ و(بتتدوي؛ 2003م)؛ و( NCTM,2000).ونتتم التحقتتق
متتن صتتداها متتن ختتال تحكيمهتتا فتتي ادرة تتتدريب الريتتاض وعرضتتها علتتى عتتدد متتن
المختصين ومشرفاأ الرياضياأ.
 6-3أدوات الدراسة:
بطااتتة مالحظتتة مهتتاراأ التواصتتل الرياضتتي (متتن دراستتة ستتابقة للباحيتتة) (الستتند؛
 )2014لقيتتتاف مهتتتاراأ التواصتتتل الرياضتتتي لتتتدى معلمتتتاأ الرياضتتتياأ بالمرحلتتتة
المتوسطة ابل وبعد البرنامج التدريبي المقترح.
 6-3اجراءات الدراسة:
بعد أن اعدأ الباحية البرنامج التدريبي اامت بما يلي:
 )1أخذ الموافقة على تطبيق الدراسة.

 )2اختيار عينة الدراسة وعددهن ( )20معلمة بالطريقة العشوائية العنقودية.
 )3تطبيق بطااة المالحظة ابلياً على المعلماأ (عينة الدراسة).
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 )4تطبيق البرنامج التدريبي وععداد الجدو الامني لذلك.

 )5تطبيق بطااة المالحظة بعدياط على المعلماأ (عينة الدراسة).
 7-3اساليب المعالجة االحصائية:
اامت الباحية باستخدام الحام االحصتائية للعلتوم االجتماعيتة (  (SPSSوتتم حستاب
المقاييس االحصائية وهي التكراراأ؛ المتوسطاأ؛ االنحرافاأ المعيارية؛ مربع عيتا؛
واختباراأ ( )t-testلمعرفة داللة الفتروم بيتت المتوستطاأ الحستابية وفقتا للتطبيتق
القبلتتي والبعتتدي لبطااتتة المالحظتتة علتتى كتتل مهتتارة وعلتتى جميتتع مهتتاراأ التواصتتل
الرياضي.
نتائا الدراسة وتفسيرها
بعد عرض اإلجراطاأ التتي اتبعتهتا الباحيتة للتعترف علتى فاعليتة البرنتامج التتدريبي
المقترح في تنمية مهاراأ التواصل الرياضي لدي معلماأ الرياضتياأ ستيتم االجابتة
على الستؤا  ":متا فاعليتة البرنتامج التتدريبي المقتترح فتي تنميتة مهتاراأ التواصتل
الرياضي لدي معلماأ الرياضياأ بالمرحلة المتوسطة بمدينتة الريتاضا " متن ختال
عرض لنتائج الدراسة التي تم التوصل لها بعد عجتراط المعالجتاأ اإلحصتائية الالزمتة
على بياناأ الدراسة.
أوالً :اختبار ةحة الفروض
اسفرأ معالجة بياناأ الدراسة عن نتائج عديدة وفيما يلي عرض ألهم النتائج التتي
تم التوصل اليها بالتحقق من صحة الفروض:

 )1اختبار ةحة الفرض االول:
الذي نصه "يوجد فرم دا احصائيا عند مستتوي الداللتة ( )α ≥ 0.05بتين متوستطي
درجاأ معلماأ الرياضتياأ (عينتة الدراستة) فتي القياستين القبلتي والبعتدي لمهتاراأ
التواصل الرياضي في مهارة القراطة"
وللتحقتتق متتن هتتذا الفتترض والكشتتف عتتن الداللتتة االحصتتائية للفتتروم بتتين درجتتاأ
معلماأ الرياضياأ في القياف القبلي والبعدي لمهارة القراطة تتم استتخدام اختبتار "
أ للعينتتاأ المترابطتتة Paired Samples T-test " :وجتتاطأ النتتتائج كمتتا يوضتتحها
الجدو التالي:

422

جدول رقم ()1

يبين قيمة (ت) وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات معلمات الرياضيات في القياسين
القبلي والبعدي لمهارة القراءة
المصادر

المتوسط االنحراف
عدد
المعلمات الحسابي المعياري

المالحظة
القبلية

20

2,43

0,238

المالحظة
البعدية

20

3,38

0,210

درجات
الحرية

38

قيمة "ت"

مستوى
الداللة

مربع إيتا

0,822 **0,000 13,262-

**دال عند مستوى ()0,01

وبالنظر على الجدو رام ( )1يظهر أن ايمة أ =( )13.262-وهي دالة عحصائياً عنتد
مستتتوى ( )0.01واتتد انعكتتس ذلتتك علتتى وجتتود فتتروم ذاأ داللتتة عحصتتائية بتتين
متوسطاأ درجاأ معلماأ الرياضياأ في القياستين القبلتي والبعتدي لمهتارة القتراطة
لصالح القياف البعدي؛ ويتبين أن حجتم التتأثير بتين المالحظتة البعديتة والمالحظتة
القبلية بلف ()0.822؛ وهي ايمة مرتفعة؛ وهذا يعني أن ( )%82.2من التبتاين يرجتع
علتتى فاعليتتة البرنتتامج التتتدريبي المقتتترح فتتي تنميتتة مهتتارة القتتراطة الرياضتتية لتتدى
معلماأ الرياضياأ.
وبناء على النتائا أعاله تم قبول الفرض األول.
المالحظة ;Series1

المالحظة ;Series1

البعدية 3.38

القبلية 2.43

شكل بياني رقم ()1
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 )2اختبار ةحة الفرض الثاني

الذي نصه "يوجد فرم دا احصائيا عنتد مستتوي الداللتة (α) ≥ 0.05بتين متوستطي
درجاأ معلماأ الرياضتياأ (عينتة الدراستة) فتي القياستين القبلتي والبعتدي لمهتاراأ
التواصل الرياضي في مهارة الكتابة"
وللتحقتتق متتن هتتذا الفتترض والكشتتف عتتن الداللتتة االحصتتائية للفتتروم بتتين درجتتاأ
معلماأ الرياضياأ في القياف القبلي والبعتدي لمهتارة الكتابتة تتم استتخدام اختبتار
"أ للعينتتاأ المترابطتتةPaired Samples T-test" :وجتتاطأ النتتتائج كمتتا يوضتتحها
الجدو التالي:
جدول رقم ()2
يبين قيمة (ت) وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات معلمات الرياضيات في القياسين
القبلي والبعدي لمهارة الكتابة

المصادر

المتوسط
عدد
المعلماأ الحسابي

االنحراف
المعياري

المالحظة
القبلية

20

2.43

0.238

المالحظة
البعدية

20

3.11

0.281

درجاأ
الحرية

38

ايمة "أ"

مستوى
الداللة

مربع
عيتا

0.633 **0.000 8.099-

**دال عند مستوى ()0,01

وبالنظر على الجدو رام ( )2يظهر أن ايمة أ =( )8.099-وهي دالتة عحصتائياً عنتد
مستتتوى ( )0.01واتتد انعكتتس ذلتتك علتتى وجتتود فتتروم ذاأ داللتتة عحصتتائية بتتين
متوسطاأ درجاأ معلماأ الرياضياأ في القياستين القبلتي والبعتدي لمهتارة الكتابتة
لصالح القياف البعدى؛ ويتبين أن حجتم التتأثير بتين المالحظتة البعديتة والمالحظتة
القبلية بلف ()0.633؛ وهي ايمة مرتفعة؛ وهذا يعني أن ( )%63.3من التبتاين يرجتع
علتتى فاعليتتة البرنتتامج التتتدريبي المقتتترح فتتي تنميتتة مهتتارة الكتابتتة الرياضتتية ل تدى
معلماأ الرياضياأ.
وبناط على النتائج أعاله تم ابو الفرض الياني.
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المالحظة ;Series1

المالحظة ;Series1

القبلية 2.43

البعدية 3.11

شكل بياني رقم ()2

 )3اختبار ةحة الفرض الثالث
الذي نصه "يوجد فرم دا احصائيا عند مستتوي الداللتة ( )α ≥ 0.05بتين متوستطي
درجاأ معلماأ الرياضتياأ (عينتة الدراستة) فتي القياستين القبلتي والبعتدي لمهتاراأ
التواصل الرياضي في مهارة التحدب واالستماع "
وللتحقتتق متتن هتتذا الفتترض والكشتتف عتتن الداللتتة االحصتتائية للفتتروم بتتين درجتتاأ
معلمتتاأ الرياضتتياأ فتتي القيتتاف القبلتتي والبعتتدي لمهتتارة التحتتدب واالستتتماع تتتم
استخدام اختبار " أ للعينتاأ المترابطتة " Paired Samples T-test :وجتاطأ النتتائج
كما يوضحها الجدو التالي:
جدول رقم ()3
يبين قيمة (ت) وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات معلمات الرياضيات في القياسين
القبلي والبعدي لمهارة التحدث واالستماع

المصادر

عدد
المعلماأ

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المالحظة
القبلية

20

2.22

0.113

المالحظة
البعدية

20

3.21

0.317

درجاأ
الحرية

38

**دال عند مستوى ()0,01
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ايمة
"أ"

مستوى
الداللة

14.24
1

0.000
**

مربع
عيتا

0.842

وبالنظر على الجدو رام ( )3يظهر أن ايمة أ =( )14.241-وهي دالة عحصائياً عنتد
مستتتوى ( )0.01واتتد انعكتتس ذلتتك علتتى وجتتود فتتروم ذاأ داللتتة عحصتتائية بتتين
متوسطاأ درجاأ معلماأ الرياضياأ في القياسين القبلتي والبعتدي لمهتارة التحتدب
واالستماع لصالح القيتاف البعتدى؛ ويتبتين أن حجتم التتأثير بتين المالحظتة البعديتة
والمالحظة القبلية بلف ()0.842؛ وهي ايمتة مرتفعتة؛ وهتذا يعنتي أن ( )%84.2متن
التبتتاين يرجتتع علتتى فاعليتتة البرنتتامج التتتدريبي المقتتترح فتتي تنميتتة مهتتارة التحتتدب
واالستماع من مهاراأ التواصل الرياضي لدى معلماأ الرياضياأ .وبنتاط علتى النتتائج
أعاله تم ابو الفرض اليالث.جدول رقم ()3
المالحظة ;Series1

المالحظة ;Series1

البعدية 3.21

القبلية 2.22

شكل بياني رقم ()3

 )4اختبار ةحة الفرض الرابع
الذي نصه "يوجد فرم دا احصائيا عند مستتوي الداللتة ( )α ≥ 0.05بتين متوستطي
درجاأ معلماأ الرياضتياأ (عينتة الدراستة) فتي القياستين القبلتي والبعتدي لمهتاراأ
التواصل الرياضي في مهارة التمييل"
وللتحقتتق متتن هتتذا الفتترض والكشتتف عتتن الداللتتة االحصتتائية للفتتروم بتتين درجتتاأ
معلماأ الرياضياأ في القياف القبلي والبعدي لمهتارة التمييتل تتم استتخدام اختبتار
"أ للعينتتاأ المترابطتتة "Paired Samples T-test :وجتتاطأ النتتتائج كمتتا يوضتتحها
الجدو التالي:
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جدول رقم ()4
يبين قيمة (ت) وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات معلمات الرياضيات في القياسين
القبلي والبعدي لمهارة التمثيل

المصادر

عدد
المعلماأ

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المالحظة
القبلية

20

2.55

0.170

المالحظة
البعدية

20

3.38

0.144

درجاأ
الحرية

38

ايمة "أ"

14.636-

مستوى
الداللة

مربع
عيتا

0.849 **0.000

**دال عند مستوى ()0,01

وبالنظر على الجتدو راتم ( )4يظهتر أن ايمتة أ =( )14.636-وهتي دالتة عحصتائي ًا
عند مستوى ( )0.01واتد انعكتس ذلتك علتى وجتود فتروم ذاأ داللتة عحصتائية بتين
متوسطاأ درجاأ معلماأ الرياضياأ في القياسين القبلتي والبعتدي لمهتارة التمييتل
لصالح القياف البعدي؛ ويتبين أن حجتم التتأثير بتين المالحظتة البعديتة والمالحظتة
القبلية بلف ()0.849؛ وهي ايمة مرتفعة؛ وهذا يعني أن ( )%84.9من التبتاين يرجتع
على فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية مهارة التمييل من مهاراأ التواصتل
الرياضي لدى معلماأ الرياضياأ .وبناط على النتائج أعاله تم ابو الفرض الرابع.
المالحظة ;Series1
البعدية; 3.38

المالحظة ;Series1
ال بلية; 2.55

شكل بياني رقم ()4
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 )5اختبار ةحة الفرض الخامس
الذي نصه "يوجد فرم دا احصائيا عنتد مستتوي الداللتة ( )α ≥ 0.05بتين متوستطي
درجاأ معلماأ الرياضتياأ (عينتة الدراستة) فتي القياستين القبلتي والبعتدي لمهتاراأ
التواصل الرياضي ككل "
وللتحقتتق متتن هتتذا الفتترض والكشتتف عتتن الداللتتة االحصتتائية للفتتروم بتتين درجتتاأ
معلماأ الرياضياأ في القياف القبلي والبعدي لمهاراأ التواصل الرياضي ككتل تتم
استتخدام اختبتار "أ للعينتاأ المترابطتة "Paired Samples T-test :وجتاطأ النتتائج
كما يوضحها الجدو التالي:
جدول رقم ()5
يبين قيمة (ت) وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات معلمات الرياضيات في القياسين
القبلي والبعدي لمهارات التواةل الرياضي ككل
المصادر

عدد
المعلماأ

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المالحظة
القبلية

20

2.29

0.140

المالحظة
البعدية

20

3.27

0.163

درجاأ
الحرية

38

ايمة "أ"

22.230-

مستوى
الداللة

**0.000

مربع
عيتا

0.928

**دال عند مستوى ()0,01

وبالنظر على الجتدو راتم ( )5يظهتر أن ايمتة أ =( )22.230-وهتي دالتة عحصتائي ًا
عند مستوى ( )0.01واتد انعكتس ذلتك علتى وجتود فتروم ذاأ داللتة عحصتائية بتين
متوستتطاأ درجتتاأ معلمتتاأ الرياضتتياأ فتتي القياستتين القبلتتي والبعتتدي لمهتتاراأ
التواصتتل الرياضتتي ككتتل لصتتالح القيتتاف البعتتدي؛ ويتبتتين أن حجتتم التتتأثير بتتين
المالحظة البعدية والمالحظة القبلية بلف ()0.928؛ وهي ايمة مرتفعة؛ وهتذا يعنتي
أن ( )%92.8متتن التبتتاين يرجتتع علتتى فاعليتتة البرنتتامج التتتدريبي المقتتترح فتتي تنمي تة
مهاراأ التواصل الرياضي ككل لدى معلماأ الرياضياأ .وبناط على النتائج أعتاله تتم
ابو الفرض الخامس.
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المالحظة البعدية ;Series1
3.27

المالحظة القبلية ;Series1
2.29

شكل بياني رقم ()5

وتتفتتتق نتتتتتائج هتتتتذه الدراستتتتة متتتع نتتتتتائج دراستتتتة العتتتتتا (2012م)؛ ودراستتتتة
المشتتتيخي(2011م)؛ ودراستتتة التتتراجح (2011م)؛ ودراستتتة طتتتافع (2011م) فتتتي
فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية مهاراأ التواصل الرياضي.
كما تتفق مع نتائج بعتض الدراستاأ الستابقة فتي عمكانيتة تنميتة مهتاراأ التواصتل
الرياضتتي بأستتاليب واستتتراتيجياأ مختلفتتة ميتتل دراستتة رزم (2012م)؛ ودراستتة
العفالق (2010م)؛ ودراسة أونق وليم وغاالي (Ong, lim and Ghazali, 2007).
ويعود ظهور هذه النتائج الى عوامل عدة منها:
• االرتباط الوثيتق بتين مهتاراأ التواصتل الرياضتي والمستتوى التحصتيلي للطالبتاأ
اكستتب المعلمتتاأ االتجاهتتاأ االيجابيتتة نحتتو مهتتاراأ التواصتتل الرياضتتي وضتترورة
تفعيلها.
• احتواط البرنامج التدريبي على جانب نظتري يشتمل اإلستتراتيجياأ واالستاليب التتي
تنمي مهاراأ التواصل الرياضي.
• احتواط البرنامج التدريبي على انشطة ومهماأ تدريبية؛ ساهم فتي تبتاد الخبتراأ
وتنمية مهاراأ التواصل الرياضي لدى المعلماأ.
• احتواط البرنامج التدريبي على ععتداد دروف متن ابتل المعلمتاأ باستتخدام مهتاراأ
التواصل الرياضي ساهم في فاعلية البرنامج التدريبي.
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توةيات الدراسة:
في ضوط ما أسفرأ عنه الدراسة الحالية من نتائج؛ فإن الباحية توصي بما يلي:
 )1تضمين برامج تدريب معلماأ الرياضياأ أثناط الخدمتة علتى برنتامج تتدريبي عتن
مهاراأ التواصل الرياضي.
 )2تضتتمين بتترامج ععتتداد معلمتتاأ الرياضتتياأ ابتتل الخدمتتة علتتى المعتتايير العالميتتة
الخاصة بالرياضياأ ومنها معايير ()NCTM؛ التي بنيت المناهج الحاليتة فتي ضتوئها؛
ويعدّ معيار التواصل الرياضي أحد معاييرها.
 )3تضمين أدلة المعلمة بتوجيهاأ عن مهاراأ التواصتل الرياضتي وكيفيتة ممارستة
المعلمة لها.
 )4تاويتتد معلمتتاأ الرياضتتياأ بوثيقتتة المجلتتس التتوطني لمعلمتتي الرياضتتياأ فتتي
الوالياأ المتحدة ()NCTM؛ التي بنيت المناهج الحالية في ضوئها.
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ومعلماأ الرياضياأ من وجهة نظر مشرفي ومشرفاأ الرياضياأ .مجلة دراساأ في
المناهج االشراف التربوي؛ السعودية؛ . 329-241 .)2(3
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المعلمتتتاأ فتتتي تنميتتتة التحصتتتيل واالتجتتتاه نحتتتو الرياضتتتياأ لطالبتتتاتهن بالمرحلتتتة
المتوسطة .العلوم التربوية؛ مصر؛ .202 – 177 .)3(20
ريان؛ عاد 2011( .م) .مدى ممارسة معلمي الرياضياأ للتتدريس البنتائي وعالاتهتا
بمعتقداأ فاعليتهم التدريسية .مجلة جامعة القدف المفتوحة ل بحتاب والدراستاأ؛
ع. 116-85 .24

432

الاكري؛ عبداللطيف بن أحمتد2011( .م) .االحتياجتاأ التدريبيتة لمعلمتي الرياضتياأ
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نموذج مقترح لتفعيل استخدام اآللة الحاسبة البيانية ) (TI-Nspireوفق
النظرية البنائية في تدريس مقرر الرياضيات للمرحلة الثانوية
هيا عبد العزيز الوهيبي
المستخلص:

مشرفة تربوية ،وزارة التعليم ،الرياض

هتتدفت الدراستتة علتتى ااتتتراح نمتتوذج لتفعيتتل استتتخدام اللتتة الحاستتبة البيانيتتة (TI-
)Nspireوفق النظرية البنائية في تدريس مقرر الرياضتياأ للمرحلتة اليانويتة؛ واتد
حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التية:
السؤا األو  :ما وااع تفعيل معلماأ الرياضياأ لآللتة الحاستبة البيانيتة TI-Nspire
في تدريسهن لمقرر الرياضياأ للمرحلة اليانوية في مدينة الرياضا السؤا الياني:
متتا النمتتوذج المقتتترح لتفعيتتل استتتخدام اللتتة الحاستتبة البيانيتتة ((TI-Nspireوفتتق
النظرية البنائية في تدريس مقرر الرياضياأ للمرحلة اليانويةا ولالجابة عتن أستئلة
الدراسة ولتحقيق أهدافها استخدمت الباحية المنهج الوصفي؛ وتكونت عينة الدراسة
من ( )229معلمتة متن عدارة التعلتيم بمدينتة الريتاض؛ وكانتت أداة الدراستة استتبانة
استتتخدمت المعتتايير العلميتتة لبنائهتتا وتحكيمهتتا؛ واتتد توصتتلت الدراستتة بعتتد تحلي تل
النتائج على عدة نتائج؛ كتان أهمهتا :أن ( )%86.03متن المعلمتاأ ال يستتخدمن تقنيتة
اللة الحاسبة البيانية في تدريس الرياضتياأ؛ وكتان أكيتر التطبيقتاأ استتخدامًا متن
اقبتتل المعلمتتاأ هتتو تطبيتتق الرستتم البيتتاني لآللتتة الحاستتبة البيانيتتة .وكتتان أبتترز راط
المعلماأ في هذا الصدد هو عدم اعتبار التسهيالأ التي تقدمها التقنية في تتدريس
الرياضياأ بديلًا عن معرفتة الطالبتاأ للمفتاهيم الكميتة؛ والعالاتاأ؛ أو البراعتة فتي
الحساباأ الذهنية .أما أبرز المعواتاأ التتي تواجههتا المعلمتاأ عنتد استتخدام تقنيتة
اللة الحاسبة البيانيتة فتي تتدريس الرياضتياأ فكانتت التكلفتة الماديتة لقيمتة اللتة
الحاسبة البيانية بالنسبة للطالبة؛ والتة تتوفار التدوراأ التدريبيتة الموجهتة لمعلتمتاأ
الرياضياأ للتدريب على استخدام اللة الحاسبة البيانية؛ وكتان أهتم ااتتراح لتفعيتل
استتتخدامها  -متتن وجهتتة نظتتر المعلمتتاأ – هتتو وجتتود تعتتاون مستتتمر بتتين المعلمتتاأ
والقائمين على تطوير المناهج ومطعدتي برامج الدوراأ التدريبية؛ والذي يسهم بدوره
في اتخاذ القراراأ المناسبة بشأن تفعيل استخدامها في تدريس الرياضياأ؛ وادّمت
الدراسة األطر النظرية لآللة الحاسبة البيانية من خال التعترف علتى عمكانيتاأ األداط
( (affordancesلها.
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وبنا ًط على هذه النتتائج اتدّمت الدراستة نموذجًتا مقترحًتا لتصتميم تعليمتي لتفعيتل
(وفق النظرية البنائية في تدريس مقتررTI-Nspire) استخدام اللة الحاسبة البيانية
 وادّمت الباحية عدة توصتياأ ومقترحتاأ؛ منهتا تجريتب.الرياضياأ للمرحلة اليانوية
.النموذج المقترح وتطويره وتفعيله
(؛ نمتتوذج مقتتترح؛ النظريتتةTI-Nspire)  اللتتة الحاستتبة البيانيتتة:الكلمــات المفتاحيــة
.البنائية؛ رياضياأ
ABSTRACT
This study aimed to propose a model to enable the use of Graphic
Calculator (TI-Nspire) according to the constructivism theory to teach
mathematics in high school. The study tried to answer the following
questions: The first question: What is the reality of math teacher's
activation Graphing Calculator (TI-Nspire) in their teaching for
mathematics to Riyadh's high school? The second question: what is the
proposed model to enable the use of Graphic Calculator (TI-Nspire)
according to the constructivism theory to teach mathematics in high
school? The study used descriptive approach to answer the questions
and to achieve its objectives, the study sample consisted of (229)
teachers from the Department of Education in Riyadh, and the study tool
was a questionnaire constructed based on scientific criteria and has been
reviewed. The study concluded to several results and the most important
results were: (86.03%) of the teachers do not use Graphic Calculator (TINspire) in teaching mathematics. The most frequently used application
by the teachers was an application of charts in Graphic Calculator (TINspire). Teacher's opinion was that it should not be considered the facility
offered by technology in teaching of mathematics as a substitute for the
knowledge of the students to the concepts of quantity, relationships, or
dexterity in mental calculations, that was the most prominent among
opinions. The main restrictions faced by mathematics teachers when
using the Graphic Calculator (TI-Nspire) in teaching mathematics were
the cost of it for the student and the limited availability of targeted training
courses for mathematics teachers that training them on using the
Graphic Calculator (TI-Nspire).
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The study provided theoretical frameworks of the Graphic Calculator by
identifying its affordances. Based on the results the study has provided a
proposed an instructional design model to enable the use of a Graphic
Calculator
(TI-Nspire) according to the constructivism theory to
teach mathematics in high school.
key words: Graphic Calculator (TI-Nspire), propose a model,
constructivism theory, mathematics.

440

المقدمة:
عن العصتتر التتذي نعيشتته هتتو عصتتر التقنيتتة والتغيتتر المتستتارع؛ وال شتتك أن الحيتتاة
وظروفها تتغيران باستمرار فالتغيير سمة أساسية من سماأ الكون كله؛ ومتن أهتم
خصائص القرن الذي نعيشه هي اليروة التي تعتمد على المعرفة العلمية المتقدمة؛
التي أدّأ مؤخرًا على تغيراأ ثقافية واجتماعية تاداد كل يوم وتيرتهتا وتأثيرهتا علتى
المجتمعاأ؛ مما أثّر على تشكيل مجتمع القرن الحادي والعشرين؛ ومن ثتم أثتر علتى
معالم وتوجيهاأ المؤسساأ التعليمية والعلمية واليقافية.
وتبعًا لذلك فقد ازدادأ التحدياأ والمسؤولياأ الملقاة على عاتق معلمتي الرياضتياأ
بالمدارف اليانوية في واتنتا الحاضتر؛ ولتم َتعطتد اائمتة المهتاراأ التتي هتي متطلتب
مهنتتة معلتتم الرياضتتياأ مقتصتترةً علتتى تَماكنتته متتن المتتادة العلميتتة؛ بتتل أصتتبح متتن
الضروري االستجابة على جملة االحتياجاأ التي هي مطلب للخصائص الدائمة التغير
للمجتمع التقنتي المعاصتر؛ ويطعت ّد تعلتيم الرياضتياأ فتي المرحلتة اليانويتة ذا أهميتة
علمية تتداخل مع عنصر اليقافة بما يضمن تحقيق تقدم وتطور ملموف في البيئتة
التعليميتة بالشتكل التذي يحقتق احتياجتاأ المجتمتع( Posamentier & Stepelman,
2002) ..
وكتتان هتتذا دافعًتتا للجمعيتتة الوطنيتتة لمعلمتتي الرياضتتياأ National Council of
)(Teachers of Mathematics (NCTM, 2000لتقتديم مبتادل ومعتايير الرياضتياأ
المدرسية؛ ومن هذه المبادل مبدأ استخدام التقنيتة حيتث أكتدأ أن التقنيتة أساستية
فيها؛ وأنها تؤثر على الرياضياأ التي يتم تدريسها حيتث تستاعد علتى تعايتا تعلتم
الطالب؛ عضافةً على أن التقنيتاأ اإللكترونيتة -ومنهتا الحاستب اللتي والالأ الحاستبة
البيانية -أدواأ ضرورية لتعليم الرياضتياأ وتعلمهتا؛ واتد أشتار ( DeaL & Wismer,
) 2010على أن هذه المعايير ركّتاأ علتى حتل المشتكالأ والتفكيتر النااتد فتي تعلتيم
الرياضياأ وتعلمها.
وأكدأ الجمعية على االستخدام اإلستتراتيجي للتقنيتة بمعنتي أنته يجتب استتخدامها
وفق طرم مخطط لها بعناية؛ بحيث عن ادراأ التقنية تدعم تعلم الطالب للمفتاهيم
الرياضية واإلجراطاأ التتي يحتتاج الطتالب أداطهتا بعتد ذلتك بتدون مستاعدة التقنيتة؛
وأشارأ الجمعية على أن المعلمين هم منسقو هتذا االستتخدام اإلستتراتيجي للتقنيتة
(.)NCTM,2015
لذا فإن استخدام تقنيتاأ التعلتيم واالتصتاالأ فتي الفصتو – خصوصًتا التتي تتبنتى
النظرية البنائية – له دور أساسي في تنمية المهاراأ المعرفية لدى الطالب؛
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ومن المهم معرفة أن أثتر أنمتاط التقنيتة الحدييتة يتضتح فتي تحويتل االهتمتام متن
التركيا على التعليم على التركيا على التعلام؛ ومن التركيتا علتى المنتتج علتى عمليتة
التعلم (كوهين؛ مانيون؛ وموريسون؛ .)2004
وأشارأ معايير ) ( NCTM,2000علتى أن الطتالب يتلقّتون نمتاذج بصترية للجبتر التذي
يدرستتتونه؛ وعحتتتدى طتتترم تنفيتتتذ ذلتتتك هتتتو اللتتتة الحاستتتبة البيانيتتتة graphing
))calculator؛ وهذا يشمل دراسة كييراأ الحدود؛ والدوا األسية والدورية؛ ومتن ثَتم
فإنه يمكن للطالب أن يتعاملوا متع عتدد كبيتر متن الظتواهر الوااعيتة؛ وهتي تستاعد
الطالب أيضًا على تكوين الحسّ الرياضي للمفاهيم وسرعة تعلمها .وتتفتق الباحيتة
مع ما ذكره ( (Kissane, Leng, & Springer, 2015من أن توفير التميتيالأ المتعتددة
للدوا -باإلضافة على القدرة على التفاعل والترابط المباشر-هي من الفوائد المهمتة
والمأخوذة في الحسبان لآللتة الحاستبة البيانيتة فتي تعلتيم الرياضتياأ؛ وأنهتا ليستت
فقط لة حاسبة تركا على أجوبة محددة؛ ولكنهتا متن أدواأ التتعلم التتي تتؤدي علتى
تعايا استيعاب المفاهيم وتطويره؛ والذي يؤدي بدوره على اإلتقتان اإلجرائتي؛ وهتذا
يتم من خال تنمية المعلمين المهنية بجودة عالية.

لذا فإن الدافع وراط اختيتار اللتة الحاستبة البيانيتة لتعلتيم حستاب
التفاضتتل والتكامتتل متتن وجهتتة نظتتر ((Bradley, Kemp, & Kissane, 1994هتتو
تقتتديمها فرصتتتة تقنيتتة واستتتعة النطتتام لمتتتادة الرياضتتياأ؛ واتتتد أشتتارأ دراستتتة
((Ellington,2003علتتى أن استتتخدام اللتتة الحاستتبة البيانيتتة فتتي تعلتتيم الرياضتتياأ
وتعلمها ال ينفي حاجة الطالب على تطوير تقنياأ الوراة والقلتم واألستاليب العقليتة؛
ستتا فتتي تطتتوير
ولكتتن يجتتب استتتخدام اللتتة الحاستتبة البيانيتتة ألنهتتا تتتؤدي دورًا رئي ً
الطالاة للطالب مع األراام والعملياأ والمهاراأ؛ باإلضافة علتى ذلتك فتإن االستتخدام
المناستتب لهتتا يتتدعم بيئتتة التتتعلم الفعالتتة التتتي تعتتاز وجهتتة نظتتر عيجابيتتة تجتتاه
الرياضتتياأ .ويحتتتاج البتتاحيون علتتى النظتتر فتتي اتتدراأ الطتتالب لتحديتتد الممارستتاأ
التربوية في ضوط هذه التقنياأ المتاحة.
وأكد كل من )(Ronau, et al, 2011من ختال دراستتهما الوصتفية ألكيتر متن مئتتي
بحث أجري من عام 1976م حتى عام 2009م؛ على أهمية استخدام الالأ الحاستبة
في الصفوف الدراسية؛ حيث أظهرأ النتيجة بشكل ثابت أن استخدام الالأ الحاستبة
بأنواعها في تعليم الرياضياأ وتعلمهتا لتم يطستهم بشتكل ستلبي فتي نتتائج تطتوير
المهاراأ أو عتقان العملياأ؛ بل على العكس وسّع من استتيعاب مفتاهيم الرياضتياأ؛
ومن توجّه الطالب اإليجابي نحتو الرياضتياأ .وأوصتت الدراستة بتأن أستئلة البتاحيين
المستقبلية عن استخدام الالأ الحاسبة البيانية في تعلم الرياضياأ وتدريسها
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يجب أن تتطور من السؤا عما عذا كان استخدامها فعالًا على الستؤا عتن الممارستاأ
الفعالة عند استخدامها فتي تعلتيم الرياضتياأ وتعلّمهتا؛ أو بحتث عمكانيتة دمجهتا متع
تقنياأ أخرى إلنتاج خبراأ تعليمية ممياة.
وتشير الباحية علتى أن أهميتة اللتة الحاستبة البيانيتة ال تقتف فتي تعلتيم الرياضتياأ
للطالب؛ ولكنها تمتّد على أداط المعلم فتي الصتف؛ وهتذا متا أظهرتته دراستة كتل متن
((Buckner, 2011 Wilson, 2008 Persson,2011 Duncan, 2010متن وجتود
تغييراأ في أداط المعلمين عند استخدام اللة الحاسبة البيانيتة فتي التتدريس؛ وكتان
الدافع لهذا التغيير هو التفكير في طرم استخدام التقنية في المساعدة على تعميتق
الفهم عند الطالب بهدف عيجاد صف فعّا ؛ مما أعطى الطالب حرية أكير فتي اختبتار
طرم الحل والمنااشة؛ وسمح بالمايتد متن الحتوار وبتذ الجهتد فتي ربتط المواضتيع
الرياضية.
واختبرأ )(Ellington, 2006تحليل ((Metaعلى ( )42دراسة استهدفت اللتة الحاستبة
البيانية على وجه التحديد؛ أجريت على صفوف المرحلة المتوسطة واليانوية وما بعد
اليانوية؛ وبصرف النظر عتن أهتداف الدراستاأ؛ فتإن اللتة الحاستبة البيانيتة ستاعدأ
على استيعاب مفاهيم الرياضياأ .وكنتيجة مهمة؛ لم يظهر من خال هذه الدراساأ
أن الطالب الذين درّسوا بدون استخدام الالأ الحاسبة البيانية اد أدّوا بشتكل أفضتل
من الذين كانت لديهم عمكانية الوصو علتى الالأ الحاستبة؛ وأظهترأ نتيجتة تحليتل
( ) Meteلهتذه الدراستة بشتكل الفتت مستتوى ثبتاأ نتتائج الدراستاأ علتى متدى عتدة
عقود.
واد ذكتر ( (Kilbane & Milman, 2014أنته كلمتا كانتت األداة واعتدة؛ كانتت فرصتتها
لستتوط االستتتخدام كبيتترة؛ وهتتذه المختتاطر ال يجتتب أن تواتتف المصتتممين التعليميتتين
التربويين عن محاولة استخدام هذه األدواأ؛ ولكن يجب أن يركا المصتمم التعليمتي
على أن تكون هناك أهداف خاصتة ومناستبة متن استتخدام األداة؛ وأن يكتون المعلتم
اتتادرًا علتتى استتتخدامها بمهتتارة؛ ومتتن ثَتتم فتتإن اختيتتار أدواأ عاليتتة الجتتودة تمكّتتن
المصممين التعليميين من تحقيق الكفاطة؛ والفعالية؛ والجاذبية في التدريس.
ولتتذلك اهتمتتت وزارة التعلتتيم فتتي المملكتتة العربيتتة الستتعودية بتفعيتتل التقنيتتاأ
التعليميتتة الحدييتتة؛ بتتدطًا متتن عتتام 2004م؛ حيتتث اتتام مشتتروع تطتتوير العلتتوم
والرياضياأ بتطوير المنتاهج متن ختال التعااتد متع دار ماجروهيتل ( McGraw-Hill
األمريكية؛ وتمت مواطمة هذه المناهج مع البيئة السعودية؛ وبدأ تطبيقهتا فتي العتام
الدراستتي 1430/1431هتتت علتتى منتتاهج الرياضتتياأ والعلتتوم للمراحتتل االبتدائيتتة
والمتوسطة واليانوية؛ واد اعتمدأ هذه المناهج في الصف اليالث المتوسط؛
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؛ وفي المرحلتة اليانويتة تقنيتة اللتة الحاستبة البيانيتة متن نتوع )(TI-Nspire؛ وهتي
النسخة األخيرة والمطورة من شركة ).)Texas Instruments
وعلى الرغم متن توجيته المستؤولين علتى تفعيتل استتخدام التقنيتاأ التعليميتة فتي
التعليم بما يتناسب مع المنهج وخصائص المرحلة التعليمية؛ عال أن هنتاك عتدة أمتور
تعوم االستفادة من هذه التقنية؛ تتميل في عدم وجود المعلم المؤهتل للتعامتل متع
التقنياأ المختلفة من ناحية؛ وكذلك وجود بعض االتجاهاأ السلبية نحتو المعلمتين
لذلك حاولت الباحية من ختال هتذه الدراستة معرفتة وااتع استتخدام المعلمتاأ لآللتة
الحاسبة البيانيتة ) (TI-Nspireفتي تتدريس الرياضتياأ للمرحلتة اليانويتة متن أجتل
تقديم مادة علمية للمعلمتاأ تبتيّن كيفيتة تفعيلهتا وفتق النظريتة البنائيتة لمواجهتة
القصور في استخدامها في تعليم الرياضياأ وتعلمها.
حاجة الدراسة :عن من األمور المهمة التي تعنى بها وزارة التعليم هو تفعيل التقنية
لتحقيق األهداف المنشودة؛ وتحسين العملية التعليمية؛ وانعكاف ذلتك عيجابيًّتا علتى
المخرجاأ التعليمية؛ ومن خال عمتل الباحيتة معلمتة للمرحلتة اليانويتة واستتخدمها
لآللة الحاسبة البيانيتة (  (TI-Nspireفتي تتدريس الرياضتياأ وجتدأ لهتا أثترًا واضتحًا
وعيجابيًّا على تعلم الطالباأ من ناحية استيعاب المفاهيم؛ وبناط معرفتهن الرياضتية
باإلضتتافة علتتى أنهتتن أكيتتر استتتمتاعًا عنتتدما يستتتخدمن اللتتة الحاستتبة البيانيتتة فتتي
تعلمهن للرياضياأ؛ وهذا ما أثبتته دراسة )(Persson,2011؛ وتترى الباحيتة أن هتذه
النتيجة ال يمكن الحصو عليها عال بالتخطيط الستخدامها وفق أستس تربويتة وهتذا
متا أكتدأ عليته دراستة ( (Forgasz & Griffith, 2006علتى أنته متن الضتروري ععطتاط
تتتوازن بتتين اإلجتتراطاأ اليدويتتة واستتتخدام اللتتة الحاستتبة البيانيتتة؛ وأنتته متتن المهتتم
تفعيلها في تدريس الرياضياأ لمتا لهتا أهميتة فتي عكستاب الطالبتة مهتاراأ علميتة
لمرحلتها اليانوية وما بعدها.
وبعتتد انتقتتا الباحيتتة للعمتتل فتتي مجتتا اإلشتتراف التربتتوي مشتترفة تربويتتة لمتتادة
الرياضياأ؛ وزيارتها الميدانية للمدارف اليانوية في مدينة الرياض؛ الحظت اصتورًا
في استخدام اللة الحاسبة البيانية في تدريس الرياضياأ؛ وهذا ما دفع الباحيتة علتى
تطبيق دراسة استطالعية تضمّنت ( )103معلماأ رياضياأ للمرحلة اليانوية احتتوأ
أسئلة مغلقة وأخرى مفتوحة؛ وعند السؤا عتن أستباب القصتور لتدى المعلمتاأ فتي
استخدام اللة الحاسبة البيانية أكد ( )%57متنهن أنته بستبب عتدم الكفايتة المعرفيتة
والفنية عن اللة الحاسبة البيانية لتدى المعلمتة؛ بينمتا أشتار ( )%28متنهن علتى عتدم
ااتناعهن بأهميتها في تدريس الرياضياأ؛ وأشار ( )%9من المعلمتاأ أن ذلتك بستبب
طبيعة المادة العلمية المقدمة في الدوراأ التدريبية؛ أما ( )%6متن المعلمتاأ فأشترن
على أسباب أخرى متفراة.
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وعليه فقد تبين للباحية وجود عامليْن أديا على القصور فتي استتخدام اللتة الحاستبة
البيانيتتة؛ األو  :االتجتتاه الستتلبي عتتن اللتتة الحاستتبة البيانيتتة بأنهتتا تتتوثر علتتى عتقتتان
المهاراأ والعملياأ الرياضية للطالبة؛ والّة المعرفة التربوية والفنية باستخدامها؛ أو
كيفيتتة تفعيلهتتا فتتي الصتتف؛ وهتتذا يتوافتتق متتع متتا أشتتارأ عليتته دراستتة ( & Goos
 (Bennison, 2008من أن المعرفتة التربويتة والمهتارة والخبترة فتي مجتا استتخدام
التقنية ومعرفتة كيفيتة دمجهتا فتي تتدريس الرياضتياأ والمعتقتداأ حتو دور هتذه
التقنيتتة فتتي تعلتتيم الرياضتتياأ؛ يع تدّان متتن العوامتتل المتتؤثرة فتتي تبنتتي التقنيتتاأ
التعليمية ومنها اللة الحاستبة البيانيتة فتي تتدريس الرياضتياأ .والعامتل الختر هتو
النموذج التقليدي في الدوراأ التدريبية للمعلمة في استخدام اللة الحاسبة البيانيتة؛
الذي انتقتده بشتدة ويتتس وفترانكلين ( (Waits & Franklin,2002وأوضتحا أنته غيتر
فعا ألنه يركا بشكل ضيق على العملياأ األساستية لآللتة الحاستبة البيانيتة؛ وهتو
غير كافأ من ناحية المعارف والمهاراأ التي يحتاجها المعلم لتحقيق أفضل فائدة من
استخدامها في تدريس الرياضياأ؛ وهو ما أثبتته بعد ذلك دراستة ( & Mitchelmore
)Cavanagh, 2003؛ وأكدته أيضًا دراسة ( .)Bennison & Goos, 2010
وعند ايام الباحية بالبحث عن مصتادر التطتوير المهنتي للمعلمتاأ لتفعيتل استتخدام
اللة الحاسبة البيانية )(TI-Nspireفي تدريس الرياضتياأ للمرحلتة اليانويتة؛ والتذي
كان من ضتمنها عدارة التتدريب واالبتعتاب فتي منطقتة الريتاض؛ لتم تجتد أي برنتامج
تدريبي لآللة الحاستبة البيانيتة فتي األعتوام الستابقة حتتى الجتدو الامنتي للفصتل
الدراسي األو لعام 1438هت؛ على الرغم من وجود مبادرة تطوير المهتاراأ التقنيتة
لشاغالأ الوظائف التعليمية ضمن جتدو التدوراأ التدريبيتة؛ وأيضًتا بينتت الدراستة
االستطالعية التي أجرتها الباحية أن مصتادر التعترف عليهتا كانتت فتي األغلتب تعلمًتا
ذاتيًّا من ابل المعلمتة؛ متع اجتهتاداأ لجهتة تستويقية الاتنتاط معمتل اللتة الحاستبة
البيانية في المدارف؛ ومن ثَم فإنه يمكن اعتبار التطوير المهني فيما يختصّ التدمج
غيتتر المناستتب لتقنيتتاأ التعلتتيم  -ومنهتتا اللتتة الحاستتبة البيانيتتة  -فتتي تتتدريس
الرياضتتياأ؛ اتتد أستتهم فتتي اصتتور استتتخدام اللتتة الحاستتبة البيانيتتة فتتي تتتدريس
الرياضياأ في المدارف اليانوية؛ حتى وعن ادم بعض الفوائد عنها.
وعنتتد اطتتالع الباحيتتة علتتى الخطتتة الدراستتية لمرحلتتة البكتتالوريوف لقستتم العلتتوم
الرياضية بكلية العلوم في جامعة األميترة نتورة؛ والتتي تقتدم فرصًتا وظيفيتة؛ منهتا
حتتص الحتتام البرمجيتتة المستتتخدَمة فتتي توصتتيف
التتتدريس فتتي التعلتتيم العتتام؛ وتف ّ
المقرراأ؛ وكان منها )(Mathematica, Matlab, Mapl؛ اتضح للباحية  -علتى الترغم
من أهمية تلك البرمجياأ  -أنه ال يوجد تطبيق على استخدام اللة الحاسبة البيانيتة؛
وهي المدْرجة في المناهج الدراسية؛ وبالميل عدم وجودها أيضًا في الخطة
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المقترحة لمرحلة البكالوريوف فتي تخصتص الرياضتياأ بقستم الرياضتياأ  -كليتة
العلوم – جامعتة الملتك ستعود؛ علتى الترغم متن التوجهتاأ الحدييتة ألهميتة تتدريب
معلمي المستقبل لمادة الرياضياأ علتى استتخدام اللتة الحاستبة البيانيتة؛ وهتذا متا
)(Spector, Jakubowski, Bu & et al ,2010
أوصت به الدراساأ؛ ومنها دراستة
؛ ودراسة ) .)Mokhtar & Sulaiman , 2013
وبنتتاطً علتتى متتا ستتبق؛ ولمواجهتتة القصتتور فتتي استتتخدام اللتتة الحاستتبة البيانيتتة فتتي
تدريس الرياضياأ للمرحلة اليانوية؛ وعدم توفر مادة علمية فتي التدوراأ التدريبيتة
لتفعيل استخدامها وفق أستس نظريتة تربويتة ومبتادل التصتميم التعليمتي؛ وأيضًتا
تقديم تعريف عنها لمعلماأ المستقبل تخصتص الرياضتياأ؛ أتتت الحاجتة علتى هتذه
الدراستتة لتقتتديم نمتتوذج مقتتترح لتفعيتتل استتتخدام اللتتة الحاستتبة البيانيتتة TI-
)(Nspireوفق النظرية البنائية في تدريس مقرر الرياضياأ للمرحلة اليانوية.
أسئلة الدراسة :تسعى هذه الدراسة على اإلجابة عن األسئلة التالية:
 -1متتا وااتتع تفعيتتل معلمتتاأ الرياضتتياأ اللتتة الحاستتبة البيانيتتة )(TI-Nspireفتتي
تدريسهن لمقرر الرياضياأ للمرحلة اليانوية في مدينة الرياضا
 -2ما النموذج المقتترح لتفعيتل استتخدام اللتة الحاستبة البيانيتة )(TI-Nspireوفتق
النظرية البنائية في تدريس مقرر الرياضياأ للمرحلة اليانوية في مدينة الرياضا
أهداف الدراسة :تسعى الدراسة الحالية على تحقيق األهداف التالية:
 -1التعرف على وااع تفعيل معلمتاأ الرياضتياأ لآللتة الحاستبة البيانيتة TI-Nspire
في تدريسهن لمقرر الرياضياأ للمرحلة اليانوية في مدينة الرياض.
 -2ااتراح نموذج لتفعيل استخدام اللتة الحاستبة البيانيتة TI-Nspireوفتق النظريتة
البنائية في تدريس مقرر الرياضياأ للمرحلة اليانوية في مدينة الرياض.
أهمية الدراسة :تتفق هذه الدراسة مع االتجاهاأ الحديية لدمج التقنية في التعلتيم؛
وتساعد في عفادة المعلماأ حو أهمية االستخدام اإلستتراتيجي للتقنيتاأ التعليميتة
الخاصة بالرياضياأ التي ذكرتها (.)NCTM,2015

لتتذا تستتتمد هتتذه الدراستتة أهميتهتتا متتن كونهتتا تكشتتف عتتن وااتتع تفعيتتل معلمتتاأ
الرياضياأ لآللة الحاسبة البيانية )(TI-Nspire؛ وتقدم معلوماأ كمية لمعرفتة وااتع
استخدام اللة الحاستبة البيانيتة فتي تدريستهن لمقترر الرياضتياأ لطالبتاأ المرحلتة
اليانوية في مدينة الرياض.
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كما تهدف هذه الدراسة على تقديم نمتوذج لتفعيتل استتخدام اللتة الحاستبة البيانيتة
)(TI-Nspireوفق النظرية البنائية فتي تتدريس مقترر الرياضتياأ؛ حيتث عن األبحتاب
في مجا توظيف التقنية في تدريس الرياضياأ وفق أسس نظريتة -منهتا النظريتة
البنائية  -اليلة؛ وال يوجد بحث حسب علم الباحية في مجا التصتميم التعليمتي عتن
استتخدام اللتتة الحاستبة البيانيتتة فتي تتتدريس الرياضتياأ؛ كمتتا أن غالبيتة الدراستاأ
ركتتاأ علتتي ايتتاف أثتتر استتتخدامها علتتى الطتتالب أو دراستتة وااتتع استتتخدامها فتتي
المدارف؛ واد غطضّ الطرف عن أهمية تقديم مادة علمية لكيفية تفعيلها في الصف
وفتق نمتاذج التصتتميم التعليمتي؛ وهتو متتا تستعى هتذه الدراستتة للكشتف عنته؛ واتتد
تساعد هذه الدراسة في عدة أمور منها:
• تفعيل اللة الحاسبة البيانية ()TI-Nspireالموجودة في مناهج الرياضياأ للمرحلتة
اليانوية؛ ولذا تعدّ هذه الدراسة مرجعًا لمعلماأ الرياضياأ يمكن متن خاللته التعترف
على كيفية تفعيلها في تعليم الرياضياأ وتعلمها.
• توجيه القتائمين علتى التطتوير المهنتي للمعلمتاأ لتصتميم حقائتب تعليميتة تبتين
كيفية تفعيل اللتة الحاستبة البيانيتة وفتق النظريتة البنائيتة فتي منتاهج الرياضتياأ
للمرحلة اليانوية.
• تقديم تعريف لطالباأ البرامج التعليمية المتخصصة في تعليم وتعلتم الرياضتياأ
عن اللة الحاسبة البيانية.
• توجيه اهتمتام القتائمين فتي وزارة التعلتيم متن أصتحاب القترار فتي وزارة التعلتيم
لدعم اإلمكانياأ المادية المناسبة إلنشاط معامل اللة الحاستبة البيانيتة فتي متدارف
المرحلة اليانوية بالمملكة العربية السعودية.
• الدفع بالمصممين التعليميين إلنتاج المايد من نماذج التصتميم لتفعيتل استتخدام
اللة الحاسبة البيانية في تعليم وتعلم الرياضياأ.
حدود الدراسة :ااتصرأ الدراسة على التعرف علتى وااتع تفعيتل معلمتاأ الرياضتياأ
لآللة الحاسبة البيانية ((TI-Nspireفي تدريسهن لمقرر الرياضياأ لطالبتاأ المرحلتة
اليانويتتة فتتي مدينتتة الريتتاض؛ وااتتتراح نمتتوذج لتفعيتتل استتتخدام اللتتة الحاستتبة
البيانيتتة((TI-Nspireوفتتق النظريتتة البنائيتتة فتتي تتتدريس مقتترر الرياضتتياأ لطالبتتاأ
المرحلة اليانوية؛ واد تم عجتراط الدراستة علتى عينتة مكونتة متن ( )229معلمتة متن
معلماأ الرياضياأ للمرحلة اليانوية التابعة إلدارة التعليم في مدينتة الريتاض ختال
الفصل الدراسي األو لعام 1438هت.
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مصطلحات الدراسة :ألغراض هذه الدراسة سيتم تعريف المصطلحاأ التالية:
اآللـة الحاسـبة البيانيــة : TI-Nspireهتي لتتة حاستبة متقدمتة تعمتتل متع الرمتتوز؛
وتظهرها بالشكل المعتاد؛ وتعطتي اإلجابتة حستب المستألة عتدديًّا ورمايًّتا؛ وتشتمل
عملياتهتتا جميتتتع العمليتتاأ الحستتتابية العاديتتة؛ باإلضتتتافة علتتى العمليتتتاأ الجبريتتتة؛
والمصفوفاأ؛ والمحتدداأ؛ وعمليتاأ التفاضتل والتكامتل؛ ورستم التدوا ؛ والعمليتاأ
الرياضية واإلحصائية (األغبري؛  .)2008وتعرّفها الباحية عجرائيًّا بأنها أداة علكترونيتة
محمولة تتكتون متن شاشتة ولوحتة مفتاتيح مصتنفة؛ تحتتوي علتى برنتامج تعليمتي
خاص مكتون متن تصتنيفاأ لكتل علتم متن العلتوم التطبيقيتة (العمليتاأ الحستابية؛
الهندسة؛ اإلحصاط؛ المركبتاأ؛  ...وغيرهتا)؛ ويتتم التعامتل معهتا فتي حتل مستائل أو
أنشطة تفاعلية؛ وتخدم العديد من فروع مادة الرياضياأ للمرحلة اليانوية.
نموذج التصميم التعليمي :تقدم الباحية في هذه الدراسة نموذج لتصتميم التعليمتي؛
واد عرفه (القطامي؛ أبو جابر؛ القطامي؛  )2000بأنه تمييل بسيط لمجتا تعليمتي
معين للخروج بعدد من االستنباطاأ واالستتنتاجاأ؛ متضتمنًا مجموعتة متن العالاتاأ
بين عدة عناصر يتألف منها المجا  .وتعرفته الباحيتة عجرائيًّتا بأنته خطتة ذاأ مراحتل
عجرائية ثابتة؛ بنيت من مصادر؛ وتمياها خصائص معينة؛ تاودنا بإطار عمل موجته
ل حداب من أجل تحقيق أهتداف تعليميتة عنتد استتخدام اللتة الحاستبة البيانيتة TI-
)(Nspireفي تدريس الرياضياأ للمرحلة اليانوية.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أولًا :أهمية استخدام اآللة الحاسبة البيانية في تعليم وتعلم الرياضيات

عندما تحولت اللة الحاسبة على لة حاسبة للرسوم البيانية ابل أكيتر متن ( )30عامًتا
(أو ظهور لها في عتام 1985م)؛ استتمرأ اتدراتها فتي التوستع؛ وتوجتد الن نمتاذج
أكير تطورًا من سابقتها؛ وتأتي كاملة مع عصداراأ برمجياأ كانت توجتد فقتط علتى
أجهاة الحاستب اللتي؛ فمنتذ بدايتة استتخدام اللتة الحاستبة البيانيتة ظهتر كييتر متن
البحث والنقاع.
حيث ادم Burrill & et al , 2002دراستهم باختيار ( )43دراسة للتقييم من بين أكيتر
من ( )180دراسة في مجا استخدام اللة الحاسبة البيانية فتي تتدريس الرياضتياأ؛
وأظهرأ الدراسة أن الطالب الذين يستخدمون اللة الحاسبة البيانية (جنبًتا علتى جنتب
مع المناهج الدراستية التتي تتدعم هتذا االستتخدام) يتحستن لتديهم فهمهتم للتدوا ؛
وحل مشكالأ الجبر في سياااأ تطبيقية؛ وتفسير الرسوم البيانية.
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وتشير الدراساأ أيضًتا علتى أن المعلمتين يميلتون عتاد ًة علتى استتخدام اللتة الحاستبة
البيانية امتدادًا للطريقة التي يدرسون بها دائمًتا؛ متن دون تغييتر كبيتر فتي تصتميم
المناهج.
وأشار Penglase & Arnold,1996عنتد استعراضته لعتدد متن الدراستاأ عتن أهميتة
اللة الحسبة البيانيتة فتي تغييتر ممارستاأ التتدريس أن هتذه التقنيتة تميتل شتريكًا
طبيعيًّتتتا ورياضتتتيًّا اويًّتتتا لتتتنهج التعلتتتيم والتتتتعلم التتتذي يركتتتا علتتتى حتتتل المستتتتألة
واالستكشتتاف حيتتث يقتتوم الطالتتب ببنتتاط ومنااشتتة معرفتتته بنشتتاط حتتو مفتتاهيم
الرياضياأ الجديدة لديه.
عند عرض هذه الدراساأ التي تحلل نتائج مجموعة من الدراساأ؛ فإن الباحية تلفت
االنتباه على أن تقنياأ التعلتيم للمنظمتاأ المهتمتة بتعلتيم وتعلتم للرياضتياأ تركتا
على ميل هذه النتائج اليابتة؛ عال أن مسألة استخدام اللتة الحاستبة البيانيتة بوصتفها
تضيف عضافة عيجابيتة فتي تتدريس الرياضتياأ ال تتاا محتل جتد فتي العديتد متن
المجتمعاأ بصفة عامة والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة؛ وتترى الباحيتة أن
هذه النتائج مهمة في تقديم النصيحة للممارسين التربويين والباحيين حتو كيفيتة
استخدام القواعد البحيية الحالية إلرشاد الممارسة الصفية في مجتا استتخدام اللتة
الحاسبة البيانية في تعليم وتعلم الرياضياأ.
عن استتتخدام الالأ الحاستتبة البيانيتتة فتتي تتتدريس الرياضتتياأ داختتل الصتتف بطتترم
وأساليب تتناسب مع خصائص الطالب والبرامج الرياضية التتي يدرستونها؛ يمكتن أن
تحقق العديد من الفوائد؛ وتخدم العديد من المجاالأ؛ واتد ذكرهتا كتل متن Abdul
Rahman, Zainuddin, & Uda, 2008واتدمها فتي متؤتمر National Conference
on Graphing Calculatorsوالمالحتت أنتته -ألهميتتة هتتذه التقنيتتة-كانتتت تقتتام
مؤتمراأ تخصص فقط لمنااشة أثر وفوائد وكيفية استخدام اللة الحاسبة البيانيتة
في تعليم الرياضياأ وتعلمها؛ وهي على النحو التي:
• اللة الحاسبة البيانية وسيلة للمشاركة اإليجابية بين المعلم والطالب.
• يتؤدي استتعما الالأ الحاستبة البيانيتة علتى االهتمتام بموضتوعاأ لتم تكتن جتاطًا
مقررًا في منهج الرياضياأ في مرحلة دراسية معينة.

• تساعد المعلم على تحفيتا الطتالب األاتل اليقتة بتالنفس؛ وتتدعم مهتاراتهم حتتى
يجتازوا الرياضياأ.
• تمكّن الطالب والمعلمين من عنتاج الرسوم البيانية بسهولة وداة في وات أال متن
استخدام الوراة والقلم.
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• تشتجّع الطتالب علتتى المشتاركة الفعالتتة واإليجابيتة فتتي المنااشتاأ داختتل الفصتتل
الدراسي؛ وتخلق بيئة عيجابية للتعلم تتمحور حو الطالب.
• تساعد الطالب بشكل أساسي على التركيا على عجراط الرسوم البيانية.
• تشجّع الطالب على التفاعل مع أصداائهم داخل الفصل الدراستي بوصتفهم فريتق
عمل واحدًا؛ وتعطي الطتالب فرصتة لالكتشتاف؛ والتصتور؛ والفهتم األعمتق للتمييتل
البياني باستخدام الحاسبة البيانية.

وتؤكد الباحية أن هذه الفوائد ال تأتي عال من خال االستتخدام الفعتا لآللتة الحاستبة
البيانية؛ والتخطيط للدرف بمساعدة نماذج التصتميم التعليمتي متن أجتل مستاعدة
الطالب على بناط معرفته؛ وبدون ذلك يمكن أن نحصل على نتائج عكسية.
وهذا الذي دفع ( (Berryy, Graham, & Smith, 2006لتقديم دراسة وصتفية بوصتف
ثالب دراساأ تجريبية من مختلف السياااأ بشكل تام؛ من خاللهتا مراابتة استتخدام
الطتالب المرحلتتة اليانويتتة لآللتة الحاستتبة البيانيتتة فتتي الرياضتياأ؛ ومتتن نتتتائج هتذه
الدراسة كانتت أنمتاط الطتالب بتين التجربتة والتحستين أو التجربتة والخطتأ؛ واتدّمت
مراابة الطالب العديد من التفسيراأ التي تساعد في تصميم اإلستتراتيجياأ لجعتل
المعلمين والطالب على وعي بنقاط القوة والضعف حتى تتحستن كفتاطة االستتخدام
لها؛ وأوصت الدراستة بأهميتة وجتود أداة بحتث للقيتام بمراابتة أنمتاط عمتل الطتالب
بمصاحبة تقنية المعلوماأ واالتصاالأ عند القيام بحلّ مسائل الرياضياأ متن أجتل
الخروج بنتائج موضوعية.
ثانيًا :معايير استخدام اآللة الحاسبة البيانية في تعليم وتعلم الرياضيات

توصتتي معتتايير التقيتتيم بتتالمجلس القتتومي الحتتديث لمعلمتتي الرياضتتياأ ( NCTM,
)1991باستخدام جميع الطالب الالأ الحاسبة ل سباب التية:
• استكشاف وتجريب أفكار حسابية؛ ومنها :األنماط؛ والخواص الجبرية والرامية.
• تطتتوير وتعايتتا المهتتاراأ األساستتية فتتي التقتتدير؛ والحستتاب؛ والتخطتتيط البيتتاني؛
وتحليل البياناأ.

• التركيا على تطوير عملياأ حل المشكلة بدلًا من الحساباأ المرتبطة بالمشكلة.
• أداط العملياأ الحسابية العقيمة والطويلة؛ والتي غالبًا ما تعوم العمتل علتى بيانتاأ
حقيقية في موااف حقيقية.
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• توفير مدخل ألفكتار حستابية وتجتارب تتعتدى تلتك المستتوياأ المحتدودة بعمليتاأ
حساب مرتبطة بوراة والم.
وتشير الباحية على أن المجلتس القتومي الحتديث لمعلمتي الرياضتياأ NCTM, 1991
أوصتتى بأنتته علتتى كتتل معلتتم فتتي أي مرحلتتة دراستتية أن يرتقتتي باستتتخدام الالأ
الحاسبة لتحسين تعليم الرياضياأ؛ وذلك عن طريق:
• عمل نموذج ميالي الستخدام اللة الحاسبة في موااف متعددة.

• استخدام الالأ الحاسبة فتي الحستاب؛ وحتل المستائل؛ وتطتوير المفتاهيم؛ وعدراك
النمط؛ وتحليل البياناأ؛ والتخطيط البياني.
• دعم استخدام الالأ الحاسبة في اياف المهاراأ الحسابية والمفاهيم الرياضية.
• اختيار تقنياأ التعليم الحديية ودمجها يجب أن يكون مالئمًا للمرحلة الدراسية.
• استكشاف وتطوير طرم جديدة الستخدام الالأ الحاستبة لتدعم التعلتيم والتقيتيم
( .)Pomerantz, 1997
ادمت دراسة ( )Parrot & Eu, 2014في منهجها شتبه التجريبتي واألستاليب الكيفيتة.
وكان متن نتتائج الدراستة أن اللتة الحاستبة البيانيتة((TI_Nspireتعتاز فهتم الطتالب
لمفاهيم التفاضل والتكامل؛ باإلضافة علتى أن تعلتم التفاضتل والتكامتل بهتذه األداة
يحفا التفكير الرياضي .وبتيّن الطتالب أن لهتا أثترًا عيجابيًّتا علتى معترفتهم الرياضتية
واتتدراتهم؛ وشتتجعت هتتذه التتدروف التتتي تركتتا علتتى شتترح المفتتاهيم واستتتخدام
عستراتيجياأ حل المشكالأ على المجموعة داخل الصف؛ واد زادأ منااشاأ الطتالب
وأصبحوا مشتاركين فعتالين متع استتخدام اللتة الحاستبة البيانيتة؛ وأوصتت الدراستة
بضرورة التشجيع على استخدام اللة الحاسبة البيانية فتي حصتص الرياضتياأ متن
أجل متعة تعلم الرياضياأ؛ وليكون التعليم ذا معنى.
أمتا دراستة( (Choo-Kim & Choo-Peng , 2015فهتدفت علتى اختبتار أثتر المتدخل
التعليمي باستخدام اللة الحاسبة البيانية على أداط الطالب في فرع االحتمتاالأ لمتادة
الرياضياأ؛ واستخدمت الدراسة المنهج شتبه التجريبتي؛ واتد أستهمت هتذه الدراستة
في تحسين أداط واستيعاب واتجاه الطالب في تعلم االحتماالأ.
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ثالثًا :معوقات استخدام اآللة الحاسبة البيانية في تعليم وتعلم الرياضيات
المالح ت فيمتتا ادمتته البتتاحيون التربويتتون وجتتود دالئتتل اطعيتتة عتتن متتدى أهميتتة
وعيجابيتتة استتتخدام اللتتة الحاستتبة البيانيتتة لطتتالب المرحلتتة اليانويتتة فتتي تعلتتيمهم
وتعلمهم الرياضتياأ؛ عال أنته ظهترأ بعتض المعواتاأ التتي أدأ علتى اصتور تطبيتق
استخدامها في المرحلة اليانوية.
وفي دراسة ( (Bennison & Goos, 2010التي تناولت استطالعًا لمعلمتي الرياضتياأ
بأستتتراليا البتتالف عتتددهم ( )456معل ًمتتا؛ هتتدفت الدراستتة علتتى معرفتتة العالاتتة بتتين
استخدام المعلمين للتقنيتة والمعرفتة التربويتة والمعتقتداأ والوصتو علتى التقنيتة؛
وأظهرأ نتيجة الدراسة أن التطوير المهني غير المناسب والذي ال معنى له؛ كان متن
أكبر العوائق لديهم؛ حتى وعن ادّم بعض الفوائد من دمج تقنياأ التعليم في تعلتيم
الطالب الرياضياأ .وأيضًا فإن معتقداأ المعلم تؤثر ستلبًا أو عيجابًتا علتى تبنتي هتذا
النوع أو أي نوع خر من التقنية في تدريس الرياضياأ؛ كما أن الحاجتة األكيتر علحاحًتا
للتنمية المهنية التي حددها المعلمون تركا على كيفية دمج التقنيتة فتي التتدريس؛
والطتترم التتتي تعمتتل علتتى تحستتين فهتتم الطتتالب للمفتتاهيم الرياضتتية؛ واتتد أوصتتت
الدراسة بالحاجة على مايد من البحوب التي تبحث كيف وتحت أي ظتروف يمكتن دمتج
التقنية بشكل فعا في الممارساأ التدريسية للمعلمين؛ والتي تعمل على استتيعاب
الطالب للمفاهيم الرياضية لمادة الرياضياأ.
وتشير الباحية على أن االستخدام غير المناسب لآللة الحاسبة البيانية متن الممكتن أن
يَنتج عنه ضعف في نتائج تعلم الطالب؛ وهذا ما أكدته نتتائج دراستة Mitchelmore,
& Cavanagh, 2000متن أن الطتالب لتديهم ضتعف فتي فهتم للتمييتل البيتاني علتى
اللة الحاسبة البيانية؛ وهذا عائد على عدة أستباب؛ منهتا :ابتو التمييتل البيتاني كمتا
هو بدون نقاع؛ أو عتدم محاولتة ربطته بالصتيغة الرمايتة أو العدديتة؛ وأيضًتا عتدم
استتتخدام عستتتراتيجياأ التتتعلم المناستتبة عنتتد دمجهتتا والتتتي تطتتور فهتتم الطتتالب
وأفكتتارهم؛ وأوصتتت الدراستتة بمنااشتتة أستتاليب التتتدريس المناستتبة عنتتد دمتتج اللتتة
الحاسبة البيانية في تعليم وتعلم الرياضياأ.
رابعًا :تحديد األساس النظري لآللة الحاسبة البيانية (:)TI-Nspire
تعرض الباحية النظرياأ التي أستهمت فتي تكتوين األستاف النظتري لآللتة الحاستبة
البيانية؛ وماذا أضافت عند استخدام الطالباأ المرحلة اليانوية لها؛ والسبب متن عتدم
كفاية نظرية واحدة؛ وذلك كما هو موضح في جدو (:)1
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جدول( :)1األساس النظري لآللة الحاسبة البيانية ()TI-Nspire
النظرية

النظرية البنائية

))Affordance
إمكانية األداء

مقدمة مختصرة

تسهم في جعل
المتعلم نشطًا من
خال تفاعله مع اللة
الحاسبة البيانية وبناط
معرفته.
لآللة الحاسبة البيانية
استخداماأ كامنة
(عمكاناأ أداط) يمكن
عدراكها حينما يدرك
المستخدمون هذه
اإلمكانية وتتوافق مع
احتياجاتهم.

ماذا تضيف النظرية عند
استخدام الطالبات لآللة
سبب عدم الكفاية
الحاسبة البيانية
تساعد في توفير بيئة
تعليمية تفاعلية التي
ال توضح بشكلأ كافأ
بها تشكل الطالبة
كيف يختلف استخدام
دوافعها؛ وتدرك
اللة الحاسبة البيانية
عمكاناأ األداط لآللة
عن أي أداة أو برنامج
الحاسبة البيانية؛
خر.
وتدعم التقييم في
الصف.
رفع مستوى اإلدراك
إلمكاناأ األداط لآللة
الحاسبة البيانية؛ حيث
تطسهم في تغير
الممارساأ التربوية
في الصف.

ال تشرح بشكلأ كافأ
أسلوب النشاط
للطالبة الذي يشكّل
دوافعها وتعاملها مع
اللة الحاسبة
البيانية.

خامسًا :لماذا النظرية البنائية؟
يتضتتح ممتتا ستتبق أن النظريتتة البنائيتتة متتن النظريتتاأ المناستتبة لتعلتتيم وتعلتتم
الرياضتياأ بهتتدف خلتق جتتو نشتتط اجتمتاعي؛ فمتتن األفكتتار األساستية فتتي النظريتتة
البنائية أن الطالبة تتعلم بصورة أفضل في جو تفاعلي أكير من التمركا حو التذاأ
وتركياها على بناط المعرفة؛ ويتم ذلك عن طريق التعمق فتي المفتاهيم الرياضتية؛
والتوسع وتقديم التفسيراأ التي تحتاجها الطالبة؛ وعدم عرضها بصورة ستطحية أو
حصرها في أميلة معينة؛ وفي المقابل يمكن القتو عن افتراضتاأ النظريتة البنائيتة
تأتي متوافقة مع اإلمكانياأ التي تقدمها اللة الحاسبة البيانية في عرض المفتاهيم
الرياضية واألدوار التعليمية لها؛ والتي تطسهم في حل المشكالأ التعليمية؛ ومتن ثَتم
يكون اتجتاه الطالبتة نحتو الرياضتياأ عيجابيًّتا؛ ممتا يكستبها النشتاط والتفاعتل ختال
الدرف؛ وأيضًا متن ختال االستتفادة متن ستماأ اإلدارة الصتفية التتي تتوفر التغذيتة
الراجعتتة الفوريتتة؛ وتع تاتز التتتعلم الجمتتاعي؛ وتن توتع أستتاليب التقيتتيم؛ وتوافتتق هتتذه
النظرية مع طبيعة مادة الرياضياأ البنائية.
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سادسًا :لماذا نظرية Affordance؟
ربطت الباحية النظرية باللة الحاسبة البيانية ألنها تسهم في معرفتة االستتخداماأ
الكامنة (عمكانيتة األداط) التتي يمكتن عدراكهتا حينمتا تتدرك المعلمتاأ والطالبتاأ هتذه
اإلمكانيتتة؛ والتتتي متتن الممكتتن أن تلبتتي احتياجتتاتهن؛ بمعنتتى أن تفتتاعلهن متتع اللتتة
الحاسبة البيانية يعتمد على مدى عدراكهن لما يمكن أن تقدمه لهن؛ وعذا أحدثت هتذه
اإلمكاناأ ستلوكًا تعليميًّتا تعليمتي وكانتت مفيتدة فتي تحديتد كيتف يمكتن أن يحتدب
التتتتعلم بواستتتطتها وتوجيههتتتا لتحقيتتتق أهتتتداف تعليميتتتة معينتتتة باإلمكانتتتاأ األداط
التعليمية (.)Kirschner, 2002
والجانتتب الختتر متتن ارتبتتاط النظريتتة باللتتة الحاستتبة البيانيتتة وضتتوح الخصتتائص
األساسية والمتواعة منها؛ ومقدرة المستخدم على التعرف عليها بستهولة؛ ومتن ثَتم
فإنه يمكن وصف عمكاناأ األداط بإمكاناأ األداط التقنية (.)Gaver, 1991
لذا فإنها تملك عمكاناأ أداط تربويتة وتقنيتة .عذن فتإن( )Affordanceلآللتة الحاستبة
البيانية تقدم عروضًا للمشاركة فتي التعلتيم فتي البيئتة التعليميتة؛ ولالستتفادة متن
هذه اإلمكاناأ-كما ذكر ( (Scarantino, 2003يجب على كل من المعلماأ والطالبتاأ
تعلم عدراك اإلمكاناأ الممكن عدراكها؛ وأن يتعلمن االنسجام معها؛ وتترى الباحيتة أن
التعرف على ((Affordanceلآللة الحاسبة البيانية ذو أهمية ألنه يؤثر على التصتميم
التعليمي لدروف الرياضياأ عند استخدامها.
واد ادّم ( )(Kissane & Kemp, 2008) (Affordanceلآللة الحاسبة البيانية متن نتوع
((FX-9860GIIمن شركة ))Casio؛ وذكر أنها توفر للمعلمين والطالب مجموعتة متن
الفرص لتعليم وتعلم حساب التفاضتل والتكامتل بطريقتة جديتدة؛ ويؤكتد أن الجهتد
المبذو لتعرّف واستكشتاف عمكانتاأ األداط لآللتة الحاستبة البيانيتة جتدير باالهتمتام؛
وأنتته يجتتب التركيتتا عليتته ألنتته يعمتتل علتتى تطتتوير المفتتاهيم المهمتتة فتتي حستتاب
التفاضل والتكامل.
واتد استتخدام  Pierce & Stacey, 2008الخترائط التربويتة إلظهتار ( (Affordance
اللة الحاسبة البيانيتة نظتام ( )CASلتحستين تتدريس الرياضتياأ؛ وأوضتحا أن هتذه
القتتدراأ الذاتيتتة واإلمكانتتاأ فتتي األداط متتن الممكتتن أن تطحتتدب تغيي ترًا فتتي محتتتوى
المناهج الدراسية؛ مع عمكانية تغيير التقييم بشتكل ملحتوظ؛ وأن الفترص التربويتة
التي توفرها تعمل على تعليم وتعلم الرياضياأ بشتكل أفضتل عذا تعترّف عليهتا كتل
من المعلمين والطالب.
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ويتضح مما سبق أن هذه النظرية تسهم في ستد الفجتوة بتين عمكانيتاأ األداط لآللتة
الحاسبة البيانية؛ واالحتياجاأ التدريسية للمعلماأ؛ واالحتياجتاأ التعليميتة للطالبتاأ
في تعليم وتعلم الرياضياأ.
الدراساأ السابقة:
هدفت دراسة أربيني ((Arbini, 2016علتى معرفتة تتأثير اللتة الحاستبة البيانيتة علتى
التحصيل العلمي في الرياضياأ للطالب على المدى الطويل واالستعداد للكلية؛ واتد
استخدَمت الدراسة المنهجَ الوصفي التحليلي لقياف نمو التحصتيل لتدرجاأ االختيتار
الموحتدة فتي الواليتاأ المتحتدة األمريكيتة وهتي EXPLORE) PLAN, (ACT,:فتي
المدرسة ( )1استخدموا لة حاسبة بيانية بداية من متادة الجبتر()1؛ أمتا المدرستة ()2
فقد تأخر استخدامهم لآللة الحاسبة البيانية مدة عامين حتى مادة الجبر ()2؛ وامتتدأ
الدراسة مدة سنة؛ وكشفت نتائج الدراستة أن متوستط تحصتيل طتالب المدرستة ()1
في اختبار ( (ACTأعلى من متوستط تحصتيل طتالب المدرستة ()2؛ علتى الترغم متن
أنهم كانوا أعلتى فتي المتوستط الختبتار ((EXPLOREمتن طتالب المدرستة ()1؛ كمتا
أوصتتت الدراستتة أنتته يجتتب علتتى المعلمتتين التطتتوير التتذاتي متتن ختتال االطتتالع علتتى
األبحاب والتجارب الدولية في استخدام اللة الحاسبة البيانية في تدريس الرياضتياأ؛
وزيادة اهتمام المشرفين لحثّ معلميهم على دمج هذا النوع من التقنية.
واعتمد (المحمدي؛  )2015في الدراسة علتى المتنهج شتبه التجريبتي لطتالب الصتف
اليالث اليانوي؛ وتم تقسيمهم على مجموعتين متكافئتين عحداهما تجريبيتة درستت
وحدة العالااأ والدوا ّ األسّية واللوغاريتميتة فتي مقترر الرياضتياأ باستتخدام اللتة
الحاستتبة البيانيتتة )(TI-Nspire؛ واألختترى ضتتابطة درستتت الوحتتدة نفستتها بالطريقتتة
المعتادة؛ وتوصلت الدراسة علتى النتتائج التاليتة :يوجتد فترم ذو داللتة عحصتائية عنتد
مستوى الداللة ( )α ≥ 0,05بين متوسطي درجاأ المجموعتين التجريبية والضتابطة
في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي في المستوياأ المعرفية لبتلر لصتالح طتالب
المجموعتتة التجريبيتتة؛ ويوجتتد فتترم ذو داللتتة عحصتتائية عنتتد مستتتوى الداللتتة ( ≥ α
)0,05بين متوسطي درجاأ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيتق البعتدي
المؤجل لالختبار التحصيلي في المستوياأ المعرفية لبتلتر لصتالح طتالب المجموعتة
التجريبية.

دراستتة بتتاكنر ((Buckner, 2011؛ وهتتدفت علتتى تحديتتد أثتتر استتتخدام اللتتة الحاستتبة
البيانيتتة ( (TI-Nspireفتتي تتتدريس تحليتتل التتدوا علتتى تحصتتيل الطتتالب؛ ومقارنتتة
معلمتتي الرياضتتياأ التتذين يستتتخدمونها بمعلمتتي الرياضتتياأ التتذين يستتتخدمون
الطريقة التقليدية للدروف نفسها؛
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؛ وتتتأثير ذلتتك علتتى متغيتتراأ منهتتا :التخطتتيط لستتلوك المعلتتم؛ التتتدريس؛ التقيتتيم؛
نشتاطهم إلطتتار التتت ((TPACK؛ وأستتفرأ نتتتائج الدراستتة عتتن وجتتود فتترم فتتي نتتتائج
االختبار القبلي لصالح المجموعة الضابطة؛ وفرم في نتائج االختبتار البعتدي لصتالح
المجموعة التجريبية وتحسان تحصيل الطالب؛ كمتا أنهتا أثترأ علتى التتدريس داختل
الصف؛ وعلى تخطيط الدرف؛ واد أشار المعلمون على أن اللة الحاسبة البيانيتة متن
نوع  TI-Nspireاد جعلت من تدريس الرياضياأ أسهل وذا فعاليتة كبترى؛ واتد أحتب
المعلمتتون التستتهيالأ التتتي وفّرتهتتا حيتتث كتتان الطتتالب فتتي المجموعتتة التجريبيتتة
يتعلمون المفاهيم المتعددة بسرعة؛ وكان هنتاك أثتر نتاتج متن استتخدام المعلمتين
لمواع ((Texas Instrumentsالذي يوفر األنشطة الجاهاة؛ مع سهولة الوصو عليهتا؛
والتي ساندأ الكتب المدرسية.
وفتتي المقابتتل ستتاعدأ دراستتة دونكتتان )(Duncan, 2010علتتى الكشتتف عتتن رأي
المعلمتتين عتتن استتتخدام اللتتة الحاستتبة البيانيتتة ( (TI-Nspireفتتي التتربط الفعتتا
للتميتتيالأ المتعتتددة؛ وأستتفرأ الدراستتة عتتن عتتدة نتتتائج منهتتا :أن استتتخدامها فتتي
التمييالأ المتعددة يساعد ويسهل الفهم عنتد الطتالب بمقتدار ( )% 80متن تقويمتاأ
الدرف التي تم استقبالها من المعلمين؛ والدليل على ذلك زيادة مقدار رغبة الطالب
بتقتتديم دليتتل مفصتتل وواضتتح فتتي ستتبيل تعايتتا وتتتدعيم حتتوارهم؛ وظهتتور ثتتار
عيجابية؛ منها :زيادة الدافعية لدى الطتالب؛ والمشتاركة الفعالتة متع المعلتم؛ وتقيتيم
الطالب ألنفسهم بمصاحبة التغذيتة الراجعتة الفوريتة لكتل متن الطتالب أنفستهم أو
المعلمتتين؛ كمتتا كانتتت نستتبة ( )%90متتن التعليقتتاأ اإليجابيتتة متتن المعلمتتين خاصتتة
بالتقييم؛ وخصوصًا التي تتعلق بالحوار واألسئلة المتالحقة واألسئلة المفتوحة؛ فقد
أبدى الطالب القدرة على الصياغة والتفسير وفهم التعميماأ؛ وأوصت الدراستة بأنته
يجب منح الطالب الوات الكافي للتدرب على استخدام اللة الحاسبة البيانية؛ وأهميتة
مراابة وتقويم أداط الطالب أثناط استخدامهم لها.
فتتي دراستتة الحالتتة لكتتل متتن ستتبيكتور؛ ياكوبوفستتكي؛ بتتو و ختترون ( Spector,
)Jakubowski, Bu et al,2010هدفت علتى فحتص أداط االستتخدام المبتدئي لمعلمتي
ما ابل الخدمة لآللتة الحاستبة البيانيتة متن نتوع ( (TI-Nspireباالستتناد علتى فهمهتم
لموضوع المادة "الكفاياأ التخصصية"؛ واستتخدامهم التربتوي للتقنيتة؛ حيتث اتدمت
الدراسة اإلجابة عن تساؤ حو خبرة معلمي ما ابل الخدمة في استخدامها؛ وكانتت
نتيجة هتذه الدراستة أن اللتة الحاستبة البيانيتة حفتاأ الرغبتة بتين معلمتي متا ابتل
الخدمة لتعلم الرياضتياأ واكتستاب الكفايتاأ التخصصتية باالعتمتاد علتى أنفستهم؛
ومع الطالب؛ وأوصت الدراسة بتطوير استخدام اللة الحاسبة البيانيتة واالعتنتاط بهتا؛
والعمتتل علتتى تتتدريب المعلمتتين الجتتدد عليهتتا علتتى حتتل مستتائل الرياضتتياأ عبرهتتا؛
واألهم من ذلك استتمرارية التدوراأ التدريبيتة لهتم متن الناحيتة التقنيتة والكفايتاأ
التخصصية.
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وفي المقابل ساعدأ دراسة ويلسون Wilson, 2008على اإلجابتة عتن ستؤا  :كيتف
يمكن لآللتة الحاستبة البيانيتة متن نتوع )(TI-Nspireأن تتدعم تعلتم الرياضتياأ متع
الفهم للطالب؛ وتحديد خصائص التجربة الفعالة للتطور المهني للمعلمين من أجتل
تعليم طالبهم استخدامهاا وأسفرأ الدراسة عن عدة نتائج؛ منها :عارار المعلمين أن
التقدم في عمكاناأ اللة الحاسبة البيانية أثّتر علتى تصتميم المهتام والواجبتاأ؛ وأنته
غيّر من طريقتهم في التعليم؛ وطريقة تعلّتم الطتالب متن أجتل الوصتو الستتيعاب
بعض المفاهيم الرياضية؛ وأنها أسهمت في تعايا الفهتم للطتالب؛ ولكتن للحصتو
على هذه النتيجة يجب على المعلمين تطوير اإلستراتيجياأ من أجتل عتاحتة الفرصتة
للتعلم التعاوني للطالب؛ ومشاركة نتائج تعلمهم؛ ونقتل األفكتار الرياضتية؛ واختيتار
وتصتميم األنشتتطة المعروضتتة باللتتة؛ التتتي اتتدمت بدايتتة رياضتتية مييتترة لالهتمتام
بالطالب؛ وعازأ االستكشاف؛ واادتهم على التعميم الرياضتي؛ ومتن نتتائج الدراستة
أيضًا أنه من أهم األمور عند التخطتيط للتتدريس أن يكتون للمعلتم أهتداف واضتحة
من أجل استخدام اللة الحاسبة البيانية من النوع (.)TI-Nspire
منها الدراسة وإجراءاتها:

منها الدراسة :استخدمت الباحيتة فتي هتذه الدراستة المتنهج الوصتفي؛ وهتو المتنهج
المالئم لالجابة عن أسئلة الدراسة.
مجتمع الدراسة :تكوّن مجتمع الدراسة من جميع معلماأ الرياضياأ للمرحلة اليانوية
فتتي مدينتتة الريتتاض؛ وعتتددهن ( )563معلمتتة رياضتتياأ فتتي المتتدارف الحكوميتتة؛
و( )231معلمتتة رياضتتياأ فتتي المتتدارف األهليتتة (وزارة التعلتتيم بمنطقتتة الريتتاض
1438هت؛ الكراف اإلحصائي اإلداري؛ بناأ).
عينتتة الدراستتة :تكونتتت الدراستتة متتن عينتتة ( )229معلمتتة متتن معلمتتاأ الرياضتتياأ
للمرحلة اليانويتة؛ وشتملت المتدارف الحكوميتة والمتدارف األهليتة التابعتة لمكاتتب
وزارة التعليم في بمدينتة الريتاض؛ تتم اختيتارهن بالطريقتة العشتوائية البستيطة؛
وهي مناسبة وفقًا لجدو العيناأ لت (.)Morgan, Krejcie,1970
عجراطاأ الدراسة :اامت الباحية باإلجراطاأ التالية لتقديم الدراسة الحالية:
 االطالع على االدبياأ؛ وعلى الدراساأ الستابقة ذاأ العالاتة بالموضتوع؛ والتتي
اهتمت بتطوير وتحسين تدريس الرياضياأ باستخدام التقنياأ التعليمية واللتة
الحاسبة البيانية بصفة خاصة؛ ووضع اإلطار النظري للدراسة.
 ععداد أداة الدراسة االستبانة؛ وتحكيمها من ابل المختصين في تقنياأ التعليم؛
ومناهج وطرم تدريس؛ وتخصص الرياضياأ؛ ودراستة المالحظتاأ التواردة متن
المحكمين؛ وعجراط التعديالأ الالزمة على االستبانة.
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 اياف ثباأ االستبانة عن طريق مطعامل ألفا كرونبا لمحاور االستبانة؛ ومعامل
االرتبتتاط (بيرستتون) علتتى عينتتة مكونتتة متتن ( )40معلمتتة رياضتتياأ للمرحلتتة
اليانوية.
 تم عرسا رابط االستبانة اإللكتروني لمعلماأ الرياضياأ للمرحلة اليانويتة فتي
مدينة الرياض عن طريق رسائل نصية )(SMS؛ حيث بلغتت االستتجاباأ ()237؛
وبعد الفحص والتدايق والمراجعة تم استبعاد ( )8استباناأ لعدم داة بياناتها.
علكترونيتتا وعتتددها ( )229استتتبانة؛ وتفريغهتتا فتتي جتتداو
ًّ
 تتتم جمتتع االستتتباناأ
علكترونية؛ وعجراط التحليل اإلحصائي بالحاسب اللي باستخدام برنامج SPSS
 تم تحليل نتتائج االستتبانة باستتخدام األستاليب اإلحصتائية :التكتراراأ؛ النستب
المئوية؛ المتوسط الحسابي؛ االنحراف المعياري؛ وتفسيرها.
 تم وضع النموذج المقترح لتفعيل استخدام اللة الحاستبة البيانيتة )(TI-Nspire
وفق النظرية البنائية في تدريس مقرر الرياضياأ للمرحلتة اليانويتة؛ وتحكيمته
متتن ابتتل المختصتتين فتتي تقنيتتاأ التعلتتيم؛ منتتاهج وطتترم التتتدريس؛ تخصتتص
الرياضياأ؛ ومشرفين تربويين لمادة الرياضياأ؛ ودراسة المالحظاأ الواردة من
المحكّمين؛ وعجراط التعديالأ الالزمة على النموذج المقترح.
عرض نتائا الدراسة ومناقشتها:
النتائا المتعلقة بالسؤال األول :ما واقع تفعيل معلمات الرياضيات للحاسبة البيانيـة (TI-
)Nspireفي تدريسهن لمقرر الرياضيات للمرحلة الثانوية في مدينة الرياض؟

وتفرع من هذا السؤا عدة محاور هي:
أ -المحور األول :درجة توفر تقنية اآللة الحاسـبة البيانيـة ((TI-Nspireلمقـرر الرياضـيات
في مدارس البنات للمرحلة الثانوية:
• أكد ( )%96.32من أفراد العينة من معلماأ الرياضياأ للمرحلة اليانوية عتدم تتوفر
تقنيتتة اللتتة الحاستتبة البيانيتتة ( (TI-Nspireلمقتترر الرياضتتياأ فتتي متتدارف البنتتاأ
للمرحلة اليانوية بشكل عام؛ بينما رأى ( )%3.68توفر تقنيتة اللتة الحاستبة البيانيتة
((TI-Nspireلمقرر الرياضياأ في مدارف البناأ للمرحلة اليانوية بشكل عام.
ب -المحور الثاني :مدى استخدام المعلِّمات لتقنية اآللة الحاسـبة البيانيَّـة ( )TI-Nspire
في تدريس مقرَّر الرياضيات للمرحلة الثانويَّة:
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• وافق أفراد عينة الدراسة من معلماأ الرياضياأ للمرحلة اليانوية على محتور متدى
استتخدام المعلتمتاأ لتقنيتة اللتة الحاستبة البيانيتة ( (TI-Nspireفتي تتدريس مقترر
الرياضياأ للمرحلة اليانوية بدرجة (محايد)؛ وذلك بشكل عام.
• جاطأ موافقتة أفتراد العينتة متن معلمتاأ الرياضتياأ للمرحلتة اليانويتة علتى جميتع
عباراأ محور مدى استخدام المعلتماأ لتقنية اللة الحاسبة البيانيتة ( (TI-Nspireفتي
تتتدريس مقتترر الرياضتتياأ للمرحلتتة اليانويتتة بدرجتتة (محايتتد)؛ وتعتتاو الباحيتتة هتتذه
النتيجة على عدم المعرفة؛ عضافةً على عدم االستتخدام؛ ومتن أهتم الموافقتاأ مرتبتة
تنازليًّا حسب المتوسط الحسابي ما يأتي:
 أستخدم تطبيق الرسم البياني في اللة الحاسبة البيانية.
 أستخدم تطبيق الحاسبة في اللة الحاسبة البيانية.
 أستخدم تطبيق الرسوماأ الهندسية في اللة الحاسبة البيانية.
 أستخدم اللة الحاسبة البيانية للتحقاق من صحة عجاباأ طالباتي.
 أستخدم تطبيق تحليل البياناأ واإلحصاط في اللة الحاسبة البيانية.
ج -المحور الثالث :التعرَّف على آراء المعلِّمات حول استخدام اآللـة الحاسـبة البيانيَّـة ((TI-
Nspireفي تدريس مقرَّر الرياضيات للمرحلة الثانويَّة:
• جاطأ موافقتة أفتراد العينتة متن معلمتاأ الرياضتياأ للمرحلتة اليانويتة علتى جميتع
عباراأ محور التعرف علتى أراط المعلتمتاأ حتو استتخدام اللتة الحاستبة البيانيتة TI-
Nspireفي تدريس مقرر الرياضياأ للمرحلة اليانوية بدرجة (موافتق)؛ ومتن أهمهتا
مرتبة تنازليًّا بحسب المتوسط الحسابي ما يأتي:

 يجب عدم اعتبار التسهيل الذي تقدمه التقنية في تدريس الرياضياأ بديلًا عتن
معرفة الطالباأ للمفاهيم الكمية؛ والعالااأ؛ أو البراعة في الحساباأ الذهنية.
 اطتالع المعلتمة على فوائتد أو ايتود تقنيتاأ التعلتيم؛ باإلضتافة علتى خبرتهتا فتي
كيفية استخدامها؛ ستايد من االنفتاح والرغبة في استتخدام أشتكا جديتدة متن
التقنية.
 يجب على المعلتمة أن تضع أهدافًا واضحة في تدريس الرياضياأ عند استتخدام
اللتة الحاستبة البيانيتة؛ وهتو متا أكدتته دراستة ( Berryy, Graham, & Smith,
)2006؛ ودراسة (.)Wilson,2010
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 اللتتة الحاستتبة البيانيتتة أداة تعليميتتة مكملتتة تتتدعم تع التتم الرياضتتياأ؛ وتقتتدم
أنشطة مختلفة؛ وتعاز الخبتراأ التعليميتة؛ وال تحتل محتل المهتاراأ العقليتة؛ أو
الوراتتة والقلتتم؛ وهتتذا متتا أكدتتته دراستتة ((Leng, Chuen, & Nancy, 2009؛
ودراستتتة )Ocak, 2008؛ ودراستتتة Wilson, 2010؛ ودراستتتة ( Spector,
)Jakubowski, Bu, et al,2010
 من المهم تنويع األهداف عند استخدام اللة الحاسبة البيانية؛ بحيث تأختذ بعتين
االعتبار كلًّا من المعرفة السابقة؛ والمعرفة الرياضتية الحاليتة الفنيتة للطالبتاأ؛
بما يجعل المهام مقبولة لديهن؛ وهتذا متا أكدتته دراستة ( & Berryy, Graham,
Smith, (2006؛ ودراسة (.)Persson,2011
د -المحور الرابع :معوِّقات استخدام المعلِّمات لتقنيَّة اآللة الحاسـبة البيانيَّـة TI-Nspire
لمقرِّر الرياضيات للمرحلة الثانويَّة:
• جاطأ موافقة أفراد العينة من معلماأ الرياضياأ للمرحلة اليانوية في ستت عشترة
عبتتارة متتن محتتور التعتترف علتتى معوتاتتاأ استتتخدام المعلتمتتاأ لتقنيتتة اللتتة الحاستتبة
البيانية ( )TI-Nspireلمقرتر الرياضياأ للمرحلة اليانوية بدرجة (موافق)؛ ومن أهمها
مرتبة تنازليًّا بحسب المتوسط الحسابي ما يأتي:
 التكلفة المادية لقيمة اللة الحاسبة البيانية بالنسبة للطالبة.
 الة توفار الدوراأ التدريبية الموجهة لمعلتماأ الرياضياأ للتدريب على استتخدام
اللة الحاسبة البيانية.
 نقتتص الخبتتراأ والمهتتاراأ الالزمتتة لتتبعض المعلتمتتاأ الستتتخدام اللتتة الحاستتبة
البيانية.
 تقييم أداط الطالبة ال يركتا علتى نوعيتة استتخدامها لآللتة الحاستبة البيانيتة فتي
تعلامها الرياضياأ.
 طبيعة المحتوى العلمي لمتنهج الرياضتياأ وكيترة المواضتيع فيته؛ وعتدم كفايتة
الحصص.
 طبيعة التدريب علتى استتخدام اللتة الحاستبة البيانيتة علتى أنهتا حتدب؛ وليستت
عمليتتة متواصتتلة؛ وعجتتا المتتادة العلميتتة فتتي التتدوراأ التدريبيتتة لآللتتة الحاستتبة
البيانية عن سدّ الفجوة بين النظرية والتطبيق؛ وكانت هذه النتيجة متوافقة متع
دراستة (Mitchelmore & Cavanagh, 2003؛ (ودراستة ( Bennison & Goos,
.)2010
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• جاطأ موافقة أفتراد العينتة متن معلمتاأ الرياضتياأ للمرحلتة اليانويتة علتى عبتارة
(عتتدم ستتعي المعلتمتتة للتطتتوير التتذاتي متتن ختتال البحتتث والتقصتتي واالطتتالع علتتى
التجارب التربوية المتعلقة باستخدام اللتة الحاستبة البيانيتة) بدرجتة (محايتد)؛ حيتث
جاطأ فتي المرتبتة الرابعتة عشترة واألخيترة؛ ونتيجتة هتذه العبتارة ال تتوافتق متع متا
أوصت به دراسة ( (Arbini, 2016بأنه يجتب علتى المعلمتين الستعي للتطتوير التذاتي
من خال البحث والتقصي واالطالع على التجارب التربوية المتعلقتة باستتخدام اللتة
الحاسبة البيانية.
هـ-من أهم المقترحات لتفعيل استخدام اآللة الحاسبة البيانيَّة ( (TI-Nspireفي تدريس
مقــرر الرياضــيات للمرحلــة الثانويَّــة مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة مــن معلمــات
الرياضيات للمرحلة الثانوية ما يأتي:
 يجتتب أن يكتتون هنتتاك تعتتاون مستتتمر بتتين المعلتمتتاأ والقتتائمين علتتى تطتتوير
المناهج ومطعدتي برامج الدوراأ التدريبيتة؛ يستهم فتي اتختاذ القتراراأ المناستبة
بشتأن تطبيتق اللتة الحاستبة البيانيتة فتتي تتدريس الرياضتياأ .وهتذا متا أكدتته
دراستة )(Bennison & Goos, 2010متن أن المعلمتين المشتاركين فتي ععتداد
وتقديم برامج التطوير المهني في استخدام اللة الحاسبة البيانيتة فتي تتدريس
الرياضتتياأ كتتانوا أكيتتر ااتناعًتتا بفوائتتد أنهتتا تستتهم فتتي دعتتم تعلتتم الطتتالب
للرياضياأ من ذوي الخبرة.
 تصتتميم المايتتد متتن األنشتتطة التتتي تستتتيمر عمكانتتاأ اللتتة الحاستتبة البيانيتتة؛
وتسهيل وصو المعلتماأ لها.


عضافة المايد من التوجيهاأ في أدلة المعلتم لمناهج الرياضياأ.



عدراج بنودأ جديدة لتقييم الطالباأ؛ مع وجود اللة الحاسبة البيانية.



تأليف الكتب لدعم المقرراأ بشأن استخدام اللة الحاسبة البيانية.

و -مــن أهــم المقترحــات األخــرى التــي شــاركت بهــا أفــراد عينــة الدراســة مــن معلمــات
الرياضيات للمرحلة الثانوية ما يأتي:


توفير معمل للرياضياأ يحتوي تقنية اللة الحاسبة البيانية.

 عاامة الدوراأ التدريبية عن استتخدام اللتة الحاستبة البيانيتة لمعلمتاأ المرحلتة
اليانوية.
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 تعاون وزارة التعليم متع شتركة حاستب بتتوفير اللتة الحاستبة البيانيتة للطالبتاأ
ولمدارف المرحلة اليانوية بسعر رماي.
 تعديل المادة العلمية المقدمة في الدوراأ التدريبية.
 تخفيف منهج الرياضياأ؛ أو زيادة الحصص الدراسية له.
 تطبيق تجربة عيجاد معمل اللة الحاسبة البيانية على عحدى المتدارف؛ ومتن ثتم
دراسة عيجابياأ ذلك وسلبياته.
النتائا المتعلقة بالسؤال الثـاني :مـا النمـوذج المقتـر لتفعيـل اسـتخدام اآللـة الحاسـبة
البيانيــة ( (TI-Nspireوفــق النظريــة البنائيــة فــي تــدريس مقــرر الرياضــيات للمرحلــة
الثانوية في مدينة الرياض؟
المراحل األساسية لنموذج (:)GC.M-ALWHAIBI. Model

لقتتد نااشتتت الباحيتتة مصتتادر تكتتوين؛ أهتتداف؛ خصتتائص؛ ومتطلبتتاأ تفعيتتل هتتذا
النمتتوذج؛ حيتتث تكتتون النمتتوذج متتن ستتت مراحتتل أساستتية؛ وهتتو اختصتتار لعبتتارة
( )Graphic Calculators. Mathمن تصميم ((ALWHAIBIكما هو موضح فتي شتكل
(:)1
المرحلة األولى :تحليل خصائص الطالباأ؛ واالحتياجاأ التعليمية.
المرحلة اليانية :تحديد األهداف؛ وعستراتيجياأ التعليم والتعلم؛ وأدواأ التقويم.

المرحلة اليالية :تحديد الدور التعليمي لآللة الحاسبة البيانية ).)TI-Nspire
المرحلتتة الرابعتتة :تخطتتيط استتتخدم التتدور التعليمتتي لآللتتة الحاستتبة البيانيتتة TI-
).)Nspire
المرحلتتة الخامستتة :ممارستتة الطالبتتاأ للتتدور التعليمتتي لآللتتة الحاستتبة البيانيتتة TI-
).)Nspire
المرحلة السادسة :التقويم.
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شكل ( :)1نموذج ()GC.M-ALWHAIBI. Model

المرحلة األولى :تحليل خصائص الطالبات واالحتياجات التعليمية:
تهتتتدف هتتتذه المرحلتتتة علتتتى التعتتترف علتتتى خصتتتائص الطالبتتتاأ
واحتياجاتهن وطريقة تعلمهن؛ والتي تطسهم بدورها في ادرتهن على بناط معرفتهن
في تعلم الرياضياأ؛ بحيث تتمركا العملية التعليمية حو الطالبتة؛ ومتن ثًتم تمكتن
هذه المرحلة متن اختيتار المناستب متن األدوار التعليميتة لآللتة الحاستبة البيانيتة TI-
Nspire؛ وتتضتتمن مرحلتتة تحليتتل خصتتائص الطالبتتاأ متتن ناحيتتة (الستتماأ العامتتة؛
المهاراأ التقنية؛ أنماط التعلم؛ المعرفة السابقة)؛ وتحليل االحتياجاأ التعليمية عتن
طريق تطبيق عدة أدواأ منها :بطاااأ المالحظة؛ المقابلة؛ االختباراأ التشخيصتية؛
تحليتتل الستتجالأ األكاديميتتة؛ التواصتتل متتع أطتتراف معنيتتة بالطالبتتة؛ وتشتتمل هتتذه
المرحلة:

 السمات العامة:• معلوماأ عامة :العمر18-15 :سنة؛ الصف الدراسي :األو -اليتاني-اليالتث اليتانوي؛
المادة :رياضياأ؛ الدرف...... :
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• الخصائص االجتماعية :تحليل مقدار التوعي االجتمتاعي؛ وتأكيتد التذاأ؛ ومشتاركة
الخرين.
• الخصائص اليقافية "االتجاهاأ" :تحليل االتجاهاأ (سلبًا أو عيجابًا) نحتو الرياضتياأ
واللة الحاسبة البيانية )(TI-Nspire؛ ودرجة االهتمام بالمستقبل المهني.
• القدراأ العقلية :تحليتل عدراك المفتاهيم والعالاتاأ والمهتاراأ الرياضتية؛ والقتدرة
علتتى استتتخدام لغتتة الرياضتتياأ والمنطتتق للتعبيتتر عتتن األفكتتار الرياضتتية بطريق تة
واضحة ومترابطة منطقيًّا؛ واستكشاف التعميماأ الرياضية.
• الحالتتة االاتصتتادية :تحليتتل متتن حيتتث القتتدرة الماديتتة علتتى امتتتالك اللتتة الحاستتبة
البيانية ).)TI-Nspire
-المهارات التقنية :تحليل القدرة على استخدام اللة الحاسبة البيانية.

 أنماط التعلم :تحليل االختالفاأ في طريقتة التتعلم وتلقتيهم للمعلومتاأ والفترومالفردية بين الطالباأ.
 المعرفـة السـابقة :تحليتل المعرفتة الستابقة (ستواط متطلبتاأ ستابقة؛ أو مستتوياأسابقة) من ناحية المهام والمهاراأ والمعارف الرياضية.
 االحتياجات التعليمية :تحديد االحتياجاأ التعليمية لموضوع الدرف أو الوحدة؛ والتيتحدد نوع التغيير المطلوب أن يطحدثه التعلم.

وتستتاعد نتتتائج هتتذه المرحلتتة المعلمتتة فتتي تحديتتد عستتتراتيجياأ التعلتتيم والتتتعلم؛
واختيار الدور التعليمي لآللة الحاسبة البيانية ()TI-Nspire؛ وتنظيم أفضل األنشتطة
الممكنة للتعليم .أو بمعنى أشمل :توضّح هذه المعلوماأ كيف سيتم تنفيذ ما تبقتى
من النموذج.
المرحلة الثانية :تحديد األهداف ،وإستراتيجيات التعليم والتعلم ،وأدوات التقويم:
يتم في هذه المرحلة تحديد عدة مهام؛ منها:
األهداف :يتم في هتذه المرحلتة تحديتد األهتداف المرغتوب تحقيقهتا نتيجت ًة للتعلتيم
والتعلم؛ وهي األهداف التعليمية الموجودة في بداية كتل وحتدة دراستية وبدايتة كتل
درف في منهج الرياضياأ؛ ويتم ععالنها أمام الطالباأ حتتى توجته أنشتطة التدرف
لتحقيقهتتا .وفتتي المقابتتل يتتتم تحليتتل المحتتتوى لهتتذه األهتتداف بحستتب مستتتوياأ
المهاراأ العقلية (المعرفة؛ التطبيق؛ واالستدال ).
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إســتراتيجيات التعلــيم والــتعلم :متتن المهتتم -فتتي هتتذه المرحلتتة-تحديتتد عستتتراتيجياأ
م اإلجرائيتة؛ التتي تطستهم فتي تحقيتق هتذه األهتداف متع
التعليم والتعلم؛ ألداط المها ّ
استخدام اللة الحاسبة البيانية ( )TI-Nspireومنها (التعلم التعاوني؛ حل المشتكالأ؛
الحوار والمنااشة؛ العصتف التذهني )....؛ ويجتب أن يؤختذ فتي الحستبان عنتد تحديتد
هذه اإلستراتيجياأ عدة أمور؛ منها:
• نتتائج تحليتل خصتائص الطالبتاأ واحتياجتاتهم؛ مراعتاة الفتروم الفرديتة؛ تطتوير
القدراأ العلمية في الرياضياأ لهن.
• اختيار أساليب تشجع الطالبة على اكتساب معرفتها عن طريق ممارستها ل نشتطة
والمهام التعليمية باللة الحاسبة البيانية (.)TI-Nspire
• تحديد مدى تأثير اللة الحاسبة البيانية ()TI-Nspireعلى تعليم الطالباأ وتعلمهتن
لهذا الدرف.

• تحديد مقدار استخدام الطالباأ لآللة الحاسبة البيانية ( )TI-Nspireستواط للواتت أو
التدريباأ.
• توجيتته الممارستتاأ التعليميتتة عنتتد استتتخدام اللتتة الحاستتبة البيانيتتة ()TI-Nspire
بوصفها أداة للتعلم وليست أداة توضيح فقط.
أدوات التقــويم :فتتي هتتذه المرحلتتة تطعتتد أدواأ التقتتويم فتتي ضتتوط األهتتداف المحتتددة؛
بحيث يمكن معرفة ادرة الطالبة على تحقيق هذه األهداف؛ ومن الضتروري التركيتا
علتتى أن يكتتون األداط المطلتتوب فتتي هتتذه األدواأ مناستبًا لهتتا؛ ويجتتب أن تحقتتق هتتذه
األدواأ االتصا المستمر بين المعلمة والطالبة خال المواف التعليمتي بأكملته؛ وأن
ستترها؛ بحيتتث تضتتمن المعلمتتة داتة
تشتتارك الطالبتتة نتتتائج تعلمهتتا متتع المعلمتتة وتف ّ
معلوماتهتتا متتن ختتال تاويتتدها بالتغذيتتة الراجعتتة؛ وهتتي الطتترم المهمتتة للتقيتتيم
البنائي.
من المهتم التنويتع فتي هتذه األدواأ :اختبتاراأ؛ أورام عمتل؛ مطويتاأ؛  ...وغيرهتا؛
ضتتا-ععتتداد أستتئلة لطرحهتتا علتتى الطالبتتاأ بحيتتث تحتتدد
وتشتتمل هتتذه المرحلتتة –أي ً
مستوى األداط؛ وتيير النقاع؛ وتايد التفاعل مع أنشطة اللة الحاسبة البيانية.
المرحلة الثالثة :تحديد الدور التعليمي لآللة الحاسبة البيانية ):)TI-Nspire
تهتتدف هتتذه المرحلتتة علتتى تحديتتد المعلمتتة للتتدور أو األدوار التعليميتتة لآللتتة الحاستتبة
البيانية لتحقيق األهداف المرجوّة؛ ومن خال تعرّف الباحية على عمكانياأ اللة
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الحاستتبة البيانيتتة تتتم تحديتتد بعتتض األدوار التعليميتتة لهتتا؛ وبمتتا أنهتتا تختتدم مجتتاالأ
عديدة ال يمكتن حصترها؛ فتإن الباحيتة تخصتص النمتوذج لعترض بعتض المفتاهيم
الرياضية في كتب الرياضياأ للمرحلتة اليانويتة؛ ومتن ثَتم تتم تستليط الضتوط علتى
أربعتتة أنتتواع مختلفتتة متتن األدوار هتتي :العتترض؛ الحستتاب؛ التحقتتق؛ االستكشتتاف
Kissane & Kemp , 2014؛ ومن أجل فهم أفضل ألهميتة هتذه المستائل واالختتالف
فيما بينها سوف تعرض الباحية أميلتة وصتورًا؛ وتقتدم توضتيحًا مختصترًا إلستهاماأ
اللة الممياة في تعليم الرياضياأ وتعلمها؛ وهذه األدوار ليست شاملة ولكنها كافيتة
نوعًا ما لتحديد اإلطار العام إلمكانياتها في تعليم الرياضتياأ؛ وتَعترض الباحيتة فتي
كل دور كيف يمكن من خاللها تحقيق افتراضاأ النظرية البنائية؛ ومساعدة المعلمة
في تحديد الدور التعليمي المناسب لتحقيق األهداف التعليمية للدرف.
وتتميل األدوار التعليمية لآللة الحاسبة البيانية ( (TI-Nspireفي أربعة أدوار هي:
أ -الدور التعليمي (العرض):

اللة الحاسبة البيانية تسمح للطالباأ بعرض المفاهيم الرياضية على الشاشة ميتل
الكتب المدرسية؛ من ناحية الخط والرمتوز نتيجتةً لايتادة داتة الشاشتة؛ ميلًتا :يمكتن
عرض الصيف المتطورة من الكسور والجتذور وغيرهتا؛ وأهميتة هتذا التدور أكبتر متن
العرض فقط ألنها يمكن أن تعبّر عن شكل من أشكا الحساب؛ وهي تؤثر في نقل
الصيغة ليًّا من شكل على خر .كما يظهر ذلك في شكل(.)2

شكل ( )2عرض العبارات الرياضية المختلفة
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كما تعرض اللة الحاسبة البيانية-أيضًا-العبتاراأ الرياضتية فتي أبستط صتورة؛ ممتا
تساعد الطالبة على رؤية صيغتين مختلفتين للقيمتة نفستها؛ وهتذا العترض للصتيف
ي
بطرم مختلفة ييير تساؤ الطالبة عن كيفية تحوّ التعبيراأ الرياضية؛ ومراعاة أ ّ
التعبيرين هو األفضل مع ذكر السبب؛ عن العترض لتيس مجترد حستاباأ فقتط؛ عنمتا
تظهر أهميته في تقدير األفكار الرياضية التي يستند عليها؛ كما في شكل(.)3

شكل ( )2عرض العبارات الرياضية المختلفة

ويمكن استخدام اللة الحاسبة البيانية لعرض دالة بصيف مختلفتة؛ منهتا :جتدو متن
القتتيم؛ أو رستتم بيتتاني "التميتتيالأ المتعتتددة"؛ فمي ًلتتا :الدالتتة التكعيبيتتة يتتتم عرضتتها
بجدو يسمح برؤية كيفية تغير ايم الدالة عند تغير ايمتة المتغيتر المستتقل؛ وهتو
مرتبط أيضًا بالتمييل البياني لها؛ وتستطيع الطالبة التنقل بينها بحرّية أي أن اللتة
الحاسبة البيانية تعترض فرصًتا معينتة لتصتور المفتاهيم وتعميتق الفهتم؛ كمتا فتي
شكل()4؛ ويطستعمل العرض في عدة فروع للرياضياأ؛ منهتا االحتمتاالأ عنتد عترض
التجارب العشوائية؛ كما في شكل(.)5
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شكل ( )4عرض الدالة رمزيًّا ،عدديًّا ،بيانيًّا.

شكل ( )5عرض احتماالت التجربة العشوائية لرمي مكعبين متكافئين  29مرة

ب -الدور التعليمي (الحساب):
لقتتد أصتتبح باإلمكتتان عجتتراط كييتتر متتن العمليتتاأ الحستتابية باستتتخدام اللتتة الحاستبة
البيانيتتة التتتي تناستتب منتتاهج الرياضتتياأ للمرحلتتة اليانويتتة؛ وتمكتتن الطالبتتاأ م تن
التعامتتل متتع أي مهمتتة حستتابية متتع اياستتاأ فعليتتة؛ مي ًلتتا التعامتتل متتع جميتتع األعتتداد
الحقيقيتتة ولتتيس الطبيعيتتة فقتتط؛ وهتتي المناستتبة لتطبيتتق الرياضتتياأ فتتي الحيتتاة
الوااعية؛ كمتا هتو موضتح فتي شتكلي ( )6و()7؛ وللحستاب أهميتة خاصتة فتي مجتا
اإلحصاط لطالباأ الصتف اليالتث اليتانوي حيتث يجترين الحستاباأ األكيتر تعقيت ًدا فتي
مجا اإلحصاط؛ ويمكنهن من تحليل البياناأ الوااعية بكفاطة وداة.
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شكل ( )6الحل العددي للمعادالت باختالفها وأيضًا األنظمة.

شكل ( )7أنواع مختلفة من العبارات في جميع فروع الرياضيات.

ومن المهم عنتد اختيتار هتذا التدور التعليمتي مراعتاة التتوازن بتين الحستاب بتقنيتاأ
الوراة والقلم؛ والحساب باللتة الحاستبة البيانيتة؛ وتكتريس الواتت للمهتام المهمتة؛
والتركيا على أكير األفكار الرياضية األساسية؛ على سبيل الميا استعما اللتة فتي
التكامل العددي وحل نظم المعادالأ يطسهم في التعترف أكيتر علتى أستاليب التكامتل
وطرم حل المعادالأ.
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ت -الدور التعليمي (التحقق):
الدور التعليمي لآللة الحاسبة البيانية (التحقق) يساعد الطالبتاأ عنتد استتخدامه فتي
االطمئنان على جودة وداة حلهن وتفكيرهن الرياضي لتلك المستائل عن االستتخدام
الستتليم لآللتتة الحاستتبة البيانيتتة ينبغتتي أن يشتتمل دائ ًمتتا علتتى بعتتض البتتديهياأ عتتن
النتائج المتواعة لبعض العباراأ؛ والتي يمكتن أن تكتون مؤكتدة وممارستة بطريقتة
أخرى؛ وهناك عمكانياأ مختلفة للتحقق منها جبريًّا كما هو موضح فتي شتكل ()8؛ أو
بيانيًّا كما هتو موضتح فتي شتكل()9؛ وشتكل()10؛ وشتكل()11؛ وشتكل()12؛ بحيتث
يسمح للطالباأ بمراجعة أفكارهن والتحقق منها.

شكل ( )8ظهرت استجابة قيمة المتطابقة وعبارة trueللمدخالت

شكل ( )9ظهرت استجابة falseلنقطة خارج منطقة الحل للمتباينة.
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شكل ( )10التحقق من أن الدالة غير معرفة عندما x= -4

شكل ( )11التحقق من قيمة نهاية الدالة عند نقطة

شكل ( )12استخدام تتبع المسار للتحقق من مجال ومدى دالة الجذر التربيعي
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والتتدور التعليمتتي فتتي التحقتتق يطستتهم فتتي استكشتتاف طبيعتتة المفتتاهيم الرياضتتية؛
ومراجعة األفكار؛ وليس فقط في الحصو على نتائج؛ ومتن طترم التحقتق مقارنتة
ايمة العبارة حسابيًّا وبيانيًّا كما في شكل(.)13

شكل ( )13قيمة التكامل المحدد حسابيًّا وبيانيًّا

ويساعد الدور التعليمي على التحقق من عزالة المخاوف لتذكر القوانين؛ والتي يمكتن
استكشافها من خال الجداو أو التمييل البياني وغيرها من الطترم .فمتيالً :التحقتق
من القانون 𝑥  sin 2𝑥 = 2 cos 𝑥 sinكتال التعبيترين فتي الطترفين لهمتا القتيم
نفسها سواطً في الجدو ؛ والتمييل البياني؛ مع أن الظاهر تمييل بياني واحد؛ كما هو
موضتتح فتتي الشتتكل ()14؛ لتتذا فاللتتة الحاستتبة البيانيتتة استتتخدمت لتأكيتتد القتتوانين
والعالااأ؛ وتقديم حجج رياضية ضرورية إلثباأ ذلك؛ ومتن ثَتم فهتي تحفتا وتتؤدي
على مهاراأ البرهان الرياضي.

شكل ( )14التحقق من القانون على آلة الحاسبة البيانية.
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ث -الدور التعليمي (االستكشاف):
يساعد استخدام التدور التعليمتي (االستكشتاف) الطالبتاأ علتى استكشتاف المفتاهيم
الرياضية بأنفسهن؛ وهو شكل من أشكا الرياضياأ التجريبية .ويمكن االستكشاف
باللة الحاسبة البيانية عن طريق االستفادة من طريقتين؛ وهما:
-1عمكانياأ اللة الحاستبة البيانيتة :تطبيتق التمييتل البيتاني يعترض عمكانيتة تغييتر
مواع (شكل هندسي أو دالة أو مستقيم  ...عل )؛ ومتن ثتم مالحظتة أثتر هتذا التغييتر
على جدو القيم والتمييل البياني لها؛ ولذا فإن أي نشتاط تستتطيع الطالبتة أن تترى
أثره سيساعدها في بناط المعنتى والفهتم؛ ميلًتا :استكشتاف معطيتاأ معادلتة التدائرة
عن طريق تحريك مواع الدائرة أو تغيير طو اطرها؛ وأثر ذلك في معادلتة التدائرة؛
كما هو موضح في شكل (.)15

شكل ( )15استكشاف معادلة الدائرة

كما يمكن استكشاف ايمة المشتقة األولى لدالة من الدرجتة اليانيتة عنتد نقطتة متن
خال التمييتل البيتاني؛ وتحريتك الممتاف للدالتة وحستاب ميلته عنتد نفتس النقطتة؛
ومقارنتهتتا بقيمتتة المشتتتقة األولتتى للدالتتة عنتتد هتتذه النقطتتة؛ كمتتا هتتو موضتتح فتتي
شكل(.)16
شكل ( )16استكشاف
مشتقة دالة من
الدرجة الثانية عند
نقطة
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ومن ثَم يتولد لدى الطالباأ الفهم متن ختال نشتاطهن وتجتاربهن الخاصتة؛ ويكتون
للفهتتم أهميتتة وعمتتق أكيتتر ممتتا ستتيكون عليتته الحتتا ختتالف ذلتتك؛ ويمكتتن لهتتذا
االستكشتتاف أن يكتتون موج ًهتتا متتن ابتتل المعلمتتة أو غيتتر موجتته؛ وهتتذا بحستتب نتتتائج
المرحلة األولى من النموذج؛ وهو تحليل خصائص الطالبتاأ؛ ويييتر نشتاط الطالبتاأ
فتتي هتتذا التتدور بعتتض الدافعيتتة التعليميتتة لمشتتاركة أفكتتارهن؛ كمتتا أن العمتتل
االستكشافي يمكن أيضًا أن ينااَع مع جميتع الطالبتاأ ويعترَض علتى الستبورة متن
ختتال جهتتاز العتترض؛ واتتد صتتمم التتدور التعليمتتي (االستكشتتاف) فتتي اللتتة الحاستتبة
صتتا للعمتتل االستكشتتافي فتتي العديتتد متتن موضتتوعاأ الرياضتتياأ ف تي
البيانيتتة خصي ً
المنهج الدراسي.
-2األنشطة التعليميتة التفاعليتة :هتذه األنشتطة مصتممة بطريقتة تفاعليتة ومرنتة
تستطيع الطالبة التعامتل معهتا بستهولة؛ ومتن الممكتن أن تصتمم المعلمتة أنشتطة
تفاعلية من خال اغتنام عمكانياأ اللة الحاسبة البيانية كمتا فتي شتكل()17؛ أو متن
الممكن العيور على أنشتطة االستكشتاف متن مواتع الشتركة المنتجتة لآللتة ( Texas
)Instruments؛ وهي مجانية وسهلة التحميل؛ كمتا فتي شتكل()18؛ وشتكل( )19متن
خال الرابط التالي:
https://education.ti.com/en/us/activities-home

أو من جهاأ متعاونة في تصميم هذه األنشطة ومنهتا الشتركة التطبيقيتة لختدماأ
الحاسب اللي؛ وهي مجانية أيضًا كما هو موضح في شكل(.)20

شكل ( )17اكتشاف قيم زوايا الرباعي محاطًا بدائرة.
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شكل ( )18استكشاف خطوط التقارب الرأسية للدالة النسبية.

شكل ( )19استكشاف موقع نقطة pفي نظام اإلحداثيات القطبية.

شكل ( )20استكشاف خصائص متوازي األضالع.
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ومن المهتم استتخدام أنشتطة اللتة الحاستبة البيانيتة فتي تعلتيم الرياضتياأ؛ بحيتث
يكون التركيا على تعلم الرياضتياأ؛ بتدلًا متن التركيتا علتى الالأ الحاستبة البيانيتة
نفستتها إلعطتتاط الفرصتتة للطالبتتاأ الستكشتتاف المفتتاهيم بأنفستتهن؛ وتفستتير متتا
توصلن عليه من معنى.
ويجب عند تصميم أنشطة اللة الحاسبة البيانية أن يتوفر وعتي بمميااتهتا والفوائتد
التعليمية منهتا؛ وبمتا أن الغترض الترئيس متن استتخدام اللتة الحاستبة البيانيتة هتو
مساعدة الطالباأ على التعلم؛ فإنه من المهم تحقيق أاصى استتفادة متن المميتااأ
المالئمة الحتياجاأ الطالباأ؛ ولذا فإن ععداد األنشطة مطلتب ألن هنتاك فراًتا كبيترًا
بين نتائج التعلم من خال هذه األنشطة ومجموعة من التدريباأ المناسبة.

كما يجب أن يؤخذ في الحسبان عند تصميم هذه األنشطة تحقيق األهداف التعليمية
من خاللها؛ وأن تكون واضحة ومناسبة للطالبتاأ للحصتو علتى التفاعتل المطلتوب
إلنجتتاح هتتذه األنشتتطة؛ ومتتن الممكتتن االستتتفادة متتن تطبيتتق المالحظتتة فتتي اللتتة
الحاسبة البيانية لتضمين عرشاداأ االستتخدام لهتذا النشتاط؛ ويجتب -أيضًتا-عخضتاع
األنشطة المعدّة مسبقًا للفحص للتأكد من صتحتها ومالطمتهتا للطالبتاأ ومناستبتها
للدرف.
وفي هذه المرحلتة متن النمتوذج عرضتت الباحيتة أربعتة أدوار تعليميتة تقتدّمها اللتة
الحاسبة البيانية؛ ومتن المهتم اإلشتارة علتى عتدم حصتر الطالبتاأ فتي دور واحتد فتي
الصف؛ ولكن متن الممكتن االنتقتا بتين هتذه األدوار -غالبًتا-بمتا يتناستب متع نتتائج
المرحلتين األولى واليانية من النموذج.
المرحلة الرابعة :تخطيط استخدام الدور التعليمي لآللة الحاسبة البيانية TI-Nspire
تهتتدف هتتذه المرحلتتة علتتى تخطتتيط المواتتف التعليمتتي وتهيئتتته؛ واستتتخدام التتدور
التعليمي لآللة الحاسبة البيانية؛ وتتضمن هذه المرحلة ما يلي:
االستعداداأ المادية :تهيئة غرفة الصف ومعمل اللة الحاسبة البيانية؛ وتتضمن:
• التأكتتد متتن عمتتل الحاستتب اللتتي وبرنتتامج اللتتة الحاستتبة البيانيتتة "نظتتام اإلدارة
الصفية".
• التأكتد متن جهتاز العترض البروجكتتر ()Data Showمتن ناحيتة التوصتيل بالحاستب
اللي ووضوح الصورة.

476

• التأكد من الشحن الكهربائي لآلالأ الحاسبة البيانية.
• تعريب الالأ الحاسبة البيانية عن طريق الرابط التالي:
http://www.hasib.com.sa/SitePages/DownLoads/Item.aspx?DownLoads
ID=7

• التأكد من توصيل جهاز ()TI-Nspire Navigatorبالحاسب اللي وظهور عشارته فتي
اإلدارة الصفية.
• التأكد من تركيب نقاط االتصا الالستلكي لتآلالأ الحاستبة البيانيتة وارتباطهتا متع
عشارة جهاز (.)TI-Nspire Navigator
• التأكد من عضافة جميع اوائم أستماط الطالبتاأ؛ وتخصتيص استم مستتخدم وكلمتة
مرور لكتل طالبتة؛ والتأكتد متن حفت نتتائج استتجاباأ الطالبتاأ فتي برنتامج اإلدارة
الصفية.
• توفير بدائل من الالأ الحاسبة البيانية في حالة تعطل بعضها خال الدرف.
• ترتيتب أمتتاكن جلتوف الطالبتتاأ ومناستتبتها متن حيتتث األنشتطة المختلفتتة ووضتتوح
الرؤية للسبورة.
• التأكد من التهوية واإلضاطة المناسبة لغرفة الصف أو المعمل.

• توفير عربة المعمل لآللة الحاسبة البيانية لحف

األجهاة وسهولة التنقل بها.

• تحميل النسخة المجانية لبرنامج اللتة الحاستبة البيانيتة المحتدود التامن فتي حالتة
عدم توفر معمل عن طريق الرابط التالي:
https://education.ti.com/en/software/details/en/372E071AFDF14AC48
CA4518D95B706B3/ti-nspirecas_pc_trial
االستعدادات التعليمية :وتتضمن تهيئتة الطالبتاأ لالستتخدام الفعلتي لآللتة الحاستبة
البيانية عن طريق:
 .1التتأكد من اختيار الواتت المناستب متن حيتث (المحتتوى؛ الطالبتاأ؛ تهيئتة الصتف)
الستخدام اللة الحاسبة البيانية.
 .2التمهيد الستخدام اللة الحاسبة البيانية بما ييير دافعيتهن.
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 .3اختيار عحدى عستراتيجياأ التوازن بتين استتخدام اللتة الحاستبة البيانيتة وتقنيتاأ
الوراة والقلم.

 حل المسألة باستخدام اللة الحاستبة البيانيتة؛ ثتم التحقتق متن النتتائج باستتخدامتقنياأ الوراة والقلم.
 حل المسألة باستخدام تقنياأ الوراتة والقلتم؛ ثتم التحقتق متن النتتائج باستتخداماللة الحاسبة البيانية.
 حل المسألة بتكامل استخدام اللة الحاسبة البيانية مع تقنياأ الوراة والقلم. حتتل المستتألة بالكامتتل باختيتتار أنستتب طريقتتة وهتتي عمتتا باستتتخدام اللتتة الحاستتبةالبيانية؛ وعما بتقنياأ الوراة القلم.
 .4توفير دعم عضافي من ابل المعلمة فتي حالتة عتدم تمكتن الطالبتاأ متن تحقيتق
الهدف التعليمي بواسطة اللة الحاسبة البيانية.
المرحلة الخامسة :ممارسة الطالبات للدور التعليمي لآللة الحاسبة البيانية TI-Nspire
تهتتدف هتتذه المرحلتتة علتتى ممارستتة الطالبتتاأ متتا يتواتتع متتنهن تعلمتته متتن ختتال
استتتخدامهن اللتتة الحاستتبة البيانيتتة أو عتترض المعلمتتة لهتتا؛ ومتتن المهتتم مالحظتتة
المعلمة الستجاباأ الطالباأ؛ واد تتنوع هذه االستجاباأ بحسب الدور التعليمي لآللة
الحاستتبة البيانيتتة التتتي تتتم اختيتتاره فتتي المرحلتتة الياليتتة متتن النمتتوذج؛ ومتتن هتتذه
االستتتجاباأ :تعايتتا التتتذكر؛ اشتتتراك الطالبتتاأ فتتي التتتعلم النشتتط؛ ظهتتور بعتتض
المستوياأ العليا من التفكيتر؛ عمتل عالاتاأ ارتباطيتة بتين متا يعرفنته بالفعتل ومتا
سوف يتعلمنه؛ التفكير واستحضار الذهن عند اإلجابة عتن األستئلة المطروحتة؛ واتد
عرضت الباحية عدة استجاباأ عند استخدام اللة الحاسبة البيانية في الفصل اليتاني
من هذه الدراسة بنا ًط على نتائج األبحاب والدراساأ السابقة.

ومن األمور التي تطسهم في مشاركة الطالباأ اإليجابية عند استتخدام اللتة الحاستبة
البيانية:
• تقتتديم التغذيتتة الراجعتتة الفوريتتة للطالبتتاأ حتتو متتدى مالطمتتة أدائهتتن علتتى اللتتة
الحاسبة البيانية مع أهداف الدرف.
• مراابتتة المعلمتتة لنشتتاط الطالبتتاأ موجهت ًة ومرشتتدة لهتتن؛ متتع طتترح األستتئلة التتتي
تطساعد على توجيه األداط وعثارة التفكير.
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• مراجعتتة وتتتذكير الطالبتتاأ الهتتدف متتن استتتخدام اللتتة الحاستتبة البيانيتتة فتتي هتتذا
الدرف.

• عتاحة الفرصة للطالباأ للتفاعل ومنااشة ما تتم التوصتل عليته متن معرفتة وتبتاد
األفكار.
• تشجيع الطالباأ على تعديل وتحسين تفسيراتهن وتلخيص األفكار.
• صياغة ما تم تعلمه في نهاية الحصة "الغلق"؛ وكيف ساعدأ اللة الحاسبة البيانية
على التوصل على هذا المستوى من الفهم.
المرحلة السادسة :التقويم:
تهدف هذه المرحلة على مراجعتة المعلمتة كتل مكونتاأ المواتف التعليمتي؛ وأنته تتم
تطبيق جميع أدواأ التقويم المعدة فتي المرحلتة اليانيتة متن النمتوذج ختال الحصتة
الدراسية كتقويم تكويني؛ هذا من جانب؛ والجانب الخر تقويم ختتامي لمعرفتة أثتر
استخدام اللة الحاسبة البيانية TI-Nspireفي الدرف من ناحية:
• مالطمة اللة الحاسبة البيانية لتلبية احتيتاج الطالبتاأ وتوافقهتا متع أستاليب التتعلم
لهن.

• مقارنة األداط الفعلي باألداط المتواع من الطالباأ.
• وجود ماايا في اللة الحاسبة البيانية تايد عما هو موجود في كتاب الرياضياأ.
• مساعدة اللة الحاسبة البيانية في تنويتع أستاليب وعستتراتيجياأ تعلتيم الرياضتياأ
وتعلمها.
• جودة العرض ل نشطة من ناحية (الداة؛ األلوان؛ والخط).

• مناسبة الدور التعليمي لآللة الحاسبة البيانية ألهداف الدرف.
• هل المعلوماأ التي ادمت من خال اللة الحاسبة البيانية كافيةا
• مساعدة اللة الحاسبة البيانية في تحسين جودة تعلم الطالبة.
• مساعدة اللة الحاسبة البيانية في زيادة تركيا الطالبة.
• مساعدة اللة الحاسبة البيانية في رفع مستوى تفاعل الطالبة.

• مساعدة اللة الحاسبة البيانية في تنمية بعض مهاراأ التفكير العليا للطالبة.
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• مساعدة اللة الحاسبة البيانية في تحسين اتجاهاأ الطالبة نحو الرياضياأ.
• أيهما أفضل :تحقيق أهداف الدرف باستتخدام اللتة الحاستبة البيانيتة أم بتدونها أو
بأدواأ أخرىا
نتائج هذه المرحلة تقدم تغذيتة راجعتة تطستهم فتي تعتديل وتطتوير نتتائج كتل متن
المرحلة اليانية واليالية والرابعة والخامستة والسادستة متن مراحتل النمتوذج؛ وأيضًتا
ترتبط نتائج التقييم بالمرحلة األولى من ناحية معرفة هل استتخدام اللتة الحاستبة
البيانية ساعد في عحداب التغيير المطلوب بمعنى :هل تحسن األداطا
التوةيات :في ضوط ما توصلت عليه الدراسة من نتائج يمكن التوصية بما يلي:


التأكيد على ضرورة تاويد مدارف المرحلة اليانوية بمعمل تقنية اللة الحاسبة
البيانية (.)TI-Nspire



عمل الدوراأ والورع التدريبية للمشترفين لتعتريفهم بهتذا النمتوذج المقتترح
لتفعيتل استتخدام اللتة الحاستبة البيانيتة ( (TI-Nspireوفتق النظريتة البنائيتة؛
وضتتترورة تحفيتتتا المعلمتتتاأ وتشتتتجيعهن لتفعيتتتل استتتتخدامها فتتتي تتتتدريس
الرياضياأ للمرحلة اليانوية.



تدريب المعلماأ الحالياأ ومعلماأ المستتقبل لمتادة الرياضتياأ علتى استتخدام
اللة الحاسبة البيانية ( (TI-Nspireفي تدريس الرياضياأ.



ععتتداد دراستتاأ لتحديتتد طتترم وأستتاليب التتتدريس المناستتبة متتع استتتخدام اللتتة
الحاسبة البيانية ( (TI-Nspireفي تدريس الرياضياأ.



تطوير النموذج المقترح لتفعيل استتخدام اللتة الحاستبة البيانيتة ( (TI-Nspire
وفتتق النظريتتة البنائيتتة متتن ابتتل المعلمتتاأ فتتي تتتدريس الرياضتتياأ للمرحلتتة
اليانوية بما يتوافق مع نتائج الدراساأ الحديية.



المقترحاأ :في ضوط النتائج والتوصياأ السابقة يمكن ااتراح الدراساأ التالية:



اتجاهتتاأ المعلمتتاأ عتتن نمتتوذج ((GC.M-ALWHAIBIلتفعيتتل استتتخدام اللتتة
الحاستبة البيانيتة ( (TI-Nspireوفتق النظريتة البنائيتة فتي تتدريس الرياضتياأ
للمرحلة اليانوية.



أثتتر استتتخدام المعلمتتاأ لنمتتوذج ( (GC.M-ALWHAIBIلتفعيتتل استتتخدام اللتتة
الحاسبة البيانيتة ( (TI-Nspireوفتق النظريتة البنائيتة علتى تحصتيل وبقتاط أثتر
التعلم للطالباأ في مادة الرياضياأ للمرحلة اليانوية.
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متطلبتتاأ تطبيتتق المعلمتتاأ لنمتتوذج (  (GC.M-ALWHAIBIلتفعيتتل استتتخدام
اللتتة الحاستتبة البيانيتتة (  (TI-Nspireوفتتق النظريتتة البنائيتتة فتتي تتتدريس
الرياضياأ للمرحلة اليانوية.
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أساليب تدريس الرياضيات للصفوف األولية في سنغافورة
أ.د .صالـح يحيى الزهراني
أستاذ أةول التربية والمقارنة -عضو اللجنة الدائمة للترقيات العلمية -جامعة جدة
أ.ساميـة نـواف املطيـري
ماجستير في التربية الدولية والمقارنة -كليـة التربيـة -جامعة جدة
المستخلص:
هتتدف هتتذا البحتتث علتتى عتترض أستتاليب تتتدريس الرياضتتياأ للصتتفوف األوليتتة فتتي
سنغافورة؛ ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحيان المنهج الوصفي بالمدخل النتوعي؛
وكانت أداة البحث المقابلة الشفهية المفتوحتة شتبه المقننتة؛ لعينتة اصتدية عتددها
( )12معلمتتاً؛ فتتي الفصتتل الدراستتي اليالتتث متتن العتتام الدراستتي  2015فتتي دولتتة
سنغافورة؛ واد تم تحليل البياناأ النوعية وفق النظرية المجذرة؛ باستخدام برنتامج
MAXQDA؛ وأسفر البحث عن عدد من النتائج؛ من أبرزها:
 .1تنوعت أساليب تدريس الرياضياأ للصتفوف األوليتة فتي ستنغافورة؛ ركتاأ علتى
تدريس المفهوم الرياضي ابل تطبيق القانون.
 .2جاطأ أبرز أساليب التدريس في سنغافورة متميلة فتي التتي :أستلوب المحستوف
التصتتويري المجتترد CPA؛ وأستتلوب النمتتوذج MODEL METHOD؛ وأستتلوب الحتتوار
المتنقل Talk Moves.
 .3وضتتوح عجتتراطاأ التتتدريس متتع تنتتوع الطرائتتق فتتي ستتنغافورة؛ واهتمتتام المعلتتم
السنغافوري باألسئلة السقراطية أثناط الحتوار؛ واالهتمتام بالتالميتذ األاتل تحصتيالً؛
من خال عرض الموضوعاأ لهم بطرائق تدريس مختلفة عتن أاترانهم فتي ااعتاأ
تدريس عالجية؛ يطدرتف فيها أفضل المعلمين خبرة وتمياًا في طرائق التتدريس؛ وال
يايد عدد التالميذ عن تسعة.
الكلمات المفتاحية :أساليب التدريس؛ الرياضياأ؛ سنغافورة.
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Abstract:
This research aimed to show methods of teaching mathematics for early
primary classes in Singapore. To achieve this goal, the researchers used
the descriptive approach qualitative entrance, the tool of the research
was open oral interview for a sample of 12 teachers in the third semester
of the year 2015 in singapore.The qualitative data were analyzed
according to Almujatharah theory, using MAXQDA program.
The research gave some results as:
1- Method of teaching mathematics for primary grades in Singapore
varied and focused on teaching the mathematical concept before
applying the rule
2-The most common teaching methods in Singapore are: CPA (concretephotographic – abstract) ,samples approach, talk and move.
3-Obvious teaching procedures with different ways in Singapore, the
Singapore teacher interested in Socratic questions during conversation
the caring of students by using different teaching methods in teaching
classes in which the experienced best teachers are teaching, in each
class, the number of students is no more than nine.
Key words: Methods of mathematics teaching, Singapore.

487

 1-1المقدمــة.
أضحى الرهان على ععداد المعلم في عصر االاتصاد المعرفي أمرًا بالف األهميتة فتي
الدو المتقدمة في التعليم؛ ويعد تطوير أداط المعلم محورًا رئيسًا من محاور تطوير
التعليم في أي دولة.
وحينمتتا تتنتتافس التتدو فتتي االهتمتتام بتتأداط المعلتتم ألنتته يطعتتد أداة التربيتتة األولتتى
ومنفتتذها؛ فهتتو متتترجم المنتتاهج الدراستتية علتتى وااتتع عملتتي وستتلوكي وعجرائتتي(.
عبدالمنعم؛ 1997؛ .)1
لقتتد اتجهتتت بوصتتلة المؤسستتاأ الدوليتتة المعنيتتة بالتربيتتة كاليونستتكو علتتى عقتتد
المؤتمراأ وعصتدار الوثتائق والتوصتياأ الخاصتة بتطتوير أداط المعلتم .كمتا تضتمنت
المؤتمراأ الدولية منذ أكير من عشرين عامًا؛ وتحديتدًا متا جتاط فتي توصتياأ متؤتمر
جنيف في دورته الرابعة واألربعين؛ عام  1994منح األولوية لتطتوير أداط المعلمتين؛
متتتن أجتتتل أن يتتتنعكس أثتتتره علتتتى المتعلمتتتين(.اليونستتتكو؛ 1994؛ )54؛ فعطقتتتدأ
المتتؤتمراأ الدوليتتة الخاصتتة بتعلتتيم الرياضتتياأ نظتتراً ألهميتتة هتتذه المتتادة؛ ومنهتتا
المتتؤتمر التتدولي العاشتتر لتعلتتيم الرياضتتياأ والمنعقتتد فتتي مدينتتة كوبنهتتاجن فتتي
التتدنيمارك عتتام  2012وكتتان عنوانتته :التطتتوراأ والتوجيهتتاأ الحدييتتة فتتي تعلتتيم
الرياضياأ في المرحلة اليانوية؛ وللنهتوض بتأداط المعلتم ينبغتي أن يتوجته التطتوير
ألستاليب وطرائتق التتتدريس التتي متتن خاللهتا يستتتطيع نقتل المعلومتتاأ علتى أذهتتان
التالميذ لتستقر في عقولهم ويمارستونها بأفعتالهم؛ عن الرياضتياأ تطعتد متن أعظتم
اإلنجازاأ البشرية؛ لذا ينبغي على األفراد تطويرها وتطتوير استتراتيجياأ تدريستها
لتنمية التفكير الرياضي ومهاراته (الشطناوي؛ 2005؛.)1
لقتد كشتفت الدراستاأ الستابقة العالاتة اإليجابيتة بتين أستاليب تتدريس الرياضتياأ
والتحصيل العلمي للتالميذ واكتساب المهاراأ؛ فقد أستفرأ دراستة (عتالوي؛ )2013
عن األثر اإليجابي ألساليب معلمي الرياضياأ على التحصيل العلمي للتالميتذ ومتدى
اكتسابهم للمهاراأ العملية؛ كما توصلت دراسة (السقاف؛  )2006علتى أثتر األستاليب
التدريبية التي يستخدمها المعلتم علتى اتجاهتاأ التالميتذ اإليجابيتة نحتو الرياضتياأ
وجاطأ دراسة (العيدي؛  )2014بأن أهم المهاراأ المؤثرة في أداط المعلم هي اختيتار
األساليب واالستراتيجياأ التدريسية.
وعذا كانتتت الدراستتاأ الستتابقة اتتد جتتاطأ بأهميتتة األستتاليب التدريستتية للرياضتتياأ
فينطلق هذا االهتمام من اهتمام دو العالم بالرياضياأ؛ حيث خصصت لها
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اختباراأ على مستوى العالم يتم ععدادها وتنفيذها والوصو الى نتائجها كتل ( )3أو
( )4ستتنواأ عبتتر لجتتان دوليتتة وجتتدأ شتتهرة واهتما ًمتتا عالم ًيتتا كمتتا هتتو معتتروف فتتي
التوجهاأ الدوليتة فتي الرياضتياأ والعلتوم TIMSS- Trends of the International
Mathematics and Science Studiesالمعتمتتدة متتن الرابطتتة الدوليتتة لتقتتويمالتحصتتيل التربتتوي ()IEA؛ والتتتي تطعقتتد كتتل ( )4ستتنواأ فتتي الرياضتتياأ والعلتتوم؛
وبرنتتامج التقيتتيم التتدولي للطلبتتة PISA_ Program for International Student
Assessmentالمعتمد من منظمتة التعتاون والتنميتة االاتصتادية ()OECD؛ والتذييطعقد كل ( )3سنواأ؛ وهي اختباراأ عالمية في الرياضياأ والعلوم والقراطة.
واد انضمت المملكة العربيتة الستعودية علتى اختبتاراأ TIMSSفتي ختر ( )4فتتراأ؛
وكانت نتائجها متدنية؛ حيث حصلت علتى ترتيتب فتي المراكتا الخمستة األخيترة بتين
التتدو المشتتاركة فتتي اختبتتاراأ الصتتف الرابتتع االبتتتدائي بينمتتا حصتتلت علتتى المركتا
األخير بين الدو المشاركة في اختبتار الرياضتياأ فتي الصتف اليتامنIEA,2015)( .؛
(الشمراني والشمراني والرصان والدرداني؛ .)1438
في الوات الذي احتلت بعض دو العالم المركا األو سنواأ عديدة؛ ميل ستنغافورة
وكوريا الجنوبية؛ وتكررأ تلك الصدارة لدولة سنغافورة في صتفوف متعتددة؛ وهتذا
التكرار ليس مصادفة بل نتيجة عوامل واوى مطؤثرة؛ من أهمهتا كمتا أكدتته األبحتاب
العلمية أداط المعلم في سنغافورة؛ فبفضل مدرسي سنغافورة يتبوأ طلبة سنغافورة
أعلى المراتب في العالم( .الدخيّل؛ 2015؛ .)170
لقد أكدأ نتائج ( ) PISAأن المعلمتين هتم العناصتر األكيتر أهميتة فتي تتوفير تعلتيم
عالي الجودة (التدخيّل؛ 2015؛ )174؛ وفتي الواتت ذاتته أكتدأ الدراستاأ العلميتة أن
مستتتتوى أداط معلتتتم الرياضتتتياأ فتتتي المملكتتتة العربيتتتة الستتتعودية متتتنخفض جتتدًا
(الاهراني؛  )1430؛ ويحتتاج علتى تطتوير متن ختال خبتراأ بعتض التدو المتقدمتة؛
وتايد األهمية فيما يخص تطوير أساليب التدريس في المقرراأ العلمية التي يغلتب
عليها الموضوعاأ التجريدية ميل الرياضياأ؛ تشير الدراساأ علتى أن األستاليب التتي
يستخدمها المعلم هي حجر الااوية في العملية التعليمية (الرويلي؛ .)2013
من هنا كانت هذا البحث بعنوان :أستاليب تتدريس الرياضتياأ للصتفوف األوليتة فتي
سنغافورة.
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 2-1مشكلة البحث.
جاطأ دراسة (الاهراني؛ 1430؛  )197أن أداط معلمتي الرياضتياأ ضتعيف؛ وأستفرأ
نتائج دراسة (المغيرة؛  )1432أن األداط التدريستي لمعلمتي الرياضتياأ ضتعيف؛ كمتا
جاط فتي نتائجهتا أن أداط معلمتي الرياضتياأ فتي االستتراتيجياأ التدريستية متوستط
بينما بلف في التقويم ضعيفاً.
وفتتي الواتتت ذاتتته كشتتفت دراستتة (الخليتتف؛  )1431أن أداط معلتتم الرياضتتياأ فتتي
المرحلة المتوسطة يتراوح بين مستوى ضعيف على متوسط؛ كما أن مهارتي التفكير
اإلبداعي أثناط طرح األسئلة؛ واستتخدام الموااتف التعليميتة فتي بعتض التدروف لتم
تتحقق.
وأشارأ عدد من الدراستاأ علتى تتدني فهتم التالميتذ لمتادة الرياضتياأ فتي المملكتة
العربية السعودية وتحديداً فرع األعداد والعملياأ عليها (العبسي؛ )2008؛ (الحربتي؛
.)2012
كمتا توصتلت الدراستة الدوليتة للعلتوم والرياضتياأ ( TIMSS 2003, TIMSS 2007,
)TIMSS 2011,TIMSS 2015التتتي أكتتدأ انخفتتاض مستتتوى أداط طتتالب وطالبتتاأ
المملكتتة العربيتتة الستتعودية بدرجتتة كبيتترة فتتي الرياضتتياأ؛ مقارنتتة بالمتوستتطاأ
العالميتتة؛ فتتي التتدوراأ األخيتترة متتن االختبتتاراأ الدوليتتة ()IEA,2015؛ و(الشتتمراني
و خرون؛  )1438وكان من أبترز توصتياأ هتذه الدراستاأ التأكيتد علتى أهميتة ععتداد
المعلم وتدريبه وععادة النظر في األساليب المتبعة متن ابتل المعلمتين فتي تتدريس
الرياضياأ(.الخليف؛ 1431؛ ج)؛ (العناي؛ 2013؛ .)471
كما أظهر استطالع الرأي الذي اام به الباحيان من خال وسائل التواصتل االجتمتاعي
لمعلماأ ومشرفاأ الرياضياأ فتي محافظتة جتدة وعتددهن ( )150معلمتة ومشترفة
االستبانة لمجموعة عتن أن أداط معلتم الرياضتياأ فتي الميتدان؛ وكتان مستتوى األداط
ضعيف على متوسط وال يراى للمأمو ؛ كما أكد استطالع الرأي أن القصور فتي األداط
نابع من أمور أهمها :عخفااه في اإلدارة الصفية؛ وجذب الطلبة للرياضياأ.
ومتتن ختتال خبتترة البتتاحيين فتتي تتتدريس الرياضتتياأ وتخصصتتهما فتتي هتتذا المجتتا
وعملها في تدريس الرياضياأ في مراحل مختلفة في التعليم استشعرا مشتكلة فتي
ضعف أداط معلم الرياضياأ.
ومما سبق فإن السؤا الرئيس لهذه الدراسة هو:
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ما أساليب تدريس الرياضياأ للصفوف األولية في سنغافورةا
 3-1أهداف البحث.
يتميتتل هتتدف البحتتث فتتي تعتترف أستتاليب تتتدريس الرياضتتياأ للصتتفوف األوليتتة فتتي
سنغافورة.
 4-1أهمية البحث.
يستمد البحث أهميته من:
 )1تصميم بترامج تدريبيتة لتطتوير المعلمتين فتي أستاليب تتدريس الرياضتياأ فتي
ضوط الخبرة السنغافورية.
 )2توجيه مصممي مقرراأ الرياضياأ على تطوير أدلة معلمي الرياضتياأ فتي ضتوط
الخبرة السنغافورية.
 )3تاويد مشرفي الرياضياأ بأبرز االتجاهاأ الحديية في أساليب تعليم الرياضياأ.
صنّاع القرار في وزارة التعليم باألستاليب الجديتدة فتي تتدريس الرياضتياأ
 )4تاويد ط
متتن أجتتل رفتتع وتحستتين تحصتتيل طتتالب المملكتتة العربيتتة الستتعودية فتتي اختبتتاراأ
TIMSSوالتحضير الختباراأ PISA؛ وبالتتالي التقتدم فتي احتتال مراكتا أفضتل فتي
الدوراأ القادمة من هذه االختباراأ بعون اهلل.
 )5يفيد البحث مخططي المناهج؛ والباحيين في مجا تعليم وتعلتم الرياضتياأ فتي
تطوير وععداد برامج مقترحة من شأنها اكتساب مهاراأ التدريس لدى المعلمين فتي
مختلف مراحل التعليم.
 )6يمكتتن أن تييتتر نتتتائج هتتذا البحتتث اضتتايا بحييتتة أختترى خاصتتة باكتستتاب مهتتاراأ
التدريس لمعلمي الرياضياأ في كافة المراحل التعليمية.
 5-1حدود البحث.

 )1الحدود الموضوعية:
ااتصر هذا البحث على التعرف على وااع أداط معلم الرياضتياأ فتي أستاليب التتدريس
داخل الحجرة الدراسية في:
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أ -موضوعاأ الجبر.
ب -الصفوف األولية في المرحلة االبتدائية.
 )2الحدود الزمانية:
تمت معايشتة الستيام وعجتراط التطبيتق الميتداني ألداة البحتث فتي الفصتل الدراستي
اليالث من العام الدراسي 2015م
 )3الحدود المكانية:
تم تطبيق البحتث علتى عينتة اصتدية لمعلمتي الرياضتياأ فتي المتدارف الحكوميتة
للبنين والبناأ في مدينة سنغافورة.
 )4المشاركون في البحث:
معلمو المرحلة االبتدائية في المدارف الحكومية في دولة سنغافورة الذين يقومتون
بتدريس الرياضياأ للصفوف األولية.
 6-1مصطلحات البحث.
معلم الرياضيات في المرحلة االبتدائية:
يطعتترف (العنتتاي ؛ 2013؛  )7معلتتم الرياضتتياأ بأنتته المعلتتم المكلتتف متتن ابتتل عدارة
مدرسته االبتدائية بتتدريس مقترر الرياضتياأ؛ بصترف النظتر عتن درجتته العلميتة؛
وطبيعة ععداده؛ وتخصصه األكاديمي.
أساليب تدريس الرياضياأ :نعني بها عجرائيًتا طترم التتدريس التتي يتتم متن خاللهتا
نقتتل المتتادة العلميتتة متتن المعلتتم (المرستتل)؛ لضتتمان وصتتولها علتتى عقتتل التلميتتذ
(المستقبل)؛ بأسهل طريقة؛ وأسرع وات ممكن.
مبررات اختيار معلم الرياضيات للصفوف األولية.
تم اختيار معلم الرياضياأ لهذه المرحلة لعدة مبرراأ وهي كالتالي:
( )1تميل بداية السلم التعليمي الرسمي.

( )2تتبنى سنغافورة النظرية البنائية في مقرراتها المدرستية؛ وبالتتالي تميتل هتذه
المرحلة بداية تشكل المفاهيم الرياضية لدى التلميذ.

492

( )3تعتتد مرحلتتة أساستتية للبنتتاط المعرفتتي الرياضتتي؛ تتشتتكل فيهتتا مهتتارة التلمي تذ
الرياضية التي يكتسبها من المعلم والتتي يتتم اياستها فتي الصتف الرابتع باختبتاراأ
TIMSSالدولية.

مبررات اختيار دولة سنغافورة.
 )1المراكا المتقدمة التي احتلتها في عدد من االختباراأ الدولية:
أ) حصتلت علتتى مراكتتا متقدمتة فتتي TIMSS-االختبتتاراأ الدوليتة لتقتتويم التوجهتتاأ
الدولية فتي دراستة الرياضتياأ والعلتوم -لطلبتة الصتف الرابتع واليتامن متن التعلتيم
األساسي خال عقدين من الامن؛ بدأأ منذ عام  1995حتتى عتام ( 2015الشتيخي؛
2012؛ IES,1995), (IES, 1999), (IES,2003), (IES,2007), (IES, ( )42 -41
2011),(IES,2015).
ب) حصلت في اختباراأ ( )PISAالدولية على المراكا األولى (التدخيل؛ 2015؛ )150؛
()OECD,2016
) 2حاز النظام التعليمي عموماً في سنغافورة على المرتبة  3عالمياً متن بتين أفضتل
النظم التعليمية في العالم في المهاراأ المعرفية والتحصيل العلمي حستب تصتنيف
بيرسون للختدماأ التعليميتة فتي تقريرهتا عتن التعلتيم عتام 2014م-وفقًتا لبيانتاأ
وحدة اإلكونوميست للمعلوماأPEARSON, 2014).( .
 1-7منها البحث.
استتتخدم الباحيتتان المتتنهج الوصتتفي بالمتتدخل النتتوعي نظ ترًا التستتااه متتع طبيعتتة
الدراسة وعجراطاتها .ويعرف ذلك المنهج بأنه المنهج الذي يرد الظاهرة التعليمية علتى
سيااها الوااعي وعطارها اليقافي لمعرفة األستباب الحقيقيتة التتي أدأ علتى تكوينهتا
وتطورها بالوضع الذي هي عليه وات دراستها( .بكر؛ 2003؛ .)14

واد استخدم الباحيان المنهج الوصفي خال وصف أداط معلم الرياضياأ فتي أستاليب
تدريس الرياضياأ كما هو في الوااع.
أداة البحث :المقابلة المفتوحة شبه المقننة.
مجتمع الدراسة :معلمو ومعلماأ المدارف االبتدائية الحكومية في مدينة سنغافورة.
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العينة :عينتة اصتدية متن معلمتي ومعلمتاأ متدارف المرحلتة االبتدائيتة فتي مدينتة
سنغافورة؛ حيث أكد خبراط البحث النوعي أنه ينبغي على الباحتث أن يجتري مقابالتته
متتع عينتتة اصتتدية يمتلكتتون المعرفتتة أو المعلومتتاأ التتتي يرغتتب فتتي الواتتوف علتتى
طبيعتها (بيبر وليفي؛ 2011؛ .)219
ثانياً :اإلطار النظري والدارسات السابقة.
 1-2الرياضيات المدرسية.
 1-1-2تعريف الرياضيات المدرسية.
تعددأ تعاريف الرياضياأ؛ دون أن يصل المختصتون علتى تعريتف واحتد مقبتو عنتد
الجميع (المغيرة؛ 1989؛ )20؛ ومن هذه التعتاريف متا يتأتي( :أبتو زينتة 1987؛ )15؛
(عقيالن؛ 2000؛ .)11
( )1طريقة ونمط في التفكير تنظم البرهان المنطقي؛ وتقترر نستبة احتمتا صتحة
فرضية أو مسلمة.
( )2دراسة األنماط في األفكار؛ وما يتضمنه من األعداد واألشكا والرموز.

( )3طريقة تنظيم وتركيب وتحليل مجموعة من المعلوماأ.
( )4هي العلم المجرد الذي يشتمل على الهندسة والحساب والجبر.
ولعتتل ستتبب اختتتالف تعتتاريف الرياضتتياأ المدرستتية بتتين المختصتتين؛ هتتي المنطلتق
األساسي الذي يطعرّف منه المختص الرياضتياأ؛ فمتن ينطلتق متن كونهتا علتم يركتا
على الفروع والتخصصاأ داخلها؛ ومن ينطلق من كونها أسلوب وطريقة يركتا علتى
مهماتها.

 2-1-2أهمية الرياضيات المدرسية.
يتترى (المنتتوفي؛ 2013؛ )5؛ أن موضتتوعاأ الرياضتتياأ المدرستتية تعتتد مهمتتة لعتتدة
أسباب؛ منها:
( )1تنمية وتطوير الفكر الرياضي عمومًا؛ والربط بين مجاالأ الرياضتياأ المختلفتة؛
وتعميق فهم وعدراك الطالب لها كابتكار عنساني.

( )2تنمية مهاراأ التفكير والتحليل؛ كأساف لتنمية استبصاراأ جديدة.
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 3-1-2أهداف تدريس الرياضيات المدرسية.
تختلف أهداف تدريس الرياضياأ من عصر على عصتر؛ بستبب التطتوراأ والتغيتراأ؛
وترى اليونسكو أن أهم األهداف العامة التي ينبغي أن تحققها الرياضياأ المدرستية
متعددة؛ منها( :أبو عقيل؛ 2014؛ .)28
( )1فهم مادة الرياضياأ على أنها مادة للتطور والنمو.
( )2تنمية ادرة التلميذ على دراسة الرياضياأ ذاتياً.
( )3التمتع بالقيم الجمالية للرياضياأ.

( )4فهم التلميذ التطبيقاأ العلمية للرياضياأ.
( )5مساعدة الطالب في التعامل في حياته العامة.
( )6فهم وتفسير بعض الظواهر الطبيعية.
( )7اكتساب التلميذ عاداأ عيجابية ميل :الداة؛ التنظيم؛ الترتيب؛ الصبر.
ويرى (محمود؛ 2015؛  .)91أن من األهداف العامة لتدريس الرياضياأ ما يأتي:

( )1مسايرة العصر وفهم تطوراته العلمية.
( )2ربط فروع الرياضياأ بالعلوم األخرى والحياة اإلنسانية.
( )3تشجيع وتعليم التفكير المنطقي االستنتاجي؛ وتنمية القدرة على االبتكار.
( )4تشجيع أسلوب حل المشكالأ والبحث؛ والتشتجيع علتى تكترار المحاولتة للوصتو
على الصواب.
( )5البحث عن بدائل للحلو ؛ وتنمية مهارة اختيار البديل األفضل.
أما أهداف تدريس الرياضياأ المدرستية فتي الصتفوف األوليتة؛ فمتعتددة؛ منهتا(:أبتو
عقيد؛ 2014؛ .)30
( )1التعرف على المفاهيم والمصطلحاأ الرياضية األساسية.
( )2عكساب مهاراأ العد بطريقة الفهم؛ والبعد عن التلقين.
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( )3تنمية ادرته في استخدام الحقائق العلمية.
( )4استخدام األسلوب المنطقي في التعامل مع المشكالأ وحلولها.

( )5االعتماد على النفس؛ وحسن التصرف في الموااف المختلفة.
 4-1-2مجاالت الرياضيات المدرسية.
نظرًا ألن هذا البحث يختص بأداط معلتم الرياضتياأ فتي دروف الجبتر فتي الصتفوف
األولية أخصه بالذكر؛ والجبر يطعد فرعًا من فروع علتم الرياضتياأ؛ وأتحتدب فتي هتذا
الموضوع عن الجبر ضمن الرياضياأ المدرسية كمجا من مجاالتها؛ وما ينبغي على
الطالب أن يتعلمه في دروف الجبر في الصفوف األولية.
يرى (المنوفي؛ 2013؛ )14؛ أنه يجب على التلميتذ أثنتاط دراستته فتي مرحلتة ريتاض
األطفا على الصف الياني االبتدائي أن:
( )1ينظم ويصنف ويرتب األعداد والخصائص األخرى.
( )2يتعرف ويصف ويكمل األنماط العددية البسيطة.
( )3يحلل كيف يمكن توليد أنماط التكرار والايادة.
( )4يوضح المبادل العامة والخواص للعملياأ.
( )5يستخدم تمييالأ محسوسة مصورة لتطوير فهم األشكا الرماية.
( )6ينمذج موااف الجمع والطرح بالصور والرموز.
( )7يصف التغيير النوعي والعددي.

 5-1-2مداخل تدريس الرياضيات المدرسية.
من أهم المداخل التدريسية لتطوير الرياضياأ المدرسية المداخل التية:
 1-5-1-2مدخل تعليم الرياضيات الواقعية.
(أ) تعريف المدخل الوااعي:
يطعد المدخل الوااعي من مبادل النظرية البنائية؛ التي يطراعى فيها خصائص البيئة
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اليقافيتتة للمجتمتتع؛ ويحقتتق نتتواتج اائمتتة علتتى التعلتتيم ذي المعنتتى؛ وبنتتاط الفهتتم
واستتتبدا األفكتتار الخاطئتتة بمتتا هتتو صتتحيح (الخليلتتي؛ 2004؛ )252؛ ويعتترف هتتذا
المدخل بأنته تصتميم فعتا يتربط المعرفتة اليوميتة والتعلتيم المدرستي متن ختال
مشاركة الطالب بأنشطة وااعيتة فتي الصتف؛ تحفتاهم لالكتشتاف وحتل المشتكالأ
التي تواجههم.)Rahm, 2003).
ب) مزايا المدخل الواقعي:
يتميا المدخل الوااعي بماايا من أهمها( :غرزان؛ 1437؛ .)39-37
( )1زيادة دافعية التلميذ؛ وجعتل التتعلم ذو معنتى وفائتدة عتن طريتق ربطته بالحيتاة
اليومية.
( )2يساعد على حل المشكالأ؛ وياود المتعلم برؤية موسعة.
( )3ينمتتي اتتدرة التالميتتذ علتتى اتختتاذ القتترار فتتي حيتتاتهم اليوميتتة بطريقتتة علميتتة
مناسبة.
( )4يراعي احتياجاأ األفراد ومتطلباتهم ويؤدي على زيادة التحصيل الدراسي.
( )5يستتهم فتتي تنميتتة القتتدراأ العقليتتة والخبتتراأ الحياتيتتة؛ كمتتا يستتهم فتتي تنميتة
التفكير النااد.
 2-5-1-2المدخل التاريخي.
(أ) تعريف المدخل التاريخي
هو التنظيم الخاص الذي ينااع عناصر موضوع ما؛ أو مفهوم جديد؛ باالعتماد على
الخلفية الرياضية التاريخية.
(ب) مزايا استخدام المدخل التاريخي
ترى (سالمان؛ 2015؛  )46أن أهم ماايا المدخل التاريخي ما يأتي:
( )1يسهم في تنمية مهاراأ التفكيتر العلمتي؛ وتنميتة الميتو العلميتة؛ وتقتدير دور
العلم والعلماط.
( )2يوضح تطوير المفاهيم من خال التتبع التاريخي في مراحله المختلفة.
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( )3ينمي الجانب الوجداني ويؤكد على عالاة الفرد بالعلم المحيط به.
( )4يوضح طرم تفكير العلماط من خال تتبتع مستاراأ تفكيترهم؛ وطترم بحتوثهم؛
من أجل االاتداط بهم.
( )5المدخل التكنولوجي.
 3-5-1-2المدخل التقني.
(أ) تعريف المدخل التقني.
طريقة للتفكير في التعليم والتعلم بأسلوب منظم يساعد التالميذ على التعامتل متع
متطلبتتاأ العصتتر؛ والتعامتتل متتع االنفجتتار المعرفتتي؛ والمنجتتااأ العلميتتة المتالحقتة.
(السيد؛ 1994؛ .)2
(ب) مزايا استخدام المدخل التقني.
( )1توفير أنشطة تعليمية تجعل التالميذ أكير مشتاركة؛ متن ختال لعتب العديتد متن
األدوار في تلك التمارين.
( )2تنمية مهاراأ التالميذ من خال أسلوب حل المشكالأ؛ وصياغة الحلو البديلة.
( )3عيجابية التلميذ وعتاحة الفرصة له ليكتشف ويجترب ويقتيم أعمالته؛ وينتااع راط
الخرين.
( )4تنمية القدرة على اإلبداع من خال الخبراأ التي يعيشها التالميذ التي يقتل فيهتا
التوجيتته؛ ويايتتد فيهتتا مستتؤولية التلميتتذ ودوره فتتي ممارستتة هتتذه الخبتترة( .الستتيد؛
1994؛ .)7

 2-2الدراسات السابقة.
بعد مراجعة اواعد البياناأ وبعض مراكا البحث في الجامعاأ والمكتباأ لم يتوصتل
الباحيان على دراسة مباشرة تتصل بموضوعهم؛ ووجدا أن أارب الدراساأ هي:
دراستتة (النتتذير؛  )2005بعنتتوان( :مطابقتتة معتتايير ( )NCTMعلتتى وثيقتتة متتنهج
الرياضياأ في المملكة العربية السعودية للمرحلتة المتوستطة فتي مجتالي الهندستة
والقياف؛ والمواطمة بينهما) ؛ والتتي هتدفت علتى بنتاط معيتار لتقتويم األداط التعليمتي
لمعلمي الرياضياأ للمرحلة المتوسطة؛ ثم تقويمهم بهذا المعيار لتطوير تدريس
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دراســة ( (Kwang, 2007بعنتتوان ( :أستتلوب النمتتوذج :اتتدرة تالميتتذ الصتتف اليالتتث
االبتتتدائي علتتى استتتعما النمتتاذج لتمييتتل المستتائل اللفظيتتة وحلهتتا)؛ هتتدفت هتتذه
الدراسة على التعرف على ادرة تالميذ الصتف اليالتث ابتتدائي علتى استتعما النمتاذج
لتمييل المسائل اللفظية وحلها؛ واد استتخدمت الدراستة المتنهج الوصتفي التحليلتي
(كمي وكيفي) ؛ وكانت أداتهتا المقابلتة واالختبتار؛ طبقتت علتى تالميتذ الصتف اليالتث
االبتدائي؛ واد أظهرأ الدراسة مجموعة من النتائج منها :أن أكير من نصف التالميتذ
استخدموا النماذج لحل المسائل اللفظية؛ كما أظهرأ الدراستة التة استتيعاب بعتض
التالميذ لصيف اللغة الرياضية.
دراسة (  (HO, 2007بعنوان( :استخدام تاري الرياضياأ كمنهجية في تعلتيم وتعلتم
الرياضياأ في ستنغافورة) ؛ هتدفت هتذه الدراستة علتى استتعراض تتاري الرياضتياأ
ومحاولة الوصو على منهجية في تعليم وتعلتم الرياضتياأ فتي ستنغافورة وبخاصتة
في المدارف اإلعدادية؛ واستخدم الباحتث المتنهج التتاريخي الوصتفي عبتر مجموعتة
متنوعتتة متتن االختبتتاراأ بعتتد أن اتتام بتتتدريس الطتتالب ( )12أستتبوعًا عتتام 2007
بالمنهجية التي توصل عليها؛ واد أسفرأ الدراسة عن نتائج من أهمهتا جتدوى تنفيتذ
المنهجية مع الة المخاطر وتحقيقها ثارًا عيجابية على عملياأ التعليم والتعلم.
دراسة (  (Yin, 2009بعنوان( :دور الوسائل البصرية في حل المشكالأ الرياضية في
المرحلتة االبتدائيتة) هتدفت هتذه الدراستة علتى التعترف علتى دور استتخدام الوستتائل
البصتترية فتتي حتتل المشتتكالأ الرياضتتية لطتتالب المرحلتتة االبتدائيتتة؛ واتتد استتتخدم
المنهج الوصفي متن ختال أداة المقابلتة متع مجموعتة اصتدية متن تالميتذ المرحلتة
االبتدائية.
وأسفرأ الدراسة عن نتائج من أبرزها العالاة اإليجابية بين الوسائل البصرية وحتل
المشكالأ الرياضية في المرحلة االبتدائية.
دراسة (العويشق )2009 ،بعنتوان( :برنتامج تتدريبي مقتترح لمعلمتي الرياضتياأ فتي
المرحلتتة االبتدائيتتة حتتو استتتراتيجياأ حتتل المستتألة وفاعليتتته فتتي أدائهتتم وتنمي تة
مهاراأ التفكير فوم المعرفي والتحصتيل لتدى طالبهتم)؛ هتدفت هتذه الدراستة علتى
ااتتتراح برنتتامج تتتدريبي مقتتترح لمعلمتتي الرياضتتياأ فتتي المرحلتتة االبتدائيتتة حتتو
استراتيجياأ حل المسألة وفاعليته في أدائهم وأداط طالبهم فتي حتل المستألة؛ وفتي
تنميتتة مهتتاراأ التفكيتتر فتتوم المعرفتتي لتتديهم؛ واتتد استتتخدم الباحتتث المتتنهج شتتبه
التجريبيPre-Test, Post- Test, Control Group Design) ( :كما استخدم مجموعتة
من األدواأ شملت المالحظة واالختبار ومقياف مهاراأ التفكير فوم المعرفي؛
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واتتد استتتخدم الباحتتث المتتنهج شتتبه التجريبتتيPre-Test, Post- Test, Control ( :
)Group Designكمتتا استتتخدم مجموعتتة متتن األدواأ شتتملت المالحظتتة واالختبتتار
ومقياف مهاراأ التفكير فوم المعرفي؛ واد طبقت هذه األدواأ على عينة عشوائية
من معلمي الرياضياأ فتي الريتاض بلتف عتددهم ( )60معلمًتا متن معلمتي الصتفوف
العليا بالمرحلة االبتدائية وتالميذهم الذين بلتف عتددهم ( )599طالبًتا؛ واتد أستفرأ
هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج من بينها :وجتود فتروم دالتة عحصتائيًا فتي أداط
المعلمين فتي تتدريس حتل المستألة؛ ونمتو مهتاراأ التفكيتر فتوم المعرفتي لصتالح
المجوعة التجريبية؛ كما أظهرأ النتائج فاعليتة البرنتامج التتدريبي المقتترح فتي أداط
المعلمين في تدريس حل المسألة؛ وفي تنمية مهتاراأ التفكيتر فتوم المعرفتي لتدى
طالبهم؛ وفي أدائهم في حل المسألة.
دراســة ) ،(Patnam,2013بعنتتوان( :العوامتتل ذاأ االرتبتتاط بتحصتتيل التالميتتذ فتتي
الرياضياأ دراسة مقارنة بين الوالياأ المتحدة األمريكية وبعض الدو استتنادًا علتى
نتائج )TIMSS 2007هدفت هذه الدراسة على مقارنة تحصيل طالب الرياضياأ فتي
جمهوريتتة ستتنغافورة و( )4دو أختترى فتتي الصتتف اليتتامن فتتي موضتتوعاأ المرتبطتتة
بالمحتوى العددي والجبر والهندسة؛ واتبعت الدراستة المتنهج الوصتفي وكانتت أداتهتا
نتائج تقرير االختباراأ الدولية TIMSSعام  2007وكانت عينتة الدراستة متن طتالب
الصف اليامن بوااع ( )150مدرسة من كتل دولتة متن دو المقارنتة وأظهترأ نتتائج
الدراستتة تفتتوم جمهوريتتة ستتنغافورة وكوريتتا والصتتين علتتى الواليتتاأ المتحتتدة فتتي
الموضوعاأ المرتبطة بالمحتوى العددي والجبر والهندسة.
دراســة (الســلولي والخالــدي ،)2013 ،بعنتتوان( :وااتتع الممارستتاأ التدريستتية لتنميتتة
مهاراأ الحس العددي لدى تلميذاأ الصف السادف االبتتدائي)؛ هتدفت الدراستة علتى
التعرف على وااع الممارساأ التدريسية لمعلماأ رياضياأ الصف السادف االبتتدائي
ومستتوى أداط تلميتتذاأ الصتتف الستتادف االبتتدائي لمهتتاراأ الحتتس العتتددي؛ واتبعتتت
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وكانت أدواأ البحث بطااة مالحظتة ألداط معلمتاأ
رياضتتياأ الصتتف الستتادف؛ واختبتتار وبطااتتة مقابلتتة لتلميتتذاأ الصتتف الستتادف
االبتتتدائي؛ وتكونتتت عينتتة الدراستتة متتن معلمتتاأ الصتتف الستتادف االبتتتدائي بمدينتة
الرياض في ( )19مدرسة حكوميتة ومتوستط عتددهم ( )20معلمتة؛ و( )400تلميتذة
متتن تلميتتذاأ الصتتف الستتادف االبتتتدائي فتتي ( )19مدرستتة حكوميتتة؛ طبقتتت أدواأ
البحث خال العام الدراسي 1432هتت1433 -هتت؛ وأستفرأ نتتائج الدراستة عتن عتدة
نتائج منها :أن أداط المعلماأ التدريسي للسلوكياأ التدريسية المستاهمة فتي تنميتة
مهاراأ الحس العددي كان متوسطًا على بطااتة المالحظتة؛ كمتا أنته ال توجتد فتروم
ذاأ داللة عحصائية في ممارساأ معلماأ الرياضتياأ لتنميتة مهتاراأ الحتس العتددي
تبعًا لمتغير المؤهل الدراسي؛ وال توجد فروم تبعًا لسنواأ الخدمة التدريسية.
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دراسة ) ،(Reynolds, 2015بعنوان( :رياضياأ سنغافورة :دراستة طوليتة لرياضتياأ
سنغافورة في عحدى المتدارف متن عتام  2007علتى )2012؛ هتدف الدراستة التعترف
علتتى التحصتتيل العلمتتي لطتتالب الرياضتتياأ فتتي جمهوريتتة ستتنغافورة فتتي المرحلتتة
االبتدائية منذ تطبيتق برنتامج الرياضتياأ عتام  2007علتى عتام 2012؛ واستتخدمت
الدراسة المنهج الوصفي؛ وكانتت أداتته االختبتار القبلتي والبعتدي واتد تكونتت عينتة
البحث من ( )50طالباً تم اختيارهم عشوائياً و( )30طالباً تتم اختيتارهم وفتق العينتة
القصتتدية؛ وتمتتت المقارنتتة بتتين مجمتتوعتين متتن الطتتالب التتذين طبقتتت علتتيهم
الرياضياأ الجديدة ومجموعة درسوا وفق الرياضياأ القديمة؛ وكانت النتتائج لصتالح
رياضياأ عام  2007بنسبة ادرها ( )%11للتذين طبتق علتيهم البرنتامج متن الصتف
اليالث بينما زادأ النسبة علتى حتوالي ( )%15لمتن طبتق علتيهم البرنتامج متن الصتف
األو .
دراســة (الغامــدي1436 ،هـــ) بعنتتوان( :تقتتويم األداط التدريستتي لمعلمتتي الرياضتتياأ
بالصف الخامس االبتتدائي فتي ضتوط استتراتيجية حتل المشتكالأ بمدينتة الطتائف)؛
وكتتان هتتدف البحتتث تقتتويم األداط التدريستتي لمعلمتتي الرياضتتياأ بالصتتف الختتامس
االبتدائي في ضوط استراتيجية حل المشكالأ بمدينة الطائف وتقديم تصور مقتترح
لتطوير مستوى أدائهم؛ واد استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي؛ كما استتخدم
أداة المالحظة التي اام ببنائها في ضوط استتراتيجية حتل المشتكالأ؛ وتتم تطبيقهتا
على عينة من معلمي الرياضياأ للصف الخامس االبتدائي في مدينة الطائف بلغتت
( )37معلمًتتا؛ وأستتفرأ الدراستتة عتتن مجموعتتة متتن النتتتائج متتن أبرزهتتا :أن األداط
التدريسي لمعلمي الرياضياأ عينة البحث لمهتاراأ الخطتواأ األربتع لحتل المشتكالأ
الرياضية كان متوستطًا؛ وهتي نتيجتة تتد علتى وجتود اصتور فتي األداط التدريستي
لعينتتة الدراستتة؛ كمتتا أن أداط معلمتتي عينتتة البحتتث كتتان متوس تطًا لخطتتوتي التنفيتتذ
والتخطيط المشكلة الرياضية؛ بينما كان أداؤهتم منخفضًتا فتي خطتوة التحقتق متن
صحة حل المشكلة الرياضية.
دراســة (القحطــاني ،)2016 ،بعنتتوان( :نظتتام تقتتويم طتتالب المرحلتتة االبتدائيتتة فتتي
جمهورية سنغافورة ومتدى االستتفادة منته فتي المملكتة العربيتة الستعودية)؛ والتتي
هتتدفت علتتى التعتترف علتتى نظتتام تقتتويم طتتالب المرحلتتة االبتدائيتتة فتتي جمهوريتتة
ستتنغافورة ومتتدى االستتتفادة منهتتا فتتي المملكتتة العربيتتة الستتعودية؛ اعتمتتدأ هتتذه
الدراسة على المنهج الوصفي المقارن بمدخل جورج بيربداي؛ وأسفرأ نتائجهتا عتن
أن نظتتام التقتتويم فتتي ستتنغافورة يتمحتتور حتتو ثتتالب اواعتتد هتتي :عتقتتان اللغتتة
اإلنجلياية؛ واللغة األم؛ والرياضياأ .وأن االختباراأ التحريرية من الصف اليالث حتى
الصف السادف ابتدائي يتم توزيع الدرجاأ من  100درجة على التقويم البديل
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واالختباراأ التحريرية؛ وخلصت الدراسة على أن الطالب في الصف الستادف ابتتدائي
ال يتخرج من المرحلة االبتدائية عال باختبار وطني PSLEيقوم به مجلس االمتحانتاأ
والتقويم في سنغافورة (SEAB).
كما أسفرأ الدراسة عن أن أهتم العوامتل التتي ستاعدأ علتى نجتاح البرنتامج كفتاطة
معلمي الرياضياأ في سنغافورة.
التعليق على الدراسات السابقة:
 )1أوجـه الشـبه :يتشتابه البحتث الحتالي متع دراستة ( (Kwang, 2007ودراستة ( Yin,
)2009فتتي استتتخدامها المتنهج النتتوعي وأداة المقابلتتة المفتوحتة؛ وتناولهمتتا للصتتف
اليالتتث االبتتتدائي؛ بينمتتا يتشتتابه متتع دراستتة ( )HO, 2007فتتي منهجيتتة تتتدريس
الرياضتتياأ فتتي ستتنغافورة؛ كمتتا يتشتتابه متتع دراستتة (الستتلولي والخالتتدي؛ )2013؛
ودراسة (الغامدي؛ 1436هت) في تناولها أداط معلمي الرياضياأ في المملكتة العربيتة
الستتعودية؛ كمتتا يتشتتابه متتع دراستتة (الستتلولي والخالتتدي؛  )2013فتتي استتتخدام أداة
المقابلة؛ ويتشابه مع دراسة (القحطاني؛  )2016في استخدام المنهج المقارن.
 )2أوجه االختالف :يختلف البحث الحالي عتن معظتم الدراستاأ الستابقة فتي االعتمتاد
على المدخل النوعي في تحليل بياناأ المعلم السنغافوري أثناط تدريسته الرياضتياأ
للصفوف اليالب األطو في سنغافورة؛ واستخدامه ألداة المقابلتة المفتوحتة المتعمقتة
مع المشاركين من المعلمين في سنغافورة.
كما يختلف البحث الحالي عن دراسة ((HO, 2007في أنها ركاأ على استخدام تتاري
الرياضياأ كمنهجية في تعليم وتعلم الرياضياأ في سنغافورة؛ بينما البحتث الحتالي
يركا على األساليب التدريسية التي يستخدمها المعلم السنغافوري .
ويختلف البحث الحالي عن دراسة (القحطتاني؛  )2016كونته هتدف علتى دراستة وااتع
أداط معلم الرياضياأ للصفوف األوليتة ألستاليب التتدريس المستتخدمة أثنتاط الحصتة
الدراسية من أجل تطويره؛ بينمتا هتدفت الدراستة الستابقة علتى التعترف علتى نظتام
تقويم طالب المرحلة االبتدائية في جمهورية ستنغافورة ومتدى االستتفادة منهتا فتي
المملكة العربية السعودية.
 )3مدى استفادة البحث الحالي من الدراسات السابقة :استفاد البحث الحالي من دراستة
( )HO, 2007في وصف أداط معلم الرياضياأ في سنغافورة .كما استتفاد متن دراستة
(السلولي والخالدي؛ )2013؛ ودراسة (الغامدي؛ 1436هت)؛ عند عثباأ مشكلة البحتث؛
واستفاد الباحيان من الدراساأ السابقة في اإلطار النظري وتفسير النتائج.
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ثالثاً :منها البحث وإجراءاته.
 2-3منهــا البحــث.
استخدمنا منهج البحث الوصتفي بالمتدخل النتوعي Qualitative Methodواستتخدمنا
النظرية المجذرة Grounded Theoryلتحليتل البيانتاأ النوعيتة؛ وهتذا يالئتم ستؤا
البحث وهدفه؛ حيث عنها تركا على وصتف وااتع أداط معلتم الرياضتياأ فتي الصتفوف
األوليتتة فتتي أستتاليب التتتدريس فتتي ستتنغافورة؛ وتتتم تحليتتل البيانتتاأ النوعيتتة وف تق
النظريتة المجتذرة Grounded Theoryجالستتير وستتراوف؛ وهتتذا تطلتب الحصتتو
على بياناأ عميقتة متن الميتدان التربتوي لستنغافورة؛ وتفاصتيل تطجمتع متن معلمتي
الرياضياأ للصفوف األولية في سنغافورة؛ ويهدف البحث النوعي على فهم مشكلة أو
موضوع بحث معين من خال التعمق في منظور مجتمع تلتك المشتكلة ووجهتة نظتر
أفتتراده؛ ويفتتترض أن الحقيقتتة غيتتر منفصتتلة عتتن المشتتاركين بتتل تتكتتون طبتتق
منظورهم؛ وينظر على الموااف بصورة كلية ضتمن الستيام العتام التذي يْحتدطب (أبتو
زينة و خرون؛ .)2005

 1-2-3نظرية تحليل البيانات.
تم اختيار النظرية المجذرة لتحليل البياناأ النوعية والتي تستمح بجمتع كميّتة كبيترة
من البياناأ وتحليلها تاامنيًا؛ بحيث تتأثر ببعضها؛ وتجعل الباحث عرضه لفهم جديد
وتفسيراأ غير متواعة أثناط جمع البيانتاأ وتحليلهتا ( Brown, Stevens & Troiano,
)2002؛ واد مكّننا هذا المنهج من الواوف على صتحّة األفكتار المحصّتلة ختال فتترة
جمتتع البيانتتاأ اإلضتتافية؛ وتحليلهتتا؛ وععتتادة تحليلهتتا؛ حتتتى ثتتم التوصتتل علتتى أاتترب
التفسيراأ وأكيرها مالطمة.
 2-2-3دور الباحثين.
بصفة الباحيين مختصين في الرياضياأ؛ أحدهما عمل معيتدًا فتي استم الرياضتياأ
بكلية المعلمين؛ وأشرف على طالب التربيتة الميدانيتة ستنواأ عديتدة؛ واتدم العديتد
من الدوراأ التدريبية لالف المعلمين والمعلماأ في طرم التدريس؛ وكذلك الباحيتة
المشاركة والتي تتجاوز خبرتها ثالثة عشر عامًا في المجا التعليمي؛ أمضتت أعوامت ًا
بإدارة تعلتيم جتدة التابعتة لتوزارة التعلتيم كمعلمتة رياضتياأ فتي متدارف حكوميتة
بمختلتتف مراحلهتتا .واتتد اامتتت بالتتتدريس والتتتدريب لعتتدد متتن التتدوراأ فتتي التنميتتة
المهنية للمعلمة .واد اتدمت الدراستاأ الستابقة تقويمًتا ألداط معلتم الرياضتياأ دون
وصف وااعه؛ كما أنها لم تقدم وصفًا لوااع أداط معلم الرياضياأ في سنغافورة.
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للباحتتث دور مهتتم فتتي البحتتث النتتوعي؛ فهتتو يطعتت ّد األداة الرئيستتة لجمتتع البيانتتتاأ
والمعلومتتاأ( .خيتتاط؛ 2010؛ )200؛ تميتتل دورنتتا فتتي هتتذا البحتتث باختيتتار العينتتة
القصدية التي تخدم موضوع البحث؛ وتحديد أهدافها؛ وشرح األهداف الموجتودة متن
البحث لهم؛ والحصو على موافقة بإجراط المقابلة؛ وتحديد موعتد مناستب إلجرائهتا
وجها لوجه؛ أو باالتصا Onlineعبر برنامج facebook.
ويَسّر دورنا كوننا عملنتا فتي تعلتيم الرياضتياأ؛ فأكستبنا ذلتك ستهولة التعامتل متع
المشتتاركين فتتي البحتتث؛ واكتستتاب ثقتتتهم؛ ومحاولتتة فهتتم المعتتاني المعقتتدة التتتي
جمعتهتتا أثنتتاط المقتتابالأ؛ ومتابعتنتتا للظتتاهرة موضتتع االهتمتتام فتتي المدرستتة؛ وتتتم
استتتبعاد المالحظتتاأ الصتتفية ألننتتا لتتم نحصتتل علتتى الموافقتتة ستتتة أشتتهر؛ وكانتتت
مالحظاتي التي أجريتها في مدرسة لعدد محدود من المعلماأ علتى ستبيل المجاملتة
من أحد مديري المدارف والمعلم األو في المدرسة أما سبب استبعادها كون العينة
وعدد الحصص محدودان؛ كما امت مع الباحث المستاعد بتستجيل المقتابالأ صتوتيًا
وتسجيل االتصا Onlineكفيديو؛ وتسجيل بعتض كتابتاأ المعلمتين كفيتديو؛ بعتد
أخذ عذن المشاركين؛ وتم تسجيل المالحظاأ الميدانية؛ وتفريغها أوالً بأو ؛ وحضتور
بعض الحصص لبعض المعلماأ؛ ووضع تصتميم أولتي يوضتح استتراتيجياأ البحتث
االستقصائي ليرسم لي معالم الطريق بصتورة مكبترة لتحفيتا الحساستية النظريتة
( (Theoretical sensitivityعبيداأ وأبو السمين؛ 1012؛ .)177
 3-2-3إجراءات جمع البيانات.
يشمل الجاط التالي توضيحًا إلجراطاأ جمع البيانتاأ؛ التتي شتملت اختيتار المشتاركين
في سنغافورة؛ وتصميم دليتل المقتابالأ وعجرائهتا؛ وخطتواأ مراعتاة صتدم النتتائج
والبياناأ؛ واستصدار موافقاأ التطبيق وخطواأ تحليل البياناأ.
 4-2-3اختيار المشاركين.
أجريت المقابالأ في دولة سنغافورة الكتشاف وااتع أداط معلتم الرياضتياأ للصتفوف
األولية؛ والكتشاف أداط المعلم السنغافوري؛ ولكسب الواتت فتي المراستالأ؛ وترتيتب
عجراطاأ السفر؛ واستصدار التأشيرة لايتارة ستنغافورة؛ أجريتت المقابلتة متع ( )6متن
المعلمين لفهم طبيعة أداط المعلم؛ وفهتم نظتام ستنغافورة التعليمتي؛ وتجريتب أداة
البحث؛ واياف مدى مالطمتهتا واستتيفاط أستئلة المقابلتة .وحضتور حصتص دراستية
لفهم طبيعية أداط المعلم هناك؛ وبعد التعديل ل داة؛ ثم اعتماد عجراط المقتابالأ متع
سبع مشتتركاأ متن اإلنتاب؛ وخمستة متن التذكور؛ متن معلمتي الرياضتياأ للصتفوف
األولية في مدينة سنغافورة.
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وتعتتتد الفئتتتة المشتتتاركة نوعت تاً متتتن العينتتتة القصتتتدية أو الفرضتتتية ( purposeful
)sampling؛ ويعرفها عبيداأ وأبتو الستميد ( )2004بأنهتا تتكتون متن األفتراد التذين
يملكون معلوماأ أكير من غيرهم .وتفيد في الوصو لدرجتة التشتبع ( )saturation
بشكل أفضل وأسرع.
 3-3أداة البحث.
لتحقيق أهداف البحث واإلجابة عن أسئلته استخدمنا في بداية البحث أداتين هما:

نموذج مالحظة صفية نوعية حرّه؛ ودليل مقابلة شفوية شبه مقننتة عتن أداط معلتم
الرياضياأ للصفوف األولية داخل الحجرة الدراسية؛ ونظرًا لما واجهتت متن صتعوباأ
أثناط تطبيق المالحظة في سنغافورة من استصدار الموافقاأ التي تكررأ المحاوالأ
مدة ( )6أشهر؛ ونظترًا لنفتاد الواتت تتم استتبعاد المالحظتة ببياناتهتا؛ ألنهتا لتم تتتم
بالطريقتتة العمليتتتة الصتتتحيحة بستتتبب االعتتتذار عتتتن تنفيتتتذها متتتن وزارة التعلتتتيم
الستتنغافوري؛ ومتتا تتتم متتن مالحظتتاأ كانتتت علتتى ستتبيل المجاملتتة متتن متتدير عحتتدى
المتتدارف؛ وعن كانتتت مفيتتدة؛ عال أنتته تتتم االكتفتتاط بالمقتتابالأ الشتتفهية المقننتتة
المتعمقة؛ وجعل المالحظتة مدعّمتة لوجهتة نظتري فتي تفستير الراط؛ بمتا شتاهدته
وعايشتتته أثنتتاط المالحظتتة الصتتفية؛ وبتتذلك حاولتتت استتتغال كتتل حصتتة حضتترتها؛
والحظت أداط المعلمتين فتي تفستير كييتر متن أاتوا المعلمتين فتي ستنغافورة أثنتاط
المقتتابالأ؛ وستتهولة فهتتم متتا يقصتتدونه؛ ميتتل CPA؛ وأستتلوب النمتتوذج Modells
وغيرها؛ فضالً عن أن المقابالأ المتعمقة كانتت تايتدني تأكيتدًا لكييتر متن األستئلة
التي أطرحها على نفسي أثناط المالحظة.
كما تعد المقابلة أداة هامة للحصو على المعلوماأ متن ختال مصتادرها البشترية.
وهتتي باعتبارهتتا أداة تمكتتن الباحتتث متتن الحصتتو علتتى معلومتتاأ هامتتة تفتتوم فتتي
أهميتها ما يمكن أن يحصل عليه من خال استخدام أدواأ أخرى (عبيداأ وعبد الحق
وعدف؛ .)2004
واتتد استتتخدمت دليتتل المقابلتتة فتتي هتتذا البحتتث؛ أداة رئيستتة لجمتتع البيانتتاأ؛ وامتتت
بتجريتتب أداة البحتتث؛ كدراستتة استتتطالعية؛ متتع ( )6معلمتتين متعتتاونين متتن معلمتتي
الرياضياأ ويعملون في مدارف حكومية في مدينة سنغافورة غيتر المعلمتين التذين
ططبق عليهم البحتث؛ وأكستبتني هتذه التجربتة مهتارة التعامتل متع أداة البحتث؛ وعدارة
الحوار؛ واستفدأ من مالحظاتهم في تطوير وععادة صتياغة بعتض أستئلة المقابلتة؛
والتأكد من فاعليتها في تقديم البياناأ التي تفيد البحث؛ واد امت بمساعدة معتاون
الباحتتث بالتستتجيل الصتتوتي للمقتتابالأ وتتتدوين المالحظتتاأ الميدانيتتة أثنتتاط عجتتراط
المقابالأ.
اامت الباحية المشاركة بمفردها بايارة سنغافورة
وعجراط المالحظاأ والمقابالأ المتعمقة.
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 1-3-3تصميم دليل المقابالت الذي يصف أداء معلم الرياضيات للصفوف األولية:
تكون المقابالأ شبه المقننة ذاأ أسئلة مفتوحة وعميقة؛ ويكتون دور الباحتث أاترب
لمدير الحوار أكير منه مقابالً؛ فهتذا النتوع يمكتن الباحتث متن فهتم تفكيتر المشتارك
وَسلوكه دون عسقاط فرضياأ الباحث السابقة؛ أو تصنيفاته عليه؛ والتي تحتد أاتوا
المشتتاركين (خيتتاط؛  )2010ضتتمن تصتتميم مستتبق ألستتئلة مكتوبتتة؛ تستتمى دليتتل
المقابالأ ()Interview Guide؛ ويترك المجا مفتوحًا للمشارك للتوسع فتي اإلجابتة؛
وأشتار كفتا ( ) Kavale, 1996ألهميتة تصتميم دليتل المقابلتة عنتد وجتود تستاؤالأ
مسبقة عن الظاهرة المدروسة.
وفي البحث الحالي؛ تم ععداد عجراط المقابالأ؛ ثم تفريغها مع عمل تحليل أولتي؛ ثتم
العودة للميتدان وعجتراط المايتد متن المقتابالأ وهكتذا؛ وينبته ( )Gibbs, 2010لخطتر
التحليل الكامل لبياناأ المقابالأ أثناط العمل الميداني؛ ومن جهة أخرى تحذر ميريام
( )Merriam, 2002من ترك البياناأ بدون تفريتف وعمتل تحليتل أولتي لحتين االنتهتاط
متتن كافتتة المقتتابالأ ألن ذلتتك ستتيؤدي علتتى بيانتتاأ غيتتر متسلستتلة؛ وكميتتة ضتتخمة
يصعب تحليلها فيما بعد.
ومن خال االطالع علتى األدب التربتوي المتعلتق بموضتوع البحتث؛ ثتم ععتداد التدليل
األولتتي وبعتتد عجتتراط المقتتابالأ االستتتطالعية ثتتم تعتتديل المقابلتتة؛ وعرضتته علتتى
مجموعة من المحكمين المختصين في المناهج وطترم التتدريس واألصتو واإلدارة
إلبداط رأيهم في مدى مناسبة األسئلة لموضوع البحتث؛ وتتم تعتديل دليتل المقابلتة؛
حتى خرج في صورته النهائية؛ وثد تضمن دليل المقابلة بصتورته النهائيتة توضتيح
هتتدف البحتتث للمشتتارك؛ وتعليمتتاأ لمعتتاون الباحتتث؛ ثتتم البيانتتاأ األوليتتة للمشتتارك
وأستتئلة المقابلتتة شتتبه المقننتتة وتتتم تتتدريب معتتاون الباحتتث علتتى كيفيتتة المستتاعدة
بتسجيل المالحظاأ أثناط المقابلة.
واد أتاحت المقابالأ لي فرصة جيّدة لالستماع علتى مالحظتاأ المعلمتين المشتاركين
وتفسيراتهم وتحليل هذه التغيراأ بشكل تفصيلي .وألن المقابلة شبه مقننة؛ فقتد
تمكنت من تغيير األسئلة المحددة سلفاً؛ وعضافة أسئلة جديدة وفق مجرياأ المقابلة
والمعلوماأ التي جمعتها؛ ووفق راط المشارك حو الموضوع المطروح؛ وكذلك وفتق
نتائج التحليل اليومي للمقابالأ التي تم تنفيذها وتم تحليلها بطريقتة متاامنتة متع
عجراط المقابالأ.
اإلجراءات النظامية لتطبيق أدوات البحث في الميدان.
بعد تجهيا أدواأ البحث للتطبيق؛ امت باستكما اإلجراطاأ النظامية واستصدار
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تأشيرة الدخو على سنغافورة؛ ألتمكن من تطبيق أدواأ البحث على المشاركين متن
معلمي الرياضياأ للصفوف األولية فتي المتدارف الحكوميتة فتي مدينتة ستنغافورة؛
وتتميل اإلجراطاأ في التواصل مع الملحقية اليقافية السعودية بستنغافورة SAUDI
ARABIAN CULTURAL MISSION IN SINGAPORE؛ وكتذلك التواصتل المباشتر
متتع بعتتض المتتدارف؛ والتواصتتل متتع وزارة التعلتتيم الستتنغافورية لترتيتتب الايتتاراأ
للمدارف؛ وعجراط المقابالأ مع المعلمين.
 2-3-3إجراء المقابالت.
استتخدمت التستجيل الصتوتي فتي المقتابالأ لتستجيل وعدراك متا يقصتده المشتارك
بالضبط عند تفريف التسجيالأ في مسودة البياناأ .وعجراطاأ المقابلتة وجهتاً لوجهته
في مدرسة المشارك؛ كل مشارك منفصل عن الخر؛ لضمان حريتة تعبيتر المشتارك
عن رائه؛ وععطاط معلوماأ مستفيضة عتن موضتوع البحتث؛ واستتغرم الحتد األدنتى
للفترة الامنية للمقابلة ما بين ساعة على ساعة ونصف.
 3-3-3كتابة مسودة البيانات:
تم تفريف البياناأ باالطالع على المالحظاأ الجانبية والتسجيل الصوتي .وعند كتابة
مسودة البياناأ تم التحليل بشكل أولي؛ وبحسب جيتبس )(Gibbs, 2010؛ تتم عدراج
نبراأ الصتوأ المميتاة؛ والكلمتاأ العاميتة؛ واألميتا الشتعبية الدارجتة التتي تترتبط
بيقافة المشترك؛ ورصد حركته وتعابير وجهه وعيماطاأ جسده ما أمكتن فتي مستودة
البياناأ .ثتم عضتافة الصتور التتي تتم التقاطهتا أثنتاط المقابلتة؛ عنتد ايتام المشتترك
بالشرح أو التوضيح لفكرة ينااشها على النصوص الكالمية؛ حسب مجرياأ المقابلة.
 4-3-3مراعاة ةدق البيانات والنتائا.
يظهتتر الصتتدم فتتي عشتتارة أفتتراد العينتتة علتتى المواضتتيع ذاتهتتا؛ وعيصتتا المعنتتى كمتتا
يقصده المشترك( .عبيداأ وأبو السميد؛ )2004وتوضتح ميريتام ( )Merriam, 2002
األستتاف فتتي ذلتتك بتتأن اإلنستتان هتتو أداة جمتتع البيانتتاأ؛ ويطعتترف الصتتدم فتتي البحتتث
النتتوعي بمفتتاهيم الذاتيتتة المنضتتبطة )(Disciplined Subjectivity؛ كانتتت هنتتاك
عجتتراطاأ عضتتافية لضتتمان الصتتدم؛ منهتتا :مراجعتتة المشتتاركين ( )Member Check
لمسودة البياناأ الخام؛ وععادة تصنيف واتراطة البيانتاأ عتدة متراأ .وتتم تحليتل كتل
مقابلة من كل باحث على حدة ثم متابعة التحليتل؛ كمتا يعتمتد الصتدم فتي البحتوب
النوعيتة علتتى درجتتة التشتبع (  .(Saturationوفتتي البحتث الحتتالي؛ اعتمتتدأ عجتتراطاأ
تحقق الصدم للوصتو لدرجتة التشتبع :متن ختال  )1( :اختيتار فئتة المشتاركين؛ ()2
توافت عن متابعة جمع البياناأ عندما وجدأ أنه ال جديد فيمتا يطرحته المشتاركون؛
بعد ( )12مشاركًا.
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ويتم عدراج ااتباساأ مباشرة متن حتديث المشتاركين فتي البحتوب النوعيتة؛ كضتمان
لصدم النتائج .كما يتم عيراد الكلماأ التي تلف بهتا المشتاركون؛ وكتابتة اإليمتاطاأ
غير اللفظية؛ ميل الوافتاأ فتي أثنتاط الحتديث ونبتراأ الصتوأ فتي التقريتر النهتائي
للبحث؛ واد انتقيت المقاطع األفضل تمييلًا في حا تعدد المقاطع الدالة علتى نفتس
الفكرة.
 4-3تحليل البيانات النوعية.

 1-4-3الصدق:
وتتتم تعايتتا الصتتدم فتتي البحتتث متتن ختتال استتتخدام عتتدد متتن االستتتراتيجياأ وهتتي
كالتالي:
( )1طتو الفتترة الامنيتة لعمليتة جمتع البيانتتاأ التتي استتمرأ لمتدة ( )3أستابيع فتتي
ستتنغافورة علتتى التتتوالي ثتتم االستتتعانة باالتصتتا المرئتتي Onlineعبتتر برنتتامج
Facebookكلما احتجت للتفصيل العميق حو فكرة؛ مما وفر لي فترة زمنية كافيتة
لتحليل البياناأ؛ والمقارنة األولية فيما بينها؛ وتنقيح األفكتار وبلورتهتا؛ وللتأكتد متن
تطابق التصنيفاأ التي توصلت عليها ورؤية المعلمين المشاركين في البحث؛ وللتأكد
من ثباأ أنماط العالااأ التي تمت وفهم أسباب حدوثها على تلك الصورة.
( )2التسجيل الدايق للبياناأ؛ والوصف المكيف؛ وتوخي الداتة والتفصتيل والشتمو
في وصف السيام الكلتي للبحتث .عذ حاولتت وصتف متا يحتدب ويتدور أثنتاط المقتابالأ؛
وشرح المشارك وصفاً محددًا ومعبراً عن األحداب؛ وألفتاظ المشتاركين كمتا تترد؛ متع
االبتعاد ادر اإلمكان عن االستنتاجاأ أو التحليالأ أثناط التسجيل.

( )3تسجيل استجاباأ المشاركين عتن أستئلة المقابلتة كاملتة وحرفيتاً كمتا يطرحهتا
المشارك وبنفس لهجته؛ دون التدخل فيها أو تعديلها؛ واستخدامها بنفس المستمياأ
التي يستخدمها للتعبير عن الطرم واألحداب التي يتحدب عنها.
( )4تسجيل المالحظاأ الخاصة بنبرة الصوأ ولغتة الجستد متن ابتل الباحيتة بشتكل
مبدئي أثناط المقابلة؛ وعكمالها المفصل بعد انتهاط المقابلة.
( )5القيام بعملية التغذية الراجعة من ختال عترض مستوداأ البيانتاأ علتى بتاحيين
متعاونين .واتد استتفدأ متنهم فتي تعترّف وتفستير الطترم واألحاديتث الغامضتة؛ أو
األحاديث التي تتضمن عسهابًا كييرًا.
( )6استتتخدمنا أستتلوب مراجعتتة المشتتاركين (  (Member Checkلمستتودة البيانتتاأ
الخام.
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 2-4-3الثبـــات.
ولتحقيق اليباأ المطلوب ولتمكين الباحيين الالحقين متن ععتادة عجتراط نفتس البحتث
اعتمدنا اإلجراطاأ التالية:
( )1تقديم وصف دايق لتصميم البحث؛ وكتذلك بروتوكتوالأ تطبيتق دليتل المقابلتة
المفتوحة شبه المقننة الذي امنا بإعداده.
( )2تقديم وصف عجرائي مفصل لعملياأ جمع البياناأ باستخدام المقابلة المفتوحتة
شبه المقننة وتحليل البياناأ وصياغة النتائج.
 3-4-3الموضوعيــة.
لتحقيق الموضوعية في تطبيق البحث امنا باتباع االستراتيجياأ التالية:
( )1استخدام سجل المقابلة الميداني وذلتك لتوضتيح يتوم وتتاري المقابلتة؛ والواتت
والمكان؛ والفترة الامنية التي اضيتها مع المشتارك؛ ومعتاون الباحتث فتي المقتابالأ
الشفهية.
( )2استخدام المالحظاأ الميدانية :مراجعة المالحظاأ الميدانية التي امنا بتستجيلها
مع المالحظاأ التي سجلها معاون الباحث؛ وتم اعتماد ما تم االتفتام عليته واستتبعاد
ما لم يتفق عليه؛ وهذه تميل استراتيجية بالغة األهمية في اليباأ.
 5-3إجراءات تحليل البيانات النوعية.
تمت عملية تحليل بياناأ هذا البحتث فتي خمتس مراحتل؛ كتل مرحلتة منفصتلة عتن
األخرى؛ وهي كالتالي:
( )1تنظيم البيانات :امنا بتنظيم جميتع البيانتاأ التتي جمعتهتا متن ختال التستجيالأ
والصور أثناط عجراط المقابالأ والمالحظاأ الميدانيتة؛ وتتم تجميتع البيانتاأ فتي ملتف
خاص وعدخا كافة هتذه البيانتاأ فتي برنتامج MAXQDAلتحليتل البيانتاأ النوعيتة
وهتتو برنتتامج يستتاعد الباحتتث فتتي تنظتتيم البيانتتاأ وتصتتنيفها وترمياهتتا وستترعة
استرجاع ما يريده منها؛ ولكن عملية التحليل يضطلع بها الباحث ألنها عملية عقليتة
عبداعيتتة تعتمتتد عليتته بدرجتتة أولتتى؛ واتتد عطرضتتت البيانتتاأ فتتي البرنتتامج بحستتب
المشاركين؛ احتوى كل مشروع على  12ملفًا تحتوي مقتابالأ المعلمتين بعتد ترميتا
أسمائهم ومنح كل منهم رماًا خاصًا به.
واد احتوأ المقتابالأ فتي البحتث علتى كتم متن المعلومتاأ؛ فقتد وصتلت ألكيتر متن
( )11500كلمة في بعضها؛ ولم تقل أي منها عن ( )4700كلمة .واد تاامنت عمليتة
التحليل األولي بعملية جمع البياناأ.
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( )2تصنيف البيانات :واد تاامنتت هتذه المرحلتة متع الستابقة حيتث دونتت ملحوظتاأ
على البياناأ في أثناط اراطتها تكرارًا؛ وفي كل مرة كانت الملحوظاأ أعمق؛ وأشتمل
ذلك أن تكرار اراطة البياناأ جعل العالااأ بينها تتكشف جراط طترح التستاؤالأ أثنتاط
التحليتل .وكتبنتا المالحظتاأ فتي متذكراأ صتغيرة (متاحتة فتي برنتامج )MAXQDA
بجانب كل جملة؛ وفي التحليل تمت مراعاة نبرة الصوأ؛ والمصتطلحاأ التتي ذكرهتا
المشاركون؛ وعند القراطة األولية للبياناأ امنا بعمل هيكل مبدئي للتصتنيف؛ وامنتا
بترميا البياناأ التي جمعناها برموز داخل برنتامج MAXQDAحيتث امنتا بالتصتنيف
باستتتخدام البرنتتامج واستتتخدمنا تلتتك الرمتتوز بتتألوان معينتتة كعنتتاوين ذاأ معنتتى
للجايئاأ التي رأينا أنها ذاأ معنى لموضوع البحث.
( )3مرحلـــة تســـجيل البيانـــات :المرحلتتتة الياليتتتة كانتتتت تحديتتتد الفئتتتاأ الفرعيتتتة
واالستتتراتيجياأ الرئيستتة؛ وهتتي علتتى مستتتوى عتتا متتن التجريتتد .حيتتث عن التحليتتل
النتتوعي يعتمتتد علتتى االستتتقراط أي التحليتتل متتن الختتاص علتتى العتتام (العبتتد الكتتريم؛
 .)2012وبالتالي حددأ الفئاأ ثم سميت بمفاهيم مجردة حتى يسهل التعامل معهتا
في النتائج فتفسير البياناأ يتعلق باإلحساف بمعناها؛ وهذه العملية تطلبتت ععتادة
تحليل البياناأ التي ظهرأ سابقًا كفئاأ بعمق أكير؛ وتجريتد؛ ومراعتاة الملحوظتاأ؛
والمشاهداأ الميدانية؛ والموااف التي تقتف خلتف البيانتاأ .ثتم جمعتت الفئتاأ التتي
تدور حو محور واحد تحت استراتيجياأ أعم منها .ظهرأ ( )4فئاأ.
واد تاامنت هذه المرحلة بالمرحلة السابقة؛ حيث دطونت مالحظاأ على البياناأ أثنتاط
اراطتها تكراراً؛ وفي كل مرة كانت المالحظاأ أعمق؛ وأشمل وكطتبت المالحظاأ فتي
متذكراأ ()memoمتاحتة فتي برنتامج )(MAXQDAبجانتب كتل جملتة؛ أو بجانتب كتل
رما؛ بحيث يسهل عرض المالحظاأ لوحدها في نافذة مستتقلة أو بجانتب كتل رمتا؛
أو مع البياناأ في مخرجاأ البرنامج؛ وأثناط تحليل البياناأ تمت مراعاة نبرة الصتوأ؛
والمصتتطلحاأ التتتي ذكرهتتا المشتتاركون؛ وهتتذا متتا يؤكتتد عليتته كتتل متتن ستتترواف
وكوربين ()1990؛ والعبد الكريم ( )2012على أهمية التركيتا أثنتاط تحليتل البيانتاأ
على لغة المشاركين واستخدامه للمصطلحاأ؛ لمالهتا متن تتأثير علتى فهتم البيانتاأ
وتفسيرها؛ كما أكدوا على أن نقل االاتباساأ من المشاركين في البحث النوعي علتى
تقرير البحث يكون صادا ًا حين تطذكر بلهجة المتحدب.

( )4مرحلة تحديد الفئات واالستراتيجيات:
واد استمرأ عمليه التحليل ومحاوله التعمق بتالقراطة وفهتم وتفستير البيانتاأ حتتى
كتابة تقرير البحث؛ وأثناط الكتابة كانت تراجتع التصتنيفاأ ويعتاد ترتيبهتا بنتاط علتى
ععتتادة القتتراطة والمراجعتتة بعتتد تتترك البيانتتاأ فتتترة متتن التتامن؛ وبعتتد االطتتالع علتتى
األدبياأ السابقة تت كتب ودراساأ سابقة .وفي هذه المرحلة يتم تحديد الفئاأ
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الفرعيتتة واالستتتراتيجياأ الرئيستتة وهتتي علتتى مستتتوى عتتا أ متتن التجريتتد .ذلتتك أن
التحليتتل النتتوعي يعتمتتد علتتى االستتتقراط أي التحليتتل متتن الختتاص علتتى العتتام (العبتتد
الكريم؛ .)2012

( )5مرحلة ةياغة النتائا والتحقق منها:
في هذه المرحلة كانت الفئاأ واالستراتيجياأ واضحة؛ واد سميت كل منها بناط على
التحليل والوصف ثم التفسير؛ وبناط على التحليل االستقرائي المتعمق للبياناأ.
رابعاً :تحليل ومناقشة نتائا أساليب تدريس الرياضيات للصفوف األولية في سنغافورة.
حدّدنا لهذا الجاط من العمل لالجابة عن السؤا الرئيس التي:
ما أساليب تدريس الرياضياأ للصفوف األولية في سنغافورةا
وفيما يلتي عترض متوجا لنتتائج البحتث التتي توصتلنا عليهتا متن ختال اإلجابتة علتى
تساؤ البحث الرئيس؛ والذي كشف لنا بعتد جمتع البيانتاأ وتحليلهتا أن أبترز أستاليب
تدريس الرياضياأ للصفوف األولية في سنغافورة على النحو التي:
( CPA 1-4المحسوس التصويري المجرد)
اتفق المعلمون باإلجماع فتي عينتة الدراستة متن دولتة ستنغافورة علتى استتخدامهم
أسلوب  CPAالهتمام التوزارة بهتذا األستلوب وتتدريبهم عليته ومتا رأوا منته متن ثتار
عيجابية على طالبهم؛
تعتبر ) CPAالمحسوف التصويري المجترد)؛ المظلتة الرئيستة ل ستاليب التدريستية
في دولة سنغافورة؛ ويمكتن النظتر عليهتا علتى أنهتا المتدخل العتام ألستاليب تتدريس
موضوعاأ الجبر في مقرر الرياضياأ للصفوف اليالب األو ؛ وعلتى ذلتك فستأعرض
) CPAالمحسوف التصويري المجترد) علتى أنهتا المظلتة الرئيستة أو المتدخل العتام
لبقية األساليب.
واد اعتمدأ ستنغافورة التتدريس وفتق  ) CPAالمحستوف التصتويري المجترد) فتي
نظامها التعليمي؛ وهي واحدة من نظريتاأ التتعلم لجيترم برونتر Jeaome Bruner؛
وتركا هذه النظرية في تدريس الرياضتياأ علتى المعرفتة المفاهيميتة التتي تتضتح
متتن ختتال فهتتم التلميتتذ ل فكتتار الرياضتتية؛ والعالاتتاأ المتداخلتتة بتتين تلتتك األفكتار؛
والقدرة على ربط تلك األفكار ربطاً يد على المعنى للوصو على التصتور النهتائي.
(عباف والعيسى؛ 2007؛ .)21
سبب اإليجاز لالجابة على تساؤ الدراسة الرئيس أن هذ البحث مقدم على مؤتمر علمي محدد بصفحاأ معدودة؛ ال يمكن معها التوسع في كل ما
توصلت عليه الدراسة من خال المقابالأ المتعمقة حو أساليب تدريس الرياضياأ للصفوف األولية في سنغافورة.
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 1-1-4مفهوم ) CPAالمحسوس التصويري المجرد)
تتكون CPAمتن ثالثتة مكونتاأ :المحستوف؛ التصتويري؛ التجريتدي؛ كمتا أكتد ذلتك
م(" : )1انتقل من الملموف ثم الصور ثم التجريتد (النتيجتة الكتابيتة)"؛ وأكتده م(:)3
" Concreteهي المحسوساأ؛ عندما يستخدمون مواد محسوستة لكتي فتي الحقيقتة
يتعلمون المفهوم ومن المواد المحسوسة ننتقل على الصتور وهتذا الجتاط التصتويري
ثم ننتقل للتجريدي ميالً عندما ندرسهم "1 + 1؛ وتستتند هتذه الطريقتة علتى بحتث
اام به عالم النفس جيرومي برونر علتى أن هنتاك ثتالب خطتواأ (أو عمليتاأ تمييتل)
تلام التالميذ لتكوين فهمأ أحد المفاهيم؛ ويتحقق التعايا عن طريتق التحترك جيئتة
وذهابًا ما بين عملياأ التمييل هذهBisk, 2015)(.
المحسوس

المجرد

اعتمدأ سنغافورة في تدريس الرياضياأ على CPAمن المحسوف على المجرد؛ في
تعليم المفاهيم الرياضية في نظامهتا التعليمتي؛ ودربتت معلميهتا كيفيتة التتدريس
بهذا الطريقة .اتا م(" :)3استتخدام CPAستيكون األفضتل فتي رأيتي"؛ واتا م(:)2
ال لتو كنتت ستأتحدب عتن
"استخدم CPAلكل موضوعاأ الرياضياأ"؛ اا م( " :)1متي ً
الجمع فعن طريق CPA approachسأشرح لهتم"؛ واتا م( " :)9أنتا استتخدم CPA
في تدريسي للطالب"؛ واا م(" :)6لتعليم الرياضياأ البد من الت CPA".
عن ( CPAالمحسوف التصويري المجرد) هي اختصار لهذا المدلو والتي تعني:
C --- ConcreteالمحسوسP --- Pictorial ،التصويريA === Abstract ،المجرد
قال م(CPA " :)5فــ CPAتعني :شيء محسوس ـــــــ Concreteـــــــ  ،Cةور ـــــــ Pictorial
ـــــــ  ،Pتجريد ـــــــ Abstractـــــــ A".

وهذا يتفق مع ما ذكره العالم برونر؛ وريتشارد سكمب :أن مشكلة الرياضتياأ اوتهتا
وتجريدها في نفس الوات؛ ويكمن في تجريدها الكيير من عموميتها؛ وعلى متتعلم
الرياضياأ أال يعالج البياناأ الخام ميتل معالجتة البيانتاأ الرياضتية( .ريحتان؛ 2000؛
 .)67فالتجريد دون فهم يعد مشكلة لذا يعتمد التلميذ بصورة كبيرة على المعلم.
تطقدم ) CPAالمحسوف التصويري المجترد) شترح ًا للمفتاهيم الرياضتية المختلفتة؛
فالمعلم يستطيع التعمق بها؛ وعرضها بطريقتته؛ ليصتل متن خاللهتا لفهتم تالميتذه
للمفهوم الرياضي بالشتكل المطلتوب.اتا م(" :)2اعترض بطريقتة CPAاستتخدمها
كييتراً؛ وهتي متشتتعبة؛ لشترح مواضتتع كييترة فتتي الرياضتياأ؛ وكتتل معلتم يستتتطيع
التعمق بها؛ وعرضها بطريقته؛ ليصل من خاللها لفهتم الطتالب بالشتكل المطلتوب؛
وهى طريقتي المفضلة في شرح المفاهيم الرياضية".
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وتعد )CPAالمحستوف التصتويري المجترد) فعالتة؛ الستيما متع التالميتذ الضتعيفين
نسبيًا في الرياضتياأ؛ اتا م(CPA " :)1هتي الطريقتة التتي استتعملها أثنتاط شترحي
للطالب الضعيفين نسبيًا في الرياضياأ؛ وهي مكونة من ( )3خطتواأ"؛ وفيمتا يتأتي
أادم توضيحاً لمفهوم كل مكون من مكونتاأ ( CPAالمحستوف التصتويري المجترد)
بناطً على الحروف المكونة للكلمة؛ ومصدر البيانتاأ فتي هتذا التوضتيح هتو المصتدر
الرئيستتي للبيانتتاأ النوعيتتة المتميتتل فتتي البيانتتاأ المتعمقتتة والمشتتاهداأ الحتترة
لمجموعة من معلمي ومعلماأ الرياضياأ في الصفوف األوليتة فتي دولتة ستنغافورة
باإلضافة على ما جاط في (اإلطار المرجعي لتدريس الرياضتياأ فتي ستنغافورة ( Yee
)Nd Hoe, 2012؛ )(Ministry of education Singapore, 2009على النحو التي:
أوالًC -التمثيل المحسوس Concrete

وتعني المرحلة التنشيطية :وفيها يطعترّف المعلتم التلميتذ بتالفكرة أو المهتارة ويقتوم
بتمييلها باستخدام أشياط مادية محسوسة؛ ففي القسمة على  2لمجموعة من التفاح
عددها  12تفاحة ميلًتا؛ حيتث يميتل التفتاح األحمتر نصتفها؛ يمكتن أن يقتوم المعلتم
بتقستتيم التفتتاح علتتى مجمتتوعتين؛ مجموعتتة متتن التفتتاح األحمتتر وأختترى متتن التفتتاح
األخضر؛ وميلها اسمة العدد  12على العدد 2؛ من خال تقسيم  12اطعة بسكويت
على  6تالميذ؛ فهذا عنصر تدريب عملي يستخدم األشياط المادية المحسوستة؛ ويطعتد
أساس ًا لتصور المفاهيم الرياضية.اا م(" :)1وهذا يعبر عن Concreteوهو الشتيط
الواضح الملموف أو الشيط الفعلتي التذي يرونته ويلمستونه أمتامهم"؛ واتا م(:)11
"الكييتتر متتن األنشتتطة اليدويتتة؛ باستتتخدام اليتتد؛ يجتتب علتتيهم أن يحتتاولوا هتتم ال
يستطيعون أن يكتبوا ويسمعوا وينظروا للسبورة في نفتس الواتت؛ وال يستتطيعون
أن يصلوا للمعلوماأ من أفضل األنشطة لهم (عشراك اليدين) hands on))".
ثانيًاP -التمثيل التصويري Pictorial
ف
وتعني المرحلة الرماية من خال الصورة :وفيها يكون التلميذ اتد فهتم بشتكل كتا أ
التدريب العملتي علتى الخبتراأ والتجتارب الملموستة التتي طأدّيتت أمامته؛ ويمكنته الن
ربطها بوستائل العترض التمييليتة كرستم تخطيطتي أو صتورة للمستألة؛ وفتي حالتة
تدريب القسمة ميلًا يمكن أن يكون هذا في شكل رسم دوائر حو األشياط التي جرى
ااتستتامها.اتتا م(" :)8ستتوف انتقتتل لتتتدريبهم كيتتف يرستتمون صتتورة Pictorial
استراتيجية الصور سوف ينتقلون خطوة خطوة"؛ واا م(" :)7ثم نتذهب للتصتويري
Pictorialسأريهم صور".
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ثالثاًA -التمثيل التجريدي Abstract
وتعنى المرحلة الرمايتة التجريديتة بتالرموز الرياضتية المستتخدمة :وفيهتا يستتطيع
التلميذ القيام بتمييل المسائل باستخدام العالمتاأ الرياضتية؛ فمتيال 6 = 2 ÷ 12 :؛
وهتتذا هتتو التتنمط النهتتائي؛ اتتا م (" :)1ثتتم نتتتدرج لالنتقتتا لتتت الفكتترة التجريديتتة
Abstract؛ وهتتي التعبيتتر بتتدون المحسوستتاأ؛ األساستتياأ أو الصتتور وعنمتتا النتيجتتة
الكتابية للفكرة "2 = 1 +1؛ واا م(" :)7ثم نذهب التى التجريتدي حيتث ال نستتخدم
محسوساأ أو صور عنما على شكل أراتام"؛ وتعتد مرحلتة الرمتا التجريتدي متن أكيتر
المراحل اليالب غموضًا اا م(" :)1معظم الضعفاط تكمتن مشتكلتهم فتي Abstract
لذا تكون كل التدريباأ في الت Abstract".

أن استخدام المعلم للكيير من األنشطة التي تحتتوي الوستائل الحستية CPA؛ يجعتل
التالميذ عادة يفكرون أسرع ألنهم شاهدوا؛ اا م(" :)5بالنستبة لتي استتخدم الكييتر
من األنشطة التي تحتتوي الوستائل الحستية (Concrete) CPA؛ وهتذا يجعلهتم عتادة
يفكرون أسرع ألنهم شاهدوا".
عن CPAليست الطريقة الرئيسة للتدريس؛ بل هي واحدة من طترم التتدريس التتي
يمكن تطبيقها؛ وال يعنتي ذلتك أنهتا يجتب أن تططبتق فتي حصتة واحتدة؛ أو فتي درف
واحد؛ بل يمكن استخدام Cفي درف واحتد؛ واستتخدم Pفتي درف ختر؛ واستتخدام
 Aفي درف ختر بشتكل متتتالي للمفهتوم الواحتد؛ وال يشتترط أن تكتون جميعًتا فتي
درف واحتتد .اتتا م(CPA " :)11هتتي ليستتت الطريقتتة الرئيستتية هتتي واحتتدة متتن
االستتتتراتيجياأ التتتتي بإمكاننتتتا تطبيقهتتتا ألن االستتتم CPAال يعنتتتي انتتته يجتتتب أن
نطبتتق CPAفتتي حصتتة واحتتدة؛ أو فتتي درف واحتتد؛ يمكتتن استتتخدام Cوهتتي
المحسوساأ في درف واحد؛ ونستخدم Pالتصويري في درف خر؛ فهذا ال يعنتي أن
كلها تكون في درف واحد؛ وهذا أيضا غير ممكن Aوالتي تعني التجريدي هو صعب
على المعلمين التعامل معه للطالب".
أمتتا التالميتتذ ستتريعي التتتعلم فيتتوزع علتتيهم أورام العمتتل ليكملتتوا تعلمهتتم بإشتتراف
المعلم اا م(" :)1أما الطالب سريعي التعلم فيتوزع علتيهم أورام العمتل المطبوعتة
من الكتب؛ أو من موااع خاصة بالدرف من الوزارة على صفحة الويتب؛ أو أي مصتدر
خر مناسب؛ لكيال يملوا وهم ينتظروا زمالئهتم بطتيط التتعلم التذين أشترح لهتم بتت
CPA".
تتفق هذه النتيجة مع ما جاط في دراسة (الحازمي؛  )2014التتي أكتدأ علتى العالاتة
اإليجابية بين التدريس المعتمد على تطبيقاأ الحياة واستيعاب الطالب.
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 2-4أسلوب النموذج MODEL METHOD
عذا كانت ( CPAالمحسوف التصويري المجرد) تعد المظلة الرئيستة أو المتدخل العتام
ألساليب تتدريس الرياضتياأ فتي الصتفوف األطو االبتدائيتة؛ بمكوناتته اليالثتة التتي
سبق أن أشرأ عليها وهي :المحسوف؛ التصتويري؛ التجريتدي؛ فتإن أستلوب النمتوذج
MODEL METHODيندرج تحت تلك المظلتة العامتة ( CPAالمحستوف التصتويري
المجتترد)؛ ويستتتخدم هتتذا األستتلوب تحدي تدًا فتتي المك توّن التصتتويري P؛ بينمتتا يظتتل
المكونتتان المتتادي C؛ والتجريتتديA؛ كمتتا همتتا متتتى استتتخدمنا أستتلوب النمتتوذج؛ اتتا
م(" :)12حسنًا َ CPAو النماذج MODELهتي األساستية؛ وهنتاك واحتدة أيضًتا تتدعى
(بوليا)".

ولعل مما يجدر اإلشارة عليه أن أستلوب النمتوذج  MODEL METHODيستتخدم فتي
عملياأ الجبر الحسابية.
أسهم أسلوب النموذج المستخدم فتي رستم األشتكا التخطيطيتة فتي حتل المستائل
اللفظية المعقدة ومساعدة تالميذ المرحلة االبتدائية.
واد كشفت المقابالأ المتعمقة أن نصف المشاركين في البحث يستتخدمون أستلوب
النماذج؛ وال يعني ذلك أن بقية المشاركين ال يستخدمونه وذلك ألنه أستلوب معتمتد
في تدريس المستائل اللفظيتة؛ ولكتن لتم يتذكره بقيتة المشتاركين فتي البحتث اتا
م(" :)12حسناً استراتيجية ( (CPAو(أسلوب النموذج) ( (Modelهتي األساستية"؛ وهتو
أستتلوب بتتدأ تدريستته متتن الصتتف اليتتاني ابتتتدائي؛ اتتا م(" :)5نستتتخدم المستتائل
اللفظية؛ وأنا شخصياً أستخدمه للصتف األو " .كمتا اتا م (" :)8بعتد درف الجمتع أو
الطتترح عذا أصتتبحوا متقنتتين لتتدرف الجمتتع والطتترح ستتوف أبتتدأ بالمستتائل اللفظيتتة؛
كبداية؛ كأو مرة أعطيهم مسألة سهلة جداً".
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 1-2-4مفهوم أسلوب النماذج Models
توصل ماستون ) )Mason, 1996, 69علتى أن "أي كتائن ستواط كتان ماديًتا أو بيانيتاً أو
رمايًا" يمكن أن يوظّف ليلبي باحتياجتاأ التالميتذ المتعلقتة بالمستألة؛ وبتالنظر علتى
صعوبة تعقيداأ التعبير الرماي التجريدي ((Sfard, 1991وانحياز األطفا بوجه عام
لمتتتا هتتتو عملتتتي وملمتتتوف ((Schifter, 1999؛ ومحدوديتتتة ستتتعة التتتذاكرة لتتتديهم
((Sutherland, 1992؛ فإن أسلوب النماذج بوصفه وستيلة توضتيحية "بيانيتة" يمكتن
ال ملموسًا متن الجبتر اطتدتم فتي متدارف ستنغافورة ستنة 1987؛
تطويعها؛ تميل شك ً
لمساعدة التالميذ في حل المستائل اللفظيتة معقتدة الشتكل(Kwang, 2007 ( .وهتو
عبارة عن استخدام المستتطيالأ واألراتام؛ لتمييتل كتل متن الكميتاأ والعالاتاأ فتي
مستألة رياضتية Ng, Lee, Ang and Khng, 2006؛ ويبتين شتكل ( )17-2نموذجت ًا
للمقارنة يميل العالاة" :دفع فهد  5رياالأ زيادة عن شادن".)Kwang, 2007(.

شكل ( )1-4نموذج لتمثيل العالقة "دفع فهد  5رياالت أكثر مما دفعته شادن".

فتإذا كتان الهتتدف هتو تحديتد كتتم دفتع فهتتد عن دفعتت شتادن  23ريتتاالً؛ فتإن النمتتوذج
الموضح في شكل ( )18-4يوضح نموذجاً كامالً (مما يجعلها مسألة لفظية حسابية).
ال  5 +رياالأ.
ويوضح للتلميذ أن ما دفعه فهد يساوي مبلف  23ريا ً

شكل ( )2-4نموذج لتمثيل المسألة الحسابية اللفظية" :دفع فهد  5رياالت أكثر مما دفعته شادن،
فإذا كانت شادن قد دفعت  23ريالًا ،فكم دفع جون؟"

بينما يوضح شكل ( )3-4نموذجاً مكتمالً في حا ما عذا كان من المعطياأ أنهماً دفعا
 23رياالً( .مما يجعلها مسألة لفظية جبرية).
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شكل ( )3-4نموذج
لتمثيل المسألة الجبرية
اللفظية" :دفع فهد 5
رياالت أكثر مما دفعته
شادن ،وقد دفعا معًا 23
ريالًا ،فكم دفع فهد؟"

ينبغي أن يدرك التلميذ في المسألة اللفظية الجبرية ما ورد فتي شتكل ( )18-2و(-2
)19؛ وهتتتذه النمذجتتتتة تكتتتتافئ تمييتتتتل المعادلتتتتة الجبريتتتتة :ف  +ف 23 = 5 +؛
وباستخدام المقتدار التذي دفعتته شتادن كأستاف للمعادلتة ( Bednarz and Janvier,
)1996, 133؛ عال أنه بدون العودة للمسار الجبري؛ فإن التلميذ يمكنه بدون وعي منه؛
أن يعامل المستطيل األصغر باعتباره أساساً؛ ومن ثتم فإنته يستتنتج الحتل باعتبتاره
مكافئاً لت  2وحتدة =  23ريالًتا  5 -ريتاالأ =  18ريتاالً؛ وبالتتالي يتعامتل بتأن الوحتدة
الواحدة =  9رياالأ؛ وبذلك فإن ما دفعه فهد يعبر عنه جبريًا بالعالاتة  9ريتاالأ 5 +
رياالأ =  14ريالًا.)Ng, Lee, Ang and Khng, 2006( .

شكل ( )4-4نموذج بديل لتمثيل" :دفع فهد  5رياالت أكثر مما دفعته شادن،
وقد دفعا معًا  23ريالًا ،فكم دفع فهد؟«

 2-2-4أنواع النماذج الثالثة:
أوالً-نموذج (الجزء-الكل)
ويعرف أيضاً بنموذج (الجاط-الجاط-الكل)؛ هناك عالاة بين ثالب كمياأ هي الجاأين
والكل؛ كما في النموذج التالي:

شكل ( )5-4نموذج الجزء-الكل

عذا اطعطي التالميذ الجاأين بإمكانهم عيجاد الكل باستخدام عالاة الجمع :جاط  +جتاط
= الكل؛ وعذا أعطي الكل وأحد الجاأين يستطيع التالميذ عيجاد الجاط الخر باستتخدام
عالاتة الطتترح :الكتل – الجتتاط = الجتتاطMinistry of Education SINGAPORE, ( .
).)2010
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ثانياً-نموذج المقارنة
يطستتتخدم نمتتوذج المقارنتتة كمتتا جتتاط فتتي ((Kho, 1987, 346لتوضتتيح العالاتتة بتتين
كميتين عند مقارنتهما؛ ويمكن مقارنتة كميتتين بتالفرم بينهمتا؛ أو بالنستبة بينهمتا
كما في الميالين التاليين:
مثال لمقارنة كميتين بالفرق بينهما:
أ
ب

الكمية الكبرى

الفرق

الكمية الصغرى

شكل ( )6-4نموذج المقارنة

مثال لمقارنة كميتين بالنسبة بينهما:
ج
د
شكل ( )7-4نموذج المقارنة.

ج =  3/2د؛ أو د = ثليي ج أو بتعبير خر نسبة ج على د هي .2 :3
عنتتد معرفتتة كميتتتين يمكتتن عيجتتاد الفتترم أو النستتبة بينهتتا عكستتياً؛ وبمعرفتتة عحتتدى
الكميتين والفرم أو النسبة يمكن عيجاد الكمية األخرى؛ كما يلي:
الكمية الصغرى  +الفرم بينهما = الكمية الكبرى.
الكمية الكبرى -الفرم بينهما = الكمية الصغرى.
الكمية الكبرى -الكمية الصغرى = الفرم بينهما.
ثالثاً-نموذج التغير
يوضتح نمتوذج التغيتر كمتا جتاط فتي ( )Kho, 1987, 347العالاتة بتين ايمتة الكميتة
الجديدة والقيمة األصلية بعد الايادة أو النقصان.
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مثال :

لقيمة لج ي ة

لقيمة
صلية

لزيا ة

شكل ( )8-4نموذج التغير.

يمكن التعبير عن الايادة أو النقصان ككسر من القيمة األصلية.

مثال :

لقيمة لج ي ة

لزيا ة

لقيمة صلية

شكل ( )9-4نموذج التغير(كسر).

الايادة =  2/5القيمة األصلية.

كما يمكن التعبير عن الايادة أو النقصان كنسبة مئوية من القيمة األصلية.
مثال :

لقيمة لج ي ة

لنقصان %30

لقيمة صلية
%100

شكل ( )10-4نموذج التغير (نسبة مئوية).
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النقصان هو  %30من القيمة األصلية .وبمعرفتة الايتادة أو النقصتان كنستبة مئويتة
يمكننا عيجاد القيم األصلية؛ وكذلك العكس.

عن نمتتوذجي الجتتاط-الكتتل والمقارنتتة همتتا أهتتم نمتتوذجين تتتم عدخالهمتتا فتتي متتنهج
الرياضتياأ فتي ستنغافورة( )Ministry of Education SINGAPORE, 2010, 14؛
حيتتث يستتتخدم التالميتتذ نمتتاذج متتن أجستتام صتتلبة لفهتتم نمتتوذجي الجتتاط-الكتتل
والمقارنة؛ ثم يتطورون على رستم ألتواح بيانيتة مستتطيلة بميابتة تمييتل تصتويري
للنموذج؛ ثم يستخدمونه للمساعدة في حل المسائل اللفظية.
 3-2-4مفهوم العمليات األربع في النموذج

يمكن دراسة بنية مختلف المسائل اللفظية باستخدام أسلوب النموذج؛ ألنته يعترض
بكل وضوح تركيب السؤا ؛ والكمياأ المعرفة (المعطيتاأ) والكميتاأ غيتر المعروفتة
(المطلوب) ستواط كانتت علتى صتورة أعتداد كليّتة؛ أو نستبة؛ أو كستور عشترية والتتي
يحددها السؤا .
ويوفر أسلوب النموذج أداة مرئية للتالميذ تمكنهم متن تحديتد العمليتة (جمتع؛ طترح؛
ضرب؛ اسمة) والتي يقومون بإجرائها لحل السؤا .

أوالً :الجمع والطر
( )1نموذج الجزء-الكل
مثال ( )1الجمع:
اشتتترك  134ولتتداً و 119بنت ت ًا فتتي منافستتة متتا؛ فكتتم عتتدد األطفتتا جميع تاً التتذين
اشتركوا في المنافسة.

الحل:
(أ)التمثيل التصويري )Pictorial (P
يقوم المعلم بتحديد المعطياأ والمطلوب
المعطياأ:
 13ولدًا يميل جاطًا.
 119بنتًا يميل جاطًا.
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المطلوب :عدد التالميذ جميعًا ويميل الكل وهو المطلوب عيجاده.
يسأ المعلم التالميذ؛ ما النموذج المناسب للحل حسب المعطياأا
فيجيبون :بأنه نموذج الجاط-الكل.
ثم يطلب المعلم من التالميذ رسم لوح بياني يميل الجاط-الكل؛
ويقومون بتحديد األجااط المعطاة؛ وتحديد المطلوب وهو الكل.

من خال الرسم يستنتج التالميذ أن عيجاد الكل يكون بجمع الجاأين.
(ب) التمثيل التجريدي )Abstract (A
وعليه يكون:
134

119 +
13
40+
200

253
عذن عدد التالميذ الذين اشتركوا في المنافسة  253تلميذاً.
تطبيق خطواأ CPAفي بقية األميلتة بتنفس الطريقتة؛ وستأكتفي برستم النمتوذج
لتوضيح الحل.
( )2نموذج المقارنة

يكون مفهوم المقارنة في الجمع والطترح بتين كميتة كبترى وكميتة صتغرى والفترم
بينهما؛ كما مر معنا في شرح نموذج المقارنة.
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مثال ( )1للطر :
ال عما وفرته هدى.
وفرأ هدى  184ريالًا؛ ووفرأ شهد ما يقل  63ريا ً
فكم المبلف الذي وفرته شهدا
الحل:
نرسم لوحين بيانيين يوضحان توفير كل من هدى وشهد.

من نموذج المقارنة أعاله يتضتح أن أحتد اللتوحين أطتو متن الختر؛ وهتو يوضتح أن
هدى وفرأ أكير مما وفرته شهد؛من النموذج يستتطيع التالميتذ عيجتاد الكميتة األاتل
(توفير شهد) بطرح  63ريالًا من الكمية األكبر  184ريالًا (توفير هدى).
121 = 63 – 184
عذن ما وفرته شهد هو  121رياالً.
( )3نموذج المقارنة
تتم مقارنة كميتين؛ حيث عن عحدى الكميتين من مضاعفاأ األخرى.

فالنموذج التي ميالً يعرض كميتين؛ الكمية الكبرى  5أميا الكمية الصغرى.
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هناك عالاة كمية بتين ثتالب كميتاأ (الكميتة الكبترى؛ الكميتة الصتغرى؛ المضتاعف)
على النحو التي:

الكمية الصغرى xالمضاعف = الكمية الكبرى.
الكمية الكبرى ÷ المضاعف = الكمية الصغرى.
الكمية الكبرى ÷الكمية الصغرى = المضاعف.
ميا ( )1للضرب.
لدى ماارع  7بطاأ؛ ولديه من الدجاج  5أضعاف ما لديه من البط .فكتم عتدد التدجاج
لدى الماارعا

رسم لوحين بيانيين؛ األو طوله  5وحداأ يعرض عدد الدجاج؛ والختر طولته وحتدة
واحدة يعرض عدد البط على الترتيب.
من النموذج عدد الدجاج  5أميا عدد البط.
المعطياأ:
عدد البط (وحدة واحدة = )7؛ ويميل الكمية الصغرى.

المضاعف =  5أضعاف.
المطلوب:
عدد الدجاج ويميل الكمية الكبرى.
الحل:
35 = 7 x 5
عذن لدى الماارع  35دجاجة.
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 3-4الحوار المتنقل ()Talk move
يتتم استتخدام  Talk Movesلتستهيل المنااشتاأ الصتفية .واتد وصتف؛ ( Chapin,
)O’Connor. and Anderson. 2013هتتذه االستتتراتيجية فتتي أعمتتالهم ووصتتفوا
الخطواأ التالية التي تتم من خاللها كالتالي:
( )1تحفيا :يحفا المعلم التالميذ لالجابة عن السؤا .
( )2وات االنتظار :يعطي المعلم التالميذ واتًا كافيًا لالجابة عن السؤا .
( )3تكرار اإلجابة :يكرر المعلم عجابة التلميذ؛ ليؤكد ويوضح ما االه التلميذ.
( )4ععادة الصياغة :يطلب المعلم من تلميذ خر ععادة صياغة عجابة زميله متن أجتل
ضمان استماع التالميذ لبعضهم البعض.
( )5تطبيق المنطتق :يطلتب المعلتم متن التالميتذ تقتويم ونقتد اإلجابتاأ؛ واستتخدام
استجاباأ واستراتيجياأ زمالئهم التالميذ.

عن الحتتتوار الصتتتفي المرتكتتتا علتتتى الرياضتتتياأ يطحستتتن فهتتتم التالميتتتذ للمفتتتاهيم
الرياضياأ .هذا الحتوار يستاعد المعلتم فتي رصتد ومعالجتة المفتاهيم الخاطئتة لتدى
التالميتتذ؛ ويستتمح لهتتم برؤيتتة مجموعتتة متنوعتتة متتن األستتاليب المتنوعتتة لحتتل
المشتتاكالأ .يتتتعلم التالميتتذ متتن خاللهتتا مهتتارة مهمتتة متتن مهتتاراأ القتترن الحتتادي
والعشرين وهي التفكير بمرونة؛ ويتم تنظيم التتعلم باستتخدام هتذه االستتراتيجية
حسب التعليماأ السابقة حسب الغرض أو الهدف من Talk Move.
يتضح ممتا ستبق؛ أنهتا استتراتيجية تتدريس؛ متن الممكتن استتخدامها فتي المقدمتة
لمعرفة ومعالجة المفتاهيم الخاطئتة؛ أو كطريقتة تقتويم مرحلتي أو ختتامي؛ حستب
واتها في الحصة الدراسية؛ يستخدمها المعلم في أي موضوع يدرسه للطالب؛ وذلتك
لمرونة تطويعها؛ وفائدتها في مساعدة المعلم لمعرفة كيف يفكتر تالميتذه؛ وتنميتة
مهاراأ التواصل اللفظي الرياضي.
اا م(Talk Moves " :)1حوار رياضي وفهتم؛ (أستئلة) Talk Movesمعظمهتا أستئلة
لمتاذا؛ وال نستتخدم المحستوف  Concreteوال  Pictorialالتصتويري؛ ولكتن يكتون
الحل على طو باستخدام التجريد )  Abstractمقارنة)؛ سأوضح لك بميا متن ثتاني
ابتدائي؛ بطريقة Talk Moves
وأختار م( )1التلميذين؛ ShonوMohad؛ وطرح السؤا على Shon؛ بقوله:
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اارن بين الكسور أيهما أصغر.
7/2

11/2

ماذا فهمت من 2/7ا
كم اطعة داخلهاا
 Shon : 7اطع تت أخذنا 2
م( :)1ماذا فهمتق من 11/2ا
كم اطعة داخلهاا
Shon: 11اطع تت أخذنا 2
م( :)1أيهما أكبرا

اا أحد التالميذ 2 :من 7؛ أكبر من  2من .11
مالحظة من الباحية :الحظت أثناط حوار المعلم متع التالميتذ انتقتا الحتديث وتحركته
لتلميذ خر.
أجاب أحد التالميذ واسمه  2/7 Ahmad :أصغر.
م(Ahmad :)1يقو  7/2أصغر؛ هل هذا صحيحا

أحد التالميذ يجيب :ال.
عادأ م( )1للتلميذ األو

Shon:عن زميلك يقو عن  7/2أكبر؛ هل توافقا

 : Shonنعم.
(Talk Moves؛ كالم وحركة؛ حواراأ رياضية؛ تواصل؛ أسئلة ومنااشة)
م( :)1نعم عذا كانت القطع أكبر فالكسر أصغر.
وحتى نتأكد نأخذ القطع المحسوسة Concreteونجرب عليها
رسم م( )1على السبورة الرسم التالي:
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ثم طرح م( )1السؤا  :كيف تفهم 2/7ا
التلميذ 2 :من 7
م( :)1ماذا تفهم من 2/11ا

سأ التلميذة األخرى أيهما أكبر ولماذاا
ماذا يعني  2/7؛ 2/11ا
ثم تنااشت التلميذة مع التلميذ ثم داخل م( )1بسؤا التلميذ Ahmad:
هل توافقنيا
 : Ahmadنعم.
م( : )1ولماذا غيرأ رأيكا
 : Ahmadنسيت".
تعتمد Take moveعلى مهارة طرح األسئلة؛ واختيارها؛ ومهارة الحوار؛ ميل:
هل نستطيعا

لماذا توافقا
وانتقا اإلجابة.
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ممكن تعيدا
هل توافق مع ما اا ا
هل لديك شيط تضيفه على كالمها
عند عدارة حوار بت Talk Movesالبد من توفر شروط للتطبيق منها:
( )1انتظار المعلم عجابة التلميذ (دون استعجا ).
( )2الترتيب والدور؛ لالجابة على أي تلميذ.
( )3اختيار األسئلة المناسبة.
( )4العودة على التلميذ المخطئ.
( )5طرح أسئلة ميل من يعيدا هل تغيرأ عجابتكا لماذاا

وهناك خطواأ لنجاحها؛ ويجب مراعاتها عند عدارة الحوار منها:
( )1انتظار اإلجابة ومنحه األمان ليطعبّر.
( )2االلتاام بالدور كل تلميذ يجيب؛ اد نرمي وراة والذي يمسكها أوالً يطجيب.
خامساً :النتائا والتوةيات والمقترحات
 1-5نتائـا البحـث.

في ضوط ما تم عرضه سابقًا في سيام البحث توصلنا على
النتائج التية:
 )1اعتمتتدأ دولتتتة ستتتنغافورة فتتتي تتتدريس الرياضتتتياأ علتتتى أستتتلوب المحستتتوف
التصويري المجرد ()CPAكأحد أهم المتداخل التدريستية؛ كمتا اعتمتدأ علتى أستلوب
الحتتوار المتنقتتل ( (Talk Movesالمحفتتا ألذهتتان التالميتتذ؛ وكتتذلك تميتتاأ الخبتترة
السنغافورية في طرائق تدريس الرياضياأ باعتماد أسلوب رسم النماذج (.(Models
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 )2استخدم  %100من المشاركين في البحث أستلوب المحستوف التصتويري المجترد
 CPAكأسلوب تتدريس تتتدرج متن المحستوف فالمصتور فتالمجرد؛ وهتذا األستلوب
معتمد من وزارة التعليم السنغافورية.
 )3استتتخدم  %100متتن المشتتاركين أستتلوب رستتم النمتتاذج Modelsلحتتل المستتائل
اللفظية؛ ويعد هذا األسلوب في التدريس نتيجتة لتجديتد وتطتوير طرائتق التتدريس
في سنغافورة.

 )4استتخدم  %30متن المشتاركين فتي البحتث أستلوب الحتوار المتنقتل Talk Moves
والتي تحفا أذهان التالميذ للتفكير والتعبير عن رائهم.
 )5وضتتوح عجتتراطاأ التتتدريس متتع تنتتوع استتاليبه فتتي ستتنغافورة؛ واهتمتتام المعلتتم
السنغافوري باألسئلة السقراطية أثناط الحوار.
 )6يركا معلمو سنغافورة على تدريس المفهوم ابل تطبيتق القتانون؛ كمتا يهتمتون
بمبتتدأ التتتدريس متتن أجتتل الفهتتم التتذي يطعتتد أحتتد أستتاليب التتتدريس المعتمتتدة فتتي
سنغافورة.
 2-5توةيات البحث.
في ضوط النتائج السابقة؛ نوصي بالتي:
 )1تبني وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أساليب التدريس الستنغافورية
التي ثبتت فاعليتها؛ وظهرأ نتائجها من خال المستوياأ المتقدمة لدولة ستنغافورة
في االختباراأ الدولية.
 )2تدريب مشرفي الرياضياأ على مدخل CPAكأسلوب في تدريس الرياضياأ ومن
ثم نقل الخبرة على المعلمين في الميدان.
 )3تفعيل أسلوب النماذج Modelsفي تدريس الرياضياأ في ضوط خبرة سنغافورة.
 )4نشر ثقافة أسلوب Talk Movesفي منتدياأ الوزارة الخاصة بالرياضياأ؛ وكتذلك
القنتواأ الفضتائية التعليميتة فتي وزارة التعلتيم؛ وموااتع التواصتل االجتمتاعي التتتي
تعني بتدريس الرياضياأ.
 )5توجيه مصممي مقرراأ تدريس الرياضياأ في كلياأ التربيتة علتى تضتمين تلتك
المقرراأ أساليب التدريس السنغافورية.
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 )6تصميم الوسائل التعليميتة المناستبة ألستاليب تتدريس الرياضتياأ الستنغافورية
من ابل المختصين؛ وتبني وزارة التعليم تمويلها وعنتاجها وتوزيعها على المدارف.
 3-5اقتراحات لألبحاث المستقبلية:
من الممكن عجراط بحتث مكمتل لهتذا البحتث لدراستة وااتع أداط معلتم الرياضتياأ فتي
المراحتتل الالحقتتة؛ وكتتذلك دراستتة تقتتارن بتتين أستتاليب التتتدريس العالجتتي لمتتادة
الرياضياأ وأساليب و لياأ تشارك المعلمين خبراتهم لتحسين أدائهم التدريسي.

كما يمكن عجراط بحث يتناو وااع أداط معلم الرياضياأ في كوريا الجنوبية وفنلندا.
ويمكن أيضا تناو أساليب التهيئة والعرض والتقويم في دولة سنغافورة.
وتوصل البحث الحالي على عدد من أساليب التتدريس للرياضتياأ الستنغافورية؛ ميتل
CPA؛ وTALK MOVESk؛ ورستتتتم النمتتتتاذج MODELLS؛ ويمكتتتتن للمختصتتتتون
والباحيون في المناهج وطرم التدريس أن يتناولوا البحث في أثر أو فاعلية األستاليب
السابقة التي تمياأ بهتا دولتة ستنغافورة؛ متع متغيتراأ تابعتة مختلفتة؛ كالتحصتيل
واإلبداع ومهاراأ التفكير وغيرها.
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زيتتتتون؛ كمتتتا عبدالحميتتتد ( )2006تصتتتميم البحتتتوب الكيفيتتتة ومعالجتتتة بياناتهتتتا
علكترونيًّا؛ القاهرة :عالم الكتب.
ستتتالمان؛ شتتتيماط مصتتتطفى مهتتتران ( )2015فاعليتتتة برنتتتامج لتطتتتوير الرياضتتتياأ
المدرسية باستخدام مداخل تتدريس متجتددة متع االستتعانة ببرمجيتاأ تفاعليتة متع
tablet PCفي تنمية استقاللية التعلم وحب الرياضياأ لدى طالب المرحلة اإلعداديتة
األزهرية؛ رسالة دكتوراه؛ جامعة عين شمس؛ القاهرة.
ستراوف؛ أ .وكوربن؛ ج .)1999( .أساسياأ البحث الكيفي أساليب وعجراطاأ النظرية
المجذرة؛ ترجمة عبداهلل خليفة؛ مراجعة :علي عيسى الشعبي وعلي أحمد السلطان؛
الرياض :معهد اإلدارة العامة( .العمل األصلي نشر في عام .)1990
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السقاف؛ منى علوي حستن ( )2006أثتر األستاليب التدريستية علتى تحصتيل الطلبتة
في مادة الرياضياأ واتجاهاتهم نحوها في المرحلة اليانوية بمحافظتة لحتج؛ رستالة
ماجستير غير منشورة؛ جامعة عدن؛ عتدن .تتاري التدخو  2016 /9 /14متن مواتع
http://search.mandumah.com/Record/588626
السيد؛ ماجدة مصطفى ( )1994أثر استخدام المدخل التكنولوجي في تحقيق بعض
أهداف التربية الفنية؛ مجلة الجمعيتة المصترية لتكنولوجيتا التعلتيم؛ المجلتد الرابتع؛
العدد األو .21 -1 :
الشمراني؛ صالح والشمراني؛ ستعيد والرصتان؛ ستعيد والتدرداني؛ بكيتل (1438هتت)
اضاطاأ حو نتائج دو الخليج في دراسة التودهاأ الدولية في العلتوم واللرياضتياأ
TIMSS 2015؛ مركا التميا البحيي فتي تطتوير تعلتيم العلتوم والرياضتياأ؛ جامعتة
الملك سعود؛ الرياض.
عباف؛ محمتد خليتل والعيستى؛ محمتد مصتطفى ( )2007منتاهج وأستاليب تتدريس
الرياضياأ للمرحلة األساسية الدنيا؛ عمان :دار المسيرة.
العبتتدالكريم؛ راشتتد حستتين ( )2012البحتتث النتتوعي فتتي التربيتتة؛ الريتتاض :النشتتر
العلمي والمطابع -جامعة الملك سعود.
عبدالمنعم؛ نادية محمد ( )1997تطوير تتدريب المعلتم فتي ضتوط متدخل المواطنتة
العالمية؛ مجلة التربية والتعليم؛ المجلد 5؛ ع .54-14 :10
العبسي؛ محمد ( )2008مظاهر التفكير الرياضي السائدة لتدى طلبتة الصتف اليتامن
األساسي باألردن؛ مجلة جامعة النجاح للعلوم اإلنسانية؛ )3( 22؛ .915 – 889
عبيد؛ ويليام ( )1998رياضياأ مجتمعية لمواجهتة تحتدياأ مستتقبلية (عطتار مقتترح
لتطوير منتاهج الرياضتياأ متع بدايتة القترن الحتادي والعشترين)؛ مجلتة تربويتاأ
الرياضياأ؛ كلية التريبة؛ ع 1مصر.
عبيتتداأ؛ ذواتتان و أبتتو الستتميد؛ ستتهيلة ( )2005استتتراتيجياأ التتتدريس فتتي القتترن
الحادي والعشرون؛ عمان :معارف التعليم والتدريب.

عقلة؛ عيمان ( )2008استراتيجية أداط المعلمين؛ منشتوراأ مدرستة محمتد بتن راشتد
المكتوم للتعليم اليانوي؛ دبي.
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عقتيالن؛ عبتتراهيم محمتد ( )2000منتتاهج الرياضتتياأ وأستاليب تدريستتها؛ عمتتان :دار
المسيرة.
عتتالوي؛ مايستتون صتتالح ( )2013األستتاليب التدريستتية لمدرستتي ومدرستتاأ متتادة
الرياضتتياأ وعالاتهتتا بإكستتاب طلبتتة الصتتف الرابتتع العلمتتي مهتتاراأ عمليتتاأ العلتتم
الرياضية واتجاههم نحو المادة؛ رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة تكريتت؛ كليتة
التربية؛ اسم العلوم التربوية والنفسية.

عتتالوي؛ ميستتون صتتالح ( )2013األستتاليب التدريستتية لمدرستتي ومدرستتاأ متتادة
الرياضتتياأ وعالاتهتتا بإكستتاب طلبتتة الصتتف الرابتتع العلمتتي مهتتاراأ عمليتتاأ العلتتم
الرياضتتية واتجتتاههم نحتتو المتتادة؛ رستتالة ماجستتتير غيتتر منشتتورة؛ جامعتتة تكريتتت؛
القادستتتتتتتتتتتتية تتتتتتتتتتتتتاري التتتتتتتتتتتتدخو  2016 /10 /20متتتتتتتتتتتتن مواتتتتتتتتتتتتع
http://search.mandumah.com/Record/612473
العناي؛ هال ماعل ( )2013درجة أداط معلّتم رياضتيّاأ المرحلتة االبتدائيتة مهتاراأ
ي فتتي الجوانتتب اإلنستتانية واإلداريتتة والعلم ّيتتة؛ مجلتتة كليتتة التربيتتة
االتّصتتا اللّفظ ت ّ
بأسيوط-مصر؛ مج 29؛ ع .510-470 :2
العويشتتق؛ ناصتتر حمتتد ( )2009برنتتامج تتتدريبي مقتتترح لمعلمتتي الرياضتتياأ فتتي
المرحلتتة االبتدائيتتة حتتو استتتراتيجياأ حتتل المستتألة وفاعليتتته فتتي أدائهتتم وتنمي تة
مهتتاراأ التفكيتتر فتتوم المعرفتتي والتحصتتيل لتتدى طالبهتتم؛ أطروحتتة دكتتتوراة غيتتر
منشورة؛ جامعة الملك سعود؛ الرياض.
العيدي؛ منة حمد ( )2014تقويم األداط التدريسي لمعلماأ الرياضتياأ فتي المرحلتة
المتوسطة بمنطقة القصيم في ضوط استراتيجياأ التعلم النشط؛ رستالة ماجستتير
غيتتر منشتتورة؛ جامعتتة القصتتيم؛ بريتتدة .تتتاري التتدخو  2016 /1 /17متتن مواتتع
http://search.mandumah.com/Record/728996
غتترزان؛ شتتاكرة ناصتتر حستتين ( )2015 /1437فاعليتتة استتتخدام نمتتوذج التتتدريس
الوااعي في تعديل التصوراأ البديلة للمفاهيم الكيميائية وتنمية االتجاه نحو المادة
لدى طالباأ المرحلة اليانوية بالمملكة العربية الستعودية؛ رستالة ماجستتير؛ جامعتة
القاهرة؛ القاهرة.
القحطاني؛ بشاير سعيد علتي ( )2016نظتام تقتويم طتالب المرحلتة االبتدائيتة فتي
جمهورية سنغافورة ومتدى االستتفادة منته فتي المملكتة العربيتة الستعودية؛ رستالة
ماجستير؛ جامعة جدة؛ جدة.
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محمتتد؛ حنفتتي عستتماعيل ( )2005تعلتتيم وتعلتتم الرياضتتياأ بأستتاليب غيتتر تقليديتتة؛
الرياض :مكتبة الرشد.
المغيرة؛ سلطان مبتارك صتالح الكليتب (1432هتت) تقتويم األداط التدريستي لمعلمتي
الرياضتتياأ فتتي المرحلتتة المتوستتطة بمحافظتتة األحستتاط فتتي ضتتوط معتتايير الجتتودة
الشاملة؛ رسالة ماجستير؛ جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
مقداد؛ محمد ( )2013مناهج البحث الكيفي في علم النفس؛ الجاائر :دار التنوير.

المقوشتتي؛ عبتتد اهلل ( )2001األستتس الفنيتتة لتتتعلم وتعلتتيم الرياضتتياأ :أستتاليب
ونظرياأ معاصرة؛ الرياض :مكتبة الملك فهد الوطنية.
المنوفي؛ سعيد جابر ( )2013التعليم النشتط فتي تتدريس الرياضتياأ فتي المرحلتة
االبتدائية؛ القاهرة :دار السحاب للنشر والتوزيع.
النذير؛ محمد عبداهلل ( )2005مطابقة معايير ( )NCTMعلى وثيقة منهج الرياضياأ
في المملكة العربية السعودية للمرحلتة المتوستطة فتي مجتالي الهندستة والقيتاف؛
والمواطمتتة بينهمتتا؛ المتتؤتمر العلمتتي الستتابع عشتتر -منتتاهج التعلتتيم والمستتتوياأ
المعيارية -مصر؛ المجلد3؛ القاهرة :الجمعيتة المصترية للمنتاهج وطترم التتدريس:
 .882- 854تتتتتتتتتتتتتتتتاري التتتتتتتتتتتتتتتدخو  2016 /3 /4متتتتتتتتتتتتتتتن مواتتتتتتتتتتتتتتتع
http://search.mandumah.com/Record/32714
اليونسكو؛ ( 14-11يوليو؛  )1994المؤتمر الدولي الحكومي بشأن التربيتة متن أجتل
التعاون والسالم؛ باريس.
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فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على التأمل الذاتي في إكساب
الطالب المعلمين بتخصص الرياضيات مهارات تحفيز التفكير اإلبداعي
الدكتور /عوض بن صالح املالكي
أستاذ املناهج وطرق تدريس الرياضيات املشارك كلية التربية –
جامعة أم القرى
المستخلص:
هدفت الدراسة على التعرف علتى فاعليتة برنتامج تتدريبي مقتترح اتائم علتى التأمتل
الذاتي في عكستاب الطتالب المعلمتين بتخصتص الرياضتياأ مهتاراأ تحفيتا التفكيتر
اإلبداعي ؛ واستخدمت الدراستة المتنهج 1ذالتجريبتي؛ والتصتميم شتبه التجريبتي ذي
المجموعة الواحدة؛ حيث أعد الباحث اائمة بمهتاراأ تحفيتا التفكيتر اإلبتداعي صتمم
في ضوؤها البرنامج التدريبي المقترح القتائم علتى التأمتل التذاتي ؛ ونفتذ البرنتامج
التدريبي لمدة أربعة أستابيع بمشتاركة ( )14طالبتاً معلمتاً بكليتة التربيتة بجامعتة أم
القتترى؛ حيتتث اتتيس أداؤهتتم القبلتتي والبعتتدي ببطااتتة مالحظتتة متتن ععتتداد الباحتتث؛
وأظهرأ نتائج الدراسة وجود فروم ذاأ داللة عحصائية بين متوسطاأ األداط القبليتة
والبعديتتة فتتي مهتتاراأ تحفيتتا التفكيتتر االبتتداعي ( الطالاتتة؛ والمرونتتة؛ واالصتتالة؛
والتفاصتتيل) لصتتالح األداط البعتتدي ؛ كمتتا أظهتترأ الدراستتة داللتتة عمليتتة للبرنتتامج
التدريبي المقترح في عكساب الطالب المعلمين بتخصص الرياضتياأ مهتاراأ تحفيتا
التفكير اإلبداعي.
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Abstract
The study aimed at identifying the effectiveness of a proposed training
program based on self Reflection in providing mathematics teachers
students specialized in mathematics with stimulating creative thinking
skills (fluency, flexibility, originality, and Elaboration). The study used the
experimental method and the one-group quasi-experimental design in
which the researcher prepared a checklist of stimulating creative thinking
skills upon which the self reflection-based proposed training program
was designed. The program was carried out within a period of four weeks
in which (14) teachers / students from the college of education, Um AlQura University participated in the study. Their pre and post performance
was measured by a researcher-prepared observation card. The results of
the study showed statistically significant differences between the mean
scores of the pre and post performance in the stimulating creative
thinking skills Elaboration in favor of the post performance. The study
also showed a practical significance of the proposed training program in
providing students teachers specialized in mathematics with stimulating
creative thinking skills.
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مقدمة
اإلبداع ظاهرة عنسانية الزمت الحضارة البشرية منذ نشأتها؛ واستتطاع اإلنستان عبتر
السنين أن يكتشف كماً هائالً من المعارف الموثواة التي ساعدأ فتي تفستير الكييتر
من الظواهر الكونية واإلنسانية واالستفادة منها وتطويعها لمصلحته مستتخدماً فتي
ذلتتك المالحظتتة والتجريتتب والتفكيتتر؛ وهتتي الستتماأ األساستتية التتتي تميتتا النشتتاط
العلمي عن غيره من المعارف اإلنسانية؛ وهو ما يحفا األنظمة التعليمية على تطتوير
أنظمتهتتا التربويتتة وتحستتين برامجهتتا؛ وتستتخير كافتتة اإلمكانتتاأ الماديتتة والبشتترية
الكتشاف ورعاية القدراأ اإلبداعية ؛ ورفتع مستتوى اإلنتاجيتة الفكريتة لتدى أبنائهتا؛
عيمانتاً بأهميتتة االستتتيمار فتتي العنصتتر البشتتري؛ باعتبتتار أن امتتتالك وعنتتتاج المعرفتة
العلمية  -التتي تعتد الخيتار االستتراتيجي للبقتاط والمنافستة والتقتدم العلمتي والراتي
واالزدهار -يعتمد علتى متا تمتلكته متن أفتراد مبتدعين؛ وعلمتاط لتديهم القتدرة علتى
التفكيتتر المنتتتج ؛ وعيجتتاد الحلتتو اإلبداعيتتة لقيتتادة التطتتور العلمتتي وحتتل المشتتكالأ
اإلنسانية وراي البشرية .
ومن أهم االستنتاجاأ في مجا اإلبداع أنته اتدرة موجتودة لتدى كتل األفتراد؛ ولتيس
سمة محصورة في القلة؛ وأن كل شخص لديه القدرة ألن يكون مبدعاً بشرط وجتود
البيئة الخصتبة التتي تكتشتف ذلتك وترعتاه؛ واتد أثبتتت الدراستاأ واألبحتاب العلميتة
عمكانية تنميتة اإلبتداع وتطتويره وتوجيهته وتحفيتا القتدراأ اإلبداعيتة الكامنتة لتدى
األفراد عن طريق التتدريب؛ والممارستة؛ واستتخدام العديتد متن األستاليب المتنوعتة
والبرامج والتقنياأ (الحسيني؛ 2006ورنكو؛.)2012
ويعد التفكير اإلبداعي Creative thinkingالمكتون األساستي لالبتداع ؛ وبقتدر نمتوه
وتطوره بقدر ما ينعكس ذلتك علتى عنتتاج المتتعلم ل فكتار اإلبداعيتة؛ وتعتدا تنميتته
وتحفيتتاه عمليتتة تكامليتتة تشتتاركية ؛ تشتتمل األستترة والمدرستتة والمجتمتتع بكافتتة
مؤسساته؛ عال أن العامل الحاستم فتي ذلتك والمتؤثر هتو المعلتم بأستلوبه ومهارتته
ورعايته وتحفياه ؛ ويتواف نجاح أو فشل أي جهد في هذا الجانب بدرجة كبيرة علتى
نوعيتتة التعلتتيم التتذي يمارستته المعلتتم داختتل البيئتتة الصتتفية؛ فمهمتتا كتتان المتتنهج
المدرسي متميااً وعناصره متكاملة وداعماً لتنمية التفكير اإلبتداعي ؛ فإنته اتد يطهتدر
علتتى يتتدي معلتتم غيتتر مؤهتتل األمتتر التتذي يتطلتتب تطتتوير مهتتاراأ المعلتتم لتحفيتتا
الطاااأ اإلبداعية لدى المتعلمين؛ وتدريبه علتى أحتدب البترامج فتي تنميتة اإلبتداع ؛
وتاويتتده بتتالطرم واألستتاليب واألدواأ التتتي تمكنتته متتن صتتنع بيئتتة متكاملتتة و من تة
ومحفاة لالبداع ؛ خصوصاً وأن الرياضياأ تميل مجتاالً خصتباً لتنميتة اتدراأ الطتالب
اإلبداعية لما تحتويه من معارف ومهاراأ متنوعة معتمدة في معالجاتها على

540

االستتتقراط واالستتتنتاج واالستتتدال والتوستتيع وعدراك العالاتتاأ واالستكشتتاف والتنبتتؤ
وفرض الفروض (جروان؛ 2010الشعيلي ؛.)Meintjes & Grosser,2010). 2010
وفي هذا اإلطار أكدأ معايير العملياأ للمعرفة والمهاراأ األساسية ( )TEKS,2012
Texas Essential Knowledge and Skills,ومعتتايير المجلتتس التتوطني لمعلمتتي
الرياضتياأ ( NCTM,2000) National Council of Teachers of Mathematics
والمعايير األساسية المشتتركة (( CCSS,2010 Common Core State Standards
علتتى أن محتتتوى الرياضتتياأ يجتتب أن يتتدرّف بطريقتتة تعمتتل علتتى تطتتوير اإلبتتداع
الرياضتي لتدى الطتالب؛ كمتا دعتت علتى دراستة مشتكالأ المعلمتين ؛ والعوامتل التتتي
تعمل على تشكيلها؛ واستكشاف السبل البديلة التي تمكتن المعلمتين متن االستتعداد
بشكل أفضل لبناط بيئة تدريسية تعاز اإلبداع؛ وتحفتا التفكير؛ والتعلم ذي المعنى.
وحيتتث عن التتتدريب يميتتل الجستتر التتذي ينقتتل عمليتتاأ التعلتتيم والتتتعلام علتتى الوض تع
المنشود؛ وأكير أستاليب التطتوير المهنتي لمعلمتي الرياضتياأ انتشتارًا فتي المملكتة
العربيتتة الستتعودية؛ وهتتو القلتتب النتتابض لعمليتتة التطتتوير المهنتتي وتجديتتد أداط
المدارف؛ ويعدا جاط ال يتجتاأ متن مبتادل اإلصتالح التربتوي؛ عال أن المالحت للبترامج
التدريبية لمعلمي الرياضياأ؛ يرى أنها غير متصلة بوااع لمعلتم وحاجاتته الحقيقيتة
المرتبطتتة بتتالمتغيراأ االساستتية لبيئتتته الصتتفية؛ والتتتي تختلتتف بتتاختالف مواتتف
التدريس وعناصتره؛ وهتو متا يتدفع علتى البحتث عتن متداخل ؛ ونمتاذج تعتالج اصتور
البرامج التدريبيتة الحاليتة )الشتايع والمتاروع والشتلهوب والمتالكي؛ Garet, ( 2015
Porter, Desimone, Birman, & Yoon, 2001.
ويعتبتتر التأمتتل التتذاتي Self reflectionأحتتد الحلتتو لمواجهتتة مشتتكالأ التتتدريب
التقليتتدي لتتدى معلمتتي الرياضتتياأ لمتتا يتتوفره متتن تطتتويرأ مستتتمرأ للممارستتة التتي
تستهدف النمو المهني و يستاعد علتى االستقصتاط التواعي والهتادف فتي الممارستاأ
المهنية التي يااولها المعلم ؛ والنظر فيها وتقييمها؛ والتفكر المتتأني فتي معتقداتته
وايمه وخبراته؛ للتعرف على جودة ممارساته ؛ والمشكالأ التي يواجهها؛ وتحديتدها
بداة للوصو على حل ينقل تلك الممارسة من شكل غيتر مرغتوب بته علتى ممارستة
مستقبلية أفضل وأكير تطورًا فالتأمل في الممارسة يرفع التوعي بهتا؛ ويعلتل لمتاذا
تتتتما ويوضتتح كيتتف تتتتما (الصتتيفي؛ Reinholz,2016 Cimer, Cimer & 2015
Vekli,2013;).
وينطلتتق التأمتتل التتذاتي فتتي ممارستتة التتتدريس متتن مستتلمة مفادهتتا أن ممارستتاأ
المعلم المهنية اد تدور في فلتك الممارستة الخاطئتة أو النااصتة دون أن يستشتعر
ذلتتك أو يتتدرك الممارستتة الصتتحيحة الستتليمة والكاملتتة؛ كمتتا أن تطتتوير الممارستتة
التعليمية مطلتب مهتم؛ يجتب أن يقابتل التغيتراأ العلميتة والتقنيتة الستريعة للوااتع
التعليمي؛ كما أنه اد يواجه المعلم عدداً من المشكالأ والعوائق التي تقلل من
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فاعلية أدائه وعنتاجه؛ والشخص المؤهل لحلها هو المعلم نفسته؛ فهتو بحكتم عملته
وصتتلته المباشتترة بوااعتته أكيتتر اتتدرة علتتى عدراك عناصتتر المواتتف التعليمتتي بكتتل
تفاصيله فمهما تلقى المعلم من مستاعداأ خارجيتة متن خبتراط ومختصتين؛ فيبقتى
الدور الحقيقتي والفاعتل لقائتد المواتف التعليمتي نفسته بتأن يتأمتل فتي ممارستاته
ويطورها بالشكل الصحيح.
فالممارسة التأملية تدور حو الذاأ وتجعتل منهتا محتوراً لعمليتة التغييتر والتطتوير؛
فتتحو على مر ة عاكسة من أجل تحليتل وتفستير وتطتوير الممارستة الستائدة لتدى
المعلم لتكون أكير نضجاً وبالتالي تنقل المعلم من حالة الالوعتي علتى حالتة التوعي
الذاتي Self awareness؛ كما أن التأمتل التذاتي فتي العمتل يعطتي المعلمتين -عتن
عمد واصد بدالً من العشوائية  -فهماً عميقاً لطرائق التدريس واألساليب التدريسية
بعيتتدًا عتتن التتنمط التقليتتدي للممارستتة القتتائم علتتى القولبتتة؛ والمحاكتتاة؛ والتوجي ته
الخارجي؛ ويتنبأ بكيفية حدوب التعلم؛ وكيف يؤثر في الطالب؛ فهتو يبنتي الممارستة
الواعيتتة والشتتاملة لتتدى المعلتتم) أوستتترمان؛ وكوتكامتتب؛ Rayford,2010 2002
;Shandomo,2010 (.
عن التتتدريب القتتائم علتتى التأمتتل التتذاتي يعتتد أمترًا ضتترورياً؛ وأحتتد متطلبتتاأ التعلتتيم
والتعلم الناجح المبدع ألنه يساعد المعلمين من ختال ممارستة ستلوكياأ وفعاليتاأ
محتتددة داختتل الحجتترة الدراستتية علتتى زيتتادة وعتتيهم بتدريستتهم الصتتفي؛ وتعلتتيم
طالبهم؛ ومشكالته؛ والخبرة التتي يكتستبونها؛ ومتن ثتم يتنعكس ذلتك علتى تنميتة
ادراأ طالبهم وخبراتهم؛ وعلى برامج ععداد المعلمين وتدريبهم لمساعدتهم علتى
ذلتتك؛ واستتتخدام تحليتتل الحاجتتاأ؛ والتأمتتل فتتي الممارستتة متتدخالً للتطتتوير المهنتتي
للمعلمين؛ وفي هذا اإلطار أظهترأ دراستاأ كتل متن دراستاأ ( :أبتو ستليم ؛2016
& Scott, Clarkson
والجبتتتتتتر ؛ 2013وخلتتتتتتف ؛ 2009و متتتتتتراد ؛2008
;2013; Cavanagh & McMaster,2015; Dervent,2015; McDonough,2012
Ellison, 2008; Kumari & Naik , 2016; Panaoura & Panaoura,2014; Malatji
& Wadesango,2014 (Belvis, Pineda, Armengol & Moreno, 2013,فاعليتة
استخدام التأمل الذاتي في تحستين المهتاراأ التدريستية لتدى المعلمتين ابتل وأثنتاط
الخدمة؛ وتنمية اليقة في النفس والدافعيتة لالنجتاز والتطتوير؛ وتحستين االتجاهتاأ
نحو التدريس؛ وحتل مشتكالأ اإلدارة الصتفية؛ واستتمرارية النمتو المهنتي وجودتته؛
كمتتا أوصتتت دراستتاأ ( :الجبتتر؛  2013وحستتن؛  2013ومتتراد؛ Malatji & 2008
Wadesango,2014 ; (Cavanagh&McMaster,2015;Kumari & Naik , 2016
بضتترورة نشتتر التتوعي عتتن التأمتتل التتذاتي؛ وثقافتتة التتتدريس التتتأملي؛ وأدواتتته؛
وممارساته؛ من خال عقد الورع التدريبية للطالب/المعلمين أثناط يرامج اإلعداد؛
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وللمعلمين أثناط الخدمة؛ واستمرار البحتث والتطتوير لنماذجته التطبيقيتة بمتا يوافتق
بيئاأ التعلم المختلفة.
فنجاح التأمتل التذاتي فتي تحستين الممارستة التدريستية يرجتع علتى اختتالف طبيعتة
الطالب؛ واختالف عمكاناتهم واستتعداداتهم وطبيعتة البيئتاأ التعليميتة ممتا يفترض
علتتى المعلتتم التأمتتل فتتي ممارستتاته وطرائقتته وأستتاليب تدريستته و عيجتتاد الحلتتو
التدريسية المناسبة التي توائمه؛ وتحقتق نتتائج تعليميتة أفضتل؛ وفتي هتذا الصتدد
تؤكتتد العديتتد متتن الدراستتاأ ان هنالتتك تبتتاين بتتين المعلمتتين وكتتذلك بتتين الطتتالب؛
فستتياااتهم اليقافيتتة المختلفتتة تتتؤثر علتتى المفتتاهيم اللغويتتة؛ والتتدالالأ اللفظيتتة ؛
والممارساأ التي يؤدونها ؛ وهو ما ينعكس علتى نجتاح التتدريس متن عدمته؛ فلكتل
بيئة تعليمية متغيراأ؛ وسيام ثقافي مختلف؛ وبالتالي ال يمكن أن تكون الممارستاأ
التعليميتتة مقولبتتة متتن بيئتتة تعليميتتة علتتى أختترى؛ بتتل يجتتب أن تتنتتاغم متتع البيئتتة
التعليميتتة للمعلتتم ومتغيراتهتتا المختلفتتة وفتتق الستتيام اليقتتافي واالجتمتتاعي ال تذي
تمارف فيه (Ferdowsi , & Afghari ,2015;Shandomo,2010) .
وبالتالي فإن على برامج ععداد المعلم وتدريبه توفير فرصاً تدريبية متعددة لمعلمتي
الرياضياأ لفهتم واستكشتاف ممارستاتهم؛ وتطتوير هويتاتهم التدريستية ليكونتوا
ممارسين مبدعين؛ متن ختال نمتاذج مبتكترة تشتركهم بشتكل فتردي وجمتاعي فتي
تحديد وتوسيع ممارساتهم التدريسية اإلبداعية باستخدام التأمل التذاتي بعيتداً عتن
القوالب الجاهاة للممارساأ التدريسية؛ والممارساأ المستنسخة من بيئاأ مختلفتة؛
وهو ما يتواع أن يتنعكس عيجابيت ًا علتى تحستين األداط وتطتوير تتدريس الرياضتياأ؛
وتنمية اإلبداع لدى الطالب كمحصلة نهائية.
مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
تعدا عملية التعليم عملية شتاملة وعميقتة ؛ تهتدف علتى عكستاب المتعلمتين المهتاراأ
الالزمتتة ليصتتبحوا أكيتتر اتتدرة علتتى استتتيمار طااتتاتهم وعمكانتتاتهم الذاتيتتة استتتيمارًا
ابتكارياً وعبداعياً بما ينعكس على تطوير أنفسهم ومجتمعاتهم اإلنسانية؛ وبتالرغم
من الدور المهتم لمعلتم الرياضتياأ فتي تربيتة المبتدعين ؛ وتحفيتا مهتاراأ التفكيتر
اإلبداعي لديهم ؛ عال أن مستواه في هذا المجا دون المتأمو كمتا أشتارأ علتى ذلتك
نتائج الدراساأ السابقة ؛ وهو ما ينعكس على أداط طالبه داخل المدرسة وخارجهتا ؛
ويضعف من امتالكهم للمهاراأ الضرورية لالبداع .
وفي هذا الصدد يعدا التتدريب أحتد أهتم وستائل تطتوير أداط المعلتم لتحقيتق أهتداف
التتعلم بكفتتاطة عاليتتة؛ عال أن بتترامج التتتدريب الحاليتتة ال زالتتت تعتتاني متتن الكييتتر متن
الصعوباأ والعقباأ التتي أفقتدتها اتدرتها علتى التغييتر والتطتوير المتواتع للمعلتم؛
وبالتالي كان البد من البحث عن أساليب غير تقليدية تعتالج ستلبياأ بترامج التتدريب
التقليدية؛ وتحدب أثراً عيجابيًا في تحسين الممارساأ التدريسية لمعلمي الرياضياأ؛
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وتنبيق من طبيعة البيئاأ التعليمية التي يمارف فيهتا المعلمتون مهتامهم ومكونتاأ
تلك البيئاأ؛ والمتغيراأ المؤثرة فيها.
ال حتتديياً أظهتتر جتتدواه فتتي تحستتين الممارستتاأ
ورغتتم أن التأمتتل التتذاتي يعتتد متتدخ ً
التدريسية كما أشتارأ علتى ذلتك نتتائج الدراستاأ الستابقة؛ وكتذلك تعتدد التوصتياأ
لدمجه في برامج ععداد وتدريب المعلمين؛ عال أن الباحث لم يجتد دراستة علميتة -فتي
البيئة السعودية على حد علمه -اهتمت بته كنمتوذج لتطتوير الممارستاأ التدريستية
لمعلمي الرياضياأ وهو ما يعتد اصتورًا بحييتطا فتي هتذا المجتا يحتتاج علتى المبتادرة
بدراساأ علمية تسهم في ععداد معلم الرياضياأ؛ وتدريبه وتطوير مستواه.
وفي ضوط ما سبق ذكره من حييياأ ؛ وكذلك توصياأ الدراساأ الستابقة التتي تمتت
االشتتارة اليهتتا باستتتمرار البحتتث فتتي استتتخدام التأمتتل التتذاتي لتطتتوير الممارستتاأ
التدريستتية ؛ وكتتذلك مشتتاهداأ الباحتتث لقصتتور أداط الطتتالب /المعلمتتين تخصتتص
الرياضتتياأ بكليتتة التربيتتة بجامعتتة أم القتترى فتتي مجتتاالأ التتتدريس عامتتة ؛ ومجتتا
تحفيا التفكير اإلبداعي خاصة أثناط ممارستهم للتدريس في فترة التدريب العملتي ؛
استشعر الباحث الحاجة إلجراط الدراستة الحاليتة ؛ والتتي تجيتب عتن الستؤا الترئيس
التتتالي :متتا فاعليتتة برنتتامج تتتدريبي مقتتترح اتتائم علتتى التأمتتل التتذاتي فتتي الطتتالب
المعلمتتين بتخصتتص الرياضتتياأ مهتتاراأ تحفيتتا التفكيتتر اإلبتتداعي ا ويتفتترع من ته
السؤالين التاليين:
 -1ما مكونتاأ البرنتامج التتدريبي المقتترح القتائم علتى التأمتل التذاتي فتي عكستاب
الطالب المعلمين بتخصص الرياضياأ مهاراأ تحفيا التفكير اإلبداعيا
 -2متتا فاعليتتة البرنتتامج التتتدريبي المقتتترح القتتائم علتتى التأمتتل التتذاتي فتتي عكستتاب
الطالب المعلمين بتخصص الرياضياأ مهاراأ تحفيا التفكير اإلبداعيا
هدف الدراسة:
هدفت الدراسة على التعرف علتى فاعليتة برنتامج تتدريبي مقتترح اتائم علتى التأمتل
الذاتي في عكستاب الطتالب المعلمتين بتخصتص الرياضتياأ مهتاراأ تحفيتا التفكيتر
اإلبداعي عند ادراأ (الطالاة؛ والمرونة؛ واالصالة؛ والتفاصيل).
أهمية الدراسة:
اد تفيد نتائج الدراسة الحالية:
-1طالب كليتة التربيتة (المتتدربين تخصتص الرياضتياأ)؛ ومعلمتي الرياضتياأ :فتي
التطوير الذاتي ألدائهم في مهاراأ تحفيا التفكير اإلبداعي للطتالب باالستتفادة متن
بطااة المالحظة؛ والبرنامج التدريبي المقترح القائم على التأمل الذاتي.
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-2المشرفين التربويين علتى تعلتيم الرياضتياأ :فتي تطتوير أداط الطتالب المعلمتين
أثناط التدريب الميتداني ومعلمتي الرياضتياأ فتي الميتدان التربتوي؛ وتتدريبهم علتى
مهاراأ تحفيا التفكير اإلبداعي لطالبهم.
-3عدارة التدريب التربوي لالستفادة متن البرنتامج التتدريبي المقتترح وعدراجته ضتمن
خطة التدريب التربوي السنوية.
-4اإلدارة العامتتة للموهتتوبين لتتتدريب منستتوبيها بالبرنتتامج التتتدريبي المقتتترح علتتى
مهاراأ تحفيا التفكير اإلبداعي للطالب.
حدود الدراسة:
 -1ااتصتتر البرنتتامج التتتدريبي المقتتترح القتتائم علتتى التأمتتل التتذاتي علتتى بعتتض
المهاراأ المحفاة لقدراأ :الطالاة؛ والمرونة؛ واألصالة؛ والتفاصيل.
 -2طبقت الدراسة علتى الطتالب المعلمتين بتخصتص الرياضتياأ فتي كليتة التربيتة
بجامعتتة أم القتترى؛ والتتذين يدرستتون مقتترر طتترم تتتدريس الرياضتتياأ؛ ويمارستتون
التربيتتة العمليتتة فتتي الواتتت نفستته ختتال الفصتتل الدراستتي اليتتاني للعتتام الجتتامعي
1436/1437هت.
مصطلحات الدراسة:
فيما يلي التعريفاأ اإلجرائية لمصطلحاأ الدراسة:

الفاعلية :مقدار التغير المرغوب الذي يحدثه البرنامج التدريبي المقتترح القتائم علتى
التأمل الذاتي في تنمية مهاراأ تحفيا التفكير اإلبداعي لمعلمي الرياضياأ.
البرنــاما التــدريبي المقتــر القــائم علــى التأمــل الــذاتي :مجموعتتة الخبتتراأ التربوي تة؛
واألنشطة التدريبية المخطط لها؛ والهادفة؛ المرتكاة علتى نشتاط فكتري استتنتاجي
مقصود ينطلق من رغبة واعيتة متن الطتالب المعلمتين لتحليتل المواتف التدريستي؛
وعدراك أبعاده؛ ومتغيراته؛ ومراجعة ذلك المواف وتحديد النقاط اإليجابيتة والستلبية
فيه؛ ووضع الخطط والحلو الصتحيحة؛ والمناستبة لتحستين الممارستاأ التدريستية
لهتتم-وفتتق متغيتتراأ البيئتتة التعليميتتة وأهتتداف التتتعلم -؛ وعكستتابهم مهتتاراأ تحفيتتا
التفكير اإلبداعي.
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مهارات تحفيز التفكير اإلبداعي؛ وهتي :الستلوكياأ التدريستية التتي يمارستها الطتالب
المعلمين بتخصص الرياضياأ داخل الحجرة الدراسية بهدف استيارة اتدراأ التفكيتر
اإلبداعي لدى الطالب (الطالاتة؛ والمرونتة؛ واالصتالة؛ والتفاصتيل)؛ وتقتاف ببطااتة
المالحظة المعدة من ابل الباحث.
اإلطار النظري
مفهوم التأمل الذاتي
يرى جان بياجيه Jean Piagetأن للتأمل الذاتي أو "األفكار الواعيتة" دور فتي التطتور
المعرفتتي لتتدى األفتتراد؛ كمتتا يتترى فيجوتستتكي Lev Vygotskyأن النمتتو عمليتتة
ديناميكيتتة تتطلتتب متتن المتتتعلم التواتتف والتأ امتتل؛ وأكتتدأ ألبتترأ بانتتدورا Albert
 Banduraأن القتدرة علتى عطالتة التفكيتر والتأماتل التذاتي ألنفستنا ولمتدى صتالحية
أفكارنا وأفعالنا مدخل جيد للتتعلم؛ وأكتد جتون ديتوي John Deweyعلتى أن التأمتل
هتو جانتب مهتم متن جوانتب التتعلم متن التجربتة ستالمة؛ Lerch , Bilics & 2008
Colly, 2006;Shandomo,2010; Valkanova, 2000.
ويمكتتتتتن الحصتتتتتو علتتتتتى تعريتتتتتف ديتتتتتوي متتتتتن ختتتتتال منااشتتتتتة رودجتتتتترز
)(Rodgers,2002,p485لمعايير مفهوم التأمل الذاتي التي وضعها ديوي فتي أربعتة
معايير يمكن تلخيصها في التالي :
• التأمل هو عمليتة صتنع معنتى؛ تنقتل المتتعلم متن الخبترة الحاليتة علتى التتي تليهتا
وتوفر فهمًا أعمق بينهما ؛ وتتيح عاامة الترابط مع خبراأ وأفكار أخرى .
• التأمل طريقة منظمة ودايقة وواعية ومنضبطة للتفكيتر وتستتند علتى ااعتدة متن
االستجواب العلمي.
• الوسط الذي يحدب فيه التأمل هو المجتمع المحيط في التفاعل مع الخرين.
• يتطلب المواف التأملي نمو القيمة الشخصية والفكرية للذاأ والخرين.

وعرف فالكانوفا )(Valkanova,2004,p42؛ التأمل الذاتي بأنه" :ذلك النتوع متن ستير
عمل االستقراط؛ والنشاط المتعمد لتحفيا االستكشاف الذهني لخبراأ التعلم".
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وعرف حسن (2013؛ ص )662التأمل الذاتي بأنه :عملية يتم فيها استرجاع خبرة ما
والتفكير فيها وتقويمها بهدف التقويم وصنع القرار والتخطيط لتحستين األداط وحتل
المشكالأ".
أما وضحى العتيبي (2014؛ ص  )184فترى أن التأمل الذاتي "عملية عقلية نشتطة؛
تهدف من خال فحص المواف وتأمله البحث في األسباب وتفسيرها؛ والوصتو علتى
استنتاجاأ من خال ربط المعرفة السابقة بالمعرفة الحالية إليجاد معنى لها".

أمتتا التأمتتل التتذاتي فتتي التتتدريس فقتتد عرفتته الجبتتر (2013؛ ص )96بأنتته" عمليتتة
المراابة والتقييم الذاتي التي تنضوي على عدد من السلوكياأ التدريسية".
وعرفه شتاندوم ( (Shandomo,2010,p.102بأنته "عمليتة الفحتص التذاتي المتعمتد
والمقصود والتقييم الذاتي لممارساأ المعلمين المهنية لتحسينها وتطويرها".
ويرى سيمر وسيمر وفكلي ( )Cimer, Cimer & Vekli,2013, p.135أن التأمل الذاتي
فتتي التتتدريس "مصتتطلح عتتام لتلتتك األنشتتطة الفكريتتة والوجدانيتتة التتتي يقتتوم بهتا
المعلمون الستكشاف خبراتهم الذاتية وممارساتهم المهنية من أجل الوصو ألفكتار
جديدة وممارساأ مهنية محسنة ".
ويرى رتشردز ( (Richards,2016, p. 1بأن التأمل الذاتي في التتدريس يتميتل فتي "
مراابة المعلم ألدائه وتقييم تقدمه وفقاً لمعتايير محتددة؛ يتعترف متن خاللهتا علتى
مواطن الضعف والقوة في أدائه؛ وبالتالي يحستن ممارساته ويضع الخطط المناستبة
لعالج اصوره وينفذها لتحقيق االهداف المنشودة".
يتضح من التعريفاأ السابقة أن:
• التأمتتل التتذاتي نشتتاط ذهنتتي؛ يقتتوم علتتى التفكيتتر فتتي الموااتتف والمعتقتتداأ
والممارساأ؛ وينطلق من رغبة المعلم الذاتية في التغيير والتحسين.
• يميل تحليل الممارسة وعناصرها نقطة االنطالم لعملية التأمل الذاتي.

• التأمتتتل التتتذاتي يحتتتتوي عتتتددًا متتتن العمليتتتاأ كالمالحظتتتة والمراابتتتة والتقيتتتيم
واالستقصاط؛ وعدراك العالااأ والنقد.
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• التأمل الذاتي عملية واعية ومقصودة وليست عشوائية0
• التتتأمل التتذاتي لتتيس هتدفطا فتتي حتتد ذاتته؛ بتتل هتتو وستيلة للتغييتتر والتحستتين فتتي
الممارستتاأ متتن ختتال االستتتنتاجاأ التتتي تقتتود عليهتتا عمليتتة التأمتتل؛ وبالتتتالي بنتتاط
الخطط والوصو لتغيير الممارسة.
ويمكن في ضتوط الراط الستابقة تعريتف التأمتل التذاتي فتي التتدريس بأنته :نشتاط
فكتتري استتتنتاجي مقصتتود ينطلتتق متتن رغبتتة واعيتتة متتن المعلتتم لتحليتتل المواتتف
التدريسي وعدراك أبعاده ومتغيراته؛ ومراجعة ذلك المواف؛ وتحديد النقاط اإليجابية
والستتلبية فيتته؛ ووضتتع الخطتتط والحلتتو الصتتحيحة؛ والمناستتبة لتعايتتا وتحستتين
الممارساأ التدريسية وفق متغيراأ البيئة التعليمية؛ ومكوناتها؛ وأهداف التعلم.
دور التأمل الذاتي في تحسين الممارسة المهنية للمعلمين
يعتبر كتاب ديوي " Deweyكيف نفكر " How to thinkالّلبنة األساسية التتي وضتعت
المنهجية العلمية للممارسة التأملية؛ واعتبر أن التأمل تعبيراً يتطلب النظر فعلياً فتي
اإلجراطاأ والنتائج؛ واد ميا ديتوي بتين فئتتين متن ستلوك المعلتم :العمتل الروتينتي
والعمل التأملي المطور للممارسة ).)Sarsar,2008 Madsen,2005

فالتأمتتل التتذاتي يميتتل عمليتتة منهجيتتة ينطتتوي عليهتتا جمتتع وتستتجيل وتحليتتل أفكتتار
المعلتتم فتتي التتتدريس؛ وكتتذلك متتع طالبتته؛ وبعتتد ذلتتك يمكتتن عجتتراط التغييتتراأ أو
التحوالأ في العمل؛ وبالتالي فهتو استتراتيجية فعالتة فتي استتمرارية النمتو المهنتي
للمعلمين؛ ويعتمد على التفكير المتأني؛ والمنظّم لما يقوم بته المعلتم داختل حجترة
الدارسة؛ والتتعلم متن الخبتراأ التربويتة التتي يمتر بهتا؛ وهتو لتيس عمليتة بستيطة
تقتصتر علتى مراجعتة الممارستاأ التدريستية وعنمتا هتو تفاعتل بتين أفكتار المعلتتم
ونظرياته وممارساته؛ وتعلم طالبه والسيام االجتماعي المحيط به؛ ويمكن توضيح
دور التأمل في عملية التنمية المهنية من خال الشتكل المقتترح التتالي التذي يوضتح
التفاعل بين أفكار ومعتقداأ وخبراأ المعلم :
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تطور مهني

تأمل في
الممارسة

ممارسة
تدريسية

أفكار ومتعقداأ
وخبراأ نظرية
أفكار ومعتقداأ
وخبراأ
مكتسبة

أفكار ومعتقداأ
وخبراأ المعلم

شكل ( )1نموذج مقتر لتوضيح التفاعل
بين أفكار ومعتقدات وخبرات المعلم

عن تأمل المعلمين في ممارستاتهم يعتد أمترًا ضتروري ًا لتغييتر تلتك الممارستاأ ألنته
يعاز النمو المهني لهم؛ ويسهم في عحتداب تغييتراأ أو تحستيناأ عيجابيتة فتي األداط
التعليمتتي؛ ويعتتاز التغيتتر المفتتاهيمي؛ ويصتتحح التصتتوراأ البديلتتة؛ ويستتاعد علتتى
ممارسة وتنمية مهاراأ التأمل لدى طالبهم؛ وزيادة مستوى الدافعية لدى المعلمتين؛
ويتتدفعهم علتتى متابعتتة نتتتائج البحتتوب فتتي استتتراتيجياأ التتتدريس الحدييتتة؛ وعجتتراط
البحوب التربوية؛ و ويحوت عملية التعلم متن التتعلم الستطحي علتى التتعلم العميتق؛
ويتتدفع المعلمتتين نحتتو التتربط بتتين متتا تعلمتتوه؛ ومتتا لتتديهم متتن معتتارف؛ والمهتتاراأ
واالتجاهتتاأ الحدييتتة فتتي الميتتدان التربتتوي؛ كمتتا يعمتتل علتتى زيتتادة فهتتم المعلمتتين
لعملية التعليم والتتعلم؛ وتعايتا وزيتادة التوعي باستتراتيجياأ التتدريس المتنوعتة؛
وتحستتتين فتتترص التتتتعلم وجعلهتتتا متاحتتتة لجميتتتع المتعلمتتتين (الخليتتتف؛2016
بلجون؛ 2010شاهين؛.)Rayford,2010) 2012
ويختلف المتدخل التتأملي فتي تنميتة المعلتم عتن المتدخل التقليتدي ففتي المتدخل
التأملي يصبح المعلم مشاركاً فعاالً ومساعداً في تنفيذ بترامج تنميتته حيتث يهتدف
المدخل التأملي على تغيير السلوك؛ وليس فقط اكتستاب المعلومتاأ والنظريتاأ؛ ألن
األساف المعرفي في المدخل التأملي يقوم علتى ربتط النظريتة بتالتطبيق؛ بعكتس
المدختتتتل التقليتتتدي التتتذي يفصتتتلهما؛ ونتيجتتتة لهتتتذه االختتتتتالفاأ الجوهتتتترية بتتتين
المدخلين؛ فإن فوائد المدخل التتأملي يمكتن مالحظتهتا فتي مختلتف أعمتا المعلتم؛
خاصتتة فتتي زيتتادة ادرتتته علتتى تحديتتد أولويتتاأ احتياجاتتته؛ وزيتتادة وعيتته بأستتاليب
التدريس
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؛ وععتتادة التفكيتتر فيمتتا يحتتاو تدريستته؛ وتجديتتد طتترم التتتدريس وابتكتتار نظريتتاأ
تعليميتتة؛ وتأمتتل نجتتاح وعتتدم نجتتاح طالبتته ( Cimer, Cimer & Vekli,2013
Shandomo,2010 Dervent, 2015;) .
وفي هذا اإلطار أظهرأ عدد من الدراساأ أن استخدام التأمل الذاتي أدى على تحستن
بعض مهاراأ تدريس الرياضتياأ لتدى المعلمتين ابتل وأثنتا الخدمتة (متراد ؛2008
Ellison, 2008; Ferdowsi & Afghari ,2015; Malatji & Wadesango,2014;.,,
2013 (Belvis, et. alأدى على اختاا القلتق التدريستي (متراد؛ )2008؛ وستاهم فتي
تحستن االتجتاه نحتو التطتوير المهنتي (شتاهين؛ )2012؛كمتا أدى علتى حتل مشتتكالأ
اإلدارة الصفية؛ ميل القدرة على عدارة الوات؛ واالفتقتار علتى عدارة النقتاع النتاجح؛ و
الشرود الذهني والنسيان عند الطتالب؛ والتفاعتل اللفظتي؛ ورفتض تعليمتاأ وأوامتر
المعلم (الجبر؛)2013؛ وساعد في تحسن االستعداد والتهيئتة؛ واألستلوب التدريستي؛
والتفاعتتل متتع الطتتالب (أبتتو ستتليم؛ )2016؛ وستتاهم فتتي زيتتادة النمتتو المهنتتي فتتي
التخطيط السليم؛ وعدارة الوات ).)Dervent,2015
وسائل وأدوات التأمل الذاتي
عن نجاح التأمل الذاتي يعتمد بشكل أساسي على البياناأ التي يحصل عليهتا المعلتم
حتتو عمليتتاأ التتتدريس والعوامتتل التتتي تتتؤثر عليهتتا؛ لتتذلك فتتإن هنتتاك العديتتد متتن
الوستتتائل وأدواأ التأمتتتل التتتتي يستتتتطيع متتتن خاللهتتتا المعلتتتم مراجعتتتة ممارستتتاته
التدريستتية والتأمتتل فتتي جتتدواها؛ وكتتذلك تحديتتد نقتتاط القتتوة والضتتعف فتتي تلتتك
الممارساأ؛ وهي كما أوردها كتل متن (الجبتر؛ 2013؛ والخليتف؛ Kumari & 2016
);Naik , 2016 Richards,2016; Dervent, 2015تتلخص فيما يلي:
 يوميات المعلم :وهتي كتابتة تأمليتة نقديتة لمتا يقتوم بته متن ممارستاأ تدريستيةبشكل يومي إليجاد الحلو المناسبة للعقباأ التي تواجهه أثناط التدريس.
 المالحظة :وتستخدم في جمتع البيانتاأ عتن عمليتاأ التتدريس وأداط أو راط الطتالبوغيرها من الجوانب.
 -الصور والتسجيالت المرئية والمسموعة لعمليات التدريس.
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 المناقشــة الجماعيــة والمقــابالت :وهتتي لقتتاطاأ حواريتتة جماعيتتة بتتين المعلمتتين متتعبعضتتهم التتبعض؛ أو متتع المشتترف التربتتوي للمنااشتتة النقديتتة الهادفتتة للقضتتايا
التعليمية والتربوية وما يتعلق بهتا متن استتراتيجياأ التتدريس والتقتويم متن أجتل
تحقيتق أهتتداف العمليتتة التعليميتتة؛ واتتد استتتخدمتها دراستتة( ) Maat,2010كتتإجراط
لوصتتتف الممارستتتاأ التدريستتتية للمعلمتتتين ميتتتل (خطتتتة التتتتدريس؛ استتتتراتيجياأ
التدريس؛ تحديد األهداف؛ مكتامن القتوة والضتعف؛ ومعالجتة مشتكالأ الطتالب فتي
الصف)؛ وأكدأ دراسة ( )Cavanagh & McMaster,2015التتأثير اإليجتابي ل حاديتث
التربوية المشتركة في تحسين أفكار وممارساأ معلمي ما ابل الخدمة.
 قوائم المراجعة :وتتضمن عباراأ تعبر عمتا يجتب أن يقتوم بته المعلتم فتي موااتفوعلمياأ التدريس المختلفة؛ ويستخدمها المعلم بعد االنتهاط من التتدريس لتقتويم
ما اام به في ضوئها؛ وتقويم أعما الطالب والامالط.
 التــأمالت الذاتيــة :وهتتي تقتتارير يعتتدها المعلتتم بعتتد نهايتتة التتدرف؛ تحتتتوي علتتىانطباعاته وفكره حو جودة التدريس؛ ومدى نجاحه في بناط بيئة تعليميتة مناستبة؛
واألسباب التي أدأ على الفشل في الوصو على بعض هذه األهداف.
 البحــوث اإلجرائيــة :وهتتي بحتتوب اصتتيرة ومبنيتتة علتتى التأمتتل فتتي الممارستتاأالتدريسية للوصتو علتى حلتو مناستبة لمشتكلة معينتة؛ أو تجريتب استتخدام فكترة
جديدة أو عنصر جديد في العملية التعليمية.
ويمكتتن للمعلتتم استتتخدام أكيتتر متتن أداة للتأمتتل التتذاتي حتتتى يمكتتن الحصتتو علتتى
معلوماأ عميقة وشاملة ومترابطة ومتكاملتة عتن المواتف التدريستي ومكوناتته؛ أو
المهارة التي المراد تطويرها مما ييري األسئلة الذاتية للتأمتل؛ ويفتتح مجتاالً للتنبتؤ
بالسلوك التدريسي؛ والتواعتاأ عتن الصتعوباأ التتي يمكتن أن تواجته المعلتم أثنتاط
التنفيذ.
سبل تحسين الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات بالتأمل الذاتي
تعد الممارسة التأملية في التدريس عامالً رئيساً في النمو المهني للمعلمتين كونهتا
تاودهم بفهم واستتيعاب عميقتين لعمليتة التتدريس ؛ والممارستاأ المصتاحبة لهتا؛
لكنها تحتاج على شروط لتحقق أهدافها حيث عن مجرد عخضاع المعلم نفسه
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واستراتيجياأ تدريسه من حيث النجاح أو الفشل لتقييم نقدي ال يكفي؛ بل البد متن
تحليل المواف التدريسي على مكوناته الرئيسة؛ واستعادة استجاباأ الطالب؛ وكتذلك
المتغيتتراأ المتتؤثرة فيتته؛ والنتتتائج اإليجابيتتة والستتلبية؛ وتحديتتد األستتباب؛ والتنبتتؤ
بالسلوكياأ؛ والثار المختلفة المترتبة على ممارسة تدريسية معينة إلعطتاط صتورة
متكاملة عن المواف التعليمي Malatji & Wadesango,2014) Richards,2016 (.
والمالح أن هنالك العديد من النماذج المقترحة إلجراط التأمل التذاتي؛ وتعتبتر دورة
التعلم لكولب ( )Kolb, 1976من أولى تلك النمتاذج والتتي يمكتن أن تصتنف كنمتوذج
للممارسة التأملية باعتبارها جاطا ال يتجاأ من عمليتة التتعلم؛ ويتكتون النمتوذج متن
أربع مراحل؛ تبدأ من التجربة على المالحظة والتأمل؛ ثم على المفاهيم المجتردة؛ ثتم
إلعداد خطة؛ ويوضح الشكل التالي نمتوذج كولتب للتتعلم التجريبتي ( Kehily,2012,
.)p4298

التجربة
المالحظة
والتأمل

خطة

المفاهيم
المجردة
شكل ( )2نموذج كولب للتعلم التجريبي

كما ادم بانورا وبانورا Panaoura & panaouraنموذجاً للتكامل بين التأمتل التذاتي
فتتي التتتدريس والتفكيتتر اإلبتتداعي؛ حيتتث نااشتتا كتتل متتن التتوعي اإلبتتداعي لمعلمتتي
الرياضياأ في التدريس الرياضي؛ وممارساتهم من حيث ادرتهم على نقل المعرفة
الرياضية اإلبداعية كمؤشر لتحقيق التفكيتر اإلبتداعي (الطالاتة؛ المرونتة؛ األصتالة)
()Panaoura & panaoura,2014؛ ويمكن توضيحه في الشكل التالي:
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كتابة ما يدور في أذهان المعلمين /تحليل العالاة بين
الرياضياأ واإلبداع من خال خبرتهم
تعريف اإلبداع ومنااشة اإلبداع الرياضي
تكليفهم بقراطة كتب ومقاالأ عن اإلبداع والعمل في
مجموعاأ لبناط انشطة تنمي اإلبداع الرياضي
وضع خطة درف لتدريس مفهوم رياضي ينمي اإلبداع
حوار تأملي
شكل ( )3نموذج بانورا وبانورا

ويرى الباحث أن من أساسياأ نجاح التأمل الذاتي في التدريس تحديد سيام التعلتيم
ومتغيراتتته ووصتتف غتترض التتدرف وأهدافتته؛ وتحديتتد خصتتائص الطتتالب واائمتتة
احتياجتتاتهم؛ وعنشتتاط أستتئلة تستتاعد فتتي تحديتتد كيفيتتة عجتتراط تقيتتيم موضتتوعي
للممارسة؛ وتعدا الكتابة الوصفية للممارسة التدريستية متدخالً جيتدًا للتأمتل التذاتي؛
وتتطلتتب تحديتتد الحتتدب نفستته أو الممارستتة التتتي تمتتت؛ وتتتذكر تفاصتتيلها؛ وكتابتتته
االستجاباأ التي تمت من الطالب؛ ووصف السلوك العام للطالب أثناط تلك الممارسة.
لذلك وفي ضوط الجهود السابقة فإن الباحث يرى أن الممارسة التأملية في التدريس
يمكن ممارستها من خال النموذج المقترح التالي:
أوالً :منطلقات النموذج :ينطلق النموذج المقترح من عدة نقاط هي:

 -1ال ياا األداط التدريسي لمعلم الرياضتياأ دون المتأمو ويطستتد علتى ذلتك متن
نتتتائج الدراستتاأ المحليتتة لتقتتيم أداط معلتتم الرياضتتياأ كدراستتة (الشتتايع و ختترون؛
)2015؛ وضعف نتائج الطالب في المسابقاأ الدولية (.)TIMMS,2015
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 -2الحاجة على التنمية المهنية المستتمرة لمعلتم الرياضتياأ بأستاليب غيتر تقليديتة؛
فنتائج البحوب ربما ال تعنتي معلتم الرياضتياأ بشتكل مباشتر عنتدما تواجته مشتكلة
محتتددة فتتي ظتتروف خاصتتة؛ واتتد ال تنطبتتق شتتروط تطبيقهتتا علتتى وااتتع ممارستتته
اليومية؛ لذلك فمن الصحيح معالجتها بنفسه وفق الظروف التي تتعامل مع الظواهر
اإلنسانية والتي تتصف بالتفاعل والتغير والخصوصية والتجذر.
 -3اصور برامج اإلعداد من خال مالحظاأ الباحتث؛ وكتذلك اصتور بترامج التطتوير
المهنتتي الحاليتتة لمعلتتم الرياضتتياأ؛ فقتتد أشتتارأ نتتتائج الدراستتة التقويميتتة (الشتايع
و خرون؛  )2015على أن برامج التطوير المهني لمعلم الرياضياأ تقتع فتي المستتوى
المتوسط؛ وأوصتت باستتمراريته التطتوير المهنتي لمعلتم الرياضتياأ وزيتادة عمقته
وشموله ووظيفيته.
 -4الممارستتاأ المهنيتتة ال تفتترض متتن الختتارج؛ وليستتت مطلقتتة؛ وليستتت مستتلماأ؛
وليست اوالب جاهاة؛ بل يجب التفاوض حولها وفق متغيراأ بيئة التعلم.

 -5الدور اإليجابي للتأمل الذاتي الذي أظهرتته العديتد متن الدراستاأ الستابقة -التتي
تم استعراضها فيما سبق -في تكوين الفهم العميق والشامل للممارسة التدريستية؛
والوعي بها؛ وتطوير النظرياأ الخاصة حو التدريس.
ثانياً  :هدف النموذج  :يهدف النموذج المقترح على تحسين مهاراأ الطتالب /المعلمتين
؛ ومعلمي الرياضياأ في تحفيا مهاراأ التفكير اإلبداعي من خال التأمل والمراابتة
ألدائتته بطريقتتة منظمتتة؛ وععالنتته الستتتنتاجاته ؛ وممارستتته ألدواره الجديتتدة بتتوعي
وفهم وشمو ؛ ويسعى النموذج المقترح على طرح السؤالين التاليين  :كيتف يمكننتي
تحستتين فهمتتي عتتن ( المعرفتتة – المهتتارة – المواتتف التعليمتتي– الطتتالب ) ا ؛ وكيتتف
يمكنني تحسين ممارساتي التدريسية ا ؛ كما يهتدف علتى تقتديم اإلجابتاأ التاليتة :
افهم الن ما لتم أكتن أفهمته ستابقاً عتن ( المعرفتة – المهتارة – المواتف التعليمتي –
الطالب ) ؛ حصلت علتى تغييتر فتي ممارستاتي التدريستية فتي  ....و ....؛ بستبب ....؛
وأتواع  .......ا .

ثالث ـاً :مكونــات النمــوذج :يتكتتون النمتتوذج المقتتترح متتن خمتتس مراحتتل متفاعلتتة متتع
بعضها البعض وفق الشكل التالي:
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ما مكونات ل رس؟ كي

لمرحلة ولى ( :)1تحليل
ل رس إلى عناصر أساسية

ل حققت

نفذ؟

؟ ما لصعوبات؟

ماذ عمل لمعلم؟ ماذ عمل لطالب؟
ماذ قال لمعلم؟ ماذ قال لطالب؟

لمرحلة لثانية :تقييم
( لمالحظة ،لوص  ،لتحليل،
لنق )

ما لمهارة؟ ما له

منها؟ ما مكوناتها؟

ما ساليب لصحيحة لتق يمها؟
لمرحلة ولى (:)2
لتأمل في أ ء لمهارة
لت ريسية

ما ساليب لتي ستخ مت؟ ماذ ينقص؟ ما لخطأ؟

ما لمتغير ت لتي يجب أن تؤخذ بالحسبان؟
ماذ الحظت على ستجابات لطالب؟

ما لتغير ت لتي ح ثت؟

أق م للطالب.
أغير ممارستي.
أشارك لطالب.
أطور من ممارستي.
لمرحلة لثالثة :تخطيط لمعلم
لتع يل لممارسة لت ريسية حيث
يطرح ع ة توقعات

أعرض لما ة
لعلمية.

أوضح للطالب.
ستخ م لوسائل
و وت

لمرحلة لر بعة :ممارسة
وتطبيق للمهارة

أوجه طالبي إلى.

لمرحلة لخامسة :تقييم ( لمالحظة،
لوص  ،لتحليل ،لنق )

شكل ( )4نموذج مقتر لكيفية تطبيق التأمل الذاتي
لتحسين التدريس
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لماذ ؟

رابعاً :وةف النموذج.
يتكون النموذج من خمس مراحل للتأمل الذاتي في التدريس؛ وهي كما يلي:
المرحلــة األولــى :وتتعلتتق بتحليتتل مكونتتاأ التتدرف؛ وتحديتتد أفعتتا وأاتتوا كتتل متتن
المعلم والطالب؛ مع توضيح السبب؛ وهو ما يتطلب بناط مصتفوفة األفعتا واألاتوا
لكل منهما مع التركيا على تحديد السبب مما يسهل التفكيتر فتي اتجاهتاأ مختلفتة
تعطتتي رؤيتتة متكاملتتة عتتن المواتتف التدريستتي؛ كمتتا تتضتتمن هتتذه المرحلتتة تحليتتل
المهتتتاراأ التدريستتتية لمكوناتهتتتا؛ والتفكيتتتر المتعمتتتق حتتتو األستتتاليب التدريستتتية
المستتتخدمة ومتتدى تحقيقهتتا ل هتتداف؛ وجوانتتب التتنقص والقتتوة فيهتتا؛ والتغيتتراأ
المصاحبة مع توضيح األسباب لكل جاط فيها.
المرحلــة الثانيــة :وتتعلتتق باستتتخدام أدواأ المالحظتتة والوصتتف والكتابتتة فتتي تقيتيم
الممارستتة وجمتتع معلومتتاأ شتتاملة وعميقتتة عتتن التتتدريس ومكوناتتته وتفاعالتتته
ومتغيراته؛ سواط االيجابية أو السلبية في المرحلة األولى.
المرحلــة الثالثــة :وتتعلتتق ببنتتاط التصتتور الجديتتد للمهتتارة؛ ومتتا يتطلتتب متتن استتتخدام
استراتيجياأ جديدة أو تغيير أسلوب أو االستعانة بأدواأ أو تغيير ممارساأ.
المرحلــة الرابعــة :وتتعلتتق بتنفيتتذ الممارستتة الجديتتدة فتتي التتتدريس متتع ضتترورة
االستتتمرار فتتي المالحظتتة للمواتتف الصتتفي؛ ونتتواتج التتتعلم واستتتجاباأ الطتتالب؛
والتغيراأ الحادثة.

المرحلة الخامسة :وتتعلق بالتقييم الموضوعي التتأملي الشتامل للممارستة الجديتدة؛
واستخدام أدواأ المالحظة والوصف والتحليتل والنقتد لجمتع المعلومتاأ؛ واالستتفادة
منها للنقاع والحوار في مرحلة التطوير الجديدة.
وفي ضوط النموذج السابق يؤكد الباحث على أن تدريب معلمي الرياضتياأ يجتب أن
يعمل على تنمية الجوانب اإلبداعية والقدراأ التفكيرية؛ وعتالج القصتور النتاتج عتن
برامج اإلعداد النظرية؛ ومتن ثتم تطتوير المهتاراأ األدائيتة؛ عال أنته ال يمكتن تتحقتق
األهداف التربوية المنشودة من استتخدام نمتوذج التأمتل التذاتي فتي تحفيتا مهتاراأ
التفكير اإلبداعي دون وجود برنامج تدريبي يحتوي عدداً من العناصتر الحيويتة ميتل:
وجود محتوى مختار بشكل متميا؛ وأنشطة تدريبية؛ وتحليل لمكوناأ المهاراأ؛
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؛ والتركيا على التدريب المنظم لهذه المهتاراأ باستتخدام عجتراطاأ وأدواأ وأنشتطة
تأملية متعددة ؛ وأن يكون هناك اهتمام تفصيلي بالكيفية الميلى للتأمل الذاتي في
التدريس ؛ ومهام تعليمية يتم التدرب عليها ؛ واهتمام بتكتوين عتاداأ عيجابيتة ميتل
( اإلصغتاط لآلخرين؛ التفكتتير بمرونتة؛ ربتط الخبتراأ والمعلومتاأ الجديتدة بتالخبراأ
والمعلوماأ السابقة) ؛ وهو ما تم من خال البرنامج التدريبي لهذه الدراسة.
مفهوم التفكير اإلبداعي:

سعى العديد من العلماط على دراسة وتفسير التفكيتر اإلبتداعي ستيكولوجيًا وتربويًتا
أميتتا  :تتتورانس Torranceوجيلفتتورد Guilfordوتريفنجتتر Treffingerودي بونتتو
De Bono؛ وغيرهم؛ حيث نظروا عليه من زوايا مختلفة لمحاولة فهم هذا النمط متن
التفكيتتر؛ وكيفيتتة اإلفتتادة منتته فتتي تحستتين طتترم التفكيتتر وحتتل المشتتكالأ؛ واتختاذ
القتتراراأ؛ لتتذلك نجتتد هنتتاك تنوعًتتا فتتي تنتتاو هتتذا المفهتتوم؛ وفيمتتا يلتتي بعتتض
التعريفاأ لمفهوم التفكير اإلبداعي.
أوردأ الستترور (2055؛ ص  )36تعريتتف تتتورانس 1962م للتفكيتتر اإلبتتداعي بأنتته
"عملية يصتبح فيهتا الشتخص حساست ًا للمشتكالأ؛ متع عدراك التغيتراأ والمعلومتاأ؛
والبحث عن الدالئل للمعرفتة؛ ووضتع الفتروض واختبتار صتحتها؛ ثتم عجتراط التعتديل
على النتائج".
فيما يرى سريرامان (2014؛ ص )15أن التفكير اإلبداعي يتميتل فتي "القتدرة علتى
القيام بعمل جديد أو أصيل؛ ويميل اإلبداع فتي الرياضتياأ بإنتتاج حلتو غيتر عاديتة
لمسألة بصرف النظر عن المستوى".
ويعرف لينس ))Lince,2016,p.208التفكيتر اإلبتداعي بأنته "طريقتة جديتدة لرؤيتة
االشياط أو وسيلة لتوليد األفكار (الطالاة) أو عيجاد شيط جديد (األصالة)؛ أو التنوع في
االفكار (المرونة) ".
ويمكن تعريف التفكير اإلبداعي بأنه نشاط فكري يتصف بتالتفرد؛ وغتاارة األفكتار؛
وتنوعها؛ واكتشاف عالااأ جديدة؛ يستطيع الفرد من خاللها أن يصل على حلو غيتر
مألوفة؛ وطرح أفكار ذاأ ايمة يستفيد منها الفرد والمجتمع.
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ويتضمن التفكير اإلبداعي أربع ادراأ؛ كمتا أوردهتا كتل متن (حمادنتة؛ 2009عبيتد
؛Anwar, et. al 2012; Lince, 2016; Mann, 2006) 2000تتميل فيما يلي:
-1الطالاة Fluency؛ ويقصتد بهتا عنتتاج أكبتر عتدد ممكتن متن األفكتار أو الحلتو أو
االستتتخداماأ المقترحتتة حتتو موضتتوع معتتين فتتي واتتت محتتدد؛ وبالتتتالي فتتإن كميتتة
االستتتجاباأ فتتي موضتتوع معتتين عنتتدما تفتتوم المتوستتط العتتام ل اتتران داللتتة علتتى
الطالاة بشرط أن تكون هذه االستجاباأ مناسبة ومتستقة متع الموضتوع؛ وتشتمل:
طالاة الكلماأ؛ وطالاة المعاني أو االفكار؛ وطالاة األشكا .
-2المرونة Flexibility؛ ويقصد بها تنوع األفكتار التتي يتأتي بهتا الطالتب؛ وتوجيته أو
تحويل مستار التفكيتر متع تغيتر المييتر أو متطلبتاأ المواتف؛ وهتي عكتس النمطيتة
والجمود؛ وتشمل :المرونة التلقائية؛ والمرونة التكيفية.
-3األصتتالة Originality؛ ويقصتتد بهتتا التجديتتد واالنفتتراد باألفكتتار؛ أو اإلنتتتاج غيتتر
المألوف على مستوى الفرد وعلى مستوى المجموعة.
-4التفاصيل Elaboration:ويقصد بها القدرة على عضافة تفاصيل جديدة ومتنوعتة
لفكرة ما أو حل مشكلة ما األمر الذي يترتب علية تطوير الفكرة وعثراؤها وتنفيذها.
ويؤكد الباحيون في تعليم الرياضياأ على أهمية البيئة التعليمية في رعاية التفكيتر
اإلبتتتداعي لتتتدى المتعلمتتتين وتشتتتمل ثالثتتتة جوانتتتب ؛ وهتتتي  :المكونتتتاأ الفرديتتتة
واالجتماعيتتتة؛ كتتتالتحفيا؛ والفضتتتو ؛ واليقتتتة بتتتالنفس؛ والمرونتتتة؛ والمشتتتاركة؛
والفكاهة؛ والخيا ؛ وتقبل االنسان لذاته ولآلخرين؛ والرضا والنجاح؛ والجانب الياني:
يشتمل على نقاشاأ معمقة؛ عضافة الى مسائل صتعبة؛ وجذابتة؛ وشتائقة؛ ومهمتة؛
وتتسم باإلثتارة؛ والجانتب اليالتث :ويتعلتق بتعترف الطتالب بأنفستهم علتى المشتكلة
وحلولها الممكنة؛ وتطوير ادراتهم الستكشاف مسألة ما؛ وبنائها واختتراع أستاليبهم
الخاصتتتتة أو تعتتتتديل المنتتتتاحي الموجتتتتودة ) ;Lince,2016; Maharani,2014
.)Meissner,2005
كمتا يؤكتتد البتاحيون علتتى الحاجتة علتتى اإلفتادة متتن البحتوب عتتن المبتدعين والعمليتتاأ
اإلبداعية؛ والسياااأ التي تعاز السلوك اإلبداعي؛ ونقلها على ممارساأ داخل غرفة
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الصتتتتتتتتف لتاويتتتتتتتتد الطتتتتتتتتالب بفتتتتتتتترص إلظهتتتتتتتتار اتتتتتتتتدراتهم اإلبداعيتتتتتتتتة
وتطويرها(.)Maharani,2014
وفتتي هتتذا الصتتدد؛ وبعتتد االطتتالع علتتى العديتتد متتن األدبيتتاأ التتتي اهتمتتت بتتالتفكير
اإلبتتداعي؛ وادراتتته ومهتتاراأ المعلمتتين الصتتفية؛ تتتم استتتخالص بعتتض مهتتاراأ
المعلمتتين المحفتتاة للتفكيتتر اإلبتتداعي (كمتتا ستتوف يتتتم توضتتيحه الحق تًا بتتإجراطاأ
الدراسة)؛ وهي:

أوالً :مهارات تحفيز قدرة الطالقة:
 .1يحث الطالب على حل التدريباأ واألنشطة الرياضية بأكبر عدد من الطرم.
 .2يطرح أسئلة ذاأ نهاياأ مفتوحة.
 .3يتجنب استخدام األلفاظ الكابحة للتفكير؛ ميل ممتاز؛ أحسنت.

 .4يشجع الطالب على تقديم تطبيقاأ حياتية متعددة ل فكار الرياضية.
ثانياً :مهارات تحفيز قدرة المرونة:
 .1يعرض مادة التعلم بأكير من طريقة وأسلوب تعلم.
 .2يشجع الطالب على تقبل الراط واألفكار الرياضية المختلفة والمتنوعة.
 .3يساعد الطالب على عقتد المقارنتاأ لتحديتد أوجته الشتبه واالختتالف بتين األفكتار
الرياضية.
 .4يربط المحتوى الرياضي بالمجاالأ المعرفية األخرى من خال التدريباأ واألميلة.
ثالثاً :مهارات تحفيز قدرة األةالة:
 .1يستعرض أفكار رياضية غير مألوفة ومرتبطة بالدرف لمنااشتها مع الطالب.

 .2يشتتجع الطتتالب علتتى ععطتتاط تنبتتؤاأ وتفستتيراأ غيتتر مألوفتتة لحلتتو التمتتارين
واألنشطة الرياضية.
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 .3يطلتتتب متتتن الطتتتالب تلختتتيص األفكتتتار الرئيستتتة والفرعيتتتة للتتتدرف والختتتروج
باستنتاجاأ حولها.
 .4يطلتب متن الطتالب التعبيتر عتن الخطتواأ وحلتو التمتارين واالنشتطة الرياضتية
بلغتهم الخاصة.
رابعاً :مهارات تحفيز قدرة التفاةيل:

 .1يدرب الطالب على تحليل مواتف أو فكترة متا علتى العناصتر أو العوامتل األساستية
المكونة له.
 .2ييير تفكير الطالب لمالحظة تفاصيل متعددة عند أداط نشاط أو حل تدريب.
 .3يطلب من الطالب عضافة تفاصيل جديدة ل فكار الرياضية المطروحة للنقاع.
 .4يطلب من الطالب الحذف أو التعتديل فتي األفكتار المطروحتة للنقتاع متع تحديتد
األسباب.
فرض الدراسة
في ضوط نتائج الدراساأ الستابقة؛ ولالجابتة عتن أستئلة الدراستة ستوف يتتم اختبتار
صحة الفروض التالية:
 .1يوجتتد فتترم دا عحصتتائيًا عنتتد مستتتوى داللتتة  α≥0.05بتتين األداط القبلتتي واألداط

البعدي للطتالب المعلمتين بتخصتص الرياضتياأ فتي مهتاراأ تحفيتا اتدرة الطالاتة
لصالح األداط البعدي.
 .2يوجتتد فتترم دا عحصتتائيًا عنتتد مستتتوى داللتتة  α≥0.05بتتين األداط القبلتتي واألداط
البعتدي للطتالب المعلمتين بتخصتص الرياضتتياأ فتي مهتاراأ تحفيتا اتدرة المرونتة
لصالح األداط البعدي.
 .3يوجتتد فتترم دا عحصتتائيًا عنتتد مستتتوى داللتتة  α≥0.05بتتين األداط القبلتتي واألداط
البعدي للطالب المعلمين بتخصص رياضياأ في مهاراأ تحفيا ادرة األصالة لصالح
األداط البعدي.
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 .4يوجتتد فتترم دا عحصتتائيًا عنتتد مستتتوى داللتتة α≥0.05بتتين األداط القبلتتي واألداط
البعدي للطالب المعلمين بتخصص الرياضتياأ فتي مهتاراأ تحفيتا اتدرة التفاصتيل
لصالح األداط البعدي.
 .5يوجتد فترم دا عحصتائيًا عنتد مستتوى داللتة α≤0.05بتين األداط القبلتي واألداط
البعدي للطالب المعلمين بتخصص الرياضياأ في مهاراأ تحفيتا التفكيتر اإلبتداعي
لصالح األداط البعدي.

منها الدراسة وإجراءاتها
منها الدراسة
اتبعتتت الدراستتة المتتنهج التجريبتتي بقصتتد التعتترف علتتى فاعليتتة البرنتتامج التتتدريبي
المقترح القائم على التأمتل التذاتي (متغيتر مستتقل) فتي عكستاب الطتالب المعلمتين
بتخصتتص الرياضتتياأ مهتتاراأ تحفيتتا التفكيتتر اإلبتتداعي ( متغيتتر تتتابع )؛ واعتمتتدأ
الدراسة على تصميم المجموعة الواحدة حيث تم مالحظة عينة الدراسة في مهاراأ
تحفيتتا التفكيتتر اإلبتتداعي ابلي تاً؛ ثتتم دربتتت العينتتة علتتى تلتتك المهتتاراأ؛ باستتتخدام
البرنامج التدريبي المقترح القائم على التأمل الذاتي؛ وتمت المالحظة البعدية لعينة
الدراسة في نفس المهاراأ ؛ والشكل التالي يوضح تصميم الدراسة:
تحديد عينة
الدراسة

تنفيذ
البرنامج
التدريبي

التطبيق
القبلي
لبطااة
المالحظة

التطبيق
البعدي
لبطااة
المالحظة

شكل ( :)5تصميم الدراسة

مجتمع الدراسة وعينتها
تميل مجتمع الدراسة الحالية في جميع الطالب المعلمين بتخصص الرياضياأ بكليتة
التربية جامعة أم القرى في الفصل الدراسي الياني لعام 1436/1437هت؛ وعددهم
( )18طالباً معلماً؛ واد طبقت الدراسة على العينة المتاحة منهم وعددها ( )14طالتب
معلم.
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أداة الدراسة
األداة المناسبة للدراسة الحالية هي بطااة مالحظتة للستلوكياأ التدريستية للطالتب
المعلم في تحفيا التفكير اإلبداعي؛ وتم بناؤها وفقاً للخطواأ التالية:
أ-بناء قائمة مهارات تحفيز التفكير اإلبداعي
تهتتدف القائمتتة لتحديتتد مجموعتتة الستتلوكياأ التدريستتية التتتي يفتتترض أن يمارستها
الطالتتب المعلتتم لتحفيتتا التفكيتتر اإلبتتداعي؛ وتمتتت االستتتفادة متتن األدب التربتتوي
والقتتوائم المعتتدة ستتابقاً؛ فتتي ععتتداد القائمتتة متتع مراعتتاة ارتباطهتتا المباشتتر بهتتدف
الدراستتة؛ وعمكانيتتة ظهورهتتا بشتتكل واضتتح وتحقيقهتتا أثنتتاط دروف الرياضتتياأ؛
وعرضت القائمة على ( )7محكمين في تخصص تعليم الرياضتياأ لتحديتد مناستبة
كل مهتارة فرعيتة؛ متن حيتث تمييلهتا وارتباطهتا بالمهتارة الرئيستة المدرجتة تحتهتا؛
وصياغتها اللغوية؛ ووضتوحها؛ وفتي ضتوط راط المحكمتين تتم حتذف وتعتديل بعتض
الصياغاأ اللغويتة؛ وأصتبحت اائمتة مهتاراأ تحفيتا التفكيتر اإلبتداعي فتي صتورتها
النهائية مكونة من ( )16مهارة (كما عرضت باإلطار النظري للدراسة ).
ب-تصميم بطاقة المالحظة
وضعت اائمة المهاراأ السابقة في صورة بطااة مالحظة مكونتة متن جتاأين؛ األو
يشتمل على بياناأ الطالب المعلتم التذي تتتم مالحظتته؛ والجتاط اليتاني يتكتون متن
مهتتتاراأ تحفيتتتا التفكيتتتر اإلبتتتداعي (الطالاتتتة – المرونتتتة – األصتتتالة – التفاصتتتيل)
والمهتتاراأ الفرعيتتة المكونتتة لهتتا؛ ووضتتع أمتتام كتتل مهتتارة فرعيتتة مقيتتاف تقتتدير
لمستوى االكتساب؛ مكوناً من أربعة مستتوياأ هتي( :منعتدم – ضتعيف – متوستط –
عا )؛ وععطائها التقديراأ الكمية متن صتفر علتى  3علتى التتوالي؛ واستتخدم المعيتار
التالي للحكم على مستوى االكتساب:
جدول ( )1معيار الحكم على مستوى االكتساب

مستوى
األداط

منعدم

الدرجة

من صفر على
75؛0

ضعيف

متوسط

عا

أكير من 75؛ 0أكتر من5؛ 1على أكير من25؛2
على 3
25؛2
على5؛1
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ج-ةدق بطاقة المالحظة
تم عرض بطااة المالحظة في صورتها األولية على ( )7متن المختصتين فتي تعلتيم
الرياضياأ؛ وعلم النفس؛ والموهبة؛ لمعرفة مدى تمييل وارتباط المهتاراأ الفرعيتة
بالمهاراأ الرئيسة؛ ووضوح الصياغة اللفظيتة والعلميتة لعبتاراأ المهتاراأ الفرعيتة؛
وامكانية مالحظتهتا واياستها؛ وااتتراح التعتديالأ المناستبة؛ واتد أجريتت التعتديالأ
الالزمتتة بنتتاط علتتى راط وملحوظتتاأ المحكمتتين؛ وأصتتبحت البطااتتة جتتاهاة لقيتتاف
مستوى اكتساب الطالب المعلم لمهاراأ تحفيا التفكير اإلبداعي.
د-ثبات المالحظة:
تتتم التأكتتد متتن ثبتتاأ المالحظتتة باستتتخدام معادلتتة كتتوبر ()Cooper؛ حيتتث تمتتت
المالحظة من الباحث ومالح متعاون ألربعة طالب/معلمين؛ والجدو التالي يوضتح
ذلك:
جدول ( :)2يوضح ثبات المالحظة

المهارة

نسبة االتفام

الطالاة

% 92

المرونة

% 93

األصالة

% 94

التفاصيل

% 91

متوسط نسبة االتفام

25؛% 92

يتضح متن الجتدو الستابق أن نستب االتفتام بتين المالحظتين مرتفعتة لكتل مهتارة
رئيسة في بطااة المالحظة؛ وكتذلك متوستط نستبة االتفتام لكامتل البطااتة؛ وهتو
مؤشتتر علتتى تمتتتع بطااتتة المالحظتتة بمستتتوى مرتفتتع متتن اليبتتاأ تجعلهتتا صتتالحة
للتطبيق.
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البرناما التدريبي القائم على التأمل الذاتي
بعتتد مراجعتتة األدبيتتاأ التربويتتة المهتمتتة ببنتتاط البتترامج التدريبيتتة؛ والتأمتتل التتذاتي؛
ونماذجه؛ والنقتاع متع بعتض المختصتين فتي مجتا التتدريب التربتوي؛ وبنتا ًط علتى
اائمة مهاراأ تحفيا التفكير اإلبداعي السابقة؛ والنموذج المقترح للتأمل الذاتي؛ تم
بناط البرنامج التدريبي القتائم علتى التأمتل التذاتي متع مراعتاة األستس العامتة لبنتاط
البرامج التدريبية على النحو الذي يوضحه الشكل التالي:
تحديد الهد

العام من البرنام

تحديد وصياغة األهدا
الت صيلية

اختيار وتنظيم
المحتوى

اختيار وتنظيم
األنشطة

طرق وأساليب
التن يذ ،وآلية
التدريب

التجهيزات
والمستلزمات
المساعدة

ت ويم البرنام التدريبي
الم تر
ضبط البرنام التدريبي
الم تر
شكل ( )6اإلطار العام للبرناما التدريبي القائم على التأمل الذاتي

وفيمتتا يلتتي توضتتيح لالطتتار العتتام للبرنتتامج التتتدريبي المقتتترح القتتائم علتتى التأمتتل
الذاتي:
• الهدف العام :عكساب الطالب المعلمين مهاراأ تحفيا التفكير اإلبداعي.

• األهتتداف التفصتتيلية :اكتستتاب مهتتاراأ تحفيتتا (الطالاتتة؛ والمرونتتة؛ واالصتتالة؛
والتفاصيل) في المواف الصفي.
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• تتتم اختيتتار محتتتوى البرنتتامج التتتدريبي؛ بحيتتث تقتتدم المتتادة العلميتتة شتترحًا وافي ت ًا
للمهاراأ األربع الرئيسة؛ والمهتاراأ الفرعيتة؛ متع أميلتة توضتيحية متن وااتع الكتتب
الدراسية.
• اشتمل البرنتامج علتى )16(:نشتاطًا تتدريبيًا شتاملة للمهتاراأ الرئيستية والفرعيتة؛
ارتكاأ على النموذج المقترح للتأمل الذاتي.
 استخدم لتنفيذ البرنامج لية التدريب لكل جلسة تدريبية؛ اشتتملت علتى  (:عترضنظري لمهاراأ تحفيا التفكير اإلبداعي -منااشة وحتوار-أميلتة توضتيحية-التطبيتق
من الطالب  /المعلم للمهارة؛ واستخدام نموذج التأمل الذاتي مباشرة بعد التطبيتق -
تطبيق في الميدان -استخدام نموذج التأمل الذاتي بعد الحصة الدراسية (
• التجهيااأ والمستلاماأ المستاعدة :جهتاز العترض (التداتا شتو)؛ ويتدوياأ تعليميتة؛
وأورم تدريب.

• استتتخدم التقتتويم القبلتتي والبعتتدي لقيتتاف اكتستتاب المهتتاراأ المطلوبتتة لعينتتة
الدراسة.
• عرض البرنامج التدريبي المقترح القتائم علتى التأمتل التذاتي فتي صتورته األوليتة
علتتى عتتدد متتن المختصتتين للتأكتتد متتن مناستتبته إلكستتاب الطتتالب المعلمتتين مهتتاراأ
تحفيا التفكير االبداعي؛ وفي ضوط راط المحكمين؛ تتم عجتراط تعتديالأ علتى بعتض
أنشتتطة البرنتتامج؛ وتصتتحيح بعتتض العبتتاراأ واألخطتتاط الطباعيتتة؛ وبالتتتالي أصتتبح
البرنامج جاهاًا للتطبيق في صورته النهائية.
إجراءات تطبيق الدراسة:
تمتتت مالحظتتة عينتتة الدراستتة بهتتدف القيتتاف القبلتتي لمتترة واحتتدة؛ بعتتد ذلتتك نفتتذ
البرنامج التتدريبي المقتترح القتائم علتى التأمتل التذاتي لعينتة الدراستة لمتدة أربعتة
أسابيع وبمعد ساعتين أسبوعياً وفق اللية المذكورة سابقا؛ ثم تمت مالحظة عينتة
الدراسة بهدف القياف البعدي لمرة واحدة.
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األساليب اإلحصائية المناسبة للبحث:
حللت بياناأ الدراسة ببرنامج الحامتة اإلحصتائية للعلتوم االجتماعيتة ()SPSS؛ وتتم
استتخدام اختبتار ولكوكوستن لعينتتين متترابطتين  Paired Samplesللتعترف علتى
داللة الفروم بين األداط القبلتي والبعتدي لعينتة الدراستة؛ وكتذلك مربتع عيتتا ( )η^2
 Eta Squaredلقياف فاعلية البرنامج التدريبي وتحديد الداللة العملية له.
نتائا الدراسة
لالجابة عن السؤا األو ونصه" :ما مكوناأ البرنامج التدريبي المقترح القائم علتى
التأمتتل التتذاتي فتتي عكستتاب الطتتالب المعلمتتين بتخصتتص الرياضتتياأ مهتتاراأ تحفيتا
التفكير اإلبداعيا"؛ تمت اإلجابة عنه في اجراطاأ الدراسة كما سبق ايضاحه.
لالجابة عن السؤا الياني الذي نصه" :ما فاعلية البرنامج التتدريبي المقتترح القتائم
على التأمل الذاتي في عكساب طالب المعلمين بتخصتص الرياضتياأ مهتاراأ تحفيتا
التفكيتتر اإلبتتداعيا"؛ تتتم اختبتتار فتتروض الدراستتة باستتتخدام اختبتتار ولكوكستتن
Wilcoxonلعينتين مترابطتين والجدو التالي يوضح النتائج الخاصة بذلك:
جدول ( )3يوضح نتائا اختبار ولكوكسن Wilcoxonلعينتين مترابطتين

المحاور

مهاراأ تحفيا
الطالاة

مهاراأ تحفيا
المرونة

العدد

متوسط مجموع
الرتب
الرتب

الرتب السالبة

1

5؛3

50؛3

الرتب الموجبة

12

29؛7

50؛87

الرتب
المتساوية

1

المجموع

14

ايمة
(ز)

97؛2

الرتب السالبة

1

00؛4

00؛4

الرتب الموجبة

11

73؛6

00؛74

الرتب
المتساوية

2

المجموع

14

الداللة

*,003

81؛*,005 2
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مربع
عيتا

86؛0

0.46

حجم
األثر

كبير

متوسط

مهاراأ تحفيا
االصالة

مهاراأ تحفيا
التفاصيل

مهاراأ تحفيا
التفكير
اإلبداعي ككل

الرتب السالبة

1

00؛3

00؛3

الرتب الموجبة

9

78؛5

00؛52

الرتب
المتساوية

4

المجموع

14

54؛0.69 *,011 2

الرتب السالبة

0

,00

,00

الرتب الموجبة

11

00؛6

00؛66

الرتب
المتساوية

3

المجموع

14

00؛*,003 3

الرتب السالبة

0

,00

,00

الرتب الموجبة

14

50؛7

00؛105

الرتب
المتساوية

0

المجموع

14

*دالة إحصائياً عند مستوى

0.54

31؛68 *,001 3؛0

كبير

متوسط

كبير

0,05≥α

يتضح من الجدو ( )3ما يلي:
بلغتتت ايمتتة اختبتتار (ز) لمهتتاراأ تحفيتتا اتتدرة الطالاتتة (97؛ )2؛ وهتتي ايمتتة دالتتة
عحصائي ًا عند مستوى داللة α≤0.05,وتتؤدي التى ابتو الفترض األو ؛ وتتد علتى
فاعلية البرنامج المقترح في عكساب عينة الدراسة مهاراأ تحفيا ادرة الطالاة؛ كما
ستتن أداؤهتتم فتتي تلتتك المهتتاراأ؛ بينمتتا
يتضتتح متتن اتتيم الرتتتب أن ( ) 12طالب تاً تح ّ
انخفض أداط طالب معلتم واحتد بعتد البرنتامج التتدريبي ؛ واستتمر طالتب واحتد دون
تغيير في أدائه ابل وبعد البرنامج التدريبي ؛ ولمعرفتة الداللتة العمليتة ؛ تتم حستاب
مربع (عيتا) للمتغير المستقل؛ والذي بلف (86؛)0؛ وهو حجم أثر كبير؛ ويتد علتى أن
( )%86من التباين الكلتي للمتغيتر التتابع "مهتاراأ تحفيتا اتدرة الطالاتة " يعتود علتى
تأثير المتغير المستقل "البرنامج التدريبي القائم على التأمل الذاتي ".
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بلغتتت ايمتتة اختبتتار (ز) لمهتتاراأ تحفيتتا اتتدرة المرونتتة (81؛)2؛ وهتتي ايمتتة دالتتة
عحصائي ًا عند مستوى داللة α≤0.05,وتؤدي الى ابتو الفترض اليتاني؛ وتتد علتى
فاعلية البرنامج المقترح في عكساب عينة الدراسة مهتاراأ تحفيتا اتدرة المرونتة؛ و
يتضح أن ( )11طالبتاً تحسّتن أدائهتم فتي تلتك المهتاراأ ؛ بينمتا انخفتض أداط طالتب
معلم واحد بعد البرنامج التدريبي؛ واستتمر ( )2متن الطتالب دون تغييتر فتي أدائهتم
ابل وبعد البرنامج التدريبي؛ ولمعرفة الداللة العملية للبرنامج التدريبي القائم على
التأمل الذاتي ؛ تم حساب مربع (عيتا) للمتغير المستقل والذي بلف ( )0.46هتو حجتم
متوسط؛ ويد على أن ( )%46من التباين الكلي للمتغير التابع "مهاراأ تحفيتا اتدرة
المرونة "يعود على تتأثير المتغيتر المستتقل "البرنتامج التتدريبي القتائم علتى التأمتل
الذاتي ".
بلغتتت ايمتتة اختبتتار (ز) لمهتتاراأ تحفيتتا اتتدرة األصتتالة (54؛)2؛ وهتتي ايمتتة دالتتة
عحصائي ًا عند مستوى داللة α≤0.05,وتؤدي الى ابتو الفترض اليالتث؛ وتتد علتى
فاعلية البرنامج المقترح في عكساب عينة الدراستة مهتاراأ تحفيتا اتدرة األصتالة؛ و
يتضح أن ( )9طالب تحسن أداؤهم في تلك المهاراأ؛ بينما انخفض أداط طالب معلم
واحد بعد البرنتامج التتدريبي؛ واستتمر ( )4طتالب دون تغييتر فتي أدائهتم ابتل وبعتد
البرنامج التدريبي؛ ولمعرفة الداللة العمليتة للبرنتامج التتدريبي القتائم علتى التأمتل
الذاتي ؛ تم حساب مربع (عيتا) للمتغيتر المستتقل والتذي بلتف ( )0.69وهتو حجتم أثتر
كبير؛ ويد على أن ( )%69متن التبتاين الكلتي للمتغيتر التتابع "مهتاراأ تحفيتا اتدرة
األصالة " يعود على تأثير المتغيتر المستتقل "البرنتامج التتدريبي القتائم علتى التأمتل
الذاتي ".
بلغت ايمة اختبتار (ز) لمهتاراأ تحفيتا اتدرة التفاصتيل (00؛ )3؛ وهتي ايمتة دالتة
عحصائي ًا عند مستوى داللة α≤0.05,وتؤدي الى ابتو الفترض الرابتع؛ وتتد علتى
فاعلية البرنامج المقترح في عكساب عينة الدراسة مهتاراأ تحفيتا اتدرة التفاصتيل؛
ويتضح أن ( )11طالباً تحسن أداؤهم في تلك المهاراأ ؛ بينما استمر ( )3طتالب دون
تغيير في أدائهم ابل وبعتد البرنتامج التتدريبي؛ ولمعرفتة الداللتة العمليتة للبرنتامج
التدريبي القائم على التأمل الذاتي ؛ تم حساب مربع (عيتا) للمتغير المستقل والتذي
بلف ( )0.54وهو حجم أثر متوسط؛ و يد على أن ( )%54من التبتاين الكلتي للمتغيتر
التتتابع "مهتتاراأ تحفيتتا اتتدرة التفاصتتيل " يعتتود لتتتأثير المتغيتتر المستتتقل "البرنتتامج
التدريبي القائم على التأمل الذاتي ".
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بلغت ايمة اختبار (ز) لكل مهاراأ تحفيا التفكير اإلبداعي ( 31؛)3؛ وهي ايمة دالتة
احصائي ًا عند مستتوى داللتة α≤0.05 ,وتتؤدي التى ابتو الفترض الختامس؛ وتتد
علتتى فاعليتتة البرنتتامج التتتدريبي القتتائم علتتى التأمتتل التتذاتي فتتي عكستتاب الطتتالب
المعلمتتين تخصتتص رياضتتياأ مهتتاراأ تحفيتتا التفكيتتر اإلبتتداعي؛ ولمعرفتتة الدالل تة
العمليتتة للبرنتتامج التتتدريبي القتتائم علتتى التأمتتل التتذاتي ؛ تتتم حستتاب مربتتع (عيتتتا)
للمتغير المستقل والذي بلف (68؛ )0وهو حجم أثتر كبيتر؛ و يتد علتى أن ( )%68متن
التباين الكلي للمتغير التابع "مهاراأ تحفيا التفكير اإلبتداعي " يعتود لتتأثير المتغيتر
المستقل "البرنامج التدريبي القائم على التأمل الذاتي ".
مناقشة نتائا الدراسة
من العرض السابق لنتائج الدراسة يتضح وجتود تحستن ذي داللتة عحصتائية وعمليتة
فتتي أداط عينتتة الدراستتة فتتي مهتتاراأ تحفيتتا التفكيتتر اإلبتتداعي (الطالاتتة؛ المرونتتة؛
االصالة؛ التفاصيل) نتيجة تعرضهم للبرنامج التتدريبي القتائم علتى التأمتل التذاتي؛
مما يعني أن البرنامج التدريبي بما تضمنه من أنشتطة وتتدريباأ ومحتتوى ونمتوذج
للتأمل التذاتي ستاعد علتى عكستاب الطتالب المعلمتين بتخصتص الرياضتياأ مهتاراأ
تحفيا التفكير اإلبداعي.
وتتفق هذه النتيجة مع نتتائج دراستاأ كتل متن( :أبتو ستليم ؛ 2016وخلتف ؛2009
ومتتتتراد ؛ 2008؛Cavanagh & McMaster,2015; Dervent,2015; 2013
Ellison, 2008; Kumari & Naik , 2013; Malatji & Wadesango,2014 (Belvis
et al.التي أظهرأ نتائجها تحسن المهاراأ التدريسية لدى المعلمين نتيجة استخدام
التأمل الذاتي؛ ويمكن أن تعاى النتيجة السابقة على:
-1اناعتتة المتتتدربين بأهميتتة اكتستتاب مهتتاراأ تحفيتتا التفكيتتر اإلبتتداعي ستتاعد فتتي
تحقيق أهداف التدريب؛ وهذا ما الحظه الباحث من خال تفاعل الطالب المعلمين مع
بعضهم البعض أثنتاط القيتام باألنشتطة؛ والمنااشتاأ؛ والتطبيتق؛ وممارستة التأمتل
الذاتي.

-2تصميم البرنامج التدريبي بصورة واضحة؛ وتكامل الجانب التطبيقتي متع الجانتب
النظري؛ وتنوع األنشطة؛ وتطبيق أساليب المنااشة والحوار؛ وتوفر التغذية الراجعتة
الفورية أثنتاط التتدريب ستاعد علتى اكتستاب عينتة الدراستة لمهتاراأ تحفيتا التفكيتر
اإلبداعي.
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-3استخدام نموذج واضح للتأمل الذاتي بخطواأ محددة ستاعد عينتة الدراستة علتى
معالجتتة التصتتوراأ البديلتتة وزيتتادة الفهتتم العميتتق للمهتتاراأ والتتوعي بهتتا وبجوانبهتتا
وكيفية تطبيقها؛ والتنبتؤ بالصتعوباأ التتي يمكتن أن تواجته الطالتب /المعلتم أثنتاط
تدريسه؛ ووضع الخطط والتصتوراأ الخاصتة لتطبيقهتا فتي الميتدان ومعالجتة أوجته
القصور ؛ كما ساعد التأمل على ربط التجربة الحاليتة بتالتعلم الستابق ؛ واستحضتار
المعلومتتاأ المعرفيتتة متتن عتتدة مصتتادر :بصتترية ؛ ستتمعية ؛ وحركيتتة وعتتن طريتتق
اللمس؛ كما ساعد التأمل في تطبيق ما تعلمناه في سياااأ ما وراط الموااف االصلية
والتي تعلمنا منها شيط ما ؛ وهتذا كلته ستاعد علتى عكستاب عينتة الدراستة المهتاراأ
المطلوبة.
-4التطبيق العملي بأميلة من مقترراأ الرياضتياأ المدرستية؛ واستتخدام أميلتة متن
التتدروف؛ ستتوا ًط للمهتتاراأ أو لكيفيتتة تحفياهتتا ستتاهم بشتتكل أساستتي فتتي ربتتط
ستتن أداط عين تة
المعلومتتاأ والمفتتاهيم النظريتتة بتتالتطبيق والممارستتة؛ وبالتتتالي تح ّ
الدراسة أثناط تدريسهم الفعلي في الفصو الدراسية.
توةيات الدراسة
في ضوط نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:
 -1تضمين مقرراأ طرم تدريس الرياضياأ بكلياأ التربية :خلفية نظريتة وعمليتة
عن التأمل الذاتي؛ ونماذجته؛ وكيفيتة استتخدامه فتي تطتوير الممارستة التدريستية؛
وكذلك مهاراأ تحفيا التفكير اإلبداعي.
 -2اشراك معلمي الرياضياأ أثناط الخدمتة فتي بترامج تدريبيتة علتى مهتاراأ تحفيتا
التفكير اإلبداعي.
 -3تاويد معلمي الرياضياأ بالمعارف والمهاراأ؛ والنماذج والبترامج التدريبيتة التتي
اهتمت بالتأمل الذاتي؛ ومهاراأ تحفيا التفكير اإلبداعي.
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مقترحات الدراسة
استكماالً لهذه الدراسة يطقترح الباحث اجراط الدراساأ التالية:
 -1فاعليتتة برنتتامج تتتدريبي مقتتترح اتتائم علتتى التأمتتل التتذاتي فتتي تنميتتة مهتتاراأ
التدريس لدى معلمي الرياضياأ.

 -2فاعلية برنامج تدريبي مقترح اائم على التأمل الذاتي في تنميتة مهتاراأ التتعلم
لدى الطالب في مقرراأ الرياضياأ.
 -3فاعلية برنامج تدريبي مقترح اائم على التأمل الذاتي لتعديل التصوراأ البديلتة
في التدريس لدى معلمي الرياضياأ.
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مدى تضمن برنامج إعداد معلمة الرياضيات بكلية التربية
لكفايات تدريس المنهج المطور
سهام بنت محمد اليامي
طالبة دكتوراه بجامعة اإلمام محمد بن سعود
المستخلص:
هتتدف هتتذا البحتتث علتتى تعتترف متتدى تضتتمن برنتتامج ععتتداد معلمتتة الرياضتتياأ بكليتتة
التربية للكفاياأ التدريسية الالزمتة لتتدريس متنهج الرياضتياأ المطتور للمترحلتين
المتوسطة واليانوية .ولتحقيق هذا الهدف أعدأ الباحية اائمتة متن كفايتاأ تتدريس
المنهج المطور الالزم توافرها في برنامج ععداد معلتم الرياضتياأ؛ وتتم فتي ضتوئها
تحليل مقرراأ الجانب التربوي من البرنامج؛ باستخدام المنهج الوصفي القائم علتى
أسلوب تحليل المحتوى.

واد توصل البحث على نتائج من أهمها :ضعف تضتمين الكفايتاأ التدريستية للمتنهج
المطور في برنامج ععتداد معلمتة الرياضتياأ بكليتة التربيتة حيتث لتم يتتوافر ستوى
 %48من تلك الكفايتاأ؛ كتذلك غيتاب مقترراأ مهمتة ميتل التقتويم التربتوي؛ وعتدم
توافق بعض مقرراأ الجانب التربوي مع كفاياأ تدريس المنهج المطور.
وفي ضوط نتائج البحث؛ اطدمت مجموعة من التوصياأ؛ وااتطرح عدد من الدراساأ.
كلمات مفتاحية للبحث :الكفاياأ التدريسية؛ المنهج المطور؛ ععداد معلم الرياضياأ.
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Abstract

This paper examines to what extent the Math Teachers Preparation
Program, at the College of Education, includes the necessary teaching
competencies needed to teach the developed Math curriculum aimed for
intermediate and high schools. In order to do that, the researcher
prepared a list of competencies related to teaching the developed
curriculum and needed for the Math Teachers Preparation Program.
Based on those competencies, the researcher analyzed the pedagogical
side of the program, using the descriptive approach that relies on the
content analysis method.
The results were found as shown:
-Weakness of the inclusion of teaching competencies of the developed
curriculum within the Math Teachers Preparation Program at the College
of Education, in that only 48% of the competencies were included.

-Absence of important subjects, such as educational evaluation.
- Incompatibility of some pedagogical subjects and the developed
curriculum teaching competencies.
Based on the results found, the researcher recommended more studies
to be carried out, as well as more recommendations to be done regarding
the issue.
Keywords: Developed curriculum,
Preparation of math teachers.
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Instructional

competencies,

مقدمة:
نعيع في عصر اتسم بيورة المعلوماأ واالنفجتار المعرفتي؛ والتطتور الستريع فتي
مختلف مجاالأ الحياة؛ األمر الذي استوجب تطوير مختلف جوانتب العمليتة التعليميتة؛
وال سيما مناهج التعليم؛ عذ ال يتسنى التطوير في جميع تلتك المجتاالأ بتدون تعلتيم
جيد؛ يمكن الفرد من مواكبة هذه المتغيراأ والتحدياأ المستتقبلية؛ ويتاوده بتأدواأ
التفكير التي تجعل منه عضوا فعاال في مجتمعه.
عال أن المتأمل لطبيعة التفاعل بين المكوناأ المختلفة للعمليتة التعليميتة يتدرك أن
المعلتتم ركيتتاة مهمتتة فيهتتا؛ فمهمتتا تتتوافرأ اإلمكانتتاأ الجيتتدة متتن منتتاهج دراستتية
وغيرها؛ ولم يتوفر المعلم القادر على تفعيتل تلتك اإلمكانتاأ فتي المواتف الصتفي
لمصلحة العملية التعليميتة؛ فتإن ذلتك يعتد فااتدا تعليميتا يتؤثر علتى بلتو األهتداف
المخطط لها في كل البرامج التعليمية.
ونظرا ألهمية أدوار المعلم في العملية التربويتة؛ فتإن ذلتك يفترض علتى مؤسستاأ
ععداده االهتمام بهذه العمليتة عذ بتاأ متن الواضتح االرتبتاط بتين جتودة أداط المعلتم
وجودة ععتداده؛ كمتا أن جتودة اإلعتداد لمعلمتي المستتقبل تعكتس نوعيتة المخرجتاأ
التعليمية؛ وهذا ما يشير عليه النجيدي (1421هت)؛ حيث يذكر أن عملية ععداد المعلتم
تهدف على تدريبه على فهم خصتائص المتعلمتين ومراعتاة الفتروم الفرديتة بيتنهم؛
واستتتيمار كتتل اإلمكانتتاأ المتاحتتة لهتتم فتتي الميتتدان؛ وزيتتادة اتتدراتهم علتتى التتتعلم
الذاتي؛ ولذا فإن عملية اإلعداد تحدد طبيعة ونوعية األجيا القادمة.
ومتن هتذا المنطلتق فقتد ظهترأ اتجاهتاأ عديتدة إلعتداد المعلتم ومتن أهمهتا اتجتاه
الكفايتتاأ؛ التتذي يهتتدف علتتى ععتتداد معلتتم يمتلتتك كفتتاطاأ تمكنتته متتن التكيتتف متتع
المستجداأ التربوية؛ وممارسة مهنته على الوجه المطلوب.

وتعرف الكفاياأ بأنها مجموعة من المهاراأ والقدراأ التي يمكن اياسها ومالحظتها
وينبغتتي أن يمتلكهتتا معلتتم المستتتقبل لتستتاعده علتتى أداط عملتته بإتقتتان (الصتتفار؛
.)2015
واد تعددأ تصنيفاأ األدبيتاأ للكفايتاأ التعليميتة للمعلتم؛ وظهتر العديتد متن تلتك
التصتتنيفاأ؛ فقتتد صتتنفها طعيمتتة ( )1427علتتى كفايتتاأ معرفيتتة؛ وكفايتتاأ مهاريتتة؛
وكفاياأ وجدانية .بينمتا صتنفت الكفايتاأ التعليميتة وفتق جامعتة عتين شتمس علتى
كفايتتاأ تخطتتيط التتدروف؛ كفايتتاأ تحقيتتق األهتتداف؛ كفايتتاأ عمليتتة التتتدريس؛
استخدام المادة العلمية والوسائل واألنشطة؛ التعامل مع التالميذ وعدارة الصف؛

580

؛ كفاياأ التقويم؛ انتظام المعلم؛ عاامة العالااأ مع االخرين؛ حل المشكالأ البيئية
(طعيمتتة؛ )1427؛ كمتتا صتتنفها هتتو وجتتونا ( )Hall&Jones ,1979علتتى كفايتتاأ
معرفية ووجدانية وأدائية وعنتاجية واستقصائية (الشايب وزاهي؛ ).2011؛ ويصنفها
شتيس وهتاريس ( )Chase, Harris & Ishler, n.d.علتى كفايتتاأ خاصتة بالعالاتتاأ
اإلنسانية؛ واالتصتا ؛ والتخطتيط؛ والتعلتيم؛ والتقتويم؛ والمتادة الدراستية (طعيمتة؛
.)1427
ولكون مادة الرياضياأ من المواد الدراسية األساسية التي تمكن الطالب من الوصو
لمستوياأ عليا من النتاجاأ التعليمية؛ كمهاراأ التفكير؛ وحل المشكالأ؛ علتى جانتب
ما للرياضياأ من تطبيقاأ متعددة في مختلف مجاالأ الحياة؛ فقد اهتمتت الدراستاأ
واألدبياأ ببرامج ععداد معلمي الرياضياأ؛ ووضعت كفاياأ خاصة لمعلميها.
فقد حدد خليفة ( )1983كفايتاأ معلتم الرياضتياأ التتي تميلتت فتي جوانتب تتعلتق
بالتخطيط وتدريس الرياضياأ وأخرى تتعلق بالتقويم واألنشطة الخارجية.
وذكر الجاسر ( )1409عددا من الكفايتاأ الخاصتة بتتدريس الرياضتياأ منهتا اإللمتام
بنظريتتاأ التتتعلم وفهمهتتا؛ ومعرفتتة عناصتتر نمتتاذج تعلتتيم الرياضتتياأ كاالكتشتتاف
واالستقصتتاط وحتتل المشتتكالأ؛ والتخطتتيط ل نشتتطة والتتدروف؛ وتقتتويم تحصتتيل
الطالب والتقويم الشامل لبرنامج الرياضياأ بدطا بالغاياأ.
كما أورد النجيدي ( )1421عددا من تلك الكفاياأ منها ما هو مرتبط بأهتداف تعلتيم
الرياضياأ؛ ومنهتا متا يتعلتق بمحتتوى الرياضتياأ وتنظيمته؛ ومنهتا متايتعلق بطترم
تدريس الرياضياأ وتقنياتها ووسائلها؛ ومنهتا متا يترتبط بتقتويم المتعلمتين وعثتارة
دافعيتهم وتشجيعهم على االبتكار.
وبتطوير مناهج الرياضياأ؛ فال شك أن أدوار المعلم والكفاياأ المطلوبة منه ال بتد
أن تتغير؛ لتتواطم مع أهداف ذلك التطوير؛ فمعلم اليوم أصبح مطالباً بالقيتام بتأدوار
تتطلب مهاراأ ومهام تختلف عتن تلتك التتي يؤديهتا معلتم األمتس؛ فقتد أنيطتت بته
أدوار تحتاج على معلم يمتلك كفاياأ التعليم الحديية ويمارسها بفاعلية؛ حتى يكتون
التطوير متوازنا؛ عذ أن تطتوير المتنهج وحتده دون المعلتم ال يمكتن أن يحقتق أهتداف
العملية التعليمية (العطمري؛.)2010
على جانب أن منهج الرياضياأ المطتور بالمملكتة يتبنتى فلستفة ذاأ مبتادل تختلتف
عن المنهج السابق؛ فعلى سبيل الميا فالمنهج المطور يؤكد على التعليم المتمركا
حو المتعلم؛ واستخدام الوسائط المتعددة؛ والتعلم النشط القائم على االكتشاف؛
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؛ وتنمية مهاراأ التفكير المختلفتة؛ وربتط التتعلم بستياااأ حقيقيتة حياتيتة؛ ودمتج
التقنية فتي المتنهج الدراستي (وزارة التربيتة والتعلتيم؛ 2006؛  .)19-18كمتا يقتوم
على الترابط الرأسي؛ والتعليم المتوازن؛ وتنويع التعليم؛ والتقتويم المستتمر؛ وغيتر
ذلك من األسس المتضمنة في فلسفة المشروع (وزارة التعليم؛ 1431؛ .)10
ولذا فإن تطوير منتاهج الرياضتياأ بالمملكتة متن أهتم التدواعي التتي تفترض علتى
مؤسساأ ععداد معلمي الرياضياأ تطوير برامجها؛ لتتالطم مخرجاتها مع أهداف ذلك
التطوير .وكما يشير حماد ( )2011على أنته أصتبح متن الضتروري أن تتضتمن بترامج
ععتداد المعلتم المعرفتة التخصصتية والتربويتتة واليقافيتة العامتة فتي ضتوط المنتتاهج
الدراسية بمراحل التعليم العام.

ويؤكد الحاجة على ذلك نتتائج عديتد متن الدراستاأ التتي هتدفت علتى تقتويم معلمتي
ومعلماأ الرياضياأ في ضوط كفاياأ المنهج المطور؛ وكشفت نتائجهتا عتن مستتوى
دون المتتأمو ؛ ممتتا يشتتير علتتى ضتترورة أن يستتير تطتتوير المنتتاهج وععتتداد وتأهيتتل
المعلمين جنبا على جنب؛ وهذا ما أوصت به تلك الدراساأ.
فقد أجترى العليتان ( )2015دراستة هتدفت علتى الكشتف عتن وااتع استتخدام معلمتي
الرياضياأ بالمرحلة المتوسطة ألساليب التقويم البديل؛ وأظهرأ نتتائج الدراستة أن
استخدام المعلمين ألساليب التقويم البديل كانت ضعيفة بالنسبة لجميع األساليب.
وأجرأ الفهد (2015م) دراسة هدفت على التعرف على وااع استخدام معيناأ تتدريس
الرياضتتياأ فتتي ضتتوط متطلبتتاأ كتتتب الرياضتتياأ المطتتورة بالصتتف األو المتوستط؛
كشتتفت نتائجهتتا عتتن استتتخدام المعينتتاأ التدريستتية متتن ابتتل المعلمتتاأ بنستتبة
متوسطة؛ واد أوصت دراستها بتوصياأ من أهمها تضمين مقرراأ طترم التتدريس
ببرامج ععداد معلمي الرياضياأ لموضوعاأ تتعلتق بالمعينتاأ التدريستية فتي ضتوط
مناهج الرياضياأ المطورة.
وأجرى الحربي (2014م) دراسة هدفت على الكشف عن وااع أداط معلمتي الرياضتياأ
بالمرحلة المتوسطة لدروف االستكشاف والتوسع فتي سلستلة ماجروهتل؛ وكشتفت
عن وجود ضعف في كيير متن ممارستاأ التتدريس لهتذه التدروف؛ ووجتود عتدد متن
الصعوباأ التي تواجه المعلمين أثناط ادائهم لهذه الدروف.
وأجتترى الخليتتل ( )2014دراستتة هتتدفت علتتى تعتترف وااتتع تنفيتتذ معلمتتي الرياضتتياأ
لمكونتتاأ التتدرف المقترحتتة فتتي منتتاهج المرحلتتة االبتدائيتتة (التهيئتتة-التتتدريس-
التدريب-التقويم)؛ وكشفت النتائج أن أداط المعلمين لهذه المكوناأ جاط دون
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المستوى المطلوب؛ حيث كان األداط بنسبة متوسطة.
وأجرأ الغامدي (2014م) دراسة هدفت على الكشتف عتن ممارستاأ التدريستية لتدى
معلماأ الرياضياأ بالمرحلة المتوسطة وفتق خطتة التتدريس ذاأ الخطتواأ األربتع؛
وكشفت نتائجها عن ضعف ممارسة المعلماأ لخطتة التتدريس ذاأ الخطتواأ األربتع
ككل؛ وضعف كل خطوة من هذه الخطواأ.
وأجتترى القحطتتاني ( )2013دراستتة هتتدفت علتتى تقتتويم وااتتع توظيتتف المستتتحدثاأ
التقنية من معلمي الرياضياأ في تدريس مناهج الرياضياأ المطورة؛ خرجت بنتائج
من أهمها اصور أداط المعلمين في دعم البيئة التعليمية بالمستحدثاأ التقنية.

وأجرى العمري ( )2012دراسة هدفت للتعرف على مستوى عدراك معلمي الرياضتياأ
والطتتالب المعلمتتين تخصتتص رياضتتياأ الستتتراتيجياأ حتتل المشتتكالأ؛ كشتتفت عتن
تدني مستوى عدراك المعلمين والطالب المعلمين الستراتيجياأ حل المشكالأ.
وأجرأ اليامي ( )2012دراسة هدفت على تعرف وااع الممارساأ التدريستية لمعلمتاأ
الرياضياأ بالمرحلة المتوسطة في تنمية مهاراأ التفكير الرياضي؛ وخرجت نتائجها
بأن تلك الممارساأ كانت دون المستوى المأمو .

وأجرى الرويس ( )2011دراسة هدفت للتعرف على وااع استخدام التقنية في تعليم
الرياضياأ من وجهة نظر معلميها بالمرحلة المتوسطة؛ وخرجت نتتائج الدراستة بتأن
استخدام التقنية كان دون المستوى المأمو .
وفتتي دراستتة أجراهتتا العطمتتري ( )2010هتتدفت علتتى تحديتتد كفايتتاأ تتتدريس متتنهج
الرياضياأ المطور والتعرف على درجة توافرها لدى المعلمين؛ بينت النتتائج أن تتوافر
تلك الكفاياأ لدى المعلمين كان دون المستوى المطلوب.

كما أشارأ الدراساأ التي هتدفت لتحديتد االحتياجتاأ التدريبيتة لمعلمتي الرياضتياأ
في ضوط المنهج المطور على وجود نسبة كبيرة من االحتياجاأ التدريبية لدى معلمي
الرياضياأ؛ مايشير على أن ععدادهم ابتل الخدمتة لتم يمكتنهم متن تتدريس المتنهج
المطور؛ ميل دراسة العسيري ()2014؛ ودراسة الخميس (.)2013
كما أجريت دراساأ عديتدة هتدفت علتى تقتويم بترامج ععتداد معلمتي الرياضتياأ فتي
جوانبها المختلفة؛ والكشف عن نقاط الضعف في تلك البترامج؛ ومحاولتة تطويرهتا؛
وكشفت كيير من هذه الدراساأ عن ضعف في تلك البرامج.
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فقد أجرأ حسن ( )2011دراسة هدفت علتى تقتويم أداط الطتالب معلمتي الرياضتياأ
بكليتتة التربيتتة جامعتتة انتتاة الستتويس فتتي ضتتوط المعتتايير القوميتتة إلعتتداد معلتتم
الرياضياأ .وأظهرأ نتائج الدراسة انخفاض مستوى أداط الطالب معلمتي الرياضتياأ
وفقتتا لمعتتايير ععتتداد معلمتتي الرياضتتياأ؛ وعتتدم بلتتوغهم مستتتوى التتتمكن متتن تلتتك
المعايير.
وأجرأ شتاأ ( )2010دراسة هدفت على تقويم برنامج ععداد معلم الرياضياأ بكليتة
التربية ببورستعيد فتي ضتوط معتايير الجتودة؛ وأظهترأ النتتائج ضتعف البرنتامج فتي
جوانب منها عكساب الطالب المعلمتين مهتاراأ تنفيتذ التدرف؛ وكتذلك جانتب اإللمتام
بالمادة العلمية التي يقوم بتدريسها؛ وكذلك في مجا التقويم؛ في حين أن اهتمتام
البرنامج بمهاراأ التخطيط للدروف كان متوسطا .وأوصت الدراسة بضرورة تطتوير
برامج ععداد معلمي الرياضياأ وعثرائها بالمستجداأ لمواكبة التطوراأ.
وأجرأ الراجح ( )2009دراسة هدفت على بناط معيار لتقويم الجانتب التخصصتي متن
برنامج ععداد معلمتة الرياضتياأ فتي كليتة التربيتة بجامعتة األميترة نتورة؛ وتطبيقته
ميدانيا على عينة من طالباأ المستتوى الرابتع؛ واستتخدمت الباحيتة استتبانة تكونتت
من اربعة محاور :المقرراأ التخصصتية؛ أستتاذ المقترر؛ نظتام التقتويم؛ نظتام عدارة
التعلم داخل البرنامج .وأظهرأ النتائج أن جميع المحاور كانت محققة للمعيار بدرجة
منخفضة جدا على متوسطة؛ واتد أوصتت الدراستة بضترورة اطتالع الطالبتة المعلمتة
على المناهج المدرسية وععطائها الفرصة لتحليلها ونقدها.
وأجرى الشمري ( )2004دراسة هدفت على تحديد مستوى عتقتان الطالبتاأ المعلمتاأ
بكليتتة التربيتتة االساستتية تخصتتص رياضتتياأ لمفتتاهيم ومهتتاراأ متتنهج الرياضتتياأ
للصف الخامس االبتدائي بالكويت؛ واد خرجتت نتائجهتا بقصتور واضتح فتي اإلعتداد
حيث لم تتتقن الطالبتاأ عتددا متن تلتك المهتاراأ .وأوصتت الدراستة بتبنتي مقترراأ
للرياضتتياأ المدرستتية تتنتتاو المفتتاهيم والمهتتاراأ األساستتية؛ واستتتحداب مقتترراأ
طرم تدريس رياضياأ تشرح طرم تدريس المفاهيم والمهاراأ الرياضية.
وأجترى الشتتهري (1420هتتت) دراستتة هتتدفت علتتى معرفتتة متتدى العالاتتة بتتين مقتترراأ
الجانب التخصصي من برنامج ععداد معلمي الرياضتياأ بكليتاأ المعلمتين ومقترراأ
الرياضياأ بالمرحلة االبتدائية؛ وتقويم الجانب التخصصي متن البرنتامج .وكتان متن
أبتترز نتائجهتتا أن العالاتتة بتتين مقتترراأ الجانتتب التخصصتتي ومقتترراأ الرياضتتياأ
بالمرحلة االبتدائية كانت ضعيفة.
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وأجتترى عايتتا ( )1993دراستتة هتتدفت علتتى تقتتويم مقتترراأ الرياضتتياأ التتتي تتتدرف
بكلية التربية بأسوان؛ لتوضيح مدى توافقها مع مناهج الرياضتياأ التتي تتدرف فتي
التعليم العام؛ وأثرها فتي ععتداد معلتم الرياضتياأ فتي التعلتيم العتام .واتد توصتلت
الدراسة على نتائج أهمها عدم توافق مقرراأ كلية التربيتة بأستوان لمنتاهج التعلتيم
العتتام؛ كمتتا أن مقتترراأ الرياضتتياأ بكليتتة التربيتتة بأستتوان موضتتوعاتها تقليديتتة وال
تساير التطور في مناهج التعليم العام .وأوصت الدراستة بضترورة االهتمتام ببترامج
ععتداد معلتم الرياضتياأ وتدريسته مقتترراأ تخصصتية وتربويتة تتوافتق متع منتتاهج
التعليم العام.
واتتد أوصتتى عديتتد متتن تلتتك الدراستتاأ وغيرهتتا بضتترورة االهتمتتام ببتترامج ععتتداد
المعلمين ابل الخدمة؛ وتضمينها للكفاياأ التي يلام توافرهتا فتي أولئتك المعلمتين
ليتمكنتتوا متتن تعلتتيم الرياضتتياأ علتتى مستتتوى أفضتتل؛ وضتترورة االهتمتتام ببتترامج
اإلعداد ودراستة متدى عستهامها فتي اإلعتداد الجيتد لمعلمتي الرياضتياأ؛ وأن ال يكتون
ععدادهم بمعا عما يحدب في التعليم العام؛ وضترورة التعتاون بتين عداراأ التعلتيم
ومؤسساأ اإلعداد في تاهيل المعلمين؛ وضرورة اطالع أعضاط هيئة التتدريس علتى
مناهج الرياضياأ في التعليم العام وعجراط دراساأ حو مدى عسهام مقرراأ اإلعتداد
التربتتوي بكليتتاأ ععتتداد المعلمتتين -وخاصتتة طتترم التتتدريس -فتتي عكستتاب المعلمتتين
الكفاياأ التعليمية المختلفة؛ كمتا أوصتت بتذلك دراستة كتل متن (الشتهري؛ )1420؛
(المالكي؛ )1423؛ (النجيدي؛ )1421؛ (البركاتي؛ )2001؛ (الستالم؛ )1431؛ (الستند؛
)1436؛ (عسيري؛ )2014؛ (العمري؛ )2012؛ عايا ()1993؛ الشمري (.)2004
مشكلة البحث:
من خال ما تقدم من نتتائج الدراستاأ التتي أظهترأ ضتعف معلمتي الرياضتياأ فتي
تدريس المنهج المطور بمختلف مراحل التعليم العام؛ واستجابة لتوصتياأ الدراستاأ
التي دعتت علتى ععتادة النظتر فتي بترامج ععتداد معلتم الرياضتياأ ومتدى توافقهتا متع
مقرراأ التعليم العام؛ ونظرا لتطوير مناهج الرياضتياأ بالمملكتة منتذ عتام 1430ه
ونتدرة الدراستاأ التتتي تناولتت متتدى ارتبتاط مقتترراأ اإلعتداد بهتتذا التطتوير؛ شتتعرأ
الباحية بضرورة القيام بهذا البحث للواوف على جانب اإلعداد التربتوي ببترامج ععتداد
معلمة الرياضياأ بكلية التربية ومدى توافق مقرراته مع مناهج الرياضياأ المطورة
بالمرحلتين المتوسطة واليانوية.

585

أسئلة البحث:
يسعى هذا البحث على حل مشتكلة الدراستة متن ختال اإلجابتة عتن الستؤا الترئيس
التالي:
متتا متتدى تضتتمن برنتتامج ععتتداد معلمتتة الرياضتتياأ بكليتتة التربيتتة لكفايتتاأ تتتدريس
المنهج المطورا
وينبيق منه األسئلة الفرعية التالية:
 -1ما الكفاياأ التدريسية الالزمة لتتدريس متنهج الرياضتياأ المطتور والتتي ينبغتي
تضمينها في البرنامج التربوي إلعداد المعلما
 -2ما مدى تضمن برنامج ععداد معلمة الرياضياأ في كلية التربية بالمااحمية لتلتك
الكفاياأا
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث على:
 -1تحديد الكفاياأ التدريسية الالزمة لتدريس منهج الرياضياأ المطور بتالمرحلتين
المتوسطة واليانوية.
 -2تعرف مدى تضمن الجانب التربوي من برنامج ععداد معلمة الرياضتياأ فتي كليتة
التربية بالمااحمية لكفاياأ تدريس المنهج المطور.
أهمية البحث:

تظهر أهمية هذا البحث في األمور التالية:
 -1يساهم في تقديم تصور للكفاياأ التدريسية الالزمة لتدريس متنهج الرياضتياأ
المطور بالمرحلتين المتوسطة واليانوية؛ تفيتد كتال متن معلمتي هتاتين المترحلتين؛
ومنفذي برامج التطوير المهني للمعلمين؛ ومؤسساأ ععداد معلمتي الرياضتياأ ابتل
الخدمة؛ لمساعدة معلمي الرياضياأ على امتالك تلك الكفاياأ.

 -2اتد يستتاهم –متتع غيتتره متن البحتتوب-فتتي تقتتويم بترامج ععتتداد معلتتم الرياضتتياأ
بشكل خاص؛ وبرامج ععداد المعلم بشكل عام.
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 -3يعد استجابة لتوصياأ عدد من الدراساأ التي وجهت علتى ضترورة تقتويم بترامج
ععتتداد معلمتتي الرياضتتياأ فتتي ضتتوط عكستتابها للكفايتتاأ الالزمتتة لتعلتتيم الرياضتتياأ
وكذلك في ضوط تطوير المناهج.
 -4اد يفتح المجا لدراساأ أخرى تسعى على تقويم برامج ععداد معلمي الرياضتياأ
وتنميتهم.

محددات البحث:
يقتصر هذا البحث على:
كفاياأ تدريس المنهج المطور بالمرحلتين المتوسطة واليانوية.
برنامج ععداد معلمة الرياضياأ بكلية التربية بالمااحمية-جامعة شقراط.
الجانب التربوي من برنامج ععداد معلمة الرياضياأ بكلية المااحمية.
مصطلحات البحث وتعريفاتها اإلجرائية:
الكفايات التدريسية:
عرفت الكفاياأ التدريسية بأنها "تلك المقدرة المتكاملة التي تشمل مجمتل مفترداأ
المعرفة والمهاراأ واالتجاهاأ الالزمة ألداط مهمتة متا أو جملتة مترابطتة متن المهتام
المحددة بنجاح وفاعلية" (الفتالوي2003؛ ص(28
ويقصد بها في هذا البحث :جميع المعارف والمهاراأ التي يحتاجهتا معلتم الرياضتياأ
لتدريس المتنهج المطتور بتالمرحلتين المتوستطة واليانويتة؛ فتي مجتاالأ التخطتيط
وفق فلسفة المنهج؛ وتدريس الرياضياأ وتقويم المتعلمين.
منها الرياضيات المطور:
يقصد بمنهج الرياضياأ المطور في هذا البحث :مجموعة من مصتادر التتعلم تتميتل
فتتي كتتتب الطالتتب وأدلتتة المعلتتم وكتتتب األنشتتطة لمتتادة الرياضتتياأ بتتالتعليم العتتام
بالمملكة؛ والتي اعتمد تدريسها في جميع مراحل التعلتيم العتام بالمملكتة منتذ عتام
1431-1430هت.
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منهجية البحث وإجراءاته:
منها البحث:
يتبع هذا البحث المنهج الوصفي بأسلوب تحليل المحتتوى؛ وهتو أستلوب يعتمتد علتى
التكميم أو الحصر العددي لوحدة التحليل المختارة؛ ويستخدم لتحقيتق أغتراض منهتا
الوصف الكمي للظاهرة؛ أو المقارنة؛ أو التقتويم (العستاف؛  .)217 :2012واعتمتدأ
الباحية هذا األسلوب بهدف التعرف على مدى تضمن برنامج ععتداد معلمتة الرياضتياأ
بكلية التربية لكفاياأ تدريس المنهج المطور للمرحلتين المتوسطة واليانوية.
مجتمع البحث وعينته:
تميتتل مجتمتتع البحتتث فتتي عينتتته؛ وهتتي الجانتتب التربتتوي متتن برنتتامج ععتتداد معلمتتة
الرياضياأ بكلية التربية بالمااحمية جامعة شقراط؛ للعام 1438-1437هتت؛ المكتون
من مقرراأ اإلعداد التربوي لمعلمة الرياضياأ بالكلية؛ وفق خطة اسم الرياضياأ.
أدوات البحث:
تميلت أدواأ البحث فيما يلي:
 -1ععداد اائمة بالكفاياأ التدريستية الالزمتة لتتدريس منتاهج الرياضتياأ المطتورة
بتتالمرحلتين المتوستتطة واليانويتتة :لمتتا كتتان الستتؤا األو للبحتتث عتتن الكفايتتاأ
التدريستتية الالزمتتة لتتتدريس متتنهج الرياضتتياأ المطتتور بتتالمرحلتين المتوستتطة
واليانوية؛ فقد أعدأ الباحية اائمة بتلك الكفاياأ؛ وذلك وفق الخطواأ التالية:
أ -تحديد الهدف متن القائمتة :تميتل هتدف القائمتة فتي تحديتد الكفايتاأ التدريستية
الالزمة لتدريس المنهج المطور بالمرحلتين المتوسطة واليانوية.
ب -تحديد مصادر اشتقام القائمة:
 -األدبياأ التي اهتمت بتحديد كفاياأ تدريس الرياضياأ واتجاهاته الحديية.

 الدراستتاأ الستتابقة التتتي اهتمتتت بكفايتتاأ تتتدريس متتنهج الرياضتتياأ المطتتوربالمملكة؛ واالحتياجاأ التدريبية على المنهج.
 -أهداف منهج الرياضياأ المطور بالمرحلتين المتوسطة واليانوية.
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 تحليل كتب الطالب وأدلة المعلم لمنهج الرياضياأ بالمرحلتين. راط المختصين في مناهج وطرم تدريس الرياضتياأ متن أعضتاط هيئتة التتدريسبالجامعاأ؛ ومعلمي الرياضياأ ومشرفيها.
جت-ضبط القائمة:
ةدق القائمة :تم عرض القائمة على عدد من المحكمين من أستاتذة منتاهج وطترم
تدريس الرياضياأ؛ والبتاحيين والخبتراط فتي تتدريس المتنهج المطتور؛ وذلتك بهتدف
التحقق من صتداها ومناستبتها لقيتاف متا وضتعت متن أجلته؛ وللحكتم علتى وضتوح
وأهمية العباراأ وانتماط كل منها للمحور الذي صنفت ضمنه؛ وتحديد متدى كفايتهتا؛
وما عن كان هناك تعديل او عضافة للقائمة .واد اتفتق المحكمتون علتى أهميتة جميتع
عباراأ القائمة وانتمائها للكفاياأ التدريستية لمتنهج الرياضتياأ؛ وتميلتت مالحظتاأ
بعض المحكمين فتي دمتج بعتض العبتاراأ؛ عضتافة عبتاراأ؛ تعتديل صتياغة بعتض
العباراأ .واد أجرأ الباحية التعديالأ في ضوط راط المحكمتين؛ لتصتبح القائمتة فتي
شكلها النهائي مكونة من  46كفاية فرعية؛ موزعة على ثالب كفاياأ اساسية.
 -2بطااة تحليل محتوى برامج ععداد معلم الرياضياأ في ضوط الكفاياأ التدريستية
للمنهج المطور:
لما كتان الستؤا اليتاني متن أستئلة البحتث حتو متدى تضتمن برنتامج ععتداد معلمتة
الرياضياأ بكلية التربية بالمااحميتة لكفايتاأ تتدريس المتنهج المطتور بتالمرحلتين
المتوسطة واليانوية؛ فقد أعدأ الباحية بطااة لتحليتل محتتوى الجانتب التربتوي متن
البرنامج؛ وتم ععدادها وفق الخطواأ:
أ -تحديد الهدف من البطااة :وتهدف على تحليل محتوى الجانتب التربتوي متن برنتامج
ععداد معلمة الرياضياأ.
ب -تحديد مصتادر بنتاط البطااتة :واتد تتم بناؤهتا باالستتفادة متن القائمتة الستابقة
للكفايتتاأ التدريستتية الالزمتتة لتتتدريس المتتنهج المطتتور بتتالمرحلتين المتوستتطة
واليانوية؛ بعد تحويلها على بطااة تحليل محتوى لتناستب الحكتم علتى متدى تضتمن
البرنامج للكفاياأ التدريسية في القائمة.
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جت-تحديد نظام التحليل في البطااة:
هدف التحليل :تحديد مدى تضمن الجانب التربوي لبرنتامج ععتداد معلمتة الرياضتياأ
بكلية التربية بالمااحمية لكفايتاأ تتدريس المتنهج المطتور بتالمرحلتين المتوستطة
واليانوية.
وحدة التحليل :واد عتدد بيرلستون خمتس وحتداأ للتحليتل هتي :الكلمتة؛ الموضتوع؛
الشخصية؛ المفردة؛ وحدة القياف (العساف؛ )222-221 :2012
واد اعتمدأ الباحية الموضوع وحدة للتحليل؛ لمالطمتها لهذا البحث.

فئاأ التحليل :تم اعتبار كل كفاية متن الكفايتاأ الفرعيتة لتتدريس المتنهج المطتور
الواردة في البطااة فئة يتم تحليل موضوعاأ البرنامج في ضوئها.
عجراطاأ التحليل:
 اراطة محاور بطااة التحليتل (الكفايتاأ االساستية) ومؤشتراتها (الكفايتاأ الفرعيتة)بعد االنتهاط من عجراطاأ الصدم واليباأ اراطة جيدة.

 االطالع على موضوعاأ مقرراأ اإلعداد التربوي لبرنتامج ععتداد معلمتة الرياضتياأايتتد الدراستتة؛ بشتتكل دايتتق وتحديتتد متتا يحقتتق كفايتتاأ تتتدريس متتنهج الرياضتتياأ
المطور.
 تسجيل عدد تكراراأ اشتما الموضوعاأ على كفاياأ التدريس ايد البحث. -تفريف التكراراأ في جدو خاص وحساب النسب المئوية لها.

د-ثباأ البطااة:
تم التحقق من ثباأ البطااتة بطريقتة اليبتاأ التداخلي :حيتث اامتت الباحيتة بتحليتل
مقراأ البرنامج بنفس اإلجراطاأ المحددة نفاً؛ ومتن ثتم ععتادة التحليتل بعتد فاصتل
زمني ادره ثالثة أسابيع؛ وحساب معامل االتفتام بتين التحليلتين والتذي يشتير علتى
معامل ثباأ التحليل؛ وذلك من خال تطبيق معادلة هولستي:
م.أ 2( = .ف ص) ( /ف +ص)؛ حيث:
م.أ = معامل االتفام بين التحليلين األو والياني
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ف ص = عدد مراأ االتفام بين التحليلين
ف = عدد البنود الواردة في التحليل األو .
ص = عدد البنود الواردة في التحليل الياني.
والجدو التالي يوضح معامالأ االتفام:
جدول ( )1التكرارات ومعامالت االتفاق بين تحليلي الباحثة األول والثاني للكفايات التدريسية في
برناما إعداد معلمة الرياضيات

المقرر

تكراراأ الباحية في تكراراأ الباحية في
التحليل الياني
التحليل األو

معامل االتفام

نهج330

0

0

1

نفس121

5

4

0.89

نهج447

26

24

0.96

وسل341

1

1

1

نهج467

3

4

0.86

مجموع التكراراأ

35

33

0.94

ويتضح من الجدو ( )1أن معامل االتفام بين التحليلين األو والياني مرتفع (تتراوح
بين  0.86والواحد الصحيح)؛ مما يعني أن بطااة تحليل المحتوى تتمتع بنستبة ثبتاأ
عالية.
نتائا البحث ومناقشتها
إجابة السؤال األول:
لالجابة عن السؤا األو من أسئلة البحث والذي نصه:
"متتا الكفايتتاأ التدريستتية الالزمتتة لتتتدريس متتنهج الرياضتتياأ المطتتور والتتتي ينبغتتي
تضمينها في البرنامج التربوي إلعداد المعلما"
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تم اتباع الخطواأ التالية:
 الرجوع على األدبيتاأ التتي اهتمتت بتحديتد كفايتاأ تتدريس الرياضتياأ واتجاهاتتهالحديية.
 الرجتتوع علتتى الدراستتاأ الستتابقة التتتي اهتمتتت بكفايتتاأ تتتدريس متتنهج الرياضتتياأالمطور بالمملكة؛ واالحتياجاأ التدريبية على المنهج.
 مراجعة أهداف منهج الرياضياأ المطور بالمرحلتين المتوسطة واليانوية. تحليل كتب الطالب وأدلة المعلم لمنهج الرياضياأ بالمرحلتين. التعرف على راط المختصين في مناهج وطرم تدريس الرياضياأ من أعضتاط هيئتةالتدريس بالجامعاأ؛ ومعلمي الرياضياأ ومشرفيها حو الكفاياأ الالزمتة لتتدريس
المنهج المطور التي ينبغي توافرها في برامج ععداد معلم الرياضياأ.
واتتد أمكتتن للباحيتتة التوصتتل علتتى اائمتتة متتن الكفايتتاأ؛ تتتم عرضتتها علتتى عتتدد متتن
المحكمين وبعد عجراط التعديالأ المشار عليها في ععداد أدواأ البحث؛ أصبحت القائمتة
مكونة من  46كفاية فرعية؛ وزعت على ثالثة محاور (كفايتاأ التتدريس األساستية)
كالتالي:
أوالً :التخطيط وفق فلسفة المنها وأسسه النظرية:
 .1يحقق البرنامج معرفة النظرية البنائية
 .2يقدم البرنامج تطبيقاً للنظرية البنائية في الرياضياأ
 .3يحقق البرنامج معرفة النظرية المعرفية
 .4يقدم البرنامج تطبيقا للنظرية المعرفية في الرياضياأ
 .5يحقق البرنامج معرفة نظرية التعلم المستند على الدما
 .6يقدم البرنامج تطبيقا لنظرية التعلم المستند على الدما في الرياضياأ
 .7يحقق البرنامج معرفة نظرية الذكاطاأ المتعددة

 .8يقدم البرنامج تطبيقا لنظرية الذكاطاأ المتعددة في الرياضياأ
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 .9يحقق البرنامج معرفة معايير الرياضياأ المدرسية) NCTMمياال)
 .10يقدم البرنامج معرفة حو التعلم المتمركا حو المتعلم.
 .11يوفر البرنامج معرفة بالترابط الرياضي
 .12يعرف البرنامج بأهداف تدريس الرياضياأ بالمرحلتين المتوسطة واليانوية.

 .13يدرب البرنامج على التخطيط وفق الخطواأ األربع للدرف.
 .14يدرب البرنتامج علتى أستس تنظتيم البيئتة الصتفية وفتق استتراتيجياأ التعلتيم
المختلفة
ثانياً :تدريس الرياضيات
 .15يدرب البرنامج على استراتيجية التعلم باالكتشاف

 .16يدرب البرنامج على استراتيجياأ حل المشكلة (المسألة)
 .17يوفر البرنامج معرفة بطرم تنمية التفكير الرياضي لدى الطالب
 .18يدرب البرنامج على طرم تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالب
 .19يعرف البرنامج بطرم تنمية التفكير النااد لدى الطالب
 .20يدرب البرنامج على استخدام التفكير فوم المعرفي في تعليم الرياضياأ
 .21يوفر البرنامج معرفة بالتعليم المتمايا
 .22يدرب البرنامج على استخدام خرائط المفاهيم في الرياضياأ
 .23يوفر البرنامج معرفة بالتعلم النشط
 .24يدرب البرنامج على تطبيق التعليم التعاوني

 .25يطبق البرنامج طرائق تعليم المفاهيم الرياضية
 .26يدرب البرنامج على طرائق تنمية المهاراأ الرياضية
 .27يوفر البرنامج معرفة بالتبرير الرياضي والبرهنة
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 .28يوفر البرنامج تطبيقاأ للتقنية في تعليم الرياضياأ
 .29يوفر البرنامج معرفة حو تعلم الرياضياأ بالمشاريع
 .30يعرف البرنامج بأنماط وأساليب التعلم المختلفة
 .31يدرب البرنامج على استخدام الكتابة من أجل التعلم

 .32يدرب البرنامج على طرم تنمية االستدال الرياضي
ثالثاً :تقويم المتعلمين
 .33يوفر البرنامج معرفة بمفهوم التقويم
 .34يعرّف البرنامج بأنواع التقويم
 .35يقدم البرنامج معرفة بخصائص عملية التقويم
 .36يقدم البرنامج معرفة بالتقويم الحقيقي (التقويم البديل)
 .37يعرف البرنامج بأدواأ التقويم البديل
 .38يعرف البرنامج بأسس بناط ادواأ التقويم الجيدة
 .39يدرب البرنامج على تصميم أدواأ التقويم البديل

 .40يوفر البرنامج معرفة بخصائص التقويم البديل
 .41يدرب البرنامج على طرم استخدام ادواأ التقويم المختلفة
 .42يوفر البرنامج معرفة بكيفية تحليل أدواأ التقويم وتنظيم نتائجه
 .43يدرب البرنامج على تطبيق التقويم الذاتي
 .44يوفر البرنامج معرفة بأساليب التغذية الراجعة
 .45يوجه البرنامج على كيفية مراعاة الفروم الفردية لدى المتعلمين
 .46يدرب البرنامج على االستفادة من نتائج التقويم في تحسين التعلم
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إجابة السؤال الثاني:
لالجابة عن سؤا البحث الياني والذي نص على:
" متتا متتدى تضتتمن برنتتامج ععتتداد معلمتتة الرياضتتياأ فتتي كليتتة التربيتتة بالمااحميتتة
لكفاياأ تدريس المنهج المطور بالمرحلتين المتوسطة واليانويةا"
اامتتت الباحيتتة بتحليتتل توصتتيفاأ مقتترراأ الجانتتب التربتتوي لبرنتتامج ععتتداد معلمتتة
الرياضياأ؛ مستخدمة بطااة تحليل المحتوى التي أعدأ فتي ضتوط اائمتة الكفايتاأ؛
وذلك وفق الخطواأ التالية:
 -1االطالع علتى خطتة برنتامج ععتداد معلمتة الرياضتياأ بكليتة التربيتة بالمااحميتة
التابعة لجامعة شقراط؛ لتحديد مقترراأ الجانتب التربتوي متن البرنتامج .واتد اشتتمل
البرنامج على خمسة مقرراأ لالعداد التربوي وهي موضحة بالجدو التالي:
جدول ( :)2مقررات الجانب التربوي من برناما إعداد معلمة الرياضيات بكلية التربية بالمزاحمية

م
1
2
3
4
5

رما
المقرر
نهج
330
نفس
121
وسل
341
نهج
447
نهج
467

المناهج وطرم التدريس
العامة

عدد
الساعاأ

نوع المقرر

المستوى

3

عجباري

السادف

علم النفس التربوي

3

عجباري

السابع

تقنياأ التعليم واالتصا

2

عجباري

السابع

مناهج وطرم تدريس
الرياضياأ

3

عجباري

السابع

التربية الميدانية-رياضياأ

8

عجباري

اليامن

اسم المقرر

19

مجموع الساعاأ

 -2تحليل توصيفاأ مقرراأ اإلعداد التربوي وفقتا إلجتراطاأ التحليتل الموضتحة فتي
أدواأ البحث.

595

واد جاطأ النتائج على النحو التالي:
أوال :نتائا تحليل مقررات الجانب التربوي لبرناما إعداد معلمة الرياضيات بكليـة التربيـة
بالمزاحمية جامعة شقراء وفـق كفايـات تـدريس المـنها المطـور للمـرحلتين المتوسـطة
والثانوية
يوضح الجدو التالي نتائج تحليل مقرراأ الجانب التربوي من برنتامج ععتداد معلمتة
الرياضياأ بكلية التربية وفق كفاياأ تدريس المنهج المطور.
جدول ( :)3نتائا تحليل مقررات الجانب التربوي لبرناما إعداد معلمة الرياضيات بكلية التربية
بالمزاحمية جامعة شقراء وفق كفايات تدريس المنها المطور للمرحلتين المتوسطة والثانوية
تكراراأ الكفاياأ وفقا لمحاورها

المقرر

التخطيط وفق ًا
ل سس النظرية
والفلسفة

المجموع
تدريس الرياضياأ

تقويم المتعلمين

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

نهج
447

14

%38.9

9

%25

4

%11.1

27

%75

نفس
121

4

%11.1

1

%2.8

-

%0

5

%13.9

نهج
476

1

%2.8

-

%0

2

%5.6

3

%8.3

وسل
341

-

%0

1

%2.8

-

%0

1

%2.8

نهج
330

-

%0

-

%0

-

%0

-

%0

البرنامج
ككل

19

%52.8

11

%30.5

6

%16.7

36

%100
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يتضح من الجدو ( )3ما يلي:
 .1مجموع تكراراأ الكفاياأ التدريسية للمنهج المطور التتي تضتمنها برنتامج ععتداد
معلمة الرياضياأ بكلية التربية بالمااحمية هو  36تكراراً؛ واد جاط مقترر نهتج 447
(مناهج وطرم تدريس الرياضياأ) فتي المرتبتة األولتى بتكتراراأ بلغتت  27تكترارا؛
ونسبة  %75من مجموع التكتراراأ؛ وجتاط مقترر نفتس ( 121علتم التنفس التربتوي)
في المرتبة اليانية؛ بتكراراأ بلغت  5تكراراأ؛ ونسبة  %13.9من مجموع التكراراأ.
بينما جاط مقرر نهج ( 467التربية الميدانيتة) فتي المرتبتة الياليتة بتكتراراأ بلغتت 3
تكراراأ؛ ونسبة  %8.3من مجموع التكراراأ؛ ويليته مقترر وستل 341بتكترار وحيتد؛
ونسبة  %2.8من مجموع التكراراأ؛ وأخيرا حل مقرر نهج  330المرتبة األخيرة حيتث
لم يحقق أيا من كفاياأ التدريس ايد البحث.
 .2كما يتضح من الجدو أن أعلى كفاية توافرأ في البرنامج هي كفاية (التخطتيط
وفتتق األستتس النظريتتة وفلستتفة المتتنهج)؛ عذ تكتتررأ  19متترة؛ وبنستتبة  %52.8متتن
مجموع التكراراأ؛ يليها كفاية تدريس الرياضياأ بوااع  11تكتراراً؛ ونستبة %30.5؛
واال تلتك الكفايتاأ تحققت ًا هتي كفايتاأ تقتويم المتعلمتين؛ حيتث تكتررأ  6متراأ؛
وبنسبة  %16.7من مجموع التكراراأ.
 .3كما يالح من الجدو انخفاض تكراراأ كفاياأ تدريس المنهج المطتور بشتكل
كبير وخاصة كفاية تقويم المتعلمين حيث جاط عدد تكراراتها الكلي  6تكراراأ خال
جميع مقرراأ اإلعداد التربوي ككل.
 .4كمتتا يتضتتح التتة مقتترراأ اإلعتتداد التربتتوي بالبرنتتامج؛ فقتتد ااتصتترأ علتتى أربتتع
مقرراأ نظرية عضافة على التربية الميدانية؛ مع غيتاب مقترراأ مهمتة ميتل التقتويم
التربوي.
ثانياً :نتائا تحليل مقررات الجانب التربوي لبرناما إعداد معلمة الرياضيات بكلية التربيـة
بالمزاحمية جامعة شقراء وفق كفايات التخطيط في ضوء فلسلفة المنها
يوضح الجدو التالي نتائج تحليل مقرراأ الجانب التربوي من برنتامج ععتداد معلمتة
الرياضياأ بكلية التربية وفتق كفايتاأ التخطتيط فتي ضتوط فلستفة المتنهج المطتور
وأسسه النظرية.
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جدول ( :)4نتائا تحليل مقررات الجانب التربوي للبرناما وفق كفايات التخطيط
المقرراأ
الكفاية
األساسية

الكفاية الفرعية
نهج 330

نفس 121

ك

%

ك

%

يحقق البرنامج معرفة
النظرية البنائية

-

0

1

%5.3

المجموع

وسل
341

نهج 447

نهج
467

ك %

ك

%

0

2

%10.5

-

ك %

ك

%

0

3

15.8
%

-

التخطيط وفق األسس النظرية وفلسفة المنهج

يقدم البرنامج
تطبيقاأ للبنائية في
الرياضياأ

-

0

-

0

-

0

2

%10.5

-

0

2

10.5
%

يحقق البرنامج معرفة
النظرياأ المعرفية

-

0

2

%10.5

-

0

3

%15.8

-

0

5

26.3
%

يقدم البرنامج
تطبيقاأ للنظرياأ
المعرفية في
الرياضياأ

-

0

-

0

-

0

3

%15.8

-

0

3

15.8
%

يحقق البرنامج معرفة
نظرية التعلم المستند
للدما

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

%0

يقدم البرنامج
تطبيقاأ لنظرية
الدما في الرياضياأ

-

0

-
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0

-

0

-

0

-

0

-

%0

المقرراأ
الكفاية
األساسية

الكفاية الفرعية

نفس 121

نهج 330

المجموع

وسل
341

نهج 447

نهج 467

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

يحقق البرنامج معرفة نظرية
الذكاطاأ المتعددة

-

0

1

%5.3

-

0

-

0

-

0

1

5.3
%

يقدم البرنامج تطبيقاأ للذكاطاأ
المتعددة في الرياضياأ

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

%0

يحقق البرنامج معرفة معايير
الرياضياأ المدرسية

NCTM

-

-

0

0

-

0

-

0

-

0

-

%0

مياالً

التخطيط وفق األسس النظرية وفلسفة المنهج

يقدم البرنامج معرفة حو
التعلم المتمركا حو المتعلم

-

يعرف البرنامج بأهداف تدريس
الرياضياأ بالمرحلتين المتوسطة
واليانوية

-

0

0

0

-

-

0

-

0

-

-

0

-

0

2

0

-

%0

10.
%5

-

0

2

10.
%5

يوفر البرنامج معرفة بالترابط
الرياضي

-

0

-

0

-

0

1

5.3
%

-

0

1

5.3
%

يدرب البرنامج على التخطيط
وفق الخطواأ األربع للدرف
(تركيا-تدريس-تدريب-تقويم)

-

0

-

0

-

0

1

5.3
%

-

0

1

5.3
%

يدرب البرنامج على تنظيم البيئة
الصفية وفق استراتيجياأ
التعليم المختلفة

-

0

-

0

-

0

-

0

1

5.3
%

1

5.3
%

المجموع

-

%0

4

21.1
%

-

%0

14

73.
%7

1

5.3
%

19

10
%0
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يتضح من الجدو ( )4ما يلي:
 .1أن مقرراأ الجانب التربوي متن برنتامج ععتداد معلمتة الرياضتياأ بالمااحميتة اتد
تضتتمن كفايتتاأ التخطتتيط وفتتق فلستتفة المتتنهج المطتتور وأسستته النظريتتة بنستتب
منخفضة؛ حيث جتاط عتدد التكتراراأ الكلتي لموضتوعاأ مقترراأ البرنتامج فتي هتذه
الكفاية  19تكرارا فقط؛ وجاط فتي المرتبتة األولتى مقترر نهتج ( 447منتاهج وطترم
تدريس الرياضياأ) حيتث بلتف عتدد تكراراتته  14تكترارا؛ وبنستبة  %73متن مجمتوع
التكراراأ؛ وجاط في المرتبة اليانية مقرر نفس( 121علم النفس التربوي) حيتث بلتف
عدد تكراراته  4تكراراأ؛ وبنسبة  %21.1من مجموع التكراراأ؛ بينما جاط مقرر نهج
( 467التربية الميدانيتة) فتي المرتبتة الياليتة بتكترار واحتد فقتط وبنستبة  %5.3متن
مجمتتوع التكتتراراأ؛ بينمتتا جتتاط مقتتررا نهتتج ( 330منتتاهج وطتترم تتتدريس عامتتة)
ووسل( 341تقنياأ التعليم واالتصا ) في المرتبة األخيرة حيتث لتم يتضتمنا أيتاً متن
كفاياأ التخطيط وفق فلسفة المنهج المطور.

 .2أعلى الكفاياأ الفرعية تحققاً في البرنتامج ضتمن كفايتة التخطتيط هتي (يحقتق
البرنامج معرفة النظرياأ المعرفية)؛ حيث حصتلت علتى  5تكتراراأ وبنستبة %26.3
من مجموع التكراراأ .يليها الكفاياأ (يحقق البرنامج معرفة النظرية البنائية؛ يقتدم
البرنتتامج تطبيقتتاأ للنظريتتاأ المعرفيتتة فتتي الرياضتتياأ) حيتتث تكتتررأ ثتتالب متتراأ
وبنسبة  %15.8من مجموع التكراراأ لكفايتة التخطتيط .ويتأتي فتي المرتبتة الياليتة
الكفاياأ (يقدم البرنامج تطبيقاأ للبنائية فتي الرياضتياأ؛ يعترف البرنتامج بأهتداف
تدريس الرياضتياأ بتالمرحلتين المتوستطة واليانويتة) حيتث تكتررا مترتين وبنستبة
 %10.5من مجموع التكراراأ؛ في حتين جتاط فتي المرتبتة الرابعتة الكفايتاأ (يحقتق
البرنامج معرفة نظرية الذكاطاأ المتعددة؛ يوفر البرنامج معرفة بالترابط الرياضي؛
يتتدرب البرنتتامج علتتى التخطتتيط وفتتق الخطتتواأ األربتتع للتتدرف (تركيتتا -تتتدريس-
تدريب -تقويم)؛ يدرب البرنامج على تنظيم البيئة الصفية وفق استراتيجياأ العليم
المختلفتتتة) حيتتتث وردأ متتترة واحتتتدة ختتتال البرنتتتامج؛ وبنستتتبة  %5.3متتتن مجمتتتوع
التكراراأ .بينما غابت  5كفاياأ عن البرنامج؛ حيث لم تظهر فتي أي متن موضتوعاأ
مقتترراأ الجانتتب التربتتوي بالبرنتتامج؛ وهتتي الكفايتتاأ (يقتتدم البرنتتامج معرفتتة حتتو
التعلم المتمركا حو المتعلم؛ يحقق البرنامج معرفة معتايير الرياضتياأ المدرستية
 NCTMميتاالً؛ يقتدم البرنتامج تطبيقتاأ للتذكاطاأ المتعتددة فتي الرياضتياأ؛ يقتتدم
البرنامج تطبيقتاأ لنظريتة التدما فتي الرياضتياأ؛ يحقتق البرنتامج معرفتة نظريتة
التعلم المستند للدما ).
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ثالياً :نتائج تحليل مقرراأ الجانب التربتوي لبرنتامج ععتداد معلمتة الرياضتياأ بكليتة
التربية بالمااحمية جامعة شقراط وفق كفاياأ تدريس الرياضياأ
يوضح الجدو التالي نتائج تحليل مقرراأ الجانب التربوي من برنتامج ععتداد معلمتة
الرياضياأ بكلية التربية وفق كفاياأ تدريس الرياضياأ.
جدول ( :)5نتائا تحليل مقررات الجانب التربوي للبرناما وفق كفايات تدريس الرياضيات
المقرراأ
الكفاية
األساسية

المجموع

الكفاية الفرعية
نهج 330
يدرب البرنامج
على استراتيجية
التعلم باالكتشاف

تدريس الرياضياأ

يوفر البرنامج
معرفة بطرم
تنمية مهاراأ
التفكير الرياضي
يعرف البرنامج
بطرم تنمية
مهاراأ التفكير
النااد في
الرياضياأ
يدرب البرنامج
على طرم تنمية
مهاراأ التفكير
اإلبداعي في
الرياضياأ

-

0

نفس
121
-

0

وسل
341
-

0

نهج 447

-

0

نهج
467
-

0

-

%0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

%0

-

0

-

0

-

0

2

18.2
%

-

0

2

%18.2

-

0

-

0

-

0

2

18.2
%

-

0

2

%18.2

يدرب البرنامج
على استخدام
مهاراأ التفكير
ماوراط المعرفي
في الرياضياأ

-

يدرب البرنامج
على استراتيجياأ
حل المسألة
(المشكلة)

-

0

0

-

-

0

0
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-

-

0

0

2

-

18.2
%

0

-

-

0

0

2

-

%18.2

0

الكفاية
األساسية

المقرراأ

الكفاية الفرعية
نهج 330
يوفر البرنامج
معرفة بالتعليم
المتمايا
يدرب البرنامج
على استخدام
خرائط
المفاهيم
يوفر البرنامج
معرفة بالتعلم
النشط
يدرب البرنامج
على تطبيق
التعليم التعاوني

تدريس الرياضياأ

يطبق البرنامج
طرائق تعليم
المفاهيم
الرياضية
يدرب البرنامج
على طرائق
تنمية المهاراأ
الرياضية

وسل
341

نفس
121

المجموع
نهج 447

نهج
467

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

يوفر البرنامج
معرفة بالتبرير
الرياضي
والبرهنة

-

يوفر البرنامج
معرفة
بالتواصل
الرياضي
ومهاراته

-

يقدم البرنامج
معرفة بالنمذجة
الرياضية

-

0

0

0

-

-

-

0

0

0

602

-

-

-

0

0

0

1

1

1

%9.1

%9.1

%9.1

-

-

-

0

0

0

1

1

1

%9.1

%9.1

%9.1

المقرراأ

الكفاية
األساسية

المجموع

الكفاية الفرعية
نهج 330

تدريس الرياضياأ

يوفر البرنامج
تطبيقاأ للتقنية في
تعليم الرياضياأ

-

يوفر البرنامج
معرفة حو تعلم
الرياضياأ
بالمشاريع

-

يعرف البرنامج
بأساليب وأنماط
التعلم المختلفة
يدرب البرنامج على
استخدام الكتابة من
أجل التعلم
يدرب البرنامج على
طرم تنمية
االستدال الرياضي
المجموع

0

0

نفس 121

-

-

0

0

وسل 341

1

-

%9.1

0

نهج 447

-

-

0

0

نهج
467

0 -

0 -

1

-

%9.1

%0

-

0

1

%9.1

-

0

-

0

0 -

1

%9.1

-

0

-

0

-

0

-

0

0 -

-

%0

-

0

-

0

-

0

--

0

0 -

-

%0

-

0

1

%9.1

1

%9.1

9

81.8
%

0 -

11

%100

يتضح من الجدو ( )5ما يلي:
 .1أن مقرراأ الجانب التربوي متن برنتامج ععتداد معلمتة الرياضتياأ بالمااحميتة اتد
تضمن كفاياأ تدريس الرياضياأ بنسب منخفضة؛ حيث جتاط عتدد التكتراراأ الكلتي
لموضوعاأ مقرراأ البرنامج في هتذه الكفايتة  11تكترارا فقتط؛ وجتاط فتي المرتبتة
األولى مقرر نهج ( 447مناهج وطرم تدريس الرياضياأ) حيث بلتف عتدد تكراراتته 9
تكتترارا؛ وبنستتبة  %81.8متتن مجمتتوع التكتتراراأ؛ وجتتاط فتتي المرتبتتة اليانيتتة مقتتررا
نفس( 121علم النفس التربوي) ووستل( 341تقنيتاأ التعلتيم واالتصتا ) حيتث بلتف
عدد تكراراتهما تكرارا واحدا؛ وبنسبة  %9.1من مجموع التكراراأ؛ بينمتا جتاط مقتررا
نهج ( 467التربية الميدانية) ونهج ( 330مناهج وطرم تتدريس عامتة) فتي المرتبتة
األخيرة حيث لم يتضمنا أي ًا من كفاياأ تدريس الرياضياأ.
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 .2أعلى الكفاياأ الفرعية تحققاً في البرنامج ضمن كفاية تتدريس الرياضتياأ هتي
الكفاياأ (يعرف البرنامج بطرم تنمية مهاراأ التفكير النااتد فتي الرياضتياأ؛ يتدرب
البرنتتامج علتتى استتتخدام مهتتاراأ التفكيتتر متتاوراط المعرفتتي فتتي الرياضتتياأ؛ يتتدرب
البرنامج علتى طترم تنميتة مهتاراأ التفكيتر اإلبتداعي فتي الرياضتياأ)؛ حيتث بلغتت
تكراراتهتتا تكتترارن؛ بنستتبة  %18.2متتن مجمتتوع التكتتراراأ .يليهتتا الكفايتتاأ (يتتوفر
البرنتتامج معرفتتة بالتواصتتل الرياضتتي ومهاراتتته؛ يتتوفر البرنتتامج معرفتتة بتتالتبرير
الرياضتتي والبرهنتتة؛ يقتتدم البرنتتامج معرفتتة بالنمذجتتة الرياضتتية؛ يتتوفر البرنتتامج
تطبيقتتاأ للتقنيتتة فتتي تعلتتيم الرياضتتياأ؛ يعتترف البرنتتامج بأستتاليب وأنمتتاط التتتعلم
المختلفة) حيث تكررأ مرة واحدة بنسبة %9.1؛ متن مجمتوع التكتراراأ .بينمتا غابتت
 12كفايتتة عتتن البرنتتامج؛ حيتتث لتتم تظهتتر فتتي أي متتن موضتتوعاأ مقتترراأ الجانتتب
التربتتتوي بالبرنتتتامج؛ وهتتتي الكفايتتتاأ (يتتتدرب البرنتتتامج علتتتى استتتتراتيجية التتتتعلم
باالكتشاف؛ يتوفر البرنتامج معرفتة بطترم تنميتة مهتاراأ التفكيتر الرياضتي؛ يتدرب
البرنامج على استراتيجياأ حل المسألة (المشكلة)؛ يتوفر البرنتامج معرفتة بتالتعليم
المتمايا؛ يتدرب البرنتامج علتى استتخدام خترائط المفتاهيم؛ يتوفر البرنتامج معرفتة
بتتالتعلم النشتتط؛ يتتدرب البرنتتامج علتتى تطبيتتق التعلتتيم التعتتاوني؛ يطبتتق البرنتتامج
طرائتتق تعلتتيم المفتتاهيم الرياضتتية؛ يتتدرب البرنتتامج علتتى طرائتتق تنميتتة المهتتاراأ
الرياضية؛ يوفر البرنامج معرفة حتو تعلتم الرياضتياأ بالمشتاريع؛ يتدرب البرنتامج
على استخدام الكتابة من أجل التعلم؛ يتدرب البرنتامج علتى طترم تنميتة االستتدال
الرياضي)
رابعاً :نتائا تحليل مقررات الجانب التربوي لبرناما إعداد معلمة الرياضيات بكلية التربية
بالمزاحمية جامعة شقراء وفق كفايات تقويم المتعلمين

يوضح الجدو التالي نتائج تحليل مقرراأ الجانب التربوي من برنتامج ععتداد معلمتة
الرياضياأ بكلية التربية وفق كفاياأ تقويم المتعلمين.
جدول ( :)6نتائا تحليل مقررات الجانب التربوي للبرناما وفق كفايات تقويم المتعلمين
الكفاية
األساسية

الكفاية الفرعية

تقويم المتعلمين

يوفر البرنامج
معرفة بمفهوم
التقويم
يعرف البرنامج
بأنواع التقويم

المقرراأ
نهج 330

نفس
121

وسل
341

المجموع
نهج 447

-

0

-

0

-

0

1

-

0

-

0

-

0

1
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نهج
467

16.7
%

-

0

1

%16.7

16.7
%

-

0

1

%16.7

الكفاية
األساسية

الكفاية الفرعية

يقدم البرنامج معرفة
بخصائص عملية التقويم

المقرراأ
نهج 330

نفس
121

وسل
341

المجموع
نهج 447

نهج 467

-

0

-

0

-

0

1

16.7
%

-

0

1

%16.7

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

%0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

%0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

%0

يعرف البرنامج بأسس بناط
أدواأ التقويم الجيدة

-

0

-

0

-

0

1

16.7
%

-

0

1

%16.7

يدرب البرنامج على
تصميم أدواأ التقويم
البديل

-

يدرب البرنامج على طرم
استخدام أدواأ التقويم
المختلفة

يقدم البرنامج معرفة
بالتقويم الحقيقي (البديل)
يعرف البرنامج بأدواأ
التقويم البديل
يوفر البرنامج معرفة
بخصائص التقويم البديل

تقويم المتعلمين

يوفر البرنامج معرفة
بكيفية تحليل أدواأ
التقويم وتنظيم نتائجه
يوفر البرنامج معرفة
بأساليب التغذية الراجعة

0

-

-

0

-

0

-

0

-

0

1

16.
%7

1

%16.7

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

%0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

%0

16.
%7

1

يوجه البرنامج على كيفية
مراعاة الفروم الفردية
لدى المتعلمين

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

1

%0

%16.7

يدرب البرنامج على
االستفادة من نتائج
التقويم في تحسين التعلم

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

%0

المجموع

-

0

-

0

-

0

4

66.7
%

2

33.
%3

6

%100
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يتضح من الجدو ( )6ما يلي:
 .1أن مقرراأ الجانب التربوي متن برنتامج ععتداد معلمتة الرياضتياأ بالمااحميتة اتد
تضمن كفاياأ تقويم المتعلمين بنسب منخفضتة؛ حيتث جتاط عتدد التكتراراأ الكلتي
لموضوعاأ مقرراأ البرنامج في هذه الكفايتة  6تكتراراأ فقتط؛ وجتاط فتي المرتبتة
األولى مقرر نهج ( 447مناهج وطرم تدريس الرياضياأ) حيث بلتف عتدد تكراراتته 4
تكراراأ؛ وبنسبة  %66.7من مجموع التكراراأ؛ وجاط في المرتبة اليانيتة مقترر نهتج
( 467التربيتتة الميدانيتتة)؛ بلتتف عتتدد تكراراتتته تكتتراران وبنستتبة  %33.3متتن مجمتتوع
التكراراأ لهذه الكفاية .بينمتا لتم يتضتمن كتل متن مقترر نفتس( 121علتم التنفس
التربوي) ووسل( 341تقنياأ التعليم واالتصا ) ونهج ( 330منتاهج وطترم تتدريس
عامة) أياً من كفاياأ تقويم المتعلمين.
 .2كانت تكراراأ كل من الكفاياأ الفرعية المتحققة في هذه الكفايتة تكترارا واحتدا
فقط بنسبة  %16.7متن مجمتوع التكتراراأ؛ وهتذه الكفايتاأ هتي( :يعترف البرنتامج
بمفهتتوم التقتتويم؛ يعتترف البرنتتامج بخصتتائص التقتتويم؛ يعتترف البرنتتامج بتتأنواع
التقويم؛ يعترف البرنتامج بأستس بنتاط أدواأ التقتويم الجيتدة؛ يتدرب البرنتامج علتى
طرم استخدام أدواأ التقويم المختلفة؛ يوجته البرنتامج علتى كيفيتة مراعتاة الفتروم
الفردية لدى المتعلمين)
بينما غابت بقية الكفاياأ الفرعية للتقويم؛ عتن البرنتامج وعتددها  7كفايتاأ؛ حيتث
لم تظهر في أي من موضوعاأ مقرراأ الجانتب التربتوي بالبرنتامج؛ وهتي الكفايتاأ
(يقدم البرنامج معرفة بالتقويم الحقيقي (البديل)؛ يعرف البرنتامج بتأدواأ التقتويم
البديل؛ يتوفر البرنتامج معرفتة بخصتائص التقتويم البتديل؛ يتوفر البرنتامج معرفتة
بكيفية تحليل أدواأ التقويم وتنظيم نتائجه؛ يوفر البرنامج معرفة بأساليب التغذية
الراجعة؛ يدرب البرنامج على االستفادة من نتائج التقويم في تحسين التعلم).
خامساً :عدد موضوعات المقررات وما تضمن منها كفايات المنها المطور
يوضح الجدو التالي عدد موضوعاأ كل مقترر متن مقترراأ الجانتب التربتوي وعتدد
ونستتبة متتا تضتتمن منهتتا لكفايتتاأ تتتدريس المتتنهج المطتتور بتتالمرحلتين المتوستتطة
واليانوية.
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جدول ( :)7عدد موضوعات مقررات الجانب التربوي لبرناما إعداد معلمة الرياضيات وما تضمن منها
كفايات المنها المطور

م

رما
المقرر

اسم المقرر

عدد
موضوعاأ
المقرر

النسبة
المئوية

1

نهج 447

33

27

%81.8

2

نفس
121

مناهج وطرم تدريس
الرياضياأ

عدد
الموضوعاأ
المتضمنة
لكفاياأ
المنهج
المطور

علم النفس التربوي

12

5

%41.7

3

نهج 467

التربية الميدانية-رياضياأ

10

3

%30

4

وسل
341

تقنياأ التعليم واالتصا

8

1

%12.5

5

نهج 330

المناهج وطرم التدريس
العامة

5

-

%0

68

36

%52.9

مجموع الموضوعاأ

يتضح من الجدو ( )7أن عدد الموضتوعاأ مقترراأ الجانتب التربتوي لبرنتامج ععتداد
معلمة الرياضياأ المتضمنة لكفاياأ تدريس المتنهج المطتور هتو  36موضتوعاً متن
أصل  68موضوعاً؛ أي ما نسبته  %52.9من موضوعاأ المقرراأ.

وجاط في المرتبة األولى مقرر نهج ( 447مناهج وطترم تتدريس الرياضتياأ) بنستبة
بلغت  %81.8من عجمتالي موضتوعاأ المقترر .بينمتا جتاط فتي المرتبتة اليانيتة مقترر
نفتتس ( 121علتتم التتنفس التربتتوي) بنستتبة بلغتتت  %41.7متتن عجمتتالي موضتتوعاأ
المقرر .وجاط في المرتبة اليالية مقرر نهج ( 467التربية الميدانية) بنستبة  %30متن
عجمالي موضوعاأ المقرر .وحل مقرر وسل ( 341تقنياأ التعليم واالتصا ) المرتبة
الرابعة بنسبة  12.5متن عجمتالي موضتوعاأ المقترر .وأخيتراً؛ فلتم يتضتمن أي متن
موضوعاأ مقرر نهج ( 330المناهج وطرم التدريس العامة) كفاياأ تدريس المنهج
المطور للمرحلتين المتوسطة واليانوية.
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ضمّنت في برناما إعداد معلمة
سادساً :الكفايات التدريسية للمنها المطور التي ُ
الرياضيات بكلية التربية:
يوضح الجدو التالي عدد كفاياأ تدريس المنهج المطور المضمنة في برنامج ععداد
معلمة الرياضياأ بكلية التربية؛ ونسبة ما توافر منها.
جدول ( :)8الكفايات التدريسية للمنها المطور ونسبة ما تحقق منها في البرناما

الكفاية األساسية

عدد الكفاياأ
الفرعية المضمنة

عدد الكفاياأ
الفرعية غير
المضمنة

المجموع

النسبة المئوية
للكفاياأ المتحققة

التخطيط وفق
األسس النظرية
وفلسفة المنهج

9

5

14

%64.3

تدريس الرياضياأ

6

12

18

%33.3

تقويم المتعلمين

7

7

14

%50.0

مجموع الكفاياأ

22

24

46

%48

يتضح من الجدو ( )8ما يلي:
عدد الكفاياأ التدريسية لمنهج الرياضياأ المطورة للمرحلتين المتوسطة واليانوية؛
والتي تضمنها الجانب التربوي من البرنامج هو  22كفاية من أصل  46كفاية؛ أي ما
نسبته  %48من مجمل الكفاياأ الواردة في بطااة التحليل.
وجاطأ كفاياأ التخطيط وفق األسس النظرية وفلسفة المنهج فتي المرتبتة األولتى؛
حيث تضمن البرنامج منها ما نسبته  64.3متن مجمتل عتدد الكفايتاأ الفرعيتة لهتذه
الكفايتتة .بينمتتا جتتاط فتتي المرتبتتة اليانيتتة كفايتتة تتتدريس الرياضتتياأ؛ حيتتث تضتتمن
البرنامج منها ما نسبته  %44.4من مجمل عدد الكفاياأ الفرعية لهتذه الكفايتة .فتي
حين كانت كفاياأ تقويم المتعلمين أال تلك الكفايتاأ تضتمينًا فتي البرنتامج؛ حيتث
تضمن ما نسبته  %42.9من مجمل الكفاياأ الفرعية لهذه الكفاية.
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مناقشة نتائا البحث:
 توضح النتائج السابقة ان مقرراأ اإلعداد التربوي ببرنامج ععداد معلمة الرياضياأبكليتتة التربيتتة بالمااحميتتة اتتد تضتتمنت كفايتتاأ تتتدريس المتتنهج المطتتور بنستتبة
ضعيفة؛ حيث بلف عتدد الكفايتاأ التدريستية لمتنهج الرياضتياأ المطتورة للمترحلتين
المتوسطة واليانويتة؛ والتتي تضتمنها الجانتب التربتوي متن البرنتامج  22كفايتة متن
أصل  46كفاية؛ أي ما نسبته  %48من مجمل الكفاياأ الواردة في بطااة التحليل.
وجاطأ كفاياأ التخطيط وفق األسس النظرية وفلسفة المنهج فتي المرتبتة األولتى؛
بينما جتاط فتي المرتبتة اليانيتة كفايتة تتدريس الرياضتياأ؛ فتي حتين كانتت كفايتاأ
تقويم المتعلمين أال تلك الكفاياأ تضمينًا في البرنامج.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة شتاأ ()2010؛ في ضتعف برنتامج ععتداد معلتم
الرياضياأ في جانبي التقويم والتدريس؛ كما تتفتق بشتكل عتام متع نتتائج دراستاأ
كتتل متتن حستتن ()2011؛ التتراجح ()2009؛ الشتتمري ()2004؛ والشتتتهري ()1420؛
وعايتتا ()1993؛ التتتي أشتتارأ علتتى ضتتعف بتترامج ععتتداد معلتتم الرياضتتياأ وضتتعف
العالاة بينها وبين مناهج التعليم العام.
وتعاو الباحية ضعف جانب التقويم لغياب مقرر التقويم التربوي الذي يهتم بدراستة
التقويم وأنواعه واسس ععداد أدواتته وتطبيقهتا .وأشتارأ بعتض المقترراأ لتعريتف
التقويم كطرم تدريس الرياضياأ لكن بشكل غير كاف؛ كما ال توجد عشارة للتقويم
البديل.
 كما يتضح الة مقرراأ اإلعداد التربوي بالبرنامج؛ فقد ااتصرأ على أربع مقترراأنظرية عضافة على التربية الميدانية؛ مع غياب مقرراأ مهمة ميتل التقتويم التربتوي؛
وضتتعف االهتمتتام بمقتترراأ المنتتاهج وطتترم التتتدريس حيتتث اصتترأ فتتي مقتتررين
أحدهما كانت أهدافته تتدور حتو التعريتف بتالمنهج وأسسته ومكوناتته (وهتو مقترر
منتتاهج وطتترم تتتدريس عامتتة)؛ ولتتم تشتتر علتتى ربتتط بتطتتوير المنتتاهج أو تطبيقهتتا؛
والخر مقرر طرم تتدريس الرياضتياأ وهتو مقترر يتدرف فصتال دراستيا واحتدا فتي
السنة الرابعة؛ ويفترض أن يغطي كل ما يتعلق بتدريس الرياضياأ.
 واد غابت عن البرنامج  5كفاياأ فرعية لكفاية التخطيط وفق أسس المنهج؛ حيثلم تظهر في أي من موضوعاأ مقرراأ الجانتب التربتوي بالبرنتامج؛ وهتي الكفايتاأ
(يقدم البرنامج معرفة حو التعلم المتمركا حو المتعلم؛ يحقق البرنامج معرفة
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معتتايير الرياضتتياأ المدرستتية NCTMميتتاالً؛ يقتتدم البرنتتامج تطبيقتتاأ للتتذكاطاأ
المتعددة في الرياضتياأ؛ يقتدم البرنتامج تطبيقتاأ لنظريتة التدما فتي الرياضتياأ؛
يحقتتق البرنتتامج معرفتتة نظريتتة التتتعلم المستتتند للتتدما ) .وغابتتت عتتن البرنتتامج 12
كفاية من كفاياأ تدريس الرياضياأ؛ حيث لم تظهر في أي من موضوعاأ مقترراأ
الجانب التربوي بالبرنامج؛ وهي الكفايتاأ (يتدرب البرنتامج علتى استتراتيجية التتعلم
باالكتشاف؛ يتوفر البرنتامج معرفتة بطترم تنميتة مهتاراأ التفكيتر الرياضتي؛ يتدرب
البرنامج على استراتيجياأ حل المسألة (المشكلة)؛ يتوفر البرنتامج معرفتة بتالتعليم
المتمايا؛ يتدرب البرنتامج علتى استتخدام خترائط المفتاهيم؛ يتوفر البرنتامج معرفتة
بتتالتعلم النشتتط؛ يتتدرب البرنتتامج علتتى تطبيتتق التعلتتيم التعتتاوني؛ يطبتتق البرنتتامج
طرائتتق تعلتتيم المفتتاهيم الرياضتتية؛ يتتدرب البرنتتامج علتتى طرائتتق تنميتتة المهتتاراأ
الرياضية؛ يوفر البرنامج معرفة حتو تعلتم الرياضتياأ بالمشتاريع؛ يتدرب البرنتامج
على استخدام الكتابة من أجل التعلم؛ يتدرب البرنتامج علتى طترم تنميتة االستتدال
الرياضي) ؛ بينما غابت عتن البرنتامج بعتض الكفايتاأ الفرعيتة للتقتويم؛ وعتددها 7
كفاياأ؛ حيث لم تظهر فتي أي متن موضتوعاأ مقترراأ الجانتب التربتوي بالبرنتامج؛
وهي الكفاياأ (يقدم البرنامج معرفة بتالتقويم الحقيقتي (البتديل)؛ يعترف البرنتامج
بتتأدواأ التقتتويم البتتديل؛ يتتوفر البرنتتامج معرفتتة بخصتتائص التقتتويم البتتديل؛ يتتوفر
البرنامج معرفة بكيفية تحليل أدواأ التقويم وتنظيم نتائجه؛ يوفر البرنامج معرفتة
بأساليب التغذيتة الراجعتة؛ يتدرب البرنتامج علتى االستتفادة متن نتتائج التقتويم فتي
تحسين التعلم).
ويشتتير ذلتتك علتتى التتة االهتمتتام بتطتتوير بتترامج ععتتداد معلمتتي الرياضتتياأ وعتتدم
مسايرتها لتطوير مناهج التعليم العام؛ وضعف العالاتة بتين مقترراأ ععتداد معلمتي
الرياضياأ ومقرراأ التعليم العام؛ والسيما في الجانب التربوي من مقترراأ اإلعتداد.
كما يشير الى الحاجة الى ععادة النظر في برامج اإلعتداد وضترورة مواكبتهتا لتطتوير
منتتاهج التعلتتيم العتتام ألن التعلتتيم منظومتتة واحتتدة؛ ال يمكتتن فصتتل عناصتتره عتتن
بعضها.
واد يعتود ذلتك الضتعف فتي تحقيتق البرنتامج لكفايتاأ تتدريس المتنهج علتى ضتعف
اطالع مخططي هذه البرامج على المناهج المطورة وفلسفة التطوير وأهدافه.
التوةيات:
في ضوء نتائا البحث ،توةي الباحثة بما يلي:
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ضرورة ععادة النظتر فتي بترامج ععتداد معلمتي الرياضتياأ ابتل الخدمتة؛ وتطويرهتا
لتتوافق مع تطوير مناهج التعليم العام؛ وذلك من خال التي:
 .1تطبيق مقرر التقتويم التربتوي فتي البرنتامج وتضتمينه كتل متا يتعلتق بتالتقويم
البديل وأدواته وطرم استخدامها في تقتويم المتعلمتين؛ وتتدريب الطتالب المعلمتين
على تصميم وتطبيق أدواأ التقويم البديل المختلفة.
 .2عضتتافة مقتترر (طتترم تتتدريس الرياضتتياأ )2يتضتتمن طتترم تتتدريس المفتتاهيم
الرياضتتية وتنميتتة مهتتاراأ التفكيتتر الرياضتتي والبرهنتتة؛ وحتتل المشتتكالأ؛ ومختل تف
اتجاهاأ تتدريس الرياضتياأ الحدييتة؛ متع تطبيتق تلتك االتجاهتاأ علتى نمتاذج متن
مناهج التعليم العام.
 .3تضمين مقرر مناهج ( 330مناهج وطرم تدريس عامة) لفلسفة تطتوير المتنهج
المطور وعتاحة الفرصة للطالباأ لتحليل المنهج المطور ودراسة فلسفته.
 .4ربط مقرر وسل ( 341تقنياأ التعليم واالتصا ) بتعلتيم الرياضتياأ بتالمرحلتين
المتوستتطة واليانويتتة؛ بحيتتث يتضتتمن البرمجيتتاأ والتطبيقتتاأ والوستتائل الخاصتتة
بتدريس الرياضتياأ بمتا يتناستب متع المتنهج المطتور؛ كالحاستبة البيانيتة؛ وبرنتامج
(جيتتوجبرا) ومعمتتل الجبتتر؛ والمعامتتل االفتراضتتية؛ متتع وجتتود تطبيتتق لنمتتاذج يعتتدها
الطالب الستخدام تلك التقنياأ في تخطيط دروف من المنهج المطور.
 .5االهتمتتام بالتربيتتة الميدانيتتة؛ وعتتدم اصتترها فتتي فصتتل دراستتي واحتتد أو أاتتل؛
واستحداب مقرر خر للتربية الميدانية في السنة الياليتة يشتمل جانبًتا نظريتاً وجانبًتا
تطبيقياً؛ بحيث يتم فيه تدريب الطالب المعلمين علتى تتدريس المتنهج المطتور متن
خال التدريس المصغر؛ ثتم ختروجهم تتدريجي ًا علتى المتدارف؛ ليتاداد تمكتنهم متن
كفاياأ التدريس.
 .6ضتترورة اطتتالع أعضتتاط هيئتتة التتتدريس علتتى منتتاهج التعلتتيم العتتام؛ وأهتتدافها؛
واستراتيجياأ تدريسها -خاصة في مقرراأ المناهج وطترم التتدريس-ليتتم تتدريب
الطالب على التخطيط والتنفيذ والتقويم في ضوط تلك األهداف.
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المقترحات:
استكماال لما ادمه هذا البحث؛ فإن الباحيتة تقتترح عجتراط بعتض الدراستاأ مستتقبال
ميل:
 .1عجراط دراسة لتقويم الجانب التخصصي من برامج ععداد معلمي الرياضياأ ومتدى
مساهمته في عكستاب الطالتب المعلتم الكفايتة التخصصتية الالزمتة للمتنهج المطتور
بالمرحلتين المتوسطة واليانوية.

 .2بناط تصور مقترح للجانب التربوي فتي برنتامج ععتداد معلمتي الرياضتياأ بكليتاأ
التربية في ضوط فلسفة المنهج المطور.
المراجع:
البركتتاتي؛ نيفتتين .)2001( .وااتتع استتتخدام الوستتائل التعليميتتة الالزمتتة لتتتدريس
الرياضياأ بالمرحلة المتوسطة .رسالة ماجستير؛ كلية التربية؛ جامعة أم القرى.
الجاسر؛ أحمد .)1409( .تطوير كفاياأ التتدريس لتدى معلمتي الرياضتياأ بالمرحلتة
المتوسطة بالمملكة .رسالة دكتوراه؛ كلية التربية؛ جامعة الااازيق.
الحربي؛ عبد اهلل جال  .)2014( .وااتع أداط معلمتي الرياضتياأ بالمرحلتة المتوستطة
بمحافظة الرف لدروف االستكشاف والتوسع في سلسلة منتاهج ماجروهتل .رستالة
ماجستير كلية التربية جامعة القصيم.

حسن؛ شيماط محمد ( .)2011تقويم اداط الطالب معلم الرياضياأ لمهاراأ التتدريس
في ضوط المعايير القومية إلعداد معلم الرياضياأ .مجلة كليتة التربيتة بورستعيد؛ ع
( )10ص ص 316-290
حماد؛ شرف علتي .)2011( .متطلبتاأ ععتداد المعلتم الفلستطيني فتي ضتوط المنهتاج
الفلسطيني من وجهة نظر اعضاط هيئة التدريس في الجامعاأ .مجلة التربية اطتر؛
مج ()40؛ ( )176ص ص 149-116

خليفة؛ خليفة عبد السميع .)1983( .معلتم الرياضتياأ-مستؤولياته ععتداده تقويمته.
القاهرة :كلية التربية جامعة القاهرة.
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الخليتتتل؛ ابتتتراهيم2014( .م) .وااتتتع تنفيتتتذ معلمتتتي الرياضتتتياأ لمكونتتتاأ التتتدرف
المقترحة في كتب المرحلة االبتدائية العليا في المملكة العربية السعودية .تربويتاأ
الرياضياأ مج ()17؛ ع ( )8ص ص 267-220
الخمتتتيس؛ ستتتليمان .)2013( .االحتياجتتتاأ التدريستتتية الالزمتتتة لتتتتدريس منتتتاهج
الرياضتتياأ المطتتورة متتن وجهتتة نظتتر معلمتتي ومشتترفي الرياضتتياأ فتتي منطقتتة
القصيم .رسالة ماجستير؛ كلية التربية؛ جامعة القصيم.

الراجح؛ نوا ( .)2009تقويم برنامج ععداد معلماأ الرياضتياأ بكليتة التربيتة التتابع
لجامعة االميرة نورة من وجهة نظر طالبتاأ هتذا البرنتامج .مجلتة القتراطة والمعرفتة
مصر ع ( )87ص ص 58-14
الرويس؛ عبد العايا ( .)2011وااع استخدام التقنية في تعليم الرياضياأ من وجهتة
نظر معلميها بالمرحلتة المتوستطة فتي المملكتة العربيتة الستعودية .رستالة الخلتيج
العربي ف32؛ ع  121ص ص 56-15

الستتالم؛ شتتروم .)1431( .وااتتع استتتخدام معلمتتاأ الرياضتتياأ بالمرحلتتة اليانويتتة
للبرمجياأ التعليمية القائمة على الذكاطاأ المتعددة .رستالة ماجستتير؛ كليتة العلتوم
االجتماعية؛ جامعة اإلمام.
الستتند؛ فوزيتتة .)1436( .وااتتع ممارستتة معلمتتاأ الرياضتتياأ بالمرحلتتة المتوستتطة
لمهاراأ التواصل الرياضي .رسالة ماجستير؛ كلية العلوم االجتماعية؛ جامعة اإلمام.
الشايب؛ محمد زاهي؛ منصور ( .)2011اراطة في مفهوم الكفاياأ التدريسية مجلتة
العلتتوم اإلنستتانية واالجتماعيتتة عتتدد ختتاص ملتقتتى التكتتوين بالكفايتتاأ فتتي التربيتتة
جامعة ااصدي مرباح الجاائر ع ()4؛ ص ص 40-14
شتاأ؛ رباب ( .)2010تقويم برنامج ععداد معلم الرياضياأ بكلية التربيتة فتي ضتوط
معايير الجودة .المؤتمر العلمتي اليالتث والتدولي األو -معتايير الجتودة واالعتمتاد فتي
التعليم المفتوح في مصر والوطن العربي .مصر؛ كلية التربيتة ببورستعيد؛ متج ()2؛
ص ص 521-474

الشتتمري؛ بنتتدر ستتماح .)2004( .عتقتتان طالبتتاأ كليتتة التربيتتة االساستتية تخصتتص
رياضياأ مفاهيم ومهاراأ محتوى منهج الرياضتياأ للصتف الختامس االبتتدائي فتي
دولة الكويت .دراساأ فتي المنتاهج وطترم التتدريس – مصتر؛ ع ( )96ص ص – 14
.44

613

الشتتهري؛ متتانع .)1420( .تقتتويم الجانتتب التخصصتتي متتن برنتتامج ععتتداد معلتتتم
الرياضياأ بكلياأ التربية من وجهة نظر الخريجين وأعضاط هيئتة التتدريس .رستالة
ماجستير؛ كلية التربية؛ جامعة أم القرى.
الصفار؛ عفاف .)2015( .خصائص معلم المستقبل وكفاياته .عمّان :دار الحامد.
طعيمة؛ رشدي .)1427( .المعلم-كفاياته ععداده تدريبته .الطبعتة اليانيتة؛ القتاهرة:
دار الفكر العربي.

عايا؛ نادي كما ( .)1993مقترراأ الرياضتياأ التتي تتدرف بكليتة التربيتة بأستوان
ودورهتتا فتتي ععتتداد معلتتم الرياضتتياأ بتتالتعليم العتتام دراستتة تقويميتتة .مجلتتة كليتتة
التربية بأسوان ع ( )7ص ص 174-150
العساف؛ صالح حمد .)2012( .المدخل على البحث في العلوم السلوكية .الريتاض :دار
الاهراط.
العستتيري؛ محمتتتد .)2014( .االحتياجتتتاأ التدريبيتتة لمعلمتتتي ومعلمتتتاأ الرياضتتتياأ
لتدريس المنهج المطتور متن سلستلة مااروهتل التعليميتة فتي المرحلتة المتوستطة
بنجران .مجلة تربوياأ الرياضياأ-مصر؛ مج ()17؛ ع()7؛ 60-6
العليتتان؛ فهتتد (2015م) .وااتتع استتتخدام معلمتتي الرياضتتياأ بالمرحلتتة المتوستتطة
ألساليب التقتويم البتديل متن وجهتة نظترهم .مجلتة التربيتة جامعتة األزهتر؛ ج ()1؛
ع( )164ص ص 813-762
العطمري؛ محمد بلقاسم ( .)2010الكفاياأ اللامة لتدريس مقترر الرياضتياأ المطتور
ودرجة توافرها لدى المعلمين .رسالة ماجستير كلية التربية جامعة أم القرى.
العمتتري؛ نتتاعم (2012م) .عدراك معلمتتي الرياضتتياأ والطتتالب المعلمتتين تخصتتص
رياضياأ استراتيجياأ حل المشكالأ .رستالة التربيتة وعلتم التنفس ع ( )39ص ص
310-1
الغامدي؛ عبير2014( .م) .الممارساأ التدريسية لدى معلماأ الرياضياأ وفتق خطتة
التتتدريس ذاأ الخطتتواأ األربتتع المقترحتتة لمتتنهج الرياضتتياأ للمرحلتتة المتوستتطة.
رسالة ماجستير كلية التربية جامعة الملك سعود.
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الفتتتالوي؛ ستتهيلة محستتن .)2003( .كفايتتاأ التتتدريس المفهتتوم؛ التتتدريب؛ األداط.
عمان األردن :دار الشروم النشر والتوزيع
الفهد؛ نورة .)2015( .وااع استخدام معلماأ الرياضياأ معينتاأ تتدريس الرياضتياأ
في ضتوط متطلبتاأ كتتب الرياضتياأ المطتورة للمرحلتة المتوستطة .مجلتة تربويتاأ
الرياضياأ مج ()18؛ ع ()5؛ ص ص .266-202
القحطاني؛ عيمان2013( .هت) .وااع توظيف المستتحدثاأ التكنولوجيتة فتي تتدريس
رياضياأ المناهج المطورة من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربتويين بمنطقتة
تبوك .المجلة التربوية الدولية المتخصصة؛ مج  2العدد ()5؛ ص ص 430-407
المالكي؛ عوض1423( .ه) ت .مدى امتتالك معلمتي الرياضتياأ لتبعض مهتاراأ تنميتة
التفكير االبتكاري .رسالة ماجستير غير منشورة جامعة أم القرى.
النجيتتدي؛ يوستتف ستتليمان1421( .هتتت) .الكفايتتاأ التدريستتية لمعلمتتي الرياضتتياأ
خريجتتي كليتتاأ التربيتتة وكليتتاأ المعلمتتين وأثرهتتا علتتى التحصتتيل الدراستتي لطتتالب
المتوسطة في منطقة القصيم .رسالة ماجستير؛ كلية التربية جامعة أم القرى.
وزارة التربية والتعليم ( )2006مشروع تطوير مناهج الرياضتياأ والعلتوم الطبيعيتة
في المملكة العربية السعودية؛ أمانة تطتوير منتاهج الرياضتياأ والعلتوم الطبيعيتة؛
الرياض :مطابع ركن الطباعة.
وزارة التربيتة والتعلتيم (1431هتت) .دليتل المعلتتم للصتف اليتاني المتوستط-الفصتتل
الدراسي األو  .الرياض :مطابع العبيكان.

اليتتامي؛ ستتهام محمتتد ( .)2012وااتتع الممارستتاأ التدريستتية لمعلمتتاأ الرياضتتياأ
بالمرحلتتة المتوستتطة التتتي تستتاهم فتتي تنميتتة مهتتاراأ التفكيتتر الرياضتتي .رستتالة
ماجستير؛ كلية التربية؛ جامعة الملك سعود.
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التجارب
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جمعية حماية المستهلك وحمى التخفيضات" تجربة تربوية لربط
الرياضيات بالواقع والثقافة المحلية لتحسين أداء طالبات الصف األول
متوسط في حساب النسب المئوية
إيمان عبد الرحمن الغامدي
معلمة بإدارة التعليم بالرياض
مقدمة:
يشتتير مصتتطلح الرياضتتياأ اليقافيتتة علتتى الممارستتاأ الرياضتتية فتتي شتتؤون الحيتتاة
اليومية؛ والوااع المحلي السائد في مجتمع ما .وبالتالي فإنه يلقي الضوط على طترم
التفكير وأساليب حل المشتكالأ؛ وعدارة اضتايا المجتمتع (المفتتي؛ )2008؛ واتد بترز
هذا المصطلح ألسباب منها:

 .1ما يتعلق بالتوافق مع وجهة النظر التي ترى أن عشراك الطتالب فتي مهتام معمقتة
تنطوي على حل مشكالأ وصناعة ارار وتحليل طنظطم؛ يساعدهم على عمل تصحيح
ومراجعة لفهمهم األولي للمحتوى الرياضي (مرزانو؛ .)2009
 .2الحاجة على عظهار أثر ارتباط الرياضياأ بوااع الطالب المطعاع؛ وتقتديم استتيعاب
أكبر للروابط بين المفاهيم الرياضية المختلفة؛ وبين السيام العام للحياة بما يخلتق
اتجاهًا عيجابيًا نحو الرياضياأ؛ ويجعلها أداة فاعلة لحل المشكالأ.

 .3ربط الطالب بمجتمعه وثقافته؛ ومساعدته على االندماج في فعالياته المختلفتة؛
كما يعطي الطتالب شتعورًا بتاألمن للتتعلم فتي أجتواط مألوفتة ومعتتادة لتدى الطالتب
)Averill, 2012؛ (Nasir, 2016).
 4.تنمية القدرة على التفكير النااد؛ والحس االجتمتاعي؛ والمهتاراأ االحترافيتة التتي
تساعد الحقًا في التأهيل لسوم العمتل؛ ناهيتك عتن تنميتة اإلبتداع وتطتوير الحلتو
الخلااة للمشكالأ الحياتية المختلفة)Carvalho, et la., 2015 ( .

ول سف فإنه رغم ارتباط مقرراأ الرياضياأ المطورة بالوااع اليقافي للمجتمع؛ فإن
االهتمام بعرض ذلك بصورة عملية يبدو ضعيفا؛ وال يحقق المرجو منته؛ ممتا يخلتق
فجوة في التعلم لدى أبنائنا الطالب ويحرمهم من االستمتاع بالرياضياأ كأداة فاعلتة
لحل مشكالأ المجتمع وتسهيل أموره (المالكي؛ .)2010
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وحيث عن النسبة المئوية وتطبيقاتها المختلفتة فتي الحيتاة تشتغل حيتاًا أساستيًا متن
مقتترر الرياضتتياأ للصتتف األو المتوستتط .فقتتد كتتان متتن المهتتم االستتتفادة متتن
الرياضتتياأ اليقافيتتة لتتدعم األداط الرياضتتي للطالبتتاأ فتتي حستتاب النستتب المئويتتة؛
ولتوجيتته أنظتتار الطالبتتاأ علتتى دور الرياضتتياأ فتتي حتتل اضتتايا المجتمتتع ودورهتتن
كعضواأ فاعالأ في مجتمعهن.

هدف التجربة:
 .1لفت أنظار الطالباأ الرتباط الرياضياأ بالوااع.
 .2مساعدة الطالباأ على التمييا بين التطبيقاأ المختلفة للنسبة المئوية والحستاب
األميل لها.
 .3ربط الطالبة بوااعها واضايا مجتمعها.
أهمية التجربة:
 .1االستفادة من اضايا المجتمع ومشكالته لدعم األداط الرياضي للطالباأ.
 .2تحفيا الطالباأ للنظر على الرياضياأ كأداة تفاعلية مع المجتمع واضاياه.
 .3تنويع أساليب دعم األداط الرياضي للطالباأ.

المصطلحات اإلجرائية للتجربة:
جمعية حماية المستهلك:
جمعيتتة تطوعيتتة تهتتدف لحمايتتة المستتتهلكين متتن التخفيضتتاأ الوهميتتة؛ والغتتع
التجاري.
وهذه الجمعية عضواتها هن جميع طالباأ الصف األو متوسط بالمتوسطة الواحتدة
والسبعون.
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حدود التجربة:
تميلت الحدود الامانية في الفصل الدراسي األو من العتام الدراستي 1435-1434
هت؛ على مدى الفصل الدراسي؛ وكانت العينة المستهدفة هتن جميتع طالبتاأ الصتف
األو متوستتط والبتتالف عتتددهن  160طالبتتة .فتتي المتوستتطة  71فتتي حتتي العايايتتة
جنوب الرياض؛ وهي بذلك تميل الحدود المكانية للتجربة.
أداوت التجربة:
 .1المالحظة المنظمة:
وطثقت مالحظاأ الطالباأ وحدييهن بكتابة مالحظاأ نية أثناط النقاع حو التقارير.
 .2متابعة تقارير الطالبات:
متابعة التقتارير وتصتحيحها؛ واالطتالع علتى أستاليب الحستاب المختلفتة والتصتاميم
البيانية والمالحظاأ والتوجيهاأ؛ التي تسجلها الطالبة.
اإلجراءات:
تميلت عجراطاأ التجربة فيما يلي:
تقديم نبذة عن مفهوم جمعية حماية المستتهلك وأهتدافها النبيلتة لحمايتة المجتمتع
من الغع التجاري بجميع أنواعه؛ بما في ذلك التخفيضاأ الوهمية .كمتا تطعنتى تلتك
الجمعيتة بتقتديم نصتائح وتوجيهتتاأ للمستتهلكين؛ متن أجتتل استتهالك ستليم و متن
للبضائع والسلع.
ويتميل دور الطالبة فيما يلي:

 .1كتتل طالبتتة هتتي عضتتو متتن أعضتتاط جمعيتتة حمايتتة المستتتهلك ومهتمتتة بمكافحتتة
التخفيضتتتاأ الوهميتتتة؛ ومستتتاعدة المستتتتهلكين متتتن ختتتال جملتتتة متتتن النصتتتائح
والتوجيهاأ التي توجهها للمستهلكين.
 .2تقوم كل طالبة باختيار خمس سلع من فئة واحتدة – ميلًتا خمستة أجهتاة مختلفتة
تنتمي لفئة األجهاة الكهربائيتة؛ أو خمستة أنتواع متن الخضترواأ والفواكته متن فئتة
الخضرواأ؛ كمتا يظهتر فتي الصتورة علتى اليستار وهكتذا دواليتك– حيتث تكتون بتين
خيارين:
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األو أن يكون لدى الطالبة علم بنسبة التخفيض المطعلتن عنهتا؛ حيتث تتأكتد متن أن
السعر الجديد هو السعر الحقيقي بعد التخفيض .أمتا اليتاني أن يتتوفر لتدى الطالبتة
السعر السابق والسعر الحالي بدون اإلعتالن عتن نستبة التخفتيض – كمتا هتو الحتا
غالبًا لدى الستوبر ماركتت والبقتاالأ-وهنتا علتى الطالبتة أن تحتدد نستبة التخفتيض
وتوضحها للمستهلكين.
 .3على الطالبة أن تعد تقريرًا يتضمن اآلتي:

 .1الحساباأ المطستخدمة في العمتل بالتفصتيل .متع تتوفير تصتاميم ورستوم بيانيتة
عند الحاجة.
 .2عتترض الطالبتتة لرأيهتتا الشخصتتي فتتي التخفيضتتاأ التجاريتتة متتن حيتتث القبتتو أو
الرفض مع ذكر األسباب الداعمة لهذا الرأي.
 .3تقديم نصائح ومالحظاأ عامة اد تفيد المستهلكين من وجهة نظر الطالبة.

النتائا:
بالنسبة للنتائج فقد انقسمت لجاأين:
األو  :فيما يتعلق بالنقاع .واد اشتركت فيته جميتع الطالبتاأ؛ وبتدا الحمتاف لطترح
الراط ومنااشة دور الجمعية؛ ومشكالأ الغع التجاري؛ واد نااشت الطالبتاأ العديتد
متن مشتتكالأ الغتتع التجتاري؛ والتوجيهتتاأ العامتتة التتتي يمكتن االستتتفادة منهتتا فتتي
مواجهة مشاكل االستهالك.
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واد برز الحس األنيوي بصورة طاغية فتي الحتديث عتن المالبتس وصتيحاأ األزيتاط؛
وأدواأ التجميل.
فعلتتى ستتبيل الميتتا  :أشتتارأ الطالبتتة "م" علتتى أنهتتا أصتتبحت تهتتتم باستتتعما اللتتة
الحاسبة في الجوا للتأكد من صحة التخفيض المطعلن عنه في محالأ بيتع المالبتس
بالتجائة عند التفكير بالشراط.
فيما نبهت عحتداهن زميالتهتا علتى أن الموضتة وحمتى تغييتر تصتاميم األزيتاط تتكترر
تلقائ ًيتتا عبتتر الستتنين؛ وروأ لاميالتهتتا أميلتتة عتتن األحذيتتة والمالبتتس؛ التتتي تتكتترر
تصاميمها؛ وبالتالي يمكن االستفادة من تخاين بعضها مدة من الامن وعدم اللهتاب
المطستمر وراط شراط الجديد.

واد تعارضت بعض الراط مع بعضها خصوصًتا فيمتا يتعلتق بتاأللوان الدراجتة ألدواأ
التجميل؛ ومدى مناسبتها للفتياأ المراهقاأ.
وفيما يتعلق بالجانب الغذائي فقد اتضح ضعف الخبرة في هذا المجا ؛ وذكرأ أغلتب
الطالباأ أنهن غالبًتا ال يشتاركن أطسترهن التستوم فتي محتا الستوبر ماركتت!! وفتي
الحتتاالأ التتتي يشتتتركن فيهتتا؛ فتتإنهن يكتفتتين بتتدفع العربتتة؛ أو حمتتل األكيتتاف دون
المشتتاركة فتتي اختيتتار البضتتائع أو وزن الخضتترواأ وغيرهتتا متتن الممارستتاأ التتتي
تعطيهن الفرصة لتكوين خبراأ تتعلق بالمجا الغذائي.
اليتتاني :فيمتتا يتعلتتق بالتقتتارير .فقتتد كانتتت التقتتارير المقدمتتة حتتوالي  76تقريترًا أي
بنستتبة مشتتاركة بلغتتت  %48تقري ًبتتا؛ وهتتي نستتبة جيتتدة عذا متتا علمنتتا الضتتعف التتذي
تواجهه الطالباأ في الصتف األو متوستط فتي مشتكالأ الكتابتة واإلمتالط؛ ول ستف
فهي مشكالأ شائعة في هذه المرحلة.
وبالنسبة لتفاصيل التقرير من حيث:
 .1الحساباأ وعيجتاد النستب المئويتة:
فقتتد كانتتت أغلتتب اإلجابتتاأ صتتحيحة
والحستتاباأ جيتتدة؛ ولتتم تنكتتر العديتتد
متتن الطالبتتاأ تلقتتي المستتاعدة متتن
األهتتتل أو األصتتتدااط للواتتتوف علتتتى
الطريقة الصحيحة للحساب أو التأكتد
من النتائج.
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وهنتتا ينبغتتي التأكيتتد علتتى أمتترين .األو أن القبتتو بمستتاعدة الختترين دليتتل علتتى
المشاركة وحس االهتمام لدى األهل؛ ويمكن تأطيره متن ختال حتث الطالبتاأ علتى
ابو المساعدة في جانب المتابعة والتوجيه وليس الحل الكامل؛ وهذا ما كان واضحًا
بشكل عيجابي لدى األغلبية .فيما كانت القلة القليلة هن متن اعتمتدن بالكامتل علتى
تلقتتي مستتاعدة كاملتتة فتتي الحتتل وعيجتتاد النتتتائج؛ وهتتن غال ًبتتا متتن الطالبتتاأ اللتتواتي
يطعانين تأخرًا دراسيًا ألسباب متنوعة كتالمرض؛ أو ضتعف القتدراأ .أمتا األمتر اليتاني
فإن اعتراف الطالباأ بتلقي المساعدة والعون للحل وحساب النتائج يشير على ارتفتاع
مستوى الشعور باألمن لدى الطالبة في عالاتها بالمعلمة .كما يمكن االستتفادة منته
باعتباره يميل دعمًا دراسيًا من مصدر خر غير المعلمة؛ لتنمية اتدراأ الطالبتة؛ كمتا
هو الحا بالنسبة للطالبة "ب" والتي بررأ اختالف خطتواأ الحتل جتذريًا عتن أستلوب
الكتاب المدرسي بأنها استفادأ من شرح أحد األاارب لها حو كيفيتة حستاب النستبة
المئوية؛ وأشارأ على أنها استحسنت طريقته في الحل؛ واعتمدتها في ععداد التقرير.
 .2التميتتيالأ البيانيتتة للنتتتائج :اعتمتتدأ جميتتع الطالبتتاأ فتتي التمييتتل البيتتاني علتتى
األعمدة البيانية؛ والجدولة متجاهالأ للتمييل البياني باستعما الخطوط والمنحنياأ
وكذلك لقطاعاأ الدائريتة؛ وربمتا يعتود ذلتك علتى الضتعف العتام لتدى الطالبتاأ فتي
التعامل مع مفتاهيم رياضتية كالتحويتل متن نستبة مئويتة علتى زوايتا ضتمن القطتاع
دائري .خصوصًا وأنه كان أحد الدروف األكيتر صتعوبة فتي عمليتاأ التمييتل مقارنتة
بغيره .كما ال يمكن تجاهل بساطة التمييل باألعمدة وسهولة اراطته والتعامل معته؛
ويدخل عامل الخبرة على الخط عذ سبق للطالباأ وأن تعرفن علتى التمييتل باألعمتدة
في مراحل دراسية سابقة.

 .3بالنستتبة لتوجيتته النصتتائح وعتترض الراط
حو التخفيضتاأ وأستاليب االستتهالك :فقتد
بتتترز ضتتتعف التعبيتتتر الكتتتتابي؛ واألخطتتتاط
اإلمالئية بصورة كبيرة؛ عذ تعد هذه المشكلة
متتن المشتتكالأ الشتتائعة فتتي هتتذه المرحلتتة.
ويلعب التواصتل الكتتابي والمهتاراأ اللغويتة
لدى الطالبة دورًا في ذلك؛ ممتا يعتاز أهميتة
ميل هذا النوع من التجارب التربوية للتحفيتا
علتتتى تنميتتتة المهتتتاراأ الكتابيتتتة وتصتتتحيح
األخطاط .كما كان توجيه المالحظاأ؛ وعبداط الراط مختصترًا؛ واعتمتد فتي العديتد متتن
الحاالأ على النقل النصي متن اإلنترنتت؛ ووستائل التواصتل االجتمتاعي .واتد يكتون
أحد األسباب هو عدم مشاركة العديد من الطالباأ ألسرهن في التسوم
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كما سبق ذكره-من حيث تباد الراط والشراكة في اختيار السلع ومنااشتة مفتاهيمميل الجودة والسعر والمياانية والعالااأ المتشابكة فيما بينها .وهذا ما يبترز أهميتة
دور األسرة في تنمية هذا الجانب كما هو دور المدرسة أيضًا.

واد لعب عامل اليقة بالنفس لدى كل طالبة دورًا مهمًا في مدى القتدرة علتى توجيته
نصائح ذاأ ايمة؛ وعرض الرأي واالختالف مع الراط المطروحة أو القبو بها .ولتذلك
فإن هذا النوع من التجارب والمشاريع يمكن أن يستاعد علتى تطتوير مهتاراأ الكتابتة
واإلمالط؛ والتواصل االجتماعي وعرض الراط وزيادة اليقة بالنفس.
التأمل الذاتي:
 .1ميلت هذه التجربة الفرصة لحصو تواصل حميم بين المعلمة والطالباأ؛ وظهتر
ذلتتك التواصتتل متتن ختتال المشتتاركة فتتي النقاشتتاأ؛ أو متتن ختتال وستتائل التواصتتل
االجتماعي من خال تطبيق االنستقرام –خصصت المعلمة حستابها فتي االنستتقرام
للتواصل مع الطالباأ حو التجربة -لعرض التقارير ومشاركة النتائج؛ والعمل علتى
عتقان التقرير المطعد ادر اإلمكان.
 .2التجربة انعكست على المعلمة في تعاطيهتا متع الطالبتاأ اللتواتي يطعتانين عخفااًتا
في حساب النسب المئوية؛ مما ساعد على تقديم المايد من العون والمتابعة لهن.

 .3بتتترزأ بعتتتض الجوانتتتب الملفتتتتة فتتتي التنظتتتيم؛ والتنستتتيق اإلداري؛ واالهتمتتتام
بالجوانتتب الفنيتتة والعتترض األنيتتق؛ ممتتا يطشتتير علتتى نجتتاح التجربتتة فتتي ربتتط بعتتض
الطالباأ بمواهبهن الفنية أو اإلدارية.
 .4برزأ الرياضياأ اليقافية بصورة واضحة عنتد الحتديث عتن النصتائح التتي يمكتن
توجيهها للمستهلكين؛ كمتا هتو الحتا متع الطالبتة " م أ" والتتي أشتارأ علتى أن علتى
المستتهلك الراغتب فتتي شتراط عبتوة اللتتبن ذاأ تتاري صتالحية أطتتو ؛ أن يختتار متتن
العبواأ الداخلية في أرفف العترض فتي الستوبر ماركتت وليستت تلتك التتي تقتع فتي
الجاط الظتاهر للمستتهلكين .كمتا بترزأ أيضًتا فتي اختيتار الطالبتاأ للستوبر ماركتت
المتوافر في الحي؛ والسوم األارب لهن؛ كما وأن البضتائع التتي تتم اختيارهتا ورصتد
نستتب التخفتتيض لهتتا كانتتت متتن الماركتتاأ الشتتهيرة والشتتائع تتتداولها لتتدى الطالبتتاأ
وأسرهن.
 .5زاد من حماف الطالباأ شكر المعلمتة لهتن علتى االنستتقرام وتصتوير النتاجتاأ؛
وعمل تفضيالأ لهن على التطبيق.
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 .6ارتفتتع مستتتوى تقبتتل الطالبتتاأ للنقتتد فتتي الحصتتص الدراستتية؛ وازديتتاد مستتتوى
المشاركة فيها.
 .7لم تقتصر الفائدة من التجربة على الطالباأ؛ فقتد أتاحتت هتذه التجربتة للمعلمتة
العمل على عجراط تعديالأ في التدريس؛ لمتابعة اإلخفام واصور األداط.
 .8العمل على تنمية جوانب تربوية دينية لتدى الطالبتاأ كحستن الخلتق فتي التبتايع؛
وتحريم الغع واالحتكار ميلًا.
من الصعوبات التي واجهت التجربة:
 .1كيرة أعداد الطالباأ مما صعب مهمة تصحيح التقارير ومتابعة األداط.
 .2الضغوط اإلدارية واألعما المكتبية الموكلة على المعلمة.
 .3عتتدم تتتوفر مواصتتالأ حتترم الطالبتتاأ متتن فرصتتة ممارستتة التجربتتة فتتي الميتتدان
كالسوبر ماركت أو السوم التجاري.
وتنوي المعلمة مستقبلًا دعم التجربة عن طريق:
 .1التواصل مع مسؤولين من جمعياأ حمياأ المستهلك لتقديم المساعدة والنصائح
للطالباأ حو دور الجمعية؛ مع التوعية برام أمانة مدينة الرياض  940لالبتال عتن
المخالفاأ التجارية.
 .2تقديم تقييم كمي فاعل ألداط الطالباأ؛ لحفاهن على رؤية انعكاف مشتاركتهن
على أدائهن الرياضي.
 .3التفكير في توسيع التجربة؛ وتوجيه االهتمتام لقضتايا مجتمعيتة أخترى كالرعايتة
الصحية األولية ميلًا؛ ودعم األسر المنتجة.
المراجع:
 المالكي؛ محمد حسن ( :)2010أثر استخدام رياضتياأ اليقافتة المحليتة فتي تنميتةالتحصيل واالتجاه نحو الرياضياأ لدى تالميذ المرحلة االبتدائيتة بمحافظتة الطتائف.
رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة الطائف؛ الطائف.
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فاعلية تطبيق (أقدر) في تحسين مستوى طالبات المرحلة الثانوية في
القدرات العامة بمنطقة الجوف (الجزء الكمي)
اخالص عبد الهادي الذويب
اإلدارة العامة لتعليم بالجوف-مشرفة الرياضيات

مقدمة:
الفاعليتتة والمستتؤولية مفهومتتان جوهريتتان تستتعى المملكتتة فتتي رؤيتهتتا  2030التتى
تطبيقهما على جميع المستتوياأ لنكتون وطنتا طموحتا بإنتاجته ومنجااتته واالرتقتاط
بمستوياأ التعليم وجودتها بأسلوب مبتكر ومتن اجتل بلتو هتذا الهتدف فتي رؤيتنتا.
وحيتتث ان المرحلتتة اليانويتتة متتن أهتتم مراحتتل التعلتتيم العتتام فتتي المملكتتة العربيتتة
السعودية وتعد حجر االساف لبناط مستقبل كيير من الطلبة؛ فهي تقتوم بإعتدادهم
لمواجهة الحياة ومواصلة تعليمهم العالي .وبناط عليه فقتد شتهدأ اختبتاراأ القتدراأ
العامة واالختبار التحصيلي نفوراً من ابل الطتالب هتذه المرحلتة كونهتا باتتت عقبتة
أمام مستقبلهم على جميع األصعدة المهنيتة والعلميتة؛ وتأثيرهتا بشتكل كبيتر علتى
االستقرار النفسي على أبنائهم .كذلك وجود الفجوة بين نسب الطتالب فتي اليانويتة
والقدراأ التي نسعى الى ردمها بشتتى الطترم لتحستين مخرجاتنتا للتتعلم وتحقيتق
التكامتتل بتتين نستتب الطتتالب بوااعيتتة وتمكيتتنهم متتن الفنيتتاأ األساستتية الختبتتاراأ
القدراأ .في ضوط مواكبتة اتجاهتاأ العصتر الحدييتة فتي التعلتيم والتتي تستير نحتو
التعليم االلكتروني والمدمج؛ انبيقت لدينا فكرة تطبيق هذه التجربة الميدانية.
رغبة من الباحية فتي عحتداب فترم ملمتوف فتي تحصتيل طالبتاأ المرحلتة؛ وتكييتف
الجهود على القسم الكمي خاصة وذلك بقصد تحسين مستواهن واتجاهتاتهن نحتو
اختبار القدراأ العامة.
أهمية التجربة:
انبيقت فكرة التجربة من خال ممارستة الباحيتة للعمتل االشترافي ...والواتوف علتى
مستتتوياأ الطالبتتاأ فتتي القتتدراأ العامتتة والتتتي ال تتكامتتل متتع نستتبهم فتتي اليانويتة
العامة مما أدى الى وجود فجوة بينهما فتي اغلتب منتاطق المملكتة وحرصتا منتا علتى
االسهام في تقليصها حيث لتوح ان معظتم الطالبتاأ لتيس لتديهن القتدرة الكافيتة
إلجراط عملياأ حسابية سريعة؛ والتعامل مع المسائل الرياضتية بوااعيتة؛ كمتا أنهتن
يقمن بالحلو العشوائية دون التركيا في الخياراأ .ودون االلمام بالفنياأ األساسية
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لحلو أسئلة القتدراأ التتي تختصتر الواتت والجهتد للطالبتة .ومتن هنتا نشتأأ فكترة
انشاط تطبيق ل جهاة الذكية التي تعمل بنظام األندر ويد والمحتتوي علتى مجموعتة
كبيرة من االختباراأ االلكترونية للقدراأ التي يتتم تتدريب الطالبتاأ بأستلوب تقنتي
يالمس اهتمام الطالبتة ويتتيح لهتا فرصتة التتدريب فتي كتل واتت فترا لهتا بصتورة
مستتتمرة تحقيقتتا للتتتعلم التتذاتي .ويقتتدم هتتذا التطبيتتق بعتتد االنتهتتاط متتن االختبتتار
للطالبة النسبة التي حصلت عليها ويقدم لها تغذية راجعه فتي حتا وجتود خطتأ فتي
حل أي سؤا في هذا االختبار.
فروض التجربة:
 /1توجتتد فتتروم ذاأ داللتتة عحصتتائية عنتتد مستتتوى (5؛ )0بتتين متوستتطاأ درجتتاأ
طالباأ المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي الختبار(أادر).

 /2توجد فروم ذاأ داللة عحصائية عند مستوى (5؛ )0بين متوسطاأ درجاأ طالبتاأ
المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي لمقياف االتجاه.
 /3توجد فاعلية لتطبيق (أادر) لرفعة درجة الطالباأ في االختبتار المحتاكي للقتدراأ
العامة (القسم الكمي)
الهدف العام للتجربة /
رفعة الدرجتة فتي االختبتار المحتاكي للقتدراأ (الجتاط الكمتي) بأستلوب تقنتي حتديث
يواكب متطلباأ العصر وميو طالبه
األهداف التفصيلية/
 /1تفعيل التطبيقاأ في تحقيق األهداف التعليمية للرياضياأ
 /2االستجابة لميو المتعلمين بما يحقق الشخصية المتعلمة وتكاملها

 /3تحفيا المتعلمين ودعم التعلم الذاتي كاتجاه حديث متاح في أي وات
 /4دمج التقنية في التعليم بأنشاط تطبيق الكتروني مقترح لتحسين درجة الطالبتاأ
في االختبار المحاكي للقدراأ العامة (القسم الكمي).
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حدود التجربة:
تم تنفيذ البحث ضمن الحدود التالية:
* الحدود الموضوعية :ااتصر التجربتة علتى اختبتار القتدراأ العامتة (القستم الكمتي)
عام 1438/1437هت
* الحدود الامانية :طبقت التجربة من عام  1436الى عام1437هت
* الحدود البشرية :طالباأ الصف اليالث ثانوي (القسم العلمي) ( )150طالبة
* الحدود المكانية :طبق البحث على ثالب مدارف في منطقة الجوف
مصطلحات ومتغيرات التجربة:
من خال التعريفاأ التالية:
 /1أادر:
تطبيق ل جهاة الذكية التي تعمل بنظام األندر ويد يحتتوي التطبيتق علتى اختبتاراأ
الكترونية محاكيه الختباراأ القتدراأ فتي (ايتاف) للجتاط الكمتي تقتوم بهتا الطالبتة
...ويتم حساب نستبتها بعتد انتهتاط االختبتار ...ويقتدم لهتا التطبيتق التغذيتة الراجعتة
لالجاباأ الخاطئة
 /2الفاعلية:
الحصو على أثر عيجابي للتجربة بما يحقق الهدف منها
 /3تحسين المستوى:
رفع نسب الطالب والحصو على درجاأ اعلى متن ختال التتمكن متن فنيتاأ الحلتو
بطريقة تقنية جاذبة تناسب احتياجاأ الطالب
 /4القدراأ العامة:
اختبار يقيس القدرة التحليلية واالستتداللية لتدى الطالتب أي انته يركتا علتى معرفتة
اابلية الطالب للتعلم من خال اياف القدرة على عدراك العالااأ المنطقية وحل
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مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية والقدرة على االستنتاج
يشتتمل الجتتاط الكمتتي فيتته علتتى%40 :مستتائل حستتابية؛ %24هندستتية؛ %23جبريتتة
و%13تحليلية واحصائية
 / 5اختبار (أادر):
اختبتتار تجريبتتي يحتتاكي اختبتتار القتتدراأ العامتتة (الجتتاط الكمتتي) فتتي نوعيتتة األستتئلة
ومستواها وعددها
االطار النظري للتجربة/
اختبار القدراأ هو اختبار ال يعتمد على حف
الطالب على الفهم والقياف واالستنتاج .

المعلوماأ بقدر مايعتمتد علتى اتدراأ

فإذا كان الجسم ينمو بالرياضية والتدريب فإن العقل ينمو بالتدريب  .ويجتب اإلعتداد
الختبار القدراأ باإلطالع على نماذج مختلفة ؛ والتتدريب علتى حتل المستائل وتنميتة
التفكير لدى الطالب ( كتاب القدراأ للاهراني صتتت )3
حيتث يركتا اختبتار القتدراأ علتى ايتاف اتدرة الطالتب علتى كالمتن  :حتل المستتائل
الرياضتتية ؛ القيتتاف؛ االستتتنتاج و التحليتتل وتنقستتم األستتئلة فتتي القتتدراأ ( الجتتاط
الكمي ) على اسمين وهما  :االختيار المتعدد ؛ المقارنة؛ ويعتمد اختبار القدراأ علتى
الفهم واالستبصتار وتطبيتق القتوانين والحقتائق الرياضتية األساستية والتتي درستها
الطالتتب بنهايتتة المرحلتتة المتوستتطة وبدايتتة المرحلتتة اليانويتتة متتع استتتبعاد حستتاب
التفاضل والتكامل ومسائل حساب الميلياأ ( كتاب فهد بابطين للقدراأ )
المهارات والمفاهيم التي يجب التركيز عليها في اختبار القدرات ( الجزء الكمي)/
هناك أربع مجاالأ  :الحساب ؛ ا لجبر ؛ الهندسة والتحليل واإلحصاط والمنوعاأ؛

حيث يكشف اختبار القدراأ ادرة الطالب في توظيف تلك المهاراأ في حتل المستائل
.
المهارات المطلوبة في الحساب /
 )1معرفة العملياأ األساسية ( الجمع والطرح والضرب والقسمة ) .
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 )2التعامل مع العملياأ التي تتداخل فيها الكسور العادية والعشرية .
 )3عيجاد الوسط الحسابي والوسيط والمنوا
 )4معرفة خصائص األعداد  :الفردية ؛الاوجية ؛ األولية ؛ السالبة ؛ الموجبتة ؛اواستم
عدد ؛ المضاعفاأ .
 )5حل مسائل تتعلق بالسرعة والامن والمستافة والنستب المئويتة ؛ وعمليتاأ التربح
والخسارة
 )6حل مسائل تتعلق بالترتيب أو التتابع وعيجاد الحد النوني والعكس .
 )7النسبة والتناسب بين األعداد وفي األشكا الهندسية .

المهارات المطلوبة في الجبر/
 )1األعداد الحقيقية ؛ السالبة والموجبة والصفر
 )2التحويل من التعبير اللفظي في بعض المسائل على رماي .
 )3تبسيط المقادير الجبرية
 )4تحليل مقادير بسيطة ( ثالثي الحدود ؛فرم بين مربعين ؛ فرم ومجموع مكعبين
 )5حل المعادالأ والمتراجحاأ .
 )6استخراج الجذور التربيعية والتكعيبية المألوفة .
 )7اوانين األسس والتطبيق عليها
المهارات المطلوبة في الهندسة/
 )1تطبيق خصائص المستقيماأ المتوازية والمتعامدة .
 )2معرفة عالاة الاوايا ببعضها ؛ واستخراج الاوايا من أشكا هندسية .
 )3معرفة خصائص الميلياأ والتطبيق عليها .
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 )4اواعد التناسب في األ شكا الهندسية والتطبيق عليها في حل المسائل .
 )5اوانين تشابه المضلعاأ وتطبيقها في مسائل متنوعة
 )6معرفة خصائص الدائرة .

 )7الهندسة التحليلية ؛ االنحدار ؛ اتراطة الرستوم البيانيتة ؛ تطبيقتاأ علتى المستتوى
اإلحداثي .
 )8اوانين الهندسة الفراغية ( المساحاأ والحجوم ل شكا المألوفة )
المهارات المطلوبة في التحليل واإلحصاء والمنوعات/
 )1االحتماالأ
 )2المنطق الرياضي والمنوعاأ.
 )3الرسوم البيانية والخروج بخالصة حو المعطياأ التي تتضتمنها هتذه الرستوم أو
المقارنة بينها
 )4مسائل على المتتابعاأ الحسابية والهندسية
 )5الرموز الخاصة .
 )6حل مسائل تتعلق بالتفكير االستداللي .
واد أوضح ( محمتد الجهنتي 1435هتت) أن هنتاك بعتض االستتراتيجياأ التتي تستاعد
الطالتب فتي تطتتوير مهاراتته فتتي التعامتل متع بعتتض أنتواع أستتئلة الرياضتياأ التتتي
تتعرض لها في اختبار القدراأ
 /1استراتيجية الحل بطريقة عكسية
 /2استراتيجية الحل باستخدام ميا ابسط
 /3استراتيجية الحل بإستخدام الرسم
 /4استراتيجية التجريب والتعويض
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 /5استراتيجية استبعاد الخياراأ الغير منطقية
 /6استراتيجية القائمة المنظمة ( التدرج المنتظم)
 /7استراتيجية الحل بالتقريب والتقدير

 /8استراتيجية الحل بالبحث عن نمط معين
 /9استراتيجية الحل باستخدام الفرض الذكي
 /10استراتيجية الحل بالقوانين المباشرة
منها التجربة /
يعرف منهج الدراستة بأنته التقصتي المتنظم للحقتائق العلميتة حتو ظتاهرة معينتة
باستخدام أساليب ومناهج علمية محدده بهدف التوصتل علتى نتتائج أو حقتائق يمكتن
تعميمها (عبيداأ و خرون 2007م)
ومن خال دراسة أهميتة التجربتة وأهتدافها وجتدنا أن المتنهج المالئتم للتجربتة هتو
المنهج شيه التجريبي.
 .2المنها شبه التجريبي :تم بناط اختبار (أادر) المحاكي الختبار القدراأ العامة للجاط
الكمي وفق التصميم شبه التجريبي حيث تم التطبيق القبلي لالختبار ثم تم تفعيتل
تطبيق (أادر) بالتدريب على اختباراأ محاكيه للقدراأ وتقديم التغذية الراجعتة متن
ختتال التطبيتتق؛ وبعتتد انتهتتاط الخطتتة الامنيتتة المحتتددة لتتتدريب الطالبتتاأ تتتم ععتتادة
تطبيق االختبار بعديا للطالباأ.
متغيرات التجربة:
المتغير المستقل :استخدام تطبيق (أادر) في التدريب على اختباراأ القتدراأ (الجتاط
الكمي)
المتغيتتر التتتابع :درجتتة الطالبتتاأ فتتي االختبتتار ابتتل استتتخدام البرنتتامج والنتيجتتة بعتتد
التطبيق
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أسئلة حول التجربة:
ف :ما مدى تمكن الطالباأ من فنياأ اإلجابة على االختبار المحاكي الختبار القتدراأ
(الجاط الكمي)ا
ف :ما مدى فاعلية تطبيق (أاتدر) فتي رفعتة درجتة الطالبتاأ فتي االختبتار المحتاكي
للقدراأ العامة (القسم الكمي)ا
إجراءات التجربة:
 /1حصر نماذج االختباراأ للقدراأ في السنواأ السابقة وتجميعها
 /2تجميع نماذج أخرى من كتب القدراأ وعمل مجلد كامتل يختتص بالنمتاذج يحتتوي
على اكير من  400سؤا متنوع للجاط الكمي في القدراأ
 /3انشاط تطبيق الكتروني يعمل بنظام األندر ويد
 /4ادخا عدة نماذج لالختباراأ التجريبية في التطبيق
 /5عقتتد لقتتاط تعريفتتي بتتالتطبيق وايضتتاح أهدافتته للمعلمتتاأ التتتي متتن أهمهتتا ردم
الفجوة بين اختباراأ القدراأ واليانوية العامة لعينة من مدارف المنطقة

 /6انشاط اختبتار ابلتي للفئتة المستتهدفة وتحديتد المتوستط الحستاب لنتائجهتا ابتل
استخدام التطبيق
 /7عقتتد دوراأ تدريبيتتة متتن ابلنتتا للمعلمتتاأ للتعريتتف بالبرنتتامج واهميتتة تطبيق ته
وايضاح خطواأ التطبيق للمعلم والطالب
 /8توزيع بروع وراأ على الطالب تحتوي على التعريتف بتالتطبيق وأهدافته ورابتط
التحميل له وتحفياهن للتدريب الذاتي في المنا على التطبيق

 /9عمل خطة تنفيذية للتدريب من خال التطبيق على القدراأ ( الجاط الكمي ) متدة
ثالثة اشهر بوااع ساعتين في األسبوع للفئة المستهدفة
 /10تطبيق االختبار البعدي بعد مرحلة التدريب ورصد النتائج لمعرفتة متدى التبتاين
بين االختبارين لقياف فاعلية استخدام التطبيق
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ادوات التجربة  /االختبار القبلي والبعدي لتطبيق التجربة
اختبار (أادر):
ويشتتمل ذلتتك علتتى خطتتواأ بنتتاط االختبتتار المتميتتل فتتي ايتتاف فاعليتتة استتتخدام
المحسوساأ اليدوية لتعميق المفاهيم الرياضية لطالباأ المرحلة االبتدائية
ةياغة االختبار:
تم مراجعة المهاراأ األساسية التي يحتوي عليها اختبار القدراأ (الجتاط الكمتي) متن
خال نماذج األعوام السابقة واالطالع على كتب القدراأ والرجتوع التى انتاة اتدراتي
في التل غرام من اجل تحديد فقراأ كل مستوى من مستوياأ القياف فتي االختبتار
وصياغة فقراته

ةدق االختبار:
تم عرضة على مجموعه من المشرفين ومعلمتي المرحلتة التعليميتة للتأكتد متن انته
يخدم الهدف من التجربة؛ وتم دراسته من ابلهم وابداط الراي فيه من حيتث :مناستبة
الفقراأ لمحتوى مهاراأ القدراأ للجاط الكمي ومدى كفايتة االختبتار متن حيتث عتدد
الفقتتراأ وشتتموليتها؛ باإلضتتافة التتى تقتتويم مستتتوى الصتتياغة اللغويتتة واالختتراج
لالختبار بشكل عام.

وتم دراسة المالحظاأ وعجراط التعديالأ في ضوط توصياأ؛ وتصحيح بعض األخطاط
اللغوية وعالماأ الترايم؛ باإلضافة التى تعتديل بعتض الفقتراأ وحتذف أخترى؛ وتتم
اعتبار االخذ بعراط المحكمين بميابة الصدم الظاهري وصدم المحتوى لالختبار.
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الصدق التمييزي لفقرات االختبار:
التحقق من الصدق التمييزي لالختبار بإيجاد معامالت التمييز له كما هو موضح بالجـدول
االتي:
اختبار(أادر)

رام الفقرة

معامل التمييا

رام الفقرة

معامل التمييا

1

61؛ 0

11

52؛ 0

2

59؛ 0

12

68؛ 0

3

64؛ 0

13

60؛ 0

4

52؛ 0

14

57؛ 0

5

54؛ 0

15

63؛ 0

6

67؛ 0

16

46؛ 0

7

64؛ 0

17

60؛ 0

8

52؛ 0

18

55؛ 0

9

47؛ 0

19

42؛ 0

10

59؛ 0

20

57؛ 0

يتبين من الجدو السابق ان ايم معامل التمييا لفقراأ االختبار هي معامالأ تمييا
ضمن النسب المقبولة علميا ويد ذلك على اوة التماسك الداخلي لفقراأ االختبار
• تصحيح االختبار:
تم تصحيحه وفتق المعتايير المعتمتدة والمحكمتة متن ابتل؛ حيتث اعطتي لكتل فقترة
درجة واحده؛ وفي حا اإلجابة الخاطئة تعطتى صتفر وبتذلك يكتون المجمتوع الكلتي
لالختبار ( )20درجه
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ثالثا :أساليب المعالجة اإلحصائية للبيانات:
تم استخدام النظم اإلحصائية )(spss؛ تميلت فجمايلي:
 .4استخدام معامل اليباأ ألفا كرو نبا لحساب معامل ثباأ االختبار

 .5استخدام معامل التمييا لحساب صدم فقراأ االختبار
 .6استخدام المتوسطاأ الحسابية والنسب المئوية للتعرف على أثر استخدام تطبيتق
(أادر) في رفعة درجاأ الطالباأ في االختبار المحاكي للقدراأ
 .7استتتخدام اختبتتار ((T-Testلمعرفتتة داللتتة الفتتروم بتتين متوستتطاأ الطالبتتاأ فتتي
االختبار القبلي والبعدي

االختبار القبلي
النسبةَّالمئوية

المتوسطَّالحسابي

االنحرافَّالمعياري

الثانوية األوىل

%53

15,9

8,30

الثانوية الرابعة

%64

19,2

6.2

الثانوية التاسعة

%61

18,3

5.9

االختبار البعدي
النسبةَّالمئوية

المتوسطَّالحسابي

االنحرافَّ
المعياري

الثانوية األوىل

%62

18,6

5.7

الثانوية الرابعة

%73

21,9

3.2

الثانوية التاسعة

%71

21,3

3,3

636

نتائا التجربة /
ينص فرض التجربة على وجود فروم ذاأ داللة عحصتائية عنتد مستتوى داللتة ( 05؛
 )0بين متوسط الدرجاأ القبلي والبعدي الختباراأ الطالباأ والجتدو التتالي يوضتح
نتائج اختبار (أ) للتعرف على الفروم بين التطبيق القبلتي والبعتدي لتفعيتل برنتامج
(أادر)
المرحلة التطبيق

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الخطأ
المعيار

القبلي

150

8؛17

7؛6

 46؛

البعدي

150

6؛20

06؛4

 32؛

اليانوية

ايمة
(أ)

6؛11

مستوى
الداللة

00؛ *0

*دالة عند مستوى )(a= 01 ,0

تت يتضح من الجدو وجود فروم ذاأ داللة عحصائية عند مستوى داللتة ( 05؛ )0بتين
متوستتط طالبتتاأ المرحلتتة اليانويتتة فتتي التطبيتتق القبلتتي ومتوستتط درجتتاتهن فتتي
التطبيق البعدي لتفعيل تطبيق (أادر) حيتث بلغتت ايمتة أ (6؛ )11وهتي ايمتة دالتة
احصائيا وكانت الفروم لصالح التطبيق البعدي حيث بلف المتوسط الحسابي لالختبتار
البعدي (6؛  )20بينما متوسط االختبتار القبلتي (8؛ )17وهتذا يتد علتى أهميتة ودور
تطبيق (أادر) في رفعة درجاأ الطالباأ في االختبار المحاكي للقدراأ العامة.
ملخص نتائا التجربة:
وجتتود فتتروم ذاأ داللتتة عحصتتائية عنتتد مستتتوى داللتتة (05؛ )0بتتين متوستتط درجتتاأ
الطالباأ في التطبيق

القبلي ومتوسط درجتاتهن فتي التطبيتق البعتدي لالختبتار التحصتيلي ككتل؛ وكانتت
الفروم لصالح التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي ككل على التطبيق القبلتي؛ حيتث
بلف المتوسط الحسابي في التطبيتق البعتدي (6؛)20؛ بينمتا بلتف المتوستط الحستابي
في التطبيق القبلي (8؛)17؛ وهتذا يتد علتى أن تطبيتق (أاتدر) أثبتت أثتره اإليجتابي
نحو تحسين تحصيل الطالباأ على اختبار القدراأ العامة.
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تتتتتت وجود فاعلية الستخدام تطبيتق (أاتدر) لتحستين مستتوى تحصتيل الطالبتاأ فتي
اختبتتار القتتدراأ العامتتة (القستتم الكمتتي) بتتين التطبيتتق القبلتتي والبعتتدي لالختبتتار
التحصيلي ولمقياف االتجاه؛ وهذا يعني أن التبتاين بتين متوستطاأ درجتاأ طالبتاأ
المجموعتتة التجريبيتتة فتتي التطبيتتق القبلتتي والتطبيتتق البعتتدي لالختبتتار التحص تيلي
ولمقياف االتجاه يرجع على تأثير استخدام تطبيق (أاتدر) لتحستين مستتوى تحصتيل
واتجاه الطالباأ في اختبار القدراأ العامة.
توةيات ومقترحات:
 استخدام تطبيق (أادر) في تدريب جميتع طالبتاأ المرحلتة اليانويتة لجميتع االداراأالتعليمية لما له من أثر عيجابي وتأثير فعا في مساعدة الطالباأ على اجتيتاز اختبتار
القدراأ العامة.

 ايام عداراأ التربية والتعليم بعقد دوراأ تدريبية لمعلمي الرياضتياأ حتو التغلتبعلى مشكالأ اختبار القدراأ العامة على أن يتم ذلك بصفة دورية.
تت تعمتتيم التطبيتتق وزاريتتا واعتمتتاده كمبتتادرة تستتهم فتتي رفتتع المستتتوى التحصتتيلي
لطالباأ وطالب المملكة في القدراأ العامة (الجاط الكمي)
 التوستتع فتتي البتترامج التدريبيتتة المقدمتتة متتن ابتتل مشتترفاأ الرياضتتياأ بالمرحلتتةاليانوية؛ واالستتفادة متن خبتراأ وعبتداعاأ المتميتااأ متنهن متن ختال تبنتي عاامتة
ورع العمل لايادة عدراك معلمتاأ الرياضتياأ ألهميتة تتدريب الطالبتاأ علتى اختبتار
القدراأ العامة.
عنشاط ورع تدريبية لمديراأ المدارف للتعرف على أهمية تدريب الطالباأ المرحلتة
اليانوية والمساهمة في تنستيق اختبتا ارأ تجريبيتة داختل المدرستة لتهيئتة الطالبتة
لالختبار النهائي
 عجراط دراسة :أثتر تتدريب طالبتاأ المرحلتة اليانويتة علتى عنشتاط متدوناأ تعليميتةلتحسين
التواصل في حل المسائل الرياضية (القدراأ العامة)
 عجراط دراسة :تطبيق القدراأ العامة كمنهج دراسي لجميع ااسام اليانوي (العلمتيواالدبي)
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المراجع:
تت مواع اياف
تت اناة ادراتي تلغرام

تت كتاب فهد بابطين للقدراأ
 كتاب الاهراني للقدراأ حقيبة تدريبية لتعليم تبوك (محمد الجهني 1435هت فنياأ التدريب على القدراأ) عبيداأ؛ موفق ستعود النتدى .)2009( .أثتر استتخدام أنمتوذج بنتائي فتي تتدريسالمفاهيم الهندسية لطالب الصف اليامن األساسي في ادرتهم علتى التفكيتر النااتد.
مجلة العلوم التربوية؛
 -اناة نجو ادراأ اعلى تلغرام
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فاعلية استخدام معمل الجبر اإللكتروني في تنمية بعض المهارات
الجبرية
لدى طالب الصف الخامس بمدارس األفق
غمدان بن محمد البعداني

معلم الرياضيات يف ابتدائية التعلم الذكي بالرياض
الخلفية النظرية للتجربة:
مقدمة:
تعد الرياضياأ من المواد األساسية في عملية ععداد الطفل ليكون فردًا وعضوًا فعالًا
في المجتمع؛ فهتي تطنمتي لديت قه روح االبتكتار واإلبتداع وتعتوده علتى أستاليب التفكيتر
السليم؛ كما تطساعده على اكتساب المهتاراأ الالزمتة لحتل المشتكالأ التتي تعترضته
في حياته اليومية.
يظل تعلتيم الرياضتياأ فتي مجتمعاتنتا العربيتة الهتاجس التذي يشتغل األسترة ابتل
المدرسة لما يالحظوه على أبنتائقهم متن صتعوبة الفهتم واالستتيعاب خاصت ًة لتبعض
المفاهيم والمهاراأ األساسية في الرياضياأ وذلك اد يعود لعتدة أستباب متن أهمهتا
النمط التقليدي الذي طيدقرف به غالبية المعلمين الرياضياأ وعدم اهتمتامهم بتنويتع
استراتيجياأ وطرم وأساليب وأدواأ التدريس المالئمتة ألجيالنتا الحاضترة والتتي بتال
شك تختلف من حيث التفكير واالهتمام والمحفتااأ المييترة لتعلمهتا عمتا كتان عليته
ستتابق ًا حيتتث حتتتم علينتتا التطتتور التقنتتي واليتتورة الحاصتتلة فتتي نظتتم االتصتتاالأ
والمعلوماأ أن نطضمن دروسنا وسائل تعليمية تقنية يمكتن التفاعتل معهتا متن ابتل
الطالب بكل سهولة ؛ و بناطً عليه جاط موضوع تجربة البحث والمتعلقة بتتدريس أحتد
أهم موضوعاأ الجبر لطلبة التعلتيم العتام ( ابتتدائي ؛ متوستط ) المتميلتة بعمليتاأ
الجمع والطرح ل عداد الصحيحة وحل المعادالأ الخطية بمتغير واحد وذلك من ختال
تطبيق حاسوبي سعى الباحث من خاللته علتى تفعيتل دروف معمتل الجبتر المضتمنة
في المنهج المطور والتي ل سف يتغافل عتن أهميتهتا أغلتب المعلمتين واتد يضتطر
بعضهم إللغاط هذه التدروف ضتمن الخطتة وعتدم تقتديمها للطتالب بستبب االفتقتار
للوستتيلة المتميلتتة فتتي اطتتع العتتد أو بطااتتاأ الجبتتر وهمتتا الوستتيلتان اللتتتان ص تارتا
متوفرتان ويتم التعامل معهما بكل سهولة مع تطبيق معمل الجبر اإللكترونتي التذي
بنيت عليه تجربة البحث التربوية .
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وهدف التطبيق على توظيتف الحاستب فتي التعلتيم بصتورة تفاعليتة ستهلة وميسترة
للطالب سعياً لتحويل تعليم الرياضياأ من المجرد علتى شتبه المحستوف؛ تمامتاً كمتا
ى متن خاللهتا علتى جعتل الطالتب يتفاعتل متع
هو حا التعليم باليتدوياأ والتتي يطستع َ
المادة بالشكل المطلوب لتحقيق أهداف المادة التعليمية.
عن التجارب واألبحاب التربوية اد أوضتحت عمكانيتة استتخدام اليتدوياأ متع كتل فئتاأ
المتعلمين باختالف متراحلهم الدراستية وأعمتارهم العمريتة ومستتوياتهم العقليتة ؛
وبالتالي فتاألمر ينطبتق بالمقابتل علتى استتخدام التطبيقتاأ الحاستوبية؛ والتتي اتد
تكون ذاأ جدوى مع بعض المتعلمين عن البعض الخر ولكنها لن تخلو من األهميتة
متتع الغالبيتتة؛ و ممتتا يجتتب التنبيتته عليتته والتأكيتتد عليتته أنتته عنتتد تعلتتيم الرياضتتياأ ال
يقتصر ذلك عنتد المستتوي المحستوف واستتخدام التطبيقتاأ أو اليتدوياأ بتل يجتب
االنطتتالم علتتى المستتتوى المجتترد وهتتو الغايتتة متتن استتتخدام التطبيقتتاأ الحاستتوبية
واليدوياأ للوصو على المجترداأ و التتي هتي الرياضتياأ حيتث عن الرياضتياأ علتم
افتراضي استنباطي مجرد ولقد ازداد في التجريد بتطوره الكبير(جبر.)2007
ليست التطوراأ العلمية والتقنية المدهشة ما يميا عصرنا الحالي بحد ذاتهتا؛ وعنمتتا
معد استمرارية حدوثها ومدى تأثيرها في حياتنا .ويؤكد الكيير من المشتغلين في
هذا الميتدان التربتوي علتى أن اعتمتاد التقنيتتاأ التربويتتة يجعتل التتدريس علمتا لته
أصوله وأسسه ومرتكااته؛ على جانب كونه فنت ًا يتؤدي علتى تحتديث التربيتة وتحستين
نواتج التعلم .وتعتبر التقنياأ التربوية فاعلة لعرض المفتاهيم؛ والتكيتف المستتتمر
متع صعوباأ التعلم لدى الطالب؛ وتقديم التغذية الراجعة الفورية وتسلستل تقتديم
الخبرة (أبو زعرور؛ )2003
يوجد العديد من األسباب والمسوغاأ التي تستهوينا لنتتعلم أكيتر متا نستتتطيع عتتن
استخداماأ الحاسوب في حياتنا؛ و العديد من الفوائتد التتي نجنيهتا متن هتذا التتعلم؛
فنحن ال نستطيع أن نصل على مستوى تعليمي مرمتوم دون هتذا التتعلم؛ فالمعرفتة
بالحاسوب تساعد في الحصتو علتى فترص عمتل جيتدة؛ كمتا أنهتا تجعتل اإلنتتاج ذو
كفاطة عالية؛ ويكون بمقتدورنا عتمتام جميع المهام التي اتد يستتحيل عتمامهتا يتدويا؛
فضال عتن المتعتة التتي نحققهتا جتراط استتخدام هتتذا الجهتاز الرائتع (علتي ؛(. 2005
وفي معرض الحديث عن الوستتائل التعليميتتة المقترحتتة لالستتتخدام فتتي تتتدريس
الرياضياأ؛ اهتم أبو زينة وعبابنة ( )1997بذكر الحاسوب والبرمجيتاأ ( )Software
التي يمكن استخدامها الكتساب األطفا كييراً من المهاراأ الرياضية؛ فتي حتين رأأ
محمتد ( )2004أن من أهم مميااأ منهج الرياضياأ في الواليتاأ المتحتدة واليابتتان
وانجلتترا هتو استفادته من التطوراأ التكنولوجية الحديية في تعلم وتعليم
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؛ ميل اللة الحاستبة ذاأ الرستوم والحاستوب؛ وأشتارأ أن استتخدام الطالتب اليابتاني
والسويدي للحاستوب عنتد دراستته الرياضياأ ساعده على زيادة االتجتاه نحتو دراستة
الرياضياأ.
عن استخدام الحاسوب ال يؤثر فقط في كيفية تعليم وتعلتم الرياضياأ؛ لكنه يستهم
أيض ًا في تنظتيم محتتوى منهتاج الرياضتياأ؛ لتذا اعتمتد المجلتتس القتتومي لمعلمتي
الرياضتياأ فتتي الواليتتاأ المتحتتدة األمريكيتتة ( NCTM) Council of Teachers of
 Mathematics Nationalمبتدأ التكنولوجيتا كواحتد متن المبتادل التتي تقتوم عليهتا
الرياضتياأ المدرسية؛ و يتنص هتذا المبتدأ علتى ضترورة استتخدام التكنولوجيتا فتي
تعلتم وتعلتيم الرياضتياأ؛ وعلى رأسها الحاسوب والالأ الحاسبة لما لهمتا متن وافتر
األثتتر فتتي تحستتين تعلتتم الطلبتتة؛ وتستتهيل تنظتتيم وتحليتتل البيانتتاأ؛ والقتتدرة علتتى
القيام بالعملياأ الحسابية بداة وسترعة؛ والمستتاعدة علتتى البحتث فتي كافتة فتروع
ومجاالأ الرياضياأ (.)NCTM,2000
عن من أهم ميااأ استخدام الحاسوب كوسيلة في التعلتيم هتو أنته يستاعد فتي رفتع
مستوى تحصيل الطلبة؛ كم أن استخدامه كوسيلة تعليمية يوفر اهتمام ًا خاصاً بكتل
طالب حستب ادراتتته واستتعداداته ومستتواه العلمتي ممتا يستاعد علتى التتحكم فتي
التعلم؛ وكذلك استتخدام الحاستوب كوسيلة تعليمية يستاعد فتي التتدريب والتمترين
على عجراط العملياأ الحستابية؛ ويستاعد علتى توضيح المفاهيم للطلبة؛ وتشتخيص
جوانب الضعف وعالجها من خال اإلمكاناأ التي يتمتع بها الحاستوب دون غيتره ميتل
استخدام الصورة والصوأ والحركة والتفاعتل بتين الطلبتة والبرنتتامج؛ ويستاعد فتي
تعليم الطلبة الذين يعانون من صعوباأ في التعلم؛ ويكتون لته تتتأثير عيجتتابي فتتي
تحصيلهم واتجاهاتهم نحو التعلم ( العجلوني ؛.)2001
أثبتت العديد من الدراساأ أن استخدام الحاسوب وخاصة البرمجياأ لها أثر عيجتتابي
فتتي التعلتتيم وخاصتتة فتتي الرياضتتياأ لتتذا تتترى الجمعيتتاأ العلميتتتة ميتتتل ( (NCTM
وغيرهتا أن التعامل مع الحاسوب أمتر ضتروري وملتام متن أجتل تعلتيم جيتد؛ وأثبتتت
كتتذلك أن التقتتتدم التقنتتتي لعتتب دورًا بتتارزًا فتتي تطتتوير المنتتاهج التعليميتتة وخاصتتة
مناهج الرياضياأ؛ والتغير الكبيتر فتي تعلم الرياضياأ وطرم تدريسها فرض وااعت ًا
جديداً واتجاهاً حديياً؛ لذلك ال بد أن نعتد العتدة لتغيير مناهجنا لتناسب العصر؛ وهتذا
بحد ذاته من أهم التحدياأ التتي تواجهنتا؛ ويضتيف أن التقنيتة والرياضتياأ يستيران
دائماً جنباً على جنب؛ والسؤا المطروح هو كيف نستفيد متن هتذه التقنية في تعليم
الرياضياأا (الحازمي؛0) 1995
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عن التعلم بمساعدة الحاستوب يحتتل الن دوراً هامتا فتي العمليتة التعليميتة التربويتة
بمختلف مستوياتها وأنظمتها؛ وذلتك لمتا يوفره نظام التعلم بمساعدة الحاسوب متن
معطياأ ومكاسب تربويتة هامتة تستاهم فتي تحقيتق التتعلم الفعتا ويتحقتق هتذا
النتتوع متتن التتتعلم عتتادة عنتتدما نأختتذ بنظتتر االعتبتتار جعتتل المتتتعلم محتتورًا للعمليتتتة
التربوية واالهتمام برغباته وميوله واتجاهاته؛ وكذلك البحث عن التقنيتاأ التربويتة
التي تؤثر في رغباأ المتتعلم؛ ودراستة أفضتل الطرائتق التتي تستاعد المتتعلم علتى
تحقيق تعلمه بكفتاطة وفاعليتة أكير علي(.)2005
هذا واد حرص الباحث على المشاركة بتقديم البرنتامج ضتمن عطتار تجربتة تربويتة
مقدمتتة للمتتؤتمر الختتامس لتعلتتيم الرياضتتياأ (تعلتتيم الرياضتتياأ ورؤيتتة المملكتتة
التعليميتتة  )2030عيما ًنتتا وثق ت ًة منتته فتتي ضتترورة تفعيتتل استتتخدام تقنيتتاأ التعلتتيم
االلكترونتتي لبنتتاط بيئتتاأ تفاعليتتة فتتي تعلتتيم الرياضتتياأ وتعلمهتتا كمتتا ينتتادي بتذلك
المؤتمر وسعياً منه لطرح البرنامج كمنتج برمجتي مجتاني ومتتوفر لجميتع المعلمتين
والمعلماأ في مدارف المملكة.
المراحل التي مرت بها عملية تقديم دروس معمل الجبر:
 -1مرحلة استخدام اليدوياأ:
بدأ الباحث عملية تقديم دروف معمل الجبر ختال العتام الدراستي 1431/1432هتت
عقب صدور النسخة المطورة متن متنهج الرياضتياأ المعتمتد فتي التعلتيم بالمملكتة
العربيتتة الستتعودية متتن ختتال استتتخدام اصاصتتاأ ورم بتتاأللوان المطلوبتتة مغلفتتة
بغالف حراري يحميها من التلف والتمام؛ كانت هذه الطريقة غير مجدية على المدى
الطويل لعدة أسباب؛ أهمها:
 صغيرة الحجم ومتعبة في توزيعها على الطالب ثم تجميعها منهم.


تتلف مع كيرة االستعما وتفتقر للبعد التشويقي في استعمالها.

وعلى الرغم من أنها كانتت تتؤدي الغترض منهتا والمتميتل فتي فهتم الطتالب كيفيتة
تمييل مسائل الحساب والمعادالأ وحلها؛ عال أنه تم التواف عن استخدامها خال عتام
واحد من البدط بها.
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 -2مرحلة استخدام البطاااأ الممغنطة:
البطاااأ الممغنطة هي عبارة عن بطاااأ من الورم الفلين في أحتد أوجههتا اطعتة
مغناطيس تمكن استخدامها على الستبورة العاديتة وهتي أكبتر حجمت ًا متن البطااتاأ
الوراية؛ كانت هتذه البطااتاأ أفضتل متن حيتث االستتخدام وتستتخدم بعتدد محتدود
لجميع الطالب على السبورة ويمكن فرزها وتجميعها بسهولة؛ لكتن تتم التواتف عتن
استخدامها لعدة أسباب أهمها:
 تتلف مع كير االستخدام.
 تسااط اطعة المغناطيس تتسبب في فقتد الكييتر متن البطااتاأ وعتدم جتدوى
استخدامها.
 يتغير لونها مع مرور الامن واللون في هذا الجانب مهم جداً.
 -3مرحلة استخدام برنامج معمل الجبر اإللكتروني:
وهي المرحلة األخيرة والتي ضتمقنت معالجتة جميتع المشتاكل فتي المراحتل الستابقة
عضافة على مياة استخدام البرنامج في أي مكان من ابل الطالب وعبر اإلنترنت ( .)7
مشكلة التجربة:
بتتالرغم متتن تأكيتتد المدرستتين والتربتتويين علتتى أهميتتة اكتستتاب الطلبتتة للمهتتاراأ
األساستية فتي الرياضتياأ؛ عال أن هنتاك اصتورًا ظتاهرًا فتي اكتستابها؛ حيتث ال يتاا
هناك ضتعف فتي عتقتان مهتاراأ العمليتاأ الحستابية ؛ واتد الحت الباحتث متن ختال
عملية التدريس ومنااشة الطالب؛ ومن وااع نتائج اختبتاراأ دوريتة لقيتاف مستتوى
التحصتتيل وجتتود مستتتوى متتتدني لتتدى غالبيتتة الطتتالب فتتي القيتتام بعمليتتاأ الجمتتع
والطرح ل عداد الصحيحة وحل المعادالأ الخطية ؛ األمر الذي اد يسهم بال شك فتي
تشتتكيل النظتترة الستتلبية لتتدى الطلبتتة نحتتو الرياضتتياأ متتا لتتم يتتتم تداركتته اتتدر
المستطاع.
ولهذا فقد سعت التجربة لالجابة على السؤا التالي :ما فاعلية استخدام معمل الجبر
االلكتروني في تنمية بعض المهاراأ الجبرية لدى طالب الصف الخامس في مدارف
األفق بالرياض.
( )7يتطلب تشغيل البرنامج وجود برنامج  SmartNoteBookعلى جهاز الحاسب ؛ أو يمكن تشغيله أون الين من مواع
سمارأ السعودية.
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حدود التجربة:
تتحدد هذه التجربة بما يلي:
 -1ااتصترأ التجربتة علتى عينتة متن طلبتة الصتف الختامس االبتتدائي فتي مدرستتة
األفق األهلية بمدينة الرياض والتي شتملت ( )35طالبتاً وعليته فقتد افتترض الباحتث
وألمور تتعلق بأغراض التجربة أن بيئاأ المدارف في مدينة الرياض متشتابهة علتى
حدأ ما.
 -2ااتصرأ عينة التجربة على مهارتين في الرياضياأ هما:

أ .مهاراأ جمع وطرح األعداد الصحيحة
ب .مهارة حل المعادالأ الخطية بمتغير واحد
أهمية التجربة:
تكمن أهمية التجربة الحالية في التي:
 تفاعل الطالب مع البرنامج والفهم السريع للمهاراأ المستهدفة من خال التطبيتقالعملي على ألواح السبوراأ التفاعلية Smart Boardأو بمشاهدة المقاطع المستجلة
كأميلتتتة تطبيقيتتتة؛ وذلتتتك علتتتى متتتدى ثتتتالب ستتتنواأ وفتتتي المتتترحلتين االبتدائيتتتة
والمتوسطة في مجمع األفق التعليمي.
 نهوض الطالب ذوي المستوى المحدود في الفهم على مستوى أعلى. -تساعد المعلمين في عملية تقريب المجرد من خال شبه المحسوف.

أهداف التجربة:
 -1معرفة مدى فاعلية البرنامج في عملية التعلم.
 -2تسهيل عجراط عملياأ الجمع والطرح ل عداد الصحيحة.
 -3تسهيل فهم حل المعادالأ الخطية بمتغير واحد.

 -4تعليم الطالب حل المسائل والمعادالأ بشيط من التفاعل والترفيه.
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التعريف اإلجرائي للمصطلحات ومتغيرات التجربة:
 -1معمل الجبر:
يعتبر معمل الجبر من األدواأ الحديية التي تم التوصل عليها رغبة في تبستيط متادة
الرياضتتياأ وتجستتيد مفاهيمهتتا بصتتورة واضتتحة ومستتاعدة الطالتتب علتتى استتتيعابها
وتضمن له بقاط التعلم لمدة أطو ؛ فهو يتعامل معها يدوي ًا ويحركها ويلمسها؛ وهتذا
ما ال تتيحه له الوسائل التعليمية األخرى؛ هذا ويتأتي معمتل الجبتر فتي المتنهج علتى
أساف مجموعة دروف للمرحلتين االبتدائي والمتوسط تعتمتد علتى استتخدام اطتع
العد وبطاااأ الجبر والنماذج لتمييل مسائل الجمع والطرح والمعادالأ.

 -2معمل الجبر اإللكتروني:
تطبيتق حاستوبي مصتمم متن ابتل الباحتث باستتعما برنتامج Smart Notebook
لتقديم دروف معمل الجبتر المضتمنة فتي منتاهج الرياضتياأ للمترحلتين االبتتدائي
والمتوسط بكل يسر وسهولة؛ وهو برنامج تفاعلي يستهل استتخدمه متع الستبوراأ
التفاعلية من نوع Smartكما يمكن استعماله عن طريتق االنترنتت متن ختال مواتع
http://exchange.smarttech.com

إجراءات وآليات تطبيق التجربة علميا:
 -1مرحلة التعريف بالبرنامج وشرح كيفية استخدامه واواعد العمل عليته واتد تأكتد
المعلم جيداً من فهم الجميع لطريقة العمل على البرنامج بصورة كاملة.
 -2عرض بعض المقاطع المصورة لتطبيقاأ عمليتة علتى البرنتامج متن ابتل طلبتة
المتوسط في سنواأ سابقة.

 -3مرحلة التطبيق العملي على برنامج معمل الجبر اإللكتروني.
تمت التجربة على مدى يتومين ولحصتتين متتتاليتين فتي كتل يتوم؛ فتي اليتوم األو
طبقت التجربة على  18طالب من أفراد العينة وفي اليوم الياني علتى  17طالتب متن
أفراد العينة؛ تناولت الحصة األولى حل مسائل جمع وطرح األعداد الصحيحة والحصة
اليانية حل المعادالأ الخطية في متغير واحد.
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نتائا التجربة وأثرها في تعلم الطالب ومناقشتها وتفسيرها:
مع تطبيق التجربة الح

المعلم ما يلي:

 .1ظهر على الجميع سريعاً شغف التطبيق العملي على السبورة التفاعلية.
 .2الحماف والرغبة في تكرار المشاركة أكير من مرة من غالبية الطالب.
 .3سهولة تمييل المسائل باستخدام اطع العد أو بطاااأ الجبر وعيجاد الناتج بصتورة
صحيحة.

 .4استتتيعاب الطتتالب لمفهتتوم جمتتع وطتترح األعتتداد الصتتحيحة بالصتتورة الرياضتتية
المجردة مع تخيل المسألة مميلة باستخدام اطع العد وفي واتت اياستي أفضتل ممتا
كانوا عليه ابل تطبيق التجربة.
 .5استيعاب الطالب لبعض مفاهيم حل المعتادالأ بصتورة أفضتل وأكيتر عمقتاً ممتا
كانت عليه ابل تطبيق التجربة كحذف الحدود المتشابهة من طرفي المعادلة.
 .6تنافس بعض الطالب في التطبيق العملتي علتى البرنتامج متن ختال ايتام طالتب
بطرح مسألة وكتابتها والطالب الخر يقوم بحلها باستخدام البرنامج.
 .7رغبة بعض الطالب في تصوير مقطع فيديو لهم خال استخدام البرنتامج ورغبتة
كتتل واحتتد متتنهم ليطلتتع عليتته أفتتراد أستترته أو لينشتتره علتتى حستتاباته االجتماعيتتة
الشخصتتية ليشتتاهده أصتتدااطه دليتتل علتتى ستتعادتهم ورضتتاهم بتجربتتة البرنتتامج
واستخدامه.
 .8عثارة الدافعية لتدى الطتالب المعتروف عتنهم الالمبتاالة وعتدم االهتمتام أو االنتبتاه
للشتترح للمشتتاركة بصتتورة جتتادة ونشتتطة وذاأ فاعليتتة؛ أثتتارأ لتتديهم العديتتد متتن
التساؤالأ حو ما يجب عليهم فهمه للمشاركة في التطبيق العملي وهو األمتر التذي
يتيح للمعلم تقديم المفهوم الرياضي األستاف للطلبتة كتي يتمكنتوا فتي المشتاركة
وهو ما يعاز لديهم بعدها الفهم بصورة أفضل وأكير عمقاً.
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فاعلية التجربة في تعلم الطالب:
من المالح أثناط التجريتب ظهتور التفاعتل متن ابتل الطتالب فتي استتخدام برنتامج
معمل الجبر اإللكتروني بشتغف ورغبتة للتطبيتق العملتي وفتق القواعتد المحتددة؛ عن
هذا األمر يمكن االستفادة منته مستتقبالً بالنستبة للمعلمتين بجعتل تطبيتق برنتامج
معمل الجبر اإللكتروني في الحصة يأتي كنشاط تهيئة واستكشاف لدروف المهاراأ
المستهدفة.
توةيات التجربة:
والباحث عذ يقف على هذه النتائج يوصي بالتي:

 ضرورة تعميم فكرة استعما البرنامج على جميع المدارف الحكومية واألهلية. تجريب معمل الجبر اإللكتروني في موضوعاأ أخرى. تجريب معمل الجبر اإللكتروني لمراحل دراسية أخرى.إضافة أخيرة:

من الجدير بالذكر أنه تم المشتاركة بالبرنتامج فتي معترض عستتراتيجياأ التتدريس
الحديية ( )2والذي تقيمه عدارة تعليم الرياض بصوره دورية واطيم ضتمن أفضتل 10
استتتراتيجياأ مقدمتتة فتتي ذلتتك الموستتم عتتام 2014م وكانتتت فكتترة تقديمتته نتتذاك
كإستتتراتيجية تعلتتيم باستتتعما الحاستتب ؛ واتتد أشتتاد العديتتد متتن المتخصصتتين فتي
الرياضياأ من زوار المعرض بفكرة البرنامج سواطً معلمتين أو مشترفين للرياضتياأ
من مختلتف عداراأ التعلتيم ؛ ومتن حينهتا استتمر الباحتث فتي تطبيتق البرنتامج علتى
طالبه في القسم المتوسط واتام بإعتداد هتذه التجربتة الموثقتة لدراستة أثتره علتى
الطالب بعد انتقاله للتدريس في المرحلة االبتدائية.
هذا ويقوم الباحث حالياً بتطبيق التجربة على طلبة الصفوف رابع وختامس وستادف
ابتدائي في ابتدائية التعلم الذكي بالريتاض بعتد أن تتم اختيتاره للعمتل فيهتا ضتمن
مجموعتتة متتن المعلمتتين المتميتتاين فتتي تتتدريس الرياضتتياأ علتتى مستتتوى شتتركة
المدارف المتقدمة بالرياض؛ علماً بأن مدارف التعلم الذكي تعتمتد التتدريس وفتق
منهجية Stemوتتوفر فيها وسائل تقنية عديدة ومتطورة سوف تتيح للباحث تطتوير
التجربة الستعما البرنامج علتى أجهتاة التابلتت واأليبتاد وشاشتة اللمتس المستطحة
التي توفرها مدارف التعلم الذكي لطالبها.
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قائمة المراجع
 -1أبو زعرور؛ رنا حمدااهلل درويع ()2003؛ "أثر استخدام لغة فيجوا بيسك علتتى
التحصتيل الني والمؤجل لطلبة الصف الستابع األساستي ودافتع عنجتازهم فتي تعلتم
الرياضياأ فتي مدينة نابلس"؛ رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة النجاح؛ نابلس؛
فلسطين.
 -2علتتي؛ عتتتاد فاضتتتل()2005؛ "الحاستتتب االلكترونتتتي استتتتخداماته فتتتي التتتتعلم:
محاضتترة علتتتى طلبتتتة الدراستتتتاأ العليتتتتا (الماجستتتتتير)"؛ األكاديميتتتتة الرياضتتتتية
العراايتتة االلكترونيتتة.

 -3العجلوني؛ خالد ()2001؛ "استخدام الحاسوب في تدريس مادة الرياضياأ لطلبتتة
المرحلتة اليانوية فتي متدارف مدينتة عمتان"؛ مجلتة دراستاأ؛ العتدد ()28؛ الجامعتتة
األردنية؛ األردن؛ ص.101-85:
 -4الحازمي؛ مطلق طلتق ()1995؛ "الرياضتياأ والحاستوب"؛ مكتتب التربيتة العربتي
لدو الخلتيج العربي؛ المملكة العربية السعودية؛ ص.30-11 :
 -5محمد؛ مديحة حسن ()2004؛ "اتجاهاأ حديية في تربوياأ الرياضياأ :دراستتاأ
وبحتوب"؛ عالم الكتب؛ القاهرة؛ ص60-50 :
 -6جبر؛ وهيب وجيته ()2007؛ " أثتر استتخدام الحاستوب علتى تحصتيل طلبتة الصتف
السابع في الرياضياأ واتجاهاأ معلميهم نحو استخدامه كوستيلة تعليميتة"؛ جامعتة
النجاح الوطنية؛ فلسطين.
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شرح طالبات الصف الثالث الثانوي (المستوى الخامس) لمقرر الرياضيات
عبر تقنية الواقع المعزز (تطبيق )Aurasma
مناير عبدالرحمن درعان الحامد
ماجستير طرق تدريس الرياضيات-معلمة بإدارة تعليم الرياض

الخلفية النظرية للتجربة:
انفتتتح التعلتتيم فتتي الونتتة األخيتترة علتتى التكنولوجيتتا وستتعى رواده ومنظريتته علتتى
االستفادة من أحدب ما جادأ به التكنولوجيا في تحفيا الطالب؛ وجعل عمليتة التتعلم
أكير متعة وتشويقا وعثارة؛ فقتد وجتدأ تقنيتة الوااتع المعتاز طريقهتا بستهولة علتى
مجا التعلتيم؛ لتستاهم بتدورها فتي ععتادة تعريتف التتعلم؛ وجعلته ذا غايتة ومعنتى
(أوباري؛ )2015

الفرق بين الواقع المعزز والواقع االفتراضي
ذكتر عطتتارة وكنستتارة ( )2015الفتترم بتتين الوااتتع المعتتاز والوااتتع االفتراضتتي علتتى
النحو التالي:

الوااع المعاز ()AR

الوااع االفتراضي ()VR

يعا الوااع الحقيقتي عتن الطالتب فتي يضتتيف الوااتتع المعتتاز الوااتتع الحقيقتتي
للتجربة
التجربة

يحتاج على معامل افتراضية

ال يحتاج علتى معامتل ويعبتر عتن الوااتع
الحقيقي

يقتصر على أشياط افتراضية

يمكن الجمع بين أشياط حقيقيتة بتأخرى
افتراضية

طريقة تستخدم التقنيتة لنقتل الطالتب طريقتتة تستتتخدم التقنيتتة لنقتتل البيئتتة
الخارجية على داخل الجهاز الرامي.
على البيئة االفتراضية
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والصورة التالية توضح الفرم بين الوااع المعاز والوااع االفتراضي:

الوااع االفتراضي()VR

الوااع المعاز ()AR

الوااع الحقيقي

خصائص أنظمة الواقع المعزز ()AR
أشار أزوما وبيلو وبيهرينغتر وفتاينر وجليتر ومتاكنير ( Azuma, Baillot, Behringer,
 )Feiner, Julier & Machntyre, 2001أن من خصائص الوااع المعاز ما يلي:
 -1يماج الحقيقية واالفتراضية في بيئة حقيقية.
 -2تفاعلية تكون في وات استخدامها.
 -3عناصر ثالثية أبعاد D.3
وأضاف أندرسون وليروكابس (  (Anderson, Liarokapis, 2014الخصائص التالية:
 -4توفر معلوماأ واضحة ودايقة.
 -5عمكانية ادخا المعلوماأ بطريقة سهلة وفعالة.
 -6عمكانية التفاعل بين طرفين ميل( :معلم وطالب).
 -7رغم بساطة االستخدام عال أنها تقدم معلوماأ اوية.

 -8جعل اإلجراطاأ المعقدة سهلة للمستخدمين.
 -9فعالة من حيث التكلفة واابلة للتوسيع بسهولة.
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وهناك طريقتان لعمل الوااع المعاز:
الطريقة األولى :استتخدام عالمتاأ ( )Markersتستتطيع الكتاميرا التقاطهتا وتميياهتا
لعرض المعلوماأ المرتبطة بها؛ وهذا ما تقوم عليه التجربة الحالية.

الطريقـة الثانيـة :تستتعين بتالمواع الجغرافتي عتن طريتق خدمتة (  (GPSأو ببترامج
تمييا الصورة ( I (mage Recognitionلعرض المعلوماأ.

النظريات الداعمة للواقع المعزز
تعد تقنية الوااع المعاز في التعليم متن أحتد أشتكا التعلتيم اإللكترونتي المختلفتة؛
والتي تعتمد في تطبيقاتها لعملية التعلتيم والتتعلم علتى عتدد متن النظريتاأ والتتي
تميل نماذج تقدم أطسست ًا وااعيتة تجريبيتة للمتغيتراأ التتي تتؤثر فتي عمليتة التتعلم
والتعليم وتقدم توضيحاأ حو السبل التي يمكن أن يحدب بها هذا التأثير.
وفيما يلي سنعرض أهم النظرياأ التي تقوم عليها تقنية الوااع المعاز في التعلتيم
(:عبد الغفور؛ )2012
 -1النظرية البنائية :بيئاأ التعلم البنائي ترتبط ارتباطت ًا وثيقت ًا بتالتعلم اإللكترونتي
عموماً؛ وبتقنية الوااتع المعتاز بشتكل ختاص؛ فبمجترد عترض الموضتوع باستتخدام
الوسائط المتعددة يتيح بنتاط المفتاهيم متن ختال األنشتطة الشخصتية والمالحظتة؛
ضمن بيئاأ تفاعلية غنية؛ والذي بدوره يؤدي على تعلم أفضل؛ فمن مبادل النظريتة
البنائية أن المتعلم يبني المعرفة بالنشاط الذي يؤديه من خال تحقيقه للفهم.
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 -2النظرية االجتماعية :تنظر للتعلم كممارسة اجتماعية؛ فالمعرفة تحتدب متن ختال
مجتمعاأ الممارسة؛ وبالتالي فإن نتائج التعلم تنطوي علتى اتدراأ المتعلمتين علتى
المشتتاركة فتتي تلتتك الممارستتاأ بنجتتاح؛ وتقنيتتة الوااتتع المعتتاز تعتمتتد فتتي معظتتم
تطبيقاتها على التعلم من خال المشاركة مع األاران.
أغراض استخدام الواقع المعزز(  (ARفي البيئات التعليمية
يمكن توظيف الوااع المعاز في العملية التعليمية؛ بهدف مساعدة الطتالب؛ ليتمكنتوا
من التعامل مع المعلوماأ وعدراكها بصريا بشكل أيسر وأستهل متن استتخدام الوااتع
االفتراضي .كما أنها يمكن أن تمدهم بطترم مختلفتة لتمييتل المعلومتاأ واختبارهتا
بشكل دينتاميكي وستريع وستهل .وتفيتد تقنيتة الوااتع المعتاز عنتد تتدريس بعتض
المفتتاهيم الصتتعبة فتتي بعتتض المتتواد الدراستتية؛ حيتتث تضتتيف بعتتدا عضتتافيا جديتتدا
لتتتدريس هتتذه المفتتاهيم مقارنتتة بطتترم التتتدريس باستتتخدام الوستتائط األختترى
(الحسيني؛ .)2015
وتقدم تقنية الوااع المعاز دورا فعاال في تحسين عدراك للمتعلمين؛ والفهتم األعمتق
للمعلومة؛ وذلك ما أظهرته دراسة وانف Wang,2014حيث أظهرأ النتائج أن الطتالب
الذين درسوا باستخدام الوااع المعتاز تحستن لتديهم اإلدراك لفتترة أطتو وتفتاعلوا
بشكل أفضل مع المادة التعليمية(الحسيني؛.)2015
وذكرأ عالم ( )2015أن من األغتراض التعليميتة للوااتع المعتاز شترح الموضتوعاأ؛
والتجارب المعملية؛ واأللعاب التعليمية؛ وزيادة المعلوماأ وعثراطها؛ واالكتشاف.
تطبيقات الواقع المعزز ( ARفي األجهزة الذكية(

يعد تطبيق أروزما ( (Aurasmaمتن أشتهر تطبيقتاأ الهواتتف النقالتة التتي تستتخدم
فتتي صتتناعة الوااتتع المعتتاز؛ حيتتث يتتتمكن المستتتخدم متتن تصتتميم متتواد تعليميتتة
افتراضية تحاكي الوااعية باستخدام تقنية الوااتع المعتاز بطريقتة ستهلة وبستيطة
في متناو الجميتع طلبتة ومعلمتين؛ ومييترة لالهتمتام فتي الواتت ذاتته.كمتا يمكنته
مشاركتها مع الخرين (الماروعي؛ .)2016
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مزايا استخدام الواقع المعزز في البيئات التعليمية
ذكرأ عالم ( )2015ماايا الوااع المعاز على النحو التالي:

 -1زيادة مكاسب التعلم.
 -2رفع مستوى حافا الطالب نحو التعلم.
 -3تسهيل التفاعل بين الطالب والمادة العلمية.
 -4رفع مستوى التعاون.
 -5خفض تكاليف التعلم.

 -6زيادة خبراأ التعلم لدى الطالب.
 -7تقديم مايد من المعلوماأ في الوات المناسب.
 -8التعلم متحور حو الطالب.
 -9تايد من انتباه تركيا الطالب نحو الموضوع.

 -10تجعل العملية التعليمية أكير متعة وتشويق.
 -11زيادة القدرة على االبتكار.
 -12خلق اتجاهاأ عيجابية نحو العملية التعليمية.
 -13رفع مستوى الوعي واألصالة بين الطالب.
 -14زيادة القدرة على التعرف والتخيل من خال نماذج ثالثية األبعاد.

 -15زيادة مستوى التعلم الذاتي.
وأضاف رادو ( (Radu,2014الماايا التالية:
 -16زيادة فهم المحتوى.
 -17الحف

على المحتوى الطويل
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تحديات انتشار الواقع المعزز ()AR
تطبيق الوااع المعاز في التعليم ما زا يواجه عدة تحدياأ أال وهي عرض محتوياأ
تعليمية يحتاج خبراط فنيين؛ وكما أن االستيمار فتي هتذا المجتا مكلتف ويحتتاج التى
أجهاه متطورة من كتاميراأ وجهتاز عترض ويحتتاج التى خبتراط إلصتالح أيتة أعطتا ؛
باإلضافة على أن الوااتع المعتاز متا زا غيتر دايتق فتي عترض األجستام فتي المكتان
والوات المناسب (ويكبيديا؛ د .أ)
هدف التجربة:
شرح مقرر الرياضياأ من ابل طالباأ الصف اليالث اليانوي (المستوى الخامس) عبتر
تقنية الوااع المعاز باستخدام تطبيق ( .)Aurasma
التعريف اإلجرائي للمصطلحات ومتغيرات التجربة:

مفهوم الواقع المعزز((Augmented Reality
عرف خميس (2015؛ ص )2الوااع المعاز بأنها" :تكنولوجيا ثالثية األبعاد تدمج بين
الكائن الحقيقي والكائن االفتراضي؛ ويتم التفاعل معها فتي الواتت الحقيقتي؛ أثنتاط
ايام الفرد بمهمة حقيقية؛ ومن ثم فهو عرض مركب يتدمج بتين المشتهد الحقيقتي
الذي يراه المستخدم والمشهد الظاهري التذي يولتد بتالكمبيوتر التذي يتدعم المشتهد
بمعلومتتاأ عضتتافية؛ فيشتتعر المستتتخدم أنتته يتفاعتتل متتع العتتالم الحقيقتتي ولتتيس
الظاهري؛ بهدف تحسين اإلدراك الحسي للمستخدم".
وعرف عطتارة وكنستارة (2015؛ ص  )186الوااتع المعتاز بأنته "تحويتل الوااتع فتي
العتتالم الحقيقتتي علتتى بيانتتاأ راميتتة وتركيبهتتا وتصتتويرها باستتتخدام طتترم عتترض
رامية تعكس الوااع الحقيقي للبيئة المحيطة بالكائن الرامي".
عترَّف أستوما  Asuma,1997,p365الوااتع المعتاز بأنته" :تقنيتة تفاعليتة متاامنتة
تدمج خصائص العالم الحقيقي مع العالم األفتراضي بشكل ثنائي أو ثالثي األبعاد".

عرَّف دونيليفي وديدي (  (Dunleavy,Dede,2006,p.7الوااع المعاز بأنته" :مصتطلح
يصتتف التقنيتتة التتتي تستتمح بمتتاج وااعتتي متتتاامن لمحتتتوى رامتتي متتن البرمجيتتاأ
والكائناأ الحاسوبية مع العالم الحقيقي ".
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وعرفتته الرستتن وبتتوغنر وبوتشتتولا وبرستتدا ( Larsen,Bogner,Buchholz,Brosda,
(2011,p.41بأنه" :عضافة بياناأ رامية وتركيبها وتصويرها واستخدام طرم رامية
للوااع الحقيقي للبيئة المحيطتة باإلنستان؛ ومتن منظتور تقنتي غالبت ًا يترتبط الوااتع
المعاز بأجهاة كمبيوتر يمكن ارتداؤها؛ أو أجهاة ذكية يمكن حملها".
وتضتتيف الخليفتتة ( )2010أن مصتتطلح الوااتتع المعتتتاز يشتتير علتتى عمكانيتتة دمتتتج
المعلوماأ االفتراضتية متع العتالم التوااعي؛ فعنتد ايتام شتخص متا باستتخدام هتذه
التقنية للنظر فتي البيئتة المحيطتة متن حولته فتإن األجستام فتي هتذه البيئتة تكتون
ماودة بمعلوماأ تسبح حولها وتتكامل مع الصورة التي ينظر عليها الشخص.
وفتتتي ضتتتوط التعتتتاريف الستتتابقة تعتتترف الباحيتتتة الوااتتتع المعتتتاز وتطبيتتتق أروزمتتتا
Aurasmaعلى النحو التالي:
الواقــع المعــزز ( : (ARنظتتام تكنولتتوجي جديتتد يستتمح بإدختتا محتويتتاأ افتراضتتية
(فيتتديوهاأ شتترح الطالبتتاأ) علتتى الوااتتع الحقيقتتي (مقتترر الرياضتتياأ للصتتف اليال تث
اليانوي-المستوى الخامس) من خال تطبيق أروزما ( (Aurasmaبهدف تعايتا مقترر
الرياضياأ بشروحاأ الطالباأ التي تيري المشتاهد لمقترر الرياضتياأ للصتف اليالتث
اليانوي ( المستوى الخامس).
تطبيق أروزوما : Aurasmaهو أحد تطبيقاأ األجهاة الذكية التي تخدم تقنية الوااتع
المعاز؛ يتم من خالله ربط فيديوهاأ شرح الطالباأ بأميلة مقرر الرياضياأ للصتف
اليالث اليانوي (المستوى الخامس)؛ بحيث يستطيع أي متابع للقناة الخاصتة بالتجربتة
توجيه كاميرا الجهاز الذكي عبر تطبيق أروزما على أحد أميلة مقرر الرياضياأ للصف
اليالث اليانوي (المستوى الخامس)؛ وسيظهر له شرح أحد الطالباأ لذلك الميا .
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أداة التجربة:
تتم توزيتتع استتتبيان مفتتتوح معتد متتن ابتتل الباحيتتة علتى العينتتة ( 31طالبتتة) لتقيتتيم
تجربة شرح طالباأ الصف اليالث اليانوي (المستوى الخامس) لمقرر الرياضتياأ عبتر
تقنية الوااع المعاز تطبيق.)Aurasma).
مدة التجربة:
تم تطبيق التجربة خال الفصتل الدراستي األو لعتام 1438هتت لمتدة شتهرين (متن
منتصف شهر صفر على منتصف ربيع الياني 1438هت)
المصداقية واالعتمادية ألداة التجربة
المصداقية (:)Credibility

يستتتخدم مصتتطلح المصتتدااية مقتتابال لمصتتطلح الصتتدم فتتي البحتتث الكمتتي (العبتتد
الكريم؛.)2012
ولتحقيق الصدم اطتبعت الخطواأ التالية:
 اتخذأ الباحية المالحظة الصفية أداة مساندة لجمع البياناأ. طو الفترة الامنية في تنفيذ التجربة؛ حيث امتدأ على ارابة ( )50يوم وهي متدةكافية للحصو على تصور واضح عن شرح طالباأ.
 ععادة عترض االستتبيان مترة أخترى علتى الطالبتاأ للحصتو علتى متا يؤكتد صتدمبياناأ االستبيان.
االعتمادية ):)Dependability
يستخدم هذا المصطلح في مقابل مصطلح اليباأ في البحث الكمتي؛ فاليبتاأ يعنتي
أنه لو أعيد األداة فتي الظتروف نفستها ستيحقق نتتائج مشتابهة؛ عال أن مفهتوم ععتادة
تطبيق البحث يعد عشكالية فتي البحتث الكيفتي (العبتدالكريم؛ .)2012ولتعايتا ذلتك
تمت الكتابة التفصيلية إلجراطاأ تطبيق التجربة وتحليلها والوصو على النتائج.
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إجراءات وآليات تطبيق التجربة علميا:
 -1تم حضور المعلمة لتدورة الوااتع المعتاز فتي التعلتيم متدة ثالثتة أيتام؛ ومتن ثتم
انبيقت فكرة التجربة.
 -2تم شرح فكرة التجربة للطالباأ؛ بحيث تم تكليف كل طالبتة متن طالبتاأ الصتف
اليالتتث اليتتانوي بشتترح عحتتدى أميلتتة المقتترر عبتتر تقنيتتة الوااتتع المعتتاز (تطبيتتق
)Aurasma
 -3تتم عنشتاط انتاة مشتتركة بتين المعلمتة وطالباتهتا فتي تطبيتق  Aurasmaتحتت
مسمى (.)Manayer3th
 -4تم تدريب الطالباأ على طريقة استخدام تطبيتق Aurasmaفتي تكتوين الوااتع
المعاز لمقرر الرياضياأ للصف اليالث اليانوي خال حصتة دراستية؛ وعرشتادهن علتى
شرح الخضير ( )2015في حا واجهن صعوبة في التنفيذ.
 -5تم تنسيق توزيع أميلة المقرر بين الطالباأ وترك الخيار لهن فتي اختيتار األميلتة
المناسبة لهن مع مراعاة عدم تكرارها من ابل طالبة أخرى.
 -6بدأ التنفيذ من ابل الطالباأ وذلك بإنشاط مقاطع فيديو لشرح األميلة بأصتواتهن
ومن ثم تعايا ذلك الفيديو مع صورة الميتا الموجتود فتي مقترر الرياضتياأ للصتف
اليالث اليانوي عبر تطبيق ()Aurasma

 -7تتتم تقتتويم مشتتاريع الطالبتتاأ متتن ابتتل المعلمتتة وتقتتديم التغذيتتة الراجعتتة لهتتن
وتعاياهن ومعالجة الصعوباأ التي واجهتهن أثناط التنفيذ.
 -8تتم توزيتع االستتبانة المفتوحتة علتى الطالبتاأ الستقصتاط وجهتة نظترهن حتو
التجربة.
 -9ععادة عرض االستبياناأ على الطالباأ إلضافة وحذف عجابتهن.

 -10تتم نشتر التجربتة عبتر وستائل التواصتل االجتمتاعي وعتاحتة الفرصتة لآلخترين
االستفادة من شرح مقرر الرياضياأ للصف اليالث اليانوي – المستوى الخامس.
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آلية تحليل البيانات
عرف العبدالكريم ( )2012تحليتل البيانتاأ بأنته "تنظتيم البيانتاأ وتفحصتها بطترم
تستتمح للباحتتث أن يتترى األنمتتاط أو يحتتدد الموضتتوعاأ المحوريتتة (التتتي تبتتتدل شتتيئا
فشيئا)؛ أو يكتشف العالااأ أو يبني التوضيحاأ أو يعمل التفسيراأ أو يقدم النقتد أو
يوجد النظرياأ؛ وغالبا ما يشتمل تركيب وتقويم وتفسير وتصنيف وطترح فرضتياأ
ومقارنة وعيجاد أنسام".
ومرأ عملية تحليل البياناأ بالخطواأ التالية:
 -1تنظتتيم البيانتتاأ :حيتتث نظمتتت الباحيتتة بيانتتاأ االستتتبيان علتتى مستتتنداأ وورد
Microsoft Word؛ وابتدأأ بتحليتل البيانتاأ متع بدايتة هتذه الخطتوة؛ باإلضتافة علتى
تسجيل المالحظاأ الصفية؛ حيث يرى العبد الكريم ( )2012أنه كلما بدأ الباحث فتي
التحليل المبدئي مبكرا كان ذلك أفضل؛ حيث عن ذلك يجعل البياناأ أكير ثراط.

 -2تتال ذلتك مرحلتة تصتنيف البيانتاأ باستتخدام الترميتا المفتتوح )(Open Coding
ويقصد به كما ذكره ستراوف وكوربين (1999 /1990؛ ص" )67هي المرحلة التي
يتم من خاللها كل من تصنيف البياناأ؛ وامتحانها؛ وصياغتها في مفاهيم؛ ووضتعها
في فئاأ"؛ حيث رماأ الباحية البياناأ التي جمعتها برمتوز؛ واستتخدمت تلتك الرمتوز
عناوين للمعلوماأ التي تحتويها بياناأ المجموعة التتي رأأ أنهتا ذاأ معنتى؛ وكانتت
وحدة التحليل هي الجملة تامة المعنى.
 -3تم ععادة اراطة البياناأ وتسجيل المالحظاأ لايادة اكتشتاف المايتد متن األشتياط
الجديدة في البياناأ.
 -4اطنتقتتل علتتى الترميتتا المحتتوري ((Axial Codingويعرفتته ستتتراوف وكتتوربين
(1990/1999؛ ص  )109بأنه "مجموعة اإلجراطاأ التي من خاللها يتتم ععتادة وضتع
البيانتتاأ متترة أختترى متتع بعتتض بطتترم جديتتدة بعتتد الترميتتا المفتتتوح" .حيتتث أوجتتدأ
الباحية عالااأ وعمل مقارناأ بين مجموعاأ البياناأ؛ بحيث حددأ الباحيتة األنمتاط
واألنسام التي تكونت من الترميا المفتوح.
 -5اطنتقتل علتى الترميتا االنتقتائي Selective Codingويعرفته ستتراوف وكتوربين
(1990/1999؛ ص )131بأنه "عملية اختيار الفئة المحورية بطريقة منظمتة بحيتث
يتم ربطها بالفئاأ األخرى والتحقق من تلك العالااأ" .حيث تم صياغة تلك األنماط
واألنسام على شكل نتائج للبحث؛ تدعمها األنسام التي ظهرأ وتشكلت من خال
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الترميا المفتوح في عملية التصنيف.
 -6التحقق من النتائج؛ تم التأكد بعد صياغة النتائج أن متا توصتل عليته بعتد مراحتل
الترميا المختلفة ال يوجد في البيانتاأ األساستية متا ينااضتها؛ أو يحتتم ععتادة النظتر
فيما توصل عليه؛ وأنها جاطأ متسقة مع األدب النظري.
نتائا التجربة ومناقشتها وتفسيرها:
توزيتتع استتتبيان مفتتتوح علتتى الطالبتتاأ لتقيتتيم تجربتتة شتترح طالبتتاأ الصتتف اليالتتث
اليتتانوي (المستتتوى الختتامس) لمقتترر الرياضتتياأ عبتتر تقنيتتة الوااتتع المعتتاز تطبي تق
Aurasmaوكانت العينة  31طالبة؛ وسيتم تحليل النتائج كيفيتا حيتث يعترف الغريتب
(2012؛ ص )125المنهج الكيفي بأنه "وصف حالتة اجتماعيتة معينتة أو حتدب معتين
وتقديم فهم شمولي عن الحالة أو الحدب وهذا الوصف يعتمد علتى التنص أكيتر متن
اعتماده على األراام".

وكانت النتائا على النحو التالي:
كان السؤا األو "ما تقييمك لتجربة شرح مقرر الرياضياأ للصف اليالتث اليتانوي –
المستوى الختامس عبتر تقنيتة الوااتع المعتاز (تطبيتق )Aurasmaا "وجتاطأ النستب
المئوية والتكراراأ على النحو التالي:
المستوى

التكرار

النسبة المئوية

ممتاز

9

%29

جيدجدا

14

%45

جيد

8

%26

ضعيف

0

%0

المجموع

31

%100

كان تقييم نصف الطالباأ للتجربة في مستوى جيدجدا بنسبة %45؛ واد يعتود ذلتك
للصعوباأ التي واجهتها الطالباأ في تنفيتذ التجربتة وهتي تعتد أحتد التحتدياأ التتي
تواجه الوااع المعاز من الحاجة على خبراط فنيين لمعالجة ميل تلتك الصتعوباأ .لكتن
فتتي المجمتتل نالتتت هتتذه التجربتتة ععجتتاب الطالبتتاأ حيتتث لتتم تستتجل عحتتداهن تقيتتيم
ضعيف للتجربة؛ وهذا مؤشر جيد على استحسان الطالباأ فكرة التجربة.
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 مشاعر الطالبات بعد تنفيذ التجربة:وجه للطالباأ سؤا " كيف كتان شتعورك عنتدما طلتب منتك شترح مقترر الرياضتياأ
للصتتف اليالتتث اليتتانوي – المستتتوى الختتامس عبتتر تقنيتتة الوااتتع المعتتاز (تطبيتتق
(Aurasmaا "
تفتتاوأ شتتتعور الطالبتتاأ عنتتتدما طلتتب متتتنهن تنفيتتذ التجربتتتة باستتتخدام تطبيتتتق
Aurasmaما بين مشاعر الخوف والتوتر والقلق من تقديم التجربة حيث االت عحتدى
الطالباأ" :كنت القة بشأن كيتف ستيكون الفيتديو وكيتف أصتوره وهتل ستوف تتنجح
معي من المحاولة األولى أم الا"؛ أخترى االتت " :كنتت خائفتة متن عتدم اتدرتي علتى
توصيل الفكرة للطالباأ"؛ وبين مشاعر اإلعجاب والحماف بالتجربة حيث االت عحتدى
الطالباأ" :كنت متحمسة للغايتة عنتدما طلتب منتا تنفيتذ التجربتة باستتخدام تطبيتق
Aurasma؛ فهذه فكترة جديتدة علينتا؛ لتذا لتم تكتن ردة فعلتي ستوى التطلتع لتذلك"؛
وأخرى االت" :كان يقودني الحماف للتجربة ومساعدة الطالب الخرين"؛ وأكتدأ ذاأ
الفكرة طالبة أخرى بقولها" :أحببت الفكرة ألنها جديدة ومفيدة على نحو واسع".
وعند سؤالهن عن مشتاعرهن بعتد تقتديم التدورة التدريبيتة لهتن متن ابتل المعلمتة
وتوضيح خطواأ التجربة لهن عمليا؛ أجمع غالتب الطالبتاأ أن األمتر بتدا لهتن بشتكل
أسهل مما تواعنه حيث االت عحداهن " :كانت طريقة استخدامه أسهل ممتا تواعتت"؛
واألخرى االت" :أصتبحت أشتعر أنتي أستتطيع ععتداده الن"؛ لكتن الزا لتدى بعضتهن
مخاوف من تطبيق التجربة؛ حيث االت عحداهن في عجابة لهذا السؤا  " :فيه نوع متن
الحماف ولكن الخوف من تنفيذ الشرح وعيصتا المعلومتة بأستلوبي" .وكتبتت عحتدى
الطالبتاأ" :اتضتح لتي أن استتخدام التطبيتق ( )Aurasmaستهل وبستيط وواضتح وال
يوجد أي صعوباأ فيه عال الوات المحدد للفيديو وهي اصيرة جدا تقيد الطالبتاأ فتي
الشرح" فقد كان هذا أحد التحدياأ التي واجهتها الطالبتاأ فتي تنفيتذ التجربتة .وممتا
لفت النظر في مشاعر الطالباأ أثناط التنفيذ اتو عحتداهن" :فهمتت المطلتوب ولكتن
حينما عدأ للمنا نستيت متا االتته المعلمتة؛ لكنتي استتمريت فتي المحاولتة وستألت
صديقاتي وساعدوني" ؛ وكان هذا التعتاون مطالحظتا داختل الصتف متن حيتث استتعانة
الطالباأ باميالتهن في تنفيذ التجربة؛ وكان هذا أحد ماايتا الوااتع المعتاز متن رفتع
مستوى التعاون كما أشارأ له عالم (.)2015
وأجمع غالبية الطالباأ على مشاعرهن بعد انتهاط تنفيذ التجربة متن اتبلهن بتالفخر
والسعادة بهذا اإلنجاز الذي ادمنته حيتث االتت عحتداهن" :شتعرأ بتالفخر أننتي امتت
بعمل على أكمل وجه"؛ وأخرى االت" :شعرأ بالراحة والفخر باإلنجاز والفرح ألن
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المشروع مفيد لآلخرين"؛ وعحداهن االتت" :شتعور جميتل أنتي خضتت تجربتة جديتدة
وسهلة"؛ ورابعة تقو " :كنت سعيدة ومرتاحة جدا وخصوصتا أن المعلمتة أثنتت علتى
عملي"؛ يد اولها "خصوصا أن المعلمة أثنت على عملي" على أن التعايا المقدم من
المعلمة علتى جهتودهن لته دور فتي عحساستهن بتلتك المشتاعر اإليجابيتة .فتي حتين
اختلط لدى بعضهن مشاعر القلتق متع مشتاعر الفترح واإلنجتاز حيتث االتت عحتداهن:
"شعور رائع أننا تمكنا من عفادة غيرنا من الطالباأ وفي نفس الواتت شتعور بتالقلق
هل الطالباأ سيفهمن فكرتي أم الا!"
وفتتي الجتتاط اليتتاني متتن االستتتبيان وجتته ستتؤالين للطالبتتاأ عتتن عيجابيتتاأ وستتلبياأ
التجربة من خال ممارستهن لها؛ انقسمت اإليجابياأ على محورين:
المحور األول :إيجابيات تطبيق (  )Aurasmaذاته.
ذكر الطالباأ عدد من الماايا للتطبيق ذاته وهي كالتالي:

 -1فكرة جديدة تواكب العصر.
 -2سهولة استخدامه وبساطته.
 -3يساعد على تطوير التعليم.
 -4يمكن االستفادة منه في كيير من المجاالأ.

فقتتد دارأ أجوبتتة الطالبتتاأ حتتو أحتتد ماايتتا الوااتتع المعتتاز وهتتو كمتتا ذكرتتته عتتالم
( )2015من رفع مستوى حافا الطالب نحو التتعلم .فقتد ستاهمت هتذه التجربتة علتى
رفع دافعية الطالباأ نحو التعلم كونها من األفكار الجديدة في التعليم.
المحــور الثــاني :إيجابيــات التجربــة (شــر المقــرر عبــر تقنيــة الواقــع المعــزز (تطبيــق
:)Aurasma
تبلورأ عجاباأ الطالباأ عن عيجابياأ التجربة في المستاعدة علتى الفهتم حيتث أجمتع
عدد من الطالباأ علتى " مستاعدة الطالبتاأ علتى فهتم التدروف التتي لتم يستتطيعوا
فهمها"؛ "مساعدة الطالب الخرين على فهم األفكار وتسهيل المنهج"؛ "شرح األميلتة
بشكل مبسط"؛ "يتيح للطالبة فهم المسألة بطريقة مختلفة"؛ "الفهتم يكتون أستهل
من شرح الطالبة" ؛ وهذا مؤشر علتى تحقيتق التجربتة ألهتدافها متن المستاعدة علتى
استيعاب المقرر وهذا أحد ماايا الوااع المعاز كما ذكره رادو ( )Radu,2014من
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زيادة فهم المحتوى .وأشارأ الحسيني ( )2015على أن تقنية الوااع المعاز تفيد عنتد
تدريس بعض المفاهيم الصعبة فتي بعتض المتواد الدراستية .كمتا حققتت التجربتة
تفعيل تعلم األاران وتعايا دور المشاركة المجتمعية متن عمكانيتة استتفادة الطتالب
الخرين من الشرح وهذا ظاهر من أاوا الطالباأ المدونة مستبقا ويحقتق النظريتة
االجتماعية.
وساعدأ التجربة على تحقيق عدد من األهداف التدريسية على رأستها :التعلتيم غيتر
المتاامن حيتث اتا الطالبتاأ" :يستتخدم كمرجتع فتي االختبتاراأ النهائيتة"؛ "يستاعد
الطالباأ الذين غابوا في درف معين ولم يفهموه"؛ "يقتوم بمستاعدة الطتالب التذين
لم يفهموا الشرح في المدرسة"؛ فقد ساهم شرح المقترر عبتر تقنيتة الوااتع المعتاز
(تطبيق Aurasmaعلى مستاعدة الطتالب علتى استتيعاب المقترر ختارج أستوار الصتف
الدراسي ويكون بذلك حقق أحد ماايا الوااع المعتاز التذي ذكرتته عتالم ( )2015متن
زيادة مستوى التعلم الذاتي.

وساهمت التجربة في تحقيق التعلم البنتائي عتن طريتق تعلتم األاتران وهتذا ظتاهر
من اولهن" :الفهم يكون أسهل من شترح الطالبتة"؛ "شترح األميلتة بشتكل مبستط"؛
"يتتيح للطالبتة فهتم المستألة بطريقتة مختلفتة"؛ وهتذا يستاهم فتي تفعيتل تمحتور
التعليم حو الطالب وهذا ماذكرته عالم ( )2015من أن الوااع المعاز يجعتل التتعلم
متحور حو الطالب.
وساعدأ التجربة على تحقيق التعلم المتمايا وعن لم يكتن أحتد أهتداف التجربتة فتي
البداية؛ لكن أظهر بعتض الطالبتاأ المتميتااأ (فتوم المتوستط) رغبتتهن فتي شترح
أميلة من دروف اادمة وتم عتاحة الفرصة لهن فتي ذلتك بترغم تختوف المعلمتة متن
عدم عجادتهن لشترح أميلتة لتم يتتم عرضتها بعتد؛ واتد تمكتن الطالبتاأ متن تقتديم
شتتروحاأ واضتتحة لتلتتك األميلتتة؛ وبنتتاطا علتتى ذلتتك تتتم استتتخدام شتتروحاأ الطالبتتاأ
لدروف اادمة لتحقيق "التعلم المقلوب".
واتتد ستتاعدأ هتتذه التجربتتة المعلمتتة علتتى تقتتويم االستتتيعاب المفتتاهيمي للمفهتتوم
الرياضي الذي شرحته الطالبة عبر تطبيق Aurasma؛ وتقتديم التغذيتة الراجعتة لهتا
من تعايا أو تصحيح ألخطائها وهذا يظهر متن اتو عحتدى الطالبتاأ " :كنتت ستعيدة
ومرتاحة جدا وخصوصا أن المعلمة أثنت على عملي".
ومن الناحية الوجدانية ساهمت التجربة في تعايا روح التعتاون بتين الطالبتاأ ستواط
في تنفيذ التجربة من حيث استشارتهن لبعضهن عن أفضل برامج تسجيل الفيديو؛

663

؛ ومساعدتهن لبعضتهن فتي عمليتة ربتط الفيتديو بتالمقرر عبتر تطبيتق Aurasma
والمشاكل التي واجهتهن في ذلك؛ حيث االت عحداهن" :فهمت المطلوب ولكتن حينمتا
عدأ للمنا نسيت ما االته المعلمة؛ لكني استمريت في المحاولة وسألت صتديقاتي
وساعدوني" .باإلضافة على ععجابهن بفكرة التجربة ورغبتهن في التعتاون ومستاعدة
الطالباأ األخرياأ وهذا ظاهر من مشاعرهن المدونة سابقا.
يضاف على ذلك على أن التجربة ساعدأ على اكتشاف ادراأ الطالباأ سواط من ناحية
الشتترح أو متتن ختتال مهتتاراأ الطالبتتاأ التققنيتتة حيتتث االتتت عحتتداهن عتتن عيجابيتتاأ
التجربة" :اكتشاف مهاراأ الطالباأ"؛ وهذا عاز من ثقة الطالباأ بذواتهن حيث االتت
عحداهن بعد انتهاطها من تنفيذ الشرح "شعرأ بالتقدير لنفستي" .ويكتون بتذلك تتم
تحقيق أحتد ماايتا الوااتع المعتاز كمتا ذكرتته عتالم ( )2015متن زيتادة القتدرة علتى
االبتكار ورفع مستوى الوعي واألصالة بين الطالب.
وساهمت هتذه التجربتة فتي تحقيتق المتعتة والتشتويق؛ بحيتث دفتع الطالبتة الشتوم
والمتعة لستماع شترح زميالتهتا وتقتويمهن متن حيتث اتدرتهن علتى الشترح توصتيل
المعلومة لها؛ وهذا كان مالحظا للمعلمة داختل الصتف .ويعتد ذلتك أحتد ماايتا الوااتع
المعاز الذي ذكرته عالم ( )2015من زيادة انتباه تركيا الطالب نحو الموضوع وجعل
العملية التعليمية أكير متعة وتشويق.
وفي الجانب الخر ااتصرأ سلبياأ التجربتة متن وجهتة نظتر الطالبتاأ علتى تطبيتق
Aurasmaذاته من حيث او أغلبهن "ال أستطيع ربط فيديو طويل" وكتان هتذا أحتد
الصعوباأ التي واجهت الطالباأ من عدم عمكانيتة ربتط فيتديو مطتو بتالمقرر واتد
يعود ذلك ألن تطبيق Aurasmaمجاني؛ لذلك تعذر شرح بعض األميلة التتي تحتتاج
لشرح مطو ؛ واد واجه الطالباأ صعوباأ تقنية ميل "صعوبة ربط الفيديو ورفعته"
وهذا يعد أحد تحدياأ الوااع المعاز المتذكورة فتي الموستوعة الحترة (ويكبيتديا) متن
الحاجة على خبراط فنيين؛ كما ذكر الطالباأ أن "ضعف االنترنت" كتان عتائق لهتن فتي
بطط تحميل الفيديو وعرضه؛ فالوااع المعاز يحتتاج علتى سترعة انترنتت عاليتة؛ واتد
ذكتتر بعتتض الطالبتتاأ علتتى صتتعوبة " االستتتمرار فتتي توجيتته الكتتاميرا نحتتو الكتتتاب
لمشاهدة الشرح واد يتواف عرض الفيديو عنتد التحترك"؛ باإلضتافة علتى " ال يمكتن
تكبير حجم الفيديو عند العرض"؛ وهذه التحدياأ ستتالشى في مستتقبل األيتام متع
التقدم التكنولوجي والتقني.
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وفي ختام االستبيان تم سؤا الطالباأ " هل تعتقدين أنتك ستستتفيدين متن شترح
المقرر عبر تقنية الوااع المعاز (تطبيق )Aurasmaا وضحي عجابتتك"؛ أجمتع غالبيتة
الطالباأ على اولهن " :نعم"؛ حيث الن" :نعم؛ فميال عذا لم أفهم متع األستتاذة فقترة
أعود للبرنامج وأفهمها؛ وأتمنى أن تتكرر التجربة الفصل الدراسي الياني"؛ "بتالطبع؛
فتتإن غابتتت طالبتتة أو لتتم تفهتتم جائيتتة تستتلط الكتتاميرا عليهتتا وتستتتفيد متتن شتترح
زميالتهتتا"؛ "نعتتم؛ فعنتتدما أشتترح علتتى تطبيتتق Aurasmaأكتتون اتتد فهمتتت المتتنهج
وشتترحته؛ أي أننتتي استتتفدأ متتن الشتترح لنفستتي أوال ثتتم استتتفاد منتتي زميالتتتي
الطالباأ" ؛ وهذا دليل على استتفادة الطالبتاأ متن شترح المقترر علتى مستتوى ذاتتي
وأيضا تسهيل الميا بلغتهن الخاصتة لتاميالتهن .فتي حتين رأى بعتض الطالبتاأ أن
االستعانة بشرح المقرر عبر تقنيتة الوااتع المعتاز (تطبيتق )Aurasmaستيكون فتي
حا واجهتهن صعوبة في المقرر حيث االت عحداهن" :يمكن اعتباره مرجتع للتدروف
الصعبة"؛ "ربما حسب األفكار غير المفهومة".
ويتضح ممتا ستبق؛ أن التجربتة التتي اتام بهتا الطالبتاأ نالتت ععجتابهن وحققتن متن
خاللها التتعلم البنتائي والنظريتة االجتماعيتة متن ختال تعلتم األاتران بتين بعضتهن
البعض؛ ومن خال نشر التجربة عبر وسائل التواصتل االجتمتاعي واستتفادة الطتالب
الخرين من شرح مقرر الرياضياأ للصف اليالث اليانوي – المستوى الخامس.
التوةيات:
يمكن أن تعد تجربة شرح طالباأ الصف اليالتث اليتانوي (المستتوى الختامس) لمقترر
الرياضتتياأ عبتتر تقنيتتة الوااتتع المعتتاز (تطبيتتق )Aurasmaمنطلقتتا لبحتتوب تربويتتة
مقترحة:
 -1أثر توظيف التعلم المقلوب عبر تقنية الوااع المعاز علتى االستتيعاب المفتاهيمي
للطالب ودافعيتهم للتعلم.
 -2أثر التعليم المتمايا عبر تقنية الوااع المعاز على االستيعاب المفتاهيمي للطتالب
ودافعيتهم للتعلم.

 -3تقنين استخدام الوااع المعاز كأداة من أدواأ التقويم البديل.
 -4أثر توظيف الوااع المعاز على القيم االجتماعية للطالب.
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تجربة استخدام الحقيبة الرقمية للمفاهيم الرياضية في تنمية مهارات
التعلم الذاتي في مادة الرياضيات لدى طالبات الصف األول المتوسط
بمحافظة خليص
محَمَّدٍ بِنِ إ ْبرَاهِيمَ الرَّايقِي
أَمَلُ ِبنْتُ ُ
مشرفة رياضيات (إدارة التعليم بمحافظة جدة – مكتب تعليم خليص)
المقدمة
مما ال شك فيه أن المفاهيم الرياضية تطعد اللبناأ األساسية لمنهج الرياضياأ؛ حيتث
تميل أحد أربع أساسياأ يتشكل منهتا جستد الرياضتياأ المتكامتل وهتي :المفتاهيم؛
العالااأ؛ المهتاراأ والخوارزميتاأ؛ واستتراتيجياأ وطترم حتل المستألة .لتذلك كانتت
أهمية تصميم مشاريع تساعد المتعلمة على استيعاب المفهوم بطريقة جاذبة وفتي
بيئة مريحة واستغال كافة اإلمكانياأ التقنية والتعلميتة فتي جعتل التتعلم ذا معنتى
للرياضتتياأ؛ ويعتتد مشتتروع الحقيبتتة الراميتتة للمفتتاهيم الرياضتتية استتتيمارًا أميتتل
للتوجهاأ العالمية في تعليم رامي علكتروني؛ وهو يأتي استتجابة لتطلعتاأ حكومتة
خادم الحرمين الشريفين؛ وتنفيذًا لسياسة التعليم في المملكتة التتي تؤكتد ضترورة
مواكبة التطور العلمي والتقني.
وفتتي الواتتت التتراهن ومتتع انتشتتار التقنيتتة والمعلومتتاأ بشتتكل كبيتتر بتتين طالباتن تا؛
أصبحنا أمام جيل يمكن أن نطلق عليه لقب الجيتل التذكي كونته متن دون شتك جتيالً
واعيًا بالتقنية الحديية بحكم استتخدامه للتكنولوجيتا فتي أبستط موااتف حياتته؛ لتذا
كلمتتا زادأ فرصتتة استتتخدام متتا تحبتته المتعلمتتاأ زادأ فرصتتة شتتغفهن فتتي حضتتور
الحصص الدراسية وتوسيع دائرة االستيعاب لديهن؛ عضافة علتى ذلتك أنته أصتبح متن
الضروري االنتقا من مرحلة التلقين على مرحلة التمكين ألبنائنتا وبناتنتا بمتا ينمتي
ال متن أن تقتودهم متع
ادراتهم وطااتاتهم؛ ويجعلهتم يقتودون المعرفتة التقنيتة بتد ً
ضرورة استغال اليبتاد فتي التعلتيم؛ واالستتفادة متن عمكاناتته؛ وهتذا ستوف يجعتل
معلماأ المدارف رائداأ في مجا التربية والتعليم.

تطعد الحقيبة الرامية برنامج تعليمي له القدرة على خلق أحداب تعليميتة بالمشتاركة
مع المتعلم مما يجعل التعلم بوساطتها يتم بصورة متسلسلة متدرجتة فتي خطتواأ
علمية مدروسة ومتتابعة؛ وهي حشد ألكبر ادر ممكن من الوسائط التقنية المفيتدة
في عملية التعلم والتي تساهم في الحصتو علتى االستتيعاب المفتاهيمي لمفترداأ
المقرر الدراسي.
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كما تتميا بأنها أداة لرفع مستتوى االستتيعاب المفتاهيمي لمفترداأ متادة الرياضتياأ
وتفعيل أميل للتوجهاأ العالمية في تعليم تقني علكتروني ومصدر خصب يعنى فتي
أحد محاوره بربط الرياضياأ بحيتاة الطالبتة كمتا يعنتى بتحستين مستتوى التحصتيل
الدراسي في المادة.
كمتتا أشتتار متتتولي علتتى أن (الحقيبتتة اإللكترونيتتة تتميتتا بأنهتتا :أداة لتقيتتيم األداط ف تي
الفصل؛ والمعارف؛ وبيئة تعليمية للمتعلمين تستاعد علتى اكتستاب بعتض المهتاراأ
العقليتتة والتقنيتتة؛ ووستتيلة ايمتتة للنهتتوض بيقافتتة المعلمتتين المهنيتتة والمعتتارف
والمهاراأ والتصرفاأ؛ وتنمية مهاراأ الطالب؛ واستخدام الحقائب اإللكترونية يتؤدي
على مايد من اإلنتاجية للتعليم والتعلم
والحقائب التعليمية اإللكترونية ذاأ التصميم الجيتد؛ بخصائصتها ومكوناتهتا؛ تتوفر
كافة شروط التعلم متن أجتل اإلتقتان؛ وتستتوعب النظتام الجديتد فتي التعلتيم-دمتج
تقنية المعلوماأ واالتصتا فتي التتدريس-وتستاهم فتي عنجاحته؛ وأصتبحت وستائل
مستخدمة داخل التعليم في جميتع أنحتاط العتالم؛ فهتي وستيلة تستاعد علتى التعلتيم
الذاتي؛ وتنمي مهتاراأ التفكيتر لتدى الطتالب؛ وهتذا متا أكتده هيتاتع وبهاتاتشتاريا
وريدوا ( 2007؛ Bhattacharya; Rayudu؛ )Heinrich
ونظرًا ألهمية الحقائب التعليمية اإللكترونية فقد أوصتت بعتض الدراستاأ بضترورة
استتتتخدامها لتنميتتتة مهتتتاراأ التفكيتتتر لتتتدى المتعلمتتتين فأوصتتتت دراستتتة كازيتتتانو(
)(Cassiano , 1999بضرورة استخدامها في الفصو الدراسية ألنهتا وستيلة فعالتة
لتقييم أداط الطالب وتنمية المهاراأ الرياضية وتنمية مهاراأ التفكير االبتكاري؛ كمتا
أفادأ دراسة ( ) Hung , 2006بأن هناك الكيير من الثتار التربويتة نتيجتة استتخدام
الحقيبة اإللكترونية داخل الفصو الدراسية؛ فهي أداة للتعلم الذاتي والتقييم ورفتع
الوعي باستخدام التكنولوجيا في التعليم؛ وأوصت دراسة تايلور وأولتدنو( Oldknow
); Taylor , 2004بتتدريس الرياضتياأ باستتخدام الحقائتب التعليميتة اإللكترونيتة
العتمادها على تكنولوجيا المعلوماأ واالتصاالأ).
تم اختيار برنامجين رئيسيين لعرض المشروع فتي صتورته العلميتة النهائيتة؛ ويعتد
برنتتامج الوااتتع المعتتاز  Aurasmaأحتتد هتتذه البتترامج وهتتو متتن البتترامج التعليميتتة
الحديية والوحيد عالميًا (حسب علم الباحية) التذي يمكتن متن خاللته دمتج المعلومتاأ
االفتراضية بالوااع الفعلي في مجا الرياضياأ.
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أمتتا البرنتتامج الختتر فهتتو برنتتامج Glogsterوهتتو أحتتد بتترامج تصتتميم أورام العمتتل
التفاعلية التقنية؛ حيث يمكن من عدراج عدد كبير الوسائط التقنية المساندة للتعلم؛
ويطعتتد هتتذا البرنتتامج متتن أكيتتر بتترامج ععتتداد الملصتتقاأ التعليميتتة تطتتورًا مقارنتتة
بتكاليفه المادية.
استخدمت الباحثة المنهجية التالية في التجربة:
أو ًلتتا :المتتنهج الوصتتفي :وذلتتك متتن ختتال الدراستتة النظريتتة للدراستتاأ التتتي تتنتتاو
الحقائب التعليمية التقنية وععداد اائمة بالمفتاهيم الرياضتية المحتددة ضتمن متنهج
الصف األو متوسط.
ثانيًا :المنهج شبه التجريبي :وذلك بتقسيم العينة علتى مجمتوعتين؛ تجريبيتة يطبتق
عليها المشروع وضابطة تدرف بالطريقة المعتادة.
متغيرات التجربة:

المتغير المستقل :التدريس بالحقيبة الرامية للمفاهيم الرياضية.
المتغيراأ التابعة :التحصيل الدراسي؛ االستيعاب المفاهيمي.
عينة التجربة:
تم اختيار عينة التجربة من طالباأ الصف األو متوسط؛ وتكونت من ( )135طالبة؛
تم تقسيمهن عشوائيًا على:

 المجموعة التجريبية :تكونت من ( )70طالبة؛ تعلمن بالحقيبة الرامية. المجموعة الضابطة :تكونت من ( )65طالبة؛ تعلمن بالطريقة المعتادة.أدوات التجربة:
 اختبار تحصيلي تم تنفيذه على عينة من مدارف المرحلة المتوسطة الصتف األومتوسط على مستتوى عدارة التعلتيم بمحافظتة جتدة وتحليتل النتتائج المترتبتة عليته
للواوف على أبرز المفاهيم الرياضية الخاطئة في مقرر الصف ايد الدراسة.
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 استطالع رأي تم فيه استطالع رأي الميدان التربوي على مستوى المملكتة لمعرفتةمتتدى تمكتتن المتخصصتتين متتن البتترامج التقنيتتة المقتتترح استتتخدامها فتتي المشتتروع
وأظهرأ النتائج أن  %79متن متخصصتي الرياضتياأ ال يملكتون الخبترة الكافيتة فتي
استتتخدام برنتتامج الوااتتع المعتتاز Aurasmaفتتي التعلتتيم؛ فتتي حتتين أظهتترأ نتتتائج
استتتطالع الراط علتتى نفتتس العينتتة أن  %88متتنهم ال يملكتتون الخبتترة الكافيتتة فتتي
استتتخدام برنتتامج Glogsterفتتي التعلتتيم؛ وبلتتف حجتتم العينتتة التتتي أجابتتت علتتى
االستطالع  177شخص
 استبانة تقييم للمحتوى الرامي والعلمي للمشروع في المدارف المطبقة.حدود التجربة:
 الحدود البشرية :تقتصر التجربة على عينة من طالباأ المرحلة المتوستطة الصتفاألو متوسط.
 الحدود المكانية :المدارف المتوسطة التابعة لمكتب التعليم بمحافظة خليص. الحدود الامانية :الفصل الدراسي األو من العام الدراسي 1438-1437ه. الحدود الموضوعية :تقتصر التجربة على مفاهيم كتاب الصف األو متوسط.خطوات تنفيذ التجربة:
 -1االطالع على نتائج االختباراأ التحصيلية على مستوى المملكة.

 -2اختيتتتار عينتتتة عشتتتوائية متتتن طالبتتتاأ الصتتتف األو متوستتتط وتقستتتيمهن علتتتى
مجموعتين ضابطة وتجريبية (بداية الفصل الدراسي األو للعتام الدراستي – 1437
1438ه)
 -3تطبيق اختبار تحصيلي ابلي على طالباأ المجموعتين (نهايتة الفصتل الدراستي
األو 1437- 1436ه)
 -4تطبيق الحقيبة الرامية للمفاهيم الرياضية على المجموعة التجريبية؛ وتتدريس
المجموعتتة الضتتابطة بالطريقتتة المعتتتادة ختتال الفصتتل الدراستتي األو – 1437
1438ه
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 -5تطبيق اختبار تحصيلي بعدي على طالباأ المجموعتين بانتهاط الفصتل الدراستي
األو للعام الدراسي 1438-1437ه
 -6دراسة وتحليل وتفسير النتائج.
 -7تقديم المقترحاأ والتوصياأ.
المشكلة

تحددأ مشكلة التجربة في ضعف مستوى التحصتيل الدراستي فتي متادة الرياضتياأ
وفق نتائج االختباراأ التحصيلية علتى مستتوى المملكتة؛ كمتا أظهترأ نتتائج دراستة
اام بتنفيذها اسم الرياضياأ بإدارة التعليم بمحافظة جتدة علتى عينتة متن طالبتاأ
الصتتف األو متوستتط الفصتتل الدراستتي األو لعتتام 1437-1436هتتت وجتتود ضتتعف
مفاهيمي لدى الطالباأ؛ واتضح في المرحلة األولى من الدراسة وجود أخطتاط بنستب
متفاوتة في المفاهيم الرياضية لكل فصل من الفصو اليالثة األولى التتي شتملتها
الدراسة من أصل أربعة فصو في مقرر الصف ايد الدراسة وفتق متا ورد فتي دليتل
الدراسة وهي كما يلي:
باإلضتتتافة علتتتى ذلتتتك
ضتتتتتتتتعف المتتتتتتتتوارد
التعليميتتة التتتي تعتتاز
أهتتتتتتداف المقتتتتتترراأ
الدراستتتية فتتتي بيئتتتة
الصتتتتتتتتف؛ ضتتتتتتتتعف
استتتتتيعاب المفتتتتاهيم
الرياضتتتتتتتية؛ نطتتتتتتتدرة
مصتتتتتتتتادر التتتتتتتتتعلم
الداعمتتة الستتتراتيجية
التتتعلم التتذاتي؛ تعلتتق
هتتذا الجيتتل بالتقنيتتة
ونتتتتتتتتدرة البتتتتتتتترامج
التعليمية العربية التي
تيير شغف المتعلماأ.
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هتتذا وأظهتترأ نتتتائج استتتطالع تتتم تنفيتتذه علتتى مستتتوى المملكتتة أن  %79متتن
متخصصي الرياضياأ ال يملكون الخبرة الكافية في استخدام برنتامج الوااتع المعتاز
Aurasmaفي التعليم؛ في حين أظهرأ نتائج استطالع الراط علتى نفتس العينتة أن
 %88منهم ال يملكون الخبرة الكافية في استتخدام برنتامج Glogsterفتي التعلتيم؛
وبلف حجم العينة التي أجابت على االستطالع  177شخص.
وللتصدي لهذه المشكلة والمشاركة فتي حلهتا اامتت الباحيتة باإلجابتة علتى الستؤا
التالي:
ما فاعلية استخدام الحقيبة الرقمية للمفاهيم الرياضية في تنمية مهارات الـتعلم الـذاتي
في مادة الرياضيات لدى طالبات الصف األول المتوسط؟
أسئلة الدراسة
حاولت الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية:

 -1ما أثر استخدام الحقيبة الراميتة للمفتاهيم الرياضتية فتي تنميتة مهتاراأ التتعلم
الذاتيا
 -2ما أثر استخدام الحقيبة الرامية للمفاهيم الرياضية على اتجاهاأ الطالبتاأ نحتو
مادة الرياضياأا
 -3هل ساهمت الحقيبة في تحقيق االستيعاب المفاهيمي لمفرداأ المقررا

 -4هل وجود حقيبتة راميتة لتعلتيم الرياضتياأ – باللغتة العربيتة – وستيلة تعليميتة
مساعدة للتعلما
األهمية:
القاط الضوط على دورنا كمتخصصتاأ اتجتاه مشتكلة ضتعف التحصتيل الدراستي فتي
مادة الرياضياأ.

تبصير المتخصصتين فتي كيفيتة االستتفادة متن اليتورة التقنيتة فتي معالجتة ضتعف
التحصيل الدراسي في مادة الرياضياأ.
عثراط الميدان التربوي بمحتوى يساهم في معالجة الضعف المفاهيمي فيها.
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وألن المعلمة عضوة متؤثر فتي مجتمعهتا؛ عليهتا تعلتق المتا فتي التقتدم المعرفتي
واالرتقاط العلمي واإلبداع الفكري واإلسهام الحضاري كان هتذا المشتروع وهتو ثمترة
تضتتافر جهتتود مخلصتتة استشتتعرأ دورهتتا المهتتم فتتي حتتل المشتتكلة ومخرجتتاأ هتتذا
المشروع يمكن تعميمها واالستفادة منها على مستوى المملكة وهي متاحة للتطبيق
دون أي ايود.
األهداف
الهدف العام:
تحسين البيئة التعليمية وتأهيلها وتهيئتها إلدماج التقنية والنمتوذج الرامتي للمتنهج
لتكتون بيئتتة الفصتتل والمدرستة بيئتتة محفتتاة للتتعلم .وعيجتتاد أدواأ مستتاندة لتنميتتة
مهتتارة التتتعلم التتذاتي متتن أجتتل تحقيتتق مستتتوى أعلتتى متتن التحصتتيل والتتتدريب
والمشتتاركة البنتتاطة فتتي حتتل مشتتكلة تتتدني مستتتوى التحصتتيل الدراستتي فتتي متتادة
الرياضياأ وضعف االستيعاب المفاهيمي فيها.
األهداف التفصيلية:
 )1معرفتة أثتر استتخدام الحقيبتة الراميتة فتتي التتدريس فتي تنميتة مهتاراأ التتتعلم
الذاتي.
 )2معرفة أثر استتخدام الحقيبتة فتي تنميتة اتجاهتاأ عيجابيتة نحتو متادة الرياضتياأ
لطالباأ الصف األو متوسط.
 )3تقديم أميله على كيفية تفعيل التطبيقاأ والبرامج العالمية في تحقيق األهتداف
التعليمية لتدريس الرياضياأ.
 )4تقديم المفاهيم الرياضية بطريقتة مبتكترة وجاذبتة محببتة للمتعلمتاأ ومواكبتة
التطوراأ العلمية والتقنية الحديية.
مصطلحات التجربة:

الحقيبة الرقمية (  : )Digital Portfolioحامة علكترونية ل عمتا تتضتمن النصتوص
والصور وعناصر الوسائط التعليمية منظمة على مواع علكترونتي أو علتى أي وستيط
علكتروني.
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المفاهيم الرياضية :فكرة مجردة تشير على مجموعة من العناصر التي تلتقي جميعهتا
في مجموعة من السماأ الممياة المشتركة.
التحصـيل الدراسـي  :Academic Achievementالتحصتيل الدراستي هتو محصتلة
التعلم وهو المدى الذي يحقق عنده الطالب أهدافه التعليمية.
برناما ( Aurasmaبرنامج الوااع المعاز) تقنية واعتدة تعمتل متن ختال التدمج بتين
الوااع االفتراضي بما يوفره من عمكانياأ غير محدودة؛ والبيئتاأ الوااعيتة متن ختال
تقنياأ وأساليب خاصة؛ في عام  2008بدأ ظهتور التطبيقتاأ الناالتة للوااتع المعتاز
خصوصًا في مجا الخترائط والتواصتل االجتمتاعي؛ وبشتكل أكيتر تقتدمًا فتي مجتا
الطب والمجا العسكري؛ في حين أن تطبيق تقنية الوااع المعاز في التعلتيم متازا
في بدايته.
برناما  Glogsterوهو نظام يتيح لك عنشاط ملصتقاأ فالشتية متكاملتة حيتث يتوفر
للمستخدم عمكانية عنشاط صفحاأ تسمى  Glogويمكتن أن تحتوي نصتوص مكتوبتة
وصور وصوتياأ ومواد فيديو يتم رفعها من الجهاز مباشترة متع االختيتار متن مكتبتة
واسعة اإلطاراأ والديكوراأ؛ ومن مميااته أنه يسمح بإنشاط حساب للمعلم والطالب
وكذلك عنشاط فصو افتراضية تتسع على ما يقارب  200طالب واألهم متن ذلتك هتو
عمكانية ععداد وراة عمل علكترونية تحتوي على وستائط متعتددة وهتو يعتبتر وستيلة
رائعة لتشجيع الطالب على الكتابة والتحدب واإلبداع باستخدام التكنولوجيا.
برنـاما  Hologramالتصتوير التجستيدي أو التجستيمي هتو تصتوير ثالثتي األبعتاد
يسجل الضوط المشتت من جسم ليعطتي شتكل هتذا الجستم يطفتو كمجستم ثالثتي
االبعاد حيث ينتقل الضوط والصور من مكانه ليعرض في الجانب الخر.
برنـاما  Geogebraوهتتو برنتامج مبنتتي علتى المعتتايير العالميتة للرياضتيّاأ داعتتم
للمنهج المعتمد من وزارة التعليم وليس بديالً عنه؛ مصتمم بطريقتة تمكّتن الطالتب
من تطوير فهتم عميتق للنظريتاأ والحقتائق الرياضتيّة متن ختال التطبيتق العملتي؛
واكتشاف المفاهيم بنفسه؛ والبرنامج عبارة عتن مجموعتة متن األدواأ التتي تستهم
في عكساب الطالب المهاراأ الرياضيّة؛ يشمل البرنامج كافة المعيناأ الالزمتة لجعتل
عملية التعلّم سهلة وشيقة حيث يبني الطالب باستتمرار علتى تعلمته الستابق؛ وهتذا
يتوافق تماماً مع المنحى البنائي للتعلّم.
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رمــوز الشــفرات  Baracodeوهتتي تمييتتل ضتتوئي لبيانتتاأ اابلتتة للقتتراطة متتن ابتتل
الحاستتوب ميتتل األراتتام والحتتروف ثنائيتتة األبعتتاد؛ ويمكتتن أن نطلتتق عليهتتا الرمتتوز أو
الشفراأ الخيطية أحادية البطعد.
التعلم الذاتي :هو عملية تهدف على زيتادة اتدرة الطالتب علتى تحمتل المستؤولية فتي
تعلمتته؛ ومستتاعدته ليصتتبح متعل ًمتتا مستتتقلًا؛ ستتواط بتوجيتته مباشتتر أم غيتتر مباش تر؛
وتاويده بأساليب التفكير؛ وبناط اتجاهاأ عيجابية نجو استقاللية العمل الذهني.

مهارات التعلم الذاتي :القتدرة علتى تحقيتق التواصتل متع الخترين والتعتايع معهتم
واالبتكار واالبداع؛ واتخاذ القراراأ المناستبة للتتعلم بغترض تحقيتق النجتاح وتنميتة
شعور الفرد بقيمته الذاتية وادرته على التكيف مع الظروف المتغيترة واإلستهام فتي
األمور التي تتصل بمتا يتعلمته الشتخص فتي مجتمعته التذي يعتيع فيته ودوره فتي
ذلك.
االســتيعاب المفــاهيمي :يعتترف االستتتيعاب المفتتاهيمي فتتي الرياضتتياأ متتن ختتال
المظاهر الستة للفهم وهي :التوضيح :أي يقدم مبرراأ مدعمة للظتواهر والحقتائق
والبياناأ؛ التفسير :أي يقدم معنى لما حدب؛ التطبيق :أي يستتخدم المعرفتة بشتكل
فعتتا فتتي ظتتروف جديتتدة؛ اتختتاذ المنظتتور :تقتتديم وجهتتة نظتتر نقديتتة؛ المشتتاركة
الوجدانية :القدرة المتعلمة لمعرفة العالم من وجهة نظر شخص خر والمعرفتة عتن
الذاأ :تي يدرك تأمالته وعاداته الشخصية التي تكون فهمه أو يعواه.
تنفيذ التجربة
مما سبق انبيقت فكرة المشتروع فتي محاولتة جتادة للمستاهمة الفاعلتة فتي معالجتة
المشكلة متن ابتل فريتق علمتي متخصتص فتي متادة الرياضتياأ؛ مميتا فتي المتادة
العلمية ومحترف في استخدام التقنية.
خطوات التنفيذ في الميدان:
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تم اختيار فريق عمل متمكن علميًا وتقنيًا على مستتوى المملكتة كخطتوة أولتى فتي
تحقيق أهداف المشروع؛ وحيث أن التدريس الفعا يتطلب التخطتيط الجيتد ويشتمل
ذلتتك اختيتتار األنشتتطة المناستتبة واالستتتراتيجية التدريستتية المستتاندة والتتتي تضتتمن
اندماج المتعلمين وتحقيق األهداف المنهجية للمقرر الدراسي.
وممتتا ال شتتك فيتته أن الوستتائل التعليميتتة تستتهم بتتدور رئتتيس فتتي عمليتتتي التتتعلم
والتعلتيم حيتث تلعتب دورًا جوهر ًيتتا فتي عثتراط العمليتة التعليميتتة؛ عليته اتام الفريتتق
بتصميم محتوى رامي لمقرر الصف األو متوسط في مادة الرياضياأ والعمل علتى
تحويل كتاب الطالبة على كتاب تفتاعلي يتدعم عمليتة التتعلم التذاتي ويتربط المتادة
العلمية المجردة بوااع حياة الطالبة من خال ععتداد مقتاطع علميتة وثائقيتة تفاعليتة
تعاز استيعاب المفاهيم؛ هذا واد تم ععتداد أورام عمتل تفاعليتة علكترونيتة تتترابط
من خاللها المفاهيم الرياضية السابقة بالجديتدة ويتكامتل المفهتوم الرياضتي فيهتا
بشكل يحقق أهداف مصفوفة المدى والتتابع لمادة الرياضياأ للمناهج المطورة.
وحيث أن ادرة المتعلم تطقاف في مجا الرياضياأ بقدرته على حتل مستائلها والتتي
تحتتتاج بتتدورها علتتى توظيتتف أميتتل للقتتوانين والمبتتادل الرياضتتية التتتي تستتاعد فتتي
الوصتو للحلتو فقتد حترص فريتق العمتل علتى عنتتاج مقتاطع رياضتية تركتا علتتى
استتتيعاب المفهتتوم والتأكتتد متتن تحقتتق الهتتدف بطتترح عتتدد متتن التتتدريباأ الرياضتتية
ماودة بشرح متكامل لكيفية الحل وطرم التفكير في المشتكلة مستتخدمًا فتي ذلتك
عتتدد متتن البتترامج التقنيتتة والتعليميتتة التتتي أوصتتت بهتتا المقتتاالأ العلميتتة فتتي مجتتا
التعليم اإللكتروني.
المفاهيم التي شملتها التجربة:

الخطتتواأ األربعتتة لحتتل المستتألة  /القتتوى واألستتس  /ترتيتتب العمليتتاأ  /المتغيتتراأ
والعباراأ الجبرية /المعادالأ /خصائص عالمة المساواة /المعادالأ والدوا  /األعتداد
الصحيحة /القيمة المطلقة/مقارنة األعتداد الصتحيحة وترتيبهتا/المستتوى اإلحتداثي
/جمع األعتداد الصتحيحة /طترح األعتداد الصتحيحة /ضترب األعتداد الصتحيحة/استمة
األعتتتتداد الصتتتتحيحة /كتابتتتتة العبتتتتاراأ الجبريتتتتة والمعتتتتادالأ/معتتتتادالأ الجمتتتتع
والطتترح/معتتادالأ الضتترب/المعتتادالأ ذاأ الخطتتوتين/المحتتيط والمستتاحة/التمييتتل
البيتتاني للتتدوا /النستتبة/المعتتد  /التحويتتل بتتين الوحتتداأ اإلنجليايتتة/التحويتتل ب تين
الوحداأ المترية/حل التناسباأ /مقياف الرسم/الكسور والنسب المئوية.
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وتصنف البراما والتطبيقات المستخدمة كالتالي:
• برامج عنشاط أفالم تعليمية.
• برامج الوااع المعاز.
• برامج أورام العمل التفاعلية اإللكترونية.
• برامج صوتياأ.
• برامج صناعة الشفراأ ((.))Barcode
• برامج ععداد ملصقاأ تعليمية (.)Infographic
لتطبيقات والبراما التقنية المستخدمة في المشروع /

تم استخدام البرامج والتطبيقاأ الرئيسة السابقة فتي المشتروع وهنتاك العديتد متن
البرامج التكميلية التتي استتخدمها الفريتق لتقويتة مخرجتاأ المشتروع علميًتا وفنيًتا؛
وأحتوى فريق العمتل علتى متخصصتاأ خبيتراأ فتي التقنيتة للمستاهمة فتي ععطتاط
تغذية راجعة مستمرة ألدواأ المشروع التقنية .كما تم الماج بين عتدة عناصتر ميتل
التتنص؛ الحركتتة؛ الصتتوأ؛ وغيرهتتا متتن العناصتتر التتتي تتتتوفر فتتي تطبيقتتاأ وبتترامج
الوسائط المتعددة.
ولكي تتحقق الفاعلية المرجوة من استخدام الوسائط المتعددة المتفاعلتة؛ البتد متن
األخذ بعين االعتبار معتايير دايقتة عنتد تصتميم المحتتوى الرامتي للحقيبتة لضتمان
وضوح الصتورة والتركيبتة العامتة للفكترة أمتام المتتعلم؛ حتتى يتتمكن متن اكتستاب
المعلومة واالحتفاظ بها لوات أطو .
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يؤكد ( )Seftoon- Green.1999على أهمية التقليل من النشتاط التذهني المطلتوب
من المتعلم للوصو على المعلومة المطلوبة .وذلك ألنته كلمتا كتان هنتاك ارتباطتاأ
تشجيعية كييرة ((Linksكلما زاد ذلك من التحميل اإلدراكتي علتى المتتعلم؛ وبالتتالي
يؤدي على انخفاض النشتاط التذهني عنتد المتتعلم؛ ممتا يتنعكس علتى ادرتته علتى
اكتساب المعرفة أو االحتفاظ بها.
استخدم الفريق البرامج التالية لعرض المشروع في صورته النهائية /

Aurasma / Glogster/ Hologram/ / Geogebraرموز الشفراأ Baracode
هتتذا واتتد حتترص الفريتتق علتتى تطبيتتق المشتتروع فتتي عينتتة مختتتارة متتن المتتدارف
المتوسطة تحت عشرافه ورصد مدى تجاوب المتعلماأ معته واالطمئنتان علتى تحقتق
أهدافه التعليمية واالستفادة من راط العينة في تقتديم تغذيتة راجعتة عتن المشتروع
لتطويره وتحسينه ابل التعميم.
المتوسط الحسابي لدرجاأ المجموعة التجريبية في اختبار مهاراأ التعلم الذاتي
لدى عينة التجربة في مادة الرياضياأ
النسبة المئوية لتحقق
المهارة

مهاراأ التعلم الذاتي في /

البعدي

القبلي

فهم المقروط

18.3

49.5

تحديد المشكلة الرياضة

29.8

42.7

8.9

53.6

كتابة الحل بشكل صحيح رياضيًا

15.4

37.9

التحقق من صحة الحل

12.6

43.8

6.7

38.2

البحث عن حل المشكلة الرياضية في المصادر
المتاحة

تلخيص الفكرة بطريقة رياضية سليمة
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أبرز النتائا وتفسيرها:
بعد تنفيذ االختبار البعتدي للطالبتاأ وايتاف متدى نمتو مهتاراأ التتعلم التذاتي لتدى
طالباأ العينة تمت اإلجابة عن أسئلة الدراسة على النحو التالي:
 -1هل ستاعد استتخدام الحقيبتة الراميتة للمفتاهيم الرياضتية علتى تنميتة مهتاراأ
التعلم الذاتيا
مقارنة التعلم الذاتي لعينة التجربة قبل وبعد تطبيق الحقيبة
60

50

40

30

20

10

0
0

1

2

3

4

5

6

7

ويتضح من الرسم وجود تطور واضح في مهارة التعلم الذاتي في ظل وجتود مصتدر
تقني الستيعاب المفاهيم الرياضية.
ومما لفت انتباه الباحية هي النقلة النوعية فتي مؤشتر مهتارة المتعلمتاأ فتي البحتث
عن حل المشكالأ الرياضتية وربمتا يعتاى ذلتك علتى عتاحتة مصتدر للمعرفتة مناستب
للمقرر الدراستي متع عمكانيتة تفعيتل هتذا المصتدر فتي أي مكتان وزمتان بعيتدًا عتن
الروتين واالستراتيجياأ التدريسية التقليدية.
كما أن تضمين الحقيبة الرامية لعدد من الوسائط الستمعية والبصترية وبمتا تحويته
من بدائل تعليمية جعلها على درجة مناسبة من الفاعلية في تنميتة مهتاراأ التتعلم
التتذاتي فتتي تعلتتم متتادة الرياضتتياأ لمقتترر الصتتف األو متوستتط ممتتا ستتاهم فتتي
استقاللية المتعلماأ وتحولن من متلقياأ سلبياأ ( كمتا فتي التعلتيم التقليتدي) علتى
متعلماأ فاعالأ مساهماأ في عملية التعلم.
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 -2ما اتجاهاأ العينة نحو استخدام الحقيبة الرامية للمفاهيم الرياضيةا
استطالع راط المتعلماأ من العينة التجريبية
أوافق
على حد ما
ال أوافق
ظهرأ اتجاهاأ عيجابية نحو مادة الرياضياأ نتيجة استخدام الحقيبة ومنتجاتهتا لمتا
تحويه من مييراأ عديدة تتناسب مع مستتوى المتعلمتاأ وميتولهن بعيتدًا عتن طترم
التدريس التقليدية ولسهولة التعامل معها.
كما ساهم تضمين الحقيبتة وستائط متعتددة مبنيتة علتى أنمتاط الشخصتية وأبحتاب
التتتدما علتتتى زيتتتادة اهتمتتتام المتعلمتتتاأ بالحقيبتتتة الراميتتتة والتطبيقتتتاأ التقنيتتتة
المستخدمة في تصميمها ومحاكاتها في مشاريع متنوعة.
وأظهرأ نتيجة استخدام الوااع المعاز في الحقيبة الرامية زيادة حمتاف المتعلمتاأ
لتعلم المادة ولحصص الرياضياأ وحققتت بتذلك رؤيتة التتعلم النشتط القتائم علتى
المتعلم.
 -3هل ساهمت الحقيبة في تحقيق االستيعاب المفاهيمي لمفرداأ المقررا
اتجاهاأ الطالبة نحو المحتوى الرامي للحقيبة
الرامية
تجسيد تمارين الربط بالحياة ساهم في استيعابك
للمفهوم

أوافق

أوافق على حد ما

ال أوافق

54

14

2

استيعاب المحتوى الرامي ل فالم التعليمية.

36

21

13

سهولة استخدام الحقيبة الرامية في المنا

34

26

10

استخدام الوااع المعاز أثار حماسك للتعلم

59

11

0

تحوي الحقيبة وسائط منوعة مناسبة لمرحلتك
العمرية

53

13

4

شكلت الحقيبة مصدر مهم للمعرفة

61

3

6

أصبح تعلم الرياضياأ ممتع وشيق

47

15

8

المتوسط

49.5

14.7

5.8
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يوجد فروم ذاأ داللة عحصائية بين متوسطي درجتاأ الطالبتاأ فتي االختبتاراأ ابتل
استخدام الحقيبة الرامية وبعدها حيث بلف متوسط الخطتأ فتي اإلجابتة عتن االختبتار
البعتتدي  %47للعينتتة التجريبيتتة فتتي حتتين كانتتت  %62فتتي االختبتتار القبلتتي للعينتتة
الضابطة.
 أظهرأ نتائج التجربة تحسن في مستوى تحصيل الطالبتاأ المبنتي علتى استتيعابالمفهوم في عينة التجربة كما في الجدو التالي/

مقارنة النتائا بين المجموعة التي درست بالطريقـة التقليديـة والتـي درسـت باسـتخدام
الحقيبة الرقمية للمفاهيم الرياضية لطالبات العينة لعام 1438 – 1437ه/

الفصل

الجبر والدوا

األعداد
الصحيحة

المعادالأ
الخطية والدوا

نسبة الخطأ
مجموعة
المجموعة
التجربة
التقليدية

الدرف

الفرم أ

القوى واألسس

%66

%37

%29

ترتيب العملياأ

%73

%46

%27

المتغيراأ والعباراأ
الجبرية
الخصائص

%55

%46

%9

%67

%60

%7

المعادالأ والدوا

%54

%28

%26

األعداد الصحيحة والقيمة
المطلقة
مقارنة األعداد الصحيحة
وترتيبها
المستوى اإلحداثي
العملياأ على األعداد
الصحيحة
كتابة العباراأ الجبرية
والمعادالأ
المعادالأ

%48

%40

%8

%67

%29

%38

%59

%55

%4

%56

%44

%12

%66

%57

%9

%74

%68

%6

المحيط والمساحة

%64

%54

%10

التمييل البياني

%56

%47

%9
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مقارنة النتائج بين العينتين في الحقيبة الرامية للمفاهيم الرياضية
Series2
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 -4هل وجود حقيبتة راميتة لتعلتيم الرياضتياأ – باللغتة العربيتة – وستيلة تعليميتة
مساعدة للتعلما
أظهر استطالع راط الطالباأ أن ارتكاز الحقيبة على اللغة العربية في شرح المحتتوى
الرياضي ساهم في استيعابهن للمفاهيم وزاد من حماسهن في استخدامها كمصتدر
للمعرفة الرياضية.

كما أظهر استطالع الرأي أن من نتائج هذه التجربة في بيئة الصف ما يلي:
• السرعة الذاتية في التعلم حيث تطقدم المادة العلمية بطريقتة ستهلة ومبستطة فتي
خطواأ متتابعة.
• تالفي بعض المشتكالأ التتي كانتت تواجته المتعلمتاأ فتي الموااتف العاديتة داختل
الصف كالخجل؛ والخوف.
• زيادة دافعية المتعلماأ للتعلم؛ كونهن يستخدمن عددًا من األنشطة المتنوعة.

• التعلم وفق سرعة المتعلمة الخاصة؛ وحسب ميولها؛ استعداداتها؛ واهتماماتها.
• مراعاة الفروم الفردية بتين المتعلمتاأ ستاهم بشتكل واضتح فتي ارتفتاع مستتوى
استيعاب المفاهيم.
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• حماف المتعلماأ لتطبيق التجربة ويرجع ذلك الستخدامهن التقنية بطريقة جاذبتة
في التعلم.
• نشاط المتعلماأ أثناط وات استخدام الحقيبة الرامية ودافعيتهم الكتشاف المايد.
• ارتفاع مستوى الفهم واالستيعاب لقدرة المتعلماأ على التواف في أي وات.
• توفير الوات على المعلماأ في عتقان المتعلماأ للمادة العلمية.

• اكتساب المتعلماأ مهاراأ التعامل مع البترامج التعليميتة والتطبيقتاأ الحدييتة فتي
عملية التعليم.
• توسيع فام المتعلماأ لالبداع فتي مجتا تطبيتق البترامج العالميتة وتوظيفهتا فتي
عملية التعليم وبالتالي محاكاة الحقيبة بإنشاط مشاريع مصغرة مشابهة للمشروع.
• توظيف التقنية بطريقة مقننة بعيدًا عن العشوائية ساعد في تحستين الممارستاأ
التدريسية التقنية.
• تعديل بعض التوجهاأ الستلبية لتدى المعلمتاأ متن استتخدام التقنيتة وأثرهتا فتي
التعلم.
• ساعدأ الحقيبة الرامية للمفاهيم الرياضية المعلماأ في تحديد األهداف الرئيستة
للدرف وبالتالي استغال زمن الحصة في تحقيقها والبعد عن التشتيت.
• ساهمت محتوياأ الحقيبة في تحسين الشكل العتام للبيئتة الصتفية وتكتوين بيئتة
جاذبتتة متتن ختتال االستتتفادة متتن الملصتتقاأ التعليميتتة التفاعليتتة فتتي تنفيتتذ أرك تان
تعليميتتة تستتتطيع المتعلمتتاأ االستتتعانة بهتتا فتتي أواتتاأ الفتترا لتعايتتا المفتتاهيم
الرياضية
• أوجد المشروع مصدر مساند للمعلمة للتعايا بناط المفهوم واستيعابه.
أهم التوةيات

• استتتيمار التقنيتتة فتتي تحستتين نوعيتتة التعلتتيم المقتتدم لطالباتنتتا وتفعيلهتتا كتأدواأ
مساندة للتعلم.
• استيارة اهتمام الطالباأ واشباع حاجاتهن للتعلم باستخدام وسائل تعليميتة تقنيتة
متنوعة.
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• تدريب المعلماأ في مجتا استتخدام تطبيقتاأ اليبتاد المتقدمتة باحترافيتة وعتدم
االكتفاط بتطبيقاأ عدارة الصف وعثارة الدافعية.
• تنمية مهاراأ التعلم الذاتي لدى الطالبتاأ كاستتراتيجية أثبتتت نجاحهتا فتي التتعلم
بشكل عام وفي تعلم مادة الرياضياأ بشكل خاص.
• تفعيل تمارين من وااع الحياة بالطريقة العلمية الصحيحة وتحقيتق األهتداف منهتا
وعدم التعاطي معها كتمارين مجردة بمعطياأ مباشرة.
• التركيا على استيعاب المفهوم أولًا ومن ثم التدريب على كيفية التطبيق عليه.
• تحقيق الترابط الرأسي واألفقي للمفاهيم الرياضية واالستفادة بمصتفوفة المتدى
والتتابع في ذلك.
• التركيتا علتتى األفهتام الباايتتة واألفكتتار الكبترى فتتي تتتدريس المتادة وعتتدم تشتتتيت
المتعلماأ بأهداف فرعية تستهلك زمن الحصة وال تيتري حصتيلتهن الرياضتية علتى
المدى البعيد.
• االستفادة من حقيبة المعلم ألنشطة ععادة التعلم واألنشطة اإلثرائية.
• التكامتل بتتين منستتوبي التعلتتيم لحتتل مشتكلة ضتتعف التحصتتيل الدراستتي وتضتافر
الجهود للنهوض بمستوى التعليم.
• عجراط المايد من الدراساأ حو خلق بيئة تقنية تعاز التعلم.
• توعية المعلماأ بأهمية المفاهيم الرياضية واستيعابها لدى المتعلماأ.
• تحفيا المعلماأ المساهماأ في حل مشكلة ضعف مستوى التحصيل الدراسي.
• ينبغتتي استتتخدام التقنيتتة فتتي تقتتديم المنتتاهج الدراستتية؛ كاستتتخدام الحقائتتب
التعليمية الرامية مواكبة التطوراأ الحديية؛ ومالحقة التطور المعرفي.
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تجربة معمل (الرياضيات التقني) وأثره على زيادة دافعية الطالبات
الفصل الذكي
فوزية ظويهر صالح املغامسي
معلمة رياضيات (إدارة تعليم جدة – مكتب جنوب شرق – الثانوية
السابعة والثالثون)

الخلفية النظرية للتجربة:
تعريف معمل الرياضيات
عبارة عن بيئة تتعلم فيها الطالباأ الرياضياأ من خال تنتاو المفتاهيم؛ واكتشتاف
الحقائق؛ وتطبيق التجريداأ الرياضتية فتي موااتف عمليتة؛ وفتي معمتل الرياضتياأ
تصيف الطالباأ المفاهيم؛ المبادل المجردة؛ ويطبقونها عتن طريتق التعامتل العملتي
مع أميلة محسوسة لهذه الخبراأ.
اهمية معمل الرياضيات:
 -1يساعد االنشطة المعملية في تطبيق مستوياأ األهداف المعرفيتة (تتذكر – فهتم
– تطبيق – تحليل –تركيب – تقويم)
 -2يساعد االنشطة على تعلم وتطبيق المهاراأ الرياضية
 -3يساعد األنشطة المعملية في تحقيق مستوياأ االهداف الوجدانية ميل (الرغبة -
االرتياح – االستجابة ل نشطة والمفاهيم الرياضية)
 -4من خال الرياضياأ ومن خال األنشطة المحسوسة واألنشطة شبه المحسوستة
يمكن للطالباأ أن يكتشفوا مبادل ونماذج رياضية وبعض التطبيقاأ في الرياضياأ
 -5فتتي معمتتل الرياضتتياأ يمكتتن ممارستتة أستتاليب القيتتاف والتقريتتب والتقتتدير
والتحويالأ عن طريق الممارساأ الفعلية

 -6معمل الرياضياأ مر ة عملية ألن المعلوماأ النظريتة التتي لتم تنقتل متن العقتل
على وااع الحياة ال ايمة لها
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خصائص معمل الرياضيات
-1معمتتل الرياضتتياأ متتنظم فتتي شتتكل مخطتتط للنشتتاطاأ المعمليتتة حيتتث تجلتتس
الطالباأ في مجموعاأ صغيرة للعمتل؛ أو كتل الفصتل تعمتل فيته الطالبتاأ بتانفراد
على مواد مختلفة أو على نفس المادة.
-2معمل الرياضياأ غني بالمواد واألدواأ لالستفادة منها سواط أكانتت متواد مصتنعة
تجارياً؛ أو من صنع المعلمة أو أدواأ أخرى من صنع الطالباأ.
 -3الطالبة في معمل الرياضتياأ هتي مركتا ومحتور عمليتة التتعلم ولتيس المعلمتة
ولكن المعلمة توجه العمل
 -4يتم تنظيم معمل الرياضتياأ بشتيط متن المرونتة؛ بحيتث يتتيح للطالبتاأ الحريتة
بالحركة واالنتقا من نشاط على خر بناط عل رغباتهن واحتياجاتهن.

-5يتتوفر معمتتل الرياضتتياأ األنشتتطة المفتوحتتة؛ حيتتث تتتتمكن الطالبتتة متتن تحديتتد
اكتشافاتها بالطريقة التي يردها.
-6يوفر معمل الرياضياأ وسائط االتصا الحسية (السمعية والبصرية)؛ التي يمكتن
استخدامها في تدريس الرياضياأ
الطريقة المعملية في تدريس الرياضيات:

تعتمد على ممارسة الطالباأ لمجموعة من األنشطة التعليمية المخططة والمنظمتة
من ابتل المعلمتة؛ متن ختال تعتاملهن وتفتاعلهن متع تقنيتاأ التتعلم المختلفتة فتي
معمتتل الرياضتتياأ؛ وذلتتك الكتستتاب المفتتاهيم الرياضتتية والتوصتتل عليهتتا بأنفستهن؛
واكتشتتاف العالاتتاأ الرياضتتية والتتتدريب علتتى المهتتاراأ وحتتل المشتتكالأ الحستتية
(الستتمعية والبصتترية)؛ التتتي يمكتتن استتتخدامها فتتي تتتدريس الرياضتتياأ الحستتية
(السمعي)
الفئة المستهدفة للتجربة:
طالباأ المرحلة اليانوية (اليانوية السابعة واليالثون بجدة)
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أهداف التجربة:
 -1توفير معمل تقني متميا محفا ومشوم للتعلم.
الهدف التفصيلي:
 -2تنظيم معمل يدعم العملية التعليمية.
 -3تشجيع المتعلماأ على العمل بروح الفريق الواحد.
 -4توظيتف بترامج الحاستتب اللتي بصتتورة عامتة وبترامج الرياضتتياأ بصتورة خاصتتة
واألجهتتاة الذكيتتة ميتتل تطبيقتتاأ اليبتتاد والحاستتباأ البيانيتتة فتتي تعلتتيم وتعلتتم
الرياضياأ.
 -5توفير االمن والطمأنينة لدى المتعلماأ.
مبررات التجربة:
 -1دور الكمبيوتر والالأ الحاسبة العلمية واالنترنت فتي تعايتا فهتم تعلتيم وتعلتم
الرياضياأ .
 -2فكرة عصتالح منتاهج الرياضتياأ والتغييتر فتي طرائتق تدريستها أصتبح متستارع ًا
وواضح ًا للعيان نظراً الستخداماأ.

الكمبيوتر الهائلة واليباد وكيرة التطبيقاأ المتاحة الستخداماأ الرياضياأ
 -3عمليتتة دمتتج واستتتخدام التقنيتتة تستتاعد الطالبتتاأ علتتى تنميتتة التفكيتتر اإلبتتداعي
والتعاون والمشاركة في األنشطة والتمارين واستكشاف المفاهيم واستيعابها.
 -4عن العصر الرامي وسع عملية التعلم والتعليم على أبعد متن المقابلتة وجهتاً لوجته
ما بين المعلمة والمتعلمتة وأدى علتى ظهتور العديتد متن طرائتق التتدريس المختلفتة
المعتمدة على مهاراأ جديدة البتد متن اكتستابها حتتى تصتبح عمليتة االستتفادة متن
استخدام التقنية ذاأ معنى.
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مخرجات التجربة:

 -1خلق بيئة صفية جاذبة ومشواة تايد دافعية المتعلماأ للتعلم
 -2مساعدة المتعلماأ على تسهيل عملية استيعاب المفاهيم والحقائق الرياضية
-3عكساب المتعلماأ خبراأ معرفية من (مفاهيم؛ وحقائق؛ ونظرياأ) باإلضافة علتى
مهتتاراأ ستتلوكية إلدراك العالاتتاأ بتتين األشتتكا وداتتة التمييتتا بينهتتا؛ والتتتي تستتعى
التربوياأ إلكسابها للمتعلماأ من خال استخدام التقنياأ المتوفرة في المعمل

 -4مستتاعدة المتعلمتتاأ علتتى تنميتتة التفكيتتر اإلبتتداعي والتعتتاون والمشتتاركة فتتي
األنشتتطة والتمتتارين واستكشتتاف المفتتاهيم واستتتيعابها متتن ختتال وستتائل تقنيتتاأ
التعلم المتوفرة
 -5استتتخدام التحفيتتتا االيجتتتابي للمتعلمتتتاأ؛ وربتتط التتتتعلم باهتمامتتتاأ الطالبتتتاأ
وحاجتتاتهن الشخصتتية والمجتمعيتتة بخلتتق مستتتوى عتتا أ متتن الدافعيتتة ختتال مراحتتل
الدرف المختلفة وذلك باستخدام تحفيااأ متنوعة والعاب تعليميتة ووستائل تعليمتة
متوفرة في المعمل.
ةعوبات تطبيق التجربة:
 -1توفير حجرة خاصة للمعمل نظراَ لقلة الحجراأ وعتدد متالك المدرستة  27فصتل
ولقد تم التغلب على ذلك برفع خطتاب علتى ادارة تعلتيم جتدة حتو امكانيتة تقلتيص
فصو الصف األو ثانوي من  11فصل على  10فصو وفتح ليصبح مالك المدرسة
 26فصل ليتم توفير حجرة للمعمل
 -2عتتدم االمكانيتتة الماديتتة متتن عدارة المدرستتة لتتتوفير التجهيتتااأ الخاصتتة لمعمتتل
الرياضياأ (كراسي طاوالأ وسائل تقنياأ مختلفة)؛ ولقد تم توفيرها متن مجهتودي
الخاص وهلل الحمد
 -3الوات والجهد الذي استغرم في اعداد المعمل حيث تم اعداده خال شهر ونصتف
وهلل الحمد

 -4بعض الوسائل وتقنياأ التعلم غير متوفرة فتي المملكتة العربيتة الستعودية تتم
التواصل من شركاأ خاصة في دو مختلفة لتوفيرها
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التوةيات
ضرورة استخدام معمل الرياضياأ في تدريس الرياضياأ لجميع المراحل التعليميتة؛
وتدريب المعلمين على استخدام معمل الرياضياأ في تتدريس الموضتوعاأ األخترى
غيتتر الهندستتة؛ ميتتل الكستتور والجبتتر وغيرهمتتا متتن موضتتوعاأ الرياضتتياأ؛ وعمتتل
دراساأ شاملة وبشكل أوستع علتى معامتل الرياضتياأ التقنيتة بحيتث يمكتن تعمتيم
نتائجها.
اجراءات التجربة :يتوفر في المعمل :المحسوساأ اليدوية؛ التقنياأ؛ وااللعاب التعليمية
اإلجراطاأ
الرام
تم وضع سبورة ذكية وجهاز عرض في الفصل وتم تكليف أحد الطالباأ لتكون
1
مسؤولة عنها (المشرفة التقنية في الفصل) تتولى تهيئتها وتشغيلها بداية الحصة
تم توفير جهاز حاسب وجهاز عرض ال سلكي وسماعاأ صوتية ذاأ جودة عالية
2
داخل الفصل
تم توفير اجهاة حاسب مكتبية ماودة ببرامج الرياضياأ والتي تخدم المادة في
3
المرحلة اليانوية
تنظيم أماكن جلوف الطالباأ وتهيئة الجو المناسب والمريح لهن
4
5

تهيئة طاولة ومقعد المعلمة مجهاة بجهاز كمبيوتر وايباد وشبكة واي فاي ووضعها
في مكان يسمح بمشاهدة جميع طالباأ الفصل

6

تهيئة الوسائل التعليمية المستخدمة في الدرف (أاالم-ادواأ هندسية – مجسماأ
– رسوماأ –وسائل عرض
توفير في كل طاولة جهاز ايباد وراة عمل؛ وسيلة االختيار المتعدد؛ جهاز البازر؛
جهاز التغذية الراجعة؛ الساعة الرملية لتحديد الوات
اعداد عدة وسائل تحفياية للطالباأ؛ واعداد لوحة كبيرة تحمل (اواعد السلوك
داخل الفصل)
حيث صيغت القواعد بمشاركة الطالباأ لضمان التقيد بها وتطبيقها .وكذلك صفاأ
الطالبة الميالية
تهيئة االنارة .والتهوية .والتدفئة .والتكييف  ....والتأكد من سالمتها؛ ووضع سلة
للمهمالأ والتأكد من نظافة الفصل وتعويد الطالب على النظافة
تم وضع مكتبة خاصة للكتب لتحفيا الطالباأ على القراطة واالطالع خال حصص
الفرا ويمكن استعارة الكتب للقراطة في المنا وتم تكليف أحد الطالباأ لتكون
أمينة لها.
تم تصميم رفوف لملف اإلنجاز لكل طالبة
توفير الأ حاسبة بيانية  Ti-nspirوالأ كاسيو بيانية
توفير جلسة لمحطاأ التعلم وتركيب ستائر على النوافذ لتحكم في درجة اإلضاطة

7
8

9
10
11
12
13
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المراجع:
صالحة سهيل؛ أثر تدريس وحدة الهندسة باستخدام معمل الرياضياأ في التحصتيل
والدافعية نحتو تعلّتم الرياضتياأ لتدى طلبتة الصتف الستادف فتي متدارف محافظتة
طولكرم :رسالة ماجستير؛ جامعة النجاح الوطنية؛ فلسطين؛ .2015
عبيد وليم؛ تعلتيم الرياضتياأ لجميتع األطفتا فتي ضتوط متطلبتاأ المعتايير وثقافتة
التفكير :دار الميسرة-عمان؛ ط1؛ .2004
سرايا عاد ؛ تكنولوجيا التعليم ومصادر التعلم؛ مفاهيم نظريتة وتطبيقتاأ عمليتة:
الرياض؛ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع .2009
خلتتف اهلل متتروة؛ فاعليتتة توظيتتف معمتتل الرياضتتياأ فتتي تنميتتة مهتتاراأ التفكيتتر
الهندسي والتحصيل لتدى طالبتاأ الصتف الستابع بمحافظتة رفتح :رستالة ماجستتير؛
الجامعة االسالمية؛ غاة-فلسطين؛ 201
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تجربة منصة التعليم االلكترونية  ted.edوتوظيفها في مجال تطوير
وتدريس مادة الرياضيات لدارسات مراكز تعليم الكبيرات (مستوى ثاني)
أمل بنت حسيب خاطر إبراهيم
إدارة تعليم /حوطة بني تميم  /اململكة العربية السعودية

أهمية التجربة والخلفية العلمية:
• تعتبر التقنية الحديية االن أهم ركائا التطور لما لها من اثر كبير في تقتدم التدو
؛حيتتث تستتتخدم التتدو الحدييتتة مبتتدأ التقنيتتة كأحتتد المبتتادل الخمستتة للرياضتتياأ
المدرستتية ؛ والتتذي يتتنص علتتى أنتته يجتتب أن تستتتخدم بتترامج الرياضتتياأ التعليمي تة
التقنية لمساعدة الطالب على فهم الرياضياأ وععدادهم الستخدامها في عالم تتاداد
فيه التقنية؛ وفتي نهايتة التستعيناأ متن القترن الماضتي بتدأأ الموجته األولتى فيمتا
يعتترف بتتالتعليم االلكترونتتي E.learning؛ وكانتتت ترتكتتا علتتى عدختتا التكنولوجيتتا
المتطورة في العمل التدريسي وتحويل الفصتو التقليديتة التى فصتو افتراضتية ؛
ومع مرور الوات بدأأ تكتشف عيوب ومستاوي التتعلم االلكترونتي ممتا دعتت الحاجتة
الى ظهور التعلم المدمج باستخدام التكنولوجيا الحديية في وجود المعلم والمتعلم.
المصطلحات:
• منصة التعليم االلكترونية  ted.edمنصة تعليم غير متاامنة.

• تطوير الرياضياأ وتدريسها :تخطيط الوحداأ الدراستية (التخطتيط للفهتم)؛ ومتن
ثم اعداد الوحدة اعداداً ممياا كقصة شيقة أو فيديو تعليمي ممتع.
• الفصتتل المقلتتوب :تقتتوم المعلمتتة بإعتتداد التتدرف وارستتاله علتتى بإحتتدى وستتائل
التواصل (بريتد الكترونتي – رستالة واتتس اب) الطالبتة ومتن ثتم تقتيم فيته الطالبتة
باليوم الياني وتعاز الفهم لديها.
رؤية المبادرة التطويرية التربوية:
خلق جيل تعليمي مبدع مبتكر بحلو عام 2030
الرسالة:
رفع مستوى األداط التعليمي المتميا لدى طالباأ التعليم تحقيق ًا لرؤية 2030
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أهداف التجربة التطويريَّة:
الهدف العام
رفع الجودة واالرتقاط بالمستوى النوعي للتعليم.
األهداف التفصيلية:
• تنمية مهاراأ الطالباأ (دارساأ تعليم الكبيراأ) تقنياً وعلمياً.
• التميا واالبداع في طرم تدريس الرياضياأ الحديية.
• زيادة دافعية الطالباأ (دارساأ تعليم الكبيراأ) لتعلم الرياضياأ.
• االستفادة من التقنياأ الحديية المجانيتة فتي عمليتة التطتوير والتحستين المستتمر
لدى المعلماأ
• فتتح افتتام جديتتد للمعلمتتاأ للبحتتث عتتن كتتل جديتتد فتتي مجتتا التكنولوجيتتا الحدييتتة
لتدريس الرياضياأ.
الفئة المستهدفة:
دارسات مراكز تعليم الكبيرات (مستوى ثاني)

علمتًا بتأن التجربتة ستتطبق بتإذن اهلل علتى طالبتاأ المرحلتة االبتدائيتة تعلتيم عتام
(صفوف عليا) وذلك المتالك تلك الفئة مهارة في استخدام التقنية الحدييتة (الحاستب
االلي وتطبيقاته)
وةف التجربة:
منصة التعليم االلكترونية  ted.edوتوظيفها في تطوير و تدريس مادة الرياضتياأ
حيتتث نقتتوم بالتستتجيل فتتي المنصتتة كمعلتتم ومتتن ختتال االعتتداد المستتبق لتخطتتيط
لوحدة دراسية لمادة الرياضياأ ؛ نقوم بالبحث عن فيديو تعريفي يلم بجميع أهتداف
الوحدة او اعداد فيديو تعليمي مميا كقصة شيقة أو فيديو ممتع لتلتك الوحتدة ومتن
ثم نضع عليه األسئلة التي من خال حلها من ابل الدارساأ يتم التحقتق متن نتواتج
التتتعلم المرغوبتتة وتحقيتتق األهتتداف المرجتتوة متتن الوحتتدة ؛ تستتجل الطالبتتة دختتو
بواسطة اختيار تسجيل طالب وتستطيع اختيار اإلجاباأ الصحيحة
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؛ ومن ثم تستطيع المعلمة التحقق من تحقيق أهداف الوحدة عن طريتق  -1طريقتة
الفصل المقلوب ؛ -2التدريس المباشر والتقييم في الحصه من ختال اإلجابتة علتى
األسئلة .
المخرجات المتوقعة من تنفيذ التجربة التطويريَّة:
يوضع هنتا تصتور للنتتائج واإلنجتازاأ واألهتداف التتي تتواعهتا متن تنفيتذ نشتاطاأ
المبادرة التطويرية؛ وتضتع المؤشتراأ التتي ستوف تستتخدمها لقيتاف متدى تحقيتق
تلك النتائج( .عبارة عن عحصائياأ؛ دراساأ؛ كتيبتاأ؛ تغطيتاأ ععالميتة؛ عنجتازاأ؛ ...
ال )
• عالاة عيجابية في التدريس بالمنصة التعليمية ted.edفي رفع التحصيل الدراستي
لمادة الرياضياأ لدى دارساأ مراكا تعليم الكبيراأ.
• تم وضع اختباراأ تحريريتة للدارستاأ لقيتاف متدى تحقتق األهتداف المرجتوة وهلل
الحمد كانت النتيجة مرضية جداً خاصة في مرحلة تعليم الكبيراأ.
• زيادة الرغبة في استخدام التقنية.
التوافق مع الخطة االستراتيجيَّة لإلدارة ورؤية المملكة :2030
ف الخط تةق االستتتراتيجيةق وفتتي هتتذه
متتدى توافتتق المبتتادرة التطويريتتة متتع أحتتد أهتتدا ق
م ربط المبادرة التطويرية األهتداف االستتراتيجية؛ وتبتين كيتف تستتجيب
المرحلة يت ا
المبادرة ل هداف وتحققها.
المخرجاأ

التوافق

األفكار والحلو التي تسهقم في اإلجادة في جميع المواد والتمياا في
مواد محددة كمادة الرياضياأ.

√

األفكار والحلو التي تسهقم في تمياا المعلمين؛ والمعلماأ وتجويد
العمل والراي به.

√

األفكار والحلو التي تسهقم في الكيف وليس الكم سعيًا نحو االرتقاط
بجودة التعليم والتعلم.

√

األفكار والحلو التي تسهقم في تعايا ادراأ الطالب.

√
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المخرجاأ

التوافق

األفكار والحلو التي تسهقم في بناط جسور التواصل مع
المجتمع الداخلي والخارجي.

√

األفكار والحلو التي تسهقم في تحقيق مستقبل مدعوم ماليا
(وجود رعاة وداعمين ماليين لمشروعاأ)

√

األفكار والحلو التي تسهقم في توفير بيئة تعليمية داعمة.

√

األفكار والحلو التي تسهقم في تحقيق المرونة وعدم
التعقيد.

√

توفير الوات والجهد والما

√

استخدام االستراتيجياأ الحديية وربطها بالتقنية الحديية

√

منهجية التجربة والتخطيط
أهمية المبادرة التطويريَّة ودواعيها:
• منهجية التنفيذ:
ويتضمن عرضًا مفصلًا للنشاطاأ المراد تقديمها من خال هذا المبتادرة التطويريتة
أو المشروع؛ ميلًا :عقد دورة تدريبية؛ محاضترة؛ زيتارة ميدانيتة؛ دراستة...الت (شترح
واضح لكيفية تنفيذ هذه الفكرة  /المبادرة على أرض الوااع).
*تتتم تنفيتتذ التجربتتة بشتتكل مبستتط فتتي ارض الوااتتع ختتال الفتتترة نهايتتة الفصتتل
الدراسي األو وبداية الفصل الدراسي الياني من العام 1437/1438هتت حيتث بتدأأ
التجربة بتقديم دورة تدريبية لمعلماأ تعليم الكبيراأ لتطبيتق التجربتة فتي منتاهج
الرياضياأ خاصة.
* تم تكوين فريق لتطوير المناهج برئاسة مساعد مدير التعليم وعدة أعضاط.
* تتتم تحضتتير عتتدد متتن التتدروف المبستتطة مراعتتاة المرحلتتة التتتي ستتتطبق علتتيهم
التجربة مرحلة تعليم الكبيراأ (مستوى ثاني)؛ حيث اننا نعلم مدى صعوبة استخدام
التقنية الحديية لتلك الفئة.
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* بعد نجاح التجربة على تلك الفئة سيتم تطبيق التجربة فتي المرحلتة اليانيتة علتى
المرحلة االبتدائية تعليم عام (صفوف عليا) الصتف الرابتع االبتتدائي كمرحلتة ثانيتة؛
حيث أن هذه المرحلة تتميا بالمهتارة فتي استتخدام التكنولوجيتا الحدييتة االستتخدام
األميل؛ ومدى تنافسهم بين اارانهم في نفس المرحلة العمرية.
• تم تقديم التجربة في تطوير عدة دروف في متادة التوحيتد ومتادة العلتوم وركتاأ
التجربتتة علتتى تطتتوير طريقتتة تتتدريس متتادة الرياضتتياأ خاصتتة فتتي مرحلتتة تعلتتيم
الكبيراأ كمرحلة أولى.
• تم التعاون مع مشترفة الرياضتياأ كتي يتتم اختيتار متنهج الصتف الرابتع االبتتدائي
للقيام بعملية تخطيط الوحداأ (التخطيط للفهم).
ومن ثم القيتام بتجهيتا الفيتديو االبتداعي (كقصتة شتيقة؛ او عترض ممتتع للتدرف)
شامل لتلك الوحدة ويتتم تطبيقته علتى الصتف الرابتع االبتتدائي بعتد اجتراط االختبتار
القبلي للوحتدة واالختبتار البعتدي للوحتدة ومتن ثتم التأكتد متن حتدوب نتواتج التتعلم
المرغوبة ومدى الفهم لدى الدارسة وتحقيق األهداف المرجوة.
• من مميااأ المنصة سهولة التعديل والحذف واالضافة علتى مكونتاأ التدراف بكتل
يسر وسهولة.
• سهولة االطالع على األستئلة وضتع التغذيتة الراجعتة للطالبتة لكتي تعتاز متن متدى
الفهم لديها.
الية التنفيذ:
تتتم عمليتتة التنفيتذ كالتتتالي االشتتراك فتتي المنصتتة التعليميتة االلكترونيتتة ted.ed
تسجيل جديد كمعلم ومن ثم يتم رفع الفيتديو التعليميتة التذي تتم اعتداده بطريقتة
ممياة جاذبة تجعل من تعلم الرياضياأ تعلم شتيق أو البحتث فتي الويتب عتن فيتديو
يحقق اهداف الوحدة؛ ومن ثم يوضتع مقدمتة تعريفيتة بالتدرف؛ واستئلة متن ختال
اإلجابة عليها من الطالباأ يتحقق متن نتواتج التتعلم المرغوبتة؛ يتتم ارستا الترابط
للطالبتتاأ فتتي رستتالة واتتتس اب (الصتتف المقلتتوب)؛ او يتتتم العتترض المباشتتر أمتتام
الطالباأ (الدارساأ)؛ ومن ثم يتم التقييم.
• الخطوة اليانية:
• يتم تسجيل الطالباأ فتي المنصتة (خيتار طالبتة)؛ ومتن ختال هتذا االختيتار يمكتن
للطالبة المشاهدة؛ ومن ثم اإلجابة على األسئلة الموضوعة.
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• يتم تأكد المعلمة من عجابة الطالباأ من الدخو على خيتار متابعتة الطالبتاأ ويتتم
معرفة حل كل طالبة والتقييم من حيث اختيار اإلجابة الصتحيحة متن عتدمها وبتذلك
يتم التعرف على حدوب نواتج التعلم المرغوب فيها من عدمها.
الميزانية التقديرية للمبادرة التطويريَّة:
(المنصة التعليمية مجانية)
الجدول الزمني لتنفيذ المبادرة التطويريَّة

تحديد الجدو ق الامنتي لتنفيتذ المبتادرة التطويريتة؛ ويتضتمن المتدة الامنيتة إلنجتاز
المبادرة وتحديد تاري البدط في تنفيذ المبادرة وتتاري االنتهتاط متن تنفيتذ المبتادرة.
ويطقصَتتد بالجتتدو الامنتتي للتنفيتتذ تقستتيم المبتتادرة علتتى نشتتاطاأ مترابطتتة يتتتم
تنفيذها بطريقة منتظمة .فلكل نشتاط نقطتة بدايتة (حتدب البدايتة) ونقطتة نهايتة
(حدب النهاية) وهاتان النقطتان تحددان أوااأ النشتاطاأ وبالتتالي استتخالص زمتن
بداية ونهاية المبادرة .ويميل النشاط وحدة أو مرحلة أداط مستقلة تتطلتب توليفتة أو
تشكيلة من الموارد المادية والبشرية لتنفيذها؛ وال تميتل األنشط طة المكونةط للمبتادرة
ل أداط لبلو الهدف النهائي.
أهدافًا في حدت ذاتها؛ عنما تطعَدا وسائ َ
النشاط

شهر ربيع
ثاني

جماد األولى

جماد ثاني

رجب

شعبان

ربيع الياني بداية
التطبيق
تخطيط
الوحداأ

اعداد فيديو
مناسب للوحدة

عرض
الوحداأ على
الطالباأ
تقييم أداط
الطالباأ
التنفيذ النهائي

ال تحتاج الى وات طويل في التنفيذ
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تقييم
الطالباأ

المالئمة والثقافة الواقعية

مؤشرات األداء:
تم استخدام المنصة التعليمية على دارساأ مراكا تعلتيم الكبيتراأ (مستتوى ثتاني)
بنسبة %90
كمرحلة أولى وسيتم تطبيقها بشكل أوسع بتإذن اهلل تعتالى بعتد االنتهتاط متن اعتداد
وحداأ تعليمية للصف الرابع االبتدائي.

المالئمة:
تلك المنصة ممياة جداً ومناسبة حيث ان:
• تتميا بالسهولة في التسجيل واإلخراج بالنسبة للمعلم والمتعلم.
• تتيح الفرصة للحذف واالضافة بكل سهولة كما يمكننا التعديل على الدرف بيسر.

• تترجم بكل يسر وسهولة الى اللغة العربية أو اإلنجلياية.
• تقديم الدروف بشكل ابداعي كقصة ممتعة او فيديو ترفيهي يكسر حاجا الجمتود
لمادة الرياضياأ ويضيف اليها التشويق والرغبة بالتعلم.
• تتيح للدارساأ اإلجابة والمنااشة للوصو للفهم المطلوب.
• تمكن المعلمة من حف

عجاباأ الطالباأ وطباعتها.

النتائا:
• نتائا المشروع:
 -1الرغبة في تعلم مادة الرياضياأ.
 -2الرغبة في التاود بالمعرفة في مجا التقنية الحديية.

 -3ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالباأ.
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التقييم والمتابعة

• يتم متابعة جميع المعلماأ الالتتي طبقنتا تلتك المنصتة؛ متع العمتل المستتمر علتى
تطوير مادة الرياضياأ بطريقة شيقة ممتعة مما تايد الرغبة في التعلم.
• يتم متابعة أداط الدارساأ من ختال مستتوى التحصتيل الدراستي ومتن ختال أورام
العمل واالختباراأ.
المراجع:

عبراهيم محمد علي الغامدي -بحث علمي بعنوان :فاعلية استراتيجية التعلم المتدمج
في تدريس الهندسة :ص 187
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مشروع ندوة في الرياضيات :استخدام مهارات طالبات المرحلة الثانوية
المعرفية كأداة لربط الرياضيات وكمؤشرات لتعديل أساليب التدريس
إيمان عبد الرحمن الغامدي

معلمة بإدارة التعليم بالرياض
مقدمة:
في عصر أضحت فيه المعرفة سبيالً للتقدم والراي؛ والتنمية اإلنسانية للمجتمعتاأ؛
وصار نشر المعرفة وعنتاجها مهارة يتم تعليمهتا للطتالب منتذ نعومتة أظتافرهم فتإن
الدور الذي يقع على عاتق معلم الرياضياأ يتعاظم لدفع طالبته نحتو طلتب المعرفتة
وتوسيع أفقهم في البحث عنها والعمل على تطتوير اتدراتهم فتي نشترها وعنتاجهتا؛
بل وتطبيقها؛ فالرياضياأ أضحت جاطا ًمن النشاط اإلنساني والممارسة المجتمعية؛
واألبحاب تشير على أن تقديمها كقطعة معرفية ضمن مجموعة اطتع معرفيتة أخترى
يطستاعد علتى تحقيتق تعلتم أفضتل؛ وتفاعتل اجتمتاعي أكبتر ( Brooks & Brooks ,
(1993؛)مينا ؛ .)2004
وهو ما يتوافق مع معيار التربط والتذي يعتد أحتد معتايير العمليتاأ التتي تتبناهتا التت
NCTMباعتبارهتتا عتتامال مستتاعداً علتتى رؤيتتة الرياضتتياأ فتتي عطتتار يتجتتاوز الحصتتة
الدراسية والمقرر المدرسي؛ ليطظهر الجانتب التطبيقتي للرياضتياأ ()NCTM , 2006؛
مما يساعد على تكوين اتجاهاأ عيجابية نحو الرياضتياأ؛ ويستهم فتي رفتع مستتوى
تحصيل الطالب فيها (المغيترة؛ )1989؛ (خضتر؛ )1985؛ (اطتامي؛  .)1998ويحتتاج
تحقيق ذلك على تتوافر جملتة متن الشتروط؛ منهتا :استتخدام وتوظيتف المعرفتة فتي
ستتياااأ عامتتة غيتتر محتتددة؛ والتركيتتا علتتى األنشتتطة والمشتتاريع المتنوعتتة وحلتتو
مشكالأ الوااع؛ وأن يحمل تطبيقها طابعاً اجتماعياً ( .)Beane , 1995.
وهذه الشروط تتوافتق متع مهتاراأ الولتوج لمجتمتع المعرفتة والتتي يحتاجهتا طالبنتا
لدعم نموهم العلمي والمعرفتي؛ وتمكيتنهم متن التواصتل الفاعتل متع مجتمعتاتهم.
فدعم اليقافة المعرفية من ختال البحتث عتن المعرفتة؛ وتنميتة اتدراأ الطتالب فتي
مجا العيور على مصتادر معرفيتة موثواتة؛ والعمتل التعتاوني ورفتع مستتوى اليقتة
بتتالنفس فتتي عتترض األفكتتار وطتترح الراط يتترتبط بالمهتتاراأ المعرفيتتة والوجدانيتتة
واالجتماعيتتة التتتي يتطلبهتتا مجتمتتع المعرفتتة (صتتديق؛ )2013؛ (العنتتاي؛ )2010؛
(عليان؛ .)2012
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واد اهتم التربويون بدور المعلم في تهيئة طالبه لولوج مجتمع المعرفة والمشاركة
فيه بفاعلية؛ فقد ركا ( )Hopkin , 1999على دور معلتم المرحلتة اليانويتة فتي هتذا
الجانب؛ ودعا ألن يكون تدريبه مرتبطاً بالمهاراأ الالزم توفرها لمجتمع المعرفة؛ مع
ربط ذلك بمتطلباأ الجودة الشاملة لتحقيق تعليم نوعي جيد.
فيما اهتمتت (شتلبي؛  )2014بتالتركيا علتى تحتو المهتاراأ التالزم توفرهتا لمعلتم
العلوم في مرحلة التعليم األساسي ورأأ أن توظيف ربط العلتوم المختلفتة ببعضتها
وبالرياضياأ؛ وممارساأ التجريب واالبتكار؛ واليقافة الواسعة واالطالع علتى الجديتد
تشكل مهاراأ ال غنى عنها لمعلم العلوم.
واد ادم ( رفعه؛  )2014دراسة تحليلية فتي األدب النظتري فتي حتو ارتبتاط دور
المعلم بالتحوالأ القائمة في مجتمتع المعرفتة؛ ونتااع تجديتد التدور التذي يحتاجته
المعلم السعودي للتوائم مع مجتمع المعرفة؛ وتوصل على ضرورة تغيير المعلتم علتى
طرائقه في التدريس واالهتمام بالبحث عن المعرفة من مصادر معلوماتية متنوعة؛
وعدم التواف عند ااتناط المعرفة؛ بل العمتل علتى تطبيقهتا ومحاولتة عنتاجهتا؛ ودعتا
على أن يستوعب المعلم ثقافة البحث وحب االستقصاط والتعلم المستمر؛ كمتا نتااع
التفاعل االجتماعي والشراكة المجتمعية في ذلك.
واد أكتد (عستاف؛  )2012علتى جانتب مهتم يتعلتق بتوجيته المعلمتين لطالبهتم فتي
ضرورة تدريبهم على التعامل مع مصادر تعليمية خالاة وجديدة تتالئم مع متطلباأ
مجتمع المعرفة.

وحيتث أن مقترراأ الرياضتياأ المطتورة للمرحلتة اليانويتة تعتمتد معتايير التت NCTM
باتجاهيهتتا المتعلقتتين بمعتتايير المحتتتوى ومعتتايير العمليتتاأ؛ فتتإن ربتتط الرياضتتياأ
بالوااع كأحد معايير العملياأ متحقق فتي تلتك المقترراأ؛ ناهيتك عتن اهتمتام تلتك
المقرراأ بتنمية عدد من المهاراأ المعرفية كالبحث عن المعرفة ونشرها وتطبيقها
من خال العديد من التطبيقاأ الوااعية والمعلومتاأ والمعتارف الجاذبتة المتضتمنة (
العبيكان؛ ) 2009؛ ولكن وعلى الرغم من ذلك؛ عال أن طالباأ المرحلة اليانويتة غالبتاً
ما ينظرن لمقرر الرياضياأ كمحتوى نظري مجرد؛ يتم التعامل معه من باب التلقي؛
بهدف حل الخوارزمياأ وعجراط الحساباأ.
وعليه فإن دور معلمة الرياضتياأ يتعتاظم متن نتاحيتين :األولتى لمستاعدة الطالبتاأ
علتتى رؤيتتة الرياضتتياأ فتتي ستتيام الوااتتع؛ وحتتيهن علتتى تنميتتة مهتتاراتهن المعرفيتتة
لتحقيتتق هتتذا التتربط؛ متتن ختتال تحفيتتا الطالبتتاأ علتتى االهتمتتام بالمشتتاركة فتتي
المشاريع واألنشطة التي ترتبط بمجا الترابط الرياضي .وال عجب في ذلك عذ
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تتترتبط مهتتاراأ الطتتالب الرياضتتية بتتالوااع المعتتاع متتن ختتال العمتتل والتجريتتب
ال للبحث والتأمل فتي الظتواهر الكونيتة؛ والتفكيتر
والمشاركة؛ باعتبارها مشجعاً فاع ً
من منظور يتجاوز الكتاب المدرسي على فضتاط الكتون الرحتب (عبتد الحميتد؛ )2008؛
كما أنها أحد عوامل التميتا فتي تعلتم وتعلتيم الرياضتياأ كمتا تشتير لتذلك الدراستة
الدولية الت )TIMSS (Stigler and Hiebert , 2004
وال تقف فوائتد المشتاريع فتي الرياضتياأ علتى ذلتك بتل تتعتداه علتى تحفيتا الطتالب
لولتتوج عتتالم المعرفتتة والتأهيتتل لستتوم العمتتل؛ لمتتا تتضتتمنه متتن تكتتوين الحتتس
االجتمتتاعي؛ ودمتتج للعلتتوم المختلفتتة؛ متتع تنميتتة القتتدراأ القياديتتة؛ وأستتاليب البحتث
والتجريب والتأمل ((Ahmed , 2008؛ (خشان؛ )2008؛ (الشربيني؛ .)2009
أمتتا الناحيتتة اليانيتتة :فهتتي استتتغال نتتتائج تلتتك المشتتاريع واألنشتتطة التتتي تمارستها
الطالباأ للعمل على تعديل أساليبها التدريسية؛ سواط كان ذلتك متن ختال استتطالع
الراط أو متابعة أداط الطالباأ ومالحظته .وذلك باعتبار تلك النتتائج مؤشتراأ صتاداة
تشير على الوااع المطعاع؛ وطبيعته وتلقي الضوط علتى مكتامن الخلتل لتدى الطالبتاأ
والتي يمكن استغاللها للتعديل في التتدريس (شتاهين وريتان؛ )2007؛ ( Williams ,
)2004 & Brennan
ورغبة من المعلمة فتي الواتوف علتى متا لتدى الطالبتاأ متن مرئيتاأ حتو المهتاراأ
المعرفيتتة وكيتتف يوظفنهتتا لتتربط الرياضتتياأ بتتالوااع؛ ومتتا التتذي يمكتتن تعديلتته متتن
األساليب التدريستية كنتتاج لتذلك؛ فقتد كانتت هتذه التجربتة التتي تطترح التستاؤالأ
التالية:
كيف ترى طالباأ المرحلة اليانوية الرياضياأ في سيام الوااعا ما هي المهاراأ المعرفية التي ستستعملها الطالباأ في العرضا ما الذي يمكن أن تشير عليه النتائج لتعديل التدريساهدف التجربة:
هدفت هذه التجربة لـ:
معرفة كيف ترى الطالباأ الرياضياأ في سيام الوااع.-تعيين المهاراأ المعرفية التي استعملتها الطالباأ في المشروع.
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 تعديل بعض من أساليب التدريس استناداً على النتائج.أهمية التجربة:
تكمن أهمية هذه التجربة في:
توجيه أنظار معلمي الرياضياأ على أهمية المشاريع ودورها في تحفيا التفكير فيالرياضياأ من خال ارتباطها بالوااع.
تقييم أداط الطالباأ في مجاالأ متنوعة متن ختال أستاليب تتجتاوز اختبتاراأ القلتموالوراة المعتادة.
النظر على نواتج تلك المشاريع كمؤشراأ مطعقينة لتعديل أساليب التدريس.-التفكير في طريقة تفكير الطالباأ في المرحلة اليانوية.

المصطلحات اإلجرائية للتجربة:
المهارات المعرفية:
تولدأ المهاراأ المعرفية من ارتباطها بمجتمع المعرفة والذي يصعب تقديم تعريتف
جامع لمفهومه ولكتن الباحيتة تتبنتى تعريتف (عليتان؛  )2012حيتث يتذكر أن مجتمتع
المعرفة هو المجتمتع التذي يهتتم بنشتر المعرفتة وتطبيقهتا وابتكارهتا ومشتاركتها.
وبنا ًط عليه فقد ظهرأ جملة متن المهتاراأ المعرفيتة المرتبطتة بهتذا المجتمتع ميتل:
ماهية المعلومة -موضتوعاأ النتدوة-؛ موثوايتة المصتدر؛ العمتل الجمتاعي؛ أستلوب
عتترض المعرفتتة ونشتترها وتطبيقهتتا .وهتتي المهتتاراأ التتتي يتبناهتتا البحتتث كمهتتاراأ
معرفية.
الترابط الرياضي:
عرفت الت  NCTMالتترابط الرياضتي يشتمل العمتل علتى عيجتاد الترابطتاأ الرياضتية
ومحاولة عنشائها لتكوين بنية رياضية؛ ويعمل الترابط الرياضي علتى مواجهتة عتا
المفاهيم والتعامتل متع الرياضتياأ كجملتة متن المهتاراأ والمفتاهيم المعاولتة عتن
الوااع.)NCTM , 2000) .
يطعرّف الترابط الرياضي عجرائياً بأنه جملة الممارساأ القولية والفعلية التي ستقوم
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بها الطالبة لربط مادة الرياضياأ بتالوااع والمجتاالأ المختلفتة .كمتا ستيبرز بصتورة
أوضح من خال اإلجابة على السؤا المرتبط بعالاة الرياضياأ بالعلوم األخرى.
مشروع ندوة في الرياضيات:

المشروع عجماالً هو مهمة تعليمية مرتبطة بالوااع؛ توكل لمجموعة أو مجموعاأ من
الطتتالب وتستتتلام القيتتام بجملتتة متتن المهتتام المتنوعتتة والخطتتواأ المتدرجتتة بهتتدف
تحقيق نواتج محددة سلفاً( .الشربيني؛ )2009
مشروع ندوة في الرياضياأ هو مشروع جماعي للطالبتاأ حتو اختيتار موضتوع فتي
مجتتا علمتتي متتا؛ بحيتتث يبتترز متتن خاللتته المهتتاراأ المعرفيتتة للطالبتتاأ؛ وعالاتتة
الرياضياأ بالموضوع والوااع المطعاع.

حدود التجربة:
تميلت الحدود الامانية في الفصل الدراسي الياني من العام الدراستي 1436-1435
هت؛ على مدى زمني بلف شهر ونصف؛ وكانتت العينتة المستتهدفة هتن جميتع طالبتاأ
الصف الياني ثانوي العلمي والبالف عددهن  148طالبتة .فتي اليانويتة  113فتي حتي
العاياية جنوب الرياض؛ حيث تعمل المعلمة؛ وهي بذلك الحدود المكانية للتجربة.
أداوت التجربة:
المالحظة المنظمة:
وتعتبر هذه الطريقة في المالحظة أحد الطترم للحصتو علتى مؤشتراأ ومالحظتاأ
تتجاوز ذاتية المستجيب وتحياه؛ كما يتوفر فيها مستتوى متن المصتدااية باعتبتار أن
الطالباأ يظهرن على سجيتهن؛ مما تتيح صدااً أكبر في ظهور النتائج؛ وحتى تكتون
ذاأ فعالية فقد تم توثيق مالحظاأ الطالباأ وحدييهن بكتابتة مالحظتاأ نيتة أثنتاط
العرض مع الحصتو علتى نست مكتوبتة متن عترض المشتروع؛ ومتا هتي ممارستاأ
الطالباأ فيه (عالم؛ .)2006
اإلجراءات:
تمثلت إجراءات التجربة فيما يلي:
تقديم نبذة عن مشروع "ندوة في الرياضياأ" والتعريف به كعمل جمتاعي تستتعمل
فيه الطالباأ مجموعة من المهاراأ المعرفية لمعرفة كيف ترى الطالباأ الرياضياأ
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في الوااع .حيث تقوم مجموعة من الطالباأ بعترض موضتوع علمتي فتي مجتا متا؛
علتتى أن يكتتون هنتتاك ارتبتتاط بتتين ذلتتك الموضتتوع وبتتين الرياضتتياأ؛ تبعت ًا للشتتروط
التالية:
 )1أن تكون الندوة من أي مجا علمي ممكن؛ فياياط؛ كيمياط؛ حاسب .ال .
 )2أن تكون المعلوماأ عن الموضوع المطختار من مصدر علمتي موثتوم؛ ستواط كتتب
علمية أو من موااع علكترونية علمية موثواة .ونظراً لعدم توفر مكتبة في المدرسة؛
فقد وطجهت الطالباأ لطريقة اختيار الكتب عن طريق عرض خمسة كتب في مجتاالأ
علميتتتة مختلفتتتة تنتمتتتي لتتتيالب دور نشتتتر اثنتتتان منهتتتا صتتتادرتان عتتتن الناشتتتيونا
جيوغرافيتك؛ واثنتتان متن سالستتل كتتب الفراشتتة وواحتد عتتن دار أكاديميتا؛ واتتد واتتع
االختيار على تلك الكتب لعمقها العلمتي وبستاطة الطترح وجاذبيتته بمتا يتناستب متع
مستوياأ طالباأ المرحلة اليانوية؛ ناهيك عن جودة الورم وجمالياأ العرض والخط
واإلخراج الفني ككل لتحفيا الطالباأ على القراطة.

 )3أال يتجاوز عدد الطالباأ في المجموعة الواحدة ست طالباأ.
 )4للمجموعة الحرية في طريقة تقديم الندوة سواط كمحاضترة؛ أو عترض تقتديمي؛
أو عجراط تجربة علمية أو خليط ًا متن هتذا وذاك؛ ستواط كتان ذلتك بصتورة علنيتة أمتام
طالباأ الصف أو مختصرة بين المعلمة وطالباأ المجموعة.
 )5أال تايد مدة الندوة عن حصة دراسية مدتها  45دايقة.

 )6التحضير الجيد للمعلومتاأ لالستفستار عتن أي جتاط يتعلتق بالمشتروع؛ باإلضتافة
على اإلعداد لالجابة عن الستؤا المتعلتق بعالاتة الموضتوع المعتروض بالرياضتياأا
وارتباط ذلك بالوااع.
النتائا:
وعلى مدى شهر ونصف هي مدة المشروع؛ فقد تكونت عحدى عشترة مجموعتة بعتدد
( )53طالبة .توزعن على المجموعاأ ذاأ المواضيع المطدرجة أدناه:
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عدد الطالباأ

الموضوع

 (1األهراماأ

 6طالباأ

 (1التفاضل والتكامل

 3طالباأ

 (1درب التبانة

 6طالباأ

 (1الجانب المظلم للعلم

 6طالباأ

 (1رموز رياضية شهيرة

 6طالباأ

 (1سور الصين العظيم

 6طالباأ

 (1برج بياا المائل

 6طالباأ

 (1الضوط

 5طالباأ

 (1حقائق غريبة عن العلماط

طالبتان

 (1المتحف الوطني

طالبتان

 (1الجدو الدوري

 5طالباأ

النتائا:
من خال المالحظة وجمع البياناأ؛ فقد رطصدأ النتائج التالية:
أ) مستوى المشاركة:
شاركت فتي النتدوة  53طالبتة متن أصتل 148؛ وبنستبة تشتكل حتوالي  .% 36أي متا
يعتتاد ثلتتث الطالبتتاأ تقريبتتا؛ وربمتتا يعتتود ذلتتك علتتى تختتوف الطالبتتاأ عموم تًا متتن
المشاركة في البرامج والمشاريع الجديدة؛ خصوصاً عذا كانت تخضع لمساطلة وعرض
أفكار أمام المعلمة والطالباأ.
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وحيث أن المعلمتة اامتت بتتدريس طالبتاأ الصتف اليتاني ثتانوي ألو مترة فتي هتذا
الفصتتل الدراستتي؛ فقتتد كتتان متواعتاً أال يكتتون عتتدد المشتتاركاأ كبيتتراً .ناهيتتك عتتن
حساسية سن المراهقة للمواجهة أمام الخرين وعرض األفكتار ولتذلك تبتدو الحاجتة
الملحة لتطوير ادراأ الطالباأ في هذا الجانب.
ب) مصادر المعلومات:
فقد اتفقت جميع المجموعتاأ علتى اختيتار اإلنترنتت كمصتدر بحتث للمشتروع ماعتدا
مجموعتتاأ "درب التبانتتة" و"رمتتوز رياضتتية شتتهيرة" و"الضتتوط" و"الجتتدو التتدوري"
اللتتواتي اعتمتتدن اختيتتار موضتتوعاأ متتن الكتتتب الموصتتى بهتتا .فيمتتا لجتتأأ مجموعتتة
"المتحف الوطني" لمتحف دارة الملك عبد العايا لتصتوير المعتالم الطبيعيتة والبنيتة
التضاريسية واألحافير في شبه الجايرة العربية.
وكما يبدو أعتاله فتإن النتتائج تشتير علتى أن الطالبتاأ غالبت ًا يختترن المصتادر الستهلة
للحصو على المعلوماأ ولذلك يبدو االنترنت كمصدر بحيي جاذب يقدم المعلومتاأ
بصورة متكاملة؛ ويطعد الوسيلة األسرع واألسهل للوصو للمعلومة من الكتاب؛ التذي
يستغرم واتاً لدى الطالباأ في اختيار نوع الكتاب واراطته والبحث فيته .ويؤكتد ذلتك
أن المجموعتتاأ األربتتع التتتي اعتمتتدأ موضتتوعاأ متتن الكتتتب الموصتتى بهتتا؛ نقلتتن
الموضوع المطختار نصاً؛ بدون اللجوط لمصادر دعم أخرى .ويطعد هتذا مؤشتراً داالً علتى
ضعف القراطة العامة لدى الطالباأ؛ مما يلقتي الضتوط علتى دور المعلمتة فتي تحفيتا
الطالباأ على القراطة واإلشارة عليهن بأنواع من الكتب في مجاالأ شتى.
ت) موثوقية المصدر:
في جميع المجموعاأ التي استعملت االنترنت كان المواع الرئيستي هتو الويكيبيتديا؛
مع االعتماد على الموااع العامة والمنتدياأ.

ويبتتدو االهتمتتام بموثوايتتة المصتتدر ضتتعيف ًا بستتبب عتتدم وعتتي الطالبتتاأ بأهميتتة
موثوايتة المصتتدر؛ ومصتداايته .واتتد بتتدا واضتح ًا ذلتتك لتتديهن .فعلتى ستتبيل الميتتا
ذكرأ الطالبتة "ن" فتي مجموعتة "األهرامتاأ" أن هنتاك سترًا متدفون ًا لقتارة مجهولتة
تحت القدم اليمنى ألبو الهو ؛ اائلة "يقولون فيه سر لقارة سرية مدفونة تحت ادم
أبو الهو ؛ وأنه الحكوماأ تحاو تضغط على مصر عشان توافق لكن على الن مصر
ترفض" وباالستفسار منها عن مقصتودها متن الستر والقتارة السترية وستر اهتمتام
الحكوماأ بهذا األمر؛ فقد اعتذرأ عن اإلجابة بحجة أنها لم تفهم جيداً القصة؛
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أيضتت ًا مجموعتتة "الجانتتب المظلتتم للعلتتم" عرضتتن صتتوراً وحكايتتاأ حتتو مشتتاركة
مجموعة من العلماط األلمان في تعذيب البشر في العهد النازي؛ والتالعب بهم لتنفيذ
عتتدد متتن التجتتارب أو لتشتتويههم وعيتتذائهم؛ واتتد تطتتران بتتدون وعتتي ألفتتران الغتتاز
والهولوكوستتت؛ بتتدون أن يعلمتتن أنهتتن خلطتتن بتتين هتتذا وذاك؛ ودون تفنيتتد الوااتتع
والخيا في تلك الروايتاأ؛ بتل كتان عامتل الصتور والحكايتاأ البشتعة المرويتة علتى
شبكة االنترنت كافأ لعرض الموضوع في مشروع "ندوة في الرياضياأ".
وكما يبدو أعاله فإن جانب اإلثتارة والتهويتل وعتالم الغمتوض واألسترار يطغتى علتى
أهمية موثواية المصدر؛ مما يجعل الطالبة ال تقع فقط في مصيدة الخرافاأ؛ وعنمتا
اد تنجر لقضايا حساسة وذاأ طابع سياسي أو عقدي يصعب عليها استيعاب حقيقته
طالما كانت ال تميتا بتين المعلومتاأ الصتحيحة والخطتأ .وهتذه أحتد القضتايا المهمتة
والتي ينبغي على معلمة الرياضياأ االلتفاأ لها.
ث) موضوعات الندوة:
يبدو واضحاً من اختيار الموضوعاأ لاوم جانب الحذر في االختيار لموضتوعاأ ستهلة
وشائعة كموضوعاأ "األهراماأ" و "الجدو التدوري"؛ "بترج بيتاا المائتل"؛ و"الضتوط"
و"سور الصين العظيم" .أو تلك التي توفر لها معلوماأ متكاملة في مكان واحتد كمتا
هو الحا مع مجموعاأ "الجدو الدوري" و"درب التبانة" حيث تتوفرأ المعلومتاأ فتي
الكتب الموصى بها .بينما توفرأ الصور في مقر متحف دارة الملتك عبتد العايتا ممتا
سهل على مجموعة الت "متحف الوطني" الحصو على الصور من نفس المكان.
ويبرز هنا أيضاً دور خر للمعلمة يتعلق بتحفيا الطالبتاأ علتى المبتادرة والجترأة فتي
البحث عن الموضوعاأ المختلفتة؛ كمتا هتو الحتا متع مجموعتة "حقتائق غريبتة عتن
العلماط" والتي اعتمدأ البحث في الكتب وموااع االنترنت؛ على الرغم من أن الموااتع
اإللكترونية شابها ما شاب مييالتها من عدم الموثواية في عرض المعلومة.

ويبرز أمر خر يتعلق بتوجيه األنظار للمنجا الوطني في كتل المجتاالأ .وذلتك لتدعم
االنتمتاط التوطني واالعتتااز بتالمنجااأ اليقافيتتة للتوطن .فعلتى ستبيل الميتا حينمتتا
سطئلت مجموعة "برج بياا المائل" عن سبب اختيارهن للموضوع؛ كتان الترد ألنته أحتد
عجائتتب التتدنيا الستتبع ويحظتتى باهتمتتام اليونستتكو التتتي أفتتردأ لتته اهتمام ت ًا خاص ت ًا
واعتبرته من ضمن الئحة التراب العالمي؛ وعندما سئلت الطالبتاأ عتن حتي الطريتف
التتتاريخي فتتي الدرعيتتة؛ وكيتتف أنتته أطدرقج ضتتمن الئحتتة التتتراب العتتالمي؛ فقتتد أبتتدأ
الطالباأ استغرابهن ل مر وأنهن لم يعرفن بذلك من ابل!!
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وترى الباحية أن يتذلك يترتبط ارتباطت ًا وثيقت ًا بضتعف القتراطة العامتة واالطتالع لتدى
الطالباأ؛ كما أن هناك جانباً يرتبط بضعف الدعاية للمنجااأ الوطنية بصورة جاذبة
للطالباأ سواط في المدارف أو موااع االنترنت التي ترتادها الطالباأ كما هتي الحتا
مع منجااأ عالمية كاألهراماأ وسور الصين العظيم وبرج بياا المائل ميالً.
ج) أسلوب العرض:
التامتت جميتع المجموعتتاأ باستتيناط مجموعتتة "المتحتف التتوطني" باستتعما أستتلوب
اإللقاط مع توفير عرض تقديمي "باوربوينت" من ععتداد الطالبتاأ باستتيناط مجموعتة
"التفاضل والتكامل" والتي ادمت عرضاً منقوالً من اليوتيتوب .علمتاً بتأن المجموعتاأ
"درب التبانتتة"؛ "رمتتوز رياضتتية شتتهيرة"؛ "حقتتائق غريبتتة عتتن العلمتتاط"؛ "الجتتدو
التدوري"؛ و"التفاضتل والتكامتل" ألقتت العترض بحضتور طالبتاأ الصتف؛ فيمتا تولتت
المجموعاأ الخمس األخرى اإللقاط بصورة مختصرة بين الباحية وطالبتاأ المجموعتة
نفستتها .أمتتا مجموعتتة "المتحتتف التتوطني" فقتتد اكتفتتت بتقتتديم ألبتتوم صتتور يعتترض
محتوياأ المتحف ومعلوماأ عنه.
ويعكس أسلوب العرض للمجموعاأ البعد عن القيام بأي تجارب علمية؛ أو ممارستاأ
ميدانية باستيناط التصتوير فتي المتحتف؛ وربمتا يعتود ذلتك علتى أن الطالبتاأ عتادة ال
يحظتتين بفرصتتة التجريتتب والممارستتة الميدانيتتة أثنتتاط التتتعلم؛ كمتتا أنهتتن يتتتأثرن
بممارساأ معلماتهن التدريسية؛ والتي تركتا عتادة علتى اإللقتاط واستتعما عتروض
الباوربوينت في أحسن األحتوا  .والحتا نفسته فتي المعامتل غالبت ًا حيتث أن المعلمتة
هتي متتن تقتوم بالتجربتتة لتتنقص األدواأ وضتعف التجهيتتااأ؛ ناهيتك عتتن االهتمتتام
ال متتن استتتهالكه فتتي ععطتتاط الفرصتتة للطالبتتاأ
باستتتهالك الواتتت إلنهتتاط التتدرف بتتد ً
للتجريب والتعلم الذاتي.
علماً بأن مجموعة "الضوط" هي المجموعة الوحيدة التي اعتتذرأ عتن القيتام بتجربتة
وأبلغت الباحيتة بتذلك نظترًا لضتغط المعامتل فتي المدرستة وتكتدف الجتدو فيهتا؛
ناهيك عن تخوف المعلمتة المستئولة عتن المعمتل متن الستماح للطالبتاأ باستتعما
المعامل؛ لئال تتأثر العهدة في المعمل وما يتبع ذلك من مساطلة .وهتذه نقطتة يجتدطر
الواوف عندها طويالً فالطالباأ بحاجة لليقة بالنفس والتجريب والتتعلم التذاتي؛ متع
تدريبهن علتى احتترام الممتلكتاأ العامتة وتقتدير المعامتل والعنايتة بهتا .وهتذه أحتد
األمور التي يمكتن العمتل عليهتا متن ختال تتوفير فرصتة التجريتب باستتعما أدواأ
بسيطة تتوفر في البيئة المحيطة؛ والعديد من التجتارب لهتا تطبيقتاأ متنوعتة علتى
االنترنتتت يمكتتن االستتتفادة منهتتا فتتي ععطتتاط الطالبتتاأ فرصتتة التتتعلم التتذاتي وعتتدم
االكتفاط بالشرح النظري .ومعلمة الرياضياأ يفترض بها العمل على عتاحة الفرصة
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) العمل الجماعي:
بتتدا العمتتل الجمتتاعي لتتدى جميتتع المجموعتتاأ غيتتر واضتتح بصتتورة كبيتترة؛ فغالبتًا متتا
تتصدر العرض واحدة أو اثنتان من المجموعة؛ فيما ترااب البااياأ العترض؛ وعنتدما
تدخلت الباحية لطرح أستئلة علتى الباايتاأ حتو العترض بتدا ارتبتاكهن واعتمتادهن
على القراطة من شرائح الباوربوينت أو البطاااأ التتي تحمتل معلومتاأ العترض كمتا
ظهر ذلك لدى مجموعة "سور الصين العظيم" ومجموعة "التفاضل والتكامل" والتتي
اعتمدأ فيها الطالباأ على القراطة من الشترائح بصتورة مباشترة؛ ممتا يشتير علتى أن
مفهوم العمتل الجمتاعي يعتمتد لتدى الطالبتاأ علتى وجتود ايتادة للعمتل فيمتا تتكتل
الباايتتاأ علتتى أمتتر المشتتاركة الصتتورية وأحيان ت ًا األعمتتا الجانبيتتة الداعمتتة للعمتتل
كتنسيق العرض أو الترتيب لموعده.
ول سف فإن غموض مفهوم العمل الجماعي وتوزيع المهتام؛ والمشتاركة فتي البحتث
واالختيار واليقة بالنفس عند مواجهة الجمهور؛ أمور تؤثر بدرجة كبيرة علتى العمتل
الجماعي وتجعله يخرج عن دوره المفترض على دور القائد واألتباع.
واد توجهت الباحية بالسؤا لجميع المجموعاأ حو سبب لجوط الطالبتاأ لميتل هتذه
الممارساأ؛ بدون ردود واضحة .وترى الباحيتة أن األستباب المتعلقتة بضتعف القتراطة
واالطتالع؛ متع عتتدم اليقتة بتالنفس لتتدى العديتد متن الطالبتتاأ خصوصت ًا فتي مرحلتتة
المراهقة يعاز اعتماد المجموعاأ على الطالباأ ذواأ الشخصية القيادية في العمل؛
وأولئك األكير اطالعاً أو جرأة ومبادأة.

وفي ميل هذه الحتاالأ يطفتترض بمعلمتة الرياضتياأ دعتم الجميتع بتنفس المستتوى
والعمل على توزيع االهتمام على جميع طالباأ الصف في الحصتة الدراستية وغيرهتا
بغرض تنمية ثقتهن بأنفسهن؛ مع توفير تقييم كمي ل عما والمشتاريع الجماعيتة
بحيث يتوزع هذا التقييم على العمل الجماعي ككل؛ وعلى الجهد الفردي لكل طالبتة
في المجموعة .كما أن طريقة المعلمة أثناط العرض في التلطف متع الطالبتاأ وكستر
حتتواجا القلتتق لتتديهن تعتتاز اتتدراتهن فتتي المشتتاركة الحقت ًا فتتي األعمتتا والمشتتاريع
الجماعيتتة المستتتقبلية؛ كمتتا هتتو الحتتا متتع أو عتترض تتتم تقديمتته مجموعتتة "درب
التبانة" حيث جلست الباحية –المعلمة-بتين طالبتاأ الصتف بغترض تخفيتف الضتغط
النفسي على طالباأ المجموعتة؛ ولتحفيتا التعليقتاأ والمشتاركة بتين الطالبتاأ فتي
الصف حو موضوع العرض؛ وإلرسا عشاراأ عيجابيتة لطالبتاأ المجموعتاأ اللتواتي
سيعرضن مستقبالً .كما يمكن استغال تحفيا الطالباأ ورفع ثقتهن بأنفسهن عتن
طريق الحتديث عتن دور ميتل هتذه المشتاركاأ فتي التتدريب المبكتر علتى المواجهتة
والتفاعل مع الخرين كتهيئة لالنتقا للجامعة أو االلتحام بعالم الوظيفة؛ كما حدب
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في عترض مجموعتة "ستور الصتين العظتيم"؛ حيتث اكتفتت الطالبتة "هتت" باالبتستام
والصمت بدون التعليتق أو المشتاركة ألنهتا لتم تعتتد الحتديث أمتام الخترين رغتم أن
العتترض كتتان مقتصتتراً علتتى طالبتتاأ المجموعتتة والباحيتتة –المعلمتتة-؛ وهتتذا متتا حتتدا
بالباحية للحديث معها ومع المجموعة حو أهمية هذه المشتاركاأ ونفعهتا التتدريبي
لتنمية .ويشكل تعايا الطالباأ لبعضهن وروايتتهن لتجتاربهن الخاصتة فتي مواجهتة
الجمهور أحد الحلو الممكنة لتنمية اليقة بالنفس ومواجهة الجمهور؛ كما هو الحتا
مع مجموعة "رموز رياضية شهيرة" حيث كتان القلتق ستيد المواتف لتدى الطالبتة "ر"
في العرض وذكرأ ابل البتدط بتالعرض أنهتا لتم تتنم طتوا الليتل رغتم أن العترض
الخاص بها لم يتجاوز العشتر داتائق؛ وعلقتت اائلتة " متا اتواعتت أنته العترض اتدام
البناأ يخوف كيذا" وكان انتشار الضتحكاأ وتعليقتاأ الطالبتاأ اللتواتي ستبقنها فتي
العروض سبب ًا للتخفيف من حدة القها وانطالاتها في الحديث.
خ) الربط بالرياضيات:
كانتتتت المفاجتتتأة فتتتي تعبيتتتر جميتتتع المجموعتتتاأ أن ارتبتتتاط الموضتتتوع المعتتتروض
بالرياضياأ من خال المعادالأ والعملياأ الحسابية فقط؛ ولم تستتطع أي مجموعتة
عيجاد أي ارتباط خر؛ باستتيناط "بترج بيتاا المائتل" التذي علقتت فيته الطالبتة "د" بتأن
"األشكا الهندسية والقياساأ ل اواف فتي البترج تطظهتر دور الرياضتياأ فتي عنشتاط
البرج" .وذكرأ الطالبة "ب" من مجموعة "رموز رياضية شهيرة" أن مسمى الموضتوع
واضح ويرما للرياضياأ؛ فيما لم توجد طالباأ مجموعة "الجانتب المظلتم للعلتم" أي
ارتباط للموضتوع بالرياضتياأ؛ وعلقتت الطالبتة "ع" بتأن ععجابهتا بالموضتوع هتو متا
دفعهن الختياره بغض النظر عن ارتباطه بالرياضياأ أم ال!! (الح االختيتار الفتردي
للموضوع واإلعداد له كان من ابل طالبة واحدة؛ مما يؤكتد علتى عتدم وجتود تفاعتل
اجتماعي كاف في المشروع الخاص بهن)
فيما بررأ الطالبة "أ" من مجموعة "حقائق غريبة عن الرياضياأ" ارتباط الرياضياأ
بالموضوع بسبب وجود حقائق غريبة عن علمتاط رياضتياأ متن ضتمن تلتك الحقتائق
المعروضة؛ ولم تطقدم ربطاً واضحاً عال فتي عشتارتها للحتديث عتن العتالم فتاراداي وأن
ضعفه الرياضي سبب تعير العديد من مشاريعه البحييتة المرتبطتة بالكيميتاط .وهتذا
ما يعكس عدم وضوح ارتباط الرياضياأ في أذهان الطالباأ بالوااع؛ حيتث لتم تطشتر
أي منهن لدور الرياضتياأ فتي تنميتة مهتاراأ التفكيتر وحتل المشتكالأ؛ وحتتى فيمتا
يتعلق بربط الرياضياأ بالمعادالأ والحساباأ فلم تقدم أي مجموعة توضيح ًا دايقت ًا
لهذا الدور ماعتدا مجموعتة "التفاضتل والتكامتل" والتتي كتان العترض الجتاها أساست ًا
ينااع حل مشكلة حساب مساحاأ األشكا غير المنتظمة؛ ورغم أنه نااع حل
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المشكالأ في العرض عال أنه التعليق من ابل الطالبتاأ فتي المجموعتة ااتصتر علتى
دور الرياضياأ في حل المعادالأ وعجراط الحساباأ.
ولذلك ترى الباحية؛ أن هناك خلالً واضحاً في تقديم الرياضتياأ للطالبتاأ؛ عذ ينبغتي
توجيه األنظار على دور الرياضتياأ فتي حتل المشتكالأ وتنميتة مهتاراأ التفكيتر متن
خال حل تمارين مهاراأ تفكير عليا ميالً؛ أو تطبيق ممارساأ عمليتة لمشتكالأ متن
الوااع بحيث تحتاج فيها الطالبة علتى الرياضتياأ لحتل المشتكلة .فالمستائل فتي بتاب
االحتماالأ والمسائل المتعلقة بتطبيقاأ النستب الميلييتة علتى ستبيل الميتا يمكتن
تقديمها للطالباأ على شكل ممارساأ عملية؛ من خال مشاريع وأنشطة سواط ابتل
الدرف كتطبيق لتعلم ابلي أو بعده لربط المعلوماأ الجديدة بالسابقة.
وتتوافتتق هتتذه النتتتائج متتع النتتتائج التتتي توصتتل عليهتتا مجموعتتة متتن التربتتويين
والمؤسساأ البحيية المهتمة بهتذا الجانتب لضتعف المهتاراأ المعرفيتة للطتالب؛ ممتا
يؤثر سلب ًا على التنمية واالستدامة في مجتمتع المعرفتة؛ وهتو متا يمتتد الحقت ًا ليتؤثر
على األداط األكاديمي للطالب كما أشار كل من (صديق؛ )2013؛ (الحوأ؛ .)2011
التأمل الذاتي:
يبدو من خال النتائج الخلل الكبير في المهاراأ المعرفيتة للطالبتاأ؛ والتتي يجتب أن
نستلهم منها عجراطاأ وممارساأ لتعديل ستلوكياتنا التدريستية كمعلمتاأ رياضتياأ.
ومن ضمن تلك التعديالأ:
 )1العمل على تنمية حب القراطة واالطالع؛ وال يتحقق ذلك ما لم تكتن المعلمتة علتى
اطالع ومتابعة للجديد؛ من خال القراطة ومتابعة وسائل التواصتل االجتمتاعي .حيتث
يظهر ذلك في لغة المعلمة عند الحديث؛ وفي ربطها الدروف أثناط الشرح بمعلومتاأ
من كتب وتطبيقاأ تشير فيها المعلمة للمصدر سواط كان كتابتاً أو مواعتاً علكترونيتاً.
ال ؛ بحيث يلتام جانب الموثواية.
 )2االنفتتتاح علتتى الطالبتتاأ وابتتو الراط والنقتتد بتتدون هجتتوم عامتتل مستتاعد لتتدفع
الطالباأ في عرض أفكارهن والكشتف عتن مرئيتاتهن للعتالم المحتيط؛ ممتا يستاعد
على تصحيح األخطاط وتكييف أساليب التفكير للحكم والحكم الذاتي وتقويم الخلل.
 )3النظر على مقرر الرياضياأ كمصدر من مصادر المعرفة وليس المصدر الوحيد.
 )4البحث عن مصادر معرفية وتوجيه الطالباأ لها؛ بحيث يسهل من خاللهتا الوصتو
للمعرفة ونشرها وتطبيقها بصورة عملية كما هو الحا مع أكاديمية خان
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؛ أو يوريكا شو؛ والتطبيقاأ للتجارب العلميتة علتى اليوتيتوب؛ بهتدف تستليط الضتوط
على الجوانب التطبيقية الرياضياأ؛ وتطبيق ذلك عملياً.
ال متن االكتفتاط
 )5تغيير منظتور المعلمتة ل نشتطة والتطبيقتاأ ختارج الحصتة؛ فبتد ً
باألبحاب المكتبيتة متيالً؛ يفتترض االهتمتام بالعمتل علتى تنظتيم أنشتطة ومشتاريع
تطبيقية للمفاهيم الرياضية التي يحتويها المقرر.
 )6دور المعلمة ليس تدريسياً فقط؛ فتالخروج متن هتذه البوتقتة علتى فضتاط التربيتة
األرحتتب؛ متتن ختتال المشتتاركة والتفاعتتل متتع الطالبتتاأ؛ ومتابعتتة أفكتتارهن حتتو متتا
يشاهدنه ويسمعنه في وسائل التواصل االجتماعي أمر في غاية األهمية.
 )7تسهم ميتل هتذه المشتاريع واألنشتطة فتي رفتع مستتوى التواصتل بتين المعلمتة
والطالباأ وبين الطالباأ أنفسهن؛ لرفع مستوى التشارك وتباد الراط والمعلوماأ.

 )8التفكير في أساليب وطترم عمليتة توظتف التكنولوجيتا واألجهتاة الذكيتة كعوامتل
مساعدة على تطبيق المعرفة ونشرها؛ بل وعنتاجها كذلك.
من اآلثار اإليجابية للمشروع:
 )1لفت أنظار الطالباأ لمتعة القتراطة؛ واتد بتدا ذلتك واضتح ًا متن ختال اللهفتة علتى
استعارة الكتب المعروضة واالهتمام بالمعلوماأ الواردة فيها.

 )2ارتفاع مستوى تقبل النقتد فتي الحصتص الدراستية؛ وازديتاد مستتوى المشتاركة
فيها.
 )3ظهرأ ادراأ ايادية لدى مجموعة من الطالباأ الالتي لم يطلح
الحصص الدراسية المعتادة.

ذلك عليهن أثناط

 )4الطالباأ يمتلكن العديد من المهاراأ التي تحتتاج عمتا لتدعم أو تطتوير كالمهتاراأ
القيادية؛ والتفاعل اإليجابي مع التقنية؛ وحب اإلثارة والبحث عن الغموض.
من الصعوبات التي واجهت المشروع:
 )1كيتترة أعتتداد الطالبتتاأ ممتتا صتتعب مهمتتة الحصتتو علتتى أواتتاأ تناستتب عتترض
المشاريع المقدمة.
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 )2ضتتعف القتتراطة واالطتتالع لتتدى الطالبتتاأ؛ لتتم يتتؤثر فقتتط علتتى طبيعتتة المواضتتيع
المعروضتتة ومصتتادرها؛ بتتل تجتتاوز ذلتتك علتتى االستعاضتتة عنتته باالنترنتتت باإلضتتافة
لضعف أسلوب العرض لدى العديد من الطالباأ وتأثر العمل الجماعي بذلك.
 )3الضغوط اإلدارية واألعمتا المكتبيتة الموكلتة علتى المعلمتة صتعّبت المهمتة علتى
المعلمة.
 )4عدم توفر تقييم كمي فردي يدعم العمل الجامعي للمشاريع المقدمة؛ ربمتا كتان
عامالً في عحجام البعض عن المشاركة؛ أو ضعف مشاركة البعض الخر.
ال تتوفير كتتب بكميتاأ أكبتر لتدعم مكتبتة المدرستة؛ علتى أن
تنوي المعلمتة مستتقب ً
تكون تلك الكتب متضمنة لتطبيقاأ وأنشطة رياضية وعلميتة تهتدف لتدعم تطبيتق
المفاهيم الرياضية بصورة عملية؛ كما تنتوي مستتقبالً تتوفير وستائل تقيتيم كميتة
لتحفيا الجميع على المشاركة.
ومن ضمن التعتديالأ المطروحتة التخطتيط لتدمج التقنيتة فتي التتدريس –للمعلمتة
تطبيقتتاأ ستتابقة فتتي ذلتتك لكتتن متتع المرحلتتة المتوستتطة-ستتواط باستتتعما تقنيتتاأ
الفصل المقلوب؛ أو منصاأ التعلم كااليدمودو ووسائل التخاين السحابي ميالً لخلق
فرص تواصل أكبر وتدعيم ممارستاأ تتعلتق بتطبيقتاأ ميدانيتة لمفتاهيم رياضتية
مجردة من خاللها.
المراجع:
 -1رفعتتة؛ مستتفر ( :)2014تجديتتد دور المعلتتم الستتعودي للتتتوائم متتع مجتمتتع
المعرفة :دراسة تحليلية .بحتث منشتور؛ مجلتة العلتوم التربويتة؛ مصتر؛ متج 2؛ ع 2؛
ص .155 – 115
 -2أبتتو عتتالم؛ محمتتود ( :)2006منتتاهج البحتتث فتتي العلتتوم التربويتتة والنفستتية .دار
النشر للجامعاأ؛ مصر.

 -3الحتتوأ؛ صتتبري ( :)2011حتتا المعرفتتة فتتي المجتمتتع وتداعياتتته علتتى المعرفتتة
التربوية .مقتا منشتور؛ مجلتة دراستاأ تربويتة ونفستية؛ كليتة التربيتة بالااتازيق؛
مصر.
 -4خضر؛ نظله ( :)1985أصو تدريس الرياضياأ .مكتبة األنجلو المصرية؛ مصر.
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 -5خشان؛ خالد)  :)2008أثر استخدام نشاطاأ اائمة على معيار الربط في تحصيل
طلبة الصف اليامن األساسي في مادة الرياضياأ؛ بحث منشتور؛ مجلتة عربتد للبحتوب
والدراساأ؛ األردن
 -6شاهين؛ محمد ريان؛ عاد ( :)2007دور التغذيتة الراجعتة المقدمتة متن الطالتب
للمعلم في تحسين جودة أداطه التدريسي .أعما المؤتمر التربوي اليالث :الجودة فتي
التعليم العام الفلسطيني كمدخل للتميا؛ الجامعة اإلسالمية؛ فلستطين؛ ص – 212
.242
 -7الشربيني؛ أحالم ( )2009فاعلية نموذج للتعلم اائم على المشروعاأ في تنميتة
مهاراأ العمل وتحصيل تالميذ الصف األو االعدادي واتجاهاتهم نحتو العلتوم .بحتث
مقدم للمؤتمر العلمي اليالث عشر (التربية العلميتة المعلتم والمتنهج والكتتاب) دعتوة
للمراجعة؛ مصر.

 -8شلبي؛ نتوا ( :)2014عطتار مقتترح لتدمج مهتاراأ القترن الواحتد والعشترين فتي
مناهج العلوم بالتعليم األساسي في مصتر .بحتث منشتور؛ المجلتة الدوليتة التربويتة
المتخصصة؛ مج 3؛ ع  .10تم استرداده في  2016 / 5 / 28على الرابط
http://moe.gov.eg/ccimd/pdf/Studies_Research1.pdf
 -9صديق؛ محمد ( :)2013ععتداد األجيتا الناشتئة لمجتمتع المعرفتة .مقتا منشتور؛
مجلة ركائا معرفية؛ السودان؛ مركا ركائا المعرفة للدراساأ والبحوب.
 -10العبيكتتان ل بحتتاب والتطتتوير ( :)2009برنتتامج تتتدريب المعلمتتين علتتى منتتاهج
الرياضياأ المطورة .الرياض.
 -11عساف؛ محمود ( :)2012تقيتيم المنتاهج فتي التجريبيتة الفلستطينية بتالتعليم
اليتتانوي فتتي ضتتوط متطلبتتاأ مجتمتتع المعرفتتة .المتتؤتمر العلمتتي اليتتاني والعشتترون
للجمعية المصرية للمناهج وطرم التدريس :منتاهج التعلتيم ومجتمتع المعرفتة؛ متج
2؛ ص .427 – 338
 -12عليان؛ ربحي ( :)2012مجتمع المعرفة مفاهيم أساسية .وراة مقدمة للمتؤتمر
اليالتتث والعشتترين لالتحتتاد العربتتي للمكتبتتاأ والمعلومتتاأ؛ الدوحتتة؛ ص – 2130
.2149
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 -13العنتتاي؛ بشتترى ( :)2010تطتتوير كفايتتاأ المعلتتم فتتي ضتتوط معتتايير الجتتودة
الشاملة في التعليم العتام .اللقتاط الستنوي الرابتع عشتر للجمعيتة الستعودية للعلتوم
التربوية (جستن) :الجودة في التعليم العام؛ جامعة القصيم .ص .34-1
 -14اطتتتامي؛ يوستتتف ( :)1998ستتتيكولوجية التتتتعلم والتعلتتتيم الصتتتفي .ط1؛ دار
الشروم للنشر والتوزيع؛ عمان.
 -15المغيتترة؛ عبتتداهلل ( :)1989طتترم تتتدريس الرياضتتياأ؛ جامعتتة الملتتك ستتعود؛
الرياض.
 -16مينتتا؛ فتتايا ( :)2004تطتتوير تعلتتيم الرياضتتياأ فتتي مجتمتتع المعرفتتة .المتتؤتمر
العلمي الرابع رياضياأ التعليم العام في مجتمع المعرفة؛ مصر؛ ص .53 – 46
 -17النقبتتي؛ خلفتتان الستتواعي؛ عيمتتان ( :)2006التتربط بتتين الرياضتتياأ والعلتتوم
معتقداأ المعلمين وممارساتهم في مدارف اإلماراأ العربية المتحدة .بحث منشور؛
مجلة دراساأ في المناهج وطرم التدريس؛ مصر.
المراجع األجنبية:
1 - Ahmed F, .(2008(. The Impact of PBL on the Students’ Attitudes towards
Science among Nine Graders in Hamza Independent School. Available at:

http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sq1/contentstorageO1
/0000019b/80/3 e/5 8Zb3.pdf.
2- Beane, J. (1995): Curriculum Integration and the disciplines of Knowledge.
Phi Delta Kappan, 76, 616 – 622.
3- Brennan, John; Williams, Ruth (2004): Collecting and using student
feedback A guide to good practice.
Retrieved in 30/ 5/ 2016
_https://www.heacademy.ac.uk/sites/default/files/id352_collecting_and_using
student_feedback_a_guide_to_good_practice.pdf
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4- Brooks, I G; Brooks, M. G. (1993): In Search of Understanding: The Case of
Constructivist Classroom. Alexandria, VA: Association for Supervision and
Curriculum Development.
5- Hopkin,A.G (1999): Quality control and quality assurance in Teacher
Training

Institutions: Message from Botswana, Teaching and Teacher Education, Vol.
15, No, 6.
6- National Council for Teachers of Mathematics. (2006): Principles and
Standards for School Mathematics. Reston, VA: NCTM.
7- Stigler, J.w. & Hiebert, J. (2004). Improving Mathematics Teaching.
Educational Leadership.61 (5).
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تدريب تلميذات الصفوف العليا على المعارف والمهارات الرياضية في

PISA

عبير فراج بخيت -عفاف عثمان الصبحي -إيمان فوزي األنصاري
إدارة التّعليم بمحافظة ينبع الشّؤون التّعليميّة (االشراف التّربوي) -
مشرفات رَّياضيّات

المقدمة:
جاط ععالن رؤية  2030مواكباً لرسالة التعلتيم وداعمتاً لمستيرتها؛ لبنتاط جيتل متتعلم
ال ؛ وانطالات ًا متن هتذه الرستالة
اادر على تحمل المسؤولية واتختاذ القتراراأ مستتقب ً
جاطأ رؤية  2030لتوفير فرص التعليم في بيئة تعليمية مناسبة في ضوط السياسة
التعليمية في المملكة؛ ورفع جودة مخرجاته؛ وزيادة فاعلية البحث العلمتي؛ وتشتجيع
اإلبداع واالبتكار؛ وتنمية الشراكة المجتمعيتة؛ واالرتقتاط بمهتاراأ واتدراأ منستوبي
التعليم؛ ومن المبادراأ التي وضعتها رؤية  2030مبادرة التطتوير المهنتي المستتمر
للمعلمين والقياداأ المتعلمة.
وعنّ التّقدّم المعلوماتي الذي يعيشه العالم اليوم؛ أصبح وااعًا أارب على الحلم فقبل
سنواأ معدوداأ تبتسم عندما يقا لتك أن بإمكانتك تصتفاح الف الكتتب؛ والحصتو
ن لعلتم الرّياضتيّاأ
على الكيير متن البيانتاأ والمعلومتاأ بضتغطة زر .كمتا ولطتوح ع ّ
دورًا فتتي هتتتذا التّقتتدّم الهائتتتل؛ وذلتتتك عبتتر الخطتتتواأ المنطقيّتتة؛ وكأستتتلوب حتتتل
للمشكالأ؛ حيث برزأ أهميته هذا العلم خال العالم أجمع؛ وأصتبح متع مترور األيّتام
له أهميته االستراتيجية للدو المتقدمة؛ في التّخطيط المستقبلي ودراسة السّتكان؛
واالاتصاد؛ واألمن؛ ال .
متتن مبتتادرة الشتتراكة المجتمعيتتة والمستتئولية المهنيتتة رأي الباحيتتاأ " عن اإلبتتداع
واالبتكار عنصران أساسيان فتي المنظومتة الوطنيتة للعلتوم والتقنيتة؛ وعليتة اعتداد
وتنفيتتذ تجربتتة البرنتتامج التتدولي لتقتتيم الطلبتتة (( PISAللرياضتتياأ دعتتم للمستتيرة
مؤسستتاأ التتوطن علتتى العنايتتة بتتالموهوبين والمبتتدعين وتتتوفير المنتتا المناستتب
والبيئة الداعمة من أجل تعايا الريادة التقنية والمعرفية واالاتصادية للمملكتة علتى
خارطة العالم المعرفية".
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اإلطار النظري والمعرفي التجربة:
عن تنمية ادرة التالميذ على التفكير يعني االهتمام بالبحث عن الطرائتق واالستاليب؛
التي تؤدي على امتالك التالميذ لمهاراأ حتل المشتكالأ التتي تتواجههم فتي حيتاتهم؛
وعن هذه المهمة تقع في أولوية أهداف المدرستة الحدييتة؛ ولكتي يكتون التتدريس ذا
فائدة ينبغي اال نجعل الحقائق والمفاهيم والعملياأ غاية في ذاتها؛ بتل نجعلهتا أداة
لحل المسائل؛ ويتعدى ذلك ليشتمل توظيف المهاراأ والقدراأ بمتن ختال التنتافس
في المسابقاأ المحلية والدولية (أحمد؛ 109؛.)1984
بيزا:
برنتتامج التتت PISAهتتو برنتتامج دولتتي تتتديره منظّمتتة التعتتاون االاتصتتادي والتنميتتة
OECDمنذ العام  1997ويعتبر هذا البرنامج من أكبر الدراستاأ الدوليتة فتي مجتا
التربية والتعليم في العالم؛ عذ تشارك فيه أكير من سبعين دولة مميلة متا يقتارب التت
 90بالمئة متن االاتصتاد العتالمي .يستتخدم البتاحيون وصتانعو السياستاأ التربويتة
نتائج الت PISAباعتماد المعايير الدولية لرسم التطور التربوي الوطني ومقارنتته متع
نتائج الدو المماثلة والمنافسة له في عالم االاتصاد.

البرنامج موجه على التالمذة في ستن الخامستة عشترة متن العمتر بغايتة ايتاف متدى
ادرتهم على حل مشكالأ مرتبطة بالوااع المعيشي مستخدمين المعارف والمهاراأ
المكتسبة في ثالثة مجاالأ محددة :القراطة والرياضياأ والعلوم؛ عضافة علتى التعبيتر
عن مواافهم بشكل واضح تجاه هذه المشكالأ .فهو يقيّم التالمتذة فتي مهتارة حتل
المشكالأ في المجاالأ المذكورة متن دون التركيتا علتى محتتوى المنتاهج الدراستية
المتعلقة بها؛ بل من خال التركيا على المعارف والمهتاراأ األساستية التتي يحتاجهتا
التالمذة في حياتهم .يهدف هذا البرنتامج علتى ايتاف متدى استتعداد هتؤالط التالمتذة
ممن هم على وشك عتمام تعلتيمهم العتام أو المهنتي أو االنختراط فتي ستوم العمتل
لمواجهتتة تحتتدياأ مجتمعتتاتهم .يق تيّم هتتذا البرنتتامج كفايتتاأ التالمتتذة فتتي مواجهتتة
التحدياأ وتنفيذ المهمتاأ اليوميتة مستتخدمين معتارفهم واتدراتهم ومتدافعين عتن
متتواافهم بأستتلوب علمتتي ومنطقتتي وجتتدلي لكتتي يصتتبحوا اتتادرين علتتى تقيتتيم
اختياراتهم واراراتهم.
التجارب التعليمة:

يمكن تعريف التجارب التعلمية على أنها تغييتر عمتدي ومضتبوط للشتروط المحتددة
لحدب ما؛ مع مالحظة التغيراأ الوااعة في ذاأ الحدب وتفستيرها( .ملحتم؛ 2002م؛
ص ).388
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ال شتتك أن التجريتتب هتتو أكيتتر طتترم البحتتث داتتة وعلميتتة وموضتتوعية .فالطريقتتة
التجريبية تهتم بجمع المعلوماأ والبراهين الختبتار الفرضتياأ وعتا العوامتل التتي
تتتؤثر فتتي المشتتكلة المدروستتة؛ وذلتتك بقصتتد الوصتتو علتتى العالاتتاأ بتتين األستتباب
والنتائج.
في الدراسة التجريبية يعمل الباحث على التحكم بمتغير مستتقل واحتد علتى األاتل؛
وعلى ضبط المتغيراأ الدخيلة ذاأ الصلة .ويقتوم متن ختال ذلتك بمالحظتة التتأثير
الحاصل على متغير تابع واحتد أو أكيتر؛ والمتغيتر المستتقل؛ والتذي يستمى بتالمتغير
التجريبي أو السبب هو ذلك النشاط الذي يحدب الفروم بين المجموعاأ .أما المتغيتر
التابع؛ والذي يسمى بالمحك؛ أي الفرم النتاتج بتين المجموعتاأ والتذي يحتدب نتيجتة
التحكم في المتغير المستقل.
وعندما يتم القيام بالدراسة التجريبية على الوجه األكمل فهتي خيتر وستيلة لدراستة
عالااأ الستبب والنتيجتة .والمتغيتراأ التتي يجتري ضتبطها فتي الدراستاأ التجريبيتة
يمكن فصلها على متغيراأ خاصة بأفراد الدراسة.
وتعاني الدراساأ التجريبية أحياناً من مصادر عدم الصدم التي تقستم علتى استمين
أولهمتتا يختتص الصتتدم التتداخلي للتجربتتة وذلتتك عنتتدما يكتتون التتتأثير الحاصتتل علتتى
المتغير التابع هتو نتيجتة متغيتراأ أخترى باإلضتافة علتى المتغيتر المستتقل؛ واليتاني
يخص الصدم الختارجي للتجربتة وذلتك عنتدما ال تكتون النتتائج اابلتة للتعمتيم علتى
موااف جديدة خارج المواف التجريبي األصلي.

طبيعة األسئلة التي تقدم للطلبة في بيزا:
يجمتتع البرنتتامج التتدولي لتقيتتيم الطلبتتة بتتين ثالثتتة مجتتاالأ محتتددة وهتتي القتتراطة
والرياضتتياأ والعلتتوم؛ ومهتتارة حتتل المشتتكالأ فتتي تلتتك المجتتاالأ دون تركيتتا علتتى
محتوى المناهج الدراسية المتعلقة بها؛ بل على المعرفتة والمهتاراأ األساستية التتي
يحتاجها الطلبة في حيتاتهم؛ عضتافة علتى التركيتا علتى استتيعاب المفتاهيم والقتدرة
على العمل في أي مجا تحت مختلف الظروف بهدف اياف مدى نجاح الطلبتة التذين
بلف سنهم  15ستنة ممتن هتم علتى وشتك استتكما تعلتيمهم اإللاامتي واالستتعداد
لمواجهة تحدياأ مجتمعاتهم اليومية.
ويعتبر البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (بياا) جهداً تعاونيت ًا بتين األعضتاط المشتاركين
من بلدان منظمة التعاون والتنميتة االاتصتادية )(OECD؛ عضتافة علتى عتدد ختر متن
الدو المشاركة.
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وتنتهج هذه المنظمة أسلوبا عاما لتقييم المعارف و المهاراأ بهدف توظيف المعرفتة
في المهتام والتحتدياأ اليوميتة لتتعكس هتذه المهتاراأ اتدرة الطلبتة علتى مواصتلة
التعليم مدى الحياة بتطبيق متا تعلمتوه فتي المدرستة فتي مختلتف مجتاالأ حيتاتهم؛
وتقييم اختياراتهم واراراتهم.
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مجاالت التركيز في دورات االختبار:
ويطبق اختبار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بصتفة عامتة كتل ثتالب ستنواأ .ويتتم
التركيا بنسبة عالية في كل دورة على أحد الفروع اليالثتة (القتراطة-أو الرياضتياأ-أو
العلوم) حيث كتان التركيتا علتى القتراطة ستنة  2000وعلتى الرياضتياأ ستنة 2003
وعلى العلوم سنة  2006وعلى القراطة في ستنة  .2009أمتا فتي ستنة  2012فكتان
التركيا على مادة الرياضياأ .وفي سنة  2018ستلتحق المملكتة بتإذن اهلل فتي هتذا
البرنامج.
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المعارف والمهارات التي يقيسها اختبار ( PISAالدولي):
 -1محتوى الرياضياأ :المفاهيم الرياضية للتفكير الرياضي.
 -2االستخداماأ العملية للرياضياأ
 -3العملياأ الرياضية :تتضمن استعما اللغة الرياضية وعرض ومهاراأ حل.
الحستتاباأ البستتيطة (االرتباطتتاأ بتتين العالاتتاأ لحتتل مشتتاكل بستتيطة –التفكيتتر
الرياضي والتعميم)
مجاالت الرياضيات التي تركز عليها بيزا:
توزع مجاالأ الرياضياأ حسب النسب التالية:
المحتوى

النسبة

الفراغاأ واألشكا

%25

التغير والعالااأ

%25

الكمياأ

%25

االحتما

%25

الهدف العام من التجربة:
سعي شعبة الرياضياأ بمحافظة ينبع (بنتاأ) علتى تنظتيم مستابقة بيتاا (للصتفوف
العليا) من المرحلة االبتدائية من خال التدريب.
األهداف التفصيلية- :
 )1ربط النشاط بالمقرراأ الدراسية وتحقيق التكامل بينهما.
 )2بث روح المنافسة العلمية الشريفة والمبنية على أسس تربوية بين الطالباأ.
 )3ترسي ما تدرسه الطالباأ من حقائق نظرية وربطها بالحياة اليومية.
 )4اكتشاف الطالباأ الجديراأ بتمييل الوطن في المحافل العلمية الدولية
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 )5تنمية مهاراأ التفكير العليا لدى المتعلماأ.
 )6تحسين عمليتي التعليم والتعلم.
الفئة المستهدفة:
معلماأ وطالباأ الصف الخامس والسادف في المرحلة االبتدائية
(رغم أن برنامج بياا يقدم لطلبة الصف اليالتث متوستط والغترض متن تغييتر الفئتة
نظرتنا المستقبلية تهيئة طالباأ المرحلة االبتدائية للمسابقة الدّوليتة فتي الستنواأ
القادمة)
الجهات التنظيمية
النشاط العلمي -بناأ

اإلشراف التّربويّ-بناأ

مصطلحات التجربة
الطالباأ :الطالباأ المبتدعاأ المتفواتاأ فتي الرياضتياأ (الطالبتاأ فتوم المتوستط)
الموهوبتتاأ فتتي الرياضتتياأ (متقنتتاأ مهتتاراأ التفكيتتر العليتتا) متتن طالبتتاأ الصتتف
الخامس والسادف للمرحلة االبتدائية
مسابقة بيزا :مسابقة علمية منهجيتة تنافستية فتي مجتا الرياضتياأ؛ تشترف عليهتا
عدارة التعلتتيم بمحافظتتة ينبتتع مميلتتة بتتت (شتتعبة الرياضتتياأ)؛ بالتعتتاون متتع (نشتتاط
الطالبتتاأ)؛ ومكتتون المستتابقة األساستتي عقتتد اختبتتار نظتتري فتتي الرياضتتياأ للصتف
الختتامس والستتادف متتن المرحلتتة االبتدائيتتة؛ ويتتتم تنفيتتذه علتتى مستتتوى اإلدارة
التعليمية لعينة من المدارف.
التهيئة :اإلعداد والتجهيا وتنظيم المعلوماأ واألفكار التي تتضمنها التجربة بغترض
تحقيق أهدافها

التدريب :ععطاط مجمل المعارف النظريّة والعمليّة الكتساب المهاراأ المطلوبة
التأهيل :تهيئة المستفيداأ على تطبيق المهاراأ المكتسبة وعتقانها بدرجة عالية
اختبــارات بيــزا :أداط مهمتتة لتقتتويم تعلتتم التالميتتذ يقتتيس اتتدراتهم بحتتدها األاصتتى
ويغطى  4مجاالأ من مجاالأ الرياضياأ (األعداد والجبر والهندسة والبياناأ ونظرية
االحتما )
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المعارف والمهارات المطبقة في البرناما التدريبي:
جميع مهاراأ ومعارف الرياضياأ في الصف الخامس ابتدائي من المرحلتة االبتدائيتة
بتتالتركيا علتتى استتئلة متتن وااتتع الحيتتاة ومهتتاراأ التفكيتتر العليتتا واكتشتتف الخطتتأ
والمتوافقة مع أسئلة بياا الدولي.
التشتتابه بتتين أستتئلة اختبتتار ( )PISAالتتدولي وبتتين األستتئلة المقدمتتة فتتي البرنتتامج
التدريبي:
تقتتديم المفتتاهيم الرياضتتية للتفكيتتر الرياضتتي والعمليتتاأ الرياضتتية والحستتاباأ
بمستوى متقدم متوافق مع مهاراأ التفكير العليا وربطها بالحياة.
أدوات التقييم المستخدمة:
اختباراأ اصيرة –استبياناأ –اختباراأ مشابه الختباراأ بياا

مراحل التجربة
التهيئة

-التدريب -التأهيل

مرحلة التهيئة:
• عقد ورع تعريفية على البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (( PISA
• بدأأ هذه المرحلة باإلجراطاأ الرسمية حيث صدرأ الموافقة من ابل مدير التّربية
والتّعلتتيم ببتتدط العمتتل متتن  .1 / 19تتتم بعتتدها تحديتتد الفتتترة الامنيتتة فحتتددأ متتدة
التّدريب خال الفصل الدراستي األو فتي حصتص النشتاط تتدريبهم علتى المنتاهج
المدرسية على مسائل من وااع الحياة
• عضافة الى تجهيا أدواأ التجربة ومنها :المادة العلمية وهي عبارة عن ثتالب مراحتل
مبتدل ومتوسط ومتقدم وتم ععدادها من ابل المشرفاأ التربوياأ:
• األستاذة /عبير فراج بخيت؛ األستاذة /عفاف عيمان الصبحى
• األستاذة /عيمان فوزي االنصاري؛ األستاذة /ستهى محستن الحتازمي .وكانتت الخطتة
التالية اختيار المدرباأ وعقد ورع تعريفيّتة لهتن؛ ومتن ضتمن األدواأ ععتداد اختبتار
بتحديد مهاراأ لدخو الطّالباأ للمركا؛ بعدها تم اختبار الطّالباأ لتحديتد المستتوى
العلمي واياف مدى ادرة الّطالبة الرياضية.
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مرحلة التدريب

 تدريب الطاّلباأ في المدارف علتى المنتاهج الدراستية ختال الفصتل الدراستي
األو .
 ثم اجراط اختبار المرحلة األولتى يتوم االثنتين الموافتق  1438/ 3/ 27حيتث تتم
تكليف مشرفة رياضياأ ومشرفة نشاط لالشراف على كل مدرسة.
 تم ترشيح الطالباأ المجتازاأ للمرحلة األولى وعددهن.
 تّدريب الطالباأ على الحقيبة األولى ختال الفتترة متن  27/4 – 17/4هتت بوااتع
ثالب ساعاأ يومياً.
 تم عجراط اختباراأ دوريّة أثناط فترة التّدريب (في طور التنفيذ)
 تم عجراط اختبار نهائي في اليوم األخير للتدريب (في طور التنفيذ)
أهم أعمال التدريب- :
 .1تتتتدريب المعلمتتتة المستتتؤولة طالباتهتتتا المبتتتدعاأ التتتتدريب الجيتتتد ومتتتتابعتهن
وتشجيعهن.
 .2عمل ورع تدريبية لتباد الخبراأ بين الطالباأ المتدرباأ والمعلماأ المدرباأ.
 .3توفير المقر المناسب لتدريب الموهوباأ خال األسابيع المحددة للتدريب.
مرحلة التأهيل

تم تأهيل الطالباأ في المسابقاأ المحلية والدولية ميل
 -1مقياف موهبة
 -2المسابقاأ الوطنية والدولية
 -3مسابقة بياا التي سوف تشارك بها المملكة عام 2018م
أهم أعمال مرحلة التأهيل- :

• المستوى األول :وتخصص للطالباأ الفائااأ بالمركاين األو واليتاني (لكتل واحتدة
جائاة) حيث تمنح كالً منهما ميدالية ذهبية وشهادة تفوم وجائاة مناسبة.
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• المستوى الثاني :وتخصص للطالباأ الفائااأ من المركا اليالث على الختامس (لكتل
واحدة جائاة) حيث تمنح كل واحد منهن ميدالية فضية وشهادة تميا وجائاة مناسبة.
• المستوى الثالث :وتخصص للطالباأ الفائااأ متن المراكتا الستادف وحتتى العاشتر
(لكل واحدة جائاة) حيث يمنحن ميدالية بروناية وشهادة تميا وجائاة مناسبة.
• يتم تكريم المدارف الحاصلة على اليالثة مراكا األولى في المسابقة.
تكريم المعلمتة المشترفة علتى الطالبتة؛ يتتم تكتريم الجهتاأ المشتاركة فتي أعمتا
المسابقة.
 تاويد كل طالبة بخطاب لولي األمر عن طريق مدرستها.
 يتولى ولي األمر أو عدارة المدرسة عيصا الطالبة على مقر المسابقة.
 سيتم ععالن نتيجة المسابقة من خال االتصا على الطالبة أو ولي أمرها وعتن
طريق المدرسة.

ادوات التجربة
 .1استبانة
استطالع رأي الطالباأ حو مدى الرضا واالستفادة.
 .2اختبارات

  3اختباراأ دورية اختبار النهائي .3أدوات التقويم
التقييم القبلي لتحديد المستوى العلمي واياف مدى ادرة الّطالبة
 .4الحقائب التدريبية

مرفق حقائب التدريب لجميع المستوياأ
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خطة اجراءات التجربة:
المرحلة عجراطاأ التنفيذ


االجراطاأ
الرسمية
تحديد الفترة
الامنية
تحديد المسابقة
وعصدار التعميم
ععداد المادة
العلمية
اختيار المدرباأ
ععداد ورع
تعريفية
بالبرنامج
نشر ثقافة
مسابقة بياا
تدريب المدرباأ
ععداد الخطة
التدريبية
عجراط اختباراأ
دورية
عجراط اختبار
نهائي



ععداد استبيان
الستطالع رأي
للطالباأ
اصدار النتائج
ععداد ااعدة
بياناأ للطالباأ
المتميااأ بمادة
الرياضياأ


مرحلة
التهيئة







مرحلة
التدريب







مرحلة
التأهيل




الامن

شهر
يوم واحد
 3أيام
 3أسابيع
يوم واحد
يومان
مستمر

3أيام
يوم واحد
3-27
في طور التنفيذ

يوم واحد
يوم واحد
يوم واحد
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الصعوباأ والبدائل

ععداد خطة بديلة

اعداد خطة بديله

اعداد خطة بديله

نتائا التجربة:
ن لجميتع مستابقاأ
 .1تكوين ااعدة للطالباأ المتميااأ في مادة الرّياضيّاأ والحتااه ّ
الرّياضيّاأ المحليّة والدّوليّة.
 .2تأهيل الطّالباأ الختبار موهبة للصف السّادف االبتدائيّ.
 .3تأهيل الطّالباأ الجتياز االختباراأ الدّوليّة ( )timesللصف اليّاني متوسط.
 .4ترشتتتيح الطّالبتتتاأ المبتتتدعاأ لتتتدخو المرحلتتتة األولتتتى فتتتي المستتتابقة الدّوليّتتتة
للرياضياأ.

 .5التّطوير المهني للمدرباأ والمعلماأ ورفع أدائهن في مادة الرّياضيّاأ.
 .6التّقدم العلمي في المهاراأ الرياضيّة لدى الطالباأ المشاركاأ في المسابقة
التأمل والتوةيات
بالرغم متن أن هتذه التجربتة أدأ علتى نتتائج فااتت تواعاتنتا علتى أنهتا لتم تختل متن
الستلبياأ؛ فتبعض االهتل ال يميلتتون التى ارستا بنتاتهن بعتتد انتهتاط فتترة التقتتويم؛
عضافة الى اعارة معلماأ المرحلة االبتدائية للمراابة في االختباراأ للمرحلة اليانوية
والمتوسطة.
بعد التأمل في هذه التجربة وبتفاصيلها فقد ازدادأ القناعاأ بما يلي:
 .1ضرورة ععطاط التدريب المبكر لطالباأ الصفوف العليا في المرحلة االبتدائية على
مهتتاراأ مستتابقة الرياضتتياأ؛ االهتمتتام الكتتافي لتنميتتة اتتدراتهن وتهيئتتتهن الختبتار
الدولي

 .2تفعيل الخطط االثرائيتة لطالبتاأ المتقنتاأ للمهتاراأ العليتا فتي متادة الرياضتياأ
ببرامج تأهيله ميل (البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ( )PISAللرياضياأ)
 .3اعتماد برنامج الدولي لتقييم الطلبة ( )PISAللرياضياأ كبرنامج على مدار العام
من خال التواصل مع اسم النشاط المدرسي
 .4يجب أن نبادر على رفع وعي أولياط االمور بهذا الجانب لتشجيع بنتاتهن علتى تنميتة
ادراتهن بالتدريب واالستعداد للمنافسة وتعميم هذه التجربة على اطتاع أوستع متن
المدارف االبتدائية.
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 .5اعتماد برنامج تتدريب معلمتاأ المرحلتة االبتدائيتة فتي الخطتة الستنوية للتتدريب
التربوي واحتسابه ضمن النمو المهني لهن.
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 همتتتالن؛ علتتتى (ب أ) .نشتتترة تعريفيتتتة عتتتن االختبتتتاراأ الدوليتتتة .علتتتى التتترابطhttp://www.stc.gov.sa.
 سامي محمد ملحم :مناهج البحث في التربيتة وعلتم التنفس؛ عمتان :دار المستيرة؛ط2؛ 2002م؛
 جابر عبد الحميد جابر واحمد خيري كاظم :ص .205-204مواقع اجنبية
- https://eric.ed.gov/?id=EJ888469
- http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-6091-740-0_1
- http://econpapers.repec.org/paper/unmumaror/2011006.htm
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=pisa%20programme&f=false

)))واهلل الموفق )))
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