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7تقدمي 

فاعلية حقيبة تعليمية اإلكرت�نية يف تنمية التفكري امل�ستقبلي �التح�سيل يف الريا�سيات لدى تالميذ املرحلة 
11املت��سطة

 اأثر التدري�ض با�ستخدام كل من العر��ض التقدميية �اأ�سل�ب املعلم ال�سغري على اجتاهات طالب ال�سف 
43اخلام�ض نح� مادة الريا�سيات مبملكة البحرين

69 فاعلية دمج التقنية يف تعليم الريا�سيات من خالل م�قع اأفكار الريا�سيات على �سبكة الإنرتنت   

الثالث  ال�سف  لدى طالبات  الريا�سّية  املفاهيم  تنمية حت�سيل  برنامج اجلي�جربا يف  ا�ستخدام  فاعلية 
85املت��سط  

ط  ي لدى طالبات ال�سف الثالث املَُتَ��سِّ يا�سِ يَّات مبهارات التفكري الرِّ يا�سِ 109عالقة الأداء اللَّْفِظي ملَُعلِّمات الرِّ

143 ت�س�ر مقرتح لعالج �سع�بات تعلم  �حدة املعادلت اخلطية �الد�ال لدى طالبات ال�سف الأ�ل املت��سط             

187 �اقع املمار�سات التَّْدري�سية لتنمية مهارات احل�ض العددي لدى تلميذات ال�سف ال�ساد�ض البتدائي من 

 مدى متكن طالبات ال�سف اخلام�ض البتدائي يف مدينة الريا�ض. من مهارات الت�ا�سل الريا�سي �سمن 
231كتب �سل�سلة الريا�سيات املط�رة   

مقارنة   )TIMSS( الد�لية  امل�سابقات  يف  الريا�سيات  يف  ال�سع�ديني  الطالب  م�ساركات  نتائج  حتليل 
259بنظرائهم على امل�ست�ى اخلليجي �الإ�سالمي � الد�يل �اإ�سرتاتيجية عملية لتط�يرها   

299 تعليم الريا�سيات الإلكرت�ين     

329 اأبرز التحديات التي ت�اجه تعليم �تعلم الريا�سيات �اقع – ماأم�ل  

361 جتربة كر�سي العبيكان البحثية يف جمال تعليم الريا�سيات مبدار�ض التعليم العام،  

369 فاعلية التدري�ض القائم على طريقة ) عق�ل مبدعة ( لل�سف الثالث املت��سط  

389الفا�سلة املتحركة بني ال�حدات                    

399 ا�ستخدام املعمل الفرتا�سي ZAIN يف تدري�ض الريا�سيات باملرحلة الثان�ية )اأمثلة �تطبيقات  

405جتربة ا�ستخدام برنامج الفاأرات املتعددة )Microsoft Mouse Mischief( يف التدري�ض، 
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تقدمي:
         تعىن اجلمعية السعودية للعلوم الرياضية »جسر«  بالعلوم الرياضية جبميع فروعها وتطبيقاهتا، وماخيدمها 
من طرائق تعليم وتعّلم، وتعمل على نشر ثقافتها وتقدمي الدعم العلمي واملشورة والدعم للمؤسسات الرتبوية 
كما تسعى لتحقيق أهدافها من خالل عقد اللقاءات الرتبوية واملؤمترات وورش العمل لتنشيط البحث العلمي 

والتواصل بني ذوي االختصاص يف هذا اجملال. 
     وانطالقاً من رسالتها العلمية، نظمت اجلمعية السعودية للعلوم الرياضية »جسر « يف حرم جامعة امللك 
سعود بالرياض يف الفرتة من 3-5 \ 7\ 1434ه واملوافق 13-15 \5\ 2013م املؤمتر الثالث لتعليم 
الرياضيات بعنوان »الرياضيات وتطبيقاهتا يف التعليم العام: جتارب رائدة ورؤى مستقبلية«، وشهد هذا املؤمتر 
جتمعاً أكادميياً للباحثني والباحثات واملختصني واملختصات واملشرفني واملشرفات واملعلمني واملعلمات يف جمال 
الرياضيات وعلومها، وقدمت يف هذا املؤمتر عدد من املوضوعات والدراسات من قبل خرباء خمتصني من داخل 
اململكة العربية السعودية وخارجها ومعلمني ومعلمات من مدارس التعليم العام، وقدمت أوراق عمل وجتارب 
رائدة يف جمال تعليم الرياضيات واليت من املتوقع أن تساهم يف إثراء املعرفة يف جمال تعليم الرياضيات، واستهدف 
هذا املؤمتر مجيع العاملني واملهتمني بالرياضيات وتعليمها من منسويب ومنسوبات وزارة الرتبية والتعليم واجلامعات 

ومراكز التطوير والتدريب. 
  وكان من أهداف هذا املؤمتر ما يلي:

- رصد االجتاهات املعاصرة يف التجارب احمللية والعاملية الرائدة يف جمال تعلم وتعليم الرياضيات.
- التعرف على االجتاهات العاملية املستقبلية يف هذا اجملال.

- فتح قنوات للتعاون وتبادل اخلربات واألفكار واملعلومات يف جمال تعلم وتعليم الرياضيات بني مؤسسات 
التعليم يف اململكة العربية السعودية.

- تعزيز التواصل بني الباحثني واملختصني يف وزارة الرتبية والتعليم واجلامعات واملؤسسات الرتبوية يف اململكة.
- استشراف مستقبل تعلم وتعليم الرياضيات يف جمتمع املعرفة 

  http://sams.ksu.edu.sa/3rd. رابط املؤمتر
:الشروط العلمية لألحباث والتجارب الرتبوية املقدمة يف هذا املؤمتر

شروط عامة لألحباث املقدمة للمؤمتر
-  أن يكون موضوع البحث ذا صلة مبحاور املؤمتر.

- أن يتميز البحث باجلدة واألصالة.
-  أن تتوفر فيه شروط البحث العلمي ومعايريه جبميع مكوناته.

- أن يتضمن البحث مايلي:
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عنوان حمدد وواضح للبحث واسم الباحث وجهتة يف اهلامش العلوي للصفحة األوىل.	 
مقدمة خمتصرة  ملشكلة البحث يف صفحة على األقل.	 
تساؤالت البحث.	 
 أهداف البحث.	 
 مصطلحات البحث.	 
عينة البحث.	 
اخللفية النظرية ملشكلة البحث تتضح فيها معامل املوضوع حمل البحث يف )3( صفحات على األقل وال تزيد 	 

عن )10( صفحات.
تصميم البحث واخلطوات اإلجرائية لبناء أدوات البحث وضبطها مع مالحظة:	 

وضبطها  التجريبية  البحوث  تصميم  خطوات  فيه:  فيشرتط  التجرييب  النوع  من  البحث  إذا كان    
وتشمل)التطبيق القبلي، والبعدي ألدوات البحث، والربنامج املعد للبحث( شرط أن يكون التطبيق يف امليدان 

الرتبوي.
نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها.	 
توصيات ومقرتحات إجرائية ال تزيد عن صفحة.	 
قائمة املراجع.	 
ملحق فيه أدوات البحث.	 

- أال تتجاوز عدد صفحات البحث ثالثني صفحة  - ال حتتسب صفحات املالحق. 
 Times  ،العربية للغة  العربية ونوع اخلط Traditional Arabic بنط )16(  باللغة  البحث  - يكتب 

New Roman  بنط) 14( للغة اإلجنليزية، وبنط )14( للمراجع .

- ختضع مجيع األحباث املقدمة للمؤمتر للتحكيم العلمي.
- ترسل ملخصات األحباث فيما ال يزيد عن صفحة واحدة يف موعد أقصاه 1434/3/29ه.

- ترسل األحباث كاملة يف موعد أقصاه 1434/5/29ه.
- شروط عامة للتجارب الرتبوية املقدمة للمؤمتر

-  أن تكون ذات صلة بالرياضيات يف التعليم العام.
- أن تتميز باجلدة واألصالة.

- أن تكون قابلة للتعميم.
-  أن تتضمن التجربة الرتبوية مايلي:
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 عنوان حمدد وواضح للتجربة، واسم صاحب التجربة وجهتة يف اهلامش العلوي للصفحة األوىل.	 
 خلفية نظرية خمتصرة تتضح فيها األسس الرتبوية والنظرية اليت استندت التجربة )منطلقات التجربة( حبيث 	 

ال تقل عن )2( صفحتني وال تزيد عن )10(صفحات.
  أهداف حمددة للتجربة.	 
  التعريف اإلجرائي للمصطلحات ومتغريات التجربة.	 
 الفئة املستهدفة شرط أن تكون  حمددة ومن امليدان الرتبوي.	 
التجربة، 	  ألدوات  والبعدي  القبلي  والتطبيق  املتغريات  إجراءات ضبط  )وتشمل  التجربة  تطبيق  إجراءات   

إجراءات تصميم التجربة والربنامج املطبق(.
 نتائج التجربة وأثرها يف تعلم الطالب ومناقشتها وتفسريها.	 
 توصيات ومقرتحات مستقبلية ال تزيد عن صفحة.	 
 قائمة املراجع.	 

- أن ترفق أدوات التجربة يف املالحق.
-  أال تتجاوز عدد الصفحات املقدمة فيها التجربة عشرين صفحة.

- ختضع مجيع التجارب الرتبوية املقدمة للمؤمتر للتحكيم العلمي.
- يرسل ملخص تتضح فيه التجربة فيما ال يزيد عن صفحة واحدة يف موعد أقصاه 1434/3/29ه.

- ترسل التجارب الرتبوية يف موعد أقصاه 1434/5/29ه.
االلكرتوين  اجلمعية  موقع  بزيارتكم  التكرم  نأمل  املؤمتر  مستجدات  وملتابعة  املعلومات  من  ملزيد  مالحظة:   -

 http://sams.ksu.edu.sa
ومت اختيار عينة من هذه األحباث العلمية والتجارب الرتبوية بناء على توصيات اللجنة العلمية هلذا املؤمتر اليت 
التجارب  العلمية يف احملور األول ومن مث  التزمت بالشروط املذكوره أعاله وسيتم إدراج األحباث والدراسات 

العلمية يف احملور الثاين كما يلي: 
احملور األول: خمتارات من األحباث العلمية 

1- فاعلية حقيبة تعليمية إلكرتونية يف تنمية التفكري املستقبلي والتحصيل يف الرياضيات لدى تالميذ املرحلة 
املتوسطة، من إعداد د. أمحد سيد حممد متويل.

2- أثر التدريس باستخدام كل من العروض التقدميية وأسلوب املعلم الصغري على اجتاهات طالب الصف 
اخلامس حنو مادة الرياضيات مبملكة البحرين »  من إعداد أ. صاحل بن يوسف الفرهـود.

3- فاعلية دمج التقنية يف تعليم الرياضيات من خالل موقع أفكار الرياضيات على شبكة اإلنرتنت، من إعداد 
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أ. هناد بنت حممد آل داود، حتت إشراف د. إبراهيم بن حممد آل داود.
4- فاعلية استخدام برنامج اجليوجربا يف تنمية حتصيل املفاهيم الرياضّية لدى طالبات الصف الثالث املتوسط 

من إعداد أ. عبري راضي سعد السرحيي
تـََوسِّط 

ُ
َعلِّمات الرِّياِضيَّات مبهارات التفكري الرِّياِضي لدى طالبات الصف الثالث امل

ُ
5- عالقة األداء اللَّْفِظي مل

من إعداد أ. منرية بنت عبدالعزيز بن سعود املقبل  حتت إشراف أ.د. عبداهلل بن عبدالرمحن املقوشي.
6- تصور مقرتح لعالج صعوبات تعلم  وحدة املعادالت اخلطية والدوال لدى طالبات الصف األول املتوسط 

من إعداد  أ. عهد بنت إسالم نياز   حتت إشراف د/  نوال بنت حممد بن راجح                         
7- واقع املمارسات التَّْدريسية لتنمية مهارات احلس العددي لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي من 
إعداد أ. مها بنت راشد العقيلي اخلالدي،  حتت إشراف د. مسفر بن سعود السلويل                                        

8- مدى متكن طالبات الصف اخلامس االبتدائي يف مدينة الرياض. من مهارات التواصل الرياضي ضمن كتب 
سلسلة الرياضيات املطورة ، م ن إعداد أ.فاطمة بنت ناصر املالكي، حتت إشراف  د. حممد بن عبداهلل النذير.                                                                                                                                       
مقارنة   )TIMSS( الدولية  املسابقات  يف  الرياضيات  يف  السعوديني  الطالب  مشاركات  نتائج  حتليل   -9
بنظرائهم على املستوى اخلليجي واإلسالمي و الدويل وإسرتاتيجية عملية لتطويرها  من إعداد د. هاشم بن 

سعيد الشيخي.
10-  تعليم الرياضيات اإللكرتوين من إعداد أ. فاطمة حسني باقر العوامي.   

أ. صاحله أمحد حممد  إعداد  الرياضيات واقع – مأمول من  تعليم وتعلم  تواجه  اليت  التحديات  أبرز    -11
الزهراين.

احملور الثاين: خمتارات من التجارب الرتبوية
1- جتربة كرسي العبيكان البحثية يف جمال تعليم الرياضيات مبدارس التعليم العام، تنفيذ مركز التميز، تقدمي د. 

عبدالناصر حممد عبداحلميد
2- فاعلية التدريس القائم على طريقة ) عقول مبدعة ( للصف الثالث املتوسط  من تنفيذ وتقدمي أ. صديقة 

بنت عبداهلل بن علي اجلربان
3- الفاصلة املتحركة بني الوحدات من تنفيذ وتقدمي  أ . سعد بن غريب العنزي                    

4- استخدام املعمل االفرتاضي ZAIN يف تدريس الرياضيات باملرحلة الثانوية )أمثلة وتطبيقات) من تنفيذ 
وتقدمي أ. زين بنت عبدالكرمي القرشي 

تنفيذ  التدريس، من  )Microsoft Mouse Mischief( يف  املتعددة  الفأرات  برنامج  استخدام  5- جتربة 
وتقدمي أ. عزه عيدان سعيد الغامدي
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فاعلية حقيبة تعليمية اإلكرتونية يف تنمية التفكري امل�ستقبلي 
والتح�سيل يف الريا�سيات لدى تالميذ املرحلة املتو�سطة

 

د/ اأحمد �صيد حممد متويل
اأ�صتاذ املناهج وطرق تدري�س الريا�صيات امل�صاعد بجامعة امللك �صعود- الريا�س- 
اململكة العربية ال�صعودية

 The Effectiveness of an Electronic Instruction Package (E-Portfolio) on Developing
.Futuristic Thinking, Achievement in Mathematics for Middle-School Students
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امل�ستخل�ص
هدف البحث إىل معرفة فاعلية حقيبة تعليمية الكرتونية يف تنمية التفكري املستقبلي والتحصيل يف الرياضيات 
اختبار  إعداد  التجرييب، ومت  واملنهج شبه  الوصفي  املنهج  البحث  املتوسطة«، واستخدم  املرحلة  تالميذ  لدى 
مهارات التفكري املستقبلي واختبار التحصيل الدراسي، ومت اختيار عينة عشوائية من )4( مدارس مكونة من 
)180( تلميًذا وتلميذة قسمت عشوائًيا إىل جمموعتني جمموعة جتريبية )90( تلميًذا وتلميذة، وجمموعة ضابطة 
البحث إىل اآليت: يوجد فرق  دال إحصائًيا بني متوسطي درجات تالميذ  تلميًذا وتلميذة، وتوصل   )90(
اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكري املستقبلي لصاحل التطبيق البعدي 
الختبار مهارات التفكري املستقبلي للمجموعة التجريبية عند مستوى داللة أقل من )0.05(، ويوجد فرق دال 
البعدي الختبار التحصيل  التطبيق  التجريبية والضابطة يف  إحصائًيا بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعتني 
الدراسي يف الرياضيات لصاحل التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي للمجموعة التجريبية عند مستوى 
داللة أقل من )0.05(، وتوجد عالقة ارتباطية قوية بني التفكري املستقبلي والتحصيل الدراسي لدى تالميذ 

املرحلة املتوسطة يف مادة الرياضيات عند مستوى داللة أقل من )0.01(.

الكلمات املفتاحية: حقيبة تعليمية إلكرتونية، التفكري املستقبلي، التحصيل

فاعلية حقيبة تعليمية اإلكرتونية يف تنمية التفكري امل�ستقبلي 
والتح�سيل يف الريا�سيات لدى تالميذ املرحلة املتو�سطة

 

د/ اأحمد �صيد حممد متويل
اأ�صتاذ املناهج وطرق تدري�س الريا�صيات امل�صاعد بجامعة امللك �صعود- الريا�س- 
اململكة العربية ال�صعودية

 The Effectiveness of an Electronic Instruction Package (E-Portfolio) on Developing Futuristic
.Thinking, Achievement in Mathematics for Middle-School Students
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ABSTRACT:
The research has aimed at finding out the effectiveness of the Electronic Instruction 
Package in developing the futuristic thinking and Achievement in Mathematics 
for Preparatory-School Students. The research has used both the descriptive and 
experimental methods, and a test which measures the skills of futuristic thinking 
and a test which measures the academic achievement have been prepared. and 
a random sample has been chosen as follows: students from )4( schools made up 
of )180( males and females students. were divided randomly into two groups: 
experimental group )90( males and females pupils. and a control group )90( males 
and females pupils.  The research has deduced that the following hypotheses 
are true: There are statistically significant differences between the averages of 
the students’ grades of the two groups: the experimental group and the control 
group in the dimensional application for testing the futuristic skills thinking. 
in favor of the dimensional application for testing the futuristic thinking skills 
of the experimental group. at the level of significance less than )0.05(. There 
are statistically significant differences between the averages of the students’ 
grades of the two groups: the experimental group and the control group in the 
dimensional application for testing the academic achievement in mathematics. 
in favor of the dimensional application for testing the academic achievement of 
the experimental group. at the level of significance less than )0.05(. There is a 
positive strong correlation between both the futuristic forward thinking and the 
academic achievement preparatory school students in mathematics. at the level of 
significance less than )0.01(.

Key Words: Electronic Instruction Package. futuristic thinking and 
Achievement  
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مقدمة
يهدف تدريس الرياضيات إىل إكساب املتعلمني املهارات العقلية اليت متكنهم من القدرة على التفكري، ألن له 
دوٌر مهٌم يف حل املسائل، كما أنه الزم للفكر وال ميكن االستغناء عنه يف اكتساب املعارف وحل املشكالت 

واختاذ القرارات، فهو ضروري للفرد لكي يتمكن من مواجهة مشكالت احلياة.
ومادة الرياضيات تعد ميدانًا خصًبا للتدريب على أساليب التفكري السليم، فالرياضيات هبا املواقف املشكلة ما 
جيعل دارسيها يتدربون على إدراك العالقات بني عناصرها والتخطيط حللها واكتساب البصرية الرياضية والفهم 

العميق، الذي يقودهم إىل حل مثل هذه املواقف املشكلة، وهذا ما يؤكده وليم عبيد )2000: 38-37(.
ومن األهداف العامة لتدريس الرياضيات إتاحة الفرصة للتالميذ كي ميارسوا طرائق التفكري السليمة، باإلضافة 
إىل مساعدهتم على اكتساب املهارة يف استخدام أسلوب حل املشكالت، وعلى اكتساب املهارات الالزمة 

الستيعاب ما يدرسونه من رياضيات، وهذا ما يؤكده حممود شوق )1997: 163- 165(.
ويعد التفكري املستقبلي أحد أمناط التفكري الذي يتطلب معاجلة املعلومات اليت سبق تعلمها من أجل استشراف 

آفاق املستقبل )راجي عنايت، 1999: 60(.
ويرتبط التفكري املستقبلي بالعديد من املهارات العقلية اليت يؤديها املتعلم، واملهارات النفسحركية اليت يتطلب 

أداؤها مجيًعا توظيف العقل، ويشرتط حدوث األداء املاهر لتلك املهارات العقلية. 
 ونظًرا ألمهية التفكري املستقبلي فقد أعلنت جلنة السياسات التعليمية بالواليات املتحدة األمريكية )عام 1961( 
أن اهلدف الذي يتقدم كل األهداف التعليمية هو تنمية القدرة على التفكري املستقبلي، وعلى ذلك فقد ارتفع 
نداء مهم على مستوى أمريكا، وعلى مستوى العامل حول التفكري املستقبلي، وحول حاجة الطالب إىل التفكري 
املستقبلي بكفاءة عالية، وإىل حل املشكالت املستقبلية )السعيد حممد رشاد حممد، 1997: 410-365(.

ونظرًا ألمهية التفكري املستقبلي فقد أوصت بعض الدراسات بضرورة تنمية التفكري املستقبلي من خالل تضمينه 
يف املواد الدراسية فأوصت دراسة إبراهيم رزق وحش )1997( بضرورة تنظيم حمتوى املناهج الدراسية مبا ينمي 
التوجهات املستقبلية، وإعداد الطالب للمستقبل، كما أوصت دراسة فوزية أبو عمه )1997( بضرورة تطوير 

املناهج يف ضوء فهم احلاضر والتنبؤ باملستقبل. 
وأوصت دراسة أتانس وميلتزوف )Atance& Meltzoff. 2005( بضرورة تنمية مهارات التفكري املستقبلي 
لدى األطفال بداية من سن )4( سنوات فيمكنهم أن يبدءوا يف اختاذ القرارات اليت تعود بالنفع يف املستقبل.

مما سبق يتضح أمهية تنمية التفكري املستقبلي فيعترب هدف من أهداف الرتبية احلديثة ينبغي االهتمام به، وحتقيقه 
من خالل املناهج الدراسية، ويف حدود علم الباحث ال توجد دراسة قامت بتنمية التفكري املستقبلي من خالل 
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مناهج الرياضيات.
التعليمية  احلقائب  استخدام  منها  املستقبلي  التفكري  لتنمية  خمتلفة  طرق  عن  البحث  إىل  الرتبويون  اجته  وقد 

اإللكرتونية. 
وتتميز احلقيبة اإللكرتونية بأهنا: أداة لتقييم األداء يف الفصل، واملهارات، واملعارف، وبيئة تعليمية للمتعلمني 
تساعد على اكتساب بعض املهارات العقلية والتقنية، ووسيلة قيمة للنهوض بثقافة املعلمني املهنية واملعارف 
واملهارات والتصرفات، وتنمية مهارات الطالب، واستخدام احلقائب اإللكرتونية يؤدي إىل مزيد من اإلنتاجية 

 .)2006 .Suzanne K. Stoddart( للتعليم والتعلم
واحلقائب التعليمية اإللكرتونية ذات التصميم اجليد، خبصائصها ومكوناهتا، توفر كافة شروط التعلم من أجل 
التدريس- وتساهم يف  واالتصال يف  املعلومات  تقنية  التعليم – دمج  اجلديد يف  النظام  اإلتقان، وتستوعب 
التعلم  على  تساعد  وسيلة  فهي  العامل،  أحناء  مجيع  التعليم يف  داخل  مستخدمة  وسائل  وأصبحت  إجناحه، 
  Heinrich.( وريدوا  وهباتاتشاريا  هينرتش  أكده  ما  وهذا  الطالب،  لدى  التفكري  مهارات  وتنمي  الذايت، 

.)2007 .Bhattacharya;  Rayudu
لتنمية مهارات  الدراسات بضرورة استخدامها  التعليمية اإللكرتونية فقد أوصت بعض  ونظًرا ألمهية احلقائب 
التفكري لدى املتعلمني فأوصت دراسة كازيانو)Cassiano. 1999( بضرورة استخدامها يف الفصول الدراسية 
ألهنا وسيلة فعالة لتقييم أداء الطالب وتنمية املهارات الرياضية وتنمية مهارات التفكري االبتكاري، كما أفادت 
دراسة هانج )Hung. 2006( بأن هناك الكثري من اآلثار الرتبوية من استخدام احلقيبة اإللكرتونية داخل 
التعلم، وأوصت  التكنولوجيا يف  باستخدام  الوعي  والتقييم، ورفع  الذايت  للتعلم  أداة  فهي  الدراسية،  الفصول 
دراسة تايلور وأولدنو )Taylor ;  Oldknow. 2004( بتدريس الرياضيات باستخدام احلقائب التعليمية 

اإللكرتونية العتمادها على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ويعد بناء احلقائب التعليمية اإللكرتونية يف ضوء معايري اجلودة من االجتاهات احلديثة يف جمال الرتبية.

وقد شعر الباحث بفائدة استخدام احلقيبة التعليمية اإللكرتونية، وذلك من خالل اآليت: 
1( هناك اتفاق بني رجال الرتبية بأن تنمية التفكري يعد هدفًا تربويًا مهًما، كما أن اكتساب القدرة على التفكري 

املستقبلي املنظم القائم على األسس العلمية املنطقية، والتفكري مبهاراته املختلفة يعد من أهم أهداف الرتبية.
2( إن ما سيكون عليه املستقبل سيختلف كثريًا عن عامل اليوم، فيجب أن يكون هناك وعي مبا سيكون يف 

املستقبل من مشاكل، فينبغي التنبؤ هبا من خالل التفكري املستقبلي.
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توصيات الدراسات والبحوث السابقة بضرورة استخدام تقنية املعلومات واالتصال يف عملية التدريس،   )3
وفعالية احلقائب اإللكرتونية يف عملية التدريس.

مما سبق يتضح أنه توجد حاجة ماسة لتنمية التفكري املستقبلي باستخدام حقيبة تعليمية إلكرتونية ، ويف حدود 
علم الباحث ال يوجد حبث قام بدراسة »فعالية استخدام حقيبة تعليمية إلكرتونية يف تنمية التفكري املستقبلي 

والتحصيل يف الرياضيات لدى تالميذ املرحلة املتوسطة، وهلذا قام الباحث بإجرائه.

م�سكلة البحث:
حتددت مشكلة البحث احلايل يف: تدين مستوى تالميذ املرحلة املتوسطة يف التفكري املستقبلي، وتدين التحصيل 

الدراسي؛ وللتصدي هلذه املشكلة قام الباحث باإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت:
ما فاعلية حقيبة تعليمية إلكرتونية يف تنمية التفكري املستقبلي والتحصيل الدراسي يف الرياضيات لدى تالميذ 

املرحلة املتوسطة؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية: 

املرحلة  تالميذ  لدى  الرياضيات  يف  املستقبلي  التفكري  تنمية  يف  اإللكرتونية  التعليمية  احلقيبة  فاعلية  ما   )1
املتوسطة؟

ما فاعلية احلقيبة التعليمية اإللكرتونية يف تنمية التحصيل الدراسي يف مادة الرياضيات لدى تالميذ   )2
املرحلة املتوسطة؟

3( ما العالقة االرتباطية بني التفكري املستقبلي والتحصيل الدراسي يف مادة الرياضيات لدى تالميذ املرحلة 
املتوسطة؟

أهداف البحث: 
هدف البحث احلايل إىل:  

1( تعرف فاعلية احلقيبة التعليمية اإللكرتونية يف تنمية التفكري املستقبلي يف الرياضيات لدى تالميذ املرحلة 
املتوسطة.

الرياضيات لدى تالميذ  الدراسي يف مادة  التحصيل  تنمية  التعليمية اإللكرتونية يف  فاعلية احلقيبة  2( تعرف 
املرحلة املتوسطة.

3( تعرف العالقة االرتباطية بني التفكري املستقبلي والتحصيل الدراسي يف مادة الرياضيات لدى تالميذ املرحلة 
املتوسطة؟
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م�سطلحات البحث: 
 :Electronic Instructional Packages :احلقيبة التعليمية اإللكرتونية

 ،)Electronic Portfolio( اإللكرتونية  احلقيبة  هو  الدارج  فاالسم  من مسمى  أكثر  اإللكرتونية  للحقيبة 
 ،)Web Portfolio( وأيًضا تسمى احلقيبة الشبكية ،)Digital Portfolio( كما تسمى احلقيبة الرقمية
ورغم تعدد املسميات إال أن الفكرة ورائها واحدة، وتعرف بأهنا: حزمة إلكرتونية لألعمال تتضمن النصوص 
والصور وعناصر الوسائط التعليمية منظمة على موقع إلكرتوين أو على أي وسيط إلكرتوين آخر مثل األقراص 
 Lorenzo( .)( أو الذاكرة احملمولة )الفالش ميموريDVD( أو األقراص الرقمية )CD-ROM( املدجمة

)2010 .; Letteson
ويعرفها الباحث إجرائًيا بأهنا: برنامٌج تعليمُي متكامٌل يستخدم الوسائط املتعددة، يتم إعداده يف ضوء معايري 
اجلودة لتدريس مناهج الرياضيات هبدف؛ تنمية التفكري املستقبلي، والتحصيل الدراسي، لدى تالميذ املرحلة 

املتوسطة.
:Academic Achievement :التحصيل الدراسي

يعرف التحصيل الدراسي بأنه: درجة االكتساب اليت حيققها الفرد، أو مستوى النجاح الذي حيرزه أو يصل إليه 
يف مادة دراسية أو جمال تعليمي.)صالح الدين عالم، 2000: 305(

وحل  واملهارات  والعالقات  للمفاهيم  املتوسطة  املرحلة  تلميذ  اكتساب  درجة  بأنه:  إجرائًيا  الباحث  ويعرفه 
املشكالت  اليت تقدم باستخدام احلقيبة التعليمية اإللكرتونية، ويقاس بالدرجة اليت حيصل عليها التلميذ يف 

االختبار التحصيلي الذي أعده الباحث هلذا الغرض.
:Futuristic thinking :التفكري املستقبلي

يعرف بأنه: تفكري متصل بوضع اإلسرتاتيجية املستقبلية، ومير مبراحل هي: التخيل، والتوسع، والتنبؤ والتصور 
والتخطيط، واختاذ القرار. 

كما يعرف بأنه: منط من أمناط التفكري املرتبط بالقدرة على اإلحبار عرب الزمن عقلًيا يف املستقبل، وختيل أحداث 
العقلية بشكل منتج يف  التمثيل وإعادة جتميع  املستقبل، واختالق تصور الحتماالت املستقبل، واجلمع بني 
 :1997 .T. Suddendorf ; Corballis( .أعداد ال حصر هلا من القصص والسيناريوهات املتسلسلة

.)167–133
ويعرفه الباحث إجرائًيا بأنه: تنمية مهارة استشراف املستقبل من خالل؛ تقدمي بدائل حللول بعض القضايا اليت 
يتصور حدوثها مستقباًل، وتشوف ما حيدث يف املستقبل بالنسبة هلذه القضايا، ويقاس باختبار يعده الباحث. 



18
الريا�سيات �تطبيقاتها يف التعليم العام . العدد الثالث   3-5 رجب 1434هـ �امل�افق 13-15 ماي� 2013م

اجلمعية ال�سع�دية للعل�م الريا�سية " ج�سر"

ويقاس بالدرجة اليت حيصل عليها التلميذ يف اختبار مهارات التفكري املستقبلي الذي أعده الباحث هلذا الغرض.
فروض البحث: 

من خالل الدراسات السابقة املتعلقة مبتغريات البحث متكن الباحث من صياغة فروض البحث احلايل يف صورة 
موجهة كاآليت:

1- يوجد فرق دال إحصائًيا بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعتني )التجريبية والضابطة( يف التطبيق البعدي 
الختبار مهارات التفكري املستقبلي، لصاحل اجملموعة التجريبية، عند مستوى داللة أقل من )0.05(.

القبلي والبعدي  التطبيقني  التجريبية يف  2- يوجد فرق دال إحصائًيا بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة 
الختبار مهارات التفكري املستقبلي، لصاحل التطبيق البعدي، عند مستوى داللة أقل من )0.05(.

3- يوجد فرق دال إحصائًيا بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعتني )التجريبية والضابطة( يف التطبيق البعدي 
الختبار التحصيل الدراسي يف الرياضيات، لصاحل اجملموعة التجريبية، عند مستوى داللة أقل من )0.05(.

القبلي والبعدي  التطبيقني  التجريبية يف  4- يوجد فرق دال إحصائًيا بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة 
الختبار التحصيل الدراسي يف الرياضيات،  لصاحل التطبيق البعدي، عند مستوى داللة أقل من )0.05(.

املتوسطة يف مادة  املرحلة  الدراسي لدى تالميذ  املستقبلي والتحصيل  التفكري  ارتباطية بني  5- توجد عالقة 
الرياضيات، عند مستوى داللة أقل من )0.05(.

منهج البحث: 
استخدم الباحث اآليت:
: املنهج الوصفي: أولاً

وذلك من خالل القيام بالدراسة النظرية ومعاجلة األدبيات اليت تتناول احلقائب التعليمية اإللكرتونية والتفكري 
املستقبلي وترمجتها إجرائًيا.

ثانياًا: املنهج شبه التجرييب:
مت استخدامه بتقسيم عينة البحث إىل جمموعتني متكافئتني، إحدامها جتريبية تدرس باحلقيبة التعليمية اإللكرتونية، 

واألخرى ضابطة تدرس بالطريقة املعتادة.
متغريات البحث:

يتضمن البحث احلايل املتغريات التالية:
Independent Variable :1- املتغري املستقل  

التدريس باستخدام احلقيبة التعليمية اإللكرتونية 



19
امل�ؤمتر الثالث لتعليم الريا�سيات )الريا�سيات �تطبيقاتها يف التعليم العام جتارب رائدة �ر�ؤى م�ستقبلية(

Dependent Variable :2- المتغريات التابعة
التفكري املستقبلي، والتحصيل الدراسي

اأداتي البحث: 
أدايت البحث، وتشمل: 

- اختبار مهارات التفكري املستقبلي )إعداد الباحث(.  
- اختبار التحصيل الدراسي )إعداد الباحث(.  

عينة البحث:
 مت اختيار عينة البحث من تالميذ الصف الثاين املتوسط، وتكونت من )180( تلميًذا، ومت تقسيمهم عشوائًيا 

إىل جمموعتني على النحو اآليت:
- اجملموعة الضابطة: تكونت من )90( تلميًذا، ودرست بالطريقة املعتادة.

- اجملموعة التجريبية: تكونت من )90( تلميًذا، ودرست باستخدام احلقيبة التعليمية اإللكرتونية.  
خطوات البحث: 

لإلجابة عن أسئلة البحث احلايل قام الباحث بإتباع اخلطوات اآلتية: 
1- إعداد اختبار يقيس مهارات التفكري املستقبلي يتناسب مع تالميذ املرحلة املتوسطة، وقياس صدقه وثباته.
املستويات  ويتضمن  املتوسطة،  املرحلة  تالميذ  مع  يتناسب  الدراسي  التحصيل  يقيس  اختبار  إعداد   -2

املعرفية)التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل، والرتكيب، والتقومي( وقياس صدقه وثباته.
3- اختيار عينة عشوائية من تالميذ الصف الثاين املتوسط، وتقسيمها إىل جمموعتني، جمموعة جتريبية، وجمموعة 

ضابطة.
الضابطة  اجملموعتني  على  قبلًيا  الدراسي  التحصيل  واختبار  املستقبلي،  التفكري  مهارات  اختبار  تطبيق   -4

والتجريبية؛ للتأكد من تكافؤ اجملموعتني.
بالطريقة  الضابطة  اجملموعة  وتدريس  اإللكرتونية،  التعليمية  احلقيبة  باستخدام  التجريبية  اجملموعة  تدريس   -5

العادية السائدة يف الفصول.
الضابطة  اجملموعتني  على  بعديًا  الدراسي  التحصيل  واختبار  املستقبلي،  التفكري  مهارات  اختبار  تطبيق   -6

والتجريبية.
7- حتليل البيانات، واختبار صحة فروض البحث، واستخالص النتائج، ومناقشتها.

8- تقدمي التوصيات واملقرتحات. 
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نتائج البحث:
: اإلجابة عن السؤال األول:  أولاً

تنمية  التعليمية اإللكرتونية يف  فاعلية احلقيبة  للبحث والذي نص على: ما  السؤال األول  لإلجابة عن 
التفكري املستقبلي يف الرياضيات لدى تالميذ املرحلة املتوسطة؟

قام الباحث باختبار صحة الفرضني األول والثاين للبحث، وكانت النتائج كاآليت:
)أ ( التحقق من صحة الفرض األول: 

نص الفرض األول للبحث على أنه: يوجد فرق دال إحصائًيا بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعتني )التجريبية 
والضابطة( يف التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكري املستقبلي، لصاحل اجملموعة التجريبية، عند مستوى داللة 

أقل من )0.05(.
وللتحقق من صحة الفرض األول مت حساب املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية وقيم )ت( للمجموعات 
البعدي  التطبيق  التجريبية والضابطة يف  الفرق بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعتني  ملعرفة داللة  املستقلة 

الختبار مهارات التفكري املستقبلي، كما هو موضح جبدول )13( التايل:    
جدول )1( 

داللة الفرق بني متو�سطي درجات املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف التطبيق البعدي الختبار 
مهارات التفكري امل�ستقبلي.

هو  التجريبية  للمجموعة  البعدي  التطبيق  لدرجات  احلسايب  املتوسط  أن   )1( جدول  من  يتضح   
)35.88( باحنراف معياري )3.26(، وهو أكرب من املتوسط احلسايب لدرجات التطبيق البعدي للمجموعة 
الضابطة وهو)12.5( باحنراف معياري )3.48(، وأن قيمة )ت( هي )46.574(، وهي دالة عند مستوى 
داللة أقل من )0.05(، وبالتايل يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل وهو: »يوجد فرق ذو داللة 
التفكري  البعدي الختبار مهارات  التطبيق  الضابطة والتجريبية يف  إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعتني 
املستقبلي، لصاحل التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية، عند مستوى داللة أقل من )0.05(، وميكن تفسري 

نتائج الفرض كاآليت:
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1( احتواء احلقيبة التعليمية اإللكرتونية على أنشطة جتعل التلميذ حمور التعلم جعلته يكون أكثر وعًيا وإدراًكا، 
مما ساهم يف متيز أفراد اجملموعة التجريبية عن أفراد اجملموعة الضابطة يف التفكري املستقبلي.  

2( احتواء احلقيبة التعليمية اإللكرتونية على أنشطة وبدائل تعليمية، واملرونة يف اختيار البديل املناسب أدى إىل 
حرية االختيار لدى التالميذ، وزيادة القدرة على التخيل والتخطيط واالستنتاج، وساهم يف متيز أفراد اجملموعة 

التجريبية عن أفراد اجملموعة الضابطة يف التفكري املستقبلي.
3( ربط دروس احلقيبة التعليمية اإللكرتونية بأمثلة من واقع احلياة جعل التعلم ذو معىن، وساهم يف متيز أفراد 

اجملموعة التجريبية عن أفراد اجملموعة الضابطة يف التفكري املستقبلي.
4( احتواء احلقيبة التعليمية اإللكرتونية على مفاهيم حديثة مثل النانو تكنولوجي واجلودة والتلوث الكهرومغناطيسي 
وتكنولوجيا الفضاء، وربطها مبشكالت رياضية، جعل التالميذ يتخيلون هذه املفاهيم يف أذهاهنم، مما ساهم يف 

متيز أفراد اجملموعة التجريبية عن اجملموعة الضابطة يف التفكري املستقبلي.
5( احتواء احلقيبة التعليمية اإللكرتونية على أنشطة تساعد على التنبؤ باملستقبل ساهم يف متيز أفراد اجملموعة 

التجريبية عن أفراد اجملموعة الضابطة يف التفكري املستقبلي.
6( عمل التالميذ يف جمموعات داخل الفصل الدراسي واملشاركة يف مناقشة القضايا املستقبلية ساهم يف متيز 

أفراد اجملموعة التجريبية عن أفراد اجملموعة الضابطة يف التفكري املستقبلي.
7( احتواء احلقيبة التعليمية اإللكرتونية على أنشطة تتحدى قدرات التالميذ، ساهم يف تنمية مهارة االبتكار، 
ومهارة التخطيط، مما ساهم يف متيز أفراد اجملموعة التجريبية عن أفراد اجملموعة الضابطة يف التفكري املستقبلي. 

التحقق من صحة الفرض الثاين: )ب ( 
نص الفرض الثاين للبحث على أنه: يوجد فرق دال إحصائًيا بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة التجريبية 
يف التطبيقني القبلي والبعدي الختبار مهارات التفكري املستقبلي، لصاحل التطبيق البعدي، عند مستوى داللة 

أقل من )0.05(.
وللتحقق من صحة الفرض الثاين مت حساب املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية وقيم )ت( للمجموعات 
املرتبطة ملعرفة داللة الفرق بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي الختبار 

مهارات التفكري املستقبلي، كما هو موضح جبدول )14( التايل:  



22
الريا�سيات �تطبيقاتها يف التعليم العام . العدد الثالث   3-5 رجب 1434هـ �امل�افق 13-15 ماي� 2013م

اجلمعية ال�سع�دية للعل�م الريا�سية " ج�سر"

جدول )2(
 داللة الفرق بني متو�سطي درجات املجموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي الختبار 

مهارات التفكري 

هو  البعدي  التطبيق  يف  التجريبية  اجملموعة  لدرجات  احلسايب  املتوسط  أن   )2( من جدول  يتضح   
)35.88(، باحنراف معياري )3.26(، وهو أكرب من املتوسط احلسايب لدرجات اجملموعة التجريبية يف التطبيق 
القبلي وهو )10.67(، باحنراف معياري )2.44(، وأن قيمة )ت( هي )64.21(، وهي دالة عند مستوى 
داللة أقل من )0.01(، وبالتايل يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل وهو: »يوجد فرق ذو داللة 
التفكري  مهارات  الختبار  والبعدي  القبلي  التطبيقني  يف  التجريبية  اجملموعة  درجات  متوسطي  بني  إحصائية 
املستقبلي، لصاحل التطبيق البعدي، عند مستوى داللة أقل من )0.05(«، وميكن تفسري نتائج الفرض كاآليت:
1( انتقال مسئولية التعلم يف احلقيبة التعليمية اإللكرتونية من املعلم للمتعلم نقل للتلميذ مسئولية اختاذ القرار 

وإصدار األحكام على املشكالت اليت تواجهه خالل املوقف التعليمي.
2( احتواء احلقيبة التعليمية اإللكرتونية على أنشطة تتطلب من التلميذ الوصول من حاالت خاصة إىل استنتاج 
عام، ومالحظة األشياء الستنتاج ماذا حيدث، ساهم يف تنمية مهارة االستنتاج، وبالتايل ساهم يف تنمية التفكري 

املستقبلي لدى التالميذ. 
3( احتواء احلقيبة التعليمية اإللكرتونية على أنشطة تتطلب من التلميذ استخالص استجابات أو أفكار جديدة 
غري مألوفة، واخلوض فيما يتعدى االستجابات الشائعة أو املنطقية، والبحث عن أفكار واقرتاحات جديدة 
املستقبلي لدى  التفكري  تنمية  وبالتايل ساهم يف  االستنتاج،  تنمية مهارة  للمشكلة، ساهم يف  فريدة  وحلول 

التالميذ. 
4( احتواء احلقيبة التعليمية اإللكرتونية على أنشطة تتطلب من التلميذ احلكم على القضايا واملواقف واألفكار 
اليت تعرتض الفرد يف احلياة اليومية والقضايا املستقبلية، ساهم تنمية إصدار األحكام وإبداء الرأي، وبالتايل ساهم 

يف تنمية التفكري املستقبلي لدى التالميذ. 
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5( احتواء احلقيبة التعليمية اإللكرتونية على أنشطة تتطلب من التلميذ وضع تصوراً معيناً لكيفية الوصول إىل 
هدف ما يف املستقبل، ووضع رؤية واضحة، وتنظيم العمل، ساهم يف تنمية مهارة التخطيط، وبالتايل ساهم يف 

تنمية التفكري املستقبلي لدى التالميذ. 
النظر  دون  لألفكار  العنان  إطالق  التلميذ  من  تتطلب  أنشطة  على  اإللكرتونية  التعليمية  احلقيبة  احتواء   )6
لالرتباطات املنطقية أو الواقعية، واحرتام هذه األفكار، ساهم يف تنمية مهارة التخيل، وبالتايل ساهم يف تنمية 

التفكري املستقبلي لدى التالميذ. 
7( احتواء احلقيبة التعليمية اإللكرتونية على أنشطة تتطلب من التلميذ بناء صورة ذهنية للمستقبل، ساهم يف 

تنمية مهارة التصور، وبالتايل ساهم يف تنمية التفكري املستقبلي لدى التالميذ. 
التلميذ حتليل املعلومات ذو العالقة بظاهرة  التعليمية اإللكرتونية على أنشطة تتطلب من  8( احتواء احلقيبة 
علمية موجودة مسبقاً يف بنيته املعرفية ومن مث يستقرأ املستقبل وفق هذا للتحليل، أو التوصل من معلومات 
عن املستقبل من خالل ما يتوفر من معلومات، ساهم يف تنمية مهارة التنبؤ، وبالتايل ساهم يف تنمية التفكري 

املستقبلي لدى التالميذ. 
القضية  أو  املشكلة  عن  التحدث  التلميذ  من  تتطلب  أنشطة  على  اإللكرتونية  التعليمية  احلقيبة  احتواء   )9
املستقبلية بأكرب قدر ممكن من األفكار والبحث عن التفاصيل الكاملة، ساهم يف تنمية مهارة التوسع، وبالتايل 

ساهم يف تنمية التفكري املستقبلي لدى التالميذ. 
10( احتواء احلقيبة التعليمية اإللكرتونية على أنشطة تتطلب من التلميذ االجتهاد عندما ال تتوفر املعلومات 
الكافية، وفرض فروض حول القضايا اليت مير هبا، ساهم يف تنمية مهارة التوقع، وبالتايل ساهم يف تنمية التفكري 

املستقبلي لدى التالميذ. 
أو  البدائل  من  عدد كبري  توليد  التلميذ  من  تتطلب  أنشطة  على  اإللكرتونية  التعليمية  احلقيبة  احتواء   )11
املرتادفات أو األفكار أو املشكالت أو االستعماالت عند االستجابة ملسألة أو مشكلة، والسرعة والسهولة يف 

توليدها، ساهم يف تنمية مهارة الطالقة، وبالتايل ساهم يف تنمية التفكري املستقبلي لدى التالميذ. 
12( احتواء احلقيبة التعليمية اإللكرتونية على أنشطة تتطلب من التلميذ توليد أفكار ليست من نوع األفكار 
املتوقعة عادة، والقابلة للتعديل، ساهم يف تنمية مهارة املرونة، وبالتايل ساهم يف تنمية التفكري املستقبلي لدى 

التالميذ. 
احتواء احلقيبة التعليمية اإللكرتونية على أنشطة تتطلب من التلميذ تقدمي حلول ممكنة، أو بناءة حلل   )13

املشكلة، ساهم تنمية مهارة االقرتاح، وبالتايل ساهم يف تنمية التفكري املستقبلي لدى التالميذ. 
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فاعلية احلقيبة التعليمية اإللكرتونية يف تنمية التفكري املستقبلي:
لقياس فاعلية احلقيبة التعليمية اإللكرتونية يف تنمية مهارات التفكري املستقبلي لدى تالميذ اجملموعة التجريبية، 
قام الباحث باستخدام معادلة نسبة الكسب املعدلة لبالك اليت تعتمد على معرفة املتوسطات احلسابية يف كل 
من التطبيقني القبلي والبعدي يف اختبار مهارات التفكري املستقبلي إمجااًل، مع األخذ يف االعتبار درجة النهاية 
العظمى الختبار مهارات التفكري املستقبلي، ومن مث إجياد نسبة الكسب املعدلة، واجلدول التايل يوضح ذلك: 

جدول )3( 
املتو�سط احل�سابي لدرجات طالب املجموعة التجريبية يف اختبار مهارات التفكري امل�ستقبلي يف 

التطبيق القبلي والبعدي، ون�سبة الك�سب املعدلة

يتضح من جدول )3( أن نسبة الكسب املعدلة هي )1.489(، وهذه القيمة تقع يف املدى الذي حدده بالك 
وهو من )1-2(، وتدل على أن احلقيبة التعليمية اإللكرتونية املبنية يف ضوء املدخل الوقائي على درجة مناسبة 
من الفاعلية يف تنمية مهارات التفكري املستقبلي لدى تالميذ اجملموعة التجريبية، ومت حتقيق معظم األهداف 

اليت تقيسها.
وميكن تفسري النتائج كاآليت:

1( إن احلقيبة التعليمة اإللكرتونية مبا حتتويه من أنشطة وقائية وأنشطة تتطلب من التلميذ حتليل املعلومات ذات 
العالقة بظاهرة علمية موجودة مسبًقا يف بنيته املعرفية، ومن مث يستشرف املستقبل وفق هذا للتحليل، أو التوصل 
من معلومات عن املستقبل من خالل ما يتوفر من معلومات، وتوليد عدد كبري من البدائل أو املرتادفات أو 
األفكار أو املشكالت عند االستجابة ملسألة أو مشكلة، والسرعة والسهولة يف توليدها، والوصول من حاالت 
خاصة إىل استنتاج عام، ومالحظة األشياء الستنتاج ماذا حيدث، ساهم يف تنمية مهارة االستنتاج، وجعل 

احلقيبة التعليمية اإللكرتونية على درجة مناسبة من الفاعلية يف تنمية التفكري املستقبلي.
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2( إن احلقيبة التعليمية اإللكرتونية مبا حتتويه من مؤثرات بصرية، وبدائل تعليمية، ورسومات متحركة، جعلها 
على درجة مناسبة من الفاعلية يف تنمية التفكري املستقبلي، فوجود أكثر من بديل داخل احلقيبة اإللكرتونية 
يتيح للمتعلم فرصة للتعلم الذايت يف أي زمان ومكان بعيًدا عن الروتني واالسرتاتيجيات التدريسية التقليدية، 

اليت تشعر التلميذ بامللل.
3( تضمني حمتوى »احلقيبة التعليمية اإللكرتونية بقضايا مستقبلية ذات صلة بالعلم والتكنولوجيا، وعرضها من 
خالل قضايا اجملتمع وحاجات املتعلمني يكون هلا معىن، وجدير باالهتمام ألهنا تدرس من واقع ارتباط العلم 
والتكنولوجيا مبشكالت جمتمعهم وحاجاهتم اليومية، األمر الذي أدى إىل زيادة اهتمام التالميذ باحلقيبة التعليمية 
اإللكرتونية، ومعرفتهم بكيفية مسامهة العلم والتكنولوجيا يف إجياد حلول هلذه القضايا مما زاد يف تنمية مهارات 

التفكري املستقبلي يف التطبيق البعدي.
وآخرون  باكيت  ودراسة   ،  ))2006 .Sanch &Corral وكورال  سانشو  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
Buket et al .2006((، ودراسة أوليفر وترجيويل )Oliver & Trigwell. 2005(، ودراسة موياجنا 
Muianga . 2005( (، ودراسة رشا محدي )2009(، واليت أكدت أن استخدام احلقائب التعليمية هلا 
تأثري فعال يف جذب انتباه التالميذ، وزيادة تفاعلهم يف العملية التعليمية وتنمية تفكريهم وحتصيلهم الدراسي.

وميكن إرجاع النتائج السابقة إىل ما يلي: 
	 األخذ مبعايري اجلودة عند إعداد احلقيبة التعليمية اإللكرتونية أدى إيل تقدمي احملتوى العلمي للتالميذ بشكل 

هادف ومنظم مما أدى إيل تنمية التفكري املستقبلي.
	 تتيح احلقيبة التعليمية اإللكرتونية الفرصة لبناء املعرفة من خالل مهارات التفكري، ويتم من خالهلا توفري البيئة 
التعليمية اليت تبعث علي التفكري، واليت يتعلم من خالهلا التلميذ كيف يفكر أكثر من تعلمه ما الذي جيب 

أن يفكر فيه.
	 وجود أكثر من بديل داخل احلقيبة اإللكرتونية يتيح للمتعلم فرصة للتعلم الذايت يف أي زمان ومكان بعيًدا 
عن الروتني واالسرتاتيجيات التدريسية التقليدية، اليت تشعر التلميذ بامللل مما أدى إىل تنمية مهارات التفكري 

املستقبلي.
	 تضمني احلقيبة لربامج تعليمية ومقاطع فيديو تعليمية أدَّى إيل جذب انتباه التالميذ أثناء الشرح مما أدى إيل 

تنمية التفكري لدى تالميذ اجملموعة التجريبية. 
وقد اتفقت النتائج اخلاصة بتطبيق اختبار مهارات التفكري املستقبلي مع نتائج العديد من الدراسات منها: 

دراسة كنت وآخرون)Knight & etal. 2008(  ، واليت توصلت إىل أن هناك عالقات إجيابية ذات داللة 
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إحصائية بني خمتلف البدائل املستخدمة يف احلقائب اإللكرتونية وبني درجات التالميذ.
دراسة شني وآخرون )Chen & etal. 2005 ( ، واليت توصلت إىل أن للحقيبة اإللكرتونية القدرة يف مراعاة 

الفروق الفردية بني املتعلمني من حيث قدراهتم االستيعابية.
وبذلك مت اإلجابة عن السؤال الفرعي األول للبحث.

ثانًيا: اإلجابة عن السؤال الثاين:
لإلجابة عن السؤال الثاين للبحث والذي نص على: ما فاعلية احلقيبة التعليمية اإللكرتونية يف تنمية التحصيل 

الدراسي يف مادة الرياضيات لدى تالميذ املرحلة املتوسطة؟
قام الباحث باختبار صحة الفرضني الثالث والرابع للبحث، وكانت النتائج كاآليت:

)أ ( التحقق من صحة الفرض الثالث: 
اجملموعتني  تالميذ  درجات  متوسطي  بني  إحصائًيا  دال  فرق  يوجد  أنه:  على  للبحث  الثالث  الفرض  نص 
)التجريبية والضابطة( يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي يف الرياضيات، لصاحل اجملموعة التجريبية، 

عند مستوى داللة أقل من )0.05(.
وللتحقق من صحة الفرض الثالث مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيم )ت( للمجموعات 
البعدي  التطبيق  والضابطة يف  التجريبية  اجملموعتني  تالميذ  متوسطي درجات  بني  الفرق  داللة  لعرفة  املستقلة 

الختبار التحصيل الدراسي، كما هو موضح جبدول  )16( التايل: 
جدول )4(

 داللة الفرق بني متو�سطي درجات تالميذ املجموع

تني التجريبية وال�سابطة يف التطبيق البعدي الختبار التح�سيل الدرا�سي

التجريبية هو )38.28(  للمجموعة  البعدي  التطبيق  لدرجات  املتوسط احلسايب  أن  يتضح من جدول )4( 
الضابطة  للمجموعة  البعدي  التطبيق  لدرجات  احلسايب  املتوسط  من  أكرب  وهو   ،)6.75( معياري  باحنراف 
وهو)14.86( باحنراف معياري )3.58(، وأن الفروق بني املتوسطني يساوي )23.42(، وأن قيمة )ت( هي 
)29.083(، وهي دالة عند مستوى داللة أقل من )0.05(، وبالتايل يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض 
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البديل وهو« يوجد فرق دال إحصائًيا بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق 
البعدي الختبار التحصيل الدراسي يف الرياضيات، لصاحل التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية، عند مستوى 

داللة أقل من )0.05(«، وميكن تفسري نتائج الفرض كاآليت:
1( احتواء احلقيبة التعليمية اإللكرتونية على أنشطة جتعل التلميذ حمور التعلم جعلته يكون أكثر وعًيا وإدراًكا، 

مما ساهم يف متيز أفراد اجملموعة التجريبية عن أفراد اجملموعة الضابطة يف التحصيل الدراسي يف الرياضيات.  
2( احتواء احلقيبة التعليمية اإللكرتونية على أنشطة وبدائل تعليمية، واملرونة يف اختيار البديل املناسب أدى إىل 
تنمية التحصيل الدراسي لدى التالميذ، ومتيز أفراد اجملموعة التجريبية عن أفراد اجملموعة الضابطة يف التحصيل 

الدراسي.
3( ربط دروس احلقيبة التعليمية اإللكرتونية بأمثلة من واقع احلياة جعل التعلم ذو معىن، وساهم يف متيز أفراد 

اجملموعة التجريبية عن أفراد اجملموعة الضابطة يف التحصيل الدراسي.
4( احتواء احلقيبة التعليمية اإللكرتونية على مفاهيم حديثة مثل النانو تكنولوجي واجلودة والتلوث الكهرومغناطيسي 
وتكنولوجيا الفضاء، وربطها مبشكالت رياضية، جعل التالميذ يتخيلون هذه املفاهيم يف أذهاهنم، مما ساهم يف 

متيز أفراد اجملموعة التجريبية عن أفراد اجملموعة الضابطة يف التحصيل الدراسي.
5( احتواء احلقيبة التعليمية اإللكرتونية على أنشطة تساعد على تنمية املستويات العليا من التحصيل ساهم يف 

متيز أفراد اجملموعة التجريبية يف التحصيل الدراسي.
6( احتواء احلقيبة التعليمية اإللكرتونية على أنشطة تتحدي قدرات التالميذ، ساهم يف تنمية املستويات العليا 
التحصيل  يف  الضابطة  اجملموعة  أفراد  عن  التجريبية  اجملموعة  أفراد  متيز  ساهم يف  مما  الدراسي  التحصيل  من 

الدراسي. 
7( اعتماد أسلوب احلقائب التعليمية اإللكرتونية على مبدأ التعلم لإلتقان، وعدم السماح للمتعلم باالنتقال 
من درس إىل آخر إال بعد أن يتأكد بنفسه من إتقانه للمحتوى التعليمي من خالل اختبارات التقومي الذايت 
البعدية، واليت يتضح من خالهلا مدى حتقيقه لألهداف ووصوله ملستوى التعلم املطلوب ومن مث إتقانه لعملية 

التعلم. 
 Luchoomun et( ودراسة الشومان وآخرون ،)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أمحد نويب وآخران )2011
 Knight et(ودراسة كنيت وآخرون ،)2008 .Kocoglu et al( ودراسة كوكوجلو وآخرون ،)2010 .al

al. 2008(، ودراسة تيزكي وآخرون )Tezci et al. 2006(، واليت أسفرت عن وجود أثر إجيايب للحقيبة 

على التحصيل وعلى تعلم الطالب ومشاركتهم يف عملية التعلم.
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)ب( التحقق من صحة الفرض الرابع: 
ينص الفرض الرابع للبحث على أنه: يوجد فرق دال إحصائًيا بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة التجريبية 
يف التطبيقني القبلي والبعدي الختبار التحصيل الدراسي يف الرياضيات،  لصاحل التطبيق البعدي، عند مستوى 

داللة أقل من )0.05(.
وللتحقق من صحة الفرض الرابع مت حساب املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية وقيمة )ت( للمجموعات 
املرتبطة ملعرفة داللة الفرق بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي الختبار 

التحصيل الدراسي، كما هو موضح جبدول  )17( التايل:
جدول )5( 

داللة الفرق بني متو�سطي درجات تالميذ املجموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي 
الختبار التح�سيل الدرا�سي

يتضح من جدول )5( أن املتوسط احلسايب لدرجات اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي  هو )38.27( 
القبلي  التطبيق  يف  التجريبية  اجملموعة  لدرجات  احلسايب  املتوسط  من  أكرب  وهو   ،)6.75( معياري  باحنراف 
)ت(  قيمة  وأن   ،)24.94( يساوي  املتوسطني  بني  الفرق  وأن   ،)3.39( معياري  باحنراف  وهو)13.33( 
هي )30.669(، وهي دالة عند مستوى داللة أقل من )0.01(، وبالتايل يتم رفض الفرض الصفري وقبول 
الفرض البديل وهو« يوجد فرق دال إحصائًيا بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة التجريبية يف التطبيقني 
القبلي والبعدي الختبار التحصيل الدراسي يف الرياضيات لصاحل التطبيق البعدي، عند مستوى داللة أقل من 

)0.05(«، وميكن تفسري نتائج الفرض كالتايل:
1( انتقال مسئولية التعلم يف احلقيبة التعليمية اإللكرتونية من املعلم للمتعلم نقل للتلميذ مسئولية اختاذ القرار 

وإصدار األحكام على املشكالت اليت تواجهه خالل املوقف التعليمي.
2( املرونة يف اختيار األنشطة والبدائل التعليمية، ساهم يف زيادة التحصيل الدراسي لدى التالميذ.

التالميذ  أمام  الفرصة  أتاحت  والتدريبات  األنشطة  اإللكرتونية على جمموعة من  التعليمية  احلقيبة  احتواء   )3
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ليتفاعلوا بإجيابية مع حمتوى احلقيبة التعليمية اإللكرتونية، ويشرتكوا يف أنشطة متنوعة وبدائل تعليمية دفعتهم إىل 
التفكري فيما يتعلمونه، مما ساهم يف منو التحصيل الدراسي لديهم.

4( منح التالميذ الوقت الكايف يف اكتساب املعرفة واملعلومات وتفسريها، ساهم يف تنمية التحصيل الدراسي 
لديهم.

5( املشاركة االجيابية للمتعلمني يف املوقف التعليمي ساهم يف تنمية التحصيل الدراسي لدى التالميذ.
6( تشجيع التالميذ على توليد املعرفة أكثر من استقباهلا ساهم يف تنمية التحصيل الدراسي لدى التالميذ.  

7( تنمية االستقاللية يف التعلم لدى املتعلمني واليت حتول املتعلم من متلقي سليب – كما يف التعليم التقليدي 
– إىل متعلم إجيايب له دوٌر فاعٌل يف تعلمه، ساهم يف تنمية التحصيل الدراسي لدى التالميذ. 

الدراسي  التحصيل  العليا من  املستويات  تقيس  تعليمية  أنشطة  اإللكرتونية على  التعليمية  احلقيبة  احتواء   )8
كالتطبيق والتحليل والرتكيب والتقومي، ساهم يف تنمية التحصيل الدراسي لدى التالميذ.

فاعلية احلقيبة التعليمية اإللكرتونية يف تنمية التحصيل الدراسي:
لقياس فاعلية احلقيبة التعليمية اإللكرتونية املبنية يف ضوء املدخل الوقائي يف حتصيل تالميذ اجملموعة التجريبية، 

قام الباحث بإجياد نسبة الكسب املعدلة، واجلدول التايل يوضح ذلك: 
جدول )6(

 املتو�سط احل�سابي لدرجات طالب املجموعة التجريبية يف اختبار التح�سيل الدرا�سي يف 
الريا�سيات يف التطبيق القبلي والبعدي، ون�سبة الك�سب املعدلة

يتضح من جدول )6( أن نسبة الكسب املعدلة هي )1.179(، وهذه القيمة تقع يف املدى الذي   
حدده بالك وهو من )1-2( وتدل على أن احلقيبة التعليمية اإللكرتونية املبنية يف ضوء املدخل الوقائي على 
درجة مناسبة من الفاعلية يف تنمية التحصيل الدراسي يف الرياضيات لدى تالميذ اجملموعة التجريبية، ومت حتقيق 

معظم األهداف اليت تقيسها.
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وميكن تفسري ذلك كالتايل:
1( احتواء احلقيبة التعليمية اإللكرتونية على أنشطة تتحدي قدرات التالميذ، ساهم يف تنمية املستويات العليا 
من التحصيل الدراسي، مما ساهم يف فاعليتها يف تنمية التحصيل الدراسي يف الرياضيات لدى تالميذ اجملموعة 

التجريبية.
2( احتواء احلقيبة التعليمية اإللكرتونية على أنشطة وقائية، ساهم يف ثقل املعرفة لدى التالميذ، والتفكري بوعي 

قبل اإلجابة، مما ساهم يف فاعليتها يف تنمية التحصيل الدراسي يف الرياضيات لدى تالميذ اجملموعة التجريبية
3( استخدام احلقيبة التعليمية اإللكرتونية وتوعية التالميذ بأخطاء التعلم يف حتليل املقادير اجلربية وحل املعادالت 
وإجياد االحتمال جعل التالميذ أكثر انتباًها، مما ساهم يف فاعليتها يف تنمية التحصيل الدراسي يف الرياضيات 

لدى تالميذ اجملموعة التجريبية.
 Luchoomun et( ودراسة الشومان وآخرون ،)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أمحد نويب وآخران )2011
 Knight(ودراسة كنيت وآخرون ،)2008 .Kocoglu et al( ودراسة كوكوجلو وآخرون ،)2010 .al
et al. 2008(، ودراسة تيزكي وآخرون )Tezci  et al. 2006(، واليت أسفرت عن وجود أثر إجيايب 

للحقيبة على التحصيل وعلى تعلم الطالب ومشاركتهم يف عملية التعلم.
وبذلك مت اإلجابة عن السؤال الفرعي الثاين للبحث.

ثالثًا: اإلجابة عن السؤال الثالث:
لإلجابة عن السؤال الثالث للبحث والذي نص على: ما العالقة بني التفكري املستقبلي والتحصيل الدراسي 

لدى تالميذ املرحلة املتوسطة يف مادة الرياضيات؟
قام الباحث باختبار صحة الفرض السابع للبحث، وكانت النتائج كاآليت:

التحقق من صحة الفرض السابع
نص الفرض السابع للبحث على أنه: توجد عالقة ارتباطية بني التفكري املستقبلي والتحصيل الدراسي   

لدى تالميذ املرحلة املتوسطة يف مادة الرياضيات، عند مستوى داللة أقل من )0.05(.
وللتحقق من صحة الفرض السابع مت استخدام معادلة بريسون حلساب معامل االرتباط بني درجات التطبيق 
البعدي لكل من: اختبار التحصيل الدراسي ملادة الرياضيات، واختبار التفكري املستقبلي، وذلك كما هو موضح 

يف اجلدول التايل:
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جدول رقم )7( 
العالقة بني التح�سيل الدرا�سي والتفكري امل�ستقبلي

التحصيلي هو )26.57(  البعدي لالختبار  للتطبيق  املتوسط احلسايب  يتضح من جدول )7( أن   
هو  املستقبلي  التفكري  مهارات  الختبار  البعدي  للتطبيق  احلسايب  واملتوسط   ،)12.92( معياري  باحنراف 
)24.19( باحنراف معياري )12.19(، وأن معامل االرتباط هو )0.891(، وهو دال عند مستوى أقل من 
)0.01(، وبالتايل يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل وهو »توجد عالقة ارتباطيه بني التفكري 
املستقبلي والتحصيل الدراسي لدى تالميذ املرحلة املتوسطة يف مادة الرياضيات، عند مستوى داللة أقل من 

.»)0.05(
وهو ارتباط طردي قوي، أي أنه توجد عالقة ارتباطيه قوية بني التحصيل الدراسي ومهارات التفكري املستقبلي، 
زاد  املستقبلي، وكلما  التفكري  املتوسط على  الثاين  الصف  قدرة تالميذ  الدراسي زادت  التحصيل  زاد  فكلما 
التفكري املستقبلي زاد التحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط، وميكن تفسري نتائج الفرض كاآليت:

1( التلميذ األكثر نشاطًا يكون حتصيله مرتفًعا وتفكريه مرتفًعا.
2( التلميذ الذي يفكر تفكريًا مستقبلًيا، يدرك أمهية التحصيل الدراسي، وأمهية التعليم فيكون حتصيله مرتفًعا 

خصوًصا يف مستويات التحصيل العليا) التطبيق والتحليل والرتكيب والتقومي(.
3( عندما يكتسب التلميذ املعرفة يستطيع توظيفها واستخدامها من خالل التفكري.

4( زيادة دافعية تعلم التالميذ ملا تتضمنه احلقيبة التعليمية اإللكرتونية من أساليب تقومي خمتلفة تعتمد إجاباهتم 
عليها على التعزيز الفوري، يؤدي للمثابرة ومواصلة التفكري من أجل حتقيق اهلدف أو حل املشكلة مما يؤدي 

لزيادة التحصيل.
5( متكن التالميذ من فهم جوانب التعلم الرياضية املتضمنة باحلقيبة التعليمية اإللكرتونية، ساهم يف إدراكهم 
وزيادة حتصيلهم  لديهم  املستقبلي  التفكري  مهارات  منو  مما ساعد يف  الرياضية،  باملواقف  املتضمنة  للعالقات 

الدراسي.
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6( العمل اجلماعي ساعد على تنمية قدرة التالميذ على التواصل والتفكري يف تنفيذ املهام الرياضية املتعددة، 
وزيادة حتصيلهم جلوانب التعلم الرياضية املتضمنة باحلقيبة التعليمية اإللكرتونية. 

وبذلك مت اإلجابة عن السؤال الفرعي الثالث للبحث.

خام�ًسا: خال�سة النتائج، ومناق�ستها
أولاً: خالصة النتائج اخلاصة بالسؤال األول، وهو:

ما فاعلية احلقيبة التعليمية اإللكرتونية يف تنمية التفكري املستقبلي يف الرياضيات لدى تالميذ املرحلة 
املتوسطة؟

توصل البحث إىل صحة الفرضني اآلتيني:
1- يوجد فرق دال إحصائًيا بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعتني )التجريبية والضابطة( يف التطبيق البعدي 

الختبار مهارات التفكري املستقبلي، لصاحل اجملموعة التجريبية، عند مستوى داللة أقل من )0.05(.
القبلي والبعدي  التطبيقني  التجريبية يف  2- يوجد فرق دال إحصائًيا بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة 

الختبار مهارات التفكري املستقبلي، لصاحل التطبيق البعدي، عند مستوى داللة أقل من )0.05(.
ثانياًا: خالصة النتائج اخلاصة بالسؤال الثاين، وهو:

ما فاعلية احلقيبة التعليمية اإللكرتونية يف تنمية التحصيل الدراسي يف مادة الرياضيات لدى تالميذ 
املرحلة املتوسطة؟

توصل البحث إىل صحة الفرضني اآلتيني:
1- يوجد فرق دال إحصائًيا بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعتني )التجريبية والضابطة( يف التطبيق البعدي 

الختبار التحصيل الدراسي يف الرياضيات، لصاحل اجملموعة التجريبية، عند مستوى داللة أقل من )0.05(.
القبلي والبعدي  التطبيقني  التجريبية يف  2- يوجد فرق دال إحصائًيا بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة 

الختبار التحصيل الدراسي يف الرياضيات،  لصاحل التطبيق البعدي، عند مستوى داللة أقل من )0.05(.
ثالثاًا: خالصة النتائج اخلاصة بالسؤال الثالث، وهو:

ما العالقة الرتباطية بني التفكري املستقبلي والتحصيل الدراسي يف مادة الرياضيات لدى تالميذ 
املرحلة املتوسطة؟

وتوصل البحث إىل صحة الفرض اآليت:
املتوسطة يف مادة  الدراسي لدى تالميذ املرحلة  التفكري املستقبلي والتحصيل  ارتباطية قوية بني  توجد عالقة 
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الرياضيات، عند مستوى داللة أقل من )0.01(.
وميكن تفسري النتائج كاآليت:

1-بالنسبة لتنمية مهارات التفكري املستقبلي:

شكل )1( الفروق بني متوسطات اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي الختبار مهارات التفكري املستقبلي

يتضح من الشكل ارتفاع متوسط حتصيل التالميذ يف اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي، ولكن 
متوسط اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي يساوي)35.88( وهو أكرب من متوسط اجملموعة الضابطة يف 
الفرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة أقل من  البعدي والذي يساوي )12.5(، بفرق كبري وهذا  التطبيق 

.)01..)0.01(
3- بالنسبة للعالقة بني التفكري املستقبلي والتحصيل الدراسي:

شكل )2( العالقة بني التفكري املستقبلي والتحصيل الدراسي يف الرياضيات ومعادلة خط االحندار
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يتضح من الشكل وجود ارتباط قوي بني التفكري املستقبلي والتحصيل الدراسي يف الرياضيات، وهذا الفرق دال 
إحصائًيا، ومعادلة خط االحندار اخلطي )0.841x =Y+ 1.841(، وتتفق هذه النتيجة مع نظرية الذكاءات 
املتعددة اليت ترى وجود عالقة بني الذكاء والتحصيل الدراسي وبني التفكري والتحصيل الدراسي، كما تتفق 
مع دراسة حسن شوقي )2007م( واليت توصلت إىل وجود عالقة ارتباطية بني التفكري الرياضي والتحصيل 

الدراسي، ودراسة أمحد نويب وآخران )2011م( اليت توصلت إىل وجود عالقة بني التحصيل والرضا. 

�ساد�ًسا: تو�سيات البحث:
تنمية  شأهنا  من  توصيات  عدة  إىل  التوصل  من  الباحث  متكن  البحث  نتائج  ضوء  يف   

مهارات التفكري املستقبلي والتحصيل الدراسي لدى التالميذ، وتتمثل هذه التوصيات يف اآليت:
توصيات خاصة باملناهج الدراسية:

1( نظًرا لفاعلية احلقائب التعليمية اإللكرتونية، وضرورة تضمينها لبعض القضايا املستقبلية وملهارات التفكري 
املستقبلي، فينبغي أن تشكل وزارة الرتبية والتعليم جلنة متخصصة يف التصميم التعليمي وخرباء املناهج الدراسية 
كل يف ختصصه إلعداد حقائب تعليمية إلكرتونية جلميع املواد واملراحل الدراسية، ويتم تطويرها بصفة مستمرة.
2( نظًرا ملتطلبات االقتصاد املعريف فينبغي إعادة النظر يف مناهج الرياضيات احلالية لتالميذ املرحلة املتوسطة، 

وتضمينها لقضايا مستقبلية، وملهارات التفكري املستقبلي خاصة ومهارات التفكري بصفة عامة.
3( ينبغي إثراء مناهج الرياضيات باألنشطة واملشكالت غري الروتينية اليت حتتاج لتفكري مستقبلي، والبعد عن 

األنشطة واملشكالت اليت يتطلب حلها احلفظ واالستظهار فقط.
4( نظًرا لفاعلية احلقائب التعليمية اإللكرتونية يف تنمية التحصيل واهتمام مجيع الدول هبا، فينبغي أن توفر وزارة 
الدراسية وجتعلها متاحة على موقعها  املراحل  الدراسية وجلميع  املواد  إلكرتونية جلميع  تعليمية  الرتبية حقائب 

اإللكرتوين، أو يتم توزيعها على مجيع التالميذ يف مجيع املراحل التعليمية.
5( ينبغي تغيري أساليب التقومي، واالعتماد على أساليب تقومي تركز على مستويات التحصيل العليا، وتركز على 

املهارات العقلية، وتركز على مجيع جوانب التعلم.
6( ينبغي استخدام التقنية يف تقدمي املناهج الدراسية، كاستخدام احلقائب التعليمية اإللكرتونية ملواكبة التطورات 

احلديثة، ومالحقة التطور املعريف.
7( ينبغي تصميم حقائب تعليمية إلكرتونية جلميع املناهج الدراسية، وطرحها على موقع وزارة الرتبية والتعليم.
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توصيات خاصة بطرق التدريس:
1( نظرًا ألمهية احلقائب التعليمية اإللكرتونية فينبغي استخدام احلقائب التعليمية اإللكرتونية يف التدريس جلميع 

املراحل الدراسية.
2( ينبغي استخدام التعلم التعاوين والتعلم الفريقي يف التدريس لكي يكون للتلميذ دور نشط يف عملية التعلم، 

ويكون التلميذ حمور العملية التعليمية.
3( ينبغي استخدام طرق التدريس احلديثة اليت تنمي مهارات التفكري املستقبلي، وحتث التالميذ على التخيل 

والتنبؤ والتخطيط والتوقع والتوسع والتخمني واالبتكار وإبداء الرأي.

توصيات خاصة باملعلمني:
1( نظًرا ألمهية تدريب املعلمني فينبغي إعداد دورات تدريبية للمعلمني لتدريبهم على تصميم حقائب تعليمية 

إلكرتونية.
2( نظًرا ألمهية توعية املعلمني فينبغي إعداد دورات تدريبية للمعلمني لتدريبهم على مهارات التفكري املستقبلي.

3( نظًرا لظهور طرق تدريس حديثة وفعالة فينبغي إعداد دورات تدريبية للمعلمني لتدريبهم على طرق التدريس 
احلديثة اليت تساعد يف تنمية التفكري لدى التالميذ.

التالميذ فينبغي إعداد دورات تدريبية للمعلمني لتدريبهم على  4( نظراً ألمهية ملفات اإلجناز يف تقومي أداء 
استخدام ملفات اإلجناز يف تقومي أداء التالميذ.

توصيات خاصة بوزارة الرتبية:
1( إجراء مشروع حلوقبة املناهج الدراسية وطرحها على موقع الوزارة اإللكرتوين.

2( إنشاء وحدة تدريبية يف كل إدارة تعليمية تتوىل تدريب املعلمني على طرق التدريس احلديثة واستخدام التقنية 
يف التدريس وحوقبة املناهج الدراسية كل حسب ختصصه، واالستفادة من اإلنرتنت يف التدريس.

3( تطوير مناهج الرياضيات وفق املناهج العاملية وصبغتها ببيئة اجملتمع، وربطها بالواقع، وبالقضايا املستقبلية، 
وتضمينها ملهارات التفكري املستقبلي.

4( التوجه إىل استخدام التقومي الشامل للتلميذ باستخدام االختبارات التحصيلية واختبارات التفكري، ومقاييس 
التقدير )روبرك(، وبطاقة األداء، وملف اإلجناز.

5( إنشاء منتديات تعليمية للتالميذ تربطهم بزمالئهم ومعلميهم، وأولياء أمورهم.
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�سابًعا: البحوث املقرتحة:
يف ضوء نتائج البحث ميكن اقرتاح إجراء البحوث املستقبلية اآلتية:

1- إجراء حبوث أخرى مماثلة للبحث احلايل يف مراحل تعليمية أخرى.
2- إجراء حبوث أخرى مماثلة للبحث احلايل يف مواد تعليمية أخرى.

3- إجراء حبوث لقياس فاعلية احلقائب التعليمية اإللكرتونية يف تنمية مهارات حل املشكالت يف الرياضيات 
ويف مجيع املواد الدراسية األخرى.

4- إجراء حبوث لقياس فاعلية طرق تدريس حديثة يف تنمية التفكري املستقبلي يف الرياضيات ويف مواد دراسية 
أخرى.

5- إجراء حبوث لقياس فاعلية احلقائب التعليمية اإللكرتونية يف تنمية أمناط تفكري أخرى والتفكري االستقصائي 
يف الرياضيات ويف مجيع املواد الدراسية األخرى.

6- إعداد برنامج تدرييب لتدريب املعلمني على تنمية التفكري املستقبلي لدى التالميذ.
7- إعداد برنامج تدرييب لتدريب املعلمني أثناء وقبل اخلدمة على تصميم وإعداد احلقائب التعليمية اإللكرتونية 

وقياس فعاليتها يف تنمية التفكري.
8- إجراء حبوث لقياس فاعلية احلقائب التعليمية اإللكرتونية يف تنمية التفكري املستقبلي لدى التالميذ ذوي 

االحتياجات اخلاصة.
9- إجراء حبوث لقياس فاعلية احلقائب التعليمية اإللكرتونية يف تنمية التفكري االستقصائي أو أنواع التفكري 

األخرى لدى التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة.
تنمية  أو  تنمية مهارات حل املشكالت  التعليمية اإللكرتونية يف  احلقائب  فاعلية  لقياس  10- إجراء حبوث 

املهارات األخرى لدى التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة.
شكر خاص:

نقدم الشكر والتقدير لعمادة البحث العلمي يف جامعة امللك سعود، ولكرسي حبث تطوير األداء التدريسي 
ألعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك سعود. 
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" اأثر التدري�ص با�ستخدام كل من العرو�ص التقدميية واأ�سلوب املعلم ال�سغري
 على اجتاهات طالب ال�سف اخلام�ص نحو مادة الريا�سيات مبملكة البحرين "

�صالح بن يو�صف الفرهـود
الإدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة احلدود ال�صمالية
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امللّخ�ص: 
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف إىل أثر التدريس باستخدام كل من العروض التقدميية وأسلوب املعلم   
الصغري على اجتاهات طالب الصف اخلامس حنو الرياضيات مبملكة البحرين. وتكّونت العّينة من )46( طالًبا 
يف الصف اخلامس االبتدائي ُمقّسمني على جمموعتني جتريبيتني بالتساوي. جمموعة العروض التقدميية، وجمموعة 
عّلم الصغري، وقام الباحث ببناء استبانة حتتوي على )16( فقرة لقياس االجتاهات حنو ثالثة جماالت 

ُ
أسلوب امل

لالجتاهات حنو الرياضيات،وهي : االجتاه حنو احلصة الدراسية، االستذكار املنزيل واحلضور للمدرسة. وأظهرت 
النتائج وجود أثر الستخدام العروض التقدميية يف تدريس الرياضيات على اجتاهات الطالب حنو املادة . وكذلك 
وجود أثر الستخدام أسلوب املعلم الصغري على اجتاهاهتم حنو املادة . وأوصت الدراسة بعدة توصيات، منها 
العمل على إنشاء بنك لألحباث والتجارب امليدانية يف وزارة الرتبية والتعليم، كما أوصت بوضع آلية لتقدير هذا 

النتاج وتكرمي أصحابه.

املقّدمة: 
العامل يف  اليوم عصًرا تتزايد فيه املعرفة بشكل مل يسبق له مثيل، حيث شهد  يعيش اإلنسان هذا   
السنوات األخرية ثورة يف جمال املعلومات، وتقّدًما ملحوظًا يف تطّور املعرفة والعلوم والتكنولوجيا واليت استطاعت 

أن تشمل كل ميادين احلياة عامة، وميدان الرتبية خاصة.)إبراهيم،2006(
فمع إطاللة القرن احلادي والعشرين أصبح من الصعوبة على األفراد واملؤسسات التعليمية وغريها االستغناء عن 
أجهزة احلاسوب يف مواكبة التطورات احلديثة يف مجيع جماالت احلياة، فال يوجد جمال من جماالت احلياة إال 
ودخله احلاسوب من أوسع أبوابه. ويرجع ذلك إىل االنتشار الواسع الذي قطعه احلاسوب يف  معظم جماالت 

" اأثر التدري�ص با�ستخدام كل من العرو�ص التقدميية واأ�سلوب املعلم ال�سغري
 على اجتاهات طالب ال�سف اخلام�ص نحو مادة الريا�سيات مبملكة البحرين "

�صالح بن يو�صف الفرهـود
الإدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة احلدود ال�صمالية
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احلياة الكثرية. ففي جمال العلوم الطبيعية يرى بعض الرتبويني أمهية احلاسوب كوسيلة تعليمية تلعب دورًا مهًما 
يف استثارة اهتمام الطالب، وزيادة خربهتم العلمية، وبناء املفاهيم العلمية السليمة، وإشباع حاجاهتم العملية 

وغري ذلك. )الشرهان،2000(
املتزايدة أضحت تشكل حتديًّا  التعليم  املعلوماتّية، وتكنولوجيا  الثورة  وكما يذكر )السفياين،2009( فإّن هذه 
التطورات، مما يستوجب على كل جمتمع يريد تطوير  التعليمية يف ظل تلك  العملية  للرتبويني والقائمني على 

وحتسني هذه العملية اللحاق بالعصر املعلومايت. 
والعملّية التعليمّية منظومة هلا مكوناهتا اليت تتفاعل فيما بينها، ومنها الوسائل التعليمّية، إذ تلعب دورًا مهمًّا يف 
عملييت التعليم والتعّلم، فضال عن إنّه ميكنها التغّلب على كثري من املشكالت اليت يعاين منها التعليم نتيجًة 

للمتغريات املعاصرة . )الشريف،2008(
وملادة الرياضّيات أمهّية بالغة يف تلك املنظومة، حيث متّثل األرض األكثر خصوبًة من بني مجيع املواد - النظرية 
منها والتطبيقّية - لتنمية مهارات التفكري لدى الطلبة من خالل منهج مليء بتلك املهارات الدنيا منها والُعليا، 

وذلك ما اُستغلت تلك املهارات االستغالل األمثل من قبل املعّلم .
الستخدام  الطرق  هذه  وتطورت  بل   ، الرياضيات  تدريس  وطرق  أساليب  وتنوعت  تعددت  األمهية  وهلذه 
اسرتاتيجيات تدريس فاعلة وحديثة ،واالهتمام بتعليم التعلم بدال من االقتصار على تعليم املعلومات، فهدفت 
لتقدمي الرياضيات بطريقة املمارسة، جلذب انتباه الطالب عن طريق إشراكه يف العملية التعليمية بداًل من اقتصار 

دوره على املشاهدة. )الغامدي،2009(
وكما ذكر أيًضا )الشمري،2007( يف أّن استيعاب التكنولوجيا واملعرفة العلمية اليت تتسارع باستمرار يتطلب 
وجود معلمني مؤهلني ومدربني على التعامل مع مستجدات التكنولوجيا والتوظيف اجليد هلا يف التعليم ، كما 
يتطلب منهم القيام بأدوار ووظائف جديدة تتناسب مع هذه املستجدات وتوظيفها ملساندة التعليم وتذليل 

املشكالت والصعاب اليت تواجه تطبيقها .
ويُعد برنامج العروض التقدميّية أحد الوسائط االلكرتونّية اليت راج استخدامها مؤخرًا يف املؤسسات التعليمّية 
راد تعّلمها بشكل ُكّلي أو جزئي لتوضيح املفاهيم 

ُ
كأحد أساليب التدريس االلكرتوين، من خالل عرض املادة امل

والنظريّات وتطبيقاهتا وصوال إىل خمرجات تعليمّية أفضل .
ولعّل االجتاهات السلبّية للطلبة حنو املقررات الدراسّية التطبيقّية بشكل عام والرياضّيات بشكل خاص متّثل أحد 
املعوقات اليت يسعى الرتبويون لتجاوزها، واليت ال تقل أمهيًة عن ضعف التحصيل األكادميي يف تلك املقررّات، 
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وذلك مبا يستطيعه املعلمون من تنويع يف طرق وأساليب التدريس وتفعيال لدور الوسائل التعليمية احلديثة وخاصة 
التقنّية منها .

وإميانًا بأّن اجتاهات الطالب حنو الرياضّيات تسهم إسهاًما فاعال وإجيابيًّا يف حتسني التحصيل األكادميي يف تلك 
املادة، وملا يواجه تعليم الرياضّيات من معوقات تعليمّية وتربويّة ونفسّية فقد رأى الباحث أن تكون اجتاهات 
الطالب حنو الرياضّيات هي حمور الدراسة احلالّية،وذلك من خالل دراسة العالقة فيما بينها وبني تدريس احملتوى 

إلكرتونيًّا . 

م�سكلة البحث :
استخدام  إجيابية حنو  املعّلمني  اجتاهات  أّن  توّصلت إىل  الدراسات  العديد من  أّن  الرغم من  على   
أنّه اليزال هناك قصور وعدم جديّة يف هذا تفعيل هذه التقنية. فقد أشار  التعّلم االلكرتوين يف التدريس إالّ 
السفياين )2009( إىل دراسة هاي و مارسيلينو )High&Marcellino 1997( اليت أشارت إىل أّن 60 باملائة 
املدارس  أن معظم  الرغم من  التدريس على اإلطالق على  التعلم االلكرتوين يف  املعلمني ال يستخدمون  من 
ترتبط بشبكة حاسوبية وإنرتنت، كذلك أّكد املعلمون يف دراسته أن هناك مستقبال واعًدا واستخداًما متزايًدا  

للحاسب اآليل واإلنرتنت يف التعليم .
التعليم  ثقافة  حمور  يف  املعلمني  لدى  االلكرتوين  التعليم  أّن كفايات  )العمري،2009(  دراسة  وأوضحت 
دراسة  إىل  متوسطة،وأشار  بدرجة  التعليمية كانت موجودة  املتعددة  والوسائط  الربجميات  االلكرتوين وتصميم 
رواند )Rowand.1999( اليت أظهرت إىل أّن املعلمون األقل خربة كانوا أكثر استخداًما للحاسب، وأّن 23 
باملائة من املعلمني أبدوا استعدادهم الستخدام احلاسب اآليل بشكل جّيد، وكذلك أظهرت أّن املعلمني ذوي 

التدريب األكثر هم األكثر جاهزيّة الستخدام احلاسب .
وميكن أن تتحّدد مشكلة البحث احلايل يف األسئلة التالية :

-ما اجتاهات الطالب يف الصف اخلامس يف مملكة البحرين حنو مادة الرياضّيات ؟
- هل ختتلف اجتاهات الطالب حنو الرياضّيات بعد التدريس بأسلوب العروض التقدميّية عنها قبل التطبيق ؟

-هل ختتلف اجتاهات الطالب حنو مادة الرياضّيات بعد تطبيق أسلوب املعلم الصغري عنها قبل التطبيق؟
- هل ختتلف االجتاهات فيما بينها لدى طالب الصف اخلامس حنو مادة الرياضّيات باختالف نتيجة الفصل 

األول، املساعدة يف االستذكار، تكرار االستذكار ؟
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اأهمّية البحث :
ميكن إبراز أمهّية البحث احلايل من خالل كونه :

1(تقدمي صورة عامة عن أسلويب املعّلم الصغري والعروض التقدميّية يف التدريس . 
2(قد يساعد بعض معّلمي الرياضّيات يف التعّرف على أساليب حديثة يف التدريس .

3(االهتمام املتنامي من ِقَبل اجلهاز الرتبوي يف االنتقال من مرحلة التعليم الّصفي إىل التعّلم الّصفي .
4(قد ُيساعد يف الكشف عن الطلبة املوهوبني واملبدعني، وُيسهم يف تنمية تلك املواهب . 

اأهداف البحث :
يهدف هذا البحث إىل :

- معرفة أثر استخدام أسلوب العصف الذهين وأسلوب املعّلم الصغري يف التدريس يف تنمية االجتاهات حنو 
الرياضّيات لطالب الصف اخلامس االبتدائي.

- تقدمي أمثلة على كيفّية إعداد دروس تقوم على أسلويْب املعّلم الصغري. وأخرى تقوم على العروض التقدميّية .

حمددات الدرا�سة  :
تتحدد نتائج هذه الدراسة من خالل ما يلي :

- اقتصر جمتمع الدراسة على طالب مدرسة الزالق االبتدائّية اإلعداديّة .
- مّت تنفيذ الدراسة خالل الفصل الدراسي األول لعام2011/2010 م .

- اقتصرت متغريات الدراسة نتيجة الفصل األول، املساعدة يف االستذكار، تكرار االستذكار .
- نوع املعاجلة الذي مت للبيانات ، واإلجراءات املتبعة يف الدراسة .

م�سطلحات البحث :
- العروض التقدميّية : ويُقصد به إجرائيًّا يف هذه الدراسة برنامج حيتوي شرائح جاهزة الستخدامها يف تدريس 
مادة الرياضيات، كما حيتوي العديد من املؤثرات الضوئية واحلركية واللونية والوميضية اليت ميكن إضافتها إىل أي 

شرحية لشد انتباه الطالب وتوجيهه حنو الدرس. )األمحد،2008( 
برنامج  بأنّه استخدام احلاسوب من خالل  الدراسة  الباحث إجرائيًّا يف هذه  يعّرفه  التعّلم اللكرتوين :    -
االلكرتوين  التعليم  أو مركز  التعّلم  الرياضّيات داخل مركز مصادر  )البوربوينت( يف تدريس  التقدميّية  العروض 

باملدرسة .
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- املُعّلم الصغري : واملقصود به إجرائيًّا يف هذه الدراسة طالب الصف اخلامس الذي ُتسند إليه مهّمة شرح 
جزء من درس ماٍض أو جديد يف فرتة ال تتجاوز 10 دقائق أو مهّمة تصويب وتصحيح التمارين الصفّية لزمالئه 

الطالب أثناء احلّصة أو متابعة دفاترهم .

االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة:
التعّلم اللكرتوين :

يذكر بيكر )Backer.1984( أّن من املزايا اهلامة الستخدام التعليم االلكرتوين :
1- القدرة العالية على إثارة الطالب يف أنشطة ومناقشات فكرية ذات دافعية عالية، وعلى توفري حوافز تعليمية 

مناسبة على أساس فردي .
2- القدرة على توفري خربات وفرص تعليمية عن طريق النمذجة واحملاكاة واليت قد ال تتحقق بدون احلاسوب، 
كما أن املستخدم يتعامل معه بطريقة أفضل من خالل املشاركة الفعلية بدال من الوقوف متفرًجا فقط، كما 

يوفر احلاسوب وسيلة ممتازة جلعل املشاركة أقرب للحقيقة دون التعرض خلطر املشاركة الفعلية.
3- للحاسوب القدرة على تربية جيل من الشباب قادر على القيام بالوظائف التحليلية وحل املسائل الصعبة 
املتضمنة معلومات مهمة بطريقة أفضل من األجيال السابقة، بسبب تلقيهم يف سن مبكرة وبصورة مستمرة 

مفاهيم وأدوات معينة حلل املسائل مبساعدة احلاسوب.)القرشي،2009(
للطلبة  النظر  وجهات  يف  :املسامهة  االلكرتوين،ومنها  التعليم  مزايا  من  عدًدا  )السفياين،2009(  وأوجزت 
واالستفادة منها.إحساس الطلبة باملساواة ، إمكانّية حتوير طريقة التدريس، سهولة وتعّدد طرق تقومي الطالب 
.أّما )العمري،2009( فريى أّن مزايا التعليم االلكرتوين متتد لتشمل الطلبة واملعلمني واملشرفني واإلدارة وحىت 

اجملتمع،ويبين آثارًا إجيابية جلميع الفئات السابقة،وجيعلها تفّضل هذا النوع من التعليم.
عدم  يف  املعوقات  تلك  أبرز  )الشمري،2007(  حّدد  فقد  االلكرتوين  التعليم  استخدام  معوقات  عن  أّما 
التعليم  على  املعلمني  لتدريب  معينة  آلية  وجود  االلكرتوين،عدم  للتعليم  الالزمة  والربجميات  األجهزة  توافر 

االلكرتوين،الضعف يف مهارات التعامل مع احلاسب اآليل لدى نسبة كبرية من املعلمني .
وإتضيف )السفياين،2009( بعض املعوقات كضعف استجابة الطلبة مع النمط اجلديد وتفاعلهم معه،العمل 
انتشاره . كما يضيف )النفيسة،2009( عدًدا من  اليت تعوق االبتكار وحتد من  القدمية  بالقواعد واألنظمة 
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املعوقات، أبرزها :ضعف البنية التحتية يف وزارة الرتبية والتعليم يف توفري أجهزة احلاسوب ومستلزماهتا،حيتاج إىل 
معلم لديه الرغبة الذاتية يف التعليم والتدريب .

برنامج العروض التقدميّية :
حيّدد )األمحد،2008( أبرز مزايا استخدام برنامج العروض التقدميية يف أنّه يناسب الكثري من األهداف الرتبوية، 
كالتدريب على التفكري العلمي واجملرد وحل املشكالت واالبتكار، حيث يعطي املتعلم حرية كبرية للتفاعل بينه 
وبني اجلهاز، ويف أنّه ال حتتاج املدارس إىل نسخ عديدة من األجهزة احلاسوبية، فقد تكفي نسخة واحدة من 
هذا الربنامج، وتعطي هذه النسخة كل ما يريده املعلم من تصاميم تُقّدم يف التدريس، ويساعد يف إثارة انتباه 

ودافعية املتعّلم .
ولضمان جناح العرض يف حتقيق أهدافه البد من توافر الشروط األساسية اآلتية :التقدمي للعرض بصورة مشوقة، 
وذلك لضمان انتباه الطالب للعرض،وإشراك الطالب بصفة دورية يف أداء كل ما حيتويه العرض أو بعضه، 
وكذلك إشراكهم يف مساعدة املعلم على األداء،احلرص على تنظيم الطالب يف مكان العرض بشكل يسمح 

لكل منهم أن يرى ويسمع بوضوح ما يدور أثناء العرض. )وزارة الرتبية والتعليم،1998(

الدرا�سات ال�سابقة
يف دراسة )السلمي،2009( اليت هدفت إىل التعرف على أثر استخدام برنامج العروض التقدميية يف اجتاهات 
تصميم  على  املعتد  التجرييب  شبه  املنهج  الباحث  ،استخدم  النحو  مادة  حنو  الثانوي  األول  الصف  طالب 
اجملموعتني املتكافئتني، وقام الباحث بتطبيق مقياس االجتاهات على )64( طالًبا مبنطقة العاصمة املقدسة، وقد 
أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائّية يف اجتاهات طالب اجملموعة التجريبّية بني القياسني 
القبلي والبعدي لصاحل التطبيق البعدي . وقد أوصى الباحث بعّدة توصيات منها التوسع يف استخدام العروض 
التقدميية يف التدريس، وضرورة إجراء دورات تدريبية للمعلمني أثناء اخلدمة على كيفّية إعداد الدروس على شرائح 
Power Point، وتبين وزارة الرتبية والتعليم مشروًعا ميّكن املعلمني من اإلمكانات اليت يتيحها احلاسب اآليل 

وتوظيفها يف التدريس .  
وأشارت نتائج دراسة )األمحد،2008( اليت هدفت إىل التعرف إىل أثر استخدام برنامج العروض التقدميية يف 
تدريس العلوم على حتصيل الطالبات إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التحصيل بني اجملموعتني التجريبية 

والضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية .
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ويف دراسة )الرّيس،2007( اليت هدفت إىل معرفة أثر استخدام حزمة مقرتحة من تقنيات التعليم علي التحصيل 
الدراسي وتنمية االجتاهات لدي طالب الصف األول باملرحلة الثانوية السودانية مبحافظة اخلرطوم،أشارت نتائج 
الدراسة إىل أّن استخدام حزمة من تقنيات التعليم يف تدريس حمتوي مادة الرياضيات يسهم يف تنمية اجتاهات 
إجيابية حنو دراسة وتعلم املادة،وقد أوصى الباحث بعدة توصيات أمهها العمل على جتهيز املدارس بالطريقة اليت 
تناسب استخدام تقنيات التعليم يف عملية التدريس و ختفيف العبء الدراسي علي معلمي مادة الرياضيات.

أّما )مرسي،2007( فقد هدفت دراستها إىل التعرف على أثر التدريس باستخدام خرائط املفاهيم على اجتاهات 
الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االجتاهات  نتائج  التدريس، وأظهرت  الطالبات حنو مادة طرق 
التجريبية لصاحل طالبات اجملموعة  التدريس بني طالبات اجملموعة الضابطة وطالبات اجملموعة  حنو مادة طرق 

التجريبية .
أّما يف دراسة صديقي )Siddiqi.2007( اليت هدفت إىل التعرف على أثر استخدام العروض التقدميية على 
حتصيل طالبات الصف الثاين الثانوي مبدينة مكة املكرمة،أشارت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية 

يف التحصيل البعدي بني اجملموعتني التجريبية والضابطة،وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية .
ويف دراسة )الزهراين،2005( اليت هدفت إىل معرفة أثر استخدام احلاسب اآليل يف التدريس على حتصيل طالبات 
الصف األول املتوسط حنو تدريس مادة القرآن الكرمي واجتاههن حنوها،أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق دالة 
إحصائًيا يف االجتاهات بني طالبات اجملموعة التجريبية وطالبات اجملموعة الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية، 

وأوصت الباحثة بضرورة استخدام احلاسب اآليل يف التدريس كأحد أساليب التعلم االلكرتوين.
وهدفت دراسة )زعرور،2003( إىل التعرف على أثر استخدام التعليم مبساعدة احلاسوب على التحصيل يف 
الرياضيات ودافع اإلجناز مبحافظة نابلس بدولة فلسطني، وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة 

إحصائية يف دافع اإلجناز بني اجملموعتني التجريبية والضابطة،وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية.
على  الفيزياء  تدريس  يف  احلاسوب  استخدام  أثر  على  التعرف  إىل  )الّطحان،2002(  دراسة  هدفت  كما 
اجتاهات الطالبات يف العراق حنو املادة ،فقد أظهرت نتائج الدراسة أّن هناك فروقا ذات داللة إحصائية يف 

االجتاهات حنو مادة الفيزياء بني اجملموعتني التجريبية والضابطة  لصاحل طالبات اجملموعة التجريبية .
أّما )سالمة،2002( فقد هدفت دراسته إىل التعرف على أثر استخدام برنامج العروض التقدميية على اجتاهات 
يف  علياء  امللكة  يف كلية  الطفل  تربية  قسم  طالبات  على  الدراسة  تطبيق  مّت  الفقه،وقد  مادة  حنو  الطالبات 
األردن،وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائّيا يف االجتاهات بني اجملموعتني التجريبية والضابطة 
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لصاحل اجملموعة التجريبية، وقد أوصى الباحث بتأهيل املدرسني وتدريبهم على كيفية استخدام هذه التقنيات 
وتطوير برجمياهتا.

التعلم  أثر  التعرف على  )أبو موسى،2007( إىل  لنجوين )Nguyen.2002( كما جاء يف  وهدفت دراسة 
االلكرتوين يف تدريس الرياضيات على اجتاهات الطلبة ،وكان من أبرز نتائج الدراسة النمو اإلجيايب الجتاهات 

أفراد اجملموعة التجريبية حنو الرياضيات وطريقة التقييم املستخدمة .
به وليامز وآخرون )Williams et al.56( كما جاء يف  قام  الشأن فقد  الدراسات يف هذا  أوائل  أّما عن 
تعليمية يف تدريس  برجمية  العالقة بني استخدام  التعرف على  اليت هدفت إىل  الدراسة  )احلذيفي،2007( يف 
املتحدة  الواليات  غرب  جنوب  يف  السابع  الصف  طلبة  على  العلوم  حنو  الطالب  واجتاهات  الرياضيات 
األمريكية،وقد أشارت نتائج الدراسة إىل عدة نتائج،من أمهها عدم وجود أي فروق ذات داللة إحصائية يف 

االجتاهات حنو العلوم لصاحل اجملموعة التجريبّية .

منهج واإجراءات البحث
منهج البحث :  استخدم الباحث املنهج التجرييب، حيث مّت اختيار صفنّي دراسيني من الصفوف الثالثة 

للخامس االبتدائي بطريقة عشوائية ،ومن مثّ اختيار أحد الصفنّي عشوائيًّا كذلك لتطبيق طريقة التدريس 
صغري. باستخدام العروض التقدميّية، والصف اآلخر لتطبيق أسلوب املعلـّم ال 

جمتمع البحث :  ويشمل مجيع طلبة الصف اخلامس االبتدائي املنتظمون يف مدارس التعليم العام مبملكة 
البحرين.

عّينة البحث :  تكّونت عّينة الدراسة من )44( طالًبا موّزعني بالتساوي على اجملموعتني التجريبنّي من 
طالب األول اإلعدادي مبدرسة الزالق االبتدائية اإلعدادية للبنني .
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خ�سائ�ص العينة :
حه اجلدول التايل : -توزيع العينة وفقًا ملتغرّي نتيجة الف�سل االأول : كما يو�سّ

      املجموعـة 
الفئـــــة

جمموعة العرو�س 
املجموعجمموعة املعّلم ال�صغريالتقدميّية

ن�سبةتكرارن�سبةتكرارن�سبةتكرار
37 ٪43.517 ٪30.410 ٪7ممتاز

47.8 ٪52.222 ٪43.512 ٪10جّيد جًدا اأ� جّيد
15.2 ٪4.37 ٪26.11 ٪6اأقل من جّيد

00.1 ٪10046 ٪10023 ٪23املجم�ع

حه اجلدول التايل : -توزيع العينة وفقًا ملتغرّي امل�ساعدة يف اال�ستذكار :  كما يو�سّ
املجموعاملعّلم ال�صغري العرو�س التقدميّية      املجموعـة  

ن�سبةتكرارن�سبةتكرارن�سبةتكرارالفئـــــة
76.1 ٪69.635 ٪82.616 ٪19اأحد اأفراد العائلة

8.7 ٪4.34 ٪131 ٪3مبفردي
15.2 ٪26.17 ٪4.36 ٪1معلـّم خا�ض

100 ٪10046 ٪10023 ٪23املجم�ع

حه اجلدول التايل : -توزيع العينة وفقًا ملتغرّي تكرار اال�ستذكار : كما يو�سّ
املجموعاملعّلم ال�صغري العرو�س التقدميّية      املجموعـة  

ن�سبةتكرارن�سبةتكرارن�سبةتكرارالفئـــــة
37 ٪34.817 ٪39.18 ٪9ي�ميًّا/�سبه ي�مي

34.7 ٪34.816 ٪34.88 ٪8نهاية الأ�سب�ع
28.3 ٪30.413 ٪26.17 ٪6قبيل الختبارات

100 ٪10046 ٪10023 ٪23املجم�ع

اأداة الدرا�سة : 
 قام الباحث ببناء استبانة لقياس اجتاهات الطالب حنو الرياضّيات .وقد تكّونت من قسمني ، مها:
القسم األول : يشمل املعلومات الشخصّية للفرد، وتعبـّر عن املتغرّيات املستقـّـلة للبحث،  وهي : 

1- نتيجة الفصل األول ، وله ثالثة مستويات ،  ممتاز  ، جّيد جدا أو جّيد ،  مقبول  .
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2- املساعدة يف االستذكار ، وله ثالثة مستويات : أحد أفراد األسرة ، معّلم خاص ، مبفردي .
3- تكرار االستذكار، وله ثالثة مستويات، هي:يوميًّا أو شبه يومي، هناية األسبوع، قبيل االمتحانات .    

4- ترتيب املادة من حيث أفضلّيتها لدى الطالب، وله مثان مستويات : 
املرتبة األوىل ، املرتبة الثانية ، املرتبة الثالثة ، ........  املرتبة الثامنة .

 القسم الثاين :يشمل فقرات االستبانة ،وقد تضّمنت أربعة جماالت متثـّل املتغرّيات التابعة للبحث وهي:
1( االجتاه حنو املدرسة .  2( االجتاه حنو االستذكار وحل الواجبات .    3( جمــال االجتاه حنو احلصـّة الدراسّية 

للرياضّيات  4( االجتاه حنو املقياس ككل )  الرياضّيات ( .
ومّت استخدام تدريج )ليكرت( اخلماسي لتسجيل استجابات العّينة .

تنفيذ التجربـــــة
اأوال : اأ�سلوب العرو�ص التقدميّية 

مّدة وتاريخ التنفيذ :
مّت تنفيذ التجربة على أحد فصول الصف اخلامس مبدرسة الزالق ملدة تسع أسابيع دراسّية خالل الفصل الدراسي 
األول من العام الدراسي 2010/2011 وذلك بدايًة من األسبوع الدراسي الرابع وحىت هناية األسبوع الدراسي 

الثالث عشر،مبعّدل ثالث مرّات أسبوعيًّا،وذلك يف مركز مصادر التعّلم باملدرسة .
حمتوى التنفيذ :

الفصل األول )الكسور(  +  الفصل الثاين )الكسور يف الصور العشريّة( +  الفصل الثالث )مفاهيم وإنشاءات 
هندسّية( .  وذلك من مقّرر الصف اخلامس .

طريقة التنفيذ :
الكرتوين على متهيد  التقدميّية،وحيتوي كل درس  العروض  برنامج  بواسطة  احملتوى  بإعداد دروس  الباحث  قام 
للدرس ، أنشطة)عند احلاجة(، أمثلة توضيحّية ، متارين تدريبّية وتقوميّية باإلضافة إىل واجب منزيل)عند احلاجة( 
. وقد ُروعي يف الشرائح أن تكون املفردات السابقة الذكر متسلسلة اخلطوات لتقريب املفهوم وإيصاله للطالب 

بأبسط الطرق .
ثانًيا : جتربة املعّلم ال�سغري 

مّدة وتاريخ التنفيذ :
أثنا عشر أسبوًعا دراسيًّا خالل  مّت تنفيذ الدراسة على فصل آخر من فصول الصف اخلامس باملدرسة ملدة 
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الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 2011/2010 وذلك بدايًة من األسبوع الدراسي الثالث وحىت هناية 
األسبوع الدراسي الرابع عشر .

حمتوى التنفيذ :
الفصل األول )الكسور(  +  الفصل الثاين )الكسور يف الصور العشريّة( +  الفصل الثالث )مفاهيم وإنشاءات 

هندسّية( .  وذلك من مقّرر الصف اخلامس .
الهدف من التجربة :

1(إدخال أساليب تربويّة حديثة يف التعليم بشكل عام والتدريس بشكل خاص .
2(غرس مبدأ الثقة يف النفس لدى الطالب .

3(كسر اجلمود أو امللل الذي يشعر به الطالب عادًة خالل حّصة الرياضّيات .
4(العمل على تعديل ميول واجتاهات الطالب حنو حّصة الرياضّيات بشكل خاص واملادة بشكل عام .

طريقة التنفيذ :
مّت تنفيذ األساليب التالية يف جتربة املعّلم الصغري :

)1( إسناد مهّمة شرح جزئّية من درس سابق أو جديد ألحد الطالب الراغبني يف ذلك،حبيث تُراعى الضوابط 
التالية يف ذلك :

الفرتات  التقدمي من بني  للتقدمي والشرح، وُيرتك له اختيار موعد  أوال : ُيرتك للطالب من 5 إىل 10 دقائق 
الثالث للحّصة .

علم الرئيس للمادة خالل تلك الدقائق، مع التأكيد فقط على الطالب 
ُ
ثانًيا : إعطاء الطالب مجيع صالحّيات امل

ُمسبًقا بالرتكيز على شرح احملتوى أكثر من التقييم .
ثالثًا : عدم إلزام أي طالب بالتقدمي .والسماح ألي طالب بتكرار جتربته الحًقا يف حال رغبته.

رابًعا : إعداد جدول تسلسلي يوّضح موعد تقدمي كل طالب،واحملتوى الذي اختاره الطالب لذلك، على 
أن يكون حتديد أمساء الطالب قبل موعد تقدميهم بأسبوع على األقل ، وعلى أن يتم حتديث اجلدول كل 

ستخدم لذلك .
ُ
أسبوعني . ويوّضح امللحق رقم )10( اجلدول امل

خامًسا : يف هناية تقدمي الطالب للمحتوى،يشرف املعّلم على إدارة حوار نقد هادف مع الطالب لتقييم أداء 
الطالب من وجهة نظر طالب الفصل )سلبيات وإجيابّيات ومقرتحات( . ويسمح هذا احلوار للطالب الذي 

سيقّدم الحًقا حمتواه بتاليف السلبيات وتدعيم اإلجيابّيات .
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سادًسا : إعداد استمارة تقييم ألداء الطالب ، يقوم باستالمها بعد هناية تقدميه مباشرًة . 
سابًعا : يتّم التطبيق مبعّدل ثالث مرّات أسبوعيًّا .

)2( تعيني جمموعة من الطالب املتميزين)من ثالثة إىل أربعة ( ليقوموا باألدوار التالية  :
أوال : عند حّلهم لتمرين التقييم الصّفي يقوم هؤالء الطالب املعلمون مبتابعة حل طالب الفصل للتمرين ذاته 
وتوجيههم، حبيث يكون كل معّلم منهم مسئوال عن عدد حمدود من الطالب ، ويتم ذلك مبعّدل مرتني أسبوعيًّا. 

ثانًيا : تصحيح حل الطالب أحيانًا بالقلم األمحر ، ويتم تطبيق ذلك مبعّدل مرتني أسبوعيًّا كذلك . 
ثالثًا : تصويب الواجب للطالب وتصحيحه أحيانًا ، ويتم ذلك مبعّدل مرة واحدة أسبوعيًّا .

رابًعا : اإلشراف على تنظيم وترتيب ونظافة دفاتر زمالئهم ومتابعتهم يف ذلك .
خامًسا : يتم تدوين عبارة ) ُمعّلًما هلذا اليوم ( يف دفرت الطالب الذين قاموا بأي من األدوار السابقة يف اليوم 

ذاته .
خامًسا : تطبيق التدوير بني الطالب قدر اإلمكان للقيام بدور املعلم وتلك املهام،مع التأكيد على اإلشراف 

واملتابعة من قبل املعّلم الرئيس على مجيع تلك املهام، لتاليف أي سلبّيات .

االأ�ساليب االإح�سائية امل�ستخدمة يف معاجلة البيانات : 
- املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريّة و النسب املئويّة   .

- معادلة  كرونباخ ألفا ، لتحديد معامل ثبات االختبار  .
- اختـبـار )ت( للتحّقق من وجود أثر الستخدام أسلوب العروض التقدميّية، وأسلوب املعّلم الصغري.

- حتليل التباين األحادي )ANOVA( ،للتحقق من وجود أثر ملتغريات نتيجة الفصل األول، املساعدة يف 
االستذكار، تكرار االستذكار .

اإجراءات الدرا�سة :
- إعداد استبانة لقياس اجتاهات الطالب حنو الرياضّيات . 

- اختبار صدق املقياس من قبل أعضاء جمموعة احملكمني ، وإجياد معامل الثبات له.
- احلصول على املوافقة الرمسّية لتطبيق الدراسة من إدارة املدرسـة . 

- تطبيق االختبار القبلي على عيّـنة الدراسة  .
- تطبيق االختبار البعدي على العينة .
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- تفريغ البيانات ،  وفرز النتائج باستخدام احلاسوب   .
- تفسري النتائج ،  واخلروج بالتوصيات  . 

نتائج البحث
النتائج املتعلقة بالسؤال األول :

املتو�سطات احل�سابية لو�سف اآراء العينة نحو فقرات املقيا�ص .
انحراف معياريو�صط ح�صابيالعبارة

12.330.7687
22.69570.5526
32.67390.5187
42.21740.7864
52.36960.8262
62.43480.7499
72.47830.7223
82.80430.5424
92.82610.4374

102.77780.5988
112.45650.6221
122.19570.8332
132.43480.7499
142.73910.5748
152.11110.8587
162.48890.7268

يشري اجلدول إىل أن اجتاهات عينة الدراسة إجيابّية حنو مجيع الفقرات، وذلك ألن متوسطاهتا احلسابية أكرب من 
متوسط أداة القياس وهو )2( ،وهي إجيابّية مرتفعة حنو الفقرات )2،3،8،9،10،14( وإجيابية متوسطة حنو 

الفقرات )5،6،7،11،13،16،1( وإجيابّية منخفضة حنو الفقرات )4،12،15( . 
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املتو�سطات احل�سابية لو�سف اآراء العينة نحو جماالت املقيا�ص .
انحراف معياري��سط ح�سابياملجال

9.28262.0294املدر�سة
12.47831.9060ال�ستذكار

ة الريا�سّيات 18.10872.6686ح�سّ
39.86964.7731املقيا�ض ككل

يشري اجلدول إىل أن اجتاهات عينة الدراسة إجيابّية حنو مجيع اجملاالت، وذلك ألن متوسطاهتا احلسابية أكرب 
من متوسطات اجملاالت وهي )8 ّو 10 َو 14( على التوايل ،وهي إجيابّية منخفضة حنو حنو املدرسة، وإجيابية 
متوسطة حنو االستذكار وحل الواجبات، وإجيابّية متوسطة كذلك حنو احلّصة الدراسّية للرياضّيات . أّما حنو 

املقياس ككل ومتوسطه احلسايب )32( فكانت إجيابّية متوسطة .
النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين :

اختبار )ت( للتحقق من اأثر التدري�ص بطريقة العرو�ص التقدميّية على اجتاهات 
الطالب نحو الريا�سّيات

الو�صط احل�صابي قبل 
التطبيق

الو�صط احل�صابي بعد 
التطبيق

ت 
القيمة املعنويةاملح�صوبة

32.6957384.3600.000
يشري اجلدول إىل أن قيمة ت احملسوبة ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.05(، مما يدل على وجود أثر 

للتدريس باستخدام العروض التقدميّية على اجتاهات طالب الصف اخلامس حنو الرياضّيات .
النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث :

اختبار )ت( للتحقق من اأثر ا�ستخدام اأ�سلوب املعلم ال�سغري على اجتاهات الطالب نحو 
الريا�سّيات

الو�صط احل�صابي بعد الو�صط احل�صابي قبل التطبيق
التطبيق

ت 
القيمة املعنويةاملح�صوبة

38.173941.73912.3950.026

يشري اجلدول إىل أن قيمة ت احملسوبة ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.05( كون القيمة املعنوية أقل من 
0.05، مما يدل على وجود أثر الستخدام أسلوب املعلم الصغري يف التدريس على اجتاهات طالب الصف 

اخلامس حنو الرياضّيات .
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النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع :
أول : متغرّي نتيجة الفصل الدراسي األول : 

حتليل التباين للتحقق من اأثر متغرّي نتيجة الف�سل االأول يف االختالف يف االجتاهات 
بني الطالب

 F
املعن�ية

 F
املح�س�بة

مت��سط 
املربعات

درجات 
احلرية

جمم�ع 
الدرجات م�سدر التباين املتغري

 786.   242.
1.031 2 2.061 بني املجم�عات

الجتاهات نح� املدر�سة
4.262 43 183.265 يف املجم�عات

 45 185.326 املجم�ع
289.

  

1.278 4.586 2 9.173 بني املجم�عات الجتاهات نح�

ال�ستذكار
3.589 43 154.306 يف املجم�عات

 45 163.478 املجم�ع

 189.  1.730
11.933 2 23.865 بني املجم�عات الجتاهات نح�

ة احل�سّ
6.897 43 296.591 يف املجم�عات

45 320.457 املجم�ع

295. 1.25
28.262 2 56.524 بني املجم�عات الجتاهات نح�

املقيا�ض
22.528 43 968.693 يف املجم�عات
1.031 45 1025.217 املجم�ع

يشري اجلدول إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية وبالتايل عدم وجود اختالف يف اجتاهات طالب الصف 
اخلامس حنو الرياضّيات تُعزى ملتغري نتيجة الفصل األول وذلك على كل اجملاالت واملقياس ككل. 
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ثانًيا : متغرّي امل�ساعدة يف اال�ستذكار : 
حتليل التباين للتحقق من اأثر متغرّي امل�ساعدة يف اال�ستذكار يف االختالف يف االجتاهات

 F
املعنوية F املح�صوبة متو�صط 

املربعات
درجات 
احلرية

جمموع 
الدرجات م�صدر التباين املتغري

  689. 376.
1.592 2 3.183 بني املجم�عات

4.236الجتاهات نح� املدر�سة 43 182.143 يف املجم�عات
 45 185.326 املجم�ع

  396.   947.
3.450 2 6.900 بني املجم�عات الجتاهات نح�

ال�ستذكار
3.641 43 156.579 يف املجم�عات

 45 163.478 املجم�ع

170. 1.844

12.657 2 25.314 بني املجم�عات
الجتاهات نح�

ة احل�سّ
6.864 43 295.143 يف املجم�عات

45 320.457 املجم�ع

221. 1.563
34.748 2 69.496 بني املجم�عات الجتاهات

نح�

املقيا�ض

22.226 43 955.721 يف املجم�عات
1.592 45 1025.217 املجم�ع

يشري اجلدول كذلك إىل عدم وجود اختالف يف اجتاهات طالب الصف اخلامس حنو الرياضّيات تُعزى 
ملتغري املساعدة يف االستذكار وذلك على كل جمال من جماالت الدراسة وعلى املقياس ككل . 
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ثالًثا : متغرّي تكرار اال�ستذكار : 
حتليل التباين للتحقق من اأثر متغرّي تكرار اال�ستذكار يف االاختالف يف االجتاهات بني الطالب 

 F
املعنوية

 F
املح�صوبة

متو�صط 
املربعات

درجات 
احلرية

جمموع 
الدرجات

م�صدر 
التباين املتغري

  023.  4.124
14.915 2 29.830 بني 

املجم�عات
3.616الجتاهات نح� املدر�سة 43 155.496 يف املجم�عات

45 185.326 املجم�ع

  925.
078.

  

296. 2 591. بني 
املجم�عات

الجتاهات نح�

ال�ستذكار
3.788 43 162.887 يف املجم�عات

 45 163.478 املجم�ع

678. 393. 2.874 2 5.747 بني 
املجم�عات

الجتاهات

نح�

ة احل�سّ
7.319 43 314.709 يف املجم�عات

 45 320.457 املجم�ع

277. 1.32
29.741 2 59.481 بني 

املجم�عات الجتاهات نح�

22.459املقيا�ض 43 965.736 يف املجم�عات
45 1025.217 املجم�ع

يشري اجلدول إىل أن قيمة ) ف ( املعنوية أقل من مستوى الداللة 0.05 بالنسبة ملتغري تكرار االستذكار وذلك 
على جمال االجتاهات حنو املدرسة، مما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائّية وبالتايل وجود اختالف يف 
اجتاهات طالب الصف اخلامس حنو جمال احلضور إىل املدرسة تُعزى ملتغرّي تكرار االستذكار، بينما جند أن قيمة 
) ف ( املعنوية أكرب من مستوى الداللة 0.05 بالنسبة للمتغرّي نفسه على باقي اجملاالت ، مما يشري إىل عدم 
وجود فروق ذات داللة إحصائّية وبالتايل عدم وجود اختالف يف اجتاهات طالب الصف اخلامس حنو كل من 

جماالت ) االستذكار و حّصة الرياضّيات و املقياس ككل ( تُعزى إىل متغرّي تكرار االستذكار .
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وفيما خيص الفروق اليت ظهرت بالنسبة على اجتاهات الطالب حنو احلضور للمدرسة وتُعزى ملتغرّي تكرار 
االستذكار فقد مت ا�ستخدام اختبار �سافيه للمقارنات البعدّية كما يت�سح من اجلدول التايل :

Sig Std. Error Mean Difference
م�صتوى

2
م�صتوى 1 املتغري

070. 6624. 1.5772 نهاية الأ�سب�ع ي�ميا اأ� �سبه ي�مي

تكرار

ال�ستذكار

945. 7006. 2353.- عند المتحانات

048. 7101. 1.8125- عند المتحانات نهاية الأ�سب�ع

يشري اجلدول رقم )11( إىل وجود فروق يف اجتاهات الطالب حنو احلضور للمدرسة عند مستويي االستذكار 
هناية  يف  يذاكرون  الذين  الطالب  لصاحل  الفروق  وقد كانت  االمتحانات،  عند  واالستذكار  األسبوع  هناية 

األسبوع، بينما كانت أعلى تلك االجتاهات لدى الطالب الذين يذاكرون بشكل يومي أو شبه يومي .
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مناق�سـة النتائـج  

أظهرت نتائج الدراسة ومن خالل املتوسطات احلسابية لفقرات املقياس أن اجتاهات الطالب كانت   
إجيابية مرتفعة على )6( فقرات، بينما كانت إجيابية متوسطة على )7( فقرات، وإجيابية منخفضة على )4( 
فقرات، فلذلك أشارت النتائج إىل أن االجتاهات بشكل عام كانت إجيابية حنو مجيع جماالت الدراسة، ولرمبا 
التدريس،ويتفق  يف  االلكرتوين  التعلم  وسائط  استخدام  بأمهية  الطالب  الستشعار  مباشرة  نتيجة  ذلك  كان 
دراسة  نتائج  مع  وكذلك  )السفياين،2009(  دراسة  نتائج  ومع  )الشمري،2007(  دراسة  نتائج  مع  ذلك 
برامج وأساليب  العينة كانت إجيابية حنو استخدام  )الردادي،2009( واليت أشارت مجيعها إىل أن اجتاهات 

التعليم االلكرتوين يف التعليم ودرجة األمهية لذلك كانت عالية .
وبالتأكيد فإن هذه النتيجة تأيت مباشرة من اجتاهات كل من اجملموعة التجريبية ألسلوب التدريس بالعروض 

التقدميية والتجريبية الثانية لتجربة املعلم الصغري .
ألسلوب  التجريبية  اجملموعة  طالب  اجتاهات  يف  فروق  هناك  أن  الدراسة كذلك  نتائج  وأظهرت   
التدريس باستخدام العروض التقدميية حنو الرياضيات بني التطبيقني القبلي والبعدي لصاحل التطبيق البعدي، 
وتتفق هذه النتيجة متاما مع نتائج دراسة )السلمي،2009( ودراسة )الزهراين،2005( اليت أشارت إىل وجود 
فروق دالة يف اجتاهات الطلبة يف اجملموعة التجريبية حنو املادة بني التطبيق القبلي والبعدي وذلك لصاحل التطبيق 
ومويف،2003(  )صابر  دراسة  نتائج  مع  النتائج كذلك  هذه  وتتفق  املقياس،  مستويات  وعند مجيع  البعدي 
ودراسة )زعرور،2003( واليت أشارت إىل اجتاهات أكثر إجيابية لدى اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي، 

ومع نتائج دراسة )سالمة،2001( اليت أظهرت كذلك النتائج ذاهتا. 
الصغري  املعلم  لتجربة  التجريبية  اجملموعة  اجتاهات طالب  فروق يف  هناك  أن  الدراسة كذلك  نتائج  وأظهرت 
حنو الرياضيات بني التطبيقني القبلي والبعدي لصاحل التطبيق البعدي،ومل يتمكن الباحث أي إمكانية ملقارنة 
هذه النتائج مع نتائج دراسات أخرى،وذلك لعدم وجود دراسات سابقة ذات عالقة مباشرة – على حد علم 

الباحث – تُعىن هبذا النوع من األساليب والتجارب.
أما بالنسبة ملتغريات الدراسة،فقد أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق دالة يف اجتاهات الطالب تبًعا   
ملتغرّي نتيجة الفصل الدراسي األول، املساعدة يف االستذكار. وقد تكون هذه النتيجة طبيعية إذا ما مّت أخذ طبيعة 
املرحلة الدراسية للدراسة احلالية يف االعتبار، حيث يرى الباحث أنّه من الصعوبة أن تظهر فروق يف مستويات 

املتغرّي بني طالب املرحلة االبتدائية إذا ما قورنت بطالب املراحل األعلى .



64
الريا�سيات �تطبيقاتها يف التعليم العام . العدد الثالث   3-5 رجب 1434هـ �امل�افق 13-15 ماي� 2013م

اجلمعية ال�سع�دية للعل�م الريا�سية " ج�سر"

ولرمبا كان السبب أيًضا يف عدم وجود فروق دالة اتفاق العينة الغري مقصود يف استجاباهتم على كثري من فقرات 
املقياس .

أّما يف متغرّي تكرار االستذكار،فلم ُتظهر النتائج كذلك فروق عند مستويي االجتاهات حنو االستذكار وحنو 
احلّصة الدراسية واملقياس ككل، بينما أشارت النتائج إىل وجود فروق دالة يف اجتاهات الطالب حنو الرياضيات 
بني التطبيق القبلي والبعدي لصاحل البعدي عند مستوى االجتاهات حنو املدرسة،وقد كانت النتائج أكثر إجيابية 
النتائج واقعية إىل حد كبري،حيث من  الذين يذاكرون يوميًّا أو شبه يومي. وقد تكون هذه  لصاحل الطالب 
األرجح أن تكون اجتاهات ورغبة الطالب الذين يذاكرون يوميًّا أو شبه يومي يف احلضور املدرسة أكرب من غريهم 

ممن يذاكرون يف هناية األسبوع أو قبيل االمتحانات .

البحث تو�سيـات ومقرتحات  
1( العمل على إعداد دورت وبرامج تدريبية يف كيفية االستفادة من الوسائط االلكرتونية بشكل عام يف التدريس 
منها  أكثر  تطبيقية  الدورات  تلك  تكون  أن  خاص،على  بشكل  ذلك  يف  وبراجمه  اآليل  احلاسب  واستخدام 

نظرية،حبيث تتضمن دروس تطبيقية يستفيد منها املتدربون وحتّقق اهلدف املأمول منها.
2( إنشاء بنك يف وزارة الرتبية والتعليم لألحباث الرتبوية العلمية وأوراق العمل،وآخر للتجارب امليدانية واألساليب 
التدريس يكون رافًدا للمشرفني الرتبويني واملعلمني على حد سواء وُمعيًنا هلم على تقدمي  والطرق احلديثة يف 
خمرجات أفضل للعملية التعليمية من جهة، ومرجًعا هلم يف األحباث والدراسات عند احلاجة من جهة أخرى .

3( العمل على مشولية عموم معلمي الوزارة بتلك الدورات من خالل خطة مربجمة ُمسبًقا .
4( تشجيع املعلمني على استخدام التجارب الرتبوية اليت من شأهنا تنمية شخصية الطالب ورفع مستوى الثقة 

لديهم .
5( إبراز التجارب امليدانية الرتبوية والتعليمية يف امليدان،وإتاحة الفرصة للعاملني يف امليدان الرتبوي من معلمني 
ومشرفني تربويني وأعضاء إدارة لالستفادة من تلك التجارب،وميكن حتقيق ذلك عن طريق املواقع االلكرتونية 

الرمسية واملنتديات وورش العمل والنشرات الرتبوية وغريها من أساليب تبادل اخلربات بينهم .
6( عقد برامج ولقاءات ملديري املدارس تُعىن بتدريبهم وتوجيههم لتهيئة الظروف املالئمة يف املدرسة لتحفيز 

املعلمني حنو اإلبداع وتنفيذ األفكار األصيلة واحلديثة يف التدريس. 
النتاج الرتبوي والعلمي للمعلمني من أحباث تربوية وجتارب ميدانية وغريها،وذلك بتكرمي ومكافأة  7( تقدير 
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أصحاهبا .
8( العمل على إعفاء املعلمني املتميزين أو ممن لديهم االستعداد العايل لطرح وتنفيذ الرؤى واملقرتحات الرتبوية 
اجلادة من األعمال الغري صفّية كاملراقبة واملناوبة وحصص التأمني واللجان وغريها كنوع من التشجيع والتحفيز .
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ABSTRACT:
»The impact of teaching using both the presentations and the way the teacher 
on the emerging trends in the fifth grade students about math. Kingdom of 
Bahrain«
Saleh yousif alfarhoud
This study aimed to identify the impact of teaching using both presentations as 
one of the e-learning methods and style of the teacher on the emerging trends in 
the fifth grade students towards mathematics. Kingdom of Bahrain. and tried to 
answer the following questions:  
1 - What are the directions in the fifth grade students in the Kingdom of 
Bahrain about math?  
2 - Does the trends of students towards mathematics teaching after the 
application using the presentations by the application?  
3 - Does the trends of students towards mathematics after applying a little by the 
teacher before the application?  
4 - Are trends vary among the fifth graders about math as a result according to 
the first chapter. to assist in remembering. repeating the recollection?  
The researcher has built a tool of the study. and included the preparation 
containing the identification )16( paragraph to measure attitudes towards three 
areas of attitudes towards mathematics. namely: the trend towards the quota of 
study. home study and attendance for the school.  
The tool was presented at a group of arbitrators and to find indications for the 
truthfulness Virtual them. were also calculates the value of coefficient alpha 
Kronbach verification of stability ..  
To answer the questions of the study was the use of averages. standard 
deviations and to answer the first question. was used to test )v( to make bilateral 
comparisons necessary to answer the second and third questions. and analysis of 
variance was used to answer the fourth question.  
It appeared from the results that the trends in some areas of study. students were 
generally positive. and demonstrate the impact of the use of presentations in the 
teaching of mathematics on the attitudes of students towards the article. As well 
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as a trace of the use of teacher attitudes towards the emerging material.  
The results showed no statistically significant differences in attitudes between 
students in different variables of the first quarter as a result. assist in the 
recollection. while there were differences depending on the variable frequency 
recollection about the presence of the school. did not show these differences 
into other areas in the variable itself.  
At the end of the study the researcher recommended a number of 
recommendations. notably:  
1( establish a bank in the Ministry of Education for educational and scientific 
research and working papers. and another for field trials and modern methods of 
teaching to be a resource for educational administrators and teachers alike have 
a specific output to provide the best of the educational process on the one hand. 
and reference them in research studies when the need of the other.  
2( training of educational supervisors and teachers on the basics of scientific 
research. and statistical analysis of program data. which contributes to support 
the efforts and activities of the ministry›s research and working papers of 
scientific and educational.  
3( highlight the field experience in the educational field. and the opportunity 
for workers in the field of education of teachers and supervisors educators 
and members of management to take advantage of those experiences. can be 
achieved through the official web sites. forums and workshops. educational 
publications and other methods of exchange of experience between them
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امللخ�ص:
هدفت الدراسة على معرفة أثر موقع أفكار الرياضيات على شبكة اإلنرتنت )على حتصيل واجتاهات الطالبات 
يف مادة الرياضيات للصف األول متوسط( ومواكبة التطور التقين يف التعليم كما اعتمدت الدراسة على املنهج 

شبه التجرييب.
ومتثلت أدوات الدراسة على اختبار حتصيلي قبلي / بعدي لقياس حتصيل الطالبات يف مادة الرياضيات للصف 

األول متوسط وتصميم استبيان ملعرفة مدى فائدة اجتاه الطالبات حنو موقع أفكار الرياضيات.
وتكونت عينة الدراسة من )36( طالبة من الصف األول متوسط ملدرسة متوسطة حتفيظ احللوة مبحافظة حوطة 
الرياضيات  النتائج أن اجتاه أفراد عينة الدراسة كان بشكل عايل جداً حنو موقع أفكار  ـ واتضحت  بين متيم 
مبتوسط )4.35 من 5.00( وهو متوسط يقع يف الفئة اخلامسة من فئات املقياس اخلماسي )من 4.21 إىل 
5.00( وهي الفئة اليت تشري إىل خيار بشكل عايل جدا على أداة الدراسة. وجود فروق ذات داللة إحصائية 
عند مستوى 0.01 فأقل بني الطالبات الاليت مل يتدربن والاليت تدربن يف املوقع لالختبار البعدي، لصاحل الاليت 
تدربن يف املوقع.ـ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.01 فأقل بني الطالبات الاليت مل يتدربن 

والاليت تدربن يف املوقع لالختبار البعدي، لصاحل الطالبات الاليت تدربن يف املوقع

املقدمة:
يشهد العصر احلايل تطوراً ملموساً يف العملية التعليمية بل يف املنظومة  التعليمية ككل . وتعترب مستحدثات 
هذه  يف  املستمرة  للتطورات  نظراً  فيها  تأثرياً  األكثر  هي  اإللكرتونية   الوسائط  وخباصة  التعليم  تكنولوجيا 
املستحدثات ومن هنا بدأت كثري من الدول يف التحول من النموذج الرتبوي التقليدي إىل النموذج اإللكرتوين 

فاعلية دمج التقنية يف تعليم الريا�سيات
 من خالل موقع اأفكار الريا�سيات على �سبكة االإنرتنت

د. اإبراهيم بن حممد اآل داود                                   اأ. نهاد بنت حممد اآل داود   
         جامعة اأم القرى                                                        وزارة الرتبية والتعليم
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و الذي يعتمد على الوسائط اإللكرتونية  وهلذا خصصت  جزءاً كثرياً من ناجتها القومي لدعم اخلطط التنموية  
استعداداً هلذا التغيري )kleiman.2001 ( ويربر املغريب )2007م( ضرورة االجتاه حنو مستحدثات تكنولوجيا 
التعليم ألهنا متنح املتعلم مزيد من احلرية واملسؤولية يف حتديد أهدافه وحاجاته واهتماماته إىل حد إظهار التحدي 
لألمناط التقليدية السائدة يف املؤسسات التعليمية . وهنا يشري ربفرز ) Rivers . 1993 ( إىل أن الكمبيوتر 

أصبحت ركيزة إلدارة العملية ككل بصالحيات أكثر من قبل املستخدم .
الكمبيوتر  أجهزة  وبانتشار  الصناعية  األقمار  شيوع  مع  ورؤية  مسعاً  التعليمي  البث  أشكال  أمهية  وازدادت 
الشخصية وشبكات الكمبيوتر أصبحت تطبيقات الكمبيوتر – خاصة تلك القائمة على التفاعل – من أهم 
وسائل التعليم عن بعد . وأكثرها فاعلية وعلى وجه اخلصوص يف ميدان التعلم الذايت  وظهر ما يسمى التعليم 

اإللكرتوين، والتعليم االفرتاضي.
ويعد مفهوم التعليم اإللكرتوين مفهوماً جديداً نسبياً وقد تطور ليشمل كافة أدوات التعليم يف كل اجملاالت اليت 

تستخدم التكنولوجيا كقاعدة لوالدة هذا النوع اجلديد من التعليم.
وقد بنيت فكرة التعليم اإللكرتوين حول فلسفة التعليم يف أي مكان وأي زمان اليت تعين أن املتعلم ميكن أن 
حيصل على املواد التعليمية مىت شاء وأين شاء )مسعد ربيع عبداهلل، عبداهلل الغفار بن حممد الشيزاوي، 2005 

) 3:
ويعرف التعليم اإللكرتوين عرب الشبكات بأنه )الربنامج تعليمي يستفيد من خصائص ومصادر الشبكات احمللية 
والعاملية، وما تنتجه من وسائط فائقة Hypermedia خللق بيئة تعلم هادفة من خالل تطبيق االسرتاتيجيات 
الذي ميكن  بعد،  من  للتعليم  فعااًل  مثااًل  يعد  بذلك  وهو  واملدعم،  املعزز  التعليم  لتحقيق  املناسبة  التعليمية 
من خالله الوصول إىل املتعلم يف أي مكان عرب الشبكة لكي يدرس يف الوقت املناسب له )حسني إبراهيم، 

)60 :1998
 ondemand للطلب ويصفه )) حممد عبد احلميد(( بأنه نظام تفاعلي للتعليم عن بعد يقدم للمتعلم وفقاً 
. ويعتمد على بيئة الكرتونية رقمية متكاملة تستهدف بناء املقررات وتوصيلها بواسطة الشبكات اإللكرتونية 
واإلرشادات والتوجيه . وتنظيم االختبارات وإدارة املصادر والعمليات وتقوميها)حممد عبد احلميد . 2005. 5(

قامت  الوطن،  للتطوير وحتديث  احلقيقي  املدخل  تعترب  اليت  البشرية  للتنمية  األساس  التعليم هو  أن  وباعتبار 
الباحثة بدمج التقنية يف تدريس مادة الرياضيات للمرحلة املتوسطة حيث كان السؤال الرئيس للدراسة:

1-ما أثر موقع أفكار الرياضيات على شبكة اإلنرتنت على حتصيل واجتاهات الطالبات يف مادة الرياضيات 
للصف األول متوسط؟
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اأ�سئلة الدرا�سة:
حاولت الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية:

-  ما موقع أفكار الرياضيات على شبكة اإلنرتنت؟
- ما أثر موقع أفكار الرياضيات على شبكة اإلنرتنت على حتصيل واجتاهات الطالبات يف مادة الرياضيات 

للصف األول متوسط؟
أهداف الدراسة:

1/ معرفة أثر موقع أفكار الرياضيات على شبكة اإلنرتنت على حتصيل واجتاهات الطالبات يف مادة الرياضيات 
للصف األول متوسط.

2/ مواكبة التطوير التقين يف التعليم.
3/ بناء مقياس اجتاه طالبات الصف األول متوسط حنو التعلم اإللكرتوين.

اأهمية الدرا�سة:
قد تفيد الدراسة فيما يلي:

1/ إلقاء الضوء على الدور احملتمل واملتزايد للتعليم اإللكرتوين كتقنية حديثة يف العملية التعليمية تساهم يف حل 
الكثري من املشكالت الرتبوية.

2/ تبصري قادة الرتبية ومتخذي القرار الرتبوي بأمهية التعليم اإللكرتوين وكيفية تطبيقه واستخدامه.
3/ حتديد بعض املشكالت والعقبات اليت حتول دون االستخدام األمثل السرتاتيجيات التعلم اإللكرتوين يف 

املراحل التعليمية املختلفة.
4/ ميكن أن يفيد نتائج هذه الدراسة عند تكاملها مع نتائج البحوث املشاهبة بعض القائمني على تصميم 

وإنتاج املقررات التعليمية االلكرتونية واملهتمني بكيفية زيادة فاعليتها وكفاءهتا.
حدود الدرا�سة:

مت إجراء الدراسة يف ضوء احملددات التالية:
1/ مت تطبيق الدراسة على مادة الرياضيات للصف األول متوسط )الباب األول للفصل الدراسي الثاين(.

 2/ طبقت خالل الفصل الدراسي )األول – الثاين( لعام 1433هـ -1434 هـ
3/ طبقت التجربة على طالبات الصف األول متوسط مبدرسة احللوة للبنات مبحافظة حوطة بين متيم.

م�سطلحات الدرا�سة:
1/ موقع أفكار الرياضيات: هو عبارة عن موقع على شبكة اإلنرتنت يقدم أنشطة تفاعلية وتدريبات بتوافق تام 
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وتكامل مع املناهج املطورة اجلديدة.
2/ مادة الرياضيات: هو املقرر على الصف األول متوسط 1433هـ -1434 هـ ضمن املناهج املطورة.

3/ التحصيل الدراسي: يعرف عبيد )2004م( التحصيل يف الرياضيات بأنه: )ما يكتسبه املتعلم من معارف 
ومهارات وأساليب تفكري وقدرات على حل املشكالت نتيجة لدراسة مقرر الرياضيات(

وتعرفه الباحثة بأنه إتقان الطالبة للمهارات الالزمة املعتمدة من وزارة الرتبية والتعليم من خالل استخدام موقع 
أفكار الرياضيات يف التدريس.

منهجية الدرا�سة واإجراءاتها
1- منهج الدرا�سة:

اعتمدت الدراسة احلالية على املنهج شبه جترييب.
2- اأدوات الدرا�سة:

متثلت أدوات الدراسة مبا يلي:
1/ الختبار التحصيلي: مت تصميم اختبار حتصيلي قبلي / بعدي من نوع االختبارات املوضوعية لقياس حتصيل 

الطالبات يف مادة الرياضيات للصف األول متوسط ومت استخدامه بعد قياس صدقه وثباته.
2/ تصميم الستبيان ملعرفة مدى اجتاه الطالبات حنو موقع أفكار الرياضيات.

3- الصدق والثبات:
ــ صدق التساق الداخلي لألداة:

بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة مت تطبيقها ميدانياً حيث مت حساب معامل االرتباط بريسون 
ملعرفة الصدق الداخلي لالستبانة حيث مت حساب معامل االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات االستبانة 

بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة كما يوضح ذلك اجلدول التايل:
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اجلدول رقم )1(
معامالت ارتباط بري�سون لعبارات حمور اأفكار الريا�سيات بالدرجة الكلية للمحور

معامل الرتباط باملح�ررقم العبارةمعامل الرتباط باملح�ررقم العبارة

1**0.7488**0.598
2**0.6829**0.737
3**0.68710**0.662
4**0.73511**0.697
5**0.80412**0.745
6**0.59213**0.714
7**0.43214**0.695

يالحظ ** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل
يتضح من اجلداول رقم )1( أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع احملور موجبة ودالة إحصائياً عند 

مستوى الداللة )0.01( فأقل مما يدل على صدق اتساقها مع حمورها.
ج- ثبات أداة الدراسة:  

 Cronbach›s( ألفا كرونباخ(  )معادلة  الباحثة  استخدمت  )االستبانة(  الدراسة  أداة  ثبات  مدى  لقياس 
Alpha )α(( للتأكد من ثبات أداة الدراسة، واجلدول رقم )2( يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة.  

جدول رقم )2(
معامل األفا كرونباخ لقيا�ص ثبات اأداة الدرا�سة 

ثبات املح�رعدد العباراتحما�ر الإ�ستبانة
140.8982اأفكار الريا�سيات 

يتضح من اجلدول رقم )2( أن معامل الثبات العام حملار الدراسة عال حيث بلغ ) 0.8982 ( وهذا يدل على 
أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ميكن االعتماد عليها يف التطبيق امليداين للدراسة.

- اأ�ساليب املعاجلة االإح�سائية :
لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات اليت مت جتميعها، فقد مت استخدام العديد من األساليب اإلحصائية 
املناسبة باستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية Statistical Package for Social Sciences واليت 

.)SPSS( يرمز هلا اختصاراً بالرمز
وذلك بعد أن مت ترميز وإدخال البيانات إىل احلاسب اآليل، ولتحديد طول خاليا املقياس اخلماسي )احلدود 
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الدنيا والعليا( املستخدم يف حماور الدراسة، مت حساب املدى)5-1=4(، مث تقسيمه على عدد خاليا املقياس 
للحصول على طول اخللية الصحيح أي )5/4= 0.80( بعد ذلك مت إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف 
املقياس )أو بداية املقياس وهي الواحد الصحيح( وذلك لتحديد احلد األعلى هلذه اخللية، وهكذا أصبح طول 

اخلاليا كما يأيت:
	 من 1 إىل 1.80 ميثل )منعدم )ال يوجد فائدة(( حنو كل عبارة باختالف احملور املراد قياسه.

	 من 1.81 إىل 2.60 ميثل )بشكل منخفض( حنو كل عبارة باختالف احملور املراد قياسه.
	 من 2.61 إىل 3.40 ميثل )بشكل متوسط( حنو كل عبارة باختالف احملور املراد قياسه.

	 من 3.41 إىل 4.20 ميثل )بشكل عايل( حنو كل عبارة باختالف احملور املراد قياسه.
	 من 4.21 إىل 5.00 ميثل )بشكل عايل جداً( حنو كل عبارة باختالف احملور املراد قياسه.

وبعد ذلك مت حساب املقاييس اإلحصائية التالية :
1. التكرارات والنسب املئوية لتحديد استجابات أفرادها جتاه عبارات احملاور الرئيسة اليت تتضمنها أداة الدراسة.
اخنفاض  أو  ارتفاع  مدى  ملعرفة  وذلك   «  Weighted Mean  « )املرجح(  املوزون  احلسايب  املتوسط   .2
استجابات أفراد الدراسة على كل عبارة من عبارات متغريات الدراسة األساسية، مع العلم بأنه يفيد يف ترتيب 

العبارات حسب أعلى متوسط حسايب موزون. 
3. املتوسط احلسايب » Mean » وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض استجابات أفراد الدراسة عن احملاور 

الرئيسة )متوسط متوسطات العبارات(.
4. مت استخدام االحنراف املعياري »Standard Deviation« للتعرف على مدى احنراف استجابات أفراد 
احلسايب.  متوسطها  عن  الرئيسة  احملاور  من  حمور  ولكل  الدراسة،  متغريات  عبارات  من  عبارة  لكل  الدراسة 
ويالحظ أن االحنراف املعياري يوضح التشتت يف استجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغريات 
الدراسة، إىل جانب احملاور الرئيسة، فكلما اقرتبت قيمته من الصفر تركزت االستجابات واخنفض تشتتها بني 

املقياس.
القبلي  األدائيني  بني  الفروق  من  للتحقق   «  Paired Samples T-test اختبار » ت:  استخدام  5. مت 

والبعدي.
6. مت استخدام اختبار » ت: Independent Samples T-test » للتحقق من الفروق بني اجملموعتني 

التجريبية والضابطة.
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عر�ص نتائج الدرا�سة وتف�سريها
جتربة اأفكار الريا�سيات:

املئوية واملتوسطات  التكرارات والنسب  الرياضيات مت حساب  أفكار  الطالبات حنو موقع  اجتاه  للتعرف على 
احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات مقياس االجتاه وجاءت النتائج 

كما يوضحها اجلدول التايل:
جدول رقم )3(

ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على اجتاه الطالبات نحو موقع اأفكار الريا�سيات مرتبة تنازليًا 
ح�سب متو�سطات املوافقة

ارة
لعب

م ا
رق

العبارة
درجة املقيا�ضالتكرار

ط 
��س

املت
ابي

حل�س
النحراف ا

الرتبةاملعياري الن�سبة 
٪

ب�سكل 
عايل جدًا 

ب�سكل 
عايل 

ب�سكل 
مت��سط 

ب�سكل 
منعدم منخف�ض 

6
يقدم امل�قع اختبار 

الدر��ض على ح�سب رغبة 
الطالبة

--2981ك
4.740.501 ٪76.321.12.6--

ي��سح امل�قع الإجابة 13
ال�سحيحة عند اخلطاأ

303311ك
4.580.952 ٪78.97.97.92.62.6

امل�قع �ساعدين على حب 1
الريا�سيات 

-26912ك
4.550.793 ٪68.423.72.65.3-

8

يقدم امل�قع الأن�سطة 
التفاعلية �التدريبات 
بت�افق تام �تكامل مع 

املنهج مما ي�سهل اإيجاد 
اأي مهارة من الكتاب

--2594ك

4.550.694 ٪65.823.710.5--

7

�ساعد امل�قع يف جعل 
عملية التعلم يف غاية 
املتعة من خالل ربطه 
لنتيجة التعلم بهدايا 
تفاعلية �األعاب تظهر 
عندما اجتا�ز مراحل 

تعليمية 

-26642ك

4.470.895 ٪68.415.810.55.3-
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تابع جدول رقم )3(
ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على اجتاه الطالبات نحو موقع اأفكار الريا�سيات مرتبة تنازليًا 

ح�سب متو�سطات املوافقة

ارة
لعب

م ا
رق

العبارة

درجة املقيا�ضالتكرار
املت��سط 
احل�سابي

ري
عيا

ف امل
حرا

الن

تبة
الر

الن�سبة 
٪

ب�سكل 
عايل 
جدًا 

ب�سكل 
عايل 

ب�سكل 
مت��سط 

ب�سكل 
منعدم منخف�ض 

5
�ساعد امل�قع على رفع 
م�ست�اي يف الريا�سيات

231041ك
4.450.806 ٪60.526.310.52.6

14
يراعي امل�قع الفر�ق 

الفردية يف طرح الأ�سئلة

22106ك
4.420.767 ٪57.926.315.8

12
يعمل امل�قع امل��س�عات 
ب�سكل ت�سل�سلي �منطقي

211061ك
4.340.858 ٪55.326.315.82.6

3
امل�قع يقدم حتفيز اأثناء 

التدريب على املهارة 
211061ك

4.340.859 ٪55.326.315.82.6

11
يقدم امل�قع  نتائج التعلم 

باإر�سال ر�سائل على اجل�ال 
�الربيد

247412ك
4.321.1210 ٪63.218.410.52.65.3

4
�ساعدين امل�قع على اتقان 

املهارة 
171564.290.7311ك
٪44.739.515.8

10
امل�قع جعلني اأتعرف على 
نقاط الق�ة �ال�سعف من 

خالل التقارير

171182ك

4.130.9412
٪44.728.921.15.3

9

امل�قع جعلني اأكت�سب مهارات 
اأخرى )احلا�سب الآيل، الكتابة، 

القراءة، املقارنة، الرتتيب، 
التفكري املنظم(

1414613ك

3.921.1713
٪36.836.815.82.67.9

2
امل�قع جعلني اأدخل يف املناف�سة 
مع زمالئي �مع طالبات مدار�ض 

اأخرى

1561322ك
3.791.2014

٪39.515.834.25.35.3

4.350.59املت��سط العام

من خالل النتائج املوضحة أعاله اتضح أن اجتاه أفراد عينة الدراسة كان بشكل عايل جداً حنو موقع أفكار 
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الرياضيات مبتوسط )4.35 من 5.00( وهو متوسط يقع يف الفئة اخلامسة من فئات املقياس اخلماسي )من 
4.21 إىل 5.00( وهي الفئة اليت تشري إىل خيار » بشكل عايل جداً على أداة الدراسة.

  ويتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله أن هناك تفاوت يف اجتاه  أفراد الدراسة حنو موقع أفكار الرياضيات 
حيث تراوحت متوسطات موافقتهم على جتربة أفكار الرياضيات ما بني ) 3.79 إىل 4.74(وهي متوسطات 
ترتاوح ما بني الفئتني الرابعة واخلامسة من فئات املقياس اخلماسي واللتان تشريان إىل ) بشكل عايل / بشكل 
عايل جداً( على التوايل بالنسبة ألداة الدراسة مما يوضح التفاوت اجتاهات الطالبات حنو موقع أفكار الرياضيات 
حيث يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة موافقون بشكل عايل جداً على إحدى عشرة من عبارات حمور جتربة 
أفكار الرياضيات أبرزها تتمثل يف العبارات رقم ) 6 ، 13 ، 1 ، 8 ، 7( واليت مت ترتيبها تنازلياً حسب موافقة 

أفراد الدراسة عليها بشكل عايل جداً كالتايل:
1. جاءت العبارة رقم )6( وهي« يقدم املوقع اختبار الدروس على حسب رغبة الطالبة » باملرتبة األوىل من 

حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بشكل عايل جداً مبتوسط )4.74 من 5(.
2. جاءت العبارة رقم )13( وهي« يوضح املوقع اإلجابة الصحيحة عند اخلطأ » باملرتبة الثانية من حيث 

موافقة أفراد الدراسة عليها بشكل عايل جداً مبتوسط )4.58 من 5(.
3. جاءت العبارة رقم )1( وهي« املوقع ساعدين على حب الرياضيات » باملرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد 

الدراسة عليها بشكل عايل جداً مبتوسط )4.55 من 5(.
4. جاءت العبارة رقم )8( وهي »يقدم املوقع األنشطة التفاعلية والتدريبات بتوافق تام وتكامل مع املنهج مما 
يسهل إجياد أي مهارة من الكتاب » باملرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بشكل عايل جداً 

مبتوسط )4.55 من 5(.
5. جاءت العبارة رقم )7( وهي »ساعد املوقع يف جعل عملية التعلم يف غاية املتعة من خالل ربطه لنتيجة 
التعلم هبدايا تفاعلية وألعاب تظهر عندما اجتاوز مراحل تعليمية » باملرتبة اخلامسة من حيث موافقة أفراد الدراسة 

عليها بشكل عايل جداً مبتوسط )4.47 من 5(.
     ويتضح من النتائج أن أفراد الدراسة موافقون بشكل عايل على ثالثة من عبارات حمور أفكار الرياضيات 
تتمثل يف العبارات رقم )10 ، 9 ، 2( واليت مت ترتيبها تنازلياً حسب موافقة أفراد الدراسة عليها بشكل عايل 

كالتايل :
1. جاءت العبارة رقم )10( وهي« املوقع جعلين أتعرف على نقاط القوة والضعف من خالل التقارير » باملرتبة 

األوىل من حيث موافقة أفراد الدراسة بشكل عايل مبتوسط )4.13 من 5(.
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2. جاءت العبارة رقم )9( وهي« املوقع جعلين أكتسب مهارات أخرى )احلاسب اآليل، الكتابة، القراءة، 
املقارنة، الرتتيب، التفكري املنظم(« باملرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد الدراسة بشكل عايل مبتوسط )3.92 

من 5(.
3. جاءت العبارة رقم )2( وهي« املوقع جعلين أدخل يف املنافسة مع زمالئي ومع طالبات مدارس أخرى » 

باملرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد الدراسة بشكل عايل مبتوسط )3.79 من 5(.

تتمثل يف  الرياضيات  أفكار  الطالبات حنو موقع  اجتاهات  أبرز  أن  أعاله  املوضحة  النتائج  يتضح من خالل 
أن املوقع يقدم اختبار الدروس على حسب رغبة الطالبة وتفسر هذه النتيجة بأن القائمني على جتربة أفكار 
الرياضيات حيرصون على تفاعل الطالب مما جيعلهم يعملون على أن املوقع يقدم اختبار الدروس على حسب 
رغبة الطالبة كما يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله أن من أبرز مالمح جتربة أفكار الرياضيات أن املوقع 
يوضح اإلجابة الصحيحة عند اخلطأ وتفسر هذه النتيجة بأن اهلدف من موقع أفكار الرياضيات هو تعريف 

الطالبات باملعلومات الصحيحة .
  1/ الفروق بني الطالبات الاليت مل يتدربن والاليت تدربن يف املوقع لالختبار القبلي:

     للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني الطالبات الاليت مل يتدربن والاليت تدربن 
يف املوقع لالختبار القبلي استخدمت الباحثة » اختبار » Independent Samples Test« وقد جاءت 

النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:
جدول رقم )4(

يو�سح نتائج اختبار »ت« للمقارنة بني الطالبات الالتي مل يتدربن والالتي تدربن يف املوقع 
لالختبار القبلي

الدللة الإح�سائيةقيمة "ت"النحراف املعيارياملت��سط احل�سابيالعدد

الطالبات الالتي يتدربن يف 
183.15281.51254امل�قع

2.0080.053
الطالبات الالتي مل يتدربن 

182.18061.39011يف امل�قع

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05 فأقل بني 
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الطالبات الاليت مل يتدربن ولاليت تدربن يف املوقع لالختبار القبلي.
  2/ الفروق بني الطالبات الاليت مل يتدربن والاليت تدربن يف املوقع لالختبار البعدي:

     للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني الطالبات الاليت مل يتدربن والاليت تدربن 
يف املوقع لالختبار البعدي استخدمت الباحثة » اختبار » Independent Samples Test« وقد جاءت 

النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:
جدول رقم )5(

يو�سح نتائج اختبار »ت« للمقارنة بني الطالبات الالتي مل يتدربن والالتي تدربن يف املوقع 
لالختبار البعدي

املت��سط العدد
احل�سابي

النحراف 
الدللة قيمة "ت"املعياري

الإح�سائية
185.09722.14397الطالبات الالتي يتدربن يف امل�قع

3.730**0.001
182.65281.77013الطالبات الالتي مل يتدربن يف امل�قع

** فروق دالة إحصائياً عند مستوى 0.01 فأقل
بني  فأقل  مستوى 0.01  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  أعاله  املوضحة  النتائج  من خالل  يتضح 
الطالبات الاليت مل يتدربن والاليت تدربن يف املوقع لالختبار البعدي ، لصاحل الطالبات الاليت تدربن يف املوقع.

  3/ الفروق بني االختبار القبلي والبعدي للطالبات الاليت تدربن يف املوقع:
     للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي والبعدي للطالبات الاليت 
تدربن يف املوقع استخدمت الباحثة » اختبار » ت : Paired Samples T-test » وقد جاءت النتائج 

كما يوضحها اجلدول التايل:
جدول رقم )6(

يو�سح نتائج اختبار »ت« للمقارنة بني االختبار القبلي والبعدي للطالبات الالتي تدربن يف املوقع
املت��سط 
النحراف العدداحل�سابي

الدللة قيمة "ت"املعياري
الإح�سائية

0.000**-3.1528181.512544.542الختبار القبلي 5.0972182.14397الختبار البعدي

بني  فأقل  مستوى 0.05  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  أعاله  املوضحة  النتائج  من خالل  يتضح 
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االختبار القبلي والبعدي للطالبات الاليت تدربن يف املوقع لصاحل الطالبات يف االختبار البعدي.
4/ الفروق بني االختبار القبلي والبعدي للطالبات الاليت مل يتدربن يف املوقع:

للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي والبعدي للطالبات الاليت مل 
يتدربن يف املوقع استخدمت الباحثة »اختبار » ت : Paired Samples T-test » وقد جاءت النتائج كما 

يوضحها اجلدول التايل:
جدول رقم )7(

يو�سح نتائج اختبار »ت« للمقارنة بني االختبار القبلي والبعدي للطالبات الالتي مل يتدربن يف 
املوقع

املت��سط 
النحراف العدداحل�سابي

الدللة قيمة "ت"املعياري
الإح�سائية

2.1806181.39011الختبار القبلي
1.579-0.133

2.6528181.77013الختبار البعدي

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05 فأقل بني 
االختبار القبلي والبعدي للطالبات الاليت مل يتدربن يف املوقع.

اأهم نتائج الدرا�سة وتو�سياتها
اأهم نتائج الدرا�سة:

1ـ أن اجتاه أفراد عينة الدراسة حنو موقع أفكار الرياضيات موافقون بشكل عايل جداً ومتثلت العبارات فيما يلي:
6. يقدم املوقع اختبار الدروس على حسب رغبة الطالبة.

7. يوضح املوقع اإلجابة الصحيحة عند اخلطأ.
8. املوقع ساعدين على حب الرياضيات.

إجياد أي مهارة من  املنهج مما يسهل  تام وتكامل مع  بتوافق  والتدريبات  التفاعلية  األنشطة  املوقع  يقدم   .9
الكتاب.

10.ساعد املوقع يف جعل عملية التعلم يف غاية املتعة من خالل ربطه لنتيجة التعلم هبدايا تفاعلية وألعاب تظهر 
عندما أجتاوز مراحل تعليمية.

2/ الفروق بني الطالبات الاليت مل يتدربن والاليت تدربن يف املوقع لالختبار القبلي:
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     عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05 فأقل بني الطالبات الاليت مل يتدربن والاليت 
تدربن يف املوقع لالختبار القبلي.

3/ الفروق بني الطالبات الاليت مل يتدربن والاليت تدربن يف املوقع لالختبار البعدي: 
 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.01 فأقل بني الطالبات الاليت مل يتدربن والاليت تدربن يف 

املوقع لالختبار البعدي، لصاحل الطالبات الاليت تدربن يف املوقع.
4/ الفروق بني االختبار القبلي والبعدي للطالبات الاليت تدربن يف املوقع:

 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05 فأقل بني االختبار القبلي والبعدي للطالبات الاليت تدربن 
يف املوقع لصاحل الطالبات يف االختبار البعدي.

5/ الفروق بني االختبار القبلي والبعدي للطالبات الاليت مل يتدربن يف املوقع:
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05 فأقل بني االختبار القبلي والبعدي للطالبات الاليت 

مل يتدربن يف املوقع.

تو�سيات الدرا�سة :
	 االستفادة من موقع أفكار الرياضيات لتطوير تدريس مادة الرياضيات.

	 تصميم مواقع جلميع املناهج املطورة حتاكي موقع أفكار الرياضيات وتعميمها على املدارس بشكل رمسي.
	 توفري فرص التدريب والتأهيل اليت تساعد على االستفادة من تطبيق جتربة أفكار الرياضيات.

	 هتيئة البيئة املناسبة لتطبيق جتربة أفكار الرياضيات.
	 توفري احلوافز التشجيعية اليت تشجع على تطبيق جتربة أفكار الرياضيات.

	 إجراء دراسة لتقومي واقع تطبيق جتربة أفكار الرياضيات.
	 القيام باملزيد من الدراسات والبحوث املستقبلية حول سبل تفعيل تطبيق جتربة أفكار الرياضيات.
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املراجع
0 أثر جتربة التعليم اإللكرتوين يف املدارس اإلعدادية املصرية على التحصيل الدراسي للطالب واجتاهاهتم حنوها .... لدكتور / 

حممد حممود زين الدين.
1 إبراهيم حممد عبد املنعم )يوليو 2003(: التعليم اإللكرتوين يف الدول النامية . الندوة اإلقليمية حول توظيف تقنيات املعلومات 

واالتصال يف التعليم .
2 حسني إبراهيم )ابريل 1998(: املعلوماتية وصياغة جديدة للمناهج الرتبوية والتعليمية lentamente  الطبعة العربية، العدد 

)4(،  السنة )3(،  أبريل 1998 .
3 حممد أمني العمر )2002(: أثر استخدام احلاسوب التعليمي يف التحصيل الدراسي واملؤجل لطلبة الصف األول الثانوي العلمي 

يف الكيمياء، رسالة ماجستري غري منشورة، دمشق: كلية الرتبية، جامعة الريموك.
4 حممد عبد احلميد )2005(: فلسفة التعليم عرب الشبكات، يف حممد عبد احلميد )احملرر(: منظومة التعليم عرب الشبكات، 

القاهرة، دار عامل الكتب.
5 مسعد ربيع عبد اهلل عبد الغفار بن حممد الشيزاوي )2005(: فعالية الذات يف اإلنرتنت واالجتاه حنو اإلنرتنت ومهارة التعلم 

املوجه ذاتيا لدى طالب كلية الرتبية بصحار، سلطنة عمان.
6 التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد أ/ كمال جنيب

7 دليل املستخدم ملوقع أفكار الرياضيات.
8 منهج رياضيات للصف األول متوسط. 
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فاعلية ا�ستخدام برنامج اجليوجربا يف تنمية حت�سيل املفاهيم 
الريا�سّيةلدى طالبات ال�سف الثالث املتو�سط

أ. عبري راضي سعد السرحيي

وزارة الرتبية والتعليم _ إدارة اإلشراف الرتبوي جبدة
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فاعلية ا�ستخدام برنامج اجليوجربا يف تنمية حت�سيل املفاهيم 
الريا�سّيةلدى طالبات ال�سف الثالث املتو�سط

أ. عبري راضي سعد السرحيي

وزارة الرتبية والتعليم _ إدارة اإلشراف الرتبوي جبدة

امللخ�ص:

يهدف البحث التايل إىل قياس فاعلية استخدام برنامج اجليوجربا يف تنمية حتصيل املفاهيم الرياضّية لدى 
الرياضّية لدى  املفاهيم  البحث يف ضعف استيعاب  املتوسط، وحتددت مشكلة  الثالث  طالبات الصف 

طالبات الصف الثالث املتوسط، مما يتطلب تطبيق طرق تقنية حديثة لتنميتها.
لدى  تنميتها  املراد  الرياضّية  باملفاهيم  قائمة  إىل  للوصول  الوصفي  املنهج  على  الباحثة  اعتمدت 
طالبات الصف الثالث املتوسط، وعلى املنهج الشبه جترييب وذلك للكشف عن فاعلية املتغري املستقل)برنامج 
اجليوجربا( على املتغري التابع)حتصيل املفاهيم الرياضّية(، وتكونت عينة البحث العشوائية من)64( طالبة من 
طالبات الصف الثالث املتوسط موزعة بالتساوي على جمموعتني متجانستني، جتريبية وعددها)32( طالبة، 
وضابطة وعددها )32( طالبة، وتوصلت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.05( 
بني متوسطي درجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية، 
اجملموعة  طالبات  درجات  متوسطي  مستوى)0.05( بني  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  كما وجدت 
التجريبية يف االختبار القبلي والبعدي لصاحل االختبار البعدي، مث قدمت الباحثة جمموعة من التوصيات 

واملقرتحات يف ضوء ذلك .

املقدمة:

اجملاالت  من  خلدمة كثري  مسخر  علم  فهي  احلياة،  ميادين  مجيع  يف  رئيسي  دور  للرياضّيات   
التطبيقية يف العلوم املختلفة، كالعلوم اإلنسانية والسياسية واالقتصادية، كما اعتربت الرياضّيات ذات دور 
يف التقدم احلضاري ألي أمة؛ وذلك ألن تقدم أي أمة يقاس بتقدمها العلمي والذي هو بدوره يعتمد 
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اعتماداً مباشراً على الرياضّيات، حيث أن التطور يف العلوم والتكنولوجيا يعتمد بشكل أساسي على تطور 
دفع  الذي  األمر  التطور،  الرياضّيات مع معطيات هذا  تتجاوب  أن  لزاماً  لذلك كان  الرياضّيات،  علم 
مسؤويل الرتبية والتعليم إىل أن ينحو منحاً مغايراً يف عملية تدريس الرياضّيات باعتبارها من املهارات 
األساسية يف عملية التّعلم؛ فبداًل من الرتكيز على املهارات احلسابية فقط أصبح الرتكيز على املعرفة 

الرياضّية وطرق إكساهبا للطالب.
 حيث أكدت دراسة )حسن،2001( أنه مل يـَُعْد تقسيم املعرفة الرياضّية إىل فروعها التقليدية: احلساب 
واجلرب واهلندسة مقبواًل، فقد جرت حماوالت لتصنيف هذه املعرفة إىل مكونات تظهر فيها وحدة البناء 
الرياضي وبشكل تتضح فيها البنية اهلرمية للمعرفة الرياضّية، وقد توصل معظم علماء الرياضّيات إىل تصنيف 

املعرفة الرياضّية اليت يتضمنها منهج الرياضّيات إىل التصنيفات التالية:
• املفاهيم واملصطلحات الرياضّية .	
• التعميمات الرياضّية .	
• اخلوارزميات واملهارات الرياضّية .	
• املسائل الرياضّية .	

وتعترب املفاهيم هي اللبنات األساسية والدعائم اليت تبىن عليها املعرفة الرياضّية؛ ومتثل اهليكل 
الذي  األساس  فهي  التعليمية  اخلربة  تنظيم  يف  فّعال  دور  للمفاهيم  أن  حيث  الرياضي  للبناء  الرئيسي 
هلذه  تطبيق  هي  جوهرها  الرياضّية يف  واملهارات  معىن،  ذات  وبصورة  اجلديدة  معلوماته  املتعلم  عليه  يبين 
املفاهيم واستعماهلا ووضعها يف شكل خوارزميات وقواعد ُتستخدم حلل املسألة الرياضّية واملشكالت العامة 

)السناين،2011(. 
وأّكدت العديد من الدراسات ومنها دراسة كاًل من )عيسى، 2009(؛ )رضوان، 2011( على 
أن معرفة املفاهيم الرياضّية بصورة صحيحة يقلل من احلاجة إىل إعادة التّعلم عند مواجهة مواقف جديدة؛ 
حيث تساعد املتعلمني يف حل صعوبات التّعلم اليت تواجههم وتعمل على تقليل الفجوة أثناء تعلمهم 
لبنية املادة الرياضّية، كما أهنا تساعد على التّعلم الذايت ومتابعة تطور املعرفة العلمية املستمرة حيث تسمح 

للمتعلم باستيعاب العديد من احلقائق اجلزئية دون أن يتأثر النظام املعريف للمتعلم.
واحلقائق  املفاهيم  حفظ  على  التأكيد  إىل  تسعى  أهنا  يرى  املتبعة،  التدريس  طرق  يف  واملتأمل 
واستظهارها دون إدراك ملعناها الصحيح، حيث تسعى طرق التدريس التقليدية إىل نقل املفاهيم واحلقائق 
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كما هي دون االهتمام بتدريب الطالبات على توظيفها يف املواقف اجلديدة.
وهو ما أّكده كاًل من )الغامن. 2009(؛ )العليان. 2011(؛ )احمليميد. 2011( أن ضعف استيعاب 
الطالب للمفاهيم الرياضّية والقدرة على استخدامها بالشكل املطلوب هو نتيجة النتشار أسلوب احملاضرة 

والتلقني والذي يعتمد بشكل أساسي على املعلم باعتباره احملور الرئيسي للعملية التعليمية.
وملا كان منحى التدريس الذي يستخدمه املـعلم من العـوامل األسـاسية اليت تؤثر يف زيـادة طول 
Kwon, O., Allen, K., Rasmus� (ةرترت احتفاظ الطلبة باملعرفة بشكل عام واملفاهيم بشكل خاص

sen, C. 2005( ، لذلك كان من املهم جعل عملية استيعاب وتكوين املفاهيم الرياضّية تعتمد على املتعلم 

ذاته والنشاطات اليت يقوم هبا، وذلك من خالل بيئة تعلم تساعده يف حتقيق أهدافه وغاياته وتزيد من وعيه 
بطرق تعامله مع املفاهيم مع ضرورة احتوائها على أدوات تسهل عليه عملية وصوله للمفاهيم والتأكيد على 
استيعاهبا من خالل املمارسة والتدريب، وهو ما أّكده كاًل من )عبداحلميد، 2004(، )رشوان، 2005(؛ 

كما أوصت به العديد من الدراسات منها دراسة)مداح، 2009( ودراسة )رضوان، 2011(.

 لذلك كان من الضروري البحث عن اسرتاتيجيات التدريس اليت تليب هذا الغرض، وتكشف 
عن املفـاهيم اخلاطئة بغية تعديلها واالنطالق منها وهبا إىل التّعلم اجلديد وهو ما أّكده )سعادة واليوسف، 
1988(، ونظـراً للدور الفعال الذي حققه التعليم باستخدام الكمبيوتر حيث يؤدي إىل رفع مستوى املتعلم 
يف القدرات واملعارف مثل القراءة والكتابة والتعبري والثقافات العامة وغريها، وهو ما يراه كاًل من )املشيقح، 
الدراسات ومنها دراسة كاًل من  العديد من  أكدته  )امساعيل.2009(، كما  )الفار، 2002(؛  1418هـ(؛ 
النمو  يف  دور  هلا  الكمبيوتر  برامج  أن  على   )2010 )عبدالفتاح،  2004(؛)زغلول،2009(؛  )دويدي، 

اإلبداعي وتنمية املهارات احلياتية والدافع لإلجناز.
ومن خالل ذلك اتضح للباحثة أمهية استخدام اسرتاتيجية اختيار أدوات التعليم اإللكرتوين يف رفع 
مستوى املتعلم وقدراته، وبالتايل قد تسهم أيضاً يف تنمية حتصيل املفاهيم الرياضّية لدى طالبات الصف الثالث 
املتوسط، حيث مت اختيار برنامج اجليوجربا- بعد تقييمه- ملا حيتويه من أدوات جتعل عملية التّعلم سهلة وشيقة 

والذي بدوره يسهم يف تنمية حتصيل املفاهيم الرياضّية لدى طالبات الصف الثالث املتوسط.
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االإح�سا�ص بامل�سكلة:

1. خربة ومالحظة الباحثة:
بناء  املتوسطة، أن هناك مشكلة يف  للمرحلة  الباحثة من واقع عملها كمعلمة رياضّيات  الحظت 
املفاهيم الرياضّية بصورة صحيحة لدى الطالبات وغالباً ما يلجأن إىل حفظ املفاهيم الرياضّية دون إدراك 
ملعناها وعدم قدرهتن على تطبيق هذه املفاهيم على املواقف األخرى، كما أن بعض املفاهيم الرياضّية مرتابطة 

فعدم استيعاب بعضها يؤثر على استيعاب املفاهيم املرتبطة هبا.

2. إجراء املقابالت:
حيث قامت الباحثة بإجراء مقابالت غري مقننة مع معلمات الرياضّيات، أكدن فيها على ضعف 
قدرة الطالبات يف استيعاب املفاهيم الرياضّية وقد اتضح من خالل املقابالت أن معظم معلمات الرياضّيات 
يعتمدن يف تعليم املفاهيم على الطريقة التقليدية، واليت تركز على تلقني الطالبة املفهوم بصورة نظرية دون 

االهتمام بصحة استيعاب بعضهن للمفهوم .

3. إجراء الدراسة الستكشافية :
طُبقت دراسة استكشافية على جمموعة من طالبات الصف الثالث املتوسط، حيث أظهرت نتائج 
الدراسة االستكشافية أن)60%( لديهن ضعف يف استيعاب املفاهيم الرياضّية، كما أظهرت الدراسة أن)%40( 
من الطالبات ليس لديهن دافعية وإقبال على تعلم املفاهيم الرياضّية؛ ألهنا تُقدم هلن بطريقة تقليدية وهو ما 

يثبت حاجة الطالبات الستخدام أساليب جديدة تراعي حاجاهتن وسرعتهن الذاتية يف التّعلم . 

4. نتائج اختبارات TIMSS العاملية :
والرياضّيات  للعلوم  الدولية  احلديثة  االجتاهات  دراسات  يف  السعودية  العربية  اململكة  شاركت 
)SSMIT( يف عام)2007( وكانت نتائج هذا االختبار ليست باملستوى املطلوب، إذ حصد طالب اململكة 
العربية السعودية ترتيباً متأخراً يف حتصيل الرياضّيات فكان ترتيبهم )47( من بني )48( دولة مشاركة ومبتوسط 
حتصيل مقداره )329( وهو أقل من املتوسط الدويل )500( بـ )171( نقطة )النذير ،2009(، واملتتبع هلذا 

النوع من االختبار جيد أنه يقيس وبشكل كبري مدى االستيعاب للمفاهيم الرياضّية.
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5. التوجهات احلديثة يف تعليم وتعلم الرياضّيات :
يعترب تطوير مشروع الرياضّيات والعلوم هو أحد توّجهات وزارة الرتبية والتعليم حنو املناهج الدراسية 
ويف مقدمتها مناهج الرياضّيات حيث مشل التطوير املراحل الدراسية ) االبتدائي واملتوسط والثانوي ( سعياً منها 
لتفادي النتائج اليت حصل عليها الطالب يف اختبارات TIMSS عام)2007(، حيث أكدت وثيقة منهج 

الرياضّيات املطور على ضرورة استخدام التقنية يف تعليم الرياضّيات)املقبل، 2010(.

6. الرجوع للدراسات السابقة :
3002(؛  )زغلول،  1002(؛  )عبداحلميد،  من  دراسة كاًل  ومنها  الدراسات  من  العديد  أّكدت 
)عبداحلميد، 2009(؛ )خلف، 2011(؛ )آل رشود،2011( أن انتشار أسلوب احملاضرة والتلقني أدى 
إىل ضعف يف مستوى الطالب مما أثّر بشكل كبري على حتصيل املفاهيم الرياضّية والقدرة على استخدامها 

بالشكل املطلوب. 
يف حني أوصى كاًل من )املزيد، 1002(، )الريباوي،1102(، بتبين أدوات التعليم اإللكرتوين يف 
التدريس لفاعليتها يف التحصيل الدراسي وزيادة الدافعية للمتعلم مقارنة بالطريقة التقليدية، كما أوصت دراسة 
كاًل من)احليلة،2005(، )العويف،2006(، )احلريب،2010( إىل ضرورة تفعيلها يف تعليم مناهج الرياضّيات يف 

املراحل التعليمية األساسية؛ لتنمية التحصيل والتفكري اإلبداعي واالحتفاظ بأثر املادة الدراسية.

ومما سبق تتلخص مشكلة البحث يف ضعف استيعاب طالبات الصف الثالث املتوسط للمفاهيم 
الرياضّية وحلل هذه املشكلة اقرتحت الباحثة استخدام برنامج اجليوجربا  ملا له من أثر على املتعلم ومراعاته 

الفروق الفردية بني الطالبات يف تدريس وبناء املفاهيم الرياضّية .

ت�ساوؤالت البحث:
تتحدد مشكلة البحث احلايل يف السؤال التايل: 

ما فاعلية استخدام برنامج اجليوجربا يف تنمية حتصيل املفاهيم الرياضّية لدى طالبات الصف الثالث املتوسط؟

فرو�ص البحث:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.50( بني متوسطي درجات طالبات اجملموعتني 

التجريبية  والضابطة يف االختبار البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية.
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توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )05,0( بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة التجريبية - 1
يف االختبار القبلي والبعدي لصاحل االختبار البعدي.

اأهداف البحث :
يهدف البحث احلايل إىل:

إعداد قائمة باملفاهيم الرياضّية املراد تنميتها لدى طالبات الصف الثالث املتوسط باستخدام برنامج - 1
اجليوجربا.

 دراسة مدى فاعلية استخدام برنامج اجليوجربا يف تنمية حتصيل املفاهيم الرياضّية لدى طالبات الصف - 2
الثالث املتوسط.

اأهمية البحث:
قد يفيد البحث احلايل كاًل من: 

- الطالبات: وذلك من خالل التعامل مع الربنامج بشكل مباشر والتدريب عليه وممارسته مما قد يزيد من 
استيعاب املفاهيم الرياضّية لديهن.

- معلمات الرياضّيات: قد يوجه البحث املعلمات إىل اختيار أدوات التعليم اإللكرتوين كطريقة فاعلة يف تنمية 
املفاهيم الرياضّية، وبالتايل ستكون حصيلة معرفية للمعلمات متكنهن من نقل املعرفة يف الرياضّيات بشكل أكثر 

جاذبية وإثارة للدافعية، كما أهنا قد تساهم يف حل مشكلة هدر الوقت املخصص للعملية التعليمية .

- القائمني على العملية التعليمية: ميكن أن تلفت نتائج هذه الدراسة أنظار الرتبويني واملخططني للربامج 
بشكل  الرياضّية  املفاهيم  لبناء  اجليوجربا  برنامج  اإللكرتوين ومنها  التعليم  أدوات  أمهية  إىل  الدراسية  واملناهج 

صحيح وتنمية املفاهيم السابقة لدى الطالبات.

حدود البحث:
احلدود البشرية: يقتصر البحث احلايل على عينة من طالبات الصف الثالث املتوسط .	 
 احلدود املكانية: املتوسطة)72( جبدة .	 
 احلدود الزمانية: الفصل الدراسي األول من العام الدراسي)1433( هـ- )1434( هـ.	 
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 احلدود املوضوعية: يقتصر البحث على املفاهيم الرياضّية املتضمنة يف كتاب الرياضيات للصف الثالث 	 
املتوسط يف الفصل الدراسي األول.

جمتمع البحث وعينته:

اجملتمع : تكون جمتمع البحث من مجيع طالبات الصف الثالث املتوسط يف مدينة جدة باململكة العربية 	 
السعودية يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي )1433( هـ- )1434(هـ.

العينة : قامت الباحثة باختيار عينة قوامها )64( طالبة من طالبات الصف الثالث املتوسط مت اختيارهن 	 
بطريقة عشوائية من املدرسة وتقسيمهن إىل جمموعتني، اجملموعة األوىل مبثابة اجملموعة الضابطة وتكونت 
من )32( طالبة واليت مت تدريسها وفقاً للطريقة التقليدية، واجملموعة الثانية هي اجملموعة التجريبية وتكونت 

من )32( طالبة ومت تدريسها باستخدام برنامج اجليوجربا. 

منهج البحث :

املنهج الوصفي :- 1
وذلك إلعداد قائمة باملفاهيم الرياضّية املراد تنميتها لدى طالبات الصف الثالث املتوسط .

املنهج الشبة جترييب :- 2
لبيان أثر املتغري املستقل ) برنامج اجليوجربا( على املتغري التابع ) حتصيل املفاهيم الرياضّية ( لدى 

طالبات الصف الثالث املتوسط.

الت�سميم التجريبي: 

قيا�ض بعدياملعاجلةقيا�ض قبلياملجم�عة

ا�ستخدام برنامج تطبيق الختبار القبلياملجم�عة التجريبية
تطبيق الختبار البعدياجلي�جربا

تطبيق الختبار البعديالطريقة التقليديةتطبيق الختبار القبلياملجم�عة ال�سابطة

متغريات البحث:
أولاً: املتغري املستقل: برنامج اجليوجربا.

ثانيااً: املتغري التابع : حتصيل املفاهيم الرياضّية .
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م�سطلحات البحث:
برنامج اجليوجربا:

    اجليوجربا برنامج مبين على املعايري العاملية للرياضّيات داعم للمنهج وليس بدياًل عنه. مصمم بطريقة متّكن 
الطالب من الفهم العميق للنظريات واحلقائق الرياضّية من خالل التطبيق العملي. واكتشاف املفاهيم بنفسه .

الربنامج عبارة عن جمموعة من األدوات اليت تسهم يف إكساب الطالب املهارات الرياضّية. يشمل 
الربنامج كافة املعينات الالزمة جلعل عملية التّعلم سهلة وشيقة حيث يبين الطالب باستمرار على تعلمه السابق. 
وهذا يتوافق متاماً مع املنحى البنائي للتعّلم. )املوقع االلكرتوين، جيوجربا، تاريخ االطالع عليه 24/ 2/ 2013(

 http://www.geogebra.org/cms/ar/

 املفهوم الرياضي: 
ال يوجد تعريف جامع أو متفق عليه للمفهوم، وقد جرت حماوالت كثرية من قبل العلماء لتعريف 

املفهوم، إال أهنم وجدوا صعوبة كبرية يف االتفاق على ذلك واختلفوا يف تعريفاهتم )أبو زينه، 2003(.

حيث عرفه )مداح،2001( على أنه “صورة عقلية أو فكرة رياضية تتكون من جتريد للخصائص 
املشرتكة بني عدة مواقف، أو حقائق رياضية أو جمموعة من األشياء املدركة باحلواس ويعرب عنها برمز أو 

لفظ أو اسم دالة معينة” 

يف حني عرفه) بدوي،2003( بأنه جتريد جملموعة الصفات املشرتكة بني جمموعة حاالت أو أمثلة 
هذا املفهوم أي أنه جتريد للصفات األساسية اليت تعطي ملصطلح ما معناه الرياضي .

وتعرفه الباحثة إجرائياً بأنه جمموعة من األفكار أو العالقات اليت يعتمد عليها املفهوم الرياضي حبيث 
جتعل األشياء ذات معىن وأكثر وضوحاً.

اأدوات ومواد البحث:
أولاً - اختبار حتصيلي يقيس اجلانب املعريف للمجموعتني التجريبية والضابطة. 

ثانيااً – برنامج اجليوجربا. 
املعاجلة االإح�سائية : 

الدراسة  بيانات  ملعاجلة   (  )  SPSSوالنفسية االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  احلزمة  برنامج  استخدام  مت 
إحصائياً.
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إجراءات البحث:
 قامت الباحثة بإتباع اإلجراءات التالية:

 الرجوع إىل األدبيات والبحوث السابقة ذات الصلة مبتغريات البحث احلايل.	 
إعداد قائمة باملفاهيم الرياضّية املراد تنميتها لدى طالبات الصف الثالث املتوسط، حيث مت حتديد وحدة 	 

)الدوال اخلطية( ومن مث اختيار املفاهيم التالية:
الزوج املرتب.	•
اإلحداثي السيين.	•
اإلحداثي الصادي.	•
التمثيل البياين للعالقات.	•
جمال العالقة واملدى.	•
الدوال.	•
املقطع السيين واملقطع الصادي.	•
الدالة اخلطية.	•
معدل التغري.	•
بناء اختبار حتصيل املفاهيم الرياضّية وفقاً للمراحل التالية:	 
حتديد اهلدف من االختبار: يهدف هذا االختبار إىل قياس مدى امتالك طالبات الصف الثالث املتوسط . 1

للمفاهيم الرياضية املرتبطة بوحدة الدوال اخلطية.
إعداد جدول املواصفات الختبار حتصيل املفاهيم الرياضّية:. 2

عدد امل��س�عات
احل�س�ض

جمم�ع املهارات العقلية
الأ�سئلة

جمم�ع 
الدرجات

ال�زن الن�سبي 
للم��س�ع ال�ستدللالتطبيقاملعرفة

2،27٪1124-ح�ستانالعالقات
2،18٪113--ح�ستانمتثيل املعادلت اخلطية بيانيًا

2،18٪113--ح�ستانالد�ال
2،18٪113--ح�ستانحل املعادلت اخلطية بيانيًا

2،18٪113--ح�ستانمعدل التغري �امليل
-156-جمم�ع الأ�سئلة

16-214-جمم�ع الدرجات
100٪3،83٪7،16٪ال�زن الن�سبي للمهارات
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صياغة مفردات االختبار: متت صياغة مفردات االختبار التحصيلي من نوع األسئلة املقايل واالختيار من . 3
متعدد، وتكون االختبار من )6( فقرات تتناول املفاهيم الرياضية يف وحدة الدوال اخلطية، وقد متت صياغة 

مفرداته وفقاً للمهارات العقلية، مع مراعاة وضع تعليمات االختبار يف الصفحة االوىل.
حتديد درجة االختبار: حيث أُعطي درس العالقات )4( درجات وباقي الدروس )3( درجات، وبذلك . 4

يكون جمموع درجات االختبار التحصيلي )16( درجة.
التحقق من صدق االختبار: وذلك بعرضه على جمموعة من املعلمات للتأكد مما يلي:. 5

	.بنود االختبار ومدى مالئمتها لألهداف
	.التأكد من الدقة العلمية والسالمة اللغوية ملفردات االختبار
	.مدى مناسبة األسئلة لعينة البحث
	.إبداء أي مالحظات ومقرتحات

حساب زمن االختبار: مث حتديد الزمن الالزم لإلجابة على االختبار عن طريق حساب متوسط الزمن . 6
باستخدام املعادلة التالية:

زمن االختبار = جمموع الزمن الذي استغرقته كل طالبة حلل االختبار/ عددهن.
وبتطبيق املعادلة السابقة كان متوسط الزمن )40( دقيقة وهو زمن مناسب ألداء االختبار حسب الزمن 

الذي استغرقته العينة االستطالعية وعددهن )16( طالبة.
التأكد من ثبات االختبار: مت حساب ثبات االختبار عن طريق إعادة تطبيق االختبار على نفس أفراد . 7

ألفا  معامل  وباستخدام  أسبوعني  عن  تزيد  ال  زمنية  فرتة  يف  مشاهبة  ظروف  االستطالعية حتت  العينة 
كرونباخ، بلغت درجة ثبات االختبار)853,0( وهي قيمة مقبولة تعرب عن ثبات االختبار.

اختيار برنامج مناسب لتنمية حتصيل املفاهيم الرياضّية يف وحدة )الدوال اخلطية( ومت اختيار برنامج 	 
اجليوجربا بعد تقييمه من قبل حمكمني.

عمل دليل استخدام الربنامج.	 
اختيار عينة البحث وتقسيمها عشوائياً إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية.	 
تطبيق االختبار القبلي على عينة البحث)اجملموعتني الضابطة والتجريبية( والتأكد من التجانس.	 
تطبيق املعاجلة التجريبية)برنامج اجليوجربا(على اجملموعة التجريبية، بينما طُبقت الطريقة التقليدية على 	 

بيئة صّفية  هتيئة  مع  املنهج  توزيع  املقررة يف  احلصص  بعدد  املختارة  الدروس  الضابطة، يف  اجملموعة 
مناسبة.
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تطبيق االختبار البعدي على عينة البحث) اجملموعتني الضابطة والتجريبية( مباشرة بعد االنتهاء من 	 
تدريس وحدة )الدوال اخلطية(.

حتليل النتائج باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة. 	 
مناقشة نتائج البحث.	 
تقدمي التوصيات واملقرتحات.	 

اإلطار النظري:
	:املفهوم الرياضي
	: أنواع املفاهيم الرياضّية

يصنف ) اهلويدي، 2006( املفاهيم الرياضّية  كما يلي:
1- املفاهيم احلسية واجملردة: 

احلسية : اليت ميكن مالحظتها أو مشاهدهتا مثل الفرجار واملسطرة وغريها.	 
اجملردة: وهي اليت ال ميكن مالحظتها مثل مفهوم العدد احلقيقي.	 

2- مفاهيم متعلقة باإلجراءات :
مفاهيم هتتم بطريقة العمل كمفهوم مجع األعداد وطرحها وقسمتها.	 

3 مفاهيم أولية ومشتقة:
األولية كالزمن أما املشتقة اليت تشتمل على عالقة بني مفهومني أو أكثر مثل مفهوم الكثافة.	 

4- مفاهيم معّرفة وغري معّرفة:

املعّرفة هي القابلة للتعريف من خالل عبارة حتدد ذلك املفهوم.	 
الغري معّرفة فهي غري قابلة للتعريف حيث ال جند مجلة تصف املفهوم.	 

مراحل تكوين املفاهيم الرياضية:
بالرجوع لألدبيات السابقة مثل)بدوي،2003(؛ )حافظ،2006(، جند أن مراحل تكوين املفهوم خمتلفة، 
حيث اعتمد البعض يف حتديده للمراحل تبعاً للنمو املعريف يف هذه املراحل، مثل مراحل تكوين املفهوم عند 

برونر،حيث حددها حسب النمو املعريف كالتايل:
• املرحلة احلسية أو العملية.	
• املرحلة الصورية.	
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• املرحلة الرمزية.	

 Brown & Abell,  ( و  و)اهلويدي،2005(   )2003 زيتون،  كمال  زيتون،  )حسن  يرى  فيما 
2007,58(أن منو املفاهيم، حيدث يف مستويات من التجريد تبدأ من مرحلة ما قبل العمليات حىت يصل 

إىل مرحلة العمليات وهي:
• املرحلة األوىل: مرحلة ما قبل العمليات.	
• املرحلة الثانية: أثناء مرحلة ما قبل العمليات أيضاً.	
• املرحلة الثالثة : أثناء مرحلة العمليات اجملردة.	

برنامج اجليوجربا:

هو برنامج مبين على قناعة راسخة وإميان عميق بأن كل طالب يستطيع تعّلم الرياضّيات إذا أُعطي الفرصة 
لتعّلمها وعمل على حل مسائل ذات مستوى مناسب لقدراته بالسرعة اليت تناسبه، كما أن الربنامج يستند 
التّعلم باملمارسة. فالرياضّيات حتتاج إىل الكثري من املمارسة إلتقان مهاراهتا  على مفهوم علمي يعتمد على 
واستيعاب مفاهيمها والربط بني هذه املهارات واملفاهيم. وعليه فإن إتاحة الفرص الكافية للممارسة جيعل تعّلم 
الطالب للرياضّيات أمراً ممكناً، فالطالب يبدأ حبل مسائل تالئم قدراته. مث ينتقل تدرجيياً إىل مسائل أكثر صعوبة 
بعد أن يكون قد أتقن التّعلم السابق الالزم حلّلها وبالتايل فإن الرهبة من الرياضّيات وعدم الثقة يف القدرة على 

تعّلمها تزول تدرجيياً.

أهداف برنامج اجليوجربا:
مساعدة الطالب على إدراك املفاهيم وجتسيدها بطريقة حمسوسة.. 1
مساعدة الطالب على ربط األفكار الرياضّية ببعضها.. 2
مساعدة الطالب على ربط الرياضّيات باحلياة من خالل توظيفها يف مسائل حياتية .. 3
بناء ثقة الطالب بنفسه وبقدرته على تعّلم الرياضّيات.. 4
تنمية مهارة التّعلم  الذايت.. 5
حتسني حتصيل الطالب يف الرياضّيات.. 6
تنمية مهارات التفكري.. 7
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تنمية اجتاهات إجيابية حنو الرياضّيات.. 8
إتاحة الفرصة لكل طالب إلبراز أقصى إمكاناته.. 9

  احملاور الرياضّية اليت يغطيها اجليوجربا:
األمريكية     املتحدة  بالواليات  الرياضّيات  ملعلمي  الوطين  اجمللس  حددها  اليت  احملاور  معظم  الربنامج  يغطي 

)NCTM(، حيث يغطي احملاور التالية:
القياس.. 1
اهلندسة.. 2
اجلرب.. 3

/http://www.geogebra.org/cms/ar )2013 /2 /24 موقع جيوجربا، تاريخ االطالع عليه(

النتائج والتو�سيات واملقرتحات:
تناول هذا اجلزء مناقشة النتائج اليت مت التوصل إليها للتحقق من صحة فروض البحث باستخدام 
األساليب اإلحصائية، واإلجابة عن تساؤل البحث حول مدى فاعلية برنامج اجليوجربا يف تنمية حتصيل املفاهيم 
الرياضّية لدى طالبات الصف الثالث املتوسط، وتفسري نتائج البحث، ويف ضوء ذلك تعرض الباحثة بعض من 

التوصيات واملقرتحات.
أولاً : التحقق من صحة فروض البحث:

بعد االنتهاء من إجراءات جتربة البحث، وتطبيق االختبار القبلي والبعدي للمجموعتني الضابطة والتجريبية، 
Statistical Package for Social sci� (جبباستخدام برنام احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

ence(  وذلك إلجراء املعاجلة االحصائية، يأيت دور التحقق من صحة فروض البحث.
• التحقق من صحة الفروض:	

أ- التحقق من صحة الفرض األول:
للتحقق من صحة الفرض األول للبحث والذي ينص على أنه« توجد فروق ذات داللة إحصائية 
عند مستوى )05,0( بني متوسطي درجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار البعدي لصاحل 
 Independent Sample Test( اجملموعة التجريبية”، مت استخدام اختبار« ت » للعينات املستقلة
(لدراسة داللة الفروق بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية والضابطة يف االختبار البعدي لصاحل اجملموعة 

التجريبية، و قد جاءت نتائج البحث على النحو التايل:
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املت��سط العدداملجم�عات
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجات 
احلرية

قيمة 
»ت«

م�ست�ى 
الدللةالدللة

327.63281.41704املجم�عة ال�سابطة
دال6216.8800.00

اإح�سائيًا 3213.32811.27860املجم�عة التجريبية

ويتضح من اجلدول السابق أن املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية قد بلغ يف االختبار التحصيلي 
البعدي )13.3281(، يف حني بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة )7.6328(، وحبساب قيمة » ت 
» لداللة الفروق بني املتوسطني وجد أهنا تساوي(  )16.880 عند مستوى الداللة )0.05( ، وبلغت قيمة 
الداللة  ) 0.00(، وحبسب هذه النتيجة يتبني أن هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )0.05( بني 
متوسطي درجات طالبات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف االختبار البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية، 

وبالتايل يتم قبول الفرض األول للبحث، وميكن توضيح هذه الفروق من خالل الرسم البياين التايل

:

شكل) 1 ( رسم بياين ملتوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار التحصيلي البعدي

ومما سبق يتبني تفوق اجملموعة التجريبية على الضابطة، حيث كان متوسط اجملموعة التجريبية أعلى من 
متوسط اجملموعة الضابطة، وهذا دليل على مدى تفوق اجملموعة اليت درست باستخدام برنامج اجليوجربا على 

تلك اليت درست بالطريقة التقليدية.
 التحقق من صحة الفرض الثاين:ب- 

متوسطي  بني   )05,0( مستوى  عند  إحصائية  فروق ذات داللة  توجد  أنه”  على  الثاين  الفرض  ينص 
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درجات طالبات اجملموعة التجريبية يف االختبار القبلي والبعدي لصاحل االختبار البعدي” وللتأكد من صحة 
الفرض الثاين مت استخدام اختبار«ت« للعينات املرتبطة  )Paired Sample Test( لدراسة داللة الفروق 
بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف االختبار القبلي والبعدي لصاحل االختبار البعدي، و قد جاءت 

نتائج البحث على النحو التايل: 
جدول رقم ) 4 (   اختبار » ت » للعينات املرتبطة لدللة الفروق بني متوسطي درجات اجملموعة 

التجريبية يف الختبار القبلي والبعدي

اجملموعة

التجريبية

املتوسط االختبار
احلسايب

االحنراف 
املعياري

درجات 
مستوى قيمة »ت«احلرية

الداللةالداللة

4.67971.3140631القبلي
دال 29.9930.00

إحصائيًا 13.32811.27860البعدي

قد  القبلي  االختبار  يف  التجريبية  للمجموعة  احلسايب  املتوسط  أن  السابق  اجلدول  من  ويتضح 
البعدي)13.3281(،  االختبار  يف  التجريبية  للمجموعة  احلسايب  املتوسط  بلغ  حني  يف  بلغ)4.6797(، 
الداللة  مستوى  عند  تساوي)29.993(  أهنا  وجد  املتوسطني  بني  الفروق  لداللة  ت«   « قيمة  وحبساب 
)05,0( ، وبلغت قيمة الداللة  )0.00(، وحبسب هذه النتيجة يتبني أن هناك فرق ذو داللة احصائية عند 
مستوى داللة )05,0( بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة التجريبية يف االختبار القبلي والبعدي لصاحل 
االختبار البعدي، وبالتايل يتم قبول الفرض الثاين للبحث، وميكن توضيح الفروق بني متوسطي درجات اجملموعة 

التجريبية يف االختبار القبلي والبعدي من خالل الرسم البياين التايل:

شكل) 2 ( رسم بياين ملتوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف االختبار التحصيلي القبلي والبعدي
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ومما سبق يتبني تفوق درجات اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي على االختبار القبلي، حيث 
كان متوسط اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي أعلى من متوسط اجملموعة التجريبية يف االختبار القبلي، 

وهذا دليل على تفوق اجملموعة التجريبية بعد استخدام برنامج اجليوجربا  .

ثانيااً : إجابة تساؤل البحث:
تنمية  يف  اجليوجربا  برنامج  استخدام  فاعلية  ما  على«  ينص  والذي  البحث،  تساؤل  عن  لإلجابة 

حتصيل املفاهيم الرياضّية لدى طالبات الصف الثالث املتوسط”؟
مت استخدام املعادلة التالية:

حيث ص = متوسط درجات الطالبات يف القياس البعدي.
حيث س = متوسط درجات الطالبات يف القياس القبلي.

حيث د = الدرجة النهائية لالختبار (حيىي هندام، 1984 (،) 149( 
وكلما اقرتبت هذه النسبة من الواحد الصحيح ثبتت الفاعلية، وحلساب معادلة الفاعلية:

                                                                             
والنسبة اليت مت التوصل إليها توضح أن نسبة الفاعلية الستخدام برنامج اجليوجربا يف تنمية حتصيل املفاهيم 

الرياضّية لدى طالبات الصف الثالث املتوسط كانت جيدة، وهذا دليل على مدى فاعليته.
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ثالثااً : تفسري ومناقشة النتائج:
أظهرت نتائج الدراسة تفوق طالبات اجملموعة التجريبية اليت درست باستخدام برنامج اجليوجربا 
على طالبات اجملموعة الضابطة اليت درست بالطريقة التقليدية يف االختبار التحصيلي للمفاهيم الرياضّية 
يف وحدة الدوال اخلطية، وقد يعزى هذا التفوق لصاحل اجملموعة التجريبية اليت تعلمت باستخدام برنامج 

اجليوجربا لألسباب التالية :
• مت تقدمي برنامج اجليوجربا مع احملتوى بأسلوب شّد انتباه الطالبات ورفع من مستواهن العلمي.	
• اعتماد برنامج اجليوجربا على مبدأ املمارسة والتدريب.	
• امكانية الرجوع للمعلومات، مما يعطي فرصة جلميع الطالبات من متابعة عملية التّعلم يف أي وقت.	
• ميكن أن يعزى هذا التفوق يف كون برنامج اجليوجربا جعل الطالبات حمور للعملية التعليمية بداًل من 	

املعلمة وساهم ذلك يف بناء املفاهيم وتنميتها لديهن، كما زاد من مستويات توقع النجاح والتميز، 
وساهم أيضا يف تنشيط وحتفيز قدراهتن العقلية.

• كما أن استخدام برنامج اجليوجربا يف عملية التعليم قد وّفر للطالبة املتعة واحلرية وجعلها نشطة يف عملية 	
التّعلم ال مستقبلة فقط مما أّدى إىل ارتفاع الدرجات يف االختبار التحصيلي.

وهذا يتفق مع نتائج بعض الدراسات اليت اعتمدت على استخدام أدوات التعليم اإللكرتوين يف عملية 
التدريس ومنها دراسة كاًل من )دويدي،2004( ودراسة )احلريب،2010(، ودراسة)عبدالفتاح،2010( واليت 

توصلت إىل فاعلية استخدام أدوات التعليم اإللكرتوين يف تنمية مهارات التفكري والتحصيل .

رابعًا : تو�سيات البحث:
من خالل النتائج اليت مت التوصل إليها ميكن استخالص بعض التوصيات ومنها:

 استخدام التقنية بشكل موازي للعملية التعليمية.. 1
اكساب املعلمة اخلربة يف استخدام برنامج اجليوجربا وبرامج أخرى، حبيث تكون جزء من تعلمها يف املرحلة . 2

اجلامعية.
 أن تتبىن وزارة الرتبية والتعليم إنشاء مركز للتقنيات يتوفر فيه خرباء إلعداد وتصميم برامج ختدم جمال . 3

الرياضيات.
أن يكون هدف تنمية حتصيل املفاهيم الرياضّية لدى الطالبات أكثر وضوحاً واهتماماً عند وزارة الرتبية . 4

والتعليم يف اململكة العربية السعودية مما هو عليه اآلن حبيث يُبىن عليه مقرر الرياضّيات بشكل أساسي.
أن يتم توعية املعلمات أكثر باملفاهيم الرياضّية وطرق تنميتها لدى الطالبات.. 5
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خام�سًا : مقرتحات البحث:
يف ضوء هذا البحث ونتائجه تقرتح الباحثة ما يلي:

أن يطبق البحث على جمال أوسع من عينة هذا البحث.. 1
إجراء املزيد من الدراسات على املفاهيم الرياضّية واختيار اسرتاتيجية مناسبة.. 2
إجراء مزيد من الدراسات حول استخدام التقنية يف جمال تدريس الرياضّيات.. 3
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امللخ�ص:
هدف البحث إىل الَكْشف عن نوع العالقة االْرتِباِطيَّة بني األداء اللَّْفِظي ِلُمَعلَِّمة الرِّياِضيات ومهارات 
الصف  طالبات  لدى  واحلدس(  االستنتاج،  االستقراء،  العالقات،  إدراك  بالرموز،  )التعبري  الرِّياِضي  التفكري 
تـََوسِّط مبدينة الرياض. ولتحقيق هدف البحث قامت الباحثة بإعداد بطاقة مالحظة األداء اللَّْفِظي 

ُ
الثالث امل

 )8( من  البحث  عينة  تكونت  حيث  للطالبات،  الرِّياِضي  التفكري  مهارات  واختبار  الرِّياِضيات،  َعلِّمات 
ُ
مل

البحث  املتوسط، واتبع  الثالث  املتوسطة، و )189( طالبة من طالبات الصف  معلمات رياضيات للمرحلة 
املنهج الوصفي االرتباطي. وأظهرْت النتائج ضعف ُمْسَتوى األداء اللَّْفِظي للُمَعلِّمات فيما يـَتـََعلَّق بتنمية مهارات 
التفكري الرِّياِضي ككل، وضعف مهارات التفكري الرِّياِضي لدى الطالبات، ووجود عالقة ارتباطية موجبة بني 
لدى  واالستنتاج  االستقراء،  بالرموز،  التعبري  الرِّياِضي:  التفكري  ومهارات  الرِّياِضيات  َعلِّمات 

ُ
مل اللَّْفِظي  األداء 

َعلِّمات الرِّياِضيات ومهاريت إدراك العالقات واحلدس 
ُ
طالباهتن، وعدم وجود عالقة ارتباطية بني األداء اللَّْفِظي مل

لدى طالباهتن.

مة: املَُقدِّ
اليت حتقق طموحاهتا،  املراتب  نـَْيل  التَقدُّم واملنافسة على  إعداًدا يضمن هلا  بإعداد مواطنيها  الدوِل  هتتم سائُر 
املعرفة وممارستها يف  والتَقصِّي واكتساب  البحث  تدريبها على  باملعلومات، إىل  العقوِل  إمداَد  اإلعداد  ويتجاوز ذلك 
ُمواجهِة مواقف احلياة املختلفة، واالستفادة منها لدفع عجلة التنمية. ولعلَّ ِمن أهم ما حترص اململكُة العربيُة السعوديُة 
على حتقيقه التنميَة البَشريَّة، واليت يُعّد التعليُم ِمن أهم مقوماهتا، ولذا فإن ِمن أبرز ما جاء يف وثيقة »سياسة التعليم 
يف اململكة الَعَربيَّة السُّعوديَّة« أنَّ التعليم يسعى إىل إصالِح الفرد والنهوِض باجملتمع ُخُلقيًّا وفكريًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا 
)وزارة الرتبية والتعليم، 1416هـ(. وألنَّ إحدى املهام األساسيَّة للتعليم هي اإلعداد للحياة بكفاءة يف جمتمٍع معاصر 
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)شوارتز وبريكنز، 2003(، جيب إعطاُء األولويِة يف العمل الرتبوي اآلن ملا ُيساعد الطالَب على فـَْهم ُمْشِكالت احلاضر 
ُنه ِمْن ُمواجهة هذه  واملستقبل )إبراهيم، 2005(، ويف ضوء ذلك حيتاج الطالُب إىل تطوير أدواِت تفكرٍي مناسبة، مُتكِّ
اُت اجملتمعيَّة احلالية مُتلي على الرتبية ضرورَة االلتفات لتنمية التفكري  ات الكثرية )قطامي وعشَّا، 2007(، فالتَـَّغريُّ املتـََغريِّ
على اختالف مهاراته، كما أن األساَس االجتماعيَّ للمنهج الرتبوي يقتضي أن يليَب ذلك املنهج - بكافِة مكوناته - 

حاجات اجملتمع الذي يُطبَّق فيه.
وقد كانت الرِّياِضيات - وما زالت - أداًة ضرورية للتعامل بني األفراد يف احلياة اليوميَّة، كما أهنا ُتساعد 
ْشِكالت، ومن مَثَّ 

ُ
يف التَـَّعرُّف على ُمْشِكالت األفراد وُمْشِكالت جمتمعاهتم، وُتسهم يف وضع ُحلوٍل هلذه امل

أصبح الفكُر الرِّياِضي من ُمستلزمات العصر احلاضر )إبراهيم، 2002(، ومع تطور احلياة تطوَّرت الرِّياِضيات 
لتخدَم األفراد، ولتواكَب هذا التطور، فلكلِّ طور من أطوار التاريخ احلضاري للبشر رياضيات تُعاِصرُه وتُواِكُبه، 
املنهج جنًبا إىل جنب مع  الذي يتضمنه  الرِّياِضي  يتناوَل احملتوى  الرِّياِضيات جيب أن  والتحديُث يف مناهج 
طرق التدريس ووسائل التقومي )أبو زينة وعبابنة، 2007(، فالتغيري ينبغي أن يكون شاماًل لكلٍّ ِمن املعلم، 
 NCTM.( ات والطالب، والبيئة الصَّفِّيَّة، وغريها من عناصر املنهج املدرسي، لتدعم كلها جمتمعًة هذه التَغريُّ
2000(، وليُنتج منهج الرِّياِضيات مع غريه من املناهج املدرسية أفراًدا قادرين على حل ُمْشِكالهتم وُمواَجَهة 

مواقف حياهتم اليوميَّة.
التعريفات  بني  فمن  اهلدف،  هذا  حتقِّق  السليم  الرِّياِضي  التفكري  مهارات  بأن  القول  من  عجب  وال 
ْشِكالت الرِّياِضية« )إبراهيم، 2009، ص 15(، 

ُ
العديدة للتفكري الرِّياِضي، تعريف أنه: »القدرة على حل امل

وتأكيًدا على ذلك تضمَّنْت وثيقة منهج الرِّياِضيات يف التعليم العام باململكة الَعَربيَّة السُّعوديَّة، وكأحد أهم 
ْشِكالت )وزارة املعارف، 2000(، وقبلها تضمَّنْت وثيقة »سياسة 

ُ
األهداف، تنميَة أساليب التفكري وحل امل

التعليم يف اململكة الَعَربيَّة السُّعوديَّة« هدَف تنمية التفكري الرِّياِضي للفرد )وزارة الرتبية والتعليم، 1416هـ(، كما 
ركزت معايري تدريس الرِّياِضيات الصادرة عن اجمللس القومي ملعلمي الرِّياِضيات بالواليات املتحدة األمريكية 
تعزيز  على   ،2000 عام   )National Council of Teachers of Mathematics - NCTM(
اْسرتاتِيجيَّات التفكري والتربير، وتوظيفها، وما يتطلبه ذلك من سرب ُعمق الرِّياِضيات لتوظيفها يف مواقف احلياة، 
املنطقي  التفكري  الرِّياِضيات وغريها، وبناء  ْشِكالت يف 

ُ
امل اْسرتاتِيجيَّات حلل  أمَهِّيَّة تكييف  وأكَّد اجمللُس على 

.)NCTM.  2000( وتطوير احلَجج والرباهني، واكتشاف العالقات الرِّياِضية، واستخدام لغة الرِّياِضيات بدقة
وبالرغم من أمَهِّيَّة التفكري فإنَّ هناك ُمْشِكلًة تعوق تنميته جراء املمارسات اليت تتم داخل الصفوف الدراسية 
يف كثرٍي من مدارس العامل العريب، مما يتطلَُّب إعادة النظر يف مُماَرسات املعلِّمني وبرامج إعدادهم )املقوشي، 
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اليت  التدريس  وطرق  واالْسرتاتِيجيَّات  باملداخل  املعلِّمني  تزويد  بضرورة  الدِّراسات  توصي  وبالفعل   ،)2001
تنمِّي مهارات التفكري الرِّياِضي لدى الطالب، ومنها: دراسة الصباغ )2003(، دراسة أبو اهليجاء )2004(، 
دراسة اخلطيب )2004(، دراسة الشلهوب )2008(، ودراسة املقاطي )1429هـ(، وقد أجريت الدراستان 

األخريتان باململكة الَعَربيَّة السُّعوديَّة.
ُمَعلِّم  يستخدمها  اليت  التَّْدريسيَّة  الطريقة  وأيًّا كانت   - التدريس  مهارات   )2004( عبيد  ويصنِّف 
الرِّياِضيات - يف حمورين، مها: مهارات غري لفظيَّة وأخرى لْفظيَّة، وقد تنبَّه اجمللُس القومي ملعلمي الرِّياِضيات 
بالواليات املتحدة األمريكية )NCTM( ألمَهِّيَّة إتقان املعلم ملْثِل تلك املهارات اللْفظيَّة وجودة احلوار الصفِّي، 
 Professional Standards فأدرجه كأحد أهم معايريه لتدريس الرِّياِضيات( املعايري املهنية لتدريس الرِّياِضيات
NCTM. 1991( )for the teaching of Mathematics(، ومن خالل البحث احلايل مَتَّ حتديد 
األداءات اللْفظيَّة ملعلم الرِّياِضيات، واملنمِّية لبعض مهارات التفكري الرِّياِضي لدى الطالب، مث الوقوف على 

مدى توافرها يف الواقع الصفي، وفحص عالقتها بتلك املهارات لدى الطالب.

ُم�ْسِكلة البحث: 
تِعدُّ النُُّظم الرتبويَّة احلديثة مهارات التفكري ناجًتا تعليميًّا مهمًّا، بل إنه يأيت يف أوَلويَّات نواتج التعلم اليت 
تتطلَّع إليها تلك النُُّظم، والدول اليت تتبناها، ولعل الدول العَربيَّة هتتم بتحسني خمرجاهتا التعليميَّة والرتبويَّة، 
ولذا ينبغي احلرَص على تطوير أساليب إعداد وتقدمي دروس مادة الرِّياِضيات؛ لتنمية مهارات التفكري الرِّياِضي 
لدى الطالب، خاصًة يف ظل ما كشفْت عنه الدِّراساُت ِمن تدنٍّ يف ُمْسَتوى هذه املهارات لديهم، كما يف 
دراسة يونس )1991( على طالب املرحلة اإلعدادية يف األردن، ودراسة حسن )1999( يف اململكة الَعَربيَّة 

تـََوسِّطة.
ُ
السُّعوديَّة على طالب املرحلة امل

أنواعها،  تعدُّد  على  التفكري  مهارات  بتنمية  لالهتمام  واضح  غياٌب  التطبيق  جمال  يف  املالحظ  ولكن 
أثبتته نتائُج عديد من الدِّراسات اليت دارْت حول ُمْسَتوى التفكري الرِّياِضي لدى طالب املنطقة العَربيَّة خاصة، 
مثل  عاملية،  مسابقاٍت  الطالب يف  من  َمن شاَرك  نتائج  عليه ضعُف  دلَّ  ِذْكُرها، كما  السابق  كالدِّراسات 
 )Test International of Mathematics and Science Study( املسابقة الدولية للعلوم والرِّياِضيات
TIMSS. 2003. 2007((. وبالنسبة للتفكري الرِّياِضي فقد أشار املفيت )2007( إىل أن الباحثني أجروا 

عدًدا قلياًل من البحوث اليت تناولته بالدراسة.
ومن جانٍب آخر، ففي دراسة البلوي )2010(، لتحديد أوَلويَّات البحث يف جمال تعليم وتعلم الرِّياِضيات 
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باململكة العَربيَّة السُّعوديَّة، جاء ِمن أبرز اجملاالت تقومي تعليم وتعلم الرِّياِضيات، وتدريس الرِّياِضيات، وتعلم 
أهم  والعلميَّة كأحد  املهنية  الرِّياِضيات  معلمي  مدى كفاءة  تقومي  جاء  عامة، كما  الرِّياِضيات، كمجاالت 

اجملاالت الفرعيَّة.
ومن ناحيٍة أخرى أيًضا، فإنَّ الفجوة بني التوقُّعات اليت تتفق مع وثيقة املبادئ واملعايري األمريكيَّة ملناهج 
الرِّياِضيات املدرسيةNCTM. 2000( 1(، وأداء الطالب الفعلي ال تزال عميقة، ومثلها الفجوة بني اجلانب 
النظري متمثاًل يف األهداف املوضوعة، واجلانب التطبيقي متمثاًل يف الواقع امليداين ما تزال كبرية، وهو األمر 
الذي أقرَّْته ندوة مناهج الرِّياِضيات والعلوم املطوَّرة )مشروع تطوير مناهج الرِّياِضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم 

العام بني النظرية والتطبيق، 1432هـ(.
إنَّ هذا كله يعكس احلاجة لتغيري ملحوٍظ يف أساليب التدريس الصَّفِّي، لكن النقطة األوىل للتغيري تكُمن 
والضعف يف  القوة  نقاط  ملعرفة  امليدان،  املعلِّمني يف  مُماَرسات  واقع  على  الوقوف  طريق  عن  التشخيص،  يف 
أدائهم الصَّفِّي، وحتديد مواضع اخللل متهيًدا لعالجها، وهبذا ميكن الُوُصول إىل رؤية واضحة مبنية على أسٍس 
علميَّة، ُتسهم يف حتسني السلوك الصَّفِّي ملعلم الرِّياِضيات، ومن مَث حتسني تعلم الطالب مبختلف جوانبه، ومنها 
مهارات التفكري الرِّياِضي، ويف هذا يذكر سالمة )1424هـ( أن أية حماولة جادة لتطوير تعليم وتعلم الرِّياِضيات، 
وتعديل اجتاهات الطالب حنو هذه املادة، ومن مَث حتسني مستواهم التحصيلي، ينبغي أن ترتكَز على دور ُمَعلِّم 

الرِّياِضيات، وأن تستند هذه احملاولُة على دراساٍت واعيٍة عن واقع هذا املعلم.
وبعد الزيارات امليدانية اهلادفة إىل ُمالمسة واقع تطبيق مناهج الرِّياِضيات احلالية، الحظت الباحثة تغيُـّرًا 
ملموًسا يف تفكري الطالبات؛ مما يُعطي أماًل مبستقبٍل أفضل لتعليم الرِّياِضيات باململكة العَربيَّة السُّعوديَّة، ويستلزم 
هتيئة الظروف التَّْدريسيَّة املشجعة لتلك اجلوانب، من بني تلك الظروف األداء اللَّْفِظي ملعلمة الرِّياِضيات، والذي 
ترى الباحثة أنَّ له دورًا كبريًا يف تنمية التفكري الرِّياِضي لدى الطالبة أو العكس، كما ترى – حسب مسحها 
- يف مقابل تلك األمَهِّيَّة ندرًة يف األحباث والدِّراسات اليت تركُِّز على جانب األداء اللَّْفِظي للمعلم، رغم كونه 

عنصرًا مهمًّا ومدجًما يف طُُرق التدريس املتنوِّعة، وبال استثناء.
كما الحظت الباحثة من خالل زيارات صفِّيَّة لعديٍد من زميالهتا يف جمال تعليم الرِّياِضيات، ضعًفا يف 
َعلِّمات، ممَّا يؤثِّر على 

ُ
، مبا يف ذلك التعبري من ِقَبل امل التعبري اللَّْفِظي عموًما، وبلغة الرِّياِضيات بشكٍل خاصٍّ

منهجية تفكري الطالبة رياضيًّا وحتصيلها، وهلذا حتددت ُمْشِكلة البحث يف معرفة عالقة األداء اللَّْفِظي ِلُمَعلَِّمة 

1  تقوم مناهج الرياضيات احلالية )سلسلة ماجروهيل( على معايري اجمللس القومي ملعلمي الرياضيات بالواليات 
.)NCTM( املتحدة األمريكية
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الرِّياِضيات مبهارات التفكري الرِّياِضي لدى طالباهتا.

هدف البحث:
هدف البحُث إىل الَكْشف عن نوع العالقة االْرتِباِطيَّة بني األداء اللَّْفِظي ِلُمَعلَِّمة الرِّياِضيات ومهارات 
التفكري الرِّياِضي )التعبري بالرموز، إدراك العالقات، االستقراء، االستنتاج، واحلدس( لدى طالبات الصف الثالث 

تـََوسِّط مبدينة الرياض.
ُ
امل

اأ�سئلة البحث:
سعى البحث إىل اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل:

الثالث  الرِّياِضي لدى طالبات الصف  التفكري  الرِّياِضيات مبهارات  َعلِّمات 
ُ
اللَّْفِظي مل ــ ما عالقه األداء 

تـََوسِّط يف مدينة الرياض؟
ُ
امل

ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية:
تـََوسِّط يف مدينة الرياض؟	 

ُ
َعلِّمات الرِّياِضيات للصف الثالث امل

ُ
ما ُمْسَتوى األداء اللَّْفِظي مل

تـََوسِّط يف مدينة الرياض؟	 
ُ
ما ُمْسَتوى أداء مهارات التفكري الرِّياِضي لدى طالبات الصف الثالث امل

الرِّياِضي لدى 	  التفكري  الرِّياِضيات ومهارات  ِلُمَعلَِّمة  اللَّْفِظي  العالقة االْرتِباِطيَّة بني األداء  ما نوع 
تـََوسِّط؟

ُ
طالبات الصف الثالث امل

َطَلحات البحث: ُم�سْ

 االأداء اللَّْفِظي للمعلم:
أداء املعلم هو »سلوك املعلِّم أثناء مواقف التدريس سواء داخل الفصل أو خارجه، ويالحظ أن هذا 
األداء هو الرتمجة اإلْجرائيَّة ملا يقوم به املعلُم ِمْن أفعاٍل، واْسرتاتِيجيَّات يف التدريس، أو يف إدارته للفصل، أو 
مسامهته يف األنشطة املدرسيَّة، أو غريها من األعمال أو األفعال اليت ميكن أن تسهم يف حتقيق تقدم يف تعلم 
املعلم »كل ما  أداء  الطالب« )وهيب، 2002، ص 757؛ شحاتة والنجار، 2003، ص 29(. ويشمل 
يقوله، ويفعله يف أثناء املوقف التعليمي، وما يتصل به على حنٍو ُمباشٍر، أو غري مباشر؛ مثل: إدارة الفصل، 
 Verbal( ُّكما يعرَّف األداُء اللغوي .)واإللقاء، وتوجيه األسئلة، وختطيط النشاط« )صاحل، 1999، ص 11
Performance( بـ: »قدرة الفرد على األداء اللغوي الصحيح قراءًة وكتابًة وحتدثًا وتعبريًا« )اللقاين واجلمل، 
2003، ص 21(. أما التفاعل اللَّْفِظي فهو »أنواع الكالم شائعة االستخدام يف الفصل« )حممد، 1991، 
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ص 15(.
لذا عّرف األداء اللَّْفِظي يف البحث بأنه كل ما يصدر عن املعلِّمة أثناء املوقف التدريسي من ألفاظ 
الَحَظة املعدَّة هلذا الغرض 

ُ
منطوقة، تتعلَّق أو ال تتعلَّق باملادة الدراسيَّة، وميكن قياس مستواه من خالل بطاقة امل

)من ِقَبل الباحثة(.
التفكري الّرِياِضي:- 1

واستخالص  الفرضيَّات،  بناء  على  القدرة  يعين   )Mathematical Thinking( الّرِياِضي  التفكري 
النتائج، وحماكمتها باستخدام خصائص وعالقات وروابط رياضيَّة )NCTM. 2000(. وهو »عملية حبث 
عن معىن يف موقف أو خربة ُمرتبط بسياٍق رياضي؛ أي إنه تفكري يف جمال الرِّياِضيات؛ حيث تتَمثَّل عناصر أو 
مكونات املوقف أو اخلربة يف أعداد أو رموز أو أشكال أو مفاهيم رياضيَّة« )أبو زينة وعبابنة، 2007، ص 
ْشِكالت باستخدام مهارات بعينها 

ُ
274(. وهو أيًضا »نشاط عقليٌّ خاصٌّ بدراسة الرِّياِضيات، هبدف حل امل
من التفكري الرِّياِضي، وفق ما يتطلبه املوقُف« )إبراهيم، 2009، ص 16(.

ويف هذا البحث، التفكري الّرِياِضي هو العمليات العقليَّة اليت تقوم هبا الطالبُة حلل مسائل الرِّياِضيات، 
االستنتاج،  االستقراء،  العالقات،  إدراك  بالرموز،  التعبري  التالية:  املهارات  تنفيذ  على  قدرهتا  يف  تتَمثَّل  واليت 
الرِّياِضي )من إعداد  التفكري  الطالبُة يف اختبار مهارات  اليت حتصل عليها  بالدرجة  واحلدس، وتُقاس مهاراته 

الباحثة(.
كما ُعرِّفت هذه املهارات إجرائيًّا كما يلي:

مهارة التعبري بالرموز Symbolism: قدرة الطالبة على حتويل األفكار الرياضيَّة من الصورة اللْفظيَّة إىل 
الصورة الرَّمزيَّة أو العكس، وتُقاس بالدرجة اليت حتصل عليها الطالبُة يف أسئلة هذه املهارة الواردة باختبار مهارات 

التفكري الرِّياِضي )من إعداد الباحثة(.
استخالص واستخدام  الطالبة على  قدرة   :Identifying Relationships العالقات  إدراك  مهارة 
العالقات املتضمنة بني األفكار الرياضيَّة، وتُقاس بالدرجة اليت حتصل عليها الطالبُة يف أسئلة هذه املهارة الواردة 

باختبار مهارات التفكري الرِّياِضي )من إعداد الباحثة(.
مهارة الستقراء Induction: قدرة الطالبة على الُوُصول إىل حالة عامة ِمن بعض األمثلة أو احلاالت 
اخلاصة، وتقاس بالدرجة اليت حتصل عليها الطالبُة يف أسئلة هذه املهارة الواردة باختبار مهارات التفكري الرِّياِضي 

)من إعداد الباحثة(.
مهارة الستنتاج Deduction: قدرة الطالبة على تطبيق القاعدة الرياضيَّة العامة على احلالة اخلاصة اليت 
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تنطبق عليها، وتُقاس بالدرجة اليت حتصل عليها الطالبة يف أسئلة هذه املهارة الواردة يف اختبار مهارات التفكري 
الرِّياِضي )من إعداد الباحثة(.

مهارة احلدس Intuition: قدرة الطالبة على التنبؤ بنتيجة حمتملة أو تقريبية للموقف الرِّياِضي، وتقاس 
بالدَرجة اليت حتصل عليها الطالبُة يف أسئلة هذه املهارة الواردة باختبار مهارات التفكري الرِّياِضي )من إعداد 

الباحثة(.

اإجراءات البحث:
منهج البحث:

اتّبع البحث املنهج الوصفي االرتباطي، ملالءمته هلدف البحث وأسئلته وطبيعته.
جمتمع البحث:

• تـََوسِّط يف املدارس احلكوميَّة مبدينة الرياض، التابعة لوزارة الرتبية 	-
ُ
مجيع ُمَعلِّمات الرياضيَّات للصف الثالث امل

والتعليم يف اململكة العَربيَّة السُّعوديَّة للعام الدراسي 1432- 1433هـ، والبالغ عددهن حوايل )262( 
معلمة، حسب ِإْحصائيَّة عام 1431- 1432هـ )آخر ِإْحصائيَّة(.

تـََوسِّط مبدينة الرياض للعام الدراسي 1432- 1433هـ، والبالغ عددهن 	-•
ُ
مجيع طالبات الصف الثالث امل

)24711( طالبة، حسب ِإْحصائيَّة 1432- 1433هـ )آخر ِإْحصائيَّة(.
         عينة البحث:

بالطريقة  الرياض )مشال، شرق، جنوب، غرب(  مبدينة  رئيسية  لكل جهة  تابعتني  اختيار مدرستني  مت 
العْشوائِيَّة الطبقية، وعليه تَكوَّنْت عيِـَّنُة البحث من التايل:

تـََوسِّط، مت اختيارهن عشوائيًّا حبيث 	 
ُ
عينة من املَُعلِّمات: عددهن )8( ُمَعلِّمات رياضيَّات للصف الثالث امل

يتوزعن يف )8( مدارس حكوميَّة مبدينة الرياض، تابعة ألربعة من مكاتب اإلشراف الرتبوي مبدينة الرياض 
)مشال، هنضة )شرق(، جنوب، بديعة )غرب((، حبيث تتوزع جغرافيًّا على اجلهات الرئيسية األربعة ملدينة 

الرياض، وبواقع مدرستان لكل مكتب.
تـََوسِّط مبدينة الرياض، والاليت تقوم بتدريسهن عينة 	 

ُ
عينة من الطالبات: تضمنت طالبات الصف الثالث امل

َعلِّمات، حيث مت اختيار فصاًل دراسيًّا واحًدا من الفصول الدراسيَّة اليت تدرسها كل معلمة 
ُ
البحث من امل

عشوائيًّا، وهبذا بلغ إمجايل عدد طالبات العينة )189( طالبة، وذلك بعد استبعاد الطالبات الغائبات.

اأدوات البحث:
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لإلجابة عن أسئلة البحث، مت إعداد األداتني التاليتني من قبل الباحثة:
َعلِّمات الرياضيَّات يف جمال تنمية مهارات التفكري الرياضي.

ُ
2- بطاقة مالحظة األداء اللَّْفِظي مل

تـََوسِّط.
ُ
3- اختبار مهارات التفكري الرِّياِضي لطالبات الصف الثالث امل

نتائج البحث:
: بالنسبة ألداء ُمَعلِّمات الرياضيَّات )عينة البحث( يف جمال تنمية مهارات التفكري الّرِياِضي: أولاً

مهارات  بتنمية  تـََعلَِّقة 
ُ
وامل الفرعيَّة  للمَؤشِّرات  للمعلمات  الفعلي  اللَّْفِظي  األداء  ُمْسَتوى  على  وللتعرُّف 

التفكري الرِّياِضي اخلمس - اليت تناوهلا البحث - تتناول الباحثة فيما يلي. األداء اللَّْفِظي للُمَعلِّمات على كل 
تـََعلَِّقة بذلك، مت استخدام األسلوب التايل لتحديد ُمْسَتوى 

ُ
مهارة على حدة، ومن أجل تسهيل تفسري النتائج امل

األداء، مث تصنيفه:
مت حساب النسبة املَِئويَّة اليت متثِّل ُمْسَتوى األداء باستخدام املعادلة التالية:	 

تـََوسِّط الكلي( × 100 ،
ُ
ُمْسَتوى األداء = )متوسط األداء ÷ امل

تـََوسِّط الكلي = 3 )وفًقا ألسلوب التقدير الكمي ملستوى األداء، املتبع يف بطاقة املالحظة(.
ُ
علًما بأن امل

التايل 	  باجلدول  املوضحة  الفئات  اعتبار  مت  فيه؛  تقع  الذي  املدى  حسب  األداء  مستويات  لتصنيف 
)عساس، 2007(:

جدول )1(
فئات ُم�ْسَتوى االأداء

ت�سنيف ُم�ْسَت�ى الأداءمدى الفئة

ات
لفئ

ا

ممتاز٪90 - ٪100
ا٪80 - ٪89.99 جيد جدًّ
جيد٪70 - ٪79.99
مقب�ل٪60 - ٪69.99

�سعيفاأقل من ٪60

تـََعلَِّقة مبهارة التعبري عن الرموز. مت حساب 
ُ
للتعرُّف على ُمْسَتوى األداء اللَّْفِظي للُمَعلِّمات على املَؤشِّرات امل  

تـََوسِّط احلسايب واالحنراف املعياري وكذلك ُمْسَتوى أداء ُمَعلِّمات الرياضيَّات الكلي على هذا اجلانب. ومت 
ُ
امل

التوصُّل إىل النتائج املوضحة يف اجلدول )2( التايل:
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جدول )2(
ا( ط احل�سابي واالنحراف املعياري وُم�ْسَتوى االأداء اللَّْفِظي للُمَعلِّمات )مرتًبا تناُزليًّ املَُتَو�سِّ

رات املَُتَعلَِّقة بالتعبري بالرموز على املوؤَ�سِّ
رقم 

راتالعبارة ط امل�ؤَ�سِّ املَُتَ��سِّ
احل�سابي

النحراف 
ُم�ْسَت�ى الأداءاملعياري

ة اأ� العك�ض5 ة اإىل �س�رة رمزيَّ 95.83 ٪2.8750.33حت�ل العبارة اللْفظيَّ

ة اأ� الرمزيَّة قراءة 1 ة اللْفظيَّ تقراأ العبارة الريا�سيَّ
83.33 ٪2.500.50جيدة ��سحيحة

َطَلحات اأ� الرم�ز ال�اردة بالعبارة 3 حتدد املُ�سْ
83.33 ٪2.500.70الريا�سيَّة

ات 4 ت�سجع الطالبات على حتديد العالقة بني ُمتَغريِّ
70.83 ٪2.1250.59العبارة الريا�سيَّة

ت�سجع الطالبات على قراءة العبارة الريا�سيَّة 2
ة اأ� الرمزيَّة قراءة جيدة ��سحيحة 54.16 ٪1.6250.48اللْفظيَّ

77.5 ٪-2.325املجم�ع الكلي

تـََعلَِّقة بالتعبري 
ُ
َعلِّمات على املَؤشِّرات امل

ُ
ومبراجعة النتائج املوضحة يف اجلدول )2(، يتضح تباين ُمْسَتوى أداء امل

بالرموز، حيث تراوح بني )54.16%( وهو ُمْسَتوى ضعيف، على املؤشر )تشجع الطالبات على قراءة العبارة 
الرياضيَّة اللْفظيَّة أو الرمزيَّة قراءة جيدة وصحيحة( و)95.83%( وهو ُمْسَتوى ممتاز، على املؤشر )حتول العبارة 
اللْفظيَّة إىل صورة رمزيَّة أو العكس(، ومن املالحظ أن املؤشر اخلاص بقراءة املعلمة العبارة الرياضيَّة اللْفظيَّة أو 
ا نسبته )83.33(، متخالًفا بذلك مع املؤشر اخلاص بقراءة الطالبات  الرمزيَّة حصل على ُمْسَتوى أداء جيد جدًّ
احلسايب  تـََوسِّط 

ُ
بامل يـَتـََعلَّق  فيما  أما  املَؤشِّرات،  بني  أداء  ُمْسَتوى  والذي حصل على أضعف  الرياضيَّة  للعبارة 

للمجموع الكلي لتلك املَؤشِّرات فقد بلغ )11.625( درجة. وبنسبة مئوية )77.5%(، وهذا يعين أن ُمَعلِّمات 
تـََعلَِّقة بتنمية مهارة التعبري بالرموز مبُْسَتوى أداء جيد.

ُ
العينة يؤدين املَؤشِّرات امل

َعلِّمات ميارْسَن تنمية مهارة 
ُ
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة اليامي )2012(، واليت أظهرْت أن امل

التعبري بالرموز مبُْسَتوى متوسط، بينما ختتلف مع نتيجة دراسة احلريب )2008(، اليت أظهرْت ضعف امتالك 
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معلمي الرياضيَّات ملهارة التعبري بالرموز، ورمبا يكون هذا االختالف ناجًتا عن اختالف املرحلة الدراسيَّة، حيث 
التجريد،  املتَوسِّطة، كبدايٍة لالنتقال إىل  بالرموز مطلًبا أساسيًّا يف حمتوى رياضيَّات املرحلة  التعبري  تعّد مهارة 
بينما ال يهتم به معلمو املرحلة الثانَويَّة كثريًا، باعتباره خربًة أبسط من ُمْسَتوى تلك املرحلة. ومن ناحيٍة أخرى، 
َعلِّمات حيِرْصن على قراءة العبارة الرياضيَّة اللْفظيَّة أو الرمزيَّة قراءة 

ُ
أظهرت نتائج تطبيق بطاقة املالحظة أن امل

جيدة وصحيحة، بينما ال يشجعن الطالبات على ذلك، وميكن أن يُعزى ذلك إىل ما لوحظ من احنصار أغلب 
َعلِّمات يف طريقة التدريس التقليدية، واملعتمدة بالدرجة األوىل على اإللقاء ِمن جانب املعلمة، وعدم انتقاهلن 

ُ
امل

إىل التدريس املتمحور حول الطالبة.
تـََعلَِّقة مبهارة إدراك العالقات. مت حساب 

ُ
اللَّْفِظي للُمَعلِّمات على املَؤشِّرات امل ــ للتعرف على ُمْسَتوى األداء 

تـََوسِّط احلسايب واالحنراف املعياري وكذلك ُمْسَتوى أداء ُمَعلِّمات الرياضيَّات الكلي على هذا اجلانب. ومت 
ُ
امل

التوصُّل إىل النتائج املوضحة يف اجلدول )3( التايل:
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جدول )3(
ا( ط احل�سابي واالنحراف املعياري وُم�ْسَتوى االأداء اللَّْفِظي للُمَعلِّمات )مرتًبا تناُزليًّ املَُتَو�سِّ

على املهارات املَُتَعلَِّقة باإدراك العالقات
رقم 
تـََوسِّط املَؤشِّراتالعبارة

ُ
امل

احلسايب
االحنراف 
ُمْسَتوى األداءاملعياري

87.50 %2.6250.48تربط التعلُّم السابق بالالحق1
79.16 %2.3750.69تبني مدلول كل مصطلح أو رمز رياضي3

5
تشجع الطالبات على استخدام 

العالقات الرياضيَّة للوصول إىل املطلوب 
مع التربير

2.1250.78% 70.83

تشجع الطالبات على استنتاج العالقات 4
66.6 %20.86بني ُمَكوِّنات املواقف الرياضيَّة املختلفة

تطلب من الطالبات حتديد املعطى 2
50 %1.501.00واملطلوب يف املوقف الرِّياِضي

70.83 %-2.125اجملموع الكلي
تـََعلَِّقة بإدراك 

ُ
َعلِّمات على املَؤشِّرات امل

ُ
ومبراجعة النتائج املوضحة يف اجلدول )3(، يتضح تباين ُمْسَتوى أداء امل

املعطى  حتديد  الطالبات  من  )تطلب  املؤشر  على   )%50( أداء ضعيف  ُمْسَتوى  بني  تراَوح  وقد  العالقات، 
واملطلوب يف املوقف الرِّياِضي( وُمْسَتوى أداء جيد جدًّا )87.5%( على املؤشر )تربط التعلُّم السابق بالالحق(. 
تـََوسِّط احلسايب للمجموع الكلي لتلك املَؤشِّرات فقد بلغ )10.625( درجة. وبنسبة مئوية 

ُ
أما فيما يـَتـََعلَّق بامل

تـََعلَِّقة بتنمية مهارة إدراك العالقات مبُْسَتوى أداء 
ُ
)70.83%(، وهذا يعين أن ُمَعلِّمات العينة يؤدين املَؤشِّرات امل

جيد. كما ظهر املؤشر املتعلق بربط التعلُّم السابق بالالحق يف أداء ُمَعلِّمات الرياضيَّات بأعلى ُمْسَتوى أداء 
بني املَؤشِّرات وهو جيد جدًّا، وختتلف هذه النتيجة عن نتيجة دراسة احلريب )2008(، اليت أفادْت ضعف 
َعلِّمات على مهارة 

ُ
امتالك معلمي الرياضيَّات ملهارة إدراك العالقات، وقد يكون االرتفاع يف ُمْسَتوى أداء امل

إدراك العالقات، عما ورد يف تلك الدِّراَسة من ضعيف إىل جيد، عائًدا إىل تأثري ُمَقرَّرات الرياضيَّات احلالية، 
مبا يف ذلك أدلة املعلم، واليت تركز على توضيح الرتابطات بني دروس الرياضيات، وعلى تنمية مهارات التفكري 

الرِّياِضي بشكٍل عام، ومنها مهارة إدراك العالقات، خبالف املقررات السابقة.



122
الريا�سيات �تطبيقاتها يف التعليم العام . العدد الثالث   3-5 رجب 1434هـ �امل�افق 13-15 ماي� 2013م

اجلمعية ال�سع�دية للعل�م الريا�سية " ج�سر"

• مت حساب 	 االستقراء.  مبهارة  تـََعلَِّقة 
ُ
امل املَؤشِّرات  على  للُمَعلِّمات  اللَّْفِظي  األداء  ُمْسَتوى  على  وللتعرُّف 

تـََوسِّط احلسايب واالحنراف املعياري، وكذلك ُمْسَتوى أداء ُمَعلِّمات الرياضيَّات الكلي على هذا اجلانب، 
ُ
امل

ومت التوصُّل إىل النتائج املوضحة يف اجلدول )4( التايل:
جدول )4(

ا( ط احل�سابي واالنحراف املعياري وُم�ْسَتوى االأداء اللَّْفِظي للُمَعلِّمات )مرتًبا تناُزليًّ املَُتَو�سِّ
رات املَُتَعلَِّقة باال�ستقراء على املوؤَ�سِّ

قم 
ر

ارة
لعب

ا

رات ط امل�ؤَ�سِّ املَُتَ��سِّ
احل�سابي

النحراف 
ُم�ْسَت�ى الأداءاملعياري

ت�س�غ حالة عامة تنطبق عليها احلالت 4
70.83 ٪2.1250.59اخلا�سة

تطرح اأمثلة متعددة للحالت اخلا�سة على 1
مة ة املَُقدِّ 33،3 ٪1.000.70القاعدة الريا�سيَّ

ت�سجع الطالبات على ا�ستخال�ض اخلا�سية 3
25 ٪0.750.66امل�سرتكة للحالت اخلا�سة

متنح الطالبات فر�سة التعبري عن القاعدة 5
ة بلغتهن الريا�سيَّة اخلا�سة 25 ٪0.750.82الريا�سيَّ

تطلب من الطالبات تقدمي حالت خا�سة اأخرى 2
8.33 ٪0.250.43مناظرة )منتمية(

32.5 ٪-0.975املجم�ع الكلي

تـََعلَِّقة 
ُ
امل ملَؤشِّرات  َعلِّمات على 

ُ
امل أداء  ُمْسَتوى  يتضح تدين  املوضحة يف اجلدول )4(،  النتائج  ومبراجعة 

من )%35(.  وأقل  املَؤشِّرات ضعيًفا  على مجيع  َعلِّمات 
ُ
امل أداء  ُمْسَتوى  عامة. حيث كان  بصفة  باالستقراء 

باستثناء املؤشر الرابع والذي يـَتـََعلَّق بصياغة حالة عامة تنطبق عليها احلاالت اخلاصة، حيث بلغ ُمْسَتوى األداء 
)70.83%( ويعترب ُمْسَتوى جيد، ويالحظ أن املؤشر الذي يـَتـََعلَّق بطلب تقدمي حاالت خاصة أخرى من 
تـََوسِّط احلسايب للمجموع الكلي لتلك 

ُ
الطالبات، حاز أقل ُمْسَتوى أداء بنسبة )8.33%(، أما فيما يـَتـََعلَّق بامل

املَؤشِّرات فقد بلغ )4.875( درجة. وبنسبة مئوية )32.5%(. وتعد هذه النسبة أقل النَِّسب بني املَؤشِّرات 
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َعلِّمات.
ُ
املختلفة، كما تعرب عن ُمْسَتوى أداء ضعيف ملهارة االستقراء، مما يشري إىل ندرة ممارستها من قبل امل

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة احلريب )2008( اليت أظهرت ضعف املعلِّمني يف تنمية مهارة االستقراء، 
َعلِّمات ميارسن تنمية مهارة االستدالل2 

ُ
إال أهنا ختتلف مع نتيجة دراسة اليامي )2012( واليت أظهرْت أن امل

مبُْسَتوى متوسط، وتعزو الباحثة هذا االختالف إىل تأثري مُماَرسات تنمية مهارة االستنتاج )االستنباط(، وخاصة 
اليامي  دراسة  يف  االستدالل  بعد  على  إجيابيًّا  تأثريًا  جديدة،  حاالٍت  على  العالقات  بتطبيق  اخلاص  املؤشر 
بعٍد  بعضهما يف  مع  واالستنتاج  االستقراء  مهاريت  يدمج  بشكٍل  االستدالل  مهارة  تناولت  واليت   ،)2012(
واحد، كما تتعارض مع ما أشارْت إليه دراسة املقاطي )1429هـ( بأن مهارة االستقراء مهمة بدرجة عالية 
َعلِّمات 

ُ
بالنسبة لطالبات املرحلة املتَوسِّطة، من وجهة نظر ُمَعلِّماهتن، وقد يعين هذا التعارض أن معتقدات امل

حول مهارة االستقراء مَل تؤثْر على أدائهن داخل غرفة الصف، أما املؤشر )تصوغ حالة عامة تنطبق عليها 
احلاالت اخلاصة( فقد حصل على ُمْسَتوى أداء جيد، خمالًفا بذلك مجيع املَؤشِّرات األخرى ملهارة االستقراء.

تـََوسِّط 
ُ
تـََعلَِّقة مبهارة االستنتاج. مت حساب امل

ُ
	 وللتعرف على ُمْسَتوى األداء اللَّْفِظي للُمَعلِّمات على املَؤشِّرات امل

احلسايب واالحنراف املعياري، وكذلك ُمْسَتوى أداء ُمَعلِّمات الرياضيَّات على هذا اجلانب، ومت التوصُّل إىل النتائج 
املوضحة يف اجلدول )5( التايل:

جدول )5(
ا( ط احل�سابي واالنحراف املعياري وُم�ْسَتوى االأداء اللَّْفِظي للُمَعلِّمات )مرتًبا تناُزليًّ املَُتَو�سِّ

رات املَُتَعلَِّقة باال�ستنتاج على املوؤَ�سِّ
قم 

ر
ارة

لعب
ا

رات ط امل�ؤَ�سِّ املَُتَ��سِّ
احل�سابي

النحراف 
ُم�ْسَت�ى الأداءاملعياري

100 ٪�سفر3تطبق القاعدة الريا�سيَّة على بع�ض احلالت الفْرديَّة4
87.50 ٪2.6250.69حتلل احلالت اخلا�سة يف �س�ء احلالة العامة )القاعدة(2

حتث الطالبات على التمييز بني املعل�مات ال�سحيحة 3
83.33 ٪2.500.70�اخلاطئة

70.83 ٪2.1250.59تف�سر القاعدة اأ� النتيجة )احلالة العامة(1

85.41 ٪-2.5625املجم�ع الكلي

2 مسيت مهارة االستنتاج يف تلك الدراسة )االستنباط(، وكذلك األمر يف دراسة املقاطي )1429هـ(، ودراسة احلريب 
.)2008(
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تـََعلَِّقة 
ُ
َعلِّمات على املَؤشِّرات امل

ُ
ومبراجعة النتائج املوضحة يف اجلدول )5(، يتَِّضح ارتفاع ُمْسَتوى أداء امل

َعلِّمات على مجيع املَؤشِّرات أكثر من )70%(، وكان أقل 
ُ
باالستنتاج بصفٍة عامة. حيث كان ُمْسَتوى أداء امل

النتيجة )احلالة العامة( )70.83%(. بينما كان  ُمْسَتوى أداء على املؤشر األول واملتعلق بتفسري القاعدة أو 
يـَتـََعلَّق  فيما  أما  الفْرديَّة،  الرياضيَّة على بعض احلاالت  القاعدة  بتطبيق  الرابع واملتعلق  املؤشر  )100%( على 
تـََوسِّط احلسايب للمجموع الكلي لتلك املَؤشِّرات فقد بلغ )10.25( درجة. وبنسبة مئوية )%85.41(. 

ُ
بامل

وتعد هذه النسبة أعلى النَِّسب بني املهارات الفرعيَّة املختلفة للتفكري الرِّياِضي، كما تدل على ُمْسَتوى أداء 
جيد جدًّا.

الرِّياِضي األخرى، مما يدل على كثرة ممارسة مهارة  التفكري  أداء بني مهارات  ُمْسَتوى  وكان هذا أعلى 
االستنتاج أثناء حصص الرياضيَّات، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة اليامي )2012( من حيُث ممارسُة 
َعلِّمات لتنمية مهارة االستدالل )االستقراء واالستنتاج( مبُْسَتوى متوسط، لكنها ختتلف مع نتيجة دراسة احلريب 

ُ
امل

)2008( اليت أظهرْت ضعف املعلِّمني يف ممارسة مهارة االستنتاج، ورمبا يعود ذلك االختالف إىل اختالف 
َُقرَّرات احلالية حيث تؤكُد على مهارة االستنتاج، من خالل طريقة عرض الدروس بإيراد القاعدة الرياضيَّة 

بنية امل
َعلِّمات على 

ُ
امل التمارين، ويف تركيز  التطبيقية عليها، عالوًة على كثرة تلك  التمارين  التوضيحية مث  مث األمثلة 

مهارة االستنتاج، وكثرة ممارستهن هلا تأكيد ملا ذكرته جارنر Garner من أن معظم املعلِّمني يبدؤون بتدريس 
األمناط  البحث عن  ب على  الطُّالَّ القواعد، على حساب تشجيع  تلك  يطبقون  ب  الطُّالَّ القواعد، مث جعل 

والعالقات وصياغة القواعد بأنفسهم )جارنر، 2008(.
تـََوسِّط 

ُ
تـََعلَِّقة مبهارة احلدس. مت حساب امل

ُ
	 وللتعرف على ُمْسَتوى األداء اللَّْفِظي للُمَعلِّمات على املَؤشِّرات امل

احلسايب واالحنراف املعياري، وكذلك ُمْسَتوى أداء ُمَعلِّمات الرياضيَّات على هذا اجلانب، وفًقا لنفس اإلجراءات 
السابقة. ومت التوصُّل إىل النتائج املوضحة
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جدول )6(
ا( ط احل�سابي واالنحراف املعياري وُم�ْسَتوى االأداء اللَّْفِظي للُمَعلِّمات )مرتًبا تناُزليًّ املَُتَو�سِّ

رات املَُتَعلَِّقة باحلد�ص على املوؤَ�سِّ

قم 
ر

ارة
لعب

ا

رات ط امل�ؤَ�سِّ املَُتَ��سِّ
احل�سابي

النحراف 
ُم�ْسَت�ى الأداءاملعياري

100 ٪�سفر3تتقبل تخمينات الطالبات اأيًّا كانت3
29.16 ٪0.8750.92ت�سعر الطالبات بالأمان النف�سي1
16.66 ٪0.500.71تطرح اأ�سئلة لت�سكيل تخمني م�ّجه2
مة منهن4 8.33 ٪0.250.43تطلب من الطالبات تربير التخمينات املَُقدِّ
8.33 ٪0.250.43متنح الطالبات فر�سة مناق�سة تخمينات زميالتهن5

32.50 ٪-0.975املجم�ع الكلي

تـََعلَِّقة 
ُ
َعلِّمات على املَؤشِّرات امل

ُ
ومبراجعة النتائج املوضحة يف اجلدول )6(، يتَِّضح تدين ُمْسَتوى أداء امل  

َعلِّمات على مجيع املَؤشِّرات ضعيًفا وأقل من )30%(. باستثناء 
ُ
باحلدس بصفٍة عامة. حيث كان ُمْسَتوى أداء امل

املؤشر الثالث والذي يـَتـََعلَّق بتقبل ختمينات الطالبات أيًّا كانت. حيث بلغ ُمْسَتوى أدائها )100%( وهي نسبة 
تعرب عن ُمْسَتوى أداء ممتاز، ومن املالحظ أن املؤشرين املتعلقني بتربير التخمينات ومنح فرصة ملناقشتها حصال 
على ُمْسَتوى أداء ضعيف بلغ )8.33%(، أما بالنسبة للمتوسط احلسايب للمجموع الكلي لتلك املَؤشِّرات فقد 
بلغ )4.875( درجة. وبنسبة مئوية )32.5%(. وهي نسبة تعرب عن ُمْسَتوى أداء ضعيف، وتعد أقل النَِّسب 

تـََعلَِّقة مبهارة االستقراء.
ُ
بني املَؤشِّرات املختلفة وبالتساوي مع ُمْسَتوى األداء اللَّْفِظي على املَؤشِّرات امل

َعلِّمات ال يشجعن ممارسة احلدس والتخمني الواعي، وتأيت هذه النتيجة رغم أن مجيع ُمَعلِّمات العينة 
ُ
أي إنَّ امل

يتميزن بتقبلهنَّ لتخمينات الطالبات وأفكارهن، حيث أدَّْين املؤشر اخلاص بذلك بنسبة كاملة ومبُْسَتوى أداء 
َعلِّمات ال يقابلن تلك التخمينات – يف حال وجودها - ال سيما الرديئة وغري املألوفة منها، 

ُ
ممتاز، أي إنَّ امل

بألفاظ رادعة؛ مما يدل على أن إغفال ممارسة مَؤشِّرات مهارة احلدس من ِقبل ُمَعلِّمات العينة، قد ال يكون 
متعمًدا، وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارْت إليه دراسة الصباغ )2003( من ضعف توظيف اْسرتاتِيجيَّات بناء 
َعلِّمات، وما أظهرته دراسة اليامي )2012( بأن ممارسة منح الطالبات 

ُ
التخمينات والتَحقُّق منها من ِقَبل امل

َعلِّمات 
ُ
فرصة مناقشة التخمينات حتققْت مبُْسَتوى ضعيف، وإن كانت ختتلف عنها من حيث إنَّ ُمْسَتوى أداء امل
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بإشعار  املتعلق  للمؤشر  وبالنسبة  تـََوسِّط. 
ُ
امل ْسَتوى 

ُ
امل وقع ضمن  الدِّراَسة،  تلك  والتخمني، يف  احلدس  ملهارة 

الطالبات باألمان النفسي، فرغم أمَهِّيَّة البيئة اآلمنة لصنع التخمينات، فإنَّ ممارسته من ِقَبل ُمَعلِّمات الرياضيَّات 
كانت نادرًة، حيث لوحظ أن معلمًة واحدة فقط من ُمَعلِّمات العينة، استخدمت عبارات مثل: يا مبدعة، يا 

عاملة، أثناء طرح األسئلة ومناقشة الطالبات.
تـََوسِّط 

ُ
	 وللتعرف على ُمْسَتوى األداء اللَّْفِظي للُمَعلِّمات على مَؤشِّرات املهارات اخلمس ككل. مت حساب امل

الَحَظة مبا يتضمنه من مَؤشِّرات 
ُ
احلسايب وُمْسَتوى أداء ُمَعلِّمات الرياضيَّات على كل حموٍر ِمن حماور بطاقة امل

لكل مهارة فرعيَّة من مهارات التفكري الرِّياِضي. ومت التوصُّل إىل النتائج املوضحة يف اجلدول )7( التايل:
جدول )7(

ا( ط احل�سابي وُم�ْسَتوى االأداء اللَّْفِظي للُمَعلِّمات )مرتًبا تناُزليًّ املَُتَو�سِّ
ي ككل يا�سِ رات مهارات التفكري الرِّ على موؤَ�سِّ

ط احل�سابياملهارات الفرعيَّةم ُم�ْسَت�ى الأداءاملَُتَ��سِّ
85.41 ٪2.5625ال�ستنتاج1
77.5 ٪2.325التعبري بالرم�ز2
70.83 ٪2.125اإدراك العالقات3
32.5 ٪0.975ال�ستقراء4
32.5 ٪0.975احلد�ض5

58.68 ٪8.9625املجم�ع الكلي

شكل )1(
ْسَتوى األداء اللَّْفِظي للُمَعلِّمات على مَؤشِّرات مهارات التفكري الرِّياِضي

ُ
خمطط بياين مل
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ومبراجعة النتائج املوضَّحة يف اجلدول )7( والشكل )1(، يتَِّضح تدين ُمْسَتوى األداء اللَّْفِظي للُمَعلِّمات 
لكل  احلسايب  تـََوسِّط 

ُ
امل بلغ  حيث  واحلدس؛  االستقراء  مهاريت  وهي  الفرعيَّة،  املهارات  بعض  مَؤشِّرات  على 

منهما )4.875( وبنسبة مئوية )32.5%( تعرب عن ُمْسَتوى أداء ضعيف، أما أعلى املهارات ممارسًة من ِقَبل 
تـََوسِّط احلسايب هلا )10.25( وبنسبة مئوية قدرها )%85.41( 

ُ
َعلِّمات، فكانْت مهارة االستنتاج حيث بلغ امل

ُ
امل

ا. تلْتها مهارة التعبري بالرموز مبتوسِّط حسايب قدره )11.625( وبنسبة مئوية  تُعربِّ عْن ُمْسَتوى أداء جيد جدًّ
)77.5%( متثل ُمْسَتوى أداء جيد،كما حازْت مهارة إدراك العالقات على ُمْسَتوى أداء جيد بلغْت نسبته 

.)%70.83(
أي أنه بالنسبة ملهارات التفكري الرِّياِضي ككل، أظهرت النتائج تدين ُمْسَتوى األداء اللَّْفِظي للُمَعلِّمات، يف 
جمال تنميتها؛ حيث كان ُمْسَتوى أداء ُمَعلِّمات العينة ملَؤشِّرات املهارات ككل ضعيًفا، كما كان أعلى ُمْسَتوى 
أداء من نصيب مهارة االستنتاج، تلْتها مهارة التعبري بالرموز، مث إدراك العالقات، فمهاريت االستقراء واحلدس 
َعلِّمات على مَؤشِّراهتما، وتأيت هذه النتيجة رغم أن املقررات احلالّية، 

ُ
كأضعف مهارتني من حيث ُمْسَتوى أداء امل

وحسب اطِّالع الباحثة عليها وتفحصها حملتواها، وحسب تأكيدات القائمني عليها أيًضا3، تركز على تنمية 
مهارات التفكري الرِّياِضي. ورمبا يرجع ذلك لألسباب التالية:

تدريسها، عالوًة على  أساليب  وقلَّة خربهتنَّ يف  للُمَعلِّمات،  بالنسبة  احلالية  الرياضيَّات  ُمَقرَّرات  حداثة 
املوضوع  ذلك  وحول  عملية،  تطبيقية  بطريقة  خاصة  تدريسها،  اْسرتاتِيجيَّات  على  التدرُّب  لُفَرص  افتقارهن 
َعلِّمات إىل أهنن التحْقَن بدوراٍت تعريفية تتعلق باملقررات احلالية، ولكنها كانت قصرية املدة 

ُ
أشارْت مجيع امل

املقررة، كما أّكدن حاجتهن ملشاهدة  للكتب  تتعدَّ كوهنا توصيٍف  وسطحية وذات حمتوى نظري، حيث مل 
دروس تطبيقية للمقررات احلالية.

َعلِّمات بأمَهِّيَّة ممارسة مهارات التفكري الرِّياِضي على العموم، سواء بالنسبة للمعلمة أو الطالبة، 	•
ُ
قلة وعي امل

يوافق ما أوردته دراسة  الذي  املهارات كما أوضحن، األمر  بتلك  تنميتها، وعدم معرفتهن  وبطرق 
معلمي  معظم  لدى  الرِّياِضي  بالتفكري  باملقصود  هناك عدم وضوح  أنَّ  من  املشهراوي )1999(، 

الرياضيَّات، مما يعكس عدم الوضوح يف أساليب تنميته.
عدم وجود تدريب للُمَعلِّمات على ممارسة وتدريس مهارات التفكري الرِّياِضي، حيث مل تتلقَّ أيٌّ من 	•

ُمَعلِّمات العينة، حسب إفاداهتن، أية دورة للتعريف مبفهوم التفكري الرِّياِضي ومهاراته وسبل تنميتها 

3  د: ناصر العويشق، مدير تطوير تعليم الرياضيات بشركة العبيكان للتعليم، مكاملة هاتفية سبقت اإلشارة إليها يف 
الفصل األول من البحث.
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َُقرَّرات احلالية هتتم بتنمية مهارات التفكري 
لدى الطالبات من خالل تدريس الرياضيَّات، فرغم أن امل

َُقرَّرات أتى بطريقة غري شاملة لكافة عناصر املنهج املدرسي، حيث اقتصر 
الرِّياِضي، فإن تطوير تلك امل

ذلك التطوير على الكتب الدراسيَّة املقررة، وأغفل تدريب وتطوير قدرات ُمَعلِّمات الرياضيَّات على 
أساليب تدريسها.

َعلِّمات، وصرفا اهتمامهن من الرتكيز 	•
ُ
كثافة املقررات احلالية، وقصر وقت احلصة، أمران شكْت منهما امل

على خمرجات تعلم الرياضيَّات لدى الطالبات كمهارات التفكري الرياضي إىل االنشغال بإمتام املقرر.
•	 ،)NCTM( َعلِّمات مبعايري اجمللس القومي ملعلمي الرياضيَّات بالواليات املتحدة األمريكيَّة

ُ
قصور معرفة امل

َُقرَّرات احلالية، واليت تؤكِّد على التفكري الرِّياِضي مبهاراته املختلفة، وتؤكد ِمن جانٍب 
اليت تقوم عليها امل

َعلِّمات أهنن يسمعن للمرة األوىل هبذه 
ُ
آخر على أمَهِّيَّة احلوار الصَّفِّي الرِّياِضي؛ جيث أكدْت أغلب امل

املعايري، وقد يرتبط ذلك بنتائج دراسة الزهراين )1430هـ( اليت كشفْت عن ضعف ُمْسَتوى توافر 
املعايري املهنيَّة يف أداء معلمي الرياضيَّات، واعتربته ُمْسَتوى غري مقبول تربويًّا، كما أوصت بالعمل 

على األخذ مبفهوم املعايري.
التفكري  َعلِّمات على مَؤشِّرات مهارات 

ُ
امل أداء  ُمْسَتوى  تفاوتًا يف  أن هناك  املالحظ  زاويٍة أخرى، فمن  ومن 

الرِّياِضي، سواء باملقارنة بني مستويات أدائهن على املهارات املختلفة، أو بالنسبة ملستويات أدائهن للمَؤشِّرات 
داخل املهارة الواحدة، وقد يدل هذا التفاوت على أن ما أظهرْته نتائج البحث من متكن ِمن بعض مهارات 
بتلك  ووعي  دراية  ودومنا  عفوية،  بصورة  متَّ  وإمنا  لذاته،  مقصوًدا  أو  متعمًدا  يكون  ال  قد  الرِّياِضي،  التفكري 
املهارات، ورمبا كان ذلك من قبيل الصدفة، أو االعتياد على ممارسة مؤشٍر دون غريه، أو مهارٍة دون غريها، أو 
أنه جاء نتيجة لتأثري التطوير يف ُمَقرَّرات الرياضيَّات احلالية من حيث أسلوُب عرض احملتوى، وأسلوب معاجلته، 

واإليضاحات الواردة بدليل املعلمة.
َعلِّمات ِمن بعض مهارات التفكري الرِّياِضي دون بعضها اآلخر، مع 

ُ
وتتفق هذه النتيجة، من حيث متكن امل

َعلِّمات قد امتلكن بعض االْسرتاتِيجيَّات اليت تطور التفكري 
ُ
نتيجة دراسة الصباغ )2003(، واليت أفادت بأن امل

َعلِّمات يف جمال تنمية مهارات التفكري 
ُ
لدى الطالبات، وأخفقن يف بعضها، أما من حيث تدين ُمْسَتوى أداء امل

الرِّياِضي بوجٍه عام، فإن هذه النتيجة تتفق مع نتيجة كل من دراسة ميوبورن )1999Mewborn.(، واليت 
الرياضيَّات،  ، وطرق تدريس  ب املعلِّمني أظهروا اهتماًما ملحوظًا بسياق غرفة الصفِّ كشفت عن أن الطُّالَّ
ومهارات التفكري الرِّياِضي، واحملتوى الرِّياِضي، ولكن إىل حدٍّ قليل، ودراسة أبو اهليجاء )2004(، اليت انتهت 
إىل القول بأن توجه املعلِّمني لتنمية التفكري الرِّياِضي كان حْمُدوًدا، ودراسة احلريب )2008(، اليت كشفت عن 
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ضعف امتالك معلمي الرياضيَّات للمهارات الداعمة للتفكري الرِّياِضي. كما تتفق جزئيًّا مع نتائج دراسة اليامي 
أعلى  هلا، حيث كانت  َعلِّمات 

ُ
امل أداء  املهارات حسب  ترتيب  من حيث  معها  تتفق  أهنا  ذلك   ،)2012(

مهارات التفكري الرِّياِضي ممارسًة يف تلك الدِّراَسة مهارة االستدالل )متضّمنًة مهارة االستنتاج(، تلتها مهارة 
التعبري بالرموز، كما كانت مهارة احلدس والتخمني أدىن تلك املهارات، إال أهنا ختتلف مع نتائج تلك الدِّراَسة 
تـََوسِّط، كما ختتلف نتيجة هذا البحث من 

ُ
ْسَتوى امل

ُ
ْسَتوى العام للمهارات ككل، والذي وقع ضمن امل

ُ
يف امل

حيث ضعف األداء اللَّْفِظي للُمَعلِّمات مع نتيجة دراسة العنزي )2009(، واليت أظهرْت تنوع االستجابة على 
حماور االتصال اللَّْفِظي بني االستجابة بدرجة عالية ومتَوسِّطة بالنسبة ملعلمي الرياضيَّات.

ط )عينة البحث( على مهارات التفكري الّرِياِضي: ثانياًا: بالنسبة ألداء طالبات الصف الثالث املُتـََوسِّ
الثالث  الصف  الرِّياِضي لدى طالبات  التفكري  أداء مهارات  ُمْسَتوى  الثاين: »ما  السؤال  لإلجابة عن 
تـََوسِّط - عينة 

ُ
تـََوسِّط يف مدينة الرياض؟«، مت تطبيق اختبار التفكري الرِّياِضي على طالبات الصف الثالث امل

ُ
امل

البحث - وذلك للتعرف على ُمْسَتوى مهارات التفكري الرِّياِضي )التعبري بالرموز. إدراك العالقات. االستقراء. 
تـََوسِّط احلسايب واالحنراف املعياري، وكذلك ُمْسَتوى أداء الطالبات 

ُ
االستنتاج. واحلدس( لديهن. ومت حساب امل

ْسَتوى األداء 
ُ
على كل مهارة من املهارات احملددة سلًفا يف اختبار التفكري الرِّياِضي. كما مَتَّ اعتبار تصنيف مل

مماثل لذلك الذي اعتمد يف حالة ُمْسَتوى األداء اللَّْفِظي للُمَعلِّمات، واملوضح سابًقا باجلدول )1(. واجلدول 
)8( يوضح النتائج اليت مّت التوصُّل إليها.
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جدول )8(
ا( ط احل�سابي واالنحراف املعياري وُم�ْسَتوى اأداء الطالبات )مرتًبا تناُزليًّ املَُتَو�سِّ

ي يا�سِ على اختبار مهارات التفكري الرِّ

مهارات التفكري م
ي يا�سِ الرِّ

عدد 
اأعلى درجةاأدنى درجةالطالبات

ط املَُتَ��سِّ

احل�سابي

النحراف

املعياري
ُم�ْسَت�ى الأداء

التعبري بالرم�ز1

189

42.16 ٪62.531.38�سفر

39 ٪62.341.45�سفرال�ستنتاج2

37.16 ٪52.231.27�سفرال�ستقراء3

35.33 ٪52.121.23�سفراحلد�ض4

32.33 ٪51.941.22�سفراإدراك العالقات5

37.2 ٪18932511.164.46املجم�ع الكلي

شكل )2(
خمطط بياين ملُْسَتوى أداء الطالبات على مهارات التفكري الّرِياِضي

ومبراجعة النتائج املوضحة يف اجلدول )8( والشكل )2(، يتَِّضح تدين ُمْسَتوى أداء الطالبات على مجيع 
ُمْسَتوى أدائهن بني )32.33%( و)42.16%( وتعد تلك  الرِّياِضي. حيث تراوح  للتفكري  الفرعيَّة  املهارات 
النَِّسب ضعيفة. كما كانت مهارة التعبري بالرموز أعلى تلك املهارات. بينما كانت مهارة إدراك العالقات أدناها 
تـََوسِّط احلسايب للمجموع الكلي فقد بلغ )11.16( درجة وبنسبة مئوية قدرها 

ُ
على اإلطالق، وفيما يـَتـََعلَّق بامل
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)37.2%( تُعربِّ عْن ُمْسَتوى أداء ضعيف. مما يدل على تدٍن شديد يف ُمْسَتوى أداء طالبات الصف الثالث 
تـََوسِّط - عينة البحث - على مهارات التفكري الرِّياِضي املختلفة حمل البحث، سواء بالنسبة للمهارات ككل، 

ُ
امل

أو بالنسبة لكل مهارة على حدة، وأمكن ترتيب تلك املهارات بدًءا باألعلى على النحو التايل: التعبري بالرموز، 
االستنتاج، االستقراء، احلدس، إدراك العالقات.

وميكن أن يرجع سبب ذلك الضعف إىل املالحظات التالية، واليت الحظتها الباحثة، أو ذكرهتا ُمَعلِّمات 
العينة:
للُمَعلِّمات، وخاصًة بعد أن 	• اللَّْفِظي  الرِّياِضي يف األداء  التفكري  تنمية مهارات  ضعف ظهور مَؤشِّرات 

أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطيَّة موجبة بني أداء املعلمة وأداء الطالبات على بعض املهارات.
الالمباالة اليت أبدهتا بعض طالبات العينة أثناء تطبيق اختبار مهارات التفكري الرِّياِضي، وأثَّرت بالتايل سلًبا 	•

على ُمْسَتوى أداء الطالبات الكلي.
املبالغة يف استخدام اآللة احلاسبة، وشيوع هذه املمارسة يف أوساط الطالبات، عطَّلت حماوالت التفكري 	•

رياضيًّا لدى الطالبات، وضيَّعت عليهن الفرصة واحلاجة لذلك.
الدور 	• إغفال  تسبب يف  مما  الرياضيَّات،  تدريس موضوعات  واإللقاء يف  التلقني  استمرار سيادة طريقة 

اإلجيايب للطالبة، وحرمها فرصة تدريب قدراهتا العْقليَّة وممارسة مهارات التفكري الرِّياِضي.
انعدام تدريب ُمَعلِّمات الرياضيَّات يف جمال مهارات تدريس التفكري الرِّياِضي، األمر الذي انعكس على 	•

ُمْسَتوى تلك املهارات لديهن ولدى طالباهتن.
ب   وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة املشهراوي )1999(، اليت كشفْت عن أن هناك ضعًفا عامًّا لدى الطُّالَّ
يف التفكري الرِّياِضي، ظهر واضًحا من الدرجات اليت حصلوا عليها يف اختبار التفكري الرِّياِضي املطبق يف تلك 
مهارات  العبسي )2008(، حيث كانت  دراسة  نتيجة  مع  املهارات  ترتيب  بينما ختتلف يف  قـَْبليًّا،  الدِّراَسة 
ب يف تلك الدِّراَسة على النحو: التخمني، االستقراء، التعبري بالرموز، النمذجة،  التفكري الرِّياِضي لدى الطُّالَّ
االستنتاج، التعميم. وتعلِّل الباحثة هذه االختالف باختالف البيئة ومنهج الرياضيات املطبق فيها واختالف 

املرحلة الدراسيَّة، حيث طُبِّقت تلك الدِّراَسة على طالب املرحلة االبتدائيَّة يف األردن.

ثالثاًا: بالنسبة للعالقة بني أداء املَُعلِّمات والطالبات على مهارات التفكري الّرِياِضي:
َعلِّمات الرياضيَّات ومهارات 

ُ
لإلجابة عن السؤال الثالث: »ما نوع العالقة االرتباطيَّة بني األداء اللَّْفِظي مل

تـََوسِّط ؟«. مت حساب معامل االرتباط لبريسون بني درجات 
ُ
التفكري الرِّياِضي لدى طالبات الصف الثالث امل
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الَحظَة. ودرجات الطالبات على اختبار مهارات التفكري الرِّياِضي )كل مهارة فرعيَّة 
ُ
َعلِّمات على بطاقة امل

ُ
امل

على حدة واملهارات ككل(. ومت التوصُّل إىل النتائج املوضحة يف اجلدول )9( التايل: 
جدول )9(

معامل االرتباط بني درجات املَُعلِّمات على بطاقة املاُلَحَظة ودرجات الطالبات على اختبار 
ي )كل مهارة فرعيَّة على حدة واملهارات ككل( يا�سِ مهارات التفكري الرِّ

نات التفكري م ُمَك�ِّ
ي يا�سِ الرِّ

التعبري 
بالرم�ز

اإدراك 
احلد�ضال�ستنتاجال�ستقراءالعالقات

املجم�ع 
الكلي 

)طالبات(
0.63*التعبري بالرم�ز1
-0.21اإدراك العالقات2
0.59*ال�ستقراء3
0.56*ال�ستنتاج4
0.34احلد�ض5

0.52*املجم�ع الكلي )ُمَعلِّمات(

* داّل إحصائيًّا عند ُمْسَتوى )0.05(.

 شكل )3(

َعلِّمات والطالبات على مهارات التفكري الرِّياِضي
ُ
ْسَتوى أداء امل

ُ
خمطط بياين مل
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ودالٍّ  موجب  ارتباط  معامل  وجود  يتَِّضح   ،)3( والشكل   )9( اجلدول  يف  املوضحة  النتائج  ومبراجعة 
الَحَظة ودرجات الطالبات على اختبار 

ُ
َعلِّمات على بطاقة امل

ُ
إحصائيًّا عند ُمْسَتوى )0.05( بني درجات امل

مهارات التفكري الرِّياِضي، وذلك يف املهارات الفرعيَّة التالية: التعبري بالرموز. االستقراء. واالستنتاج. مما يعين 
وجود عالقة طْرديَّة بينهما. أي إنه كلما زاد ُمْسَتوى ظهور مَؤشِّرات تلك املهارات )التعبري بالرموز، االستقراء، 
واالستنتاج( يف األداء اللَّْفِظي للمعلمة، زاد ُمْسَتوى تلك املهارات لدى الطالبات. وهذا يعين أن حتسُّن األداء 
اللَّْفِظي للمعلمة، واملتعلق بتنمية مهارات التعبري بالرموز واالستقراء واالستنتاج، قد حيسِّن تلك املهارات لدى 

الطالبات.
الَحَظة ودرجات 

ُ
َعلِّمات على بطاقة امل

ُ
كما يتَِّضح من اجلدول السابق عدم وجود عالقة بني درجات امل

الطالبات على اختبار مهارات التفكري الرِّياِضي، وذلك يف املهارتني الفرعيتـنَْي: إدراك العالقات واحلدس. حيث 
كانت قيمة معامل االرتباط )-0.21( و)0.34( على الرتتيب، وتلك القيم قليلة وتقرتب إىل حدٍّ ما من 
الصفر. حيث ينحصر معامل االرتباط بني )+1( و)-1(، وكلما اقرتبْت القيمة من الصفر انعدمت العالقة، 
واحلدس،  العالقات  إدراك  مهاريت  تنمية  جمال  للمعلمة يف  اللَّْفِظي  األداء  بني  عالقة  وجود  عدم  يعين  وهذا 
العالقات  إدراك  مبهاريت  واملتعلق  للمعلمة  اللَّْفِظي  األداء  إنَّ  أي:  الطالبات؛  لدى  املهارتني  هاتني  وُمْسَتوى 

واحلدس قد ال يؤثِّر بالضرورة يف ُمْسَتوى هاتني املهارتني لدى الطالبات.
ويالحظ كذلك أن قيمة معامل االرتباط اخلاصة مبهارة إدراك العالقات قيمة سالبة )-0.21(، وهذه 
تعد نتيجة غري منطقيَّة، ولكن الباحثة تعزو ذلك إىل عدم استجابة بعض طالبات العينة مع اختبار مهارات 
التفكري الرِّياِضي االستجابة اجليدة، حيث لوحظت الالمباالة على طالبات بعض مدارس العينة، وقد سبقت 

الَحَظة مطلع هذا الفصل.
ُ
اإلشارة إىل تلك امل

أما فيما يـَتـََعلَّق باملهارات ككل، فتشري النتائج املوضحة يف اجلدول )16( إىل وجود معامل ارتباط موجب 
الَحَظة واجملموع الكلي 

ُ
َعلِّمات على بطاقة امل

ُ
ودال إحصائيًّا وقيمته )0.52%(، بني اجملموع الكلي لدرجات امل

لدرجات الطالبات على اختبار مهارات التفكري الرِّياِضي؛ مما يعين أن العالقة طْرديَّة بينهما؛ أي إنَّ حتسَُّن األداء 
اللَّْفِظي للمعلمة بشكٍل عامٍّ قد يؤدِّي إىل حتسُّن يف مهارات التفكري الرِّياِضي ككل لدى الطالبات.

وميكن تفسري ما سبق على النحو التايل:
	 أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطيَّة موجبة بني أداء املَُعلِّمات وأداء الطالبات على مهارات التفكري 
الّرِياِضي بالنسبة للمهارات ككل، وكذلك بالنسبة ملهارات: التعبري بالرموز، الستقراء، والستنتاج. وتعزو 

الباحثة ذلك إىل التايل:
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إغفال ُمَعلِّمات العينة ملمارسة مهاريت إدراك العالقات واحلدس أو بعض مَؤشِّراهتما، بطريقة رمبا تكون 	•
غري مقصودة، دلَّ على ذلك ضعف ُمْسَتوى أدائهن على بعض أو كل مَؤشِّرات هاتني املهارتني، 
وتقليلهن من أمهيتهما كما اتَّضح مسبًقا، مما جعل ممارستهما من ِقَبل املعلمة والطالبة حتدث بصورة 

عْشوائِيَّة غري مدروسة، ومن مَث غري ُمرتاِبطة.
عدم وضوح إجراءات ممارسة هاتني املهارتني من خالل بنية كتاب الطالبة، ودليُل املعلمة - أوجد نوًعا من 	•

االعتماد على الذات يف ممارستهما، وفَصل من مث بني أداء املعلمة وأداء الطالبات اخلاص بذلك. وقد 
َعلِّمات عن هذا االنفصال بقوهلا: إنَّ هذا األمر هو شيٌء عائٌد للطالبة، أو اجتهاٌد 

ُ
ت إحدى امل عربَّ

شخصٌي منها، وكان ذلك عند مناقشتها حول أمَهِّيَّة حتديد املعطى واملطلوب من املسألة الرياضيَّة 
قبل البدء بالتفكري حبلها، وأيًضا عند احلديث عن طلب تقدمي حلول وأفكار أخرى من الطالبات.

أن  إىل  خلصْت  اليت   ،)  ;1980Becher( باتشار  دراسة  من  نتيجة كل  مع  النتيجة  هذه  وتتفق   
 2003Pape,( للسلوكيات والطراق التعليميَّة أمَهِّيًَّة كربى لتعليم الطالب تعليًما فاعاًل، ودراسة بيب وآخرين
et al.;( اليت أشارْت إىل أن هناك عوامل عديدة وضرورية لتنمية التفكري الرِّياِضي، والتعلم املنظم ذاتيًّا يف 
الصفوف اليت يتمُّ فيها تدريس الرياضيَّات يف املرحلة املتَوسِّطة من التعليم، ومنها: احلوار داخل غرفة الصف، 
وَعَمِليَّات  االستجواب  مهارات  بني  العالقة  لدراسة  هدفت  اليت   ،);2005Craig( دراسة كريج  وكذلك 
َعلِّم الصَّفِّي 

ُ
الفهم، وذلك لتنمية التفكري والتَّْحِصيل الرِّياِضيَّني، وأظهرْت نتائجها حتسًنا يف كل ِمن سلوك امل

ب الذين  املتعلق مبهارات االستجواب الَفعَّال، وُمْسَتوى التفكري الرِّياِضي، والتَّْحِصيل يف الرياضيَّات، لدى الطُّالَّ
يدرسون لدى املعلِّمني الذين مت تدريبهم، وأخريًا تتفق نتيجة وجود عالقة بني أداء معلمة الرياضيَّات اللَّْفِظي 
ومهارات التفكري الرِّياِضي لدى طالباهتا، مع نتيجة دراسة تريي وآخرين )2006Terry, et al.; (، واليت 
هدفْت إىل دراسة العالقة بني التفكري الرِّياِضي للطالب ونوع التفاُعل احلادث داخل الصف، وتوصلْت إىل أن 
التعقيد الزائد يف التفكري الرِّياِضي، الذي يتم التعبري عنه لدى الطالب يرتبط بأنواع التفاُعل اليت ميزت املناقشات 
ْشِكالت التقليدي، اإلعالن 

ُ
َُقرَّرات الدراسيَّة التقليدية، حل امل

داخل الصفوف الدراسية بني الثقافات األربعة )امل
عن االْسرتاتيجيَّة، االستفسار/ احلوار( داخل غرفة الصف.

	 أظهرت النتائج عدم وجود عالقة بني أداء املَُعلِّمات وأداء الطالبات على مهارات التفكري الّرِياِضي 
بالنسبة ملهاريت إدراك العالقات واحلدس. وتعزو الباحثة ذلك إىل التايل:
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إغفال ُمَعلِّمات العينة ملمارسة مهاريت إدراك العالقات واحلدس أو بعض مَؤشِّراهتما، بطريقة رمبا تكون 	•
غري مقصودة، دلَّ على ذلك ضعف ُمْسَتوى أدائهن على بعض أو كل مَؤشِّرات هاتني املهارتني، 
وتقليلهن من أمهيتهما كما اتَّضح مسبًقا، مما جعل ممارستهما من ِقَبل املعلمة والطالبة حتدث بصورة 

عْشوائِيَّة غري مدروسة، ومن مَث غري ُمرتاِبطة.
عدم وضوح إجراءات ممارسة هاتني املهارتني من خالل بنية كتاب الطالبة، ودليُل املعلمة - أوجد نوًعا من 	•

االعتماد على الذات يف ممارستهما، وفَصل من مث بني أداء املعلمة وأداء الطالبات اخلاص بذلك. وقد 
َعلِّمات عن هذا االنفصال بقوهلا: إنَّ هذا األمر هو شيٌء عائٌد للطالبة، أو اجتهاٌد 

ُ
ت إحدى امل عربَّ

شخصٌي منها، وكان ذلك عند مناقشتها حول أمَهِّيَّة حتديد املعطى واملطلوب من املسألة الرياضيَّة 
قبل البدء بالتفكري حبلها، وأيًضا عند احلديث عن طلب تقدمي حلول وأفكار أخرى من الطالبات.

ا�ستنتاجات الباحث:
ب، مع التحول من التعليم التقليدي إىل التعليم  برز االهتمام بتنمية مهارات التفكري الرِّياِضي لدى الطُّالَّ
القائم على الفهم، واملتمركز حول الطالب، وخاصًة يف ظل االنفجار املعلومايت والتَقدُّم التقين الذي ميّيز هذا 
الرِّياِضي،  العصر، وبرز يف الوقت ذاته بالنسبة للمخَتصِّني بتعليم وتعلم الرياضيَّات االهتماُم باحلوار الصَّفِّي 
كأحد أهم معايري تدريس مادة الرياضيَّات، واليت ينبغي للمعلم االلتزام بتطبيقها على الوجه الصحيح واملالئم، 
من أجل حتقيق املخرجات املأمولة من تعلم الرياضيَّات، وبناًء على هذين احملورين املهمني؛ مت إجراء هذا البحث 
الرِّياِضي،  التفكري  الرياضيَّات، يف جمال تنمية مهارات  َعلِّمات 

ُ
اللَّْفِظي مل هبدف معرفة نوع العالقة بني األداء 

تـََوسِّط، وقد أظهرْت نتائج البحث تدين ُمْسَتوى 
ُ
وبعض مهارات التفكري الرِّياِضي لدى طالبات الصف الثالث امل

تلك  الرِّياِضي، وضعف  التفكري  مهارات  تنمية  جمال  البحث( يف  )عينة  الرياضيَّات  َعلِّمات 
ُ
مل اللَّْفِظي  األداء 

املهارات لدى طالبات العينة، ووجود عالقة ارتباطيَّة موجبة بني األداء اللَّْفِظي للُمَعلِّمات وبعض تلك املهارات 
لدى طالباهتن، ويف ضوء ما أظهره البحث من نتائج؛ أمكن اخلروج باالستنتاجات احملتملة التالية:

قد يعود سبب ضعف ضعف ُمَعلِّمات الرياضيَّات إىل ضعف تدريبهن إعدادهن قبل اخلدمة، أو ضعف . 1
تدريبهن أثناءها، على ممارسة وتدريس مهارات التفكري الرِّياِضي.

عدم توفر املعرفة الالَّزمة لدى ُمَعلِّمات الرياضيَّات مبعايريها، الصادرة عن اجمللس القومي ملعلمي الرياضيَّات . 2
)NCTM(، سواء فيما يـَتـََعلَّق بالتفكري الرِّياِضي لدى الطالبة كمخرج رئيسي من تعلم وتعليم الرياضيات، 

أو فيما يـَتـََعلَّق باحلوار الصَّفِّي الرِّياِضي كمعيار مهم لتدريس هذه املادة.
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َعلِّمات عن حتقيق خمرجات تعلم مقرر الرياضيَّات احلايل، واملتمثلة يف متكُّن الطالبات من مهارات . 3
ُ
عجز امل

التفكري الرِّياِضي، رغم تركيز املقرر عليها، قد يشري إىل عدم معرفتهنَّ باْسرتاتِيجيَّات تدريس موضوعات 
هذا املقرر، واليت تالئم بنيته وأهدافه.

اللَّْفِظي، املتعلِّق بتنمية مهارات التفكري الرِّياِضي، إىل عدم . 4 َعلِّمات يف جانب األداء 
ُ
قد يعود ضعُف امل

إلزامهن بإتقانه يف تقومي أدائهن الوظيفي، وبالتايل عدم تركيزهن على ذلك.
باستثناء مهاريت التعبري بالرموز واالستنتاج؛ مل يتمَّ تفعيل مهارات التفكري الرِّياِضي بالقدر املالئم يف املواقف . 5

الرياضيَّة اليت تواجهها الطالبات، كالتمارين الفصلية أو املنزلية ومسائل االختبارات.
ْهنيَّة للطالبات، مما جعلهنَّ مستمرات يف ممارسة طريقة التلقني . 6 عدم ثَِقة ُمَعلِّمات الرياضيَّات بالقدرات الذِّ

لتقدمي  الفرصة  إعطائها  دون  الطالبة، وحال حتديًدا  املتمحور حول  التعليم  إىل  االنتقال  دون  واإللقاء، 
التخمينات واختيار البدائل؛ أي ملمارسة مهارة احلدس.

تقريًبا يف حصص . 7 تفّعل  فإهنا ال  الرياضي،  التفكري  تنمية مهارات  النهاية يف  األسئلة مفتوحة  رغم دور 
الرياضيات، كما ال تظهر يف املقررات احلالية، حسب اّطالع الباحثة عليها.

وجود عالقة ارتباطية بني بعض مهارات التفكري الرِّياِضي يف أداء املعلمة والطالبات، دون بعضها اآلخر، . 8
قد يرجع إىل أن كتَب الرياضيَّات املقررة حاليًّا، ورغم أهنا ختدم تلك املهارات، فإنَّ بنيتها وطريقة عرضها 
ُتظهر تركيًزا على تنمية بعض املهارات )كالتعبري بالرموز واالستنتاج( دون األخرى )كاالستقراء وإدراك 

العالقات واحلدس(، سواء بالنسبة لكتاب الطالبة أو دليل املعلمة.
تفاوت نوع االرتباط، بني وجود عالقة موجبة وعدم وجود عالقة، بني أداء املعلمة والطالبات من مهارة . 9

من مهارات التفكري الرِّياِضي إىل أخرى، رمبا يدلُّ على العْشوائِيَّة وعدم التخطيط ملمارسة املعلمة وطالباهتا 
لتلك املهارات.
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تو�سيات الباحث:
يف ضوء نتائج البحث واستنتاجات الباحثة، توصي الباحثة مبا يلي:

واألداءات . 1 ومهاراته،  الرِّياِضي،  التفكري  مبفهوم  الرياضيَّات  ُمَعلِّمات  لتعريف  مكثفة  تدريبيَّة  برامج  إقامة 
التَّْدريسيَّة، اليت تعمل على تنميته؛ حبيث يشتمل التدريب على جانٍب نظري وآخر عملي تطبيقي.

القومي . 2 اجمللس  عن  الصادرة  املدرسيَّة 2000،  الرياضيَّات  ومبادئ  مبعايري  الرياضيَّات  ُمَعلِّمات  تعريف 
الرِّياِضي،  التفكري  معيار  على  واملشتملة   ،)NCTM( األمريكيَّة  املتحدة  بالواليات  الرياضيَّات  ملعلمي 
وتزويدهن بعرٍض واضح ومفصٍَّل ملعايري تدريس الرياضيَّات 1991، الصادرة عن اجمللس ذاته، واملشتملة 

على معايري وضوابط احلوار الصَّفِّي الرِّياِضي، وميكن أن يكون ذلك من خالل دليل املعلمة.
تضمني دليل معلمة الرياضيَّات مداخل وأساليب واْسرتاتِيجيَّات التدريس اليت تعمل على تنمية مهارات . 3

َُقرَّرات احلالية.
التفكري الرِّياِضي، مبا يالئم حتقيق أهداف امل

توجيه ُمَعلِّمات الرياضيَّات إىل ختطيط الدروس وفًقا ملا يعمل على تنمية مهارات التفكري الرِّياِضي لدى . 4
الطالبات، وبشكٍل يتمحور حول الطالبة.

األداء . 5 تقومي  يف  الرِّياِضي،  التفكري  مهارات  تنمية  جمال  يف  الرياضيَّات،  ِلُمَعلَِّمة  اللَّْفِظي  األداء  تضمني 
الوظيفي للمعلمة.

مهارات . 6 ممارسة  تستدعي  وُمْشِكالت  مواقف  تتضمن  حبيث  الرياضيَّات،  مادة  واختبارات  أنشطة  بناء 
التفكري الرِّياِضي حللها.

زيادة الوقت املخصص حلصة الرياضيات، حبيث تسمح مبمارسة مهارات االستقراء واحلدس، وطرح األسئلة مفتوحة النهاية، . 7
وذات اإلجابات املتعددة.
ُمْقرَتَحات الباحث:

استكمااًل للبحث احلايل، تقرتح الباحثة إجراء الدِّراسات التالية:
َعلِّمات الرياضيَّات مبهارات التفكري الرِّياِضي لدى طالبات املرحلة االبتدائيَّة والثانوية.. 1

ُ
عالقة األداء اللَّْفِظي مل

تقومي برامج إعداد وتدريب ُمَعلِّمات الرياضيَّات، يف ضوء تنميتها ملهارات التفكري الرِّياِضي.. 2
حتليل وتقومي ُمَقرَّرات الرياضيَّات احلالية، يف ضوء اْسرتاتِيجيَّات تدريس مهارات التفكري الرِّياِضي.. 3
َعلِّمات الرياضيَّات )احلوار الصَّفِّي الرِّياِضي(، باملراحل الدراسيَّة املختلفة، يف ضوء تنميته ملهارات . 4

ُ
اللَّْفِظي مل حتليل األداء 

التفكري الرِّياِضي.
5 ..)NCTM( بناء منوذج لتقومي األداء الوظيفي ِلُمَعلَِّمة الرياضيَّات، يف ضوء معايري
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ت�سور مقرتح لعالج �سعوبات تعلم  وحدة املعادالت اخلطية والدوال
لدى طالبات ال�سف االأول املتو�سط

 
د/  نوال بنت حممد بن راجح                                        اأ. عهد بنت اإ�صالم نياز

جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن                              وزارة الرتبية والتعليم

املقدمة:    
العلوم الكيميائية  البحتة، ونسيجها األصيل، وعنها تنشأ معظم مفاهيم  العلوم  الرياضيات أساس       تعد 
والفيزيائية واحليوية والكونية، وهبا تصاغ أغلب نظريات الصناعة واالقتصاد والتنمية والتفاعل بني الناس، وتتميز 

بأهنا من العلوم العقلية اليت يتطلب تعلمها جمهوًدا يفوق ما يتطلبه تعلم العلوم النظرية.
    وقد شهدت الرياضيات يف خمتلف دول العامل تطورًا يف طبيعتها ودورها،وهذا األمر ا ظهر أثره يف إحداث 
تغيريات يف مناهج الرياضيات املدرسية؛ وقد متثل ذلك يف التقارير والوثائق الصادرة عن بعض اهليئات الوطنية 
ملعلمي  األمريكي  الوطين  اجمللس  عن  الصادرة  الوثيقة  أبرزها   اليت كان  الرياضيات،  بتعليم  املهتمة  والدولية 
الرياضيات ))NCTM National Council of Teachers of Mathematics  عام 2000م. و تقارير 
 IEA( International Association for Evaluation of Educational( الرابطة الدولية للتقومي الرتبوي
أن  الذي جيب  الرياضي  الوثائق  معايري احملتوى  Achievement( عام 2007م، وقد تضمنت بعض هذه 

يتعلمه الطالب، ومعايري العمليات اليت توضح طرق اكتساب املعرفة ذات العالقة باحملتوى.
عام   NCTM وثيقة  يف  الرياضي  احملتوى  معايري  عّدمن  الرياضيات؛ حيث   من  أساسًيا  جزءاً  اجلرب  ويعد   
الدراسية. ويؤكد معيار اجلرب أن الربامج  الرياضي جلميع املراحل  2000م، ومثل )20%( من معايري احملتوى 
التعليمية - من مرحلة ما قبل الروضة حىت الصف الثاين عشر - ينبغي أن متكن مجيع الطالب من فهم األمناط 
والعالقات والدوال، ومتثيل البىن واملواقف الرياضية وحتليلها باستخدام الرموز اجلربية، وحتليل التغري يف سياقات 

 )www.nctm.org( متنوعة
 وميثل نطاق اجلرب )30%( من اجملاالت املتعلقة بعمليات تقومي االجتاهات الدولية لتعليم الرياضيات والعلوم 
TIMSS لعام 2007م. وهي من  كربى الدراسات الدولية يف هذا اإلطار، وتشرف عليها الرابطة الدولية للتقومي 

الرتبويIEA ويهدفمجال اجلرب إىل تقييم متكنالطالب من فهم العالقات اخلطية واملتغريات اجلربية املختلفة. 
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املعادالت  املعادالت اجلربية وأزواج  الطالب استعمال وتبسيطالصيغ اجلربية وحتليلها ، وحل  يتوقع من  كما 
واملتباينات، اليت حتتوي على متغريين، واستعمال جمموعة واسعة من الدوال الرياضية اجلربية، الكتساب القدرة 
على حل املسائل اليت تعرتضهم يف احلياة العملية، وذلك باستعمال النماذج اجلربية، والتعبري عن العالقات اليت 

.)www.iea.nl( تربط بينها على شكل تعابري جربية رياضية بسيطة وعملية
لذا حيتل اجلرب مكانة مميزة يف مناهج الرياضيات،  إذ يعمل على توصيل األفكار الرياضية؛ فكثري من املواقف 
الرياضية اليت تستدعي شرحاً مطواًل ميكن التعبري عنها باختصار عند استخدام التعابري اجلربية واملعادالت اجلربية، 
كذلك يلخص اجلرب العمليات احلسابية والعالقات الرياضية. ويعّد أداة فعالة يف تسهيل حل املسائل الرياضية، 

ومنذجة املواقف ومتثيلها )السواعي، 2004م: 389(.
 ومع هذه األمهية اليت يفرتض أن حيظى هبا تدريس اجلرب فإنظاهرة الضعف يف الرياضيات متثل مصدر قلٍق لكثري 
من أولياء األموروالرتبويني واملهتمني بتعليم الرياضيات، ومماري عملية تدريس الرياضيات جيد أن هناك اخنفاضاً 
عاماً يف مستوى حتصيل الطالب يف مادة الرياضيات، وهذا ما أكده كثري من الدراسات )الغامدي،2001م(، 
و)العويشق،2002م(،و )املالكي، 2004م(، و)العايدي، 2003م(، و)الصبحي، 2004م(، و)يعقوب، 
2005م(. وهو ما توحي به نتائج مشاركة اململكة العربية السعودية يف احللقة الدراسية الدولية الثالثة والرابعة 
للعلوم والرياضيات TIMSS 2007م،واليت بينت تدنًيا يف مستوى أداء الطالب السعوديني،  فقد حصلت 
العام ألداء طالهبا  املتوسط  املركز )46( من أصل )48( دولة مشاركة، وبلغ  الرياضيات على  السعودية يف 

)329( بفارق كبري بلغ )171( درجة عن املتوسط الدويل الذي بلغ )500(.
 the National Assessmentواستناداً إىل مركز التقومي   الوطين للتقدم الرتبوي يف الواليات املتحدة األمريكية
of Educational Progress )NAEP( فإن حتصيل أغلبية طالب املدارس االبتدائية واملتوسطة دون املستوى 

املطلوب يف الرياضيات، وأن )32%( من طالب الصف الرابع و)29%( من طالب الصف الثامن أحرزوا مواقع 
فوق املستوى اجليد يف الرياضيات. 

من  فيشري كثري   ، تعلمها  يف  إىل صعوبات  الرياضيات  يف  الطالب   اخنفاض حتصيل  يف  السبب  يعود  وقد 
هناك صعوبات  أن  و)قرشم وهشام ،2012(إىل  و)الصبحي، 2005م(،  )اليونس، 2004م(؛  الدراسات 
الرياضيات ، ويرى Rowntree )1981م: 153( أن الصعوبات اليت جيدها  يعانيها الطالب يف تعلم 
طالب معني يف تعلم مادة معينة أو موضوع معني، أو رمبا كل املواد قد تكون  ناجتة مثاًل من النقص يف متطلبات 
التعلم السابقة للطالب، أو التداخل فيما تعلموه مسبقاً، أو بسبب عوائق عقلية أو بدنية، أو نتيجة الضعف 

يف التدريس، أو الغموض أو التضارب يف املادة نفسها«.
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أكادميية؛  تعلم  وصعوبات  منائية،  تعلم  صعوبات  مها:  قسمني  إىل  التعلم  صعوبات  النفس  علماء  ويصنف 
التحصيل يف املوضوعات  الطفل هبدف  إليها  اليت حيتاج  املهارات  النمائية: ضعف  التعلم  ويقصد بصعوبات 
األكادميية، وتتضمن االنتباه والذاكرة واإلدراك والتفكري واللغة الشفهية، وتظهر عادة من اضطرابات وظيفية 
اليت تظهر عند  الدراسية فهي تلك املشكالت  أو  التعلم األكادميية  املركزي.أما صعوبات  العصيب  يف اجلهاز 
طالب املدارس العاديني، وتشماللصعوبات اخلاصة بالقراءة، وبالكتابة، وبالنطق، وبالتهجي، وبإجراء العمليات 
احلسابية )بيندر؛ ترمجة سليمان وآخرين، 2011م :62(.فيقول الدنيش )2006م: 36(: » أثناء ممارسيت 
لعامني  يرسبون  منهم  )تكرر رسوهبم(، وكان كثري  دراسياً  متأخرين  أتابع طالباً  الطاليب كنت  اإلرشاد  عمل 
متتاليني يف مادة الرياضيات فقط، بينما كان مستوى الواحد منهم عادياً يف املواداألخرى«. ويذكر )املالكي، 

2008م( أن صعوبات تعلم الرياضيات ختتلف من مرحلة دراسية إىل أخرى.
والصعوبات اليت تواجه الطالب يف تعلم الرياضيات، وخباصة اجلرب، رمبا تعود إىل تقدمي كمية كبرية من املفاهيم 
واملهارات اجلربية يف وقت قصري، وهذا يعين أن الطالب يف املرحلة االبتدائية يقضون وقتاً طوياًل يف إعادة تعلم 
موضوعات رياضية شىت، مع تقدمي قليل مناملفاهيم اجلديدة، مث يبدأ الطالب يف املرحلة املتوسطة بتعلم عدد 
كبري من املفاهيم اجلربية يف وقت قصري، مما يولد مسلًكا خاطًئا لدى الطالب يف املفاهيم، ورمبا أدى هبم ذلك 
إىل سلوك اسرتاتيجيات خاطئة )Brumbaugh.1997(،وGarnett. 1998(( ، و) السواعي، 2004م(.

 وحيدد )Gray.2000( املذكور يف )إبراهيم، 2006م(صعوبات تعلم الرياضيات يف عدم الفهم والتطبيق، 
باإلضافة إىل الصعوبة يف اكتساب املفاهيم واملهارات واإلجراءات الرياضية. ويشري )بيندر ، 2011م( إىل أن 
صعوبات تعلم الرياضيات لدى الطالبتكمن يف لغة الرياضيات، واحلقائق األساسية لألعداد، وحل املشكالت، 
وضعف اسرتاتيجيات حل املسائل، وتطبيق املهارات الرياضية. أما إبراهيم )2006م( فيصنفها إىل صعوبات 
تتعلق بفهم القيمة املكانية، وصعوبات يف إجراء العمليات احلسابية؛ ناجتة من عدم تنمية مفاهيم اجلمع والطرح 
يف  وصعوبات  العمليات،  تلك  إجراءات  السرتاتيجيات  الفعال  االستخدام  خالل  من  والقسمة،  والضرب 

توظيف العمليات احلسابية عند حل املشكالت اللفظية )الكالمية(.
الرياضيات . فقد توصلت دراسة  وقد أكدت نتائج بعض الدراسات  وجود  صعوبات  لدى الطالب يف 
)العويشق، 2002م( إىل وجود صعوبات لدى طالب املرحلة املتوسطة يف حل املعادالت اجلربية، وأن الطالب 
يواجهون صعوباٍت أكثر يف حل املعادالت كلما زادت درجتها.كما أشارت نتائج دراسة )اليونس، 2004م( 
إىل وجود ضعف ملحوظ يف استيعاب الطالب املفاهيم اجلربية؛ فنتج من ذلك وجود أخطاء. وتوصلت دراسة 
املعادالت  الطالب وحتصيلهم يف وحدة  استيعاب  )الصبحي، 2005م( إىل وجود ضعف كبري يف مستوى 
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بارتفاع املستوى الصفي. وأظهرت دراسة )حبيب،  تتزايد  الدراسة أن نقاط الضعف  اخلطية، كما أوضحت 
2006م( وجود صعوبات كثرية يعانيها الطالب يف مادة اجلرب تتمثل يف إجياد القيمة العددية للمقدار اجلربي، 
أكثر  أن  1430ه(  )السمريي،  دراسة  وتوصلت  والتحليل.  األسس  باستخدام  الرياضية  العمليات  وإجراء 
الصعوبات ظهوراً عند طالب الصف اخلامس والصف السادس هي صعوبات حل املسائل الرياضية حسب 

وجهة نظر معلمي الرياضيات ومشرفيها وخمتصيها،
وهذه الصعوبات اليت تواجه الطالب تعوق تقدمهم الدراسي ومنوهم املعريف، ذلك أهنا حتول دون الفهم الصحيح 
جلوانب املعرفة الرياضية املختلفة، ويذكر )Garnett .1998( أن هذه الصعوبات هي مصدر اإلخفاق املتكرر 
للطالب، على رغم اجلهود اليت يبذهلا املعلمونواملؤسسات التعليمية. وهذا اإلخفاق يقلل من احرتام الطالب 
لذواهتم بسبب  إخفاقهم املتكرر، الذي جينح هبم إىل سلوكيات غري حمببة، وقد يؤدي هبم إىل عواقب وخيمة 

على إدارة احلياة اليومية، وعلى فرصهم يف العمل والرتقي. 
الرياضية يف أي مرحلة  والتعاميم واملهارات  املفاهيم  أن أي ضعف يف  أبو زينة )2004م: 52( على  وينبه 
دراسية سيؤثر على الرتاكم املعريف الالحق، ولذا فإن الطالب الذي يرتك دون عالج يف البداية سوف يظل يعاين 

صعوباٍت يف دراساته التالية يف الرياضيات. 
أمر ضروري  أسباهبا ، وحماولة عالجها هو  الطالب ، ومعرفة  أن حتديد أخطاء  )إبراهيم، 2006م(  ويؤكد 
لتحسني حتصيل الطالب يف الرياضيات. وأن الصعوبات اليت تواجه الطالب يف املراحل املبكرة قد تسبب ضعًفا 
مادة  مثل  تتابعي،  بشكل حلزوين  مبنية  املعرفة  طبيعة  تكون  عندما  متقدمة، والسيما  متابعة موضوعات  يف 

الرياضيات.
ويف السياق نفسه فإن اجمللس الوطين ملعلمي الرياضيات املدرسية ]NCTM[ )2000( يوصي بضرورة أن 

يكون املعلمون مدركني الصعوبات اليت تواجه الطالب يف تعلم الرياضيات.
ويف ضوء ما سبق؛ ميكن القول أن الصعوبات إذا مل تعاجل أواًل بأول فإهنا تتزايد من صف دراسي إىل آخر، 
ومن مرحلة تعليمية إىل أخرى، وحينها تشكل هدرًا تربوياً كبرياً، يسبب اخنفاض مستوى التحصيل الدراسي 

يف مادة الرياضيات.
الكشف عن  إىل  الدراسة هتدف  هذه  فإن  الصعوبات،  الكشف عن  وأمهية  الرياضيات،  أمهية  من  وانطالقاً 
مقرتح  تصور  وتقدمي  والدوال،  اخلطية  املعادالت  يف  املتوسط  األول  الصف  طالبات  تواجه  اليت  الصعوبات 

لعالجها.
احلاجة إىل الدراسة:انبثقت احلاجة إىل الدراسة مما يأيت:
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- تدين حتصيل طالب املرحلة املتوسطة يف الرياضيات، إذأشارت كثري من الدراسات احمللية والعربية والدولية إىل 
وجود اخنفاض عام يف مستوى الطالب يف مادة الرياضيات؛ مثل: دراسة )الغامدي، 2001م(، )العويشق، 
2005م(،  و)يعقوب،  2004م(،  و)املالكي،  2004م(،  و)الصبحي،  2003م(،  )العايدي،  2002م(، 
و)أمحد، 1994م(. إضافة إىل ما أظهرته نتائج مشاركة اململكة العربية السعودية يف احللقة الدراسية الدولية 

للعلوم والرياضيات )TIMSS( عام 2007م من تدنٍّ يف مستوى أداء الطالب يف مادة الرياضيات.
- توصية بعض املؤمترات بتقومي املناهج اجلديدة، ومنها املؤمتر الرتبوي السنوي الرابع والعشرون ململكة البحرين 
)1431هـ/ 2010م(، الذي أكد أمهية وضع مناهج الرياضيات اجلديدة حتت اجملهر على طاولة البحث والنقد 
والتقومي -على الرغم من متيز هندستها-؛ هبدف تعزيز جودة املواقف التعليمية، ومشاركة األطراف املستفيدة 

وذات العالقة باقرتاحاهتم، وما يعتقدون أولويته لتحقيق أفضل استفادة من مزاياه، حمتوى وأسلوباً وتقومياً. 
- طبقت استبانة على )20( معلمة من معلمات الصف األول املتوسط؛ تعرف الوحدة اليت واجهت الطالبات 
فيها صعوبة، وقد مشلت االستبانة موضوعات من منهج الرياضيات املطور، وأسفرت نتائج االستبانة عن أن 
)55 %( من املعلمات جيدن أن وحدة املعادالت اخلطية والدوال هي أكثر الوحدات يف منهج الرياضيات تواجه 

الطالبات فيها صعوبة..
- لقد تعددت الدراسات اليت اهتمت بتعرف إىل الصعوبات وتشخيصها يف الرياضيات، مثل دراسة )العويشق، 
2002م(، ا، ودراسة )الصبحي، 2005م(، ، ودراسة )اليونس، 2004م( وعلى الرغم من تلك الدراسات 
تصوٍر  تقدمي  مث  ومن  والدوال،  اخلطية  املعادالت  وحدة  الصعوبات يف  هتدفتعرف  احلالية  الدراسة  فإن  كلها 
مقرتٍح لعالج تلك الصعوبات، وعلى حد علم الباحثة فإنه مل جتَر دراساٌت لتعرفالصعوبات اليت تواجه الطالب 

والطالبات يف املعادالت اخلطية والدوال يف املناهج احلالية، على وجه اخلصوص.
مشكلة الدراسة وتساؤالهتا :تتحدد مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت:

األول  الصف  طالبات  لدى  والدوال   اخلطية  املعادالت  وحدة  تعلم   صعوبات  لعالج  املقرتح  ماالتصور 
املتوسط؟وتتفرع عن هذا السؤال جمموعةالتساؤالت اآلتية:

1. ما الصعوبات اليت تواجه طالبات الصف األول املتوسط يف وحدة املعادالت اخلطية والدوال؟
2. ما التصور املقرتح لعالج صعوبات تعلم  وحدة املعادالت اخلطية والدوال اليت تواجه طالبات الصف األول 

املتوسط من وجهة نظر املعلمات؟
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اأهداف الدرا�سة:تتحدد األهداف اليت تسعى الدراسة إىل حتقيقها يف:
1. حتديد الصعوبات اليت تواجه طالبات الصف األول املتوسط، يف وحدة املعادالت اخلطية والدوال.

وحدة  يف  املتوسط،  األول  الصف  طالبات  تواجه  اليت  الصعوبات  لعالج  مقرتحات  وضع  إىل  التوصل   .2
املعادالت اخلطية والدوال، من وجهة نظر املعلمات.

اأهمية الدرا�سة:تنبثق أمهية الدراسة مما يأيت:
- أمهية وحدة املعادالت اخلطية والدوال؛ فهي اليت تعمل على تكوين أساس رياضي سليم، يساعد على بناء 
لبنات املفاهيم والتعميمات واملهارات الرياضية، اليت ميكن أن تقوم عليها دراسة الطالب يف املراحل التعليمية 
التالية. فلهذه الوحدة أمهيتها يف رسم املنحنيات ، ويف دراسة مقرر التفاضل والتكامل، واهلندسة، والتحليل 

العددي.
- قد تساعد نتائج الدراسة خمططي مناهج الرياضيات ومطوريها على معرفة مدى مناسبة موضوعات وحدة 

املعادالت اخلطية والدوال، وطرق عرضها يف الكتب املقررة.
- قد تفيد نتائج الدراسة املعلمات ، من خالل معرفة الصعوبات اليت تواجه الطالبات يف هذه الوحدة .

حدود الدرا�سة: تقتصر نتائج هذه الدراسة على:
- عينة من طالبات الصف األول املتوسط ، ومعلمات الرياضيات باملرحلة املتوسطة  يف املدينة املنورة.

 - املعادالت اخلطية والدوال من كتاب الرياضيات للصف األول املتوسط.
 -  الفصل الدراسي األول للعام الدراسي )1432 / 1433 ه ـ(.

م�سطلحات الدرا�سة:
صعوبة التعلم: 

يعرف )إبراهيم، 2006م( صعوبات التعلم يف الرياضيات بأهنا: عدم قدرة الطالب العادي ذي الذكاء املتوسط 
على الوصول إىل مستوى النجاح يف مادة الرياضيات،  ويعرف عزيز ) 2006م : 142( الصعوبات يف تعلم 

الرياضيات بأهنا: »عدم القدرة على اكتساب املفاهيم الرياضية واملهارات واإلجراءات ».
التعريف اإلجرائي للصعوبة:

الطالبة والوصول إىل اإلجابة الصحيحة، يف كل خطوة من  الدراسة هي كل ما حيول بني  الصعوبة يف هذه 
خطوات احلل،وألي مفردة من مفردات االختبار التشخيصي، يف وحدة املعادالت اخلطية والدوال، أو حصول 
الطالبة على درجة صفر من الدرجة املقررة للمفردة، أو عند ترك املفردةمن دون إجابة، وتكون الصعوبة موجودة 
إذا بلغت نسبة الطالبات الاليت حصلن على صفر يف اإلجابة عن أي مفردة من مفردات االختبار التشخيصي 
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اخلاص 25% فأكثر، إذ اتفقت معظم الدراسات على هذه النسبة؛ مثل: )الينبعاوي، 1415هـ:9(، و)حسن، 
النسبة املئوية آلراء املعلمات يف أية عبارة من عبارات استطالع الرأي اخلاص  1991م: 2(، أو إذا بلغت 

25% فأكثر.
االطار  والدرا�سات ال�سابقة:

تسهم الرياضيات  بوصفها نشاطًا فكريًا يف تنمية قدرات االستدالل والتجريد والدقة يف التعبري لدى املتعلم من 
جهة، ويف توسيع جماالت معارفه ومهاراته احلسابية واهلندسية اليت هلا امتداداهتا يف حميطه االجتماعي واحلضاري 
من جهة أخرى، لذا فإهنا تعد من أهم املواد الدراسية اليت تدرس يف املرحلة األساسية، كما أن مشكلة صعوبات 
تعلم الرياضيات يف هذه املرحلة تعد من العوائق الرئيسة اليت تشغل اهتمام املربني والباحثني يف اجملال النفسي 
يف وقتنا احلاضر. وميكننا القول :إن الرياضيات كميدان معريف، مل تنل حظها من االهتمام ، باملقارنة مع باقي 
امليادين املعرفية األخرى، كالقراءة والكتابة مثاًل، إال يف ظل الدراسات املعرفية اليت حلقت بعلم النفس املعريف، 
وما واكبه من تطور على مستوى املمارسات البيداغوجية، وهو ما أثر يف االهتمام املعاصر بالرياضيات، فقد 
اهتم كثري من البحوث والدراسات مبناهج الرياضيات وحمتواها، وبالصعوبات اليت تعوق تعلم الرياضيات يف 
خمتلف املراحل، وتبني من تلك البحوث والدراسات وجود صعوبات تواجه الطالب يف تعّلم الرياضيات، واليت 
قد تؤدي إىل إخفاقهم يف استيعاب بعض املفاهيم واحلقائق واملبادئ الرياضية، كما أكدت بعض الدراسات 
وجود صعوبات تؤدي إىل عدم اكتساب الطالببعض املهارات الرياضية حلل املسائل اللفظية )رمضان وآخرون. 

1996م (.
إن مادة الرياضيات ذات طبيعة تركيبية تراكمية، إذ تبدأ من البسيط إىل املركب. فمن جمموعة من املسلمات 
تشتق النتائج والنظريات من طريق السري خبطوات استداللية، حتكمها قوانني املنطق؛ ولذا فإن تعلم الرياضيات 
يقوم أساساً على خطوات متتابعة منظمة، فمثال يتعلم الطالب مفهوماً معيناً إذا كان قد تعلم املفاهيم السابقة 
األبسط منه، وتعلم هذا األخري إمنا يبىن على تعلم مفاهيم سابقة أبسط منه، وهكذا يف املهارات الرياضية 
وغريها، وبناء عليه فإن تدريس الرياضيات جيب أن يبدأ من أبسط املستويات، مث يتدرج إىل املستوى املركب 
إذ  املعرفة؛   Genie الكتساب  جانييه  افرتضه  الذي  اهلرمي  التنظيم  مع  يتفق  وهذا  فاملعقد،  تركيباً  واألكثر 
الرياضيات كبناء هرمي، يتأسس من مستويات تبدأ بالبسيط، وتنتهي باملركب »  يعد أول من اهتم بطبيعة 

)املالكي.2002م(.
ويذكر املركز الوطين لصعوبات التعلم National Center of Learning Disabilities )2006(، أن صعوبة 
الرياضيات مصطلح يشري إىل جمموعة واسعة من الصعوبات الدائمة يف تعلمالرياضيات ، فليس هناك شكل 
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واحد من صعوباتالرياضيات ، وإمنا تتفاوت صعوباته من شخص إىل آخر.
وتعرفها Vaida )2004( على أهنا صعوبة ختتص بفهم سيئ ملفهوم األعداد ونظامها ، فتؤثر سلباً يف تعلم 
املفاهيم اجملردة، ويكون الطالب غري قادر على فهم الرياضيات اليت يستوعبها من هو يف عمره، فيصبح تذكر 
احلقائق الرياضية لألعداد، واستعمال القواعد واإلجراءات للبناء على احلقائق املعروفة – بالنسبة إليه – صعباً 
جدا. وعليه وتعرف Logsdon )2007( صعوبة تعلم الرياضيات بأهنا تعبري عام عن الصعوبات احلادة يف 
جمال الرياضيات، وهذا التعبري يتضمن كل أنواع مشكالت الرياضيات، واليت تراوح بني عدم القابلية لفهم معىن 
http://learningdisabilities.about.(.املشكالت حلل  الرياضيات  مبادئ  لتطبيق  القابلية  وعدم  األعداد 

com( ويشري كثري من الدراسات أن الطالب يعانون من صعوبات يف تعلم الرياضيات .

         فلقد هدفت دراسةأمحد، )1994م(إىل تشخيص مواطن الضعف والقوة يف وحدة املعادالت اخلطية 
لدى طالب الصف السادس والسابع والثامن، وإجياد وسائل عالجية هلا. وكانت عينة الدراسة)1153( طالباً 
وطالبة، وأما أدوات الدراسة فكانت ستة اختبارات تشخيصية يف املعادالت اخلطية، وكشفت نتائج الدراسة عن 
مواطن الضعف اليت تعانيهاالصفوف الثالثة، ومنها حل املعادلة اخلطية مبتغري عرب تطبيقات العمليات األربع، 

وترمجة الصيغ الكالمية إىل عالقات رياضية، واستخدام خواص املساواة يف حل املعادلة اخلطية مبتغري واحد.
يف  األساسية  املفاهيم  تعلم  صعوبات  وصف  Garfield&Alhlgren)1998(:إىل  دراسة:  هدفت       
فيتعلماألفكارالرئيسة  صعوبات  يواجهون  الطالب  أن  الدراسة  هذه  فقدأكدت  واإلحصاء،  االحتمال 
لالحتمالية،وقدأرجعتهاإىل أن كثريًامن الطالب يواجهون صعوبة عند التعامل مع األرقام والتفكري النسيب، وأن 
كثريًامنهم يظهرون ازدراًء لالحتمالية؛ ألهنم تعرضوالدراستها بطريقة جمردة وشكلية. وقدأوصت الدراسة بتقدمي 
املوضوعات من خالل أنشطة، واستخدام اسرتاتيجيات لتحسني أفكار الطالب عن األرقام قبل تناول التفكري 

النسيب.
هدفت دراسة: عيسوي، )2000(إىل حصر صعوبات اهلندسة لدى طالب الصف الثالث اإلعدادي بسلطنة 
عمان، يف الوحدات اهلندسية املقررة عليهم، وبينت أسباهبا.عرب تطبيق اختبار تشخيصي على الطالب بواقع 
)600( طالب و )450( طالبًة، باإلضافة إىل استبانة استطالع رأي طبقت على )10( من املوجهني، و 
)87( معلماً.وقد أوضحت نتائجهذه الدراسة أن هناك أثراً إجيابياً الستخدام اإلجراءات التدريسية القائمة على 

دمج بعض مداخل التدريس العالجي املقرتحة يف عالج صعوبات اهلندسة.
من  زوجاً   )30( على  إلينوياألمريكية  والية  يف  أجريت  جتريبية  دراسة  وهي   ،2002(  Hawley(دراسة أما 
الطالب يف املرحلة املتوسطة، لديهم صعوبات يف الرياضيات، وقد خضعوا لربنامج أنشطة إثرائية، يهدف إىل 
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معرفة مدى فاعليتهم يف القدرة على حل املشكالت يف املسائل الرياضية اللفظية، وقد قسمت هذه اجملموعات  
جمموعتني: األوىل جتريبية،وقد طُبق الربنامج عليها، أما اجملموعة الثانيةفضابطة،وهي اليت درست املسائل بالطريقة 

االعتيادية، وقد بلغت العينة )71( فرداً.
إذأظهرت النتائج أن أفراد اجملموعة اليت خضعت للتدريب والربنامج اخلاص باألنشطة اإلثرائيةالكشف عن فروق 
هامة على بعض املتغريات املهمة، من خالل تعاملهم مع املسائل اللفظية، وحتديد املعطيات، وحل املسألة، 
مقارنة باجملموعة الضابطة، وأظهر )98%( تقريباً من املشاركني مستويات عالية من الرضا عن مشاركتهم يف 

الربامج.
لقد كان اهلدف من دراسة العويشق )2002م(معرفة األخطاء الشائعة لدى طالب املرحلة املتوسطة عند حلهم 
املعادالت اجلربية، ومعرفة أسباب شيوعها. وقد استخدم الباحث للكشف عن هذه األخطاء أربعة اختبارات  
النتائج اكتشاف خطأ شائع لدى الطالب يف موضوع  وطبقها  على )491( طالبامبدينة الرياض.ومن أبرز 
املعادالت من الدرجة الثانية،ضمن املعادالت اليت حتتوي على جمهولني.وأن  الطالب يواجهون صعوبات أكثر 

يف حل املعادالت كلما زادت درجتها.
لقد هدفت دراسة: العايدي )2003م( إىل الكشف عن مظاهر ضعف طالب الصف الثامن األساسي يف 
حل املسائل اهلندسية والطرق املقرتحة لعالج الصعوبات اليت تواجه الطالب يف حل املسائل اهلندسية، من وجهة 
نظر مدرسي الرياضيات.وقدفطبق اختباراً تشخيصياً يف حل املسائل اهلندسية .وقد تكونت عينة الدراسة من 
)124( طالباً وطالبة، و )100( معلم ومعلمة، وكشفت النتائج  عدًدا من الصعوبات اليت يعانيها الطالب 

يف حل املسائل اهلندسية. 
ولقد هدفت دراسةعلي )2004(إىل تعرف على مدى فاعلية برنامج عالجي لبعض صعوبات تعلم الكسور 
يف الرياضيات لدى طالب الصف الرابع االبتدائي، يف ضوء أسلويب املعاجلة املعرفية املتتابع واملتزامن. ، وتكونت 
إىل وجود حتسن،  الدراسة  وتوصلت  الرياضيات،  تعلم يف  لديهم صعوبات  طالًباوطالبة،  العينة من )220( 
ملصلحة  اجملموعة التجريبية يف األسلوبني املتتابع واملتزامن معاً.ومن مث أوصت هذه الدراسة بضرورة تفعيل دور 

مشاركة الطالب اجلادة يف التعلم، وذلك بعدم االعتماد على أسلوب التدريس بالتلقني من قبل املعلمني.
و هدفت دراسة الصبحي )2005(إىل حتديد مواطن القوة والضعف لدى طالب املرحلة املتوسطة يف وحدة 
اخلطية.وأعد  املعادالت  وحدة  يف  الرياضية  للكفايات  إتقاهنم  استبانةمدى  إىل  وعمدت  اخلطية،  املعادالت 
الباحث ثالثة اختبارات تشخيصية، طبقها على )189( طالباً، فتوصلت دراسته إىل وجود ضعف كبري يف 
مستوى استيعاب الطالب وحتصيلهم للكفايات الرياضية يف وحدة املعادالت اخلطية، كما كشفت الدراسة أن 
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نقاط الضعف تتزايد بارتفاع املستوى الصفي.
لقد هدفت دراسة حبيب )2006(إىل الكشف عن الصعوبات اليت تواجه طالب الصف الثاين اإلعدادي عند 
تدريسهم وحدة احلدوديات،وقد اتبع الباحث املنهج الوصفي، فأعّد اختباراً تشخيصياً يف احلدوديات، طبقه 
على )539( طالباً وطالبة من طالب الصف الثاين املتوسط، وتوصلت دراسته إىل أن أكثر الصعوبات شيوعاً 
عند طالب الصف الثاين املتوسط يف مادة اجلرب ترجع إىل الرتكيز يف املهارات الدنيا للتفكري، اليت تنمي احلفظ 

واالستظهار عند الطالب.
الثالث  الصف  طالب  يواجهها  اليت  الصعوبات  معرفة  إىل   )2006( البصيص  دراسة  هدفت  قد  و      
النمو  ملراحل  وفقاً  وتصنيفها  ومهاراهتا،  وتعميماهتا  مفاهيمها  واكتساب  املستوية  اهلندسة  إلدراك  املتوسط 
العقلي لدى بياجيه، وحماولة اكتشاف األسباب اليت أدت إىل هذه الصعوبات. وأعّد  الباحث ثالثة اختبارات 
جتاوزت  إذ  مرتفعة،  الصعوبات  نسبة  أن  إىل  دراسته  نتائج  وتوصلت  طالباً.   )532( على  مفتوحة،فطبقت 
)50%( يف)41( صعوبة من أصل )50( صعوبة متحققة، وأشار الباحث إىل أن من أهم أسباب وجود هذه 

الصعوبات عدم بلوغ نسبة كبرية من الطالب مرحلة العمليات اجملردة.
لقد هدفت دراسة آل ناصر )1428هـ(إىل حتديد األخطاء الشائعة يف حل مسائل وحدة جمموعة األعداد 
النسبية لدى طالب الصف الثاين املتوسط، من وجهة نظر املشرفني واملعلمني.وقد تكونت عينة الدراسة من 
)189( معلماً، و )9( مشرفني، و)66( طالباً.وأظهرت نتائج الدراسة وجود )53( خطأ شائعاً لدى طالب 
الصف الثاين املتوسط يف حل مسائل وحدة جمموعة األعداد النسبية، وقدم الباحث جمموعة من التوصيات، 

منها: ضرورة أن يراجع املعلمون موضوع األعداد الصحيحة، قبل البدء بتدريس موضوع األعداد النسبية.
لقد هدفت دراسة السمريي )1430هـ(إىل حتديد الصعوبات اليت تعرتض عملية تعلم الرياضيات يف الصفوف 
طبقت  استبانتني،  وأعّد  العالجي،  التشخيصي  املنهج  فيها  الباحث  طبق  وقد  االبتدائية،  املرحلة  من  العليا 
األوىل على )220( من معلمي الرياضيات واملشرفني الرتبويني واملتخصصني بدراسة الرياضيات، وعمل اختبارًا 
تشخيصياً طبقه على)451( تلميذاً من الصفوف:)الرابع واخلامس والسادس االبتدائية(.وتوصلت الدراسة إىل 
أن أكثر الصعوبات ظهوراً عند طالب الصف اخلامس والسادس هي صعوبات يف حل املسائل الرياضية، أما 

الصف الرابع فكانت صعوبات لغة الرياضيات هي األكثر ظهوراً فيه.
ورغم كثرة الدراسات اليت تشخص الصعوبات ،وتكشف األخطاء الشائعة ،وحتدد نقاط القوة والضعف يف 
موضوعات حمددة بالرياضيات، إال أنه مل جتَر دراسة لتشخيص الصعوبات اليت تواجه طالبات الصف األول 
املتوسط يف املعادالت اخلطية والدوال – باملنهج احلايل -على املستوى، وهذا ما دفع الباحثة إىل إجراء هذه 
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الدراسة؛ حماولة تذليل تلك الصعوبات، وهذااألمر الذي مييز هذه الدراسة.
منهج الدراسة:

يف ضوء طبيعة الدراسة والبيانات املراد احلصول عليها ،  فقد استخدم املنهج الوصفي، وهوالذي يعتمد على 
دراسة الواقع أو الظاهرة الرتبوية كما توجد يف الواقع، ويهتم بتوصيفها بأدق ما ميكن، ويعرب عنها تعبريًا كيفًيا 
وكمًيا، إذ يصف لنا الظاهرة ،ويوضح خصائصها، أما التعبري الكمي فيعطينا وصًفا رقمًيا يوضح مقدار هذه 

الظاهرة أو حجمها )عبيدات وآخرون،2003(
جمتمع الدراسة:يشمل جمتمع الدراسة مجيع طالبات الصف األول املتوسط يف املدارس املتوسطة احلكومية يف 
املدينة املنورة،ومجيع معلمات الرياضيات باملرحلة املتوسطة باملدارس املتوسطة احلكومية يف املدينة املنورة، للعام 

الدراسي 1433/ 1434 هـ
األول  الصف  طالبات  من  الدراسة  عينة  اختيار  الطبقية يف  العشوائية  الطريقة  استخدمت  الدراسة:لقد  عينة 
املتوسط للعام 1432 / 1433هـ، فقد اختريت سبع مدارس بطريقة عشوائية لتغطي أحياء متفرقة من منطقة 
املدينة املنورة، تبعاً لتقسيم مكتب اإلشراف الرتبوي، وبلغ عدد الطالبات اليت أجريت الدراسة عليهن )416( 
طالبة، بعد استبعاد األوراق اليت مل تكتمل بياناهتا. كذلك تألفت عينة الدراسة من معلمات الرياضيات، وبلغ 

عدد استباناهتن بعد استبعاد ما ليس مكتماًل )59( استبانة. 
أدوات الدراسة:لإلجابة عن أسئلة الدراسة، فإنه مت تصميم األداتني التاليتني:

- اختبار تشخيصي لتحديد الصعوبات اليت تواجه طالبات الصف األول املتوسط يف وحدة: املعادالت اخلطية 
والدوال من كتاب الرياضيات للصف األول املتوسط، الفصل الدراسي األول.

- استبانة موجهة للمعلمات لوضع تصور مقرتح لعالج الصعوبات اليت واجهت طالبات الصف األول املتوسط 
يف وحدة املعادالت اخلطية والدوال.

أوال: إعداد االختبار التشخيصي:
لقد مرت عملية إعداد االختبار التشخيصي مبرحلتني، مها :حتليل حمتوى وحدة املعادالت اخلطية والدوال.

بناء مفردات االختبار.
 حتليل حمتوى وحدة املعادالت اخلطية والدوال.

املوجودةضمن  واملهارات(،  والتعميمات،  )املفاهيم،  التعلم  جوانب  استخالص  إىل  التحليل  هذا  يهدف 
وحدة املعادالت اخلطية والدوال من كتاب الرياضيات للصف األول املتوسط للتحقق من ثبات التحليل،وقد 
استخدمت طريقة إعادة التحليل، وتعد هذه الطريقة من أكثر الطرق مناسبة حلساب الثبات يف دراسات حتليل 
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الباحث احملتوى نفسه مرتني على فرتتني متباعدتني. وأن حيلِّل احملتوى  احملتوى، وتأخذ شكلني،مها:أن حيلِّل 
باحثان أو أكثر )طعمية، 1987م: 177(.

ولقد مت األخذ بكال الشكلني على النحو اآليت:
عملية  الباحثة  أعادت  أسابيع  ثالثة  مضي  وبعد   ، والدوال  اخلطية  املعادالت  حمتوى  الباحثة  حللت  أواًل: 

التحليلوفق التعريفات اآلتية:
خاصية  أو  )عناصر(  لعنصر  متثيل  أو  فكرة   « هو:  املفهوم  أن   )161 )1422هـ:  املقوشي  املفهوم:يذكر 
)خواص( عامة، ميكن بوساطتها متييز اجملموعة«.ويشري أبو زينة )1417هـ :80( إىل أن املفهوم هو: » الصفة 
اجملردة املشرتكة بني مجيع أمثلة ذلك املفهوم. وأن وجود عدة أشياء: أعداد مثاًل ، أو أشكال هندسية ميكن 
وضعها ضمن فصيلة واحدة على أساس صفاهتا وخصائصها املشرتكة ميكننا من إعطاء هذه الفصيلة امساً هو 

يف العادة مصطلح املفهوم«. 
التعميم الرياضي:يشري أبو زينة )1417هـ: 98( إىل أن »التعميم يف الرياضيات هو عبارة رياضية )أو مجلة 

إخبارية( حتدد عالقة بني مفهومني أو أكثر من املفاهيم الرياضية ».
املهارة الرياضية:يذكر بدوي )1977م: 368( أن املهارة هي: » القدرة على القيام باألعمال احلركية املعقدة 
)1414هـ:  املقبل  يعرف  املتغرية«.كما  الظروف  مع  األداء  تكيف  على  القدرة  إىل  إضافة  ودقة،  بسهولة 
17( املهارة بأهنا: »القدرة على القيام بعمل ما بسرعة ودقة. وميكن حتديد املهارة بواسطة جمموعة منالقواعد 
والتعليمات، أو بواسطة خطوات متتابعة مرتبة تسمى اخلوارزمية«.كما عرفها القاضي )1425هـ: 9( بأهنا: 

»األداء العملي الذهين املتقن بأقل جهد ووقت«.
وقد بلغ معامل الثبات0.95 باستخدام معادلة )Holsti( حلساب الثبات )طعمية، 1987م: 178( وهو ما 

يشري إىل أن التحليل يتميز بثبات عال.
ثانياً: ولزيادة التأكد من ثبات التحليل. متت االستعانة مبتخصصني اثنني يف مناهج الرياضيات لتحليل حمتوى 
وهو   ،)0.91( الثبات  معامل  بلغ  ومهارات،وقد  وتعميمات  مفاهيم  إىل  والدوال،  اخلطية  املعادالت  وحدة 

معامل ثبات مرتفع،وهذا ما يشكل ثباتًا جيًدا للتحليل.
التحليل على  والدوال مت عرض  اخلطية  املعادالت  التحليل حملتوى وحدة  التحليل:للتحقق من صدق  صدق 
واملهارات(،  )املفاهيم،والتعميمات،  الثالثة:  للجوانب  من حيث مشوليته  الرأي  إلبداء  احملكمني  من  جمموعة 
املوجودة ضمن وحدة املعادالت اخلطية والدوال.وقد اتفقت آراء احملكمني على مشولية التحليل، والتزام التعريف 

احملدد لفئاته.
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وبعد التأكد من ثبات التحليل وصدقه، توصلت الدراسة إىل قائمة التحليل يف صورهتا النهائية.
إعداد االختبار التشخيصي:لقد ِصيغت األهداف التعليمية يف ضوء )املفاهيم والتعميمات واملهارات(، حيث 
صنِّفت إىل أحد مستويات املعرفة الثالثة األوىل عند بلوم: )تذكر، فهم، تطبيق(، فتكون االختبار التشخيصي 
من سؤالني: األول: من نوع االختيار من متعدد؛ لتميزه بالصدق والثبات. )بامشموس وآخرون، 1415هـ: 
اإلجابة  نوع  من  الثاين:  )15(.والسؤال  األسئلة  عدد  وكان   ،)166: 1999م  ومصلح،  179(،و)عريفج 
،و )عريفج ومصلح، 1999م: 150(   )1990  .Hopkins and Ants( يقرتح كل من  املفتوحة؛ حيث 
بإشارات  تزودنا  أن  للتعبري عن إجابته، وباإلمكان  الفرصة  الطالب  تبىن مفردات االختبار بطريقة تعطي  أن 
وتلميحات عن قدرة الطالب على تنظيم األفكار وتسلسلها، والتعبري عنها بفاعلية، وكان عدد األسئلة )6(.
مث عرضت األسئلة على جمموعة من احملكمني إلبداء رأيهم يف: مستوى مالءمة األهداف للمحتوى. ووضوح 
التعديالت على  للطالبات. ويف ضوء مالحظات احملكمني أجريت بعض  السؤال،ومناسبتها  صياغة عبارات 

بعض األسئلة. 
مث طُبق االختبار على عينة استطالعية مكونة من )57( طالبة. للتحقق من وضوح التعليمات ،ومناسبة أسلوب 

صياغة األسئلة ووضوحها، باإلضافة إىل حتديد الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار.
الزمن الالزم لالختبار: لقد ُحسب زمن االختبار عن طريق تسجيل املدة اليت استغرقتها الطالبات يف احلل، 
حبيث أخذ متوسط جمموع الزمن الذي استغرقته أول طالبة )35 دقيقة( وآخر طالبة )50 دقيقة( بعد االنتهاء 

من حل االختبار، فُوجد أن الزمن املناسب هو 45 دقيقة. 
ثبات االختبار:يعد االختبار ثابًتا إذا أعطى النتائج نفسها تقريباً يف كل مرة يطبق فيها على اجملموعة نفسها 
من الطالب )عودة وملكاوي، 1408ه:161(، و)عبيدات وآخرون، 2009م: 156(؛ لذا فقد حتققت 
الباحثة من ثبات االختبار باستخدام طريقة التجزئة النصفية، فتم حسابثبات معادلة سبريمان – براون،)عبيدات 

وآخرون، 2009م: 192(.
 وبلغ 0.82، وهو معامل ثبات يدعو إىل االطمئنان إىل نتائج االختبار، واالستناد إليه كمؤشر للكشف عن 

الصعوبات لدى طالبات الصف األول املتوسط يف وحدة املعادالت اخلطية والدوال.
)عريفج  صحيحة  إجابة  السؤال  عن  أجابوا  الذين  الطالب  نسبة  إىل  الصعوبة  درجة  الصعوبة:تشري  معامل 

ومصلح، 1999م :181(، )مرسي، 2010م: 196(، حيث ُحسب معامل الصعوبة باستخدام املعادلة:
     معامل الصعوبة = عدد الطالبات الاليت أجنب إجابة صحيحة / عدد الطالبات الكلي. ويظهر اجلدول 

)1( معامالت الصعوبة:
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معامل التمييز:تشري إىل قدرة مفردات االختبار على التفريق والتمييز بني املفحوصني.
الثلث  الصحيحة يف  الثلث األعلى – عدد اإلجابات  الصحيحة يف  املفردة = )عدد اإلجابات  متييز  درجة 
األدىن( / عدد أفراد إحدى اجملموعتني. )عريفج ومصلح، 1999م: 185(، و)مرسي، 2010م: 201(.

واجلدواللتايل يبني معامل التمييز ملفردات االختبار:
جدول )1(

معامل ال�سعوبة والتمييز لكل مفردة من مفردات االختبار

ال�س�ؤال الأ�ل

معامل التمييزمعامل ال�سع�بة املفردة
1  0،880،26
20،860،26
30،260،26
40،590،29
50،700،32
60،230،29
70،470،32
80،560،29
90،580،29

100،290،26
110،120،26
120،510،32
130،740،29
140،590،38
150،610،29

ين
ال�س�ؤال الثا

10،680،27
20،700،35
30،610،35
40،470،47
50،610،27
60،400،44

من اجلدول السابق وجد أن معامالت الصعوبة جلميع املفردات كانت تراوح بني )0.10– 0.90( ، وهو 
مدى مناسب  أن معامالت التمييز كانت أعلى من )0.25 %(، وهي بذلك تعد مناسبة. )عريفج ومصلح، 

1999م: 184(، و)مرسي، 2010م: 200(.
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بعد التحقق من ثبات االختبار وصدقه ، وحساب معامالت الصعوبة والتمييز ، مت تطبيقه على عينة الدراسة.
وبعد االنتهاء من تطبيق االختبار، مت تصحيحه.

ثبات التصحيح:وللتأكد من ثبات التصحيح مت التنسيق مع إحدى املعلمات يف املدارس املتوسطة، لتصحيح 
عينة عشوائية من أوراق اإلجابة،حيث أعطيت اإلجابة الصحيحة درجة واحدة ، و)صفر( لإلجابة اخلاطئة. 
وقد بلغت قيمة معامل الثبات العام)98.01%(، وهي نسبة ثبات مرتفعة تدعو إىل  االطمئنان إىل عملية 

التصحيح.
ثانياً: اعداد االستبانة:

تواجه  اليت  الصعوبات  لعالج  إىل وضع مقرتحات  استبانة هتدف  تصميم  اجملال مت  أدبيات  إىل  الرجوع  بعد 
طالبات الصف األول املتوسط يف وحدة املعادالت اخلطية والدوال، من وجهة نظر املعلمات، وقد متت صياغة 
مفردات االستبانة بناء على نتائج االختبار التشخيصي، وتشمل االستبانة: جزأين: اجلزء األول: بيانات عامة 
للمعلمة، واجلزء الثاين: يتألف من أربعة حماور :احملور األول عن عالج صعوبات املفاهيم ، و احملور الثاين عن 
عالج صعوبات التعميمات، واحملور الثالث يتناول عالج صعوبات املهارات،و احملورالرابع حيوميقرتحات على 
املعلمة أن تقوم هبا،  وقد متت صياغة مجيع مفردات االستبانة بأسلوب ليكرت الثالثي، واستخدم الوزن النسيب 

اآلتية : )3( أوافق ، و)2( أوافق إىل حد ما ، )1( غري موافق.
اتفق  اليت  التعديالت  إجراء  ومت  حمكمني،  على  عرضها  مت  االستبانة  صدق  من  االستبانة:وللتحقق  صدق 
احملكمون على تعديلها، وعدلت صياغة بعض املفردات ، وحذف بعضها؛ لعدم وضوحها وتكرارها، وأصبحت 

االستبانةجاهزة للتطبيق يف صورهتا النهائية. ملحق )1(
الصدق الداخلي:ومت حساب صدق االتساق الداخلي باستخدام معامل ارتباط بريسون بني درجات كل حمور 
من حماور االستبانة و الدرجة الكلية و، كذلك مت حساب معامل ارتباط بريسون بني درجات كل مفردة والدرجة 

الكلية للمحور الذي تنتمي إليه.
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جدول )2  (
معامل ارتباط بري�سون لفقراتاملحور االأول: �سعوبات املفاهيم بالدرجة الكلية للمحور

معامل االرتباط ) التطبيق (رقم الفقرةمعامل االرتباط ) األمهية(رقم  الفقرة
1**0.4838**0.712
2**0.6589**0.621
3*0.46910*0.499
4**0.72411**0.746
5*0.56912*0.557
6**0.63213**0.582
0.765احملور مع االداة0.608**7

** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل .
*  دال عند مستوى الداللة 0.05 فأقل

يتضح من اجلدول السابق أن قيم معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات مع احملوراألول موجبة ودالة إحصائياً 
عند مستوى الداللة )0.05(؛ مما يشري إىل أن مجيع فقراهتذا احملور تتمتع بدرجة صدق مرتفعة جداً، ويؤكد 
قوة االرتباط الداخلي بني مجيع فقرات احملور، كما اتضح أن قيم معامالت ارتباط احملور األوللالستبانة بالدرجة 
الكلية لالستبانة موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى الداللة )0.05(؛ مما يشري إىل أن هذا احملوريتمتع بدرجة 

صدق مرتفعة، وعليه فإن هذه النتيجة توضح صدق احملور األولوفقراته وصالحيتهما للتطبيق امليداين.
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 جدول )3(
معامل ارتباط بري�سون لفقراتاملحور الثاين: �سعوبات التعميمات بالدرجة الكلية للمحور

معامل االرتباط ) التطبيق (رقم  الفقرةمعامل االرتباط ) األمهية(رقم  الفقرة

1**0.7428*0.463
2**0.6079**0.576
3**0.70510**0.525
4**0.71411**0.659
5**0.55912*0.432
6**0.53613**0.622
7**0.61814**0.635

0.810احملورمع األداة
يتضح من اجلدول السابق أن قيم معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات مع احملورالثاين موجبة ودالة إحصائياً عند 
مستوى الداللة )0.05( فأقل؛ مما يشري إىل أن مجيع فقراهتذا احملور تتمتع بدرجة صدق مرتفعة جداً، ويؤكد 
قوة االرتباط الداخلي بني مجيع فقرات احملور، كما اتضح أن قيم معامالت ارتباط احملور الثانيلالستبانة بالدرجة 
الكلية لالستبانة موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى الداللة )0.05(؛ مما يشري إىل أن هذا احملوريتمتع بدرجة 

صدق مرتفعة ، وعليه فإن هذه النتيجة توضح صدق احملور الثانيوفقراته وصالحيتهما للتطبيق امليداين.
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جدول )4 (
معامل ارتباط بري�سون لفقراتاملحور الثالث: �سعوبات املهارات بالدرجة الكلية للمحور

معامل االرتباط ) التطبيق (رقم  الفقرةمعامل االرتباط ) األمهية(رقم  الفقرة

1**0.7252**0.525
3**0.6564**0.745
5**0.5246**0.668
7**0.6988**0.602
9**0.70110**0.507
11**0.50812**0.752
13**0.60514*0.492
15**0.55416**0.690
17**0.73218**0.765
19 *0.48920**0.502
21*0.75722*0.707
23**0.51224**0.552
0.809احملور مع األداة0.692**25

يتضح من اجلدول السابق أن قيم معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات مع احملورالثالث موجبة ودالة إحصائياً 
عند مستوى الداللة )0.05(؛ مما يشري إىل أن مجيع فقراهتذا احملور تتمتع بدرجة صدق مرتفعة جداً، ويؤكد 
قوة االرتباط الداخلي بني مجيع فقرات احملور، كما اتضح أن قيم معامالت ارتباط احملور الثالثلالستبانة بالدرجة 
الكلية لالستبانة موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى الداللة )0.05(؛ مما يشري إىل أن هذا احملوريتمتع بدرجة 

صدق مرتفعة، وعليه فإن هذه النتيجة توضح صدق احملور الثالثوفقراته وصالحيتهما للتطبيق امليداين.
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جدول )5 (
معامل ارتباط بري�سون لفقراتاملحور الرابع: املقرتحات بالدرجة الكلية للمحور

رقم معامل االرتباطرقم الفقرة
رقم معامالالرتباطالفقرة

رقم معامالالرتباطالفقرة
معامالالرتباطالفقرة

1**0.7252**0.5253**0.5434**0.643

5**0.6566**0.7457**0.6548**0.765
9**0.52410**0.66811**0.60812**0.543
13**0.69814**0.60215**0.71616*0.456
17**0.70118**0.50719*0.55620*0.498
21**0.50822**0.75223**0.65924**0.662
25**0.60526*0.49227**0.67628**0.602
29**0.55430**0.69031*0.45332**0.669
33**0.73234**0.76535**0.56536**0.564
37 *0.48938**0.50239**0.60740*0.439
41*0.75742*0.70743**0.43244*0.497
45**0.51246**0.55247*0.57648*0.505
49**0.69250**0.59251*0.45352**0.502
53**0.55454*0.456

يتضح من اجلدول السابق أن قيم معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات مع احملورالرابع موجبة ودالة إحصائياً عند 
مستوى الداللة )0.05(؛ مما يشري إىل أن مجيع فقراهتذا احملور تتمتع بدرجة صدق مرتفعة جداً، ويؤكد قوة 
االرتباط الداخلي بني مجيع فقرات احملور، كما اتضح أن قيم معامالت ارتباط احملور الرابعلالستبانة بالدرجة 
الكلية لالستبانة موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى الداللة )0.05(؛ مما يشري إىل أن هذا احملوريتمتع بدرجة 

صدق مرتفعة، وعليه فإن هذه النتيجة توضح صدق احملور الرابعوفقراته وصالحيتهما للتطبيق امليداين.
 .))1995.Isaac&Michael مرات  عدة  القياس  تكرار  عند  الدرجات  اتساق  الثبات  وميثل   : الثبات   .3
وحلساب ثبات األداة استخدم معامل ثبات ألفا كرونباخ لكل حمور من حماور االستبانة، مث مت حساب معامل 

الثبات للمحاور جمتمعة، واجلدول )6( يبني معامالت الثبات. 
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جدول )6(
ح�ساب معامل األفاكرونباخ لثبات حماور اال�ستبانة

عالج صعوبات احملور
املفاهيم

عالج صعوبات 
األداةعالج صعوبات املهاراتالتعميمات

0.9720.9680.9870.963معامل الثبات

ويتضح من اجلدول السابق أن قيمة الثبات لألداة )0.96(، وهي قيمة عالية، حيث يذكر )سيد وسامل ، 
2005: 181( بأنه كلما اقرتب معامل االرتباط من الواحد الصحيح دل ذلك على قوة الثبات، وعد ذلك 

مؤشراً جيداً على أن األداة صاحلة للتطبيق، وميكن االعتماد على نتائجها.
عرض نتائج الدراسة:

اخلطية  املعادالت  وحدة  املتوسطفي  األول  الصف  طالبات  تواجه  اليت  الصعوبات  ما  األول:  السؤال  إجابة 
والدوال؟

لإلجابة عن هذا السؤال ُحسبت التكرارات والنسبة املئوية ملن أجنب إجابة خاطئة، عن كل مفردةمن مفردات 
االختبار التشخيصي، واجلدول اآليت يوضح النتائج:



164
الريا�سيات �تطبيقاتها يف التعليم العام . العدد الثالث   3-5 رجب 1434هـ �امل�افق 13-15 ماي� 2013م

اجلمعية ال�سع�دية للعل�م الريا�سية " ج�سر"

جدول )7(
التكرارات والن�سبة املئوية لل�سعوبات يف وحدة املعادالت اخلطية والدوال

      الصعوبة
عدد من 

أجنب إجابة 
خاطئة

النسبة 
املئوية

املفاهيم الرياضية

18343.99أن متيز الطالبة معادلة اجلمع من الطرح.1

16038.46أن متيز الطالبة معادالت الضرب.2

25761.78أن حتدد الطالبة املعادلة اليت متثل صيغة رياضية.3

13031.25أن متيز الطالبة املعادالت ذات اخلطوتني من غريها.4

التعميمات
26062.5أن تطبق الطالبة خاصية اجلمع على معادالت الطرح.1

21050.48أن تطبق الطالبة خاصية القسمة.2

31675.96أن تكتب الطالبة حميط املستطيل ومساحته بطريقة صحيحة.3

املهارات الرياضية
32477.89أن تكون الطالبة املعادلة اجلربية بالعالقة بني الرموز الرياضية املختلفة.1

19246.15أن ترتجم الطالبة املعادلة اجلربية إىل املسألة اللفظية املناسبة هلا.2

13532.45أن حتل الطالبة معادالت الطرح واجلمع.3

22654.33أن تتحقق الطالبة من صحة احلل.4

21050.48أن حتل الطالبة معادالت الضرب.5

17040.87أن حتل الطالبة معادالت الضرب باستخدام النماذج والرسوم.6

32477.89أن توجد الطالبة قيمة اجملهول يف الصيغة الرياضية، 7

16339.19أن حتل الطالبة املعادالت ذات اخلطوتني.8

22253.36أن حتل الطالبة املسألة باستعمال إسرتاتيجية احلل عكسياً.9

24258.17أن توجد الطالبة حميط الشكل.10

16238.94أن توجد الطالبة مساحة الشكل.11

10625.48أن متثل الطالبة البيانات املعطاة بيانياً لتوضيح العالقات.12

20348.79أن متثل الطالبة حلول املعادالت اخلطية بيانياً.13
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ويتبني من اجلدول السابق أن مجيععبارات حمور املفاهيم الرياضية ذات درجة عالية من الصعوبة ، وجاءت يف 
املرتبة األوىل » أن حتدد الطالبة املعادلة اليت متثل صيغة رياضية«،  إذ أجاب)61.78%( من الطالبات إجابة 
خاطئة.و تتلوها العبارة: » أن متيز الطالبة معادلة اجلمع من الطرح » يف املرتبة الثانية،إذأجابت )%43.99( 
الثالثة، حيث  املرتبة  الضرب«  الطالبة معادالت  متيز  العبارة: »أن  احتلت  إجابة خاطئة، كما  الطالبات  من 
ذات  املعادالت  الطالبة  متيز  أن   « العبارة:  جاءت  إجابة خاطئة،وأخرياً  الطالبات  من  أجابت)%38.46(. 
اخلطوتني من غريها« يف املرتبة األخرية، حيث أجابت)31.25%( من الطالبات إجابة خاطئة، وهذا يؤيد ما 

جاء يف دراسة )اليونس، 2004م: 86(، من أن الطالب خيلطون بني املفاهيم الرياضية.
ويتبني من اجلدول السابق ويتبني من اجلدول السابق أن مجيععبارات حمورالتعميمات الرياضية،ذات درجة عالية 
فقد  املستطيل ومساحتهبطريقة صحيحة »،  الطالبة حميط  تكتب  تنازلًيا »أن  مرتبة  ، وجاءت  الصعوبة  من 
أجابت)75.96 %( من الطالبات إجابة خاطئة ، تتلوها عبارة » أن تطبق الطالبة خاصية اجلمع على معادالت 
الطرح«، حيث أجابت)62.5 %( من الطالبات إجابة خاطئة. » أن تطبق الطالبة خاصية القسمة«، فقد 

أجابت)50.48 %( من الطالبات إجابة خاطئة.
العويشق )1422هـ(، وهي خطأ الطالب عند قسمة  اليت أظهرهتا دراسة  النسبة  النتيجة ختتلف مع   وهذه 
طريف املعادلة على عدد صحيح موجب بنسبة )34.36 %( فقط.وتتفق هذه النتيجة هع دراسة أبو عمرية 
)1995(  أن الطالب خيلطون بني املساحة واحمليط بنسبة )25%(. ، وكذلك تتفق مع ما أظهرته دراسة اليونس 
)2004م(، من اإلشارة إىل وجود أخطاء متعلقة باالستخدام اخلاطئ خلاصية اإلضافة عند حل املعادالت، 
وال تتفق مع نتيجة دراسةالعويشق )1422هـ: 48(  اليت أظهرت أن الطالب خيطئ عند إضافة عدد صحيح 

إىل طريف املعادلة بنسبة )%32.52(.
 ويتبني من اجلدول السابق أن عبارات حموراملهارات الرياضية، تفاوتت يف درجة الصعوبة وقد جاءت :«أن 
توجد الطالبة قيمة اجملهول يف الصيغة الرياضية، وذلك بالتعويض عن املعطيات« يف املرتبة األوىل، إذ أجابت 
الرموز  بني  بالعالقة  اجلربية  املعادلة  الطالبة  تكوِّن  أن  تتلوها«   ، خاطئة  إجابة  أ  الطالبات  من   )%77.89(
الرياضية املختلفة »، حيث أجابت)77.89 %( من الطالبات إجابة خاطئة ..تتلوها« أن توجد الطالبة حميط 
الشكل«، إذ أجابت )58.17 %(. من الطالبات إجابة خاطئة.تتلوها« أن تتحقق الطالبة من صحة احلل«، 
حيث أجابت )54.32 %( من الطالبات إجابة خاطئة، تتلوها » أن حتل الطالبة املسألة باستعمال اسرتاتيجية 
احلل عكسيا« ، حيث أجابت )53.37 %( من الطالبات إجابة خاطئة. تتلوها« أن حتل الطالبة معادالت 
الضرب »، حيث أجابت)50.84%( من الطالبات إجابة خاطئة،تتلوها« أن متثل الطالبة حلول املعادالت 
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اخلطية بيانيًا«، وجاءت العبارة« أن متثل الطالبة البيانات املعطاة بيانيا لتوضيح العالقات«، يف املرتبة االخرية  
فقد أجابت )25.48%(إجابة خاطئة.

وهذا يتفق مع نتائج دراسيت أمحد )1995م( ، والصبحي )1425هـ( اللتني توصلتا إىل وجود ضعف عند 
ترمجة الصيغ اللفظية إىل صيغ وعالقات رياضية، والعكس.وتتفق مع دراسة أمحد )1995م: 58( من وجود 
ضعف عند إجياد قيمة التعبري اجلربي بسبب ضعف يف عملية التعويض.وتتفق هذه النتيجة مع دراسة اليونس 
)2004م(، اليت أكدت وجود أخطاء متعلقة باالستخدام اخلاطئ خلاصية اإلضافة، وخاصية الضرب عند حل 
املعادالت ، لكنها ختتلف  مع دراسيت أمحد )1995م(، والصبحي )1425هـ(  يف أن مواطن القوة تظهر 
عند حل الطالب معادلة الضرب. ويف متكن الطالب من حل معادلة بسيطة مبتغريين باستخدام الزوج املرتب.

ومما سبق يتضح وجودصعوبات لدى طالبات الصف األول املتوسط يف وحدة املعادالت اخلطية والدوال ، وهذا 
ما أيدته نتائج دراساتالطيطي )1989م(، وأمحد )1995م(،والصبحي )1425هـ(، وعويشق )1422هـ(، 
واحلريب)1427هـ(، واألمحدي )1427هـ(. ورمبا ترجع هذه الصعوبات، كما ذكر البصيص)2006(عدم بلوغ 

نسبة كبرية من الطالب مرحلة العمليات اجملردة
إجابة السؤال الثاين: ما مقرتحاتعالج الصعوبات اليت تواجه طالبات الصف األول املتوسط يف وحدة املعادالت 

اخلطية والدوال، من وجهة نظر املعلمات؟
معلمات  نظر  وجهة  من  واملهارات  والتعميمات  املفاهيم  صعوبات  لعالج  املقرتحة  العمل  إجراءات  لتعيني 
املئوية ، لكل مفردة من مفردات االستبانة، وكذلك استخرجت  التكرارات ،  والنسب  الرياضيات حسبت 

املتوسطات احلسابية ، واالحنرافات املعيارية، واألمهية النسبية ملفردات وكانت النتائج كما يأيت:
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اجلدول )8(
التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية واالأهمية الن�سبية الإجابات جميع اأفراد عينة 

الدرا�سة عن ت�سور مقرتح لعالج �سعوبات املفاهيم الريا�سية وترتيبها تنازليًا

موافق إىل موافقصعوبات املفاهيم
غري موافقحد ما

املتوسط

احلسايب
االحنراف 
املعياري

األمهية

بالنسبية %
رتتي

ال

إعادة صياغة تعريف املفهوم للطالبات بلغة 1
مناسبة تتضمن الشروط الكافية أو الالزمة.

5261ك
2.860.3995.301

%88.110.201.70

2

توجيه الطالبة إىل مقارنة و معادالت اجلمع 
والطرح والضرب والقسمة ذات اخلطوة الواحدة 

باملعادالت ذات اخلطوتني ، لتحقيق بناء 
منظومي شبيه خبريطة املفاهيم.

5180ك

2.860.3595.302
%86.413.600

3
اإلكثار والتنويع من األمثلة املعطاة للعبارات 
اجلربية والصيغ الرياضية واملعادالت ذات 

اخلطوتني يف ثناء احلصة 

5081ك
2.830.4249.303

%84.713.601.70

توضيح استخدامات املفهوم وأمهيته العلمية 4
والعملية.

4982ك
2.80.4893.304

%83.113.603.40

تفسري املفاهيم اجملردة، مثل )الصيغ الرياضية، 5
واحمليط، واملساحة(

47120ك
2.80.4193.305

%79.720.300

6
إشراك الطالبات يف إعطاء أمثلة على الصيغة 

الرياضية ، واملعادالت ذات اخلطوتني واملعادالت 
اخلطية.

4784ك
2.780.4692.706

%79.713.606.80

توجيه الطالبات إىل فهم املفاهيم ، وربطها 7
باملهارات، والتعميمات.

46121ك
2.760.4792.007

%78.020.301.70

التعريف خبصائص ومسات الصيغة الرياضية 8
واملعادالت واملساحة واحمليط.

45140ك
2.760.4392.008

%76.323.700

9
تقدمي خليط من أمثلة االنتماء وعدم االنتماء 

لتعزيز اكتساب مفهوم املعادالت ذات اخلطوتني 
واملعادالت اخلطية.

41141ك
2.730.4991.009

%69.523.701.70

10
ذكر نوع املعادلة )مجع، طرح، ضرب، ذات 
خطوتني( عند قراءهتا كل مرة لتذكُّر طريقة 

حلها.

43133ك
2.680.5789.3010

%67.7922.005.10

11
إعطاء الطالبات فرصة كافية للمناقشة والتفكري 
يف أثناء عرض مفاهيم الصيغة الرياضية واملساحة 

واحمليط واملعادلة اخلطية.

40712ك
2.680.5189.3011

%84.711.9020.30
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تقدمي ثالثة أو أكثر من أمثلة االنتماء إىل 12
املفهوم مع التعليل.

38174ك
2.580.6286.0012

%64.428.806.80

تقدمي ثالثة أو أكثر من أمثلة عدم االنتماء 13
للمفهوم مع التربير.

28265ك
2.390.6479.7013

%47.544.108.50

2.860.3995.30احملور الكلي

لقد أظهرت نتائج اجلدول السابق أن أفراد عينة الدراسة وافقن بدرجة عالية  على التصور املقرتح   
لعالج صعوبات املفاهيم الرياضية ،فقد بلغ املتوسط احلسايب للتوفر لديهن )2.86(، أي ما نسبته 95.30 
التفصيلية ما بني )2.39– 2.86(. % ، وهي نسبة عالية جداً، وقد راوحت متوسطات درجات املوافقة 

ورتبت املفردات تنازلياً حسب درجة أمهيتها لدى أفراد الدراسة،:«توجيه الطالبة إىل مقارنة معادالت اجلمع 
والطرح والضرب والقسمةوربطها باملعادالت ذات اخلطوتني والصيغ الرياضية ، واحمليط ، واملساحة؛ لتحقيق بناء 
منظومي شبيه خبريطة املفاهيم«،  يف املرتبة االوىل  حيث جاءت األمهية النسبية هلا )95.3 %(، تتلوها »إعادة 
صياغة تعريف املفهوم للطالبات بلغة مناسبة ، تتضمن الشروط الكافية أو الالزمة »، وقد كانت األمهية النسبية 
هلا )95.3%(،.تتلوها« اإلكثار والتنويع من األمثلة املعطاة للعبارات اجلربية ، والصيغ الرياضية ، واملعادالت 
ذات اخلطوتني يف أثناء احلصة الدراسية«، فقد جاءت األمهية النسبية هلا )94.3 تتلوها«توضيح استخدامات 
املفهوم وأمهيته العلمية والعملية«، و«تفسري املفاهيم اجملردة، مثل )الصيغ الرياضية، واحمليط، واملساحة(«، وقد 
كانت األمهية النسبية لكل منهما )93.3%(،  تتلوها«إشراك الطالبات يف إعطاء أمثلة على الصيغ الرياضية 
واملعادالت ذات اخلطوتني واملعادالت اخلطية«، فقد جاءت األمهية النسبية هلا )92.7%(،تتلوها« التعريف 
خبصائص ومسات الصيغ الرياضية ،واملعادالت ، واملساحة واحمليط«، وقد جاءت األمهية النسبية هلا )%92(، 
تتلوها » توجيه الطالبات إىل استيعاب املفاهيم وربطها باملهارات والتعميمات«، وقد جاءت األمهية النسبية 
هلا )92%(،  تتلوها« تقدمي خليط من أمثلة االنتماء وعدم االنتماء لتعزيز اكتساب مفهوم الصيغ الرياضية 
ذكر   « تتلوها   ،)%91( هلا  النسبية  األمهية  إذ كانت    ،« اخلطية  واملعادالت  اخلطوتني  ذات  واملعادالت 
نوع املعادلة )مجع،طرح،ضرب،قسمة، ذات خطوتني( عند قراءهتا كل مرة؛ لتذكر طريقة حّلها«، و« إعطاء 
 ، اخلطية  واملعادالت   ، الرياضية  الصيغ  مفاهيم  أثناء عرض  للمناقشة واالستفسار يف  الطالبات فرصة كافية 
واملساحة ، واحمليط واملعادلة اخلطية »، فكانت األمهية النسبية لكل منهما )89.30 %(،تتلوها » تقدمي ثالثة 
أو أكثر من أمثلة االنتماء إىل املفهوم مع التعليل«، فقد كانت األمهية النسبية )86 %(، وهي نسبة عالية، 
وتعين أمهية توسيع رؤية الطالبة بتنويع األمثلة.تتلوها » تقدمي ثالثة أو أكثر من أمثلة عدم االنتماء للمفهوم مع 



169
امل�ؤمتر الثالث لتعليم الريا�سيات )الريا�سيات �تطبيقاتها يف التعليم العام جتارب رائدة �ر�ؤى م�ستقبلية(

التعليل »، وجاءت نسبة األمهية )79.70 %(.
وهذه النتيجة  تتفق هذه مع ما جاء يف نتائج دراسة اليونس )2004م :106(. ويشري أبو زينة )1994م( إىل 
أن إخفاق الطالب يف تعلم املفاهيم واملهارات الرياضية سيعوق تعلمهم الرياضيات؛ فالبد للمعلم من استخدام 
املعادالت  موضوع  تدريس  أثناء  يف  الشائعة  لالنتهاكات  االنتماء  عدم  أمثلة  من  واإلكثار  املعاكس،  املثال 
اخلطية. ، إذ ينبه حبيب وأمحد )2006م: 266( إىل أن استخدام الطريقة التقليدية يف التدريس ينمي احلفظ 
واالستظهار عند الطالب؛ ألنه ال تراعي الفروق الفردية. ويذكر املركز الوطين لتنمية املوارد البشرية )2002م 
:90( أنه البد للمعلم أن يستفيد من األخطاء اليت يرتكبها الطالب، وينبغي أن يذكر بعض مناذج أخطائهم 
اليت رمبا هتيئ فرصاً تعلمية أفضل. وماأكده العايدي )2003م( من ضرورة االهتمام بالبعد املفاهيمي الذي 

يغفل عنه الكثري من املعلمني؛ بوصفه األساس لتعلم املهارات والتعميمات
حسبت  الرياضيات  معلمات  نظر  وجهة  من  التعميمات  صعوبات  لعالج  املقرتحة  العمل  إجراءات  لتعيني 
التكرارات والنسب املئوية لكل مفردة، وكذلك استخرجت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية 

النسبية للعبارات
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اجلدول )9(
التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية واالأهمية الن�سبية ال�ستجابات املعلمات عن 

الت�سور املقرتح لعالج �سعوبات التعميمات الريا�سية وترتيبها تنازليًا

موافق إىل موافقاملقرتحات
الوسط غري موافقحد ما

احلسايب
االحنراف 
املعياري

األمهية 
بالنسبية

رتتي
ال

صياغة ا ملعلمةالتعميمات نصاً ورمزاً.10
5441ك

2.930.2597.701
%91.56.81.7

تفسري حمتوى  التعميم مبا يتضمنه من مفاهيم 11
ومصطلحات.

5531ك
2.920.349.302

%93.25.11.7

ضرورة توضيح االتعميمات اجملردة كمحيط 7
املستطيل ومساحته

5360ك
2.90.396.703

 %89.810.20.0

مراجعة أداء الطالبات للواجبات املنزلية ألمهيتها 4
يف اكتشاف الصعوبات.

4991ك
2.810.4393.704

% 83.115.31.7

التأين وعدم االستعجال عند تطبيق التعميمات 14
املطلوبة.

48110ك
2.810.3993.705

% 81.418.60.0

إشارة املعلمة إىل مواطن األخطاء الشائعة عند 1
تدريسها ، حىت تساعد الطالبات على تفاديها.

47111ك
2.780.4692.706

% 79.718.61.7

اإلكثار والتنويع يف األمثلة املعطاة بعد كل 5
تعميم يف أثناء املواقف الصفية.

45140ك
2.760.4392.007

% 76.323.70.0

مساعدة الطالبات على تربير صحة التعميمات 12
مبثال أو شكل أو وسيلة أو مناذج وحنوها.

45140ك
2.760.4392.008

% 76.323.70.0

تقدمي 3 أمثلة أو تدريبات رياضية -على 8
األقل، ويزيد العدد إذا كانت املعرفة جتريدية.

36130ك
2.760.4292.709

% 61.022.00.0

تقدمي مقدمة تعريفية للتعميمات واستخداماهتا 9
، وأماكن استخداماهتا وأمهيتها.

45131ك
2.750.4891.7010

% 76.322.01.7

ذكر الشروط الضرورية والكافية الستخدام 13
التعميمات إن وجدت.

44132ك
2.710.5390.3011

% 74.622.03.4

6
إعطاء الطالبات فرصة كافية للمناقشة 
واالستفسار والتفكري يف ثناء عرض 

التعميمات.

40181ك
2.660.5188.7012

% 67.830.51.7
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إثراء الدرس بأنشطة مالئمة حتاكي األخطاء 3
الشائعة.

38165ك
2.560.6585.3013

% 64.427.18.5

2

تعريض الطالبات للوقوع يف اخلطأ)كإضافة أو 
طرح أو قسمة عدد من أحد األطراف دون 
اآلخر(، للتقليل من الوقت املنقضي بإعادة 

التدريس.

32234ك

2.470.6382.3014
% 54.239.06.8

2.760.4592.00احملور الكلي

يتضح من نتائج اجلدول السابق أن أفراد عينة الدراسة متفقات على املقرتحات لعالج صعوبات التعميمات  
بنسبة   : أي  ؛   )2.76( املقرتحات  على  لالتفاق  الستجاباهتن   احلسايب  املتوسط  بلغ  فقد  عالية،  بدرجة 
لتكون  ورمزاً  نصاً  التعميمات  نظرهن:« صياغة  من وجهة  املقرتحات  أهم  وقد كانت  أمهية  )%93.33(، 
يتضمنه من  التعميمات مبا  تتلوها« تفسري معىن  النسبية هلا )%97.7(،   للطالبة »، وجاءت األمهية  أقرب 
مفاهيم ومصطلحات وتعميمات أخرى«، وقد جاءت األمهية النسبية هلا )97.3%(،تتلوها« ضرورة تفسري 
التعميمات اجملردة؛ كمحيط املستطيل ومساحته »، وقد جاءت أمهيتها النسبية )94.3%(، تتلوها« التأين وعدم 
االستعجال عند تطبيق التعميمات املطلوبة«، وقد جاءت األمهية النسبية هلا )93.7%(، تتلوها« مراجعة أداء 
الطالبات للواجبات املنزلية ألمهيتها يف اكتشاف الصعوبات«، وجاءت أمهيتها النسبية )93.7%(،تتلوها«إشارة 
املعلمة إىل مواطن األخطاء الشائعة عند تدريسها حىت تساعد الطالبات على تفاديها«، وذلكبتقدمي 3 أمثلة 
أو 4 تدريبات رياضية - على األقل -، ويزيد العدد إذا كانت املعرفة جتريدية«، وجاءت األمهية النسبية هلما 
و«مساعدة  الصفية«،  املواقف  أثناء  يف  تعميم  بعد كل  املعطاة  األمثلة  يف  والتنويع  »واإلكثار   ،)%92.7(
الطالبات على تسويغ صحة التعميم مبثال أو شكل أو وسيلة أو مناذج ، وحنوها«، وقد جاءت األمهية النسبية 

لكل منهما )%92(.
وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار ت إليه املوارد البشرية )2002م : 92( إىل أن ذكر املعلم أخطاء الطالب 
قادر على أن يكون أداة قوية لتحديد صعوبات التعلم، كما أنه يزودنا مبعلومات قيمة عن األسباب اليت أدت 
إىل الوقوع يف اخلطأ، ومن مث يساعدنا على اقرتاح اخلطط العالجية املناسبة. وكذلك أمهية اإلكثار من األمثلة 
داخل الفصل، ولكن يتفق مع ما توصل إليه العايدي )2003م( من ضرورة إتاحة الفرصة للطالب حلل عدد 
كاف من التمارين والتدريبات؛ وأن ذلك يعّد ضروريًا ليتمكن الطالب من التعميمات، ومن مث  يتقن املهارات 

اليت ال غىن له عنها  يف أثناء حل املسائل. 
ولتعيني اإلجراءات املقرتحة لعالج صعوبات املهارات الرياضية، من وجهة نظر معلمات الرياضيات حسبت 
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التكرارات والنسب املئوية لكل مفردة، واستخرجت كذلك املتوسطات احلسابية ، واالحنرافات املعيارية ، واألمهية 
النسبية ملفردات األداة.

اجلدول )10(
التكرارات ، والن�سب املئوية ، واملتو�سطات احل�سابية ، واالأهمية الن�سبية ، والرتتيب ال�ستجابات 

املعلمات عن عالج �سعوبات املهارات الريا�سية 

ردة
موافقاملقرتحاتمف

موافق 
إىل حد 

ما

غري 
موافق

الوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

األمهية 
بالنسبية

رتتي
ال

مراجعة الطالبات مهارات إجراء العمليات احلسابية 1
على األعداد الصحيحة وقاعدة اإلشارات.

5810ك
2.980.1399.441

% 98.31.70.0

4
التأكد من أولوية إجراء للعمليات احلسابية يف 

املعادالت اليت حتتوي خليطاً من العمليات احلسابية 
)مجع،طرح،ضرب،قسمة، أقواس، أسس(

5810ك
2.980.1399.441

% 98.31.70.0

التأكد من إتقان الطالبات للعمليات احلسابية على 3
األعداد الصحيحة.

5630ك
2.950.2298.312

% 94.95.10.0

تقدمي املعلومات الرياضية الالزمة قبل أداء املهارة.7
5630ك

2.950.2298.312
% 94.95.10.0

إعطاء الطالبة فرصة كاملة حلل التمرين أو املسألة 16
وحتليلها.

5450ك
2.920.2897.183

% 91.58.50.0

التأكيد على التأين وعدم االستعجال عند حل 22
املعادالت بأنواعها.

5360ك
2.900.3096.614

% 89.810.20.0

21
التعويض بطريقة صحيحة عن املعطيات يف الصيغة 

الرياضية، مث حتديد نوع املعادلة ليسهل التعامل 
معها.

5270ك
2.880.3396.055

% 88.111.90.0

اإلكثار والتنويع من األمثلة املعطاة بعد كل مهارة يف 17
أثناء املواقف الصفية

5180ك
2.860.3595.486

% 86.413.60.0

كتابة املعادلة بتبديل كفتيها للتأكد من عدم تغري 24
معناها وقيمتها

5342ك
2.860.4395.487

% 89.86.83.4

مراجعة طريقة تقسيم حمور األعداد الصحيحة6
5090ك

2.850.3694.928
% 84.715.30.0

التأكد من وضوح التعليمات الواجب توافرها عند 20
استخدام حميط الشكل ومساحتةجلميع الطالبات.

5090ك
2.850.3694.928

% 84.715.30.0
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ردة
موافقاملقرتحاتمف

موافق 
إىل حد 

ما

غري 
موافق

الوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

األمهية 
بالنسبية

رتتي
ال

2
إجراء اختبار تشخيصي لباب األعداد الصحيحة 
لتعرف األخطاء وعالجها قبل البدء بتدريس باب 

املعادالت اخلطية.

49100ك
2.830.3894.359

% 83.116.90.0

ربط املهارات مبا يسبقها من مهارات ذات عالقة.10
49100ك

2.830.3894.359
% 83.116.90.0

تقدمي املهارات خطوة خطوة مع التعليل لكل خطوة.11
49100ك

2.830.3894.359
% 100.01.70.0

تنويع األمثلة والتطبيقات لتعزيز تعلم املهارة للوصول 14
إىل مستوى اإلتقان املطلوب.

49100ك
2.830.3894.359

% 83.116.90.0

وضع املعادالت الرياضية بالشكل الذي يسهل 23
التعامل معه، مع مراعاة عدم التغري يف قيمتها.

5081ك
2.830.4294.359

% 84.713.61.7

تنفيذ الطالبات للمهارة بأنفسهن عدة مرات 13
بأشكال خمتلفة مع تقدمي تغذية راجعة.

4991ك
2.810.3493.7910

% 83.115.31.7

مراجعة متثيل النقاط بيانياً.5
47120ك

2.800.4193.2211
% 79.720.30.0

تدريب الطالبة على تبديل كفيت جمموعة من 25
املعادالت الرياضية للتأكد من متكن الطالبة.

4982ك
2.800.4893.2211

% 83.0513.563.39

تقدمي فكرة عامة وشاملة عن املهارة وأمهيتها 8
واستخداماهتا.

46130ك
2.780.4292.6612

% 78.022.00.0

إعطاء الطالبات فرصة كافية للمناقشة واالستفسار 18
والتفكري يف أثناء عرض املهارات.

44150ك
2.750.4491.5313

% 74.625.40.0

تنفيذ املهارة مع الطالبات عدة مرات.12
46103ك

2.730.5590.9614
% 83.116.95.1

إعطاء تعليمات وافرة مبتطلبات املهارة.19
45122ك

2.730.5290.9615
% 76.320.33.4

كتابة تعليل خلطوات حل املعادالت.15
43133ك

2.680.5789.2716
% 72.922.05.1

2.800.4893.33احملور الكلي
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املهارات  لعالج صعوبات  املقرتحات  متفقات على  الدراسة  عينة  أفراد  أن  السابق  اجلدول  نتائج  من  يتضح 
بدرجة عالية، فقد بلغ املتوسط احلسايب الستجاباهتن  لالتفاق على املقرتحات)2.80 من 3(؛إذ كانت أمهيته 
النسبية)93.33%(، وقد جاءت »مراجعة الطالبات مهارات إجراء العمليات احلسابية على األعداد الصحيحة 
وقاعدة اإلشارات«، و«التأكد من أولوية إجراء العمليات احلسابية يف املعادالت اليت حتتوي خليطاً من العمليات 
احلسابية )مجع، طرح، ضرب، قسمة، أقواس، أسس(«، يف املرتبة األوىل  حيث كانت األمهية النسبية لكل 
منهما )99.44%(،تتلوها« التأكد من إتقان الطالبات للعمليات احلسابية على األعداد الصحيحة«، و« تقدمي 
املعلومات الرياضية الالزمة قبل أداء املهارة«، وقد كانت األمهية النسبية لكل منهما )98.31%(.يليها »إعطاء 
الطالبة فرصة كاملة حلل التمرين أو املسألة وحتليلها«، وقد نالت من األمهية النسبية )97.18%(.تتلوها«التأكيد 
على التأين وعدم االستعجال عند حل املعادالت بأنواعها«، وجاءت األمهية النسبية هلا )96.61%(، ألن 
بعض األخطاء اليت تقع فيها الطالبة تكون نتيجة التسرع.« التعويض بطريقة صحيحة عن املعطيات يف الصيغ 
الرياضية، ومن مث حتديد نوع املعادلة ليسهل التعامل معها«، ونالت من األمهية النسبية )96.05%(.تتلوها 
»اإلكثار والتنويع يف األمثلة املعطاة بعد كل مهارة يف أثناء املواقف الصفية«، و«كتابة املعادلة بتبديل كفتيها 
للتأكد من عدم تغري معناها وقيمتها«، وقد نالت كل منهما األمهية النسبية )95.48%(، »مراجعة طريقة 
حميط  استخدام  عند  توافرها  الواجب  التعليمات  وضوح  من  التأكد  و«  الصحيحة«،  األعداد  حمور  تقسيم 
اختبار  و«إجراء   ،)%94.98( النسبية  األمهية  منهما  نالت كل  وقد  الطالبات«،  جلميع  ومساحته  الشكل 
البدء بتدريس باب املعادالت اخلطية«،  تشخيصي لباب األعداد الصحيحة،لتعرف األخطاء وعالجها قبل 
لكل  التعليل  مع  خطوة  خطوة  املهارات  »وتقدمي  عالقة«،  ذات  مهارات  من  يسبقها  مبا  املهارات  »وربط 
خطوة«،«وتنويع األمثلة والتطبيقات لتعزيز تعلم املهارة للوصول إىل مستوى اإلتقان املطلوب«، وكانت األمهية 
النسبية لكل منها )94.35 %(، وهذا يظهر أمهية ربط املهارات احلالية بالسابقة، وإجراء اختبارات تشخيصية 

والتنويع يف األمثلة، مع التربير لكل خطوة يف أثناء احلل.
وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسيت العويشق)1422هـ(، وآل ناصر)1428هـ(؛  إذ يوصي كل منهما بضرورة 
تذكري الطالب خالل املرحلة املتوسطة مبهارات إجراء العمليات احلسابية على األعداد الصحيحة،و بضرورة 

االهتمام بكتابة تعليل خطوات حل املعادلة؛ ليتمكن الطالب من فهم تلك اخلطوات وتنفيذها.
ومما سبق يظهر أن املعلمات يؤيدن مجيع املقرتحات العالجية  بنسب أمهية تعّد مجيعها مرتفعة،  وقد يرجع 

السبب أن مجيع  املقرتحات قد استخلصت من أدبيات اإلطار النظري ، ونتائج الدراسات السابقة.
األول  الصف  طالبات  تواجه  اليت  والدوال  اخلطية  املعادالت  الصعوبات يف وحدة  لعالج  املقرتح  التصور  ما 
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املتوسط من وجهة نظر املعلمات ؟
 مت وضع هذا التصور يف ضوء نتائج الدراسة ، والدراسات السابقة يف جمال عالج صعوبات تعلم  الرياضيات 

بشكل عام، وما خيتص باملعادالت اخلطية والدوال بشكل خاص.
وفيما يأيت تفصيل ذلك:

املنطلقات األساسية للتصور املقرتح:
استند التصور إىل عدد من املنطلقات األساسية، تتلخص يف اآليت:

- االهتمام باملتطلبات األساسية قبل البدء يف تدريس الوحدة؛ فمن املفيد تنفيذ مجيع فقرات التهيئة املوجودة 
يف بداية كل وحدة وحلها.

- متابعة الطالبات ، وتقومي أدائهن؛ ذلك أن االكتشاف املبكر للصعوبات حيد من تراكم الصعوبات، وجينب 
زيادة حدة تلك الصعوبات.

- مراعاة الفروق الفردية يف مجيع مراحل العملية التعليمية، ابتداًء من وضع األهداف وحتديد احملتوى والوسائل 
واإلسرتاتيجيات، وانتهاًء بالتقومي.

استخدام  النمطية يف  والصعوبة؛ ألن  اللبس  التغلب على  إىل  املؤدية  التعليمية  لألنشطة  التخطيط  - ضرورة 
األساليب التعليمية والتقومي يؤديها  إىل تراكم الصعوبات الختالف طبيعة األفراد، فمنهم السمعي والبصري 

واملكاين واحلسي و..و..إخل.
- مبدأ الشمولية واالستمرارية يف عالج الصعوبات أواًل بأول، لتصل الطالبة إىل املراحل املتقدمة من التعليم 

وهي تواجه أقل عدد من الصعوبات املمكنة.
- اكتساب توجه موجب حنو الرياضيات وإزالة القلق، بتهيئة جو مريح خال من التوتر والقلق من صعوبة: 

املفهوم، أو التعميم، أو املهارة.
 أهداف التصور املقرتح:يسعى هذا التصور إىل عالج الصعوبات يف وحدة املعادالت اخلطية والدوال، اليت تواجه 

طالبات الصف األول املتوسط من وجهة نظر املعلمات، من خالل حتقيق األهداف اآلتية :
- التخطيط واإلعداد اجليد للوحدة الدراسية، من حيث: التنفيذ، والتقومي، واالسرتاتيجيات، والوسائل.

- إظهار أمهية الدروس وربطها املستمر بواقع احلياة.
- التعريف بأساليب التعليم احلديثةواسرتاتيجياته، وطرق تطبيقها وتوظيفها.

- تشجيع الطالبات على التجاوب املثمر والفاعل داخل الفصل، وإتاحة الفرصة للطالبات للتعلم والتعليم، من 
حيث: القراءة، واملناقشة، والتحليل، والبحث، واحلل، أثناء تنفيذ املهام.
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بني  الفردية  الفروق  مراعاة  مع  والتعميمات،  املفاهيم  بني  للربط  متعددة  وتطبيقات  ألنشطة  التخطيط   -
الطالبات، مستفيدة من نظرية الذكاءات املتعددة.

- توظيف طرق التقومي املالئمة لتعرف  الصعوبات يف املعرفة اجلديدة، أو السابقة.
واألنشطة   ، التعليمية  ،والوسائل  واألساليب   ، واحملتوى  الدرس،  أهداف  من  املقرتح:وتتألف  التصور  عناصر 

،والتقومي.
وفيما يلي تفصيل ذلك:

أهداف دروس وحدة املعادالت اخلطية والدوال:وتتمثل يف اآليت:
- صياغة األهداف حبيث تشمل: ) املفاهيم، والتعميمات، واملهارات ( متكًناعالًيا من الطالبات، مثل: »أن 
حتدد الطالبة الصيغة الرياضية من جمموعة من العبارات اجلربية، بدقة«. أو »أن تكتب الطالبة قانون مساحة 
بطريقة  اجلمع،  معادالت  حّلها  أثناء  يف  خطوة  الطالبة كل  تعلل  أن   « أو  أخطاء«.  دون  من  املستطيل، 
املفاهيم ، والتعميمات، واملهارات- والتأكد من  املعرفة -  صحيحة«. وهذا يهدف إىل الرتكيز يف  عناصر 

وصوهلا بالدرجة املطلوبة.
- صياغة هدف تعليمي مصاحب تسعى املعلمة إىل حتقيقه من خالل إعداد نشاطات تعلمية مناسبة، كتشجع 
الطالبات على شرح عناصر املعرفة بلغتهن، مع مراعاة تكامل متطلبات هذه املعرفة: ) مفاهيم، أو تعميمات، 

أو مهارات (.
حمتوى وحدة املعادالت اخلطية والدوال:ويتمثل يف تضمني الكتاب املدرسي أنشطة هتدف إىل:

- تدريب الطالبات على تكوين أمثلة انتماء، أو عدم انتماء إىل عناصر املعرفة أو كتابة خطوات حل املعادالت 
مع ما يكافئها والتعليل لكل خطوة إن أمكن، مثال ذلك:اكتيب مثالني يعربان عن الصيغة الرياضية؟ وآخران ال 
يعربان عن الصيغة الرياضية؟ وأعطي الطرق املتنوعة اليت ميكنك من خالهلا متثيل حلول املعادلة اخلطية  5 س 

+ 3 ص = 7 ؟
- ربط عناصر املعرفة الرياضية وخطوات حل املعادالت اخلطية مبواقف حياتية من واقع احلياة.

- إدراج مسائل تتضمن بيانات أو معطيات زائدة ال تستخدم يف احلل.
- تضمني احملتوى أنشطة إثرائية وعالجية، سواء للطالبة املتفوقة أم بطيئة التعلم، حبيث تشتمل على وسائل 
وأنشطة اكتشافية مشوقة، جتعل العملية التعليمية حمببة، وتشحذ مهة الطالبة بإثارة دافعيتها إىل التعلم واستمراريته.
- طرح املهمات املمتعة اليت تستثري قدرات الطالبات، وأن يشرحن املعلومات لبعضهن، يف ظل بيئة آمنة  لكون 

األخطاء حمطات لتعميق التعلم، ومنعطفات جيب احلذر منها.
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- عرض مسائل »حتقق من فهمك« و »تأكد« بطريقة غري منطية؛ لزيادة التمكن من جوانب املعرفة.
ج_ االسرتاتيجيات والوسائل واألنشطة يف تقدمي وحدة املعادالت اخلطية والدوال :

تتمثل يف توظيف اسرتاتيجيات التعلم والتعليم اليت تزيد من دافعية ومحاس الطالبة، حبيث تتالءم مع مستويات 
مجيع الطالبات، وتراعي الفروق الفردية بينهن، وتقوم على مداخل رياضية مألوفة هلن، مثل:

- اسرتاتيجيات التعلم النشيط: اليت » تقوم فيها الطالبات مبعظم العمل، وتستخدم عقوهلن بفاعلية ، وتدرس 
األفكار جيداً، وتعمل على حل املشكالت من جهة، وعلى تطبيق ما تعلمنه من جهة ثانية؛ مما يؤدي إىل 

سرعة الفهم لديهن ، واالستمتاع فيما يقمن به من أنشطة« )سعادة وآخرون ، 2006م( .
- العصف الذهين: ويتم إما بشكل فردي وإما  من خالل جمموعة. ويتم أخذ األمور األتية يف احلسبان: » 
إرجاء إصدار احلكم على األفكار، فتؤخذ مجيعها بشكل تصاعدي ال يسمح بأي تعليق حمرج، مث تكتب مجيع 
األفكار، ويعلق التقومي من قبل املشاركني ملرحلة الحقة. فيكون التفكري حبرية، أي االنطالق حبرية حنو التفكري« 

) أبو جادو ونوفل، 2009م(.
- التعلم التعاوين: ويعرف بأنه » أسلوب تعلم يعمل فيه الطالب يف جمموعات صغرية داخل حجرة الصف 
حتت إشراف وتوجيه املعلم ، حبيث تضم كّل منها خمتلف املستويات التحصيلية ) عال ، ومتوسط ، ومتدٍن (، 
ويتعاون طالب اجملموعة الواحدة على حتقيق هدف أو أهداف مشرتكة؛ لزيادة تعلمهم، وتعليم بعضهم بعضا« 
)سليمان، 2005م(. ويقوم التعلم التعاوين على »االعتماد املتبادل اإلجيايب بني أفراد اجملموعة املكونة من ) 4 
– 6 ( أشخاص، والذين مت تقسيم األدوار وتوزيعهاعليهم _ واليت بدورها سوف يتم تبادهلا بينهم يف احلصص 
التالية _، فهناك: قائد اجملموعة، ومقرر اجملموعة، ومنظم بيئة التعلم، واملستفسر الشارح لألفكار، واملراقب، 
واملشجع، والناقد« )سليمان، 2005م(. ومنه جمموعة اخلرباء أو السفراء: الذين » يُطلب من كل عضو يف 
اجملموعة تعلم جزء من موضوع الدراسة، مث يقوم بتعليمه زمالءه يف اجملموعة. ويتميز هذا األسلوب بأنه يشجع 
التعاون بني األقران، ويساعد على توجيههم يف الفصل الدراسي، وخلق اعتماد متبادل بني األعضاء عن طريق 

تقسيم التعلم بينهم« ) عمدة، 2008م(.
د- تقومي وحدة املعادالت اخلطية والدوال:ويتم ذلك من خالل:

- توظيف االسرتاتيجيات واألدوات التقوميية احلديثة، مثل: اسرتاتيجيات التقومي الواقعي وأدواته، ومن األمثلة 
على ذلك توظيف اسرتاتيجية ملف إجناز الطالبة )البورتفولو(، بالطلب من كل طالبة االحتفاظ مبلف خاص 
تكتب فيه: بيانات أولية عنها، وانطباعها عن مادة الرياضيات، وما تطمح إليه، باإلضافة إىل إجنازاهتا املختلفة 
يف عمل املطويات ، وخرائط املفاهيم لكل وحدة تدرسها. وحتتفظ املعلمة بسجل مرافق تدون فيه املالحظات 
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املهمة حول إجنازاهتن ودقتها وتكاملها، وتعزيزهن يف الوقت املناسب.
- اإلكثار من التمارين واألسئلة من األنواع اآلتية:األسئلة غري حمددة اإلجابة، أو األسئلة التباعدية، مثل: حتققي 
من أن حل املعادلة 3س + 7 = 13 هـو 2 بطريقتني خمتلفتني. وتوظيف أسئلة تنبئية: ماذا حيدث ...؟ وماذا 
نتوقع أن ...؟ وختيل ماذا حيدث عندما ...؟، والرتكيز يف قيام الطالبات بإجياد أكرب عدد ممكن من اإلجابات 
الصحيحة وتعزيزها، والتعليق على اإلجابات اخلاطئة، وعالجها بأحد أساليب التقومي املتنوعة. كذلك األسئلة 
االستقصائية: وتتمثل يف تدريب الطالبات على رسم خريطة ذهنية للمسألة باالستعانة باألسئلة املناسبة، مثل: 

مىت؟ وأين؟ وماذا؟ وملاذا؟ وكيف؟
وعلى الرغم من أمهية العناصر السابقة يف هذا التصور املقرتح -لعالج الصعوبات يف وحدة املعادالت اخلطية 
والدوال، اليت تواجه طالبات الصف األول املتوسط-، إال أهنا ال ميكن أن تؤيت مثارها إال إذا توافرت عناصر 
أخرى ال غىن عنها يف العملية التعليمية والتعلمية، وتتمثل هذه العناصر املساندة فيما يأيت :معلمة الرياضيات، 

والبيئة الصفية، وكليات الرتبية، والباحثون والباحثات.وفيما يأيت  عرض مفصل لذلك:
أ - معلمة الرياضيات:

إن اختيار معلمة الرياضيات املؤهلة علمياً وتربوياً، والعمل على تقدمي برامج للتنمية املهنية املستمرة هلا، سواء 
داخل املدرسة أم خارجها، جيب أن يتم وفقاً للمستجدات احمللية والعاملية يف جمال الرياضيات، مثل:

- تنفيذ برامج تعليمية وتربوية ودورات تدريبية مكثفة للمعلمات يف أثناء اخلدمة؛ لتزويدهن مبعلومات كافية عن 
طرق اكتشاف الصعوبات، واالسرتاتيجيات املناسبة اليت أثبتت فاعليتها يف عالجها.

- االهتمام بتنمية التعلم الذايت لدى معلمات الرياضيات؛ ليتسىن هلن إثراء بيئة التعلم.
- االهتمام بتنمية مهارات البحث العلمي لدى معلمات الرياضيات، وتنفيذ البحوث اإلجرائية يف جمال حتديد 

الصعوبات، وطرق عالجها.
أو   ، )املفاهيم  من:  بعض  صعوبات  على  للتغلب  منوذجية  دروس  بتطبيق  خاصة  عمل  ورش  تصميم   -

التعميمات، أو املهارات(، باستخدام االسرتاتيجيات احلديثة.
وأمهية  الصعوبات  حتتوى: كيفيةحتديد  تربوية  بنشرات  الرتبويات  واملشرفات   ، الرياضيات  معلمات  تزويد   -
اكتشافها، ونتائج البحوث اليت أجريت يف هذا اجملال؛ لدعم معرفة املعلمات واملشرفات الرتبويات وتطويرها يف 

هذا اجملال.
- تقليل عدد نصاب احلصص األسبوعي للمعلمة؛ ألنه يساعد املعلمة على الرتكيز يف الطالبات الاليت يواجهن 
صعوبات، ويعطي املعلمة الدافعية إىل عالج تلك الصعوبات مع استمرارية متابعة تقدمهن، وإثرائهن بسيل من 
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اخلطط العالجية والتقوميية اليت تصب يف مصلحة  الطالبة. وال خيفى أن تقليل األعباء امللقاة على كاهل املعلمة 
خارج نطاق حصتها يساعدها على الرتكيز  يف  مادهتا وما تواجهه الطالبات من صعوبات فيها.

- تدريب املعلمات على ممارسة أنشطة، مثل:حتليل احملتوى الرياضي إىل عناصره، والرتكيز يف  كل عنصر على 
انتباه  يثري  وتنفيذه بشكل  التعلمي،  التعليمي  للموقف  والتخطيط  بينها.  تربط  اليت  العالقات  حدة، مث على 
الطالبات. وعرض: اجلداول، والرسومات، واألشكال، بطريقة تشد انتباه الطالبات، وتدفعهن إىل البحث عن 
أوجه التشابه واالختالف، واستخالص املعلومات. وتقدمي تفسريات للجداول والرسومات واألشكال املعروضة 
من واقع احلياة. وطرح أسئلة من النوع: املفتوح هنايته، ومن املستويات املعرفية العليا، اليت تساعد الطالبات على 

الربط والتحليل والرتكيب.
- تشجيع الطالبات على البحث عن حلول أخرى للمسائل الرياضية بطرق خمتلفة. وعمل حلقات عالجية 
مصغرة لتقوية الطالبات الاليت يواجهن صعوبات مشرتكة. وحتديد املتطلبات األساسية السابقة للوحدة الدراسية، 
الطالبات ويكون  الرياضيات؛ مما حيفز  األلغاز واألحاجي يف  الطالبات وإتقاهنا هلا . وتوظيف  ودرجة متكن 
اجتاهات موجبة حنو املادة ، وختطيط األعمال الصفية والواجبات املنزلية اليت تراعي الفروق الفردية بني الطالبات.
- قيام املعلمات بالتنسيق مع املشرفات الرتبويات بإثراء وحدة املعادالت اخلطية والدوال، وتقدمي أوراق عمل 
متنوعة تتناول املفاهيم اجملردة، وتوظيف أنشطة تقوميية تعتمد على ما قد تواجهه الطالبة من صعوبات مرتبطة 

بتلك املفاهيم، وتقدمي الطرق العالجية املناسبة هلا.
- عمل حلقات تنشيطية بني معلمات الرياضيات هتدف إىل تبادل اخلربات بينهن؛ لزيادة وعيهنباالسرتاتيجيات 

املالئمة للتدريس للتغلب على الصعوبات، وكيفية التعامل مع األحداث اليت جتري داخل الفصول الدراسية.
- العناية باالختبارات واملقابالت الفردية، واملالحظة املستمرة للطالبات داخل الفصل مع تدريب املعلمات على 

إعداد بطاقات املالحظة ألداء الطالبات داخل الفصول الدراسية.
أو مجاعية، مع توجيه  فردية  بأنفسهن، من خالل احلل بصورة  املادة  للتعامل مع  الطالبات فرصة  إعطاء   -
املتعثرات منهن ومساعدهتن . وتشجيع الطالبات الاليت يواجهن صعوبة يف املشاركة الصفية بقدر اإلمكان، مع 

توفري أنشطة بديلة إذا كان يصعب مشاركتهن مع الطالبات املتفوقات.
- وضع خطة درس بوضع اإلجراءات اليت ستتبعها املعلمة بدقة يف أثناء تنفيذ الدرس بشكل مفصل.

- وضع خطة جزئية لتحسني أداء الطالبات الاليت يواجهن صعوبة.
- تعيني بعضاً من الطالبات ملساعدة الطالبات الاليت يواجهن صعوبة ما، بالتنسيق مع املعلمة.

- االهتمام مبداخل اإلقناع والربهنة والتعليل يف أثناء الشرح، باإلضافة إىل وحدة املعرفة الرياضية وتكاملها.
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- حتليل إجابات الطالبات ودفاترهن لتحديد الصعوبات اليت تعانيها كل طالبة، وتنويع طرق العالج وأساليبه؛ 
للتغلب على تلك الصعوبات.

البيئة الصفية:وتتمثل يف :
- توفري معمل للرياضيات يف كل مدرسة، حبيث يكون جمهزاً مبختلف الوسائل التعليمية والتقنية.

- تفعيل توظيف تقنيات التعليم، إذ ميكن استخدام تقنيات تعتمد على احلاسب اآليل يف توضيح بعض مفاهيم 
الرياضيات بطريقة جذابة للطالبات، ومنها: السبورة الذكية )Smart Board(، وأجهزة التسجيل الصويت 

واملرئي، والربجميات احلاسوبية املختلفة.
- توفري احلقائب التعليمية يف املعامل، الذي يصاحبه تدريب املعلمات على استخدام هذه احلقائب، وما حتتويه 

من أدوات وبرجميات.
- توفري بيئة صفية تسمح للطالبات باملشاركة فيها حبرية واسعة، مع تشجيع وجود درجة من التعاون وتبادل 

األفكار بني الطالبات.
- توفري البيئة الصفية اليت تسمح بتنفيذ اسرتاتيجيات التدريس احلديثة مبرونة.

- استخدام وسائل تعليمية تبقى ثابتة يف الفصل الدراسي، وخيصص هلا مكان يف الزاوية أو جبوار السبورة؛ حبيث 
توضح للطالبات املعلومات اليت يدرسنها أواًل بأول.

- التقليل من املشتتات السمعية والبصرية قدر اإلمكان عند استخدام تقنيات التعليم.
جـ- كليات الرتبية:ويتمثل ذلك يف :

- تضمني برامج إعداد معلمات الرياضيات – من خالل طرق التدريس أو الرتبية العملية – مهارات معاجلة 
املعلومات من ناحية، واستخدام التقنيات احلديثةواالسرتاتيجيات التعليمية اللتني هتتمان بعالج الصعوبات من 

ناحية أخرى.
- تضمني مناهج إعداد معلمات الرياضيات: منهج الرياضيات املدرسية، الذي يتناول الدروس اليت تتناوهلا 
الطالبات يف مراحل التعليم العام؛ ذلك أن الطالبات املعلمات يدرسن موضوعات يف الكليات ليست على 

صلة مبا مت دراسته أثناء املراحل الدراسية.
- تضمني مقرر طرق تدريس الرياضيات يف كليات الرتبية مناذج لبعض األخطاء اليت ميكن أن تقع فيها الطالبات 

يف كل مرحلة دراسية وكيفية عالجها.
د- الباحثون والباحثات يف تعليم الرياضيات:وميكن حتقيق ذلك يف :

- إعطاء جمال تعليم الرياضيات وتعلمها من جانب معاجلة املعلومات الرياضية ما تستحقه من اهتمام؛ لكشف 
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أبعادها ، ومعرفة صعوباهتا ، والعوامل املؤثرة فيها، وأفضل الطرق إلكساب املتعلمني تلك املهارات يف الصفوف 
الدراسية املختلفة.

- إجراء دراسات تعىن بالكشف عن الصعوبات اليت تعانيها الطالبات يف خمتلف اجملاالت، مع وضع التصور 
املقرتح املالئم لعالجها.

- إجراء دراسات مماثلة تتناول معادالت الدرجة الثانية.
التو�سيات:

 يف ضوء نتائج الدراسة، فإن الدراسة توصي مبا يأيت:
- تدريب املعلمني على املناهج احلالية ، حىت تؤدي اهلدف املنشود جبودة.

- ختفيض نصاب معلم الرياضيات، وهو ما سيعطي الوقت الكايف للمعلم ملتابعة طالبه، واكتشاف صعوباهتم، 
ووضع خطط عالجية تراعي مستوى كل طالٍب على حدة.

- ضرورة توفري معامل للرياضيات داخل املدارس، املزودة باألدوات واحلقائب التعليمية.
- إجراء اختبارات تشخيصية دورية للطالب، واستخدامها أواًل بأول الكتشاف أخطائهم، والصعوبات اليت 

تواجههم متهيداً لعالجها.
- أمهية مراعاة املعلم بتنويع أساليب تشخيص الصعوبات اليت تواجه الطالب، من خالل العناية باالختبارات 

واملقابالت الفردية ، واملالحظة املستمرة يف الفصل الدراسي، وفقاً لألساليب العلمية املتعارف عليها.
- ضرورة اهتمام املعلمني واملعلمات باملتطلبات األساسية الالزمة لتعلم موضوعات وحدة املعادالت اخلطية 

والدوال.
- التأكيد على املعلمني مبراجعة أداء الطالب يف حل التمارين ، ألمهيتها يف اكتشاف الصعوباتوحتديدها.

الدراسات املستقبلية: توصي الدراسة بإجراء دراسة تتناول:
- أثر استخدام أساليب متنوعة يف تدريس الرياضيات يف رفع مستوى حتصيل الطالب يف املعادالت اجلربية. 

- أثر استخدام الوسائل التعليمية يف رفع مستوى حتصيل الطالب يف املعادالت اجلربية.
- فاعلية برامج عالجية لعالج الضعف عند الطالب يف وحدة املعادالت اخلطية. 

- إجراء دراسة مماثلة للدراسة احلالية على معادالت الدرجة الثانية.
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ْدري�سية لتنمية مهارات احل�ص العددي واقع املمار�سات التَّ
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امللخ�ص:
توصل البحث الذي يهدف إىل التعرف على واقع املمارسات التَّْدريسية ملعلمات رياضيات الصف 
أداء  أن  إىل  العددي،  احلس  ملهارات  االبتدائي  السادس  الصف  تلميذات  أداء  ومستوى  االبتدائي  السادس 
املعلمات التدريسي للسلوكيات التَّْدريسية املسامهة يف تنمية مهارات احلس العددي كان متوسطاً على بطاقة 
معلمات  ممارسات  يف   )0.05≤  α(مستوى عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  أنه  املالحظة، كما 
اخلدمة  لسنوات  تبعاً  فروق  توجد  الدراسي، وال  املؤهل  ملتغري  تبعاً  العددي  مهارات احلس  لتنمية  الرياضيات 
التَّْدريسية، كما توصل إىل تَدينِّ مستوى فهم التلميذات ملقدار العدد والتقدير احلسايب واحلساب الذهين املرتبط 

بالكسور االعتيادية والكسور العشرية.
املقدمة:

إن منهج الرياضيات يف املرحلة االبتدائية حيوي جوانب مهمة لتعلم وتعليم أساسيات الرياضيات من 
مفاهيم ومهارات وتعميمات، وهذه كلها حتتاج مداخل وأساليب متنوعة ومهارات خاصة جيب أن يتقنها املعلم 
عند تدريسه، حيث إن جانباً من هذه اجلوانب يتمثل يف التطبيق الوظيفي للرياضيات ملا هلا من قيمة وظيفية يف 
احلياة اليومية، وهذا بدوره يساعد التلميذ على استيعاب ما حيدث من تطورات تكنولوجية وتغريات اجتماعية 
يف شىت جماالت احلياة. إن الرؤية احلديثة للقرن احلادي والعشرين للرياضيات املدرسية وتعليمها جاءت متمثلة يف 
املبادئ واملعايري Principles and Standards for School Mathematics اليت أصدرها اجمللس القومي 
 National Council of Teachers of Mathematics املتحدة   الواليات  يف  الرياضيات  ملعلمي 
)NCTM. 2000( مؤكدة على الضرورة امللحة ملساعدة التالميذ على رؤية الرياضيات على أهنا موضوع مثري 
ومفيد من خالل تشجيعهم فعلياً وباستمرار إلنتاج الرياضيات )Doing Mathematics( )رحيم، 2004(.
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والتحديث،  التطوير  من  وافر  بنصيب  السعودية  العربية  اململكة  الرياضيات يف  مناهج  ولقد حظيت 
ولعل آخرها ما مت مالحظة توظيفه يف املناهج احلالية واليت حيتاج إليه التلميذ يف تعليمه وتعلمه، حيث تضمنت 
مهارات أساسية ُتساعد كثريا يف تذييل الصعوبات يف التعامل مع األنظمة العددية واألعداد مبا فيها الكسور أال 
وهي مهارات احلس العددي. وبالرغم من تطور مناهج الرياضيات إال أن املفاهيم احلسابية بقيت لبنة أساسية 
فيها، فاألعداد وعملياهتا هي اجلوهر واملعىن للرياضيات برمتها وجبميع فروعها املعروفة حىت اليوم، وبالتحديد 

لدى طلبة املرحلة االبتدائية.
 ويستند التطور الذي حصل يف مناهجها إىل تعليم التالميذ كيف يتعلمون الرياضيات؛ ليوازنوا بينها 
وبني تعليمهم ماذا يتعلمون؟، وهذا يؤكد دور الرياضيات احلديثة يف تنمية مهارة التَـّْفِكري السليم لدى التالميذ. 
ولتعليم الرياضيات والسيما فرع األعداد ولعمليات عليها دور رئيس يف حياة اإلنسان من حيث كونه يساعد 
على رسم ارتباطات بني آليات احلساب ومعناها، فاملفاهيم العددية إذا مل ُتدرس بصورة ناجحة تصبح غري 
واضحة وغري سهلة على التلميذ، وذلك ألن األعداد هلا عدد من التمثيالت والصور والوجوه، وهبذا فإن فهم 
األعداد ال يشمل فقط إدراك العدد بل يتعداه ليشمل النظام املعقد للعالقات املتشابكة مثل: عالقات املقارنة، 

وعالقة اجلزء بالكل، وكيف ترتبط األعداد، وكيف ميكن أن تستخدم بطُُرق ذات مغزى. 
وتؤكد كثري من الوثائق املعنية بإصالح الرياضيات وخاصة يف الدول الصناعية على ضرورة إلقاء الضوء 
على تنمية احلس العددي، وأنه منذ عام 1995 بدأت األحباث تركز على املعلمني وإمدادهم باألدوات الالزمة 
 Reys. Reys.( لتنمية احلس العددي، والرتكيز على كيفية تصميم بيئة تعليمية تنمي مهارات احلس العددي
املنويف،  1990؛  )قنديل،  مثل:  الدراسات  من  عدٌد  املنحى  هذا  على  ويؤكد   .)& McIntosh. 1999
2002؛ عبيد، 2004(، حيث ذكروا أن احلس العددي مفهوم معاصر أكدت على أمهيته املنظمات العاملية 
املتعلقة بتعلم وتعليم الرياضيات، حيث جاء املعيار السادس من وثيقة التقومي واملنـَْهج للرياضيات اليت صدرت 
عن اجمللس القومي ملعلمي الرياضيات )NCTM( عام 2000، وتعد تنميته من أهداف تدريس الرياضيات 
العددي للكسور االعتيادية  تنمية احلس  الثاين عشر منها  السابع واملعيار  املعيار  االبتدائية. وجاء  املرحلة  يف 

والعشرية، وتنمية احلساب الذهين والتقدير.
ومما الشك فيه أن املعايري املطبقة يف املناهج ال ميكن حتقيقها عن طريق التَّْدريس التقليدي، أي عن 
طريق احلفظ االستظهاري والرتكيز املبالغ فيه على سرعة احلساب؛ بل احلس العددي يتطلب تعلماً عن طريق 

حل املْشِكالت واالكتشاف والبحث عن األمناط والعالقات العددية )السواعي، 2004(. 
وينبغي بناء املعرفة من خالل مواقف تعليمية يتفاعل معها التلميذ ويكون له دور إجيايب نشط، ويقوم 
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بتكوين بناء معريف جديد ُيستخدم لتفسري وفهم ما حييط به )زيتون، 2003؛ سالمة، 2003(. 
وتعد موضوعات الكسور موضوعات مهمة وأساسية يف تعلم وتعليم الرياضيات يف املرحلة االبتدائية 
ناسبة سيساهم 

ُ
ملا تتضمنه من مفاهيم وحقائق ومهارات متعددة، وإن تدريسها باحملتوى املناسب واألساليب امل

والتعلم  الذهين  واحلساب  العددي  واحلس  التَـّْفِكري  مهارات  وتنمية  للتلميذة  املعرفية  البنية  تكوين  بفاعلية يف 
وحيقق  الرياضيات  يف  الدراسي  التحصيل  زيادة  على  يساعد  األساسيات  هذه  من  التلميذة  ومتكني  الذايت، 
التواصل واالستمرارية يف دراستها، وتؤكد العديد من الدراسات السابقة على أمهيتها يف تنمية مهارات احلس 
العددي، منها )اإلبياري، 2001(، )كرامة، 1999(، ومن هذه املوضوعات: متثيل الكسور العشرية، تقريب 

الكسور العشرية، تبسيط الكسور االعتيادية. 
وقد اهتم عدٌد من الباحثني يف السنوات األخرية باحلس العددي وأجريت عدة دراسات حوله، فتناولت 
 Menon. 2004( مثل:  العددي،  احلس  مهارات  تنمية  يف  التالميذ  أداء  مستوى  على  التعرُّف  دراسات 
; Yang. Li. & Lin . 2008(. كما تناولت جمموعة من الدراسات العالقة بني احلس العددي واألداء 
احلسايب، مثل: )كرامة، 1999؛ Rays & Yang. 1998(. وتناول عدد منها التعرُّف على واقع ممارسات 
املعلمني يف دروس الرياضيات من حيث مدى االهتمام بتنمية مهارات احلس العددي، مثل: )قنديل، 1990؛ 

احلريب، 2000(. 
العريب، ولكن  أو  العاملي  املستوى  وعناية سواء على  اهتماماً  لقي  العددي  فإن موضوع احلس  وهلذا 
باإلطالع على الدراسات الرتبوية العربية املنشورة يف اململكة العربية السعودية مت مالحظة ندرة ما يتعلق منها 

باحلس العددي عامة أو ما خيتص بالكسور مما يربر إجراء مزيد من الدراسات حيال ذلك. 
ُم�سكلة البحث:

أتاح عمل الباِحَثة يف التَّْدريس وإشرافها على معلمات املراحل الثالث يف أثناء تطبيق مقررات الرياضيات 
املعدة حالياً مبالحظة تَدينِّ فهم التلميذات يف الرياضيات، وعلى وجه اخلصوص يف فرع األعداد والعمليات 
عليها، واليت تتطلب مهارات احلس العددي، وأن هناك مسائل عددية جتد التلميذات صعوبة يف إدراكها، وأن 
اخلوارزميات هي األقرب هلن يف التعامل مع العمليات احلسابية، مما يكشف قصورا يف استيعاب مهارات احلس 
العددي، واملعلمة ال تثري ذلك أثناء إجراء اخلطوات حلل أي مترين، فاألسلوب الغالب واملتبع يقوم على التمرين 
والتكرار دون معىن وفهم ومعرفة واعية. ومما الشك فيه أن إمهال الفهم والتَـّْفِكري والتأمل يف األعداد والعمليات 
عليها واالكتفاء حبفظ احلقائق واملفاهيم ميكانيكيا دون فهم معانيها، يعين بسهولة إمهال احلس العددي يف 

التَّْدريس.
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 فهناك فجوة كبرية يف استيعاب أمور مل تنَم لدى التلميذة يف فرتة دراستها السابقة للرياضيات، وهبذا 
فإن احلس املبين على الفهم ومن مث تطبيق املهارة واإلجراءات يساعد التلميذة على إدراك األعداد والعمليات 
والنتائج وتقديراهتا ومعقوليتها. وباطالع الباِحَثة على املناهج املطبقة حاليا للصفوف الرابع واخلامس والسادس 
االبتدائي لعام 1432-1433هـ، ملسْت احلاجة املاّسة لتنمية التلميذات هلذه املهارات حىت يكون هناك أساس 
متني يف التعامل مع األعداد يف املراحل التالية ويف احلياة العامة. وحيث إن تنمية مهارات احلس العددي تُعد من 
أهم معايري الرياضيات )NCTM( واليت تستند عليها مناهج الرياضيات املطبقة يف اململكة العربية السعودية؛ 

رأت الباِحَثة أنه من الضرورة البحث يف هذا اجملال، والكشف عن مستوى أداء التلميذات يف هذه املهارات.

ت�ساوؤالت البحث:  
حياول البحث احلايل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

لتنمية 	  االبتدائي  السادس  الصف  رياضيات  معلمات  هبا  تقوم  أن  ينبغي  اليت  التَّْدريسية  املمارسات  ما 
مهارات احلس العددي املرتبطة بالكسور لدى التلميذات؟ 

ما مدى قيام معلمات رياضيات الصف السادس االبتدائي باملمارسات التَّْدريسية اليت تساهم يف تنمية 	 
مهارات احلس العددي؟

معلمات 	  درجات  متوسطات  بني   )0.05  ≤  a( مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  هل 
رياضيات الصف السادس االبتدائي يف ممارستهن التدريسية لتنمية مهارات احلس العددي تعزى ملتغريي 

اخلربة، واملؤهل الدراسي؟
ما مستوى أداء تلميذات الصف السادس االبتدائي يف مهارات )فهم مقدار العدد – التقدير التقرييب- 	 

احلساب الذهين( كل على حدة املرتبطة بالكسور االعتيادية والكسور العشرية؟
اأهداف البحث: 

يهدف البحث إىل حتقيق ما يلي:
التعرُّف على املمارسات التَّْدريسية اليت تساهم يف تنمية مهارات احلس العددي، وهذه املمارسات تكون 
متسقة مع توجهات املنهج املطور مبا فيها كتاب الطالب ودليل املعلم، ومعايري الرياضيات املدرسية الصادرة عن 

.)NCTM( اجمللس القومي ملعلمي الرياضيات
معرفة مستوى أداء معلمات الرياضيات باملرحلة االبتدائية يف تنمية مهارات احلس العددي.

معرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية لبعض املتغريات املتمثلة يف )اخلربة التَّْدريسية، املؤهل 	 
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الدراسي( على ممارسات معلمات رياضيات الصف السادس االبتدائي لتنمية مهارات احلس العددي.  
معرفة مستوى أداء تلميذات الصف السادس االبتدائي يف مهارات احلس العددي يف ضوء املناهج املطورة 	 

من العام الدراسي )1433/1432هـ( يف مدينة الرياض.
اأهمية البحث: 

تربز أمهية البحث فيما يلي: 
الرياضيات 	  واملتعلقة مبقرر  وحملياً  الدراسات احلديثة عربياً  الباِحَثة- من  البحث -حسب علم  يعد هذا 

املطور باململكة؛ لذا ميكن أن يقدم هذا البحث إضافة لألدب الرتبوي فيما يتعلق بتطبيق تدريس املنهج 
املطور للرياضيات باململكة خاصة، ودراسات تنفيذ املناهج عموماً، وذلك يف جانب تنمية مهارات احلس 

العددي.
حياول البحث الوقوف على املمارسات التَّْدريسية اليت تقوم هبا معلمات الرياضيات يف املرحلة االبتدائية 	 

للُمساعدة يف تطوير برامج تعليم الرياضيات، للتغّلب على  العددي،  احلس  مهارات  تنمية  ودورها يف 
صعوبات تعّلم املادة، وحتسني اجتاهات التلميذات حنو تعّلمها.

التلميذات يف موضوع احلس العددي، وتقدمي بعض الطُُرق 	  حياول البحث الوقوف على مقدار ضعف 
املقرتحة املناسبة ملساعدة املعلمات يف عالج هذا الضعف من خالل تطوير ورعاية مهارات احلس العددي 

لدى تلميذاهتن إن أمكن.
يساهم يف بناء معيار ميكن من خالله تقومي األداء التَّْدريسي ملعلمي ومعلمات الرياضيات يف تنمية مهارات 	 

احلس العددي، ميكن استخدامها من قبل املعلم واملعلمة يف التقومي الذايت؛ للتعرف على مستوى ممارستهم 
هلا ومن مث السعي لتحسينه.

يأيت هذا البحث استجابة موضوعية لالجتاهات العاملية اليت أشار إليها اجمللس القومي ملعلمي الرياضيات 
تدريسية  بطُُرق  وتقدميها  بنائها  وإعادة  الدراسية  املناهج  يف  النظر  إعادة  من ضرورة   )NCTM. 2000(

جديدة. 
باململكة، . 1 للرياضيات  املطور  املنهج  تنفيذ  حول  أخرى  ودراسات  ببحوث  للقيام  للباحثني  اجملال  يفتح 

وخاصة يف جمال مهارات احلس العددي اليت يدعمها املنهج، فمازال اجملال يف حاجة ماسة إلجراء مزيد 
من الدراسات.
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م�سطلحات البحث: 
ورد يف هذا البحث بعض املصطلحات اليت البد من تعريفها ومنها:

احلس العددي Number Sense: يعرفه السعيد )2005( بأنه اجلزء املهم يف الرياضيات يركز على 
النظام العددي ويهدف إىل تنمية اإلدراك العام للعدد والعمليات، وإدراك حجم العدد ومقارنته بأعداد أخرى، 
واملرونة يف تنمية اسرتاتيجيات متعددة للحساب الذهين والتقدير التقرييب، كل ذلك يظهر يف أداء التالميذ من 
خالل بيئة نشطة وبنية رياضية تتسم بالرتابط بني طرائق احلساب املختلفة، باإلضافة إىل التواصل بني الرياضيات 

املدرسية واملواقف احلياتية.
املمارسة التدريسية )Teaching Practice(: يقصد باملمارسة التدريسية يف هذا البحث: بأهنا أداء - 

معلمات رياضيات الصف السادس االبتدائي للسلوكيات التدريسية الالزمة لتنمية مهارات احلس العددي، 
من خالل بيئة نشطة وبنية رياضية تتسم بالرتابط بني طرائق احلساب املختلفة، باإلضافة إىل التواصل بني 
الرياضيات املدرسية واملواقف احلياتية، على مستوى التخطيط، والتنفيذ، والتقومي. وميكن قياس مستواها 

من خالل بطاقة املالحظة املعّدة هلذا الغرض )من ِقَبل الباحثة(.

االإطار النظري:
احلس العددي:

للحس العددي عدة تعريفات ختتلف يف تناوهلا من باحث آلخر وتعتمد على رؤية الباحث واهلدف 
من الدِّراسة )السعيد، 2005(.

ويؤكد املنويف )2002( ما أشار إليه  كيس »Case” بأن احلس العددي من الصعب تعريفه ولكن 
التعرُّف عليه؛ فالتالميذ ذوو احلس العددي اجليد ميكنهم أن يتحركوا بسهولة بني العامل الكمي  من السهل 
احلقيقي وعامل الرياضيات )األعداد والتعبريات العددية(، كما ميكنهم تطبيق العمليات العددية بسهولة، وميكنهم 
أيضاً أن ميثلوا العدد نفسه بطُُرق متعددة حسب السياق والغرض من هذا التمثيل، كما ميكنهم أن يتعرفوا على 
العالمات اإلرشادية Benchmarks ولديهم حس جيد بالكم املطلق Magnitude، وميكنهم التعرُّف على 
شكلة 

ُ
األخطاء العددية الفادحة، وأخرياً ميكنهم أن يفكروا أو يتحدثوا بطريقة معقولة حول اخلواص العامة مل

عددية أو تعبري عددي بدون عمل حسابات دقيقة.
ويعرف اجمللس القومي ملعلمي الرياضيات )NCTM. 1989( احلس العددي على أنه شعور حدسي 
حول األعداد يتم تنميته من املعاين املختلفة واملتنوعة لألعداد، وذلك من خالل فهم معىن األعداد، والقدرة 
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العمليات على  على إدراك عدة متثيالت هلا، وإدراك ومعرفة العالقات ملقادير وحجم األعداد، ومعرفة تأثري 
األعداد وامتالك مرجعية )نقط إسناد( لقياس األشياء يف البيئة.

ويعرف اجمللس االسرتايل للتعليم عام 1991 احلس العددي بأنه “األلفة جتاه األعداد واحلدس حوهلا، 
بأساليب  الفهم  استخدام هذا  العام لألعداد والعمليات احلسابية، والرغبة وامليل إىل  التلميذ  فهم  ويعرب عن 
وطُُرق مرنة للقيام بإصدار األحكام الرياضية وتطوير أساليب مفيدة وفعالة يف معاجلة األعداد والعمليات عليها” 

)شحاته، 2007، ص208(.
ويف ضوء املنحى البنائي يُعرف احلس العددي “بأنه القدرة على التعامل عددياً مبرونة يف املواقف 
احلياتية، ويتضمن التقدير التقرييب لنواتج العمليات وطرائق احلساب الذهين وإصدار أحكام رياضية، باإلضافة 
إىل بناء اسرتاتيجيات معرفية ملعاجلة األعداد، من خالل حاسة سادسة خاصة لكل تلميذ يبنيها بنفسه، وتتضح 

كمنتج تعلم يف جمموعة من املهارات اخلاصة” )علي، 2005، ص365(.
وميكن تلخيص رؤية الباحثني للحس العددي كما يذكرها ويصنفها السعيد )2005( يف أربعة أبعاد 

تعرب عن جوانب املوقف التعليمي، وتتلخص األبعاد فيما يلي:
أن احلس العددي: عملية ذهنية - ناتج تعلم- مسة شخصية للتالميذ- بيئة تعلم.

تنمية  العددي ويهدف إىل  النظام  الرياضيات حيث يركز على  العددي هو اجلزء املهم يف  فاحلس 
اإلدراك العام للعدد والعمليات، وإدراك حجم العدد ومقارنته بأعداد أخرى، واملرونة يف تنمية اسرتاتيجيات 
متعددة للحساب الذهين والتقدير التقرييب، واختيار العالمة العددية املميزة، كل ذلك يظهر يف أداء التالميذ من 
خالل بيئة نشطة وبنية رياضية تتسم بالرتابط بني طرائق احلساب املختلفة، باإلضافة إىل التواصل بني الرياضيات 

املدرسية واملواقف احلياتية السعيد )2005(.
مهارات احلس العددي:     

حيث أنه ليس هناك تعريف حمدد وواضح للحس العددي؛ لذا ميكن التعرُّف عليه بشكل أوضح من 
خالل معرفة مهاراته. فاحلس العددي ليس جمموعة منفصلة من املهارات اليت ميكن تعلمها يف غضون عدة 
أسابيع؛ إمنا هو جزء من حياة األطفال اليومية اليت تنمو مبرور الزمن، وإن تنمية مهاراته جيب أن تبدأ من مرحلة 
ما قبل رياض األطفال، مث تنمو تدرجيياً يف املرحلة االبتدائية، وتتمثل يف اآليت: فهم األعداد وحجمها، والعالقة 

.)NCTM. 2004( بني األعداد والقيمة املكانية هلا
ومن املهارات اليت تُعّد مؤشرًا- ولكن ليس دلياًل -على وجود احلس العددي ما يشري إليه اجمللس 
القومي ملعلمي الرياضيات )NCTM. 1989. p.38( واليت تتمثل يف اآليت:“إدراك معىن األعداد، وإدراك 
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أثر العمليات على األعداد، وإدراك العالمة العددية املميزة، واملهارة يف اسرتاتيجيات احلساب الذهين والتقدير 
والتقريب”.

وحدد اجمللس القومي ملعلمي الرياضيات )NCTM. 2000( مهارات احلس العددي يف اآليت: 
 	.Understanding number magnitude فهم مقدار العدد
 	.Mental computation  احلساب الذهين
 	 .Computational estimation التقدير احلسايب

حيث إن فهم مقدار العدد يشمل التعبري عن العدد يف صور خمتلفة وإدراك العالقات بني األعداد، 
وذلك بدون استخدام اخلوارزميات املألوفة، وغالباً ما يتم ذلك بدون استخدام الورقة والقلم، ويتمثل احلساب 
الذهين يف إدراك الصور املتكافئة لألعداد واستخدامها يف إعادة تسمية األعداد، إلجراء العمليات احلسابية، 
العمليات  التقريبية لألعداد يف سياق  القيم  إدراك  التقدير احلسايب يف  الورقة والقلم، ويتمثل  بدون استخدام 

احلسابية، وغالباً ما يتم ذلك بدون استخدام الورقة والقلم. 
ويشري علي )2005( إىل أن اختالف الرتبويني يف حتديد مهارات احلس العددي، أو اتفاقهم يف 

حتديد بعضها، يرجع إىل عدٍد من األسباب، وهي:
حداثة ظهور مصطلح احلس العددي يف األدبيات الرتبوية.	 
والختالف املوضوعات الرياضية املدرسية، حيث قد تتطلب املوضوعات املختلفة مهارات حس عددي 	 

تناسب طبيعة احملتوى، وكذلك املرحلة الدراسية للتلميذ.
وألنه يتطلب حاسة إضافية-حاسة سادسة- متفردة خاصة بكل تلميذ، مما قد يتطلب اختالفاً يف بعض 	 

مهارات احلس العددي، والذي يتفق مع املنحى البنائي.

العدد والعمليات يف ضوء معايري الرياضيات املدرسية:
هتدف معايري الرياضيات املدرسية من الروضة إىل الصف الثاين عشر )pre-K-12( املتعلقة بالعدد 

والعمليات كما ُتشري إليها )NCTM( الصادرة عام 2000 إىل اآليت: 
أن يدرك التلميذ مفاهيم األعداد، وطريقة متثيل األعداد، والعالقات بينها، واألنظمة العددية.  - 
أن يفهم التلميذ مبعىن العمليات، وكيف ترتبط ببعضها.- 
أن حيسب التلميذ بدقة وبراعة، ويعطي تقديرات معقولة.- 

السادس  الصفوف من  بالكسور يف  املرتبطة   )NCTM. 2000( أكثر حتديدًا فإن معايري وبصورة 
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االبتدائي إىل الصف الثاين متوسط هتدف إىل ما يلي:   
أن يتعامل مبرونة مع الكسور واألعداد العشرية والنسب املئوية، حلل املْشِكالت. 	 
أن يقارن ويرتب الكسور واألعداد العشرية والنسب املئوية وجيد مواقعها التقريبية على خط األعداد.	 
أن يفهم معىن وتأثري العمليات احلسابية على الكسور واألعداد العشرية واألعداد الصحيحة.	 
أن يستخدم اخلواص التجميعية واإلبدالية للجمع والضرب وتوزيع الضرب على اجلمع ليبسط احلسابات 	 

على األعداد الصحيحة والكسور واألعداد العشرية.
أن خيتار طُرُقاً وأدوات مالئمة للحساب مع الكسور واألعداد العشرية، من ضمنها، احلسابات الذهنية، 	 

التقدير، اآلالت احلاسبة أو احلواسيب، والورقة والقلم، اعتماداً على املوقف.
أن يطور وحيلل خوارزميات للحسابات على الكسور، واألعداد العشرية واألعداد الصحيحة وينمي طالقة 	 

يف استخدامها.
معايري تدريس الرياضيات:  

عام 1991  الصادرة  الوثيقة  يف   )NCTM( الرياضيات  ملعلمي  األمريكي  القومي  اجمللس  حدد 
الرياضيات، واليت صنفها يف  الرياضيات من خالل املعايري الستة اليت وضعها لتدريس  شروط فاعلية تدريس 
أربعة فروع رئيسة هي: املهمات، احلوار الصفي، البيئة، والتحليل. ومتّثل هذه املعايري نقلة حقيقية يف تدريس 
الرياضيات حيث تنقله من الغرق يف املنحى السلوكي الذي يعطي املعلم السلطة املطلقة يف توجيه التعلم ونقله 
إىل أدمغة التالميذ السلبيني الذين ال دخل هلم يف عملية تعلمهم إىل املنحى البنائي الذي حيّمل التالميذ مسئولية 

تعلمه وهذه املعايري مضمنه يف الفروع التالية:
الفرع األول: املهمات )Tasks(  يقع حتت هذا الفرع املعيار األول وهو: 

 :)Mathematics Worthwhile tasks(   مهمات رياضية جديرة باالهتمام :)املعيار )1
بإمكان املعلم أن خيتار هذه املهمات من املصادر املتوفرة كاجملالت والكتب واملواد التجارية، وبإمكانه 
أن يصممها بنفسه. وقد تتضّمن هذه املهمات مشاريع ووسائل وأوراق عمل. وسواًء اختار املعلم مهماته مما هو 
متوفر أو صممها بنفسه، فإنه يتوّجب يف هذه املهمات أن تنّمي فهم التالميذ للمفاهيم والعمليات مبا ميّكنهم 

من حل املْشِكالت، ويزيد من قدراهتم يف االستدالل والتواصل الرياضي.
ويتوجب يف املهمات الرياضية )NCTM. 1991. p.25( ما يلي: 

جتذب عقول التالميذ. - 
تشجع التواصل حول الرياضيات. - 
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متثل الرياضيات كنشاط إنساين مستمر. - 
تراعي االختالفات بني التالميذ من حيث خلفياهتم وخرباهتم واجتاهاهتم حنو الرياضيات. - 
تشجع تنمية اجتاهات إجيابية حنو الرياضيات لدى التالميذ. - 

الفرع الثاين: احلوار الصفي )Classroom Discourse( ويقع حتت هذا الفرع املعايري التالية: 
املعيار )2(: دور املعلم يف احلوار الصفي: 

احلوار الصفي يتطلب بيئًة داعمًة ومشجعة على التَـّْفِكري واالستدالل وتكوين املعىن. كما أن استحواذ 
املعلم على معظم وقت احلصة للشرح واإللقاء ومعاملة التالميذ على أهنم متلّقون سلبّيون يتناىف متاماً مع هذه 
البيئة املنشودة. وعلى املعلم أن يستمع إىل استدالالت التالميذ أكثر مما يتحقق، وأن يوّجه ويرشد وال يلّقن 
وميلي. إن تفعيل احلوار الصفي يتطلب من املعلم أن يطرح أسئلًة ومهمات تستثري تفكري التالميذ وتتحدى 
عقوهلم وتستحوذ على اهتمامهم. وأن يستمع بعنايٍة لكل ما يقوله تالميذه وكل ما يطرحونه من أفكار، وأن 

حيرتم هذه األفكار ويشجعها. 
وأن عليه أيضاً أن يكّرس ثقافة االستدالل الرياضي من خالل تعويد التالميذ على استخدام الدليل 
واملنطق كطريقة لتربير اإلجابات وتفنيد االفرتاضات. إن هذا املعيار يدعو املعلم إىل حتقيق معايري العمليات، 

املتمثلة يف حل املْشِكالت واالستدالل والربهان والتواصل والرتابط والتمثيل، داخل الصف. 
املعيار )3(: دور التالميذ يف احلوار الصفي:

ينبغي على املعلم أن يهيئ بيئة داعمة ومتحدية لتفكري التالميذ لتساعدهم على االستماع للمعلم 
ولبعضهم البعض، ويشجعهم على االستدالل وطرح األسئلة، وعلى عمل الرتابط بني األفكار الرياضية وبني 
فدور  الرياضي.  والتواصل  املْشِكالت  على حل  يشجعهم  أن  عليه  فإن  احلقيقي. كذلك  والعامل  الرياضيات 
التلميذ ال يقتصر على حل املْشِكالت اليت يقدمها املعلم، بل يتعدى ذلك إىل املبادرة يف تكوين املسائل وطرح 

األسئلة من املواقف املختلفة.
املعيار )4(: أدوات إلثراء احلوار الصفي: 

إن طبيعة احلوار الصفي يتطلب استخدام األدوات والوسائل التقنية املختلفة لتحقيقه، وقد ذكر املعيار حتديداً 
-:)NCTM. 1991. p.52( األدوات التالية

احلاسبات واآلالت احلاسبة والتقنيات األخرى.- 
املواد احلسية املستخدمة كالنماذج.- 
الصور واملخططات واجلداول والرسومات.- 
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املصطلحات والرموز التقليدية واملبتكرة.- 
االستعارات والتناظرات والقصص.- 
االفرتاضات املكتوبة، واالستكشافات، واملناقشات.- 
العروض والتقدميات الشفهية والتصوير. - 

الفرع الثالث: البيئة )Environment( ويقع حتته املعيار اخلامس وهو:
املعيار )5(: بيئة التعلم: 

يطالب هذا املعيار املعلم بتهيئة بيئة تعلم ُتساعد على تنمية القوة الرياضية  لدى مجيع التالميذ. 
وللبيئة الصفية بعدان، البعد األول: فيزيقي، والثاين: اجتماعي نفسي. فالبد أن يوفر وقتاً كافياً حلل املْشِكالت 
واستكشاف األفكار الرياضية بعمق. وهذا يتطلب االستغالل األمثل لغرفة الصف واملواد املتوفرة واملعاجلات 

اليدوية وغريها مما ييسر تعلم التالميذ. 
وهذا التعلم يتم على أفضل وجه إذا توفر السياق املشجع على تنمية املهارات واملفاهيم الرياضية. 
وجيب أن يوازي ذلك اهتمام بالبيئة االجتماعية والنفسية. فمن الشروط األساسية حلصول التعلم شعور التالميذ 
التالميذ ويقدر أفكارهم وطُُرق تفكريهم  املعلم أن خيدم  باألمان واالحرتام داخل الصف. إذن فمن واجب 

وميوهلم جتاه الرياضيات.
الفرع الرابع: التحليل )Analysis( ويقع حتته املعيار السادس واألخري التايل: 

املعيار )6(: حتليل التَّْدريس والتعلم:
إن أي عملية حتسني للتدريس ولتعلم التالميذ البد أن تسبق بتحليل لكل من التَّْدريس والتعلم لكي 
يضمن املعلم أن التالميذ يتعلمون رياضيات مهمة وبعمق وأهنم ينمون اجتاهاً إجيابياً حنوها. ويستطيع املعلم أن 
حيلل تدريسه وتعلم تالميذه بعدة طُُرق كاملالحظة واالستماع ومجع املعلومات عن التالميذ لتقومي ما يتعلمونه 
ومهاراهتم  التالميذ  معارف  على  التعلم  وبيئة  الصفي  واحلوار  املهمات  آثار  املعلم  يقّوم  وأن  الرياضيات.  من 
القوة والضعف  نقاط  التعلم، فيكشف  له صورة واضحة عن مدى حتقيق تالميذه ألهداف  ليقدم  وميوهلم؛ 
لديهم، ومن جهة أخرى فهو يتعرف على كفاءة ممارساته التَّْدريسية ومهماته وبيئة التعلم اليت يوفرها لتالميذه. 
الرياضيات،  يف  تربوياً  ومرشداً  دلياًل  لتكون  وضعها  مت  قد  الرياضيات  تدريس  معايري  فإن  وهبذا 
وهذه املعايري توضح اخلطوات األساسية للتدريس، وتشجع املعلم إلحداث التغيري يف طريقة التَّْدريس، وحتقق 
للمعلمني ما حيتاجونه لتحقيق األهداف، ولكيفية تقومي طريقة التَّْدريس من أجل التحسني ورفع كفاءة التالميذ، 
وتستخدم هذه املعايري كأساس يف إحداث التغيري يف تدريس الرياضيات للوصول إىل حتقيق األهداف اخلاصة 
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.)NCTM. 1991( بتعليم الرياضيات لكل متعلم
وينظر إىل هذه املعايري بأهنا ترسم الطريق للتميز واإلبداع يف تدريس الرياضيات. وهبذا فإنه يتحتم على 
كافة معلمينا ومعلماتنا أن يدرسوا هذه املعايري ويفهموها وحيولوها إىل واقٍع معاش يف مدارسنا وفصولنا. وضرورة 
أن يتبىن املسؤولون عن التعليم يف اململكة العربية السعودية، واملختصون يف رسم سياسات تعليم الرياضيات 

فيها، معايري )NCTM( أو ما هو متميٌز على شاكلتها.

الدرا�سات ال�سابقة:
أجرى  قنديل )1990( دراسة هدفت إىل استطالع واقع املمارسات التَّْدريسية لتنمية احلس العددي 
العيِـَّنة من )89( معلماً، ومت استطالع واقع  من حيث مدى االهتمام باحلساب الذهين والتقدير، وتكونت 
املمارسات التَّْدريسية والتوصل إىل أن نسبة قليلة بواقع )10%( يطلبون من طالهبم إجياد قيمة تقريبية للناتج، 
)5%( يوظفون احلكم على معقولية اجلواب على كل املوضوعات اليت مشلتها الدِّراسة، وهبذا مل يلق التقدير 
واحلساب الذهين أي اهتمام من املعلمني أثناء التَّْدريس، ويرجع ذلك إىل عدم وعيهم بأمهيتهما، وإىل عدم 

درايتهم بكيفية تدريسهما، وإىل عدم توجيههم إىل االهتمام باملوضوع. 
الرياضيات واليت ُتساعد  الركائز األساسية لدرس  وقام احلريب )2000( بدراسة هدفت إىل حتديد 
ناسبة للتدريس، وحتديد العالقة بني أمناط املعلمني يف التَّْدريس وتنمية مهارات إجياد 

ُ
املعلم على اختيار املعايري امل

الكسور املتكافئة لتالميذهم. وتكونت العيِـَّنة من جمموعة من معلمي الرياضيات للصف الرابع االبتدائي، وبلغ 
حجمها )16معلماً(، ومت إعداد بطاقة مالحظة سلوك املعلم خلطوات تدريس الرياضيات مع خطواهتا اإلجرائية. 
ومت التوصل إىل أنه توجد عالقة طردية بني الزمن يف التدريب ومستوى حتقق اهلدف، بينما كانت هناك عالقة 

سالبة بني الزمن يف عرض املفهوم ومستوى حتقق اهلدف.
كما هدفت دراسة متويل وعبد احلميد )2003( إىل التعرُّف على املهارات األساسية للحس الرياضي 
الالزمة للطالب شعبة الرياضيات بكليات الرتبية، ومستوى أداء الطالب بالفرقتني )3- 4( يف تلك املهارات، 
البحتة  الرياضيات  الرياضيات واإلجناز األكادميي يف  الرياضي واإلبداع اخلاص يف  العالقة بني احلس  ودراسة 
والتطبيقية. وتكونت العيِـَّنة من )896( طالباً. وطبق اْخِتبار مهارات احلس الرياضي، واْخِتبار اإلبداع اخلاص 
يف الرياضيات. وتوصلت الدراسة إىل أن كل النسب املئوية للطالب الذين وصلوا إىل درجة التمكن يف اْخِتبار 
املستوى  من  باختالف كل  التمكن  على  القدرة  واختلفت  املطلوب.  املستوى  دون  الرياضي  احلس  مهارات 
التعليمي، وبرنامج اإلعداد األكادميي. ووجدت عالقة ارتباطيه موجبة بني متكن الطالب وبني كل من قدرهتم 
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على اإلبداع اخلاص يف الرياضيات وإجنازهم األكادميي.
 )Mcintosh.  Nohda. Reys. & Reys . 1995( وقام كل من ماكنتوش ونوهد ورايز ورايز
ومشلت  املتحدة،  والواليات  واليابان  أسرتاليا  يف  الذهنية  للحسابات  التالميذ  أداء  معرفة  إىل  هدفت  بدِّراسة 
وقلم  ورقة  دون  مباشرة  االْخِتبار  تطبيق  ومت  تلميذاً،   )2000( من  العيِـَّنة  وتكونت   .)9-2( من  الصفوف 
باستخدام تنسيقات من العرض )مرئية وشفهية(؛ يف اْخِتبار مكون من جزأين، أحدمها شفهي مجعي، واآلخر 
مرئي مجعي، مث أجريت مقابلة لبعض تالميذ العيِـَّنة. وبينت النتائج وجود فروق كبرية يف أداء التالميذ يف كل 
دولة، وهذا الفرق لصاحل تالميذ اليابان، وأيضاً وجود فروق داخل الصف الواحد يف البلد الواحد، حيث كان 

أداؤهم أعلى يف املفردات املعروضة بصريا وميكن أن يعزى ذلك إىل زيادة االعتماد على استخدام اخلوارزمية.
كما هدفت دراسة رايز ويانج )Reys & Yang. 1998( إىل تقصي العالقة بني موضوع احلس 
العيِـَّنة من )234( تلميذاً  تايوان. وتكونت  العددي واألداء احلسايب لدى طلبة الصف السادس والثامن يف 
وتلميذًة، ومت إجراء مقابالت مع )17( تلميذاً ملعرفة املزيد عن معرفتهم مبعىن العدد. وقد بينت النتائج أن أداء 
التالميذ يف احلساب الكتايب أفضل من أدائهم يف احلس العددي، وهبذا أكدت أن التحصيل العددي املرتفع ال 
يعين بالضرورة حسا عدديا مرتفعا األمر الذي يستلزم البحث عن أساليب قياس بديلة تتالءم مع طبيعة احلس 

العددي وتظهر احلاجة إىل النظر فيما وراء اإلجابات الصحيحة عند إجراء االْخِتبارات احلسابية.
واألداء  العددي  احلس  بني  العالقة  على  التعرُّف  إىل  هدفت  دراسةِّ   )1999( أجرى كرامة  كما 
الدِّراسة  التاسع األساسي يف مدارس منطقة بيت حلم. وتكونت عيِـَّنة  الرياضيات لطلبة الصف  احلسايب يف 
من )240 تلميذاً( مت اختيارهم اختيارا قصديا، واستخدم يف هذه الدِّراسة اْخِتبارين اْخِتبار احلساب الكتايب، 
واْخِتبار احلس العددي. وأظهرت النتائج أن هناك عالقة إجيابية بني موضوع احلس العددي وموضوع األداء 
احلسايب لدى مجيع طلبة الصف التاسع األساسي بشكل عام، وإىل تَدين مستوى الطلبة يف موضوع احلس 

العددي باملقارنة مع األداء احلسايب الكتايب.
وهدفت دِّراسة زانزل وجازيلي )Zanzali & Ghazali.  1999( إىل تقييم احلس العددي للتالميذ 
وفقاً للمهارات اآلتية: فهم معىن وحجم األعداد، وفهم واستعمال األشكال املتكافئة لألعداد ومتثيلها، وفهم 
الذهين والتقدير. وطبق  املتكافئة واستعماهلا، واحلساب  الرياضية  الصيغ  العمليات على األعداد، وفهم  تأثري 
اْخِتبارين أحدمها وفقاً للمهارات السابقة لتقييم احلس العددي، واآلخر اْخِتبار حتصيلي، كما طبق سلسلة من 
املقابالت الكتشاف مدى فهم واستيعاب التالميذ يف العمليات احلسابية. وتكونت عيِـَّنة الدِّراسة من )406( 
تلميذاً بعمر عشر سنوات، اختريوا من أربع مدارس خمتلفة يف ماليزيا. وتوصلت الدِّراسة إىل ضعف التالميذ يف 
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مهارات احلس العددي وخصوصاً يف تأثري العمليات. 
كما هدفت دراسة اإلبياري )2001( إىل التعرُّف على أداء احلس العددي املرتبط بالكسور العادية 
والكسور العشرية لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي، وإجياد الفروق يف أداء احلس العددي املرتبط بذلك 
بني التالميذ األعلى حتصياًل يف الكسور واألقل حتصياًل. وتكونت عيِـَّنة الدِّراسة )422( تلميذاًً و)15( تلميذاً 
للمقابلة، واعتمدت الدراسة على اْخِتبار حتصيل، وعلى اْخِتبار احلس العددي املرتبط بالكسور العادية والكسور 
العشرية للصف اخلامس االبتدائي. وأشارت النتائج إىل أن ارتفاع التحصيل يف الكسور مل يكن دلياًل على 
ارتفاع مستوى أداء احلس العددي املرتبط بالكسور، وهذا يرجع إىل اختالف طبيعة تنمية التحصيل العددي 

عن طبيعة تنمية احلس العددي. 
وأجرى مينون )Menon. 2004(  دِّراسة هدفت إىل تقييم احلس العددي لدى تالميذ املرحلة 
االبتدائية، ومت تقدمي اْخِتبار للحس العددي مكون من )10( مفردات للتالميذ من الصف الرابع االبتدائي حىت 
الصف السابع  وعددهم )750 تلميذاً( ملدة )30 دقيقة( حيث مت ترك مساحة يف االْخِتبار لكتابة تفسرياهتم 
اليت توضح طريقة تفكريهم، وقد مت إجراء مقابلة مع )64 تلميذاً وتلميذة(. وقد أشارت نتائج هذه الدراسة 
إىل أن احلس العددي يقل كلما تقدم التالميذ يف الصفوف الدراسية، وأن هناك عدم توظيف للحس العددي 
من قبل التالميذ بشكل واضح، وذلك يف حالة املسائل اليت متت اإلجابة عليها بطريقة خطأ، كما اتضح أن 
التالميذ ليس لديهم ميل للتحقق من معقولية نتائجهم، كما أشارت إىل عدم وجود فرق بني البنني والبنات 
فيما يتعلق باحلس العددي، واتضح أن املعلمني ال يتحققون من استيعاب وفهم طريقة التالميذ يف اإلجابة عن 

أسئلة الرياضيات.
كما هدفت دراسة احملزري وحممد وحممد )2008( إىل التعرُّف على مستوى مهارات احلس العددي 
لدى طلبة الصف السادس من مرحلة التعليم األساسي بأمانة العاصمة يف اجلمهورية اليمنية. وتكونت عيِـَّنة 
الدِّراسة من )833( تلميذاً وتلميذًة، اختريوا بطريقة عشوائية من )17( مدرسة. وقد اُستخدم جلمع البيانات 
اْخِتبار للحس العددي، وتضمن االْخِتبار مخس مهارات للحس العددي )الكم املطلق والنسيب للعدد، تأثري 
العمليات، العالمة العددية املميزة، اسرتاتيجيات التقدير التقرييب، احلساب الذهين(. وأسفرت النتائج عن ضعف 
أداء التالميذ يف مهارات احلس العددي، إذ إن متوسط أداء التالميذ أقل من املتوسط املقبول تربوياً )%50(. 
وقام كل من يانج ويل ولني )Yang. Li. &  Lin . 2008( بدِّراسة هدفت إىل تقصي مستوى 
أداء تالميذ الصف اخلامس االبتدائي يف تايوان يف تنمية أربعة من مهارات احلس العددي، وهي: إدراك احلجم 
النسيب، واستخدام التمثيالت املتعددة لألرقام والعمليات، واحلكم على معقولية التقديرات من النتائج احملسوبة، 
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على  وطبق  املهارات  هذه  يتناول  العددي  للحس  اْخِتبار  إعداد  ومت  األعداد.  على  للعمليات  النسيب  واألثر 
)1212( تلميذاً. ومت التوصل إىل أن أداء التالميذ أفضل يف مهارة إدراك احلجم النسيب للعدد، لكنهم أخفقوا 
يف احلكم على معقولية التقديرات من النتائج احملسوبة، ومت التوصل إىل أن متوسط أداء التلميذات كان أعلى 
يف إدراك حجم العدد النسيب من التالميذ الذكور، حىت ولو مت العثور فقط على حجم تأثري صغري. وتوصلت 

الدِّراسة أن هناك ارتباطاً كبرياً بني إجنازات التالميذ يف الرياضيات وتنمية احلس العددي.
كما هدفت دِّراسة يانج ورايز ورايز  )Yang. Reys. & Reys. 2009( إىل التعرُّف على 
مستوى أداء املعلمني التايوانيني قبل اخلدمة يف مهارات احلس العددي والتعرُّف على املفاهيم اخلاطئة لديهم، 
ومت طرح اْخِتبار يتكون من عدد من مْشِكالت  احلياة الواقعية املتعلقة باألعداد والعمليات عليها. وتكونت عيِـَّنة 
الدِّراسة من280 معلماً قبل اخلدمة يف املدارس االبتدائية، وتوصلت الدِّراسة أن أداءهم كان منخفضاً حيث 
يعتمدون بشكل كبري على اخلوارزميات، وتوصي الدِّراسة بأمهية تنمية احلس العددي من خالل طرح عدد من 
األنشطة واملسائل من مْشِكالت احلياة الواقعية واملتعلقة باألعداد والعمليات عليها، ومن الواجب اختاذ إجراءات 

لتحسني مستوى املعلمني يف املستقبل. 
ورغم اختالف الدراسات السابقة يف أهدافها وتوجهاهتا، إال أنه ميكن أن نستخلص منها اآليت:

مل يلق التقدير التقرييب واحلساب الذهين أي اهتمام من املعلمني أثناء التَّْدريس.	 
أن تنمية احلس العددي بالكسور عند التالميذ ميكن حتسينه من خالل النشاط املوجه للمهمة والتَّْدريس 	 

الفعال وبيئة التعلم اجليدة.
أن التالميذ يتعرفون على الكسور من خالل الصور الذهنية اليت شكلوها هلا وليس من خالل املعرفة اجملردة، 	 

أي من خالل أفكار حسية صورية للشكل الذي ميثل الكسر. 
أن التدريب على استخدام االسرتاتيجيات املختلفة لتنمية احلس العددي قد يؤثر على تعديل مسارات 	 

تفكري التالميذ. 
فعالية استخدام منوذج التعلم البنائي فاألنشطة الرياضية اليت مت بناؤها تأثرياً فاعاًل يف تنمية احلس العددي.	 
تدين مستوى أداء التالميذ يف التقدير التقرييب واحلساب الذهين. 	 
ارتفاع التحصيل يف الكسور مل يكن دلياًل على ارتفاع مستوى احلس العددي املرتبط به.	 
الفهم، أو عدم تذكر املعاين املختلفة للكسر االعتيادي واملفاهيم 	  أن منشأ الصعوبات يرجع إل نقص 

املرتبطة به. 
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اجراءات البحث:
منهج البحث:

مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي ملالءمته لطبيعة البحث وأهدافها. ولإلجابة عن تساؤالهتا.
جمتمع البحث: 

معلمات وتلميذات الصف السادس االبتدائي مبدينة الرياض باملدارس االبتدائية احلكومية لعام 1432-- 
1433هـ، والبالغ عددهن )411( معلمة و)39424( تلميذة وفقاً آلخر إحصائية.

عينة البحث: 
الرياض يف )19( مدرسة حكومية للعام الدراسي 1432--  معلمات الصف السادس االبتدائي مبدينة 

1433هـ، ومتوسط عددهن )20( معلمة، والاليت طُبق عليهن أداة املالحظة.  
تلميذات الصف السادس االبتدائي مبدينة الرياض يف )19( مدرسة حكومية للعام الدراسي )1432-- 

1433هـ( ومتوسط عددهن )400( تلميذة، ومت اختيارهن عشوائياً بواقع )20( تلميذة لكل معلمة من 
معلمات الصف السادس االبتدائي، والاليت طُبق عليهن أداة االْخِتبار، وهذا الصف ميثل هناية املرحلة 
االبتدائية اليت يفرتض أن يكن التلميذات قد حققن فيها منوا يف احلس العددي، كما هتدف إىل ذلك 

مناهج الرياضيات يف تلك املرحلة.
اأدوات البحث:

بطاقة مالحظة ألداء معلمات رياضيات الصف السادس االبتدائي للسلوكيات التَّْدريسية اليت تساهم يف . 1
تنمية مهارات احلس العددي. 

 اْخِتبار وبطاقة مقابلة لتلميذات الصف السادس االبتدائي يف احلس العددي املرتبطة بالكسور. 2. 
بناء   و�سبط اأدوات البحث:

أولاً/ بطاقة مالحظة األداء التَّْدريسي للمعلمات:
مر بناء بطاقة مالحظة األداء التدريسي للمعلمات باخلطوات التالية:

مت حتديد اهلدف من البطاقة؛ حيث هدفت إىل التعرُّف على درجة ممارسة معلمات الرياضيات باملرحلة - 
االبتدائية للسلوكيات التَّْدريسية اليت تساهم يف تنمية مهارات احلس العددي. 

تنمية -  يف  االبتدائي  السادس  الصف  رياضيات  معلمات  ألداء  املالحظة  بطاقة  تصميم  يف  االعتماد 
العليا، ومبادئ ومعايري  املرحلة االبتدائية  الرياضيات يف  العددي على أهداف تدريس  مهارات احلس 
األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  الرياضيات  ملعلمي  القومي  اجمللس  عن  الصادرة  املدرسية  الرياضيات 
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املتخصصة وبعض  الكتب  أدبيات هذا اجملال من  )NCTM( عام 2000، كما مت االعتماد على 
املقاالت والبحوث والدراسات السابقة، وخاصة تلك اليت اعتمدت على بطاقة املالحظة كأداة جلمع 

املعلومات مثل: دراسة )احلريب، 2000(. 
إعداد قائمة باملمارسات التَّْدريسية لتنمية مهارات احلس العددي للمرحلة االبتدائية، واستخدام أسلوب - 

التقدير الكمي بالدرجات يف بطاقة املالحظة التفاقه مع اهلدف من استخدامها، وذلك للكشف عما 
إذا كانت املعلمة تقوم فعاًل مبمارسة تنمية مهارات احلس العددي.

• حتديد أسلوب تقدير مستويات أداء املعلمات التدريسي يف كل سلوك وفق طريقة ليكرت؛ مقياس متدرج 	
مكون من ثالثة تقديرات لفظية تدل على درجة ممارسة املعلمات هلذه السلوكيات، حبيث توضع اإلشارة 

)P( أمام األداء الذي تقوم به، وهي على النحو التايل:
• أداء عايل: ويعين أن السلوك الدال على املهارة حيدث بصفة دائمة.	
• أداء متوسط: ويعين أن السلوك الدال على املهارة حيدث أحياناً. 	
• أداء ضعيف: ويعين أن السلوك الدال على املهارة حيدث نادراً. 	

• إعطاء هذه التقديرات القيم التالية على التوايل )3، 2، 1(، وعلى ذلك فإن الدرجة اليت ميكن أن حتصل 	
أدىن ومائة ودرجتني  أربع وثالثني )34( درجة كحد  ترتاَوح بني  املالحظة  بطاقة  املعلمات على  عليها 

)102( كحد أعلى.
• تضمني بطاقة مالحظة أداء معلمات رياضيات الصف السادس االبتدائي يف تنمية مهارات احلس العددي 	

تعليمات استخدام البطاقة، وبيانات خاصة باملعلمة املراد مالحظة سلوكها، وهي: اسم املعلمة، املدرسة، 
الفصل، احلصة، عنوان الدرس، التاريخ،... حبيث يتم تعبئتها قبل بدء املالحظة للمعلمة، وتكونت بطاقة 
املالحظة هلذا البحث يف صورته النهائية على )34( مهارة فرعية موزعة على ثالثة حماور وكل حمور يتضمن 

عدداً من السلوكيات املطلوبة كما يوضحها جدول )1(: 

جدول )1(
ْدري�سية لتنمية مهارات احل�ص العددي  حماور بطاقة مالحظة اأداء املعلمات يف املمار�سات التَّ

املجم�عالتق�مي للدر�ضالتنفيذ للدر�ضالتخطيط للدر�ضاملح�ر
524534عدد الفقرات
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ثانيااً/ اْخِتبار احلس العددي للتلميذات:
مر بناء اْخِتبار احلس العددي املرتبط بالكسور االعتيادية والكسور العشرية باخلطوات التالية: 

حتديد اهلدف من اْخِتبار احلس العددي؛ حيث هدف االْخِتبار إىل قياس مستوى أداء تلميذات الصف - 
السادس االبتدائي يف منطقة الرياض يف مهارات احلس العددي. 

حتديد املهارات اليت سيقيسها اْخِتبار احلس العددي، وذلك عن طريق:- 
حتديد مهارات احلس العددي الرئيسة، حيث حددت يف ثالث مهارات رئيسة:	 

فهم التلميذات ملقدار العدد املرتبط بالكسور االعتيادية والكسور العشرية. . 1
متكن التلميذات من مهارة احلساب الذهين املرتبط بالكسور االعتيادية والكسور العشرية.. 2
متكن التلميذات من مهارة التقدير احلسايب املرتبط بالكسور االعتيادية والكسور العشرية.. 3

التعبري عن 	  صياغة املفردات، وقد مت مراعاة ارتباطها باملهارات اليت يقيسها االْخِتبار )التمكن من 
العدد يف صور خمتلفة، وإدراك العالقات بني األعداد، وإدراك الصور املتكافئة لألعداد واستخدامها يف 
إعادة تسمية األعداد إلجراء العمليات احلسابية، وإدراك القيم التقريبية لألعداد يف سياق العمليات 

احلسابية(، وتنوعها من حيث الشكل مبا يتناسب مع طبيعة املهارة اليت تقيسها املفردة.
- إعداد اْخِتبار ملهارات احلس العددي املرتبطة بالكسور االعتيادية والكسور العشرية لتلميذات الصف السادس 

االبتدائي، على جزأين )من إعداد الباِحَثة( والتحقق من صدقه وثباته.
حيث أن اجلزء األول لالْخِتبار: يقيس فهم التلميذات ملقدار العدد املرتبط بالكسور االعتيادية والكسور 
العشرية، ويتطلب من التلميذة توضيح احلل لكل مفردة من مفرداته يف احليز املخصص لذلك يف ورقة 

األسئلة.
وأما اجلزء الثاين لالْخِتبار: فإنه يقيس مستوى أداء التلميذات يف التقدير احلسايب، واحلساب الذهين املرتبط 
بالكسور االعتيادية والكسور العشرية، ويتطلب من التلميذة تسجيل الناتج النهائي فقط لكل مفردة من 

مفرداته يف احليز املخصص لذلك يف ورقة األسئلة نفسها.
- إعداد االْخِتبار للتلميذات يف صورته النهائية، وذلك يف ضوء املالحظات الواردة من احملكمني.

حمتوى الْخِتبار وصياغة مفرداته:
من  واحملكمة  احملددة سابقاً،  العددي  احلس  مهارات  على  تشتمل  أن  مفرداته  أثناء صياغة  ُروعي 
احملكمني، ويتكون اجلزء األول من )6( مفردات تقيس فهم التلميذات ملقدار العدد املرتبط بالكسور االعتيادية 
والكسور العشرية واليت يتطلب احلل فيها توضيح وتفسري آلية احلل، ويتكون اجلزء الثاين من )12( مفردة واليت 
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ال يتطلب احلل فيها توضيح أو تفسري آللية احلل؛ )6( مفردات منها تقيس إدراك التلميذات للتقدير احلسايب 
التلميذات للحساب الذهين  املرتبط بالكسور االعتيادية والكسور العشرية ويليها )6( مفردات تقيس إدراك 

املرتبط بالكسور االعتيادية والكسور العشرية–كما ُأشري لذلك سابقًا-، ويوضح ذلك جدول )2(:
جدول )2(

 موا�سفات اْخِتبار احل�ص العددي
الن�سبةاملفرداتاملهارة

فهم مقدار العدد املرتبط بالك�س�ر العتيادية �الك�س�ر الع�سرية
التمكن من التقدير احل�سابي املرتبط بالك�س�ر العتيادية �الك�س�ر الع�سرية

التمكن من احل�ساب الذهني املرتبط بالعمليات على الك�س�ر العتيادية �الك�س�ر الع�سرية

6-1
12 -7
18-13

٪33.3
٪33.3
٪33.3

100٪18 مفردةاملجم�ع

ثالثااً/ بطاقة مقابلة التلميذات يف مهارات احلس العددي:
العشرية  والكسور  االعتيادية  بالكسور  املرتبطة  العددي  احلس  مهارات  يف  املقابلة  بطاقة  بناء  مر 

باخلطوات التالية: 
• حتديد اهلدف من املقابلة؛ حيث هدفت إىل سرب قدرات تلميذات الصف السادس االبتدائي يف منطقة 	

الرياض من مهارات احلس العددي. 
• حتديد املهارات اليت تقيسها بطاقة املقابلة يف احلس العددي، حيث اقتصرت على مهارتني من مهارات 	

احلس العددي الرئيسة، وهي املهارات اليت مل يكشف االختبار اسرتاتيجية تفكري التلميذات املستخدمة 
يف احلل ومتثلتا يف اآليت:

	 مهارة احلساب الذهين املرتبط بالكسور االعتيادية والكسور العشرية.  
	 مهارة التقدير احلسايب املرتبط بالكسور االعتيادية والكسور العشرية.  

• صياغة املفردات، وقد مت مراعاة ارتباطها باملهارات اليت تقيسها بطاقة املقابلة، وتنوعها من حيث الشكل 	
مبا يتناسب مع طبيعة املهارة اليت تقيسها املفردة.

• الصف 	 لتلميذات  العشرية  بالكسور االعتيادية والكسور  املرتبط  العددي  املقابلة يف احلس  إعداد بطاقة 
السادس االبتدائي )من إعداد الباِحَثة( والتحقق من صدقها وثباهتا.

• إعداد بطاقة املقابلة يف صورهتا النهائية، وذلك يف ضوء املالحظات الواردة من احملكمني.	
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التلميذات يف  اليت تستخدمها  التعرُّف على االسرتاتيجيات  التلميذات: اهلدف منها:  حمتوى بطاقة مقابلة 
احلساب الذهين والتقدير احلسايب، وتتكون مفرداهتا من )12( مفردة وهي نفسها املفردات اخلاصة بالتقدير 

واحلساب الذهين اجلزء الثاين من االْخِتبار- املذكور أنفًا-، ويوضح ذلك اجلدول التايل:
جدول )3(

 موا�سفات بطاقة مقابلة يف احل�ص العددي
الن�سبةاملفرداتاملهارة

التمكن من التقدير احل�سابي املرتبط بالك�س�ر العتيادية �الك�س�ر الع�سرية
التمكن من احل�ساب الذهني املرتبط بالعمليات على الك�س�ر العتيادية �الك�س�ر الع�سرية

6-1
12 -7

٪50
٪50

100٪12مفردةاملجم�ع

ضبط أدوات البحث:
أولاً/ بطاقة املالحظة للسلوكيات التدريسية للمعلمات: 

قياس صدق بطاقة املالحظة للمعلمات: 
بعد إعداد الصورة املبدئية لبطاقة املالحظة للمعلمات مت عرضها على جمموعة من احملكمني واحملكمات 
من ذوي اخلربة أعضاء هيئة التَّْدريس بقسم املناهج وطُُرق تدريس الرياضيات والقياس والتقومي وقسم الرياضيات، 
وعلى جمموعة من مشريف ومشرفات الرياضيات، وذلك للتحقق من صدق حمتوى العبارات املضمنة فيها، ومدى 
وضوح صياغتها، ومدى ارتباطها باحملور، وإضافة أو حذف أو تعديل بعض املهارات. ويف ضوء ذلك مت حذف 
إقرار  تدريسي. وقد مت  املئوية لكل سلوك  النسبة  لزيادة وضوحها، ومت حتديد  الفقرات  وإعادة صياغة بعض 
السلوكيات اليت حازت على نسبة مئوية                 )85 %( فأكثر، ليصبح عددها )34( سلوكاً تدريسياً. 

:)Instrument Reliability( قياس ثبات بطاقة املالحظة
بعد التعديل النهائي لبطاقة املالحظة مت التأكد من ثبات البطاقة عن طريق أسلوب اتفاق املالحظني. 
وقد مت تطبيق البطاقة مبدئياً باالشرتاك مع زميلة أخرى لتالحظ معلمات رياضيات الصف السادس االبتدائي، 
وبزيارة أربع من املعلمات وتسجيل كل مالحظة ألداء املعلمات التدريسي للمهارات، مت حساب معامل االتفاق 
بني املالحظات باستخدام معادلة كوبر )Cooper Equation( وبلغ متوسط نسبة االتفاق )87.5%( وهي 

نسبة عالية، مما ميكننا قبول ثبات البطاقة.
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ثانيااً/ صدق وثبات  كل من اْخِتبار احلس العددي وبطاقة املقابلة: 
بعد إعداد الصورة األولية لكل من االْخِتبار  وبطاقة املقابلة مت عرض كل منهما على جمموعة من 
احملكمني واحملكمات من ذوي اخلربة أعضاء هيئة التَّْدريس بقسم املناهج وطُُرق التَّْدريس والقياس والتقومي وقسم 
للتحقق من صدق  الرياضيات، وذلك  الرياضيات، وعلى جمموعة من مشريف ومشرفات ومعلمي ومعلمات 
ملستوى  ومالءمتهما  العددي،  احلس  مبهارات  ارتباطهما  ومدى  مفرداهتما،  صياغة  وضوح  ومدى  حمتوامها، 
وبطاقة  االْخِتبار  من  لكل  الفقرات  عدد  تقليل  منهم  عدد  اقرتح  وقد  االبتدائي،  السادس  الصف  تلميذات 
املقابلة، وذلك نظراً لتكرار الفكرة نفسها، ولطول االْخِتبار  وألن املقابلة حتتاج إىل وقت لطرح أسئلة مفتوحة 
لسرب عمليات التَـّْفِكري اليت تقوم هبا التلميذة أثناء احلل، ويف ضوء ذلك مت إعادة صياغة بعض الفقرات لزيادة 
وضوح كل منهما ولتناسب التلميذات. وقد كان هناك اتفاق بني احملكمني على صدق كل من االْخِتبار وبطاقة 

املقابلة وأهنما يقيسان ما وضع لقياسه. 
ومت جتريب االْخِتبار على عيِـَّنة استطالعية )20( تلميذة من تلميذات الصف السادس االبتدائي 
وذلك بغرض حساب: ثبات االْخِتبار، وحساب الزمن املالئم لتطبيقه. ومت حساب الثبات عن طريق التجزئة 
النصفية )Split- Half(، ولقد بلغْت قيمة معامل الثبات الكلية )0.86( وهبذا فإن االْخِتبار يتمتع بقيمة 
ثبات مقبولة ميكن االعتماد عليها يف التطبيق امليداين ألداة البحث، ومن خالل جتريب االْخِتبار على العيِـَّنة 
االستطالعيَّة مت حتديد الزمن الذي استغرقته أول تلميذة قدمت ورقة اإلجابة، والزمن الذي استغرقته آخر 
تلميذة قدمت ورقة اإلجابة وحساب املتوسط لزمن اإلجابة ليصبح الزمن الكل )30 دقيقة( كما ومت جتريب 
بطاقة املقابلة على عدد من تلميذات الصف السادس االبتدائي للوقوف على مدى وضوح األسئلة، ومت 

حتديد الزمن املناسب للمقابلة، وهو )30 دقيقة( لكل تلميذة.
نتائج البحث ومناق�ستها وتف�سريها:

عرض النتائج املتعلقة بالسؤال األول:
ما املمارسات التَّْدريسية اليت ينبغي أن تقوم هبا معلمات رياضيات الصف السادس البتدائي 

لتنمية مهارات احلس العددي املرتبطة بالكسور لدى التلميذات؟ 
ولإلجابة عن السؤال األول مت حتديد ثالثة حماور رئيسة ضمن بطاقة املالحظة ، ويندرج حتت كل 
منها جمموعة من السلوكيات الفرعية اليت تعتقد الباحثة أهنا تساهم يف تنمية مهارات احلس العددي وتضمنت 
بطاقة املالحظة )34( سلوكاً تدريسياً، موّزعة على ثالثة حماور، وتصف أداء معلمات رياضيات الصف السادس 

االبتدائي بصورته املتوقعة، وهي موّضحة كما يلي:
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للدرس  بالتخطيط  خاصة  تدريسية  سلوكيات  ويتضمن  الصف،  لغرفة  الدخول  قبل  األول:  احملور 
ُتساعد على تنمية مهارات احلس العددي، ويندرج حتتها )5( سلوكيات تدريسية، وهي موضحة يف جدول 
)4(، واحملور الثاين: خاص بتنفيذ درس الرياضيات، ويتضمن سلوكيات تدريسية تدور حول إكساب معلومات 
وأساليب ُتساعد على تنمية مهارات احلس العددي، ويندرج حتتها )24( سلوكاً تدريسياً، وهي موضحة يف 
جدول )5(، واحملور الثالث: خاص بتقومي درس الرياضيات، ويتضمن سلوكيات تدريسية تدور حول توظيف 
أساليب للتقومي ُتساعد على تنمية مهارات احلس العددي، ويندرج حتتها )5( سلوكيات تدريسية، وهي موضحة 
يف جدول )6(، حيث أن استخدام أو ممارسة هذه السلوكيات من شأنه أن ينمي مهارات احلس العددي 

املرتبطة بالكسور لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي.
عرض النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين:

ما مدى قيام معلمات رياضيات الصف السادس البتدائي باملمارسات التَّْدريسية اليت تساهم 
يف تنمية مهارات احلس العددي؟ 

ولإلجابة عن هذا السؤال الثاين مت استخدم التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية لتحديد 
درجة ممارسة معلمات رياضيات الصف السادس االبتدائي للسلوكيات التَّْدريسية اليت تساهم يف تنمية احلس 
العددي ككل والبالغ عددها )34( سلوكاً ولكل حمور على حدة. ويوضح جدول )4( درجة ممارسة معلمات 
رياضيات الصف السادس االبتدائي للسلوكيات التَّْدريسية املضمنة يف حمور التخطيط  واليت تساهم يف تنمية 

مهارات احلس العددي:
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جدول )4(
ْدري�سية املتعلقة مبحور  درجة ممار�سة معلمات ريا�سيات ال�سف ال�ساد�ص االبتدائي لل�سلوكيات التَّ

التخطيط

اأداء املعلماتم
م�ست�ى اأداء املعلمات

سط
ت��

امل

سبة
ن�

قق
تح

ال

�ى
�ست

م
داء

الأ

يب
رتت

ال

�سعيفمت��سطمرتفع
٪ت٪ت٪ت

تخطط للم�سائل من م�ست�يات 1
4�سعيف1594510501.5551.7تفكري عليا

2

تخطط ل�ستخدام 
ْدري�ض متن�عة  ا�سرتاتيجيات تَّ
ملراعاة الفر�ق الفردية بني 

التلميذات

3�سعيف21084010501.653.3

ر اأن�سطة تتنا�سب مع 3 ُتَ�فِّ
1مت��سط9455256302.1571.7امل�قف التعليمي

ْعليِميَّة 4 ت��سح ال��سائل التَّ
2مت��سط63021012601.756.7امل�ستخدمة يف تدري�ض الك�س�ر

حتدد اأ�ساليب التق�مي 5
5�سعيف1584011551.550املُنا�سبة لتدري�ض الك�س�ر

1.7املت��سط احل�سابي ملح�ر التخطيط

56.68ن�سبة التحقق

التَّْدريسية  التدريسي للسلوكيات  املعلمات  أداء  وبقراءة جدول )4(  ُيالحظ ما يلي: أن مستوى 
املتعلقة مبحور التخطيط واليت تساهم يف تنمية مهارات احلس العددي عموماً كان بدرجة متوسطة، حيث جاء 
مبتوسط حسايب قدرة )1.7(، ونسبة حتقق )56.68%(. ويُعزى سبب التَدينِّ - أقل من املستوى املأمول- إىل 
جهلهن مبهارات احلس العددي، وعدم إملامهن باملعايري اليت بنيت عليها املناهج، واليت يتضح من خالهلا دور 
التخطيط يف تدريس املفاهيم الكسرية، والعتقادهن بأن كتاب املعلم كاف هلن- بشكل صوري -للتخطيط 
للدروس دون الرجوع إليه وحتديد األنشطة املالئمة، ويُعزى إىل ضعف دافعيتهن للتخطيط لتوفري وسائل لتدريس 
موضوعات الكسور، حيث قد يكلفهن مادياً وحيتاج مزيداً من الوقت واجلهد يف اإلعداد والتنفيذ هلا. ويعزى 
يتضمنها  اليت  املهام  لتقومي  املناسبة  واألساليب  لألدوات  التخطيط  بأمهية  تعين  اليت  التدريبية  الربامج  قلة  إىل 
تدريس الكسور، وإىل قلة الربامج اليت تعىن باملستويات العليا من التَـّْفِكري ودورها الفاعل يف تنمية مهارات احلس 
العددي؛ فلم يتلقني اهتماماً يف أثناء إعدادهن التخصصي والرتبوي قبل اخلدمة، ولعدم درايتهن مبعايري ومبادئ 
الرياضيات املدرسية الصادرة عن اجلمعية الوطنية ملعلمي الرياضيات بالواليات املتحدة )NCTM( واليت تنادي 
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بأمهية أن يكون احلس العددي هدفاً مباشراً خمططاً إليه من قبل املعلمني يف طُُرق واسرتاتيجيات تدريسيه، وإن 
 Menon.( ،)1990،عدم التخطيط يؤدي إىل فقدان تنميته، وهذا يتفق مع ما توصلت له دراسة )قنديل

 .)Yang. Reys.& Reys. 2009( ،)2004
ويوضح جدول )5( درجة ممارسة معلمات رياضيات الصف السادس االبتدائي للسلوكيات الّتدريسية 

املتعلقة مبحور التنفيذ واليت تساهم يف تنمية مهارات احلس العددي:
جدول )5(

ْدري�سية املتعلقة مبحور التنفيذ درجة ممار�سة معلمات ريا�سيات ال�سف ال�ساد�ص االبتدائي لل�سلوكيات التَّ

اأداء املعلماتم

م�ست�ى اأداء املعلمات

سط
ت��

امل

قق
تح

ة ال
�سب

ن

�ى
�ست

م
داء

الأ

يب
رتت

ال

�سعيفمت��سطمرتفع

٪ت٪ت٪ت

متهد للدر�ض ب�س�ؤال اأ� ُم�سكلة تثري انتباه 6
9مت��سط84010502102.376.7التلميذات

ة ال�سابقة لدى 7 ْعليِميَّ تربط اخلربات التَّ
ْعليِميَّة اجلديدة 3عال13655252102.5585التلميذات باخلربات التَّ

ت��سح الأفكار التي تهدف لتنميتها مع بداية 8
2عال2.6588.3ــ1365735الدر�ض

تطرح اأ�سئلة مفت�حة النهاية لتنمية احل�ض 9
24�سعيف1552514701.3545العددي

10مت��سط52512603152.170تهتم مبهارات الت�ا�سل �ال�ستدلل املنطقي10

8عال9451050152.480تتيح للتلميذة فر�سة للتفكري قبل الإجابة11

1عال2.893.3ــ1680420ت�ستمع للتلميذة اأثناء تقدمي الإجابة12

حتفز التلميذات على الت�سا�ؤل لل��س�ح اأ� للتاأكد 13
13مت��سط7357356302.0568.3من �سحة الأفكار

4عال2.583.3ــ8401365ت�ظف التعزيز املنا�سب لتحفيز التَّْفِكري14

تتجنب ا�ستخدام العبارات املحبطة التي حتد 15
4عال1155840152.583.3من التَّْفِكري

17مت��سط42010506301.963.3ت�جه التلميذات اإىل التَّْفِكري ب�س�ت عال16

17
ت�ظف اخلربات احل�سية لتتيح للتلميذة فر�سا 

لكت�ساف احلقائق �العالقات العددية بني 
الك�س�ر

13مت��سط7357356302.0568.3

تتيح فر�سة للتلميذة لتدرك القيم العددية 18
19مت��سط6305259451.8561.7التقريبية يف �سياق العمليات احل�سابية
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21مت��سط63042010501.860تطرح اأ�سئلة تتطلب ا�ستخدام احل�ساب الذهني19

تتيح فر�سة للتلميذة لرتبط بني احل�ساب 20
22مت��سط4207359451.7558.3الذهني �الكتابي

ت�ظف م�اقف عددية حياتية؛ لرتكز على املعنى 21
17مت��سط5258407351.963.3قبل تقدمي اأي ق�اعد جمردة

تعر�ض اأفكار الدر�ض ب�سكل مرتابط �فق ت�سل�سل 22
4عال2.583.3ــ10501050منطقي

15مت��سط630840630266.7ت�ظف ا�سرتاتيجيات تدري�ض متن�عة23

تتيح فر�سة للتلميذة لتعرب عن اأفكارها باأ�سكال 24
10مت��سط63010504202.170متن�عة )�سفهي – ب�سري – رمزي(

ت�ستخدم التمثيالت املتعددة لتتيح فر�سة لربط 25
19مت��سط31511556301.8561.7الأعداد بُطُرق ل تقت�سر على اخل�ارزميات

تقدم اأن�سطة �سفية للتلميذات ُت�ساعدهن على 26
7عال1050945152.4581.7تطبيق ما تعلمنه يف م�اقف تعليمية جديدة

ت�ظف الربامج الإثرائية التي ت�ساهم يف تعزيز 27
23�سعيف31521015751.446.7ا�ستيعاب املفاهيم �العالقات العددية

28
ت�سعى اإىل تك�ين بيئة تفاعلية تتيح الفر�سة 

للت�ا�سل بينها �بني التلميذات �بني التلميذات 
بع�سهن بع�سًا �ت�سجع على حرية التعبري 

�املناق�سة
10مت��سط63010504202.170

16مت��سط7355258401.9565تن�ع يف ا�ستخدام ال��سائل التي ترثي الدر�ض29

70.55 ٪املت��سط احل�سابي املح�ر التنفيذ ككل

2.12ن�سبة التحقق

التَّْدريسية  التدريسي للسلوكيات  املعلمات  أداء  وبقراءة جدول )5(  ُيالحظ ما يلي: أن مستوى 
املتعلقة مبحور التنفيذ واليت تساهم يف تنمية مهارات احلس العددي عموماً كان بدرجة متوسطة، حيث جاء 
مبتوسط حسايب قدره )2.12(، ونسبة حتقق )70.55%(. ويُعزى سبب تدين أداء معظم املعلمات -إىل أقل 
من املستوى  املأمول- للسلوكيات اليت بلغت متوسطات درجاهتا أقل من )2.33(، إىل القصور يف حتقيق 
قبل  من  وكتابياً  ذهنياً  التَـّْعليِميَّة  والوسائل  لألنشطة  املسبق  التخطيط  الرياضيات وعدم  مقرر  تدريس  غايات 
معلمات الرياضيات رغم أن معايري ومبادئ الرياضيات املدرسية الصادرة عن اجلمعية الوطنية ملعلمي الرياضيات 
بالواليات املتحدة )NCTM( تنادي بأمهية متثيل األعداد مبواد متنوعة لتكون جزءاً أساسياً لتدريس الرياضيات 
يف صفوف املرحلة االبتدائية، وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه بدوي )2007( يف كون الرتكيز على األمور 
اجملردة يشكل أحد مصادر عدم فهم التالميذ ملوضوعات الكسور، وغالباً ما يؤدي إىل عزل الرموز عن مدلوالهتا 
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وبالتايل تَدينِّ مستويات الفهم لدى التالميذ، وتكوين اعتقاد خاطئ بأن الرياضيات جمرد سلسلة من القواعد 
والصيغ واخلوارزميات، ويعزى إىل جهلهن مبهارات احلس العددي واليت تعد مهاريت التقريب واحلساب الذهين 
من مهاراهتا. وقد يعطي هذا مؤشر إىل نقص تأهيل املعلمات، وإىل قلة الربامج التدريبية اليت تقدم هلن يف طرائق 
التَّْدريس احلديثة واإلملام مبهارات التَّْدريس الالزمة واليت ُتساعد التلميذات على تنمية التَـّْفِكري العددي، وإىل أن 
تأهيلهن التخصصي والرتبوي قبل اخلدمة وأثنائها مل يكن يتناول اسرتاتيجيات تدريسية متنوعة. وإىل جهلهن 
مبعايري )NCTM( اليت بنيت عليها املناهج املطورة حيث تضمنت مبدأ التقنية والذي له دور فعال يف تدريس 
املواضيع الرياضية عامة والكسرية على وجه اخلصوص وبالتايل تنمية مهارات احلس العددي. وتتفق هذه النتيجة 

 .)Yang. Reys.& Reys. 2009( ،)2000 ،مع ما توصلت له دراسة )قنديل، 1990(، )احلريب
ويوضح جدول )6( درجة ممارسة معلمات رياضيات الصف السادس االبتدائي للسلوكيات التَّْدريسية 

املتعلقة مبحور التقومي واليت تساهم يف تنمية مهارات احلس العددي.
جدول )6( 

ْدري�سية املتعلقة مبحور التقومي درجة ممار�سة معلمات ريا�سيات ال�سف ال�ساد�ص االبتدائي لل�سلوكيات التَّ

اأداء املعلماتم

م�ست�ى اأداء املعلمات

سط
ت��

امل

قق
تح

ة ال
�سب

ن

داء
 الأ

�ى
�ست

م

يب
رتت

ال

�سعيفمت��سطمرتفع

٪ت٪ت٪ت

30
ت�ظف التق�مي الت�سخي�سي ل�سرب 

ا�ستيعاب املعارف �املهارات 
ال�سابقة 

4مت��سط8406306302.170

31
ت�ظف التق�مي التك�يني لتحقيق 
اأهداف الدر�ض يف جمال احل�ض 

العددي
3مت��سط63011553152.1571.7

32
تن�ع يف تق�مي ن�اجت التعلم فال 
تق�سرها على الْخِتبارات فقط 
�اإمنا متار�ض املالحظة �املقابلة

5�سعيف42011555251.9565

1عال1365630152.686.7تتجنب اإعطاء حكٍم �سريع لالإجابة33

تقدم الإر�ساد �الت�جيه �التغذية 34
1عال2.686.7ــ1260840الراجعة 

76.02٪املت��سط احل�سابي ملح�ر التق�مي
2.3ن�سبة التحقق

66.75٪املت��سط احل�سابي للمحا�ر ككل
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 وبقراءة جدول )6( ُيالحظ ما يلي: مستوى أداء املعلمات التدريسي للسلوكيات التَّْدريسية املتعلقة مبحور 
التقومي واليت تساهم يف تنمية مهارات احلس العددي عموماً كان بدرجة متوسطة، حيث جاء مبتوسط حسايب 
قدرة )2.3(، ونسبة حتقق )76.02%(. وقد يعود تَدينِّ مستوى األداء إىل عدم حرصهن على متابعة مسار 
تفكري تلميذاهتن باستمرار، إضافة إىل أهنن ال خيططن ملهام التقييم املالئمة لتنمية احلس العددي وإىل اعتقادهن 
تقييم  املنهج حتث على  أن مجيع موضوعات  الرغم من  الوقت واجلهد، على  إىل مزيد من  بأن ذلك حيتاج 
القبلية اليت درسنها واليت هلا عالقة باستيعاب ما سيتم تناوله يف  التلميذات يف استيعاب املفاهيم  مستويات 
الدرس احلايل، وتعكس هذه النتيجة مدى القصور لدى معظم املعلمات يف التخطيط ألساليب وأدوات التقومي، 
واليت يفرتض أن حتدد قبل البدء يف شرح املوضوعات، ويُعزى إىل قلة الربامج التدريبية اليت توضح األساليب 
املتنوعة للتقومي والتوعية بتأثريها يف تنمية جوانب التَـّْفِكري الرياضي ومنها العددي، ويعزى إىل عدم وعيهن مبعايري 
ومبادئ الرياضيات املدرسية )NCTM( واليت تضمنت مبدأ التقومي الذي بنيت عليه املناهج املطورة، وتتفق 
 )Menon. ،)Yang. Reys.& Reys. 2009( ،)1990 ،هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة )قنديل

.2004(
عرض النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها:

درجات  متوسطات  بني   )0.05  ≤  α( مستوى  عند  إحصائية  دللة  ذات  فروق  هناك  هل 
معلمات رياضيات الصف السادس البتدائي يف ممارستهن التدريسية لتنمية مهارات احلس العددي تعزى 

ملتغريي: اخلربة، واملؤهل الدراسي؟ 
من  لكل    )Mann-Whitney ويتين )مان  اْخِتبار  استخدام  مت  السؤال  هذا  عن  ولإلجابة 
املتغريين:  اخلربة، واملؤهل الدراسي )بكالوريوس رياضيات/ دبلوم تربوي( وكانت النتائج كما هي موضحة يف 

جدول )7(،          جدول )8(:
جدول )7(

 Mann-Whitney َنة ح�سب متغري اخلربة وقيمة اْخِتبار مان ويتني توزيع اأفراد العيِّ
جمم�ع الرتبمت��سط الرتبالعدداخلربة التَّْدري�سية
98.0672)10( �سن�ات �اأقل

1112.50137.50اأكرث من )10( �سن�ات
Mann-Whitney )U( 27.5قيمة اْخِتبار مان �يتني

0.094القيمة املح�س�بة للدللة الإح�سائية



216
الريا�سيات �تطبيقاتها يف التعليم العام . العدد الثالث   3-5 رجب 1434هـ �امل�افق 13-15 ماي� 2013م

اجلمعية ال�سع�دية للعل�م الريا�سية " ج�سر"

 )0.05 ≤ α( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  )حيث يتضح من جدول )7
بني املعلمات الاليت خرباهتن التَّْدريسية )10( سنوات وأقل واملعلمات الاليت خرباهتن التَّْدريسية أكثر من )10( 
سنوات. وقد ُتشري هذه النتيجة إىل أن اخلربات التَّْدريسية ليس هلا أثر على سلوك املعلمة، وقد يعزى ذلك 
إىل أن مهارات احلس العددي غائبة عن ممارسات املعلمات حىت ذوات اخلربات التَّْدريسية. وهبذا فإن اخلربات 
التَّْدريسية ضرورية ولكنها غري كافية؛ لذا البد من متابعة ما يستجد من تطورات يف نظريات التعلم والتعليم يف 
تدريس الرياضيات واالسرتاتيجيات احلديثة واإلملام باملبادئ واملعايري اليت يرتكز عليها تدريس مناهج الرياضيات، 
وهذه النتيجة ختتلف عن ما توصلت له دراسة )احلريب، 2000( حيث توصلت إىل وجود عالقة بني األوقات 

اليت يصرفها املعلمون يف بعض ركائز التَّْدريس للموضوعات الكسرية وخرباهتم يف التَّْدريس.
جدول )8(

Mann-Whitney َنة ح�سب املوؤهل الدرا�سي وقيمة اْخِتبار مان وتني توزيع اأفراد العيِّ

جمموع الرتبمتوسط الرتبالعدداملؤهل
66.7540.50بكال�ري��ض ريا�سيات 

1412.11169.50دبل�م ترب�ي

Mann-Whitney )U( 19.500قيمة اْخِتبار مان �يتني

0.06القيمة احملسوبة للداللة اإلحصائية
≥0.05( بني   α( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ويتضح من جدول )8
املعلمات ذوات املؤهالت بكالوريوس رياضيات وذوات املؤهل دبلوم تربوي. وتُعزي هذه النتيجة إىل أن املؤهالت 
الدراسية للمعلمات املتخصصة يف تدريس الرياضيات ضرورية ولكنها غري كافية يف ممارسة السلوكيات التَّْدريسية 
اليت تساهم يف تعزيز تعلم املفاهيم الرياضية عامة وما يتعلق منها بالكسور على وجه اخلصوص؛ حيث البد من 
متابعة ما يستجد من تطورات يف نظريات التعلم والتعليم يف تدريس الرياضيات واالسرتاتيجيات احلديثة واإلملام 
باملبادئ واملعايري اليت يرتكز عليها تدريس مناهج الرياضيات، وهذه النتيجة ختتلف عن ما توصلت له دراسة 
)متويل وعبد احلميد، 2003( حيث توصلت إىل أنه بالرغم من عدم وصول معظم طالب كلية الرتبية شعبة 
الرياضيات أي من الفرقتني الثالثة والرابعة )عام – تعليم ابتدائي( إىل درجة التمكن اليت حددها الباحثان لكل 
فرقة دراسية حسب نوع إعدادهم األكادميي إال أنه اختلفت القدرة على التمكن من مهارات احلس الرياضي 
لدى الطالب املعلمني بشعبة الرياضيات باختالف برنامج اإلعداد األكادميي )تعليم ابتدائي – رياضيات عام(.
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عرض النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها: 
ما مستوى أداء تلميذات الصف السادس البتدائي يف مهارات )فهم مقدار العدد – التقدير 

التقرييب- احلساب الذهين( كل على حدة املرتبطة بالكسور العتيادية والكسور العشرية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال حسبت النسب املئوية لتكرارات استجابات تلميذات العيِـَّنة )األساسية( 
بالنسبة لكل مفردة من مفردات اجلزء األول من اْخِتبار احلس العددي اخلاص بفهم مقدار العدد، وكانت النتائج 

على النحو التايل جدول )9(:
جدول )9(

َنة االأ�سا�سية بالن�سبة لكل مفردة من مفردات  التكرارات والن�سب املئوية لتكرارات ا�ستجابة تلميذات العيِّ
اجلزء االأول من اْخِتبار احل�ص العددي  )فهم مقدار العدد(

ردة
املف

قم 
ر

املفردة

ا�صتجابات تلميذات العيَِّنة  (ن =400)
�س�اب

مرت�كخطاأ
بد�ن ت��سيحغري �ا�سحخ�ارزميةح�ض  عددي

٪ت٪ت٪ت٪ت٪ت٪ت

1
ظللي 3/2 

ال�سكل 
املقابل.

215.2512130.25143.580201604041

2
قارين بني 
الك�سرين

.3/2 * 7/3
8215739.25414511.2518345.7530.75

3
اأيهما اأكرب

 )8 × 3/2(
اأم  8.

225.56716.75184.511829.515739.25184.5

4
اأيهما اأكرب

 ) 2× 1.5(
اأم  2.

48127318.25174.259724.2513934.75266.5

5

حددي اأي 
الك�سرين 
اأقرب اإىل 

: 8/1
4/1 اأم 5/4.

8521.25215.2516413433.512832164
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6

الك�سر 
الع�سري 
املكافئ  

للك�سر 5/1.

11428.5266.520.55112.7516942.25389.5

4.38٪39٪21.88٪2.96٪19.38٪12.4٪املت��سط احل�سابي

املرتبط  العدد  ملقدار  التلميذات  فهم  مستوى  تَدينِّ  إىل   )9( جدول  يوضحها  النتائج كما  وتشري 
بالكسور االعتيادية والكسور العشرية إذ بلغ متوسط نسبة )املعتمدة على احلس العددي( يف مفردات االْخِتبار 
)اجلزء األول( )12.4%(. ويرجع السبب الرئيس يف تَدينِّ نسبة االستجابات الصحيحة املعتمدة على احلس 
العددي إىل عدم فهم التلميذات ملفهوم ومعىن الكسر، أو إىل اخلطأ يف تنفيذ خوارزميات احلل، وإىل عدم إدراك 
التلميذات للعالقة بني الكسور واألعداد الصحيحة وإىل عدم فهم واستيعاب العالقة بني الكسور االعتيادية 

والكسور العشرية.
وحسبت النسب املئوية لتكرارات استجابات تلميذات العيِـَّنة )األساسية( بالنسبة لكل مفردة من 
التايل  النحو  النتائج على  احلسايب، وكانت  بالتقدير  اخلاص  العددي  احلس  اْخِتبار  األول من  اجلزء  مفردات 

جدول )10(:
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جدول )10(
َنة االأ�سا�سية بالن�سبة لكل مفردة من مفردات  التكرارات والن�سب املئوية لتكرارات ا�ستجابة تلميذات العيِّ

اجلزء الثاين من اْخِتبار احل�ص العددي )التقدير احل�سابي(

رقم 
املفردةاملفردة

استجابات تلميذات العيِـَّنة )ن =400(
مرتوكخطأصواب

%ت%ت%ت

ناتج 19×3.8 أقرب ما يكون إىل1
7.216541.2518646.54912.25   ب( 72   ج( 720( أ

22 3/1 × 4 8/714335.7524060174.25

34.78 – 614736.7521954.75358.75

43.12 ÷ 1216741.7519047.54310.75

52 3/1 + 4 5/116541.2520350.75328

6
ضعي الفاصلة العشرية يف املوقع املناسب 

ليصبح ناتج العملية صحيحاً:
420937...=7.032856×5.9853

64161804515639

13.8%50.75%35.45%املتوسط احلسايب
وتشري النتائج كما يوضحها جدول )10( إىل اخنفاض مستوى أداء التلميذات يف احلساب الذهين 
العشرية؛ حيث بلغ متوسط نسبة االستجابات الصحيحة يف مفردات  املرتبط بالكسور االعتيادية والكسور 
االْخِتبار )اجلزء الثاين( )35.45%(. ورمبا يرجع السبب الرئيس يف اخنفاض تلك النسبة إىل ضعف مهارات 
احلس العددي لدى التلميذات )أي التقريب يف سياق العمليات احلسابية(، وبالتايل اعتمادهن بصورة أساسية 
على اخلوارزميات املألوفة يف تنفيذ العمليات احلسابية )أي إجراء العمليات احلسابية أواًل مث تقريب الناتج(؛ مما 
أدى إىل حدوث أخطاء حسابية أثناء احلل أو عدم إمكانية إمتام احلل لضيق الوقت املسموح به إلجناز احلل 

حسب تعليمات االْخِتبار.
وللوقوف على اسرتاتيجيات تفكري التلميذات املستخدمة يف التقدير احلسايب حسبت النسبة املئوية 
لتكرارات استجابات التلميذات عيِـَّنة املقابلة )من حيث نوع اسرتاتيجيَّة التَـّْفِكري املستخدمة يف احلل، وصحة 
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االستجابة( بالنسبة لكل مفردة من مفردات اجلزء الثاين من اختيار احلس العددي اخلاص بالتقدير احلسايب. 
ويوضح جدول )11( وصفاً تفصيليا للنتائج، مت فيه تناول شرٍح السرتاتيجيات التَـّْفِكري املستخدمة مع حتديد 

نوعها وصحة االسرتاتيجيَّة املرتتبة عليها لكل مفردة من تلك املفردات.
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جدول )11(
َنة املقابلة بالن�سبة لكل مفردة من مفردات  التكرارات والن�سب املئوية لتكرارات ا�ستجابة تلميذات عيِّ

اجلزء الثاين من اْخِتبار احل�ص العددي )التقدير احل�سابي(

ردة
املف

قم 
ر

املفردة
قدري ناتج

استجابات تلميذات العيِـَّنة )ن=18(

اسرتاتيجيَّة التَـّْفِكري املستخدمة 
نوعهايف احلل

صحة االستجابة
خطأصواب

%ت%ت

ناتج 19×3.8 أقرب ما يكون إىل1
أ(7.2 ب( 72 ج( 720

844.4415.56حس عدديالتقريب مث إجراء العملية

15.5615.56خوارزميةإجراء العملية مث التقريب

738.89ــختمني

22 3/1 × 4 8/7

تقريب العددين الكسرين مث إجراء 
95015.56حس عدديالعملية

إجراء خوارزمية ضرب األعداد 
844.44ـخوارزميةالكسرية

34.78 – 6

ـ1161.11حس عدديتقريب املطروح مث إجراء العملية
إجراء خوارزمية طرح األعداد 

ـخوارزميةالعشرية
633.33

15.56غري واضحةختمني

43.12 ÷ 12

تقريب املقسوم عليه مث إجراء 
ـ1161.11حس عدديالعملية

إجراء خوارزمية قسمة األعداد 
ـخوارزميةالعشرية

633.33
15.56غري واضحةختمني

52 3/1 + 4 5/1
ـ1055.56حس عدديتقريب كل عدد مث إجراء العملية
إجراء خوارزمية مجع األعداد 

844.44ـخوارزميةالكسرية

6
ضعي الفاصلة العشرية يف املوقع 
املناسب ليصبح ناتج العملية 

صحيحاً:
420937...≈7.032856×5.9853

تقريب كل عدد مث إجراء 
العملية ومن مث حتديد موضع 

الفاصلة
ـ738.89حس عددي

527.78633.33غري واضحةختمني

املتوسط احلسايب
51.85%حس عددي

%40.74 6.48%ختمني
0.93%خوارزمية
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وتشري النتائج كما يوضحها جدول )11( إىل أن اخنفاض مستوى أداء التلميذات يف مهارة التقدير 
احلسايب املرتبطة بالكسور االعتيادية والكسور العشرية؛ حيث بلغ بلغ متوسط نسبة االستجابات الصحيحة 
تشري  ذلك  عن  فضاًل   .)%35.45( بذلك  اخلاصة  االْخِتبار  مفردات  يف  العددي(  احلس  على  )املعتمدة 
النتائج إىل أنه برغم االرتفاع النسيب يف أداء تلميذات عيِـَّنة املقابلة يف التقدير التقرييب الذي بلغ متوسط نسبة 
االستجابات الصحيحة )59.26%(، فإن مقدرهتن على التقدير التقرييب املعتمدة على احلس العددي كانت 
متوسطة؛ إذ بلغ متوسط نسبة استجابتهن الصحيحة يف مفردات االْخِتبار )اخلاصة بالتقدير التقرييب( املعتمدة 

على احلس العددي )%51.85(.
وحسبت النسب املئوية لتكرارات استجابات تلميذات العيِـَّنة )األساسية( بالنسبة لكل مفردة من 
التايل  النحو  النتائج على  الذهين، وكانت  باحلساب  العددي اخلاص  اْخِتبار احلس  اجلزء األول من  مفردات 

جدول )12(:
جدول )12(

َنة االأ�سا�سية بالن�سبة لكل مفردة من مفردات  التكرارات والن�سب املئوية لتكرارات ا�ستجابة تلميذات العيِّ
اجلزء الثالث من اْخِتبار احل�ص العددي )احل�ساب الذهني(

رقم 
املفردةاملفردة

َنة )ن=400 ( ا�ستجابات تلميذات العيِّ

مرت�كخطاأ�س�اب
٪ت٪ت٪ت

1 1 4/1   + 2 2/111428.526867184.5
2   2 × 3.2513333.2522957.25389.5
3 2 ÷8.57418.527969.754711.75
4 0.75 -27819.527067.55213
54/5 + 2/111127.7525764.25328
6 4.8 × 0،7 + 4.8 ×0،36516.2524761.758822

11.46٪64.58 ٪23.96 ٪املت��سط احل�سابي

احلساب  التلميذات يف  أداء  مستوى  اخنفاض  أن  إىل   )12( يوضحها جدول  النتائج كما  وتشري 
الذهين املرتبط بالكسور االعتيادية والكسور العشرية، إذ بلغ متوسط نسبة االستجابات الصحيحة يف مفردات 
االْخِتبار اجلزء الثالث )23.96%(،  وقد يرجع السبب الرئيس يف اخنفاض تلك النسبة إىل ضعف مهارات 
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احلس العددي لدى التلميذات وبالتايل اعتمادهن بصورة أساسية على اخلوارزميات املألوفة يف تنفيذ العمليات 
احلسابية )أي بدون استخدام الورقة والقلم، حيث مل يسمح بذلك(؛ مما أدى إىل حدوث أخطاء حسابية أثناء 

احلل أو عدم إمكانية إمتام احلل لضيق الوقت املسموح به إلجناز احلل حسب تعليمات االْخِتبار.
وللوقوف على اسرتاتيجيات تفكري التلميذات املستخدمة يف احلساب الذهين حسبت النسبة املئوية 
لتكرارات استجابات التلميذات عيِـَّنة املقابلة )من حيث نوع اسرتاتيجيَّة التَـّْفِكري املستخدمة يف احلل، وصحة 
االستجابة( بالنسبة لكل مفردة من مفردات اجلزء الثالث من اختيار احلس العددي اخلاص باحلساب الذهين. 
جدول )13( يوضح وصفاً تفصيليا للنتائج، مت فيه تناول شرٍح السرتاتيجيات التَـّْفِكري املستخدمة مع 

حتديد نوعها وصحة االسرتاتيجيَّة املرتتبة عليها لكل مفردة.
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جدول )13(
َنة املقابلة بالن�سبة لكل مفردة من مفردات  التكرارات والن�سب املئوية لتكرارات ا�ستجابة تلميذات عيِّ

اجلزء الثالث من اْخِتبار احل�ص العددي )احل�ساب الذهني(

ردة
املف

قم 
ر

املفردة
استجابات تلميذات العيِـَّنة )ن=18(

صحة االستجابةنوعهااسرتاتيجيَّة التَـّْفِكري املستخدمة يف احلل
خطأصواب

1   + 2 2/1
 1 4/1

211.11738.89حس عدديحساب ذهين
ـ950خوارزميةإجراء خوارزمية مجع األعداد الكسرية

22 ×3.25
15.561266.67حس عدديحساب ذهين

316.67211.11خوارزميةإجراء خوارزمية ضرب األعداد العشرية

32 ÷ 8.5
211.11738.89حس عدديحساب ذهين

950ـخوارزميةإجراء خوارزمية قسمة األعداد العشرية

40.75 -2
211.11527.78حس عدديحساب ذهين

1161.11ـخوارزميةإجراء خوارزمية طرح األعداد العشرية

54/5 + 2/1
211.11211.11حس عدديحساب ذهين

844.44خوارزميةإجراء خوارزمية مجع الكسور االعتيادية
527.78

15.56ختمنيغري واضحة

6
 4.8 × 0.3
 × 0.7 +

4.8

ـ15.56حس عدديحساب ذهين
316.67844.44ختمنيغري واضحة

633.33ـخوارزميةإجراء خوارزمية ضرب األعداد العشرية مث مجعها

املتوسط احلسايب
9.26%حس عددي

%68.52 18.52%خوارزمية
3.70%ختمني

وتشري النتائج كما يوضحها جدول )13( إىل اخنفاض مستوى أداء التلميذات يف مهارة احلساب 
الصحيحة يف  االستجابات  نسبة  متوسط  بلغ  العشرية؛ حيث  والكسور  االعتيادية  بالكسور  املرتبطة  الذهين 
مفردات االْخِتبار اخلاصة بذلك – كما ُأشري من قبل – مبتوسط قدره )23.96%(. وتشري النتائج إىل اخنفاض 
أداء تلميذات عيِـَّنة املقابلة يف احلساب الذهين إذ بلغ متوسط نسبة االستجابات الصحيحة )%31.48(، 
وبالتايل فإن متكنهن من أداء احلساب الذهين املعتمد على احلس العددي ضعيفة جداً؛ إذ بلغت نسبة استجابتهن 

الصحيحة يف  مفردات االْخِتبار )اخلاصة باحلساب الذهين( املعتمدة على احلس العددي )%9.26(. 
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والكسور  االعتيادية  بالكسور  املرتبط  العددي  احلس  أداء  اخنفاض  إىل  جمملها  يف  النتائج  وتشري 
مقدار  فهم  الثالث:  العددي  ارتبط مبهارات احلس  األداء  االخنفاض يف  التلميذات، وأن هذا  لدى  العشرية 
العدد، واحلساب الذهين، والتقدير احلسايب، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات مثل: )كرامة، 
Yang. et al.. 2008( ، )Mcintosh. et al.. 1995( ،)1999(، )اإلبياري، 2001(، )احملزري 
 )Reys  &  1998( ،)Ghazali & Zanzali. 1999(  ،)Menon. 2004( ،)2008 ،وآخرون

 .Yang. 
وقد يعود هذا التَدينِّ – من وجهة نظر الباِحَثة – إىل قصور أداء معلمات رياضيات الصف السادس 
يف تدريس موضوعات الكسور االعتيادية والعشرية، والذي قد يعود إىل عدم حصوهلن على التدريب الكايف 
قبل أو أثناء تطبيق املناهج املطورة. فعلى حد علم الباِحَثة أنه مل يقدم أي برنامج تدرييب يف كيفية تدريس وتنمية 

مهارات احلس العددي للمعلمات يف مدينة الرياض. 

تو�سيات البحث: يوصي البحث الحالي بالتوصيات التالية:
أمهية تدريب معلمي الرياضيات قبل اخلدمة على تنمية مهارات احلس العددي.	 
عقد دورات تدريبية لتنمية مهارات احلس العددي ملعلمي ومعلمات الرياضيات أثناء اخلدمة على أن يكون 	 

هذا التدريب مستمراً  on-going training، وملشريف وملشرفات الرياضيات وملديري وملديرات املدارس 
متكنهن من متابعة تدريس املعلمات ملهارات احلس العددي

بنيت عليها 	  اليت   )NCTM( املدرسية الرياضيات  مبادئ ومعايري  يوضح  املعلم ملحقاً  تضمني كتاب 
الرياضيات بدورهن يف تنمية مهارات احلس العددي، والتأكيد عليهن  املناهج املطورة وتبصري معلمات 
أن الرتبية وأهدافها واسرتاتيجياهتا وسياساهتا يف تغري مستمر طبقاً لالجتاهات العاملية احلديثة فيجب أن 

ينعكس ذلك على مناهج الرياضيات بصفة عامة وأساليب التَّْدريس بصفة خاصة.
توجيه اهتمام املعلمات إىل ضرورة إعادة النظر يف التخطيط وطريقة تقدمي املفاهيم العددية والطُُرق احلسابية 	 

باملرحلة االبتدائية.
املقرتحات:

إجراء دراسة مماثلة للبحث احلايل تطبق على تالميذ ومعلمي الرياضيات يف املرحلة االبتدائية.	 
إجراء دراسة مسحية لربامج إعداد معلمي الرياضيات يف كليات التَـّْربِية ملعرفة مدى عنايتها بتنمية مهارات 	 

احلس العددي.
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إجراء دراسة هتتم بتصميم برامج تدريبية عالجية ملعلمي الرياضيات أثناء اخلدمة يف جمال طُُرق وأساليب 	 
تنمية مهارات احلس العددي، وقياس أثرها يف رفع مستوى أداء مهارات احلس العددي لديهم.  

إجراء دراسة عن أثر تنمية مهارات احلس العددي لدى التالميذ على حتصيلهم الدراسي، واجتاهاهتم حنو 	 
الرياضيات.

إجراء دراسة تستهدف التعرُّف على معتقدات املعلمني حول تنمية الفهم واحلس الرياضي وانعكاسات 	 
هذه املعتقدات على حتصيل تالميذهم.
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امللخ�ص:
الرياض من  االبتدائي يف مدينة  الصف اخلامس  التعرف على مدى متكن طالبات  البحث إىل        هدف 

املنهج  استخدم  البحث  . وحتقيقا هلدف  املطورة  الرياضيات  الرياضي ضمن كتب سلسلة  التواصل  مهارات 
الوصفي التحليلي ، و أعدت أربع أدوات هي : اختبار التواصل الرياضي الكتايب ، و اختبار التواصل الرياضي 
القرائي ، و استمارة املقابلة الختبار التواصل الرياضي الشفهي ، و االختبار التحصيلي. مت التحقق من صدق 
أدوات البحث ومن ثباهتا ، مث طبقت على عينة البحث ، وذلك عرب الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي 
1431 – 1432 هـ . توصل الباحثان إىل عدد من النتائج من أبرزها مستوى متكن طالبات الصف اخلامس 
االبتدائي مبدينة الرياض من مهارات التواصل الرياضي )الكتايب ،و الشفهي ، والقرائي ( متوسط ، ومل تتلق 
املعلمات أي تدريب فعلي على مهارات التواصل الرياضي .ويف ضوء نتائج البحث قدم الباحثان عددا من 
التوصيات من أمهها : ضرورة تدريب معلمات الرياضيات على مهارات التواصل الرياضي ، و كيفية إكساب 

الطالبات هذه املهارات .
املقدمة:

تعد املهارات بأنواعها إحدى جوانب التعلم األساسية يف تدريس املقررات الدراسية املختلفة بصفة عامة، ويف 
الرياضيات بصفة خاصة حيث إّن اكتساب املهارات الرياضية يعد هدفاً رئيسا من أهداف تعلمها؛ فهي تساعد 
املتعلم على فهم األفكار واملفاهيم، والبنية الرياضية )الوكيل و مراد ،  2006م(. وال تقتصر املهارات الرياضية 
على مهارات العد، وإجراء العملية احلسابية، بل ظهر االهتمام مبهارات التواصل الرياضي منذ صدور وثيقة 
الرياضيات ).NCTM  1989 (. وتتعدد  القومي األمريكي ملعلمي  املنهج والتقومي عن اجمللس  مستويات 
تصنيف  وذلك حسب  والتمثيل؛  والكتابة،  والتحدث،  والقراءة،  االستماع،  إىل:  الرياضي  التواصل  أشكال 
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اجمللس القومي ملعلمي الرياضيات ) NCTM . 2000 ( .إذ يتم يف التواصل الرياضي توظيف مهارات اللغة 
من: قراءة، وكتابة، وحتدث، واستماع، باإلضافة إىل مهارة الرتمجة الرياضية باستخدام لغة الرياضيات املقروءة 
واملكتوبة؛ األمر الذي يساعد الطالب على فهم الرياضيات وتوظيفها يف املواقف الرياضية واحلياتية )الرفاعي 

، 2001م (.
 ولقد َلِقَي التواصل الرياضي اهتماماً كبرياً من قبل خمططي مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها، من ذلك ما 
أشار اإلبياري ) 1998م( إىل ضرورة إعطاء الوقت الكايف لتدريب الطالب على مهارات التواصل الرياضي 
الكتايب حىت حيدث النمو املطلوب.وإىل هذا املعىن أشارت دراسة كل من خصاونة و أبو موسى ) 1999م( 
إىل ضرورة وجود أنشطة تعليمية بالكتاب تشجع على التواصل الرياضي وتدريب املعلمني والطالب عليها. غري 
أن الواقع احلايل يف تدريس الرياضيات ينحصر يف االهتمام باجلانب املعريف؛ ويقتصر التقومي – غالباً - على 
مدى متكن الطالب من هذا اجلانب، بينما ال تتوفر العناية الكافية لدى املعلمات يف تنمية التواصل الرياضي، 
حيث أكدت بعض البحوث على اخنفاض مهارات التواصل الرياضي داخل حصص الرياضيات سواء من بعض 
املعلمني الذين ينظرون إىل كون الرياضيات جمموعة من املفاهيم واملهارات، وأمهلوا رؤيتهم للرياضيات على أهنا 
لغة تواصل مثل: دراسة فؤاد مرسي ) 1990م ( ، وفكري ) 1995( ، ومثل دراسة  عطية وصاحل )2008م(؛ 
اليت أشارت إىل أن املعلمني قلياًل ما يعطون الطالب الفرصة لشرح أفكارهم، والتعبري عنها شفهياً أو كتابة لضيق 
وقت احلصة، وإما ألهنم مل يتلقوا تدريباً كافياً على مثل تلك األنشطة اليت هتتم مبهارات التواصل الرياضي؛ لذا 
ركزت بعض الدراسات مثل: دراسة اإلبياري)1998م(، ودراسة إتكن ) Aitken.2000( ، ودراسة متويل ) 
2006م( ، ودراسة جحالن ) 2009م(؛ اليت اهتمت بتوجيه املعلمني إىل أمهية التواصل الرياضي، وتدريبهم 
على كيفية تنميته يف حجرة الصف عرب إعطاء الفرصة لطالهبم للمشاركة والتعبري عن أفكارهم، وشرح وتربير 
أيضا  حلوهلم لآلخرين مستخدمني املصطلحات والرموز . كما أوصت دراسة حممود و خبيت ) 2006م( 
بضرورة تدريب املعلمني على أساليب تنمية مهارات التواصل الرياضي يف املرحلة االبتدائية، وإعداد اختبارات 

قياس مهاراته األساسية والفرعية.
 إن االهتمام بتنمية مهارات التواصل الرياضي أصبح ضرورة ملحة يف معايري تعليم الرياضيات؛ينتج من جراء 
االهتمام هبا تربية متعلمني قادرين على فهم حياهتم ومشكالهتا ، ومن مث التعامل معها بصورة مثلى، وحتقيق قدر 
وصاحل،2008؛  عطية  )Aitken.2000؛David et. al.2003؛بدوي،2003؛  عال  وتواصلي  تفاعلي 
املشيخي،2011(. وهلذا حرصت وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية على مواءمة سلسلة عاملية 
ملقررات الرياضيات جلميع مراحل التعليم العام )ابتدائي، متوسط، ثانوي( لالستفادة من اخلربات العاملية املتميزة 
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لتطوير مناهج الرياضيات يف اململكة )وزارة الرتبية والتعليم ، 2006م( . إذ تظهر مهارات التواصل الرياضي 
.) )2006.glencoe  اليت يكتسب الطالب بواسطتها املعرفة الرياضية

ويف ضوء ما سبق تبدو ضرورة التحقق من توافر معيار التواصل الرياضي لدى طالبات الصف اخلامس االبتدائي؛ 
ال سيما وأنه بدأ تطبيق جتربة السالسل املطورة يف الرياضيات من العام الدراسي 1430/ 1431هـ. لذا ركز 
البحث احلايل على التحقق من مدى متكن طالبات الصف اخلامس االبتدائي من مهارات التواصل الرياضي 

بأنواعه الثالثة: الكتايب، والشفهي، والقرائي املدرجة ضمن السلسلة يف جمايل القياس، واهلندسة.
م�سكلة البحث:

يروم النظام التعليمي الرتبوي إىل حتسني نواتج التعلم باالستفادة من املعايري العاملية يف التعليم بعامة واملناهج 
خباصة؛ وهناك جهود- يف هذا اإلطار- من وزارة الرتبية والتعليم ملتابعة تنفيذ مناهج الرياضيات املطورة عن 
سلسلة ماكجروهيل العاملية. وبقيام الباحثان-والباحثة حتديدا- ) مبشاركة عدد من مشرفات الرياضيات( ببعض 
الزيارات الصفية ملعلمات الرياضيات باملرحلة املتوسطة؛ اتضح وجود إشكاليات عند كثري منهن يف التعامل مع 
أنشطة التواصل الرياضي املتضمنة يف هذه الكتب، مما أدى ببعضهن إىل جتاهل تلك األنشطة الواردة يف هذه 

املقررات، وعدم تفعيلها خالل زمن احلصة.
 وإذا افرتضنا أن غرفة الصف تعد البيئة اليت ميكن من خالهلا تنمية مهارات التواصل الرياضي، فإذا ما قّصرت 
املعلمة يف اغتنام هذه الفرصة، فكيف ميكن تطوير مثل هذه املهارات؟ إذ مل يعد الوصول للنتيجة هدفاً كافياً 
؛ بل أصبحت عمليات التوصل للحل على درجة عالية من األمهية، واليت من خالهلا ميكن الكشف عن طبيعة 
تفكري الطالبة . لذا حاول الباحثان التأكد من مدى توافر مهارات التواصل الرياضي لدى الطالبات ، ويف هذا 
السياق أجريت عدد من الدراسات يف العديد من الدول)املعويل 2009؛ الذراحي 2009؛ حشاش 2004م ؛ 
العلي ، 2001 ( ، مما يؤكد االهتمام بالتواصل الرياضي، إال أنه ال توجد دراسات على مستوى اململكة العربية 
السعودية مناظرة لتلك الدراسات، ولالعتبارات السابقة جاء هذا البحث للتعرف على مدى متكن طالبات 
الصف اخلامس االبتدائي )الاليت أمضني سنة وأكثر مع التجربة اجلديدة( من مهارات التواصل الرياضي املتضمنة 

يف سلسلة كتب الرياضيات املطورة .
اأ�سئلة البحث: 

سعى هذا البحث لإلجابة عن السؤال الرئيس التايل:
ما مدى متكن طالبات الصف اخلامس االبتدائي يف مدينة الرياض من مهارات التواصل الرياضي ضمن كتب 

سلسلة الرياضيات املطورة ؟
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ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية :
ما مستوى متكن طالبات الصف اخلامس االبتدائي يف مدينة الرياض من مهارات التواصل الرياضي الكتايب 

ضمن كتب سلسلة الرياضيات املطورة؟
ما مستوى متكن طالبات الصف اخلامس االبتدائي يف مدينة الرياض من مهارات التواصل الرياضي الشفهي 

ضمن كتب سلسلة الرياضيات املطورة ؟
التواصل الرياضي القرائي  ما مستوى متكن طالبات الصف اخلامس االبتدائي يف مدينة الرياض من مهارات 

ضمن كتب سلسلة الرياضيات املطورة؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 5 . و.≤ α ( بني استجابات طالبات الصف 

اخلامس االبتدائي يف مدينة الرياض على اختبار مهارات التواصل الرياضي تعود ملتغري التحصيل الدراسي ؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 5 . و.≤ α ( بني استجابات طالبات الصف 
اخلامس االبتدائي يف مدينة الرياض على اختبار مهارات التواصل الرياضي تعود ملتغري تدريب املعلمات على 

مهارات التواصل الرياضي ؟ .
اأهداف البحث:

     هدف هذا البحث إىل حتقيق اآليت:

حتديد مهارات التواصل الرياضي يف وحديت : اهلندسة، والقياس.
التعرف على مدى متكن طالبات الصف اخلامس االبتدائي يف مدينة الرياض من مهارات التواصل الرياضي)الكتايب 

والشفهي والقرائي(.
الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 5 . و.≤ α ( بني استجابات طالبات 
الصف اخلامس االبتدائي يف مدينة الرياض على اختبار مهارات التواصل الرياضي تعود ملتغري التحصيل الدراسي.
الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 5 . و.≤ α ( بني استجابات طالبات 
الصف اخلامس االبتدائي يف مدينة الرياض على اختبار مهارات التواصل الرياضي تعود ملتغري تدريب املعلمات 

على مهارات التواصل الرياضي
اأهمية البحث:

تتضح أمهية البحث يف اآليت :
يعد هذا البحث من أوائل الدراسات اليت جترى يف اململكة العربية السعودية للتعرف على مدى متكن الطالبات 

من مهارات التواصل الرياضي.
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ميكن أن يفيد هذا البحث يف قضايا حبثية أخرى خاصة بالكشف عن مدى توافر مهارات التواصل الرياضي 
لدى طالبات يف صفوف دراسية أخرى.

برامج  لتصميم  السعودية  العربية  اململكة  مناطق  املختلفة يف  الرتبوي  التدريب  البحث مراكز  نتائج هذا  تفيد 
التدريب للمعلمات يف جمال مهارات التواصل الرياضي.

حدود البحث:
اقتصر هذا البحث على الحدود اآلتية :

 ، القياس   : املتضمنة يف وحديت  القرائي(  الشفهي،  )الكتايب،  الرياضي  التواصل  مهارات  الموضوعية:  الحدود 

واهلندسة يف كتاب الرياضيات للصف اخلامس االبتدائي ضمن كتب سلسلة الرياضيات املطورة طبعة 1431هـ.
الحدود المكانية: مت اختيار جمتمع الدراسة وعينته من طالبات الصف اخلامس االبتدائي مبدارس التعليم 

العام احلكومية مبدينة الرياض.
الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي 1431 - 1432هـ.

م�سطلحات البحث:
:Skill مهارة

عرف اللقاين واجلمل )2003 م ( املهارة بأهنا:األداء السهل الدقيق القائم على الفهم ملا يتعلمه اإلنسان حركيا 
وعقليا مع توفري الوقت واجلهد والتكاليف.

وتعّرفها سهيلة الفتالوي ) 2004م ،25( اصطالحا بأهنا: » ضرب من األداء تعلم الفرد أن يقوم به بسهولة، 
وكفاءة، ودقة، مع اقتصاد يف الوقت، واجلهد، سواء كان هذا األداء عقلياً، أو اجتماعياً، أو حركياً ».

وعّرف الباحثان املهارة إجرائياً بأهنا: أن تتمكن الطالبة– بسرعة وإتقان- من التعبري بلغة الرياضيات كتابياً، 
أو شفهياً، أو قرائيا حسبما يتطلبه املوقف التعليمي .وتقاس بالدرجة اليت حتصل عليها الطالبة يف أداة التقومي 

املستخدمة يف البحث احلايل .
:Mathematical Communication التواصل الرياضي

يعّرف التواصل الرياضي بأنه : قدرة الفرد على استخدام مفردات ورموز رياضية وبنيتها يف التعبري عن األفكار 
والعالقات وفهمها )NCTM .  1989  ( .وهو التعريف الذي تبناه الباحثان.

وعّرف الباحثان مهارات التواصل الرياضي إجرائياً بأهنا: قدرة طالبات الصف اخلامس االبتدائي على استخدام 
لغة الرياضيات من مفردات ورموز ومصطلحات يف التعبري عن األفكار والعالقات الرياضية وتوضيحها لآلخرين 
كتابة، وقراءة، وحتدثا، اليت تقاس بدرجة الطالبة على أداة التقومي املستخدمة يف البحث احلايل يف ضوء جمموعة 
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من مهارات التواصل الرياضي.
  كتب سلسلة الرياضيات املطورة : هي سلسلة كتب مقررات الرياضيات أقرهتا وزارة الرتبية والتعليم باالستفادة 
من سلسلة مناهج ماكجروهيل العاملية، واليت تقوم إحدى الشركات الوطنية مبواءمتها لتناسب البيئة السعودية، 

وطبقت هذه املناهج يف مراحل التعليم العام بشكل تدرجيي منذ عام 1430 / 1431هـ.
منهج البحث: 

 ملا كان البحث يستهدف معرفة مدى متّكن طالبات الصف اخلامس االبتدائي من مهارات التواصل الرياضي؛ 
فإن الباحثني استخدما املنهج الوصفي )املسحي( الذي يعتمد على دراسة الواقع، أو الظاهرة، ويصفها وصفاً 
دقيقاً معرباً عنها تعبرياً كيفياً أو كمياً )عبيدات وآخرون،2009( ، إضافة للمنهج الكيفي )الوصفي التحليلي( 

الذي يناسب املشكالت البحثية اليت تتطلب وصف الظاهرة وتفسريها وحتليلها )العساف،  2000م( .
جمتمع البحث وعينته: 

يتكون جمتمع البحث من طالبات الصف اخلامس االبتدائي مبدراس التعليم العام احلكومية التابعة لوزارة الرتبية 
البحث من  الثاين لعام 1431هـ  - 1432هـ. وتكونت عينة  الدراسي  الرياض. يف الفصل  والتعليم مبدينة 
جمموعة من طالبات الصف اخلامس االبتدائي. الاليت مت اختيارهن بالطريقة العشوائية العنقودية املتعددة املراحل 

، ويوضح جدول)1( توزيع أفراد العينة على املدارسجدول )1(
 توزيع اأفراد العينة على املدار�ص

العدد النهائي للطالباتا�سم املدر�سة البتدائيةاملكتب

30ب/ 76مكتب الإ�سراف الرتب�ي بال�سمال
40ب/ 361مكتب الإ�سراف الرتب�ي بالر�ابي
30ب/ 30مكتب الإ�سراف الرتب�ي بال��سط
28ب/ 7مكتب الإ�سراف الرتب�ي بالغرب

30ب/ 43مكتب الإ�سراف الرتب�ي باجلن�ب
158املجم�ع

17املت�سربات من جميع املدار�ض
141املجم�ع النهائي للعينة
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اإجراءات اإعداد اأدوات البحث:

1/ حتليل حمتوى وحديت اهلندسة والقياس:
 مت حتليل وحديت القياس واهلندسة مبقرر الرياضيات للصف اخلامس االبتدائي الفصل الدراسي الثاين لتحديد 
املفاهيم والتعميمات واملهارات الرياضية املتضمنة هبما ؛ وذلك هبدف إعداد اختبار التواصل الرياضي الكتايب، 

واستمارة املقابلة ،واختبار التواصل الرياضي القرائي ،واالختبار التحصيلي.

2/  إعداد قائمة مهارات التواصل الرياضي: 

 )2000.NCTM( مت االطالع على كل من: وثيقة اجمللس القومي ملعلمي الرياضيات بالواليات املتحدة األمريكية
، ووثيقة منهج تعليم الرياضيات اليابانية )Japanese Ministry of Education . 2008 ( ، والدراسات 
السابقة اليت تناولت مهارات التواصل الرياضي؛ وذلك لالستفادة منها يف إعداد القائمة املبدئية ملهارات التواصل 
الرياضي. وبعد أن مت إعداد الصورة املبدئية لقائمة مهارات التواصل الرياضي. مت عرضها على جمموعة من السادة 
احملّكمني إلبداء آرائهم حول هذه القائمة؛ هبدف تقدير مدى مناسبتها لطالبات الصف اخلامس االبتدائي. 

وبعد إجراء التحكيم تكونت قائمة املهارات من:
1- املهارات الرئيسة للتواصل الرياضي، واليت متثل حماور اختبارات التواصل الرياضي.

2- املهارات الفرعية املمثلة لكل مهارة رئيسة من مهارات التواصل الرياضي.
3- مؤشرات حتقيق هذه املهارات يف صورهتا السلوكية.

4- وضع قائمة باملهارات، ومؤشرات حتقيقها، واألسئلة اليت تقيسها. لكي ميكن احلكم عليها. 

3/  إعداد اختبارات مهارات التواصل الرياضي 

هدفت االختبارات إىل قياس قدرة طالبات الصف اخلامس االبتدائي )جمموعة البحث( على التواصل رياضياً 
)كتابة وحتدثاً وقراءة( وذلك يف ضوء مهارات التواصل الرياضي اليت حددت سابقا. وبناء على نتائج حتليل 
حمتوى وحديت القياس واهلندسة. وبناء على التحديد السابق ملهارات التواصل الرياضي أعد الباحثان األسئلة 

اليت تقيس مهارات التواصل الرياضي )كتابة وقراءة وشفاهة( يف وحديت اهلندسة والقياس.

4/ إعداد الختبار التحصيلي
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     مت إعداد اختبار التحصيل يف وحديت اهلندسة والقياس يف ضوء املستويات املعرفية: التذكر – االستيعاب – 

التطبيق ؛ وذلك يف ضوء اخلطوات التالية :
اخلامس  الصف  لطالبات  التحصيلي  املستوى  على  للتعرف  التحصيل  اختبار  إعداد  مت  االختبار:  هدف   

االبتدائي يف وحديت اهلندسة، والقياس .
حتليل احملتوى: سبق ذكر اإلجراءات اليت متت لتحليل احملتوى .

إعداد جدول املواصفات: مت إعداد جدول مواصفات االختبار التحصيلي .
اأدوات البحث:

األداة األوىل: اختبار التواصل الرياضي الكتايب من إعداد الباحثني ، تضمن عدد سبعة من األسئلة  ، اليت 
تقيس مدى متكن طالبات الصف اخلامس االبتدائي من مهارات التواصل الرياضي الكتايب؛ وذلك لإلجابة عن 

السؤال األول للبحث.
األداة الثانية : أسئلة املقابلة وبلغ عددها ستة أسئلة من إعداد الباحثني ، للتعرف على مستوى متكن طالبات 

عينة البحث من مهارات التواصل الرياضي الشفهي؛ وذلك لإلجابة عن السؤال الثاين للبحث.
األداة الثالثة : اختبار التواصل الرياضي القرائي من إعداد الباحثني وبلغ عدد أسئلته ثالثة أسئلة، حيث 
أن السؤال األول من نوع االختيار من متعدد ويتضمن ) 4 ( فقرات ، والسؤال الثاين من نوع إكمال الفراغ 
ويتضمن ) 5 ( فقرات؛ والسؤال الثالث والرابع من األسئلة اليت تتطلب إجابة حمددة ويتضمن السؤال الرابع 
)3( فقرات ، وبذلك يكون جمموع فقرات االختبار )13 ( فقرة ، و ذلك لإلجابة عن السؤال الثالث للبحث.
األداة الرابعة : اختبار التحصيل من إعداد الباحثني وبلغ عدد أسئلته ثالثة أسئلة رئيسة حيث أن السؤال 
األول من نوع إكمال الفراغ ويتكون من ) 9 ( فقرات ، والسؤال الثاين من نوع األسئلة املقالية ، والسؤال 
الثالث ويتضمن فقرتني ، فيكون  جمموع الفقرات ) 15 ( فقرة  ؛ وذلك لإلجابة عن السؤال الرابع للبحث.

التجربة الستطالعية لألدوات: 
 أواًل: بعد إجراء التعديالت اليت أبداها السادة احملّكمون. طُبقت األدوات على العينة االستطالعية؛ وذلك 
هبدف التجريب االستطالعي هلا على عينة عشوائية من طالبات الصف اخلامس االبتدائي بلغ عددها )30( 
طالبة، وذلك بالنسبة الختباري التواصل الرياضي القرائي، والكتايب ، بينما طبقت استمارة املقابلة على عينة 
استطالعية قوامها )16( طالبة، و طبق اختبار التحصيل على عينة استطالعية بلغ عددها )32( طالبة ، و 

ميكن حتديد التجربة االستطالعية يف خطوات كالتايل:
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حتديد زمن االختبار.
التأكد من مدى وضوح تعليمات و أسئلة االختبار.

حساب معامل ثبات االختبار.
حساب صدق االختبار.

وقد مت حتديد مستوى األداء لكل مهارة يف اختبار التواصل الرياضي الكتايب والشفهي كما يلي:
متكن منخفض :إذا كان املتوسط احلسايب من 1إىل 1.75

متكن متوسط :  إذا كان املتوسط احلسايب أكرب من 1.75 إىل 2.5
متكن فوق املتوسط : إذا كان املتوسط احلسايب أكرب من 2.5 إىل 3.25

متكن عال : إذا كان املتوسط احلسايب أكرب من 3.25 إىل 4
كما مت حتديد مستوى األداء لكل مهارة يف اختبار التواصل الرياضي القرائي كما يلي :

متكن منخفض : إذا كان املتوسط احلسايب 0.5 فأقل
متكن متوسط : إذا كان املتوسط احلسايب أكرب من 0.5 إىل 0.65

متكن فوق املتوسط : إذا كان املتوسط احلسايب أكرب من 0.65 إىل 00.80
متكن عال : إذا كان املتوسط احلسايب أكرب من 0.80 إىل 1.

 إجراءات تطبيق البحث ميدانياً: 
     بعد إعداد األدوات وحتكيمها، وبعد احلصول على موافقة اجلهات الرمسية ، مت تطبيق األدوات على عينة 

البحث يف الفصل الدراسي الثاين لعام 1431هـ – 1432 هـ ، وذلك وفقاً للخطوات التالية :
قام الباحثان بتطبيق اختبارات التواصل الرياضي على طالبات العينة، وهي: اختبار التواصل الرياضي الكتايب، 

واختبار التواصل الرياضي القرائي، وأسئلة املقابلة .
 بعد زيارة مجيع مدارس العينة تبني عدم وجود تفاوت يف املستوى التحصيلي للطالبات وفق التقومي املتبع يف 
العينة يف وحديت:  طالبات  مستوى  على  للوقوف  التحصيلي  االختبار  بإعداد  الباحثان  قام  لذلك  املدارس؛ 

اهلندسة، والقياس؛ للتمكن من اإلجابة على السؤال الرابع للبحث .
مت تطبيق االختبار التحصيلي على عينة البحث، وخاصة الاليت هلن استجابات على اختبارات التواصل الرياضي 

الكتايب، والشفهي، والقرائي .
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نتائج البحث وتف�سريها: 
النتائج املتعلقة بالسؤال األول :

ما مستوى متكن طالبات الصف اخلامس االبتدائي يف مدينة الرياض من مهارات التواصل الرياضي الكتايب 
ضمن كتب سلسلة الرياضيات املطورة ؟ 

جدول )2(  

متو�سط اأداء اأفراد العينة وم�ستوى متكنهم من مهارات التوا�سل الريا�سي الكتابي

هارة
امل

مدى متكن الطالبات

سط
ملتو

ا

ف 
حنرا

اال
ري

عيا
امل

ى 
ستو

م
كن

لتم
ا

متكن منخفضمتكن دون املتوسطمتكن متوسطمتكن عاٍل
%ك%ك%ك%ك

متيز الطالبة العالقات الرياضية اليت 
منخفض42.84117.85236.887452.501.610.75يتضمنها النص الرياضي

تلخص الطالبة مافهمته من 
متوسط128.512618.442114.898056.741.801.04األفكار واإلجراءات واحللول

ترتجم الطالبة النصوص الرياضية 
من أحد أشكال التعبري الرياضي 

)كلمات، جدول، شكل هندسي، 
متثيل بياين جمسم، مواد حمسوسة 
..( إىل شكل آخر من أشكاله

متوسط3524.82819.851712.056143.32.261.71

تصف الطالبة الصياغات املتكافئة 
متكن عال5941.845136.1785.672316.313.031.07للنص الرياضي نفسه

توضح الطالبة العالقات واألفكار 
الرياضية املتضمنة يف شكل 

هندسي أو متثيل رياضي
منخفض85.785.73826.98761.71.550.84

تعلل اختيار إجابة أو إجابات 
متوسط128.511611.358157.453222.702.060.83ملوقف رياضي

حتكم الطالبة على األفكار واحللول 
متوسط96.381611.354934.756747.521.770.89الرياضية

مهارات التواصل الرياضي الكتايب 
متوسط14.084.19ككل
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وبقراءة اجلدول )2( يالحظ أن :
مستوى متكن طالبات الصف اخلامس االبتدائي يف مدينة الرياض من مهارات التواصل الرياضي الكتايب ضمن 
كتب سلسلة الرياضيات املطورة متوسط . ؛ وقد يعزى هذا إىل أن بعض األنشطة اليت حتث على الكتابة يف 
املقررات املطورة كنشاط “ اكتب “ و” املطوية” اليت تقوم الطالبات فيها بالتعبري كتابيا عن األفكار الرياضية 
، وتنظيمهن هلا بلغة الرياضيات اخلاصة هبن ، قد تكون مهمشة من قبل بعض املعلمات، حيث يعدوهنا من 
إهنن  إذ  قبلهن،  واهتمام من  بأولوية  الذي حيظى  الرياضي  احملتوى  واملكملة، وليست من  اإلضافية  األنشطة 
يضيعن وقتاً وجهداً – من وجهة نظرهن - يرين أنه من األفضل قضاؤه يف حل التدريبات األساسية واليت من 

خالهلا تتقن الطالبات املهارات الرئيسة املطلوبة الجتياز املقرر . حيث :
	 حصلت مهارة »تصف الطالبة الصياغات املتكافئة للنص الرياضي نفسه« على أعلى متوسط حسايب إذ بلغ 
)3.03(؛ وهذا يعين أن مستوى متكن طالبات العينة من هذه املهارة عال ، وقد يعزى هذا إىل ألفة الطالبات 
مثل هذا النوع من األسئلة، خاصة وأن غالبية املعلمات يركزن يف تدريسهن على تطبيق القوانني والتعميمات 

الرياضية ، وتدريب الطالبات على كيفية تطبيق إجراءات قانون رياضي . 
التعبري  أشكال  أحد  من  الرياضية  النصوص  الطالبة  مهارة “ترتجم  على  العينة  طالبات  أن مستوى متكن   	
الرياضي )كلمات – جدول – شكل هندسي – متثيل بياين – جمسم – مواد حمسوسة ...( إىل شكل آخر من 
أشكاله” متوسط حيث حصلت هذه املهارة على متوسط حسايب بلغ )2.26( ؛ والسبب يف ذلك قد يعزى 
إىل عدم دقة الطالبات يف التعبري كتابياً بلغة الرياضيات عن مدلول التعميمات بالرموز واألشكال، إضافة إىل 
عدم متكنهن من ترمجة النص الرياضي إىل أحد أشكال التعبري الرياضي، كما قد يعزى إىل قلة اهتمام املعلمات 
بتنويع األنشطة اليت يستخدم فيها املفهوم الرياضي، حبيث يظهر يف صور متعددة ، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

)حشاش، 2004م( ، و )املعويل ، 2009م( ، والعلي )2001م ( .
	 بلغ املتوسط احلسايب ملهارة “تعلل الطالبة اختيار إجابة أو إجابات ملوقف رياضي” )2.06(؛وبالتايل فإن 
مستوى متكن الطالبات من هذه املهارة متوسط ، وقد يعود هذا إىل قلة اهتمام املعلمات باألسئلة اليت تتطلب 
اهتمام  قلة  التعليل، أو تربير إجابة معينة واحلكم على صحة أو خطأ تربيرها كتابياً، إضافة إىل  الطالبة  من 
املعلمات بأمهية التحقق من صحة حل املسألة الرياضية، وعدم وجود مناقشات رياضية جادة تعرب عن بعض 
اخلطوات،  أو حول استخدام قانون عند حل املسألة، وقد يعزى هذا الضعف إىل عدم إتاحة الفرصة للطالبة 
لقراءة ما كتبته أمام الفصل، وفسح اجملال لتقييم ما متت كتابته من قبل زميالهتا األخريات، مع مراعاة البيئة 
الصفية اخلالية من تسلط املعلمة، والتهكم والسخرية جتاه أي إجابة كانت . وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
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اإلبياري ) 1998م( ، ودراسة هيجنز وميست )Huggins& Maiste.1999( ودراسة محاد )2006م(، 
واليت أشارت مجيعها إىل تدين مستوى الطالب يف مهارة تربير اإلجابة على موقف رياضي، بينما تتعارض مع 

نتيجة دراسة )املعويل ، 2009م( .
	 أن مستوى متكن الطالبات من مهارة “تلخص الطالبة ما فهمته من األفكار واإلجراءات واحللول” متوسط 
، حيث حصلت على متوسط حسايب )1.80( ( ؛ وقد يعزى هذا إىل أن الطالبة قد تدرك املعرفة الرياضية، 
وخطوات حل املسألة الرياضية، ولكنها غري قادرة على توضيحها والتعبري عنها كتابياً بصورة جيدة تعكس مدى 
ما فهمته من تلك األفكار، إال أنه ورد يف وثيقة NCTM أن الطالب يف الصفوف من 3 - 5 يستطيعون 
التعامل مع أفكار متتابعة، وإضافة التفاصيل، وجيب أن تصبح كتابتهم أكثر تفصياًل. أو قد يعود إىل عدم 
الدقة يف التعبري بصورة كتابية وذلك لعدم تصويب مثل هذه األخطاء من قبل املعلمات؛ وتتفق هذه النتيجة مع 

نتيجة دراسة حشاش ) 2004 م ( . 
	 حصلت مهارة “حتكم الطالبة على األفكار واحللول الرياضية” على متوسط حسايب قدره )1.77( ؛ أي أن 
مستوى متكن الطالبات من هذه املهارة متوسط ، وقد يكون هذا بسبب عدم عرض املعلمة إلجابات الطالبات 
وجعلها حماًل للمناقشة من قبل بقية الطالبات إلثراء املناقشات حوهلا ، أو قد يكون بسبب اقتصار املعلمات 
على جمموعة قليلة من الطالبات يعتمد عليهن يف حل التدريبات واإلجابة عن األسئلة املطروحة ،وتتشابه هذه 

النتيجة مع نتيجة دراسة حشاش ) 2004 م ( . 
	 أن مستوى متكن طالبات العينة من مهارة “متيز الطالبة العالقات الرياضية اليت يتضمنها النص الرياضي” 
منخفض ،حيث بلغ املتوسط احلسايب هلذه املهارة )1.61( ؛ (؛ وقد يعزى ذلك إىل تعود الطالبات على احلل 
املباشر للمسائل الرياضية دون الرتكيز على التعميمات، واملصطلحات الرياضية املتضمنة يف النص الرياضي، أو 
قد يرجع إىل عدم حث غالبية املعلمات للطالبات على فهم تلك املفاهيم والتعميمات قبل حفظها، وتتفق هذه 

النتيجة مع دراسة )محاد ، 2006م(  ، و دراسة )حشاش، 2004م( . 
	 حصلت مهارة “توضح الطالبة العالقات واألفكار الرياضية املتضمنة يف شكل هندسي أو متثيل رياضي”  
على متوسط حسايب )1.55( ؛ أي أن مستوى متكن الطالبات من هذه املهارة منخفض ، وقد يعزى هذا 
إىل أن الرتكيز من قبل املعلمات على األنشطة الروتينية ككتابة اإلجراءات دون االهتمام باألفكار الرياضية اليت 
هي خلف تلك اإلجراءات. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العلي ) 2001 ( ، و تتضح نتائج السؤال األول من خالل 

الشكل )1(  :
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وفيما يلي عرض لبعض استجابات الطالبات يف اختبار التواصل الرياضي الكتايب :

لوحظ من خالل استجابات الطالبات يف الشكل )2( عدم إصدارهن حكماً على املسألة، باإلضافة إىل عدم 
قدرهتن على التعبري عن فهمهن للمسألة من خالل كتابة املعطيات واملطلوب، وتفتقر إجاباهتن إىل التعبريات 
الرياضية الصحيحة، حيث أن غالبية الطالبات عربن بصورة غري مرتابطة ، وبصورة عشوائية ، ويظهر ذلك من 

خالل االستجابات التالية :

فهمها  والتعبري عن  إجابتيهما  تربير  الطالبتني  الشكل )3( حماولة  االستجابتني يف  يظهر من خالل  بينما     
كتابياً؛ إذ تعكس إجابتهما طريقة تفكريمها، وإن كانت خاطئة، كما يتضح من هذه االستجابة أن الطالبات 
ال مييزن العالقات الرياضية اليت يتضمنها النص الرياضي . ويظهر من الشكل )3( خلط الطالبة بني العمليات 
األساسية؛ إذ كأن عملية الضرب تكافئ عملية اجلمع حسب ما ورد يف إجابتها، وعدم متكنها من تلخيص 

اآللية املتبعة حلساب حميط املستطيل كتابياً.
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 كما تدل االستجابة الثانية يف الشكل رقم )3( إىل عدم إدراك الطالبة ملفهوم احمليط، واالختالف بينه وبني 
املساحة، كما أنه مل يتعمق لديها فهم البعدين، وكيفية إجياد احمليط بطريقتني؛ إذ إهنا أخطأت يف التعبري عن 
بُعدي املستطيل بكلميت )فوق( و)اجلهة اليمىن( بداًل عن الطول والعرض . بالرغم من صحة اإلجراء الرياضي 

الذي عربت عنه الطالبة كتابياً يف كيفية حساب حميط املستطيل . 
 . جيد  بشكل  عنها  والتعبري   املستخدمة،  الرموز  دالالت  ذكر  إىل   )4( الشكل  يف  التايل  النموذج  ويفتقر 
باإلضافة إىل عدم معرفة الطالبة ملفهوم املستطيل وما يعنيه مصطلح االرتفاع رياضياً . مما يشري إىل عدم إدراكها 

لالختالف بني مفهوم الشكل الثنائي األبعاد وثالثي األبعاد .
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النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين :
ما مستوى متكن طالبات الصف اخلامس االبتدائي يف مدينة الرياض من مهارات التواصل الرياضي الشفهي 

ضمن كتب سلسلة الرياضيات املطورة ؟ 
جدول )3(

متو�سط اأداء اأفراد العينة وم�ستوى متكنهم من مهارات التوا�سل الريا�سي ال�سفهي

املـــــــــــــهـــــــــارةم

مدى متكن الطالبات

سط
ملتو

ا

ري
عيا

ف امل
حنرا

اال

كن
لتم

ى ا
ستو

م

متكن فوق متكن عاٍل
متكن منخفضمتكن متوسطاملتوسط

%ك%ك%ك%ك

متيز الطالبة العالقات الرياضية 1
متوسط001032.31548.3619.42.130.45اليت يتضمنها النص الرياضي

تلخص الطالبة ما فهمته من 2
متوسط412.9722.61548.4516.12.30.88األفكار واإلجراءات واحللول

تصف الطالبة الصياغات 3
فوق املتوسط516.11238.71032.3412.92.601.35املتكافئة للنص الرياضي نفسه

تستخدم لغتها اخلاصة لتقريب 4
متوسط516.11135.5929619.42.480.45املفاهيم واألفكار الرياضية

5

توضح الطالبة العالقات 
واألفكار الرياضية املتضمنة 
يف شكل هندسي أو متثيل 

رياضي

متوسط13.2412.91858.1825.81.940.50

تعلل الطالبة اختيار إجابة أو 6
منخفض13.226.51754.81135.51.700.45إجابات ملوقف رياضي

متوسط13.812.22مهارات التواصل الرياضي الشفهي ككل

وبقراءة اجلدول )3( يالحظ ما يلي :
	 مستوى متكن طالبات الصف اخلامس االبتدائي يف مدينة الرياض من مهارات التواصل الرياضي الشفهي 
  2010 .   Pilten  ( بلنت  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  متوسط  املطورة  الرياضيات  سلسلة  ضمن كتب 

(.حيث:



248
الريا�سيات �تطبيقاتها يف التعليم العام . العدد الثالث   3-5 رجب 1434هـ �امل�افق 13-15 ماي� 2013م

اجلمعية ال�سع�دية للعل�م الريا�سية " ج�سر"

	 حصلت مهارة  “ تصف الطالبة الصياغات املتكافئة للنص الرياضي نفسه “ على أعلى متوسط حيث بلغ 
)2.60(  ؛ أي أن مستوى متكن الطالبات من هذه املهارة فوق املتوسط .

	 حصلت مهارة  “تستخدم لغتها اخلاصة لتقريب املفاهيم واألفكار الرياضية “ على متوسط حسايب قدره 
)2.48( ، أي أن مستوى متكن الطالبات من هذه املهارة متوسط .

	 أن مستوى متكن طالبات العينة من مهارة “تلخص الطالبة ما فهمته من األفكار واإلجراءات واحللول” 
متوسط، حيث بلغ املتوسط احلسايب الستجابة طالبات العينة على هذه املهارة )3. 2( .

	 حصلت مهارة “ متيز  الطالبة العالقات الرياضية اليت يتضمنها  النص الرياضي “ على املتوسط احلسايب 
)13.2( ، أي أن مستوى متكن طالبات العينة من هذه املهارة متوسط .

	 حصلت مهارة “توضح الطالبة العالقات واألفكار الرياضية املتضمنة يف شكل هندسي أو متثيل رياضي “ 
على متوسط حسايب قدره )1.94( ، وبالتايل فإن مستوى متكن طالبات العينة من هذه املهارة متوسط.

	 أن مستوى متكن طالبات العينة من مهارة “تعلل الطالبة اختيار إجابة ، أو إجابات ملوقف رياضي” منخفض 
، حيث بلغ املتوسط احلسايب الستجابة طالبات العينة على هذه املهارة )1.77( . وتتضح نتائج السؤال الثاين 

من خالل الشكل )5( التايل :

ومن خالل إجابات الطالبات على أسئلة املقابلة ؛ لوحظ أن الطالبات قد يكن قادرات على إجياد حجم 
املنشور حسابياً مثاًل، لكنهن غري قادرات على توضيح خطوات احلل شفهياً بشكل واضح ومرتابط، وعدم 
املتضمنة يف  الرياضية  للعالقات  باإلضافة إىل عدم متييزهن  أفكارهن، وتوضيحها شفهياً،  قدرهتن على شرح 
النص الرياضي،حيث يظهر خلط غالبية الطالبات بني مفهوم احلرف، والرأس، وعدم إدراكهن ملفهوم احمليط 
، واملساحة، واخللط بينهما أيضاً . باإلضافة إىل ضعف الطالبات يف إدراك العالقة بني عدد أضالع الشكل 
أو  أكرب،  وأيهما  الزمن،  وحدات  بني  العالقة  ماهية  تدرك  ال  من  الطالبات  من  هناك  . كذلك  وتسميته 
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كيفية التحويل بينهما . كما لوحظ – أيضاً - أن غالبية الطالبات قادرات على احلكم على صحة إجابة 
معينة،ولكنهن غري قادرات على تربير إجابتهن شفهياً . حيث كانت الطالبات بشكل عام حريصات على 

إعطاء إجابة حمددة بنعم، أو  ال، أو إعطاء إجابة بكلمة حمددة .
النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث :

ما مستوى متكن طالبات الصف اخلامس البتدائي يف مدينة الرياض من مهارات التواصل الرياضي القرائي 
ضمن كتب سلسلة الرياضيات املطورة ؟ 

جدول )4(
متو�سط اأداء اأفراد العينة وم�ستوى متكنهم من مهارات التوا�سل الريا�سي القرائي

املـــــــــــــــــــهـــــــــــارةم
 

مدى متكن الطالبات
النحراف املت��سط

املعياري
م�ست�ى 
التمكن غري متمكنةمتمكنة

٪ك٪ك

متيز الطالبة العالقات الريا�سية التي 1
ف�ق املت��سط10977.33222.60.770.45يت�سمنها الن�ض الريا�سي

تلخ�ض الطالبة مافهمته من الأفكار 2
منخف�ض5841.18358.90.410.88�الإجراءات

ت�سف الطالبة ال�سياغات 3
مت��سط7754.66445.40.551.35املتكافئة للن�ض الريا�سي نف�سه

4
ت��سح الطالبة العالقات �الأفكار 

الريا�سية املت�سمنة يف �سكل هند�سي 
اأ� متثيل بياين

منخف�ض3927.710272.30.280.45

حتكم الطالبة على الأفكار �احلل�ل 5
مت��سط7351.86848.20.520.50الريا�سية

مت��سط2.532.22مهارات الت�ا�سل الريا�سي القرائي ككل

وبقراءة اجلدول )4( يالحظ ما يلي :
	 أن مستوى متكن طالبات الصف اخلامس االبتدائي يف مدينة الرياض من مهارات التواصل الرياضي القرائي 
ضمن كتب سلسلة الرياضيات املطورة متوسط ، وقد يعزى هذا إىل عدم منح الطالبات الفرصة لقراءة النصوص 
الفرصة هلن  الدرس،وإتاحة  أنشطة  لتوظيفها يف  أو من خارجه   ، املدرسي  بالكتاب  املتضمنة  الرياضية سواء 
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للقراءة –وإعادة القراءة–وتأمل النصوص، وصياغتها بكلماهتن ، وتشجيعهن على طرح احللول،  وإبداء آرائهن 
يف احللول املطروحة. 

فوق  الرياضي”  النص  يتضمنها  اليت  الرياضية  العالقات  الطالبة  مهارة “متيز  من  الطالبات  	 مستوى متكن 
املتوسط ، حيث بلغ املتوسط احلسايب هلذه املهارة )0.77( ، مما يعين أن الطالبات قد مييزن بعض العالقات 
الرياضية إال أن الصعوبة تكمن يف التعبري عنها بلغة الرياضيات شفهياً أو كتابياً ، حيث أن اختبار التواصل 
الرياضي يقيس مدى فهم الطالبة للنص الرياضي املقروء دون مواجهة صعوبة يف التعبري عن اإلجابة وصياغتها 
كتابياً ، وهذا داللة واضحة على أن الطالبات قد يكن مدركات للمعرفة الرياضية ، ولكن تكمن الصعوبة يف 

التعبري عن ذلك بلغة الرياضيات سواء شفهياً أو كتابياً. 
	 مستوى متكن الطالبات من مهارة  “تصف الطالبة الصياغات املتكافئة للنص الرياضي نفسه “متوسط حيث 
حصلت هذه املهارة على متوسط حسايب قدره )0.55( ؛ وقد يعزى السبب يف هذا إىل عدم تركيز املعلمات 
أثناء حلهم للمسائل الرياضية على مساعدة الطالبات على اكتساب هذه املهارات بقراءة املسألة قراءة واعية، 
وفهم معىن األلفاظ ، والتعبريات الواردة يف املسألة، وفهم ما هبا من عالقات ورموز وغري ذلك ، وتتشابه هذه 

النتيجة مع دراسة اسكندر ) 1998 (. 
	 مستوى متكن طالبات العينة من مهارة “حتكم الطالبة على األفكار واحللول الرياضية”بدرجة متوسطة ، 
حيث بلغ املتوسط احلسايب هلذه املهارة )0.52( ، وقد يعود هذا إىل أن الطالبات غري قادرات على تقييم حلول 
األخريات ، كما أهنن غري قادرات على تربير ما يصدرنه من أحكام، خاصة أن املقررات املطورة تتضمن أنشطة 
تدعم مهارات التواصل الرياضي، ومنها تلك اليت تتطلب من الطالبة تقييم احللول الرياضية، إال أن املعلمات 

عللن بأن كثرة األنشطة، وكثافة الطالبات يف الصفوف الدراسية حتول دون تفعيلها أحياناً .
	 مستوى متكن طالبات العينة من مهارة “ تلخص الطالبة ما فهمته من األفكار واإلجراءات” منخفض ، 
حيث بلغ املتوسط احلسايب هلذه املهارة )0.41( ، هنا – أيضاً - يظهر عدم متكن الطالبات يف هذه املهارة 
بدرجة عالية – إذ تظهر هذه النتيجة ضعف الطالبات يف هذه املهارة ، مما يدل على ضعف الطالبات يف 
قراءة الكلمات ، أو األلفاظ الدالة على املفاهيم الرياضية باملسألة، كما تدل على ضعف يف استنتاج املعطيات 
الطالبات  إتقان  على  املعلمات  حرص  هو  التدين  أسباب  أحد  يكون  وقد  املقروءة،  املسألة  من  واملطلوب 
للمهارات الرئيسة واجتيازها بنجاح دون االهتمام بالتعرف على طريقة تفكري الطالبة، وأخطاء التفكري لديها 
وتصويبها ، أو متابعة منوها يف جوانب أخرى خمتلفة كقدرهتا على فهم املادة املقروءة فهماً صحيحاً، أو التعبري 
الرياضيات  إليه خندقجي ) 2006 ( من أن تركيز معلم  الرياضيات،وهذا ما أشار  بلغة  كتابياً، أو شفهياً 
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ينصب على تلقني املعرفة الرياضية دومنا االهتمام بتنمية التفكري الرياضي ، وتتشابه هذه النتيجة مع دراسة محاد 
.) 2006(

	 املتوسط احلسايب ملهارة “توضح الطالبة العالقات واألفكار الرياضية املتضمنة يف شكل هندسي أو متثيل بياين 
“ )0.28( ؛ أي أن مستوى متكن الطالبات من هذه املهارة منخفض ، و قد يعود هذا الضعف إىل عدم 
إتاحة الفرصة للطالبات لقراءة النصوص الرياضية قراءة متأنية ، كما قد يعود إىل عدم استخدام تقنيات التعليم 
املختلفة اليت من خالهلا تتمكن الطالبة من إدراك العالقات الرياضية، و رؤية االرتباطات بني الرياضيات، واحلياة 
، وخاصة طالبات املرحلة االبتدائية الاليت حباجة إىل ربط املفاهيم اجملردة بالواقع الفيزيقي وخبرباهتم الشخصية 
– حسب ما يعتقده بياجيه - . وتتشابه هذه النتيجة مع دراسة خليفة ) 2006 ( ، وختتلف هذه النتيجة 

مع دراسة العلي ) 2001 ( 
و الشكل التايل )6( يوضح نتائج السؤال الثالث :

من خالل  يظهر  القرائي حيث  الرياضي  التواصل  اختبار  يف  الطالبات  استجابات  لبعض  عرض  بلي  وفيما 
استجاباهتن حول تسمية الشكل اهلندسي من خالل وصفه حماولة الطالبات متثيل الشكل للتعرف عليه ، ومع 
أن الطالبة يف الشكل ) 8 ( وفقت إىل التمثيل الصحيح تقريباً إال أن هذه االستجابات تظهر أن الطالبات 
غري مدركات ملفهوم اجملسم وخلطهن بينه وبني الشكل الثنائي األبعاد . هذا بالرغم من اهتمام املقررات املطورة 
باملفردات اخلاصة بكل درس، وعرضها يف مقدمته، لكن ذلك رمبا يعود إىل عدم قدرة املعلمات على استخدام 
الوسائل التعليمية يف املقررات املطورة لتجسيد، أو متثيل املفهوم الرياضي ، حيث إن استجابات الطالبات تضع 

تساؤالت حول أساليب التدريس املتبعة يف الوقت الراهن. 
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شكل )9(

 استجابة طالبة تدل على عدم تمكنها من مطابقة الكلمات والرموز التي تصف العالقة الرياضية

  كما يظهر من الشكل )9(  افتقار االستجابتني إىل الدقة يف التعبري حيث عربت الطالبة يف الشكل )9( عن 
الضلع بالرمز )جــ( .كما عربت الطالبة يف الشكل نفسه عن الزاوية )د( بالرمز ) ا ج(. مما يشري إىل عدم متكنها 
من قراءة الشكل قراءة جيدة من حيث متييز خصائص متوازي األضالع، باإلضافة إىل عدم متييزها ملفهوم الزاوية 
والضلع . كما أن غالبية االستجابات تدل على أن معظم الطالبات غري متمكنات من حتديد املعىن اللفظي 

للرموز الرياضية وأهنن غري مدركات ملدلول الرموز الرياضية و مصطلحاهتا.
      أي أن مستوى متكن طالبات الصف اخلامس االبتدائي يف مدينة الرياض من مهارات التواصل الرياضي 
ضمن كتب سلسلة الرياضيات املطورة بشكل عام متوسط . هذا بالرغم من أن الطالبات لديهن علم بوجود 
اختبار، باإلضافة إىل أن االختبار كان بعد دراسة الوحدات الثالث مباشرة . كما وافقت فرتة تطبيق األدوات 
الفرتة اليت طبقت فيها اختبارات مركزية على املدارس، وحيث أن كاًل من وحديت: اهلندسة، والقياس تتميز 
املعرفة الرياضية املتضمنة هبما بوجود عالقة قوية واضحة بينها وبني بيئة الطالبة، باإلضافة إىل أن غالبية األسئلة 
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املتضمنة باالختبارات مما يساعد الطالبات على أن يتواصلن بأفكارهن ومفاهيمهن املختلفة يف مواقف اجتماعية 
حقيقية حتدث حوهلن ؛ إال أن أداء الطالبات كان غالباً متدٍن. 

النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع 
هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) 5 . و.≤ α( بني استجابات طالبات الصف 
اخلامس البتدائي يف مدينة الرياض على اختبار مهارات التواصل الرياضي تعود ملتغري التحصيل الدراسي ؟

جدول )5 (
نتائج اختبار )ف( للمقارنة بني متو�سطات التوا�سل الريا�سي الكلي

حسب مستوى التحصيل      
م�سادر

 الختالف
جمم�ع

مت��سط درجات احلرية املربعات
املربعات

قيمة
ف

الدللة 
الإح�سائية

1210.5072605.253بني املجم�عات
8.78650.0 1928.9772868.892داخل املجم�عات

3139.48430الكلي

      قيمة )ف( تساوي )8.786( وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.01( وتشري إىل وجود فروق ذات 
داللة إحصائية بني متوسطات درجات التواصل الرياضي الكتايب حسب اختالف مستوى التحصيل الدراسي. 

وملعرفة لصاحل من هذه الفروق مت استخدام اختبار شيفيه وكانت النتائج كالتايل:
جدول )6 ( 

نتائج اختبار �سيفيه لتحديد اجتاهات الفروق يف التوا�سل الريا�سي الكلي
مستوى
التحصيل

املتوسطات 
اجتاهات الفروقمرتفعمتوسطمنخفضاحلسابية

لصاحل متوسط و مرتفع**-22.60منخفض
لصاحل مرتفع*-32.38متوسط

-38.75مرتفع

*تعين وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل املتوسط احلسايب األعلى
تشري نتائج اختبار شيفيه أن الفروق بني كل من:



254
الريا�سيات �تطبيقاتها يف التعليم العام . العدد الثالث   3-5 رجب 1434هـ �امل�افق 13-15 ماي� 2013م

اجلمعية ال�سع�دية للعل�م الريا�سية " ج�سر"

الطالبات ذوات التحصيل املنخفض وذوات التحصيل املتوسط، لصاحل الطالبات ذوات التحصيل املتوسط
 الطالبات ذوات التحصيل املنخفض وذوات التحصيل املرتفع، لصاحل الطالبات ذوات التحصيل املرتفع 
الطالبات ذوات التحصيل املتوسط وذوات التحصيل املرتفع، لصاحل الطالبات ذوات التحصيل املرتفع .

النتائج املتعلقة بالسؤال اخلامس : 
     هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )5 . و.≤ α( بني استجابات 
طالبات الصف اخلامس البتدائي يف مدينة الرياض على اختبار مهارات التواصل الرياضي 

تعود ملتغري تدريب املعلمات على مهارات التواصل الرياضي ؟
       مجيع املعلمات مل يتلقني تدريباً على مهارات التواصل الرياضي؛ بالتايل فإنه ال توجد فروق ذات داللة 
إحصائية عند مستوى داللة ) 5 . و.≤ α( بني استجابات طالبات الصف اخلامس االبتدائي يف مدينة الرياض 
على اختبار مهارات التواصل الرياضي تعود ملتغري تدريب املعلمات على مهارات التواصل الرياضي .لذا فإن 
املعلمة قد تكون سبباً يف هذا التدين لعدم وعيها مبهارات التواصل الرياضي، وأمهيتها، وكيفية العمل إلكساب 
يف  املطورة  بالسلسلة  للتعريف  املعلمات  اليت حضرهتا  القصرية  الدورات  ألن  وذلك   ، املهارات  هذه  الطالبة 
الرياضيات مل توفر هلن فهما جيدا ملهارات التواصل الرياضي ، بالرغم من ضرورة تدريبهن على كيفية إكساب 

الطالبات هلذه املهارات . 
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تو�سيات البحث: 
      يف ضوء النتائج اليت أسفر عنها البحث ، فإن الباحثني يوصيان باآليت :

االستفادة من قائمة مهارات التواصل الرياضي، واملهارات الفرعية هلا، ومؤشرات حتقيقها.
ضرورة توعية معلمات الرياضيات بأمهية توظيف األنشطة املعنية بتنمية التواصل الرياضي املضمنة يف املقررات 
املطورة بشكل مستمر، مع توفري اجلو النفسي اآلمن كي تتمكن الطالبات من التعبري عن إجاباهتن دون تردد .

العناية بتنمية مهارات التواصل الرياضي لدى الطالبات يف املراحل املختلفة أثناء عملية التعليم.
تدريب معلمات الرياضيات على تصميم اختبارات لقياس مهارات التواصل الرياضي مبراحل التعليم املختلفة . 
ضرورة الرتكيز يف برامج تدريب املعلمات أثناء اخلدمة على إكساهبن مهارات استخدام أساليب التدريس اليت 

تساعد على تنمية التواصل الرياضي، ومهاراته لدى الطالبات .
مقرتحات البحث: 

يقرتح الباحثان إجراء البحوث التالية :
وضع تصور مقرتح لربنامج تدرييب ميكن من خالله تدريب املعلمات على اسرتاتيجيات تنمي التواصل الرياضي، 

وقياس أثرها على الطالبات .
مدى متكن معلمات الرياضيات من قياس مهارات التواصل الرياضي يف املراحل التعليمية املختلفة.
مدى وعي معلمات الرياضيات، ومشرفات الرياضيات الرتبويات مبفهوم التواصل الرياضي وأمهيته .

القيام بدراسة جتريبية تستهدف تدريب الطالبات على مهارات التواصل الرياضي يف الصفوف الدراسية املختلفة، 
حنو  االجتاه   – الرياضيات  من  القلق   – الرياضيات  يف  )التحصيل  التالية:  املتغريات  أحد  على  ذلك  وأثر 

الرياضيات( .
إجراء دراسة جتريبية لتنمية مهارات التواصل الرياضي باستخدام بعض االسرتاتيجيات التدريسية احلديثة .
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قائمة املراجع
اأواًل:املراجع العربية:

تالميذ  لدى  املهارات  هذه  لتنمية  املقرتحة  واألنشطة  الرياضيات  لغة  لقراءة  الالزمة  ،فايزة.)1998م(.املهارات  اسكندر 
املرحلة اإلعدادية .جملة كلية الرتبية جامعة أسيوط.العدد14-اجلزء األول.

 اإلبياري ، حممود أمحد . )1998م( : فاعلية بعض األنشطة التعليمية املقرتحة يف تنمية مهارات التواصل الرياضي الكتايب لدى 
تالميذ الصف األول اإلعدادي » ، جملة تربويات الرياضيات ، اجمللد )1(.

هبوت . عبداجلواد عبداجلواد ؛ عبدالقادر . عبدالقادر حممد . ) 2005 ( . تأثري استخدام مدخل التمثيالت  الرياضية على 
بعض مهارات التواصل الرياضي لدى تالميذ الصف السادس البتدائي . املؤمتر العلمي اخلامس. مجعية تربويات 

الرياضيات . 21 – 22 يوليو / 2005 . القاهرة .
يف  الرياضي  التصال  معيار  إىل  مستند  الرياضيات  ملعلمي  تدرييب  برنامج  فاعلية   « )2009م(.  عمر.  عبداهلل  جحالن، 
التحصيل وتنمية مهارات التواصل اللفظي والكتايب لدى طالب املرحلة املتوسطة بالسعودية ». رسالة دكتوراه غري 

منشورة. جامعة عّمان العربية.عّمان، األردن.
معايري  يف ضوء  األردن  يف  العليا  األساسية  املرحلة  طلبة  لدى  الرياضيان  والتمثيل  2004م(.التصال  قاسم.)  حشاش. 

NCTM لعام 2000م. رسالة دكتوراه غري منشورة . جامعة عمان العربية.عمان.
محادة ، فايزة أمحد. )2006(. مهارات التواصل الرياضي لدى تالميد املرحلة اإلعدادية . دراسة تقوميية يف ضوء مفهوم التقومي 

األصيل . جملة كلية الرتبية بأسيوط ، اجمللد 22 ،  العدد الثاين. 
خصاونة ، أمل عبداهلل ؛ أبو موسى ، مفيد أمحد . )1990م( :” حتليل كتب الرياضيات املطورة للصفوف من اخلامس إىل 

الثامن األساسي يف األردن يف ضوء معياري حل املسألة واالتصال الرياضي “ ، جملة كلية الرتبية ، العدد )15( .
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امللخ�ص:  
     يتمثل اهلدف الرئيس من الدراسة يف حتليل نتائج مشاركات الطلبة السعوديني يف الرياضيات يف املسابقات 
الدولية )TIMSS( مقارنة بنظرائهم على املستوى اخلليجي والعريب واإلسالمي والدويل. ومن مث االستفادة من 
تلك النتائج يف إعداد إسرتاتيجية ميكن أن تسهم يف تطوير مستوى حتصيل الطلبة السعوديني يف الرياضيات يف 

تلك املسابقات.
التِِعرف على واقع مستوى حتصيل طلبة الدول       ولتحقيق اهلدف السابق متت مراجعة األدبيات هبدف 
اخلليجية والعربية واإلسالمية يف الرياضيات وفق نتائج املسابقات الدولية )TIMSS(. ومن مث مقارنة مستوى 
حتصيل الطلبة السعوديني يف الرياضيات مبستوى نظرائهم يف تلك الدول. وكذلك بنظرائهم على املستوى الدويل.
     وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى حتصيل الطلبة السعوديني يف الرياضيات ضعيف. وأن طلبة غالبية 
الدول اليت سبق هلا املشاركة يف تلك املسابقات الدولية )مبا فيها الدول اخلليجية والعربية واإلسالمية( تفوقوا على 

نظرائهم السعوديني. على الرغم من اإلمكانات الكبرية اليت حتظى هبا السعودية يف كافة اجملاالت. 
     وقد خلصت الدراسة - ويف ضوء ما توصلت إليه من نتائج- إىل إعداد إسرتاتيجية مقرتحة ميكن أن تسهم 
يف تطوير مستوى حتصيل الطلبة السعوديني يف الرياضيات. وميكن أن يظهر أثرها يف املسابقات الدولية القادمة.
     وأوصت الدراسة بالعمل على تطبيق تلك اإلسرتاتيجية من قبل إحدى اجلهات املعنية يف اململكة العربية 
السعودية )وزارة الرتبية والتعليم – مدينة امللك عبد العزيز العلوم والتقنية – مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم 
العلوم والرياضيات جبامعة امللك سعود( أماًل يف حتسني وتطوير مستوى حتصيل طلبتها يف الرياضيات ومبا يسهم 

يف حتقيق آمال وتطلعات اجملتمع.    
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املقدمة:   
     تلعب الرياضيات دوراً بارزاً يف حياة األمم والشعوب. حيث تعترب الرياضيات من أكثر اجملاالت املعرفية 
أمهية وفائدة. كما أهنا تعترب مقياساً لتطور األمم ورقيها واحتالهلا ملوقع متقدم على الصعيد العاملي. حيث ميكن 
للرياضيات أن تسهم يف تلبية احتياجات اجملتمعات وتطويرها واالرتقاء هبا إىل مصاف الدول املتقدمة. ومن هذا 
املنطلق تسعى الدول إىل تطوير مستويات الطلبة هبا. وحىت يتحقق ذلك فإن من األمهية مبكان الوقوف بداية 

على مستويات الطلبة فيها. ومن مث االنطالق من ذلك حنو التحسني والتطوير.
     ويف ضوء ما سبق يربز التساؤل املهم عن كيفية الوقوف على حقيقة مستوى الطلبة يف الرياضيات يف أي 
بلد. وعن ماهية املقاييس )أو املعايري( اليت ميكن من خالهلا حتقيق ذلك. والتعرف على جوانب القوة أو الضعف 

لديهم. وبالتايل احلكم على مدى قدرهتم على اإلسهام الفاعل يف تطوير جمتمعاهتم.
للدول  توضح  اليت  املعايري(  )أو  املقاييس  تلك  أبرز  من  أن  القول  ميكن  التساؤل  هذا  عن  ولإلجابة       
 Trends in Internationalالدويلة باملسابقات  تسمى  ما  الرياضيات  حقيقة مستوى حتصيل طلبتها يف 
األداء  لتقييم  الدولية  اجلمعية  قبل  من  واليت جترى   )TIMSS(  Mathematics and Science Study
  International Association for the Evaluation of Educational Achievementالرتبوي
)IEA( كل أربع سنوات هبدف تقييم مستوى حتصيل الطلبة يف الرياضيات والعلوم. ومن خالل نتائج الطلبة 
يف تلك املسابقات ومقارنتها بنتائج نظرائهم على املستويني اإلقليمي والدويل ميكن حتديد مستوياهتم الفعلية يف 

الرياضيات. ومن مث التنبؤ بالدرجة اليت ميكن هلم هبا خدمة وتطوير جمتمعاهتم.
 )TIMSS( إىل أن نتائج الطلبة يف املسابقات الدولية )Phillips.2007( ويف هذا السياق يشري فيليبس     
فيها. كما  القصور  وأوجه  قوهتا  وبيان  التعليمية ككل  األنظمة  مقارنة  والرئيسة يف  املهمة  املؤشرات  من  تعد 
يشري الرفيع وآخرون )2007( إىل أن هذه النتائج توفر معلومات وطنية وعاملية قياسية للدول املشاركة حول 
أداء سياساهتا وإسرتاتيجياهتا ومؤسساهتا املعنية بالتعليم األساسي، وحول املناهج والتعليم واملدارس واملعلمني 

والطلبة، حبيث متّكن من قياس مستويات األداء يف تعليم ماديت الرياضيات والعلوم واجتاهات التغري فيها. 
     كما أن تلك النتائج متكن الباحثني وآخرين من مراقبة ما هو ممكن اجنازه للطلبة. وما هي البيئات األكثر 
احتمااًل خلدمة عملية التعلم لديهم. كما تسهم يف مراقبة أوجه التشابه واالختالف بني السياسات واملمارسات 
الباحثني من تقدمي اقرتاحات مفيدة ميكن أن تسهم يف إحداث تغيريات يف السياسات  التعليمية. مما ميكن 
واملمارسات التعليمية. وبالتايل اإلسهام يف اختاذ إجراءات أكثر فائدة ومنفعة للطلبة واجملتمع )اجمللس األسرتايل 

.)Koretz.2009( .)2007 .ألحباث التعليم
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     ولعل ما سبق يربز أمهية مشاركة الدول يف تلك املسابقات ودراسة نتائج حتصيل طلبتهم فيها. أماًل يف 
حتديد أوجه القوة أو القصور لديهم. ومن مث االستفادة من تلك النتائج يف إعداد اخلطط واإلسرتاتيجيات الالزمة 
لتحسني وتطوير مستوياهتم فيها. وهو ما حيدث بالفعل يف الدول املهتمة بذلك. حيث ميكن للمتابع أن يلحظ 
االهتمام الكبري الذي توليه الدول جتاه نتائج املسابقات الدولية )TIMSS(. واالحتفاء الذي جيري - على 
كافة املستويات- حال حتقيق الدول لنتائج متميزة على الصعيد العاملي. ويف املقابل جند العكس متاماً حال 
حتقيق الدول لنتائج متدنية. حيث جند أن العديد منها تسعى )وعرب وزارات الرتبية والتعليم ووزارات التعليم 
العايل( إىل استقصاء أسباب تدين مستوى حتصيل طلبتها يف تلك املسابقات وطرق االرتقاء به. باإلضافة إىل 
اختاذ العديد من اإلجراءات ذات العالقة. كعقد الندوات وورش العمل وإعداد التقارير. باإلضافة إىل االستعانة 

باخلرباء واملتخصصني.  
     وقد جاءت هذه الدراسة هبدف التعرف على واقع مستوى حتصيل الطلبة السعوديني يف الرياضيات يف 
املسابقات الدولية )TIMSS(. ومقارنته بنظرائهم على املستويني اإلقليمي والدويل. ومن مث االستفادة من ذلك 
يف إعداد إسرتاتيجية هتدف إىل تطوير مستوى حتصيل الطلبة السعوديني يف الرياضيات يف تلك املسابقات. 
وعلى أن تتناسب اإلسرتاتيجية املقرتحة مع أمهية الرياضيات من جهة. ومع مستوى حتصيل الطلبة السعوديني 

فيها من جهة أخرى.

م�سكلة الدرا�سة واأ�سئلتها: 
     نظراً ألمهية الرياضيات يف اجملتمعات كافة باعتبارها ملكة العلوم وخادمتها. وملا ميكن أن ينتج عن إتقان 
الصعيد  على  مرموقة  ملكانة  واحتالهلا  اجملتمعات  تطوير  على  إجيايب  تأثري  من  مفاهيمها  واكتساب  مهاراهتا 
العاملي. فإن من األمهية مبكان أن تسعى الدول إىل معرفة مستويات حتصيل الطلبة  فيها واختاذ اإلجراءات 
الالزمة لتطويرها حال وجود قصور. ومن هذا املنطلق عملت اململكة العربية السعودية على مشاركة طلبتها 
يف الرياضيات يف املسابقات الدولية )TIMSS(. وحتقق ذلك من خالل )3( مشاركات أجريت يف أعوام: 

2003م. و2007م. و2011م.
     وقد أظهرت النتائج ضعف مستوى حتصيل الطلبة السعوديني يف الرياضيات يف املشاركات الثالث. فقد 
مشاركاً. وحققت يف عام 2007م  بلداً  الرتتيب )43( من بني )45(  السعودية يف عام 2003م  حققت 
الرتتيب )46( من بني )48( بلداً مشاركاً. كما حققت يف عام 2011م املركز )37( من )42( بلداً مشاركاً 
 .)TIMSS.2009( .)TIMSS.2005( ومبتوسط يقل كثرياً عن متوسط التحصيل الدويل يف تلك املسابقات

.)TIMSS.2012(



264
الريا�سيات �تطبيقاتها يف التعليم العام . العدد الثالث   3-5 رجب 1434هـ �امل�افق 13-15 ماي� 2013م

اجلمعية ال�سع�دية للعل�م الريا�سية " ج�سر"

األمهية  من  فإن  عليه  التغلب  وكيفية  الرياضيات  يف  الضعف  ذلك  أسباب  جتاه  أحكام  إصدار  وقبل       
مبكان العمل على مقارنة نتائج حتصيل الطلبة السعوديني مع نظرائهم يف املستويني اإلقليمي والدويل. ومن مث 
اخلروج باستنتاجات علمية حول ذلك. أماًل يف توظيف نتائج حتصيل الطلبة السعوديني يف تلك املسابقات 
السعوديني يف  الطلبة  مستويات حتصيل  تطوير  إىل  إسرتاتيجية هتدف  إعداد  عنها يف  املنبثقة  واالستنتاجات 
الرياضيات. ومن مث تقدمي تلك اإلسرتاتيجية املقرتحة إىل إحدى اجلهات املعنية يف السعودية للنظر يف إمكانية 
إعداد  العمل على  أبو عيش )2008(. حيث أوصت بضرورة  توصية  يتفق مع  الذي  األمر  تطبيقها. وهو 

إسرتاتيجية هتدف إىل رفع مستوى حتصيل الطلبة السعوديني يف الرياضيات.

     وبذلك فإن مشكلة الدراسة تتحدد يف إعداد إسرتاتيجية مقرتحة هتدف إىل تطوير مستوى حتصيل الطلبة 
السعوديني يف الرياضيات يف املسابقات الدولية )TIMSS(. حيث تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة 

التالية:
والعريب.  اخلليجي.  املستوى  على  بنظرائهم  مقارنة  الرياضيات  السعوديني يف  الطلبة  واقع مستوى حتصيل  ما 

واإلسالمي. والدويل وفق نتائج املسابقات الدولية )TIMSS( ؟.
ما هي اإلسرتاتيجية املقرتحة واهلادفة إىل تطوير مستوى حتصيل الطلبة السعوديني يف الرياضيات يف املسابقتني 

الدوليتني. السادسة )TIMSS-2015(. والسابعة )TIMSS-2019( ؟.

م�سطلحات الدرا�سة:
     اإلسرتاتيجية: هي خمطط عام ومنظم يهدف إىل حتقيق أهداف معينة يطول أو يقصر مداها. وذلك عن 
املنتظمة والعامة. واليت ميكن أن تسهم يف حتقيق تلك األهداف  طريق وضع وإجناز جمموعة من اإلجراءات 

املوضوعة )الفاريب وآخرون. 1994(.
اليت ميكن  املنظمة  اإلجراءات  بأهنا: »جمموعة من  احلالية  الدراسة  املقرتحة يف  اإلسرتاتيجية       وتعرف 
للجهات املعنية )وزارة الرتبية والتعليم - مدينة امللك عبد العزيز للعوم والتقنية-...( تطبيقها. أماًل يف أن يسهم 
ذلك يف حتقيق اهلدف الرئيس من أعدداها واملتمثل يف تطوير مستوى حتصيل الطلبة السعوديني يف الرياضيات 

يف املسابقات الدولية )TIMSS(. واليت ميكن املشاركة فيها مستقباًل”.
الرتبوي األداء  لتقييم  الدولية  اجلمعية  قبل  من  اليت جترى  الدولية  الدراسات  هي  الدولية:  املسابقات       
 )IEA(International Association for the Evaluation of Educational Achievement 
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كل أربع سنوات هبدف تقومي واقع حتصيل الطلبة يف الرياضيات والعلوم يف دوهلم. وذلك من خالل اختبار عينات 
ممثلة لتلك الدول. ومبا يعطي هذه الدراسات مصداقية أكرب. ويوفر – يف الوقت نفسه- العديد من البيانات 
 Trends in International بـ الدراسات  التعليم. وقد مسيت هذه  لتطوير  اليت ميكن أن تكون مدخاًل 
البحثي يف  التميز  )مركز   )TIMSS( واشتهرت مبختصرها    .Mathematics and Science Study

تطوير تعليم العلوم والرياضيات )أفكر(. 2009(.

الطريقة واالإجراءات
منهج الدرا�سة: 

     استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي والذي يقوم الباحث فيه بتحليل ما حصل عليه 
من معلومات حتلياًل كمياً أو حتلياًل نوعياً )العساف. 2000(. حيث قام الباحث بتحليل نتائج حتصيل الطلبة 
السعوديني يف الرياضيات يف املسابقات اليت شاركت فيها أعوام: 2003. و2007م. و 2011م. ومقارنتها 
أعوام:  أجريت  اليت  املسابقات  من خالل  والدويل  واإلسالمي  والعريب  اخلليجي  املستوى  على  الطلبة  بنتائج 
1995م. و1999م. و2003م. و2007م. و 2011م. باإلضافة إىل حتليل العديد من الدراسات والتقارير 
العربية واألجنبية اليت تناولت تلك املسابقات. كما مت حتليل العديد من املعطيات هبدف معرفة أبرز الفروقات بني 
السعودية وغريها من الدول يف عدة جماالت )اقتصادية- سياسية- تعليمية-...(. أماًل يف االستفادة من ذلك 
يف إعداد اإلسرتاتيجية املقرتحة اليت ميكن أن تسهم يف تطوير مستوى حتصيل الطلبة السعوديني يف املشاركات 

املقبلة.
خطوات واإجراءات الدرا�سة: 

     لتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث اخلطوات التالية:
1( مراجعة األدبيات ذات العالقة مبوضوع الدراسة:

     متت مراجعة العديد من الدراسات والتقارير العربية واألجنبية الصادرة عن جهات حكومية وخاصة. وأمكن 
من خالل ذلك اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة. واهلادفة إىل التعرف على واقع مستوى حتصيل 
الطلبة السعوديني يف الرياضيات مقارنة بنظرائهم على املستوى اخلليجي والعريب واإلسالمي والدويل وفق نتائج 

.)TIMSS( املسابقات الدولية
2( البحث عن تفسريات علمية ومنطقية إلزالة عالمات الستفهام اليت أفرزهتا نتائج الدراسة:
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     أسفرت نتائج الدراسة عن أمور رمبا تعد غري منطقية وتثري الكثري من عالمات االستفهام. حيث جند أن 
السعودية اليت متتاز بوضع اقتصادي وسياسي متميز. وحبجم إنفاق كبري على التعليم يعد من األعلى على مستوى 
العامل ويفوق الكثري من الدول - مبا فيها الدول املتقدمة- قد حقق طلبتها نتائج ضعيفة يف تلك املسابقات. 
ويف املقابل جند أن هناك دواًل كثرية ختتلف جذرياً عن السعودية من حيث الوضع السياسي واالقتصادي ومن 
حيث حجم اإلنفاق على التعليم. إال أن طلبتها قد حققوا نتائج أفضل من نظرائهم السعوديني )كفلسطني 
ولبنان وإندونيسيا وغريها(. مما دفع الباحث إىل حماولة البحث عن تفسريات علمية ومنطقية لذلك. وعلى أن 

يستفاد من تلك التفسريات يف بناء اإلسرتاتيجية املقرتحة واليت متثل اهلدف الرئيس للدراسة احلالية.
3( إعداد اإلسرتاتيجية املقرتحة بشكلها األويل:

     حيث أمكن ويف ضوء ما سبق بناء اإلسرتاتيجية املقرتحة بشكلها األوىل.
4( تطوير اإلسرتاتيجية املقرتحة:

     بعد إعداد اإلسرتاتيجية املقرتحة بشكلها األويل قام الباحث بالعديد من عمليات املراجعة والتعديل أماًل 
يف تطويرها وإخراجها يف أفضل صورة ممكنة.

5( إعداد استمارة لتحكيم اإلسرتاتيجية املقرتحة:
     بعد تطوير اإلسرتاتيجية املقرتحة مت إعداد استمارة لتقوميها )من حيث هدف اإلسرتاتيجية العام واملرتكزات 

اليت تستند إليها وتفصيالهتا الرئيسة(.
     وقد عرضت االستمارة يف صورهتا األولية )20 معياراً( مع اإلسرتاتيجية املقرتحة املطورة  على )6( من 
احملكمني من وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل للتعرف على آرائهم حول مالءمة وصالحية املعايري اليت 
تضمنتها. ومتثلت أبرز التعديالت يف حذف أحد املعايري. وتقسيم معيار آخر متعلق مبتغريات الدراسات امليدانية 
إىل )6( معايري منفصلة لكونه معياراً عاماً ويصعب قياس درجة حتققه. وبذلك أصبحت االستمارة يف صورهتا 

النهائية مكونة من )24( معياراً.
6( حتكيم اإلسرتاتيجية.

من  املتخصصني  من  واستمارة حتكيمها على جمموعة  املقرتحة  اإلسرتاتيجية  اخلطوة مت عرض       يف هذه 
أساتذة اجلامعات ومن الرتبويني الذين ميتلكون خربة واسعة هبدف حتكيم اإلسرتاتيجية املقرتحة واالستفادة من 

املالحظات الواردة يف تطويرها وإخراجها بالصورة املناسبة. 
تدريس  وطرق  مناهج  املتخصصني يف  من  منهم   )8( )15( حمكماً.  الكلي  احملكمني  عدد  بلغ  وقد       
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الرياضيات  الرياضيات )ماجستري ودكتوراه(. وبالنسبة للمعلمني )عددهم 4( فجميعهم من املتخصصني يف 
فإن غالبية احملكمني )12  يتعلق بسنوات اخلربة  فيما  أما  االبتدائية واملتوسطة والثانوية.  املراحل  ويعملون يف 

حمكماً( ترتاوح خدمتهم بني )15( عاماً وحىت أكثر من )20( عاماً.
     ويوضح اجلدول التايل بعض املتغريات املهمة املتعلقة باحملكمني:

جدول )1(
حمكمي اإلسرتاتيجية املقرتحة وفق عدد من املتغريات )جهة العمل – املؤهل الدراسي – مسمى الوظيفة(

م�سمى ال�ظيفةامل�ؤهل الدرا�سيجهة العمل

اجلامعات 
ال�سع�دية

�زارة الرتبية 
اأ�ستاذ بكال�ري��ضماج�ستريدكت�راه�التعليم

جامعي
م�سرف 
معلمترب�ي

871041834

     ويف ضوء مالحظات احملكمني مت إجراء التعديالت املناسبة على اإلسرتاتيجية املقرتحة. ومن ذلك إدخال 
عدد من املتغريات اليت تستحق الدراسة حتت حمور املعلم وحمور وزارة الرتبية والتعليم.

نتائج الدرا�سة:
     سوف يعرض الباحث نتائج السؤال األول من أسئلة الدراسة احلالية ومن مث يتبعها بأبرز االستنتاجات اليت 
نبعت عنها. واليت ميكن االستفادة منها يف إعداد إسرتاتيجية هتدف إىل تطوير مستوى حتصيل الطلبة السعوديني 
يف الرياضيات يف املسابقتني الدوليتني. السادسة )اليت ستجرى عام 2015م(. والسابعة )اليت ستجرى عام 

2019م(. وهو ما ميثل إجابة السؤال الثاين من أسئلة الدراسة.
     وميكن استعراض النتائج على النحو التايل:

نتائج إجابة السؤال األول:
     كان السؤال األول من أسئلة الدراسة على النحو التايل:

 ما واقع مستوى حتصيل الطلبة السعوديني يف الرياضيات مقارنة بنظرائهم على املستوى اخلليجي. والعريب. 
واإلسالمي. والدويل وفق نتائج املسابقات الدولية )TIMSS( ؟.

     يرى الباحث إمكانية اإلجابة عن هذا السؤال من خالل جدولني اثنني. األول يقارن بني مستوى حتصيل 
الطلبة السعوديني ونظرائهم على املستوى الدويل. واآلخر يقارن بني مستوى حتصيل الطلبة السعوديني ونظرائهم 

على املستوى اخلليجي والعريب واإلسالمي.
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     وقد مت إجراء املقارنات وفق طريقة تعتمد على حساب الفرق بني متوسط أداء طلبة كل دولة يف الرياضيات 
واملتوسط الدويل )+/-(. ومن مث مجع تلك الفروقات وقسمتها على عدد املشاركات. وعلى الرغم من أن تلك 
الطريقة قد ال ختلو من بعض السلبيات. إال أهنا تعطي مؤشراً قوياً عن وضع تلك الدول يف الرياضيات. خصوصاً 
املسابقات  بتلك  اخلاصة  التقارير  الواردة يف  النتائج  مع  تنسجم كثرياً  الطريقة  تلك  الصادرة عن  النتائج  وأن 
والصادرة عن جهات حكومية وخاصة. ومع نتائج الدول التفصيلية يف املشاركات اخلمس. إضافة إىل أن هذه 

 .)TIMSS( الطريقة تتفق بدرجة كبرية مع بعض طرق إجراء املقارنات املستخدمة يف التقارير الصادرة عن
أمكن  اخلمس  الدولية  باملسابقات  واملتعلقة  التالية  اجلداول  يف  الطلبة  درجات  أن  إىل  اإلشارة  مع       
 .)TIMSS.2005( .)TIMSS.2000( . )TIMSS.1996( :احلصول عليها من املراجع الرئيسة التالية

.)TIMSS.2012( . )TIMSS.2009(
واقع مستوى حتصيل الطلبة السعوديني يف املسابقات الدولية يف الرياضيات: 

أولاً: مقارنة مستوى حتصيل الطلبة السعوديني بنظرائهم على املستوى الدويل:
     يوضح اجلدول التايل أعلى/ أقل )10%( من الدول وفق نتائج حتصيل طلبتها يف مجيع املسابقات اليت 
أمجع.  العامل  قارات  موزعة على  دولة  الدول )73(  وبلغ عدد هذه  بني عامي 1995 و2013م.  أجريت 

واجلدول )2( يبني مقارنة مستوى حتصيل الطلبة السعوديني بنظرائهم على املستوى الدويل:

جدول )2(
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مقارنة مستوى حتصيل الطلبة السعوديني بنظرائهم على املستوى الدويل:

مقدار الفرق بني مت��سط التح�سيل للبلد �املت��سط الد�يل البلدم
)ال�سف الثامن(

مت��سط 
الفرق 

الرتتيب 

 مالحظات

2011م2007م2003م1999م1995م�سنة الدرا�سة

عدد الد�ل  
4138454842امل�ساركة

522487467500500املت��سط الد�يل

اأ�ًل: اأعلى )10٪( من الد�ل:

اآ�سي�ية1161+111+ 93+ 138+ 117+ 121�سنغاف�رة1

اآ�سي�ية1062+109+ 98+ 118+ 98تاي�ان2

اآ�سي�ية1033+113+ 97+ 122+ 100+ 85جمه�رية ك�ريا3

اآ�سي�ية884+86+ 72+ 119+ 95+ 66ه�جن ك�جن4

اآ�سي�ية845+70+ 70+ 103+ 92+ 83اليابان5

اأ�ر�بية646+64ا�ست�نيا6

اأ�ر�بية617+ 70+ 71+ 43بلجيكا 7

ثانيًا: اأقل )10٪( من الد�ل

2011م2007م2003م1999م1995م

خليجية67- 130- 146- 113الك�يت8

خليجية68- 131-134-128عمان9

خليجية69- 137-106- 171- 135ال�سع�دية10

خليجية70- 142-90- 193قطر11

اأمريكا 71- 160-160ال�سلفاد�ر12
ال��سطى

اأفريقية72- 184-169- 191- 191غانا13

اأفريقية73- 194- 203- 212- 168جن�ب اأفريقيا14

      من خالل اجلدول السابق جند أن مستوى حتصيل الطلبة السعوديني هو من أقل )10%( على املستوى 
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الدويل. حيث احتل الطلبة السعوديون الرتتيب )69( من )73( بلداً مشاركاً. 
     كما نلحظ أن أفضل مخس دول على مستوى العامل هي دول آسيوية تعد فقرية من حيث مواردها الطبيعية. 
السيما عند مقارنتها بدول اخلليج النفطية الغنية كالكويت والسعودية وقطر واليت احتلت أواخر الرتتيب وكانت 

من أقل )10%( من الدول جنباً إىل جنب مع دول فقرية مثل السلفادور وغانا.
ثانيااً: مقارنة مستوى حتصيل الطلبة السعوديني بنظرائهم على املستوى اخلليجي والعريب واإلسالمي: 

     يوضح اجلدول التايل مستوى حتصيل الدول اخلليجية والعربية واإلسالمية اليت سبق هلا املشاركة يف تلك 
املسابقات وفق نتائج حتصيل طلبتها يف املسابقات اليت أجريت بني عامي 1995  و2013م. وبلغ عدد هذه 
الدول )19( دولة. منها )5( دول إسالمية )غري عربية(. وهي ماليزيا وكازاخستان وتركيا وإيران وإندونيسيا. 
و)8( دول عربية )غري خليجية(. وهي لبنان وتونس واألردن ومصر وفلسطني وسوريا واجلزائر واملغرب. و)6( 

دول خليجية. وهي اإلمارات والبحرين والكويت وعمان والسعودية وقطر. 
     واجلدول )3( يبني مقارنة مستوى حتصيل الطلبة السعوديني مقارنة بنظرائهم على املستوى اخلليجي والعريب 

واإلسالمي:
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جدول )3(
مقارنة مستوى حتصيل الطلبة السعوديني بنظرائهم على املستوى اخلليجي والعريب واإلسالمي: 

مقدار الفرق بني مت��سط التح�سيل للبلد �املت��سط الد�يل )ال�سف البلدم
الثامن(

مت��سط 
الفرق 

الرتتيب 

 مالحظات

2011م2007م2003م1999م1995م
اإ�سالمية1- 3- 60 - 26+ 41+ 32ماليزيا1 
اإ�سالمية2- 13- 13كازاخ�ستان2
خليجية3- 44- 44الإمارات3
عربية4- 45- 51- 51- 34لبنان4
اإ�سالمية5- 58- 48- 68 - 58تركيا5
عربية6- 63- 75- 80- 57- 39ت�ن�ض6
عربية7- 67- 94- 73- 43- 59الأردن7
اإ�سالمية8- 79- 85- 97- 56- 65-94اإيران8
عربية9- 85- 109- 61م�سر9

خليجية10- 86- 91- 102- 66البحرين10
اإ�سالمية11- 89- 114- 103- 56- 84اإند�ني�سيا11
عربية12- 102- 96- 133- 77فل�سطني12
عربية13- 113- 120- 105�س�ريا13
عربية14- 113- 113اجلزائر14
عربية15- 120- 129- 80- 150املغرب15
خليجية16- 130- 146- 113الك�يت16
خليجية17- 131- 134- 128عمان17
خليجية18- 137- 106- 171- 135ال�سع�دية18
خليجية19- 142- 90- 193قطر19

     من خالل اجلدول )3( جند أن مستوى حتصيل الطلبة السعوديني متدن للغاية. حيث احتلوا الرتتيب )18( 
من )19( بلداً خليجياً وعربياً وإسالمياً مشاركاً. كما يلحظ أن طلبة الدول اخلليجية اليت سبق هلا املشاركة 
يف تلك املسابقات قد احتلوا آخر املراكز )باستثناء اإلمارات والبحرين(. حيث احتل طلبة الكويت وعمان 
والسعودية وقطر املراكز من )16( وحىت )19( على التوايل يف مفارقة رمبا تعد غري منطقية وحتتاج إىل الكثري 
من التفسريات نظري ما حتظى به هذه الدول من مزايا عديدة  -السيما عند مقارنتها بغريها من الدول العربية 

واإلسالمية-. وتظهر تلك املفارقات يف جماالت عدة سيشار إليها الحقاً.
     ومن جهة أخرى جند أن مجيع الدول اإلسالمية قد حقق طلبتها نتائج أقل عن املتوسط الدويل.

     وقبل اإلشارة إىل االستنتاجات اليت نبعت عن نتائج السؤال األول من أسئلة الدراسة فإن الباحث يود 
استعراض أبرز نتائج الدراسة األخرية  )اخلامسة( اليت أجريت عام 2011 ونشرت نتائجها يف ديسمرب من 
اخلليجية  الدول  طلبة  حتصيل  مستوى   )4( رقم  اجلدول  يبني  حيث   .)TIMSS.2012( 2012م  عام 
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والعربية واإلسالمية يف الرياضيات وفق نتائج تلك املسابقة. وأعلى/أقل )10%( من الدول املشاركة. إضافة إىل 
)إسرائيل( كاستثناء:                              جدول )4(   

مستوى حتصيل طلبة الدول اخلليجية والعربية واإلسالمية يف الرياضيات يف املسابقة الدولية اخلامسة 
)TIMSS( اليت أجريت عام 2011 م

مالحظاتالرتتيبمتوسط التحصيلالبلدم
املسابقة الدولية اخلامسة )TIMSS(  )أجريت عام 2011م( 

)متوسط التحصيل الدويل )الصف الثامن(: 500- عدد الدول املشاركة 42(
6131مجهورية كوريا1

أعلى 10% من 
الدول املشاركة

6112سنغافورة2
6093تايوان3
5864هونج كونج4

5167إسرائيل5
أداء متميز. 

وحتسن كبري يف 
النتائج مقارنة 

بالسابق.

)وضعت كاستثناء(

48717كازاخستان6

أقل من 
املتوسط الدويل

دول خليجية وعربية 
وإسالمية

45623اإلمارات7
45224تركيا8
44925لبنان9
44026ماليزيا10
42530تونس11
41532إيران12
41033قطر 13
40934البحرين14
40635األردن15
40436فلسطني16
39437السعودية17
38638اندونيسيا18

38039سوريا19
أقل 10% من 
الدول املشاركة

دولة عربية
دولة عربية37140املغرب20
دولة خليجية36641عمان21
33142غانا22
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     ميكن اخلروج من اجلدول رقم )4(. ومن نتائج املسابقة الدولية اخلامسة. إضافة إىل حتليل للمشاركات 
األربع األوىل مبا يلي:

هي كازاخستان. -  اخلامسة.  املسابقة  يف  شاركت  وإسالمية  وعربية  خليجية  دولة   )16( هناك  أن 
وفلسطني.  واألردن.  والبحرين.  وقطر.  وإيران.  وتونس.  وماليزيا.  ولبنان.  وتركيا.  واإلمارات. 

والسعودية. وإندونيسيا. وسوريا. واملغرب. وعمان. 
أن مجيع هذه الدول قد حصل طلبتها على متوسط حتصيل أقل من املتوسط الدويل )500(.- 
أن طلبة قطر والبحرين والسعودية وعمان قد حصلوا يف هذه املسابقة على الرتتيب من )33( حىت - 

)41( من بني )42( بلداً مشاركاًً. أما بالنسبة لبقية الدول اخلليجية والعربية واإلسالمية فقد احتلت 
املراكز من )17( إىل )41(.

أنه وعلى الرغم من أن كازاخستان واإلمارات تشاركان للمرة الدويل يف هذه املسابقات )يف الصف - 
الثامن( إال أن نتائجهما تعد جيدة على الرغم من كوهنا أقل من املتوسط الدويل.

تفوق اإلمارات على مجيع الدول اخلليجية والعربية واإلسالمية )عدا كازاخستان(. ومتفوقة كذلك - 
على ماليزيا اليت كانت تقدم مستويات متميزة يف املسابقات الدولية السابقة.

فيما يتعلق باإلمارات كذلك. فقد حصل طلبة مدينة ديب على متوسط حتصيل يفوق بشكل ملحوظ - 
أبو ظيب  طلبة  درجات  ومتوسط  ديب 478  طلبة  درجات  )متوسط  أبو ظيب  مدينة  طلبة  حتصيل 

.)449
على الرغم من حصول طلبة قطر يف املسابقة األخرية على املركز )33( من بني )42( بلداً مشاركاً - 

إال أن متوسط حتصيل طلبتها قد حتسن بشكل ملحوظ مقارنة باملسابقة السابقة.
إيران هي البلد اإلسالمي الوحيد الذي شارك يف مجيع املسابقات!.- 
تراجع كبري يف مستوى طلبة ماليزيا مقارنة باملسابقات الدولية السابقة!.- 
تفوق كبري لطلبة إسرائيل يف املسابقة اخلامسة مت االحتفاء به كثرياً على أعلى املستويات. وبالنسبة - 

ألسباب التفوق تلك فتعزى إىل برنامج قدمه وزير الرتبية والتعليم اإلسرائيلي حلكومته يف شهر أغسطس 
من عام 2009م. حيث ميتاز ذلك الربنامج بأهداف واضحة وقابلة للقياس والتقومي. باإلضافة إىل 
زيادة اإلنفاق على التعليم. وزيادة عدد الساعات الالزمة لدراسة الرياضيات. وتوفري مناخ تعليمي 
املسابقات  تتطلبها  اليت  املهارات  على  والرتكيز  فقط.  للتدريس  التدريس  وقت  فيه  أفضل خيصص 

الدولية. وتدريب املعلمني. وختصيص آالف الساعات لدعم تعلم الطلبة األقوياء والضعفاء.
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اال�ستنتاجات:
     يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج السؤال األول أمكن التوصل إىل العديد من االستنتاجات املهمة اليت ميكن 

االستفادة منها يف إعداد اإلسرتاتيجية املقرتحة )السؤال الثاين(. والذي ميثل  اهلدف الرئيس للدراسة احلالية. 
     وقبل اإلشارة إىل تلك االستنتاجات. وأماًل يف توضيحها بالشكل املرجو. فإن من املناسب بداية التعرف 
على مجيع الدول اليت سبق هلا املشاركة يف تلك املسابقات ما بني عامي 1995 وحىت 2013م. وذلك من 

حيث عددها الكلي واجملموعة اليت تنتمي إليها كل دولة. 
     وقد بلغ عدد هذه الدول )73( دولة قسمت إىل )9( جمموعات رئيسة )اجلدول 5( أماًل يف إعطاء تصور 
جيد عنها ميكن أن يفيد يف عملية إجراء املقارنات بني الدول ومن مث يف إعداد اإلسرتاتيجية املقرتحة. مع 
مالحظة أن الدول اليت تكتب يف جمموعة ما )خليجية مثاًل( ال تعاد كتابتها يف اجملموعة األكرب منها )عربية 

كانت أم إسالمية أم آسيوية(:
جدول )5( : 

مجيع الدول اليت سبق هلا املشاركة يف املسابقات الدولية )TIMSS( من عام 1995 وحىت عام 2013م
العددالد�لاملجم�عةم

6ال�سع�دية – البحرين - قطر – الك�يت – �سلطنة عمان- الإمارات.د�ل خليجية1
8�س�ريا- لبنان– الأردن – فل�سطني - م�سر- ت�ن�ض - اجلزائر – املغرب.د�ل عربية2
5اإيران – تركيا – ماليزيا – اإند�ني�سيا- كازاخ�ستان.د�ل اإ�سالمية3

اليابان- تاي�ان – جمه�رية ك�ريا – �سنغاف�رة – ه�جن ك�جن - تايلند – الفلبني – د�ل اأ�سي�ية4
8اإ�سرائيل.

3غانا – جن�ب اأفريقيا – بت�س�انا.د�ل اأفريقية5

د�ل اأ�ر�بية6

بريطانيا – فرن�سا – اأملانيا – اإيطاليا – اأ�سبانيا – ه�لندا – ر��سيا الحتادية 
- ال�س�يد – بلجيكا – �س�ي�سرا – النم�سا – اأيرلندا – الدمنارك – ر�مانيا – 

بلغاريا- �سل�فانيا- �سل�فاك  - مالطا- ا�سكتلندا – �سربيا – الرن�يج – اأي�سلندا 
– ج�رجيا –اأ�كرانيا – الب��سنة �الهر�سك – هنجاريا – اأرمينيا – الت�سيك – 
مالد�فا – مقد�نيا – فنلندا - الي�نان – قرب�ض – لت�انيا – لتفيا – ا�ست�نيا.

36

2ال�ليات املتحدة الأمريكية – كندا.د�ل اأمريكا ال�سمالية7
2ك�ل�مبيا – ت�سيلي.د�ل اأمريكا اجلن�بية8

ال�سلفاد�ر )اأمريكا ال��سطى( – اأ�سرتاليا )قارة اإقيان��سيا( – ني�زيلندة       ) قارة اأخرى9
3اإقيان��سيا(.

73الكلي:
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     يتضح من اجلدول السابق أن أكثر قارات العامل مشاركة يف تلك املسابقات من بني القارات الكربى من 
حيث عدد الدول )آسيا. وأفريقيا. وأوروبا. وأمريكا اجلنوبية( هي قارة أوروبا )36 بلداً(. بينما أقلها مشاركة 

قارة أمريكا اجلنوبية )دولتان(. مث قارة أفريقيا )7 دول(.
وفيما يتعلق بالستنتاجات النابعة عن نتائج املسابقات الدولية اخلمس فيمكن إيرادها على النحو التايل:

:)TIMSS( أولاً: فيما يتعلق باملقارنات بني الدول املشاركة يف املسابقات الدولية
     ميكن مالحظة التايل:

الرغم من قلة عددها مقارنة -  الدول األسيوية تفوقت بشكل ملحوظ يف تلك املسابقات على  أن 
بنظرياهتا األوروبية.

أن أعلى )10%( من الدول هي دول آسيوية وأوروبية. وأقلها هي دول خليجية وأفريقية. باإلضافة - 
إىل دولة من أمريكا الوسطى )السلفادور(.

أن مجيع الدول اخلليجية والعربية واإلسالمية حققت أداًء يقل عن املتوسط الدويل يف تلك املسابقات.- 
أن ماليزيا ال تزال الدولة األوىل يف الرياضيات على املستوى اإلسالمي )من 19 بلداً إسالمياً( على - 

الرغم من احندار مستوى طلبتها مقارنة بالسابق. ومبتوسط يقل كذلك عن املتوسط الدويل. بينما 
حتتل اإلمارات املركز األول عربياً )من 14 بلداً عربياً(. ومبتوسط يقل كذلك عن املتوسط الدويل. 

ويليها لبنان.
أن السعودية تعترب من أقل )10%( من الدول. حيث احتلت املركز )69( من )73( بلداً شارك يف - 

تلك املسابقات. كما احتلت املركز )18 من 19( على مستوى الدول اخلليجية والعربية واإلسالمية. 
وتفوقت عليها بذلك مجيع تلك الدول عدا قطر.

:)TIMSS( ثانيااً: فيما يتعلق باملفارقات بني نتائج الطلبة السعوديني ونظرائهم يف الدول األخرى يف  املسابقات الدولية
     هناك العديد من االستنتاجات اليت نبعت من خالل )املفارقات( بني نتائج الطلبة السعوديني ونظرائهم يف 
الدول األخرى يف تلك املسابقات. حيث يلحظ املتأمل يف اجلدول رقم )2( و )3( و )4( العديد من املفارقات 
اليت حتتاج إىل تفسري. ولعل من تلك املفارقات التباين الواضح بني الوضع الذي حتظى به الدولة من الناحية 
االقتصادية والسياسية ومن حيث اإلنفاق على التعليم من جهة. ونتائج حتصيل طلبتها يف تلك املسابقات 
من جهة أخرى. حيث نلحظ أن الدول اليت حتظى بتميز كبري على املستوى الدويل يف تلك اجلوانب )كعمان 
والكويت والسعودية وقطر( قد احتل طلبتها مراكز متأخرة للغاية على املستوى العريب واإلسالمي والدويل. كما 

أن متوسط حتصيل طلبتها قل كثرياً عن املتوسط الدويل. 
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     ولعل حجم تلك املفارقات يزداد إذا ما علمنا أن هناك دواًل غري مستقرة من الناحية السياسية )السيما 
عند مقارنتها بالسعودية وبقية دول اخلليج(. باإلضافة إىل معاناهتا من ضعف واضح من الناحية االقتصادية 
ومن حيث اإلنفاق على التعليم. ومع ذلك جند أن طلبتها قد حققوا نتائج أفضل وبشكل ملحوظ من نظرائهم 
اخلليجيني )كلبنان وفلسطني(. ونفس الوضع ينطبق )تقريباً(عند مقارنة أداء دول اخلليج مبثيالهتا على املستوى 
الدويل. السيما عند احلديث عن التباين يف املوارد الطبيعية بني هذه الدول اخلليجية وتلك األسيوية واليت حققت 

املراكز األوىل على املستوى الدويل.
     وخالصة القول أنه ميكن للمتأمل يف تلك اجلداول مالحظة العديد من املفارقات اليت تستحق التوقف. 

واليت ميكن - يف الوقت ذاته- االستفادة منها يف إعداد اإلسرتاتيجية املقرتحة.
     ومن تلك املفارقات ما يلي:

 1( من حيث القوة العسكرية والنفوذ على الصعيد العاملي:
     ميكن أن نلحظ أن أفضل )5( دول يف تلك املسابقات هي دول آسيوية. كما أهنا ليست ذات قوة 
كبرية من الناحية العسكرية. كما أن األمر ذاته ينطبق على الدولتني األوربيتني احلاصلتني على املركزين السادس 
والسابع )استونيا وبلجيكا(. كما نلحظ كذلك أن قائمة الدول املتميزة قد خلت من دول أمريكا الشمالية 
)وحتديداً الواليات املتحدة األمريكية(. ومن الدول األوروبية القوية وذات النفوذ )كفرنسا وبريطانيا(. إضافة إىل 

أن القائمة قد خلت كذلك من روسيا 1. 
     ولعل ذلك ميكن أن يعطي مؤشراً على أن التعليم القوي واملتميز ال يرتبط بالضرورة بالقوة العسكرية الكبرية 
الناحية العسكرية  أو بالقدرة على التوسع وبسط النفوذ. وهو ما قد يعين أن بإمكان الدول غري القوية من 
)مقارنة بالواليات املتحدة األمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا( أن تقدم تعليماً نوعياً ألبنائها. وأن تسهم يف 
حتقيق مستويات متميزة يف تلك املسابقات. إضافة إىل حتقيق التقدم والرفاهية ألبنائها. وهو ما يعين أن بإمكان 

الدول اإلسالمية بشكل عام والسعودية على وجه اخلصوص حتقيق ذلك دون استثناء.

1 بالنسبة للصين الشعبية )باعتبارها من الدول القوية وذات العضوية الدائمة في مجلس األمن( فال يمكن الحديث عنها حيث 
أنها لم تشارك في أي من تلك المسابقات.

     وبالتركيز على المقارنة بين تلك الدول اآلسيوية ونظيراتها الخليجية فإننا نلحظ أن هناك بوناً شاسعاً بينها في الموارد 
الطبيعية, والمفارقة الغريبة هي أن هذا الفارق لصالح الدول الخليجية ذات المراكز األخيرة في تلك المسابقات, األمر الذي 

يحتاج إلى إجراء الكثير من الدراسات والبحوث, فكيف لدول فقيرة )من حيث مواردها الطبيعية مقارنة بدول الخليج النفطية( 
أن تتفوق على دول العالم أجمع, وأن تقدم تعليماً نوعياً متميزاً يصاحبه تفوق كبير في تلك المسابقات, وفي المقابل تخفق هذه 
الدول الخليجية الغنية بمواردها الطبيعية في تحقيق مستويات متميزة, بل وعلى العكس من ذلك تماماً, حيث احتلت هذه الدول 

أواخر الترتيب على المستوى الدولي. 
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2( من حيث الوضع السياسي:
     ميكن أن نلحظ أن هناك دواًل غري مستقرة من الناحية السياسية )كلبنان وفلسطني( قد حقق طلبتها نتائج 

أفضل وبشكل ملحوظ من دول مستقرة سياسياً )كالسعودية وقطر والكويت وعمان(.
3( من حيث املوارد الطبيعية: 

     باملقارنة بني نتائج أعلى )10%( من الدول وأقل )10%( منها وكما يوضحها اجلدول )2( جند أن غالبية 
تلك الدول )وحتديداً الدول اخلمس األوىل( هي دول آسيوية )سنغافورة- تايوان- مجهورية كوريا- هونج كونج 

- اليابان(. كما يلحظ أن من أقل تلك الدول أداًء دول اخلليج النفطية الغنية )الكويت والسعودية وقطر(. 
4( من حيث اإلنفاق على للتعليم:

بني  املقارنة  خالل  ومن  التعليم.  على  باإلنفاق  املتعلقة  اإلحصاءات  بعض  نستعرض  أن  نود  بداية       
املهمة. ومن تلك  الوصول إىل بعض االستنتاجات  نتمكن من  فإننا قد  السابقة  تلك اإلحصاءات والنتائج 
اإلحصاءات ما أشار إليه بلري )2009(. حيث أشار إىل أن اإلنفاق على التعليم يف الكويت يعد األعلى عاملياً 
وبنسبة )8.3%( من الناتج احمللي. مقابل )3.1%( يف سنغافورة. وهو ما يعين أن إنفاق الكويت على التعليم 
فاق سنغافورة مبا يقارب )167%(. وعلى الرغم من ذلك إال أننا جند أن أداء الكويت ضعيف. حيث احتل 

طلبتها الرتتيب )66( من )71( بلداً مشاركاً. بينما احتلت سنغافورة الرتتيب األول.
     كما أشار تقرير البنك الدويل لإلنشاء والتعمري)2007(. إىل أن اإلنفاق على التعليم كنسبة مئوية من 
إمجايل الناتج احمللي يف الشرق األوسط ومشــال أفريقيا )متوسط السنوات 1985-1990-1995-1999م( 
يقارب )5%( بينما تصل هذه النسبة يف دول شرق آسيا واحمليط اهلادئ )متوسط السنوات 1990-1988-

1995( إىل ما يقارب )%2.5(. 
     وأشار العولقي )2007( إىل أن نسبة اإلنفاق على قطاع التعليم يف السعودية يقدر بنحو )9.5%( من 
الناتج احمللي اإلمجايل. وأهنا نسبة تتجاوز تلك املقدرة يف عدد من الدول املتقدمة والنامية مثل فرنسا وأملانيا 
اإلنفاق  من  بلغت حنو )%25(  السعودية  التعليم يف  على  اإلنفاق  نسبة  بأن  والفلبني. وأضاف  وإندونيسيا 
احلكومي يف حني أن هذه النسبة تبلغ يف املتوسط )12.3%( يف الدول الصناعية و)18.4%( يف الدول النامية. 

     وعليه ميكننا مالحظة عدم وجود عالقة قوية بني اإلنفاق على التعليم وبني التميز يف تلك املسابقات. 
حيث يلحظ أن اإلنفاق على التعليم يف السعودية والكويت ودول الشرق األوسط ومشال إفريقيا بشكل عام 
يفوق اإلنفاق على التعليم يف الدول املتقدمة يف الرياضيات )كسنغافورة ودول شرق آسيا وغريها(. ومع ذلك 
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فاملستوى يف هذه الدول متدن للغاية. إضافة إىل أن هناك العديد من املشكالت التعليمية فيها. 
5( من حيث دعم البحث العلمي: 

     ميكن اإلشارة بداية إىل أمهية البحث العلمي يف تطوير اجملتمعات يف اجملاالت كافة. لذلك تويل الدول 
املتقدمة البحث العلمي أمهية بالغة عن طريق ختصيص ميزانيات للبحوث والتطوير. بينما ينخفض ذلك يف 
الدول العربية )بورنان وزميله. 2008(. كما أشار ياقوت )2011( إىل أن هناك ضعفاً يف خمصصات البحث 
العربية جمتمعة قد  الدول  أن  اليونسكو سنة 2004م أشارت إىل  العربية. وأن إحصاءات  الدول  العلمي يف 
القومي  الناتج  العلمي ما يعادل )1.7( مليار دوالر فقط، أي ما نسبته )0.3 %( من  للبحث  خصصت 
اإلمجايل. ويف السياق ذاته أشار بن طريف )Bin Tareef.2009( إىل أن اإلنفاق على البحث العلمي يف 

العامل العريب هو أقل من املستوى العاملي املقبول واملقدر بـ )1 %( من الدخل القومي.
     وإذا ما حتدثنا عن الدول األسيوية اليت احتل معظمها مراكز مرموقة وفق نتائج املسابقات الدولية يف 
الرياضيات فنجد أهنا توىل البحث العلمي أمهية كبرية. حيث يشري محزة )2011( إىل أن دول جنوب وشرق 
آسيا توىل أمهية متزايدة للبحث العلمي. وأن مجهورية كوريا قد زادت من نسبة إنفاقها على البحث العلمي من 
الناتج احمللي اإلمجايل من )0.6%( يف عام 1980م إىل )2.89%( يف عام 1997م. ونلحظ - يف الوقت 

ذاته- أن أداء طلبتها يف تلك املسابقات كان متميزاً للغاية.
     وحىت تكون الصورة أوضح سوف يتم استعراض عدد من اإلحصاءات املتعلقة بدعم البحث العلمي يف 
الدول املتقدمة واملتأخرة وفق نتائج املسابقات الدولية )TIMSS(. ونظراً لتعدد تلك اإلحصاءات واختالف 
سنواهتا فقد رأى الباحث دجمها يف جدول واحد مع تسجيل املالحظات الالزمة يف ذات اجلدول حىت تسهل 

عملية املقارنة.
     كما أنه وللتوضيح فقد مت تقسيم تلك الدول إىل أربع مستويات. هي: 

الدول اليت تعترب من أعلى )10%( من حيث مستوى حتصيل طلبتها من بني الدول املشاركة )73 - 
بلداً(. وصنفت بأربع جنوم )ميثل ذلك احلصول على متوسط +61 فأعلى من جمموع املشاركات(.

الدول اليت حقق طلبتها متوسطاً يفوق متوسط حتصيل الطلبة وفق مجيع املشاركات. وصنفت بثالث - 
جنوم )ميثل ذلك احلصول على متوسط +1 وحىت +60 من جمموع املشاركات(. 

الدول اليت حقق طلبتها متوسطاً يقل عن متوسط حتصيل الطلبة وفق جمموع املشاركات. وصنفت بنجمتني 
)ميثل ذلك احلصول على متوسط -1 وحىت - 129 من جمموع املشاركات(.

الدول اليت تعترب من أقل )%10( من حيث مستوى حتصيل طلبتها من بني الدول املشاركة )71 بلداً(. وصنفت 



279
امل�ؤمتر الثالث لتعليم الريا�سيات )الريا�سيات �تطبيقاتها يف التعليم العام جتارب رائدة �ر�ؤى م�ستقبلية(

بنجمة واحدة )ميثل ذلك احلصول على متوسط – 130 فأقل من جمموع املشاركات(.
     علماً بأن أعلى درجة كانت )+116( وحققتها سنغافورة. وأقل درجة كانت )- 194( وحققتها جنوب 

أفريقيا.
     ويوضح اجلدول )6( نسبة األنفاق على البحث العلمي من إمجايل الدخل الوطين مرتبة تنازلياً حسب نسبة 

اإلنفاق. ووفقاً ملا أشار إليه بورنان وزميله )2008( - عدا تلك الواردة يف املالحظات-:
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جدول )6(
 )TIMSS( العالقة بني نسبة اإلنفاق على البحث العلمي وتصنيف  أداء الدول يف املسابقات الدولية

)التصنيف من * وحىت ****(

البلدم

ن�سبة الإنفاق 
على

 البحث 
العلمي )٪(

معدل الفرق بني 
مت��سط اأداء الطلبة 

�املت��سط الد�يل 
)ال�سف الثامن(

الت�سنيف
 

مالحظات

اأ�ًل: الد�ل التي تنفق اأكرث من )1٪( من اإجمايل الدخل ال�طني:

مابني عامي 1995 - 2003***+ 3.81ال�س�يد1
مابني عامي 1995 - 2003****+ 384اليابان2

3
جمه�رية 

****+ 2.89103ك�ريا
رفعت جمه�رية ك�ريا ن�سبة اإنفاقها على البحث العلمي 

اإىل )2.89٪( يف عام 1997م )حمزة، 2011(.

ال�ليات 4
مابني عامي 1995 - 2003***+ 2.79املتحدة

مابني عامي 1995 - 2003**- 2.513اأملانيا5
مابني عامي 1995 - 2003***+ 2.216فرن�سا6
مابني عامي 1995 - 2003***+ 1.193بريطانيا7

ثانيًا: الد�ل التي تنفق اأقل من )1 ٪ (من اإجمايل الدخل ال�طني:

مابني عامي 1995 - 2003** - 0.563ت�ن�ض8

من الناجت ال�طني اخلام، �ذلك يف الفرتة التي �سبقت **- 0.28113اجلزائر9
عام 1998م )ب�رنان �زميله، 2008(

مابني عامي 1995 - 2003**- 0.2667الأردن10
مابني عامي 1995 - 2003**- 0.2285م�سر11

من اإجمايل الناجت الق�مي عام 1999م )�فق اإح�سائية **- 0.20120املغرب12
الي�ن�سك�( )ياق�ت، 2011(.

مابني عامي 1995 - 2003**- 0.20113�س�ريا13
مابني عامي 1995 - 2003*- 0.16130الك�يت14

من اإجمايل الناجت الق�مي عام 1999م )�فق اإح�سائية **- 0.1045لبنان15
الي�ن�سك�( )ياق�ت، 2011(.

من اإجمايل الناجت الق�مي عام 1999م )�فق اإح�سائية *- 0.10137ال�سع�دية16
الي�ن�سك�( )ياق�ت، 2011(.

     من خالل اجلدول )6( ميكن أن نلحظ أن مجيع الدول اليت خصصت أعلى من )1%( من أمجايل الدخل 
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الوطين لإلنفاق على البحث العلمي قد حقق طلبتها نتائج أعلى من املتوسط الدويل يف الرياضيات باستثناء 
دولة واحدة فقط هي أملانيا. كما نلحظ أن مجيع الدول اليت خصصت أقل من )1%( من إمجايل الدخل الوطين 

حقق طلبتها نتائج أقل من املتوسط الدويل يف الرياضيات ودون استثناء.
     

     ولعلنا من خالل ما سبق ميكننا أن نلحظ وبوضوح وجود عالقة قوية بني اهتمام الدول بالبحث العلمي 
وبني تطورها يف شىت اجملاالت تقريباً. كما جند أن الفجوة بني الدول املتقدمة من جهة والدول العربية واإلسالمية 
من جهة أخرى تزداد باخنفاض نسبة اإلنفاق على البحث العلمي. فكلما قل اإلنفاق على البحث العلمي يف 
الدول العربية واإلسالمية زادت الفجوة بينها وبني الدول املتقدمة. كما نلحظ وجود عالقة موجبة بني اإلنفاق 

على البحث العلمي وبني تطور الدول يف اجملال التعليمي بشكل عام والرياضيات على وجه اخلصوص.
     وعليه ميكن القول بأن من األمهية مبكان ختصيص نسب أكرب من خمصصات الدول لدعم البحث العلمي. 
وتوجيه جزء من ذلك الدعم ألجراء البحوث النوعية والتطبيقية املتعلقة بالتعليم. وهو ما يتفق مع ما أشار 
إليه بن طريف )Bin Tareef.2009( من أمهية توجيه جزء من البحث العلمي لتطوير العملية الرتبوية 

والتعليمية وحل مشكالهتا. باإلضافة إىل تطوير املعلمني. وتطوير الربامج الرتبوية تطويراً نوعياً.

خال�سة اال�ستنتاجات:
     ميكن تلخيص االستنتاجات السابقة على النحو التايل: 

بالقوة -  بالضرورة  يرتبط  الرياضيات ال  املتميز واملصحوب مبستويات رفيعة يف  التعليمي  املستوى  أن 
العسكرية أو بالقدرة على التوسع وبسط النفوذ. وهو ما يعين إن بإمكان الدول اخلليجية والعربية 

واإلسالمية تقدمي تعليم نوعي ومصحوب مبستويات متميزة يف الرياضيات.
أنه وعلى الرغم من أمهية االستقرار السياسي يف حتقيق التنمية الشاملة يف اجملتمعات إال أن بإمكان - 

الدول غري املستقرة من الناحية السياسية حتقيق مستويات تعليمية أفضل يف الرياضيات وبشكل يفوق 
دواًل أخرى ذات استقرار سياسي وأمين.

أنه وعلى الرغم من أمهية املوارد الطبيعية وإمكانية انعكاسها اإلجيايب جتاه حتسني الوضع االقتصادي - 
للبلد باإلضافة إىل زيادة اإلنفاق على التعليم. إال أن بإمكان الدول الفقرية يف هذا اجلانب تقدمي 

تعليم متميز يف الرياضيات وبشكل يفوق تلك الغنية مبواردها الطبيعية.
عدم وجود عالقة قوية بني اإلنفاق على التعليم من جهة وحتقيق مستويات علمية رفيعة يف الرياضيات - 
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من جهة أخرى. وهو ما يعين أن باإلمكان تقدمي تعليم جيد بإمكانات أقل.
أن من عوامل تفوق الدول وتقدمها يف اجملاالت كافة حجم اإلنفاق على البحث العلمي. فكلما زاد - 

اإلنفاق عليه زاد مقدار تطور الدول.   
أن هناك أمهية كبرية لتخصيص جزء من ميزانية البحث العلمي يف إجراء دراسات كمية ونوعية مرتبطة - 

بالتعليم. 
أن سر التفوق يف تلك املسابقات رمبا يرتبط بالدرجة األوىل بنوعية النظام التعليمي بعيداً عن املتغريات - 

االقتصادية  الظروف  تعليمي جيد مبعزل عن  إمكانية خلق نظام  والظروف األخرى. وهو ما يعين 
والسياسية واليت مل حتدث الفارق كما ظهر سابقاً. وأن سر التفوق رمبا يرتبط بطبيعة النظام التعليمي 
وما يشمله من مدخالت وعمليات. وهو األمر الذي يربز أمهية توظيف البحث العلمي يف استقصاء 
ذلك عن طريق إجراء دراسات وحبوث كمية ونوعية تشمل املتغريات املرتبطة بالتعليم فقط وبعيداً عن 

املتغريات األخرى )االقتصادية – السياسية - ...(.
أن الرتكيز يف إعداد اإلسرتاتيجية املقرتحة على املتغريات املرتبطة بالتعليم فقط سوف يسهم يف حتديد - 

األهداف بدقة. ويف اختصار الوقت واجلهد والتكاليف املالية الالزمة لتطبيق اإلسرتاتيجية. باإلضافة 
بنتائج واضحة وحمددة. وتوصيات عملية  النجاح عند تطبيقها من خالل اخلروج  إىل زيادة فرص 

وقابلة للتطبيق.          
التعليمي  النظام  وعمليات  تتضمن مدخالت  الدول  بني  مقارنة  دراسات  إجراء  على  اإلسرتاتيجية  تركيز  أن 
يعترب من األمور املهمة اليت ميكن أن تسهم يف حتقيق اهلدف من إعداد  اإلسرتاتيجية املقرتحة. وحبيث تشمل 
تلك الدراسات عدة دول يتم اختيارها بعناية من بني تلك الدول اليت سبق هلا املشاركة يف املسابقات الدولية 

 .)TIMSS(

نتائج إجابة السؤال الثاين:
     كان السؤال الثاين من أسئلة الدراسة على النحو التايل:

يف  الرياضيات  يف  السعوديني  الطلبة  حتصيل  مستوى  تطوير  إىل  واهلادفة  املقرتحة  اإلسرتاتيجية  هي  ما 
املسابقتني الدوليتني.السادسة )TIMSS-2015(. والسابعة )TIMSS-2019(؟.

     حىت ميكن بناء إسرتاتيجية مناسبة وقابلة للتطبيق فإن من املهم اإلشارة إىل أن بناء اإلسرتاتيجية سوف 
ينطلق من خالل التايل:

.)TIMSS( نتائج حتصيل طلبة الصف الثامن بالسعودية يف الرياضيات يف املسابقات الدولية
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املقارنات بني نتائج حتصيل الطلبة السعوديني ونظرائهم على املستوى اخلليجي والعريب واإلسالمي 	 
والدويل.

يف 	  األخرى  الدول  يف  ونظرائهم  السعوديني  الطلبة  نتائج  بني  املقارنات  أفرزهتا  اليت  االستنتاجات 
عدة  من  املقرتحة  اإلسرتاتيجية  بناء  االستنتاجات يف  تلك  توظيف  املسابقات. حيث ميكن  تلك 
جوانب. أبرزها اقتصار اإلسرتاتيجية املقرتحة على اجملال التعليمي فقط. وبالتايل عدم مشوليتها للعوامل 
االجتماعية أو االقتصادية أو الثقافية )للطلبة وأسرهم( أو حنو ذلك من متغريات. وهو األمر الذي 
ميكن أن يسهم يف إعداد إسرتاتيجية أكثر عملية وقابلية للتطبيق. وبذلك فإن اإلسرتاتيجية املقرتحة 
العوامل اليت ميكن للجهات املعنية اختاذ خطوات عملية جتاه تطويرها )املعلم -  سوف تركز على 

املنهج املدرسي-...(. ومبا يسهم يف حتقيق اهلدف الرئيس من إعدادها.
أن الدراسة احلالية هتدف بالدرجة األوىل إىل إعداد إسرتاتيجية متكاملة ميكن أن تسهم يف  وضع اليد 	 

على األسباب اجلوهرية اليت ميكن أن حتسن من مستوى حتصيل الطلبة السعوديني يف الرياضيات. 
وتعلم  تعليم  وعمليات  مدخالت  تتناول  طموحة  عملية  وخطط  برامج  تطبيقها  عن  ينتج  وحبيث 
الرياضيات. وبذلك فهي لن تكون إسرتاتيجية حمدودة يقتصر اهلدف من إعدادها على تطوير طرق 

التدريس. أو على تصميم برامج تدريبية للمعلمني. أو حنو ذلك من أهداف صغرية وحمدودة.  
الباحث سوف 	  دور  فإن  وبالتايل  مؤسساتياً كبرياً.  يتطلب جهداً  املقرتحة  اإلسرتاتيجية  تطبيق  أن 

يقتصر على إعداد اإلسرتاتيجية ومن مث تقدميها للجهات املعنية للنظر يف تطبيقها.
اإلسرتاتيجية املقرتحة لتطوير مستوى حتصيل طلبة اململكة العربية السعودية يف الرياضيات يف املسابقات الدولية 

)TIMSS(
     يف ضوء ما سبق فإن اإلسرتاتيجية املقرتحة تتكون من التايل :

أولاً: اهلدف العام من اإلسرتاتيجية.
ثانيااً: املرتكزات اليت تستند إليها اإلسرتاتيجية: 
     تستند اإلسرتاتيجية املقرتحة إىل )4( مرتكزات رئيسة هي:

أمهية الرياضيات ودورها يف تلبية احتياجات اجملتمعات وتطويرها واالرتقاء هبا.	 
الدراسات والتقارير الصادرة عن األفراد واملؤسسات احلكومية واخلاصة.	 
الرياضيات مقارنة بنظرائهم على 	  الدولية يف  السعوديني يف املسابقات  الطلبة  واقع مستوى حتصيل 
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املستوى اخلليجي والعريب واإلسالمي والدويل.
املالحظات واالستنتاجات اليت نبعت من خالل )املفارقات( بني نتائج الطلبة السعوديني ونظرائهم 	 

يف الدول األخرى يف تلك املسابقات.
ثالثااً: مراحل اإلسرتاتيجية املقرتحة:

     تتكون اإلسرتاتيجية املقرتحة من )3( مراحل رئيسة هي:
املرحلة األوىل: مرحلة التهيئة.

املرحلة الثانيـة: مرحلة التنفيذ. 
املرحة الثالثــة: مرحلة التقومي.

وتفصيل ذلك على النحو التايل:
أولاً: اهلدف العام من اإلسرتاتيجية: 

     هتدف اإلسرتاتيجية املقرتحة إىل تطوير مستوى حتصيل طلبة التعليم العام يف اململكة العربية السعودية 
يف الرياضيات يف املسابقتني الدوليتني. السادسة )اليت ستجرى عام 2015م(. والسابعة )اليت ستجرى عام 

2019م(.
ثانيااً: املرتكزات اليت تستند إليها اإلسرتاتيجية: 

     تستند اإلسرتاتيجية املقرتحة إىل )4( مرتكزات رئيسة هي:
1( أمهية الرياضيات ودورها يف تلبية احتياجات اجملتمعات وتطويرها والرتقاء هبا:

     ميكن التأكيد على أمهية الرياضيات يف تلبية احتياجات اجملتمعات على اختالفها وتنوعها. وأن إكساب 
األفراد ملهاراهتا سوف يسهم وبشكل فاعل يف هنضة اجملتمع ورقيه واحتالله ملكانة مرموقة على الصعيد العاملي. 
وأنه وكنتيجة طبيعية لتلك األمهية فإهنا تستحق بذل كل اجلهود لتحسني وتطوير مستويات حتصيل الطلبة فيها. 

2( الدراسات والتقارير الصادرة عن األفراد واملؤسسات احلكومية واخلاصة:
     أمكن توظيف الدراسات والتقارير اليت مت استعراضها يف الدراسة احلالية يف إعداد اإلسرتاتيجية املقرتحة 
من خالل عدة أمور. أبرزها حتديد املتغريات اليت ينبغي أن تشملها الدراسات امليدانية واليت تعترب أحدى أهم 

خطوات اإلسرتاتيجية املقرتحة.
بنظرائهم على  الرياضيات مقارنة  الدولية يف  السعوديني يف املسابقات  الطلبة  3( واقع مستوى حتصيل 

املستوى اخلليجي والعريب واإلسالمي والدويل:
     من خالل اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة احلالية أمكن التوصل إىل النتائج التالية واليت هي 
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عبارة عن تلخيص ملا تضمنه اجلدول رقم )2( واجلدول رقم )3(:
أ- فيما يتعلق مبقارنة مستوى حتصيل الطلبة السعوديني بنظرائهم على املستوى الدويل:

     فقد خلصت النتائج إىل ما يلي :
املجم�عات التي تنتمي اإليها الد�لالبلدامل�ست�ى

اأعلى )10٪( من الد�ل )71 
بلدًا(

�سنغاف�رة- تاي�ان- جمه�رية 
ك�ريا- ه�جن ك�جن- اليابان- ا�ست�نيا 

- بلجيكا.
جميعها اآ�سي�ية عدا ا�ست�نيا �بلجيكا )اأ�ر�بيتني(.

اأقل )10٪( من الد�ل )71 بلدًا(
الك�يت- عمان- ال�سع�دية- قطر-
ال�سلفاد�ر- غانا- جن�ب اأفريقيا.

الك�يت �عمان �ال�سع�دية �قطر)خليجية(، �غانا 
�جن�ب اأفريقيا )اأفريقية(، �ال�سلفاد�ر )اأمريكا 

ال��سطى(.

ب- فيما يتعلق مبقارنة مستوى حتصــيل الطلبــة السعوديني بنظرائهم على املستــوى اخلليجي والعريب واإلسالمي:
     فقد خلصت النتائج إىل ما يلي:

املجم�عات التي تنتمي اإليها الد�لالبلدامل�ست�ى

اأعلى )10٪ تقريبًا( من الد�ل 
اإ�سالمية.ماليزيا – كازاخ�ستان.)19 بلدًا(

الد�ل الأخرى مرتبة تنازليًا 
)من الرتتيب 3 �حتى 17(

الإمارات- لبنان- تركيا- 
ت�ن�ض- الأردن- اإيران- 

م�سر- البحرين-- 
اإند�ني�سيا- فل�سطني- �س�ريا- 
اجلزائر- املغرب- الك�يت- 

عمان.

�تركيا �اإيران �اإند�ني�سيا )اإ�سالمية(. 
لبنان �ت�ن�ض �الأردن �م�سر �فل�سطني ��س�ريا 

�اجلزائر �املغرب )عربية(.
الإمارات �البحرين �عمان �الك�يت )خليجية(.

اأقل )10٪ تقريبًا( من الد�ل 
د�لتان خليجيتانال�سع�دية- قطر.)19 بلدًا(

4( املالحظات والستنتاجات اليت نبعت من خالل )املفارقات( بني نتائج الطلبة السعوديني  ونظرائهم 
يف الدول األخرى يف تلك املسابقات:

     واليت خلصت إىل أمهية إعداد إسرتاتيجية عملية وقابلة للتطبيق. وأن ذلك يتطلب الرتكيز فيها على اجملال 
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التعليمي ومبعزل عن اجملاالت األخرى )االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألسرية(. باإلضافة إىل أمهية الرتكيز 
فيها على إجراء دراسات كمية ونوعية مرتبطة بالتعليم. ومبا يسهم يف حتديد األهداف بدقة. ويف اختصار الوقت 

واجلهد والتكاليف الالزمة إلجراء تلك الدراسات.
ثالثااً: مراحل اإلسرتاتيجية املقرتحة:

     تتكون اإلسرتاتيجية املقرتحة من ثالث مراحل رئيسة. هي:
 املرحلة األوىل: مرحلة التهيئة :

     تتكون هذه املرحلة من اخلطوات التالية:
أواًل: تشكيل فريق العمل.

ثانياً: حتديد الدول اليت ستجرى فيها الدراسات امليدانية.
ثالثاً: حتليل اختبارات )TIMSS( السابقة وأداء الدول فيها.

رابعاً: حتديد املتغريات اليت ينبغي أن تشملها الدراسات امليدانية.
خامساً: حتدد الفرتة الزمنية الالزمة إلجراء الدراسات امليدانية.

سادساً: حتديد امليزانية الالزمة إلجراء الدراسات امليدانية.
سابعاً: حتديد جمموعة من أعضاء فريق العمل إلجراء الدراسات امليدانية.

وميكن التفصيل يف هذه اخلطوات على النحو التايل:
أولاً: تشكيل فريق العمل:

     حبيث يتكون أعضاؤه من أساتذة اجلامعات. ومن املعلمني واملشرفني الرتبويني يف امليدان. وعلى أن يتم 
اختيارهم وفق معايري معينة. منها: اخلربة. واملؤهل الدراسي. واملستوى التعليمي واملهين.

ثانيااً: حتديد الدول اليت ستجرى فيها الدراسات امليدانية:
     على أن جترى الدراسات امليدانية يف )5( دول هي: السعودية. وسنغافورة. وماليزيا. ولبنان. واإلمارات 
)وحتديداً مدينة ديب(. ففي ضوء النتائج السابقة نلحظ أن سنغافورة األوىل عاملياً. وماليزيا األوىل على مستوى 
الدول اإلسالمية. إضافة إىل أن هناك احنداراً واضحاً يف مستوى طلبتها ظهر جلياً يف نتائجهم يف املسابقة 
اخلامسة. ولبنان الثانية عربياً )بعد اإلمارات(. بينما اإلمارات دولة خليجية حققت نتائج متميزة )مقارنة ببقية 

الدول اخلليجية األخرى( على الرغم من أن مشاركتها تعد األوىل يف الصف الثامن.
     وعلى الرغم من أن هناك تساؤالت كثرية قد تطرح جتاه سبب اختيار لبنان ضمن جمموعة الدول اليت 
ستجرى فيها الدراسات امليدانية على الرغم من اخنفاض متوسط حتصيل طلبتها عن املتوسط الدويل. وعلى 
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لبنان  الذي حققته  الرياضيات. وتتمثل اإلجابة عن ذلك يف املستوى  الرغم من وجود دول أفضل منها يف 
باعتبارها رابع أفضل دولة من بني )19( دولة خليجية وعربية وإسالمية شاركت يف تلك املسابقات. وثاين 
أفضل دولة عربية من بني )14( دولة. ومتفوقة بذلك على مجيع دول اخلليج اليت شاركت يف تلك املسابقات 
)باستثناء اإلمارات(. وعلى الرغم من التباين الكبري بينها وبني تلك الدول اخلليجية يف الكثري من اجملاالت. 
سواًء كان ذلك التباين من الناحية االقتصادية. أو من الناحية السياسية واألمنية. أو من حيث حجم اإلنفاق 

على التعليم. 
     لذا فإن إجراء الدراسات امليدانية يف لبنان قد يسهم يف وضع اليد على الكثري من األمور اليت ميكن أن تؤدي 
إىل حتسني وتطوير مستوى حتصيل الطلبة السعوديني يف الرياضيات مستقباًل. وبشكل قد يفوق الفوائد الناجتة 
عن إجراء الدراسات امليدانية يف ماليزيا ورمبا سنغافورة. وذلك نتيجة للقواسم املشرتكة بني البلدين )السعودية 
ولبنان(. إضافة إىل الظروف اليت يعانيها لبنان واليت مل تعق تفوقه امللحوظ على غالبية الدول العربية بشكل عام 
واخلليجية على وجه اخلصوص. وبذلك ميكن من خالل تلك الدراسات امليدانية الكشف عن خفايا وأسرار 
ذلك التفوق. واليت رمبا تعزى للمعلمني. أو لطبيعة املناهج الدراسية. أو ألنظمة التقومي املتبعة. أو لغري ذلك 

من أمور.
ثالثااً: حتليل اختبارات )TIMSS( السابقة وأداء الدول فيها:

     على الرغم من إمكانية وضع هذه اخلطوة يف املرحلة الثانية من اإلسرتاتيجية املقرتحة إال أن وضعها يف 
املرحلة األوىل قد يكون األفضل. حيث ميكن االستفادة من هذه اخلطوة يف اخلطوات التالية من املرحلتني األوىل 
والثانية. كإضافة متغريات أخرى ينبغي أن تشملها الدراسات امليدانية )يف اخلطوة التالية(. أو يف إجراء تعديالت 

أو إضافات على غريها من اخلطوات.
     وبالنسبة ملا ينبغي عمله يف هذه اخلطوة فيرتكز حول حتليل مجيع االختبارات السابقة اليت تضمنتها املسابقات 
الدولية )TIMSS( يف أعوام: 1995م. و1999م. و2003م. و2007م. و2011م. هبدف التعرف على 

أبرز املفاهيم والتعميمات واملهارات اليت تضمنتها. وبعد ذلك ميكن عمل التايل:
1- حتليل أداء الطلبة يف الدول اخلمس: 

     حبيث يتم حتليل أداء الطلبة يف الدول اخلمس يف املسابقات اليت شاركت فيها. ومبا يسهم يف أبراز جوانب 
القوة والضعف لديهم. علماً بأن الكثري من التقارير الصادرة عن )TIMSS( وعن جهات حكومية وخاصة 
توضح ذلك األداء توضيحاً مثالياً وشاماًل. ومقروناً بالكثري من اإلحصاءات والنسب املئوية عن أداء طلبة كل 

دولة من الدول املشاركة. وعلى كل حمور من حماور األسئلة اليت تضمنتها املسابقات.
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 2- حتليل مناهج الرياضيات السابقة يف الدول اخلمس: 
     حبيث يتم حتليل مناهج الرياضيات السابقة يف الدول اخلمس هبدف معرفة إىل أي مدى كانت تلك املناهج 

تركز على املفاهيم والتعميمات واملهارات الرياضية اليت تضمنتها املسابقات الدولية.  
     وتعترب عملية حتليل املناهج السابقة يف هذه املرحلة ذات أمهية بالغة. فلو الحظ فريق العمل أن نسبة 
الرتكيز على تلك املهارات اليت تضمنتها اختبارات )TIMSS( يف املناهج الدراسية السعودية كبرية. فإن ذلك 
قد يعطي مؤشراً على أن اخللل رمبا يعزى إىل ضعف مهارات املعلمني التدريسية. أو إىل كثافة املنهج. أو إىل 
قصور يف مكونات البيئة املادية. أو إىل غري ذلك من أمور. بينما لو الحظ فريق العمل أن مناهج الرياضيات 
السعودية مل تكن تركز على تلك املهارات بالشكل املناسب. فمعىن ذلك أن هذه املناهج كانت أحد أسباب 

مشكلة ضعف الطلبة السعوديني يف الرياضيات. 

 رابعااً: حتديد املتغريات اليت ينبغي أن تشملها الدراسات امليدانية:
     يف ضوء نتائج الدراسة احلالية وما أشارت إليه عدة دراسات وتقارير عربية وأجنبية. ميكن اإلشارة إىل 
واملنهج  والطالب.  املعلم.  يف:  اختصارها  ميكن  واليت  امليدانية.  الدراسات  تشملها  أن  ينبغي  اليت  املتغريات 

الدراسي. وطرق وأساليب التقومي. واملدرسة. ووزارة الرتبية والتعليم.
     وتفصيل ذلك كالتايل: 

1( املعلم: 
    وذلك من حيث:

برامج اإلعداد قبل اخلدمة )أبرز مكونات تلك الربامج – عدد سنوات الدراسة(.. 1
األنظمة واللوائح ذات العالقة باملعلم ) شروط االلتحاق مبهنة التعليم - حقوق املعلم وواجباته - . 2

وجود رخصة ملزاولة مهنة التعليم من عدمه – وجود رتب للمعلمني من عدمه – وجود حوافز خاصة 
للمعلمني املتميزين من عدمه(.

برامج التدريب أثناء اخلدمة )نوعيتها – متوسط عدد الدورات التدريبية اليت يلتحق هبا املعلم سنويًا- . 3
إلزاميتها من عدمه – وجود حوافز مادية ومعنوية ملن يلتحق بتلك الربامج ونوعية تلك احلوافز إن 

وجدت - اجلهات اليت تعد الربامج التدريبية وتنفذها(. 
من . 4 ما حتقق  وتقومي  تنفيذه  وعلى  للدرس  الفعال  التخطيط  على  )قدرته  التدريسية  املعلم  مهارات 

أهدافه. وعلى أن يتم الرتكيز على: درجة متكنه من طرائق وإسرتاتيجيات التدريس احلديثة. ومهاراته 
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يف إعداد أسئلة االختبارات وفق جدول املواصفات وحتديداً ما يتعلق مبراعاة مستويات بلوم للمجال 
املعريف عند إعداد تلك األسئلة. وهو األمر الذي يسهم يف حتديد درجة امتالك املعلم ملهارة إعداد 

األسئلة اليت تنمي مهارات التفكري العليا لدى الطلبة(.
اجتاهاته حنو مهنة التدريس. وكيفية حتسينها.. 5
عوامل النجاح يف تلك املسابقات من وجهة نظرهم. . 6

2( الطالب: 
     وذلك من حيث:

اجتاهاته حنو الرياضيات. وكيفية حتسينها.. 1
طبيعة املهارات الرياضية اليت يكتسبها يف الوقت احلايل )وحتديداً تلك املهارات املتعلقة بالعمليات . 2

احلسابية األساسية. والكسور. واحلساب الذهين(.
درجة امتالكه للمفاهيم والتعميمات الرياضية اليت تضمنتها املسابقات الدولية.. 3
االختبارات . 4 يف  الطلبة  إجابات  حتليل  خالل  من  )وذلك  ميتلكها  اليت  املشكالت  حل  مهارات 

التحصيلية اليت سيتم إجراؤها يف املرحلة الثانية من اإلسرتاتيجية. ومعرفة إسرتاتيجيات احلل اليت يتم 
توظيفها لإلجابة عن تلك األسئلة. وإىل أية درجة يوظف الطالب خطوات حل املسألة جلورج بوليا 

) George Polya( أثناء حل املشكالت الرياضية(.
عدد ساعات دراسته أسبوعياً.. 5

     وسوف تتكامل النتائج املتعلقة باملعرفة الرياضية ومهارات حل املشكالت اليت ميتلكها الطالب مع ما أمكن 
التوصل إليه من نتائج يف اخلطوة الثالثة من هذه املرحة )حتليل اختبارات )TIMSS( السابقة وأداء الدول 
فيها(. ويسهم بالتايل يف حتديد جزء من أسباب التفوق يف تلك املسابقات. باإلضافة إىل إمكانية االستفادة 
من ذلك يف حتديد مستويات املعلم التدريسية. ومعرفة طرائق وإسرتاتيجيات التدريس اليت يتم توظيفها أثناء 

التدريس. 
3( املنهج الدراسي: 
     وذلك من حيث:

املعلمني – . 1 أدلة  التمارين –  الدراسية – كتب  الكتب  والتتابع -  املدى  ) مصفوفيت  املنهج  مواد 
األقراص املدجمة-...(. وطبيعة املفاهيم والتعميميات واملهارات الرياضية اليت تتضمنها مواد املنهج. 
ومقارنتها بتلك اليت قاستها اختبارات املسابقات الدولية واليت أمكن التوصل إليها يف اخلطوة الثالثة 
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من هذه املرحلة.
نسبة الوقت املدرسي املخصص لتدريس الرياضيات. ومقارنته بكم املادة العلمية )احملتوى الرياضي(.. 2
واحلواسيب . 3 احلاسبة  اآلالت  إىل  باإلضافة  الدرس.  أهداف  لتحقيق  توظف  اليت  التعليمية  الوسائل 

والدرجة اليت يسمح فيها باستخدامهما.
طرق وإسرتاتيجيات التدريس الالزمة لتنفيذ الدروس وحتقيق أهدافها. ومقارنتها مبهارات املعلم يف هذا . 4

اجلانب واملشار إليها سابقاً حتت متغري املعلم.

     مع التأكيد على أمهية املقارنة بني متغريات الدراسة )السيما املناهج اليت كانت مطبقة عند إجراء تلك 
املسابقات( هبدف معرفة أبرز الفروقات بينها. ومبا يسهم يف حتقيق اهلدف من إعداد اإلسرتاتيجية واإلسهام يف 
حتقيق التفوق يف املشاركات القادمة. فعلى سبيل املثال ميكن اخلروج من حبث أسباب الرتاجع امللحوظ لطلبة 
ماليزيا يف املسابقة الدولية اخلامسة حتديداً مقارنة باملسابقات السابقة بالكثري من االستنتاجات املهمة. وقد 
تسهم بشكل كبري يف تفسري أسباب التدين امللحوظ يف مستوى طلبتها. والذي قد يعزى إىل إدخال تعديالت 

على إحدى متغريات الدراسة. كاملنهج الدراسي مثاًل أو لغريه من أسباب أو متغريات.
4( طرق وأساليب التقومي:

     وذلك من حيث:
االختبارات. وهل هي مركزية أم ال.. 1
أنظمة التقومي املتبعة. وخصوصاً نظام التقومي املستمر )إن وجد(. وتفصيالت النظام وطريقة تطبيقه.. 2
االختبارات املدرسية )فمن املهم حتليل االختبارات الدورية والنصفية والنهائية اليت يتم تطبيقها عادة . 3

يف الدول اخلمس من حيث: طريقة إعدادها. ومدى مراعاة جدول املواصفات يف ذلك وحتديداً ما 
يتعلق مبستويات بلوم للمجال املعريف. وإىل أي مدى تقيس تلك األسئلة )أو تنمي( مهارات التفكري 

العليا لدى الطلبة(.  
5( املدرسة: 

     وذلك من حيث: 
املكونات املادية والبشرية يف املدرسة )عدد املعلمني ونسبتهم للطلبة – مساحة الفصل وعدد الطلبة . 1

التجهيزات الالزمة  التعليمية- درجة توافر  الوسائل  التجهيزات داخل املدرسة- درجة توافر  فيه – 
لتطبيق التعليم اإللكرتوين- وجود معامل خاصة بالرياضيات من عدمه- اإلدارة املدرسية من حيث: 
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مؤهالت اإلداريني. واألنظمة واللوائح ذات العالقة. وطبيعة الصالحيات املمنوحة للمدير(.
عوامل النجاح يف تلك املسابقات من وجهة نظر املسؤولني باملدرسة مبن فيهم املشرفني الرتبويني.. 2

 6( وزارة الرتبية والتعليم:
     وذلك من حيث:

	 النظام التعليمي بشكل عام )السلم التعليمي – أبرز بنود صرف امليزانية - نسبة رواتب املعلمني من 
امليزانية اإلمجالية لوزارة الرتبية والتعليم - مقدار رواتب املعلمني ونسبتها مقارنة بأبرز الوظائف األخرى يف 
الدولة – األنظمة واللوائح ذات العالقة باملعنيني بالعملية التعليمية من معلمني وطالب وغريهم – آلية 

تعيني الرتبويني يف امليدان(.
املسابقة الدولية )TIMSS( )طبيعة االستعداد لتلك املسابقات - أبرز عوامل النجاح فيها من وجهة نظر 
املسؤولني - وجود مسابقات للطلبة جترى على مستوى املدينة أو املنطقة التعليمية أو الدولة ككل من عدمه(.
	 عدد أيام الدراسة يف السنة ومقارنته بنسبة الوقت املخصص لتدريس الرياضيات. والعالقة بني ذلك من 
جهة وكم املادة العلمية )احملتوى الرياضي( اليت متت اإلشارة إليه عند احلديث عن متغري املنهج الدراسي 

من جهة أخرى.
     وميكن لفريق العمل الذي يتم تشكيله إضافة أي متغريات أخرى يرون أمهيتها.

     أما فيما يتعلق مبتغريات الدراسات امليدانية فيمكن لفريق العمل االقتصار على عينة عشوائية منها )السيما 
متغريي املعلم والطالب(. وذلك نظراً لضخامة تلك الدراسات ومتطلبات إجرائها.

خامسااً: حتدد الفرتة الزمنية الالزمة إلجراء الدراسات امليدانية:
     ميكن - يف ضوء ما سبق - حتديد الفرتة الزمنية الالزمة لتنفيذ الدراسة امليدانية. واليت ميكن أن ترتاوح بني 

سنتني إىل ثالث سنوات.
سادسااً: حتديد امليزانية الالزمة إلجراء الدراسات امليدانية:

     مت وضع امليزانية كخطوة سادسة من املرحلة األوىل أماًل يف توفري املبالغ املالية الالزمة إلجراء الدراسات 
امليدانية مبتغرياهتا دون قيود. وذلك نظراً ألمهية املشروع وضرورة توفري املبالغ الالزمة إلجناحه.  

سابعااً: حتديد جمموعة من أعضاء فريق العمل إلجراء الدراسات امليدانية:
     ميكن يف هذه اخلطوة اختيار )4( جمموعات من فريق العمل الذي مت تشكيله يف اخلطوة األوىل من هذه 

املرحلة هبدف أجراء الدراسات امليدانية )الكمية والنوعية( يف الدول اخلمس. 
املرحلة الثانية: مرحلة التنفيذ: 
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     تتكون هذه املرحلة من اخلطوات التالية:
أواًل: إعداد األدوات الالزمة إلجراء الدراسات امليدانية.

ثانياً: مجع البيانات واملعلومات الالزمة من الدول اخلمس )إجراء الدراسات امليدانية(.
ثالثاً: حتليل وتفسري البيانات واملعلومات اليت مت احلصول عليها من الدول اخلمس.

رابعاً: حتديد أبرز النتائج اليت خلصت إليها الدراسات امليدانية.
خامساً: عقد اجتماعات وورش عمل ملناقشة النتائج اليت خلصت إليها الدراسات امليدانية واخلروج بالتوصيات 

املناسبة.
سادساً: تفعيل التوصيات ووضع آليات واضحة وحمددة ملتابعتها.

     وميكن التفصيل يف هذه اخلطوات على النحو التايل:
أولاً: إعداد األدوات الالزمة إلجراء الدراسات امليدانية:

     ميكن يف هذه اخلطوة إعداد كافة األدوات الالزمة لدراسة املتغريات املشار إليها يف اخلطوة الرابعة من املرحة 
األوىل. واليت ينبغي أن تشتمل على: استبانات. وبطاقات مالحظة للمعلمني أثناء تنفيذ الدروس. ومقابالت 
مسابقات  تتناوهلا  اليت  واملهارات  املفاهيم  تتضمن  للطلبة  حتصيلية  واختبارات  الرتبوي.  بالشأن  املعنيني  مع 

)TIMSS(. وغري ذلك من األدوات الالزمة. 

ثانيااً: مجع البيانات واملعلومات الالزمة من الدول اخلمس )إجراء الدراسات امليدانية(:    
     ميكن يف هذه اخلطوة مجع البيانات واملعلومات الالزمة واملتعلقة باملتغريات املشار إليها يف اخلطوة الرابعة من 
املرحة األوىل من الدول اخلمس. وذلك عن طريق توظيف أدوات الدراسة اليت مت إعدادها يف اخلطوة السابقة 

يف مجع تلك البيانات واملعلومات.
ثالثااً: حتليل وتفسري البيانات واملعلومات اليت مت احلصول عليها من الدول اخلمس:

     ميكن يف هذه اخلطوة حتليل وتفسري البيانات اليت أمكن احلصول يف اخلطوة السابقة.
     كما أن من األمهية مبكان يف هذه اخلطوة توظيف البيانات واملعلومات اليت أمكن احلصول عليها عند 
املقارنة بني أداء الطلبة يف الدول اخلمس يف املسابقات الدولية )TIMSS( اليت أجريت سابقاً )أمكن التوصل 
إىل ذلك يف اخلطوة الثالثة من املرحلة األوىل(. باإلضافة إىل املقارنة بني أداء الطلبة احلايل يف الدول اخلمس يف 

االختبارات التحصيلية اليت مت إجراؤها يف اخلطوة السابقة.
     وبعد ذلك ميكن االستفادة من تلك النتائج فيما يلي: 
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1- إجراء مقارنات داخل كل دولة بني نتائج الطلبة احلالية يف الرياضيات ونتائج زمالئهم السابقة:
     وذلك من خالل استقصاء وجود فروق من عدمه بني نتائج الطلبة احلالية يف الرياضيات. ونتائج زمالئهم 
السابقة يف مسابقات )TIMSS( اليت أجريت بني عامي 1995 و 2013م. وإىل ماذا تعزى تلك النتائج 

؟.. وذلك يف كل دولة من الدول اخلمس.
2- إجراء املقارنات بني متغريات الدراسات امليدانية داخل كل دولة من الدول اخلمس: 

     بعد إجراء املقارنات املتعلقة بنتائج الطلبة السابقة يف مسابقات )TIMSS( ونتائجهم احلالية يف الدول 
اخلمس. فإن من األمهية مبكان العمل على دراسة العالقات أو الروابط بني تلك النتائج من جهة. واملتغريات 
األخرى داخل كل بلد من جهة أخرى. كأن يتم البحث عن العالقة بني املهارات التدريسية للمعلم السعودي 
وأداء الطلبة السعوديني يف تلك املسابقات. والعالقة بني الرتكيز يف أسئلة االختبارات املدرسية يف سنغافورة 
-على سبيل املثال- على مهارات التفكري العليا وأداء طلبتها يف تلك االختبارات. وما إىل ذلك من عالقات.

3- إجراء املقارنات يف كل متغري من متغريات الدراسات امليدانية بني الدول اخلمس:
     بعد إجراء املقارنات املتعلقة بنتائج الطلبة السابقة يف مسابقات )TIMSS( ونتائجهم احلالية يف الدول 
اخلمس. فإن من األمهية كذلك العمل على دراسة العالقات أو الروابط بني تلك النتائج من جهة. واملتغريات 
األخرى يف الدول اخلمس من جهة ثانية. كأن يتم البحث عن العالقة بني  برامج إعداد املعلمني قبل اخلدمة يف 
كل دولة من الدول اخلمس وأداء الطلبة يف الرياضيات يف كل دولة منها. وكذلك العالقة بني اجتاهات الطلبة 

يف كل دولة من الدول اخلمس وأدائهم يف الرياضيات.
     مع التأكيد على أمهية الرتكيز على تفعيل املنهج النوعي أثناء التعامل مع تلك البيانات. وهو ما يتطلب 
إمكانات رفيعة من فريق العمل الذي يتم تشكيله للتعاطي األمثل مع تلك البيانات. فعلى سبيل املثال ميكن 
الرياضيات يف حتديد مستوياهتم من جهة. وحتديد مستويات املعلمني  لفريق العمل توظيف نتائج الطلبة يف 

ومهاراهتم التدريسية من جهة أخرى.
رابعااً: حتديد أبرز النتائج اليت خلصت إليها الدراسات امليدانية:

     يف ضوء اخلطوات السابقة ميكن اخلروج بأبرز نتائج الدراسات امليدانية اليت مشلت املتغريات املشار إليها يف 
املرحلة األوىل )املعلم – الطالب – املنهج الدراسي- طرق وأساليب التقومي- املدرسة – وزارة الرتبية والتعليم(.
واخلروج  امليدانية  الدراسات  إليها  خلصت  اليت  النتائج  ملناقشة  عمل  وورش  اجتماعات  عقد  خامسااً: 

بالتوصيات املناسبة:
     تعترب هذه اخلطوة من اخلطوات املهمة للغاية. حيث أنه وعلى الرغم من متيز أعضاء فريق العمل ووجود 
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عدة معايري الختيارهم تضمن كفاءهتم. إال أن من األمهية مبكان عدم التعجل يف إصدار التوصيات بعد النتائج 
مباشرة من قبل أعضاء الفريق. نظراً ألمهية تلك التوصيات. واحلاجة إىل وضع آليات واضحة وحمددة لتفعيلها. 

باإلضافة إىل متطلبات ذلك التفعيل من حيث املال واجلهد والوقت الالزم لذلك. 
     لذا فإن من املهم التأين يف إصدار التوصيات وتأجيله إىل ما بعد عقد اجتماعات وورش عمل يتم تنفيذها 
اخلروج  ذلك  بعد  ميكن  مث  ومن  االختصاص.  وأصحاب  املعنيني  من  خنبة  إليها  ويدعى  واسع.  نطاق  على 
بالتوصيات املناسبة. وعلى أن يشرتك يف تلك االجتماعات وورش العمل: معلمون من مراحل التعليم العام. 
ومشرفون تربويون. ومشرفو التدريب الرتبوي. ومدراء املدارس. والقيادات الرتبوية بوزارة الرتبية والتعليم. وأساتذة 

اجلامعات. وأولياء أمور الطلبة. والطلبة. واإلعالميون.
سادسااً: تفعيل التوصيات ووضع آليات واضحة وحمددة ملتابعتها:

     يف ضوء اخلطوات السابقة ميكن عقد لقاءات مكثفة من قبل أعضاء فريق العمل هبدف االستفادة من مجيع 
ما سبق ومما مت إعداده من تقارير يف اخلروج بالتوصيات النهائية. مع وضع اآلليات املناسبة لتفعيلها. 

 املرحلة الثالثة: مرحلة التقومي:
     نظراً ألمهية اإلسرتاتيجية وأهدافها املرجوة فإن من األمهية مبكان الرتكيز على التقومي البنائي بشكل أكرب من 
التقومي النهائي. وحبيث تقوم كل خطوة من خطواهتا هبدف تقومي اخللل – حال وجوده- وتعديله مباشرة وقبل 
االنتقال للخطوة التالية. وهو ما يربز أمهية متيز فريق العمل الذي سيتم تشكيله يف اخلطوة األوىل من املرحلة 

األوىل من اإلسرتاتيجية. باإلضافة إىل أمهية وجود معايري خاصة بكل عنصر من عناصر الدراسة. 
     كما أن من األمهية أيضاً - بعد البدء بتفعيل التوصيات- إجراء مسابقات دورية سنوية مشاهبة للمسابقات 
على  )أو  التعليمية  املناطق  مستوى  على  وذلك  ومستوياهتا.  األسئلة  طبيعة  حيث  من   )TIMSS( الدولية 
الثبات/ الرتاجع  مستوى احملافظات(. ومن خالل اختيار عينات عشوائية ممثلة. وعلى أن يتم رصد التقدم/ 
بشكل دوري. واستقصاء أسباب ذلك. باإلضافة إىل استقصاء أسباب التباين بني الطلبة يف املناطق التعليمية 
املختلفة إن وجد. والعمل على تعزيز اإلجيابيات وتصحيح السلبيات أواًل بأول. وحىت ميكن النجاح يف تلك 
املسابقات وحتقيق أهدافها فإن هناك أمهية ملكافأة وتشجيع احملافظات الفائزة. وخلق روح التنافس بني الطلبة. 

وتوظيف اجلانب اإلعالمي مبا خيدم املصلحة العامة. 
     ويف ضوء النتائج الدورية لتلك املسابقات السنوية ميكن احلصول على مؤشرات قوية حول النجاح يف تطبيق 
اإلسرتاتيجية. ومن خالل التكامل بني تلك النتائج من جهة. والتقارير الدورية الصادرة من امليدان حول بقية 
األمور ذات العالقة من جهة أخرى ميكن احلصول على مؤشرات أقوى حول إمكانية جناح اإلسرتاتيجية يف 
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حتقيق أهدافها. وعلى أن تكون الفرتة الزمنية الواقعة بعد عام 2019م هي فرتة إجراء التقومي النهائي. ومبا يسهم 
يف االستفادة من نتائجه يف التعديل والتطوير.

التو�سيات: 
أولاً: بالنسبة لوزارة الرتبية والتعليم يف السعودية:

	 تطبيق اإلسرتاتيجية املقرتحة. وتوفري الدعم املادي واملعنوي الالزم إلجناحها.
	 العمل على نشر ثقافة البحث العلمي. وتوفري موارد مالية ثابتة إلجراء الدراسات والبحوث التطبيقية 

املعنية بالرياضيات. والعمل على وضع آليات واضحة وحمددة لتفعيل توصيات الباحثني.
ثانيااً: بالنسبة لوزارات الرتبية والتعليم يف دول جملس التعاون اخلليجي:

     نظراً للتشابه بني السعودية ودول جملس التعاون اخلليجي )قطر والكويت وسلطنة عمان بالدرجة األوىل 
ومن مث مملكة البحرين( يف الكثري من املعطيات )ومنها مستويات حتصيل طلبتها يف الرياضيات يف املسابقات 

الدولية( فتوصي الدراسة وزارات الرتبية والتعليم يف تلك الدول مبا يلي:
	 تطبيق اإلسرتاتيجية املقرتحة.

	 التنسيق مع وزارة الرتبية والتعليم السعودية بشأن االستفادة من النتائج اليت ستؤول إليها اإلسرتاتيجية 
حال تطبيقها.

 ثالثااً: بالنسبة للمراكز البحثية املتخصصة يف السعودية:
     دعم اخلطط واإلسرتاتيجيات املرتبطة بتعليم وتعلم الرياضيات من قبل اجلهات ذات العالقة )مدينة امللك 

عبد العزيز العلوم والتقنية – مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات جبامعة امللك سعود(.
رابعاً: بالنسبة للباحثني:

	 إجراء دراسات مقارنة بني الدول اخلمس )السعودية وسنغافورة وماليزيا ولبنان واإلمارات )مدينة ديب(( يف 
عنصر أو أكثر من العناصر املرتبطة باملتغريات املذكورة أعاله )املعلم – الطالب – املنهج الدراسي – طرق 

وأساليب التقومي – املدرسة – وزارة الرتبية والتعليم(.
والتعليم  الرتبية  وزارة  إىل  بالرياضيات  املرتبطة  التطبيقية  والبحوث  الدراسات  وتوصيات  نتائج  تقدمي   	
وتوصيات  نتائج  مع  والتوصيات  النتائج  تلك  لتكامل  إمكانية  هناك  وأن  خصوصاً  منها.  لالستفادة 

الدراسات اليت جتريها الوزارة وتسهم يف حتقيق أهدافها بشكل أكرب.



296
الريا�سيات �تطبيقاتها يف التعليم العام . العدد الثالث   3-5 رجب 1434هـ �امل�افق 13-15 ماي� 2013م

اجلمعية ال�سع�دية للعل�م الريا�سية " ج�سر"

قائمة املراجع:
يف  املتوسط  الثاين  الصف  وطالبات  طالب  حتصيل  بتباين  العالقة  ذات  العوامل   .2008 رشاد.  بنت  بسينة  عيش.  أبو 
والعلوم  للرياضيات  الدولية  التوجهات  دراسة  نتائج  ضوء  يف  السعودية  العربية  اململكة  يف  والعلوم  الرياضيات 
TIMSS-2003. رسالة دكتوراه غري منشورة. كلية الرتبية للبنات/األقسام األدبية مبكة املكرمة. جامعة أم القرى.

بلري. توين. 2009. رؤية بلري للتعليم يف الكويت حبلول عام 2030م - جريدة القبس الكويتية. األحد 7 شوال 1430هـ. 
27 سبتمرب 2009م. العدد 13050.

التنمية يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا )2007( » الطريق غري  الدويل لإلنشاء والتعمري.2007 . تقرير  البنك 
املسلوك: إصالح التعليم يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا – ملخص تنفيذي - ». البنك الدويل لإلنشاء 

والتعمري/ البنك الدويل. واشنطن العاصمة.
بورنان. إبراهيم وعبد القادر. شارف. 2008. واقع أنشطة البحث العلمي والتطوير يف الدول العربية: حالة اجلزائر. مؤمتر 

التعليم العايل يف الوطن العريب: بني املاضي واحلاضر واملستقبل. 30-29 مارس. كلية الرتبية. جامعة قطر. الدوحة.
حــمـــــزة. مــعيــــن. 2011  .   التمـــويل العــــريب للبــحــــث الــعــلمــي والـــتــجــربــــة األوروبيــــة. نـــــــدوة الـــــتمـــويـــــل الــــعـــربـــــي 

http://www.arabschool.org.sy/Celebration/Dr.Mueen%20 .  للبحــــث الــعــلمـــــي
Hamzeh.doc. تـــــاريخ الزيارة 22 /4/2011. الساعة 22.

الرفيع. أمحد وآخرون )2007(. تقرير عن نتائج الدول العربية املشاركة يف الدراسة الدولية لتوجهات مستــويات التحصيل 
املتحدة  األمم  برنامج   /  TIMMS ملشروع  اإلقليمي  املكتب   .“  TIMSS 2003« والعلوم الرياضيات  يف 

اإلمنائي. شباط 2007.
العساف، صاحل بن محد. 2000 . املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية. ط2. مكتبة العبيكان، الرياض. ص 235.

العولقي. حسن بن أبو بكر. 2007 . دور املدرسة يف الرتبية اإلعالمية الواقع واملأمول.  املؤمتر الدويل األول للرتبية اإلعالمية 
)برعاية وزارة الرتبية والتعليم ومنظمة الرتبية اإلعالمية(. 14- 1428/2/17 املوافق 4- 2007/3/7 .قاعة امللك 

فيصل للمؤمترات الدولية. الرياض. اململكة العربية السعودية.
الفاريب. عبد اللطيف وآخرون. 1994 . معجم علوم الرتبية مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك. ط1.سلسلة علوم الرتبية 

9 و 10. دار اخلطايب للطباعة والنشر. ص 300.
يف  العاملية  الجتاهات  دراسة   )2007 )ديب  املعلمني  تقرير   .  2007  .)ACER( والتعليم  لألحباث  األسرتايل  اجمللس 

الرياضيات والعلوم )TIMSS(. هيئة املعرفة والتنمية البشرية. حكومة ديب.
العلوم والرياضيات )أفكر(. 2009 . تقرير حلقة نقاش الختبارات الدولية يف العلوم  البحثي يف تطوير تعليم  التميز  مركز 

والرياضيات TIMSS إىل أين نتجه؟ . جامعة امللك سعود. الرياض. 1430/6/15هـ املوافق 2009/6/8م.
يـاقـوت. حممد مسعـــد. 2011 . الـــبحث الــعلمي الـــعريب: معــــــــوقـــات وتـــحــديـــات. 

            http://msehsr1.tripod.com/arabian_scientific_research_1.htm. تاريخ الزيارة  
            2011/4/22 .  الساعة 21.

  bin Tareef. Atif.2009. Scientific Research in Jordanian Higher Education
 Institutions: An Evaluation of the Status and Obstacles.  Journal of
       Instructional Psychology; Jun2009. 36 )2(.158-168.

       Koretz. Daniel.2009. How do American students measure up? Making
 sense of international comparisons. Future of Children; 2009 Spring;
19)1(. 37-51.



297
امل�ؤمتر الثالث لتعليم الريا�سيات )الريا�سيات �تطبيقاتها يف التعليم العام جتارب رائدة �ر�ؤى م�ستقبلية(

  Phillips. Gary W.2007. Expressing International Educational      Achievement
 in Terms of U.S. Performance Standards: Linking NAEP      Achievement
 Levels to TIMSS. American Institutes for Research;2007. 47
 pp.)ED496205(.
  TIMSS.1996. Highlights of Results from TIMSS. IAE Third         International
 Mathematics and Science Study )TIMSS(. TIMSS International Study
       Center. Boston College. November 1996.

  TIMSS.2000. International Mathematics Report )Findings from IEA›s
 Report of the Third International Mathematics and Science Study at
 the Eighth Grade(.The International Study Center. Boston College.
     December 2000.
 TIMSS.2005. IEA›s TIMSS 2003 International Report on  Achievement  
 in the Mathematics Cognitive Domains. TIMSS & PIRLS International
      Study Center. Boston College.
 TIMSS.2009. TIMSS 2007 International Mathematics Report )Findings
 from IEA›s Trends in International Mathematics and Science Study at
 the Fourth and Eighth Grade(. TIMSS & PIRLS International Study
   Center. Boston College. August 2009.
 TIMSS.2012. TIMSS 2011 International Results in Mathematics )Findings
 from IEA›s Trends in International Mathematics and Science Study at
 the Fourth and Eighth Grade(. TIMSS & PIRLS International Study
   Center. Boston College. December 2012.
 

 
 





299
امل�ؤمتر الثالث لتعليم الريا�سيات )الريا�سيات �تطبيقاتها يف التعليم العام جتارب رائدة �ر�ؤى م�ستقبلية(

تعليم الريا�سيات االإلكرتوين

اأ. فاطمة ح�صني باقر العوامي   
وزارة الرتبية والتعليم





301
امل�ؤمتر الثالث لتعليم الريا�سيات )الريا�سيات �تطبيقاتها يف التعليم العام جتارب رائدة �ر�ؤى م�ستقبلية(

تعليم الريا�سيات االإلكرتوين
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امللخ�ص:
يهدف هذا البحث إىل التعرف على أثر استخدام مواقع إلكرتونية لتعليم الرياضيات يف حتصيل الطالبات العلمي 
ومدى مسامهتها يف حتسني مستوى الطالبة يف املادة، وكذلك دراسة سلبيات وإجيابيات هذه الوسيلة اإللكرتونية 
الطالبة  ختدم  العربية  باللغة  مدعمة  الكرتونية  تعلم  أداة  إنشاء  فاعلية  مدى  دراسة  وبالتايل  املادة.  تعلم  يف 
واملعلمة يف عملية تعلم املادة مباتشمله من حل واجبات وشروحات للدروس وامتحانات وحوار و متابعة دقيقة 
للطالبات، مما يوفر فرصة تعلم حديثة تواكب التطور العاملي وتعمل على تنمية وتطوير التفكري لدى الطالبات 
وتذليل الصعوبات اليت يواجهوها يف مذاكرة املادة ، وختلد بصمة يف سلم تطوير العملية التعليمية للرياضيات 
يف اململكة العربية السعودية. وقد استخدمنا يف هذا البحث أحد املواقع اإللكرتونية الرائدة يف جمال الرياضيات، 

والذي أتاح استخدام تقنيات التعلم االلكرتوين لبناء بيئات تفاعلية لتعلم وتعليم الرياضيات ـ
املقدمة:

العلوم  التدريس من املوضوعات املهمة واملعاصرة، وهي من  التعليم يف  يعترب توظيف مستحدثات تكنولوجيا 
الرتبوية اليت شهدت منوا وتطوراً سريعا يف القرن احلادي والعشرين الذي يتميز عامله بالتقدم املعلومايت والعلمي 
والتكنولوجي السريع و الشامل، و الذي مل يكن له مثيل من قبل. و الرياضيات هي جزء ال يتجزأ من العلوم، 
بل هي أساسها. حيث أن  استخدام تكنولوجيا التعليم بطريقة فعالة، يساعد على حل الكثري من املشكالت 
للتعليم عائدا كبريا وميكن أن يوفر  الرياضيات بشكل خاص.  وحيقق  التعليمية بشكل عام ، و يف تدريس 
اجلهود اليت نبذهلا، وقد أثبتت األحباث عظم اإلمكانات اليت توفرها تكنولوجيا التعليم للمدرسة ومدى فعاليتها 
يف عملية التعليم والتعلم. فقد توصل اخلياط والعجمي) ( إىل أن استخدام تكنولوجيا التعليم يساعد يف حتقيق 
مستوى  إىل  الدرس  موضوع  وتقريب  الدرس،  حنو  انتباههم  وجذب  الطالب،  وتشويق  التعليمية،  األهداف 
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إدراكهم،  وحتسني اجتاههم حنو موضوع الدرس . كما ذكرت ) ( Asettea  أن تكنولوجيا التعليم  ميكن أن 
تساعد على تعليم أفضل للدارسني على خمتلف أعمارهم ومستوياهتم العقلية، وتوفر اجلهد يف التدريس، وختفف 

العبء عن كاهل املدرس، كما أهنا تسهم يف رفع مستوى التعليم ونوعيته.
وميثل التعليم اإللكرتوين ثورة كاملة قامت على أكتاف ثورة تكنولوجيا املعلومات الىت هى حصاد دمج ثالثة 
أنواع من التكنولوجيا هى تكنولوجيا الكمبيوتر، وتكنولوجيا الربجميات Software، وتكنولوجيا االتصاالت 
Telecommunication أو نقل البيانات وهذا النوع من الدمج ليس فقط جمموع حسايب هلذه التكنولوجيات 

لكن له قدرة تضاعفية كبرية ىف اإلنتاج العلمي من حيث الكم والكيف)سلمى الصعيدي، 2005، 55(.
التفاعل املستمر من خالل ما يتضمنه  التعليم اإللكرتوين من الطرق اإلجيابية الىت تساعد املتعلم على  ويعد 
من برجميات حرة مفتوحة املصدر أو مغلقة حتتوى على أدوات تتطلب من املتعلم القيام مبهام وأنشطة متنوعة 
مثل:اإلجابة عن أسئلة معينة،و إبداء رأى ىف قضية ما،أو اإلطالع على اجلديد ىف حمتوى الدرس وغريه من 
 Leaning Management( املهام واألنشطة التفاعلية املتعددة واملتنوعة. كما تعد برجميات أنظمة إدارة التعلم
System(LMSوإدارة احملتوى LCMS)Learning Content Management System( اخلاصة مبجال 

التعليم اإللكرتوين ىف املؤسسات التعليمية وتدريب املتعلمني عليها عنصراً حمفزاً لكل من املعلم واملتعلم الستخدام 
استخدام شبكة  املعلمني على  األنظمة ملساعدة  تصميم هذه  فقد مت  التعليمية،  العملية  اإلنرتنت ىف  شبكة 
اإلنرتنت ىف التدريس والتواصل مع املتعلمني بطريقة سهلة دون احلاجة إىل معرفة عميقة بأساليب الربجمة، كما 
وفرت للمتعلم مواد علمية خمتلفة ومتعددة ميكن احلصول عليها من مكان واحد، كما أن هذه األنظمة توفر بيئة 
تعلم ذايت متكن املتعلم من التفاعل بصورة إجيابية مع املادة العلمية، كل هذه املزايا تتوفر فيما يطلق عليه بربامج 

.katalin)2004( ،)120 ،2005 ،إدارة التعليم اإللكرتوين )سعيد العمودي
إن استخدام تكنولوجيا املعلومات ىف تعليم الرياضيات يعيد اخرتاع الرياضيات،ويزيد من فرصة تعلمها،وقد اهتم 
 )National Council of Teachers of Mathematics )NCTM الرياضيات  ملعلمي  الوطين  اجمللس 
 Curriculum and Evaluation Standards for املدرسية الرياضيات  والتقومي ىف  املنهج  معايري  بوضع 
النقدي والتواصل  School mathematics  الىت ركزت على ضرورة االرتقاء مبهارات حل املسائل والتفكري 

هذه  احلسابية.وتعزز  العمليات  أو  الصيغ  أو  القواعد  واستظهار  والتلقني  احلفظ  على  االعتماد  من  والتقليل 
أسطة،  وفعالة)إميان  جيدة  بصورة  الرياضيات  مناهج  ىف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  بدمج  املهارات 

.)379-378 ،2005
ومن أجل حتسني االجتاه حنو تكنولوجيا التعليم، فانه ال بد من القيام بإزالة العوائق اليت ميكن أن تؤدي إىل 
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عزوف املعلم/ املعلمة عن استعمال تلك الوسائل؛ مثال ذلك صعوبة احلصول على املعدات واملواد اليت حيتاجها 
املدرسون، وعدم صالحية هذه املعدات واملواد لالستعمال بسبب قلة الصيانة، وتدين مستوى املواد والربجميات 
من حيث النوعية واجلودة واحلداثة اليت حيتاج إليها املعلمون. وميكن لتكنولوجيا التعليم أن تلعب دوراً هاماً يف 
النظام التعليمي ، رغم أن هذا الدور أكثر وضوحاً يف اجملتمعات اليت نشأ فيها هذا العلم ، إال أن هذا الدور يف 
جمتمعاتنا العربية عموماً ال يتعدى االستخدام التقليدي لبعض الوسائل - إن وجدت - دون التأثري املباشر يف 
عملية التعلم وافتقاد هذا االستخدام لألسلوب النظامي الذي يؤكد علية املفهوم املعاصر لتكنولوجيا التعليم .

ومن هذا املنطلق سعت اململكة العربية السعودية إىل حتديث العملية التعليمية، بإدخال احلاسب اآليل حقل 
التعليم ، ولقد أهتم املسئولون يف وزارة الرتبية والتعليم منذ عام 1986 م بنشر ثقافة احلاسب اآليل فقد مت 
إدخال احلاسب كمادة أساسية يف املرحلة الثانوية ، ويف عام 2000م ، تقرر إنشاء 300 معمل حاسب آيل 

ملدارس البنات يف املرحلة الثانوية مبختلف مناطق اململكة العربية السعودية 
وما كان من حكومة اململكة العربية السعودية إال أن تواكب هذا التطور والتسارع بوضع اخلطة الوطنية لالتصاالت 
وتقنية املعلومات) (، وقد جاء اهلدف الرابع من أهداف اخلطة كما ورد يف اخلطة الوطنية لالتصاالت وتقنية 

املعلومات،التوظيف األمثل لالتصاالت وتقنية املعلومات يف التعليم والتدريب جبميع مراحله
وعلى الرغم من هذه اجلهود إال أن اململكة العربية السعودية مل حتقق النجاح املطلوب بل هي متأخرة كثريًا، 
فعدد املقررات املقدمة إلكرتونًيا يف املنشآت الرمسية قليل جًدا إضافة إىل قلة االعتماد على احملتوى اإللكرتوين 
يف املناهج التعليمية املختلفة، كما أن اجلهود الوطنية مبعثرة وغري كافية لدمج تقنية املعلومات واالتصاالت يف 

التعليم) (
ىف ضوء العرض السابق يسعى البحث احلايل إىل معرفة أثر استخدام الدروس اإللكرتونية من موقع على االنرتنت 
مصمم لتعليم مادة الرياضيات ىف تنمية مهارات طالبات من الصف الثالث الثانوي يف مدرسة ثانوية القديح 

األوىل مبحافظة القطيف وانطباعاهتم حنو استخدام التعليم اإللكرتوين ىف تدريس الرياضيات.

م�سكلة البحث
من خالل العرض السابق يتضح االمهية الكربى لتوظيف تقنيات التعليم يف العملية التعليمية وذلك الهنا تقدم 
العديد من املميزات الىت سبق ذكرها، ولعل من أهم األسباب اليت تدعو إىل توظيف التقنيات املعاصرة يف تعليم 
وتّعلم الرياضيات هو ما حتدثه من حتسن كبري يف اجتاهات املعلمني والتالميذ حنو دراسة الرياضيات ،وجند أن 
توظيف التقنية يف خدمة التعليم  بالرغم من تواجدها كفكره يف أذهان املعلمات،  إال أهنا مل توظف بالدرجة 
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الكافية يف املناهج وهذا ما دفع الباحثة  إىل حماولة دراسة واقع وصعوبات توظيف التقنية يف خدمة التعليم  ،وهو 
األمر الذي ميثل حاجة ملحة إلجراء دراسات وحبوث عديدة يف هذا اجملال.

وانطالقا من ذلك ، ميكن للباحثة رصد املربرات الرئيسية اليت جعلتها تشعر بأمهية اجراء هذه الدراسة وهي 
على النحو التايل:

الحظت الباحثة خالل خربهتا العملية يف جمال تدريس مادة الرياضيات باعتبارها معلمة رياضيات يف املرحلة 
الثانوية مبدينة القطيف وحبكم طبيعة عملها ، أن هناك قصور كبري يف استخدام مستحدثات تكنولوجيا التعليم 
يف التدريس ، حيث الزالت سيطرة االساليب التقليدية والكتاب املقرر الواحد تطغى على استخدام تقنيات 
التعليم.  وادركت ما وراء تكنولوجيا التعليم اإللكرتوين من مكاسب ميكن االستفادة منها ىف غرفة الصف وامهية 
التقنية االلكرتونية يف حتسني اداء املعلمة وتذليل الصعوبات املختلفة امامها ، ولكنها يف نفس الوقت الختلو من 
املعوقات اليت قد تعرقل سهولة استخدامها ويف مقدمتها عائق اللغة. ويف ضوء اهتمام وزارة الرتبية والتعليم يف 
اململكة العربية السعودية بتوظيف التقنية يف خدمة التعليم وانطالقاً من أمهية مراجعة وتقومي مثل هذه التجارب 

جاء اإلحساس باملشكلة

اأ�سئلة البحث
وعلى ضوء ذلك ميكن حتديد  مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيس التايل:

حتصيلهن  مستوى  وتطوير  الطالبات  مهارات  تنمية  ىف  الرياضيات  لتعليم  الكرتوين  موقع  استخدام  اثر  ما 
األكادميي ىف املادة واجتاهاهتم حنو التعليم اإللكرتوين.

وقد تفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:
1- ما اثر استخدام موقع الكرتوين لتعليم الرياضيات ىف تنمية مهارات الطالبات؟

 2- ما اثر استخدام موقع الكرتوين لتعليم الرياضيات على اجتاهات الطالبات حنو التعليم اإللكرتوين؟
3- هل ساهم املوقع يف تسهيل عملية تعلم الرياضيات؟

4- هل كانت اللغة عائق رئيس يف استخدام املوقع؟ 
5- هل وجود موقع الكرتوين لتعليم الرياضيات - مدعم باللغة العربية - وسيلة تعليمية مساعدة فعالة؟
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هدف البحث
مــادة  تعليــم  فــي  ألكرتوين حمدد  وموقع  أنتــرنــت  وشبكــة  احلـاســوب  اعتماد  الــى  احلــالــي  البحــث  يهـــدف   -

الــريـــاضيــات بـــدالً عــن األســاليــب التقليــديــة فــي تعليمــهــا .
- معرفة اجيابيات استخدام املوقع اإللكرتوين لتعليم الرياضيات بالنسبة للمعلمة والطالبات.

- معرفة معوقات استخدام مثل هذه املواقع يف تدريس مادة الرياضيات بالنسبة للمعلمة و للطالبات.
فر�سية البحث

حاول البحث احلايل التحقق من صحة الفرضني اآلتيني
فــاعليــة  أكثــر  اإللكرتوين  املوقع  باستخــدام  الثانوي  الثالث  الصف  لطالبات  الــريــاضيــات  مــادة  تعليــم  أن   	
فــي بنــاء مهـارة التفكيـر الصحيــح وحتسني مستوى التحصيل لــدى الطالبات الــدارسيــن قيــاســاً الــى استخدام 

األســاليب التقليــديــة .
	 أن عائق اللغة حيول دون استخدام مواقع الرياضيات اإللكرتونية و اإلستفادة منها .

املواقع اإللكرتونية املتوافرة لتعلم الرياضيات كثرية ومتعددة وتتفاوت يف سهولة استخدامها وعمق املادة العلمية 
العربية، مما جيعل استخدامها صعباً خصوصاً  باللغة  الشديد غري مدعمة مجيعها  تتناوهلا لكنها لألسف  اليت 

لطالبات التعليم العام.
أمهية البحث 

متثلت أمهية البحث احلايل ىف اآليت:
املتاحة ىف تعليم وتعلم  املواقع اإللكرتونية  الرياضيات بأمهية استخدام  القائمني على تدريس  1- توجيه نظر 

الرياضيات.
2- توجيه اهتمام مطورى مناهج تدريس الرياضيات حنو تطوير أساليب تعلم وتعلم الرياضيات باستخدام هذه 

املواقع وتعريبها.
حدود البحث:

اقتصر البحث احلايل على احلدود اآلتية:
	 مت التطبيق على عينة من الطالبات عددها 11 باملرحلة الثانوية بالصف الثالث الثانوي بالثانوية األوىل بالقديح 

مبدينة القطيف يف الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي 1434هـ / 2013 م.
	 االجتاه حنو استخدام التعليم اإللكرتوين ىف تدريس الرياضيات.

aleks.com         استخدام املوقع اإللكرتوين 	
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اأدوات البحث
متثلت مواد البحث وأدوات القياس ىف اآليت:

ــ موقع إلكرتوين مقرتح مزود  بدروس إلكرتونية ىف الرياضيات تتناسب مع املناهج املطورة املدرسة حالياً.
ــ نوع البحث 

ــ البحث احلايل حبث تطبيقي.
ــ منهج البحث

ــ استخدم البحث املنهج التجرييب.
ــ حتديد مصطلحات البحث:

	 مستحدثات تكنولوجيا التعليم: املستحدث التكنولوجي الرتبوي عبارة عن فكرة أو عملية أو تطبيق أو شيء 
جديد من وجهة نظر املتبين له، كبدائل جديدة متثل حلواًل مبتكرة ملشكالت النظام القائم، مما يؤدي إيل تغيري 
حممود يف النظام كله، أو بعض مكوناته، حبيث يصبح أكثر كفاءة وفعالية يف حتسني النظام، وحتقيق أهدافه، 

وتلبية احتياجات اجملتمع.
االنرتنت  استخدام  القدرة على  القدرة على االستخدام ،أي  التعليم:  تكنولوجيا  	 توظيف مستحدثات 
يف مجيع العمليات التعليمية ومجيع الفعاليات اليت يقوم هبا الطلبة واليت تتعلق باملعارف واملعلومات والنظريات 
واحلقائق اليت ميرون هبا«. و تعرف بأهنا استخدام إمكانيات التقنية احلديثة خلدمة التعليم  العام واستخدام التقنية  
كمساعد تعليمي يف العملية التعليمية لتدريس املواد املختلفة يف التعليم العام سواء كانت نظرية أو عملية من 
خالل استخدام  التقنية احلديثة  أو من خالل املمارسة والتمرين واحملاكاة ومبا حيقق أهداف هذه املواد بالتعليم 

العام.
	الجتاه حنو التعليم اإللكرتوين:هو جمموعة من املشاعر اإلجيابية أو السلبية الىت يبديها الطالب املعلم حنو 

استخدام وتوظيف برامج التعليم اإللكرتوين ىف تدريس الرياضيات.
	 األنتـــرنــت : هي اضخم  شبكــة كمبيوتر يف العامل تضــم جممــوعــة كبيــرة مــن الشبكــات يــرتبــط فيهــا مآلييــن 
املستخــدميــن ، وعــرفهــا الــوكيــل بأهنــا شبكــة حــاســب مـوســوعــة عـامليــة تــربــط عشــرات اآلالف مــن شبكــاته 

وأجهــزتــه فـي خمتــلف أحنــاء العــالــم 
	 التعلــم بالنرتنت :يعــرف اجرائيأ بأنه أستخــدام شبكــة أنتــرنـــت فــي تعليــم مـــادة الــريــاضيــات كــوسيلــة بــديلــة 

عــن الطــريقــة التقليــديـة فـي التعليــم بغيــة بنــاء مهــارة التفكيــر السليـــم لدى املتعلم . 
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اإجراءات البحث:
لإلجابة عن أسئلة البحث احلايل ،مت إتباع اخلطوات اإلجرائية اآلتية:

أولاً:إعداد اإلطار النظري للبحث وتضمن اآليت:
1- اإلطالع على الكتابات والدراسات ذات الصلة مبوضوع البحث.

2- تضمن اجلانب النظري للبحث اجلوانب اآلتية:
- معلم الرياضيات والتعليم اإللكرتوين.  

- املواقع االكرتونية املتاحة لتعليم وتعلم الرياضيات.  
ثانيااً:إعداد املواد التعليمية وأدوات القياس:

1- موقع إلكرتوين مقرتح حيوي  الدروس اإللكرتونية ىف جمال الرياضيات.
aleks.com من خالل موقع precalculus 2- التسجيل يف مادة

3- امتحان تقييمي من املوقع نفسه يقيس املستوى املعريف للطالبة يف املواضيع املطروحة.
4- متابعة دقيقة يومية و تقارير اسبوعية ترسل من املوقع نفسه  تشمل قياس مهارات كل طالبة اليت مت اتقاهنا، 

كما ختصص لكل طالبة املواضيع املناسبة ملستواها حسب درجتها يف امتحان التقييم .
ثالثاُ :ضبط أدوات القياس وذلك من خالل: 

إجراء التجربة االستطالعية على جمموعة من طالبات الصف الثالث الثانوي يف مادة precalculus املتناسبة 
مع منهجهم وضبط أدوات القياس إحصائياً.

رابعااً :جتربة البحث:
التأكد من توفر مقومات اجراء  الثانوي بعد  الثالث  من طالبات الصف  البحث عشوائياً  - مت اختيار عينة 

التجربة لدى الطالبة . 
- مت تطبيق أدوات القياس تطبيقاً قبلياً.

-مت استخدام املوقع املقرتح ىف الفصل الدراسي الثاين عام 2013م.
- مت تطبيق أدوات القياس تطبيقاً بعدياً. ) اليزال قائم(

-رصد النتائج وحتليلها ومناقشتها وتفسريها. ) اليزال قائم(
- تقدمي التوصيات واملقرتحات ىف ضوء نتائج البحث.) حىت الوقت احلاضر(
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االإطار النظري للبحث
أولاً : معلمو الرياضيات والتعليم اإللكرتوين:

مع هناية التسعينيات من القرن املاضي بدأت املوجة األوىل فيما يسمى بالتعلم اإللكرتوين E-Learning، وهذه 
املوجة كانت تركز على إدخال التكنولوجيا املتطورة ىف العمل التعليمي، وحتويل الفصول التقليدية إىل فصول 
افرتاضية Virtual Classrooms عن طريق استخدام الشبكات احمللية أو العاملية.وقد بدأت تنتشر مصطلحات 
 Web based الشبكة التعلم على اخلط Online Learning، والتعلم عرب  للتعلم اإللكرتوين مثل:  عديدة 
 Video Conferences الفيديو  مؤمترات  عرب  والتعلم   Digitally Learning الرقمي  والتعلم   ،Learning

شبكة  عرب  التعليمي  درسه  يقدم  إلكرتوين  معلم  امسه  أصبح  املعلم  حىت  متنوعة  مسميات  من  ذلك  وغري 
االنرتنت)حسن سالمة، 2006، 53(.

إن الدخول إىل بوابة التكنولوجيا احلديثة جيب أن يرتكز على أهداف حمددة جيب حتقيقها من خالل حتقيق 
الفائدة الكربى وحتقيقاً لذلك ،فإنه من األهداف الىت جيب حتقيقها من التعليم اإللكرتوين التايل )مى عبد اهلل 

الدهش، 2007، 37(:
- توفري بيئة تعليمية غنية ومتعددة املصادر ختدم العملية التعليمية بكافة حماورها.

- إعادة صياغة األدوار ىف الطريقة الىت تتم هبا عملية التعليم والتعلم مبا يتوافق مع مستجدات الفكر الرتبوي.
- منذجة التعليم وتقدميه ىف صورة معيارية.فالدروس تقدم ىف صورة منوذجية واملمارسات التعليمية املتميزة ميكن 
الوسائط  لتقنيات  األمثل  النموذجية،واالستخدام  النموذجية،خطط لدروس  إعادة تكرارها مثل:بنوك األسئلة 

املتعددة.
- إعداد جيل من املعلمني واملتعلمني قادر على التعامل مع التكنولوجيا احلديثة ومهارات العصر والتطورات 

اهلائلة الىت يشهدها العامل.
التطورات  تواكب  تكنولوجية  مؤسسات  وجعلها  التعليمية  املؤسسات  ىف  التكنولوجيا  نشر  ىف  املساعدة   -

التكنولوجية املتزايدة ىف العصر احلايل.    
وقد مر التعليم اإللكرتوين بعدة أجيال ميكن توضيحها فيما يأيت)عبد اهلل الكرم،وجنيب العلى، 2005، 133-

:)134
1- اجليل األول:

تعود نشأة التعليم اإللكرتوين إىل أوئل مثانينيات القرن العشرين عندما انتشر الكمبيوتر الشخصي، كان املضمون 
خيزن ىف نسق رقمي على أشرطة ممغنطة وأقراص مرنة مث أقراص مدجمة، وكان يرسل لطاليب العلم ىف أحناء العامل 
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كافة.
2- اجليل الثاين:

ىف منتصف التسعينات،ومع االنتشار الواسع لشبكة اإلنرتنت،ظهر اجليل الثاين للتعليم اإللكرتوين ،فلم يعد 
من الضروري إرسال املضمون عرب األسطوانات املرنة أو املدجمة إذ إنه أصبح ىف متناول الطالب ىف أى وقت 

وىف أي مكان.
3- اجليل الثالث:

إن املضمون جزء من عملية التعلم ،ولكن ماذا عن تفاعلية عملية التعلم وإدارهتا من خالل اجليل األول والثاىن 
كان ذلك يتم بطريقة تقليدية،أى وجهاً لوجه على املستوى الفردى ،ولكن مع بداية اجليل الثالث الذى انطلق 
التفاعل بني  تيسر  اإلنرتنت،فهى  تتم عرب شبكات  التعلم  تفاعلية وإدارة عملية  التسعينات أصبح  أواخر  ىف 
الطلبة وبني املعلمني وبني الطلبة بعضهم البعض ،كما تساعد املعلم ىف تتبع تقدم طالب وتعديل مساره وفقاً 

ملستواه وقدراته.
الطالب  تعليم  لدعم  اإللكرتوين  التعليم  ىف  حمتوى  بتقدمي   Arthur&suwat)2006( دراسة  اهتمت  وقد 
باملرحلة الثانوية ،وقد توصلت الدراسة إىل أن الطالب قد تقبلوا توظيف استخدام برامج التعليم اإللكرتوين ىف 

تعليم وتعلم الرياضيات.   
وتشري بشرى عوض)2005، 530-531( إىل أهم عوامل جناح التعلم اإللكرتوين ىف املؤسسات التعليمية 

يتمثل ىف اآليت:
1- إنتاج مقررات دراسية ختضع للمعايري العاملية أكادميياً وإلكرتونياً.

2- توفري البنية األساسية للتكنولوجيا احلديثة املطلوبة للتعليم اإللكرتوىن.
3- أن يكون لدى الطالب حافز على التعلم وقدرة على املشاركة ىف احلوار واحملاكاة ،كما يكون لديهم دراية 

باستخدام التكنولوجيا احلديثة.
4- أن يكون املعلم على دراية باستخدام التكنولوجيا احلديثة ،قادراً على تبسيط مفاهيم املادة العلمية وإدارة 
،والربيد  املناقشة  االفرتاضية ،وغرف  الفصول  الطالب من خالل  مع  التزامىن  ،والتزامىن وغري  والنقاش  احلوار 

اإللكرتوين،وغريها.
التعليم التكنولوجي،كما مت  التعليم اإللكرتوين قد يطلق عليه اسم  وترى ناهد جداع )2003 ، 293( أن 
والتعليم  املباشر  التعليم  التعليم اإللكرتوين،  بعد، ويتضمن  التعليم عن  أنواع  أنه فرع جزئي من  تصنيفه على 

باستخدام احلاسب، كما هو موضح بشكل )2(.
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 شكل)2( التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد

Online Learning 1- التعليم املباشر
يعتمد التعليم املباشر على جانب واحد فقط من التعليم اإللكرتوين أو ما متت تسميته التعليم التكنولوجي، يتم 
التعليم فيه فقط عرب شبكة Internet، وIntranet، وExtranet، ومت االعتماد على نوعني من التعليم املباشر، 
النوع األول تعليم مباشر يتم يف زمن واحد وهو ما يسمى التعليم املباشر املتزامن، والنوع الثاين تعليم مباشر ال 

يتم يف نفس الزمن ويسمى التعليم املباشر غري املتزامن. 
Synchronous Learning أ- التعليم املباشر املتزامن 

يطلق عليه أيضاً اسم التعليم التفاعلي؛ ألنه يعتمد على التعليم بشكل متزامن، حيث يقوم مجيع املشرتكني يف 
الصف باالتصال يف موعد زمين واحد، ويقوم املدّرس بالتفاعل مع الطالب بشكل مباشر، كما يستطيع مجيع 
الطالب التفاعل مع بعضهم بشكل مباشر ومع املدّرس يف آن واحد.ويتضمن هذا النمط من التعليم مؤمترات 
تفاعلية مشرتكة مباشرة بالصوت والصورة،و شاشات ختاطب اإللكرتوين مشرتكة، وألواح إلكرتونية مباشرة،كما 

ميكن ختزين املعلومات الستخدامات أخرى يف املستقبل. 
Asynchronous Learning   ب- التعليم املباشر غري املتزامن

وهو يصف التعليم الذي ال يعتمد فيه الطالب على االتصاالت يف موعد زمين واحد،إذ يعتمد هذا النمط من 
التعليم على شبكة Web، والربيد اإللكرتوين، والوصول عن بعد إىل قاعدة بيانات بعيدة.

Web، وقد يتلقى هذه املعلومات شخص واحد أو صف كامل أو  ويتم تقدمي املعلومات على شبكة  
أي شخص له اهتمام باملعلومات املقدمة ولديه اتصال بشبكة اإلنرتنت، وقد يستجيب للمعلومات املقدمة يف 

وقت الحق يناسبه يف املستقبل.
أثناء  تفكريهم  تنظيم  على  املصممني  يساعد  اإللكرتوين  للتعليم  30-31(إطاراً  اخلان)2005،  بدر  وقدم 

تصميم برنامج تعليمي تعلمي،ويتضمن هذا اإلطار األبعاد املوضحة بالشكل التايل: 
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شكل)3(

 إطار عمل التعليم اإللكرتوين
:Institutional 1- البعد املؤسسي

يهتم البعد املؤسسي بقضايا الشئون اإلدارية،والشئون األكادميية وخدمات املتعلم املتعلقة بالتعليم اإللكرتوين.
:Pedagogical 2- البعد الرتبوي

يهتم البعد الرتبوي بالتدريس والتعلم ،وخياطب هذا البعد القضايا الىت تتعلق بتحليل كل من احملتوى،واجلمهور،وحتليل 
األهداف،والوسائط،وطرق التصميم،والتنظيم،وطرق واسرتاتيجيات التعليم اإللكرتوين.

:Technological 3- البعد التقين
يركز البعد التقىن على البنية التحتية للتعليم اإللكرتوين،ويتضمن الربجميات واألجهزة.

:Interface Design 4- بعد تصميم الواجهة
يهتم هذا البعد بتصميم املوقع،وتصميم احملتوى،وتصفحه،وتتبع توصيله للمتعلمني،واالستخدام الفعال.

:Evaluation 5- بعد التقومي
يهتم هذا البعد بتقومي املتعلمني،وتقومي بيئة التعليم والتعلم.

:Management6- بعد اإلدارة
يركز هذا البعد على إدارة التعليم اإللكرتوين ،وصيانة بيئة التعلم،وتوزيع املعلومات.

: Resource7- بعد دعم املوارد
يهتم هذا البعد بتوفري أشكال متعددة من املوارد املباشرة أو غري املباشرة على شبكة اإلنرتنت)مكتبة إلكرتونية 

منظمة مثاًل( من أجل املساعدة ىف تسهيل عملية التعلم املفيد.  
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:Ethical8- البعد األخالقي
اجلغراىف،والتحيز،وتنوع  الثقاىف،والتنوع  مثل:التنوع  األخالقية  باالعتبارات  تتعلق  بقضايا  البعد  هذا  يهتم 

املتعلمني،واملسائل القانونية وغريها من القضايا األخالقية.
اإللكرتوين  التعليم  نظام  التعليمية،إىل  العملية  املعلم حمور  يعد  والذي  التقليدي  التعليم  نظام  من  التحول  إن 
E-Learning والذي يقوم على مبدأ مهم وهو الوصول بالتعلم للمتعلم بصرف النظر عن مكانه ويف أي وقت 

يناسبه، عادة يتطلب حتواًل جذرياً يف أدوار املعلم املتعارف عليها يف ظل التعلم التقليدي، إىل أدوار ووظائف 
جديدة يف ظل التعليم اإللكرتوين، ينبغي على املعلم أن يتقن هذه األدوار والوظائف، وميكن توضيح أبرز هذه 

األدوار فيما يلي)إمساعيل حسن، 2006(:
1-باحث:

تأيت هذه الوظيفة يف مقدمة الوظائف اليت ينبغي أن يقوم هبا املعلم، وتعين البحث عن كل ما هو جديد ومتعلق 
باملوضوع الذي يقدمه لطالبه، وكذلك ما هو متعلق بطرق تقدمي املقررات خالل الشبكة.

2- مصمم للخربات التعليمية:
للمعلم دور مهم يف تصميم اخلربات والنشاطات الرتبوية اليت يقدمها لطالبه، وذلك ألن هذه اخلربات مكملة 
ملا يكتسبه املتعلم داخل أو خارج القاعات الدراسية، كما أن عليه تصميم بيئات التعليم اإللكرتونية النشطة 

مبا يتناسب واهتمامات الطالب.
3- تكنولوجي:

هناك الكثري من املهارات اليت جيب أن يتقنها املعلم للتمكن من استخدام الشبكة يف عملية التعلم، مثل إتقان 
إحدى لغات الربجمة، وبرامج تصفح املواقع وغريها.

4- مقدم للمحتوى:
إن تقدمي احملتوى من خالل املوقع التعليمي البد أن يتميز بسهولة الوصول إليه واسرتجاعه والتعامل معه، وهذا 
له ارتباط كبري بوظيفة املعلم كمقدم للمحتوى من خالل الشبكة، وهذه الوظيفة هلا كفايات عديدة عليه أن 

يتقنها.
5- مرشد وميسر للعمليات:

أصبح دور املعلم األكرب ويتمثل يف تسهيل الوصول للمعلومات، وتوجيه وإرشاد املتعلمني أثناء تعاملهم مع 
احملتوى من خالل الشبكة، أو من خالل تعاملهم مع بعضهم البعض يف دراسة املقرر، أو مع املعلم.
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6- مقوم:
على املعلم أن يتعرف على أساليب خمتلفة لتقومي طالبه من خالل الشبكة، وأن تكون لديه القدرة على حتديد 

نقاط القوة والضعف لدى طالبه، وحتديد الربامج اإلثرائية أو العالجية املطلوبة.
7- مديرااً للعملية التعليمية:

يعد املعلم يف نظم التعليم اإللكرتوين مديراً للموقف التعليمي، حيث يقع عليه العبء األكرب يف حتديد أعداد 
امللتحقني باملقررات الشبكية وأساليب عرض احملتوى وأساليب التقومي وطريقة حتاور املتعلمني معاً.

وقد عرض عثمان السواعى،وأمين خشان)2005، 27-46( بعض اجلوانب التعليمية الىت سامهت التكنولوجيا 
ىف إثرائها وتتمثل هذه اجلوانب ىف التايل:

1- تطوير مهارات التواصل:
يستطيع املتعلمني من خالل شبكة اإلنرتنت ختطى حدود احلجرة الصفية والدخول ىف حوار عاملي، فيتمكنون 
من تبادل األفكار مع متعلمني آخرين ىف أماكن خمتلفة أو التعاون معهم ىف مشروعات رياضية ومن مث تسهم 
شبكة اإلنرتنت ىف متكني املتعلمني من التواصل مع مصادر عديدة مثل األقران واملتخصصني ىف جمال الرياضيات.

2- تطوير مهارات حل املشكالت:
من  املتعلمني  ،ويستطيع  باستمرار  تطويرها  املتعلمني  على  جيب  أساسية  مهارة  املشكالت  حل  يعد       
خالل استخدام برجميات التعليم اإللكرتوين تطويرها و تطوير اسرتاتيجيتها املختلفة من خالل تطبيق األفكار 
الرياضية املتنوعة على املواقف املشكلة،ومن مث تساعد التكنولوجيا املتعلمني على التعلم والتصميم واالستكشاف 

والتكيف مع التغيري.
3- تنمية اخلربات التعليمية احلقيقية:

ميكن استخدام برامج التعليم املختلفة ىف جعل املتعلمني ينخرطون ىف خربات تعليمية حقيقية من خالل التواصل 
واحلصول على املعلومات ومن مث فهم يستخدمون برامج التعليم اإللكرتوين استخداماً حقيقياً مثل معلميهم.

4- تنمية الذكاءات املتعددة:
     ميكن لربامج التعليم اإللكرتوين أن تسهم ىف تنمية الذكاء الرياضي واملنطقي واللغوي واملكاين والبصري من 
خالل استخدام توظيف اخلواص التفاعلية لربجميات التعليم اإللكرتوين وجذب احلواس املختلفة للمتعلمني ومن 

مث املساعدة ىف ختزين ما تعلموه ىف الذاكرة طويلة املدى.
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 ثانيااً : تعليم الرياضيات والربجميات احلرة مفتوحة املصدر:
 استخدام الربجميات احلرة مفتوحة املصدر ىف جمال التعليم بصفة عامة،وىف جمال تعليم الرياضيات بصفة خاصة 
ميكن أن يساعد املعلمني واملتعلمني على التعرف على البنية األساسية هلذه الربجميات)الكود املصدر( وإنتاج 
برجميات جديدة ميكن من خالهلا املساعدة ىف إدارة عملية التعليم والتعلم بصورة جيدة وميكن توضيح أنواع 

الربجميات ىف الشكل التايل:

شكل )4( أنواع الربجميات

وقد سعت الشركات التجارية املنتجة للربجميات إىل حتقيق أكرب قدر من الربح املادي من الربجميات الىت تقوم 
هلذه  املصدرية  بالشفرية  لنفسها  وحتتفظ  للربجمية  التنفيذية  امللفات  للمستخدم  تعطى  إهنا  حيث  بإنتاجها، 
الربجميات، وهذا يعىن أن املستخدم قادر وبصورة جيدة على تشغيل الربنامج واستثمار قدراته،غري أنه عاجز 
املغلقة  بالربجميات  الربجميات  هذه  .وتدعى  اخلاصة  احتياجاته  تتطلبه  قد  مبا  وتعديلها  عمله  آلية  دراسة  عن 
Closed Software مبعىن أن الشركة املنتجة هلذه الربجميات أغلقت الباب ىف وجه املستخدم للحيلولة دون 
حصول على الشفرية املصدرية)الكود( وهذا يقف عقبة أمام املستخدمني لتطوير الربجمية مبا يتالءم مع ظروف 

واحتياجات املستخدم)حممد طويلة، 2005، 9-8(. 
وعندما تقوم مؤسسة ما بتقدمي الشفرية املصدرية اخلاصة بالربجمية للمستخدم، فيستطيع من خالل هذه الشفرية 
أن يعدل هذه الربجمية وفقاً للمتطلبات الىت حيتاجها،أى أن املستخدم حترر من القيود الىت تفرضها عليه الربجميات 
املغلقة ،ألن إمكانيات تعامله مع الربجمية مل تعد حمددة باستخدامه فقد دون القدرة على التعديل أو التطوير، 
هذه الربجميات والىت ترفق معها الشفرية املصدرية اخلاصة هبا تدعى الربجميات احلرة مفتوحة املصدر)حممد طويلة، 

.)12-11، 2005
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تشكل الربجميات املفتوحة فرصة مهمة للتنمية نظراً للدور اهلام الذي متثله ىف بناء اقتصاد املعرفة ودفع عجلة 
التطور التكنولوجي واالندماج الفعلي ىف نشر الثقافة الرقمية،كما تؤدى الربجميات املفتوحة دوراً مهماً ىف تطوير 

الكفاءات وقدرات املتعلمني املختلفة.
وتعد أحد اخليارات املهمة لضمان قرصنة الربجميات وعد احرتام القوانني احمللية والدولية املرتبطة مببادئ االخرتاع 

أو حقوق التأليف والنشر والتوزيع.

 Learning Management System اإللكرتوين   التعليم  إدارة  وأنظمة  الرياضيات  وتعلم  ثالثااً:تعليم 
:))LMS

التعلم،  تفضيالت  اختيار  بالقوة ىف  املتعلمني  تزويد  ىف  مهماً  دوراً  يؤدى  أن  يستطيع  اإللكرتوين  التعليم  إن 
واسرتاتيجيات التعليم اإللكرتوين لن تسمح للمتعلمني فقط باختيار احملتوى الدراسي ىف أى وقت وىف أى مكان 
فقط ولكن سوف تؤدى أيضاً إىل ثورة ىف أنظمة التعليم والتدريب، ويلعب املتعلم دوراً رئيساً ىف ابتكار املعرفة 
ومن مث يستطيع أن ينتقل من جمتمع املعلومات إىل جمتمع املعرفة من خالل األدوات الىت توفرها تكنولوجيا 

    .)Eduardo.2005(االتصاالت واملعلومات
البنية األساسية للتعليم اإللكرتوين،وقد تكون أنظمة إدارة التعليم اإللكرتوين برجميات  يعد نظام إدارة التعليم 
جتارية)مغلقة املصدر( أو برجميات حرة مفتوحة املصدر OSS يتم استعماهلا وتعديلها وتوزيعها هلذا ،فإن أنظمة 
إدارة التعليم هى برجميات ختص نشاطات التعليم من حيث مسار املقررات الدراسية ،والتفاعل ،والتدريبات 

،والتمارين والتقومي وغريها )عبد احلميد بسيوىن، 2007، 258(.
أشار أحد التقارير املهتمة مبستقبل التعليم اإللكرتوين أن الطالب ىف جمال التعليم اإللكرتوين يعدون العنصر 

:)2004،Tom(الرئيسي لتتقدم هذا النظام ففي هذا النظام يكون الطالب
- يشاركون املسئولية ىف تعلمهم)تعلم موجه ذاتياً(.
- املعلمون يتصرفون كموجهني ومرشدين للطالب.

- تعلم الطالب حيدث ىف جوانب متعددة.
- تقومي الطالب يتم وفق كفاءهتم العلمية.

- التعلم حيدث ىف أوقات خمتلفة)بداية وهناية عملية التعلم مفتوحة للطالب(.
- تتنوع ابدعات الطالب يومياً.

- تؤدى التكنولوجيا دوراً مهماً ىف نقل وتوصيل املقررات الدراسية.
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املغلقة)التجارية(  التعليم اإللكرتوين  الدراسات إىل أن استخدام موقع aleks  وهو أحد مواقع  وقد توصلت 
الرائدة يف تعليم مادة الرياضيات  من املرحلةا البتدائية إىل املرحلة الثانوية وصواًل اىل املرحلة اجلامعية قد ساعد 
املعلمني ىف إثراء احملتوى الدراسي ،وكذلك ساعد املتعلمني على تكوين خربات تعليمية متنوعة لديهم ترتقي 

مبستواهم تدرجيياً. 
اإللكرتوين  التعليم  إدارة  لنظم  أنه توجد مفاهيم متعددة  احلميد بسيوىن)2007، 265-258(  ويشري عبد 

تتشابه مع بعضها البعض لكنها ختتلف ىف بعض االختالفات ،ومن هذه املفاهيم : 

LMS شكل )5( نظام إدارة التعليم
- التسجيل: تعىن إدراج وإدارة بيانات املتعلمني.

-اجلدولة: تعىن جدولة املقرر ووضع خطة التعليم.
- التوصيل: تعىن إتاحة احملتوى للمتعلم.

- االختبارات: وتعىن إجراء اختبارات الطالب وتقييمهم.
املنتديات أو غريها من وسائل  أو  الربيد اإللكرتوين  املتعلمني من خالل  التواصل بني  - االتصاالت: وتعىن 

التواصل.
- التتبع: وتعىن متابعة أداء املتعلم وإصدار تقارير بذلك.

:Learning Content Management System 2- أنظمة إدارة حمتويات التعليم
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LMS شكل )6( نظام إدارة حمتوى التعليم
وتوجد خصائص رئيسة ألنظمة إدارة املقررات حسب الوظائف الىت تقدمها للمتعلم ومن أمهها التايل )سعيد 

العمودي،2005، 128-122(:
1- نشر وتوصيل احملتوى التعليمي:

توفر أنظمة إدارة املقررات وسيلة لتوصيل احملتوى العلمي للمتعلم وعلى قدرهتا على تنظيم وتسلسل املادة العلمية 
حبيث يسهل على املتعلم استيعاهبا بسهولة.كما تساعد هذه األنظمة املتعلم على البحث عن املعلومات ىف 

 . Glossary املقرر الدراسي من خالل توفري أدوات البحث ومسرد الكلمات
2- وسائل التصال:

احلوار  Chat،وساحات  مثل:الدردشة  الدراسية  املقررات  إدارة  أنظمة  ىف  متعددة  اتصال  وسائل  توجد 
Discussion.والربيد اإللكرتوين E-Mail ،وتعد هذه األدوات من العناصر املهمة ىف التعليم اإللكرتوين ،فهى 

تتيح التواصل بني الطالب واملعلم،وكذلك بني الطالب أنفسهم بشكل متزامن.
3- األنشطة الدراسية وتقييم الطالب:

توجد العديد من األدوات الىت تتابع خمتلف األنشطة الىت يقوم هبا الطالب وتقييمها من جانب املعلم ،ومن 
خالل األدوات املتوفرة ىف هذه األنظمة يستطيع الطالب احلصول نتائج تقييم األنشطة واألعمال الىت قام هبا 

من النظام مباشرة.
ومن أحد األدوات الىت يوفرها املوقع لتقييم الطالب أداء الختبارات القصرية . تتيح هذه الختبارات 
الفرصة للمعلم لتقييم الطالب بشكل دوري  وتقوم على اساس كتابة احلل النهائي يف الفراغ املخصص 

باستخدام الدوات و الرموز الرياضية املتوفرة على املوقع واليت تتميز بسهولة الستخدام.
4- إدارة املقرر:
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من الوظائف الرئيسة لنظم إدارة املقررات توفري وسائل وأدوات إلدارة املقرر واألنشطة الدراسية املختلفة.ويشمل 
ذلك أدوات ملراقبة أداء الطالب وتقدمهم ىف املقرر،وتصحيح األسئلة وإعطاء الدرجات ،واإلعالنات املتعلقة 
باملقرر ،تقدمي سجل لألنشطة الىت قام هبا الطلب ىف املقرر وهذا يتيح ملعلم املادة متابعة نشاط الطالب بالتفصيل 

وغريها من األدوات.  
5- اللتزام باملعايري:

من العناصر الىت جيب توافرها ىف أنظمة إدارة املقررات الدراسية أن يستطيع مصمم املقرر اإللكرتوين أن ينقل 
املقرر من نظم إدارة مقررات إىل آخر ،مثاًل WebCT إىل Moodle أو العكس.وهذا يستلزم من مصممي 

املقررات الدراسية االلتزام باملعايري العاملية للتعليم اإللكرتوين والىت من أبرزها معايري SCORM العاملية.
موقع اليكس وهو موقع مغلق املصدر صمم ملساعدة املعلم ىف توفري بيئة تعليمية إلكرتونية وميكن استخدامه 
على املستوى الفردى أو املؤسسي وميكن الدخول على املوقع www.aleks.com. وجدير بالذكر أن 
هذا املوقع متاح ألي شخص يسعى لتطوير مهاراته يف مادة الرياضيات، او يريد اهناء مقرر معني، كما ميكن 
عند  لالبن  تعليمية حتسب  ساعات  لتحصيل  او  مهاراهتم  لتطوير  املوقه  يف  أبنائهم  تسجيل  الوالدين  ألحد 
دخول اجلامعة. كما توفر تدريب على االمتحانات التقييمية اليت تطالب هبا بعض اجلامعات يف خمتلف الدول 

كالواليات املتحدة األمريكية.

 
شكل )7( موقع أليكس

وميتاز هذا املوقع بالتايل:
- أداة جمهزة باملناهج اإللكرتونية)شروحات،تبويب،عرض(..

- يهتم بتطبيقات الدرس والتمارين اليت تقيس اتقان هدف حمدد.
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- يعطى فرصة جيدة للمتعلم حبل واجباته واملهام املكلف هبا من قبل املعلم كاإلمتحانات حيث يقوم املوقع 
حبفظها حتت اسم خاص بكل طالب.

- يسستطيع املعلم ادارة مواقع طالبه واالطالع على اجنازاهتم على مدار الساعة.
- متابعة الطالب من بداية دخوله للنظام حىت خروجه مع توفر تقرير لكل طالب.

- يتضمن أدوات خمتلفة للتقومي)مهام، أنشطة، اختبارات(.
- يتضمن معجم ملصطلحات Glossary لعمل قواميس للمصطلحات املستخدمة ىف املنهج ،كما ميكن 

تكليف الطالب بكتابة املصطلحات لتقييمها من قبل املعلم قبل عرضها.
- يتيح النظام للمعلم تسجيل طالبه أو تسجيل أنفسهم آلياً دون الرجوع للمعلم.  

- التصحيح وتسجيل الدرجات تلقائياً حسب معايري حيددها املعلم الختبارات .
- حتديد بداية وهناية االختبارات

- يدعم النظام معايري سكورم SCORMالعاملية.
الىت  الىت حصلوا عليها والنشاطات  للموقع ،والدرجات  الطالب  تقريراً عن زيارات  للمعلم  الربنامج  - يقدم 

قاموا هبا.
إعداد مواد وأدوات القياس
أولاً: إعداد مواد البحث:

1-التسجيل يف املوقع   يتطلب دفع اشرتاك شهري قابل للتجديد يف مادة حمددة، كما توجد فرصة اشرتاك 
ملدة ستة أشهر أو سنة كاملة

قامت الباحثة بدفع اشرتاك الطالبات الاليت توفرت لديهن مقومات استخدام املوقع ، كتوفر احلاسب اآليل لديها 
وتوفر خدمة اإلنرتنت، وقدرهتا على فهم اللغة اإلجنليزية، يف مادة precalculus واليت تتناسب مع منهج 

الرياضيات املطور للصف الثالث الثانوي.
2- عقد جلسة تعريفية بالربنامج وطريقة استخدامه، مت فيها توزيع اسم املستخدم وكلمة املرور اخلاصة بكل 

طالبة، وشرح طريقة تنزيل املوقع ومايتبعه من اعدادات.
3-حث كل طالبة على إهناء التقييم املبدئي وذلك لكي يقوم املوقع بعدها بتصميم الدروس املتعلقة باملادة 

واليت تتناسب مع مستوى كل طالبة.
ثانيااً:إعداد أدوات القياس:

مت اعتماد التقارير املرسلة من املوقع  كأدوات قياس . 
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املوقع جاهز لالستخدام وتتوفر فيه مقومات التصميم واحملتوى حيث يشرف عليه جمموعة من الباحثني الذين 
يقومون مبتابعة احملتوي العلمي وحتديثه باستمرار مبايتناسب مع متطلبات املستخدمني.

قامت الباحثة مباملهام التالية واليت حتقق مهارات إدارة احملتوى اإللكرتوين:
تكونت هذه املهارات من مثاين مهارات فرعية تقيس مهارات إدارة احملتوى اإللكرتوين وهى:

	 حيدد األستاذ املقرر الدراسي.
	  يسجل أمساء املتعلمني ىف كل مقرر من املقررات الدراسية.

	 حيدد الفرتة الزمنية لتفاعل املتعلم مع احملتوى.
	 يستطيع احلصول على تقارير متابعة املتعلمني.

	 ستطع اسرتجاع كلمة املرور ىف حالة فقداهنا من أحد املتعلمني.
	 حيدد عدد مرات السماح لدخول املتعلم إىل املقرر الدراسي.

	 ستطيع حتديد بداية وهناية االختبارات الدراسية.

 

 هذه الصور توضح تقرير احدى الطالبات ونسبة مامت تعلمه، وقرص الدروس اليت عليها ان تنهيها. وعرض 
كامل للدروس اليت يسمح هلا مستواها بأخذها ، والدروس اليت تستطيع تعلمها الحقاً حسب تطوره حتصيلها
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تقرير باحلضور وعدد مرات دخول املوقع
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نتيجة امتحان احدى الطالبات 

  

تقرير لطالبة أخرى 
آراء بعض الطالبات يف املوقع

للتعلم..خصوصا حمليب  رائعة  وسيلة  أليكس  أن  .أعتقد  االستخدام  وسهل  جداً  موقع مجيل  أليكس  »موفع 
احلاسب مثلي و امتىن أن يتوفر اصدار عريب منه ليتوافق مع املناهج واألهم من ذلك انه يف منزيل و ال أحتاج اىل 
ساعات معينة..فأمتكن من الدخول عليه يف أي فرصة تسمح يل دون احلاجة لاللتزام بوقت حمدد أو مساعدة 

فكل ما احتاجه يتم توفريه يف املوقع نفسه«
أنه قد رفع ثقيت بنفسي يف  أفادين كثريا .. إضافة على  الروعة..أحببته جدا وقد  املوقع قمة يف  » لقد كان 
الرياضيات و دائما بعد كل درس أنتهي منه يأخذين احلماس ألتدرب على الدرس الذي يليه باإلضافة إىل أنه 
عرفين على األشياء اليت أحتاج إىل معرفتها واليت قد نسيتها مع مضي السنني ..واألشياء اليت أعاين من ضعف 

فيها »
” موقع ALEKS .. موقع جدا ممتع وشيق وكل احلماس يتم فيه ، وهو يعترب كـ مراجعة ملاخزنته الذاكرة يف أيام 
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الدراسة ،وكل شيء فيه مجيل من مجيع النواحي ... وال يوجد سلبيات يف هذا املوقع حىت اآلن .وبالنسبة للغة 
اإلجنليزية أعتربها من اإلجيابيات حيث تساعدين على معرفة وحفظ بعض مصطلحات الرياضيات باإلجنليزي »

” رأيي يف الربنامج بأنه أعجبين كثريا وقد استفدت منه وذلك بإسرتجاع معلومايت وواجهت ايضا 
فيه بعض الصعوبات كاترمجة اللغة اليت مل تكن دقيقة ولكنه كان ممتع وشيق وحمبب للمادة أكثر »

» رأيي عن الربنامج ممتاز وحيتاج فقط املزيد من املمارسه وتقوية اللغة وان االسئله كانت متفاوته من صعب 
لبسيط واحلمدهلل«

حساب متوسط زمن دخول الطالبات للموقع: 
الطالبات كل حسب سرعته  أزمان مجيع  إجياد متوسط  للموقع عن طريق  الطالبات  مت حساب زمن دخول 

)11طالبه(وقد وجد أنه يساوى 25 دقيقة تقريباً.
نتائج البحث وتفسريها

بعد رصد درجات الطالبات ىف االختبار القبلي والبعدى ىف املوقع،.ومقياس اجتاهات الطالبات حنو استخدام 
املوقع اإللكرتوين ىف تعلم الرياضيات متت اإلجابة عن أسئلة البحث على النحو اآليت:

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات الطالبات يف االمتحانات اإللكرتونية ىف الرياضيات قبل 
استخدام املوقع وبعدها لصاحل التطبيق البعدى وهذا يعىن أن الطالبات كانت استفادهتم من املوقع املقرتح كبرية. 

ولكن وجدت 30% من الطالبات صعوبة يف ختطي عائق اللغة مما منعهم من اخذ االختبار البعدي.
ويىت الباحثة أن النتيجة السابقة ميكن أن ترجع إىل:

1- مشولية املوقع على وسائط متعددة وشرح تفصيلي خلطوات حل املسائل اإللكرتونية.
2- تقدمي املعلومات واملعارف بصورة سهلة وجذابة للمتعلمني.

3- اإلرشادات والتوجيهات الىت قدمت للمتعلم من قبل املعلم أثناء قيام الطالبات بعمليات احلل.
4-سهولة التعامل مع أدوات الربنامج اخلاصة بتصميم احملتوى أو إعداد أدوات التقومي.

5-التفاعلية ىف الربنامج احلايل املعد باستخدام الوسائط املتعددة املعززة بالكمبيوتر تتيح للمتعلم التدريب اجليد 
،حيث يستطيع إعادة الدرس أكثر من مرة فاملعلومات واملعارف تتسم بالتفاعلية ، كل هذا ساعد ىف تكوين 

اجتاهات اجيابية لدى الطالبات.
 6- ما عرضه الربنامج احلايل على املتعلم من مثريات عديدة تتناسب مع مستواه وميوله بعيداً عن التقيد كان 

له اجتاه إجيايب حنو استخدام برامج التعليم اإللكرتوين ىف تعليم وتعلم الرياضيات.
7- أن ترتيب املعلومات ىف الربنامج يتسم بالسهولة والوضوح وسهلة الفهم وتوافر عناصر التشويق املتمثلة ىف 
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العرض 
8-أن املتعلم ذاته يقوم بالدور األساسي ىف عملية التعلم ،لذا فهو يشعر بنوع من التحدي مع الربنامج ألن 
منتجات الربنامج تظهر ىف احلال ساعد ذلك ىف تكوين اجتاه إجيايب حنو استخدام برامج التعليم اإللكرتوين ىف 

تعليم وتعلم الرياضيات
ولكن عدم دعم الربنامج للغة العربية مل يساعد الطالبات على سهولة استخدام املوقع.

تو�سيات البحث:
بناًء على نتائج البحث احلايل ميكن التوصية باآليت:

ضرورة تدريب معلمي الرياضيات على برامج التعليم اإللكرتوين احلرة مفتوحة املصدر واستخدام املواقع   -1
اإللكرتونية املتاحة.

2- الرتكيز على مراجعة مفردات الدروس باللغتني العربية واإلجنليزية مع الطالبات لكي تبين الطالبة حصيلة 
علمية متكنها من فهم الرياضيات باللغة اإلجنليزية.

3- الرتكيز على تدريب الطالب املعلمني على مهارات التعلم اإللكرتونية.
4- االهتمام باجتاهات املعلمني حنو استخدام التعليم اإللكرتوين ىف تعليم وتعلم الرياضيات،وحماولة تنمية هذه 

االجتاهات بالتدريب على تصميم الدروس اإللكرتونية واستعمال املتوفر منها على املواقع األجنبية.
5- ضرورة أن يهتم القائمني بتدريس الرياضيات بضرورة وجود دور فعال للمتعلم ىف العملية التعليمية وخاصة 

ىف العصر احلايل عصر املعلوماتية والتزايد املعريف.
6-ضرورة توفري وزارة الرتبية والتعليم ملستحدثات تكنولوجيا التعليم املختلفة يف مجيع املدارس .

7-ضرورة جتهيز مدارس املرحلة الثانوية باإلمكانات اليت تسمح بتوظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم بصورة 
سليمة.

8-العمل على رفع درجة معرفة معلمات الرياضيات يف املدارس الثانوية الستخدام تقنيات التعليم عن طريق:
-  عقد دورات تدريبية، جلميع املعلمات من مجيع التخصصات، ويتم من خالهلا إطالعهم على ما استجد 

يف جمال استخدام تقنيات التعليم.
- ضرورة االستعانة ببعض اخلرباء و املختصني بعملية التدريب على استخدام مستحدثات تكنولوجيا التعليم، 
حيث أن بعض ممن يستعان هبم من املشرفات هم أساساً ليسوا مبدربني مما قد يؤدي إىل حتويل عملية التدريب 

يف بعض الدورات إىل جمرد حماضرة غري فعالة .
- عمل دليل للمعلمات  يف جمال اختيار واستخدام تقنيات التعليم، حبيث يشتمل على قواعد اختيار التقنية 
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التعليمية من حيث حمتواها، كذلك القواعد اليت جيب مراعاهتا قبيل وأثناء وبعد استخدامها.
مقرتحات لدراسات مستقبلية :

	 اجتاهات املعلمات  يف مدارس التعليم العام  حنو استخدام مستحدثات تكنولوجيا التعليم.
	 دراسة مقارنة بني حتصيل الطالبات باستخدام التعليم التقليدي والتعليم باستخدام التقنيات احلديثة .

	 إجراء دراسة مماثلة يف مناطق أخرى باململكة العربية السعودية .
	  إجراء دراسة مماثلة على املراحل التعليمية األخرى .

	 اجراء دراسة لتخطي عائق اللغة.
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اأبرز التحديات التي تواجه تعليم وتعلم الريا�سيات
 واقع – ماأمول

�صاحله اأحمد حممد الزهراين
اإدارة الرتبية والتعليم باململكة العربية ال�صعودية – جدة 
وزارة الرتبية والتعليم
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اأبرز التحديات التي تواجه تعليم وتعلم الريا�سيات
 واقع – ماأمول

�صاحله اأحمد حممد الزهراين
اإدارة الرتبية والتعليم باململكة العربية ال�صعودية – جدة 
وزارة الرتبية والتعليم

امل�ستخل�ص
        يهدف البحث إىل التعرف على أبرز التحديات اليت تواجه تعليم وتعلم الرياضيات من وجهة نظر 
املعلمات يف مدارس جنوب شرق جدة ، والكشف عن الفروق يف وجهات نظر املعلمات يف مدارس جنوب 
شرق جدة حول أبرز التحديات اليت تواجه تعليم وتعلم الرياضيات باختالف املرحلة الدراسية ، واقرتاح احللول  

للتغلب على التحديات ، واستشراف مستقبل تعليم وتعلم الرياضيات .
         ولتحقيق أهداف البحث فقد صممت الباحثة استبانه حماورها مكونات منظومة التدريس األربعة 

) املعلم - املتعلم - املنهج - البيئة ( ،وقد مت  توزيع االستبانة على عينة تقدر بــ )  15% ( من معلمات 
الرياضيات مبدارس جنوب شرق جدة والبالغ عددهن )  551 ( معلمة .

       وجاءت نتائج البحث  موضحة أن تعليم وتعلم الرياضيات يواجه حتديات متعددة وتصدرت البيئة 
املدرسية هذه التحديات ، كما بينت نتائج هذا البحث أن هناك  فروق  ذات داللة  إحصائية حول أبرز 

التحديات بصفة عامة  بني معلمات الرياضيات ، وذلك لصاحل  معلمات املرحلة املتوسطة .
       وأوصت الباحثة بضرورة االعتناء بالبيئة املدرسية من أجل حتقيق أهداف الرياضيات وتنمية الفرد واجملتمع .

املقدمة:
      تواجه اململكة العربية السعودية العديد من التحديات من أجل مسايرة عملية التنمية الشاملة ،وحيث أن 
الثروة اليت متتلكها اململكة ثروة زائلة، فقد جاءت توجيهات خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
- حفظه اهلل - إىل ضرورة التوجه لتنمية اإلنسان من خالل تطوير التعليم ، حىت نتمكن من صنع حاضر مغاير 
عن احلاضر الذي نعيشه ، وقد عمدت وزارة الرتبية والتعليم إىل االهتمام باملتعلمني من خالل تدريسهم وفق 
حاجاهتم وميوهلم وحاجات جمتمعهم ليتمكنوا من حل املشكالت املستقبلية والتنموية اليت قد تعرتضهم ، وألن 
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الرياضيات هي أقدر العلوم على حل املشكالت فقد جاء االهتمام هبا ، وطورت املناهج من أجل مصلحة 
الفرد واجملتمع.

        وكي نعيد املاضي اجمليد الذي كنا نعيشه، وحنقق التميز الذي يعلي راية اإلسالم ،  البد لنا من توفري 
أسباب النجاح يف تعليم الرياضيات الذي هو أساس جلميع العلوم ، ولن نتمكن من معرفة هذه األسباب إن مل 
نرصد واقع تعليم الرياضيات من خالل مكوناته األربعة ) معلم – متعلم – بيئة – منهج (  وحتديد ما يعرتضه 

من صعوبات للتغلب عليها والتطلع إىل املستقبل .   

م�سكلة البحث وت�ساوؤالته :
       ومن خالل ما سبق يتضح أن تعليم الرياضيات يواجه العديد من التحديات  ، ومت تأكيد ذلك من 
خالل الدراسة االستطالعية اليت قامت هبا الباحثة على عينة من معلمات املدارس هبدف التعرف على آرائهن 
بالنسبة ألبرز التحديات اليت تواجه تعليم وتعلم الرياضيات ، ووجدت الباحثة أن التحديات ختتلف حسب 
مكونات منظومة التدريس ) املعلم – املتعلم – املنهج- بيئة التعلم ( ،وجاء هذا البحث ليحدد أكثر هذه 

املكونات تشكيال للتحديات .
وتتلخص مشكلة البحث يف اإلجابة عن السؤال الرئيسي التايل :

ما هي أبرز التحديات اليت تواجه تعليم الرياضيات ؟ 
ولإلجابة عن هذا السؤال سيتم اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية :-

الرياضيات  يف مدارس جنوب شرق جدة من وجهة نظر معلمات  تعليم  تواجه  اليت  التحديات  أبرز  - ما 
الرياضيات؟

- هل ختتلف وجهات نظر املعلمات حول التحديات اليت تواجه تعليم الرياضيات باختالف املرحلة الدراسية؟ 

اأهداف البحث :
     يهدف البحث إىل :

نظر  الرياضيات يف مدارس جنوب شرق جدة من وجهة  تعليم  تواجه  اليت  التحديات  أبرز  التعرف على   -
معلمات الرياضيات ؟.

أبرز  حول  جدة  شرق  جنوب  مدارس  يف  الرياضيات   معلمات  نظر  وجهات  يف  الفروق  عن  الكشف   -
التحديات اليت تواجه تعليم الرياضيات  باختالف املرحلة الدراسية؟

- اقرتاح احللول الناجحة للتغلب على التحديات .
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- استشراف التحديات املستقبلية اليت قد تواجه تعليم وتعلم الرياضيات .

اأهمية البحث :
        ترجع أمهية البحث إىل سعيه ملعرفة أبرز التحديات اليت تواجه تعليم الرياضيات مبدارس جنوب شرق 

جدة من وجهة نظر معلمات الرياضيات و قد يفيد هذا البحث كال من :-
1- القائمني على صناعة القرار يف وزارة الرتبية والتعليم ،وذلك من حيث هتيئة البيئة املناسبة للتعلم يف املدارس 

،ومن حيث احلرص على تأهيل املعلم بشكل أفضل وحتسني الكتاب املدرسي .
2- مديري املدارس فقد يكون هذا البحث سببا يف توعيتهم بأمهية الدراسة التطبيقية ملادة الرياضيات 

3- معلمي الرياضيات من حيث التأهيل واإلعداد واملساواة باملواد الطبيعية األخرى .
لتعلم  دافعيتهم  من  يزيد  وقد  الواقع  على  املعارف  تطبيق  يف  البحث  هذا  يفيدهم  قد  حيث  الطالب   -4

الرياضيات 
5- اجملتمع احمللي فهم من جيين مثرة التعليم اجليد .

فرو�ص البحث : 
        يف ضوء مشكلة البحث احلالية مت صياغة فروض البحث التالية كإجابة حمتملة لتساؤالت البحث :

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة α  =0  .05 بني وجهات نظر معلمات الرياضيات 
حول التحديات اليت تواجه تعليم وتعلم الرياضيات يف جنوب شرق جدة بناء على املرحلة الدراسية.

احلدود الزمانية : مت تطبيق إجراءات البحث احلالية يف شهر ربيع ثاين من العام  1434هـ .
احلدود املكانية : مت تطبيق االستبانة على معلمات الرياضيات مبدارس جنوب شرق حمافظة جدة

 جمتمع البحث وعينته : تكون جمتمع البحث من معلمات  الرياضيات يف مدارس جنوب شرق مدينة جدة 
والبالغ عددهن )  551( معلمة ، ومت اختبار عينة عشوائية تقدر بنسبة  )15 %  ( .

منهج البحث :
       قامت هذه الدراسة على  استخدام املنهج الوصفي  ، ويعد املنهج الوصفي من أكثر املناهج املستخدمة 
يف مثل هذا النوع من الدراسات ، فهو  يهدف إىل الوصول ملعلومات كافية ودقيقة من خالل وصف الظاهرة 
املتبعة  ) اخلرابشة   املنهجية  التفسري والتحليل يف حدود اإلجراءات  ما يتعدى إىل  البحث ، وغالباً  موضوع 
2007 : 69(، ويف إطار ذلك مت مجع املعلومات والبيانات وحتليلها لوصف وحتليل أبرز التحديات اليت تواجهه 
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تعليم وتعلم الرياضيات  من وجهة نظر معلمات الرياضيات يف مدارس جنوب شرق مدينة جدة.

م�سطلحات البحث :
         فرق ) حيىي واملنويف ،2002: 16(  بني التعليم والتعلم وذكرا أن التعلم ما هو إال » عملية نفسية  يتم 

فيها التفاعل بني التلميذ ومادة التعلم حبيث تؤدي إىل تغيريات سلوكية »
          أما التعليم فقسماه إىل قسمني تعليم مقصود وآخر غري مقصود وعرفا التعليم املقصود بأنه » ما حيدث 
داخل املؤسسات الرتبوية مثل املدارس واملعاهد واجلامعات« وذكرا بأنه » اتصال منظم وخمطط له يف شكل 
مقررات ومناهج دراسية ضمن نظام تربوي معني ختططه هيئات مسئولة وينفذه املعلمون – املديرون واملوجهون 
ويتطلب فرتة دراسية معينه » ، أما التعليم غري املقصود فهو » ما حيدث يف املؤسسات االجتماعية كاألسرة 

واملسجد واجملتمع ووسائل اإلعالم املختلفة« .  
       وميكن تعريف التحديات اليت تواجه تعليم وتعلم الرياضيات إجرائيا بأهنا تلك املشكالت اليت حتول 
دون حتقيق الطالبة للمنفعة االجتماعية من جراء تعليم وتعلم الرياضيات ويظهر ذلك من خالل األداة املعدة 

لقياسها .
األدب النظري :

الفرق بني التعليم والتعلم : فرق ) حيىي واملنويف ،2002: 16(  بني التعليم والتعلم وذكرا أن التعلم ما 
هو إال » عملية نفسية  يتم فيها التفاعل بني التلميذ ومادة التعلم حبيث تؤدي إىل تغيريات سلوكية »

    أما التعليم فقسماه إىل قسمني تعليم مقصود وآخر غري مقصود وعرفا التعليم املقصود بأنه » ما حيدث 
داخل املؤسسات الرتبوية مثل املدارس و املعاهد و اجلامعات« وذكرا بأنه » اتصال منظم وخمطط له يف شكل 
مقررات ومناهج دراسية ضمن نظام تربوي معني ختططه هيئات مسئولة وينفذه املعلمون – املديرون واملوجهون 
ويتطلب فرتة دراسية معينه » ، أما التعليم غري املقصود فهو » ما حيدث يف املؤسسات االجتماعية كاألسرة 

واملسجد واجملتمع ووسائل اإلعالم املختلفة » .  
          وميكن تعريف التحديات اليت تواجه تعليم وتعلم الرياضيات إجرائيا بأهنا تلك املشكالت اليت حتول 
دون حتقيق الطالبة للمنفعة االجتماعية من جراء تعليم وتعلم الرياضيات ،ويظهر ذلك من خالل األداة املعدة 

لقياسها .
ماهية الرياضيات :   

الرياضيات أحد املباحث األساسية حمكمة البناء يف املناهج الدراسية جلميع املراحل الدراسية بصفوفها املختلفة، 
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ويطلق عليها البعض ملكة العلوم وبالنسبة لإلنسان العادي الرياضيات واحلساب امسان لشيء واحد ، وقد 
تكونت لدى الكثريين اجتاهات سلبية جتاه الرياضيات ) أبو زينة و عبابنة، 2010: 18-15 (.

أمهية تعلم الرياضيات :
ذكر ) النعواشي 2007م:15-19( أن للرياضيات دور كبري يف أنشطة احلياة املختلفة و ال ميكن ألي فرد أن 
يستغين عن الرياضيات ، فمتطلبات احلياة األساسية من مأكل  ومشرب وملبس ال ميكن توفريها إال باستخدام 

قدر معني من الرياضيات  ، ومن أبرز األمور اليت تربز أمهية الرياضيات .
-  أن دراسة الرياضيات ليست جمرد بناء معارف ،وإمنا يتعداه إىل بناء التفكري.

- الرياضيات لغة العلوم فمعظم العلوم الفيزيائية والكيميائية علوم رياضية .
- طرق االستدالل اليت تستخدم بكثرة يف شىت جماالت البحث والدراسة مل تتأصل ومل حتدد منهجيتها إال عن 

طريق الرياضيات .
- الرياضيات وعلم املنطق ال ينفصالن فاالهتمام بالرياضيات وإكساب املتعلم مهارات التفكري يضفي على 

شخصيته االتزان يف طرح املوضوعات واملوضوعية يف التفكري والدقة يف استخالص النتائج .
- الرياضيات تنمي الثقة واحرتام الذات وتساعد يف تنمية القيم الراقية و االجتاهات السليمة كسعة الصدر 

والصرب والتأين والتنظيم .
- الرياضيات عقل التكنولوجيا ويعترب احلاسب مدين للرياضيات فقد كان للرياضيات دور كبري يف إعداد الربامج 

احلاسوبية .
- التجريد ميزة أساسية يف علم الرياضيات وليست عيباً، واملسائل التجريدية يف الرياضيات عرضة للنزول على 

أرض الواقع .
مكونات علم الرياضيات : 

ذكرت  ) بدر ،2007: 24-27( أن مكونات الرياضيات ثالثة وهي :-
1- املفاهيم : هي املعىن اجملرد ملصطلح ما .

2- التعميمات : وتأيت كتكوين رياضي نتيجة الربط بني املفاهيم .
3- املهارات : يقصد هبا جمموعة من األعمال اليت يقوم هبا املتعلم سواء كان عمال يدوياً مثل رسم شكل ،  

أو عمل إجرائي مثل العمليات احلسابية واجلربية واهلندسية .
مكونات منظومة التدريس:

ذكر ) اخلليفة ،   2007 :79-84( أن  عملية التدريس منظومة تربوية متميزة اخلصائص ، مرتابطة املراحل ، 
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تعمل بصورة متكاملة من أجل حتقيق أهداف تربوية حمددة ، وذكر أن منظومة التدريس مكونة من أربع مكونات 
هي : املعلم ، واملتعلم ، واملنهج ، وبيئة التعلم وفيما يلي احلديث عن كل مكون .

1- املعلم :
      يعد املعلم أهم مكون يف هذه املنظومة السيما يف عصرنا هذا الذي ينظر إىل الرتبية على أهنا عملية 

إجيابية ترمي إىل هتيئة البيئة املناسبة اليت تساعد على تشكيل الشخصية اإلنسانية جبميع جوانبها العقلية 
والنفسية واجلسمية و االجتماعية وفق فلسفة اجملتمع ورؤيته . ) احليله ،1999م : 14(.

2- املتعلم :                
املتعلم هو املستهدف من عملية التعليم وأوضح ) أبو زينة و عبابنة ، 2010: 18(

أن تربية األفراد وتنشئتهم ملواكبة تطورات احلياة املعاصرة تتطلب منهم أن يكونوا مثقفني ثقافة رياضية وأن 
يتصفوا مبا يلي :

- تقدير الرياضيات ومعرفة أمهيتها ، وتكوين اجتاهات إجيابية حنوها ، وذلك من خالل إتاحة الفرصة للتعرف 
على دور الرياضيات عرب التاريخ يف التقدم احلضاري والعلمي لإلنسانية ومسامهتها الفعالة يف تقدم املعرفة يف 

مجيع فروع وجماالت املعرفة اإلنسانية.
- اكتساب الثقة بالنفس وتطوير مقدرة األفراد على فهم املواقف والظروف احمليطة هبم واليت حتتاج منهم أن 

يعيشوا هذه املواقف اليت متثل جوانب عملية يف الرياضيات .
- القدرة على مواجهة املشكالت احلياتية وحلها أو التغلب عليها .

- استخدام اللغة الرياضية يف التواصل مع اآلخرين ويتطلب ذلك تعلم الرموز واإلشارات واملصطلحات الرياضية.
تؤيد  مناقشات  البيانات، واألدلة وتقدمي  الفروض، ومجع  املتمثل يف صياغة  الرياضي  التفكري  القدرة على   -

االستنتاجات.
3-املنهج : 

الكتاب هو أحد مصادر التعلم وليس األساس ،بل ينبغي على املتعلم البحث واإلطالع والتجريب  ، وقد 
 ، املتعلمني  احتياجات  يراعي  وأصبح   ، والتحسني  التطوير  من  األسد  بنصيب  األخرية  السنوات  يف  حظي 
ويساهم يف إثراء معارف املتعلمني وربطها بالواقع وقد حدث هذا بتأثري عدة عوامل ذكرها )  اللقاين وحممد 

،2001( وهي :
- االنفجار املعريف وتزايد سرعة تدفق املعلومات فتظهر مفاهيم جديدة وقوانني خمتلفة عما كان يف السابق .

- الثورة التكنولوجية كاحلاجة إىل التقنيات والتخصصات الدقيقة.
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- ااالنفتاح الثقايف اإلعالمي العاملي .
- تطور الفكر الرتبوي .

لكن يأيت السؤال هل هذا الكتاب يساهم يف جعل املتعلم يقدم شيئا جديدا ؟ 
 ولكي تكون املناهج على قدر من الكفاءة جيب أن ختضع لتقومي مستمر.

4- البيئة:     
عرف ) زيتون ،2005م :216( البيئة  بأهنا )اإلطار الذي يعيش فيه الفرد ويؤثر فيه ،ويتأثر به ، وكلمة البيئة 
لغوياً تعين املنزل وهو كل ما حييط بالفرد أو اجملتمع ويؤثر فيهما ويقال بيئة طبيعية و اجتماعية وأخرى سياسية(.
ولقد اهتم الباحثون مؤخرا بالبيئة من منطلق أن بيئة التعلم اجليدة تؤدي إىل نواتج تعليمية جيدة ، وأسفرت 
البحوث  اليت قامت بدراسة بيئة الفصل أن بيئة الفصل تؤثر على سلوك املتعلم وإجنازاته ، وجيب أن تكون 

مماثلة للواقع ليتمكن املتعلم من تطبيق املعارف بشكل ميكن منه حتقيق منفعة عامة .

اأبرز التحديات يف تعليم وتعلم الريا�سيات 
     يواجه تعليم الرياضيات عدد من التحديات منها ما يكون خمتصاً باملعلم، ومنها ما خيتص باملتعلم ،ومنها 

ما خيص املنهج وأخرى تتعلق بالبيئة املدرسية ،ومن أمثلة هذه التحديات ما يلي :
- فقدان املتعلم للدافعية وذلك جلهله بأمهية الرياضيات.

- اعتقاد املتعلم بأن الرياضيات ماده صعبة .
- تغيريات املناهج املفاجئة واليت مل يسبقها سابق إنذار ،مما أدى إىل ضعف أداء املعلمني وحاجتهم للتأهيل .

- عدم إمكانية تطبيق الرياضيات واعتباره مادة كاملة التجريد .
- عدم مقدرة معلم الرياضيات إلعداد الربجميات املناسبة لكل درس ، إما النشغاله بأعمال أخرى ،أو عدم  

تأهيله إلعدادها .
- عدم وجود بيئة مناسبة لتدريس الرياضيات .

وقد جاءت هذه الدراسة لتوضح أي هذه  يشكل التحدي األكرب.

الدرا�سات ال�سابقة :
       فيما يلي عرض الدراسات السابقة اليت تناولت أبعاد البحث احلايل مع توضيح أوجه الشبة واالختالف 
بني هذا البحث والدراسات السابقة واليت متثل املنطلق األساسي لتوضيح املفاهيم األساسية اليت يتطلبها البحث 

احلايل :
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1- درا�سات هدفت اإىل درا�سة التحديات ب�سفة عامة :
درا�سات عربية : 

درا�سة �سليم 1982م
هدفت إىل التعرف على الصعوبات اليت تواجه التالميذ يف املرحلة الثانوية عند دراستهم ملقررات حساب املثلثات 
ومعرفة أسباهبا  ،وإىل التعرف على املقرتحات اليت قد تسهم يف عالج هذه الصعوبات، واستخدم الباحث 
استبانه خاصة للمدرسني واملوجهني وموجهي الوزارة عن طريق املقابالت الشخصية معهم ،وأجرى اختبارات 
حتصيلية على الطالب هبدف الكشف على الصعوبات اليت تواجههم ، وكان عدد أفراد العينة من الطالب 
400 طالب وطالبة من الصف األول ثانوي ومثلهم من الصف الثاين ثانوي مبحافظيت قنا وأسوان، كما أن 
التدريس  طريقة  إىل  الصعوبات  أسباب  الباحث  وأرجى  الطالب،   مع  واملقابلة  املالحظة  استخدم  الباحث 

،والكتاب ،ونظام االمتحانات ، وكثرة عدد التالميذ ،وقلة الوسائل التعليمية .
درا�سة االإبياري 1982م

لتمارين   حلهم  ثانوي يف  الثاين  الصف  تواجه طالب  اليت  والصعوبات  الشائعة  األخطاء  حتديد  إىل  هدفت 
اهلندسة الفراغية ،وأعد الباحث اختبار تشخيصي يف اهلندسة الفراغية، واستخدم لتحديد الصعوبات اختبار 
عينة  االختبارات على  ( ، وطبقت هذه  العددية  الثالثية –  املكانية  االستقرائية –  االستنباطية –   ( القدرة 
عشوائية من طالب الصف الثاين ثانوي مبحافظة االبتدائية وقوامها) 221( طالب وطالبة ، وقد رتب األخطاء 

حسب شيوعها بالنسبة للصعوبات اليت هلا عالقة باألخطاء وجاء أعالها ارتباط القصور يف القدرة املكانية .
درا�سة الغفيلي 1990م:

مقارنة  ومتت  عقلياً،  املتفوقات  التلميذات  لدى  النفسية  واملشكالت  احلاجات  حتديد  إىل  الدراسة  هدفت 
احلاجات اليت متيز الطفلة السعودية املتفوقة  بالطفلة العادية ، وتوضيح نوع  املشكالت اليت تعاين منها الطفلة 
املتفوقة باملقارنة بالطفلة العادية ،وأجريت الدراسة على عينة  مكونة من  ) 1660( طالبة سعودية يف مرحلة 

الطفولة املتأخرة أعمارهم بني) 10-12( سنة
درا�سة قنديل )1990(

هدفت الدراسة إىل تشخيص الصعوبات اليت تواجه تالميذ الصف السادس باملرحلة اإلبتدائية باململكة العربية 
السعودية أثناء تعلمهم الرياضيات، ومعرفة أسباهبا ، واقرتاح بعض احللول للتغلب عليها والتخفيف من آثارها 
للتعرف على  الكراسات  املعلمني، وحضور احلصص وفحص  الشخصية مع  املقابالت  الباحث  ، واستخدم 
صعوبات تعلمهم ،وطرق التدريس املستخدمة وإعداد اختبار تشخيصي يف حمتوى رياضيات الصف السادس 
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وضبطه ،وطبق الباحث االختبار على عينة ) 180 ( طالب من الصف السادس مبنطقة اجلوف باململكة العربية 
السعودية ،وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج منها يف بعض مواضيع الرياضيات ،وأن هناك عوامل تؤدي هلذه 

الصعوبة منها طرق التدريس ،والوسائل ،وكفاية األمثلة احمللولة يف الكتاب.
دراسة الباقر 1992

هدفت إىل دراسة صعوبات تعلم الكسور االعتيادية ، ووضع مقرتحات العالج لدى تلميذات الصف األول 
اإلعدادي بقطر ،ويف سبيل ذلك قامت الباحثة بإعداد اختبار حتصيلي مكون من )36( مفردة موزعة على 
مثانية جوانب تعلم، وبعد ضبط االختبار وتطبيقه على عينة عشوائية من تلميذات )4(  مدارس بلغت) 308( 
طالبة ، وأدت نتائج الدراسة إىل وجود صعوبات يف تعلم الكسور ، وأرجت الباحثة الصعوبات إىل نقص الفهم 

،وعدم تذكر املعاين، واملفاهيم ،واقرتحت بعض املقرتحات خاصة باحملتوى الدراسي ، وأسلوب التدريس .
درا�سات اأجنبية :

درا�سة مربيو )1983م ( 
اليت ميكن  اإلجراءات  ،واقرتاح  وتعلمها  الرياضيات  تعليم  تؤثر يف  اليت  املشكالت  الدراسة إىل حبث  هدفت 
اختاذها لتحسني مستوى تعليم الرياضيات ،وكانت عينة الدراسة مكونه من )20( مدرسة يف منطقة كيجومو 
واملقابلة  االستفتاء  ،واستخدم  باملنطقة  الرياضيات  مادة  ومعلمي  األوائل  املعلمني  من  العينة  هذه  ،وتكونت 
للمعلمني األوائل واملعلمني، واستنتج من هذه الدراسة جمموعة من التحديات ومنها تغريات املناهج دون إعطاء 
الرياضيات ،وأرجى وجود  املتخصصني يف  املعلمني  احلاد يف  ،والنقص  والتعلم  للتعليم  إرشادات ومواد كافية 
النفسي لدى  املعلمني على تدريب ،إضافة إىل اجلانب  ضعف لدى طالب املرحلة االبتدائية لعدم حصول 

الطالب واعتقادهم بأن الرياضيات صعبة .
درا�سة دوروثي Dorothy1999م

     هدفت الدراسة إىل حتديد العوائق اليت تواجه الطالبات املتفوقات يف الرياضيات والعلوم ،وتوضح هذه 
الدراسة الفروق بني اجلنسني يف اختبار تقييم الرياضيات SAT-M للطلبة املتفوقني أكادمييا ،وأسباب هذه 
الفروق ،ويتضح من هذه الدراسة أن استخدام اختبار التقييم الرياضي عن اختبار الطلبة املتفوقني ينتج عنه فروق 
بالنسبة للنقاط بني الذكور واإلناث ،وحتاول الدراسة استطالع العوامل اليت تؤدي إىل هذه الفروق ،مع طرح 
احللول املمكنة هلا، ومن هذه العوامل أن اختبار التقييم متحيز ضد اإلناث ،ويرجع السبب إىل مقدرة الذكور 
على حل املسائل الرياضية مبرونة ، وأن الذكور يأخذون دروساً أكثر صعوبة من اإلناث  يف مادة الرياضيات 

،إضافة إىل أن توقعات أولياء األمور جتاه اإلناث أقل منها جتاه الذكور .
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2-  درا�سات اهتمت بدرا�سة اأحد مكونات منظومة التعليم :
درا�سات عربية :

درا�سة ال�سيخي 2000 م
هدفت الدراسة إىل استقصاء أثر ارتباط حمتوى الرياضيات حبياة الطالب اليومية على حتصيلهم يف الرياضيات 

وعلى اجتاههم حنوها من خالل اإلجابة على السؤالني التاليني :
_ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط حتصيل الطالب الذين درسوا احملتوى العادي اجملرد كما هو 

بالكتاب املقرر وبني متوسط حتصيل الطالب الذين درسوا احملتوى مرتبطا حبياة الطالب اليومية.
درا�سة الغامدي 2001م

هدفت إىل معرفه فاعلية اسرتاتيجييت التعلم التعاوين وحل املشكالت يف تنمية التحصيل ومهارات التفكري العليا 
يف الرياضيات واالجتاه حنوها لدى طالبات الصف الثاين متوسط مبدينة الرياض  ،وهدفت الدراسة إىل تصميم 
ثالث اسرتاتيجيات ) إسرتاتيجية التعليم التعاوين ، حل املشكالت ، التعليم التعاوين مدجمة مع حل املشكالت 
( ،ومت استقصاء فاعلية كل إسرتاتيجية من االسرتاتيجيات السابقة يف حتصيل طالبات الصف الثاين متوسط 
مبدينة الرياض وتكونت العينة من طالبات أربعة فصول ثالثة منها جتريبية والفصل الرابع ضابطة ، وتوصلت 
الدراسة إىل أنه توجد فروق  دالة إحصائيا بني متوسطات درجات الطالبات يف اجملموعة التجريبية الاليت درسن 
التعاوين مدمج مع حل املشكالت يف  التعاوين ،وحل املشكالت ، والتعليم  التعليم  باستخدام اسرتاتيجيات 

مقياس االجتاه حنو الرياضيات .
دراسات أجنبية :

درا�سة جرينيز Greenes 1981م 
هدفت الدراسة إىل حتديد الطالب املتفوق يف الرياضيات ،ومن خالل الدراسة مت عرض أربعة أسباب رئيسية 

لالهتمام بتحديد املتفوقني يف الرياضيات :
1- سعي الربامج احلديثة إىل تلبية حاجات الطالب املتفوق والعادي.

2- أن تدريس الرياضيات بدأ يركز على مركزية حل املسائل يف املناهج.
3- السعي إىل توفري خربات يف حل املسائل منبثق من صفوف املتفوقني.

الطالب  التعرف على  اآلن أكدت على ضرورة  اجلميع  يواجهها  اليت  التكنولوجية  التحديات  أن بعض   -4
املتفوقني .

كما مت عرض أبرز مسات املتفوقني يف الرياضيات .
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درا�سة هيد Heid 1983م 
هدفت الدراسة إىل تقدمي لسمات الطلبة املتفوقني رياضيا وحاجاهتم اخلاصة ومت من خالل الدراسة استعراض 
التفاعل  على  القدرة   ، املنطقي  والتحليل  التفكري  سرعة  وهي  الرياضيات  يف  املتفوقني  الطالب  ألهم مسات 
املسائل  امللل عند  احللول ،و عدم  الوصول على أسهل  العمل على   ، التفكري  ، مرونة  بتجريد  األفكار  مع 
الرياضية، وهل الربامج املقدمة تراعي هذه السمات هلؤالء الطالب  ، كما مت من خالل الدراسة استعراض أهم 
حاجات الطالب املتفوقني يف الرياضيات ،وهي حاجتهم ألن تكون املناهج أكثر مرونة وعمق لتناسب قدراهتم 

،باإلضافة إىل تشجيع املعلمني ،ألن هذا االهتمام يهيئ للطالب املتفوق تعميق معرفته وقدرته الرياضية .
التعليق على الدراسات السابقة :

1- تتشابه هذه الدراسة مع دراسة مربيو  يف دراسة التحديات اليت تواجه تعليم وتعلم الرياضيات بصفة عامة .
2- اختلفت هذه الدراسة عن دراسة كال من جرينيز و هيد و ديثرويب بكوهنا ال ختتص بفئة معينة كاملتفوقني 

دراسيا .
3- جاءت بعض الدراسات لدراسة حمور واحد من حماور هذا البحث كما هو يف دراسة الشيخي والغامدي. 

4- اختلفت هذه الدراسة عن مجيع الدراسات السابقة يف أداة  ومنهج البحث.

اأداة جمع البيانات :
يف سبيل احلصول على املعلومات الالزمة من مفردات العينة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة، صممت الباحثة 
استبانة واعتمدت الباحثة عليها كأداة أساسية جلمع البيانات املطلوبة لدعم الدراسة النظرية باجلانب التطبيقي 
لإلجابة على تساؤالهتا وحتقيق أهدافها ، وقد اعتمدت الباحثة يف بناء االستبانة على األدب النظري للدراسة 
والدراسات السابقة واالسرتشاد ببعض األدوات املوجودة يف اجملال،وقد مت تصميم االستبانة حبيث حتتوي على 

جمموعة من األسئلة اليت تدعم موضوع الدراسة من خالل عالقتها املباشرة بأهداف الدراسة وتساؤالهتا.
وتتكون االستبانة من األجزاء التالية:

اجلزء األول: وحيتوي على أسئلة ختتص باملعلومات الشخصية وهي:
املؤهل التعليمي – املرحلة الدراسية – سنوات اخلربة

اجلزء الثاين: ويشتمل على أداة الدراسة اليت تتعلق بالتحديات اليت تواجه تعليم وتعلم الرياضيات  وتتكون من 
أربعة حماور :

احملور األول : التحديات اليت تواجه تعليم الرياضيات من قبل الطالبة ويشتمل على) 7 ( فقرات.
احملور الثاين : التحديات اليت تواجه تعليم الرياضيات من قبل املعلمة ويشتمل على) 8 ( فقرات.
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احملور الثالث : التحديات اليت تواجه تعليم الرياضيات من قبل الكتاب املدرسي ويشتمل على) 7 ( فقرات.
احملور الرابع : التحديات اليت تواجه تعليم الرياضيات من قبل البيئة املدرسية  ويشتمل على  )  8 ( فقرات.

وقد استخدمت الباحثة أسلوب ليكرت )Likert( ثالثي التدرج )مرتفع – متوسط - منخفض( ، وذلك 
لقياس التحديات اليت تواجه تعليم وتعلم الرياضيات من وجهة نظر معلمات الرياضيات يف جنوب شرق جدة.

صدق األداة :
 ،)Face validity( اعتمدت الباحثة للتحقق من صدق األداة على طريقتني األوىل وتسمى الصدق الظاهري 
االتساق  وتسمى  الثانية  أما  اجملال،  يف  اخلرباء  املتخصصني  من  على جمموعة  األداة  عرض  على  تعتمد  اليت 
الداخلي )Internal Consistency( وتقوم على حساب معامل االرتباط بني كل وحدة من وحدات األداة، 
واألداة ككل، وفيما يلي اخلطوات اليت اتبعتها الباحثة للتحقق من صدق األداة طبقا لكل طريقة من الطريقتني:

اأواًل : ال�سدق الظاهري :  
بعد بناء االستبانة مت عرضها يف صورهتا األولية على جمموعة من أساتذة جامعة امللك عبدالعزيز جبدة  )وعددهم 

ستة أساتذة( لتحكيم االستبانة هبدف التأكد من صدق حمتوى االستبانة من حيث :
- مالئمة العبارات املستخدمة ومدى صالحيتها لقياس ما صيغت االستبانة من أجله.

- التأكد من مشول أسئلة وفقرات االستبانة وتغطيتها مجيع نقاط الدراسة.
- التأكد من سالمة صياغة أسئلة وفقرات االستبانة و وضوحها وعدم تكرارها.

     ويف ضوء التوجيهات اليت أبداها السادة احملكمون قامت الباحثة بإجراء التعديالت اليت اتفق عليها أكثر من 
) 85%( من احملكمني سواء بتعديل الصياغة أو حذف بعض الفقرات، حىت مت احلصول على الصورة النهائية 
لالستبانه ، وهبذا أصبحت االستبانة بعد إجراء الصدق الظاهري يف صورهتا النهائية مكونة من  )30(  فقرة  

موزعة على أربعة حماور . 

ثانيًا : االت�ساق الداخلي : 
نظراً ألن الثبات يف أدبيات القياس يعين اتساق االختبار مع نفسه يف قياس اجلانب الذي بين لقياسه، أي إنه 
يدل على مدى اتساق الدرجات يف حالة تكرار التجربة، لذلك يعتمد الثبات – يف إحدى طرقه – عن طريق 
التحقق من االتساق الداخلي لألداة على حساب معامل ارتباط درجة احملور أو البعد بالدرجة الكلية لالختبار. 
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جدول )1(
معامل االرتباط بني درجة كل حمور والدرجة الكلية لال�ستبانه

معامل الرتباطاملحور
0.736*حتديات من قبل  الطالبة
0.623*حتديات من قبل املعلمة

0.631*حتديات من قبل الكتاب املدر�سي
0.464*حتديات من قبل البيئة املدر�سية

* ذو داللة عند مستوى 0.05
      كما يتضح من اجلدول السابق فإن قيم معامالت االرتباط بني درجة احملور والدرجة الكلية لالستبانة 
اليت ينتمي إليها احملور هي قيم عالية ، حيث ترتاوح قيم معامالت االرتباط للمحاور بالدرجة الكلية ما بني 
)0.464( و )0.736( مما يعين وجود درجة عالية من االتساق الداخلي مبا يعكس درجة عالية من الصدق 

لفقرات االستبانة.
ثالثا:صدق االتساق الداخلي للعبارات :

   وملعرفة صدق اتساق الفقرات مع الدرجة الكلية ، قامت الباحثة حبساب معامل ارتباط بريسون بني درجة  
كل بند مع احملور الذي ينتمي إليه وكانت النتائج كالتايل:
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ثالثا:�سدق االت�ساق الداخلي للعبارات :
   وملعرفة صدق اتساق الفقرات مع الدرجة الكلية ، قامت الباحثة حبساب معامل ارتباط بريسون بني درجة  

كل بند مع احملور الذي ينتمي إليه وكانت النتائج كالتايل:
جدول رقم )2(

معامل االرتباط بني درجة  كل بند والدرجة الكلية للمحور الذي ينتمي اإليه
رقم 

العبارة
معامل 
معامل الرتباطرقم العبارةمعامل الرتباطرقم العبارةالرتباط

1*0.65011*0.69221*0.635
2*0.75412*0.48022*0.516
3*0.74613*0.36523*0.454
4*0.53214*0.52924*0.388
5*0.70415*0.37825*0.704
6*0.66316*0.57126*0.681
7*0.67317*0.46427*0.522
8*0.31818*0.52628*0.465
9*0.54819*0.48429*0.552

10*0.61020*0.62930*0.414
* ذو داللة  عند مستوى 0.05

  ويالحظ من اجلدول )2( أن مجيع معامالت االرتباطات جلميع العبارات موجبة اإلشارة ودالة إحصائياً عند 
اتساق  بصدق  العبارات مجيعها  متتع  إيل  يشري  مما  بني )0.754-0.365(،  وتراوحت   ،)0.05( مستوى 

داخلي جيد مع البعد املمثل هلا.
ثبات األداة :

ألفا كرونباخ )Cronbach Alpha( ويوضح  الباحثة معادلة        للتحقق من ثبات االستبانة استخدمت 
اجلدول التايل معامالت الثبات الناجتة باستخدام هذه املعادلة.
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جدول رقم )3(
معامالت ثبات اأداة الدرا�سة طبقًا ملحاورها املختلفة

معامل األفا كرونباخعدد العباراتاملحور

70.777حتديات من قبل  الطالبة

80.852حتديات من قبل املعلمة

70.691حتديات من قبل الكتاب املدر�سي

80.832حتديات من قبل البيئة املدر�سية

300.912ال�ستبانة ككل

كما يتضح من اجلدول السابق فإن قيم معامالت الثبات مجيعها قيم عالية حيث تراوحت قيم معامالت الثبات 
يف االستبانة بني )0.691-0.852( ،وبلغ معامل الثبات الكلي لالستبانه )0.912(،  وتشري هذه القيم 

العالية من معامالت الثبات إىل صالحية االستبانة للتطبيق وإمكانية اإلعتماد على نتائجها والوثوق هبا.
تطبيق االستبانة وإجراءاهتا:

1- بلغ عدد معلمات الرياضيات يف جنوب شرق جدة الاليت مت توزيع االستبانة عليهن )83( معلمة.
2- استغرق توزيع كامل االستبانات واإلجابة عليها )3( أيام.

وغري صاحل  تالفاً  يعد  أن  بعضها ميكن  أن  الباحثة  اليت مت مجعها، وجدت  االستبانات  قراءة مجيع  بعد   -3
للدراسة إما: 

أ( ألن البيانات الشخصية غري مذكورة مطلقاً أو ناقصة.
ب( أو ألن اإلجابة كانت على منط واحد، فلم تتغري.

ج( أو ألن اإلجابة متناقضة فتجد أكثر من عالمة على بند واحد.
د( أو ألن اإلجابة غري كاملة لالستبانه كلها بنسبة %50 .

هـ( أو ألن بعضهن تركن اإلجابة على االستبانة فلم جينب على أي بند فيها.
فأصبحت االستبانات الصاحلة للدراسة 60 استبانة.

األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث:
مث  االستبانات.  من  البيانات  لتفريغ   )Excel( االلكرتونية  اجلداول  برنامج  باستخدام  الباحثة  قامت        
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احلزم  برنامج  باستخدام  البيانات وحتليلها  إدخال  ذلك مت  وبعد  التفريغ.  والتحقق من صحة  مراجعتها  متت 
اإلحصائية للعلوم االجتماعية »Statistical Package for Social Science » و اليت يرمز هلا اختصاراً بالرمز 

)SPSS(،ومن مث قامت الباحثة باستخدام األساليب اإلحصائية التالية :
- التكرارات والنسب املئوية لوصف جمتمع الدراسة بالنسبة للمعلومات األولية.

- املتوسط احلسايب وذلك حلساب القيمة اليت يعطيهــا أفراد جمتمــع الدراسة لكل عبارة  من عبارات احملور.
- االحنرافات املعيارية للتعرف على التباين يف استجابات أفراد العينة على كل عبارة من عبارات االستبانة.

- معامل بريسون لالرتباط اخلطي Pearson›s Linear Correlation Coefficient ويستخدم هذا االختبار 
للتحقق من وجود عالقة ارتباطية خطية بني كل عبارة من عبارات االستبانة واحملور الذي تنتمي إليه العبارة.

التباين األحادي ) One Way ANOVA ( للتعرف على ما إذا كانت هنالك  - اختبار ) ف ( حتليل 
فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات مفردات عينة الدراسة حنو حماور الدراسة باختالف متغرياهتم الشخصية 

والوظيفية اليت تنقسم إىل أكثر من فئتني .
- اختبار شيفيه )Scheffe( للتعرف على اجتاه صاحل الفروق حنو أي فئة من فئات املتغريات اليت تنقسم إىل 

أكثر من فئتني وذلك إذا مابني اختبار حتليل التباين األحادي وجود فروق بني فئات هذه املتغريات.
- املتوسط املرجح حيث يتم حساب القيم )األوزان( كما يف اجلدول )4- أ( ،مث يتم حتديد االجتاه ملقياس 

ليكرت الثالثي Likert Scale كما يف اجلدول )4- ب(.
جدول )4- اأ( ح�ساب القيم )االأوزان(

الوزنمدى املوافقة

1منخف�ض
2مت��سط

3مرتفع
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جدول )4- ب(
حتديد االجتاه ملقيا�ص ليكرت الثالثي

مدى املوافقةاملتو�صط املرجح

منخف�ضمن 1 اإىل 1.66
مت��سطمن 1.67 اإىل 2.33
مرتفعمن 2.34 اإىل 3.00

نتائج الدرا�سة وتف�سريها :
 لعل أول ما ميكن البدء به بعد تفريغ البيانات الواردة يف قوائم االستبيان املستلمة من عينة البحث. ومن خالل 
استخدام األساليب اإلحصائية املختلفة هو وصف عينة الدراسة. وحتديد طبيعتها من خالل املعلومات العامة 
اليت تضمنتها االستبانة . واليت متكن من تصنيف أفراد عينة البحث حسب املؤهل التعليمي ، املرحلة الدراسية 

، سنوات اخلربة ، وذلك على النحو التايل :

املوؤهل التعليمي:
يالحظ من اجلدول )5( أن معظم أفراد عينة البحث من معلمات الرياضيات جبنوب شرق مدينة جدة هن 
من احلاصالت على البكالوريوس حيث بلغت نسبتهن 81.7% ، وبلغت نسبة احلاصالت على دبلوم معهد 

املعلمات 15.0% ،يف حني بلغت نسبة احلاصالت على دبلوم عايل %3.3.
جدول )5( 

توزيع اأفراد العينة ح�سب املوؤهل التعليمي
الن�صبة املئوية %العدداملوؤهل التعليمي

915.0دبل�م معهد معلمات
4981.7بكال�ري��ض
23.3دبل�م عايل

100.0٪60املجم�ع
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شكل 1
املرحلة الدراسية: يالحظ من اجلدول )6( أن معظم أفراد عينة البحث من معلمات الرياضيات جبنوب شرق 
مدينة جدة هن من معلمات املرحلة اإلبتدائية حيث بلغت نسبتهن 41.7%، وبلغت نسبة معلمات املرحلة 

الثانوية 30.0% ،يف حني بلغت نسبة معلمات املرحلة املتوسطة %28.3.
جدول )6(  

 توزيع اأفراد العينة ح�سب املرحلة الدرا�سية
الن�صبة املئوية %العدداملرحلة الدرا�صية

2541.7ابتدائي
1728.3مت��سط
1830.0ثان�ي

100.0٪60املجم�ع

شكل2
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�سنوات اخلربة:
يالحظ من اجلدول )7( أن معظم أفراد عينة البحث من معلمات الرياضيات جبنوب شرق مدينة جدة سنوات 
خربهتم تنتمي للفئة من 11 إىل 15 سنة حيث بلغت نسبتهن 33.3%، وبلغت نسبة من تنتمي سنوات 
خربهتن للفئة من 16 إىل 20 سنة 31.7% ، ونسبة من تنتمي سنوات خربهتن للفئة من 1 إىل 5 سنوات 
18.3% ، ونسبة من تنتمي سنوات خربهتن للفئة 21 سنة فأكثر 13.3%، يف حني بلغت نسبة من تنتمي 

سنوات خربهتن للفئة من 6 إىل 10 سنوات %3.3.
جدول )7(

 توزيع اأفراد العينة ح�سب �سنوات اخلربة

الن�صبة املئوية %العدد�صنوات اخلربة

1118.3من 1 اإىل  5 �سن�ات
23.3من 6 اإىل 10 �سن�ات
2033.3من 11 اإىل 15 �سنة
1931.7من 16 اإىل 20 �سنة

21813.3 �سنة فاأكرث
100.0%60املجموع

شكل3
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اأ�سئلة البحث :
لقد مت حتليل نتائج الدراسة وفقا ألسئلتها ، وذلك بعرض كل سؤال،  مث اإلجابة عليه على النحو التايل:

السؤال األول: ما هي أبرز التحديات اليت تواجه تعليم وتعلم الرياضيات من وجهة نظر املعلمات ؟
لإلجابة على السؤال األول مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حملاور الدراسة )الطالبة، املعلمة، 

الكتاب املدرسي، البيئة املدرسية( ،  ويبني اجلدول )8( املتوسطات احلسابية لتلك احملاور.

جدول )8( 
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب للتحديات التي تواجه تعليم وتعلم 

الريا�سيات وجهة نظر املعلمات

املتو�صط املحورم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الرتتيب
درجة 
املوافقة

مت��سط2.280.4192حتديات من قبل الطالبة1
مت��سط1.830.2814حتديات من قبل املعلمة2
مت��سط1.960.3613حتديات من قبل الكتاب املدر�سي3

مرتفع2.730.2751حتديات من قبل البيئة املدر�سية
التحديات التي ت�اجه تعليم �تعلم 

الريا�سيات
مت��سط

يتبني من اجلدول )8( أن املتوسطات احلسابية حملاور التحديات اليت تواجه تعليم وتعلم الرياضيات وجهة نظر 
املعلمات تراوحت مابني )1.83-2.73( ، وبالنسبة لوجود حتديات تواجه تعليم وتعلم الرياضيات من وجهة 

نظر معلمات الرياضيات يف جنوب شرق جدة ، فقد بلغ املتوسط احلسايب له )2.21( .
ويتبني من اجلدول )8( أن حمور التحديات من قبل البيئة املدرسية كان األعلى حيث بلغ املتوسط احلسايب 
)2.73( بدرجة »مرتفع« باحنراف معياري وقدره )0.275( ، يليه حمور التحديات من قبل الطالبة والذي بلغ 
متوسطه احلسايب )2.28( بدرجة »متوسط« باحنراف معياري وقدره )0.419( ، مث حمور التحديات من قبل 
الكتاب املدرسي والذي بلغ متوسطه احلسايب )1.96( بدرجة »متوسط« باحنراف معياري وقدره )0.361( 
ويف املرتبة األخرية التحديات من قبل املعلمة والذي بلغ متوسطه احلسايب )1.83( بدرجة »متوسط« باحنراف 

معياري وقدره )0.281(.  
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احلسابية  املتوسطات  حساب  مت  الرياضيات  وتعلم  تعليم  تواجه  اليت  التحديات  أبرز  حتديد  أجل  ومن     
واالحنرافات املعيارية لعبارات كل حمور.

1-التحديات اليت تواجه تعليم وتعلم الرياضيات من قبل الطالبة:
     قامت الباحثة بتخصيص )7( عبارات لقياس آراء أفراد عينة الدراسة حول التحديات اليت تواجه تعليم وتعلم 

الرياضيات من قبل الطالبة ، وفيما يلي عرض نتائج إجابات أفراد العينة حول املوافقة على هذه التحديات:
جدول )9( 

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب لعبارات التحديات التي تواجه تعليم 
وتعلم الريا�سيات من قبل الطالبة

املتو�صط العبارةم
احل�صابي

النحراف 
درجة املوافقةالرتتيباملعياري

مت��سط1.750.6805تدرك الطالبة اأهمية درا�سة الريا�سيات1
مرتفع2.580.5301تعتقد الطالبة اأن الريا�سيات مادة �سعبة2
مت��سط1.750.6006متيل الطالبة نح� درا�سة الريا�سيات3

ت�ستقبل الطالبة در��ض الريا�سيات كم�سلمات 4
مت��سط2.030.6633غري قابلة للنقا�ض

تعاين الطالبات من �سعف يف املعارف الأ�سا�سية 5
مرتفع2.380.6132ال�سابقة يف الريا�سيات

متتلك الطالبات القدرة على تط�ير املفاهيم 6
منخف�ض1.630.5817ب�سفة م�ستمرة

حتر�ض الطالبة على اإكت�ساب مهارات تفكري 7
مت��سط1.900.7064عليا

يتبني من اجلدول )9( أن فقرات حمور التحديات اليت تواجه تعليم وتعلم الرياضيات من قبل الطالبة من وجهة 
نظر معلمات الرياضيات يف جنوب شرق جدة حازت على متوسطات حسابية تقع مابني )2.58-1.63( 
، وكان أعلى تقدير للفقرة )تعتقد الطالبة أن الرياضيات مادة صعبة ، وحازت على متوسط حسايب2.58( 
،أما العبارات األخرى اليت حصلت على متوسطات أقل مع بعض التباين يف درجات املوافقة فتشمل : »تعاين 
الرياضيات  دروس  الطالبة  »تستقبل   ، )م=2.38(  السابقة«  األساسية  املعارف  يف  ضعف  من  الطالبات 
كمسلمات غري قابلة للنقاش« )م=2.03( ، »حترص الطالبة على اكتساب مهارات تفكري عليا« )م=1.90( 
،  »تدرك الطالبة أمهية دراسة الرياضيات« و »متيل الطالبة حنو دراسة الرياضيات« )م=1.75( لكل منهما.

وكان أقل تقدير للفقرة )متتلك الطالبات القدرة على تطوير املفاهيم بصفة مستمرة ، وحازت على متوسط 
حسايب1.63(.
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2-التحديات اليت تواجه تعليم وتعلم الرياضيات من قبل املعلمة:
تواجه  اليت  التحديات  الدراسة حول  عينة  أفراد  آراء  لقياس  عبارات   )8( بتخصيص  الباحثة  قامت        
تعليم وتعلم الرياضيات من قبل املعلمة ، وفيما يلي عرض نتائج إجابات أفراد العينة حول املوافقة على هذه 

التحديات:
    جدول )10( 

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب لعبارات التحديات التي تواجه تعليم 
وتعلم الريا�سيات من قبل املعلمة

املتو�صط العبارةم
احل�صابي

النحراف 
درجة الرتتيباملعياري

املوافقة

اأ�ستفيد من طاقات الطالبات يف التخطيط للدر��ض قبل 1
مت��سط1.970.6106تقدميها

مت��سط2.330.5425اأج�سد املفاهيم الريا�سية ب��سائل جذابة قريبة من ال�اقع2
مرتفع2.380.5244اأناق�ض طالباتي لفتح اآفاق التفكري3
مرتفع2.520.5963اأقدم الريا�سيات كاأ�سا�ض للعل�م الأخرى4
مت��سط1.850.7558لدي القناعة بعدم جد�ى بع�ض در��ض الريا�سيات 5

تعيقني كرثة املهام عن اإعداد الربجميات �ال��سائل املنا�سبة 6
مرتفع2.570.5632للدر��ض   

مرتفع2.580.5611اأقدم احل�افز للطالبة التي تطبق املفاهيم الريا�سية 7
مت��سط1.970.7127اأحر�ض على م�ساركة طالباتي يف امل�سابقات الد�لية 8

املعلمة من  الرياضيات من قبل  تعليم وتعلم  اليت تواجه  التحديات  يتبني من اجلدول )10( أن فقرات حمور 
وجهة نظر معلمات الرياضيات يف جنوب شرق جدة حازت على متوسطات حسابية تقع مابني )1.85-
2.58( ،وكان أعلى تقدير للفقرة )أقدم احلوافز للطالبة اليت تطبق املفاهيم الرياضية، وحازت على متوسط 
حسايب2.58( ، أما العبارات األخرى اليت حصلت على متوسطات أقل مع بعض التباين يف درجات املوافقة 
فتشمل : »تعيقين كثرة املهام عن إعداد الربجميات والوسائل املناسبة للدروس« )م=2.57( ، »أقدم الرياضيات 
كأساس للعلوم األخرى » )م=2.52( ، »أناقش طالبايت لفتح آفاق التفكري« )م=2.38( ،  »أجسد املفاهيم 
الرياضية بوسائل جذابة قريبة من الواقع« )م=2.33( ، »أستفيد من طاقات الطالبات يف التخطيط للدروس 

قبل تقدميها« و »أحرص على مشاركة طالبايت يف املسابقات الدولية« )م=1.97( لكل منهما.
متوسط  على  وحازت   ، الرياضيات  دروس  بعض  جدوى  بعدم  القناعة  )لدي  للفقرة  تقدير  أقل  وكان    

حسايب1.85(.
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3-التحديات اليت تواجه تعليم وتعلم الرياضيات من قبل الكتاب املدرسي:
     قامت الباحثة بتخصيص )7( عبارات لقياس آراء أفراد عينة الدراسة حول التحديات اليت تواجه تعليم 
وتعلم الرياضيات من قبل الكتاب املدرسي ، وفيما يلي عرض نتائج إجابات أفراد العينة حول املوافقة على 

هذه التحديات. 
جدول )11( 

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب لعبارات التحديات التي تواجه تعليم 
وتعلم الريا�سيات من قبل الكتاب املدر�سي

املت��سط العبارةم
احل�سابي

النحراف 
درجة الرتتيباملعياري

امل�افقة

مرتفع2.350.6592يتنا�سب حمت�ى الكتاب مع املرحلة العمرية1

يتنا�سب حمت�ى الكتاب مع ال�قت املخ�س�ض 2
منخف�ض1.470.6237لتدري�سه

مت��سط2.000.6895يت�سمن الكتاب بع�ض الدر��ض العملية /التجارب3

يز�د كتاب املعلم باأ�سئلة تق�ميية تختلف عن 4
مت��سط2.130.6763اأ�سئلة كتاب الطالب

يز�د كتاب املعلم مبعينات  )برجميات / حقائب 5
مت��سط1.820.7706( م�ساندة يف تدري�ض املادة

يحت�ي دليل املعلم على القدر الكايف من 6
مرتفع2.420.5911الأن�سطة الإ�سافية

مت��سط2.100.6024يقبل حمت�ى الكتاب التطبيق على ال�اقع7

يتبني من اجلدول )11( أن فقرات حمور التحديات اليت تواجه تعليم وتعلم الرياضيات من قبل الكتاب املدرسي 
من وجهة نظر معلمات الرياضيات يف جنوب شرق جدة حازت على متوسطات حسابية تقع مابني )1.47-
2.42( ، وكان أعلى تقدير للفقرة )حيتوي دليل املعلم على القدر الكايف من األنشطة اإلضافية، وحازت على 
متوسط حسايب2.42( ، أما العبارات األخرى اليت حصلت على متوسطات أقل مع بعض التباين يف درجات 
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املوافقة فتشمل: »يتناسب حمتوى الكتاب مع املرحلة العمرية« )م=2.35( ، »يزود كتاب املعلم بأسئلة تقوميية 
ختتلف عن أسئلة كتاب الطالب« )م=2.13( ، »يقبل حمتوى الكتاب التطبيق على الواقع« )م=2.10( ، 
»يتضمن الكتاب بعض الدروس العملية /التجارب« )م=2.00( ، »يزود كتاب املعلم مبعينات  )برجميات / 

حقائب ( مساندة يف تدريس املادة« )م=1.82(.
متوسط  على  وحازت  لتدريسه،  املخصص  الوقت  مع  الكتاب  حمتوى  )يتناسب  للفقرة  تقدير  أقل  وكان 

حسايب1.47(.
4-التحديات اليت تواجه تعليم وتعلم الرياضيات من قبل البيئة املدرسية:

        قامت الباحثة بتخصيص )8( عبارات لقياس آراء أفراد عينة الدراسة حول التحديات اليت تواجه تعليم 
وتعلم الرياضيات من قبل البيئة املدرسية، وفيما يلي عرض نتائج إجابات أفراد العينة حول املوافقة على هذه 

التحديات.
جدول )12( 

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب لعبارات التحديات التي تواجه تعليم 
وتعلم الريا�سيات من قبل البيئة املدر�سية

املت��سط العبارةم
احل�سابي

النحراف 
درجة امل�افقةالرتتيباملعياري

منخف�ض1.130.4685يت�فر معمل خا�ض �ثابت ملادة الريا�سيات 2

تت�فر ال��سائل التعليمية الأ�سا�سية ) �سبكات / 3
منخف�ض1.580.7662اأد�ات هند�سية ( لتدري�ض املادة

تت�فر ال��سائل التعليمية امل�ساندة ) حقائب / 4
منخف�ض1.130.3896برجميات ( لتدري�ض مادة الريا�سيات

منخف�ض1.280.5554تت�فر مراجع متعلقة  بتدري�ض مادة الريا�سيات5

منخف�ض1.130.5037تت�فر اأجهزة حا�س�ب خا�سة مبعلم الريا�سيات6

ت�ساند اإدارة املدر�سة الطالب يف تطبيق 7
منخف�ض1.470.6763الريا�سيات على ال�اقع

ي�جد معلم م�ساعد لإعداد الربجميات �ال��سائل 8
منخف�ض1.050.2878لكل در�ض
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يتبني من اجلدول )12( أن فقرات حمور التحديات اليت تواجه تعليم وتعلم الرياضيات من قبل البيئة املدرسية 
من وجهة نظر معلمات الرياضيات يف جنوب شرق جدة حازت على متوسطات حسابية تقع مابني )1.05-
2.58( ، وكان أعلى تقدير للفقرة )توجد كثافة طالبية داخل الفصول ، وحازت على متوسط حسايب2.58( 
 : فتشمل  املوافقة  درجات  التباين يف  بعض  مع  أقل  متوسطات  على  اليت حصلت  األخرى  العبارات  أما   ،
املادة« )م=1.58( ، »تساند  لتدريس  أدوات هندسية (  التعليمية األساسية ) شبكات /  الوسائل  »تتوفر 
إدارة املدرسة الطالب يف تطبيق الرياضيات على الواقع« )م=1.47( ، »تتوفر مراجع متعلقة بتدريس مادة 
الرياضيات« )م=1.28( ، »يتوفر معمل خاص وثابت ملادة الرياضيات« و »تتوفر أجهزة حاسوب خاصة 

مبعلم الرياضيات« )م=1.13( لكل منهما.
  وكان أقل تقدير للفقرة )يوجد معلم مساعد إلعداد الربجميات والوسائل لكل درس ، وحازت على متوسط 
حسايب1.05(.  وقد تعزى هذه النتيجة إىل تطور املناهج املدرسية مما أدى إىل خفض التحديات من جهة 
املناهج الدراسية  ، وقد يعزى أيضا إىل نيل املتعلم لكثري من احلقوق يف اآلونه األخرية ، يف الوقت الذي مل 

تتحسن فيه البيئة التعليمية .
السؤال الثاين: هل ختتلف وجهات نظر املعلمات حول التحديات اليت تواجه تعليم الرياضيات تبعاً ملتغري املرحلة 

الدراسية ؟
  للتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بإجراء اختبار )التباين( لتحديد داللة الفروق حول التحديات 

اليت تواجه تعليم الرياضيات تبعاً ملتغري املرحلة الدراسية وكانت النتائج كالتايل :
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جدول )13(
نتائج حتليل التباين لداللة الفروق حول التحديات التي تواجه تعليم الريا�سيات تبعا ملتغري 

املرحلة الدرا�سية
املرحلة املحور

املتو�صط العددالدرا�صية
احل�صابي

النحراف 
الدللة قيمة (ف)املعياري

الإح�صائية
حتديات من قبل 

252.130.38811.1330.000ابتدائيالطالبة

172.630.361مت��سط

182.170.322ثان�ي

251.840.2880.1930.825ابتدائيحتديات من قبل املعلمة

171.800.348مت��سط

181.860.201ثان�ي
حتديات من قبل 
251.850.3772.3970.100ابتدائيالكتاب املدر�سي

171.980.353مت��سط

182.090.314ثان�ي
حتديات من قبل البيئة 

252.690.2770.6870.507ابتدائياملدر�سية

172.790.249مت��سط

182.720.299ثان�ي

252.130.1873.6500.032ابتدائيالتحديات ب�سفة عامة

    يتضح من اجلدول )13( وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجات كل من حمور التحديات من قبل 
الطالبة والتحديات بصفة عامة تبعاً ملتغري املرحلة الدراسية حيث كانت قيم )ف( )11.133، 3.650( على 
التوايل وكانت مستويات الداللة )0.000، 0.032( على التوايل وهي مستويات دالة.، ونظراً لوجود معنوية 

يف اختبار التباين مت إجراء اختبار شيفيه لداللة الفروق ، وكانت النتائج كالتايل:
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جدول )14(
 نتائج اختبار �سيفيه ملعرفة الفروق بني اأفراد عينة الدرا�سة نحو التحديات التي تواجه تعليم 

الريا�سيات تبعًا ملتغري املرحلة الدرا�سية

املرحلة املحور
الدرا�صية

الفرق بني 
م�صتوى اخلطاأ املعيارياملتو�صطات

الدللة

فرتة الثقة للفروق بني املتو�صطات 
بدرجة ثقة %95

الأعلىالأدنى

حتديات من 
-.2188-.11368.000.7903-.50454)*(مت��سطابتدائيقبل الطالبة

.2400-.11179.935.3219-.04095ثان�ي

.50454.11368.000.2188.7903)*(ابتدائيمت��سط

.46359.12230.002.1562.7710)*(ثان�ي

.3219-.04095.11179.935.2400ابتدائيثان�ي

-.1562-.12230.002.7710-.46359)*(مت��سط
التحديات 
-.0109-.06195.033.3224-.16667)*(مت��سطابتدائيب�سفة عامة

.0716-.06092.414.2346-.08148ثان�ي

.16667.06195.033.0109.3224)*(ابتدائيمت��سط

.2527-.08519.06665.447.0823ثان�ي

.2346-.08148.06092.414.0716ابتدائيثان�ي

.0823-.06665.447.2527-.08519مت��سط

* وجود داللة عند مستوى 0.05
      يتبني لنا من اجلدول )14( وجود اختالف ذي داللة إحصائية حملور التحديات من قبل الطالبة بني 
الداللة  مستوى  )ألن  املتوسطة  املرحلة  معلمات  وبني  الثانوية  املرحلة  ومعلمات  اإلبتدائية  املرحلة  معلمات 

يساوي0.000، 0.002( على التوايل وذلك لصاحل  معلمات املرحلة املتوسطة. 
ويتضح من اجلدول وجود اختالف ذي داللة إحصائية حملور وجود التحديات بصفة عامة بني معلمات املرحلة 
اإلبتدائية وبني معلمات املرحلة املتوسطة )ألن مستوى الداللة يساوي0.033( وذلك لصاحل  معلمات املرحلة 
املتوسطة ، وقد يعزى ذلك إىل التغريات اجلسمية والنفسية اليت تواجه طالبات هذه املرحلة العمرية وماتتميز به 
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هذه املرحلة من خصائص منو تتصف بالنشاط واحلركة مما يستدعي توفري بيئة مناسبة لتقليص التحديات اليت 
تواجه معلمات هذه املرحلة  .

 التو�سيات واملقرتحات :
      لقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود التحديات بدرجة متوسطة لدى كل من حمور املتعلم واملعلم 
والكتاب وشكلت البيئة درجة مرتفعة ، ومل يأيت أي حمور منها بدرجة منخفضة وبناء على هذه النتائج ستكون 

لنا التوصيات اآلتية  شاملة جلميع احملاور  :
1- أن املنهج العلمي هو سبيل احلياة املعاصرة من أجل حل املشكالت املستجدة ، لذا فإنه ينبغي توفري معمل 
ثابت وخمصص ملادة الرياضيات يف كل مدرسة ، فاملتعلمون حباجة للتفاعل واملعايشة ليسوا حباجة ملن يلقي 

باملعارف يف عقوهلم ، وجتهيزه بأحدث املراجع والوسائل واألدوات .
2- حنتاج إىل مراكز حبثية يف علوم الرياضيات من أجل النهوض باألمة ويشرف عليها خرباء ويشارك فيها 

الطالب املتميزون ، فجميع العلوم اإلنسانية تستند إىل العلوم الرياضية .
3-  يصعب علينا التطوير إن مل نأخذ يف احلسبان التطور العلمي والتكنولوجي والتجرييب باإلضافة إىل التمسك 
باألصالة  ، لذا جيب أن يكون لدى الطالب خلفية معرفية عن أساسيات العلم يف كثري من جماالته ، مع توفر 

أجهزة حاسوبية وآالت حاسبة متنوعة ومطورة .
أعباء إعداد  الرياضيات أسوة مبحضري املختربات من أجل ختفيف  4-  ضرورة تواجد معلم مساعد ملعلم 

الوسائل التعليمية واألنشطة .
5-  جيب أن يقوم املتعلم بناء على تطبيقاته كما يقيم على املعارف املنطقية النظرية حىت يتمكن من تطوير 

العلوم واملفاهيم إىل واقع ملموس يفيد جمتمعه .
بأمهيتها  فيشعر   ، املفاهيم عملياً  الرياضيات من خالل تدريسهم  تعلم  الطالب حنو  دافعية  6- ضرورة رفع 

وبالتايل تتغري اجتاهاهتم حنو الرياضيات إجيابيا .
7- ضرورة تزويد الكتاب املدرسي بربجميات ومعينات وبنوك أسئلة .

8- ضرورة إدراج بعض الدروس العملية التطبيقية ضمن كتاب النشاط ،  وأن ال يقتصر هذا الكتاب على 
املسائل الرياضية.

9-  استشارة املعلمني وأخذ آراء األكفاء منهم قبل إحداث التغري سيكون له أثر إجيايب  .
10- تكثيف تأهيل وتدريب املعلمني على اسرتاتيجيات وأساليب حديثة وخاصة يف التقومي .



358
الريا�سيات �تطبيقاتها يف التعليم العام . العدد الثالث   3-5 رجب 1434هـ �امل�افق 13-15 ماي� 2013م

اجلمعية ال�سع�دية للعل�م الريا�سية " ج�سر"

 البحوث املقرتحة :
       لقد تبني من خالل هذا البحث أن التحديات اليت تواجه تعليم وتعلم الرياضيات  موضوع متعدد اجلوانب  

ويتطلب املزيد من الدراسة ، لذا فإن الباحثة تقرتح القيام بالدراسات التالية :
1- دراسة مماثلة للتعرف على التحديات اليت تواجه تعليم وتعلم  الرياضيات يف اململكة العربية السعودية .

2- دراسة مماثلة للتعرف على التحديات اليت تواجه تعليم وتعلم  الرياضيات يف اململكة العربية السعودية  لكل 
عنصر من مكونات منظومة التدريس على حده .

3-  دراسة جتريبية ألثر البيئة التعليمية يف تعليم وتعلم الرياضيات يف اململكة العربية السعودية .
4- دراسة جتريبية الختبار أفضل األساليب التقوميية عند تدريس مادة الرياضيات .

املراجع العربية : 
اإلبياري ، حممود أمحد )1982م   (،األخطاء الشائعة اليت تواجه طالب الصف الثاين ثانوي عند دراستهم اهلندسة الفراغية ، 

رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية –جامعة اإلبتدائية 
أبو زينة ، فريد كامل ،عباينة ، عبداهلل يوسف )  2010م (،مناهج تدريس الرياضيات للصفوف األوىل ،  عمان ،ط 2، دار 

املسرة
احليلة ،حممد حممود) 1999م ( ،التصميم التعليمي نظرية وممارسة، عمان :دار املسرة 

اخلرابشة ،عمر حممد ، )  2007 م( أساليب البحث العلمي، عمان ،دائرة املكتبة الوطنية 
بدر ، بثينة حممد )   2007م( ،األساسيات يف تعليم الرياضيات ، جدة:  كنوز املعرفة 

اخلليفة ، حسن جعفر،) 2007م (مدخل إىل املناهج وطرق التدريس ، الرياض ،ط 2 :مكتبة الرشد 
اللقاين ،أمحد حسني، حممد، فارعة حسن  ) 2001م (، مناهج التعليم بني الواقع واملستقبل، القاهرة ،

السعيد ، رضا مسعد ،)  2000م ( » األنشطة اإلثرائية وأثرها على تدريس الرياضيات باملرحلة اإلعدادية » اجمللس األعلى 
للجامعات ، اللجنة العلمية الدائمة للرتبية وعلم النفس : القاهرة

الشيخي ، هاشم سعيد )2000م (أثر ربط حمتوى الرياضيات باحلياة اليومية على حتصيل طلبة الصف الثالث املتوسط مبدينة 
جدة يف الرياضيات وعلى اجتاهاهتم حنوها » رسالة ماجستري غري منشورة ، اجلامعة األردنية

الغامدي ، مىن سعد ) 2001م (« فاعلية اسرتاتيجييت التعليم التعاوين وحل املشكالت يف تنمية مهارات التفكري واالجتاه حنوها 
لدى طالبات الصف الثاين املتوسط مبدينة الرياض » رسالة دكتوراة غري منشورة ، كلية الرتبية للبنات بالرياض 

الغفيلي ، غزوى سليمان ) 1990م  ( » احلاجات واملشكالت النفسية لدى التلميذات املتفوقات عقليا دراسة على عينة يف 
مرحلة  الطفولة املتأخرة » رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة امللك سعود، 1990م الرياض

اللقاين ،أمحد حسني، حممد، فارعة حسن  ) 2001م ( مناهج التعليم بني الواقع واملستقبل ط1 القاهرة ،عامل الكتب
النعواشي ، قاسم صاحل )2007م  (الرياضيات جلميع األطفال وتطبيقاته العملية عمان دار املسرة

زيتون ، كمال عبداجمليد)  2005م( التدريس ومناذجه ومهاراته القاهرة ط2 عامل الكتب
سليم ،عزت رفاعي،) 1982 م ( الصعوبات اليت تواجه طالب املرحلة الثانوية عند دراستهم ملقررات حساب املثلثات واقرتاح 

طرق عالجها ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية بقنا
قنديل، عزيز عبدالعزيز ،) 1990م ( دراسة تشخيصية لصعوبات تعلم الرياضيات يف املرحلة اإلبتدائية يف اململكة العربية السعودية 
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، جملة كلية الرتبية ببنها – جامعة الزقازيق فرع بنها 
حيىي ،حسن ،املنويف، سعيد جابر)  2002م ( املدخل إىل التدريس الفعال، جدة ،ط3 ، الدار الصولتية للنشر

____ )  1992م (: صعوبات تعلم موضوع الكسور لدى تلميذات الصف األول اإلعدادي باملدارس القطرية ، حولية كلية 
الرتبية –جامعة قطر ، اجلزء الثاين ،السنة )9(، العدد ) 9 (.

املراجع االأجنبية :
Dorothy D. Miles ; Rebhorn . leslies:« High stakes Testing : Barriertogirls in 
Mathematics and science«school science and mathematics.PP.3131999( 320- (
Greenes. Carole: »Identifying the gifted student in Mathmatics » Arithmetic 
Teacher. PP.141981(.17-(
House. Peggy A:«Alternative Educational programs for gifted students in 
mathematics »s »Mathematics Teacher. pp.2291983 (.233-(
Mibiu . M. W .N .K:problems ofteaching junior sec- ondary mathematics in 
Kenya . Africancurri-culumorgantion .1983.pp3134- 
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جتربة كر�سي العبيكان البحثية يف جمال تعليم الريا�سيات
 مبدار�ص التعليم العام 

الدكتور/ عبدالناصر حممد عبداحلميد
أستاذ املناهج وتعليم الرياضيات املساعد
والباحث يف كرسي العبيكان لتطوير تعليم العلوم والرياضيات
جامعة امللك سعود
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جتربة كر�سي العبيكان البحثية يف جمال تعليم الريا�سيات
 مبدار�ص التعليم العام 

الدكتور/ عبدالناصر حممد عبداحلميد
أستاذ املناهج وتعليم الرياضيات املساعد
والباحث يف كرسي العبيكان لتطوير تعليم العلوم والرياضيات
جامعة امللك سعود  امللخ�ص:

      تناولت ورقة العمل جتربة كرسي الشيخ عبدالرمحن بن ثنيان العبيكان- كأحد كراسي البحث يف جامعة 
امللك سعود- يف جمال تطوير تعليم العلوم والرياضيات يف التعليم العام باململكة، حيث يهدف الكرسي إىل 
التطبيقية، ونشر  الرتبوية  البحوث  إجراء  العام من خالل  التعليم  والرياضيات يف مدارس  العلوم  تعليم  تطوير 
األحباث يف اجملالت العلمية املرموقة واملؤمترات املتخصصة، وكذلك اإلسهام يف تقدمي التغذية الراجعة املبنية على 
البحث العلمي ملشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية، باإلضافة إىل إعداد وتنفيذ برامج التطوير 
املهين النوعي لتعزيز قدرات الرتبويني يف جمايل العلوم والرياضيات بالشراكة مع بيوت اخلربة العاملية،كما ألقت 
للباحثني  تشجيعه  وكذلك  الرياضيات،  تعليم  جمال  يف  البحثية  الكرسي  اهتمامات  على  الضوء  العمل  ورقة 
من خالل دعم الرسائل اجلامعية ونشرها، باإلضافة إىل بعض األمثلة من األحباث اليت أجراها الفريق البحثي 

للكرسي واملتعلقة مبناهج الرياضيات يف اململكة.

مقدمة:

       تعد كراسي البحث يف اجلامعات السعودية وسيلة مهمة من وسائل استكمال منظومة البحث العلمي، 
يف اجملاالت املختلفة ومنها اجملال الرتبوي، وذلك لالرتقاء هبا وحتسني قدرهتا على ابتكار واخرتاع حلول مبتكرة 
للمشكالت، لتسهم يف خدمة اجملتمع السعودي بقطاعاته املختلفة  التعليمية واالقتصادية واالجتماعية، على 
حنو يرفع من مستويات التنمية الوطنية املستدامة، ويرتقي هبا حنو االستقاللية، واالعتماد على الذات وصوال 

إىل الريادة والعاملية.
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البحث يف جامعة امللك سعود-   العبيكان- كأحد كراسي  ثنيان       ويسهم كرسي الشيخ عبدالرمحن بن 
إجراء  خالل  من  السعودية،  العربية  اململكة  يف  العام  التعليم  يف  والرياضيات  العلوم  وتعلم  تعليم  تطوير  يف 
البحوث الرتبوية التطبيقية، وتقدمي االستشارات والربامج النوعية يف التطوير املهين للمختصني وفق أفضل املعايري 
والتوجهات الرتبوية العاملية. حيث يهدف الكرسي إىل تطوير تعليم العلوم والرياضيات يف التعليم العام من خالل 
العلوم والرياضيات يف اجملالت  التطبيقية، ونشر األحباث يف جمال تطوير تعلم وتعليم  الرتبوية  البحوث  إجراء 
العلمي  املبنية على البحث  الراجعة  التغذية  العلمية املرموقة واملؤمترات املتخصصة، وكذلك اإلسهام يف تقدمي 
ملشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية، باإلضافة إىل إعداد وتنفيذ برامج التطوير املهين النوعي لتعزيز 

قدرات الرتبويني يف جمايل العلوم والرياضيات بالشراكة مع بيوت اخلربة العاملية.

     أما فيما يتعلق باهتمام الكرسي يف اجملال البحثي لتعليم الرياضيات، فيتضمن العديد من اجملاالت ومنها 
على سبيل املثال ال احلصر، مستوى مقروئية كتب الرياضيات املطورة يف مراحل التعليم العام املختلفة، درجة 
الرياضيات  يف كتب  املتضمنة  التعليمية  األنشطة  مناسبة  مدى  املطورة،  املناهج  حمتوى  يف  الطالب  إشراكية 
للطالب خمتلفي املستويات التحصيلية، مدى إسهام كتب الرياضيات املطورة)1-12( يف تنمية ممارسة الطالب 
لفلسفة التعلم البنائي، مدى مراعاة كتب الرياضيات املطورة)1-12( ملعايري احملتوى ومعايري العمليات، املواءمة 

بني تعلم الطالب للرياضيات وثقافتهم وتفكريهم، املمارسات الفعلية للمتغريات السابقة داخل غرفة الصف.

      ويف جمال دعم الرسائل اجلامعية ونشرها، فقد دعم كرسي العبيكان أكثر من عشرين رسالة ماجستري 
ودكتوراه لطالب الدراسات العليا يف جمايل تعليم الرياضيات والعلوم، كما حيرص الكرسي على تشجيع الباحثني 
لنشر رسائلهم العلمية )املاجستري والدكتوراه( يف اجملالت والدوريات العلمية احملكمة، وصرف مكافآت مالية، 
العلمية  تعزز اجلودة يف اختيار املوضوعات وتنفيذها ضمن سياق اهتمامات الكرسي، وقد تناولت الرسائل 

بعض اجملاالت البحثية اليت يتناوهلا الكرسي، ومنها على سبيل املثال:

احلس العددي لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي وواقع املمارسات التدريسية لتنميتها.. 1

مستوى أداء طلبة الصف الثاين االبتدائي يف مهارة استكشاف األمناط الرياضية.. 2

عالقة األداء اللفظي ملعلمات الرياضيات مبهارات التفكري الرياضي لدى طالبات الصف الثالث املتوسط.. 3

4 . McGraw –Hill مقارنة بني كتايب الرياضيات للصف اخلامس االبتدائي وفق سلسلة ماجروهل
والكتاب املواءم.



364
الريا�سيات �تطبيقاتها يف التعليم العام . العدد الثالث   3-5 رجب 1434هـ �امل�افق 13-15 ماي� 2013م

اجلمعية ال�سع�دية للعل�م الريا�سية " ج�سر"

       وقد أجرى الفريق البحثي لكرسي العبيكان العديد من األحباث املتعلقة مبناهج الرياضيات، واليت من 
شأهنا أن تسهم يف تطوير وتعديل املناهج يف صورهتا احلالية، األمر الذي يسهم يف تطوير املمارسات التدريسية 

للرياضيات، وحتقيق نواتج التعلم املختلفة املرتبطة هبا يف مراحل التعليم املختلفة.

وفيما يلي عرض موجز لبعض البحوث يف جمال تعليم الرياضيات:

البحث األول: مدى مناسبة األنشطة التعليمية املتضمنة يف كتب الرياضيات املطورة للتالميذ خمتلفي 
املستويات التحصيلية باملرحلة البتدائية1*

    هدفت الدراسة إىل التعرف على أنواع األنشطة التعليمية املتضمنة يف كتب الرياضيات املطورة للصفني الرابع 
واخلامس االبتدائي وتطبيقاهتا، وكذلك مدى مناسبتها للمستويات املختلفة للتالميذ من وجهة نظر املعلمني، 
ولتحقيق ذلك مت حتليل حمتوى تلك الكتب وتصنيف األنشطة املتضمنة هبا، ومت استطالع رأي املعلمني يف 

مدى مناسبة تلك األنشطة ملستويات التالميذ املختلفة.

    وأظهرت نتائج الدراسة أن)50%( تقريبا من األنشطة التعليمية موجهة للتالميذ متوسطي التحصيل، وركزت 
األنشطة الواردة على اجلانب املهاري مقارنة باجلوانب األخرى من احملتوى، يف حني كانت نسبة األنشطة املتعلقة 
بينما كانت نسبة  الفردية  الرياضية نسبة متدنية )4%( تقريبا، كما ركزت األنشطة على األنشطة  بالعالقات 
األنشطة اجلماعية )22%( تقريبا من جمموع تلك األنشطة، ومن حيث مكان ممارسة النشاط ركزت األنشطة 
األنشطة  جاءت  النشاط  من  الغرض  حيث  ومن   ،)%62( وبنسبة  الفصل  داخل  تنفذ  اليت  األنشطة  على 
التأكيدية)حتقق، تأكد، عمل تلخيص باستخدام مطوية...إخل( بأعلى نسبة )61%( يليها األنشطة التمهيدية 

)أنشطة استعد( وبنسبة )%22(.

      ومن خالل استطالع رأي املعلمني واملعلمات تبني مناسبة األنشطة التعليمية بشكل عام ملستويات التالميذ 
املختلفة، وأوصت الدراسة بضرورة بناء أدوات علمية مقننة لالحتكام إليها عند قياس فاعلية املواد التعليمية 
املختلفة، وكذلك ضرورة رصد واقع تنفيذ تلك األنشطة داخل الفصل الدراسي ومدى تأثري ذلك على االجناز 

الرياضي للتالميذ.

1(* حبث مقبول للنشر يف  جملة العلوم الرتبوية - جامعة امللك سعود .
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 ويف ضوء نتائج الدراسة مت التوصية بالتايل:

مراجعة حمتوى األنشطة التعليمية املتضمنة يف كتب الرياضيات املطورة باملرحلة االبتدائية يف ضوء نتائج - 1
الدراسة احلالية، والعمل على تعديل غري املناسب منها.

األنشطة - 2 تقدمي  عند  االبتدائية  املرحلة  يف  التالميذ  منو  وخصائص  النفسية  احلاجات  مراعاة  ضرورة 
التعليمية بشكل يناسب تلك احلاجات واخلصائص.

تضمني األنشطة التعليمية يف الكتب املطورة لبعض الرسوم واألشكال اليت قد تساعد التالميذ على - 3
احلل، وعرضها بشكل يتناسب مع املدة الزمنية املخصصة للنشاط. 

مراعاة التوازن يف عرض األنشطة التعليمية املتضمنة يف كتب الرياضيات املطورة باملرحلة االبتدائية وفقا - 4
ألنواعها وتصنيفاهتا املختلفة.

االهتمام باألنشطة التعليمية اليت ترتبط ببيئة التالميذ وحياهتم اليومية وتنوعها.  - 5

البحث الثاين: مستوى إنقرائية كتب الرياضيات املطورة باملرحلة املتوسطة يف اململكة العربية السعودية2**

     هدفت الدراسة إىل حتديد مستوى إنقرائية كتب الرياضيات املطورة للصفوف الثالث باملرحلة املتوسطة 
إنقرائية  مستوى  على  أنثى(  )ذكر–  النوع  اختالف  متغري  أثر  دراسة  وكذلك  السعودية،  العربية  اململكة  يف 
مت  املتوسطة،  للمرحلة  الثالث  بالصفوف  وطالبة  طالبا  من)1100(  الدراسة  عينة  وتكونت  الكتب.  تلك 
اختيارهم بطريقة عشوائية من عدة مناطق ومدن هي مكة املكرمة، الرياض، اإلحساء، اهلفوف. وقد توصلت 
املتوسط هو  والثاين  الصفني األول  املطور لكل من  الرياضيات  إنقرائية كتاب  الدراسة إىل أن مستوى  نتائج 
املستوى التعليمي، بينما كان مستوى اإلنقرائية لكتاب الصف الثالث املتوسط هو املستوى اإلحباطي، حيث 
كانت النسب املئوية إلنقرائية الكتب املطورة للصفوف األول والثاين والثالث هي)%53،39(، )%56،19(، 
)38،78%( على الرتتيب، كما توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0،05( 
والثالث  والثاين  األول  للصفوف  اإلنقرائية  اختبارات  يف  والطالبات  الطالب  من  درجات كل  متوسطي  بني 

املتوسط )كل على حدة( وذلك لصاحل الطالبات.

2(**  حبث مقبول للنشر يف جملة  اجلمعية العلمية السعودية للمناهج واإلشراف الرتبوي – جامعة أم القرى .
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البحث الثالث: مستوى مقروئية كتب الرياضيات املطورة للصفوف العليا باملرحلة البتدائية يف اململكة 
العربية السعودية

     هدفت الدراسة إىل حتديد مستوى مقروئية كتب الرياضيات املطورة للصفوف الثالث العليا باملرحلة االبتدائية 
يف اململكة العربية السعودية، وكذلك دراسة أثر متغري اختالف النوع )ذكر– أنثى( على مستوى مقروئية تلك 
مت  االبتدائية،  للمرحلة  العليا  الثالث  بالصفوف  وطالبة  طالبا  من)600(  الدراسة  عينة  وتكونت  الكتب. 
اختيارهم بطريقة عشوائية من أربعة مناطق يف اململكة هي الرياض، جده، الدمام، عسري. وقد توصلت نتائج 
الدراسة إىل أن مستوى مقروئية كتاب الرياضيات املطور لكل من الصفني الرابع واخلامس هو املستوى التعليمي، 
بينما كان مستوى اإلنقرائية لكتاب الصف السادس االبتدائي هو املستوى اإلحباطي، كما توصلت الدراسة إىل 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات كل من الطالب والطالبات يف اختبارات املقروئية 

للصفوف الرابع واخلامس والسادس االبتدائي )كل على حدة( .

  ويف ضوء نتائج الدراستني السابقتني مت التوصية بالتايل:

مراجعة حمتوى كتب الرياضيات املطورة للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف ضوء نتائج الدراسة احلالية، - 1
والعمل على تعديل غري املناسب منها.

العمل على جتريب كتب الرياضيات املطورة قبل إقرارها وتعميمها على مدارس اململكة هبدف الوقوف - 2
على مدى مناسبة مستوى مقروئيتها للطالب يف املراحل املختلفة للتعليم العام.

تقدمي - 3 عند  املختلفة  الدراسية  املراحل  الطالب يف  منو  النفسية وخصائص  احلاجات  مراعاة  ضرورة 
النصوص الرياضية بشكل يناسب تلك احلاجات واخلصائص.

استخدام اختبارات املقروئية أو التتمة يف قياس مستوى مقروئية النصوص الرياضية للتأكد من مدى - 4
من  العديد  أثبتت  املقروئية كما  قياس  يف  لفاعليتها  نظرا  والطالبات،  الطالب  ملستوى  مالءمتها 

البحوث والدراسات يف هذا اجملال.

تدريب معلمي الرياضيات على إعداد اختبارات املقروئية أو التتمة الستخدامها يف تصنيف الطالب - 5
يف الصف الدراسي الواحد للتعرف على مستوياهتم، ومن مث حتديد القدر املناسب من التوجيه لكل 

منهم.
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البحث الرابع: درجـــة إشـراكيــة الطـالب يف حمتـوى مناهـج الرياضيــات املطــورة باملرحــلة البتدائيـة يف 
اململكة العربية السعودية3*** 

      هدف البحث إىل التعرف على درجة إشراكية الطالب يف حمتوى مناهج الرياضيات املطورة للصفوف 
الثالثة العليا باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية. واعتمد يف إجراءاته على املنهج الوصفي التحليلي 
واخلامس  الرابع  للصفوف  املطورة  الرياضيات  حمتوى كتب  حتليل  هبدف  احملتوى  حتليل  أسلوب  مستخدما 

والسادس االبتدائى، ووصفه وصفا موضوعيا وفق معيار حتليل احملتوى احملدد يف البحث احلايل.

       وقد متثلت أدوات البحث يف بطاقة مالحظة للتعرف على درجة إشراكية الطالب يف حمتوى كتب 
الرياضيات املطورة يف املرحلة االبتدائية، وكذلك بطاقة حتليل احملتوى )من إعداد الباحثني(. ومت قياس درجة 
يتم  ، حيث   Romey›s Formula رومي  لطريقة  وفقا  الرياضيات  الطالب يف حمتوى كتب  إشراكية 
والرسومات واألشكال  التعليمية  املادة  الطريقة من خالل عرض  وفقا هلذه  الكتاب  إشراكية  معامل  حساب 
واخلالصات والنشاطات، ويتم ذلك عن طريق االختيار العشوائي لبعض صفحات الكتاب ورسومه وخالصاته 
ونشاطاته وحتليلها، وحساب معامل إشراكية الكتاب من خالل املعادلة اخلاصة بذلك، ويعد معامل إشراكية 

الكتاب مقبوال إذا كان بني )0،4( و)1،5(، ويعين أن الطالب يستطيع أن يتعامل مع الكتاب بفاعلية. 

وقد توصل البحث إىل عدة نتائج من أمهها:

بلغ معامل إشراكية الطالب يف حمتوى منهج الرياضيات املطور للصف الرابع االبتدائي وفقا لطريقة 	 1
رومي)1،18(، ويعد معامال مقبوال ويعين أن الطالب يستطيع التعامل مع الكتاب بفاعلية. وتشري 
تلك النتيجة إىل أن كتاب الرياضيات املطور للصف الرابع االبتدائي يعطي قدرا مناسبا من املشاركة 
للطالب من خالل عرض املادة التعليمية، ولعل طبيعة األنشطة الرياضية املقدمة يف الكتاب املذكور 

تساعد على هذا القدر من املشاركة.

والسادس 	 2 اخلامس  للصفني  املطور  الرياضيات  منهج  حمتوى  يف  الطالب  إشراكية  معامل  بلغ 

3*** مت عرض البحث يف املؤمتر الدويل األول لكلية الرتبية جامعة املنصورة يف الفرتة من )20- 21( فرباير 
1013م.
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االبتدائي)1،84(، )1،57( على الرتتيب، وتدل هاتني القيمتني على أن درجة إشراكية تلك الكتب 
غري مناسبة للطالب، وتشري تلك النتيجة إىل أن كتايب الرياضيات للصفني اخلامس والسادس االبتدائي 

ال يسمحان للطالب باملشاركة بدرجة مناسبة يف املواد التعليمية املتضمنة فيهما.

جاءت نتائج تطبيق بطاقة املالحظة متطابقة مع نتائج الطريقة املتبعة )طريقة رومي(، حيث توصلت إىل 	 3
أن كتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي يساعد الطالب على التفكري والتحليل واالستقراء. بينما 
االبتدائي يغلب عليها  بالصفني اخلامس والسادس  الرياضيات اخلاصة  العلمي لكتب  معظم احملتوى 

طابع األسئلة، ومثل هذه الكتب ال تعطي الطالب البيانات الكافية ليتعامل معها بفاعلية. 

       ويف ضوء النتائج السابقة مت تقدمي بعض التوصيات واملقرتحات، ومنها مراجعة احملتوى العلمي لكتب 
الرياضيات املطورة يف املرحلة االبتدائية يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها، والعمل على تعديل غري املناسب 
منها، ضرورة توفري الفرصة للطالب للمناقشة وإبداء الرأي من خالل عرض املادة التعليمية يف كتب الرياضيات.
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فاعلية التدري�ص القائم على طريقة ) عقول مبدعة ( لل�سف 
الثالث املتو�سط

أ. صديقة بنت عبداهلل بن علي اجلربان
بوزارة الرتبية والتعليم
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فاعلية التدري�ص القائم على طريقة ) عقول مبدعة ( لل�سف 
الثالث املتو�سط

أ. صديقة بنت عبداهلل بن علي اجلربان
بوزارة الرتبية والتعليم

امللخ�ص: 
عقول مبدعة برنامج تعليمي يهدف إىل تبسيط املفاهيم والنظريات الرياضية، يضفي جواً من املتعة على دراستها 
وتطبيقها، مع حتفيز أقصى طاقات التفكري واإلبداع لدى الطالب من خالل املشاركة احلرة والفاعلة، أما ركائز 
تطبيقه فتعتمد على كم هائل من الوسائل التعليمية اليدوية اجلذابة، مع تكريس مبتكر لفن القصة واألفالم 
الكرتونية ومسرح الدمى تلك الفنون املشوقة للطالب ليكون هو اجملرب واملكتشف أما معلمه فله دور املراقب 

املشرف واملوجه للعملية التعليمية. 
   مت تطبيق هذا الربنامج بشكل مكثف يف املراكز الصيفية على مدار سنتني متواليتني مث طبق بشكل مقنن يف 
مدرستنا ورصدنا استجابة عالية جدا متمثلة يف سرعة إتقان املهارات والقدرة على تذكرها على املدى البعيد 
وارتفاع املستوى التحصيلي لعينة التجربة مقارنة بالعينة الضابطة باإلضافة إىل كسر حاجز اخلوف والرهبة من 

التعاطي مع علم الرياضيات وقدرة ال حمدودة على املناقشة والتنبؤ ونقد الذات والبحث عن البدائل املمكنة.
املقدمة:

يعاين كثري من الطالب من مادة الرياضيات، يعتربوهنا طالسم ال قيمة هلا وال فائدة من دراستها، يعانون طوال 
سنواهتم الدراسية معها بدون أي فائدة فهي عندهم ليست إال مادة اجربوا على دراستها وحفظ قوانينها وما 
عليهم إال أن ينصاعوا هلذا الواقع حىت ينتهوا منها لألبد ويتخلصوا من هذا الكابوس الذي جيثم على صدورهم. 
   من هنا جاءت فكرة برنامج عقول مبدعة لنفتح للطالب آفاقاً جديدة ممتعة، فهذا الربنامج يركز على ذات 
الطالب وقدراته أكثر من تركيزه على كم املعلومات التـــــي خيتزهنا يف عقله الباطن، رغم ما حيتويه برنامج عقول 

مبدعة من تفصيالت دقيقة.
    فليس مهًما يف برنامج عقــــــول مبدعـــة أن يثقــل كاهل الطالب أو املتعلم بالواجبات املنزلية، بل األهم 
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أن يعــــرف كيـــف يؤدي واجباته حبب وبإقبال شديد بداخل املدرســــة، ولكي جنعل املنزل مكــــــانًا للتواصـــــل 
االجتماعـــي مع اآلخرين من حوله.

    جنتهـــد يف هذا الربنامج ألن نصنع للطالب عاملاً حيبه كثريًا، وميده خبيارات تساعـــده علـــى احلـــوار واملناقشـــة 
واالكتشاف واالستنتـــــاج بنـــاًء علـــى رغبـــاته وميوله هو باإلضافة إىل تعميق أواصــــــر احملبـــة بينــــه وبيــــن جمتمعه 

وأســرته. فاألســـــرة و اجملتمــع مها أساس جناحه وهم احملـــــرك اإلجيايب يف حياته. 
   نستعرض يف هذا البحث البسيط جتربة قد تستفيد منها لنبين جيل يرغب بتعلم الرياضيات ويقبل عليه 
بشغف، جيل جيد من حل املعادالت متعة عقلية وألغازاً مسلية يقضي معها وقت فراغه، جيل حيب الرياضيات 

ويعشق األرقام ويتعايش معها حبب وسالم.
منطلقات التجربة : 

يشهد عصرنا احلايل تطوراً هائاًل وسريعاً يف جمال التعليم وذلك نتيجة للتقدم الذي ساد العامل كله 
لذا أصبح لزاماً علينا أن نتعامل مع التكنولوجيا احلديثة يف التعليم والتعلم ومناذج التعليم التعليمي و التعلمي 
ووسائله ونظمه اعتماداً على ما يتناسب منها  والتعليم بكل جوانبه اإلنسانية والعلمية والفنية وتطويرها بأسلوب 

علمي وتقين حديث .
كذلك احلال مع طرائق التدريس فقد أولت هلا الرتبية احلديثة أمهية كبرية عدهتا من أهم األركان اليت 
تبىن عليها العملية التعليمية، فطريقة التعليم واملادة املقررة متثالن شيئني مرتابطني متالزمني فال ميكن إيصال أي 
جزء من املادة للمتعلمني إال من خالل ) طريقة معينة ( وال ميكن مد املتعلم بأي خربة إال من خالل طريقة 

حمددة فكالمها متمم لألخر  ومكماًل له ) أبو هالل ص35 (.
ومبا أن دولتنا احلبيبة حفظها اهلل وأدام عليها أمنها وأماهنا اهتمت بتطوير مناهج الرياضيات يف التعليم 
العام لتواكب التقدم الذي يشهده العامل التمسنا من خالل جتربتنا املتواضعة واطالعنا على الكثري من األدبيات 
والدراسات السابقة وعملنا يف حقل التدريس أن الطالب مييلون إىل حفظ الرياضيات وحفظ حىت اإلجابات 
باألرقام حفظاً ال فهماً مع الشكوى من أن مادة الرياضيات بعيدة عن حياهتم الواقعية ملا نفتقر إليه من تطبيق 

عملي للمواضيع املطروحة يف املناهج الدراسية على أرض الواقع.
يالحظ أيضا أن الطالب الذين يتعلمون بالطريقة التقليدية يتنافسون على حتصيل الدرجات  وعلى 
نيل اهتمام املدرسني ويصبح هدفهم التحصيل فقط، التحصيل كدرجة وليس التحصيل الفعلي العلمي بفهم 

املعلومة والقدرة على تطبيقها.
من هنا جاءت فكرة عقول مبدعة كتغيري نوعي وفين لطرق التدريس املعروضة اعتمدنا فيه منهجية 



372
الريا�سيات �تطبيقاتها يف التعليم العام . العدد الثالث   3-5 رجب 1434هـ �امل�افق 13-15 ماي� 2013م

اجلمعية ال�سع�دية للعل�م الريا�سية " ج�سر"

معينة يكون الطالب مشاركاً فيها ال متلقياً للمعلومات و يتعاون مع زمالئه يف الصف بطريقة مدروسة ال يسيطر 
فيها املمتاز على الضعيف وال يتكل فيها الطالب الضعيف على إمكانيات الطالب املتميز بل يتشاركون معاً يف 

اكتساب اخلربات واملعرفة كٌل حبسب قدراته ومهاراته.

اأهمية الربنامج : 
من الناحية النظرية: 

الرياضيات هو اللغة الوحيدة املشرتكة بني كل البشر بغض النظر عن أجناس وحضارات وأديان هذه 
الشعوب، فثابت الدائرة ) ط ( هو نفسه 3.14 مهما اختلف مكان سكنك.

أحببنا أم كرهنا الكل يستعمل الرياضيات يف حياته اليومية وأمهيتها ال تقف على حل املشاكل 
واألسئلة واملعادالت احلسابية بل هلا جوانب خمتلفة وتطبيقات يف مجيع جماالت احلياة كالطقس وعلم الفلك 

والطب واالقتصاد وعلم الزالزل واجليولوجيا واالتصاالت والبيئة والصحة وغريها مبا ال يسع اجملال لتفصيله 
هنا.

فاحلديث عن الرياضيات وأمهيتها، قد تبدأ وال تنتهي أبدا يف عديد استعماالهتا اليومية، هذه 
اللغة العاملية اليت تدور حول األرقام يف استجواهبا وحتليلها وترمجتها وتقدميها… وسيلة مل خيلقها البشر وإمنا 

اكتشفوها بفطرهتم، كحاجة تتناسب ودماغنا الذي حيتاج إىل طرق ووسائل تنسيق لتساعدنا على تنظيم كل 
ما جيول يف األحناء من حولنا.

من الناحية التطبيقية:
1 / طريقة عرض الدرس تساهم يف تسهيل املهمة التدريسية ملادة الرياضيات مبا تقدمه من 

خطوات واضحة ودقيقة يف التدريس خاصة وأن طالب اليوم ليسوا كطالب األمس باستجابتهم للمواد 
الدراسية فتغريات العصر احلديث حتتاج إىل استحداث طرق تدريسية جديدة تواكب التكنولوجيا والتطور 

العلمي اهلائل الذي نعيش فيه اآلن.
2 / أمهية توفري حمتوى إلكرتوين مميز يشرح املادة بشكل ممتع وبسيط يستطيع الطالب الرجوع إليه 
يف أي وقت عن طريق الكمبيوتر أو اآليباد فثورة انتشار األجهزة اإللكرتونية الصغرية وسهولة محلها والتنقل 

هبا يضعنا أمام حتدي كبري البتكار أفالم وألعاب ومسابقات متميزة يف الرياضيات تشغل وقت أبناءنا الطلبة 
فيما يفيدهم ويقدم هلم معلومات صحيحة و سليمة تساعد يف بناء عقوهلم.

3 / الطالب بطبعه مييل إىل اللهو واللعب فلو استطعنا حتويل هذا اللعب إىل لعب موجه خيدم 
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املادة العلمية حلصدنا الكثري من اإلبداع من قبل أبنائنا على املدى الطويل والستطعنا بناء جيل قادر على 
االبتكار واملنافسة على املستوى العاملي.

4 / قد تساهم التجربة يف شحذ مهم معلمي بقية املواد الدراسية للخروج عن املألوف وابتكار 
قصص وأفالم تعليمية مميزة للمادة من إنتاجهم فنتحول من دولة مستهلكة إىل دولة منتجة راقية بفكرها.

الهدف العام: 
وممتع  مشوق  بأسلوب  والفكرية   واملنطقية  احلسابية  املتوسط  الثالث  الصف  ومهارات طالب  قدرات  تنمية 

ليكونوا مؤهلني للمشاركة يف املسابقات احمللية مث العاملية.
األهداف التفصيلية: 

1 / أن حيسب الطالب طول ضلع جمهول يف املثلث القائم الزاوية باستخدام وجه مسرت فيثاغورس بدون 
أخطاء.

2 / أن يكتشف الطالب املثلثات القائمة الزاوية باستخدام وجه مسرت فيثاغورس بشكل صحيح.
2 / أن يفك الطالب مربع جمموع حدين باستخدام مسرت تربيع بشكل صحيح.

2 / أن يفك الطالب مربع الفرق بني حدين باستخدام مسرت تربيع بشكل صحيح.
3 / أن حيسب الطالب القيمة املطلقة بشكل صحيح.

4 / أن حيل الطالب معادالت الدرجة األوىل مبتغري واحد بدون أخطاء.
5 / أن يستخدم الطالب نظرية فيثاغورس يف التطبيقات امليدانية بشكل صحيح.

6 / أن يوجد الطالب ناتج ضرب قوتني بشكل صحيح.
7 / أن يوجد الطالب ميل املستقيم املار بنقطتني بصورة سليمة.

8 / أن تكتشف الطالبة املتتابعة احلسابية وتوجد احلدود الناقصة فيها.
9 / أن متثل الطالبة معادلة املستقيم املكتوبة بصورة ميل ومقطع على شبكة الرتبيع بشكل سليم.
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م�سطلحات التجربة : 
Creative minds عقول مبدعة -

طريقة تدريس قائمة على االنتقال مبستويات املعرفة لدى الطالب عن طريق استخدام الوسائل التعليمية اليدوية 
والقصص التعليمية واألفالم الكرتونية ومسرح الدمى والتطبيقات العملية بطريقة معينة يكون الطالب فيها هو 

املكتشف واجملرب واملعلم مرشد فقط ومشرف على عملية التعلم.
Traditional method الطريقة التقليدية -

     طريقة تدريسية يكون الدور األكرب فيها للمعلم حيث تعتمد على الشرح والتفسري واملناقشة ، إذ يقدم 
املعلم املفهوم ويشرحه للطلبة ويناقشه معهم . 

Achievement التحصيل -
    ناتج ما تعلمه الطالب من خالل استخدام طريقة عقول مبدعة يف تدريس الرياضيات للصف الثالث 

املتوسط ، ومت قياسه إجرائيا بالعالمة اليت حتصل عليها الطالب على االختبار التحصيلي الذي مت تطبيقه يف 
الرياضيات.

: Concept  املفهوم -
    املفهوم ليس شيئاً حمسوساً قائماً يف الواقع، فاألشياء احملسوسة اليت تدل عليها املفاهيم ليست سوى مناذج 

 أو أمثلة تطبق عليه، وتتمثل فيها مساته األساسية، وهناك تعريفات متعددة للمفهوم منها: 
	 جمموعة من األشياء املدركة باحلواس أو األحداث اليت ميكن تصنيفها مع بعضها البعض على أساس من 

 اخلصائص املشرتكة واملميزة وميكن اإلشارة إليها باسم أو برمز .
 	 جمموعة من االستدالالت الذهنية املنظمة اليت يكوهنا الفرد.

	 املفهوم هو بناء عقلي أو جتريد ذهين. أي أنه الصورة الذهنية اليت تتكون لدى الفرد نتيجة تعميم صفات 
 وخصائص استنتجت من أشياء متشاهبة على أشياء يتم التعرض إليها فيما بعد .

	 أحد أشكال املعرفة العلمية الذي يبىن على احلقائق العلمية املتوفرة وهو كلمة أو عبارة تستعمل
لتصف جمموعة من األشياء أو األفكار.

 :Stories mathematics قصص الرياضيات -
قصص معدة من قبل املعلمة تتكون من 4 إىل 9 مقاطع تناقش مفهومني رياضيني مرتبطني ببعضهما على 

األكثر.
 :Anime mathematics األفالم الكرتونية -
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أفالم كرتونية من إعداد املعلمة تناقش املفاهيم الرياضية بأسلوب مشوق تتسم ببساطة رسم الشخصيات 
ليكون تركيز الطالب على املعلومات املقدمة أكثر من تركيزه على الرسم واملؤثرات، تناقش مفهومني رياضيني 

على األكثر.
:Dolls الدمى -

   عبارة على جمسمات اصطناعية يتحكم يف حركاهتا شخص، إما هديب أو خبيوط أو كالسأ أو يصع. وقد 
متثل الدمية شخصا أو اناويح أو اتابن أو شيئا من األشياء.) موسوعة ويكيبيديا (

:Puppet Theatre مسرح الدمى -
   مسرح افرتاضي صغري يعتمد على تشغيل الدمى بطريقة دراماتورجية فنية للتثقيف تارة وللرتفيه تارة أخرى، 
وله ستارة تنزل على الدمى أو ترتفع عنها. أما املمثلون فشخص واحد أو أكثر وقد يصلون إىل مخسة، وهم 

على شكل دمى حمركة بواسطة أيدي الالعبني من حتت املنصة أو بواسطة اخليوط. 
) موسوعة ويكيبيديا ( 

:Montessori methods وسائل مونتسوري -
وسائل أعدهتا الطبيبة اإليطالية ماريا مونتسوري لتعليم األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة قائمة على التعلم 
الفردي حتتوي عادة على ضابط للخطأ يتيح للطفل االعتماد على نفسه يف التعلم والتصحيح وبعد جناحها 

يف تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة مت تعميمها على التعليم العام. ) مونتيسوري:2005 (
متغريات التجربة:

املتغري املستقل: التدريس بطريقة عقول مبدعة.
املتغري التابع: املهارات واملفاهيم احلسابية اليت يكتسبها الطالب أثناء التجربة.

حدود التجربة: 
حدود العينة: 

طالبات الصف الثالث املتوسط يف املتوسطة األوىل بعنك ) املنطقة الشرقية (.
قسمناهم إىل قسمني : 

عينة التجربة : طالبات الصفني 1/3 ، 5/3
عينة ضابطة :  طالبات صف 4/3

احلدود املكانية:
املتوسطة األوىل بعنك مبنطقة القطيف باملنطقة الشرقية باململكة العربية السعودية.
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احلدود الزمانية: 
الفصل الدراسي األول َو الثاين لعام 1434/1433هـ

احلدود املوضوعية:
مقرر مادة الرياضيات لطالب الصف الثالث املتوسط باستخدام طريقة عقول مبدعة.

املرحلة امل�ستهدفة: 
طالبات الصف الثالث املتوسط يف املتوسطة األوىل بعنك مبحافظة القطيف.

و�سف التجربة وطريقة تطبيقها: 
اأواًل الدرا�سة النظرية : 

    وذلك من خالل الدراسة النظرية لألدبيات والبحوث السابقة جملموعة احملاور العلمية اليت تشتمل عليها 
التجربة: 

    احملور األول : اسرتاتيجيات وطرق التدريس احلديثة ووسائل منتسوري التعليمية وتفعليها داخل غرفة الصف. 
    احملور الثاين: تأثري استخدام القصص املصورة واألفالم الكرتونية يف اكتساب الطالب للعلوم واملعرفة.

ثانيًا : اإعداد مواد التجربة كالتايل: 
أ / بناء اإلطار العام خلطوات التدريس يف التجربة: 

يعتمد برنامج عقول مبدعة على أربع خطوات أساسية:
اخلطوة األوىل : تقدمي – مناقشة ) املعلم هنا مشرف بالدرجة األوىل وموجه بشكل بسيط ( 

اخلطوة الثانية :  تقدمي – مناقشة ) املعلم هنا مشرف فقط ( 
اخلطوة الثالثة : تدريب ) املعلم هنا مشرف فقط ( 
اخلطوة الرابعة : ابتكار ) املعلم هنا مشرف فقط ( 

اخلطوة األوىل: 
    تقدم املعلومة احلسابية للطالب بطريقة حسية معتمدة على الوسائل التعليمية حبيث يكتشف الطالب حقيقة 

املفهوم احلسايب ومعناه بشكل سليم عن طريق املرحلتني التاليتني:
تقدمي : 

    تقدمي الوسيلة التعليمية للطالب وتوجيهه يف كيفية استخدامها وترك اجملال له للتجربة واالكتشاف.
مناقشة : 

    يتناقش الطالب فيما بينهم للتوصل إىل املفهوم احلسايب ليكتشفوه بأنفسهم مما يساعد يف تثبيت املعلومة 
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يف ذهن الطالب وسهولة تذكرها واستحضارها مستقباًل.
اخلطوة الثانية: 

    استعراض طريقة تطبيق هذه املعلومة بواسطة قصة قصرية ال تزيد عن صفحتني حتتوي كل صفحة على عدة 
مشاهد ال تزيد عن تسعة ينتقل فيها الطالب مع شخصيات القصة يف تطبيق املفهوم احلسايب واستخدامه يف 
حل املسائل بطريقة كرتونية سلسة وسهلة و خفيفة على النفس، أو عن طريق عرض فيلم كرتوين عايل اجلودة 
مرّكز يشرح خطوات تطبيق الدرس يف حل املسائل احلسابية حبيث ال يستغرق أكثر من مخس دقائق من زمن 

احلصة ، يتم فيه شرح خطوات حل املسائل احلسابية بطريقة مبسطة.
تقدمي : 

تعرض القصة على الطالب لقراءهتا وفهم أجزائها وإذا توفر الفيلم الكرتوين يعرض بعد القصة على الطالب 
حبيث ال تتجاوز مدته 5 دقائق.

للمفهوم  للوصول إىل فهم أعمق  الفيلم  أو  القصة  بينهم حول  فيما  للتناقش  تتاح للطالب فرصة  مناقشة : 
احلسايب املعروض.
اخلطوة الثالثة: 

تدريب:
ترك اجملال بقية احلصة للطالب ليطبق ما تعلمه من خالل حل املسائل احلسابية املعروضة يف كتاب الطالب 

وكتاب التمارين.
اخلطوة الرابعة: 

ابتكار : 
1/ مسرح الدمى : 

يستخدم يف تركيز املفهوم احلسايب يف ذهن الطالب عن طريق بناء شخصية تتناسب والدرس املعطى حبيث 
يطبق الطالب عليها الدرس عن طريق قصة يؤلفها بطريقته ، أو متثيل املسألة احلسابية من خالل مسرح الدمى 

وشرح طريقة حلها.
2/ تطبيق املفهوم احلسايب يف الطبيعة عن طريق مشروع يشرتك فيه أكثر من طالب كبناء خمطط ملنزل بناء على 
مفهوم املساحات و احلجوم املدروسة أو عمل إحصاء داخل املدرسة ملوضوع معني واستخراج النتائج منه .... 

اخل.
ب / توفري أدوات التجربة: 
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املرحلة األوىل : 
عند دراسة وسائل منتسوري وأثرها يف التعليم قمنا باستريادها من نيوزلندا على مدار سبع سنوات خالهلا قمنا 
بتجميع وسائل أخرى رأينا أهنا مناسبة وختدم العملية التعليمية وتوفر بيئة تفاعلية للطالب لتزويد معمل عقول 

مبدعة بكل ما من شأنه رفع مستوى الطالب يف املادة.
املرحلة الثانية: 

بناء القصص التعليمية اليت سيتم استخدامها يف دروس التجربة، حيث راعينا فيها عدة جوانب:
1 / أن حتتوي الورقة الواحدة على مفهوم حسايب واحد أو اثنني على األكثر.

2 / تقسم الصفحة إىل تسعة أقسام كحد أقصى.
3 / يراعى البساطة يف رسم الشخصيات والبعد عن التعقيد حىت يكون الرتكيز على املفهوم احلسايب أكثر من 
الرتكيز على الشخصيات ومل نغفل رسم الشخصيات بطريقة كريكاتريية مبهجة لتكوين انطباع مجيل يف نفس 

الطالب ال ينساه أبداً.
4 / راعينا أمهية اختيار األلوان أثناء رسم القصة ملا هلا من تأثري يف نفسية الطالب.

5 / الدقة والرتكيز يف املعلومة احلسابية حبيث تصل املعلومة بأقل مشاهد ممكنة.
املرحلة الثالثة: 

حتويل هذه القصص إىل أفالم كرتونية عالية اجلودة بالتعاقد مع شركة رائدة يف هذا اجملال يف املنطقة الشرقية 
حيث قمنا بإعداد األفالم ) نظرية فيثاغورس، مربع الفرق بني حدين، املعادالت اليت حتتوي متغريين يف طرفيها 

( وجاري العمل على حتويل بقية القصص ألفالم.
املرحلة الرابعة: 

1 / تصميم الدمى للشخصيات األساسية يف القصة وذلك الستخدامها يف استنتاج املفهوم احلسايب ويف مسرح 
الدمى.

2 / توفري أدوات االكتشاف واالبتكار والبناء داخل معمل عقول مبدعة.
جـ / حتديد عينة التجربة والفرتة الزمنية املراد تطبيق التجربة فيها

مت حتديد طالبات الصف الثالث املتوسط واختيار الصفوف ) 1/3 ، 5/3 ( كعينة للتجربة
التأثري على مستوى  وفصل ) 4/3 ( كعينة ضابطة للتجربة لقياس فاعلية استخدام طريقة عقول مبدعة يف 

الطالبات الدراسي يف الفصل الدراسي الثاين لعام 1434 هـ.
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د /  تطبيق التجربة: 
مت تطبيق التجربة على مرحلتني: 

املرحلة األوىل: 
تطبيق التجربة على طالب املراكز الصيفية عام 1431 وَ  عام 1432 هـ 

وكانت العينة كالتايل : 
الذكور : من سن 5 سنوات إىل 9 سنوات 
اإلناث : من سن 5 سنوات  إىل 13 سنة 

فرتة التجربة شهر واحد يف السنة ) شهر رجب عام 1431 و شهر رجب عام 1432هـ ( 
رصدنا خالله االستجابات التالية : 

1 / إقبال الطالب والطالبات على معمل عقول مبدعة و رغبتهم باستكشاف وسائلة وأدواته و استخدامها. 
2 / إقبال الطالب والطالبات على القصص ومناقشتها.

3 / الفئة األصغر سنا من 5 سنوات إىل 8 سنوات الحظنا عليهم تقليد شخصيات القصة وتقمص أدوارها 
أثناء لعبهم معاً بال فرق بني الذكور و اإلناث.

4 / تطور املهارات احلسابية بشكل كبري يف فرتة قصرية جدا.
5 / تقبل الطالب والطالبات للكم اهلائل من املعلومات اليت مت إعطائهم إياها يف هذه الفرتة القصرية و إتقاهنم 

للمهارات بشكل كامل.
لتنفيذ الربنامج ورصدنا استجابات ممتازة  أثناء السنة الدراسية الالحقة  6 / قمنا مبتابعة الطالب والطالبات 
لصاحل الربنامج من قبل األهايل والطالب والطالبات وشعور عام باالرتياح والتخلص من املشاكل احلسابية اليت 

كانت تؤرق الطالب واألهل معاً.
8 / تالشي فكرة أن الرياضيات مادة معقدة وصعبة لدى هذه الفئة بل أصبحت سهلة خفيفة على النفس.

9 / مطالبة األهايل بإكمال الربنامج مع الطالب يف صيف عام 1433 هـ ولكن مل نستطع تطبيقه ألسباب 
شخصية.

    بناء على ذلك مت هتيئة طالبات املدرسة يف الفصل الدراسي األول لعام 1434/1433 خلوض التجربة 
عن طريق تطبيقها جزئيا من خالل الوسائل والقصص ومت تطبيقها فعلياً كاملة يف الفصل الدراسي الثاين لعام 
1434/1433 هـ حيث تكونت عينة الدراسة من 90 طالبة من ثالثة فصول تدرسهن نفس املعلمة قسموا 
إىل جمموعتني ، فصلني درسوا بطريقة عقول مبدعة وفصل درس بالطريقة التقليدية كعينة ضابطة وطبق على 
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اجلميع اختبار قبلي وبعدي. 
هـ / ضوابط التجربة: 

لتحقيق أهداف التجربة، و اليت تتمثل يف التعرف على فاعلية التدريس القائم على طريقة عقول مبدعة على 
حتصيل طالبات الصف الثالث املتوسط يف مادة الرياضيات قمنا بإعداد أدوات ضبط التجربة واليت تتمثل 

فيما يلي:
1 / االختبار القبلي والبعدي:

حيث مت إعداد اختبار قبلي حتصيلي مكون من 20 سؤال من نوع األختيار من متعدد ذي األربع بدائل لقياس 
حتصيل الطالبات يف املادة يف بداية العام الدراسي، مث إعداد اختبار بعدي مكون من 8 فقرات اختيار من 
متعدد ومخس فقرات إكمال فراغ وسؤال يف التمثيل البياين وسؤالني مقاليني لقياس حتصيل الطالبات يف املادة 

بعد إجراء التجربة.
2 / االستبيانات:

مت إعداد استبيانات تقيس أراء الطالب يف برنامج عقول مبدعة وأدواته مت توزيعها يف هناية التجربة، وكذلك مت 
إعداد استبيانات تقيس أراء املعلمني واملشرفني الرتبويني الذين حضروا أحد احلصص املطبق فيها برنامج عقول 

مبدعة.
3 / مالحظات املعلمة على استجابات الطالبات أثناء احلصة.

حيث مت رصد تأخر الطالبات عن احلضور ملعمل الرياضيات وعدد احلصص املستغرقة يف الدرس الواحد ومدى 
توافقها مع خطة املنهج املعتمدة.
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ثالثًا : نتائج التجربة ومناق�ستها
    من خالل التجربة رصدنا االستجابات التالية:

1 / أظهرت نتائج التجربة أنه ال يوجد فرق كبري يف املستوى الدراسي بني العينة التجربيبة والعينة الضابطة بناء 
على االختبار التحصيلي القبلي.

جمموعة التجربةاجملموعة الضابطة
النسبةالعددالنسبةالعدد

3258العدد الكلي
12.1%9.47%3ممتاز

19%18.811%6جيد جدا
15.5%15.69%5جيد
20.7%28.112%9مقبول
32.7%28.119%9ضعيف

2/ أظهرت نتائج الدراسة بأن اجملموعة التجريبية واليت درست بطريقة عقول مبدعة اكتسبت املعلومات احلسابية 
بشكل أسرع وطبقتها بدقة أكرب من اجملموعة اليت درستها بالطريقة العادية.

3/ اختصار وقت الدرس عند فئة التجربة لصاحل التطبيق مقارنة بالفئة الضابطة اليت استغرقت وقت أطول 
لفهم الدرس.
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خطة املنهجاملواضيعم
الضابطةالتجريبية

1/35/34/3
3112حل املعادالت املتعددة اخلطوات1
3223القيم املطلقة2
3223املتتابعات احلسابية3
3223متثيل املعادالت املكتوبة بصيغة امليل واملقطع4
3223معدل التغري وامليل5
2112حل املتباينات املتعددة اخلطوات6
21.51.52ضرب كثريات احلدود7
1112حاالت خاصة من ضرب كثريات احلدود8
21.51.52املعادالت الرتبيعية س2 + ب س + جـ9
2112نظرية فيثاغورس10
2112النسب املثلثية11
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4/ إقبال طالبات التجربة على دراسة مادة الرياضيات بشكل ملحوظ مقارنة باجملموعة الضابطة 
) يوضح اجلدول عدد الطالبات املتأخرات عن معمل الرياضيات خالل الفصل الدراسي الثاين (.

األسابيعالشهر
الضابطةالتجربة

1/35/34/3

ربيع األول
1465

2136

ربيع الثاين

11-8

2--5

3-17

4-26

51-6

مجادة أول

1--4

2-13

31-2

4--4

مجادى ثاين

1--2

2-13

3--5

4--2
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5/  زوال الرهبة واخلوف من املادة من نفوس طالبات التجربة مقارنة بطالبات الفئة الضابطة.
6/ إقبال طالبات التجربة على التعلم الذايت مقارنة بطالبات اجملموعة الضابطة.

7/ تقدم ملحوظ يف مستوى طالبات التجربة مقارنة بطالبات اجملموعة الضابطة.

جمموعة التجربةاجملموعة الضابطة
النسبةالعددالنسبةالعدد

3258العدد الكلي
39.43560.3ممتاز

618.823.5جيد جدا
515.623.5جيد

928.135.2مقبول
928.11627.5ضعيف

من الرسم البياين يتضح ارتفاع مستوى طالبات التجربة مقابل طالبات العينة الضابطة والذين سجلوا درجات 
أدىن بكثري من درجات العينة التجريبية و وهذه النتيجة تعين أن التفوق يف املهارات احلسابية لصاحل عينة التجربة 

اليت درست بطريقة عقول مبدعة مقارنة بنظائرهن الاليت درسن بالطريقة التقليدية.
8/ ثبات املعلومة احلسابية يف ذهن طالبات التجربة مقارنة بطالبات اجملموعة الضابطة.

9 / قدرة طالبات التجربة على مناقشة املفهوم احلسايب واحلل بأكثر من طريقة بإتقان مقارنة باجملموعة 
الضابطة.
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10/ أصبح لدى طالبات التجربة مقدرة على التنبؤ بكيفية حل املشاكل احلسابية يف الدروس الالحقة بناء على 
مهاراهتن السابقة على عكس طالبات اجملموعة الضابطة.

11 / من خالل االستبيان رصدنا استجابات الطالبات التالية: 

املوضوعم
58

النسبةالالنسبةنوعا ماالنسبةنعم
3.4%96.62%56القصص سهلة الفهم1
100%58القصص تساعدين على االستمتاع باملادة2
5.2%94.83%55ساعدت القصص يف تبسيط املعلومة الرياضية3
100%58أثارت القصص انتباهي للمادة4
1.7%98.31%57األفالم ممتعة وتساعدين على الفهم5
1.7%98.31%57أثارت األفالم انتباهي للمادة6

األفالم ساعدتين على تذكر املعلومة وعدم 7
17.3%82.710%48نسياهنا على املدى البعيد

1.7%98.31%57سامهت األفالم يف تبسيط املعلومة الرياضية8

الوسائل اليدوية ساعدتين على استنتاج املفهوم 9
3.4%10.42%86.26%50الرياضي بشكل سريع

الوسائل اليدوية زادت من استيعايب للمفهوم 10
1.7%5.21%93.13%54الرياضي

1.7%6.91%91.44%53الوسائل اليدوية بسطت يل املفهوم الرياضي11
3.4%96.62%56الدمى املصممة للدرس ساعدتين على فهمه12
1.7%98.31%57ساعدتين الدمى على تذكر املعلومة13
5.2%94.83%55الدمى أعطتين جمال أكرب للتفكري والتخيل14

من اجلدول نالحظ أن أكثر من 80% من الطالبات أمجعوا على أن القصص و األفالم سهلة الفهم وساعدت 
يف تبسيط املادة وأثارت انتباههم للدرس مما ساعدهم على االستمتاع يف الدراسة وأهنا ساعدهتم على تذكر 

املعلومة على املدى البعيد وعدم نسياهنا. 
أما بالنسبة للدمى فقد أمجعوا الطالبات على أهنا بسطت و زادت من استيعاهبم للمفهوم الرياضي وتذكره على 
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املدى البعيد وأعطتهم جمال أكرب للتخيل.
بالنسبة للوسائل اليدوية أمجع أكثر من 85 % من الطالبات على أهنا ساعدهتم يف استنتاج واستيعاب املفهوم 

الرياضي مع تبسيطه بشكل واضح.

    تف�سري النتيجة : 
    هدفت هذه التجربة إىل تقصي فاعلية التدريس القائم على طريقة عقول مبدعة على حتصيل طالبات الصف 
الثالث املتوسط يف مادة الرياضيات وأشارت التجربة إىل وجود فرق يف التحصيل العلمي بني العينة التجريبية 
النتائج  هذه  تفسري  وميكن  مبدعة  عقول  برنامج  لصاحل  وذلك  التدريس  إلسرتاتيجية  تعزى  الضابطة  والعينة 

وإرجاعها إىل عدة عوامل أبرزها ما يلي:
1 / التعلم باستخدام طريقة عقول مبدعة عملية معرفية نشطة فمرور الطالب خبربات تعليمية استكشافية متنوعة 
يكتشف من خالهلا املفهوم املراد تعلمه و النشاط العقلي املتمثل يف تنظيم وترتيب املعلومات املكتشفة ملناقشتها 

بطريقة واضحة يعطي للتعلم معىن مما يزيد يف قدرة املتعلم على التحصيل الدراسي.
2 / يهتم برنامج عقول مبدعة باحملتوى الدراسي وميا يوجد لدى املتعلم من تراكيب معرفية وخربات سابقة فيهتم 
الربنامج بكيفية انتقاء وتنظيم خربات احملتوى حبيث يسهل متثيل املادة املراد تعلمها يف الرتاكيب املعرفية للمتعلم 

وتكوين أبنية معرفية جديدة وبذلك حيدث النمو املعريف.
3 / طريقة عقول مبدعة هتدف إىل زيادة دافعية املتعلم حنو العلم وهذا يزيد من التحصيل ويؤكد على أمهية 

املمارسة العملية يف التعليم الفعال.
4 / للمعلم دور إجيايب يف برنامج عقول مبدعة وإن اختلفت طبيعة هذا الدور فاملعلم هنا مرشد ومطوع للمادة 
ومبتكر للقصص واألفالم والتطبيقات مما حيقق منو إبداعي لكل من املعلم والطالب على حد سواء زيادة على 

التفاعل اإلجيايب بينهما.
5 / يسهم برنامج عقول مبدعة يف جعل املتعلم يقيم نفسه بنفسه عن طريق تصحيح اخلطأ الذايت املتاح يف 

الوسائل والقصص واألفالم.
6 / برنامج عقول مبدعة يراعي الفروق الفردية بني الطالب ويعطي كل طالب وقته وفرصته يف التجريب مما 

ينعكس على حتصيله العلمي.
لذلك أظهرت النتائج تفوق التدريس بطريقة عقول مبدعة على التدريس بالطريقة العادية.
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الفا�سلة املتحركة بني الوحدات
أ . سعد بن غريب العنزي                    وزارة الرتبية والتعليم
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الفا�سلة املتحركة بني الوحدات
أ . سعد بن غريب العنزي                    وزارة الرتبية والتعليم

امللخ�ص
هي عملية انتقال الفاصلة بني الوحدات دون اللجوء إىل الضرب أو القسمة بالعشرة ومضاعفاهتا، وهي عن 
طريق ضرب األمثلة مباشرة. ففي البداية يتم وضع وحدات الطول مرتبة كما يلي: )ملم، سم، دسم، م( ومن 
إليها،  االنتقال  املراد  الوحدة  العدد(، وكذلك حتديد  اليت حتتوي  االنتقال منها )وهي  املراد  الوحدة  مث حتديد 
فعلى سبيل املثال  لو كان لدي: 26.7264 م = ....... سم، فتكون الطريقة كالتايل: مبا أن العدد موجود 
مع الـ)م( إًذا سيتم االنتقال من الـ )م( إىل الـ)سم( عليه ستتحرك الفاصلة باجتاه اليمني ألن الـ)سم( تقع ميني 
الناتج 26.7264م =  الفاصلة خطوتني باجتاه اليمني وعليه سيكون  الـ)م( وعدد اخلطوات اليت ستخطوها 
2672.64سم، ويتم تطبيق الطريقة مع وحدات املساحة، ووحدات احلجم إال أن املساحة)خطوتني(، واحلجم 
)ثالث خطوات(، واألهم من ذلك الربط بني وحدات احلجم ووحدات السعة بنفس الطريقة، مع مالحظة: 

)1ملل= 1سم3( و)1ل =1دسم3(.
املقدمة:

ال ميكن ألي إنسان أن يعيش مبعزل عن الرياضيات مهما وصلت قناعته بقلة أمهية الرياضيات يف حياته اليومية، 
ومن األمور اليت قد يعتقد البعض قلة حاجته هلا يف الرياضيات هي وحدات املسافة ووحدات املساحة ووحدات 
احلجم وكذلك وحدات السعة واليت هلا ارتباط كبري بوحدات احلجم ، وعملية التحويل بني الوحدات تلك قد 
ال يُعترب باألمر اهلني لكثري من األفراد، عندها فكرت بطريقة تكون عملية التحويل فيها سهلة لغري املتخصص 
الرياضيات، وبدايتها تكون واضحة للجميع وهي عملية التحويل بني وحدات الطول ووحدات املساحة  يف 
ووحدات احلجم، ولكن تكمن الفكرة األساسية يف عملية الربط بني وحدات احلجم ووحدات السعة، وهي 

الفكرة اليت ُقدمت هبا التجربة.
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هدف التجربة: 
هو تسهيل عملية التحويل بني الوحدات املرتية - وحدات الطول ووحدات املساحة ووحدات احلجم ووحدات 

السعة، والربط بني وحدات احلجم ووحدات السعة- بصورة شيقة للطالب.
التعريف اإلجرائي ملصلحات التجربة: من وجهة نظري ال حتتاج إىل توضيح فهي تعريفات ثابتة يف الرياضيات، 

وهي الطول واملساحة واحلجم والسعة، وهي كالتايل: 
:)Length( الطول

هو اخلط املستقيم الواصل بني أي نقطتني يف مستوى ويكون قيمة موجبة.
:)Area( املساحة

هي قياس ملنطقة حمصورة يف نطاق معني يف سطح. وأبسط شكل هلا هي املنطقة احملصورة بني أربعة خطوط 
بنفس الطول، اثنان منها متوازية واالثنان الباقية متعامدة مع األوىل، أي على شكل مربع. وعندما يكون طول 
هذه اخلطوط وحدة قياس طول واحدة، فإن املساحة احملصورة بينها تعترب وحدة قياس مساحة واحدة ، وبالتايل 

فإذا كان هناك مربع طول ضلعه مرت واحد، فإن مساحته تساوي مرت مربع واحد. 
:)Volume( احلجم

هو مقياس فيزيائي لقياس احليز الذي يشغله جسم ما- حقيقي أو ختيلي- يف املكان، وهو مقياس حليز ثالثي 
األبعاد. ويقاس احلجم بوحدات خاصة، فُيقال مرت مكعب أو سم مكعب، أو مليميرت مكعب داللة على أن 
جسماً ما حجمه يساوي حجم مكعب طول ضلعه مرت أو سم واحد. ويف أمريكا وبريطانيا تستخدم وحدات: 
اإلنش املكعب والقدم املكعب والياردة املكعبة. هناك وحدات خاّصة أخرى تستخدم لقياس احلجم، منها 
املليلرت واللرت والكوب واجلالون اليت تستخدم لقياس حجم السوائل ولكنها يف الغالب مشتقة من وحدات الطول 

بشكل أو بآخر. فاللرت مثاًل، هو عبارة عن حجم مكعب طول ضلعه واحد ديسيمرت.
:)Cube( املكعب

جسم له ستة أوجه منتظمة الشكل. وكل هذه األوجه هي مربعات. فاملكعب هو كتلة تكون مبجملها زوايا 
قائمة ويكون فيه العرض والعمق واالرتفاع متساوية.

حافات املكعب هي خطوط مستقيمة وأركانه تشكل زوايا قائمة.
املكعب له مثانية أركان واثنا عشر حافة )حرف( وستة أوجه.

ويقدر حجم املكعب بطول حرفه مضروبا بنفسه ثالث مرات. أي مكعب أحد أحرفه )ل3(.
وتقدر مساحة أوجهه بستة أضعاف مساحة أي وجه فيه. أي ستة أضعاف مربع أحد أحرفه)6ل2(، )بفرض 
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أن ل هي طول حرف املكعب(.
:)Liter( اللرت

هو وحدة قياس احلجم الرمسية عاملّيا. ومنذ سنة 1964 صار تعريفه مساويًا لـ: 1 ديسيمرت مكعب الذي يعادل 
1000 سنتيمرت مكعب.

املرحلة املستهدفة من التجربة، هم طالب الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية وطالب املراحل اليت تليها.

اإجراءات تطبيق التجربة: 
الطريقة التقليدية:

عند التحويل بني أجزاء املرت من األكرب إىل األصغر نضرب يف مضاعفات العشرة.
التحويل من األصغر إىل األكرب نقسم على مضاعفات العشرة. 

فكرة التجربة: )الفاصلة املتحركة بني الوحدات(.
1( حتديد الوحدة املراد االنتقال منها )وهي اليت حتتوي على العدد( وكذلك الوحدة املراد االنتقال إليها.

2( حتديد اجتاه الوحدة املراد االنتقال إليها بالنسبة للوحدة اليت حتتوي على العدد. 
3( حندد موضع الفاصلة بالنسبة للعدد )إذا كان العدد صحيحاً فإن الفاصلة تقع على ميينه(.

4( حتديد عدد اخلطوات بني الوحدتني.
5( حتريك الفاصلة العشرية يف نفس االجتاه بني الوحدتني وبنفس عدد اخلطوات السابقة. 

مـثــــال: أكمل ما يأيت: 512 سم = ................ م . 
 احلـــــل: نكتب الوحدات املرتية مرتبة:

ملم            سم       ÷ 10      دسم      ÷ 10    م       
الطريقة املتبعة حلل هذا املثال كاآليت للتحويل من سم إىل م جيب علينا القسمة على العدد 10 مرتني ) أي 

نقسم على 100 (. 
أي أن: 512 سم = 512 ÷ 100  م = 12.5 م . 
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مـثــــال: أكمل ما يأيت: 512 سم = ............   م. 
      احلـــــل: كتابة الوحدات مرتبة:

الوحدة اليت حتتوي العدد هي )سم( واملراد حتويلها إىل )م( وال )م( تقع يسار ال )سم(.
الفاصلة تقع على ميني العدد هكذا  512.0 ألنه عدد صحيح.

عدد اخلطوات = 2 جهة اليسار، إذاً حنرك الفاصلة خطوتني جهة اليسار
          فيكون الناتج كاآليت: 512 سم =  12.5 م . 
مـثــــال: أكمل ما يأيت:...........  م =   874  ملم. 

     احلـــــل :   كتابة الوحدات مرتبة :

الوحدة اليت حتتوي العدد هي)ملم( واملراد حتويلها إىل )م( و )م( تقع يسار ال )ملم( .
عدد اخلطوات = 3 خطوات جهة اليسار. 

الفاصلة تقع على ميني العدد هكذا  874.0 ألنه عدد صحيح.
حنرك الفاصلة 4 خطوات جهة اليسار، فيكون الناتج كاآليت : 0.874 كم = 874 دسم. 

التحويل بني أجزاء اللرت )وحدات السعة(:
	 عند التحويل بني أجزاء اللرت من األكرب إىل األصغر نضرب يف مضاعفات العشرة.

	 حتويل من األصغر إىل األكرب نقسم على مضاعفات العشرة.
	  الطريقة الثانية )التحويل باستخدام حتريك الفاصلة(:
    * فكرة طريقة الفاصلة املتحركة بني الوحدات:-

1( حتديد الوحدة املراد االنتقال منها وهي اليت حتتوي على العدد وكذلك الوحدة املراد االنتقال إليها.
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2( حتديد جهة الوحدة املراد االنتقال إليها بالنسبة للوحدة اليت حتتوي على العدد. 
3( حندد موضع الفاصلة بالنسبة للعدد ) تقع الفاصلة على ميني العدد الصحيح (.

4( حتديد عدد اخلطوات بني الوحدتني.
5( حتريك الفاصلة العشرية يف نفس االجتاه بني الوحدتني وبنفس عدد اخلطوات السابقة. 

مـثــــال: أكمل ما يأيت: 21.54896 ل = ..............ملل. 
احلـــــل: كتابة الوحدات مرتبة:

الوحدة اليت حتتوي العدد هي )ل( واملراد حتويلها إىل )ملل( وهي تقع يف جهة اليمني بالنسبة لـ )ل(.
حنرك الفاصلة ثالث خطوات جهة اليمني ألن الـ )ل( بينه وبني الـ )ملل( ثالث خطوات جهة اليمني. 

   يكون الناتج كالتايل :21.54896 ل = 21548.96 ملل.  
التحويل بني أجزاء م2) وحدات املساحة (

	 عند التحويل بني أجزاء املرت املربع من األكرب إىل األصغر نضرب يف مضاعفات املئة.
	 عند التحويل من األصغر إىل األكرب نقسم على مضاعفات املئة.

	 الطريقة الثانية ) التحويل باستخدام حتريك الفاصلة (: 
ولكن  وأجزاؤه  املرت  بني  التحويل  طريقة  بنفس  )م2(  وأجزاؤه  املربع  املرت  بني  التحويل  التجربة:  فكرة   *
عملية االنتقال بني كل وحدة وما جاورها يكون حتريك الفاصلة حتريكاً مزدوجاً )أي أن حتريك الفاصلة يكون 

خطوتني، خطوتني، وهكذا ...( 
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مـثــــال: أكمل ما يأيت:   4172.35 ملم2 = .................  م2 .
    احلـــــل :  كتابة الوحدات املرتبة :

الوحدة اليت حتتوي العدد هي )ملم2( واملراد حتويلها إىل )م2( وهي تقع يسار الـ )م2( .
عدد اخلطوات = 2 × 3 = 6 خطوات جهة اليسار لذا نضيف صفرين على يسار العدد 004172.35 

حنرك الفاصلة 6خطوات جهة اليسار فيكون الناتج :  0.00417235 م2 
مـثــــال: أكمل ما يأيت: ..........  سم2 = 374 م2 .

 احلـــــل :   كتابة الوحدات مرتبة :
ملم2        سم2       دسم2       م2 

الوحدة اليت حتتوي العدد هي )م2( واملراد حتويلها إىل )سم2( وهي تقع ميني ال )م2(.
الفاصلة تقع على ميني العدد هكذا  374.0  )ألنه عدد صحيح(.

عدد اخلطوات = 2 × 2 = 4 خطوات جهة اليمني لذا نضع )4( أصفار ميني الفاصلة مث حنرك الفاصلة )4( 
خطوات جهة اليمني

          فيكون الناتج كاآليت: 374 م2 = 3740000  سم2. 
التحويل بني أجزاء م3 ) وحدات احلجم (

	 عند التحويل بني أجزاء املرت املكعب من األكرب إىل األصغر نضرب يف مضاعفات األلف 
	  عند التحويل من األصغر إىل األكرب نقسم على مضاعفات األلف.

	 الطريقة الثانية) التحويل باستخدام حتريك الفاصلة (: 
*  فكرة طريقة الفاصلة املتحركة بني الوحدات :-

    التحويل بني املرت املكعب وأجزاؤه )م3( بنفس طريقة التحويل بني املرت وأجزاؤه ولكن عملية االنتقال بني 
كل وحدة وما جاورها يكون حتريك الفاصلة حتريكاً مكعباً )أي أن حتريك الفاصلة يكون ثالث خطوات ، 

ثالث خطوات، وهكذا ...(.
	  ترتيب الوحدات من األصغر إىل األكرب :
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  ) ملم3       سم3        دسم3        م3   (
مـثــــال: أكمل ما يأيت: .......... سم3 = 76.354 م3.

بنفس الطرق السابقة ولكن يف هذه املرحلة يكون التحرك 3 خطوات بني كل وحدتني متجاورتني ألن الوحدات 
مكعبة.

  و يصبح الناتج 76354000 سم3 
ملحوظات هامة:

	 العدد العشري يتكون من عدد صحيح وكسر عشري،
   فمثاًل العدد 3.451 يتكون من عدد صحيح وهو )3( وكسر عشري وهو 0.451
	 العدد الصحيح هو عدد بدون كسر عشري ونعترب ضمناً أنه حيتوي على فاصلة     

   من ناحية اليمني. فمثاًل:  125 = 125.0  ،  1478 = 1478.0 ... وهكذا.
	 إضافة  أصفاراً إىل ميني الكسر العشري ال يؤثر على العدد العشري، فمثاًل 32.25 =  32.25000

	  للتحويل من وحدة إىل أخرى جيب اتباع قواعد التحويل باستخدام الضرب أو القسمة أو باستخدام الطريقة 
املختصرة. 

التحويل بني وحدااحلجم والسعة والعالقة بينهما.

	 مالحظة: لو فرضنا أن هناك هنراً وأن وحدات احلجم يف إحدى ضفيت هذا النهر ووحدات السعة يف الضفة 
األخرى من النهر وأننا ال نستطيع عبور النهر إال عن طريق اجلسرين املوجودين على الضفتني:

	 )ملل= سم3، ل= دسم3(.
	 وباقي العمليات كما سبق ذكرها.                      

	 فيمكن متثيل العالقة بني وحدات احلجم ووحدات السعة كما يلي:
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مـثــــال: أكمل ما يأيت: .......... م3 = 70916.354 ملل. 
احلـــــل: احلل يأيت على خطوتني حتويل من سل إىل ل )الذي يكافئ دسم3( مث من دسم3 إىل م3

 كتابة الوحدات مرتبة من األصغر:-

للتحويل من سل إىل ل حنرك الفاصلة ) 3 ( خطوات جهة اليسار 
   وللتحويل من دسم3 إىل م3 حنرك الفاصلة 2 × 3  = 3 خطوات جهة اليسار  

 عدد اخلطوات الكلية 3+ 3 = 6 خطوات ناحية اليسار.
 يصبح الناتج 70916.354 ملل =  0.070916354 م3. 

املراجع:
)ar.wikipedia.org(
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ZAIN استخدام املعمل الفرتاضي
يف تدري�ص الريا�سيات باملرحلة الثانوية )اأمثلة وتطبيقات(

اأ/ زين بنت عبدالكرمي القر�صي 
وزارة الرتبية والتعليم
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ZAIN استخدام املعمل الفرتاضي
يف تدري�ص الريا�سيات باملرحلة الثانوية )اأمثلة وتطبيقات(

اأ/ زين بنت عبدالكرمي القر�صي 
وزارة الرتبية والتعليم

امللخ�ص :
دور معلمة الرياضيات باملرحلة الثانوية يف ضوء جمتمع املعرفة هو مزيج من مهام املربية  القائدة و مديرة املشروع 

البحثي و خمتصة تقنيات التعليم و املستشارة الرتبوية و املدربة .
 وتتطلب هذه األدوار أن متارس املعلمة املعرفة كأسلوب عمل . بتنظيم املوقف التعليميي وتطوير املوارد التعليمية 
و يتجلى ذلك يف تصميم املعمل االفرتاضي ZAIN  كنموذج  لدور املعلمة يف تطوير املوارد التعليمية يف عصر 

يعتمد على التقنية ويشق مساره حنو بيئات التعلم اخلائيلية » االفرتاضية«.
حيث مت  تصميم املعمل االفرتاضي zain  كبيئة افرتاضية حملاكاة عالقة زاوية ارتفاع الشمس بظل األجسام 
وارتفاعها . وهو ما أمكن من تنفيذ عدد من السيناريوهات الديناميكية للقياس من خالل التحكم يف أحد 
املتغريات ) زاوية ارتفاع الشمس أو ارتفاع اجلسم  ( »من خالل لوحة التحكم االفرتاضية »و بناء علي ذلك 
ميكن معرفة أثر ذلك على  قياس طول ظل اجلسم أو زاوية ارتفاع الشمس )أحد املتغريين اآلخرين(  . وهذا مما 
سهل من  جتريب املعامالت املختلفة ودراسة أثرها علي خمرجات التجرية من خالل لوحة التحكم االفرتاضية.

املقدمة :
العامل  املادي احلقيقي إىل  العامل  التحول من  افرتاضي : يتجه حنو  أنه عامل  املعرفة  اقتصاد   من مسات عصر 
االفرتاضي، الذي أصبح ممكًنا مع الرقمنة والشبكات ، وتالشي احلدود بني العامل احلقيقي واخليايل إىل احلد 

الذي جعل عامل املستقبليات )W.Wacker( يرى أننا دخلنا عصًرا ميكن لكل شيء حنلم به أن نقوم به.
ماهية البيئة االفرتا�سية :

البيئة االفرتاضية )Virtual Environment( أو البيئة الواقعية)Virtual Reality( كما يسميها البعض هي 
امتداد منطقي للتقدم التكنولوجي للحاسوب. فهي بيئة يتم إنتاجها من خالل احلاسوب حبيث متكن املستخدم 
من التفاعل معها سواء كان ذلك بتفحص ما حتتويه هذه البيئة من خالل حاسيت البصر والسمع أو باملشاركة  
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والتأثري فيها بالقيام بعمليات تعديل وتطوير. فهي عملية حماكاة )Simulation( لبيئة واقعية أو خيالية يتم 
تصورها وبنائها من خالل اإلمكانات اليت توفرها التكنولوجيا. )هريف.كريس.2004م(.

ا�ستخدام البيئة االفرتا�سية يف تعليم الريا�سيات:
أثبتت الدراسات أن الفرصة اليت تقدمها هذه البيئة عظيمة بالنسبة للمتعلمني يف متكينهم من التعايش يف بيئتهم 
 TPR( Total Physical( االفرتاضية التعليمية واالستفادة قدر اإلمكان من طريقة االستجابة اجلسمانية الكلية
Response Method  يف التعليم واليت تعتمد بالدرجة األساس على مبدأ االستماع واملالحظة قبل املمارسة.

وتستطيع البيئة االفرتاضية ومن خالل املؤثرات املصاحبة هلا خلق جو تعليمي تفاعلي جيذب املتعلم بل ويغمره 
يف هذا اجلو ليتعامل مع األشياء املوجودة فيها بطريقة طبيعية. ومما يسهل هذه العملية تزويد املتعلم  بأشكال 
ورسوم متحركة تسهل عليه االخنراط يف هذه البيئة. فإذا ما مت اإلعداد هلا بطريقة مناسبة ومت استغالل اإلمكانات 
املتاحة بطريقة سليمة وبالتايل بناءها بالشكل املطلوب فسيحصل املتعلم  على فرصة تعليمية عظيمة من شأهنا 
وتنمية  تعلم  تساعده يف  وإجراءات  مفاهيم  لديه  فتبين   Exploration االستكشافية قدراته  و صقل  تعزيز 

املهارات املطلوبة.
التعليم االلكرتوين واملعامل االفرتا�سية : 

تعد املعامل االفرتاضية أحد  تطبيقات التعليم االلكرتوين وذلك باستخدام احلاسب اآليل وبرجمياته يف تدريس 
املواد العلمية . وهي إحدى مكونات  البيئة االفرتاضية للمتعلم. 

دور معلمة الريا�سيات باملرحلة الثانوية يف �سوء جمتمع املعرفة
يستند احلراك املعريف الذي تديره وتوجه وزارة الرتبية والتعليم لبناء جمتمع املعرفة السعودي على مفاهيم ومنهجيات 

اقتصاد املعرفة الذي من أبرز مفاهيمه املوارد البشرية متعددة املهارات ) عمالة املعرفة (.
ويف ظل هذا احلراك يتحتم على املعلمة أن تنمي قدراهتا ومعارفها. من حيث اإلملام العميق مبناهج التفكري 
التعلم »   البنائية والتكاملية » متثل النظريات الثالث املسار التطويري لنظريات  وأسس نظرية املعرفة والنظرية 
معارفهن  ويغين  املتعلمات  قدرات  ينمي  .مما  املتعددة  الوسائط  بيئة  املختلفة يف  التدريس  مهارات  واكتساب 
ويضفى على مهمة التدريس اإلثارة . ليتغري دور املعلمة من كوهنا ناقلة للمعرفة إىل مشاركة وموجهه للمتعلمات 
تقدم هلن يد العون إلرشادهن إىل موارد املعرفة وفرص التعلم املتعددة . لتصبح مهمة املعلمة مزجياً من مهام 

املربية  القائدة - مديرة املشروع البحثي - خمتصة تقنيات التعليم - املستشارة - املدربة .
وأن تربز دورها كمبادرة و كقائدة تعليمية متارس املعرفة كأسلوب عمل .بأن يكون هلا مسامهات معرفية ومهنية 
لرفع كفاءة األداء التعليمي تتوازي مع وحتقق متطلبات املرحلة التطويرية الطاحمة يف بناء جمتمع معريف سعودي 
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فالتدريس ليس نقل املعرفة، ولكنه يتطلب تنظيم املوقف التعليمي داخل الصف، وتصميم املهام  وتطوير املوارد 
التعليمية بطريقة من شأهنا أن تنمى التعلم. )القرشي.2011م(. 

 وبناء على هذه األدوار متارس املعلمة أدوارها كمعلمة عصر املعرفة من حيث ممارسة املعرفة كأسلوب عمل 
بتنظيم املوقف التعليميي وتطوير املوارد التعليمية .لتقدم املعمل االفرتاضي ZAIN  كنموذج لدورها يف تطوير 

املوارد التعليمية يف عصر يعتمد على التقنية ويشق مساره حنو بيئات التعلم اخلائيلية ) االفرتاضية  (.
ا�ستخدام املعمل االفرتا�سي يف تدري�ص الريا�سيات

أهداف استخدام املعمل الفرتاضي يف تدريس الرياضيات:
	 امكانية العرض املرئي للبيانات والظواهر اليت ال ميكن عرضها من خالل التجارب احلقيقية.   

	 سهولة جتريب املعامالت املختلفة ودراسة أثرها علي خمرجات التجرية من خالل لوحة التحكم   
افرتاضية.

	 إمكانية إجراء التجربة أي عدد ممكن من املرات طبقا لقدرة املتعلمة علي االستيعاب ويف الوقت   
املناسب

املرحلة املستهدفة : الثاين ثانوي علمي . 

اأمثلة تطبيقية ال�ستخدام املعمل االفرتا�سي يف تدري�ص الريا�سيات لل�سف 
الثاين الثانوي

مت تصميم املعمل االفرتاضي zain  كبيئة افرتاضية حملاكاة عالقة زاوية ارتفاع الشمس بظل األجسام وارتفاعها 
.حيث أمكن تنفيذ عدد من السيناريوهات الديناميكية للقياس  وذلك بالتحكم يف أحد املتغريات: زاوية ارتفاع 
الشمس أو ارتفاع اجلسم  )من خالل لوحة التحكم االفرتاضية ( بناء علي ذلك ميكن معرفة أثر ذلك على  

قياس طول ظل 
اجلسم أو زاوية ارتفاع الشمس )أحد املتغريين اآلخرين ( .

حيث يوضح املعمل االفرتاضي zain  صورة لتطبيقات علم حساب املثلثات يف حياتنا اليومية اعتماداً على 
العالقة 

الرياضية .

    إذ من الصعب أن تدرك املتعلمة السيناريوهات التالية بصورة واضحة :
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السيناريو 1 :إجياد طول ظل جسم ما عندما تتغري زاوية ارتفاع الشمس  .
السيناريو 2 :اجياد طول ظل جسم ) متغري تابع ( عندما يتغري ارتفاع اجلسم )متغري مستقل ( لزاوية ما )ثابت(.
فاملعمل االفرتاضي zain  حياكي العالقة الرياضية *  وحيوهلا من التجريد إىل   صورة توضح العالقة الرياضية 

بني مكوناهتا. أي منذجة املثال التايل  :
مثــال1 :

إذا كان ارتفاع خنلة على أرض أفقية يساوي  400 سم وكانت زاوية ارتفاع الشمس  70° فما طول ظل 
النخلة على األرض األفقية  ؟

مثـال 2 :
إذا كان ارتفاع خنلة على أرض أفقية يساوي 300 سم وكانت زاوية ارتفاع الشمس   60° فما طول ظل 

النخلة على األرض األفقية  ؟  

طول ظل النخلة على األرض األفقية = 173.20508

 نواجت تطبيق التجربة :
	 تنفيذ املتعلمات لعدد من السيناريوهات الديناميكية للقياس . 

	 ممارسة املتعلمة ملهارات ال ميكن ممارستها على أرض الواقع أو يصعب توفري مستلزمات ممارستها كإجراء عملية 
قياس زاوية ارتفاع الشمس يف أوقات خمتلفة وبشكل دقيق .
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	 توفري إمكانية تعريض املتعلمة للعديد من االحتماالت لدراسة اختالف زاوية ارتفاع الشمس وعالقتها بظل 
اجلسم وارتفاعه .

  CD  :مرفق الربنامج
املراجــــع :

	 سينغ .هريف وريد. كريس .)2004م(. حتقيق النجاح مع التعليم املدمج .ترمجة فرحيات.عصام منتدى شعبة 
العلوم اإلدارية.

	 الفوزان .وليد .)2005م (. الستثمار األمثل يف العنصر البشري يف بيئة أعمال متغرية، حبث مقدم يف 
امللتقى اإلداري الثالث : إدارة التطوير ومتطلبات التطوير يف العمل اإلداري ، جده ، مارس 2005م .

	 القرشي،زين ) 2011م (.املعلم ميزة تنافسية للمؤسسة التعليمية يف ظل اقتصاد املعرفة ،  حبث مقدم و 
منشور يف املؤمتر الرابع إلعداد املعلم ،جامعة أم القرى . 
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جتربة ا�ستخدام برنامج الفاأرات املتعددة يف التدري�ص
Microsoft Mouse Mischief

املعلمة / عزه عيدان سعيد الغامدي

مدارس روضة جند األهلية بالظهران
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جتربة ا�ستخدام برنامج الفاأرات املتعددة يف التدري�ص
Microsoft Mouse Mischief

املعلمة / عزه عيدان سعيد الغامدي

مدارس روضة جند األهلية بالظهران

امللخ�ص:

على مر التاريخ ، كانت املدارس دائماً ذات توجه ثقايف ، وكان اهلدف منها هو تدريب العقل اإلدراكي ، 
ولذلك كانت احملاضرات هي الصيغة  الشائعة. ولكن مع بداية الستينات من القرن العشرين ؛ نبع االجتاه أو 
الشكل التجرييب من خالل علم النفس البشري. ومع بداية السبعينات من القرن العشرين وّثق البحث أمهية 
وصالحية التدريس من خالل جمموعة كبرية ومتنوعة من االسرتاتيجيات مثل استخدام روح الدعابة واملوسيقى 
واللعب واأللعاب واألحجيات والتعليم التعاوين. وقد أدرك املعلمون من أصحاب املستوى اجليد ذلك منذ زمن 
، وسعوا لإلفالت من احملاضرات وجتنبها قدر اإلمكان. وكانت النتيجة هي ظهور موجة جديدة من األنشطة 

اليت متارس داخل الصف جعلت التعليم أكثر سرعة ومتعة وكفاءة.
وقد أصبح وجود التكنولوجيا يف جمال التعليم أمراً البد منه حىت يتوافق مع تطور اجملاالت األخرى كاهلندسة 
والدفاع والطب والفضاء والزراعة وعلوم العصر احلديث. فقد شهد جمال التعليم طفرة عظيمة يف أواخر القرن 
التعليم بنوعيها  القرن احلايل. وتسابقت مؤسسات  واسع األبعاد يف بداية  انه أخذ يتجه منحناً  العشرين إال 
احلكومي واخلاص يف االجتاه إلجياد وتوفري الوسائل الفعالة اليت تساعد الطالب والطالبة على التعلم بسهولة 
وتوفر هلم القدرة على اإلبداع بشكل فعال يف الدراسة ويف عملهم املستقبلي. وتشمل وسائل التعليم احلديث 
تعليمية عظيمة،  التعليمية املضغوط  )CDs(، واالنرتنت كبحر معلومايت ووسيلة  احلاسب اآليل، واألقراص 
ووسائل اإلعالم السمعية والبصرية كالتلفزيون والفيديو وغريها من الوسائل احلديثة. فكما غريت التكنولوجيا 

القطاعات األخرى، استطاعت وسائلها املتنوعة تغيري دفة التعليم وطريقة التعلم يف العصر احلديث.
وعليه تتناول الورقة - بإذن اهلل - موضوع التعلم النشط ، ودور التقنية يف حتسني: التفاعل الصفي ، إدارة الفصل 

، وتطوير املستوى التعليمي للمتعلمني.
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كما تتناول الورقة جتربة استخدام أحد برامج Microsoft املتمثل يف برنامج Mouse Mischief املتكامل 
مع كل من Microsoft PowerPoint 2010 وMicrosoft Office PowerPoint 2007 ؛ مما 
يسمح للمعلمني بإنشاء عروض تقدميية تفاعلية يشرتك فيها كل طالب بالفصل وجتذب انتباهه. إضافة إىل 

نتائج التجربة ، وأبرز التحديات اليت تواجه املعلمة عند تطبيق هذه التجربة.

املقدمة:    
احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .. وبعد

أصبح وجود التكنولوجيا يف جمال التعليم أمراً البد منه حىت يتوافق مع تطور اجملاالت األخرى كاهلندسة والدفاع 
والطب والفضاء والزراعة وعلوم العصر احلديث. فقد شهد جمال التعليم طفرة عظيمة يف أواخر القرن العشرين 
إال انه أخذ يتجه منحناً واسع األبعاد يف بداية القرن احلايل. وتسابقت مؤسسات التعليم بنوعيها احلكومي 
واخلاص يف االجتاه إلجياد وتوفري الوسائل الفعالة اليت تساعد الطالب والطالبة على التعلم بسهولة وتوفر هلم 
القدرة على اإلبداع بشكل فعال يف الدراسة ويف عملهم املستقبلي. وتشمل وسائل التعليم احلديث احلاسب 
ووسائل  عظيمة،  تعليمية  ووسيلة  معلومايت  واالنرتنت كبحر   ،)CDs( املضغوطة  التعليمية  واألقراص  اآليل، 
اإلعالم السمعية والبصرية كالتلفزيون والفيديو وغريها من الوسائل احلديثة. فكما غريت التكنولوجيا القطاعات 

األخرى، استطاعت وسائلها املتنوعة تغيري دفة التعليم وطريقة التعلم يف العصر احلديث.
 Microsoft(وقد جاءت هذه الورقة لتبني أثر استخدام أحد برامج تقنية احلاسب وهو برنامج الفأرات املتعددة

Mouse Mischief( يف زيادة كل من:
ــ التفاعل الصفي للمتعلمات.

ــ دافعية التعّلم.

ــ جتويد التعليم.
االنضباط واإلدارة الصفية.

قبل  دافعية من  فإنه دون وجود  وفاعلة؛  احلاسوبية جيدة  والربامج  التقنيات  أنه مهما كانت  بالذكر  واجلدير 
املعلمات على تعلمها وتطبيقها يف الدروس، فإن أثرها يف امليدان الرتبوي ال يتحقق بالشكل املطلوب ، وهنا 
يأيت الدور الرتبوي ملديرة املدرسة واملشرفة الرتبوية إذ أن عليهما حتفيز املعلمات على تطوير أنفسهن ، واالستفادة 

من التقنيات املوجودة ملا فيه مصلحة الطالبات والعملية التعلمية التعليمية.
كما ال يفوتين التنبيه على أن برنامج الفأرات املتعددة يأيت التدريب عليه واستخدامه بعد حصول املعلمة على  



408
الريا�سيات �تطبيقاتها يف التعليم العام . العدد الثالث   3-5 رجب 1434هـ �امل�افق 13-15 ماي� 2013م

اجلمعية ال�سع�دية للعل�م الريا�سية " ج�سر"

التدريب الكايف للمهارات األساسية للتعامل مع احلاسب اآليل واليت تشمل:
ــ التعرف على ملحقات احلاسب املختلفة.
.Windowsــالتدريب على نظام التشغيل

.Microsoft املقدم من شركة Power Point ــ التدريب على برنامج العروض التقدميية
اأهمية الورقة:

ميكن حتديد أمهية الورقة يف النقاط التالية:
ــ التعريف مبفهوم دمج التقنية يف التعليم واألساليب املتعددة هلا.

ــ تطوير أساليب التعليم والتعلم ، واستخدام املعلم للحاسب وتقنية املعلومات كوسيلة تعليمية تساعده على 
توضيح وتبسيط مواضيع املعرفة املختلفة يف أذهان الطالب.

ــ مساعدة املعلم على مواكبة التطور والرفع من مستواه العلمي والرتبوي.
اأهداف الورقة:

هتدف معّدة الورقة إىل حتقيق األهداف التالية:
1- التعريف بربنامج حاسويب جديد ) الفأرات املتعددة ( وأمهية استخدامه يف البيئة الصفية.

2- تطبيق برنامج Microsoft Mouse Mischief بفعالية يف التدريس.
3- قياس أثر تطبيق الربنامج يف احلصة على معدل مشاركة الطالبات يف جمريات الدرس.
4- قياس أثر تطبيق الربنامج على استيعاب وتلقي املعلومات يف املراحل السنية املختلفة.

1-1 دمج احلا�سب وتقنية املعلومات يف التعليم:
يقصد بدمج احلاسب وتقنية املعلومات يف التعليم االستفادة من التقنيات احلديثة )الوسائط املتعددة – الشبكة 
العاملية االنرتنت – برجميات احلاسب املتعددة ...( ملنح عملييت التعليم والتعلم بعداً إضافياً ، واهلدف من ذلك 

إكساب الطالب الكفايات األساسية لتعلم مهارات احلاسب واالستفادة منها يف خمتلف اجملاالت التعليمية.
إن اهلدف من دمج احلاسب وتقنية املعلومات يف التعليم ليس عملية الدمج نفسها. أو حشرها يف املادة الدراسية 
كما يظن كثري من املعلمني. فبعض الدروس رمبا ال حتتاج إىل دمج وإمنا حتتاج إىل التطبيق العملي أو املشاهدة 

أو املناقشة اجلماعية. لذا فإن أهداف دمج احلاسب وتقنية املعلومات يف التعليم اليت نسعى إليها.
اإر�سادات للمعلم عند دمج احلا�سب وتقنية املعلومات يف املادة الدرا�سية:

1- الرتكيز على املهارات األساسية اليت يتعلمها الطالب.
2- دمج املواضيع املألوفة للطلبة وعدم الرتكيز على املواضيع التخصصية.
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3- عدم حشر التقنية يف كل موضوع ألن اهلدف من الدمج املادة الدراسية وليست التقنية.
4- تطبيق عملية الدمج على املوضوع املناسب الذي ميكن تطبيق التقنية عليه بسهولة.

5- مشاركة الطالب يف عملية الدمج وإعطاء الطالب الثقة يف اختاذ قرار دمج موضوع حمدد.
6-استخدام مواضيع دراسية تشجع على عملية التطبيق.

7- أن تزيد عملية الدمج من فعالية العملية التعليمية.
8- أن تزيد عملية الدمج من اهتمام الطالب باملادة الدراسية.

9- أن تزيد عملية الدمج من مشاركة الطالب يف الفصل.
10- أن تزيد عملية الدمج من التعاون واالتصال بني الطالب.

11- أن تزيد عملية الدمج من حتسني مستوى الطالب الدراسي.
: Microsoft Mouse Mischief 1-2 التعريف بربنامج الفاأرات املتعددة

التجارب ال�سابقة لربنامج الفاأرات املتعددة  :
تتطور اجملتمعات يف شىت اجملاالت ففي التعليم تتطور طرق التدريس من حيث أهنا تسهل وتساعد على إيصال 
علم يف عمله مشاكل كثرية لتوصيل املعلومات واملفاهيم للطالب ويبذل 

ُ
املعلومة بأقل وقت وجهد، و مما يواجه امل

الكثري والكثري من الوقت واجلهد يف جذب انتباه الطالب له أثناء الشرح . و كما يعلم اجلميع فإن جذب انتباه 
 Microsoft الطالب أمر يف غاية الصعوبة لكن احلفاظ على استمراره مهمة أصعب، ولذلك قدمت شركة
 Mouse احلل األمثل حىت اآلن لسرعة جذب انتباه الطالب واحلفاظ عليه من خالل برنامج الفأرات املتعددة

. Mischief
من نتائج هذا الربنامج التي قدمتها �سركة مايكرو�سوفت:

إشراك مجيع الطالبات بنشاط ودعم التعليم التعاوين.
حتسني إدارة الصف ومشاركة مجيع الطالبات.

سهل االستخدام ومناسب مليزانية الصف. 
جذب انتباه الطالب. 

وقد قامت عدد من املعلمات يف اململكة بتطبيق هذا الربنامج من خالل تنفيذ دروس منوذجية وتوضيحية يف 
خمتلف املراحل ومواد متعددة ومبحافظات عدة حيث:

*نفذ درس تطبيقي باستعمال برنامج الفأرات املتعددة يف درس الدورة الدموية مبحافظة الطائف من قبل املعلمة/ 
نادية حبيب ، بتاريخ 6 / 2 / 1434هـ.
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* نفذ درس منوذجي باستعمال برنامج الفأرات املتعددة يف درس احلشرات وأشباهها مبحافظة جدة من قبل 
املعلمة / بدرية الشقيحي ، بتاريخ 5 / 5 / 1434هـ.

* نفذ درس تطبيقي باستعمال برنامج الفأرات املتعددة يف درس صفائح األرض مبتوسطة األبناء األوىل من قبل 
املعلمة/ مي اجلاسر ، بتاريخ 7 / 1 / 2013 م.

عند تطبيق هذا الربنامج يف خمتلف التخصصات من قبل املعلمات مل تذكر أية نتائج.. 
وسوف يذكر يف هذه الورقة جتربة املعّدة مع النتائج املتحصل عليها عند التطبيق.

التعريف بالربنامج:
يمكن أن ميثل Mouse Mischief طفرة يف التدريس والتعليم يف الفصل ، حيث أن:

Mouse Mischief وظيفة إضافية لكل من Microsoft Office Power Point 2007/2010 ، مما 
يتيح لك إدخال أسئلة واستطالعات رأي وشرائح أنشطة الرسم يف الدروس.

ميكن للطالب املشاركة بنشاط يف تلك الدروس باستخدام أجهزة املاوس لديهم بشكل فردي أو يف جمموعات 
للنقر أو عمل دوائر أو وضع عالمة أو كتابة إجابة على الشاشة ، كما ميكن أن جييب على األسئلة ما يرتاوح 
بني 5 طالب و 25 طالباً ، كل باستخدام املاوس اخلاص به ، كما ميكنك تنزيل Mouse Mischief جماناً.

ما حنتاجه لتشغيل الربنامج:
أنظر املالحق. 

طريقة تثبيت وتنصيب الربنامج وعمل شرائح خمتلفة وتشغيلها باستعمال الفأرات املتعددة:

أنظر املالحق.

الفرق بني العرض التقدميي التقليدي والعرض التقدميي باستخدام الفأرات املتعددة:

العرض التقدميي باستخدام برنامج الفأرات املتعددةالعرض التقدميي التقليدي
تنوع األنشطة مابني صح / خطأ ، اختيار متعدد ، رسم.سرد للمعلومات.

اإلحساس بامللل لدى الطالبات وعدم 
الرتكيز واالنتباه واملتابعة من قبل الطالبة جملريات الدرس.اجنذاهبن حنو الدرس.

ال يوجد أنشطة تفاعلية تستطيع الطالبة 
املشاركة هبا .

تستطيع الطالبة املشاركة مع املعلمة خالل احلصة باستعمال فأرة 
خاصة.
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2-1 عر�ص التجربة:
القواعد اليت وضعت أثناء تطبيق التجربة:

االبتدائي ، وقد لوحظ وجود بعض  السادس  الربنامج كتجربة أوىل مع طالبات الصف  بتنفيذ  املعّدة  قامت 
اإلشكاليات احلاصلة نتيجة تطبيق الربنامج يف احلصة الدراسية ، لذا قامت املعّدة بوضع قوانني لضبط العملية 

التعليمية داخل غرفة الصف عند تطبيق برنامج الفأرات املتعددة.
كيفية وضع القوانني داخل الغرفة الصفية:

ختتلف كيفية وضع األنظمة الصفية تبعاً الختالف املعلمني، و اختالف الطالب واملرحلة العمرية ، وكذلك 
اختالف البيئة املدرسية :

1-يتوجب على املعلمني أن يفكروا مسبقاً يف شأن األنظمة الصفية اليت يرغبون يف وضعها منذ البداية ، وذلك 
حىت ميهدوا إلجياد بنية تعليمية حقيقية فاعلة.

عند  ستطبق  اليت  الصفية  األنظمة  حول  الطالب  مع  تشاوريه  حوارية  جلسة  تنظيم  إىل  املعلمون  2-حيتاج 
استخدام الربنامج يف احلصة، بداًل من فرضها عليهم.

3-من املعلوم أن األنظمة بال جزاءات تعد بال فائدة ، فال بد أن يكون لكل سوء تصّرف أو إزعاج جزاء 
منطقي مناسب له.

4-وضع قوانني عادلة وموضوعية، واحلرص على اجلدية يف تطبيقها دون ختاذل أو تسويف.
بعض القوانني اليت وضعت من قبل املعّدة:

1- تواجد الفأرة عند الطالبة اليت تقوم املعلمة باختيارها.
2- السرعة والثبات عند اختيار شكل للفأرة. 

3- االلتزام باهلدوء عند اإلجابة.
4- عدم املقاطعة واالعرتاض على نتيجة االجابات.
5-إضافة نقطة للمجموعة عند كل إجابة صحيحة.

6-عند حدوث أي خمالفة من أي عضو بالفريق سيتم سحب نقاط من الفريق.
2-2 التعديالت التي اأجريت خالل تطبيق التجربة:

* بعد تطبيق الربنامج عّدة مرات مع طالبات الصف السادس مت إجراء بعض التعديالت على القوانني لتتناسب 
أكثر مع جمريات احلصة الدراسية ، مثال:

عند إضافة نقطة عند كل إجابة صحيحة للمجموعة لوحظ حتول عدم الرضا بني أفراد اجملموعة الواحدة عن 
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النتائج وبالتايل حتول التعليم التعاوين إىل تنافسي، مت التعديل يف هذا القانون وأصبح يستخدم التعزيز بالنقاط 
على آخر سؤال من الربنامج حبيث جعل التعليم التعاوين أكثر فّعالية .

كذلك إجراء بعض التعديالت على خطة الدرس لتحقيق الرضا بني املتعلمات ، مثال:
وضع عدد من األنشطة الصفية باستخدام برنامج الفأرات املتعددة يناسب عدد الطالبات يف اجملموعة الواحدة 

، لضمان مشاركة مجيع الطالبات من خالل تدوير أداة الفأرة بينهن مع كل نشاط.
*إعادة صياغة األسئلة يف األنشطة الصفية املستخدم فيها برنامج الفارات املتعددة ، حيث أن اختيار األسئلة 
التعليمية يعترب من املهارات الضرورية للمحافظة على التفاعل الصفي ، حبيث تناسب الفروق الفردية للطالبات.

لذا تعد الصياغة اللفظية للسؤال مهمة والبد أن تتوفر يف السؤال املبادئ التالية عند صياغته:
1- أن يشتق السؤال من األهداف الرتبوية ، ومن اهلدف السلوكي بشكل خاص.

2- أن يكون صياغة السؤال واضحة وبكلمات بسيطة ومفهومة عند التالميذ.
3- أن حيتوي السؤال الواحد على مطلب واحد كي يتمكن التالميذ من اإلجابة عنه.

4- أن تتنوع مستويات األسئلة حبيث تتدرج من املعرفة إىل الفهم ومنها إىل التحليل والرتكيب ) مهارات تفكري 
عليا (.

والتطور  الطالبات  وا�ستيعاب  امل�ساركة   معدل  على  التجربة  اأثر  قيا�ص   3-3
التعليمي:
العينة املختارة:

طالبات املرحلة االبتدائية: ثالث ) 12 طالبة ( ، رابع ) 15 طالبة ( ، خامس ) 10 طالبات (
 سادس ) 13 طالبة (.

أجريت التجربة يف مدارس روضة جند األهلية بالظهران ، حيث أهنا حتتوي على فصل واحد لكل صف لذلك 
مل تتمكن املعّدة من عمل جمموعات ضابطة وذلك لقلة عدد الطالبات:
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الريا�سيات  مادة  درو�ص  يف  املتعددة  الفاأرات  برنامج  ا�ستخدام  مدى  اأدناه   )1( اجلدول  يو�سح 
للمراحل املختلفة:

السادساخلامسالرابعالثالثالباب        الصف
ûûûûاألول

ûüüüالثاين

üûüûالثالث

üüûüالرابع

ûûüüاخلامس

üüûالسادس

بناًء على ما سبق يف ملحق رقم ) 3 (  جداول تفصيلية توضح درجات الطالبات خالل االختبارات القصرية 
لفصول الكتاب بالنسبة لعينات التجربة.

حتليل وتفسري معدل مشاركة الطالبات والتحصيل العلمي:
جداول درجات الطالبات يف ملحق رقم ) 3 ( تشري إىل ارتفاع ملحوظ يف التحصيل العلمي عند استعمال 

الربنامج وتطبيقه يف الفصول املختلفة حيث مت أخذ معدل كل صف على حده.
املعدل =     جمموع فصول الكتاب املستخدم هبا الربنامج  

           جمموع عدد الطالبات يف الفصول املستخدم هبا الربنامج
وأيضاً يتم حساب املعدل لفصول الكتاب اليت مل يستخدم هبا الربنامج بنفس القانون السابق.

ومت مالحظة اآليت:
*معدل اختبارات طالبات الصف الثالث قبل استعمال الربنامج )9.4( بينما املعدل بعد استعمال الربنامج 

)9.9(
الربنامج  استعمال  بعد  املعدل  بينما  الربنامج )9.4(  استعمال  قبل  الرابع  الصف  اختبارات طالبات  *معدل 

)9.7(
*معدل اختبارات طالبات الصف اخلامس قبل استعمال الربنامج )8.9( بينما املعدل بعد استعمال الربنامج 

)9.6(
*معدل اختبارات طالبات الصف السادس قبل استعمال الربنامج )9.0( بينما املعدل بعد استعمال الربنامج 
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)9.6(
الثالث والرابع ومعدالت الصف اخلامس والسادس وبالتايل مت  الصف  تقارب بني معدالت  املعّدة  الحظت 
بالنسبة للمرحلة االبتدائية واليت تضم طالبات الصف )  الطالبات إىل فئتني : فئة األعمار املتوسطة  تقسيم 
الثالث والرابع ( وفئة األعمار املتقدمة واليت تضم طالبات الصف ) اخلامس والسادس( ومت حساب املعدالت 

هلاتني الفئتني وكانت كالتايل:
الربنامج  استعمال  بعد  املعدل  بينما  الربنامج )9.4(  استعمال  قبل  املتوسطة  األعمار  فئة  اختبارات  *معدل 

) 9.8(
*معدل اختبارات فئة األعمار املقدمة قبل استعمال الربنامج ) 8.9( بينما املعدل بعد استعمال الربنامج ) 

1)9.6
وأيضاً نالحظ أن الربنامج ذو فائدة أكرب لطالبات فئة األعمار املتقدمة أكثر من طالبات فئة األعمار املتوسطة 

ولكن مازال الربنامج له فوائد أخرى لفئة األعمار املتوسطة كزيادة عدد مشاركة الطالبات.
يف امللحق رقم ) 4 ( جداول تفصيلية توضح عدد الدروس اليت شاركت يها كل طالبة يف كل فصل من فصول 

الكتاب ومت حساب املعدل لكل صف على حده و كل فئة ومت مالحظة اآليت:
* معدل مشاركة طالبات الصف الثالث قبل استعمال الربنامج ) 4.3( بينما املعدل بعد استعمال الربنامج 

)5.8(
* معدل مشاركة طالبات الصف الرابع قبل استعمال الربنامج )6.3( بينما املعدل بعد استعمال الربنامج )6.5(
* معدل مشاركة طالبات الصف اخلامس قبل استعمال الربنامج )5.4( بينما املعدل بعد استعمال الربنامج 

)7.8(
* معدل مشاركة طالبات السادس قبل استعمال الربنامج )5.0( بينما املعدل بعد استعمال الربنامج )5.3(

الربنامج  بعد استعمال  املعدل  بينما  الربنامج )5.4 (  قبل استعمال  املتوسطة  فئة األعمار  * معدل مشاركة 
) 6.2(

* معدل مشاركة فئة األعمار املتقدمة قبل استعمال الربنامج )5.2( بينما املعدل بعد استعمال الربنامج )6.3(
   ومن هنا نرى أن برنامج الفأرات املتعددة ذو تأثري إجيايب على ارتفاع التحصيل العلمي وعلى معدل املشاركة 

، أي أن العالقة بينهما عالقة طردية.

1 نالحظ ارتفاع املعدل بعد استعمال الربنامج خاصة درجات الطالبات ذوات القدرة األقل يف التحصيل الدراسي من بني 
طالبات عينة التجربة.
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للمعلومات   ) الثالث  الصف   ( الدنيا  الصفوف  طالبات  استيعاب  ارتفاع  أيضاً  الورقة  معّدة  الحظت  وقد 
والتزامهن بالقوانني ، بينما الحظت قلة انضباط طالبات الصفوف العليا ) رابع ، خامس ، سادس ( ، وقل 

استيعاهبن أحياناً للمعلومة املقدمة يف احلصة ،وقد يكون السبب يف ذلك هو العوامل اآلتية:
1(الفروق الفردية والسمات الشخصية املختلفة للطالبات يف املراحل السنية املختلفة ، واليت قد تؤثر   

على أداء طالبات والتزامهن للقوانني املفروضة.
2( اختالف املنهج من حيث درجة الصعوبة والوضوح.  

2_4 اآراء بع�ص الطالبات يف جتربة برنامج الفاأرات املتعددة:
*رأي الطالبة تال طارق _ الصف الرابع البتدائي:

املاوسات شي مرة حلو ألنه ختلينا نستمتع باحلصة وحنب حصة الرياضيات وأهنا متتعنا وكمان فكرة مجيلة يف 
التعليم ألن املاوسات ختلينا نستفيد ويكون عندنا ثقة بنفسنا وبأجوبتنا ونكون جمموعة وحدة وعلى كلمة واحدة 

ويكون عندنا روح رياضية إذا أحد جاوب غرينا.
*رأي الطالبة مها أبامني _ الصف اخلامس:

نشعر أول شي بشي من احلماس والتمتع وحنس تعليمنا بالربنامج هذا أحسن من تدريسنا العادي ألنه حنس 
شي محاس أحسن من تعليمنا العادي.

*رأي الطالبة نورة املطلق _ الصف اخلامس:
شي حلو ومسلي وممتع بنفس الوقت ويكون يف تنافس بني اجملموعات وتنافس بتجميع النقاط شي مسلي 

وممتع. 
3-1 نتائج الورقة:

تتلخص نتائج الورقة يف اآليت:
	 من مميزات استخدام برنامج الفأرات املتعددة لدى املتعلمات يف احلصة:

1- توفري بيئة تفاعلية داخل الصف الدراسي.
2- تكوين اجتاهات إجيابية لدى املتعلمني خالل العملية التعليمية.

3-يزيد من ثقة املتعلم ودافعيته.
4- القدرة على إثارة املتعلم لتنوع أساليب العرض.
5-استخدام أكثر من حاسة خالل عملية التعلم.
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6- حتقيق مبدأ الشورى واإلقناع لدى املتعلمات.
	 ومن مميزات استخدام برنامج الفأرات املتعددة لدى املعلمة:

1- حتسن اإلدارة الصفية.
2-أداة تقومي جيدة بالنسبة للمعلم.

3-ضمان مشاركة الطالبات بفّعالية خالل جمريات الدرس.
4- تطور العملية التعّلمية من خالل تطبيق وسيلة جذب انتباه الطالبات خالل الدرس.

بعد عرضي لدرس توضيحي بعنوان )املتوسط احلسايب( للصف السادس االبتدائي بتاريخ 11/29/ 1433 
هـ ؛ قام قسم الرياضيات مبحافظة اخلرب بتبين الفكرة ، وتطبيقها على بقية مدارس احملافظة من خالل تكليفي 
بعمل دورات تدريبية للمعلمات وفق اجلدول )4( املرفق ؛ للتعريف بالربنامج ، وتدريبهن على طريقة التثبيت 

واالستخدام ، وكيفية توظيفه يف احلصة.

مكان التنفيذعدد املتدرباتالفئة املستفيدةالتاريخ

27معلمات الرياضيات للمرحلة الثانوية1434/2/18 هـ
مركز التدريب 
الرتبوي باخلرب 27معلمات الرياضيات املرحلة املتوسطة1434/2/27 هـ

26معلمات الرياضيات للمرحلة االبتدائية1434/3/25 هـ
مدارس روضة جند8معلمات لتخصصات أخرى1434/4/23 هـ

وقد القت الربامج اليت نّفذهتا على معلمات احملافظة قبواًل  كبرياً لدى مجيع املتدربات ، مما حدا بعدد كبري منهن 
إىل مبادرة تدريب زميالهتن يف املدرسة عليه ، والشروع يف تطبيقه يف دروسهن.

املطبقات  املتدربات  عدد  وإحصاء   ، العمل  لورقة  احملافظة  مدارس  على  التجربة  تعميم  إضافة خطة  وسيتم 
للربنامج يف دروسهن فور انتهاء قسم الرياضيات باحملافظة من ذلك – بإذن اهلل.

3-2 التو�سيات:
حىت نطبق هذا الربنامج بفاعلية ، ونضمن حتقق أقصى استفادة منها  - بإذن اهلل ، أوصي باآليت:

ميكن استخدام الربنامج يف مساحات خمتلفة من الغرفة الدراسية ولكن البد من اختيار فأرات ذات كفاءة جيدة 
للعمل وذات مدى عايل.

البد من وجود مسافات مناسبة بني الطالبات واجملموعات ألداء التقنية بشكل جيد.
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مناسبة تطبيق الربنامج للمواد االجتماعية والدينية ومواد اللغة العربية واللغة االجنليزية والعلوم وفروعها ، وبالطبع 
مادة الرياضيات.

عند عدم قدرة الطالبات على اختيار اإلجابة الصحيحة من خالل الربنامج أو عدم تواجد مؤشرات الطالبات 
التقنية بشكل جيد ، البد من إعادة تنفيذ الشرائح من جديد ولكن من تبويبة املاوسات  بالرغم من عمل 

املتعددة املوجودة يف برنامج البوربوينت وليس من تبويبة الشاشة الرئيسية.
أوصي بدارسة هذا االختبار على طالبات الصف األول والثاين االبتدائي حىت يتم أخذ صورة واضحة على 
فّعالية هذا االختبار على طالبات املرحلة االبتدائية ، كما أوصي بضرورة تعميم هذه التجربة على كافة مناطق 
اململكة وعلى عينة أكرب ، وجلميع التخصصات ، وتدريب املعلمات عليها العطاء نتائج أدق عن فّعالية هذا 

االختبار ومقارنتها مع نتائج هذا االختبار.

3-3 املقرتحات:
هناك بعض الصعوبات يف استخدام برنامج الفأرات املتعددة يف التعليم مثل:

التحديات املادية مثل عدم توفر أجهزة حاسب للمعلمات يف املدرسة ، وعدم توفر العدد الكايف من الفأرات 
للمتعلمني.

احلل: احلرص على وجود غرف مصادر يف املدارس مزودة باألجهزة املناسبة لدعم مثل هذه التجربة.
عدم قدرة املعلمات على استخدام هذه التقنية بالشكل الصحيح يف احلصة.

الحل: تفعيل التعلم التعاوني والتعلّم بالمجموعات، والعناية إعداد الدروس وإعداد األنشطة الصفية المناسبة لتطبيقها باستخدام 

هذا الربنامج.
عدم توفر املهارات احلاسوبية األساسية لدى كثري من املعلمات.

احلل: توفري التدريب املستمر.
حتديات اجتماعية يف عدم قناعة املعلمات باستخدام احلاسب يف التعليم ، واخلوف من التغيري.

احلل: زيادة نسبة الوعي بأمهية استخدام احلاسب يف التعليم ، وأن التغيري البد منه.
يقرتح وضع اختبارات أخرى لقياس فّعالية الربنامج لتحقيق أهداف أخرى.
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1-4 املراجع:

كتاب أساليب واسرتاتيجيات تدريس الرياضيات ، د. زيد اهلويدي	 
كتاب تقنيات التعليم ، د. عبد اإلله  حسني العرفج  ، د. زيد علي خليل ، أ. حممد أمحد الشورى ، أ. منيب وصفي 	 

اخلصاونة ، الطبعة الثالثة 1433 هـ / 2012م.
كتاب الفروق الفردية ، د. فائقة حممد بدر.	 
كتاب القفز خارج الصندوق ، م. حممد عبداهلل املنصور.	 
حقيبة تدريبية )برنامج دمج احلاسب وتقنية املعلومات يف التعليم(	 
اإلدارة العامة للتدريب الرتبوي واالبتعاث 1425 هـ	 
كتاب مناهج البحث العلمي ، د. أمحد حسني الرفاعي	 

املواقع االإلكرتونية:
	• http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/ar-eg/default.

aspx
• موقع تكنولوجيا التعليم العريب 2009/6/17 الكاتب: املسك	

	• http//:www.et-ar.net/vb/showthread.php?t926=
• موقع مكتب الرتبية والتعليم باجلموم	
• الكاتبة: امساء ابو اجلدايل 4 / 8 / 2012	

	• http//:www.jamoom.com/vb/showthread.php?t842=
	• https//:ar.wikipedia.org/wiki%/D%85%9D%8A%7D8%9A%D%83%9D%8B%1

D%88%9D%8B%3D%88%9D%81%9D%8AA%_D%8A%3D%88%9D%81%9D%8B3
	• https//:ar.wikipedia.org/wiki%/D%85%9D%8A%7D8%9A%D%83%9D%8B%1

D%88%9D%8B%3D%88%9D%81%9D%8AA
	• http//:www.pil-network.com/Resources/Tools/
	• http://futureroses-redrose.blogspot.com/2012/12/blog-post_1738.html
	• http://montada.jedu.gov.sa/Topic25576.aspx
	• http://www.youtube.com/watch?v=ru5xsi1MqK8
	• http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/ar-eg/default.aspx
	• http://www.dr-saud-a.com/vb/showthread.

php?16468-%DF%ED%DD%ED%C9-%E6%D6%DA-
%C7%E1%DE%E6%C7%E4%ED%E4-%C7%E1%D5%DD%ED%C9-
%E6%C7%E1%CC%D2%C7%C1%C7%CA

	• http://www.almualem.net/saboora/showthread.php?t=22665
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