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 :مقدمة كتاب المؤتمر
خمسة مؤتمرات حول تعليم الرياضيات  "جسر" للعلوم الرياضية ت الجمعية السعوديةمنظ  
قبوال ونجاحا لدى المهتمين بالرياضيات وتعليمها  -بحمدهللا–، والقت تلك المؤتمرات وتعلمها

 والتجارب األبحاث التربوية تطورمؤشرات ذلك النجاح والقبول  ولعل من أبرز محليا وعربيا؛
ً وكماً، و من الميدان للمؤتمر السادس المقدمة الباحثين  المتزايد من قبالاإلالتربوي نوعا

على إيجابا أثره  يتوقع أن ينعكسمما  ،هذا المجال على المشاركة فيوالممارسين التربويين؛ 
 الميدان التربوي.

؛ تي يشهدها تعليم وتعلم الرياضياتالتحوالت ال المؤتمر السادس استجابة إلى يأتيو
لتعزيِز القدرات  الدولية لمواكبة التطورات المملكة العربية السعودية وتطلعاتهاواستجابة لرؤى 

( 2030والمتمثلة في برنامج التحول الوطني ) ؛عصر اقتصاد المعرفة فياالقتصادية والتنافسية 
الذي أولى البعد التعليمي عناية كبيرة، حيث تضمن البرنامج ثمانية أهداف استراتيجية للتعليم 
منها: تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة 

، وتطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم، وتعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية لإلبداع واالبتكار
 متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

من هذا المنطلق، تستكمل الجمعية السعودية للعلوم الرياضية "جسر" مسيرتها بتنظيم    
يشكل هذا المؤتمر  ، إذمفي تعليم الرياضيات وتعلمها في التعليم العا السادسالمؤتمر العلمي 

ً للمؤسسات المشاركة التي تسعى لتعزيز التواصل العلمي إنجازاً  ً وأكاديميا والبحثي بين  علميا
 .المهتمين في هذا المجال والمؤسسات األكاديمية والبحثية

في مجال والممارسين التربويين المؤتمر سيكون تجمعاً أكاديمياً للباحثين والباحثات  هذا إن   
 وخارجها من داخل المملكة عدد من الخبراء المختصين ، حيث سيقدم فيهوتعليمهارياضيات ال

 الفرصة للراغبين في تقديم أتيحتأوراق عمل تنقل التوجهات الحديثة في هذا المجال، كما 
تطوير تعليم الرياضيات  في والتي ستسهم ،أوراق عمل وتجارب رائدة في مجال الرياضيات

من ورش  عددالكة العربية السعودية، باإلضافة إلى أنه يصاحب هذا المؤتمر وتعلمها في المم
واستراتيجيات تعليمها على أيدي خبراء متخصصين تعليم الرياضيات العمل التدريبية في مجال 

 في هذا المجال.
مشاركة ما بين أبحاث ودراسات وتجارب متخصصة، منها  (47وقد ضم  كتاب المؤتمر)

( بحثا ودراسة وتجربة نشرت ملخصاتها 25ة وتجربة نشرت بالكامل، و)بحثا ودراس (22)
باللغتين العربية واألنجليزية، وقد تم تحكيم جميع تلك المشاركات الكاملة والملخصات من 

، وال تقل رتبهم لكل مشاركة )ال يقل عددهم عن محكمين اثنين مختصين في تعليم الرياضيات
 العلمية عن أستاذ مشارك(.

ا من الجمعية السعودية للعلوم الرياضية "جسر" بأن تعليموإي  الرياضيات مسؤولية  مانا
 هدف إلى:يأتي هذا المؤتمر الذي  ؛المملكة مشتركة بين جميع مؤسسات التعليم في

  عرض أحدث التوجهات والنماذج الرائدة والمستجدات في مجال تعليم
 الرياضيات وتعلمها.

 البحثية لتطوير تعليم الرياضيات وتعلمها. اإلفادة من التجارب والخبرات 
 .تشجيع المبادرات والتجارب الميدانية في مجال تعليم الرياضيات وتعلمها 
   تعزيز التواصل العلمي، وتبادل الخبرات بين الباحثين والمختصين في مجال

 تعليم الرياضيات.
 .استشراف الفرص والتحديات التي تواجه تعليم الرياضيات وتعلمها 
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  :، فكانت كما يليمحاور المؤتمروأما 

  المحور األول: استشراف مستقبل تعليم الرياضيات وتعلمها 
 .التوجهات والمداخل الحديثة في مجال تعليم الرياضيات وتعلمها 
 ( التعلم القائم على توجه العلوم والتقنية والرياضيات والهندسةSTEM) 
 اضيات وتعلمها وأوجه االستفادة مبادرات ونماذج عالمية لتطوير تعليم الري
 منها.
 .مبادرات ومشاريع وطنية لتطوير تعليم الرياضيات وتعلمها 
 .التقنية ونماذج التعلم االلكتروني؛ لرسم مستقبل تعليم الرياضيات 

  المحور الثاني: التحديات التي تواجه تعليم الرياضيات وتعلمها
 المشكالت التي تواجه تعليم الرياضيات وتعلمها 
 الفرص والتحديات. -واقع برامج التطوير المهني لمعلمي الرياضيات 
 .دراسات وأبحاث إجرائية لمعلمي الرياضيات لمواجهة التحديات والتغلب عليها 

المحور الثالث: تحليل مستوى أداء طالب المملكة في الرياضيات في الختبارات 
 والمسابقات الدولية

 عربية السعودية في الرياضيات.تحليل مستوى أداء طالب المملكة ال 
  دراسات في نتائج طالب المملكة العربية السعودية في المسابقات الدولية

  للرياضيات 
  دراسات في نتائج طالب المملكة العربية السعودية في الدراسات واالختبارات

 والمحلية للرياضيات. الدولية
 .تقويم أداء الطالب في الرياضيات: األساليب واألدوات 

وختاما أشكر الزمالء أعضاء اللجنة العلمية وأعضاء أمانة اللجنة على جهودهم الكبيرة في 
"جسر" إتاحة الفرصة  إدارة عمليات التحكيم والنشر، وأشكر للجمعية السعودية للعلوم الرياضية

لي ولزمالئي أعضاء اللجنة العلمية العمل في المؤتمر السادس، وأشكر الباحثين على جهودهم 
ي إعداد المشاركات المختلفة، وااللتزام بمعايير المؤتمر العلمية المنشورة سلفا، وأطيب ف

 الدعوات لهم بالتوفيق واإلنجاز العلمي المستمر.
 رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر
 أ.د.محمد بن عبدهللا النذير
 عضو الجمعية السعودية للعلوم الرياضية
 أستاذ مناهج وتعليم الرياضيات

 لتربية بجامعة الملك سعودكلية ا
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 األحباث والدراسات والتجارب
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تنمية املهارات احلياتية يف  STEMالتكامل املعريف  توظيف تطبيقات احلوسبة السحابية القائمة على مدخلفاعلية 
 املرتبطة بتعلم الرايضيات لدى طالبات الصف الثاين املتوسط

 د. رشا هاشم عبد احلميد 
 جامعة اجملمعة
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فاعلية توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية القائمة على مدخل التكامل المعرفي 
STEM  لدى طالبات المرتبطة بتعلم الرياضيات ية تنمية المهارات الحياتفي

 الصف الثاني المتوسط
 

 جامعة المجمعة -د. رشا هاشم عبد الحميد 
 

 مستخلصال
فاعلية توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية القائمة على مدخل التكامل  قياس هدف البحث إلى

لدى طالبات الصف في تنمية المهارات الحياتية المرتبطة بتعلم الرياضيات  STEMالمعرفي 
الثاني المتوسط. اعتمد البحث على المنهج شبه التجريبي )تصميم المجموعتين المتكافئتين(، 

( طالبة من طالبات الصف الثاني المتوسط بالمدرسة المتوسطة السابعة 72وبلغت عينة البحث )
( 36عة التجريبية )التابعة لمحافظة الزلفى بالمملكة العربية السعودية، وبلغ عدد طالبات المجمو

( طالبة. واقتصر البحث على وحدة "الهندسة 36طالبة، وعدد طالبات المجموعة الضابطة )
واالستدالل المكاني" من كتاب الرياضيات للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي األول للعام 

المدعم بتطبيقات  STEMوتم إعادة صياغتها وفق مدخل التكامل المعرفي  2018/2019
لحوسبة السحابية. واستخدمت الباحثة مواد تعليمية متنوعة، وهي: دليل للمعلمة، وكتاب ا

للطالبة، ومدونة تعليمية، وبعض البرمجيات التعليمية، وأداتين كميتين لقياس المهارات الحياتية 
ً من  المرتبطة بتعلم الرياضيات، هما: اختبار لقياس الجانب العقلي للمهارات الحياتية مكونا
أربعة أبعاد وهى )التواصل الرياضي، التفكير الناقد، اتخاذ القرار، حل المشكالت(، ومقياس 
لقياس الجانب االجتماعي والشخصي للمهارات الحياتية ومكون من خمسة أبعاد وهي )التواصل 
االجتماعي الفعال، الثقة بالنفس، االستقاللية، تحمل المسئولية، إدارة الذات(، وتم حساب 

 :وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أبرزهاا وثباتهما قبل اعتمادهما للتطبيق. صدقهم
 ( بين متوسطي درجات 0.01وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوي داللة )

طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار المهارات الحياتية 
 ، بيةالعقلية لصالح طالبات المجموعة التجري

 ( بين متوسطي درجات 0.01وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوي داللة )و
طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس المهارات الحياتية 

  االجتماعية والشخصية لصالح طالبات المجموعة التجريبية.

من أهمها: ان تُضمن  يات،واستناداا إلى نتائج البحث قدمت الباحثة عددا من التوص
دروس الرياضيات بالمرحلة المتوسطة عددا من االنشطة والتطبيقات المرتبطة بحياة 
 الطالبات والبيئة المحيطة من حولهم، وان يراعي عند اختيارها احتياجات الطالبات
واهتماماتهن، وأن يتم توظيف العديد من تطبيقات الحوسبة السحابية أثناء التدريس لجعل 

توظيف المعرفة الرياضية أكثر متعة وتشويقا، إضافة إلى تدريب معلمات الرياضيات على 
تصميم المواقف والخبرات التعليمية التي تراعي العديد من تطبيقات الحوسبة السحابية في 

  إكساب الطالبات المهارات الحياتية.
ة السحابية، ، تطبيقات الحوسبSTEMمدخل التكامل المعرفي الكلمات المفتاحية: 

 .المهارات الحياتية المرتبطة بتعلم الرياضيات
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The effectiveness of functioning cloud-computing 
applications based on the STEM cognitive integration 
approach to developing life skills related with learning 

mathematics among Intermediate school students 
Dr. Rasha Hashem Abd-el Hamid -Majmaah University 

Abstract: functioning cloud-computing applications based on the STEM 
cognitive integration approach in developing life skills related with learning 
mathematics among Intermediate school students. This research used semi-
experimental approach of the two equal groups. The study sample consisted 
of (72) students of the second grade students in the seventh Intermediate 
school in Al-Zulfi governorate, Saudi Arabia. The sample was divided into (36) 
experimental group students and (36) as a control group. The research was 
limited to the unit of "geometry and spatial reasoning" from the mathematics 
book of the second Intermediate grade, first semester for academic year  
2018- 2019, it was reformulated according to the cognitive integration 
approach  STEM  which is reinforced by cloud computing applications. The 
researcher used a variety of teaching materials: Teacher's guide, Students' 
book, educational blogs and educational software. The researchers used two 
quantitative tools to measure life skills:   A test to measure the mental aspect 
of life skills and consists of four dimensions (mathematical communication, 
critical thinking, decision-making, and problem solving). In addition, a measure 
of the social and personal aspects of life skills consists of five dimensions 
(effective social communication, self-confidence, independence, responsibility, 
and self-management). Then, the researcher counts the validity& reliability 
before adopting the results for application. 

The study reached a several results, the most important of which are: 
-There was a statistically significant difference at the level of (0.01), between 
the scores of experimental and control groups in the post application of the 
mental aspect of life skills test in favor of experimental group. 
-There was a statistically significant difference at the level of (0.01) between 
the scores of experimental and control groups in the post application of the 
social and personal aspects of life skills scale in favor of experimental group.  

According to the research results we presented some recommendations 
are: we need to include activities, applications related to students' life and the 
environment around them in mathematics lessons of Intermediate school 
students taking into account his needs and interests. In addition to use many 
applications of cloud computing during teaching to make the mathematical 

knowledge more enjoyable and interesting.    As well as we need to train 
mathematics teachers to use many Of the applications of cloud computing to 
design of attitudes and educational experiences that take into account the 
students' life skills. 

Key words: (STEM approach, cloud-computing applications, life skills 
related with    learning mathematics) 
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 مقدمة ال
في العصر الحالي لتشكيل وصقل  ية المهارات الحياتية متطلب أساسيعد االهتمام بتنم

شخصية الطالب وإعدادهم كأجيال للمستقبل قادرين على مواجهة قضايا العصر ومشكالته 
وتحدياته، مما يتطلب تضمين التطبيقات الحياتية في السياق التعليمي، وتعد الرياضيات إحدى 

التي يمكن االعتماد عليها في تنمية المهارات الحياتية لدي الطالب من خالل المقررات الرئيسة 
توظيف المعرفة الرياضية في تناول الظواهر الحياتية لتنمية قدرتهم على التفكير العلمي وحل 

 المشكالت وتحمل المسئولية والتواصل االجتماعي. 
اضيات في حياة الفرد والمجتمع كما أنه في ظل الحاجة الملحة إلظهار الدور الوظيفي للري

بهدف توظيفها في مواجهة ما قد يعترضهم من مشكالت في انشطة الحياة اليومية، ظهر توجه 
عالمي ينادي باالهتمام بتنمية المهارات الحياتية المرتبطة بتعلم الرياضيات لدي الطالب، وذلك 

يجابي مع المواقف الحياتية ألنها تسهم في إعداد الطالب للحياة وتساعدهم على التفاعل اإل
وتعمل على تنمية ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على تحمل المسئولية وتكسبهم القدرة على التواصل 
الفعال مع األخرين وتطوير قدراتهم العقلية المرتبطة باإلبداع واالبتكار واالكتشاف وحل 

( على ضرورة تعزيز 2015المشكالت. كما أكدت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية )
مهارات الحياة وسوق العمل من خالل تأهيل الطالب في جميع المراحل الدراسية أكاديميا 

 ومهنيا بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في القرن الحادي والعشرين.
ً في تشكيل شخصية  وعلى الرغم من التوجه نحو تنمية المهارات الحياتية باعتبارها داعما

داده لمواجهة مشكالته الحياتية ليكون إنسانا مبدعا في حياته، إال أن هناك العديد من الطالب وإع
الدراسات أكدت على ضعف تمكن الطالب من هذه المهارات، ويرجع ذلك إلى قصور في ربط 
مناهج الرياضيات بتطبيقاتها الحياتية، وقصور في استخدام معلمي الرياضيات لالستراتيجيات 

 ( 2014)إبراهيم،  يسية التي تعمل على تنمية هذه المهارات لدي طالبهم.والنماذج التدر
مية المهارات انه على الرغم من أهمية تن ),Cassidy 2018(كما أوضحت كاسيدي 

الحياتية لدي الطالب إلعدادهم للتكيف مع الحياة اال ان المدارس تتجاهل تنميتها بشكل كبير، 
وأن العديد من الطالب ينتهون من المرحلة الثانوية وليس لديهم القدرة على التعامل مع العالم 

رتهم على تلبية المحيط بهم وأوصت بأهمية تنمية المهارات الحياتية لدي الطالب لزيادة قد
احتياجات المجتمع والتعامل مع المشكالت الحياتية بصورة علمية، كما أكدت دراسة أحمد 

( على انه يوجد انخفاض في مستوي المهارات الحياتية لدي الطالب، ووجود قصور 2015)
في تناول مناهج الرياضيات للمهارات الحياتية بمختلف المراحل الدراسية، وانفصالها عن 

مع وحياة الطالب، ووجود فجوة بين األهداف التعليمية الموضوعة وبين التطبيق العملي في مجت
 الحياة، وكذلك وجود انخفاض في أداء المعلمين في تنمية المهارات الحياتية.

 ,Scienceويعد مدخل التكامل المعرفي بين العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات )
Technology, Engineering and Mathematics والمعروف عالميا بمدخل ،) 

من أهم مشروعات وبرامج اإلصالح التربوي في الفترة الراهنة، حيث انه  STEM "ستيم"
ً و ومتفتح الذهن في تلك المجاالت، ولديه القدرة على  تقنيةيهدف إلعداد جيالً متنوراً علميا

شكالت التي تواجهه في حياته تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة لمواجهة التحديات والم
 (2017اليومية وسوق العمل. )الدغيم، 

قائم على الربط بين تلك المجاالت األربعة وتدريسها من خالل نموذج  STEM فمدخل
تكاملي واحد يتضمن سياقات ومواقف تدريسية واقعية تحاكي العالم الطبيعي بدال من تدريس 

فة الشاملة والمترابطة للموضوعات الدراسية لدي هذه المجاالت منفصلة، وذلك لتحقيق المعر
الطالب، والسبب في الربط بين هذه المجاالت المعرفية األربعة هو ان الرياضيات والعلوم 

 تشكل العلوم األساسية بينما تعد التقنية والهندسة هي الجوانب التطبيقية لتلك المعارف.
ى مبدأ وحدة المعرفة وشكلها الوظيفي وتقوم فكرة التكامل بين هذه المجاالت األربعة عل

ويتطلب ذلك ان يكون الموقف التدريسي محور نشاط متسع تختفي فيه الحواجز بين هذه العلوم 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Cassidy%2C%20Kelly%22%7C%7Csl~~rl','');
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(، 2014األربعة مما يجعل لها أثرا كبيرا في تطوير البرامج التعليمية القائمة عليه. )مراد، 
ة المعرفة لتحقيق مخرجات حيث أن التكامل بين هذه التخصصات يحقق الوصول إلى وحد

تعليمية ذات جودة عالية مبنية على العلوم األساسية والطبيعية، كما يعمل على تنمية اإلبداع في 
 طرق التفكير لدي الطالب وتنمية قدرتهم على انتاج المعرفة.

تتعدي مجرد الدمج  STEMان البرامج القائمة على مدخل  (2016وتري آيات صالح )
ذه التخصصات األربعة، فهي تسعي إلى مساعدة الطالب على فهم العالم الحقيقي والتكامل بين ه

بشكل كلي من خالل تقديم مجموعة من المهام واالنشطة التي تتطلب منه ممارسة التفكير النقدي 
 واالستقصاء العلمي والربط بين المعارف والمفاهيم وتطبيقاتها العملية.

أهم التوجهات التي يطلبها العصر الحالي ألنه يتيح في انه من  STEMوتبرز أهمية مدخل 
الفرصة إلعداد الطالب الدارسين لهذه التخصصات في المستقبل كمهندسين وعلماء وتقنيين من 
ذوي الفكر المتأمل، وزيادة فرص العمل في المجاالت العلمية والتقنية والذي يؤدي بدوره إلى 

رفي للدول، كما انه يسهم في انتاج قوة بشرية قادرة التنمية االقتصادية وتوسيع االقتصاد المع
على المنافسة العالمية وانتاج أفكار مبتكرة وتطبيقها بما يتناسب مع متطلبات القرن الحادي 

 &Burrows)والعشرين، ولديهم مهارات خاصة في مجاالت وتخصصات مختلفة. 
Lockwood, 2018) 

العديد من الهيئات والمؤسسات العالمية به  كما تتضح أهمية هذا المدخل أيضا في اهتمام
مثل: الهيئة القومية لتنمية المجتمع بأمريكا، والتي اهتمت بتشجيع الطالب على تعليم العلوم 
والتقنية والهندسة والرياضيات وتحفيزهم على التفوق في هذا النوع من التعليم، كما اهتمت 

من خالل انشائها لمركز متخصص  STEMل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بمدخ
في تطوير العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات والذي يسعي إلى تطوير قدرات الطالب 
واتجاهاتهم وميولهم بما يعزز اختيارهم لمسارات علمية ومهنية مستقبلية ذات الصلة بهذه 

في ضوء هذا المدخل. )الدغيم، المجاالت واالهتمام بتطوير المناهج والتنمية المهنية للمعلمين 
2017) 
كما أشارت األكاديمية القومية للتعليم بأمريكا على ضرورة تعلم العلوم والتقنية والهندسة  

والرياضيات في إطار متكامل كأحد متطلبات إعداد الطالب للتعامل مع تحديات القرن الحادي 
خصصات، مما يؤهلهم إلى وظائف والعشرين واكسابهم الخبرات التعليمية الجيدة في هذه الت

    ),Kasza 2017(أفضل في المستقبل، ويؤهلهم للتعامل مع المواقف الحياتية الواقعية. 
انه بالرغم من االهتمام العالمي والمحلى بمدخل  إلى( 2015)وأشارت نهلة أبو عليوة 

STEM  إال ان المناهج الدراسية لكل من العلوم والرياضيات الزالت ال تساير المستحدثات
وتعتمد على عرض المعلومات بصورة مجزأة وتتسم بضعف ارتباطها بمجتمع  التقنيةالعلمية و

واإلبداع والتفكير الناقد وال تبني القدرة التنافسية واقتصاد المعرفة وال تتيح فرص االبتكار 
 للطالب وتفتقد إلى المهارات التي يطلبها سوق العمل، ألنها ال تساير التطورات العالمية.

( ان تعليم الرياضيات في المدارس ما زال ال يحقق األمل المرجو 2011كما تذكر غانم ) 
بة عن تساؤالتهم عن العالم الطبيعي وإكسابهم منه من إشباع طاقات الطالب الفكرية، واإلجا

الخبرات العلمية الوظيفية في حياتهم اليومية؛ نظرا لقصور المناهج وعدم إلمام المعلمين 
 في تقديم تعليم فعال يحقق أهداف المدرسة والمجتمع وسوق العمل. STEMبمتطلبات مدخل 

التي وضعها المجلس الوطني وأكدت وثيقة مبادئ ومعايير مناهج الرياضيات المدرسية 
على أهمية توظيف التقنيات الحديثة  NCTMلمعلمي الرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية 

تثري بيئة التعلم وتجعلها أكثر تشويقا، كما ان لها أثرا في تعليم وتعلم الرياضيات؛ ألنها تعزز و
لهم للتركيز على األفكار  ألنها تتيح الفرصةكبيرا على تحسين تعلم الطالب للرياضيات؛ 

 ,NCTM) والمفاهيم الرياضية وتكوين صور مرتبة لها ورؤيتها من منظورات متعددة. 
2000)  
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فكرتها األساسية  وتقوموتعد الحوسبة السحابية الجيل الخامس من تقنية الحواسيب الشبكية 
يتم الوصول إلى هذه على إتاحة برمجيات مجانية مثبتة على خوادم تابعة لشركات معينة، بحيث 

الخدمات من أي كمبيوتر أو محمول، لذلك تمثل الحوسبة السحابية البيئة والمنصة األساسية 
لمستقبل التعليم اإللكتروني لما تقدمه من مزايا تتمثل في تخفيض كلفة بيئات التعلم من برامج 

 (2015ي. )خليفة، وتطبيقات، مما يجعلها تلعب دورا متزايدا في مستقبل التعليم اإللكترون
ولتطبيقات الحوسبة السحابية دور مهم في تطوير العملية التعليمية حيث تتيح للمعلم مشاركة 

التعليمي عبر أدوات المشاركة التي تتحها تطبيقات الحوسبة السحابية، كما يمكن للمعلم  المحتوى
الدروس والواجبات تقديم دروسه لطالبه عن بعد من خاللها، كما تتيح له وضع االختبارات و

والعروض التعليمية على تطبيقاتها حتى يتمكن الطالب من الوصول إليها عند الحاجة إليها. 
 (2017)الدهشان، 

 (Waga& Makori,2014)ومما يؤكد ذلك أيضا ما أشارت إليه دراسة وجا وماكورى  
ت الحوسبة السحابية تؤكد على أهمية استخدام تطبيقات وأدوا 2030من ان رؤية كينيا للتعليم 

لتحقيق التواصل بين الطالب والمعلمين وإلتاحة محتوي رقمي للطالب لالطالع عليه بما 
التعليمي  المحتوىيتناسب مع قدراتهم، وإتاحة الفرصة للطالب بالمناطق النائية لالطالع على 

 واالستفادة من خبرات المعلمين المختلفة.

 مشكلة البحث
ة المعاصرة على أهمية االهتمام بإكساب الطالب المهارات الحياتية تؤكد التوجهات العالمي

التي تتوافق مع متغيرات وتطورات القرن الحادي والعشرين، وعلى الرغم من ذلك أشارت 
العديد من الدراسات إلى ضعف امتالك الطالب للمهارات الحياتية المرتبطة بتعلم الرياضيات 

، عبد العال ),Meyer  2016(ودراسة ماير  ) ,Akfirat 2016(مثل دراسة أكفيرات 
( وذلك 2013(، هالل )2014(، إبراهيم )2015(، اللداوي و الشوا )2015(، أحمد )2016)

للقصور الواضح في تضمين تطبيقات المهارات الحياتية في محتوي منهج الرياضيات وقصور 
دريس التي تربط بين الرياضيات وتطبيقاتها الحياتية، في استخدام المعلمين الستراتيجيات الت

وأكدت هذه الدراسات على ضرورة تضمين المهارات الحياتية بمناهج الرياضيات حتي يستشعر 
الطالب أهمية ما يدرسون ولتضييق الفجوة بين الرياضيات المدرسية والمهارات الحياتية، كما 

لى مداخل واستراتيجيات تدريسية متنوعة أكدت على أهمية استخدام معلمي الرياضيات إ
كما أكدت ، وحديثة لتنمية المهارات الحياتية المرتبطة بالرياضيات لدي الطالب نظرا ألهميتها

( على ضرورة إعادة النظر في بناء مقررات الرياضيات المطورة 2015دراسة الغامدي )
 بالمرحلة المتوسطة وتضمينها المهارات الحياتية بشكل اكبر.

وللتحقق من ذلك قامت الباحثة بدراسة استطالعية من خالل مالحظة الباحثة لألداء 
( معلمة من معلمات الرياضيات بالمدارس المتوسطة بمحافظة الزلفى 9التدريسي لعدد )

بالسعودية، ووجدت الباحثة ان المعلمات يعتمدن على الطريقة التقليدية في التدريس واالقتصار 
البوربوينت في التدريس، وكذلك قلة ربط الرياضيات بتطبيقاتها الحياتية على استخدام عروض 

ويكتفين فقط بحل المسائل اللفظية الموجودة بالكتاب. كما قامت الباحثة باالطالع على محتوي 
للتعرف على مدي  ،2019/ 2018كتاب الرياضيات بالصف الثاني المتوسط للعام الدراسي 

اتية المرتبطة بتعلم الرياضيات، ووجدت الباحثة قلة االنشطة احتوائه على التطبيقات الحي
التدريسية التي تدعم المهارات الحياتية لدي الطالبات، كما وجدت الباحثة انها بعيدة عن توجه 

STEM  حيث ان هناك ربط بين الرياضيات والعلوم في بعض االنشطة البسيطة وال يوجد ربط
 ة والتقنية.بين الرياضيات وتطبيقاتها الهندسي

وكمحاولة لتوظيف الباحثة ألحد المداخل الحديثة في تدريس الرياضيات لتنمية المهارات  
الحياتية لدي الطالبات اطلعت الباحثة على توصيات العديد من الدراسات السابقة بأهمية استخدام 

تبطة بتعلم لتنمية العديد من نواتج التعلم المعرفية والمهارية والوجدانية المر STEMمدخل 
 ,Hacioglu)، وهاكوجلو (Akaygn, 2016) الرياضيات ومنها دراسة كال من أكايجن
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، (Abbas, 2017)(، ورشا عباس 2017(، والقثامي )2015، والسعيد والغرقي )  (2016
 (.2018والشمري )

كما اطلعت الباحثة على العديد من توصيات الدراسات السابقة والمؤتمرات العلمية بأهمية 
توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية في العملية التعليمية لتنمية العديد من نواتج التعلم المهمة 

(، 2017(، والقحطاني وفودة )2017(، وقاسم )2017ومنها دراسة كالً من الشطيطي )
، وتوصيات (Kumar, 2014)( ، وكيومار 2015(، والحجيالن ) (Babin, 2017وبابن

أكتوبر بالتعاون مع  6نها: المؤتمر الدولي الثالث لكلية التربية جامعة العديد من المؤتمرات وم
(، 2017رابطة التربويين العرب بعنوان: مستقبل إعداد المعلم وتنميته في الوطن العربي لعام )

في التربية لعام  التقنيةجامعة بنها بعنوان: تطبيقات  –والملتقي الدولي األول لكلية التربية 
(، المؤتمر الدولي للجمعية 2015تمر الدولي لكلية التربية جامعة الباحة )(، المؤ2017)

( والتي أوصت جميعها باالستفادة من بيئة الحوسبة السحابية 2013العمانية لتقنيات التعليم )
كمستحدث تكنولوجي يزيد من فاعلية العملية التعليمية لما لها من العديد من الخصائص 

 مية العديد من نواتج التعلم لدي الطالب.والمميزات التي تتيح تن
وبناًء على ما سبق وفى ضوء ضعف امتالك الطالبات للمهارات الحياتية المرتبطة بتعلم 
الرياضيات، يتضح ان مناهج رياضيات المرحلة المتوسطة ومداخل تدريسها ال تتماشي مع 

وفر الفرصة الكافية إلعداد االتجاهات الحديثة في مجاالت الرياضيات وتطبيقاتها، ألنها ال ت
 .التقنيةالطالب للتعامل بفاعلية مع التطورات الهائلة والسريعة من المعرفة العلمية و

وبعد تحليل الدراسات السابقة وما تتضمنه من توصيات، لم تجد الباحثة دراسة اهتمت 
، على STEMبتوظيف تطبيقات الحوسبة السحابية في تدريس الرياضيات القائمة على مدخل 

الرغم مما تتحه من تطبيقات تجعل تدريس الرياضيات أكثر تشويقا وأكثر ديناميكية وتفاعلية، 
وتوظيفها في العملية التعليمية لرفع جودتها  التقنيةونظرا لضرورة وأهمية مسايرة المستحدثات 

وكفاءتها، فقد سعي البحث الحالي إلى توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية في تدريس 
لتنمية المهارات الحياتية لدي طالبات الصف الثاني  STEMرياضيات القائمة على مدخل ال

 المتوسط.

 أسئلة البحث
 سعي البحث إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي: 

في تنمية  STEM  "ستيم"ما فاعلية توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية القائمة على مدخل
 لم الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني المتوسط؟المهارات الحياتية المرتبطة بتع

 فروض البحث
 :اآلتيةالبحث إلى اختبار الفروض  ىسع

( بين متوسطي درجات 0.01توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوي داللة ) -
طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار المهارات الحياتية 

 المجموعة التجريبية. العقلية لصالح طالبات
( بين متوسطي درجات 0.01توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوي داللة ) -

طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس المهارات الحياتية 
 االجتماعية والشخصية لصالح طالبات المجموعة التجريبية.

 أهداف البحث
 ما يلي: سعي البحث الحالي إلى تحقيق 

إعداد وتصميم تطبيقات الحوسبة السحابية القائمة على مدخل التكامل المعرفي  -1
STEM. 

التعرف على فعالية توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية القائمة على مدخل  -2
STEM .في تنمية المهارات الحياتية لدي طالبات الصف الثاني المتوسط 
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 أهمية البحث
 ا يلي:تتضح أهمية البحث الحالي فيم 

قد يسهم البحث في تنمية المهارات الحياتية لديهن  طالبات المرحلة المتوسطة: -1
 .STEMمن خالل مساعدتهن على تعلم الرياضيات بصورة وظيفية باستخدام مدخل 

: من خالل تقديم انشطة إثرائية قائمة على مدخل مخططي ومؤلفي المناهج -2
STEM نمية المهارات الحياتية.والتي تثرى الموضوعات الرياضية وتراعي ت 

قد يسهم البحث الحالي في توجيه نظر المعلمات إلى أهمية  معلمات الرياضيات: -3
في تدريس الرياضيات وتقديم دليل للمعلمة يتضمن الخطوات  STEMاستخدام مدخل 

اإلجرائية للتدريس في ضوء هذا المدخل المدعم بتطبيقات الحوسبة السحابية، كما يقدم 
 ر ومقياس للمهارات الحياتية الذي يمكن ان تستفيد منه المعلمة في التقويم.البحث اختبا

مواكبة البحث الحالي للتوجهات العالمية الحديثة التي تنادي بأهمية توظيف  -4
لتعليم وتعلم الرياضيات التي تنادي بأهمية توظيف تطبيقات الحوسبة  STEMمدخل

التي  2030ؤية المملكة العربية السعودية السحابية في العملية التعليمية، وتتماشي مع ر
تهدف إلى إعداد األفراد للحياة لتحقيق مراكز متقدمة في المنافسات العالمية من خالل 

 االهتمام بتنمية المهارات الحياتية.

 حدود البحث
 :اآلتيةاقتصر البحث على الحدود  

عة بإدارة طبقت تجربة البحث في المدرسة المتوسطة الساب :الحدود المكانية -١
محافظة الزلفى التعليمية بالسعودية، وتم اختيار المدرسة المتوسطة السابعة؛ ألنها 
مزودة بمعمل للرياضيات مجهز لتصميم مشروعات تعليمية ومزود باإلنترنت لتطبيق 

  التقنيات التعليمية.
ُطبق الجانب الميداني للبحث في الفصل الدراسي األول من  الحدود الزمانية: -2
 م. 2019/ 2018م الدراسي العا
 الحدود الموضوعية: -3

  قامت الباحثة بإعادة صياغة وحدة )الهندسة واالستدالل المكاني( المضمنة في
المدعم بتطبيقات  STEMمقرر الرياضيات للصف الثاني المتوسط، في ضوء مدخل 

 الحوسبة السحابية.

 التعليمية،  )المدونة المستخدمة في البحث هي: تطبيقات الحوسبة السحابية
للخرائط الذهنية  Coggleواللوحة الهندسية وبرنامج  Geogobraبرمجية 

 اإللكترونية من خالل تطبيق جوجل درايف، مستندات جوجل التعليمية، اليوتيوب(.

  القتصار على نوعين من المهارات الحياتية التي تتناسب مع طالبات المرحلة
 المتوسطة وهما:

)التواصل الرياضي، التفكير الناقد، اتخاذ القرار، حل  ة وهي:األول: المهارات العقلي
 المشكالت(.

)مهارة التواصل االجتماعي الفعال،  الثاني: المهارات الشخصية والجتماعية وهي:
 االستقاللية، تحمل المسئولية، إدارة الذات، الثقة بالنفس(.

 منهج البحث
وعتين المتكافئتين التجريبية والضابطة تصميم المجمب المنهج شبه التجريبيتم استخدام  

في تنمية  STEMوذلك لدراسة فعالية توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية القائمة على مدخل 
المهارات الحياتية لدي طالبات الصف الثاني المتوسط من خالل تطبيق اختبار المهارات 

 على مجموعتي البحث. الحياتية قبل وبعد تطبيق التجربة

 البحثمصطلحات 
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 :اآلتيةالتزم البحث بالمصطلحات اإلجرائية  

هو أحد مداخل التكامل المعرفي المتعددة التخصصات  :STEM "ستيم" مدخل -
 التقنيةوتطبيقاتها من االنشطة العلمية و الذي تدمج فيه المعلمة بين المعرفة الرياضية

طريق االستقصاء والهندسية، بحيث تتيح للطالبات تعلم الرياضيات بطريقة عملية عن 
والتجريب والتفكير المنطقي وتصميم االنشطة القائمة على تكامل المعرفة وتطبيقها في 

 مواقف الحياة الحقيقية بدال من تدريسها بشكل منفصل.

: وتتضمن استخدام وتوظيف الطالبات لبعض تطبيقات الحوسبة السحابية -
ركات تقنية عبر اإلنترنت، لتتمكن التطبيقات والمواقع والبرامج المختلفة التي توفرها ش

"الهندسة واالستدالل المكاني" واستخدام  لوحدةمن االطالع على المحتوى التعليمي 
مساحة تخزين لحفظ ملفاتها مع إمكانية مشاركتها مع زميالتها والمناقشة والتواصل 
في التزامني والالتزامني، كما تتيح لهن تنفيذ االنشطة الرياضية من خالل العمل 

 مجموعات او بصورة فردية.

هي المهارات التي تمكن الطالبة من التعامل اإليجابي  المهارات الحياتية: -
الفعال مع متطلبات الحياة اليومية وتحدياتها بثقة، وتتمثل هذه المهارات في: )التواصل 

رات االجتماعي الفعال، االستقاللية، تحمل المسئولية، إدارة الذات، الثقة بالنفس( كمها
الجانب الشخصي واالجتماعي، و)التواصل الرياضي، التفكير الناقد، اتخاذ القرارات 

 المناسبة، حل المشكالت( كمهارات للجانب العقلي.

 الخلفية النظرية للبحث
التكامل المعرفي  هدف اإلطار النظري للبحث إلى تناول متغيرات البحث وهي: مدخل

STEM مهارات الحياتية المرتبطة بتعلم الرياضيات، كما يلي:وتطبيقات الحوسبة السحابية وال 
 STEMالمحور األول مدخل التكامل المعرفي 
 :STEMأول: مفهوم مدخل التكامل المعرفي 

عرفه المجلس األمريكي للتنافس االقتصادي بانه: منحي تدريس عالمي قائم على تكامل كال 
توفير بيئة تعلم تركز على تعليم الطالب  والهندسة والرياضيات من خالل التقنيةمن العلوم و

باالستكشاف واالختراع واستخدام مشكالت الحياة اليومية والمواقف الحياتية. )السعيد والغرقي، 
2015) 

بانه مدخل بيني يتم فيه تدريس المفاهيم األكاديمية للطالب  ),Cinar 2017(وأوضح سينار 
والهندسة والرياضيات من خالل مشكالت ومهام مرتبطة بالعالم  التقنيةفي مجاالت العلوم و

الواقعي، معتمدا على التصميمات المتمركزة حول الطالب وباستخدام الوحدات التكاملية القائمة 
 لى البحث واالستقصاء عبر المواد الدراسية والمشروعات.ع

الرياضي باستخدام مدخل يكامل بين  المحتوى( بانه تدريس 2017وعرفه القثامي )
المجاالت األربعة من خالل تقديم انشطة بينية تتناول مشكالت حقيقية، وتتيح للطالب دراسة 

سية والكمبيوتر من أجل تنمية القدرة على العالم الطبيعي من حولنا واستخدام التطبيقات الهند
بناء النماذج والتصاميم للوصول إلى إدراك المفاهيم والعالقات الرياضية وتطبيقها في مجاالت 

 الحياة.
قائم على التكامل بين العلوم  STEMان توجه  وياُلحظ من التعريفات السابقة انها تتفق على

الرياضيات وربطها بالعالم الحقيقي للمتعلم والمواقف األربعة وهي العلوم والتقنية والهندسة و
الحياتية من خالل التركيز على سياق يعزز االكتشاف ويُحسن فهم الطالب لما حولهم من 

 مجاالت التعلم وبناء إطار مفاهيمي للرياضيات من خالل ربطها بتطبيقاتها الحياتية.
 لمعرفي: للتكامل ا STEMثانيا: األسس التي يستند إليها مدخل 

للتكامل المعرفي إلى تعزيز الترابط والتكامل بين األربعة  STEMتستند فلسفة مدخل 
مجاالت العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات في عملية التعليم والتعلم من خالل تهيئة بيئة 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Cinar%2C%20Sinan%22%7C%7Csl~~rl','');
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ط التعلم لدمج الطالب في ورش عمل تكامل بين تلك العلوم بأساليب شيقة وممتعة للطالب، وترب
 ,D'Souza(، وأضاف دسوزا 2017العملية التعليمية بمواقف الحياة الواقعية. )إسماعيل، 

تعكس مبادئ النظرية البنائية؛ ألنها  STEM( ان المناهج الدراسية في ضوء توجه (2016
تسمح للطالب باستخدام المعلومات التي تم اكتسابها في مجال معرفي معين لدعم التعلم في 

ر، كما انها قائمة على ربط بيئة التعلم بالمشكالت والتطبيقات الواقعية لتحقيق مجال معرفي أخ
من أجل تنمية مهارات الطالب  STEMأهداف التعلم، وتهتم بتوضيح الترابط بين مجاالت 

 المعرفية إلى أقصي ما تسمح به قدراتهم.
( 2016، وعبد الفتاح )(Ntemngwa& Oliver, 2018)من نتمنجوا وأوليفر  وحدد كل

 وهي: STEMمجموعة من األسس القائم عليها توجه 
على إتاحة الفرصة للطالب  STEMحيث يعتمد توجه التنور العلمي:  -1

الكتساب المفاهيم األكاديمية بصورة وظيفية وإدراك تطبيقاتها في حياتهم اليومية أكثر من 
تعلم من خالل االنشطة العلمية دراستها بصورة نظرية، من خالل إتاحة الفرصة لهم لل

 والهندسية.  التقنيةو
حيث يعتمد توجه  الدمج بين الستقصاء العلمي والتصميم التكنولوجي: -2

STEM  على توفير االنشطة والممارسات االستقصائية التي يكتسب من خاللها الطالب
، حيث التقنية المعارف والخبرات والمهارات العلمية والعملية وتوظيفها في انتاج الوسائل

 التقنيةإن امتالك الطالب لمهارات االستقصاء يمكنه من التعامل بكفاءة مع أدوات ووسائل 
 واستخدامها بشكل مناسب.

حيث أشارت األكاديمية الوطنية للتعليم في ضوء  التكامل بين فروع العلم: -3
الهندسة إلى ضرورة تعلم العلوم والتقنية و (NAd)متطلبات القرن الحادي والعشرين 

والرياضيات في إطار متكامل عن طريق تزويد الطالب بأنشطة وخبرات تعليمية ومهنية 
 تظهر التكامل بين تلك التخصصات مما يؤهلهم إلى وظائف أفضل في المستقبل.

حيث يعتمد على تحقيق الترابط والتواصل بين المعارف والمهارات  التواصل: -4
جات المجتمع وسوق العمل، كما انه يعتمد على التي يتعلمها الطالب بالمدرسة واحتيا

تدريب الطالب على التعلم والعمل بشكل تعاوني وتنمية قدرتهم على توصيل أفكارهم 
 لألخرين بصور متنوعة.

 كما يلي: STEMوتلخص الباحثة المبادئ التي يستند إليها مدخل 
ب على فهم التركيز على تحقيق التكامل بين المجاالت األربعة لمساعدة الطال -1

العالقات بين المفاهيم في القاعدة المعرفية لديهم وعلى توليد حلول إبداعية حين 
يواجهون المواقف التي تتطلب تطبيق هذا الفهم، كما تجعلهم أيضا يفكرون بطريقة أكثر 

 شموال عند مواجهة مشكلة أو موقف ما.
وهي تقديم حلول التأكيد على امتالك الطالب لمهارات القرن الحادي والعشرين  -2

مبتكرة للمشكالت وتوصيل األفكار والمفاهيم بكفاءة عالية باإلضافة إلى العمل الجماعي 
والتعاون مع التفكير النقدي وحل المشكالت واإلبداع واالبتكار والتواصل بفاعلية مع 

 االخرين.
 في العملية التعليمية: STEMمزايا وأهمية استخدام توجه 

في العملية التعليمية في التوصيات التي أصدرها  STEMتوجه تتضح أهمية استخدام 
والتي من أهمها: ضرورة االهتمام بتمكين  (PCAST)مجلس الرئيس األمريكي للعلوم والتقنية 

المعرفي  المحتوىإلكساب الطالب  STEMالعديد من المعلمين للتدريس باستخدام توجه 
ارات حل المشكالت والتواصل والعمل بفاعلية مع والمهارات المتعلقة بهذا االتجاه، وتنمية مه

 (. 2015االخرين. )المحيسن و خجا، 
 في العملية التعليمية كما يلي: STEMوتتضح مزايا استخدام مدخل 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Ntemngwa%2C%20Celestin%22%7C%7Csl~~rl','');
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واالجتماعية للطالب وتحسين االستيعاب  التقنيةتنمية المهارات العلمية و -1
خالل انشطة وخبرات واقعية المفاهيمي لديهم من خالل إتاحة الفرصة لهم للتعلم من 

والتي تساعد على تحويل المفاهيم العلمية المجردة إلى تطبيقات ملموسة وترسيخها في 
 ذهن الطالب.

إتاحة الفرصة للطالب للتعلم من خالل تطبيق االنشطة العملية والتطبيقية  -2
 نيةالتقالمتمركزة حول الخبرة لتحقيق التعلم مدي الحياة، ودمج االنشطة والوسائل 

الرقمية في التدريس، وتوظيف انشطة االكتشاف، وانشطة الخبرة اليدوية، وانشطة 
 (2015التفكير العلمي والمنطقي واالبتكاري واتخاذ القرار. )السبيل، 

تنمية قيمة العمل التعاوني وذلك من خالل قيام الطالب ببعض التجارب  -3
مما يزيد من دافعيتهم والمشروعات التي تحاكي عمل المتخصصين وأصحاب المهن، 

إلنجاز المهام ويولد لديهم الرغبة في االستمرار في المسار العلمي والعمل بوظائف 
ذات عالقة بالتخصصات العلمية والتقنية مستقبال، ويساعدهم على العيش في عصر 

 التطور العلمي والتقني. 
لعلوم جعل الطالب أكثر قدرة على اإلبداع من خالل توظيف مبادئ ومفاهيم ا -4

والتقنية والرياضيات في التصميم الهندسي مما ينمي لديهم أفكار جديدة وثقة بالنفس، 
وينمي لديهم العديد من مهارات التفكير العليا والقدرة على حل المشكالت الحياتية من 

 خالل إتاحة الفرصة للطالب لتعلم المفاهيم والعالقات بصورة وظيفية. 
للتدريس تسهم في تحقيق التكامل بين جوانب المساهمة في طرح طرق جديدة  -5

تطوير مهارات وقدرات المعلم وتحويله  المعرفة العلمية والمهارات العملية التطبيقية،
 (EFKcorp, 2016)) إلى التدريس الفاعل في ضوء متطلبات التعلم الحديث.

 له العديد من STEMإلى ان مدخل  (Reding, et- al, 2017)وأشار ردنج وأخرون 
تعلم قائم على حل مشكالت من واقع الحياة ويعزز استقاللية الطالب مع  الفوائد التربوية؛ ألنه

مراعاة الفروق الفردية بينهم، كما انه يسعى لتنمية مهارات التواصل بين الطالب والمهارات 
ع الحياتية والتقنية، كما أنه تعلم متمركز حول الطالب ومبني على التعلم من خالل المشاري

القائمة على التعلم االستقصائي، ويرتكز على التكامل بين فروع العلم وتوضيح التداخل بينها، 
ويركز على تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدي الطالب مثل: مهارات التفكير اإلبداعي 

 والناقد وعمل األبحاث والعمل مع مجموعات بروح الفريق.
في تدريس الرياضيات أنه يتيح  STEMاستخدام توجه وتري الباحثة انه من أهم مزايا 

الفرصة للطالب الكتشاف الرياضيات من خالل سياقات حقيقية من خالل تدريبهم على حل 
المشكالت بطريقة علمية ومن خالل ممارسة انشطة واقعية تتطلب منهم التحقق واالستقصاء، 

من خالل سياق يسمح لهم بتوظيف والتي تزودهم بالمعلومات والمهارات والمعارف العلمية، 
المعرفة والمهارات في حل المشكالت المستقبلية، ويركز على العمليات العقلية وكيفية تصميم 
 الحلول بدال من الحلول نفسها، تحويل المفاهيم العلمية المجردة لتطبيقات ملموسة بشكل عملي.

 :STEMعلى توجه الستراتيجيات التدريسية الالزمة لتنفيذ المناهج القائمة 
( مجموعة من االستراتيجيات التي يجب ان يتبعها المعلم حتى 2018حددت الشمري )

 في التدريس ومنها ما يلي: STEMيتحقق الهدف من توجه 
وهي استراتيجية تتيح للطالب االنخراط : BPLالتعلم القائم على المشروعات  -١

للتعلم، وتتحدي قدراتهم من  في مهام حقيقية بشكل تعاوني لتحقيق األهداف الرئيسة
خالل مواقف تعليمية استكشافية، بحيث يقسم الطالب إلى مجموعات وتوزيع أدوارهم 

 وعمل قائمة بمهام المشروع وخطواته مع استخدام مصادر التعلم لتصميم المشاريع.
وهي مخطط مفاهيمي يتم فيه تحديد المفاهيم في المجاالت خرائط المفاهيم:  -2

 وتنظيمها بحيث تتضح العالقات بين المفاهيم وبعضها. STEMاألربعة لـ 
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من خالل طرح أسئلة أو مشكالت حول موضوع معين بحيث الستقصاء:  -3
 يبحث الطالب عن إجابات لها، مما يعمل على تنمية مهارات التفكير لديه.

ويتطلب توليد الطالب ألكبر قدر من األفكار اإلبداعية لحل  العصف الذهني: -4
 نة، وذلك في جو من الحرية الستمطار العديد من األفكار.مشكلة معي

يجب ان يعتمد  STEMوتري الباحثة ان استراتيجيات تدريس الرياضيات في ضوء توجه 
على التجارب العملية وخبرة التعلم التعاوني والتعلم المستند إلى المشكلة إلتاحة الفرص للطالب 

حدية لتفكير الطالب وتطبيق ما تعلموه في مواقف الستكشاف الرياضيات في سياقات واقعية ومت
، كما يجب المحتوىحياتية يومية لتعميق فهمهم وإدراكهم للمفاهيم واألفكار األساسية المتضمنة ب

)التعلم  وتناول البحث الحالي استراتيجيةان تعزز الترابط والتكامل بين المجاالت األربعة، 
اف والتعلم القائم على المشروعات وخرائط المفاهيم( مع المتمركز حول المشكلة والتعلم باالكتش

 للطالب مما يجعله أكثر إتاحة وتشويقا.  المحتوىاالستعانة بتطبيقات الحوسبة السحابية في تقديم 
 المحور الثاني: تطبيقات الحوسبة السحابية ودورها في العملية التعليمية

 أول: مفهوم الحوسبة السحابية وتطبيقاتها:
بانها منصة إلكترونية تتيح  (NIST) التقنيةا المعهد الوطني األمريكي للمعايير وعرفه

للمستخدم الوصول األمن للبرامج والتطبيقات اإللكترونية في أي وقت ومن أي مكان للوصول 
إلى الخدمات السحابية من شبكات وتطبيقات وبرمجيات ومساحات تخزين بما يتناسب مع 

 ,Mell& Grance) ة تلك الموارد بأقل جهد ممكن من المستخدم.إمكاناته وحاجاته وإدار
2011) 

نها أحد أساليب الحوسبة التي تسهل استخدام أب (Hartmann, 2017)وعرفها هارتمان 
المصادر الكمبيوترية وتعطي صالحية للحصول على البرمجيات التي يتم فيها تقديم الموارد 

اليها عبر شبكة اإلنترنت دون الحاجة إلى امتالك الحاسوبية كخدمات ويتاح للطالب الوصول 
 المعرفة بالبنية التحتية التي تدعم هذه الخدمات.

تقنية توفر العديد من الخدمات الحاسوبية المتكاملة  نهاأب (2017فودة )عرفتها القحطانى و
زامنة ومنها إتاحة مساحات لتخزين البيانات وتقدم منصات عمل مجانية والنسخ االحتياطي والم

ويمكن للمستخدم التحكم في هذه التطبيقات بمجرد اتصاله باإلنترنت، كما يستطيع الدخول إلى 
حسابه من أي مكان تتوفر فيه خدمة اإلنترنت دون الحاجة إلى تحميلها على حاسوبه وتتيح له 

 خدمة تخزين ملفاته ومشاركتها.
بية هي مجموعة من التطبيقات ويالحظ من التعريفات السابقة ان تطبيقات الحوسبة السحا

واألدوات والبرمجيات المتاحة على شبكة اإلنترنت والتي يمكن للطالب استخدامها في اكتساب 
 المعرفي وتخزين ملفاته ومشاركتها مع زمالئه في أي وقت ومن أي مكان. المحتوى

 ثانيا: األسس النظرية للتعلم القائم على الحوسبة السحابية:
لسحابية إلى العديد من النظريات ومنها: النظرية البنائية االجتماعية والتي تستند الحوسبة ا

التعلم نشاط بنائي اجتماعي يعتمد على التفاعل والتشارك االجتماعي بين الطالب بهدف  تعد  
تحقيق األهداف التعليمية وبناء محتوي التعلم، وأيضا تدعم النظرية االتصالية بيئة التعلم عبر 

حابية والتي تؤيد فكرة التشارك والتعاون بين الطالب في تبادل المعرفة وانتشارها الحوسبة الس
 (2016وتجديدها باستمرار عبر بيئة الحوسبة السحابية. )خليفة وعبد المنعم، 

أي انه باستخدام المعلم لتطبيقات الحوسبة السحابية في تدريس الرياضيات فإنه يحقق مبادئ 
اصلية والتي تؤكد على أهمية التعاون بين الطالب في اكتساب النظرية االجتماعية والتو

الرياضي وتبادل الحلول الرياضية وتقويم بعضهم البعض، كما أنه يحقق مبادئ  المحتوى
النظرية البنائية ألن تطبيقات الحوسبة السحابية تتيح للطالب بناء معارفه الرياضية وتحديثها 

 زمالئه. باستمرار سواء بنفسه أو بالتعاون مع
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 ثالثا: خصائص تطبيقات الحوسبة السحابية: 
تعد الحوسبة السحابية توجه تقني حديث في عالم الحاسوب نظرا لما تتسم به من العديد من 

 كما يلي:(Orndorff, 2015) أوندورف  (2017الخصائص، والتي أشار اليها كال من قاسم )
صول إلى التطبيقات المتاحة حيث انها تتيح للمستخدمين الوالسرعة الفائقة:  -1

 بسرعة عالية.
حيث تتيح للمستخدمين إنشاء مجموعات عمل تشاركية التشاركية السحابية:  -2

تستخدم نفس البيانات أو تنتج مشروع واحد ويمكن لجميع ألفراد المجموعة التعديل 
واالضافة اليه، كما تتيح تبادل الخبرات ومشاركة الملفات والمعلومات والتطبيقات 

 والبرامج عبر السحابة اإللكترونية. 
تتيح للمستخدم صيانة وتطوير الكمبيوتر الخاص به وزيادة سرعته  الصيانة: -3

والكشف عن الفيروسات ودعم البرامج باإلصدارات الجديدة، مما يوفر للمستخدم الكثير 
 من الوقت والجهد.

مخزنة على حيث يستطيع المستخدم عمل نسخ احتياطية للمعلومات ال التخزين: -4
 الحوسبة السحابية بمساحات تخزينية غير محدودة. 

ألنها تقدم للمستخدم خدمات وتطبيقات متاحة في متمركزة حول المستخدم:  -5
السحابة على حسب احتياجاته مثل تطبيقات مستندات جوجل وجداول وقواعد البيانات، 

ملفات أو حذفها وتعديلها  كما توفر له إمكانية معالجة معلوماته عن بعد والمتعلقة بإنشاء
 أو تحديد مستويات االطالع عليها وحفظها في بنية السحابة باستخدام مستعرض الويب.

أي سهولة وصول المستخدم إلى  والقابلية لالستخدام: الوصول إتاحة -6
التطبيقات والموارد والملفات المخزنة المتاحة في السحابة واالطالع عليها في أي وقت 

شرط االتصال باإلنترنت، وتتيح له سهولة استخدامها ومرونة االختيار ومن أي مكان ب
 واالنتقال من خدمة مزود إلى أخر.

حيث إن تطبيقات الحوسبة السحابية تتيح للمستخدم  توفير وخفض التكاليف: -7
 معظم التطبيقات والبرمجيات بصورة مجانية مما يوفر التكلفة والوقت والصيانة.

بيقات الحوسبة السحابية العديد من الخصائص التي تميزها ومنها: ويتضح مما سبق ان لتط
 انها تتيح للمستخدم الوصول لخدماتها وتطبيقاتها بسرعة فائقة كما تتيح له صيانة وتطوير
الكمبيوتر الخاص به باستمرار وتتيح له العديد من التطبيقات والبرمجيات على حسب احتياجاته 

ألخرين، كما تتيح له مساحة تخزينية تُمكنه من تخزين ملفاته وتتيح له مشاركة ملفاته مع ا
واالطالع عليها في أي وقت وأي مكان، كما أنها تتميز بسهولة استخدام تطبيقاتها وبرمجياتها 
من قبل المستخدم، وتوفر على المستخدم تكاليف شراء البرمجيات وأليات التخزين، وبالتالي فإن 

تميز بالعديد من الخصائص التي تجعلها مناسبة لالستخدام في تطبيقات الحوسبة السحابية ت
 العملية التعليمية.

 رابعا: فوائد ومميزات استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في العملية التعليمية:
التي  التقنيةتعد تطبيقات الحوسبة السحابية وما تتحه من برمجيات وأدوات من المستحدثات 

  (Duan, 2016) ة التعليمية نظرا للعديد من المميزات كما يلي: يمكن توظيفها في العملي
تتيح للمعلم التنويع في طرق التدريس لطالبه، حيث يمكن استخدام هذه  -1

التطبيقات لمساندة طرائق التدريس القائمة على التعلم التشاركي، حيث إنها تشجع 
لفات، أي انها تعزز التعاون والتواصل بين الطالب والمعلم وسهولة الوصول إلى الم

التعليم عن بعد، وتدعم التعلم البنائي لدي الطالب من خالل الدور اإليجابي النشط 
 للطالب أثناء التعلم.

تتيح للمعلم تقديم الحصص الدراسية لطالبه عن بعد، ومشاركة االنشطة  -2
معلم التدريسية عبر أدوات المشاركة التي تقدمها تطبيقات الحوسبة السحابية، وتتيح لل
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تخزين ومشاركة عروض البوربوينت واالنشطة اإلثرائية للطالب لالطالع عليها وقت 
 الحاجة اليها.

تتيح للمعلم إعداد االختبارات اإللكترونية للطالب وإرسال المشروعات  -3
والتدريبات واالنشطة التعليمية للطالب وسهولة وصول المعلم للمشروعات المقدمة من 

فرصة التعلم التعاوني بين الطالب والمعلم من خالل الخدمات  الطالب، كما أنها تعزز
المقدمة من بعض البرامج المخصصة لفتح حسابات سحابية مثل إنشاء مجلد مستقل لكل 
متعلم واستخدام مجلدات تشاركية بين مجموعة من الطالب مما يتيح للطالب تلقي 

 التغذية الراجعة المناسبة من المعلم ومن أقرانهم.
نية وصول كل من الطالب والمعلم إلى العديد من البرمجيات والتطبيقات إمكا -4

المجانية دون الحاجة إلى توافر هذا التطبيق على جهاز الطالب وكذلك الوصول إلى 
بياناته ومعلوماته المحفوظة على الحوسبة السحابية عبر أي جهاز كمبيوتر متصل 

المستدامة من خالل تنمية المهارات باإلنترنت، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية 
 المتنوعة لدي الطالب.

توفر مساحات تخزينية عالية وامنة للبيانات ومنصات تكنولوجية والتعليم  -5
الفصول االفتراضية، ودعم التعلم المتمركز حول المتعلم: حيث انها تتيح  تقنيةباستخدام 

 وتمكنه من التعلم الذاتي.للطالب البحث في العديد من المصادر والمواقع التعليمية 
 ويتضح مما سبق أن فوائد ومميزات استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في العملية التعليمية

تتيح للطالب العديد من التطبيقات والمواقع التعليمية ومصادر التعلم المختلفة مما  تتحدد في أنها
تعزيز الدور الفعال للمتعلم من خالل يسهل على الطالب التعلم بالنمذجة والمحاكاة كما يسهم في 

 التعليمي من أي مكان المحتوىالبحث واالطالع والمشاركة، كما تتيح للطالب االطالع على 
وعبر مواقع مختلفة، وتتيح للطالب إنشاء وقراءة الكتب اإللكترونية، وتسهل لهم التشارك 

 بالخبرات التعليمية مع زمالئه ومع المعلم.
 لحوسبة السحابية في العملية التعليمية:خامسا: تطبيقات ا
 ( ثالثة انواع من خدمات الحوسبة السحابية كما يلي:2017حددت الديبان )

وهي ان يستخدم المستخدم التطبيقات والبرمجيات المخزنة خدمات البرمجيات:  -
 في السحابة ويكون جهاز الكمبيوتر هو أداة اتصال فقط. 

، لسحابة كمنصة لوضع عدة تطبيقات عليهاوتعني استخدام اخدمات المنصات:  -
 ويمكن للمستخدم العمل عليها جميعا ووضع نظام تشغيل يكامل بين هذه التطبيقات.

وهي تقدم السحابة كبنية تحتية محدودة بقدرة معالجة معينة البنية التحتية:  -
 وحجم ذاكرة ومساحة تخزين، ويتاح للمستخدم استخدامها بالطريقة التي تناسبه.

 التطبيقات الحوسبة السحابية التالية:إلى  (Wang,  2017)ا أشار وانج كم

  موقعDropbox : وهو موقع يتيح مساحات تخزينية عالية يمكن حفظ
 .عليها، كما يتيح تصفح الملفات الموجودة عليه دون الحاجة إلى االتصال باإلنترنت الملفات

   موقعGoogle drive : وهى سحابة تحتوي على عدة تطبيقات ومنها
والتي تتيح للطالب إنشاء مستندات ومشاركتها فيما  Google Docsمستندات جوجل 

البيانات إلنشاء القوائم والملفات المتعلقة بينهم والتعديل عليها في ان واحد، كما تتيح جدأول 
بالدروس ومشاركتها، وعروض جوجل التقديمية والتي تتيح للطالب والمعلمين إنشاء 
العروض التقديمية ومشاركتها والتعديل عليها وتتيح للمعلم تقديم التغذية الراجعة للطالب 

كن ان يستخدمها والتي يم Google drawingعلى هذه العروض، وتطبيق رسوم جوجل 
 المعلم كلوحة بيضاء للرسم الحر للشرح للطالب من خالل عمل رسوم هندسية.

  تطبيقOne Drive : والذي يتيح للطالب استضافة الملفات المكتبية والصور
 ومقاطع الفيديو ومشاركتها بشكل متزامن من زمالئه.

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Wang%2C%20Jenny%22%7C%7Csl~~rl','');
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  ر ومشاركة : مثل تطبيقات مشاركة الفيديو ومشاركة الصو0.2تطبيقات الويب
 العروض والمدونة التعليمية واليوتيوب وأدوات التواصل االجتماعي.

استخدام بعض تطبيقات الحوسبة السحابية ومنها: المدونة  واقتصر البحث الحالي على
وما  Google driveالتعليمي واالنشطة التدريسية للطالبات وموقع  المحتوىالتعليمية لعرض 

 Coggle، وتطبيق  Google Docs)مستندات جوجل التعليمية يتضمنه من تطبيقات ومنها: 
 Digitalواللوحة الهندسية   Geogobra إلعداد الخرائط الذهنية وبرمجية الجيوجبرا

Geoboard والتي يمكن للطالبة استخدامها دون الحاجة الن تكون برامج تشغيلها موجودة )
طالبات إمكانية إنشاء ملفات متنوعة مثل على حاسوبها، وتم اختيار جوجل درايف؛ ألنه يقدم لل

المستندات والعروض التقديمية والجداول والنماذج والرسوم والوصول لها من أي مكان متصل 
باإلنترنت، كما يمكن مشاركة العمل على المستند مع أعضاء أخرين من المجموعة مع إمكانية 

ور العمل ومتابعة تفكير الطالب وتقديم العمل التعاوني بشكل تزامني، كما تتيح للمعلم متابعة تط
 التغذية الراجعة المناسبة.

 المحور الثالث: المهارات الحياتية المرتبطة بتعليم الرياضيات
 أول مفهوم المهارات الحياتية المرتبطة بتعليم الرياضيات:

لذاتية ( بانها مجموعة من السلوكيات والقدرات العقلية واالجتماعية وا2015عرفها الغامدي )
التي يكتسبها الطالب بصورة مقصودة بعد مروره بخبرات منهجية رياضية، والتي تساعده على 
ممارسة الحياة اليومية بفعالية وتجعله يتكيف علميا واجتماعيا وفكريا وثقافيا مع المجتمع 

 والعصر الذي يعيش فيه.
بانها المهارات التي تمكن الفرد من التكيف والتعامل بإيجابية (Akfirat,  2016) وعرفها 

مع متطلبات الحياة اليومية ومشكالتها، وتشمل إدارة الوقت والتواصل االجتماعي وحسن 
لموارد والتفاعل مع األخرين واحترام العمل، مما يؤدي إلى نجاح المتعلم في العمل استخدام ا
 والحياة.

ويتضح من التعريفات السابقة ان المهارات الحياتية المرتبطة بتعليم الرياضيات هي 
يكتسبها الطالب بعض مروره  مجموعة المهارات والقدرات العقلية واالجتماعية والشخصية التي

ن الخبرات الرياضية والتي تمكنه من التفاعل بإيجابية مع مشكالته الحياتية والتواصل بالعديد م
االجتماعي الفعال مع األخرين وتحمل مسئولية تعلمه واتخاذ القرارات المناسبة وإدارة الوقت 

 بفاعلية.
 ثانيا: أهمية تنمية المهارات الحياتية المرتبطة بتعليم الرياضيات:

أكثر المواد الدراسية التي يمكن توظيفها في تنمية المهارات الحياتية لدي تعد الرياضيات من 
الطالب نظرا لما تتميز به من طبيعة ترتبط ارتباطا مباشرة بحياة الطالب وبيئتهم والهتمامها 
بتنمية مهارات التفكير لديهم وتعميق خبراتهم وتنمية مهارات التواصل لديهم ليكونوا أفرادا 

وهناك العديد من العوامل التي تؤكد على أهمية تنمية اء مجتمعه وتطويره، مشاركين في بن
 ، ),Gatumu 2018(المهارات الحياتية المرتبطة بتعليم الرياضيات لدي الطالب، ومنها: 

(Kivunja, 2016 ) 

توصيات معايير المجلس القومي لتعليم الرياضيات بضرورة ان يهدف تعليم  -
الرياضيات تنمية مهارات حل المشكالت الحياتية وتوظيف المعرفة الرياضية لتناول 

يدرك الطالب قيمة الظواهر الحياتية وحل المشكالت المألوفة وغير المألوفة، حتى 
الرياضيات من خالل التطبيقات الحياتية، فتعليم الرياضيات البد ان ينطلق من رؤية ان 

 الرياضيات أداة يُفسر من خاللها الطالب عالمه المحيط وليست مجرد مادة دراسية. 

تؤكد التوجهات العالمية المعاصرة على أهمية اكساب الطالب المهارات  -
لتي تتوافق مع معطيات القرن الحادي والعشرين، وذلك من خالل الحياتية الرئيسية ا

اكسابهم المهارات التي تعينه على التفاعل مع المشكالت الحياتية، حيث ان امتالك 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Akfirat%2C%20Osman%20Nejat%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Gatumu%2C%20Jane%20Ciumwari%22%7C%7Csl~~rl','');
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الطالب للمهارات الحياتية يساعدهم على إتقان محتوي الرياضيات وتحقيق الفهم العميق 
ساعد الطالب على تطبيق المهارات لها وتنمية دافعية الطالب لتعلم الرياضيات، وي

 الرياضية في حل المشكالت الحياتية. 

تساعد الطالب على إدارة حياتهم وعلى التعايش مع متطلبات الحياة، وتجعلهم  -
قادرين على تحمل المسئولية وحل المشكالت التي تواجههم وتنمي ثقتهم بأنفسهم 

وعلى التفاعل االجتماعي وبقدرتهم على التصرف بفاعلية في المواقف المختلفة 
باستخدام أساليب التواصل الفعال مع األخرين، كما انها تؤهل الطالب للنجاح في العديد 

 من المهن المستقبلية التي يتطلبها االقتصاد الرقمي. 
ويتضح مما سبق انه ينبغي ان يتم إعادة صياغة مناهج الرياضيات بحيث تركز على تناول 

اتية وكيفية حلها باستخدام المعرفة الرياضية، حتى يدرك الطالب قيمة الظواهر والمشكالت الحي
الرياضيات وتطبيقاتها الحياتية ودورها في فهم وحل العديد من الظواهر الحياتية، كما يجب ان 
تهتم طرق تدريس الرياضيات بتحقيق التواصل االجتماعي الجيد بين الطالب، وتحميل الطالب 

لقرارات المناسبة وإدارة الوقت بشكل جيد مما ينمي لدي الطالب ثقتهم مسئولية تعلمه واتخاذ ا
 بأنفسهم.

 ثالثا: أساليب تنمية المهارات الحياتية المرتبطة بتعلم الرياضيات:
أشارت نتائج العديد من الدراسات إلى وجود ضعف في تمكن الطالب من المهارات الحياتية 

لى صعوبة قيام المعلمين بالتخطيط الشامل لدمج تلك المرتبطة بتعليم الرياضيات، ويرجع ذلك إ
، ويمكن تنمية المهارات الحياتية المرتبطة بالرياضيات المهارات ضمن تعليم الرياضيات

 باستخدام ما يلي:
من خالل التكامل والتضمين الفعال للموضوعات والمهارات الحياتية وتوظيف  -1

يات، استخدام مواقف الحياة الواقعية الخبرات المرتبط بالمجتمع أثناء تدريس الرياض
أثناء تدريس الرياضيات مما يكسر الفجوة بين النظرية والتطبيق ويضع الرياضيات في 
إطار العالم الواقعي لحياة الطالب، وبالتالي تأخذ األسس النظرية للرياضيات بعدا 

 (2015)أحمد،  واقعيا.
ة واكسابهم المهارة في إتاحة الفرصة للطالب لممارسة طرق التفكير السليم -2

استخدام أسلوب حل المشكالت والتعرف على دور الرياضيات في التطور الحضاري 
وخدمة المجتمع والمواد الدراسية األخرى، تطوير استراتيجيات تدريسية لسد الفجوة 
بين الرياضيات المدرسية والمهارات الحياتية بحيث تكتسب الرياضيات قيمتها 

 ( 2014، الوظيفية. )إبراهيم
( على ان المناهج الدراسية تؤدي دورا مهما في إعداد Prajapati, 2017ويؤكد برجباتي )

الطالب للتعامل مع المجتمع واالعتماد على أنفسهم مستقبال وذلك من خالل اكسابهم المهارات 
ت الحياتية التي تؤهلهم لذلك حتى يكونوا قادرين على االعتماد على أنفسهم، أي ان المهارا

الحياتية تعد من أهم المهارات التي تسهم بدور فعال في حياة الفرد ألنها تؤهله للتفاعل مع 
 مواقف الحياة المختلفة.

 
 رابعا: تصنيف المهارات الحياتية المرتبطة بتعليم الرياضيات:

هناك العديد من التصنيفات للمهارات الفرعية للمهارات الحياتية المرتبطة بتعليم الرياضيات 
 منها:

 ن المهارات الحياتية تتضمن المهارات الفرعية التالية، وهي:أ (2016أوضحت عبد العال )

: وتتضمن قدرة الطالب على إقامة عالقات اجتماعية مع أقرانه مهارة التواصل -
 داخل الفصل مما يساعده على تبادل ونقل األفكار الرياضية بينه وبين زمالئه.
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إدراك الطالب لكفاءته ومهاراته الرياضية أثناء وتتضمن  مهارة الثقة بالنفس: -
 تفاعله مع أقرانه، وقدرته على االعتماد على نفسه التخاذ قرارات. 

: قدرة الطالب على المساهمة بفاعلية مع أقرانهم مهارة التعاون وفريق العمل -
 إلنجاز المهام الرياضية بفاعلية.

ة بتعليم الرياضيات في ثالثة محاور ( المهارات الحياتية المرتبط2014ولخص إبراهيم )
رئيسية وهي: المهارات الذاتية والعقلية واالجتماعية، بحيث تشمل المهارات الذاتية )مهارة إدارة 

(، وتشمل المهارات العقلية )مهارة التفكير الناقد، التقنيةالذات، مهارة الثقة بالنفس، المهارات 
الت، مهارة الحجة(، وتشمل المهارات االجتماعية مهارة التفكير االبتكاري، مهارة حل المشك

 )مهارة اتخاذ القرار، مهارة تحمل المسئولية، مهارة القيادة، مهارة التواصل الفعال(.
 ( المهارات الحياتية إلى المهارات الفرعية التالية:2015وصنف الغامدي )

ن : وتتضمن القدرة على البحث لحل مسألة أو قضية ممهارة حل المشكالت -1
 خالل القيام بعدد من الخطوات المتتالية.

القدرة على تحليل الخبرات بطريقة موضوعية وتمييز  مهارة التفكير العليا: -2
وتقويم العوامل المؤثرة فيها بمرونة والربط بين األسباب والنتائج وتوليد أفكار جديدة 

 عن األشياء والمواقف.
اصل الطالب بأقرانهم وهو القدرة على تو مهارات التواصل الجتماعي: -3

 ومشاركتهم األفكار والخبرات التعليمية.
وهي القدرة على تطوير شخصية الطالب وتحقيق  المهارات الذاتية الشخصية: -4

استقالليتهم واكسابهم القدرة على التحكم في الذات وتنمية امكاناتهم في مختلف النواحي 
 االجتماعية والعقلية.

ى التخطيط إلنجاز المهام التعليمية في وقت القدرة عل مهارة إدارة الوقت: -5
 محدد.
وهو القدرة على اتخاذ قرار سليم من خالل جمع  مهارة اتخاذ القرار: -6

 المعلومات المتعلقة بها.
السابقة للمهارات الفرعية للمهارات الحياتية المرتبطة بتعليم  ويتضح من التصنيفات

وهي المهارات االجتماعية والمهارات الرياضيات انها تتمركز حول ثالث مهارات فرعية 
الذاتية والمهارات العقلية، بحيث تتضمن المهارات االجتماعية )مهارات التواصل االجتماعي( 
والمهارات الذاتية تتضمن )مهارة إدارة الذات، تحمل المسئولية، والثقة بالنفس، اتخاذ القرار، 

المشكالت، التفكير الناقد واالبتكاري، إدارة الوقت(، وتتضمن المهارات العقلية )مهارة حل 
 مهارات التفكير العليا(. 

 
 الدراسات السابقة
، اهتمت العديد من الدراسات بتناوله في تدريس الرياضيات STEMنظرا ألهمية مدخل 

 :  ومنها
 STEM( إلى معرفة أثر تدريس الرياضيات باستخدام مدخل 2017هدفت دراسة القثامي )

سي ومهارات التفكير لدي طالب الصف الثاني المتوسط. وشملت عينة على التحصيل الدرا
( طالب للمجموعة الضابطة من 30( طالب للمجموعة التجريبية و )30( طالب، )60الدراسة )

طالب الصف الثاني المتوسط بمدرسة األمير فواز المتوسطة بمحافظة جدة. واعتمد البحث على 
لى وجود فروق دالة إحصائيا في التطبيق البعدي لكل من المنهج التجريبي، وتوصلت الدراسة إ

التحصيل والتفكير الرياضي لصالح المجموعة التجريبية. وأوصت الدراسة بأهمية توظيف 
في تدريس الرياضيات لمختلف المراحل الدراسية، ودراسة معوقات استخدامه  STEMمدخل 

 في تدريس الرياضيات ومحاولة التغلب عليها.
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القائم  STEMدراسة تستهدف معرفة فعالية مدخل  (Abbas, 2017)عباس  وأجرت رشا
على مبادئ النانو تكنولوجي لتنمية التفكير االستقرائي البصري واستقاللية التعلم لطالب 

( طالبا في المرحلة التحضيرية، واستخدمت 20المرحلة اإلعدادية. وتكونت عينة البحث من )
ذو المجموعة الواحدة. وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات الباحثة المنهج شبه التجريبي 

داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة في مرحلة ما قبل وبعد تطبيق اختبارات التحصيل 
والتفكير البصري لصالح التطبيق البعدي، كما أشارت نتائج تقييم ملفات الطالب إلى تطور قدرة 

رتهم على االختيار وثقتهم بكفاءتهم كمكونات الستقاللية الطالب على تحمل مسئولية تعلمهم وقد
 التعلم.

 STEMإلى فحص فاعلية مدخل   (Fan & Yu, 2017)بينما استهدفت دراسة فان و يا
بالتكامل مع ممارسات التصميم الهندسي لطالب المرحلة الثانوية بتايوان. واستخدمت الدراسة 

بالتكامل  STEMريس الرياضيات باستخدام مدخل المنهج شبه التجريبي للتحقق من فاعلية تد
مع انشطة التصميم الهندسي. توصلت الدراسة إلى تفوق الطالب الذين درسوا باستخدام مدخل 

STEM  في المعارف الرياضية ومهارات التفكير العليا ومهارات تصميم المشاريع الهندسية
في  STEMبأهمية استخدام مدخل  مقارنة بالطالب الذين درسوا بالطريقة التقليدية، وأوصت

 تدريس الرياضيات لطالب المرحلة الثانوية. 
وقياس  STEM( إلى بناء برنامج إثرائي مستند إلى منحي 2018وسعت دراسة الشمري )

فاعليته في تنمية مهارات القوة الرياضية لدي طالبات الصف األول المتوسط الموهوبات بمدينة 
ة استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي، وتكونت األدوات من حائل، ولتحقيق أهداف الدراس

اختبار القوة الرياضية وتم تطبيق الدراسة على عينة اختيرت بالطريقة العشوائية بلغ عددها 
( طالبة من الطالبات الموهوبات بالمرحلة المتوسطة، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق 30)

قبلي لمقياس القوة الرياضية واالختبار البعدي لصالح ذات داللة إحصائية بين االختبار ال
االختبار البعدي، وأوصت الدراسة بضرورة تبني القائمين على مناهج الموهوبات تطويرها 

 .STEMوفق منحي 
إلى التعرف على تأثير  (Acar &Tertemiz, 2018) وهدفت دراسة أكير وتيرتيمز

على التحصيل الدراسي لطالب الصف الرابع االبتدائي في العلوم  STEMاستخدام مدخل 
والرياضيات، والتعرف على وجهات نظرهم حول مدي استمتاعهم بالتعلم باستخدام مدخل 

STEM  الدراسة المنهج شبه التجريبي ذا المجموعتين المتكافئتين. واستخدمت واستخدمت
الدراسة اختبار للتحصيل العلمي والرياضي ومقابلة شبه منظمة كأدوات للدراسة، وأظهرت 

له تأثير إيجابي على تحصيل العلوم والرياضيات كما أن  STEM نتائج الدراسة ان مدخل 
 ة نحو المدخل التدريسي. الطالب كان لديهم وجهات نظر إيجابي

إلى دراسة ممارسات التدريس لمعلمي  (Alkhateeb, 2018)وهدفت دراسة الخطيب 
في األردن. وتم استخدام المدخل التحليلي الوصفي من خالل  STEMالرياضيات وفقا لمدخل 

( 30مالحظة أداء المعلمين التدريسي داخل فصول الرياضيات. وتكونت عينة الدراسة من )
م للرياضيات بمنطقة الزرقاء تم اختيارهم عشوائيا. وتوصلت الدراسة الي ان هناك سبعة معل

( سلوكا 14. و )STEMسلوكيات بقوم بها معلمو الرياضيات بدرجة متوسطة تتفق مع مدخل 
من معلمي الرياضيات منخفضي الرتبة، كما كشفت النتائج انه ال توجد فروق بين تلك 

لمؤهالت وسنوات الخبرة. وأوصت الدراسة بأهمية تدريب معلمي الممارسات منسوبة إلى ا
 في تدريس الرياضيات. STEMالرياضيات على كيفية استخدام مدخل 

الي فحص أراء معلمي الرياضيات والمعلمين  (Yildirim, 2018)هدفت دراسة يلديريم 
لرياضيات ( معلم من معلمي ا28في التدريس، وتكونت عينة البحث من )  STEMحول مدخل

والعلوم في المدارس المتوسطة بإسطنبول، واستخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة من طرق 
. STEMالبحث النوعي. واستخدمت الدراسة أداة المقابلة لتحديد أراء المعلمين حول مدخل 
قبل  STEMوتوصلت الدراسة إلى ان المعلمين كانوا ال يشعرون بالرضا عن تطبيق مدخل 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Tertemiz%2C%20Nese%22%7C%7Csl~~rl','');
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أشاروا إلى انه توجد العديد من المعوقات التي تحول دون تطبيقهم لهذا المدخل. وبعد تدريبهم و
في التدريس تكونت لديهم اتجاهات إيجابية نحو  STEMتدريبهم على كيفية استخدام مدخل 

التدريس باستخدام هذا المدخل. وأوصت الدراسة بأهمية تدريب معلمي العلوم والرياضيات على 
 .STEMام مدخل التدريس باستخد

على  STEM( دراسة لتقصي فاعلية التدريس وفق منهج 2018واجريت نجوى المحمدي )
تنمية قدرة طالبات المرحلة الثانوية في حل المشكالت، حيث تم اختيار مجموعة من المشكالت 

العلمي والتكنولوجي وعلم الهندسة في  المحتوىالتي يتطلب حلها معارف ومهارات ترتبط ب
( مشكالت مفتوحة 10كنولوجي، واستخدمت الدراسة اختبار لحل المشكالت تكون من )سياق ت

النهاية. واعتمد البحث على المنهج شبه التجريبي القائم على تصميم المجموعة الواحدة وتكونت 
( طالبة من طالبات المرحلة الثانوية، وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية 30عينة الدراسة من )

 في تنمية قدرة طالب المرحلة الثانوية على حل المشكالت. (STEM)نهج التدريس وفق م
( إلى تقصي أثر انشطة قائمة على التكاملية بين 2018وهدفت دراسة )جبر والزغبي، 

والتفكير ما وراء المعرفي في تنمية المعرفة  (STEM)والهندسة والرياضيات  التقنيةالعلوم و
مدينة نابلس وتقديرهم لذاتهم. استخدم البحث المنهج شبه البيداغوجية لمعلمي الرياضيات في 

التجريبي، وتم استخدام اختبار للمعرفة البيداغوجية ومقياس لتقدير الذات. وتكونت عينة 
معلم ومعلمة رياضيات تم تقسيمهما إلى مجموعتين إحداهما تجريبية )تدربت  50الدراسة من 
، واألخرى ضابطة )تدربت وفق الطريقة والتفكير ما وراء المعرفي( STEMوفق منحي 

والتفكير ما وراء المعرفي  STEMالتقليدية(، وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي ألنشطة 
 في تنمية المفاهيم البيداغوجية وتقدير الذات لدي معلمي الرياضيات.

دخل ( دراسة لمعرفة أثر برنامج تدريبي في التخطيط للتعليم وفق م2018وأجري يوسف )
في تنمية القيمة العلمية للعلوم والرياضيات لدي  STEMالعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات 

المعلمين ومعتقداتهم نحو المدخل، ولتحقيق هذا الهدف أعد الباحث مقياسا لتقدير القيمة العلمية 
ة ، وتكونت عينSTEMللعلوم والرياضيات لدي المعلمين ومقياسا لمعتقداتهم حول مدخل 

علوم( بمدينة الدمام، واعتمد البحث على المنهج  11رياضيات،  14( معلم )25البحث من )
التجريبي ذي المجموعة الواحدة. وأسفرت نتائج البحث عن فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية 

، وأوصي STEMالقيمة العلمية للعلوم والرياضيات، وكذلك معتقدات المعلمين حول مدخل 
وكذلك  (STEM)ورة تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية للمعلمين في مجال الباحث بضر

 .  STEMبضرورة االهتمام بمعتقدات المعلمين حول مدخل 
  :وبالنسبة لتوظيف تطبيقات الحوسبة السحابية في تدريس الرياضيات

( دراسة تهدف إلى قياس فاعلية برنامج قائم على الحوسبة 2015أجرت هويدا سيد )
بية في تنمية مهارات التدريس التقني للرياضيات واالتجاه نحوها لدى الطالبات المعلمات السحا

بجامعة أم القري. وتكونت أدوات الدراسة من )اختبار المعارف الخاص بمهارات التدريس 
التقني للرياضيات، بطاقة مالحظة للجانب األدائي لمهارات التدريس التقني للرياضيات، مقياس 

استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في تدريس الرياضيات(. وتكونت مجموعة  اتجاه نحو
( طالبة، وتوصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج القائم على الحوسبة السحابية 30الدراسة من )

في تنمية مهارات التدريس التقني في الرياضيات بشقيها )المعرفي واألدائي(، وتنمية اتجاه 
م الحوسبة السحابية في تدريس الرياضيات لدي الطالبات المعلمات بشعبة إيجابي نحو استخدا

 الرياضيات.
دراسة استخدمت فيها المجموعات التفاعلية عبر  (Wang, 2017)بينما هدفت وانج 

اإلنترنت ضمن تقنيات وبرمجيات الحوسبة السحابية لتدريس المقررات للمرحلة الجامعية. 
لتطوير ونشر  Googleم التكاملية القائمة على محرر مستندات واستخدمت الدراسة بيئة التعل

مهارم الكتابة بين الفصول الدراسية واستخدامها لتقييم خبرة المتعلم، وتكونت عينة الدراسة من 
( طالب للمرحلة الجامعية. واستخدمت الدراسة استبيان لمعرفة اراء الطالب حول مدي 28)
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ق التواصل بين المعلم وطالبه. وتوصلت الدراسة إلى فاعلية فاعلية البيئة التعليمية في تحقي
تطبيق أدوات الحوسبة السحابية في اكساب الطالب المهارات التقنية وتحقيق التفاعل بين 
الطالب والمعلم عبر اإلنترنت، وأوصت بأهمية التغلب على المعوقات التي تعوق استخدام 

لة الجامعية. واهمية تشجيع المعلمين على تبني أدوات الحوسبة السحابية في التدريس بالمرح
 تقنيات الحوسبة السحابية عند تدريس المناهج الدراسية وبناءها لتحقيق التعلم الفعال للطالب.

والتي هدفت إلى التحليل النوعي لألبحاث التي  (Hartmann, 2017)دراسة هاتمان 
توصلت الدراسة إلى الوظيفة أدوات تناولت استخدام أدوات الحوسبة السحابية في التدريس. و

الحوسبة السحابية تتضح في تحقيقها لمبدأ سهولة وصول الطالب إلى المعلومات في أي وقت 
ومن أي مكان، وتحقيق التعاون والمرونة واالنتاجية واإلبداع والتعلم الذاتي والتواصل وتبادل 

تعلمهم، كما انها توفر الوقت  المعرفة وحل المشكالت وإتاحة الفرصة للطالب لتحمل مسئولية
والجهد، وتتيح تقديم المعرفة للطالب بشكل مشوق. وأوصت الدراسة بأهمية توظيف أدوات 

 الحوسبة السحابية في العملية التعليمية.  
لذلك سعت العديد من الدراسات إلى االستفادة من تطبيقات الحوسبة السحابية في العملية 

لتنمية العديد من نواتج التعلم ومنها: تنمية التحصيل ومهارات التعليمية بمختلف التخصصات 
(، وتنمية بعض مهارات البحث العلمي ودافعية 2014كما في دراسة أحمد ) صيانة الكمبيوتر

(، وتنمية التنور المعلوماتي 2014اإلنجاز لدي طالب الدراسات العليا كما في دراسة السيد )
تنمية مهارات التدريس التقني للرياضيات واالتجاه نحوها (، و2015كما في دراسة الحجيالن )

(، وتنمية مهارات التعلم التشاركي لدي 2015لدي الطالبات المعلمات كما في دراسة سيد )
(، وتنمية مهارات 2016التعليم والرضا التعليمي نحوها كما في دراسة إسماعيل ) تقنيةطالب 

ه نحوها لدي أعضاء هيئة التدريس كما في دراسة استخدام تطبيقات جوجل التعليمية واالتجا
(، وتنمية مهارات انتاج ملفات اإلنجاز اإللكترونية والتعلم المنظم ذاتيا لدي 2016طلبة ) 

(، وتنمية األداء المعرفي والحضور 2016طالب الدراسات العليا كما في دراسة خليفة )
(، وتنمية 2017كما فى دراسة حمادة ) التعليم تقنيةاالجتماعي والرضا عن التعلم لدي طالب 

 (. 2017المواطنة الرقمية والذكاء الثقافي كما في دراسة مبروك و متولي ) 
وبالنسبة للدراسات التي اهتمت بتنمية المهارات الحياتية المرتبطة بتعلم الرياضيات ما 

 يلي:
ي في تنمية ( ببناء برنامج قائم على التواصل الرياض2014قامت هالة عبد الكريم )

المهارات الحياتية لدي تالميذ الصف الخامس االبتدائي، واستخدمت الباحثة لقياس المهارات 
الحياتية أداتين هما: اختبار لقياس مهارات )مهارة حل المشكالت، مهارة اتخاذ القرار(، وبطاقة 

ود فروق دالة مالحظة لقياس )مهارة القيادة، مهارة التعاون(، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وج
إحصائيا بين متوسطة درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي 
الختبار المهارات الحياتية ككل وكل مهارة من مهاراته الفرعية كل عدة حدة لصالح تالميذ 

يا في المجموعة التجريبية. وأوصت الدراسة باالهتمام بالمهارات الحياتية وجعلها محورا أساس
محاور منهج الرياضيات بالمرحلة االبتدائية، وضرورة تدريب المعلمين على كيفية تنمية هذه 

 المهارات لدي تالميذهم.
( إلى التعرف على فاعلية استراتيجية مقترحة في ضوء 2014وهدفت دراسة إبراهيم )

رتبطة بتعليم نموذج التعليم بالقرن الحادي والعشرين لتنمية بعض المهارات الحياتية الم
الرياضيات لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية. واهتمت الدراسة باستخالص قائمة بالمهارات 
الحياتية الواجب مراعاتها في تعليم الرياضيات، واقتراح استراتيجية تدريسية تعين المعلم على 
ة تقديم دروس الرياضيات بصورة مرتبطة بالمهارات الحياتية المعاصرة، وصنفت الدراس

المهارات الحياتية إلى ثالثة انواع: المهارات االقتصادية )كأحد مكونات المجال الشخصي 
للمهارات الحياتية(، ومهارات التفكير الناقد )كأحد مكونات المجال العقلي(، ومهارات المسئولية 
االجتماعية )كأحد مكونات المجال االجتماعي(، واعتمد البحث على المنهج التجريبي ذي 



 

25 
 

( طالبات بالصف األول اإلعدادي بمدرسة بورسعيد 68جموعتين، وشملت عينة البحث )الم
( طالبا والمجموعة 36اإلعدادية بنين بمحافظة بورسعيد. وتكونت المجموعة التجريبية من )

ً للمهارات االقتصادية واختبار 33الضابطة تكونت من ) ( طالب، واستخدمت الدراسة اختبارا
تبار تحمل المسئولية كأدوات للدراسة، وتوصلت الدراسة إلى وجود فرق دال للتفكير الناقد واخ

إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار كال من )المهارات 
االقتصادية، التفكير الناقد، المسئولية االجتماعية( لصالح طالب المجموعة التجريبية. واوصت 

تصميم كتب للمهارات الحياتية أسوة بالتجارب العالمية، واالهتمام بتعزيز الدراسة بتبني فكرة 
 المهارات الحياتية لدي الطالب.

( دراسة للتعرف على واقع تضمين المهارات الحياتية في مناهج 2015الغامدي ) ىوأجر
لباحثة الرياضيات المطورة بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية، ولتحقيق ذلك أعدت ا

قائمة بالمهارات الحياتية المرتبطة بالرياضيات تضمنت ستة محاور وهي: )مهارات حل 
المشكالت، مهارات التفكير العليا، مهارات االتصال والتواصل االجتماعي، المهارات الذاتية 
والشخصية، مهارة إدارة الوقت، مهارات اتخاذ القرار(. واستخدم البحث المنهج الوصفي 

، وتكونت عينة الدراسة من جميع كتب الرياضيات للمرحلة المتوسطة باختالف التحليلي
صفوفها األول والثاني والثالث، وتوصلت الدراسة إلى ان محور االتصال والتواصل االجتماعي 

( ثم محور المهارات الذاتية %18.1( يليه محور مهارات التفكير العليا )%36.2بنسبة )
اءت المحاور المتبقية بنسبة متدنية حيث بلغت مهارة حل (، بينما ج%17.8الشخصية )
(، وجاء في المرتبة األخيرة مهارة إدارة %9.7( ومهارة اتخاذ القرار )%9.9المشكالت )

(، وأوصت الدراسة بإعادة النظر في مقررات الرياضيات المطورة وضرورة %8.3الوقت )
فقا لمبدأ التتابع والتوازن لهذه المهارات، تضمين المهارات الحياتية بشكل أكبر مما هو متوفر و

وضرورة تركيز معلمي الرياضيات على المهارات الحياتية بمحاورها المختلفة في العملية 
 التعليمية.

( إلى إعداد وحدة مقترحة في الرياضيات المجتمعية 2015هدفت دراسة أحمد جمال )
تالميذ الصف السادس االبتدائي. وتكونت وقياس مدي فاعليتها في تنمية المهارات الحياتية لدي 

( تلميذ بمدرسة على بن أبي طالب التابعة إلدارة أسيوط التعليمية. واستخدم 30عينة البحث من )
البحث المنهج شبه التجريبي تصميم المجموعة الواحدة. وتوصل البحث إلى فاعلية الوحدة 

أوصي البحث بأهمية ربط الرياضيات المقترحة في تنمية المهارات الحياتية لدي التالميذ. و
 بالمواقف الحياتية للتالميذ.

( دراسة لمعرفة درجة اكتساب طلبة الصف التاسع 2015كل من اللداوي والشوا ) ىوأجر
األساسي في مديرية تربية عمان األولى للمهارات الحياتية من خالل مناهج الرياضيات 

ا وطالبة من الصف التاسع األساسي، ( طالب671المحوسب، وتكونت عينة الدراسة من )
واستخدمت الدراسة استبانة لمعرفة درجة اكتساب طلبة الصف التاسع للمهارات الحياتية من 
خالل منهج الرياضيات المحوسب، وتوصلت الدراسة إلى ان درجة اكتساب طالب الصف 

ب الطلبة للمهارات التاسع للمهارات الحياتية كان عاليا وذا داللة إحصائية، وان درجة اكتسا
الحياتية تختلف باختالف الجنس بشكل غير دال إحصائيا لصالح اإلناث، وأوصت الدراسة 
بإعداد برامج محوسبة تراعي الفروق الفردية بين الطلبة وتعمل على اكسابهم المهارات 

 الحياتية.
لقائم على ( والتي هدفت إلى قياس فاعلية استخدام التعلم ا2016دراسة هالة عبد العال )

المشروعات في تنمية المفاهيم الرياضية والمهارات الحياتية. ولتحقيق هذا الهدف استخدمت 
الباحثة )اختبار المفاهيم الرياضية، بطاقة مالحظة المهارات الحياتية( كأدوات للدراسة، وتكونت 

منين ( تلميذ من تالميذ الصف السادس االبتدائي بمدرسة أم المؤ60مجموعة البحث من )
االبتدائية المشتركة. واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي ذي المجموعتين المتكافئتين، 
وتوصلت الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة 
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التجريبية في كل من المفاهيم الرياضية والمهارات الحياتية لصالح التطبيق البعدي. وأوصت 
أهمية تدريب المعلمين على استخدام التعلم القائم على المشروعات في التدريس الدراسة ب

وتضمين مناهج الرياضيات العديد من المشروعات التي توفر للتالميذ الفرصة لممارسة 
 مهارات حل المشكالت وتشجعهم على التفكير والتعلم الفعال.

( والتي استخدمت برنامج تدريبي يتضمن العديد من (Akfirat, 2016   دراسة أكفيرات
ابع االنشطة اإلثرائية لتنمية المهارات الحياتية المرتبطة بتعلم الرياضيات لدي تالميذ الصف الر

( تلميذ، واقتصرت الدراسة على مهارات )التواصل 247االبتدائي، وتكونت عينة الدراسة من )
واالعتراف بالنفس والثقة بالنفس اتخاذ القرار والقدرة على حل المشكالت(، كمهارات فرعية 
تية للمهارات الحياتية. وتوصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج المقترح في تنمية المهارات الحيا

 لدي التالميذ، وأظهر التالميذ اتجاهات إيجابية نحو االنشطة اإلثرائية.  
والتي هدفت إلى دراسة إدراك الطالب لمهاراتهم الحياتية  (Meyer, 2016)دراسة ماير 

وتكونت عينة البحث من  (PBL)أثناء حضورهم لمدارس التعليم القائم على المشروعات 
(. واستخدمت الدراسة منهج التحليل الكمي 12 – 6)( طالب عبر مستويات الصف 275)

والنوعي، وأظهرت النتائج ان إدراك الطالب لمهارتهم الحياتية كان إيجابيا وان التعلم القائم 
على المشاريع له تأثير إيجابي في تطوير مهارات حياتية متعددة لديهم ومنها التواصل والتعاون 

قت، كما انه يساعد على إعدادهم ليكونوا ناجحين في وحل المشكالت والمسئولية وإدارة الو
 المجتمع العالمي واالقتصاد العالمي للقرن الحادي والعشرين.

لمعرفة تأثير برنامج تعليم المهارات الحياتية  (Zelyurt, 2018)دراسة زيلرت  وأجريت
شبه التجريبي ذا السليمة على التكيف االجتماعي ومهارات ما قبل المدرسة، وتم استخدام المنهج 

( تلميذ في الخامسة من العمر. واستخدمت 50المجموعة الواحدة، وتكونت عينة الدراسة من )
الدراسة مقياس للتكيف االجتماعي ومقياس للمهارات الشخصية كأدوات للدراسة. واستمرت 

أسبوعا، وتوصلت الدراسة إلى التأثير اإليجابي للبرنامج على التكيف  12تجربة البحث 
 االجتماعي للتالميذ.

يالحظ قلة الدراسات السابقة التي اهتمت باستخدام مدخل التعليق على الدراسات السابقة: 
STEM  في تدريس الرياضيات بمراحل التعليم العام، ولكن معظم الدراسات أولت اهتماما أكبر

ن في التدريس، على الرغم من ا STEMبتدريب معلمي الرياضيات على استخدام مدخل 
فهي األكثر استخداما في العلوم والتقنية والهندسة كما  STEMالرياضيات تعد من أهم مجاالت 

تتضمن العديد من المعارف والمهارات وعادات العقل ومهارات االتصال وحل المشكالت التي 
يحتاجها الفرد ليشارك بشكل فعال في المواقف الكمية التي يواجهها في حياته اليومية. كما 

حظ قلة الدراسات التي تناولت توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية في التدريس باستثناء ياُل
( والتي استخدمت تطبيقات الحوسبة السحابية في تنمية مهارات 2015دراسة هويدا السيد )

التدريس التقني للطالبات معلمات الرياضيات، وهناك العدي من الدراسات التي تناولت تنمية 
 اتية واستفادت الباحثة منها في تصنيف المهارات الحياتية.المهارات الحي

وتميز البحث الحالي عن الدراسات السابقة في أنه وظف تطبيقات الحوسبة السحابية القائمة 
في تنمية المهارات الحياتية بشقيها )المعرفي، الشخصي واالجتماعي( لدي  STEMعلى مدخل 

 طالبات الصف الثاني المتوسط. 
 

 تجربة البحث وأدواتها ونتائجها إجراءات
 لإلجابة عن أسئلة البحث اتبعت الباحثة الخطوات التالية: 

 تحديد أسس بناء فصل " الهندسة والستدلل المكاني" باستخدام مدخل التكامل المعرفي 
STEM طالع الباحثة على الدراسات السابقة ا من خالل المدعم بتطبيقات الحوسبة السحابية
في تدريس الرياضيات وتطبيقاتها  وتطبيقات الحوسبة السحابية STEM دمت مدخل التي استخ
، والدراسات التي اهتمت بتنمية المهارات الحياتية والميل نحو الدراسة العلمية، ومن التربوية
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خالل االطالع على خصائص طالب المرحلة المتوسطة، تم صياغة أسس مبدئية وعرضت 
ة رائها بمقترحاتهم وتم تعديلها في ضوء أرائهم ووضعها في الصورعلى األساتذة المحكمين إلث

 .النهائية
 تحليل محتوى فصل "الهندسة والستدلل المكاني"، وذلك وفقا للخطوات التالية:

 هدف إجراء التحليل إلى تحديد المفاهيم والمهارات تحديد أهداف التحليل :
واالستدالل المكاني"، لالستفادة منه والعالقات الرياضية المتضمنة في فصل " الهندسة 

المدعم بتطبيقات STEMفي ضوء مدخل التكامل المعرفي  المحتوىفي إعادة صياغة 
 الحوسبة السحابية وإعداد دليل المعلم وكتاب الطالبة وفى إعداد أدوات البحث. 

 حددت فئات التحليل في المفاهيم والمهارات والعالقات تحديد فئات التحليل :
 ية.الرياض

 عرضت الصورة األولية للتحليل على األساتذة المحكمين على صدق التحليل :
 أدوات البحث إلبداء الرأي، وفى ضوء أرائهم اجريت بعض التعديالت على التحليل.

 استخدمت معادلة ثبات التحليل :Holisti تحليلين، لحساب معامل االتفاق بين ال
مناسبة  صبح التحليل في صورة نهائيةوهي معامل مناسب، وأ 0.92نه يساوي أووجد 
 لتوظيفه.

مرحلة إعداد وتصميم فصل "الهندسة والستدلل المكاني" في ضوء مدخل التكامل 
 :المدعم بتطبيقات الحوسبة السحابية STEMالمعرفي 

في تصميم الفصل في ضوء مدخل  ADDIE)تم االستعانة بنموذج التصميم التعليمي )
STEM لحوسبة السحابية، وتم اختياره لتميزه بالبساطة والوضوح في المدعم بتطبيقات ا

 وتتلخص مراحل التصميم وفقا لهذا النموذج كما يلى:عرض خطواته وسهولة استخدامه، 
 والتي تضمنت ما يلي: مرحلة التحليل : 

ترتكز مشكلة البحث فى الحاجة إلى  تحليل المشكلة وتقدير الحاجات التعليمية: -
لحياتية والميل نحو الدراسة العلمية لدي طالبات المرحلة المتوسطة تنمية المهارات ا

يضمن لهن  STEMمن خالل تصميم مناسب للحوسبة السحابية باستخدام مدخل 
 تنمية هذه المتغيرات.

تم تحديد فصل "الهندسة واالستدالل المكاني" المقرر  التعليمي: ىتحليل المحتو -
م تحليل محتوي الفصل وتحديد األهداف على طالبات الصف الثاني المتوسط، وت

التدريسية الخاصة به، بحيث يتم االستفادة من تطبيقات الحوسبة السحابية في تدريس 
 هذا الفصل.

تم التأكد من امتالكهن لمهارات استخدام الكمبيوتر  تحليل خصائص الطالبات: -
ية، وذلك قبل واإلنترنت، وتم تدريبهم على كيفية استخدام تطبيقات الحوسبة السحاب

 بدء تطبيق تجربة البحث.

: تم التأكد من توافر معمل كمبيوتر بالمدرسة مزود بأجهزة تحليل بيئة التعلم -
 كمبيوتر متصلة بشبكة اإلنترنت، وسبورات ذكية متصلة باإلنترنت.

 :التعليمي،  المحتوىوفيها تم صياغة سيناريوهات موضوعات  مرحلة التصميم
م من نصوص وصور ورسوم ومقاطع فيديو من مصادر متعددة وتم تجميع عناصر التعل

والتي ساعدت على تحقق الهدف العام وخدمت المحتوى العلمي، وتم تصميم الهيكل العام 
  وتضمنت مرحلة التصميم الخطوات التالية:للصفحات اإللكترونية، 

لفصل "الهندسة واالستدالل المكاني"، ووضع أهداف تحديد األهداف العامة  -
 جرائية خاصة بكل درس من دروس الفصل. إ
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في  ىوتضمن إعادة صياغة المحتوالتعليمي:  ىتحديد طرق تصميم المحتو -
ثم وضعه داخل مدونة تعليمية والتي يستطيع من  STEMضوء المدخل التكاملي 

التعليمي للفصل وعلى الروابط واالنشطة  ىخاللها الطالبات االطالع على المحتو
يق بالحلول على التمارين وتلقى التغذية الراجعة من زمالئهم ومن اإلثرائية والتعل

  المعلم.

وتم استخدم مجموعة من االستراتيجيات التي تصميم الستراتيجيات التعليمية:  -
يمكن تطبيقها داخل بيئة الحوسبة السحابية ومنها التعلم التمركز حول المشكلة والتعلم 

تيح للطالبة بناء كائنات التعلم الرقمية ومشاركتها باالكتشاف والتعلم التشاركي والذي ي
 نفسه مع زميالتها، وتبادل الحوار والمناقشة، كما تتيح للطالبات العمل على المستند

بطريقة تشاركية، والتعلم التعاوني من خالل تكليف الطالبات بتنفيذ  نفسه في الوقت
التعلم القائم على مهام تعاونية ونشرها عبر تطبيقات الحوسبة السحابية، و

المشروعات وذلك عبر تكليفات محددة ببناء مشاريع تعليمية في شكل منتجات رقمية 
 )نصوص، عروض تقديمية، خرائط ذهنية إلكترونية(. :مثل

تم تصميم مجموعة من االنشطة التعليمية والتي تصميم النشطة التعليمية:  -
الكتشاف المفاهيم الجديدة  ىتنوعت ما بين انشطة صفية تتم أثناء دراسة المحتو

المتضمنة بالدرس، وما بين مشروعات تعليمية تصممها الطالبات، وتم استخدام 
مستندات جوجل درايف بحيث يتم وضع انشطة إثرائية وتمارين إضافية للطالبات 
عليها بحيث يتاح لجميع الطالبات الدخول عليها واضافة اجاباتهن ومشاركتها مع 

تاحة الفرصة للطالبات من خالل مستندات جوجل درايف الدخول زميالتهن وكذلك إ
وحل التمارين وتمثيلها بيانيا على البرمجية ومشاركاتها  Geogobra على برمجية 

وعمل خرائط ذهنية إلكترونية  Coggleمع المعلمة، وكذلك الدخول على برنامج 
 لتعديل عليها.للمفاهيم والعالقات الرياضية المتضمنة بالدروس ومشاركتها وا

 :وفيها تم إعداد مدونة تعليمية على  مرحلة التطويرBlogger  لتدريب
التعليمي بحيث يتاح للطالبات االطالع عليها في أي وقت ومن أي  المحتوىالطالبات على 

والتمارين  باألنشطةلرفع الملفات الخاصة  Google driveمكان، كما تم استخدام تطبيق 
لخدمة المواقف التعليمية، لذلك أضافت  Driveيقات إضافية ب اإلثرائية و لربط تطب

 Geogobra ،Digitalلعمل الخرائط الذهنية، وبرمجية  Coggleالباحثة تطبيق 
Geoboard  لتمثيل المفاهيم الرياضية، وتم استخدامGoogle Document  وذلك

ع فيديوهات لرف YouTupeلعمل اختبارات قصيرة لتقويم الطالبات، كما تم استخدام 
واستخدام خدمات التشارك للكائنات الرقمية عبر ، المحتوىتعليمية لشرح موضوعات 

Gmail  وFacebook .والتواصل بالبريد اإللكتروني 
 :من خالل والتي تضمنت تفعيل تطبيقات الحوسبة السحابية:  مرحلة التنفيذ

درايف ورفع البرمجيات  التعليمي على المدونة التعليمية وعلى جوجل ىرفع ملفات المحتو
حتى يتاح للطالبات فتحها والتفاعل  المشار اليها في مرحلة التصميم على مستندات جوجل

معها ومشاركتها فيما بينهم، ووضع االنشطة التعليمية على مستندات جوجل وتوجيه 
الدعوات إلى طالبات المجموعة التجريبية وتقسيمهم إلى مجموعات وتوضيح االنشطة 

 وعات المطلوبة.والمشر
 :والذي تضمنت تجريب بيئة التعلم القائمة على تطبيقات  مرحلة التقويم

الحوسبة السحابية على العينة االستطالعية وذلك بهدف قياس مدي تحقق األهداف 
الموضوعة، والتأكد من سهولة استخدام الطالبات لها والتعامل معها وتم االستفادة من 

ين والتطوير، وكذلك عرض التطبيقات على مجموعة من تعليقات الطالبات في التحس
التعليم وتم التعديل والتطوير في ضوء مقترحاتهم  تقنيةالمحكمين المتخصصين في 
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وتوجيهاتهم، وبعد األخذ بكل التعديالت السابقة تم إعداد المدونة التعليمية واصبحت جاهز 
 للتطبيق من خالل العنوان التالي:

https://geomatryreasioning.blogspot.com 
تم إعادة صياغة محتوي  :STEMإعداد كتاب للطالبة في ضوء مدخل التكامل المعرفي 

، واشتمل كتاب STEMفصل "الهندسة واالستدالل المكاني" بما يتناسب مع خطوات تعليم 
على )مقدمة، وأهم االعتبارات التي تم مراعاتها عند إعداده، عرض لموضوعات  الطالبة

التعليمي، مجموعة من التمارين واالنشطة اإلثرائية لكل موضوع من موضوعات  المحتوى
(، وبعد االنتهاء من كتاب الطالبة تم عرضه على مجموعة المحكمين لمعرفة آرائهم المحتوى

عديالت أصبح كتاب الطالبة في صورته النهائية صالحا للتطبيق ومقترحاتهم، وبعد إجراء الت
 على مجموعة البحث

تم إعداد دليل للمعلمة لكي يكون مرشدا لها أثناء التدريس للطالبات : إعداد دليل المعلمة
)مقدمة وتضمنت حيث تكون من المدعم بتطبيقات الحوسبة السحابية  STEMوفق مدخل 

وأهميته والمبادئ التي يستند عليها، أهداف الدليل، دور  STEMنبذة تعريفية عن تعليم 
في  STEMإرشادات للمعلمة حول كيفية تطبيق   STEMالطالبة والمعلمة وفق مدخل

، أدوات STEMالتدريس، استراتيجيات التدريس ومعينات التعلم، بيئة التعلم المناسبة لتعلم 
 ،STEMيد منها المعلم للتدريس باستخدام تقويم التعلم، قائمة بالمراجع التي يمكن ان يستف

، وبعد االنتهاء من STEM)، دروس الفصل وفقا لتعليم STEMالخطوات اإلجرائية لمدخل 
إعداد دليل المعلم تم عرضه على المحكمين لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم حول الدليل، وبعد 

 إجراء التعديالت أصبح الدليل في صورته النهائية صالحا للتطبيق.
 إعداد أدوات القياس:

 لقياس المهارات الحياتية العقلية تم إعداد ما يلي:  (أ)
تم إعداد االختبار وفقا للخطوات إعداد اختبار للمهارات الحياتية العقلية:  -١
 التالية:

هدف االختبار إلى قياس المهارات الحياتية  تحديد الهدف من الختبار: -
العلمي لفصل  المحتوىجموعتي البحث في المرتبطة بتعليم الرياضيات لدي الطالبات م

 "الهندسة واالستدالل المكاني" وذلك قبل وبعد تجربة البحث.

تم تحديد أبعاد االختبار بحيث تتمثل في )التواصل  تحديد أبعاد الختبار: -
 الرياضي، اتخاذ القرار، حل المشكالت، التفكير الناقد(.

ختبار في صورتين منها تم صياغة مفردات اال صياغة مفردات الختبار: -
 مفردات تتطلب اختيار من متعدد ومفردات تتطلب حل المشكالت الرياضية.

تم وضع تعليمات االختبار وروعي فيها الوضوح  صياغة تعليمات الختبار: -
ومناسبتها للعمر العقلي للطالبات، وتوضح لهم أهم االعتبارات الواجب مراعاتها لحل 

 االختبار. 

مجموعة من م عرض الصورة األولية لالختبار على ت صدق الختبار: -
للتأكد من صالحيته وصدقه كأداة لقياس المحكمين المتخصصين في تعليم الرياضيات 

 المهارات الحياتية، وتم تعديل صياغة بعض المفردات في ضوء آرائهم.

طبق االختبار على عينة استطالعية من خارج عينة البحث بلغ  ثبات الختبار: -
يوم  22( طالبة بمدرسة المتوسطة السابعة بمحافظة الزلفى، وبفاصل زمني 22) عددها

وُحسب معامل الثبات بين درجات الطالبات في مرتي التطبيق ووجد ان معامل الثبات 
وهي قيمة مناسبة للوثوق بثبات االختبار، كما تم حساب متوسط األزمنة التي  0.86= 

دقيقة وهو  75ة على جميع األسئلة ووجد انها استغرقتها جميع الطالبات في اإلجاب
 الزمن المناسب لالختبار.  

https://geomatryreasioning.blogspot.com/?zx=a089960940d37f36
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تم توزيع الدرجات حسب نوع المفردة، فمفردات  تقدير درجات الختبار: -
االختيار من متعدد تعطي درجة لكل إجابة صحيحة، وصفر لإلجابة الخاطئة، ومفردات 

لة الرياضية، وتم حل المشكالت يخصص لكل سؤال درجة حسب خطوات حل المسأ
تحديد درجة لكل خطوة يقوم بها الطالب لحل المسألة. فجاءت النهاية العظمى لالختبار 

  ( درجة85)

( 25لالختبار ) : بلغ عدد مفردات الصورة النهائيةالصورة النهائية لالختبار -
 مفردات حل مشكالت(، 15مفردات اختيار من متعدد،  10مفردة )

 زيع مفردات اختبار المهارات الحياتية.والجدول التالي يوضح تو
 ( جدول توزيع مفردات اختبار المهارات الحياتية )الجانب العقلي(١جدول )

 النسبة المئوية عدد المفردات مفردات الختبار أبعاد الختبار م

 %24 6 23، 2١، ١3،  7، 4،  ١ تواصل رياضي ١

 %28 7  25، ١5، ١0،  8، 6، 3، 2 التفكير الناقد 2

 %24 6 ١9، ١7، ١6، ١١، 9، 5 اتخاذ القرار 3

 %24 6 24، 22، 20، ١8، ١4، ١2 حل المشكالت 4

 %١00 25 المجموع

وفقا للخطوات التالية:                                          إعداد مقياس المهارات الحياتية الشخصية  -2
لحياتية )الشخصي واالجتماعي( هدف إلى قياس المهارات ا تحديد الهدف من المقياس:-

 المرتبطة بتعلم الرياضيات لدي الطالبات مجموعتي البحث وذلك قبل وبعد تجربة البحث.
تم صياغة مفردات المقياس بصورة أولية وفقا لمقياس ليكرت، صياغة مفردات المقياس: -

على بحيث يكون أمام كل مفردة ثالث بدائل وهى )موافق، محايد، غير موافق( موزعة 
( في الفقرات السلبية، كما ُوضعت 3،  2، 1( في الفقرات اإليجابية، )1، 2، 3الدرجات )

 تعليمات المقياس.
تضمن مقياس المهارات الحياتية المرتبطة بتعلم الرياضيات خمسة  تحديد أبعاد المقياس:-

على هذه أبعاد، ويوضح الجدول التالي مواصفات المقياس وأبعاده وتوزيع مفردات المقياس 
 األبعاد:

 ( جدول توزيع مفردات مقياس المهارات الحياتية2جدول )
 النسبة عدد المفردات مفردات المقياس أبعاد المقياس م

 %20.93 9 .39، 37، 30، 26، 23، ١7، ١5، 9، 2 التواصل الجتماعي الفعال ١

، 38، 32، 28، 25، 24، ١9، ١4، ١0، 3 الثقة بالنفس 2
4١. 

١0 23.25% 

 %١8.6 8 43، 35، 33، 20، ١6، ١2، 8، 5 تحمل المسئولية 3

 %١8.6 8 42، 40، 36، 3١، 2١، ١١، 7، 4 إدارة الذات  4

 %١8.6 8 34، 29، 27، 22، ١8، ١3، 6، ١ الستقاللية 5

 %١00 43 المجموع

تم التأكد من صدق المقياس من خالل عرض الصورة األولية له على  صدق المقياس: -
ة المحكمين إلبداء أرائهم ومالحظاتهم، وفى ضوء أرائهم تم تعديل وحذف بعض العبارات الساد

 التي تتضمن نفس الفكرة واضافة بعض العبارات.
طبق المقياس استطالعيا على طالبات المجموعة االستطالعية وبفاصل  ثبات المقياس: -

معامل ثبات مقبول، كما  وهو 0.871يوم، وُحسب معامل الثبات ووجد ان قيمته =  24زمني 
دقيقة، وكانت  45ُوجد ان متوسط الزمن الستجابة جميع الطالبات لجميع عبارات المقياس هو 

العبارات مناسبة دون غموض بالنسبة للطالبات، والتعليمات كانت كافية لتوضيح طريقة اإلجابة 
 على عبارات المقياس.

لسادة المحكمين تم إجراء التعديالت في ضوء اقتراحات ا الصورة النهائية للمقياس: -
( استجابات، 3( مفردة لكل منها )43ليتضمن ) الالزمة وتم إعداد المقياس في صورته النهائية

 ( درجة.  129( درجة، والدرجة العظمى )43وبذلك أصبحت الدرجة الصغرى للمقياس )
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اني المتوسط في تكون مجتمع البحث من طالبات الصف الث ثانيا: اختيار مجموعة البحث:
( طالبة. 547م، وعددهم )2019/ 2018المدارس التابعة لمكتب التعليم بمحافظة الزلفى لعام 

وتم اختيار عينة البحث عن طريق االختيار العشوائي إلحدى المدارس، وتم اختيار المدرسة 
ط. وتم طالبة من طالبات الصف الثاني المتوس 72المتوسطة السابعة. وتكونت عينة البحث من 

طالبة( كمجموعة تجريبية، والثانية 36تقسيمهن إلى مجموعتين، األولي تجريبية وتكونت من )
 طالبة(.36ضابطة وتكونت من )

تم عقد لقاء تمهيدي مع طالبات المجموعة التجريبية  :الستعداد لتطبيق تجربة البحث
توضيح كيفية الدخول على  لتوضيح الهدف من البحث وكيفية التعامل مع البيئة التعليمية، وتم

المدونة التعليمية وعلى جوجل درايف وكيفية االستفادة من التطبيقات المختلفة للحوسبة السحابية 
في تعلم الموضوعات الدراسية، وتم تدريبهن على كيفية إنشاء خرائط ذهنية إلكترونية وكيفية 

للمفاهيم الرياضية وحل المسائل  استخدام برمجية الجيوجبرا واللوحة الهندسية للتمثيل الرياضي
 المتنوعة.

تم تطبيق أدوات القياس تطبيقا قبليا على مجموعتي البحث  التطبيق القبلي ألدوات القياس:
م، وذلك لبيان مدى تكافؤ المجموعتين وتم معالجة  2018/2019في بداية الفصل األول لعام 

 ، ويوضح ذلك الجداول التالية: SPSSهذه البيانات إحصائيا باستخدام البرنامج االحصائي 
 في أدوات القياسبين متوسطي درجات مجموعتي البحث ( نتائج اختبار " ت " للفرق 3جدول )

         
                    

 المجموعة

 األداة

 المجموعة التجريبية
 36= ١ن

 المجموعة الضابطة
 36=2ن

قيمة 
 )ت(

 
درجة 
 الحرية

 
قيمة 
 الدللة

الدللة 
 صائيةاإلح

 2ع 2م ١ع ١م

اختبار المهارات 
الحياتية )الجانب 

 العقلي(

 غير دالة 0.85 70 ١7.0 3.25 9.69 3.34 9.83
 

مقياس المهارات 
الحياتية )الجانب 

الشخصي 
 والجتماعي(

 غير دالة 0.78 70 0.27 ١2.37 33.6١ ١3.25 60.5
 

 
متوسط درجات المجموعتين  ( عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين3يتضح من جدول )

مؤشراً على تكافؤ مجموعتي  يعد  التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي ألدوات البحث، مما 
 البحث قبلياً.

تم تدريس وحدة " الهندسة واالستدالل المكاني " للفصل  التدريس لمجموعتي البحث:
تي البحث، وقد درست م للصف الثاني المتوسط لمجموع 2019/ 2018الدراسي األول لعام 

المجموعة التجريبية باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية القائمة على مدخل التكامل المعرفي 
STEM ودرست طالبات المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة في التدريس. واستمر تدريس ،

لموضوعة الوحدة فترة زمنية مقدارها شهر كامل، والتزم البحث الحالي بالخطة الزمنية ا
 للتدريس وفقاً للخطة المعلنة من وزارة التعليم. 

بعد االنتهاء من تدريس فصل" الهندسة واالستدالل  التطبيق البعدي ألدوات القياس:
المكاني" لمجموعتي البحث، أعيد تطبيق أدوات القياس تطبيقاً بعدياً على مجموعتي البحث وتم 

 .SPSSبرنامج االحصائي معالجة هذه البيانات إحصائيا باستخدام ال
 

 نتائج البحث وتفسيرها ومناقشتها
 النتائج الخاصة بالمهارات الحياتية:

 النتائج الخاصة بالجانب العقلي للمهارات الحياتية: (١
 لحساب نتائج الجانب العقلي للمهارات الحياتية تم التحقق من صحة الفرض األول كما يلي:
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توجد فروق دالة إحصائيا عند  ذي ينص على"وال التحقق من صحة الفرض األول للبحث:
( بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة α  ≤0.0١مستوي دللة )

الضابطة في التطبيق البعدي لختبار المهارات الحياتية )الجانب العقلي( وذلك لصالح 
يق اختبار المهارات والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة بتطبالمجموعة التجريبية."  

الحياتية على مجموعتي البحث التجريبية والضابطة تطبيقا بعدياً، وتم التحقق من الداللة 
اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات مجموعتي البحث باستخدام اختبار )ت( للمجموعتين 

 كما يلي:المستقلتين المتساويتان في العدد، 
 ن متوسطي درجات مجموعتي البحث( نتائج اختبار "ت" للفرق بي4جدول )

 في اختبار المهارات الحياتية

 المجموعة
المتوسط  العدد

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة   
 ت

الدللة 
 اإلحصائية

حجم  مربع ايتا
 الثر

مستوي 
 الثر

 تجريبية
36 

79.80 3.86 
70 8.84 

دالة عند 
مستوي 
0,0١ 

 كبير ١.2 0.52

460.9 36 ضابطة  ١2.20 

ن قيم " ت " المحسوبة لداللة الفرق بين متوسطي درجات أ( 4ويتضح من جدول )
كما يتضح وهذا يعني قبول الفرض األول، ، 0.01مجموعتي البحث دالة إحصائيا عند مستوي 

( من التباين بين متوسطي درجات ٪52وهي تعني أن ) 0.52أن قيمة مربع إيتا بلغت 
بية والضابطة في التطبيق البعدي يرجع الي متغير المعالجة التدريسية كما المجموعتين التجري

وقد تجاوزت تلك القيمة الواحد الصحيح مما يعني وجود أثر  2.1أن قيمة حجم األثر بلغت 
كبير للمتغير المستقل في المتغير التابع, أي أن هناك أثر كبير لتطبيقات الحوسبة السحابية 

    في تنمية الجانب العقلي للمهارات الحياتية.  STEMكامل المعرفي القائمة على مدخل الت
المدعم بتطبيقات الحوسبة السحابية أتاح للطالبات  STEMبان مدخل  ويمكن تفسير ذلك

الفرصة لتوظيف ما تعلموه من مفاهيم وعالقات رياضية في حل ما يواجههن من مشكالت في 
ارات حل المشكالت بصورة عملية، كما انه أتاح حياتهم اليومية حيث تم تدريبهن على مه

مواقف وانشطة تعليمية متنوعة تطرح تساؤالت تثير تفكير الطالبات وتتطلب من الطالبات 
ممارسة مهارات حل المشكالت، كما ان التنوع الكبير في كائنات التعلم الرقمية التي تتيحها 

ليمية وعروض تقديمية وروابط إثرائية تطبيقات الحوسبة السحابية ما بين صور وفيديوهات تع
ساعد في اثراء وتطوير أفكار الطالبات وتنمية مهارات التواصل الرياضي لديهن نظرا إلتاحة 

التعليمي في أي وقت ومن أي مكان مما جعلهن في  المحتوىالفرصة لهن لالطالع على 
ية أتاحت للطالبات استخدام التعليمي ، كما ان تطبيقات الحوسبة السحاب المحتوىتواصل دائم مع 

جوجل درايف إلنشاء ملفات متنوعة مثل العروض التقديمية والنماذج والرسوم ومشاركة 
المستندات مع زمالئهم والتعديل عليها وإبداء الرأي فيها ونقدها وتلقي رأى الطالبات والمعلمة 

الطالبات، وتتفق هذه النتيجة حولها مما أدى إلى تنمية مهارات التفكير الناقد واتخاذ القرار لدي 
في تدريس الرياضيات  STEM( والتي توصلت إلى فاعلية مدخل 2017مع دراسة القثامي )

( والتي 2016لتنمية مهارات التفكير لدي طالب الصف األول المتوسط، ودراسة صالح )
لتنمية مهارات حل المشكالت لتالميذ  STEM استخدمت وحدة مقترحة في ضوء توجه 

التكاملي لتعلم العلوم في  STEM( استخدمت مدخل 2015حلة االبتدائية، ودراسة رزق )المر
( 2017تنمية مهارات اتخاذ القرار لدي طالب الفرقة األولى بكلية التربية، دراسة  الداوود )

لتدريس العلوم لتنمية مهارات اتخاذ القرار  STEMاستخدمت برنامج مقترح قائم على مدخل 
( والتي توصلت إلى ,Blackley)2018لصف الثالث المتوسط، ودراسة بالكلي لدي طالبات ا
نها)مهارة التفكير النقدي في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين وم STEMفاعلية مدخل 

 .واإلبداعي وحل المشكالت والتواصل واإلبداع(
 
 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Blackley%2C%20Susan%22%7C%7Csl~~rl','');


 

33 
 

 النتائج الخاصة بالجانب الجتماعي والشخصي للمهارات الحياتية: (2
التحقق من ولحساب النتائج الخاصة بالجانب االجتماعي والشخصي للمهارات الحياتية تم 

 ق دال إحصائيا عند مستوي دللةتوجد فرووالذي ينص على"  صحة الفرض الثاني للبحث:
(α  ≤0.01 )   بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في

التطبيق البعدي لختبار المهارات الحياتية )الجانب الجتماعي والشخصي( وذلك لصالح 
المهارات  والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة بتطبيق مقياس  ."المجموعة التجريبية

الحياتية على مجموعتي البحث التجريبية والضابطة تطبيقا بعدياً، وتم التحقق من الداللة 
اإلحصائية للفرق بين المتوسطين باستخدام اختبار )ت( للمجموعتين المستقلتين المتساويتان في 

لبحث العدد، وبتطبيق اختبار )ت( لقياس مقدار داللة الفرق بين متوسطي درجات مجموعتي ا
 اتضح ما يلي:
( نتائج اختبار "ت" للفرق بين متوسطي درجات مجموعتي البحث في مقياس المهارات 5جدول )

 الحياتية )الجانب الجتماعي والشخصي(

 المجموعة
المتوسط  العدد

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة   
 ت

الدللة 
 اإلحصائية

مربع 
 ايتا

حجم 
 األثر

مستوي 
 الثر

 ١3.8١ ١08.38 36 تجريبية
70 5.68 

دالة عند 
مستوي 
0,0١ 

 كبير 36.١ 0.32

 ضابطة
36 88.58 ١5.66 

( ان قيم " ت " المحسوبة لداللة الفرق بين متوسطي درجات 5ويتضح من جدول )
كما يتضح وهذا يعني قبول الفرض الثاني، ، 0.01مجموعتي البحث دالة إحصائيا عند مستوي 

( من التباين بين متوسطي درجات ٪32وهي تعني أن ) 0.32ربع ايتا بلغت أن قيمة م
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي يرجع الي متغير المعالجة التدريسية كما 

وقد تجاوزت تلك القيمة الواحد الصحيح مما يعني وجود أثر  1.36أن قيمة حجم األثر بلغت 
المتغير التابع, أي أن هناك أثر كبير لتطبيقات الحوسبة السحابية  كبير للمتغير المستقل في

في تنمية الجانب االجتماعي والشخصي للمهارات  STEMالقائمة على مدخل التكامل المعرفي
    الحياتية.

المدعم بتطبيقات  STEM: الن استخدام المعلمة لمدخل التكامل المعرفي ويمكن تفسير ذلك
ح للطالبات بيئة تعليمية مشجعة توفر فرص التواصل والتشارك بينهن في الحوسبة السحابية أتا

بناء الكائنات  الرقمية وأداء المشروعات المطلوبة، باإلضافة إلى إتاحة فرصة للحوار 
والمناقشة بينهن من خالل التواصل التزامني والغير التزامني المتاح بتطبيقات الحوسبة 

والتعبير عن أرائهم دون خوف أو تردد، وبالتالي تحولت السحابية كما تتيح لهم التعليق 
الطالبات من مجرد مشاركات إلى مبدعات منتجات فى اطار اجتماعي يشجع على تبادل 
الخبرات، مما أدي إلى تنمية مهارات التواصل االجتماعي الفعال بين الطالبات، كما انها أتاحت 

شكل مستقل من المدونة التعليمية وحل الفرصة لكل طالبة الكتساب المعارف الرياضية ب
التمارين واالنشطة اإلثرائية عبر مستندات جوجل درايف وتلقى التغذية الراجعة من معلمتها 
وزميالتها بشكل مستمر مما أدي إلى تنمية روح االستقاللية وتحمل المسئولية لدي الطالبات، 

ام الخرائط الذهنية اإللكترونية كما انها أتاحت الفرصة للطالبة لعمل ملخص للدرس باستخد
وحل التمارين باستخدام برمجية الجيوجبرا مما زاد من ثقة الطالبة بنفسها وزاد قدرتها على 

( في استخدام بيئة الحوسبة السحابية 2016وتتفق هذه النتيجة مع دراسة خليفة ) ،إدارة ذاتها
عليا، ودراسة مسنج ويني  لتنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيا لدي طالب الدراسات ال

Musungwini (2016)  والتي أكدت على دور تطبيقات الحوسبة السحابية في تنمية مهارات
التواصل الفعال لدي الطالب أثناء التعلم وزيادة قدرة الطالب على إدارة ذواتهم ووقتهم بفاعلية، 

حضور االجتماعي لدي (. استخدمت تطبيقات الحوسبة السحابية لتنمية ال2017ودراسة حمادة )
في تنمية  STEMوالتي توصلت إلى دور مدخل  ),Kasza 2017(الطالب، ودراسة كاسزا 
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ل المشكالت، مهارات التصميم الهندسي، التواصل العديد من نواتج التعلم المهمة ومنها )ح
 والتعاون بين الطالب، إدارة الوقت، مهارات العرض الفعال(.

 توصيات البحث
 في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما يلي: 

تضمين كتب الرياضيات مواقف وخبرات وانشطة تدعم المهارات الحياتية  -1
 طالبات المرحلة المتوسطة. بنوعيها المعرفي واالجتماعي والشخصي لدي

 STEMعقد دورات تدريبية وورش عمل لمعلمي الرياضيات لتعريفهم بتوجه  -2
لطالبهم، وكذلك تدريبهم على  STEMواكسابهم المهارات التدريسية الالزمة لتحقيق تعليم 

كيفية توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية لتحسين نواتج التعلم المرتبطة بدراسة الطالبات 
 ياضيات.للر

تصميم البرمجيات والمواقع التعليمية التي تخدم مادة الرياضيات وتوفيرها في  -3
 المصادر المدرسية، وتزويد الطالب بها وربطهم بها عن طريق االنشطة.

لتدريس  STEMتوفير البيئة الصفية والتقنيات الالزمة الستخدام توجه  -4
 الرياضيات.

تعليمية وتطبيقات لها ارتباط تضمين محتوي كتب الرياضيات صور وانشطة  -5
 مباشر ببيئة وحياة الطالبات، ليدركن أهمية الرياضيات ونفعيتها.

 مقترحات البحث
في تدريس  STEMإجراء دراسات مشابهة للبحث الحالي عن استخدام مدخل  -1

الرياضيات لصفوف دراسية أخري، وقياس فاعليتها في تحقيق العديد من نواتج التعلم 
قرن الحادي والعشرين، البراعة الرياضية، التواصل الرياضي، مثل )مهارات ال

 التفكير اإلبداعي، عادات العقل(.
في تدريس  STEMإجراء دراسات تشخيصية حول معوقات استخدام توجه  -2

 الرياضيات.
إعداد برامج لتدريب الطالب معلمي الرياضيات والمعلمين أثناء الخدمة على  -3

 .STEMتدريس الرياضيات وفق توجه 
في  STEMالتعرف على اتجاهات معلمي الرياضيات نحو تطبيق مدخل  -4

 التدريس. 
تقويم مناهج الرياضيات بالمراحل التعليمية المختلفة في ضوء التوجهات  -5

 على وجه الخصوص. STEMالعالمية بصفة عامة وفى ضوء توجه 
في تدريس الرياضيات لتنمية االستقصاء والوعي  STEMقياس فاعلية مدخل  -6
لمهن العلمية والتفكير اإلبداعي والناقد ومهارات التعلم مدي الحياة لدي طالب با

 المرحلة الثانوية.
إجراء دراسات لقياس فاعلية استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في تنمية  -7

 مهارات التدريس الفعال والمهارات التقنية لدي الطالبات معلمات الرياضيات.
 

 
  المراجع

 لعربية:أول المراجع ا
(. فاعلية استراتيجية مقترحة في ضوء نموذج 2014إبراهيم، إبراهيم رفعت. )

التعليم بالقرن الحادي والعشرين لتنمية بعض المهارات الحياتية المرتبطة بتعليم 
 .52-6(، 4) 17 . مجلة تربويات الرياضيات،الرياضيات لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية

(. دراسة مقارنة لبعض تطبيقات نظرية مجتمع 2015أبو عليوة، نهلة سيد. )
في كل من الواليات المتحدة األمريكية  STEMالممارسة في التنمية المهنية لمعلمي 
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. مجلة دراسات تربوية وكوريا الجنوبية وإمكانية اإلفادة منها في جمهورية مصر العربية
 .120-29(، 2) 21، واجتماعية

دور الرياضيات المجتمعية في تنمية المهارات  (.2015أحمد، جمال الدين محمد. )
(، 5) 31 مجلة كلية التربية بأسيوط،الحياتية لدي تالميذ الصف السادس االبتدائي. 

466-490. 
(. أثر التفاعل بين نمط التعليم القائم على تطبيقات 2014أحمد، محمود عبد الكريم. )

ي وخارجي في تنمية التحصيل الحوسبة السحابية التعليم المدمج ووجهة الضبط داخل
مجلة كلية التربية باألزهر، المعلومات.  تقنيةومهارات صيانة الكمبيوتر لدي طالب 

161 (2،) 365 -412. 
(. أثر اختالف نمط إدارة الجلسات في الحوسبة 2016إسماعيل، زينب العربي. )

لرضا التعليمي التعليم وا تقنيةالسحابية لتنمية مهارات التعلم التشاركي لدي طالب 
 .302-255 (،72مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، )نحوها. 

ثر نشاطات قائمة على التكاملية أ(. 2018جبر، شاكر محمد و الزعبي، على محمد. )
والتفكير ما وراء المعرفي في  (STEM)والهندسة والرياضيات  التقنيةبين العلوم و

ير الذات لدي معلمي الرياضيات بالمرحلة األساسية تنمية المعرفة البيداغوجية وتقد
 (،22)7مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات النفسية والتربوية. العليا. 
70-83 . 

فاعلية تدريس وحدة في الحاسب األلى (. 2015الحجيالن، ازدهار بنت يوسف. )
لوماتي لدي طالبات الصف باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في تنمية التنور المع

 رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة القصيم. الثاني الثانوي،
(. أثر تصميم بيئة التعلم المخلط التشاركي المدعم 2017حمادة، أمل إبراهيم. )

بتطبيقات الحوسبة السحابية على تنمية األداء المعرفي والحضور االجتماعي والرضا 
أكتوبر  6المؤتمر الدولي الثالث لكلية التربية جامعة التعليم.  تقنيةعن التعلم لدي طالب 

بالتعاون مع رابطة التربويين العرب بعنوان: مستقبل إعداد المعلم وتنميته في الوطن 
 .579-547، العربي

(. الحوسبة السحابية خدماتها ودورها في العملية 2015خليفة، زينب محمد. )
 .522 – 507(، 31) يم الجامعي،مجلة دراسات في التعلالتعليمية. 

(. أثر اختالف حجم مجموعات 2016خليفة، زينب محمد و عبد المنعم، أحمد فهيم. )
التشارك في بيئة الحوسبة السحابية ومستوي القابلية لالستخدام على تنمية مهارات انتاج 

مجلة  ملفات اإلنجاز اإللكترونية والتعلم المنظم ذاتيا لدي طالب الدراسات العليا.
 .114-61 (،75دراسات عربية في التربية وعلم النفس، )

 STEMبرنامج تدريسي مقترح قائم على مدخل (. 2017الداوود، حصة محمد. )
في التعليم في مقرر العلوم وفاعليته في تنمية عادات العقل ومهارات اتخاذ القرار لدي 

جامعة االمام بن سعود  رسالة ماجستير غير منشورة، طالبات الصف الثالث المتوسط.
 اإلسالمية.

(. البنية المعرفية للطالب المعلم تخصص علوم فيما 2017الدغيم، خالد بن إبراهيم. )
)العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات( وتعليم العلوم.  STEMيتعلق بمجاالت توجه 

 .121-86(، 226) دراسات في المناهج وطرق التدريس،
في التربية.  التقنية(. الحوسبة السحابية أحد تطبيقات 2017الدهشان، جمال على. )

، في التربية التقنيةجامعة بنها بعنوان: تطبيقات  –الملتقي الدولي األول لكلية التربية 
25-53. 

(. واقع تجربة المملكة العربية السعودية في تعليم 2015الدوسري، هند مبارك. )
STEM  ،لتميز في تعليم العلوم والرياضيات مؤتمر اعلى ضوء التجارب الدولية
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(، مركز التمييز البحثي في STEMاألول. )توجه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات 
 .640-599، جامعة الملك سعود، تطوير تعليم العلوم والرياضيات
التكاملي لتعلم العلوم في  STEM(. استخدام مدخل 2015رزق، فاطمة مصطفى. )

ن الحادي والعشرين ومهارات اتخاذ القرار لدي طالب الفرقة األولى تنمية مهارات القر
 .128-79(، 63) دراسات عربية في التربية وعلم النفس،بكلية التربية، 

مدخل قائم على  STEM(. 2015السعيد، رضا مسعد والغرقي، وسيم محمد. )
المؤتمر المشروعات اإلبداعية لتطوير تعليم الرياضيات في مصر والوطن العربي. 

العلمي الخامس عشر للجمعية المصرية لتربويات الرياضيات )تعليم وتعلم الرياضيات 
 . 149-133.وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين(

(. فاعلية بيئة تعليمية عبر الويب قائمة على بعض 2014السيد، محمد حمدي. )
ودافعية اإلنجاز لدي  تطبيقات الحوسبة السحابية لتنمية بعض مهارات البحث العلمي

 .126-69، التربية تقنيةمجلة طالب الدراسات العليا. 
(. فاعلية برنامج قائم على الحوسبة السحابية في تنمية 2015سيد، هويدا محمود. )

مهارات التدريس التقني للرياضيات واالتجاه نحوها لدي الطالبات المعلمات بجامعة أم 
 .146-97 (،3) 31، مجلة كلية التربية بأسيوطالقري. 

(. واقع استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في 2017الشطيطي، فهد بن ضبعان. )
 (.113، )مجلة الثقافة والتنميةتدريس مقرر العلوم. 

 STEM ىناء برنامج إثرائي مستند إلى منحب(. 2018الشمري، مها بنت مسند. )
لبات الموهوبات في المرحلة وفاعليته في تنمية مهارات القوة الرياضية لدي الطا

رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة االمام محمد بن سعود  المتوسطة بمدينة حائل.
 اإلسالمية.

 – التقنية –(. وحدة مقترحة في ضوء مدخل " العلوم 2016صالح، أيات حسن. )
ذ الرياضيات" وأثرها في تنمية االتجاه نحوه ومهارات حل المشكالت لتالمي –الهندسة 

 .217-186(، 7) 5، المجلة التربوية الدولية المتخصصةالمرحلة االبتدائية. 
(. تصميم برنامج تدريبي إلكتروني قائم على الحوسبة 2016طلبة، رهام حسن )

السحابية لتنمية مهارات استخدام تطبيقات جوجل التعليمية واالتجاه نحوها لدي هيئة 
- 53(، 69، )عربية في التربية وعلم النفس مجلة دراسات. التقنيةالتدريس بالكليات 

84. 
(.  فاعلية استخدام التعلم القائم على المشروعات في 2016عبد العال، هبة محمد. )

مجلة تنمية المفاهيم الرياضية والمهارات الحياتية لدي تالميذ الصف السادس االبتدائي. 
 .162-127(، 12) 19تربويات الرياضيات، 
مقترح في العلوم  STEM(. برنامج 2016عبد الرزاق. )عبد الفتاح، محمد 

مجلة التربية للمرحلة االبتدائية لتنمية مهارات التصميم التكنولوجي والميول العلمية. 
 .28-1 (،6) 19العلمية، 

(. تصور مقترح لحزمة من البرامج التدريبية 2017عبد القادر، ايمن مصطفى. )
ضوء  يف STEMوالهندسة والرياضيات  يةالتقنالالزمة لتطبيق مدخل العلوم و

 6المجلة الدولية التربوية المتخصصة. االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة الثانوية. 
(6 ،)167-184. 

(. واقع تضمين المهارات الحياتية في مقررات 2015الغامدي، إبراهيم بن محمد. )
مجلة كلية التربية السعودية.  الرياضيات المطورة بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية

 .766-711 (،2) 164باألزهر، 
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 STEM(. تصميم مناهج المتفوقين في ضوء مدخل 2012غانم، تفيدة سيد. )
والتصميم الهندسي والرياضيات( في المرحلة الثانوية. المركز القومي  التقنية)العلوم و

 للبحوث التربوية والتنمية: شعبة بحوث تطوير المناهج، مصر.
(. فاعلية بعض تطبيقات السحب السحابية في تنمية 2017قاسم، سعاد فؤاد. )

المجلة مهارات انتاج مقاطع الفيديو التعليمية لدي معلمات المرحلة االبتدائية بمدينة جدة، 
 (، كانون الثاني1) 6المتخصصة، التربوية الدولية 

لتدريس  STEMأثر استخدام مدخل (. 2017القثامي، عبد هللا بن سلمان. )
الرياضيات على التحصيل الدراسي ومهارات التفكير لدي طالب الصف الثاني 

 . رسالة دكتوراة، جامعة أم القري، المملكة العربية السعودية.المتوسط
(. أثر استخدام الحوسبة السحابية في متابعة 2017القحطاني، مها و فودة، ألفت. )

ومستوي تنفيذ الواجبات لوحدة )مكونات  الواجبات المنزلية على التحصيل الدراسي
، المجلة التربوية الحاسب المادية وملحقاتها( للصف األول الثانوي بمحافظة القويعية

 ، كانون الثاني.(1) 6. الدولية المتخصص
(. درجة اكتساب طلبة الصف 2015اللداوي، منال أمين و الشوا، هال محمد. )

ن األولي للمهارات الحياتية من خالل منهاج التاسع األساسي في مديرية تربية عما
 .526-497 (115) 59الكويت، -. المجلة التربويةالرياضيات المحوسب

(. انشطة إثرائية في االقتصاد المنزلي قائمة 2017مبروك، أحالم و متولي، شيماء. )
دي على تطبيقات الحوسبة السحابية لتنمية مهارات المواطنة الرقمية والذكاء الثقافي ل

 -61 ( ،8مجلة دراسات عربية في مجاالت التربية النوعية، )طالبات المرحلة الثانوية. 
119. 

في  STEM(. فاعلية التدريس وفق منهج 2018بنت عطيان. ) ىالمحمدي، نجو
المجلة التربوية الدولية تنمية قدرة طالبات المرحلة الثانوية على حل المشكالت، 

 .128 -121(، 1) 7المتخصصة، 
(. تصور مقترح لبرنامج تدريبي لتنمية مهارات التدريس 2014مراد، سهام سيد. )

لدي معلمات الفيزياء بالمرحلة الثانوية في ضوء مبادئ ومتطلبات التكامل بين العلوم 
مجلة بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية.  STEM والتقنية والهندسة والرياضيات
 .50-17، (56) 3م النفس، دراسات عربية في التربية وعل
(. فاعلية استخدام استراتيجية مقترحة قائمة على 2013هالل، سامية حسنين. )

المدخل االنساني في تحصيل الرياضيات وتنمية بعض المهارات الحياتية لدي تالميذ 
 .432-381، (94) 24مجلة كلية التربية ببنها، الصف السادس االبتدائي. 

مشروع تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين ومهارات . (2015وزارة التعليم. )
 . تطوير، المملكة العربية السعودية.الحياة وسوق العمل

(. أثر برنامج تدريبي في التخطيط للتعليم وفق مدخل 2018يوسف، ناصر حلمي. )
في تنمية القيمة العلمية للعلوم  STEMالعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات 

(، 9)21مجلة تربويات الرياضيات، للمعلمين ومعتقداتهم حول المدخل،  والرياضيات
6- 51. 
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 اسي بسلطنة عمانالتعليم األس

 أ.د. عبد القادر حممد السيد
 جامعة ظفار)ُعمان(



 

41 
 

 
 

فعالية برنامج لألنشطة قائم على التعلم النشط في تنمية مهارات التميز واإلبداع 
 عمان ةفي الرياضيات لدى طلبة التعليم األساسي بسلطن

 جامعة ظفار)ُعمان(-عبد القادر محمد السيد.أ.د

 

 مستخلص:ال
برنامج  بناء برنامج لألنشطة في الرياضيات قائم على التعلم النشط وفق الدراسة إلى هدفت

فورشتين لإلثراء الوسيلي ونظرية جاردنر للذكاءات المتعددة، والتحقق من فعاليته في تنمية 
مهارات التميز واإلبداع في الرياضيات لدى طلبة التعليم األساسي بسلطنة عمان. اعتمدت 

قياس قبلي وبعدي( من  –الدراسة على المنهج شبه التجريبي )مجموعتين تجريبية وضابطة 
طالبة( بمدرسة عائشة بنت أبي بكر للتعليم  35 – 8/1ل االختيار العشوائي لفصل )خال

طالبة( ليمثل المجموعة الضابطة.  36 -3/ 8األساسي ليمثل المجموعة التجريبية، وفصل )
تمثلت مواد وأدوات الدراسة في برنامج األنشطة، واختباري التميز واإلبداع في الرياضيات، 

ً وبعدياً، ثم تحليل وهم من إعداد البا حث. تم تطبيق االختبارين على مجموعتي الدراسة قبليا
ً باستخدام برنامج ) المتوسط الحسابى، ( معتمداً على SPSSالبيانات ومعالجتها إحصائيا

واالنحراف المعياري، واختبار ت، وحجم األثر. توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة 
ين متوسطي درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في ( ب0.01إحصائية عند مستوى )

التطبيق البعدي الختباري التميز واإلبداع في الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية، وبحجم 
أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها: توفير العديد من األنشطة متباينة تأثير مرتفع. 

ل يتيح للطلبة االعتماد على أنفسهم في العمل الجماعي اإلثراء خالل تدريس الرياضيات بشك
ً لميولهم وقدراتهم وذكاءاتهم المختلفة، وتوفير بيئة صفية صالحة لإلبداع، تسمح  والفردي وفقا

 .بتقبل اآلراء واألفكار المختلفة
 :برنامج األنشطة، التعلم النشط، اإلثراء الوسيلي، نظرية  الكلمات المفتاحية

 عددة، التميز في الرياضيات، اإلبداع في الرياضيات.الذكاءات المت
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Effectiveness of a Program of Activities Based on Active Learning in 
Developing Excellence and Creativity Skills in Mathematics among 

Students of Basic Education in Oman 

Prof. Abdelkader Mohamed Elsayed- Dhofar University, Oman 
 
Abstract: The study aimed to build a program of activities in mathematics 

based on active learning according to Furstein's enrichment program and 
Gardner's theory of multiple intelligence. It also aimed to investigate the 
effectiveness of this program to develop the excellence and creativity skills 
among students of basic education in Oman. The study was based on the 
semi-experimental design of two groups (experimental group and control 
group - pre and posttest). The study sample comprised (71) students in the 
eighth grade from Aisha bint Abi Bakr School in Salalah city of Dhofar 
Governorate, and were randomly divided into two groups. The first group was 
the experimental group (35 Students) and the other one was the control group 
(36 Students). The study materials and tools were represented in the program 
of activities, the excellence test in mathematics, and the creativity test in 
mathematics. Data were collected via the tests of excellence and creativity for 
the sample in groups and relationships unit. The study was carried out in 17 
times during 4 weeks. Data were analyzed using means, standard divisions, T 
test, and 2η. The study concluded that there was a significant difference at 
(0.01) between the excellence skills of the experimental group and those of 
the control group in favor of the experimental group, and there was a 
significant difference at (0.01) between the creative skills of the experimental 
group and those of the control group in favor of the experimental group. The 
study recommended the need to provide a variety of enrichment activities 
during the teaching of mathematics in a way that allows students to rely on 
themselves in the collective and individual work according to their preferences 
and different intelligences. It also recommended the need to provide a 
classroom environment that encourages creativity, allowing the acceptance of 
different opinions and ideas. 

 
KEYWORDS : Program of Activities, Active Learning, Furstein's Enrichment 

Program, Gardner's Theory of Multiple Intelligence, Excellence in 
Mathematics, Creativity in Mathematics. 
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  مقدمة 

والعشرين على التعليم العديد من التحديات، أهمها إعداد متعلم  يفرض القرن الحاد     
السيطرة  يف التقنيةقادراً على توظيف ما تعلمه من جوانب تعلم أكاديمية ومستعيناً بالمستحدثات 
 على بيئته والتحكم فيها، ومواجهة مشكالته الحياتية والتمكن من حلها بنفسه.

لذلك اتخذت معظم دول العالم بما فيها سلطنة عمان كافة اإلجراءات بشأن إعادة تنظيم      
وتطوير المناهج والبرامج الدراسية إلكساب الطلبة طرائق التفكير وتنمية العقول المفكرة 

 مواجهة التحديات المحلية والعالمية في شتي مجاالت الحياة. علىالمبدعة القادرة 
الدول لبناء وتطوير مناهج جديدة تحت مسمى مناهج من أجل التميز،  كما توجهت بعض     

ً على الوصول إلى أعلى  بحيث تركز على مساعدة الطلبة من خالل تحفيزهم وتنشيطهم ذاتيا
مستويات التحصيل والتميز، ومساعدتهم على المساهمة بفعالية في خدمة مجتمعهم الذين 

 وقدراتهم. يعيشون فيه بشكل يتالئم مع إمكاناتهم 
والتميز في التعليم هو قدرة المتعلم على التحصيل الدراسي المرتفع، وامتالكه المهارات      

الفائقة خالل األنشطة التعليمية، بجانب الحد األقصى من القدرات الفكرية، والمهارات الخاصة 
   (.Bansal, 2012بالتعلم لخدمة المجتمع واإلنسانية )

ي التعليم باإلبداع والذي يتجسد في سلسلة من المراحل المتتالية، يتم من ويرتبط التميز ف     
خاللها إنتاج حلول وابتكارات متعددة ومتنوعة تتسم باألصالة والجدة خالل بيئة تعليمية تسودها 

 (.  2005التعاون واالتساق والتآلف بين مكوناتها )المفتى، 
ها تحقيق التميز واإلبداع للطلبة، وذلك الرياضيات بيئة خصبة يتم من خالل وتعد       

العتمادها على التخيل والصور الذهنية، والمنطق والدالئل الصحيحة، باإلضافة إلى طبيعتها 
الخاصة          )التجريبية، والعملية، والتراكمية، واالستداللية، والتركيبية(، كما أنها تحقق 

 (.2010المتعة لدارسيها )السيد، 
( على أن التميز واإلبداع في الرياضيات يمكنا Dascalu, 2012اسكاليو )ويؤكد د     

الطالب من النجاح في العمل الوظيفي، ومواجهة الحياة العملية من خالل االكتساب الشامل 
للمعرفة، وتطوير العديد من المهارات، مثل: االستقصاء، والبحث، والتجريب، والكفاءات، 

  الشخصية. 
 National) األمريكية المتحدة الرياضيات بالواليات لمعلمي القومي جلسالم أكدكما      

Council of Teachers of Mathematics) أصبحا  الرياضيات في التميز واإلبداع أن
ً جديداً في  ايعد  حيث أنهما  ضرورة حتمية في وقتنا الراهن، تعليم وتعلم الرياضيات،  توجها
 ضرورة باتت مكونات بناء الدراسي التقليدي إلى التحصيل والتحول من االهتمام على مفردات

  (NCTM, 2015). عصرية
لذا تحول تعليم الرياضيات من التركيز على التدريبات والتطبيقات واإلجراءات إلى      

التركيز على تحقيق التميز وتنمية اإلبداع والفهم العام للمنظومة الرياضية باإلضافة إلى تنمية 
   (William, et. al., 2009)ياضي، والرياضيات من أجل الحياة التفكير الر
في هذا الصدد قدمت دولة اسكتلندا تجربة رائدة في بناء وتطوير مناهج تعليمية قائمة      

على التميز للطلبة من مرحلة رياض األطفال حتى المرحلة الجامعية في جميع المواد الدراسية 
هذه المناهج على تحقيق أربع محاور أساسية: متعلمين  ومن بينها الرياضيات. وقد ركزت

 The Scottish)ناجحين، وأفراد واثقين، ومواطنين مسئولين، ومساهمين فاعلين 
Government, 2008).  

باإلضافة إلى انطالق العديد من المؤتمرات والمشروعات القومية التي ركزت على      
وضرورة توفير الخبرات والنشاطات التي يمكن من ع، االهتمام بتنمية مهارات التميز واإلبدا

. من بين هذه المؤتمرات: مؤتمري التميز ممارسة تلك المهارات علىخاللها تدريب الطلبة 
، 2017لمركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات بجامعة الملك سعود عامي 

( للجمعية المصرية لتربويات 2003داع )، ومؤتمر تعليم وتعلم الرياضيات وتنمية اإلب2018



 

44 
 

( للجمعية المصرية للمناهج وطرق 2000الرياضيات، ومؤتمر مناهج التعليم وتنمية التفكير )
 التدريس. 
متوافرين لدي جميع المتعلمين ومن الجدير بالذكر يمكن القول بأن التميز واإلبداع يكونا      

التنشيط والتدريب حتى يتوقدا ويتم تنميتهما بشكل لكن بنسب ودرجات مختلفة، وهما بحاجة إلى 
مناسب، األمر الذي يستوجب استخدام برامج ومداخل واستراتيجيات تدريسية تعتمد بدرجة 
كبيرة على توفير العديد من األنشطة المتباينة في اإلثراء بشكل يسمح لجميع الطلبة بالتميز 

 واإلبداع خالل ممارسة تلك األنشطة.
ل التعلم النشط يكون التدريس متمركزاً حول الطالب من خالل تفاعله ومشاركته ففي ظ     

المالحظة، والمقارنة، في العديد من األنشطة الموجهة التي من خاللها يستطيع القيام بعمليات 
والتفسير، واكتشاف العالقات، والتواصل بفعالية مع أقرانه ومعلمه. لذلك يتاح له الفرصة خالل 

بتكار، واالستقاللية، وتحمل المسئولية، واالعتماد على النفس، والعمل التعاوني )السيد، تعلمه لال
2018.) 
أن أكثر المداخل والطرائق فاعلية في تحسين عملية التعلم وتميزها واالرتقاء بها  كما     

أنشطة وتطبيقات تعليمية كثيرة متباينة  هي تلك التي تركز في التدريس والتقويم على
 & Marzano & Pickering)من خالل مناهج تعتمد على البيئة  خصصات والمستوياتالت

Pollock, 2001) . 
ولهذا تحاول الدراسة الحالية بناء برنامج لألنشطة في الرياضيات قائم على فلسفة التعلم      

التعليم النشط، والتحقق من فعاليته في تنمية مهارات التميز واإلبداع في الرياضيات لدى طلبة 
 األساسي بسلطنة عمان. 

 مشكلة الدراسة وتساؤلتها
في تدني مهارات التميز واإلبداع لدى طلبة التعليم تحددت مشكلة الدراسة الحالية      

 األساسي بسلطنة عمان. وقد تجسدت هذه المشكلة من خالل عدة مصادر، هي:
شراف على التربية تبين من خالل الخبرة العملية الطويلة للباحث في مجال اإل .1

 بمدارس التعليم األساسى بسلطنة عمان مايلى:  العملية 
افتقار محتوى مناهج الرياضيات الحالية، إلى العديد من األنشطة اإلثرائية  -أ

 متباينة المستويات التي تسهم في تنمية مهارات التميز واإلبداع لدى الطلبة.
ة التي ال تساعد على تنمية تركيز مظم المعلمين على طرائق التدريس التقليدي -ب

مهارات التميز واإلبداع لدى الطلبة، وكذلك اعتمادهم في تقييم الطلبة على اكتساب 
 .المعارف والمعلومات أكثر من الفهم وما يقدمونه من إبداع وفكر

( طالب 250تحليل مؤشرات أداء )أجرى الباحث دراسة استطالعية، من خالل  .2
لتعليم األساسي بسلطنة عمان على أسئلة القدرات العليا المتضمنة وطالبة بالحلقة الثانية من ا

(،  %29.2باالختبارات النهائية في الرياضيات، وقد كان معدل أدائهم على تلك األسئلة ) 
تدني مهارات هؤالء الطلبة في مهارات التميز واإلبداع في الرياضيات، وفي مما يدل على 

 القدرات العليا للتفكير. 
ؤشرات أداء الصف الثامن األساسي بمحافظة ظفار في االختبارات أظهرت م .3

( انخفاض عن المتوسط الدولي، حيث بلغ TIMSS 2015الدولية في العلوم والرياضيات )
( نقطة، مما يعطي مؤشراً 500( نقطة مقارنةً بالمتوسط الدولي وهو )416متوسط الطلبة )

دى هؤالء الطلبة )وزارة التربية والتعليم، على انخفاض مستوى مهارات التميز واالبداع  ل
2018.) 
تقرير جديد إلى  -( بعنوان: قبل فوات األوان2010أوصت دراسة السعيد ) .4

األمة حول تدريس العلوم والرياضيات بالقرن الحادي والعشرين بضرورة سرعة التحرك 
الفجوة بين  نحو تحسين تعلم الرياضيات والعلوم في مصر والدول العربية، حتى التزداد

 الدول الغربية والدول العربية في الجانبين العلمي والتكنولوجي.  
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(، السعيد 2015(، عباس )2012أكدت العديد من الدراسات، منها: السيد ) .5
(، على أهمية التميز واإلبداع في الرياضيات باعتبارهما ضرورة حتمية لمواجهة 2018)

 نشهده اآلن. متطلبات التطور العلمي والتكنولوجي الذي
توجهات وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان بشأن تنمية مهارات التميز  .6

واإلبداع لدى الطلبة بمختلف مراحل التعليم، من خالل تطوير مناهج الرياضيات وفق 
سلسلة من المراحل المتتابعة وفق نظام جامعة كامبردج الذي يركز على تنمية مهارات 

 داع لدى الطلبة.التفكير، والتميز، واإلب
 لذا تحددت أسئلة الدراسة فيما يلي:     
ما مكونات برنامج األنشطة التعليمية في الرياضيات وفق التعلم النشط لدى  .1

 عمان؟طلبة التعليم األساسي بسلطنة 
في تنمية مهارات التميز لدى  برنامج األنشطة التعليمية في الرياضياتما فعالية  .2

 ؟.لطنة عمانطلبة التعليم األساسي بس
في تنمية مهارات اإلبداع  برنامج األنشطة التعليمية في الرياضياتما فعالية  .3
 ؟.طلبة التعليم األساسي بسلطنة عمانلدى 
 

 أهداف الدراسة 
بناء برنامج لألنشطة التعليمية في الرياضيات وفق مدخل التعلم النشط لدى  .1

 طلبة التعليم األساسي بسلطنة عمان. 
ية البرنامج المقترح في تنمية مهارات التميز واإلبداع في التحقق من فعال .2

 الرياضيات لدى طلبة التعليم األساسي بسلطنة عمان.

 أهمية الدراسة 
تعليم وتعلم الرياضيات التي تنادى  فياستجابة مباشرة للتوجهات الحديثة  دتع .1

 تميز واإلبداع.باالنتقال من االهتمام بالحفظ والتلقين إلى االهتمام بتنمية مهارات ال
تعليم الرياضيات وفق  فيمنه  االستفادةالرياضيات دليالً يمكن  لمعلميتقدم  .2

 مدخل التعلم النشط بشكل يؤدى الى تنمية مهارات التميز واإلبداع لدى طالبهم.
يمكن لمخططي مناهج الرياضيات اإلفادة من األنشطة المختلفة المتضمنة في  .3

مارسات التعليمية والتقويمية بشكل يحقق التميز واإلبداع نطاق هذه الدراسة في تحسين الم
 للطلبة. 
تراعي قدراتهم العقلية  يتقدم للطلبة العديد من األنشطة اإلثرائية المختلفة الت .4

المختلفة، مما يسهم في تنمية مهارات التميز واإلبداع لديهم، والتي من شأنها تمكنهم من 
 اضيات والحياتية بوجه عام. مواجهة مشكالتهم األكاديمية في الري

مجال المناهج وطرائق تدريس الرياضيات إلعداد  يتفتح المجال أمام الباحثين ف .5
 سات أخرى لتنمية مهارات التميز واإلبداع بالمراحل التعليمية المختلفة. ادر

 الدراسة حدود 
بناء أنشط التعلم النشط المتضمنة بالبرنامج وفق فلسفة ومبادئ برنامج  .1

 ن لإلثراء الوسيلي، ونظرية جاردنر للذكاءات المتعددة.  فورشتي
مهارات التميز التالية: الفهم المتكامل للرياضيات، وامتالك الحد األقصى  .2

 ةللمعرفة الرياضية، وتصميم منتجاً ابتكارياً في الرياضيات، وتوظيف الرياضيات في الحيا
 اليومية.
 واألصالة، والحساسية للمشكالت. : الطالقة، والمرونة،اآلتيةمهارات اإلبداع  .3
 يوحدة المجموعات والعالقات المقرر تدريسها لطلبة الصف الثامن األساس .4

 ( في مدينة صاللة بمحافظة ظفار.10-5بمدارس الحلقة الثانية )
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 .2018/2019تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي األول عام  .5
 

 مصطلحات الدراسة
 برنامج األنشطة التعليمية: .١

تعد األنشطة التعليمية مكوناً أساسياً من مكونات منظومة المنهج، وتسهم بشكل فعال في      
تحقيق األهداف التعليمية لتلك المنظومة، كما أنها تؤدي إلى تنمية القدرات والمواهب المختلفة 

على  ضافة إلى قدرتهاللطلبة سواء كانت معرفية أو مهارية أو وجدانية أو جسدية أوغيرها، باإل
تزكية النفس وتهذيب األخالق وتنمية المهارات االجتماعية واإلنسانية للطلبة من خالل 

 ممارستهم للمواقف والخبرات التي يمرون بها في دراستهم.
ما يقوم به المتعلم من عمليات عقلية وممارسات عملية في  كلواألنشطة التعليمية هي      

سب رغباته وميوله الحقيقية بغرض تحقيق األهداف المنشودة المواقف التعليمية المختلفة التي تنا
 (.2004)السلخي، 
كما تعرفه دائرة المعارف األمريكية بأنه جميع البرامج الموجهة المرتبطة بالحياة      

المدرسية وأنشطتها المختلفة المرتبطة بالمقررات الدراسية أوالجوانب االجتماعية والبيئية، 
   .(1981يق األهداف التربوية المتوخاة للمدرسة )عبدالوهاب، والتي تهدف إلى تحق

 الدراسية؛ المناهج في التربية الحديثة ومبادئ أهداف تحقيق على ةالتعليمي األنشطة وتعمل     
 بميوله، وحاجاته، واالهتمام المتعلم، من حيث االهتمام بالتنمية الشاملة والمتوازنة لشخصية

بالعديد من األنشطة التي تتناسب مع ميوله، وتشبع  للقيام له الفرصة وٕاتاحة واستعداداته، وقدراته،
 لديه وتتكونه وتنمى مهارات، معلومات المتعلم، ويكتسب ينمو األنشطة تلك خالل حاجاته. ومن

. كما أن التنوع في تلك األنشطة تسهم في تنمية الذكاءات المتعددة اإليجابية واالتجاهات العادات
ن خالل مراعاتها لقدرات كال النصفين الكرويين للمخ، فتعدل نمط السيادة المخية ألحد للطلبة م

 (2017النصفين إلى النمط المتكامل )زيدان، وأحمد، وحافظ، 
كما أنها تساعد الطلبة على اكتشاف الحقائق والمفاهيم والتعميمات الرياضية، وتنمية      

ة نحو تعلم الرياضيات، وتنمية االعتماد على النفس، الجوانب الوجدانية واالتجاهات اإليجابي
 وتنمية القدرة على االكتشاف واالبتكار. 

لذا اهتمت مناهج الرياضيات المطورة بإدخال األنشطة التعليمية في المقررات الدراسية،      
صفية، باعتبارها أنشطة مرتبطة ببيئة التعلم وبالمادة الدراسية، وتشتمل على معلومات عددية وو

مصورة أو مجدولة، أو على شكل تخطيطي، بحيث يقوم فيه المتعلم بحل بعض المشكالت الحياتية، 
حول بعض القضايا، مما يؤدي  القراراتوالمشكالت والقضايا الرياضية، وإصدار األحكام واتخاذ 

)موافي،  إلى إثراء المعلومات والمهارات األكاديمية للمتعلم فيحقق التميز واإلبداع في تعلمه
2011    .) 
ً على أنه مجموعة من األنشطة       وفي هذا الصدد يتم تعريف برنامج األنشطة إجرائيا

شكل سلسلة متتابعة من اإلجراءات  فيالتعليمية الهادفة المعدة وفق التعلم النشط والمخطط لها 
يكون هذا ، على أن األساسيلتدريس وحدة المجموعات والعالقات لدى طلبة الصف الثامن 

المخطط محدد األهداف واستراتيجيات وطرائق التدريس والوسائل التعليمية وأساليب التقويم بما 
 يناسب هذه األنشطة وينمى مهارات التميز واإلبداع لدى هؤالء الطلبة.

 التعلم النشط: .2
ة والذي أطلق عليها البعض الموج التقنيةفي ظل التطورات السريعة في مجاالت العلم و     

الثالثة والتي تمثل مزيجاً من التقدم العلمي والتكنولوجي معاً، أصبح لزاماً على المنظومة التعليمية 
بكل عناصرها أن تواكب هذا التغير السريع، من خالل تغيير رؤى وفلسفة وأهداف التعليم من تعليم 

 المتعلم.تقليدي قائم على محورية المعلم وسلبية المتعلم إلى تعلم نشط يتمركز حول 
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والتعلم النشط يتمثل في كافة اإلجراءات التي تسمح للمتعلم المشاركة في العديد من النشطة      
واألعمال التي تتطلب التفكير والتأمل، حيث أن كافة استراتيجيات التعلم النشط دائماً ما تتطلب أن 

 لها.يفكر المتعلم في كل ما يقدم له من معارف ومعلومات وأن يتأملها ويحل
وهو طريقة تعليم وتعلم في آن واحد يشترك فيها الطلبة بأنشطة متنوعة تسمح لهم      

بالمشاركة اإليجابية مع زمالئهم، والتفكير اإلبداعي في مواجهة مشكالتهم، والتحليل الدقيق 
 للمحتوى الدراسي، وذلك تحت اإلشراف المستمر والتوجيه البناء من قبل المعلم، مما يسهم بشكل

 (. 2017فعال في تحقيق أهداف التعلم المنشودة )سعادة والرشيدي، 
وفي إطار التعلم النشط يعمل المعلم جاهداً خالل تدريسه على توفير بيئة غنية بالمثيرات      

تسمح للمتعلم بالمشاركة في العديد من األنشطة والمشاريع اإلثرائية المختلفة، والتي من شأنها تنمي 
المناقشة والحوار، والتفكير اإلبداعي الواعي، والتحليل الناقد العميق لكل ما يطرح لديه مهارات 
    .(2018عليه )زيتون، 

ومن الجدير بالذكر يمكن القول بأن التعلم النشط يتضمن العديد من التحركات      
تابة والتأمل واالستراتيجيات التي تسمح للمتعلم بممارسة مهارات التحدث واالستماع والقراءة والك

لمحتوى المنهج المقدم إليه، وكذلك مهارات التفكير وحل المشكالت إزاء المواقف التي يتعرض لها، 
والتواصل اللفظي والرياضي مع أقرانه، وغير ذلك من األنشطة المتعددة التي تتطلب منه التحليل 

 (.2013والتفكير والتأمل في كل ما يتعلمه أو يطبقه )السيد، 
اك نظرة أعمق وأشمل للتعلم النشط ترى أنه فلسفة تربوية تشمل كافة الممارسات وهن     

التربوية واإلجراءات التدريسية التي تستهدف تعظيم دور المتعلم ومشاركته في التعليم من خالل 
العمل والبحث والتجريب، واالعتماد على نفسه في بناء المعرفة واكتساب المهارات وتكوين القيم 

هات من خالل ممارسته لعمليات التفكير وحل المشكالت والعمل التعاوني. لذا فهو يركز واالتجا
على كيفية اكتساب وبناء المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات، وكذلك المهارات الحياتية 

 (.2018المرتبطة بها، وليس على اكتساب المعلومات )السيد، 

ً بأنه فلسفة تربوية تعتمد على مشاركة في ضوء ما سبق يعرف التعلم النشط إ      جرائيا
وإيجابية المتعلم في الموقف التعليمي، واعتماده على نفسه في اكتساب وبناء المعارف 
والمهارات، وتكوين القيم واالتجاهات من خالل ممارسته لمهارات التفكير والبحث والتجريب 

 عند تنفيذ األنشطة الموجهة التي يتعرض لها. 
 ي الرياضيات:التميز ف .3
يعد التميز في الرياضيات مطلباً ضرورياً وحتمياً في وقتنا الراهن باعتباره أساس نجاح      

المتعلم في التعليم والحياة في القرن الحادي والعشرين، وهو يشير إلى اإلنفراد الذي يظهر به 
 (2018الفرد على اآلخرين في مهارات تعلم الرياضيات )السعيد، 

بأنه قدرة الفرد على تحقيق أعلى درجات األداء والتحصيل الدراسي، والمهارة  ويعرف     
يشير إلى حصول المتعلم على درجات مرتفعة في  الفائقة في األنشطة المدرسية. وهو ال

االختبارات فحسب بل يشير إلى الحد األقصى لقدراته الفكرية والمهارات الخاصة به في خدمة 
 (  Bansal, 2012اإلنسانية )
والتميز في الرياضيات يشير إلى امتالك المتعلم مجموعة من المهارات المتمثلة في:      

التحصيل المرتفع في الرياضيات، واستخدام التخيل والتأمل لفهم الرياضيات، وإجراء العمليات 
تلعبه الحسابية بسرعة وكفاءة، والقدرة على حل المشكالت غير المألوفة، وفهم الدور الهام الذي 

، والثقة العالية التي يمتلكها في قدرته التقنيةالرياضيات في دعم العلوم الطبيعية واالجتماعية و
على تعلم الرياضيات، واالتجاهات اإليجابية التي يكونها نحو تعلم الرياضيات والشغف لدراستها 

(William, 2011    .) 
التميز في  بأن(Farooq& Sayed, 2008) وفي هذا الصدد بشير فاروق وسيد      

الرياضيات يعبر عن سلوكيات المتعلم الذكية، والتي ترتبط مكوناتها بثالثة أبعاد، البعد األول 
يتمثل في القدرات المعرفية للمتعلم في الرياضيات، ويتمثل البعد الثاني في المهارات المرتبطة 
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ت، أما البعد الثالث فيتمثل في بالعمليات الرياضياتية مثل التواصل واالستدالل وحل المشكال
 اتجاهات المتعلم نحو نعلم الرياضيات. 

كما أن التميز في الرياضيات يدل على اتقان المتعلم للمعارف والمهارات الرياضية،      
والقدرة على تطبيقها في الحياة والتواصل مع اآلخرين وابتكار أفكار جديدة، وهو بذلك يختلف 

بجانب اتقان المعارف والمهرات الرياضية فقط )السعيد وعبدالحي، عن التحصيل الذي يهتم 
2015.) 
مهارات التميز في  (Sayuri & Patrick, 1998)وقد حدد سايري وباتريك     

الرياضيات فيما يلي: اكتساب وبناء المعرفة الرياضية بطرائق متنوعة، واكتساب عمليات 
ء العالقات والتمثيالت الرياضية، وقراءة مسارات التواصل والترابط واالستدالل الرياضي، وبنا

 التفكير الرياضي، والمرونة في التفكير الرياضي. 
( فيما يلي: امتالك الطالب الحد األقصى للمعرفة الرياضية، 2018كما حددها )السعيد،      

ً في الرياضيات، وتوظيف الرياضيات في الحياة اليومية، واستخ ً ابتكاريا دام وتصميم منتجا
 في تعلم الرياضيات، والتمكن من األعمال المعرفية الخاصة بعمليات التعلم. التقنية

ً بأنها امتالك       لذلك وفي ضوء ما سبق يمكن تعريف التميز في الرياضيات إجرائيا
الطالب لمجموعة من المهارات المتعلقة بتعلم الرياضيات والمتمثلة في: الفهم المتكامل 

الك الحد األقصى للمعرفة الرياضية، وتصميم منتجاً ابتكارياً في الرياضيات، للرياضيات، وامت
ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في اختبار اليومية.  الحياةوتوظيف الرياضيات في 

  التميز الرياضياتي المعد لهذا الغرض.
 اإلبداع في الرياضيات: .4
غالبية المواد الدراسية، ولكن تتفاوت عمليات  يعد تنمية اإلبداع من أهداف تعليم وتعلم    

ذلك أن عمليات التفكير تتدرج من  ياالهتمام بها حسب طبيعة كل مادة دراسية، والسبب ف
 يعد  تتطلب هذا النوع من التفكير، فالتذكر مثالً  يالبساطة إلى التعقيد حسب المواقف العملية الت
. أما التعليميع المعلومات المناسبة حسب الموقف عملية عقلية بسيطة يقوم بها الفرد باسترجا

منه تفكير الطالب وإبداعاته وكيف يفكر وفيما يفكر، ولهذا فهو يهتم  يالهدف األساس يعد  التقويم ف
 بالعمليات العقلية المعرفية العليا.

واإلبداع هو وصف النتيجة فإذا توصل شخص ما لفكرة جديدة مناسبة أو إلى أفكار      
ة يقال عنه إنه مبدع وخالق ولكن حتى تتشكل هذه االفكار هناك عملية تفكير تواكبها متعدد

وتسبب اإلبداع وتسمى التفكير االبداعي وتعني االنتقال باتجاه جانبي من فكرة إلى فكرة أخرى 
وبطرق متعددة غير تلك المتبعة في التفكير المنطقي الذي يعتمد على تسلسالت جامدة فاإلبداع 

للعمليات التي يقوم بها العقل والسلوك النشغال العقل في توصيل األفكار )دي بونو،  نتيجة
1997.) 
نوعين،  ي( إلى أن أنماط التفكير تتحدد ف 2003وفى هذ السياق أشارت عزالدين )      
 هما:

    Convergent Thinkingالتفكير التقاربي  
ية وإصدار معلومات جديدة من معلومات ويحدث هذا النوع من التفكير عندما يتم تنم     

متاحة سبق الوصول إليها، ومتفق عليها، وينتج عن ذلك إجابة صحيحة واحدة لما يفكر فيه 
 الفرد، ويقابل هذه العملية التفكير الناقد.

      Divergent Thinkingالتفكير التباعدي
وصول إلى معلومات وأفكار ويرتبط هذا النوع بنتيجة المعلومات وتطويرها وتحسنها لل     

ونواتج جديدة من خالل المعلومات المتاحة، ويكون التأكيد هنا على نوعية الناتج وأصالته، 
ويعني أن الفرد يمكن أال يصل إلى إجابة واحدة صحيحة، ألنه ينطلق في تفكيره وراء إجابات 

 متعددة، وهذا النوع يقابل عمليات التفكير اإلبداعي.
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ً وهادفاً، الت يعد  و      ً مركبا ً عقليا فكير اإلبداعي من أرقي أنماط التفكير، باعتباره نشاطا
يتضمن إضافة جديدة وأصيلة تجمع عدة عناصر أو مكونات في بناء جديد، ويعتمد على القدرة 

 في تكوين ارتباطات كبيرة بين العناصر األساسية لمشكلة ما للوصول لحل إبداعي. 
( بأن التفكير اإلبداعي في الرياضيات يتمثل في 2005ر المفتي )وفي هذا المقام يذك     

قدرة المتعلم على التفكير من أجل الفهم وتحليل جميع جوانب المسألة الرياضية، مما يساعده 
 على تقديم حلول نمطية أو إبداعية لتلك المسألة.

الطالقة ومنها ( فيما يلي: 2003وعن مهارات التفكير اإلبداعي فقد حددها ماضي )      
 )طالقة لفظية، وطالقة فكرية، وطالقة األشكال(، والمرونة، واألصالة، والتوسع.

 ( مهارات التفكير اإلبداعي كما يلي:  2000وعرف الرياشى و الباز )     
بها الفرد المبدع، ومنها  ييمكن أن يأت يالطالقة: وهي تعدد األفكار والت -

 يرية(.)لفظية، وفكرية، وارتباطية، وتعب
بها الفرد المبدع، ومنها  يأتي يتنوع أو اختالف األفكار الت وهيالمرونة:  -

 )تكيفية، وكفائية(.
قليلة التكرار داخل  أيقدرة الفرد على إنتاج استجابات أصيلة  وهياألصالة:  -

أنها ال تشير إلى كمية  فيتختلف عن الطالقة والمرونة  وهيإليها،  ينتمي التيالمجموعة 
 يعطيها الفرد بل تعتمد على قيمة ونوعية وجدة تلك األفكار. التياإلبداعية  األفكار
 تنطوي التيقدرة الفرد أو ميله ألن يرى المشكالت  وهيالحساسية للمشكالت:  -

 عليه مواقف معينة.
لذلك يمكن تعريف اإلبداع إجرائياً بأنه تفكير نشط يستثير أكبر عدد ممكن من العمليات      

العقلية لدى الطالب ليصل إلى ناتج جديد متميز من خالل ممارسته لمهارات الرياضية و
الطالقة، والمرونة، واألصالة، والحساسية للمشكالت. ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها 

 الطالب في اختبار اإلبداع الرياضي المعد لهذا الغرض. وتتحدد هذه المهارات فيما يلي: 
عدد من األفكار أو العالقات الرياضية  كبرأالطالقة: القدرة على إيجاد  -

يمكن أن يستنتجها  التيالمرتبطة بمشكلة ما وتقاس بعدد العالقات الرياضية الصحيحة 
 المتعلم.

إنتاج األفكار أو طرق اإلثبات  فيالمرونة: القدرة على التنوع والال نمطية  -
 ة الرياضية المعطاة. للمشكلة الرياضية وتقاس بفئات األفكار أو طرق اإلثبات للعالق

 ينتمي التيالجماعة  فياألصالة: القدرة على ذكر إجابات غير شائعة أو مألوفة  -
 إليها الفرد وتعطى درجة لكل إجابة غير مألوفة.

 تنطوي التيالحساسية للمشكالت: القدرة أو الميل ألن يرى الفرد المشكالت  -
 عليه مواقف معينة.

 منهجية الدراسة
 عينة الدراسة: .١

تم اختيار مدرسة عائشة بنت أبي بكر للتعليم األساسي بشكل عشوائي من مدارس الحلقة      
من خالل الثانية بمدينة صاللة، ثم اختيار عينة الدراسة من طلبة الصف الثامن بتلك المدرسة 

 36 -3/ 8طالبة( ليمثل المجموعة التجريبية، وفصل ) 35 – 8/1االختيار العشوائي لفصل )
 . ليمثل المجموعة الضابطةطالبة( 

 مواد وأدوات الدراسة: .2
 بناء برنامج األنشطة المقترح:  .أ
تم بناء برنامج في األنشطة التعليمية وفق التعلم النشط القائم على )برنامج فورشتين      

لإلثراء الوسيلي، ونظرية جاردنر للذكاءات المتعددة(، وذلك لتدريس وحدة المجموعات 
لتنمية مهارات التميز واإلبداع لدى هؤالء الطلبة.  األساسية الصف الثامن والعالقات لدى طلب

 وقد تم ذلك فقاً للخطوات التالية:
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 تحليل محتوى الوحدة والتحقق من صدقه وثباته: .١
تتضمنها وفق  التيتم تحليل محتوى وحدة المجموعات والعالقات إلى جوانب التعلم       

قائمة. تم التحقق من صدق  فيانب التعلم، ثم وضعها تعريفات إجرائية لكل جانب من جو
التحليل عن طريق عرض القائمة على ثالثة من المحكمين المتخصصين في تعليم الرياضيات، 

التحليل بناًء على مقترحاتهم. تم التحقق من ثبات التحليل عن  فيثم إجراء التعديالت المطلوبة 
ثة أسابيع من التحليل األول. وصل معامل الثبات طريق إعادة التحليل مرة أخرى بعد مرور ثال

 ، مما يعطى مؤشراً على الثبات العالي للقائمة.  Cooperوفقاً لمعادلة كوبر  % 91.15إلى 
 إعداد األنشطة التعليمية للوحدة الدراسية وفق التعلم النشط: .2
نشطة التعليمية من خالل تحليل األدب النظري المتعلق بمتغيرات الدراسة، تم بناء األ     

 :يما يلالمتضمنة مراعياً 
  تتضمنها الوحدة. التيأن تغطى األنشطة جميع جوانب التعلم 
  أن تبنى األنشطة وفق فلسفة التعلم النشط القائم على مبادئ كل من برنامج

 فورشتين لإلثراء الوسيلي، ونظرية جاردنر للذكاءات المتعددة، وبشكل متوازن.
 ل يراعي ويغطي كافة مهارات التميز واإلبداع في أن تبنى األنشطة بشك

 الرياضيات المستهدف تنميتها بتلك الدراسة.
  لتدريس موضوعات الوحدة.  المنطقيأن ترتب األنشطة وفق التسلسل 
  األساسيلطلبة الصف الثامن  والزمني العقليأن تناسب األنشطة مستوى العمر 

 بسلطنة عمان.
 ات والوسائل والتجهيزات المتاحة بالمدرسة أن تراعى األنشطة كافة األدو

 موضع التطبيق.
  في األساسيأن تصاغ األنشطة بشكل يسمح بمشاركة تالميذ الصف الثامن 

 جميع أنشطة البرنامج دون تمييز.
 صورته األولية: فيإعداد البرنامج  .3
 :تم إعداد برنامج األنشطة في صورته األولية، مشتمالً على العناصر التالية     
 :وقد تضمنت الفلسفة التي يقوم عليها البرنامج، وإطاراً نظرياً  مقدمة البرنامج

مركزاً عن كل من: التعلم النشط، وبرنامج فورشتين لإلثراء الوسيلي، ونظرية جاردنر 
للذكاءات المتعددة، ومهارات التميز واإلبداع في الرياضيات. كذلك تضمنت كيفية استخدام 

 علم.البرنامج من قبل الم
 للبرنامج في تنمية مهارات التميز  األساسي: تمثل الهدف أهداف البرنامج

بسلطنة عمان، ثم تفرعت منه مجموعة متنوعة  األساسيواإلبداع لدى طلبة الصف الثامن 
 المستويات من األهداف اإلجرائية تغطى كافة جوانب التعلم بوحدة المجموعات والعالقات. 

 :لى محتوى وحدة المجموعات والعالقات، وكذلك واشتمل ع محتوى البرنامج
مهارات التميز واإلبداع في الرياضيات موضع الدراسة. وقد روعي ترتيب وصياغة 

ً لبرنامج فورشتين  فيمحتوى البرنامج من البسيط إلى المركب  شكل أنشطة تعليمية وفقا
 لإلثراء الوسيلي، ونظرية جاردنر للذكاءات المتعددة.

 وقد تم اختيارها وتحديدها  البرنامج: فيتدريس المستخدمة استراتيجيات ال
وفقاً ألهداف وطبيعة كل درس، وكذلك مهارات التميز واإلبداع المراد تنميتها. وتمثلت في: 

، وتمثيل األدوار، والمناقشات بأنواعها، واالكتشاف الذهنياإلثراء الوسيلي، والعصف 
 ، والسقاالت التعليمية.التعاونيعلم بأنواعه، وحل المشكالت، واالستقصاء، والت

 :وقد تم اختيارها وتحديدها  األدوات والوسائل التعليمية الالزمة لتنفيذ البرنامج
ً ألهداف وطبيعة كل درس واألنشطة  : السبورة فييتضمنها كل درس. وتمثلت  التيوفقا

من الصور البيضاء، والسبورة الذكية، وشفافيات، وبطاقات ورقية، ومجسمات، ومجموعة 
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مجموعة من و، وباوربوينت، واألدوات الهندسية، بيانيالطبيعية المختلفة، وأوراق رسم 
 العينات.
 :وقد تم تحديدها وفقاً ألهداف وجوانب تعلم كل درس،  أساليب تقويم البرنامج

ً أنشطة البرنامج المختلفة. وتمثلت  مجموعة من األنشطة المختلفة المعدة وفقاً  فيمراعيا
مج فورشتين، ونظرية جاردنر، باإلضافة إلى اختباري التميز واإلبداع المعنيين لبرنا

 بالدراسة الحالية.
  الخطة الزمنية لتدريس البرنامج: وقد تم إعدادها بشكل يراعى الخطة الزمنية

المعدة من قبل وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان لتدريس وحدة المجموعات والعالقات. 
 ( حصة.17الحصص المخصصة لتدريس البرنامج ) لذلك كان عدد

 رقم وعنوان الدرس، وعدد يلي، بحيث تضمن كل درس ما دروس البرنامج :
الحصص، ومخرجات التعلم، وجوانب التعلم، واستراتيجيات التدريس، واألنشطة والوسائل 

 .البيتيالتعليمية، وخطة سير الدرس، وتقويم الدرس، والواجب 
  أن يستعين بها المعلم. يمكن التيالمراجع 
 التحقق من صالحية البرنامج للتطبيق، وإعداده في صورته النهائية: .4

تم عرض البرنامج على خمسة من المتخصصين فى المناهج وطرق تدريس الرياضيات، 
ثم تعديل البرنامج بناء على آرائهم والتي تمثلت في إعادة صياغة بعض األنشطة، وحذف 

ً للتطبيق فى أصبح البرنامج لقدرات العقلية للطلبة. وبذلك بعضها ألنها أعلى من ا صالحا
 صورته النهائية.

 بناء اختبار مهارات التميز في الرياضيات:  .ب

قام الباحث ببناء اختبار مهارات التميز في الرياضيات، لقياس مدى امتالك طلبة الصف      
عات والعالقات، بحيث تألف هذا الثامن األساسي لتلك المهارات خالل دراستهم لوحدة المجمو

( سؤال مرتبطة بالمهارات األربع للتميز في الرياضيات، حسب الوزن النسبي 22االختبار من )
لكل موضوع من موضوعات الوحدة، والوزن النسبي لكل مهارة بأبعادها المختلفة. لذلك تم 

ربع بالتساوي، وكذلك ( أسئلة موضوعية تتطلب العمل وانتاج اإلجابة للمهارات األ8تخصيص )
( سؤال من نوع االختيار من متعدد رباعي البدائل موزعة على المهارات كما 14تخصيص )

( أسئلة لكل من الفهم المتكامل للرياضيات، وامتالك الحد األقصى للمعرفة الرياضية، 4يلي: )
ً في الريا3) ً ابتكاريا  ةي الحياضيات، وتوظيف الرياضيات ف( أسئلة لكل من تصميم منتجا

اليومية. تم عرض االختبار في صورته األولية على خمسة من أعضاء هيئة التدريس 
المتخصصين في المناهج وطرق تدريس الرياضيات، ثم تعديل بعض البنود، وإضافة البعض 

ً بأن نسبة االتفاق بين المحكمين وصلت إلى ) (. للتحقق ٪89اآلخر بناء على اقتراحاتهم، علما
( طالبة بالصف الثامن األساسي بمدرسة 35ختبار تم تطبيقه على عينة قوامها )من ثبات اال

منبع الحكمة في السعادة، ثم حساب معامل الثبات ألفا كرونباخ، والذي وصلت قيمته إلى 
ً لثبات االختبار. تم إعطاء درجة واحدة لإلجابة الصحيحة 0.92) (، مما يعطي مؤشراً عاليا

كل سؤال من أسئلة االختيار من متعدد، بينما تم إعطاء درجة واحدة أو وصفر لإلجابة الخاطئة ل
درجتين أو ثالثة لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة الخاطئة لكل سؤال من األسئلة الموضوعية 

( درجة، والدرجة الصغرى )صفر( 38األخرى، وبذلك تكون الدرجة العظمى لالختبار )
 ( دقيقة.70االختبار كان )درجة، مع األخذ في االعتبار أن وقت 

 بناء اختبار اإلبداع في الرياضيات:  .ج

قام الباحث ببناء اختبار اإلبداع في الرياضيات، لقياس مدى امتالك طلبة الصف الثامن      
األساسي لتلك المهارات خالل دراستهم لوحدة المجموعات والعالقات، بحيث تألف هذا االختبار 

رات األربع لإلبداع في الرياضيات )األصالة، والطالقة، ( سؤال مرتبطة بالمها20من )
والمرونة، والحساسية للمشكالت( حسب الوزن النسبي لكل موضوع من موضوعات الوحدة، 

( أسئلة موضوعية تتطلب 5والوزن النسبي لكل مهارة بأبعادها المختلفة. لذلك تم تخصيص )
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بقة بالتساوي. تم عرض االختبار في صورته العمل وانتاج اإلجابة لكل مهارة من المهارات السا
األولية على خمسة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في المناهج وطرق تدريس 
الرياضيات، ثم تعديل بعض البنود، وإضافة البعض اآلخر بناء على اقتراحاتهم، علماً بأن نسبة 

ر تم تطبيقه على عينة قوامها (. للتحقق من ثبات االختبا٪91االتفاق بين المحكمين وصلت إلى )
( طالبة بالصف الثامن األساسي بمدرسة منبع الحكمة في السعادة، ثم حساب معامل الثبات 35)

ً لثبات االختبار. تم 0.90ألفا كرونباخ، والذي وصلت قيمته إلى ) (، مما يعطي مؤشراً عاليا
لإلجابة الخاطئة،  إعطاء درجة واحدة أو درجتين لإلجابة الصحيحة عن كل سؤال، وصفر

( درجة، والدرجة الصغرى )صفر( درجة، مع 40وبذلك تكون الدرجة العظمى لالختبار )
 ( دقيقة.80األخذ في االعتبار أن وقت االختبار كان )

وقد تمثلت في برنامج األنشطة كمتغير مستقل، والتميز واإلبداع  متغيرات الدراسة:

 في الرياضيات كمتغيرين تابعين.  
 الدراسة/ التصميم التجريبي:منهج 

قياس قبلي  –ن تجريبية وضابطة اعلى المنهج شبه التجريبي )مجموعتاعتمدت الدراسة      
 وبعدي(، وذلك وفقاً للتصميم التالي:

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                        

 
 
 (1شكل )   

 راسةالتصميم التجريبي للد

 األساليب اإلحصائية:
، ومعتمداً على األساليب 22( اإلصدار SPSS)تم تحليل البيانات باستخدام برنامج      

 .( 2η) ومربع إيتا التالية: المتوسط الحسابي، واإلنحراف المعياري، واختبار )ت(، 

 نتائج الدراسة: 
خالل التطبيق القبلي  بعد التحقق من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة من     

 الختباري التميز واإلبداع في الرياضيات، تمت اإلجابة عن أسئلة الدراسة كما يلي:
 اإلجابة عن السؤال األول: .1
ما مكونات برنامج األنشطة التعليمية في الرياضيات وفق  نص السؤال األول على:     

قد تمت اإلجابة عن هذا السؤال بعد التعلم النشط  لدى طلبة التعليم األساسي بسلطنة عمان ؟. و

 تحديد متغيرات الدراسة

التجريبية من لمجموعة لالتدريس 
 خالل برنامج األنشطة

كما  الضابطةلمجموعة لالتدريس 
 هو معتاد

 ضبط التكافؤ

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 ألداتي الدراسة التطبيق القبلي
)اختبار التميز في الرياضيات، 
 واختبار اإلبداع في الرياضيات(

 ألداتي الدراسة التطبيق القبلي
يز في الرياضيات، )اختبار التم

 واختبار اإلبداع في الرياضيات(

 

 ألداتي الدراسة يق البعديالتطب
)اختبار التميز في الرياضيات، 
 واختبار اإلبداع في الرياضيات(

 

 ألداتي الدراسة التطبيق البعدي
)اختبار التميز في الرياضيات، 
 واختبار اإلبداع في الرياضيات(

 

 مقارنة

 مقارنة



 

53 
 

تحليل األدب النظري المتعلق بمتغيرات الدراسة الحالية، حيث تم إعداد البرنامج المقترح وفق 
 .)ُوض حت سلفا(خطوات علمية منظمة 

 اإلجابة عن السؤال الثاني: .2
تنمية  في برنامج األنشطة التعليمية في الرياضياتما فعالية نص السؤال الثاني على:      

تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل  ؟عمانطلبة التعليم األساسي بسلطنة مهارات التميز لدى 
 التحقق من صحة الفرضين األول والثاني للدراسة الحالية، وهما:  

( بين متوسطات α  ≤0.01توجد فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -
 فيي التطبيق البعدي الختبار التميز درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة ف

 الرياضيات لصالح طلبة المجموعة التجريبية.
تنمية  في( α  ≤0.01يسهم برنامج األنشطة بشكل مرتفع عند مستوى ) -

 طلبة المجموعة التجريبية.  الرياضيات لدىمهارات التميز في 
 والجدول التالي يوضح ذلك:     

ات درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة دللة الفروق بين متوسط: (١جدول )
 في التطبيق البعدي لختبار التميز في الرياضيات

 "ت" ع م ن المجموعة المهارة
الدللة 

(0.0١) 
2η 

حجم 
 التأثير

الفهم المتكامل 
 للرياضيات

 مرتفع 0.87 0.000 13.27 2.42 8.07 35 تجريبية

 1.58 2.28 36 ضابطة

ألقصى امتالك الحد ا
 للمعرفة الرياضية

 مرتفع 0.81 0.001 10.42 2.86 8.90 35 تجريبية

 1.74 3.10 36 ضابطة

ا ابتكارياا  تصميم منتجا
 في الرياضيات

 مرتفع 0.84 0.001 11.64 2.71 9.52 35 تجريبية

 1.32 2.34 36 ضابطة

توظيف الرياضيات في 
 الحياة اليومية

 مرتفع 0.78 0.002 9.29 1.98 7.52 35 تجريبية

 1.57 2.90 36 ضابطة

 مرتفع 0.90 0.000 15.56 7.69 34.00 36 تجريبية الختبار ككل

 2.93 10.62 36 ضابطة

 :يما يليتضح من الجدول السابق      
ارتفاع متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية عن طلبة المجموعة الضابطة  -
 التميز في الرياضيات كل على حدة ومجمل المهارات ككل.كل مهارة من مهارات  في

مستويات الداللة اإلحصائية الختبار )ت( عند كل مهارة من مهارات التميز في  -
(، مما يشير إلى وجود فروق ذات 0.01الرياضيات وعند مجمل المهارات ككل أقل من )

لمجموعتين ( بين متوسطات درجات طلبة اα  ≤0.01داللة إحصائية عند مستوى )
الرياضيات عند كل مهارة على  فيالتجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التميز 

حدة وفي االختبار ككل لصالح طلبة المجموعة التجريبية. أي أن برنامج األنشطة أدى إلى 
تنمية جميع مهارات التميز في الرياضيات لدى أفراد عينة الدراسة التجريبية بشكل دال 

 ائياً. لذا يتم قبول الفرض األول من الدراسة الحالية.إحص
قيم تشير إلى  وهي(، 0.90 - 0.78( تراوحت ما بين )2ηقيم مربع إيتا ) -

تنمية مهارات التميز في الرياضيات لدى طلبة  فيوجود تأثير مرتفع لبرنامج األنشطة 
 المجموعة التجريبية. 

مجمل المهارات  فيز أقوى ما يمكن تنمية مهارات التمي فيكان تأثير البرنامج  -
ً في الرياضيات، ثم  ً ابتكاريا ككل، يليه مهارة الفهم المتكامل للرياضيات، ثم تصميم منتجا

 امتالك الحد األقصى للمعرفة الرياضية، وأخيراً توظيف الرياضيات في الحياة اليومية.
 وبذلك يتم قبول الفرض الثاني من الدراسة الحالية.     
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 ة عن السؤال الثالث:اإلجاب .3
في تنمية  برنامج األنشطة التعليمية في الرياضياتما فعالية نص السؤال الثالث على:      

تمت اإلجابة عن هذا السؤال من  ؟عمانطلبة التعليم األساسي بسلطنة مهارات اإلبداع لدى 
 خالل التحقق من صحة الفرضين الثالث والرابع للدراسة الحالية، وهما:  

( بين متوسطات α  ≤0.01د فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى )توج -
 يدرجات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار اإلبداع ف

 الرياضيات لصالح طلبة المجموعة التجريبية.
تنمية  ي( فα  ≤0.01يسهم برنامج األنشطة بشكل مرتفع عند مستوى ) -

 طلبة المجموعة التجريبية.  لرياضيات لدىامهارات اإلبداع في 
 والجدول التالي يوضح ذلك:     

دللة الفروق بين متوسطي درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في : (2جدول )
 التطبيق البعدي لختبار اإلبداع في الرياضيات

 "ت" ع م ن المجموعة المهارة
الدللة 

(0.0١) 
2η 

حجم 
 التأثير

 مرتفع 0.76 0.003 8.91 2.40 8.17 35 تجريبية الطالقة

 1.67 3.14 36 ضابطة

 مرتفع 0.77 0.002 9.1 2.90 8.88 35 تجريبية األصالة

 2.00 2.93 36 ضابطة

 مرتفع 0.81 0.001 10.28 2.69 9.49 35 تجريبية المرونة

 2.14 2.86 36 ضابطة

الحساسية 
 للمشكالت

 مرتفع 0.84 0.001 11.5 1.99 7.54 35 تجريبية

 1.34 2.36 36 ضابطة

 مرتفع 0.87 0.000 13.55 7.71 34.15 36 تجريبية الختبار ككل

 4.50 11.29 36 ضابطة

 :يما يليتضح من الجدول السابق         
ارتفاع متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية عن طلبة المجموعة الضابطة  -
 ة من مهارات اإلبداع في الرياضيات كل على حدة ومجمل المهارات ككل.كل مهار في

مستويات الداللة اإلحصائية الختبار )ت( عند كل مهارة من مهارات اإلبداع  -
(، مما يشير إلى وجود فروق 0.01في الرياضيات وعند مجمل المهارات ككل أقل من )

ت درجات طلبة المجموعتين ( بين متوسطاα  ≤0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى )
الرياضيات عند كل مهارة على  فيالتجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار اإلبداع 

حدة وفي االختبار ككل لصالح طلبة المجموعة التجريبية. أي أن برنامج األنشطة أدى إلى 
بية بشكل دال تنمية جميع مهارات اإلبداع في الرياضيات لدى أفراد عينة الدراسة التجري

 إحصائياً. لذا يتم قبول الفرض الثالث من الدراسة الحالية.
قيم تشير إلى  وهي(، 0.87 - 0.76( تراوحت ما بين )2ηقيم مربع إيتا ) -

تنمية مهارات اإلبداع في لدى طلبة المجموعة  فيوجود تأثير مرتفع لبرنامج األنشطة 
 التجريبية. 

 فيات اإلبداع في الرياضيات أقوى ما يمكن تنمية مهار فيكان تأثير البرنامج  -
مجمل المهارات ككل، يليه مهارة الحساسية للمشكالت، ثم المرونة، ثم األصالة، وأخيراً 

 الطالقة.
 وبذلك يتم قبول الفرض الرابع من الدراسة الحالية.     

 مناقشة النتائج: 
 :يما يلتعزى النتائج السابقة لتلك الدراسة إلى 
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ب لمعرفته ومعلوماته بنفسه خالل مشاركته في العديد من األنشطة بناء الطال -
اإلثرائية التي تخاطب ذكاءاته المختلفة تجعل تعلمه ذات معنى وقائم على الفهم لديه، مما 

ذهنه، وربطها بغيرها من المعلومات األخرى، وتوظيفها  فييؤدى إلى ترسيخ المعلومات 
 في حياته اليومية.

على أنشطة إثرائية متنوعة تغطى كافة مهارات التميز اشتمال البرنامج  -
واإلبداع وتخاطب الذكاءات المختلفة ساعد الطلبة على بذل مزيد من الجهد في فهم 

 واستيعاب جوانب التعلم المختلفة، ومن ثم تنمية مهارات التميز واإلبداع المختلفة.
ة البرنامج أدى تقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة تعاونية خالل تنفيذ أنشط -

مناسب ساعد على الفهم واالحتفاظ بالمعلومات لديهم، وتطبيق ما  تعليميإلى توفير جو 
مواقف أخرى جديدة وتحليلها وتركيبها مع بعضها وأخيراً  فياكتسبوه من هذه المعلومات 

 تقويمها.
اشتمال كل درس من دروس البرنامج على إحدى أو بعض مهارات التميز  -

ذلك األنشطة اإلثرائية المتعلقة بالذكاءات المختلفة ساعد الطلبة على اتقان واإلبداع، وك
للبرنامج بشكل متكامل، حيث تكاملت تلك األنشطة مع بعضها البعض  العلميالمحتوى 

تنمية جانب من جوانب التميز واإلبداع، وهذا ما يفسر أن البرنامج  فيفساهمت كل منها 
 ارات التميز واإلبداع ككل عن المهارات منفصلة.تنمية مه فيكان له أقوى تأثير 

تقديم التغذية الرجعية الفورية للطلبة خالل استخدام هذا البرنامج أتاح للمعلم  -
اكتشاف نقاط ضعفهم فتم عالجها أوالً بأول، ونقاط قوتهم فتم تدعيمها، كما ساعد تعزيزهم 

ً على على إثارة حماسهم ودفعهم إلى المشاركة المستمرة طوال ال درس، فانعكس إيجابا
 مهارات التميز واإلبداع لديهم.

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج العديد من الدراسات التي أكدت على فعالية      
الطرائق واالستراتيجيات والمداخل األخرى القائمة على فلسفة التعلم النشط في تنمية التميز 

(، 2012التعليم في البيئة العربية، مثل: )السيد،  واإلبداع في الرياضيات بمختلف مراحل
(. وكذلك تتفق مع نتائج العديد من الدراسات التي أكدت 2018(، )السعيد، 2015)القحطاني، 

على فعالية المداخل واالستراتيجيات القائمة على برنامج اإلثراء الوسيلي ونظرية جاردنر 
ختلف مراحل التعليم في البيئة العربية، مثل: للذكاءات المتعددة في تنمية متغيرات أخرى بم

 (. 2011(، )موافي، 2010(، )السيد، 2007)المقبالي، 

 
 توصيات ومقترحات الدراسة

العمل على تطوير مناهج الرياضيات بشكل يتيح الفرصة لتنمية مهارات التميز  .1
 واإلبداع دون االقتصار على مستويات التفكير الدنيا.

صالحة لإلبداع، تتسم باإلثارة والتشجيع والبحث، وتسمح توفير بيئة تعليمية  .2
 .بتقبل اآلراء واألفكار المختلفة

تدريب معلمي الرياضيات على توظيف مداخل واستراتيجيات التعلم النشط من  .3
خالل توفير العديد من األنشطة اإلثرائية التي تخاطب الذكاءات المختلفة بشكل يتيح للطلبة 

 في العمل الجماعي والفردي وفقاً لميولهم وقدراتهم العقلية المختلفة.االعتماد على أنفسهم 
تدريب الطلبة على استخدام التفكير فى حياتهم العملية واستخدام أسئلة تعمل  .4

 على رفع مستوى التفكير لديهم مثل: ماذا لو..؟ هل يمكن أن..؟ ماذا يحدث إذا..؟.
استخدام مداخل واستراتيجيات إجراء دراسات مماثله للدراسة الحالية تتناول  .5

أخرى قائمة على فلسفة التعلم النشط لتنمية جوانب ومتغيرات أخرى لدى الطلبة بمختلف 
 مراحل التعليم.
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 مستوى مقروئية محتوى كتاب الرياضيات بالصف الثاني البتدائي
 

 الحدود الشماليةتعليم  -أ. بندر بن محمد العتيبي
 

 مستخلص:ال
الثاني  بالصف الرياضيات مستوى مقروئية محتوى كتاب على التعرف إلى الدراسة هدفت   

. لكتاب 2016/2017 الدراسي العام االبتدائي، ودراسة أثر متغير اختالف الجنس، خالل
في مدارس المرحلة االبتدائية في مدينة عرعر بالمملكة العربية  2016/2017الرياضيات الطبعة 

 السعودية.
ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد اختبار الفهم القرائي، واختبار قراءة الصور، وتم    

الثاني االبتدائي في طالبة بالصف  183طالبًا و 194تطبيقهما على عينة عشوائية مكونة من 
مدينة عرعر، وتم اتخاذ معياٍر مكوٍن من ثالثة مستويات متدرجة هي: المستوى المرتفع 

االختبار، والمستوى  في ٪75من  بأكثر تقدر درجة على الطالب للمقروئية؛ ويتحدد بحصول
في االختبار،  ٪75إلى  ٪50المتوسط للمقروئية؛ ويتحدد بحصول الطالب على درجة من 

 .٪50المستوى المنخفض للمقروئية؛ ويتحدد بحصول الطالب على درجة أقل من و
مقروئية النصوص في كتاب  مستوى أن وخلصت نتائج الدراسة بعد جمع البيانات إلى   

مقروئية نصوص الكتاب تقع في  أن ، أي٪59.25بلغ  قد بالصف الثاني االبتدائي الرياضيات
، أي أن مستوى مقروئية ٪73.08وئية الصور في الكتاب المستوى المتوسط، وبلغ مستوى مقر

الصور يقع في المستوى المتوسط أيًضا، كما توصلت النتائج إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة 
 إحصائية بين الجنسين. 

وفي ضوء ذلك أوصت الدراسة بتوعية معلمي الرياضيات بأهمية تعليم الطالب في    
الرياضيات، وتدريبهم على ذلك، وبأهمية الصور وتدريب الطالب المراحل األولية قراءة لغة 

على قراءتها، وعقد دورات تدريبية للمعلمين للتدريب على استراتيجيات قراءة الصور، 
 وضرورة تفعيلها أثناء التدريس؛ ألهميتها في التدريب على قراءة لغة الرياضيات.

 
 ثاني االبتدائي.مقروئية، كتب الرياضيات، ال الكلمات المفتاحية:
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The level of the readability of the content of the 
second-grade mathematics textbook 

Bandar Mohammed Al Otaibi- Education of Northern border  

 
Abstract: The purpose of this study is to evaluate the readability 

level of the second-grade mathematics textbook 2016/2017 for the 
school year 2016/2017 in Arar city; in particular focussing on 
weather gender affects the readability level. We designed a test to 
measure the readability of texts, symbols, and pictures in the 
second-grade mathematics textbook. (377) second grade students 
were selected from Arar city schools (194 males, and 183 females). 
The readability level is categorized into three levels; high level of 
readability <75٪, moderate level of readability (50٪-74٪), and low 
level of readability >50٪. The study results denoted a level of the 
readability 59.25٪ of the second-grade mathematics book. In other 
words, the readability of the book was in the medium level. The 
readability of pictures in the book was 73.08٪, meaning it was also 
in the medium but closer to high level. However, there was no 
significant differences between males and females.This study 
recommended that teacher of mathematics should be oriented 
about the significance of teaching students how to read the 
mathematics textbook and give them enough chance to practice 
reading the materials in the book. Moreover, holding workshops for 
the mathematics teachers is important in order to optimize their 
skills in teaching and eventually improve student’s readability of 
the book and understand the contents. 

 

Keywords: Readability, mathematics textbook, the second-grade. 
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 مقدمة
 منظم للمنهج، ومرجع ترجمة أداة فهو المنهج، أهداف وسائل تحقيق من المدرسي الكتاب   

 المالئمة، واألنشطة التدريس وطرق درسه، أهداف واختيار تحديد في للمعلم للمعرفة ومساعد
ً  المناسبة، التقويم وأساليب الالزمة،  المدرسي جزٌء أساسٌي ومهٌم من الكتاب فإن لذلك ووفقا
علمية،  مواصفات مستمرة، وفق بصورة استثماره، وتطويره يجب لذا المدرسي؛ المنهج

 (.17، ص2009عالية )الشهري،  وتربوية، وفنية
( بأنه ال بدَّ من القيام بعملية تطوير الكتاب المدرسي بصورة 9، ص2005ويؤكد الوكيل )   

 إعداد جيل المستقبل.مستمرة، بما يتناسب مع متطلبات العصر، لإلسهام في بناء و
وعملية التطوير دائًما ما تكون عملية تغيير إلى األفضل، وليست مجرد التغيير فقط، وهي    

ما يسعى له القائمون على التعليم في شتى أنحاء العالم، ولكي تتمَّ هذه العملية بصورة صحيحة 
عتمد على أسس علمية ودراسات ال بدَّ أن تسبقها وتسايرها وتستمرَّ معها عملية التقويم، والتي ت

 متخصصة.
عملية -( 4، ص2012كما ترى بايونس )-وتعدُّ عملية تحليل وتقويم الكتب المدرسية   

تشخيصية عالجية، وعملية تحسين لمستوى الكتب من خالل الحذف، واإلضافة، والتعديل، وهي 
وتوضح ما تحتاجه من  ما يؤدي إلى التطوير، وهي ما تفيد وتساعد في تحسين عملية التدريس،

 وسائل وأنشطة وتقويم، كما تؤدي إلى توضيح األهداف ومجاالتها المختلفة ومصادر اشتقاقها.
ويعتمد الكتاب المدرسي في تقديمه على اللغة اللفظية، واللغة غير اللفظية المتمثلة في    

 قديًما اإلنسان دىل المعرفة على الحصول أدوات إحدى الصور، فكما أن القراءة للغة اللفظية
وحديثًا، وهي الوسيلة التي يتم من خاللها الحصول على المعلومات، وتنقل عن طريقها األفكار، 

أول ما تقع عليه عين المتعلم، وتساعد على تصور  فإن قراءة الصورة ال تقلُّ أهمية عنها، فهي
األفكار المركبة  المحتوى تصوًرا صحيًحا، وتُسهم في فهم كثير من المعلومات، واستيعاب

 (.3، ص2012والحقائق التي قد يصعب فهمها من خالل الكلمات )المقبل، 
وعند تأمل اعتماد الكتاب المدرسي على الصور في تقديم المادة العلمية، يالحظ أن هذا    

االعتماد يكون بشكل أكبر في الكتب الخاصة لتعليم طالب الصفوف األولية في المرحلة 
( ذلك إلى أن الطالب في هذه المرحلة لم يتمكنوا بعد من قراءة 1996رجع البنا )االبتدائية، وأ

بعض المصطلحات والرموز العلمية، وكتابتها، وأنهم يستطيعون حلَّ األسئلة المصحوبة 
بالرسومات، ولكنهم ال يستطيعون حل األسئلة اللفظية، وهذا راجع إلى صعوبة قراءة السؤال، 

 اللفظية والرموز العلمية. وعدم فهم بعض الكلمات
( وجوب االهتمام في تقويم استخدام الصور في 2007ومن جهة أخرى تؤكد دراسة الفرا )   

العملية التربوية التعليمية، والوقوف على جوانب القوة والضعف فيها، ومعرفة المعايير واألسس 
التربوية، والثقافية، لوضعها في الكتب المدرسية المقررة، وتوافقها مع متطلبات الفلسفة 

واالجتماعية، وطبيعة المعرفة المعاصرة، ولعل من أهم تلك المعايير هو التعرف على مستوى 
المقروئية، والتي تشير إلى التجانس بين القارئ والمادة المقروءة، ومعرفة مدى سهولة أو 

 صعوبة المادة المقروءة في مستوى عمري معين.
ر الحكم على مناسبة النصوص العلمية الموجودة في الكتب وتساعد المقروئية في إصدا   

المدرسية، من حيث مستوى السهولة، والصعوبة، ومناسبتها لمستوى الطالب، واستيعاب 
( في مصر التي أظهرت نتائجها أن مستوى 2009محتوى تلك النصوص، مثل دراسة اللبودي )

عالقة قوية مؤثرة في فهم العينة المقروئية للنصوص صعبة على مستوى الطالب، وإلى وجود 
( في الطائف التي أظهرت أن مستوى 2011للنصوص المقررة عليهم، ودراسة البردي )

 مقروئية الكتاب يقع في المستوى التعليمي للتالميذ.
 التعليمية، إال أن العملية في التوضيحية أهمية مقروئية الصور والرسوم من الرغم وعلى   
 العربية البحوث تناولتها التي الدراسات ركزت التربوي، حيث لها بالبحثفي تناو قصوًرا هناك

(، ودراسة العوفي 2014مقروئية الكتب اللفظية، مثل دراسة عيسى ) على بحث مستويات
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 من قلة هذه المستويات، وهناك تدني في أثرت التي العوامل معرفة في التعمق (، دون2014)
والرسوم التوضيحية، مثل  تمت بدراسة مقروئية الصورالعوامل، واه تلك تناولت األبحاث

 غالبًا ال تتناول إال رسوًما توضيحية أنها ( إال2012(، ودراسة درويش )2011دراسة الشنطي )
 محددة.
ف على العوامل المؤثرة     ومن هنا جاءت الحاجة إلى الدارسات التي تحاول التعمق والتعرُّ

المقررة للمواد المختلفة؛ حيث تهتم بمعرفة مستوى  في مستوى مقروئية الكتب المدرسية
مقروئية محتوى الكتب، متمثاًل في مستوى مقروئية الصور، إضافة إلى مستوى مقروئية 

 النصوص والرموز.

 الدراسة مشكلة
ه نحو التطوير التربوي المنشود في تطوير تأليف الكتب المدرسية، في     في ضوء التوجُّ

ودية؛ تسعى وزارة التعليم إلى جعل التعليم مواكبًا لمستجدات الحياة في هذا المملكة العربية السع
العالم، وإلى الرقي في كتبها الدراسية إلى أعلى مستويات الجودة، لتحقيق أفضل النتاجات 

 (.148، ص2013المرغوب فيها من التالميذ )الثقفي، 
ا في عملية التطوير الجيد؛ وتمثل مواصفات كتاب الرياضيات المدرسي محوًرا أساسي     

ر عليهم، من حيث المفاهيم  لذلك ال بدَّ أن تكون مواصفاته مناسبة لمستويات التالميذ المقرَّ
والمصطلحات، والتنوع، والوضوح والترابط، والتسلسل في المادة الواحدة، إضافة إلى تضمنه 

 (.14، ص2014قائمة بالمصطلحات غير المألوفة )عيسى، 
أحد أهم أنواع  تعد  ( أن عملية قياس مستويات المقروئية في الكتب 2012مود )ويضيف مح   

التقويم لتلك الكتب، وتكمن أهميتها في معرفة مدى مناسبة هذه الكتب لمستويات التالميذ القرائية 
وخبراتهم السابقة، ومن خاللها يتم التعرف على أهم المؤثرات في تحصيل التالميذ وقدراتهم 

 شكالت.على حل الم
وألن مادة الرياضيات تعتمد على التجريد، وتختلف قراءتها عن قراءة الكثير من المواد    

األخرى، حيث تتطلب الدقة والتركيز لفهم المصطلحات والرموز الرياضية، إضافة على فهم 
( أربعة مستويات لعملية 145، ص2013)في الثقفي،  Pichare Earleاللغة اللفظية؛ فقد حدد 

ة الرياضيات طبقًا لهرمية األنشطة السيكو لغوية، وهي إدراك الرموز، وتحديد المعاني قراء
اللفظية للرموز، وتحليل العالقات بين الرموز، وحل المسائل اللفظية، ولكي ينجح الطالب في 

 مستوى ما يجب أن يكون متمكنًا من المستوى السابق له.
بذل كل ِ جهدهم لتحفيز المتعلمين على القراءة،  لذا فإنه يجب على معدي المحتوى الدراسي   

وذلك من خالل االستعانة باألمثلة، والتطبيقات المشوقة، واستخدام الصور، والرسوم المحفزة، 
كأحد أهم العوامل المؤثرة في مستوى المقروئية، إضافة إلى مراعاة سهولة المفردات في 

 (.7، ص2011رحلة االبتدائية )الشنطي، الجملة، وخاصة لدى طالب الصفوف األولية في الم
وفي ضوء ذلك، فإنه عند محاولة التعرف على مستوى مقروئية اللغة اللفظية لكتب    

الرياضيات، فإنه يجب االهتمام بمقروئية اللغة غير اللفظية، وذلك من خالل التعرف على 
ر في مستوى مقروئية مستويات مقروئية الصور والرسوم التوضيحية في تلك الكتب، كونها تؤث

 محتواها مكتماًل.
وهذا ما دعا الباحث في هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على مستوى مقروئية محتوى    
 رياضيات بالصف الثاني االبتدائي.كتاب ال

 الدراسة أسئلة
 تسعى الدراسة لإلجابة عن التساؤل الرئيس اآلتي:   

 ت بالصف الثاني البتدائي؟س/ ما مستوى مقروئية محتوى كتاب الرياضيا
 ويتفرع منه األسئلة التالية:

السؤال األول/ ما مستوى مقروئية النصوص في كتاب الرياضيات بالصف الثاني االبتدائي 
 في ضوء أداء الطالب والطالبات؟
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السؤال الثاني/ ما مستوى مقروئية الصور في كتاب الرياضيات بالصف الثاني االبتدائي في 
 طالب والطالبات؟ضوء أداء ال

السؤال الثالث/ ما مدى اختالف مستويات مقروئية النصوص ومقروئية الصور وفق متغير 
 الجنس في كتاب الرياضيات بالصف الثاني االبتدائي؟

 الدراسة أهداف
تهدف الدراسة إلى التعرف على مستوى مقروئية محتوى كتاب الرياضيات بالصف الثاني    

 ل:االبتدائي، وذلك من خال

التعرف على مستوى مقروئية النصوص في ضوء أداء الطالب والطالبات  -
 الختبار الفهم )الفهم القرائي(.

التعرف على مستوى مقروئية الصور في ضوء أداء الطالب والطالبات  -
 الختبار الفهم )قراءة الصور(.

التعرف على مدى اختالف مستويات مقروئية النصوص ومقروئية الصور وفق  -
 جنس في كتاب الرياضيات بالصف الثاني االبتدائي؟متغير ال

 الدراسة أهمية
الحالية التي حاولت التعرف  الدراسات قلة إلى العلمية الدراسة أهمية ترجع -

الع -على مستوى مقروئية الصور مع مقروئية اللغة اللفظية في كتب الرياضيات  حسب اط ِ
 وتقويم تطوير مشروعات الوزارة في مع ، وإلى انسجامها-الباحث على الدراسات المنشورة

 (2017الدراسية لرفع كفاءة التعليم. )وزارة التعليم،  المناهج

القائمين على المناهج  الدراسة هذه تساعد فيؤمل أن العملية األهميةأما  -
والمؤلفين للكتب، وخاصةً كتب الرياضيات، على معرفة مستويات المقروئية، وأهميتها، 

ا تقدم لهم أساًسا موضوعي ا للحكم على مدى مالءمة النصوص، وأساليب قياسها، كم
 والرموز، والصور في الكتاب المدرسي لمستويات الطالب.

 الدراسة حدود
تقتصر الدراسة على قياس مقروئية محتوى كتاب الرياضيات بالصف  الموضوعية: الحدود

 الثاني االبتدائي في ضوء أداء الطالب والطالبات.
تاب الرياضيات المقرر للصف الثاني من الصفوف األولية في المرحلة وتم اختيار ك

االبتدائية؛ ألنه يعتمد على الصورة التي تؤثر في قراءة النص بشكل أكبر من كتاب الصف 
الثالث، وألن قدرات المتعلمين في الصف الثاني تتناسب مع اختبارات الفهم )االستيعاب( أكثر 

 من المتعلمين في الصف األول.
على  2016/2017طبقت الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام  الزمانية: الحدود

المقرر على طالب وطالبات الصف الثاني االبتدائي ( 2016/2017)كتاب الرياضيات، الطبعة 
 نفس العام. خالل

-ة تقتصر الدراسة على مدارس التعليم العام والخاص للمرحلة االبتدائي المكانية: الحدود
 في مدينة عرعر.-بنين، وبنات

 الدراسة مصطلحات
( بأنها: "مدى سهولة النص المكتوب 156، ص2007عرفها عصر ) مستوى المقروئية:

على القارئ من حيث: سهولة فهم القارئ إياه، وقابلية النص ألن يتعلمه القارئ من زوايا 
 متعددة مثل التنظيم، والتعزيز، والدافعية".

ً بأنها: "مدى فهم واستيعاب الطالب للنص أو الرمز أو الصورة ويعرفها الباحث  إجرائيا
 المقروءة وفقاً لدرجة أدائه في اختبار فهم المقروء".

( بأنها: "مدى فهم الطالب للنصوص 8، ص2014عرفتها العوفي )مقروئية النص: 
 مات".الرياضية وفقاً لدرجاته في اختبار )التتمة، الفهم، المفردات( وأحكام المعل
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ويعرفها الباحث إجرائيا بأنها: "قدرة الطالب على فهم النص أو الرمز الرياضي المكتوب، 
 وفقا لدرجة أدائه في اختبار فهم المقروء". 

( بأنها: "تمكن المتعلم من مالحظة وصف 9، ص2007عرفها الفرا ) مقروئية الصورة:
ستنتاج ما تحمله من مفاهيم محتوى الصورة أو الرسمة التوضيحية، وتفسير مضمونها، وا

وأفكار وقيم وعالقات ومعايير فنية أو جمالية، واستدعاء هذه المكونات وما يرتبط بها وتحويلها 
 إلى كالم منطوق أو مكتوب".

ويعرفها الباحث إجرائيا بأنها: "قدرة المتعلم على التعرف على الصورة أو الرسمة 
ويستطيع وصف مكوناتها، وتفسيرها، وربط أفكارها، التوضيحية التي يراها وفق اختبار الفهم، 

 وتحويلها إلى لغة لفظية".

 اإلطار النظري
 :المقروئية

المقروئية ليست مفهومها حديثًا مرتبًطا بالبحوث الحديثة، بل سبق االهتمام بها منذ القدم،    
لجهود قديمة  وإن ما يحدث في العصر الحديث من اهتمام ببحوث المقروئية، ما هو إال امتداد

 اهتمت بتحسين االتصال المكتوب بين الناس.
والتي تعني القدرة  Readabilityيكن موجوًدا منذ القدم، وإنما هي اجتهادات لترجمة كلمة    

ومدى تداول المصطلح بينهم،  -في الزمان، أو المكان –القرائية، اختلفت حسب المجتمعات 
ابقة في وصف القدرة على القراءة، فمنهم من ترجمها ولهذا تعددت المسميات في الدراسات الس

(، 2013إلى الفهم القرائي، أو القدرة على القراءة، أو مستويات القراءة كما في دراسة العتيبي )
(، 2012(، ودراسة درويش )2016ومنهم من ترجمها إلى االنقرائية، كما في دراسة أبو زكار )

(، 2013(، ودراسة الثقفي )2014دراسة عيسى ) ومنهم من ترجمها إلى مقروئية، كما في
 (.2010ودراسة الشلهوب وآخرين )

 نشأة المقروئية:
عند محاولته لوضع م 1921عام  Thorndikeبدأ ظهور المقروئية على يد ثورندايك    

قائمة المفردات، وكانت الفكرة أن الكلمات األكثر انتشاًرا لدى العامة، غالبا ما تكون األكثر 
 ة للقارئ.سهول
 ( إلى أن الدراسات النظرية عن المقروئية بدأت في832، ص2009ويشير أبو زهرة )   

القراءة  معرفة كانت الماضي، عندما القرن من األربعينيات في األمريكية المتحدة الواليات
 مكتوبة وثائق توزيع إلى الحكومة احتاجت عندما منخفضة، وكذلك تزال ال الناس لعامة والكتابة
الطب، والقانون، واألحوال، وذلك حين ظهور معادالت المقروئية،  مجاالت في تعقيًدا أكثر

حيث وضعت أولى المعادالت الخاصة بقياس المقروئية، وبالرغم من ظهور المقروئية المبكر 
 (.2008إال أن الدراسات التي تبحثها لم تنتشر إال في الستينيات، وهذا ما أكدته دراسة غليون )

( أنه بالرغم من قلة البحوث العربية في مجال 24، ص2005ويضيف الرشيدي )   
أول الدراسات العربية في م 1948المقروئية، إال أنها جاءت مبكرة، وكانت دراسة لطفي في عام 

مجال المقروئية، وتوصل فيها إلى بعض العوامل التي تؤدي إلى صعوبة المادة المقروءة، ثم 
التي تعرض فيها إلى عوامل المقروئية، وأشار إلى أن صعوبة م 1957 دراسة الشافعي في عام

التي توصل م 1982مادة القراءة تعود إلى العوامل التي حددها لطفي، ثم دراسة بادي في عام 
من خاللها إلى العديد من العوامل اللغوية التي تجعل المادة صعبة القراءة، ودراسة الحوري في 

حول اختيار كتاب القراءة ذي الموضوع الواحد، ودراسة خاطر التي أجرتها م 1983عام 
حيث قدما فيها أول قائمة عربية شاملة للعوامل الشائعة في المقروئية م 1983وشحاتة في عام 

 للمراحل التعليمية الثالثة.
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 :المقروئية مفهوم
 مدى على واضحة داللة ( إلى أن المقروئية مصطلح يدل29، ص2014تشير آل رقيب )   

ورسوم،  نصوص، وأشكال من محتواها المقروءة، واستيعاب المادة سهولة، وصعوبة
الكتب التربوية،  من العديد في التربويين علمية، ومفاهيم، وهو ما يتَّفق عليه معظم ومصطلحات

 الختالف به؛ نظًرا األخذ يمكن للمقروئية جامع تعريف يوجد ال والدراسات واألبحاث؛ ولذلك
وطريقة تناولهم للمقروئية، إال أن هذا ال يعني التقليل من المحاوالت الجيدة  حثينرأي البا

 لتعريف المقروئية، ونذكر منها:

 لكي تم إعدادها القراءة من لقطعة بأنها: "وصف Davisonتعريف دافيسون   -
ار وأفك معانٍ  من عليه اشتملت ما يفهمها، ويفهم أن استطاع مسبقًا، فإن محدد قارئ يقرأها

 الصياغة مستوى كان إذا إال المقروئية جيدة تكون جيدة، وال مقروئيتها إن قيل ومعلومات
 على تعتمد المقروئية، مما يعني أن المقروئية قدرته مستوى في يقدم للقارئ فيها اللغوية

القرائية" )آل رقيب،  اللغوية القدرة المقروءة، ومستوى للمادة الصياغة أمرين، هما: مستوى
2014.) 

 وفهم استيعاب يمث ِل الذي ( بأنها: "المستوى524، ص2003وتعريف الناجي ) -
 قبل من الصحيحة االسترجاعات بمستوى مكتوب، وتقاس نثري ما، لنص صف في الطالب

 ."التتمة اختبار وفي من النص المحذوفة الطالب، للكلمات

 :المقروئية في المؤثرة العوامل
فهم النص أو المادة  ي مستوى مقروئية النص؛ وذلك ألن عمليةتتعدد العوامل التي تؤثر ف   

المقروءة واستيعابها عملية مركبة تتطلب التفاعل بين كل من القارئ، والمادة المقروءة غير أن 
(، وهو التقسيم 2013بعض الدراسات تضيف تأثير العوامل الخارجية، مثل دراسة العتيبي )

وجهة النظر البنائية التي ترى أن فهم القراءة يتكون من الذي يتفق معه الباحث؛ كونه يعكس 
 تفاعل حركي بين ثالثة عناصر، وهي )القارئ والنص والسياق(، وهو كاآلتي:

: العوامل التي  :بالقارئ تتعلَّق أولا
 تجاهله، حيث يمكن ال أمر المقروءة للمادة مقروئيتهم درجة في القراء بين التفاوت إن   
في مستوياتهم العقلية واللغوية، ودافعيتهم نحو القراءة، كما يختلفون في  راءهؤالء الق يختلف

السابقة عن  المناطق الجغرافية وفي البيئة المعيشية، وتختلف المقروئية باختالف خبرات القارئ
 موضوع ما.

 اكبيرً  دوًرا واالنفعالية تلعب المزاجية ( أن الحالة263، ص2001ويشير نجم وأبو السعيد )   
 في ملحوًظا تقدًما يحرز ال انفعالي باستقرار يتمتع ال الذي المقروئية، فالقارئ على التأثير في

 القراءة.
 :بالمقروء تتعلق ثانياا: العوامل التي

 وهي جميع العوامل التي تؤثر في المقروئية المرتبطة بالنص، وتنقسم إلى:
 :وتنظيمه بالمحتوى تتعلق ( عوامل1
  :لمفرداتبا يتعلق فيما أ.
فها أبو زهرة )    نها اللغة التي تقدم 2009يُعر ِ ( بأنها: "مجموعة من المتغيرات التي تتضمَّ

من خاللها المادة القرائية للطالب، وهذا العامل يعد أساس المقروئية، حيث يتعلق بمستويات 
 الصعوبة والسهولة للمادة المكتوبة".

تمث ِل أهم الصعوبات التي الطالب،  لجديدةا ( أن المفردات2007صليط ) أبو ويضيف   
 المفردات عدد قلت المقروء، وأنه كلما النص وبين بينهم لهم اإلحباط، وهي سبب الفجوة وتسبب

 وأكبر. أسهل الفهم الجديدة كان
 :المقروءة المادة بمحتوى يتعلق فيما ب.
 ( تنظيم المادة المقروءة:2
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 رة أكثر تنظيًما للمعلومات.وتقوم فكرته على إعادة كتابة النص بصو
 ( درجة تعقيد البناء اللغوي: 3

وتقوم فكرتها على أنه لكي يفهم معنى الجملة يحتاج القارئ إلى معرفة أكثر من معنى 
للكلمات التي تكون البناء اللغوي العامة، وليست فقط من خالل األفكار والمعلومات والمفاهيم 

 الموجودة بالنص.
 ( عرض األفكار:4
 يها يجب مراعاة السهولة والدقة والتنظيم في تقديم الجملة، وعرض أفكار الموضوع.وف
 :باإلخراج تتعلق ( عوامل5
المادة  طباعة أن من عوامل مقروئية النص؛ Davisودافيس  Irwinإروين  من كل يذكر   

 واألسطر، ونوعية الكلمات بين األسطر، والمسافات وطول الحروف المقروءة، مثل: حجم
 وشيوعها، وتنظيم الكلمات طول للنصوص، وكذلك الموضحة الورق، والصور واألشكال

 (.33، ص2014المطروحة )آل رقيب،  األفكار
( األلوان والطباعة؛ كونها من أهم عناصر التشويق 2010وتضيف الشلهوب وآخرين )  

 الخطوط المائلة.خاصة لألطفال في المراحل الدنيا، باإلضافة إلى استخدام الحروف الكبيرة و
 :الخارجية ثالثاا: العوامل

 الخارجية، مثل: كمية بالعوامل تتأثر أن المقروئية ( إلى181، ص2011هللا ) يشير حبيب   
 المحيط، إضافة إلى هدوء المكان الذي تتم فيه القراءة. الجو حرارة الضوء، ودرجة

 

المقروئية،  حول ي أجريتالسابقة الت والدراسات األبحاث تشير :المقروئية قياس طرق

ِر أو المؤلف الباحث أو طرقًا متعددة يستطيع من خاللها هناك أن إلى  الدراسية المناهج مطو 
 :الطرق هذه أهم للطالب، ومن المقدمة التعليمية المادة قياس مقروئية

 آراء المحكمين -١
 من عدد على ةكبير درجة هذه الطريقة من أقدم طرق قياس المقروئية، وتعتمد إلى دوتع   
المقروءة، حيث تتباين اآلراء تبعًا لما  على المادة الحكم المحكم، حين ذهن في الحاضرة المعايير

في  الكبير والنظرة الشمولية، ونظًرا للتفاوت والممارسة اكتسبوه من مبادئ، واختالف التجربة
ى عدد كبير من الخبرات والتجارب فإنها تعطي نتائج متكاملة نسبي ا، إذا ما عرضت عل

 (.18، ص2002المحكمين )سليمان، 
 أوجها تقيس الطرق أهمية كبرى؛ "كونها لهذه أن (834، ص2009زهرة ) ويرى أبو   
 كونها إلى واالنفعاالت، إضافة مثل: العواطف المعادالت؛ أو االختبارات قياسها بواسطة يصعب
 معقدة". حسابات أو إلى درجات تحتاج التطبيق، وال سهلة
وبالرغم من سهولة إجراء هذه الطريقة، وعدم حاجتها إلى وقت كبير، وبالرغم من    

انتشارها منذ القدم، إال أنها هوجمت من بعض الباحثين الذين اعتبروها ذاتية النتائج، إضافة إلى 
 التباين في أحكام المحكمين، وضعف فاعلية المعايير.

 :معادلت المقروئية -2
المقروئية إلى عشرينيات القرن العشرين في الواليات المتحدة يعود ظهور معادالت    

األول في مجاله، وقد جاء بعد  The Teacher’s World Bookاألمريكية، ويعد كتاب ثورانديك 
األمريكية، هل علينا تدريس العلوم ونظرياته  صيحات من مدرسي العلوم في المدارس

 Bertha Livelyهر بعد كتاب ثورندايك دراسة ومعادالته أم مصطلحات اللغة اإلنجليزية؟ وظ
 (.44ص، 2014م )العوفي، 1923في عام 
فها    الكلمات  عدد حساب على قائمة بأنها: "معادالت (Wellington,1994ويلينجتون ) ويُعر ِ
 المتحصل النتيجة مقارنة يتم ذلك المستخدمة، وبعد المعادلة تطبيق ثم النص، ومن في والجمل
 حسابه تم الدراسية، والذي المرحلة أو للصف المناسب المقروئية معادلة بمستوىال من عليها

  النص". مقروئية لتحديد المستخدمة البياني للمعادلة بالرسم النتيجة مطابقة مسبقًا، أو
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 اختبارات الفهم )الستيعاب(: -3
ة في قياس ( إلى أن اختبارات الفهم )االستيعاب( من الطرق األساسي2002تشير سليمان )   

 من واألجوبة، واالختيار كاألسئلة لالختبار وسائل عدة مقروئية المادة التعليمية، وتتضمَّن
للنص، وهي األنسب لقياس  القارئ لفهم قياس بالفعل هو اختبار الفهم القرائي يسمى متعدد، وما

يعتمد على مستويات الطالب في المراحل األولية؛ ألن الكتاب المدرسي في هذه المرحلة، ال 
اللغة اللفظية التي تساعد على استخدام األدوات األخرى، مثل اختبارات التتمة، أو األنشطة 

 الموجهة المرتبطة بالنص.

 :اختبار التتمة -4
أصوله إلى  المقروئية، وترجع قياس في استخداًما األنواع أشهر من النوع هذا ويعد   

 شكل إال هي ما اللغة أن ترى الجشطالت، والتي دعن اإلدراك النظرية السلوكية، وترتبط بقوانين
 نواقص من جزئيات في يكون قد ما المكتمل، رغم في شكلها بتصورها اإلنسان يدركه أن يمكن
 (.266، ص2001ثغرات )نجم وأبو السعيد،  أو

ر هذا األسلوب من االختبارات في خمسينيات القرن  Taylorتايلور  يعد  و    أول من طوَّ
حيث اعتبره أداة ثابتة في قياس المقروئية، وقد أدى ذلك إلى جعل اختبار التتمة العشرين، 

ع  منافًسا قويًا الختبارات الفهم في قياس المقروئية، حيث يتميَّز بكل ما تميَّز به من ثبات وتنوُّ
 (.2016وموضوعية )أبو عمشة، 

 ستجابات الحرة بأن يكتبوتتعدَّد أشكال اختبار التتمة، فمنها اختبارات تعتمد على اال   
المعنى، ومنها يعتمد على االستجابات المقيدة بأن  في مع السياق ومتفقًا مناسبًا يراه ما التلميذ

يختار التلميذ يوضع أمامه مجموعة من الكلمات المحذوفة في أعلى النص، ويطلب منه وضع 
 (.54، ص2006والشعيبي، الكلمة المناسبة في الفراغات إلكمال النصوص التي أمامه )طعيمه 

ويتميَّز هذا االختبار بسهولة بنائه، وتطبيقه، وتصحيحه، وتحليل نتائجه، وتفسيرها،    
وبالمرونة في إعداد نماذج متعددة من االختبار للنص ِ الواحد، عن طريق تغيير الكلمات 

 المحذوفة، ويقلل من فرص التخمين، إضافة إلى تميزه في الصدق والثبات.
ذا ما أدى إلى نجاحه في كثير من لغات العالم، وساعد على انتشاره وكثرة اعتماد وه   

 الدراسات عليه كأداة لقياس المقروئية. 
 األنشطة الموجهة المرتبطة بالنص: -5

وتشجع هذه الطريقة على القراءة الفعالة داخل الصف الدراسي، وهناك عدة أنواع منها،    
 (:101، ص2008ة، أهمها )غليون، يمكن استخدامها لقياس المقروئي

التتابع: وفيه يقوم المعلم بتجزئة النص إلى مجموعة من الجمل أو العبارات،  -
ويطلب من الطالب ترتيبها بطريقة صحيحة، تؤدي معنى متكاماًل صحيًحا من الناحية 

 العلمية.

وضع عالمة على النص: وفيها يطلب من الطالب وضع عالمة معينة، أو  -
 ما له معنى داخل النص، مثل تحديد مفهوم رياضي أو عملية حسابية معينة.تحديد شيء 

إعادة بناء النص: وفي هذا النوع يقدم للطالب النص، ويطلب منهم تحويله إلى  -
صورة أخرى، ويوجد عدة أشكال إلعادة تركيب النص، منها: إعادة كتابة النص بأسلوب 

لى رسوم أو أشكال رياضية، وضع الطالب، تحويل النص إلى جداول، تحويل النص إ
 البيانات على الرسوم من خالل الحصول على تلك البيانات من النص.

 الصور والرسوم في العملية التعليمية:
البصرية، وهي مكون أساسي وضروري في جميع  الوسائل تعدُّ الصور والرسوم من أهم   

ا أقل واقعية وتمثياًل في تعبيرها الكتب المدرسية، وإن كانت الخبرات التي تكتسب من خاللهم
عن الواقع المحسوس؛ لخلوها من الصوت والحركة، إال أن لهما مزايا وفوائد عديدة تساعد على 

 تحقيق أهداف تربوية وتعليمية.
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المفاهيم  إدراك على المتعلم تساعد البصرية المعينات أن (37، ص2011الشنطي ) وترى   
في  اللفظي التعلم من فاعلية أكثر تعلم للتعلم، وتحقق اهتمامه تفكيره، وتثير المجردة، وتنمي

 وملكاته اللغوية المتعلم قدرات الصورة محتوى كثيرة، خاصة إذا راعى تعليمية قضايا
 والنفسية. والمعرفية

 :العوامل المؤثرة في قراءة الصور
لمرتبطة بقراءة إن قراءة الصورة عملية تتوقَّف على مجموعة من العوامل والمتغيرات ا   

دة؛ ألن  الصورة؛ ألنها عملية مركبة تشمل العديد من العمليات العقلية، كما أن لها مستويات متعد ِ
عملية قراءة الصور ما هي إال عملية فك رموز الرسالة، وصواًل لمعنى، وتشمل عملية فك 

 (.2004الرموز خطوتين مهمتين، هما: التمايز والتفسير )الحصري، 
مستوى مقروئية الصورة من تلميذ إلى آخر، ويرجع ذلك إلى عوامل متعددة،  ويختلف   

 (:148، ص2012يذكر منها عبد النبي )
 االنتباه: وهي الحركة األولى أو الخطوة األولى في عملية القراءة. .1
الدافعية: وهي درجة التحفيز التي تقابل بها رؤية الصورة، وبالتالي على معدي  .2

ور التي تشبع رغبات التالميذ، والتي تختلف بحسب الميول والتنشئة المناهج انتقاء الص
 االجتماعية.

 الخبرة السابقة: تختلف من تلميذ إلى آخر، وترتبط بالمستوى الفكري والثقافي. .3

 مستويات قراءة الصور والرسوم:
 توجد عدَّة تصورات لمستويات قراءة الصورة والرسوم، فمنهم من يشير إلى وجود ثالثة   

مستويات لقراءة الصورة، تبدأ بمستوى العد، وهو المستوى الذي يرى فيه المتعلم الصورة، فيعد 
محتوياتها، ثم مستوى الوصف، وهو المستوى الذي يصف فيه المتعلم عناصر الصورة، مبينًا 
مالمح أجزائها وصفاتها، وتنتهي بالتفسير، وهو المستوى الذي يقوم فيه المتعلم بإيجاد عالقة 
بين عناصر الصورة، فيربطها معًا في مفهوم ما، وقد يصل إليه بعض األطفال قبل دخول 

 (.2004المدرسة )الحصري، 
د هنش     خمسة مستويات لقراءة الصورة، تبدأ  (Heninich, et al, 1982, p67)ويُحد ِ

بمستوى التعرف بمعنى عد ِ عناصر الصورة، ثم مستوى الوصف، وهو تقديم وصف لوضع 
اصر الصورة، ثم مستوى التحليل، وهو استخدام الخبرة في تفسير الصورة، ثم مستوى عن

اإلبداع، وهو توظيف عناصر الصورة، وتنتهي بمستوى التركيب، وهو كتابة تقرير عن 
 الصورة.
( تصوًرا لمستوى قراءة الصور مكونًا من أحد عشر 40، ص2004ويقترح الحصري )   

تدعاء غير اللفظي، واالستدعاء اللفظي، والوصف، والمقارنة، مستوى، وهي: التعرف، واالس
 والتصنيف، والترتيب، واالستخدام المباشر للعالقات، والتفسير، والتنبؤ، وحل المشكلة.

ويرى الباحث أنه بالرغم من تعدُّد التصورات السابقة، إال أن القراءة البصرية تبدأ    
أن هذه المستويات الثالثة هي المتفق عليها في أغلب بالتعرف، ثم الوصف، وتنتهي بالتفسير، و

الدراسات التي تهتم بقراءة الصور، غير أن البعض يسمى العدَّ بداًل من التعرف، ويسمى 
 الترجمة أو التحويل بداًل من الوصف.

 الدراسات السابقة
 ( إلى تحديد مستوى مقروئية كتاب الرياضيات للصف األول2014سعت دراسة عيسى )   

المتوسط )الفصل الدراسي الثاني(، وعالقتها بمستوى تحصيل الطالبات في مدينة الرياض، 
واتبعت الدارسة المنهج الوصفي االرتباطي، استخدمت فيها الباحثة أداة اختبار التتمة لقياس 
مستوى المقروئية، واختبار تحصيلي لقياس مستوى تحصيل الطالبات، على عينة من الطالبات 

الرياض تم اختيارهن بالطريقة العشوائية البسيطة، وأظهرت النتائج وقوع غالبية  في مدينة
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الطالبات في المستوى المستقل، ووجود عالقة ارتباطية ضعيفة بين متوسط أداء الطالبات في 
 اختبار التتمة، ومتوسط تحصيلهن في مادة الرياضيات.

ية كتب الرياضيات المطورة ( إلى قياس مستوى مقروئ2013وقصدت دراسة الثقفي )   
بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية، وتصنيف محتوى النصوص من حيث الصعوبة 
والسهولة، واتبعت الدراسة المنهجين الوصفي والتحليلي، استخدم فيها الباحث أداة اختبار التتمة 

ارهم بالطريقة العشوائية على عينة من طالب الصف الثاني المتوسط في مدينة الطائف، تم اختي
 البسيطة، وأظهرت النتائج تدني مستوى المقروئية، ووقوعها في المستوى اإلحباطي.

( إلى تحديد مستوى مقروئية كتب 2010بينما هدفت دراسة الشلهوب وآخرين )   
 الرياضيات المطورة للصفوف الثالثة العليا للمرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية،
ودراسة أثر متغير اختالف الجنس في مستوى مقروئية هذه الكتب، واتبعت الدراسة المنهج 
الوصفي التحليلي، استخدم فيها الباحثون أداة اختبار التتمة على عينة من الطالب والطالبات من 
أربع مناطق: الرياض وجدة والدمام وعسير، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، وأظهرت النتائج 
وقوع مستوى المقروئية في المستوى التعليمي، لجميع الكتب في الرابع والخامس والسادس، 

 (، على الترتيب.٪58.4(، )٪54.5(، )٪59.6بنسب بلغت )
( إلى التعرف على مستوى مقروئية الصور المتضمنة في 2012وسعت دراسة المقبل )   

توى ارتباط الصور بالنصوص محتوى كتاب العلوم للصف األول المتوسط، والكشف عن مس
المصاحبة لها في محافظة الخرج، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي، ومنهج تحليل المحتوى، 
استخدمت فيها الباحثة أداة اختبار االستيعاب لقياس مقروئية الصور، وبطاقة تحليل المحتوى، 

تائج تدني مستوى على عينة من الطالبات، تم اختيارها بالطريقة العشوائية، وأظهرت الن
، أما ارتباط الصور ٪59مقروئية الصور في كتاب العلوم للصف األول المتوسط، حيث بلغ 

بالنصوص المصاحبة لها فكانت العالقة متوسطة، وهناك تأثير الزدحام الصور وتعقيدها 
 وتشتتها وبعدها عن البساطة.

ية الكلمة والصورة، ( فقد هدفت إلى تحديد مستوى مقروئ2012أما دراسة درويش )   
ومعرفة التوافق بينها، كمعيار لتقويم جودة محتوى كتب العلوم للصفوف الثاني والثالث والرابع 
من مرحلة التعليم األساسي في فلسطين، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، استخدم فيها 

غزة، تم اختيارهم  الباحث أداة اختبار االستيعاب على عينة من طالب مدارس محافظة غرب
بالطريقة العشوائية، وأظهرت النتائج وجود خلل في جودة الكلمات والنصوص في كتاب 
الصفين الرابع والثاني، بينما جودة الصورة مقبولة تربوي ا، وهذا يعني انخفاض مقروئية الكلمة، 

يعطي مؤشًرا  -والتي تعكسه عالقة االرتباط -وارتفاع مقروئية الصورة، كما أن مؤشر الجودة
 جيًدا على وجود عالقة بين مقروئية الكلمة ومقروئية الصورة.

( إلى التعرف على مدى التوافق بين ثقافتي 2011وفي ذات السياق هدفت دراسة الشنطي )   
الصورة والكلمة في محتوى كتاب العلوم الفلسطيني للصف الرابع األساسي، من خالل تحديد 

متضمنة في محتوى الكتاب، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي أنماط الصور، وخصائصها ال
التحليلي ومنهج تحليل المحتوى، استخدمت فيها الباحثة أداة تحليل المحتوى، وأدوات اختبار 
االستيعاب لقياس مقروئية النص، واختبار االستيعاب لقياس مقروئية الصورة، على عينة من 

غزة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، وأظهرت  طالب وطالبات الصف الرابع األساسي غرب
عاٍل بين ثقافتي الكلمة النتائج أن مستوى المقروئية يقع في المستوى المستقل. ويوجد توافق 

 والصورة.

 التعليق على الدراسات السابقة:
اتفقت الدراسات في الهدف الرئيس، حيث يدور حول قياس مستوى مقروئية الكتب    

أن بعضها اقتصر على بحث مستوى مقروئية النص، كما في دراسة الثقفي  الدراسية، إال
(، بينما حاولت الدراسات 2014(، ودراسة عيسى )2010(، ودراسة الشلهوب وآخرين )2013)
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(، ودراسة درويش 2012األخرى بحث مستوى مقروئية النص والصورة، مثل دراسة المقبل )
 (.2011(، ودراسة الشنطي )2012)

اينت الدراسات في اتباع المنهج ما بين الوصفي والوصفي االرتباطي والوصفي وتب   
التحليلي، واختلفت في استخدام األدوات، ما بين أداة اختبار الفهم )االستيعاب( كما في دراسة 

(، ودراسة الشلهوب 2013(، وما بين اختبار التتمة، كما في دراسة الثقفي )2012درويش )
( ودراسة الشنطي 2012(، فيما جمعت دراسة المقبل )2014اسة عيسى )(، ودر2010وآخرين )

 ( بين أداة اختبار االستيعاب وأداة تحليل المحتوى.2011)
واتفقت جميع الدراسات في طريقة اختيار العينة، حين أجريت على عينة من نصوص    

 طة.وصور الكتاب، وعينة من الطالب، تم اختيارها بالطريقة العشوائية البسي
( وقوع 2010وتباينت نتائج مستوى المقروئية حيث أظهرت دراسة الشلهوب وآخرين )   

(، 2013المقروئية في المستوى التعليمي، بينما هي في المستوى اإلحباطي في دراسة الثقفي )
(، والختالف أدوات بقية 2011( ودراسة الشنطي )2014والمستوى المستقل في دراسة عيسى )

(، 2012د أظهرت النتائج على تدني مستوى مقروئية الصور في دراسة المقبل )الدراسات، فق
 (.2012ودراسة درويش )

 العالقة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:
( في الهدف 2011(، ودراسة الشنطي )2012اتَّفقت الدراسة الحالية مع دراسة درويش )   

النص، -روئية محتوى كتاب الرياضياتالرئيس منها، حيث هدفت إلى قياس مستوى مق
، بينما اتفقت مع جميع الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي، وفي طريقة -والصورة

( في استخدام أداة 2011(، ودراسة الشنطي )2012اختيار العينة، كما اتفقت مع دراسة المقبل )
( 2012ت مع دراسة المقبل )اختبار فهم المقروء لقياس مستوى مقروئية النص، فيما اتفق

 ( في استخدام أداة اختبار قراءة الصور لقياس مستوى مقروئية الصور.2011ودراسة الشنطي )

 الفائدة من الدراسات السابقة:
 :يلي فيما السابقة الدراسات من الحالية الدراسة استفادت   

 .النظري اإلطار ودعم إثراء .1
األهداف،  وصياغة البحث سئلةأ تحديد من الدراسة عن واضح تصور بناء .2

 وصواًل للنتائج.
 للدراسة منها األنسب المقروئية، واختيار قياس وأدوات طرق على التعرف .3
 .الحالية
 .الدراسة أداة وتطبيق وإعداد بناء طريقة على تحديد المنهج المناسب، والتعرف .4
 تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل بيانات الدراسة الحالية. .5

 الدراسة يةمنهج
المنهج فكان بعد االطالع على العديد من الدراسات السابقة، ومراجعة المناهج البحثية،   

( بأنه المنهج الذي 2006الوصفي المسحي هو المنهج المالئم لهذه الدراسة، ويصفه العساف )
 يقف على وصف الظاهرة المدروسة، من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط.

 ة:مجتمع الدراس
ف العساف )    ( مجتمع الدراسة 2006هو كل ما يمكن أن تعمم عليه نتائج الدراسة، ويُعر ِ

بأنه: "كلُّ من يمكن أن تعمم عليه نتائج البحث، سواء أكان مجموعة أفراد، أم كتب، أم مباٍن 
 مدرسية... إلخ، وذلك طبقًا للمجال الموضوعي لمشكلة البحث".

ن المجتمع     اسة الحالية من مجتمعين اثنين:في الدر ويتكوَّ

المجتمع األول: جميع طالب وطالبات الصف الثاني في مدارس المرحلة  -
طالبة )إدارة تعليم الحدود  2000وطالبًا  1985االبتدائية في مدينة عرعر، ويبلغ عددهم 

 (.2017الشمالية، 
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المجتمع الثاني: جميع النصوص والرموز والصور في كتاب الرياضيات  -
 2016/2017( المقرر خالل العام الدراسي 2016/2017ف الثاني االبتدائي، الطبعة )بالص

 في المملكة العربية السعودية.

 عينة الدراسة:
فها أبو عالم )    ( بأنها: "مجموعة 2007العينة هي جزء ممثل من مجتمع الدراسة، ويُعر ِ

تيار العينة في هذه الدراسة جزئية من مجتمع له خصائص مشتركة"، ولتجانس المجتمعات تم اخ
ن من:  بالطريقة العشوائية البسيطة، لتتكوَّ

عينة عشوائية بسيطة من طالب وطالبات  -
 طالبة. 183طالبًا و 194الصف الثاني في مدارس المرحلة االبتدائية في مدينة عرعر بعدد 

عينة عشوائية بسيطة من النصوص والرموز  -
 .لصف الثاني االبتدائيوالصور، في كتاب الرياضيات المقرر ل

  :أدوات الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد أداتين: األولى: اختبار الفهم القرائي لقياس مقروئية النص    

والرمز، واألداة الثانية: اختبار قراءة الصور لقياس مستوى مقروئية الصور، وهي من أساليب 
 ق الرئيسة لقياس المقروئية.إحدى الطر يعد  اختبار الفهم )االستيعاب( الذي 

 مراحل إعداد األدوات:
 تحديد مستويات الفهم القرائي .١
تبنت الدراسة الحالية مستويات الفهم القرائي، التي اتفقت عليها أغلب الدراسات التي    

تناولت قياس تلك المستويات؛ والتي تتعلق بمادة الرياضيات، كما جاء في دراسة الثقفي 
ن من أربعة (، حيث تم تق2013) سيم المستويات طبقًا لهرمية األنشطة السيكو لغوية، وتتكوَّ

 مستويات، وهي:
 المستوى األول: وهو إدراك الرموز.

 المستوى الثاني: تحديد المعاني اللفظية للرموز.
 المستوى الثالث: تحليل العالقات بين الرموز.

 المستوى الرابع: حل المسائل اللفظية.
 ءة الصور:تحديد مستويات قرا .4
وتبنت الدراسة مستويات قراءة الصور، التي تبدأ بالتعرف، ثم الوصف، وتنتهي بالتفسير،    

وهذه المستويات الثالثة هي التي اتفقت عليها أغلب الدراسات التي تهتم في قراءة الصور، مثل 
 (، وتفصل كاآلتي:2012دراسة عبد النبي )

ه مدى التعرف على محتويات المستوى األول: مستوى التعرف، ويُقصد ب -
 الصورة، وذكر أسمائها.

المستوى الثاني: ويقيس الوصف، وهو تحديد التفاصيل الموجودة في الصورة  -
 ووصفها.

المستوى الثالث: ويقيس التفسير، وهو الوصول إلى األشياء التي تعرضها  -
 .الصورة وتفسيرها

 جداول مواصفات األدوات .2
 القرائي : مواصفات اختبار الفهم١جدول 

 النسبة المئوية الدرجات الفقرات مستويات الفهم القرائي

 ٪25 4 4-1 إدراك الرموز.

 ٪25 4 8-5 تحديد المعاني اللفظية للرموز.

 ٪25 4 12-9 تحليل العالقات بين الرموز.

 ٪25 4 16-13 حل المسائل اللفظية.

 ٪100 16 16 المجموع
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 : مواصفات اختبار قراءة الصور2جدول 

 عدد الفقرات األسئلة مستويات قراءة الصور
الدرجا

 ت
 النسبة المئوية

 مستوى التعرف.
السؤال األول، 

 السؤال الثاني
8 8 33.33٪ 

 ٪33.33 8 4 السؤال الثالث مستوى الوصف.

 مستوى التفسير.
السؤال الرابع، 

 السؤال الخامس
4 8 33.33٪ 

 ٪100 24 16  المجموع

س المقروئية وفق أدوات اختبارات الفهم، كما جاء في دراسة درويش وتم تحديد المعيار لقيا
 (، ويتَّضح في الجدول التالي:144، ص2012)

 : معيار قياس المقروئية وفق اختبارات الفهم3جدول 
 أداء الطالب في اختبار الفهم مستوى المقروئية

 ٪75درجة الطالب أكثر من  مرتفع

 %75إلى  ٪50درجة الطالب من  متوسط
 ٪50درجة الطالب أقل من  منخفض

 صدق الختبار: .3
 :صدق المحكمين .أ

للتأكد من صدق االختبار؛ تم عرضه على مجموعة من المحكمين، وطلب إبداء اآلراء 
وتدوين المالحظات، بمدى وضوح األسئلة، ومدى مناسبتها لمستوى التالميذ، ومدى مناسبة كل 

 سؤال للهدف الذي وضع من أجله االختبار.
 :صدق التساق الداخلي  .ب

تم التحقق من صدق االتساق الداخلي لفقرات اختبار الفهم القرائي، واختبار قراءة الصور، 
( تلميذًا وتلميذة خارج عينة الدراسة، وذلك من خالل 30بالتطبيق على عينة استطالعية عددها )

من الفقرات مع  حساب معامل االرتباط )بيرسون(، واتضح أن قيم معامل ارتباط كل فقرة
(، وهو ما يوضح أن جميع 0.01الدرجة الكلية لالختبار موجبة، ودالة عند مستوى أقل من )

 الفقرات المكونة لكل ِ اختبار تتسم بالصدق الداخلي.
 :ثبات الختبار .4
 وإخراج )الفهم القرائي(، واختبار )قراءة الصور( اختبار محتوى صدق من التأكد بعد   

عن  ومختلفة البحث، مجتمع من استطالعية عينة على تطبيقه النهائية، تم تهصور في االختبار
 الثبات باستخدام حساب الثاني االبتدائي، وتم من الصف وطالبة ا( طالبً 30عددها ) بلغ عينته،
تدل  قيم ( على التوالي، وهي0.91( و)0.86قيمته ) بلغت ، حيث21ريتشاردسون –كودر معامل

 لثبات، وإمكانية استخدامها للقياس.على تمتع األدوات با
 حساب معامالت الصعوبة والتمييز: .5

بمتوسط قدره  ،٪65و ٪20تراوحت معامالت الصعوبة لفقرات اختبار )الفهم القرائي( بين 
، بمتوسط ٪65و ٪15، وتراوحت معامالت الصعوبة لفقرات اختبار )قراءة الصور( بين 42٪
 فقرات االختبار، من حيث السهولة والصعوبة.، وهذا يدل على التوازن في ٪32قدره 
الختبار )الفهم القرائي(،  0.28، بمتوسط قدره 0.6و 0.1بين  فتراوح التمييز معامل أما

الختبار )قراءة الصور(، وهذا يدل على وجود فروق بين أداء الطالب، لصالح  0.23ومتوسط 
 المجموعة العليا، ويدل على صالحية تطبيق االختبار.

 :ءات الدراسةإجرا
بعد بناء األدوات، والتحقُّق من صدقها وثباتها، وحساب معامالت الصعوبة ومعامالت    

التمييز، تم تطبيق االختبار على العينة التي تم اختيارها من طالب وطالبات الصف الثاني في 
 مدارس المرحلة االبتدائية في مدينة عرعر.



 

74 
 

 :األساليب اإلحصائية

اسة، وتحليل البيانات، والوصول إلى النتائج؛ تم استخدام األساليب لتحقيق أهداف الدر
 اإلحصائية التالية:

(؛ لتقدير صدق Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) .1
 األداة.
 معامل كودر وريتشاردسون؛ لقياس ثبات أداة الدراسة. .2
 االختبار. معامل السهولة والصعوبة؛ للتعرف على مدى سهولة وصعوبة .3
 التكرارات والنسب المئوية؛ للتعرف على البيانات األولية لمفردات الدراسة. .4
(؛ لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض درجات أفراد Meanالمتوسط الحسابي ) .5

 الدراسة عن كل سؤال من أسئلة االختبار.
 (.Standard Deviationاالنحراف المعياري ) .6
(؛ Independent Samples Testلة )للعينات المستق T-testاختبار )ت(  .7

 وذلك بهدف التعرف على داللة الفروق بين استجابات الذكور واإلناث.

 وتفسيرها نتائج الدراسة
 :نتائج السؤال األول

ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على: "ما مستوى مقروئية النص في كتاب 
 ب والطالبات؟"الرياضيات بالصف الثاني االبتدائي في ضوء أداء الطال

ولإلجابة عن هذا السؤال، تمَّ حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية 
لمجموع درجات طالب وطالبات الصف الثاني االبتدائي في اختبار الفهم القرائي، لقياس 

 مقروئية النصوص، وتم التوصل إلى النتائج، كما في الجدول التالي:
طات الحسابية والنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجات الطالب : المتوس4جدول 

 (n=377والطالبات في اختبار الفهم القرائي الخاص بقياس مستوى مقروئية النصوص )

 المستوى
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

ترتيب 
 المستوى

 النسبة المئوية
مستوى 
 المقروئية

 المستوى األول:
 إدراك الرموز

 متوسط 67٪ 1 0.95 2.68

المستوى الثاني: تحديد المعاني 
 اللفظية للرموز

 متوسط 65.5٪ 2 0.91 2.62

المستوى الرابع: حل المسائل 
 اللفظية

2.17 
0.98 
 

 متوسط 54.25٪ 3

المستوى الثالث: تحليل العالقات 
 بين الرموز

 متوسط 50٪ 4 1.02 2.00

 طمتوس %59.25 - 0.96 2.37 المجموع الكلي

من الجدول السابق يتَّضح أن نسبة إجابات الطالب والطالبات الصحيحة في المستوى    
، مما يعني أن مستوى المقروئية في إدراك الرموز يقع في المستوى %67األول بلغت 

، مما ٪65.5المتوسط، وبلغت نسبة إجابات الطالب والطالبات الصحيحة في المستوى الثاني 
وئية في تحديد المعاني اللفظية للرموز يقع في المستوى المتوسط، وبلغت يعني أن مستوى المقر

، مما يعني أن مستوى ٪54.25نسبة إجابات الطالب والطالبات الصحيحة في المستوى الرابع 
المقروئية في حل المسائل اللفظية يقع في المستوى المتوسط، وبلغت نسبة إجابات الطالب 

، مما يعني أن مستوى المقروئية في تحليل ٪50ى الثالث والطالبات الصحيحة في المستو
العالقات بين الرموز يقع في المستوى المتوسط، في حين بلغ المتوسط الكلي لمجموع 

، مما يعني أن مستوى مقروئية النصوص في كتاب الرياضيات ٪59.25المستويات األربعة 
 بالصف الثاني االبتدائي يقع في المستوى المتوسط.

تفقت نتائج مستوى مقروئية النصوص في هذه الدراسة مع نتائج دراسة الشلهوب وا   
(؛ حيث وقعت مقروئية تلك الدراسة في المستوى التعليمي، حسب اختبار 2010وآخرين )
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التتمة، والذي يعادل المستوى المتوسط، حسب اختبار الفهم، وهو ما وقع فيه مستوى مقروئية 
 هذه الدراسة.

(، حيث وقعت مقروئية تلك الدراسة 2012ت النتائج عن نتائج دراسة درويش )فيما اختلف   
 في المستوى المنخفض.

(، التي وقعت مقروئيتها في المستوى 2014كما اختلفت النتائج عن نتائج دراسة عيسى )   
 المستقل حسب اختبار التتمة.

 :الثاني السؤال نتائج

"ما مستوى مقروئية الصور في كتاب  ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على:
 الرياضيات بالصف الثاني االبتدائي في ضوء أداء الطالب والطالبات؟"

ولإلجابة عن هذا السؤال؛ تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية 
إلى لدرجات طالب وطالبات الصف الثاني االبتدائي في اختبار قراءة الصور، وتم التوصل 

 النتائج الموضحة في الجدول التالي:
: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجات الطالب 5جدول 

 (n=377والطالبات في اختبار قراءة الصور الخاص بقياس مستوى مقروئية الصور )

 المستوى
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

ترتيب 
 المستوى

 يةالنسبة المئو
مستوى 

 المقروئية

 مرتفع ٪78.63 1 2.01 6.29 التعرف األول: مستوىالمستوى 

 مرتفع ٪77.62 2 1.05 6.21 الوصف الثاني: مستوىالمستوى 

 متوسط ٪63.00 3 2.03 5.67 التفسير الثالث: مستوىالمستوى 

 متوسط %73.08 - 2.02 6.06 المجموع الكلي 

 
نسبة إجابات الطالب والطالبات الصحيحة في المستوى من الجدول السابق يتَّضح أن    

، مما يعني أن مستوى المقروئية في التعرف على الصور يقع في المستوى ٪78.63األول بلغت 
، مما ٪77.62المرتفع، وبلغت نسبة إجابات الطالب والطالبات الصحيحة في المستوى الثاني 

المستوى المرتفع، وبلغت نسبة إجابات يعني أن مستوى المقروئية في وصف الصور يقع في 
، مما يعني أن مستوى المقروئية في ٪63.00الطالب والطالبات الصحيحة في المستوى الثالث 

تفسير الصور يقع في المستوى المتوسط، وبلغ المتوسط الكلي لمجموع المستويات الثالثة 
الصف الثاني االبتدائي ، مما يعني أن مستوى مقروئية الصور في كتاب الرياضيات ب73.08٪

 يقع في المستوى المتوسط.
( 2012وتوسَّطت نتائج مستوى مقروئية الصور في هذه الدراسة، ما بين نتائج دراسة المقبل )

( ودراسة 2012التي أظهرت تدني مستوى مقروئية الصور، وبين نتائج دراسة درويش )
 ع في المستوى المستقل.(، التي أظهرت أن مستوى مقروئية الصور يق2011الشنطي )
 :الثالث السؤال نتائج

ينصُّ السؤال الثالث على: "ما مدى اختالف مستويات مقروئية النصوص ومقروئية الصور 
 وفق متغير الجنس في كتاب الرياضيات بالصف الثاني االبتدائي؟

-Independent-Tولإلجابة عن هذا السؤال؛ فقد تم استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين )

test:(، وبحساب قيمة )ت( تم التوصل إلى النتائج الموضحة في الجدول التالي 
: اختبار )ت( لعينتين مستقلتين للكشف عن الفروق في درجات الطالب وفق متغير 6جدول 

 الجنس

 متغير الجنس المستوى
 المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 مستوى الدللة قيمة ت المحسوبة

 0.562 0.580- 3.30 9.34 ذكر ئية النصوصمستوى مقرو
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 3.46 9.55 أنثى

 مستوى مقروئية الصور
 4.99 17.96 ذكر

-0.885 0.388 
 5.06 18.40 أنثى

 المجموع الكلي 
 7.83 27.30 ذكر

-0.784 0.428 
 8.02 27.96 أنثى

-صوص بلغت )ويتضح من الجدول السابق أن قيمة ت المحسوبة في مستوى مقروئية الن   

(، بين متوسطات أداء الطالب والطالبات في مستوى 0.562( عند مستوى الداللة )0.580
عند  (0.885-)مقروئية النصوص، وأن قيمة ت المحسوبة في مستوى مقروئية الصور بلغت 

بين متوسطات أداء الطالب والطالبات في مستوى مقروئية الصور،  (0.388)مستوى داللة 
، مما يدل على عدم وجود فروق ذات (0.428)عند مستوى داللة  (0.784-)       بمتوسط كلي 

بين درجات الطالب وفق متغير الجنس في  (0.05)داللة إحصائية عند مستوى الداللة المعنوية 
 .-مقروئية النصوص ومقروئية الصور -المستويين

 تفسير النتائج:
كتاب الرياضيات بالصف الثاني  أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى مقروئية محتوى   

، ٪59.25االبتدائي يقع في المستوى المتوسط، حيث كانت النسبة المئوية لمقروئية النصوص 
، وإلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية وفق ٪73.08والنسبة المئوية لمقروئية الصور 

 متغير الجنس.
وى كتاب الرياضيات بالصف وبناء على ذلك يمكن الحكم على مستوى مقروئية محت   

الثاني االبتدائي بأن عوامل السهولة فيه أكبر نسبيا من عوامل الصعوبة، وذلك يتفق مع ما 
يسعى إليه القائمون على تأليف الكتب، ويرجح وقوع مستوى مقروئية محتوى الكتاب في هذا 

سن تنظيم المادة المستوى إلى عدة عوامل منها، عدم ازدحام الكتاب بالمفردات الجديدة، وح
المقروءة واستخدام الصور المناسبة لعمر التالميذ وخبراتهم السابقة، والتسلسل في عرض 

 األفكار، إضافة إلى اإلخراج الجيد للكتاب. 

 توصيات الدراسة
 :الدراسة، يوصي الباحث بما يلي نتائج انطالقًا من

ألولية قراءة لغة توعية معلمي الرياضيات بأهمية تعليم الطالب في المراحل ا .1
 الرياضيات، وتدريبهم على ذلك.

 توعية معلمي الرياضيات بأهمية الصور، وتدريب الطالب على قراءتها. .2
 قراءة الصور، إستراتيجيات على للتدريب للمعلمين تدريبية دورات عقد .3

 لغة قراءة على الطالب والطالبات تدريب في ألهميتها أثناء التدريس؛ تفعيلها وضرورة
 .اضياتالري
 تعديل بعض الصور في كتاب الرياضيات ذات مستوى المقروئية المتدني. .4

 المقترحات
 في ضوء هذه الدراسة؛ يقترح الباحث ما يلي:

إجراء دراسات تستخدم طرق قياس متنوعة للمقروئية في كتب الرياضيات،  .1
 حيث لوحظ أن أغلب الدراسات تعتمد على اختبارات التتمة.

 الرياضيات في المراحل كتب بمقروئية الصور فيإجراء دراسات تهتم  .2
 .سهولتها صعوبتها، أو مدى على للتعرف األخرى؛ الدراسية
الرياضيات،  مستويات المقروئية في كتب بين العالقة تبحث دراسة إجراء .3

 المادة. العام للطالب في العلمي والتحصيل
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 زيادة في لصورقراءة ا إستراتيجيات استخدام أثر للتعرف على دراسات إجراء .4
 لدى الطالب. القرائي الفهم

 المراجع العربية
مستوى إنقرائية كتاب لغتنا الجميلة لدى طلبة (. 2016أبو زكار، محمد جمعة. )

 غزة.-. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة اإلسالميةالصف الرابع األساسي
 اللغة بكتا في القرائية النصوص مقروئية مستوى(. 2009محمد. ) زهرة، أبو
 والعشرون الحادي العلمي . المؤتمراالعدادي األول تالميذ الصف على المقرر العربية

 (.3مجلد ) األصالة والمعاصرة، بين الدراسية المناهج تطوير"
 الثانوي األول للصف األحياء كتاب مقروئية(. 2007أحمد. ) يحي عبد هللا صليط، أبو
 ماجستير ، رسالةوالمنطقة والنوع بالتحصيل وعالقتها التاسع األساسي للصف والعلوم

 .التربية، جامعة صنعاء كلية غير منشورة، 
، 6، طوالتربوية النفسية العلوم في البحث مناهج (.2007محمود. ) رجاء عالم، أبو
 .للجامعات النشر دار :القاهرة

. االمقروئية، ماهيتها، وأهميتها، وكيفية قياسه(. 2016أبو عمشة، خالد حسين. )
في تاريخ  /www.alukah.net/0/83809/libraryنسخة الكترونية مسترجع من 

3/3/2017. 
 للصف الخالدة لغتي كتاب مقروئية مستوى(. 2014فهد. ) بنت عائشة رقيب، آل
 غير جستيرما رسالة .التعليم بنوع وعالقته العربية السعودية المملكة في متوسط األول

 .الرياض االسالمية، بن سعود محمد االمام جامعة االجتماعية، العلوم كلية منشورة،
 األول للصف المطور الرياضيات كتاب تقويم(. 2012عبد هللا. ) سالم أمل بايونس،

 .المكرمة مكة القرى، أم جامعة التربية، كلية منشورة، غير رسالة ماجستير .متوسط
مستوى مقروئية كتاب العلوم للصف الثاني المتوسط (. 2012البردي، عاطي. )

 ، رسالة ماجستير، مكة المكرمة: جامعة أم القرى.المتغيرات وعالقته ببعض 
إنقرائية كتب العلوم وعالقتها بالمستوى (. 1996البنا، حمدي بن عبد العظيم. )

تربية، جامعة ، كلية اللتالميذ المرحلة االبتدائية، مجلة العلوم التربوية اللغوي 
 (30المنصورة، ع )

مقروئية كتب الرياضيات المطورة بالمرحلة (. 2013الثقفي، أحمد بن سالم. )
 جامعة األزهر مصر –. مجلة التربية العربية السعودية المتوسطة بالمملكة 

والتطبيق المدخل  النظرية بين المقروء وفهم القراءة أسس(. 2011محمد. ) هللا، حبيب
 .التعاونية المطابع :األردن ،4، طوالتعلم والتفكير الفهم مهارات تطوير  في

مستويات قراءة الرسوم التوضيحية ومدى توافرها (. 2004الحصري، أحمد كامل. )
مجلة التربية العلمية،  في األسئلة المصورة بكتب وامتحانات العلوم بالمرحلة اإلعدادية،

 (.1السابع، ع) الجمعية المصرية للتربية العملية، المجلد 
إنقرائية الكلمة والصورة كمعيار لتقويم جودة كتب (. 2012درويش، عطا حسن. )

 ، مجلة التربية العلمية، جامعة األزهر.العلوم في المرحلة األساسية الدنيا في فلسطين
مستوى مقروئية كتاب لغتي العربية المقرر (. 2005الرشيدي، مفلح بن غانم. )

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، ئي في دولة الكويتللصف الرابع االبتدا
 جامعة عمان.

مستوى مقروئية نصوص من كتاب اللغة العربية (. 2002سليمان، إقبال عبد القادر. )
، رسالة ماجستير غير منشورة. السادس األساسي في محافظة نابلس المقرر للصف 
 الوطنية. جامعة النجاح 

http://www.alukah.net/
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عبد العزيز  العزيز؛ وعبد الحميد، عبد الناصر محمد؛ والرويس، عبد الشلهوب، سمر
للصفوف العليا بالمرحلة  المطورة الرياضيات كتب مستوى إنقرائية (.2010محمد. )
 (48رسالة التربية وعلم النفس. ع) . مجلةالسعودية العربية  المملكة في االبتدائية

 الثانوية بالمرحلة األحياء تابك محتوى تقويم(. 2009أحمد. ) صالح الشهري، محمد
 التربية، كلية .منشورة غير دكتوراه . رسالةوأخالقياته علم األحياء مستحدثات ضوء في

 .المكرمة مكة القرى، جامعة أم
التوافق بين ثقافتي الصورة والكلمة (. 2011الشنطي، عفاف بنت عبد الرحمن. )

، رسالة للصف الرابع األساسيمعيار للجودة في محتوى العلوم الفلسطيني بجزأيه 
 ماجستير، كلية التربية، جامعة األزهر بغزة، فلسطين.

 واألدب القراءة تعليم(. 2006الدين. ) عالء والشعيبي، محمد أحمد؛ رشدي طعيمه،
 .العربي الفكر ، القاهرة: دارمتنوع استراتيجيات مختلفة الجمهور 

جية مقترحة قائمة على قراءة الصورة إستراتي(. 2012عبد النبي، صابر عبد المنعم. )
.لتنمية بعض مهارات الكتابة اإلبداعية لدى تالميذ الصف الخامس من التعليم األساسي

 .171-135(، 142) 1مجلة القراءة والمعرفة،  
مستوى الفهم القرائي للمفاهيم الكيميائية في (. 2013العتيبي، ريم بنت تراحيب. )

 ، رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة الملك سعود.متوسطكتاب العلوم للصف الثالث ال
، 4، طالمدخل إلى البحث في العلوم السلوكية(. 2006العساف، صالح بن حمد. )

 الرياض: مكتبة العبيكان.
(. قضايا تعليم اللغة العربية وتدريسها، اإلسكندرية: المكتب 2007عصر، حسني. )

 العربي الحديث. 
مقروئية كتاب الرياضيات المطور للصف األول (. 2014. )العوفي، فاتن بنت محمد

 رسالة ماجستير، جامعة القصيم. المملكة العربية السعودية، الثانوي في 
 األول للصف الرياضيات كتاب مقروئية مستوى(. 2014محمد. ) نجالء عيسى،
بية، . المجلة العلمية لكلية الترالرياض في مدينة الطالبات بتحصيل وعالقته متوسط

 جامعة أسيوط.
التفكير  ومهارات الفيزياء كتاب مقروئية بين العالقة(. 2008محمد. ) أزهار غليون،

 للتربية المصرية الجمعية شمس، عين جامعة ،الثانوي الثالث الصف طلبة لدى العلمي 
 .125-98(. 1(. ع)11العلمية، مج ) التربية مجلة العلمية،
 الجميلة لغتنا كتاب في التوضيحية الرسوم حليلت(. 2007صالح. ) إسماعيل الفرا،
 رسالة ماجستير. األردن .لديهم قراءتها ومهارة األساسي الثاني  للصف

 الخامس الصف في المقررة الدراسية الكتب انقرائية(. 2009إبراهيم. ) اللبودي، منى
 القراءة تعليم كتب والمعرفة للقراءة المصرية للجمعية التاسع . المؤتمر العلمياالبتدائي 
 .337-311(. 1ع).القاهرة .االنقرائية بين العربي الوطن في

إستراتيجيات لفهم واستيعاب النصوص عند  6أفضل (. 2013محمد، إسالم. )
/super2013/07/14http://teachingskills.org/- ، مقال منشور. مسترجع منالقراءة

strategies/#prettyPhoto-six  15/3/2017في تاريخ. 
قياس انقرائية كتب اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية (. 2012محمود، سعود جابر. )

المجلة الدولية بأبحاث التربوية. جامعة  باستخدام برنامج كمبيوتر وأحكام معلميها. 
 (.31ات العربية المتحدة. ع )اإلمار

مقروئية الصور في كتاب العلوم للصف األول (. 2012المقبل، نورة بنت صالح. )
 رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الملك سعود.المتوسط،  

http://teachingskills.org/2013/07/14/super-six-strategies/#prettyPhoto
http://teachingskills.org/2013/07/14/super-six-strategies/#prettyPhoto
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م(. مستوى مقروئية ودرجة إشراكية كتاب اللغة العربية 2003الناجي، حسن علي. )
ولة اإلمارات العربية المتحدة. دراسة مقدمة لندوة للصف السادس االبتدائي في د 

 المناهج واألسس والمنطلقات، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض.
 الدراسات كتب مقروئية(. 2001العبد. ) أحمد السعيد، وأبو لطفي؛ يحي نجم،

. جهونوالمو المعلمون يراها وكما للتالميذ اإلعدادية بالنسبة  للمرحلة االجتماعية
 .بنها التربية، جامعة كلية .(49ع) (.12التربية، مج) كلية مجلة

وزارة التعليم، دعم مركز التميز البحثي لتطوير تعليم العلوم والرياضيات مسترجع 
في  tiatives.aspxhttps://www.moe.gov.sa/ar/about/Pages/Iniمن 

 الفكر القاهرة: دار .المناهج تطوير(. 2005أحمد. ) حلمي الوكيل، 20/11/2016تاريخ
 .العرب
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يف تنمية مهارات العمليات  Math illustrationsفاعلية استخدام برانمج التوضيحات الرايضية 
 اهلندسية األساسية يف الرايضيات لدى طالبات الصف األول املتوسط
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في تنمية  Math illustrationsفاعلية استخدام برنامج التوضيحات الرياضية 
مهارات العمليات الهندسية األساسية في الرياضيات لدى طالبات الصف األول 

 المتوسط
 تعليم ينبع -عثمان الصبحيبنت أ.عفاف 

 مستخلص:ال
 Math illustrationsفاعلية استخدام برنامج تمثل الهدف الرئيس للدراسة في التعرف على 

الهندسية األساسية في الرياضيات لدى طالبات المرحلة المتوسطة  في تنمية مهارات العمليات
. وتم استخدام المنهج شبه التجريبي، حيث يتناسب مع أهداف الدراسة. وتكونت بمحافظة ينبع

( طالبة من طالبات الصف األول المتوسط بمدينة ينبع للعام الدراسي 60عينة الدراسة من )
 لي مبني على مهارات العمليات األساسية في الهندسة.هـ. وتم استخدام اختبار تحصي1440

وجود فروق ذات دالل ة إحصائية بين متوسطات درجات الطالبات في وخلصت الدراسة إلى 
(، ومتوسطات Math illustrationsالمجموعة التجريبية )اللواتي درسن باستخدام برنامج 

يقة المعتادة( في القياس البعدي درجات الطالبات المجموعة الضابطة )اللواتي درسن بالطر
لكل الختبار مهارات العمليات الهندسية األساسية في مقرر الرياضيات للصف األول المتوسط 

مهارة من مهارات التفكير الرياضي، ولجميع المهارات مجتمعة، وكانت الفروق لصالح 
باحثة عدداً من وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج قدمت ال المجموعة التجريبية.
إعادة النظر في النشاطات المصاحبة لموضوعات تدريس المهارات التوصيات أبرزها: 

الهندسية في الرياضيات المعتمدة لتدريس المرحلة المتوسطة؛ بأن يكون تركيز تلك النشاطات 
جيع تش، وMath illustrationsباستخدام برنامج  على تنمية مهارات العمليات الهندسية األساسية

 Mathمعلمات الرياضيات على استخدام البرامج المحوسبة في الرياضيات ومنها برنامج 

illustrations  التي تُمك ن الطالبات من استخدام مهاراتهن الخاصة في توجيه عمليات التفكير
 والتعلم، وتساعدهم على تحمل المسؤولية الشخصية للتعلم؛ استناًدا إلى مبدأ التعلم مدى الحياة.

  .التوضيحات الرياضيةبرنامج  الكلمات المفتاحية:
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Th effectiveness of using Math Illustrations program in 
developing the basic geometric processes in Math for the 

intermediate grade’s students in Yanbu Province  .  

Afaf  Othman Alsubhi- Education of Yanbu 

 
Abstract: The main objective of the study was to identify the effectiveness 

of using Math illustrations in developing the skills of basic engineering 
processes in mathematics among middle school students in Yanbu 
governorate. The semi-experimental approach was used, in line with the 
objectives of the study. The study sample consisted of (60) female students 
from the first grade in Yanbu in the academic year 1440 AH. An achievement 
test based on basic operational skills in engineering was used . The study 
concluded that there were statistically significant differences between the 
average scores of the students in the experimental group (who studied using 
Math illustrations) and the averages of the students of the control group (who 
studied in the usual way) Skill of mathematical thinking skills, and for all skills 
combined, the differences were in favor of the experimental group. 

In the light of the findings of the study, the researcher made a number of 
recommendations, most notably: reviewing the activities associated with the 
subjects of teaching the engineering skills in the approved mathematics to 
teach the intermediate stage; focusing on the development of basic 
engineering skills using Math illustrations, On the use of computerized 
programs in mathematics, including Math Illustrations, which enable students 
to use their own skills in directing the processes of thinking and learning, and 
help them to take personal responsibility for learning; based on the principle of 
lifelong learning. 

Keywords: Math illustrations Program. 
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 المقدمــة
تعد الرياضيات من أهم المواد الدراسية المقررة التي يتم تدريسها لما لها من إسهامات في 
الحياة وفى نهضة األمم ورقيها، باإلضافة إلى أن الرياضيات لها دور ملحوظ في الصحوة 

م اآلن والتي امتدت حتى شملت كثيراً من المجاالت التطبيقية التي يعيشها العال التقنيةالعلمية و
في العلوم االجتماعية، وإدارة األعمال والسياسة كما لعبت دوراً مباشراً في تنمية االقتصاد، 

 وهذا كان نتيجة غزوها جميع العلوم التطبيقية، كاألحياء والكيمياء وعلوم األرض.
ير الذي تقوم به في المجاالت المعرفية المعاصرة وتأتي أهمية الرياضيات من الدور الكب

( إلى الرياضيات على أنها 12، 2000وفي التقدم العلمي والتكنولوجي. حيث ينظر عقيالن )
علم يساعد الفرد على فهم البيئة المحيطة والسيطرة عليها، وبدالً من أن يكون علم الرياضيات 

تطور من خالل خبراتنا الحسية في الواقع، ومن مولداً لنفسه، فإن الرياضيات تنمو وتزداد وت
 خالل احتياجاتنا ودوافعنا.

وتمثل الهندسة أحد الفروع المهمة في علم الرياضيات وأحد مكوناتها األساسية، فهي طريقة 
 إلثارة التفكير، كما أنها معرفة منظمة تتسم بالتنظيم والتسلسل وهي في طبيعتها فن يتسم

 (.12، 2005سل األفكار )أبولوم، بالجمال والتناسق وتسل
( أن تنمية العمليات الهندسية األساسية أحد االتجاهات 3، 2006وأوضح عفانه وأبو ملوح )

الحديثة في تطوير تعليم الرياضيات في مراحل التعليم العام, كما أنها تعد أحد األهداف الجديدة 
طالب على اإللمام ببعض المهارات: في مجال تعليم الرياضيات, وأن تلك المقدرة تظهر قدرة ال

 ومنها توظيف المعرفة والفهم، والتحليل، والتصميم، والصياغة. 
ً في معرفة مواقيت الصالة،  وللهندسة دور فعال في حياتنا اليومية، حيث اُستخدمت قديما
ب وفي تصميم القصور والبنايات وفي تيسير أمور الحياة اليومية، وال زالت حتى يومنا هذا تلع

دوراً بارزاً في كثير من مواقف الحياة المعاصرة، لذلك كان تعليمها أمراً ضرورياً، حيث تساعد 
الطالب في تحسين طريقة تفكيرهم، وربط الحقائق واستنباط النتائج، وتكسب الطالب أساليب 

منظومي وتنمي التفكير السليمة مثل: التفكير التأملي، التفكير اإلبداعي، التفكير الناقد، والتفكير ال
لديهم إدراكهم لخواص األشكال والمجسمات ومعرفة الخواص المناسبة والعالقات الداخلة في 
المجسمات البسيطة الشائعة، وتنمي لديهم كذلك اإلدراك الفراغي والقدرة على رؤية األشكال 

 (.14، 2004ثالثية األبعاد في الفراغ )النفيش، 
قاً من األهداف العامة لتدريس الرياضيات في المرحلة وفي ضوء ما تم عرضه سابقاً وانطال

المتوسطة والتي جاء منها توظيف التقنية في المواقف الرياضية المختلفة, ترى الباحثة أن 
في  Math illustrationsفاعلية استخدام برنامج الحاجة ماسة إلجراء دراسة تجريبية توضح 
ي الرياضيات لدى طالبات المرحلة المتوسطة تنمية مهارات العمليات الهندسية األساسية ف

 .بمحافظة ينبع

 مشكلة الدراسة
من وجود قصور في التعامل مع العمليات الهندسية األساسية لدى طالبات المرحلة  انطالقًا

المتوسطة، ونتيجة قلة استخدام وتدريب الطالبات على البرامج التقنية التي يمكن اإلفادة منها في 
ي مقرر الرياضيات؛ ومن خالل خبرة الباحثة في مجال تدريس الرياضيات تعليم الهندسة ف

تدريسهن ما زالت قاصرة عن تحقيق احتياجات الطالبات،  في المتبعة الطريقة أنَّ  بجالء يكشف
مهارات العمليات الهندسية األساسية تظهر الحاجة إلى تبني برامج  ونظراً ألهمية إكسابهن

كن خاللها تنمية هذه المهارات، كما تساعدهن على أن يكنَّ أكثر وأساليب تدريسية حديثة يم
ً وفعالية عن طريق وضع األهداف، وضبط وتنظيم المصادر التقنية، وربط المعرفة  نشاطا
القائمة بالمعرفة السابقة لهم، ومن هذا المنطلق فقد برز للباحثة إحساس بأهمية هذه الدراسة، 

في تنمية مهارات  Math illustrationsخدام برنامج ورغبة في التعرف على فاعلية است
 العمليات الهندسية األساسية في الرياضيات لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمحافظة ينبع.

 :اآلتيوتحددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس 
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في تنمية مهارات العمليات الهندسية  Math illustrationsما فاعلية استخدام برنامج 
 اسية في الرياضيات لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمحافظة ينبع؟األس

  أهمية الدراسة
 تتمثل أهمية هذه الدراسة فيما يلي:

تنمية مهارات العمليات الهندسية األساسية لدى طالبات المرحلة المتوسطة،  -1
صيل وتنمية الوعي لديهن بالبرامج التقنية التي تسهل التعلم، وذلك يؤدي إلى تحسين التح

 بوجٍه عام، ويعود عليهم بالفائدة في دراستهم المستقبلية.
إذ يعتمد على الدور اإليجابي للمتعلم،  Math illustrationsأهمية برنامج  -2

 على الفرصةالمتعلم  وتمنحالمعنى،  ذي التعلم جوانب يعزز بما دور المعلم، من والتقليل
اغتها في أنماط قائمة على الربط، المادة وصي تنظيم التعليمية وإعادة البيئة تنظيم

 واالستنتاج، والوصول إلى أحكام، والتخطيط ألداء المهمة.
مساعدة معلمات الرياضيات في التغلب على أوجه القصور في طرق التدريس  -3

التقليدية الشائعة في المدارس؛ من خالل تزويدهن باستراتيجيات تدريسية حديثة تفيد في 
هندسية األساسية، وإثراء الموقف التعليمي، وزيادة التفاعل بين تنمية مهارات العمليات ال

 عناصر البيئة الصفية.
ً جديدة للبحث في فاعلية استخدام البرامج الرياضية  -4 تفتح هذه الدراسة آفاقا

المحوسبة، واستخدامها في تنمية مهارات طالبات المرحلة المتوسطة بالعمليات الهندسية 
 األساسية.

  أهداف الدراسة
 :اآلتيةتحقيق األهداف  إلى الدراسة سعت هذه
في تعليم طالبات  Math illustrationsالتعرف على فاعلية استخدام برنامج  -1

 المرحلة المتوسطة رسم البيانات والمخططات الهندسية.
العمل على رفع كفاءة طالبات الصف األول المتوسط في مهارات العمليات  -2

من خالل استعمال برامج تعليمية تعتمد على التقنية  الهندسية األساسية في الرياضيات
 الحديثة وتتميز بالدقة.

تمكين طالبات الصف األول المتوسط من استخدام التقنيات الحديثة في  -3
 الرياضيات وخاصة الرسوم البيانية والرياضيات الجغرافية.

في مدى احتفاظ  Math illustrationsرصد تأثير برنامج الرسوم الهندسية  -4
البات الصف األول المتوسط بالمعلومات والمعارف حول مهارات العمليات الهندسية ط

 األساسية.

 فروض الدراسة
 : اآلتييمكن صياغة فروض الدراسة على النحو 

( بين متوسطات درجات   ≤0,05ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى ) -1
(، Math illustrationsام برنامج الطالبات في المجموعة التجريبية )اللواتي درسن باستخد

ومتوسطات درجات الطالبات المجموعة الضابطة )اللواتي درسن بالطريقة المعتادة( في 
القياس البعدي لمهارة التمثيل البياني بالخطوط واألعمدة من مهارات العمليات الهندسية 

 األساسية في مقرر الرياضيات للصف األول المتوسط.

( بين متوسطات درجات   ≤0,05حصائياً عند مستوى )ال توجد فروق دالة إ -2
(، Math illustrationsالطالبات في المجموعة التجريبية )اللواتي درسن باستخدام برنامج 

ومتوسطات درجات الطالبات المجموعة الضابطة )اللواتي درسن بالطريقة المعتادة( في 
ً من مها رات العمليات الهندسية األساسية في القياس البعدي لمهارة تمثيل العالقات بيانيا

 مقرر الرياضيات للصف األول المتوسط.
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( بين متوسطات درجات   ≤0,05ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى ) -3
(، Math illustrationsالطالبات في المجموعة التجريبية )اللواتي درسن باستخدام برنامج 

ة )اللواتي درسن بالطريقة المعتادة( في ومتوسطات درجات الطالبات المجموعة الضابط
القياس البعدي لمهارة المستوى اإلحداثي من مهارات العمليات الهندسية األساسية في 

 مقرر الرياضيات للصف األول المتوسط.

( بين متوسطات درجات   ≤0,05ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى ) -4
(، Math illustrationsدرسن باستخدام برنامج  الطالبات في المجموعة التجريبية )اللواتي

ومتوسطات درجات الطالبات المجموعة الضابطة )اللواتي درسن بالطريقة المعتادة( في 
القياس البعدي الختبار مهارات العمليات الهندسية األساسية في مقرر الرياضيات للصف 

 األول المتوسط.

  الدراسة حدود
 :اآلتية الحدود يالدراسة الحالية ف حدود تمثلت

اقتصرت الدراسة على مهارات العمليات الهندسية الحدود الموضوعية:  -١
األساسية في مقرر الرياضيات للفصل الدراسي األول للصف األول المتوسط )المهارة 
التمثيل البياني بالخطوط واألعمدة، مهارة تمثيل العالقات بيانياً، مهارة المستوى 

 .Math illustrationsج اإلحداثي( باستخدام برنام
اقتصرت الدراسة الحالية على عينة من طالبات الصف األول الحدود البشرية:  -2

 المتوسط بمحافظة ينبع.
طبقت الدراسة الحالية في الفصل الدراسي األول للعام الحدود الزمنية:  -3

 .ـه1440الدراسي 
لمتوسط في طبقت الدراسة الحالية على طالبات الصف األول االحدود المكانية:  -4

 المرحلة المتوسطة بمحافظة ينبع.

  مصطلحات الدراسة
هي األبعاد والضوابط الموضوعة حسب قواعد النظام العالمي لكيفية وضع األبعاد لألشكال 
الهندسية المختلفة، وتشمل: العمليات الخاصة بالمستقيمات، وعمليات رسم األقواس والدوائر، 

لعات المنتظمة، وعمليات رسم الزوايا، وعمليات رسم وعمليات التماس، وعمليات رسم المض
 .القطع الناقص والقطع المكافئ ورسم الحلزون، ورسم المنحنى االلتفافي ورسم الشكل البيضي

 :Math illustrationsبرنامج التوضيحات الرياضية  -١
: برنامج محوسب متخصص في تدريس الهندسة، وهو من  Math illustrationsبرنامج 

ج المعتمدة التي تم إنتاجها من برامج الهندسة الديناميكية أو المتحركة، ويمكن استعماله البرام
من خالل الهواتف الذكية، ويوفر للطالب بيئة هندسية تمكنه من إنشاء األشكال الهندسية واجراء 
القياسات المختلفة، كما تمكنه من الحصول على سلسلة متصلة لتلك القياسات أو األشكال دون 
الحاجة إلعادة اإلنشاء أو القياس مرة أخرى. أو هو: راسم يوفر بيئة ديناميكية حاسوبية ثالثية 

 (.Wiechmann, 2018األبعاد يمكن من خاللها عرض وانشاء ومعالجة األشكال الهندسية )

 الدراسات السابقة
( دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر برنامج في رسم Güven, 2010أجرى جوفن )

اعات والعمود المنصف واألقطار لألشكال الهندسية، وأظهرت النتائج أثر واضح لبرنامج االرتف
 االرتفاعات والعمود المنصف واألقطار لألشكال الهندسية.

( دراسة هدفت إلى معرفة أثر Ardahan & Yazlik, 2012وأجرى اردهان زيازلك )
حسين نتائج تعلم الرياضيات في استخدام برنامج تدريس الهندسة لدى طالب الصف السابع في ت

مدينة قونية، واستخدم الباحثان المنهج التجريبي، وتوصلت النتائج إلى تفوق طالب المجموعة 
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التجريبية على طالب المجموعة الضابطة، وكان للبرنامج أثر على تحسين تحصيل طالب 
 المجموعة التجريبية.

ارات التفكير الممرئي في تعليم ( عدم توفر مه2012في حين أظهرت دراسة القصراوي )
الهندسة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، وأنه يوجد أثر الستخدام المنظمات المرئية والعرض 

 بالكمبيوتر في تنمية التفكير المرئي في الهندسة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية.
في حل  ( دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام برمجية2013وأجرى بني ياسين )

المسألة الهندسية لدى طالب الصف الثامن األساسي في األردن، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث 
المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين المتكافئتين، وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 
إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعتين تعزى للمجموعة التجريبية التي استخدمت 

 رنامج.الب
( هدفت الدراسة إلى فحص تطور مهارات Yanik & Ada, 2013أما دراسة يانك وادا )

طالب الصف السابع في بناء وتصنيف المضلعات في وحدة الهندسة باستخدام برنامج المنهجين 
الكمي والنوعي، وأشارت النتائج إلى أن البرامج المحوسبة لها تأثير إيجابي على تنظيم تفكير 

 وتحسين مهاراتهم.الطالب 
( هدفت إلى التعرف على أثر برنامج في تدريس Ertekin, 2014أما دراسة ارتكين )

الهندسة لدى طالب الكليات في تركيا، حيث ركزت على مهارات: التعرف على معادلة المتجه 
العمودي على المستوى في الفضاء، والقدرة على رسمها، باإلضافة إلى القدرة على كتابة 

ة مستوى مرسوم في الفضاء، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج التجريبي، بتصميم معادل
البعدي، ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث، وأشارت النتائج أن  -المجموعتين ذو التطبيق القبلي

 طالب المجموعة التجريبية أكثر نجاحاً من طالب المجموعة الضابطة.
ى الكشف عن أثر استخدام برنامج الرسم الهندسي ( إل2014في حين هدفت دراسة عمر )

على تحصيل الصف الثامن األساسي في وحدة الهندسة ودافعيتهم نحو تعلمها في منطقة نابلس، 
ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي، وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات 

التجريبية والضابطة في كل من  داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين
 اختباري التحصيل ومقياس الدافعية لصالح المجموعة التجريبية.

في  CABRI 2 plus( هدفت إلى تحديد درجة احترافية برنامج 2015أما دراسة البلوي )
تعليم وتعلم الرياضيات، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي، حيث قام بإعداد بطاقة 

حتوى البرنامج صنفها في أربع محاور كالتالي اإلمكانات العامة، إمكانات الرسم، تحليل لم
إمكانات التحكم بالرسم، إمكانات القياس والجبر، وأشارت النتائج إلى أن درجة احترافية برنامج 
الرسم والتحكم بالرسم والقياس والجبر جميعها درجة جيدة، بينما بلغت درجة احترافية البرنامج 

 لمهارات العامة فهي ممتازة.في ا
( بإجراء دراسة هدفت إلى معرفة فاعلية تدريس الهندسة باستخدام 2015وقام عشوش )

برنامج في تنمية التفكير البصري والتحصيل لدى طالب المرحلة اإلعدادية بمحافظة كفر 
روق ذات الشيخ، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي، وأظهرت النتائج وجود ف

داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة، لصالح 
 المجموعة التجريبية.
في تنمية  CABRI 3D( دراسة هدفت إلى التعرف على أثر برنامج 2017أجرى صيام )

مهارات التفكير المنظومي في الهندسة لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة. واعتمدت 
بعدي. واستخدمت  –لباحثة المنهج التجريبي القائم على تصميم المجموعتين مع اختبار قبلي ا

الباحثة اختبار مهارات التفكير المنظومي، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق إحصائية بين 
متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في 

 لصالح المجموعة التجريبية. التطبيق البعدي
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 ها للدراسة الحالية:تالتعليق على الدراسات السابقة وأهمي
تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام برامج واستراتيجيات قائمة على 
التقنية الحديثة في تدريس وحدة الهندسة في الرياضيات، واتبعت الدراسات السابقة المنهج 

دراسة القصراوي  عدا التجريبي وهو يتفق مع الدراسة الحالية، ما شبه المنهج أوالتجريبي 
 وصفيًا. منهجها كان فقد( 2012)

بينما تختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام مهارات العمليات الهندسية 
لم تتناوله  الذي Math illustrationsاألساسية في المرحلة المتوسطة باستخدام برنامج 

مما يجعل الدراسة  ؛CABRIالدراسات السابقة حيث ركزت أغلب الدراسات على برنامج 
 Mathالحالية في موقع مميز بين تلك الدراسات في القيام بدراسة فاعلية استخدام برنامج 

illustrations  في تنمية مهارات العمليات الهندسية األساسية في الرياضيات لدى طالبات
 ة المتوسطة بمحافظة ينبع.المرحل

 اإلجراءات المنهجية الدراسة 
تم هنا عرض العمليات اإلجرائية التي اتبعتها الباحثة للتحقق من أهداف هذه الدراسة؛ وذلك 
من حيث تحديد منهجيتها، ومجتمع وعينة الدراسة، وطريقة اختيارها، وعرض أدوات 

ها، وأخيراً األساليب ها، وإجراءات تطبيقالدراسة، وطرق إعدادها، والتحقق من صدقها وثبات
 اإلحصائية.

 منهج الدراسة:
الختبار فروض الدراسة واإلجابة عنها تم إجراء الدراسة باستخدام المنهج شبه التجريبي، 

)المتغير التجريبي(  Math illustrationsوهو األنسب للكشف عن فاعلية استخدام برنامج 
سية األساسية في الرياضيات لدى طالبات المرحلة المتوسطة في تنمية مهارات العمليات الهند

 )المتغير التابع(.

 مجتمع الدراسة:
تمثل مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف األول المتوسط اللواتي يدرسن في مدارس 

 .ـه1440هـ/1439التعليم العام للبنات بمدينة ينبع للعام الدراسي 

 عينة الدراسة:
( طالبة من طالبات الصف األول المتوسط اللواتي يدرسن في 60ة من )تكونت عينة الدراس

هـ، وفي ضوء التصميم التجريبي 1440مدارس التعليم العام للبنات بمدينة ينبع للعام الدراسي 
للدراسة وتحقيقاً ألهدافها تم اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية، وتم تقسيمها إلى مجموعتين 

( طالبة، وضمت المجموعة التجريبية 30المجموعة الضابطة )تجريبية وضابطة، ضمت 
 ( طالبة، وروعي في توزيع المجموعتين التكافؤ والتجانس.30)

 متغيرات الدراسة:
 يعتمد منهج الدراسة وتصميمها التجريبي على المتغيرات التالية:

 .Math illustrations: في هذه الدراسة هو استخدام برنامج المتغير المستقل -
: يتمثل المتغير في التحصيل على اختبار الرسم الهندسي في المتغير التابع -

المهارات المتضمنة في مقرر الرياضيات للصف األول المتوسط وهي: )مهارة التمثيل 
 البياني بالخطوط واألعمدة، مهارة تمثيل العالقات بيانياً، مهارة المستوى اإلحداثي(.

 أداة الدراسة:
 لمهارات العمليات الهندسية األساسية: الختبار التحصيلي

وهو قياس تحصيل الطالبات في مهارات العمليات تحديد الهدف من الختبار:  .١
الهندسية األساسية في مقرر الرياضيات للصف األول المتوسط )مهارة التمثيل البياني 

ومقارنة بالخطوط واألعمدة، مهارة تمثيل العالقات بيانياً، مهارة المستوى اإلحداثي(، 
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األداء البعدي لطالبات المجموعتين التجريبية والضابطة لمعرفة إذا كان هناك فروق ذات 
 داللة إحصائية بين المجموعتين ولصالح أي منهما.

بناء جدول المواصفات وتحديد الوزن النسبي ألسئلة الختبار التحصيلي:  .2
سؤالين لكل مهارة من مهارات حيث تكون االختبار من ستة أسئلة من النوع الكتابي، بواقع 

( درجات، 10العمليات الهندسية األساسية التي استهدفها البحث، وخصص لكل سؤال )
( درجة، ولكل 60(، وتكون الدرجة العظمى لالختبار ككل )0فتكون الدرجة الصغرى )

 ( درجة. 20مهارة )
ام تم التحقق من صدق االختبار من خالل استخدالتأكد من صدق الختبار:  .3

 الطرق التالية:
وهو الصدق المعتمد على المحكمين، حيث تم عرض  الصدق الظاهري: -

( مشرفات تربويات لمادة 4االختبار التحصيلي على مجموعة من المحكمات وعددهن )
( معلمات من المتميزات ممن لهن خبرة طويلة في تدريس 4الرياضيات، و)

 الرياضيات.
خراج معامالت السهولة والصعوبة تم استمعامالت السهولة والصعوبة:  -

(، مما يدل على صالحية االختبار 0.68 – 0.42لفقرات االختبار حيث تراوحت بين )
 للتطبيق.

تم حساب ثبات االختبار بطريقة كرونباخ الفا، حيث بلغ معامل ثبات الختبار:  .4
 (، وهذا يدل على أن االختبار على درجة مناسبة من الثبات0.88معامل الثبات )

 والتجانس.
 التكافؤ والتجانس بين المجموعتين:

نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية : (١جدول )
ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة في التحصيل القبلي لجميع مهارات العمليات 

 الهندسية األساسية

 المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الخطأ 
 معياريال

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

الدللة 
 اإلحصائية

المجموعة 
 التجريبية

١8.73 ١.6١8١ 0.8626 

29 ١.624 0.١١5  
المجموعة 

 الضابطة
١6.96 ١.3352 0.73١١ 

دول ) ( عدم وجود فروق ذات دالل ة إحصائية بين متوسطات درجات الطالبات 1يُْظِهر الج 
(، ومتوسطات Math illustrationsدرسن باستخدام برنامج في المجموعة التجريبية )اللواتي 

درجات الطالبات المجموعة الضابطة )اللواتي درسن بالطريقة المعتادة( في القياس القبلي لجميع 
مهارات العمليات الهندسية األساسية في مقرر الرياضيات للصف األول المتوسط عند مستوى 

(، وهي قيمة غير دالة ١.624( المحسوبة )(، حيث بلغت قيمة )ت  =0.05الداللة )
 إحصائياً، وهذا يدل على تكافؤ وتجانس المجموعتين قبل التطبيق البعدي.

 

 خطوات تطبيق إجراءات الدراسة:
تطبيق االختبار التحصيلي القبلي لمهارات العمليات الهندسية األساسية المضمنة  -1

 عينة الدراسة. المتوسط علىل في مقرر الرياضيات للفصل الدراسي األول للصف األو
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تطبيق تجربة الدراسة من خالل تدريب المجموعة التجريبية على استخدام  -2
للرسم الهندسي، وتدريسهن مهارات العمليات الهندسية  Math illustrationsبرنامج 

 األساسية وفق المهارات الموجودة في مقرر الرياضيات للصف األول المتوسط.
حصيلي البعدي على كل من المجموعتين التجريبية تطبيق االختبار الت  -3

 والضابطة.
 تصحيح االختبار التحصيلي. -4
 (.SPSSتحليل النتائج التي تم الحصول عليها باستخدام النظم اإلحصائية ) -5

 األساليب اإلحصائية:
 تم استخدام األساليب اإلحصائية لتحليل بيانات أدوات الدراسة؛ وهي كالتالي:

 عوبة ومعامل السهولة ألسئلة االختبار التحصيلي.تم حساب معامل الص .1
 ارتباط بيرسون لحساب صدق االتساق الداخلي لالختبار التحصيلي. معامل .2
 . (KR-20) 20حساب ثبات االختبار باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون  .3
استخدام اختبار )ت( للتعرف على الفروق بين متوسطات القياس البعدي  .4

لتجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي لمهارات لطالبات المجموعة ا
 العمليات الهندسية األساسية. 

 تائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرهان
تتناول الباحثة هنا تحليل نتائج الدراسة، وذلك من خالل عرض متوسطات درجات أفراد 

ساليب اإلحصائية، وصوالً عينة الدراسة على فروض الدراسة، ومعالجتها إحصائياً باستخدام األ
 إلى النتائج وتحليلها وتفسيرها في ضوء األطر النظرية للدراسة.

 نتائج الفرض األول:  (١
ً عند مستوى )ينص الفرض األول على: "  ( بين   ≤0,05ال توجد فروق دالة إحصائيا

 Mathمتوسطات درجات الطالبات في المجموعة التجريبية )اللواتي درسن باستخدام برنامج 

illustrations (، ومتوسطات درجات الطالبات المجموعة الضابطة )اللواتي درسن بالطريقة
المعتادة( في القياس البعدي لمهارة التمثيل البياني بالخطوط واألعمدة من مهارات العمليات 

 ".الهندسية األساسية في مقرر الرياضيات للصف األول المتوسط
كشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات وللتحقق من صحة هذا الفرض، ولل

 Mathدرجات الطالبات في المجموعة التجريبية )اللواتي درسن باستخدام برنامج 

illustrations (، ومتوسطات درجات الطالبات المجموعة الضابطة )اللواتي درسن بالطريقة
ألعمدة من مهارات العمليات المعتادة( في القياس البعدي لمهارة التمثيل البياني بالخطوط وا

-Tالهندسية األساسية في مقرر الرياضيات للصف األول المتوسط، تمَّ استخدام اختبار )ت( )
Test.وفيما يلي نتائج هذا الفرض ،) 

اختبار )ت( للفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية  (: نتائج2جدول )
البعدي لمهارة التمثيل البياني بالخطوط  ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة في التحصيل

 واألعمدة من مهارات العمليات الهندسية األساسية

 المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجات  الخطأ المعياري
 الحرية

 قيمة )ت(
الدللة 

 اإلحصائية

 0.3١659 ١.73404 ١6.40 المجموعة التجريبية
29 ١9.338 0.00١ * 

 0.40947 2.24274 7.06 ابطةالمجموعة الض

 (.   =0.05* دالة عند مستوى ) 
دول ) ( وجود فروق ذات دالل ة إحصائية بين متوسطات درجات الطالبات في 2يُْظِهر الج 

(، ومتوسطات Math illustrationsالمجموعة التجريبية )اللواتي درسن باستخدام برنامج 
اتي درسن بالطريقة المعتادة( في القياس البعدي درجات الطالبات المجموعة الضابطة )اللو
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لمهارة التمثيل البياني بالخطوط واألعمدة من مهارات العمليات الهندسية األساسية في مقرر 

(، حيث بلغت قيمة )ت(   =0.05الرياضيات للصف األول المتوسط عند مستوى الداللة )
الفروق إلى العامل التجريبي المتمثل (، وهي قيمة دالة إحصائياً، وتعزى ١9.338المحسوبة )

، وبذلك يرفض الفرض الصفري، ويقبل الفرض البديل المتمثل  Math illustrationsباستخدام برنامج 

فروق ذات دالل ة إحصائية بين متوسطات درجات الطالبات في المجموعة التجريبية في وجود 
البعدي لمهارة التمثيل البياني ومتوسطات درجات الطالبات المجموعة الضابطة في القياس 

بالخطوط واألعمدة من مهارات العمليات الهندسية األساسية في مقرر الرياضيات للصف األول 
المتوسط، وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة، حيث بلغ 

ابي للمجموعة (، بينما بلغ المتوسط الحس١6.40المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية )
 (.7.06الضابطة )

 نتائج الفرض الثاني:  (2
( بين   ≤0,05ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى )ينص الفرض الثاني على: " 

 Mathمتوسطات درجات الطالبات في المجموعة التجريبية )اللواتي درسن باستخدام برنامج 

illustrationsلضابطة )اللواتي درسن بالطريقة (، ومتوسطات درجات الطالبات المجموعة ا
المعتادة( في القياس البعدي لمهارة تمثيل العالقات بيانياً من مهارات العمليات الهندسية األساسية 

 ".في مقرر الرياضيات للصف األول المتوسط
وللتحقق من صحة هذا الفرض، وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات 

 Mathمجموعة التجريبية )اللواتي درسن باستخدام برنامج درجات الطالبات في ال

illustrations (، ومتوسطات درجات الطالبات المجموعة الضابطة )اللواتي درسن بالطريقة
المعتادة( في القياس البعدي لمهارة تمثيل العالقات بيانياً من مهارات العمليات الهندسية األساسية 

(، وفيما يلي T-Testلمتوسط، تمَّ استخدام اختبار )ت( )في مقرر الرياضيات للصف األول ا
 نتائج هذا الفرض.

نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية : (3)جدول 
ا من  ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة في التحصيل البعدي لمهارة تمثيل العالقات بيانيا

 مهارات العمليات الهندسية األساسية

 المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة )ت(
الدللة 

 اإلحصائية

 0.34883 ١.9١065 ١6.07 المجموعة التجريبية
29 ١4.492 0.00١ * 

 0.43664 2.39١56 7.26 المجموعة الضابطة

 (.   =0.05* دالة عند مستوى ) 
دول ) د فروق ذات دالل ة إحصائية بين متوسطات درجات الطالبات في ( وجو3يُْظِهر الج 

(، ومتوسطات Math illustrationsالمجموعة التجريبية )اللواتي درسن باستخدام برنامج 
درجات الطالبات المجموعة الضابطة )اللواتي درسن بالطريقة المعتادة( في القياس البعدي 

ً من مهارات العمليات الهندسية األساسية في مقرر الرياضيات  لمهارة تمثيل العالقات بيانيا

(، حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة   =0.05للصف األول المتوسط عند مستوى الداللة )
(، وهي قيمة دالة إحصائياً، وتعزى الفروق إلى العامل التجريبي المتمثل باستخدام 14.492)

ي، ويقبل الفرض البديل المتمثل في وجود ، وبذلك يرفض الفرض الصفر Math illustrationsبرنامج 

فروق ذات دالل ة إحصائية بين متوسطات درجات الطالبات في المجموعة التجريبية ومتوسطات 
ً من  درجات الطالبات المجموعة الضابطة في القياس البعدي لمهارة تمثيل العالقات بيانيا

وسط، وكانت الفروق لصالح مهارات الرسم الهندسي في مقرر الرياضيات للصف األول المت
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المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية 
 (.7.26(، بينما بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة )16.07)

 نتائج الفرض الثالث:  (3
( بين   ≤0,05ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى )ينص الفرض الثالث على: " 

 Mathمتوسطات درجات الطالبات في المجموعة التجريبية )اللواتي درسن باستخدام برنامج 

illustrations (، ومتوسطات درجات الطالبات المجموعة الضابطة )اللواتي درسن بالطريقة
 مهارات العمليات الهندسية األساسية اإلحداثي منالمعتادة( في القياس البعدي لمهارة المستوى 
 ".في مقرر الرياضيات للصف األول المتوسط

وللتحقق من صحة هذا الفرض، وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات 
 Mathدرجات الطالبات في المجموعة التجريبية )اللواتي درسن باستخدام برنامج 

illustrations بالطريقة (، ومتوسطات درجات الطالبات المجموعة الضابطة )اللواتي درسن
المعتادة( في القياس البعدي لمهارة المستوى اإلحداثي من مهارات العمليات الهندسية األساسية 

(، وفيما يلي T-Testفي مقرر الرياضيات للصف األول المتوسط، تمَّ استخدام اختبار )ت( )
 نتائج هذا الفرض.

التجريبية  اختبار )ت( للفروق بين متوسطات درجات المجموعة (: نتائج4جدول )
ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة في التحصيل البعدي لمهارة المستوى اإلحداثي من 

 مهارات العمليات الهندسية األساسية

 المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة )ت(
الدللة 

 اإلحصائية

 0.25790 ١.4١259 ١5.73 المجموعة التجريبية
29 23.048 0.00١ * 

 0.3444١ ١.88643 6.40 المجموعة الضابطة

 (.   =0.05* دالة عند مستوى ) 
دول ) ( وجود فروق ذات دالل ة إحصائية بين متوسطات درجات الطالبات في 4يُْظِهر الج 

(، ومتوسطات Math illustrationsالمجموعة التجريبية )اللواتي درسن باستخدام برنامج 
درجات الطالبات المجموعة الضابطة )اللواتي درسن بالطريقة المعتادة( في القياس البعدي 
لمهارة المستوى اإلحداثي من مهارات العمليات الهندسية األساسية في مقرر الرياضيات للصف 

(، حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة   =0.05األول المتوسط عند مستوى الداللة )
دالة إحصائياً، وتعزى الفروق إلى العامل التجريبي المتمثل باستخدام (، وهي قيمة 23.048)

، وبذلك يرفض الفرض الصفري، ويقبل الفرض البديل المتمثل في وجود  Math illustrationsبرنامج 

فروق ذات دالل ة إحصائية بين متوسطات درجات الطالبات في المجموعة التجريبية ومتوسطات 
عة الضابطة في القياس البعدي لمهارة المستوى اإلحداثي من مهارات درجات الطالبات المجمو

العمليات الهندسية األساسية في مقرر الرياضيات للصف األول المتوسط، وكانت الفروق لصالح 
المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية 

 (.6.40الحسابي للمجموعة الضابطة ) (، بينما بلغ المتوسط١5.73)

 نتائج الفرض الرابع:  (4
( بين   ≤0,05ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى )ينص الفرض الرابع على: " 

 Mathمتوسطات درجات الطالبات في المجموعة التجريبية )اللواتي درسن باستخدام برنامج 

illustrationsوعة الضابطة )اللواتي درسن بالطريقة (، ومتوسطات درجات الطالبات المجم
المعتادة( في القياس البعدي الختبار مهارات العمليات الهندسية األساسية في مقرر الرياضيات 

 ".للصف األول المتوسط
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وللتحقق من صحة هذا الفرض، وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات 
 Mathلواتي درسن باستخدام برنامج درجات الطالبات في المجموعة التجريبية )ال

illustrations (، ومتوسطات درجات الطالبات المجموعة الضابطة )اللواتي درسن بالطريقة
المعتادة( في القياس البعدي الختبار مهارات العمليات الهندسية األساسية في مقرر الرياضيات 

 ما يلي نتائج هذا الفرض.(، وفيT-Testللصف األول المتوسط، تمَّ استخدام اختبار )ت( )
التجريبية  تيناختبار )ت( للفروق بين متوسطات درجات المجموع (: نتائج5جدول )

الضابطة في التحصيل البعدي لختبار مهارات العمليات الهندسية األساسية في مقرر و
 الرياضيات للصف األول المتوسط

 المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الخطأ 
 ياريالمع

درجات 
 الحرية

 قيمة )ت(
الدللة 

 اإلحصائية

 0.53905 0.98١4 48.20 المجموعة التجريبية
29 24.477 0.00١ * 

 0.8١499 ١.487 20.73 المجموعة الضابطة

 (.   =0.05* دالة عند مستوى ) 
دول ) ( وجود فروق ذات دالل ة إحصائية بين متوسطات درجات الطالبات في 5يُْظِهر الج 

(، ومتوسطات Math illustrationsالمجموعة التجريبية )اللواتي درسن باستخدام برنامج 
درجات الطالبات المجموعة الضابطة )اللواتي درسن بالطريقة المعتادة( في القياس البعدي 
الختبار مهارات العمليات الهندسية األساسية في مقرر الرياضيات للصف األول المتوسط عند 

(، وهي قيمة دالة 24.477(، حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة )  =0.05ة )مستوى الدالل
،  Math illustrationsإحصائياً، وتعزى الفروق إلى العامل التجريبي المتمثل باستخدام برنامج 

فروق ذات دالل ة إحصائية بين وبذلك يرفض الفرض الصفري، ويقبل الفرض البديل المتمثل في وجود 
لطالبات في المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات الطالبات المجموعة متوسطات درجات ا

الضابطة في القياس البعدي الختبار مهارات العمليات الهندسية األساسية في مقرر الرياضيات 
للصف األول المتوسط، وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة، 

(، بينما بلغ المتوسط الحسابي 48.20موعة التجريبية )حيث بلغ المتوسط الحسابي للمج
 (.20.73للمجموعة الضابطة )

 مناقشة نتائج الدراسة: 
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دالل ة إحصائية بين متوسطات درجات الطالبات في 

 (، ومتوسطاتMath illustrationsالمجموعة التجريبية )اللواتي درسن باستخدام برنامج 
درجات الطالبات المجموعة الضابطة )اللواتي درسن بالطريقة المعتادة( في القياس البعدي 
الختبار مهارات العمليات الهندسية األساسية في مقرر الرياضيات للصف األول المتوسط عند 

(، وتفوق طالبات المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في   =0.05مستوى الداللة )
لعمليات الهندسية األساسية عند مستوى كل مهارة من المهارات وجميع المهارات مهارات ا

 Mathستخدام برنامج إككل، ويعزى الفرق إلى العامل التجريبي المتمثل باستخدام ب

illustrations.  وربما يعود السبب في ذلك إلى أن برنامجMath illustrations  ساعد الطالبات
لرسم الهندسي، وهذا التنظيم في التعلم مكن الطالبات من تنظيم معالجة على تنظيم تعلم مهارات ا

كان طريقة جديدة في  Math illustrationsالمعطيات والتمثيل الدقيق للبيانات، كما أن برنامج 
التعلم لطالبات الصف األول المتوسط؛ مما جعلها طريقة مشوقة ومحفزة للطالبات وأثارت 

 اإلثارة طة المطلوبة، مما ساهم ذلك في تحسين تعلمهن، كما أن عاملدافعتهن نحو تنفيذ األنش
ً  أثرت المتوفرة واإلمكانيات والتنوع والتشويق والجذب على تعلم الطالبات للتعامل مع  إيجابيا

 هو األهداف التعليمية تحقيق عوامل أبرز بين من حيث إن البرنامج واستخدام التقنية في التعليم،
ما تم تحقيقه مع  إيجابياً، وهذا تجاهها وميلهن تدريسها ادة الدراسية، وطريقةللم حب الطالبات

طالبات الصف األول المتوسط في المجموعة التجريبية، وهذا جعل الطالبات يشعرن بأهمية 
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تنظيم تعلم الرياضيات واستثمار التقنية المتوفرة بين أيديهن في التعلم من خالل التفاعل اإليجابي 
صيام وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة  .Math illustrations مع برنامج

 ,Ertekin(، ودراسة ارتكين )2015(، ودراسة عشوش )2015ودراسة البلوي )، (2017)

(، ودراسة اردهان زيازلك 2013(، ودراسة بني ياسين )2014(، ودراسة عمر )2014
(Ardahan & Yazlik, 2012ودراسة ،) ( يانك واداYanik & Ada, 2013 ) والتي أشارت

إلى وجود داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في تعلم الهندسة باستخدام البرامج 
 المحوسبة، مما أثر إيجاباً على زيادة تحصلهم واكتسابهم مهارات متنوعة.

  توصيات الدراسة
 في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي:

معلمات الرياضيات على استخدام البرامج المحوسبة في الرياضيات ومنها برنامج  تشجيع -
Math illustrations  التي تُمك ن الطالبات من استخدام مهاراتهن الخاصة في توجيه عمليات

 التعلم مبدأ التفكير والتعلم، وتساعدهم على تحمل المسؤولية الشخصية للتعلم؛ استناًدا إلى
 مدى الحياة.

ادة النظر في النشاطات المصاحبة لموضوعات تدريس المهارات الهندسية في إع -
الرياضيات المعتمدة لتدريس المرحلة المتوسطة؛ بأن يكون تركيز تلك النشاطات على تنمية 

 .Math illustrationsباستخدام برنامج  مهارات العمليات الهندسية األساسية

حتويات تعزيز تعلم طالبات المرحلة المتوسطة ضمن م Math illustrationsإدراج برنامج  -
وتدريب الطالبات على آليات استخدامه في الموضوعات الدراسية المتعلقة بالرسم الهندسي 

 والتمثيل البياني.

عقد الندوات والدورات التدريبية للمعلمات المسؤوالت عن تدريس الطالبات في المرحلة  -
لق باستخدام االستراتيجيات التدريسية المناسبة المتوسطة بمحافظة ينبع، خاصة فيما يتع

وتوضيح مزاياه  Math illustrationsوإدخال التقنية في تعليم الرياضيات ومنها برنامج 
 وأهميته في عملية التعلم.

إجراء دورات تدريبية؛ لتدريب معلمات الرياضيات اللواتي يدرسن طالبات المرحلة  -
عند تدريس المهارات الهندسية  Math illustrationsالمتوسطة على تطبيق برنامج 

 الرياضية بصفة خاصة.

ضرورة تضمين أدلة معلمات الرياضيات بمخططات تعليمية؛ إلكساب الطالبات مهارات  -
القدرة على يهن الرسم الهندسي من خالل التقنية، وأن يكون هناك نماذج تربوية تنمي لد

 الدقة واإلتقان في األـداء.
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مدى احتواء مناهج الرايضيات ابملرحلتني املتوسطة والثانوية ابململكة العربية السعودية على هندسة الفراكتال 

Fractal Geometry  تقنيات املعلومات واالتصال املصاحبة هلا و 
 
 د.رايض بن عبدالرمحن احلسنأ.حممد املعافا                        بن أ.إبراهيم 

 جامعة امللك سعود            
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مدى احتواء مناهج الرياضيات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة 
وتقنيات  Fractal Geometryالعربية السعودية على هندسة الفراكتال 

 المعلومات والتصال المصاحبة لها

 د.رياض بن عبدالرحمن الحسنأ. محمد المعافا  بن أ.إبراهيم 
 جامعة الملك سعود

 

 :المستخلص
سة الحالية إلى معرفة مدى احتواء مناهج الرياضيات بالمرحلتين المتوسطة الدرا هدفت

والثانوية بالمملكة العربية السعودية على هندسة الفراكتال وتقنيات المعلومات واالتصال 
المصاحبة لها, حيث تكونت عينة الدراسة من مجتمع الدراسة نفسه )جميع مناهج الرياضيات 

هـ( وتم استخدام المنهج 1436-هـ 1435انوية بالمملكة للعام الدراسي بالمرحلتين المتوسطة والث
الوصفي التحليلي القائم على الوصف الكمي للظاهرة المدروسة، ولغرض جمع البيانات تم 
استخدام استمارة تحليل المحتوى المتضمنة لقائمة من معايير تقنيات المعلومات واالتصال 

للدراسة من إعداد الباحثين، وتمت معالجة البيانات باستخدام  المصاحبة لهندسة الفراكتال كأداة
 المتوسطات والنسب المئوية, وأسفرت النتائج عن اآلتي :

انعدام في تضمين معايير تقنيات هندسة الفراكتال في جميع مناهج الرياضيات  -
 للمرحلتين المتوسطة والثانوية عدا منهج الصف األول الثانوي.

الثالثة المعايير االولى من معايير تقنيات هندسة تبين ضعف في تضمين  -
للصف االول الثانوي بما  2ورياضيات 1الفراكتال حيث اقتصر تضمينهن في رياضيات

وانعدام تام  صفحه، 522ال يتجاوز عدد ثالث صفحات من صفحات الكتابين البالغة 
 وهذا مؤشر ضعيف مقارنه بأهمية تلك الهندسة. المعايير،لبقية 
هم موضوعات وتقنيات المعلومات واالتصال المصاحبة لهندسة عرض أ -

 الفراكتال.
عرض تصور مقترح لكيفية تضمين موضوعات وتقنيات المعلومات واالتصال  -

 المصاحبة بمناهج الرياضيات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة. 
بالمملكة العربية ويوصي الباحثان بضرورة إعادة النظر في مناهج الرياضيات الحالية 

السعودية من حيث تضمين هندسة الفراكتال وتقنياتها المصاحبة في تلك المناهج ولمختلف 
 المراحل الدراسية. 

تقنيات المعلومات واالتصال المصاحبة  ،الكلمات المفتاحية: الفراكتال، هندسة الفراكتال
 .لهندسة الفراكتال
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The extent to which mathematics curricula in the 
intermediate and secondary stages in Saudi Arabia contain 

Fractal Geometry and related information and communication 
technologies 

Ibrahim Al – Moafaa                        Prof. Riyadh  Alhassan 

King Saud Universtiy 

 
Abstract: The objective of the research is to find out the extent to which 

mathematics curricula in the intermediate and secondary stages in Saudi 
Arabia contain the fractal geometry and associated information and 
communication technologies. The sample of the study consisted of the same 
study society (all mathematics curricula in the middle and secondary stages in 
the Kingdom for the academic year 1435-1436 AH) Based on the quantitative 
description of the studied phenomenon. For the purpose of data collection, the 
content analysis form included a list of ICT standards associated with fractal 
geometry was used as a tool for study from the number of researchers. Data 
processing using averages and percentages, and results resulted in the 
following: 

-Lack of inclusion in the standards of fractal engineering techniques in all 
mathematics curricula for the intermediate and secondary stages except for 
the first grade secondary curriculum. 

-Weakness in the inclusion of the first three criteria of the techniques of 
fractal geometry where their inclusion in mathematics 1 and mathematics 2 for 
the first grade of secondary not exceeding three pages of the pages of 522 
pages, and the lack of the rest of the standards, and this is a weak index 
compared to the importance of that geometry. 

-Presentation of the most important topics and information and 
communication technologies associated with fractal architecture. 

-Presentation of a proposed concept of how to include topics and 
information technologies and accompanying the curriculum of mathematics in 
the intermediate and secondary stages in the Kingdom. 

-The researchers recommend the need to review the current mathematics 
curricula in the Kingdom in terms of embedding fractal geometry and 
associated techniques in those curricula and for different stages of study. 

Keywords: fractal, fractal geometry, information and communication 
technologies associated with fractal geometry 
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 مقدمةال
فقد تعالت األصوات الداعية الى تطوير نتيجة للتطور الهائل في شتى مجاالت الحياة،       

، ل أخر االكتشافات في الرياضيات كعلم وفي كافة فروعة المختلفةمناهج الرياضيات لتشم
وخصوصاً تلك االكتشافات التي تتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين ومهاراته، وتلك 

 . وبرمجياتها التي ساهمت في الثورة التقنية والرقمية، والتي ترتبط باستخدام تقنية المعلومات
( إلى أن المجتمعات تعيش اليوم عصر التقدم  العلمي والتقني، 2007ولقد أشارت البنا )     

حيث تتسارع المعلومات وتنمو تطبيقات المعرفة لتساهم في تقدم المجتمعات وتطورها، وهذا 
بدوره يتطلب تطوير المناهج وأساليب تدريسها لكي تنمو قدرة الفرد للمشاركة بفاعلية في سياق 

التقني في السنوات األخيرة تطور استخدام التقنية في تعليم  الحياة وتطورها, ومع التطور
الرياضيات, وبرز ذلك في االدوار المتعددة الستخدامات الحاسب من برامج تعليمية متخصصة 

, باإلضافة إلى األدوار المؤثرة لآلالت الحاسبة البيانية Internetوكذلك شبكة المعلومات 
(Graph Calculatorsفي تنمية مهار ),(.2005ات المتعلمين النوعية )السيد 

هندســـــــــــة   1981ام   ــــونتيجةً للتطور في علم الهندسة ظهــرت في ع     
( البولندي (Mandelbrot( بواسطة العالم ماندلبورت (Fractal Geometryالفراكتــــــــــــال  

ثــــين السنـــــة األخيــــرة أساساً وأصبحت هندسة الفراكتال في الثال  المولد والفرنسي الموطن,
هندسة , وتهتم Newton, 2008) في الثورة الرياضية التي غيرت نظـرتنا للطبيعـــــــــــــة )

الفراكتال بدراسة األشكال غير المنتظمة مثل ) الزالزل وجسم اإلنسان والجبال والشواطئ ... 
ً لمجمو  &Petgen, H)عة من الخصائص الرياضية الخ ( أي بدراسة األشكال الطبيعية وفقا

Jurgens, H&Saupe, D, 2004.)  
كما أصبح لهندسة الفراكتال تطبيقاتها الهامة في  مجاالت كثيرة منها الهندسة المعمارية      

المعاصرة وذلك باستخدام الحاسب حيث توصل المهندسون المعماريون لخلق أشكال معقدة 
وتشيـــــــر العديد من , Kiyun( 2003)ي خوارزميات متكررة  )رغم صعوبة بنائها( تستند إل

 (2012 ،؛ المعافا2010،الغانمي؛ 2008،؛ على2007 ،؛ البنا2001،)السيد  الدراسات
(Langille,1997; Makee, 1997; Vacc,1992 ; Flesher & knizhnik, 2010; Camp, 

المصاحبة لهندسة الفراكتال تظهر في  إلى إن أهمية دراسة تقنيات المعلومات واالتصال  (2000
تفيد في رسم ربط التقنية بالتعليم من خالل االشكال الفراكتالية والبرامج المختلفة لتوليدها, 

األشياء الطبيعية الواقعية على شاشة الحاسب, يمكن من خاللها مزج الفنون مع الرياضيات، 
 .سومات بواسطة الحاسبفتتحول المعادالت من مجرد أرقام ورموز الى أشكال ور

ً أهمية تقنية المعلومات واالتصال في هذا الفرع من فروع علم        مما سبق يتضح جليا
حيث يشير التميمي  ،من المناهج الحديثةوهذا ما تتطلبه معظم المعايير العالمية  ،الرياضيات

لمتعلمين وتحفيز هـ( إلى إن استخدام التقنيات في تدريس الرياضيات يعمل على إثارة ا1428)
 ونقل المعرفة الرياضية وتثبيتها. ،الدافعية لديهم

 مشكلة الدراسة
إن وضع مناهج حديثة في الرياضيات تلبي متطلبات العصر وحاجات األفراد هو      

مسؤولية تربوية كبرى, فكان لزاماً إعادة النظر في مقررات الرياضيات في المراحل الجامعية 
ذلك من أجل إدخال موضوعات مرتبطة بالتقنية تكون أكثر حيوية وفائدة وما قبل الجامعية, و

 (.2003)أبوزينة, 
وعند التمعن في أحد الجوانب المهمة في تعليم الرياضيات وتعلمها في المملكة العربية      

(؛ 2014, 6السعودية كان االهتمام بتوظيف التقنية في المواقف الرياضية المختلفة )رياضيات
ل تحقيق ذلك الجانب  قام الباحثان باختيار تقنيات المعلومات واالتصال المصاحبة ومن أج

  ،لهندسة الفراكتال  بناًء على خبرتهما بمدى ارتباط تلك الهندسة بالتقنية واتصال المعلومات
ً على ما سبق يتضح أهمية هذه  الدراسة والتي تهدف إلى التعرف على تقنيات  وتأسيسا
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حبة لهندسة الفراكتال ومدى تضمينها في المناهج الدراسية بالمملكة العربية المعلومات المصا
 السعودية.     

 :اآلتيوبذلك فإن مشكلة الدراسة تتبلور باإلجابة عن السؤال الرئيس  
ما مدى احتواء مناهج الرياضيات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة العربية      

وتقنيات المعلومات واالتصال  Fractal Geometry)اكتال )السعودية على هندسة الفر
 المصاحبة لها؟

 :اآلتيةويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية     
ما مدى احتواء مناهج الرياضيات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة  -1

 (Fractal Geometry)العربية السعودية على موضوعات من هندسة الفراكتال 

 وتقنيات المعلومات واالتصال المصاحبة لها؟  
ما موضوعات هندسة الفراكتال الواجب تضمينها بمناهج الرياضيات  -2

 بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة العربية السعودية؟
ما تقنيات المعلومات واالتصال المصاحبة لهندسة الفراكتال الواجب تضمينها   -3

 تين المتوسطة والثانوية بالمملكة العربية السعودية؟بمناهج الرياضيات بالمرحل
 أهمية الدراسة 

قد يفيد القائمين على إعداد مناهج الرياضيات من خالل تقديم موضوعات في   -
 للمرحلتين المتوسطة والثانوية. هندسة الفراكتال وتقنيات المعلومات واالتصال المناسبة

ً تلك التأكد من مدى مواكبة مناهجنا وتضمينها لال - كتشافات الحديثة وخصوصا
 التي ترتبط بالتقنية وتعمل على تنمية مهارات التفكير.

 أسئلة الدراسة
ما مدى احتواء مناهج الرياضيات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة  -1

 (Fractal Geometry)العربية السعودية على موضوعات من هندسة الفراكتال 
 ل المصاحبة لها؟  وتقنيات المعلومات واالتصا

ما موضوعات هندسة الفراكتال الواجب تضمينها بمناهج الرياضيات  -2
 بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة العربية السعودية؟

ما تقنيات المعلومات واالتصال المصاحبة لهندسة الفراكتال الواجب تضمينها   -3
 ملكة العربية السعودية؟بمناهج الرياضيات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بالم

ما التصور المقترح لتضمين هندسة الفراكتال وتقنيات المعلومات واالتصال  -4
المصاحبة بمناهج الرياضيات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة العربية 

 السعودية؟ 
 أهداف الدراسة

 :هدفت الدراسة الحالية إلى
ين المتوسطة والثانوية بالمملكة تحديد مدى احتواء مناهج الرياضيات بالمرحلت -1

وتقنيات  Fractal Geometryالعربية السعودية على موضوعات من هندسة الفراكتال 
 المعلومات واالتصال المصاحبة لها؟  

تحديد موضوعات هندسة الفراكتال الواجب تضمينها بمناهج الرياضيات  -2
 ؟بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة العربية السعودية

تحديد تقنيات المعلومات واالتصال المصاحبة لهندسة الفراكتال الواجب   -3
 تضمينها بمناهج الرياضيات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة العربية السعودية؟

عرض التصور المقترح لتضمين هندسة الفراكتال وتقنيات المعلومات  -4
المتوسطة والثانوية بالمملكة واالتصال المصاحبة بمناهج الرياضيات بالمرحلتين 

 العربية السعودية؟
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 حدود الدراسة
 لى :اقتصرت الدراسة الحالية ع      

مناهج الرياضيات )كتب الرياضيات المدرسية ( للمرحلتين المتوسطة   -
 هـ( 1436هـ /  1435والثانوية بالمملكة العربية السعودية للعام الدراسي )

علومات واالتصال المصاحبة موضوعات متنوعة في تقنيات الم  -
 -خصائص هندسة الفراكتال  -نشأة هندسة الفراكتال لهندسة الفراكتال )
طرق  -أشكال فراكتالية جمالية  -أشكال فراكتالية تقليدية  -التكرارات الهندسية 

بعض تطبيقات هندسة الفراكتال في تقنيات المعلومات  -حساب البعد الفراكتالي 
 واالتصال(.

 الدراسة  مصطلحات
 (:Fractalالفراكتال )

يعرف الفراكتال في القاموس اإللكتروني على أنه نمط هندسي يتكرر على مقاييس       
 ويؤدي إلى أشكال غير منتظمة ال يمكن تمثيلها في الهندسة اإلقليدية ،تتزايد في الصغر

.(Fractal-WWW.Dictionary.com)  
"الشكل الهندسي )الخشن أو ذو االنكسارات( الذي  الفراكتال بأنه ويعرف ماندلبورت     

يمكن تقسيمه إلى أجزاء كل منها )على األقل تقريباً( هو تصغير للشكل االصلي  لعديد من 
      (Edger,2008)المقاييس".
( الفراكتال إنه " شكل هندسي غير منتظم ينتج من تكرار 2007كما عرفت البنا )       

لد, ويمكن تقسيمه إلى عدد ال نهائي من األجزاء المتشابهة ذاتياً بمقاييس عملية معينة تسمى المو
 مختلفة حيث كل جزء هو صورة مصغرة من الشكل األصلي" .

 هندسة الفراكتال:
 يعرف ماندلبورت هندسة الفراكتال بأنها:       

أو في دراسة منظمة تهتم بدراسة األشكال غير المنتظمة المتواجدة في العالم الحقيقي 
 توضح أن كل جزء صغير في الشكل يشبه كثيراً الكل كنسخه مصغرة منه وهي ،الرياضيات

(Mandelbrot & Frame , 2002) . 
هندسة الفراكتال بأنها: هندسة األشكال  (,Wikipedia  2015)وتعرف موسوعة ويكبيديا      

كل منها هو  أجزاء،إلى والتي يمكن تقسيم أشكالها  االنكسارات،الهندسية الخشنة أو ذات 
 تصغير للشكل لعديد من المقاييس.

بأنها: مجموعة من النقط ال تتكامل أبعادها المتجزئة أو أي  ((ham,1996 ويعرفها هام      
وعادة  التعقيد،الفراكتاالت مجموعة ذات تراكيب غير منتهاه  تعد  ف مماثل،مجموعة ذات تركيب 

صورة مصغرة  تعد  داخلها  تحتويفأي جزء  تشابه،الما تحتوي على بعض القياسات ذات 
هندسة الفراكتال بأنها: هندسة الطبيعة نظراً  ( (Randi,1999كما تعرف راندي  كلها،للمجموعة 

 وللظواهر الطبيعية.  ،الرتباطها باألشياء الطبيعية
هذه التراكيب الهندسية في األشياء الطبيعية و أنها: تلك( 2005ويعرفها السيد )      

وهي بذلك ترتبط ببحث  الهندسية،التراكيب لها خصائص تميزها عن غيرها من األبعاد 
 الكسريات الصغيرة المكونة لتلك األشياء في الطبيعة. 

 
 تقنيات المعلومات والتصال المصاحبة لهندسة الفراكتال:

عارف ( تقنيات المعلومات واالتصال الحديثة بأنها مجمل الم2009يعرف خليفة )     
والخبرات والمهارات المتراكمة والمتاحة واألدوات والوسائل المادية والتنظيمية اإلدارية 
المستخدمة في جمع المعلومات ومعالجتها وانتاجها وتخزينها واسترجاعها ونشرها وتبادلها 

ويقصد بها شبكات الحواسيب المتطورة واالنترنت  والمجتمعات،وتوصيلها الى األفراد 
 االداء.على تحسين  وأثرهاالمختلفة المرتبط بها  والبرامج
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ويقصد بتقنيات المعلومات واالتصال المصاحبة لهندسة الفراكتال بأنها تقنيات )البرامج     
اليوتيوب( ومجمل المعارف والخبرات والمهارات المتراكمة والمتاحة  –الويب -الفراكتالية 

تعلم هندسة الفراكتال وأثرها في تحسين أداء واألدوات والوسائل المصاحبة لعملية تعليم و
 الطالب في هندسة الفراكتال.

 النظري اإلطار
 مفهوم هندسة الفراكتال:

يصف ماندلبورت هندسة الفراكتال بأنها "الدراسة المنظمة ألشكال غير منتظمة في       
 (       Mandelbrot & Frame  2002,".)مجال الرياضيات أو العالم الواقعي متغاير المقاييس

الفراكتال بأنها "نمط هندسي يتكرر على مقاييس  اإللكتروني هندسةويعرف القاموس       
ال يمكن تمثيلها من خالل خصائص  ،غير منتظمة وأسطحوتؤدي إلى أشكال  ،تتزايد في الصغر
 .كمبيوتر"وتستخدم في نمذجة األنماط والتراكيب الطبيعية غير المنتظمة بال ،الهندسة اإلقليدية

(www.Dictionary.com )  
( بأنها: شكل هندسي ذو انكسارات يمكن تقسيمه إلى أجزاء 2004كما تعرفها موافى )      

 ُ تقسيم  الفرا كتاليالشكل  الذاتي ألجزاءويمكن من خالل خاصية التشابه  ،متماثلة ومتشابهة ذاتيا
ويختلف البعد الفراكتالي من شكل إلى أخر  ،لناتجة حتى تصل إلى مولد الفراكتالاألجزاء ا

 حسب درجة تعقيد الشكل وكثرة تعرجاته.
 نشأة هندسة الفراكتال وأهميتها: 

البولندي المنشأ (Mandelbrot) نشأت هندسة الفراكتال عندما جلس ماندلبورت      
زاغ ببصره نحو  وأمواجه،قمة استمتاعه بالبحر ومن  بإنجلترا،والفرنسي الموطن على شاطئ 

لم يلهمه البحر بقصيدة  المتباينة،وبهرته تعرجاته وخلجانه وتضاريسه الصخرية  الشاطئ،
إن شعرية أو بلوحة فنية؛ ولكن الشاطئ المتعرج أثار مشكلة في خاطرة: ما هو طول الشاطئ؟ 

إن الطبيعة الساحرة  ,(Self-Similarity)شكل الشاطئ المتعرج ذكره باألشكال المتشابهة ذاتيا 
الملهمة, البحر وشواطئه المتعرجة جعلت ماندلبورت يخترع هندسة جديدة عصرية, أحد 
تطبيقاتها هو قياس طول الساحل اإلنجليزي؛ وذلك بتحليل خواص التشابه الذاتي والبعد 

ئ العديمة االنتظام الفراكتالي وتمثيل فراكتاالت تعكس ثنايات وانكسارات وتعرجات الشاط
لها اسماً  م(حول هذه الهندسة اختار1982وعند إصدار كتاب ماندلبورت ) ،ألجزائه الصغيرة

ألنه وقع تحت يده بالصدفة مجلة  ،Fractal))وقد اختار اسم فراكتال  ،هو "هندسة الفراكتال"
 وبمعنى كسر رياضي break" هي كلمة التينية تعنى يكسر Fractusعرف منها أن "

Fraction  .ولذا فإن البعض يترجمون هندسة الفراكتال وهذا جعله يشتق االسم فراكتال منها
 ( 2004بهندسة الكسريات أو هندسة الفتافيت. )خضر , 

هو أستاذ علوم  ،هندسة الفراكتالوماندلبورت عالم رياضيات ُعرف بأنه رائد       
 آي بي إمواتسون التابع لشركة ز أبحاث توماس. وزميل في مرك ،جامعة يلالرياضيات في 

ويحمل الجنسيتين الفرنسية واالمريكية.  الهادئ،والتابع للمختبر الوطني في شمال غرب المحيط 
م  2010أكتوبر  14توفي يوم الخميس ويات المتحدة األمريكية. الوال فيوكان يعيش ويعمل 

في  كامبردج )والية ماساشوستس، شمال شرق الواليات المتحدة( من جراء مرض السرطان 
 Fractal)حسبما أشارت عائلته في بيان لها  ،عن خمسة وثمانين عاما

Geometry.org.Mandelbrot http://.) 
 خصائص هندسة الفراكتال:

( إلى أن هندسة الفراكتال تتميز بخصائص أساسية تعطى لها ذلك 2008يشير على )     
 ومن هذه الخصائص اآلتي:  ،التركيب الفريد بين فروع الهندسيات األخرى

 -: Self – Similarity  خاصية التشابه الذاتي -أ

http://www.dictionary.com/
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%8A%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A2%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D9%85
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 كل جزء هو نسخه أجزاء،هي خاصية أساسية تعنى أن الشكل يمكن تقسيمه إلى       
وأمثله من  المستقيمة،وهناك أمثلة متنوعة من الطبيعة واألشكال الهندسية  الكلى،تقريبية للشكل 

 وأخرى من التشابه الذاتي المضبوط واإلحصائي. فنية،لوحات 
     

 
 

 :الذاتيعلى التشابه  والرياضيةمثال من األشكال الهندسية المستقيمة 
 شجرة فيثاغورث -

 
            

  
 -:(Dimension Fractal)صية البعد الفراكتالي خا -ب 
 ،البعد الفراكتالي هو أحد الخصائص األساسية التي يمكن من خاللها تعريف الفراكتال     

والبعد الفراكتالي هو عدد  ،حيث أن البعد الفراكتالي بشكل عام ليس عدداً وال قيمة عددية محددة
 ,2004Falconerنتوءات في الشكل )السيد ,( يوضح مدى ال2( و )1حقيقي موجب بين الـ )

2003; .) 
 ( منها:   Hartvigsen, 2000وهناك أساليب إحصائية إليجاد البعــــد الفراكتالي )

 : الطريقة التحليلية.  1  
البعد  حيث نوجد الفراكتال،يولد  الذيوتعتمد هذه الطريقة على العد لمكونات المولد  

     -التالية: وفق القاعدة   Dالفراكتالي 

 للمولد. : عدد القطعة المستقيمة التى طول كل منها  )N)حيث 

: طول القطعة المستقيمة الصغيرة الجزيئة التي تقسم بها القطعة                

 المستقيمة األصلية.  
 طريقة المسطرة: .2

وقد استخدمها ماندلبورت إليجاد البعد  السابقة،الطريقة  أكثر دقة من وهي      
وتتم هذه الطريقة عن طريق قياس الشكل بمسطرة  اإلنجليزي،الفراكتالي للشاطئ 
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ومن التمثيل  ،)N)( عن طريق عددها الذي يغطي الشكل  )تمثل قطعة مستقيمة 

 صل إلى المستقيم المناسب لهذه البيانات.ينتج شكل يمكن من خالله التو البياني
 طريقة الشبكة التربيعية:  .3

وهى طريقة تستخدم أكثر في التطبيقات العملية, وهى تعتمد على عدد الخاليا      
, والخاليا عبارة عن مربعات لشبكة تربيعية طول كل منها )N) التي تغطى الفراكتال 

. 

 -:(Iteration)تكرارجـ  خاصية ال
ويستخدم ناتج أو مخرجات كل تكرار يقصد بالتكرار تكرار قاعدة أو عملية أو إجراء.       

كمدخالت في التكرار التالي وهكذا؛ فاألشكال الفراكتالية تنتج نتيجة لتكرار إجراءات بسيطة 
هندسية لألشكال وفقاً وتعد فكرة التكرارات ال ،فينتج عنها شكل فراكتالي معقد الشكل ،عدة مرات

لقاعدة محددة من األسس التي أظهرت الجوانب الجمالية للفركتاالت الهندسية؛ ويمكن تنفيذ 
العديد من التكرارات الهندسية ألنواع وأشكال هندسية متعددة لتوضح أنماط وتراكيب هندسية 

شاء أشكاٍل هندسية والتكرارات الهندسية تؤسس أفكاراً متنوعة إلن ،ذات أبعاد رياضية جمالية
 فراكتالية مختلفة. 

 :توظيف تقنية المعلومات والتصال في هندسة الفراكتال
يعد تعليم الرياضيات أحد المرتكزات األساسية للتقدم العلمي والتقني الالزم لتطور      
( إلى أن الطالب 2012( ويشير فيل باركر )2012)النذير وأخرون, وازدهاره.المجتمع 
يستخدمون التقنية والحاسب ليمكنهم من صياغة سلوك معين ليسهل التعامل مع  والمعلمين

العمليات الحسابية الكبيرة ويسرع عملية االتصال والحصول على المعلومات ,كما تشير خضر 
( إلى أن عصرنا يتميز بأنه عصر المعلوماتية والتقنية نظراً لالنفجار المعرفي 2004)

ني الكبير في أجهزة الحاسب واالتصاالت, والذي اتاح التعامل مع والمعلوماتي, والتقدم التق
تخزين واسترجاع ومعالجة الكم الهائل من البيانات والمعلومات وتداولها وإنجاز األعمال 
المتعلقة بالمعلومات بدقة بالغة وسرعة كبيرة, ونالحظ ن هناك ترابط كبير بين التقدم التقني 

, فاقتران واتضاح وتكوين وتفسير أفكار وتطبيقات هندسة وتطور وظهور هندسة الفراكتال
 ( فمثالً: hard wareالفراكتال بالحاسب )برمجيات +

 IFSتكوين الفراكتاالت من المولد بالتكرار المرحلي أو بأنظمة الدوال المرحلية التكرار   -
 لحاسب.أو فراكتاالت الجاذب الغريب يمكن إظهارها وتوضيح عملية تكوينها عن طريق ا

إمكانات الحاسب المتطورة استطاعت إظهار الفراكتاالت البديعة مثل مجموعة    -
 ماندلبورت وفراكتاالت حلول المعادالت المركبة خاصة التكعيبية.

 مثل:يمكن عمل برامج فراكتالية باستخدام الحاسب بأسطر قليلة  -
 عمل فراكتاالت مشهورة.برامج بلغة اللوجو ل  -                                  
 برامج لعمل فراكتاالت بلغة البيسك. -                                  

 استخدام الفنانين لبرمجة الفراكتال في أنتاج لوحات فنية متعددة بذوق عصري. -
استخدام هندسة الفراكتال في تكوين الصور الفرضية لخلفيات أفالم القصص الخيالية  -

 والسينمائية.التلفزيونية 
والتي تستحق الذكر في تاريخ  الجميلة،هندسة الفراكتال كأحد االكتشافات  وتعد       

وكذلك صناعة  الفراكتال،الرياضيات؟ فيمكننا وصف غيمة بمساعدة معادلة بسيطة من هندسة 
 أجمل النقشات الهندسية على اللوحات الفنية والسجادات بمختلف أنواعها.

   الفراكتال:ندسة تطبيقات تقنيات ه
( إلى أن التقنيات المصاحبة لهندسة الفراكتال لها تطبيقات مختلفة في 2008يشير على )     

تكبيراً أو  -فكل شيء يتضمن تشابهاً ذاتياً  مستمر،وهذا في تزايد  ،العديد من مجاالت الدراسة
 ماذج أخرى. يمكن نمذجته ودراسته من خالل الفراكتال بشكل أفضل من أي ن -تصغيراً 

 فيما يلي أمثلة على تطبيقات هندسة الفراكتال والتقنية المصاحبة لها في بعض العلوم:
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 الطب: -أ
استخدام  ( إلى أن2007( والبنا )Davis & et al ,2000من ديفز وأخر ) يشير كل      

جههم هندسة الفراكتال والتقنية المصاحبة لها ساعد العلماء في التغلب على صعوبات كانت توا
وذلك بالمقارنة بين التغيرات الطبيعية  ،عند دراسة التغيرات التي تحدث في الخاليا واألنسجة

   -ومن األمثلة الطبية: ،والمرضية داخل الخاليا واألنسجة
 الرئتان     .1

ى أنبوبتين النظام الرئوي يتكون من القصبة الهوائية التي يمر فيها الهواء إل     
ثم تتفرع إلى أنابيب أصغر فأصغر تسمى الحويصالت  ،نأصغر يتصالن بالرئتي

 Fractalوهذه خاصية من خواص الهندسة الفراكتالية تسمى كسوريات الستائر ) ،الهوائية

Canopies.) 
 المخ    .2

ولذلك فإن  ،وازدياد الثنيات يعني ازدياد الذكاء ،يتكون المخ من العديد من الثنيات    
وهندسيا ازدياد الثنيات يدل على من ما في مخ الحيوان.  الثنيات في مخ اإلنسان أكثر

. وقد اكتشف 2,79 – 2,73ازدياد سطح المخ؛ حيث يتراوح البعد الفراكتالي ما بين 
 . 3العلماء أن اإلنسان العبقري يصل البعد الفراكتالي لمخه أكثر من 

 :التقنية -ب
(  إلى أن الفراكتاالت Kiyun 2003,وهان)  ،(Paul , 2003أشارت دراستا باول )        

ومن أهمها صناعة اإللاير؛ فيمكن تشكيل اإللاير  ،تتميز بالعديد من التطبيقات في مجال التقنية
وهذه  ،على شكل مجموعة من األرايل الصغيرة المنظمة بطريقة تجمع بين النظام والعشوائية

 الخاصية تتوافر في أشكال فراكتاالت.
منحنى كوخ في صناعة اإللاير من خالل  االستفادة من( إلى 2007وتشير البنا )        

من  %25استخدام عدد النهائي من األسالك في مساحات صغيرة؛ ولقد وفرت شركة موتوروال 
وذلك الستخدامها األشكال الفراكتالية  التقليدي،التكاليف التي كانت تستهلك في صناعة اإللاير 

ر االتصاالت الالسلكية الواسع في عصرنا الحالي إال وما انتشا الموبايل،في صناعة أريل 
 بسبب تطور استخدام تقنيات هندسة الفراكتال.

 الترفيه: -جـ          
( إلى استخدام الهندسة الفراكتالية في صناعة األفالم والمؤثرات Chen,2009) يشير      
ومن  ،ت مرحليةحيث يتم ضغط الصورة وتنفذ الصورة على شكل دالة تكرارا المرئية،

تطبيقات الهندسة الفراكتالية استخدام بعض األشكال الفراكتالية المتولدة من بعض المعادالت 
 الرياضية في توليد موسيقى وألحان جميلة.

 سابقة:دراسات 
في هذا البند يتم عرض ومناقشة بعض الدراسات ذات الصلة بموضوع هندسة الفراكتال     

 لصعيد العربي واألجنبي.وتقنياتها المصاحبة على ا
 الفراكتال:عرض بعض الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت هندسة 

( الى إعداد وتقديم مكونات هندسة الفراكتال )معارف 2005هدفت دراسة السيد)     
ومهارات وأنشطة( والتي يمكن تضمينها في مناهج الرياضيات المدرسية المختلفة, وتقديمها 

ج من أجل تضمينها في المناهج الدراسية, وقد قدم دراسته تلك في المؤتمر العلمي لمعدي المناه
م, وقد 2005يوليو  21-20الخامس للجمعية المصرية لتربويات الرياضيات في الفترة من 

كما هدفت أوصى الباحث بضرورة تضمين هندسة الفراكتال في مناهج الرياضيات المختلفة,  
إعداد وحدة مقترحة في الهندسة الفراكتالية لطالب كليات التربية, ( إلى 2007دراسة البنا )

 67ودراسة أثرها على التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو الرياضيات, وتكونت عينة الدراسة من 
جامعة عين شمس حيث  –رياضيات تربوي كلية البنات  –الفرقة الرابعة  -طالبة من طالبات 

هندسة الفراكتال , استخدمت الباحثة التصميم التجريبي  تم تدريسهن الوحدة المقترحة في
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للمجموعة الواحدة وذلك لدراسة فاعلية الوحدة المقترحة على المتغيرات التابعة ) التفكير 
استخدمت الباحثة اختبار التفكير اإلبداعي ومقياس االتجاه نحو الرياضيات (.  –اإلبداعي 

نتائج الدراسة أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند وكان من أهم  الرياضيات،االتجاه نحو   
( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي لصالح 0, 01مستوى )

التطبيق البعدي في كل من اختبار التفكير اإلبداعي ومقياس االتجاه نحو الرياضيات والهندسة 
 الفراكتالية.
( إلى التعرف على فاعلية برنامج تدريبي قائم على 2010)هدفت دراسة الغانميو      

هندسة الفراكتال لتنميـة مهـارات حـل المشكـالت الهندسيـة والتفكير الرياضي واإلبداعي لدى 
( معلمة من 46تكونت عينـة الدراسة من ), معلمـات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة بمدينة جدة

طة، واتبعت الباحثـة في هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي، معلمـات الرياضيات المرحلة المتوس
( معلمـة, 23) حيث تم تقسيـم المعلمـات إلى مجموعتيـن: ضابطـة وتجريبية، قوام كل منهما

وتكونت أدوات الدراسـة : من اختبـار مهـارات حل المشكـالت الهندسية، واختبار مهـارات 
 ,تفكير اإلبداعي، تم التحقق من صدق وثبات األدواتالتفكير الرياضـي، واختبار تورانس لل

وبعد تطبـيق االختبارات قبلياً على مجموعتي الدراسـة قـامت الباحثـة بتطبيق البرنامـج التدريبي 
وكان من  على المجموعـة التجريبيـة فقط ، ثم تطبيـق األدوات بعدياً على كالً من المجموعتين,

بين متوسطي  0,05ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من توجد فروق أهم نتائج الدراسة 
درجات معلمات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لكل من اختبار مهارات 
حل المشكالت الهندسية، واختبار مهارات التفكير الرياضي، وكذلك اختبار مهارات التفكير 

 اإلبداعي وذلك لصالح المجموعة التجريبية .
ومن الدراسات االجنبية التي تناولت الموضوع من نواحي متفرقة دراسة ماكي       

( والتي هدفت إلى بيان مدى ارتباط أنشطة وموضوعات في هندسة الفراكتال 1997)
بموضوعات الرياضيات المدرسية لطالب الصف التاسع, تم قياس ذلك من خالل المالحظة 

ب المرتبطة بأعمالهم في هندسة الفراكتال التي قدمت لهم والمقابالت والتسجيالت ألنشطة الطال
من خالل أسئلة استقصائية لموضوعات متعلقة بالطبيعة,  وتوصلت الدراسة إلى أن هناك 
ارتباطات قوية بين هندسة الفراكتال وموضوعات الرياضيات  وكما اكتشف الطالب التشابه 

وازدادت ثقة الطالب وادراكاتهم حول كيفية  الذاتي لألشكال الهندسية واألشياء في الطبيعة,
 تكوين االشكال الفراكتالية وعمل التكرارات الهندسية بواسطة استخدام الحاسب.

( إلى دراسة القيمة الجمالية للهندسة الفراكتالية من 2008كما هدفت دراسة ابراهام )      
ال الفراكتالية , حيث تكونت عينة خالل المستويات المختلفة لألبعاد الفراكتالية المكونة لألشك

أناث ( من تالمذة المدرسة االبتدائية من الصفوف الرابع  1ذكور و 5تالميذ )  6الدراسة من 
أناث ( من طلبة الدراسات العليا قسم علم نفس  4ذكور و  2طالب )  6والخامس األساسي و

راكتالي لها عالقة في التباين في ومن أهم نتائج الدراسة, األبعاد الفراكتالية وتعقيد الشكل الف
األحكام الجمالية, كما لم يكن للمستوى العلمي ونوع الجنس تباين في األحكام الجمالية بشكل 
كبير وإن كان هناك بعض النتائج الفردية المثيرة لالهتمام وتزيد جماليات الشكل الفراكتالي كلما 

اكتال إلبراز الجانب الجمالي للرياضيات من زاد تعقيده, وأوصت الدراسة باالهتمام بهندسة الفر
 خاللها.  

يلي مناقشتها من  فيمايتم  الباحثان،بعد عرض أهم الدراسات السابقة التي حصل عليها 
   بعض الجوانب

لما كانت الدراسة تسعى الى معرفة مدى احتواء مناهج الرياضيات بالمرحلتين         
 (Fractal Geometry)ة السعودية على هندسة الفراكتال المتوسطة والثانوية بالمملكة العربي

وتقنيات المعلومات واالتصال المصاحبة لها فإن هذا يتطلب القاء الضوء على االبحاث في 
ومما سبق عرضه من االبحاث في هذا المجال  المصاحبة،مجال هندسة الفراكتال وتقنياتها 

 اتضح ما يلي:
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مقرر هندسة الفراكتال وتقنياتها أوصت معظم الدراسات بضرورة تضمين  -1
المصاحبة ضمن مراحل التعليم المختلفة لما لها من تطبيقات مختلفة في الرياضيات 

 والمجاالت األخرى وفي الطبيعة.
إمكانية تدريس مفاهيم هندسة الفراكتال البسيطة في المراحل االبتدائية كما في  -2

ستربرج والجامعية كما في دراسة والثانوية كما في دراسة لورنيل و ،دراسة ابراهام
 والمراحل المختلفة كما في دراسة ابراهيم.، السيد ومكة البناء

توصلت معظم الدراسات إلى أن تدريس وحدات وبرامج مقترحة في هندسة  -3
الفراكتال وتقنياتها المصاحبة له أثر فعال في تنمية التحصيل والتفكير الرياضي 

كما شملت  المختلفة،التالميذ في المراحل التعليمية  والهندسي واإلبداعي والبصري لدى
 برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة.

 إجراءات الدراسة:
وتضمن  ،لتحقيق أهداف الدراسةاها الخطوات اإلجرائية التي اتبع إلى يشير الباحثان      

كما  ،اسة وعينتهاومجتمع الدر ،وخطوات بناء أداة الدراسة ،ذلك بيان المنهج الذي تم استخدامه
 تضمن تعريفاً باألساليب اإلحصائية التي استخدمت لتحليل النتائج.

لتحقيق أهداف الدراسة تم استعمال المنهج الوصفي التحليلي القائم على  :منهج الدراسة
( الى ان المنهج الوصفي 2006حيث أشار العساف ) ،الوصف الكمي للظاهرة المدروسة

، محتوى الكتب الدراسية لمعرفة مدى تكرار عدد المفاهيم الواردة فيهالتحليلي يستخدم لتحليل 
 وهل يتناسق ذلك مع أهميتها أم ال.

عينة الدراسة(  نفسه تألف مجتمع الدراسة )والذي يمثل في الوقت مجتمع الدراسة وعينته:
الدراسي من كتب الرياضيات للمرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة العربية السعودية للعام 

 م. 2015م/2014
لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث ببناء قائمة من المعايير المقترحة للتقنيات  اة الدراسة:أد

المصاحبة لهندسة الفراكتال والمفترض تضمينها في مناهج الرياضيات للمرحلتين المتوسطة 
 .ياتحيث انبثقت عن هذه القائمة بطاقة تحليل محتوى كتب الرياض ،والثانوية

 دراسة:خطوات بناء أداة ال
 : تحديد الهدف من األداة -١

هدفت أداة الدراسة الى تحديد المعايير والمؤشرات العامة للتقنيات المصاحبة لهندسة 
الفراكتال والتي ينبغي تحققها في مختلف محتويات كتب الرياضيات للمرحلتين 

 .المتوسطة والثانوية
 :تحديد مصادر بناء األداة -2

أداة الدراسة والتي تضمنت المعايير والمؤشرات العامة للتقنيات المصاحبة تم بناء 
لهندسة الفراكتال باالستفادة من المصادر التربوية المتعلقة بهندسة الفراكتال وتقنياتها 
المصاحبة والمتمثلة بالكتب األجنبية والعربية والدراسات العربية واألجنبية التي اهتمت 

 بها.
 : صدق األداة -3
 ،ثبت مقدرتها على قياس ما وضعت من أجله إذاتوصف األداة بالصدق      

وللتحقق من صدق المحتوى ألداة الدراسة تم عرض الصورة األولية على مجموعة من 
المحكمين من المختصين والخبراء في المناهج العامة ومناهج الرياضيات ومن لهم 

ومدى  ،وسالمة لغتها ،ياغتهاخلفيه عن هندسة الفراكتال، وذلك لتأكد من وضوح ص
 مالئمة تصميمها لغرض الدراسة.

يوضح الجدول التالي المالمح العامة ألداة الدراسة وما احتوته من معايير ومؤشرات 
 ةفي صورتها النهائية بعد إجراء التعديالت المناسبة عليها وفق توجيهات األخوة الساد

 المحكمين.
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 النهائية معايير األداة في صورتها: (١جدول )

 المعايير م
   

 يحتوي الكتاب على هندسة الفراكتال.  1
 يحتوي الكتاب على أشكال فراكتالية. 2  

 يحتوي الكتاب على تكرارات هندسية. 3

 التعرف على هندسة الفراكتال.   المستخدمة فييحتوي الكتاب على مصادر االنترنت  4

 دمة في التعرف على االشكال الفراكتالية.يحتوي الكتاب على مصادر االنترنت المستخ 5

 يحتوي الكتاب على مصادر االنترنت المستخدمة في التعرف على التكرارات الهندسية. 6

 يحتوي الكتاب على مصادر االنترنت المستخدمة في التعرف على البعد الفراكتالي. 7
  

 الشكال الفراكتالية.يحتوي الكتاب على كيفية استخدام جهاز الكمبيوتر في توليد ا 8

 يحتوي الكتاب على كيفية استخدام جهاز الكمبيوتر في التكرارات الهندسية. 9
  

 يحتوي الكتاب تطبيقات لبرمجيات هندسة الفراكتال. 10

 يحتوي الكتاب تطبيقات لبرمجيات التكرارات الهندسية. 11

قات البرمجية والتطبيقات على شبكة يحتوي الكتاب على التقنيات الجديدة مثل األجهزة والتطبي 12
 اإلنترنت المرتبطة بهندسة الفراكتال

. 
 
  

يحتوي الكتاب وسائل إعالم رقمية تحث على التواصل والعمل التعاوني لدعم التعلم الفردي  13
 والمساهمة في التعلم مع اآلخرين والمتعلقة بهندسة الفراكتال.

 تيوب المتعلقة بمواضيع هندسة الفراكتال المختلفة.يحتوي الكتاب على أشاره لمقاطع اليو 14
  

 يحتوي الكتاب تطبيقات هندسة الفراكتال في تقنية المعلومات واالتصال المختلفة. 15

 
 ( أن أداة الدراسة تكونت من خمسة عشر معيار 1يتضح من الجدول رقم )

ينها بالمناهج ومؤشر شملت اهم التقنيات المصاحبة لهندسة الفراكتال والمفترض تضم
 الدراسية للمرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة العربية السعودية.

 التحليل:ثبات  -4
استعان الباحثان بفاحص أخر من طالب الدكتوراه في مجال المناهج العامة      

حيث قام كل واحد  ،ولديه الخبرة والخلفية عن هندسة الفراكتال وتقنياتها المصاحبة
وتم حساب نسبة تطابق نتائج التحليل باستخدام  ،بعملية تحليل مستقلةا منفرداً هممن

               على: Holsti حيث تنص معادلة هوستي هوستي،معادلة 
 

 
إذاً من المعادلة السابقة يتضح أن نسبة االتفاق بين تحليل الباحث وتحليل الفاحص   

 %95االخر هي 
تفاق لثبات التحليل عال بدرجه كافية للوثوق ويتضح من القيمة السابقة أن معامل اال

حيث أن قيمة معامل الثبات  التحليل،بنتائج التحليل واالعتماد عليها في صالحية 
 (.2006( فأكثر )فتح هللا, %75المقبولة تربوياً هي )

 نتائج الدراسة وتفسيرها 
تتمثل في و ،ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يعرض الباحثان في هذا الفصل     

اإلجابة عن أسئلة الدراسة من خالل استخالص ما أسفر عنه تطبيق أداة الدراسة 
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لدينا  ،ولإلجابة عن سؤال الدراسة األول ،دة من المراجع والدراسات السابقةوباالستفا
( والذي يبين تكرار ونسبة ومعامل الثبات لكل معيار من المعايير المتفق 2جدول )

 المرحلتين المتوسطة والثانوية.عليها في جميع مناهج 
( تكرار ونسبة ومعامل الثبات لكل معيار من المعايير المتفق عليها في 2جدول )

 مناهج الرياضيات للمرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة العربية السعودية

المعامل  النسبة التكرار المعايير م
 الثبات

 يحتوي الكتاب على هندسة الفراكتال.  1
  

4 00%  95% 
 %95  %00 3 يحتوي الكتاب على أشكال فراكتالية. 2

 %95  %00 4 يحتوي الكتاب على تكرارات هندسية. 3

يحتوي الكتاب على مصادر االنترنت  4
 التعرف على هندسة الفراكتال.   المستخدمة في

0 0 ١00% 

يحتوي الكتاب على مصادر االنترنت  5
 ال الفراكتالية.المستخدمة في التعرف على االشك

0 0 ١00% 

يحتوي الكتاب على مصادر االنترنت  6
المستخدمة في التعرف على التكرارات 

 الهندسية.

0 0 ١00% 

يحتوي الكتاب على مصادر االنترنت  7
 المستخدمة في التعرف على البعد الفراكتالي.

  

0 0 ١00% 

يحتوي الكتاب على كيفية استخدام جهاز  8
 يد االشكال الفراكتالية.الكمبيوتر في تول

0 0 ١00% 

يحتوي الكتاب على كيفية استخدام جهاز  9
 الكمبيوتر في التكرارات الهندسية.

  

0 0 ١00% 

يحتوي الكتاب تطبيقات لبرمجيات هندسة  10
 الفراكتال.

0 0 ١00% 

يحتوي الكتاب تطبيقات لبرمجيات  11
 التكرارات الهندسية.

0 0 ١00% 

على التقنيات الجديدة مثل يحتوي الكتاب  12
األجهزة والتطبيقات البرمجية والتطبيقات على 

 شبكة اإلنترنت المرتبطة بهندسة الفراكتال
. 
 
  

0 0 ١00% 

يحتوي الكتاب وسائل إعالم رقمية تحث  13
على التواصل والعمل التعاوني لدعم التعلم 
الفردي والمساهمة في التعلم مع اآلخرين 

 الفراكتال.والمتعلقة بهندسة 

0 0 ١00% 

يحتوي الكتاب على أشاره لمقاطع اليوتيوب  14
 المتعلقة بمواضيع هندسة الفراكتال المختلفة.

  

0 0 ١00% 

يحتوي الكتاب تطبيقات هندسة الفراكتال في  15
 تقنية المعلومات واالتصال المختلفة.

0 0 ١00% 

 
 يلي:( تبين ما 2الجدول ) وبالنظر إلى

ين معايير تقنيات هندسة الفراكتال في جميع مناهج المرحلتين انعدام في تضم -1
المتوسطة والثانوية عدا منهج الصف االول الثانوي, وهذا بعكس ما نادت به جميع 
الدراسات االجنبية والعربية المهتمة بهذا الفرع الحديث من فروع الرياضيات من ضرورة 

ميع المراحل الدراسية االبتدائية تضمين هندسة الفراكتال وتقنياتها المصاحبة في ج
والمتوسطة والثانوية وحتى الجامعية, وهذا بدورة يتطلب من واضعي ومخططي منهج 
الرياضيات بالمملكة أعادة النظر بالنسبة الهتمامهم بهندسة الفراكتال وتقنياتها المصاحبة, 

تال بشكل عام في وقد يكون ذلك االنعدام نتيجة طبيعية لعدم تناول مواضيع هندسة الفراك
 مناهج الرياضيات المختلفة عدا مناهج الصف االول الثانوي. 
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تبين ضعف في تضمين الثالثة المعايير االولى من معايير تقنيات هندسة  -2
للصف االول الثانوي بما ال  2ورياضيات 1الفراكتال حيث اقتصر تضمينهن في رياضيات

وهذا مؤشر ضعيف  ،صفحه 522الغة يتجاوز عدد ثالث صفحات من صفحات الكتابين الب
 مقارنه بأهمية تلك الهندسة.

نتيجة طبيعية للضعف في تضمين الثالثة المعايير االولى أدى بدوره الى انعدام  -3
لبقية المعايير في المنهج الن بقية المعايير مرتبطة ارتباطاً طردياً بالثالثة المعايير االولى 

المتعلقة بمحتوى هندسة الفراكتال ووضعها في مناهجنا  فكلما زاد اهتمامنا بالمعايير األولى
زادت حاجتنا الى تضمين بقية المعايير المتعلقة بتقنيات هندسة الفراكتال وتضمينها في 

 مناهجنا.
( أن أهم 3جدول )ثالث من أسئلة الدراسة يتبين من ولإلجابة عن السؤالين الثاني وال      

صال المصاحبة لهندسة الفراكتال الواجب تضمينها بمناهج موضوعات وتقنيات المعلومات واالت
 الرياضيات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة العربية السعودية.

( موضوعات وتقنيات المعلومات والتصال المصاحبة لهندسة الفراكتال الواجب 3جدول )
 لكة العربية السعوديةانوية بالممتضمينها بمناهج الرياضيات بالمرحلتين المتوسطة والث

موضوعات هندسة  م
 الفراكتال

 تقنيات المعلومات واالتصال

 مواقع االنترنت المهتمة بهندسة الفراكتال. نشأة هندسة الفراكتال -1

 مقاطع يوتيوب تشرح أهمية هندسة الفراكتال.  أهمية هندسة الفراكتال -2

  Ultra Fractalبرمجية  خصائص هندسة الفراكتال -3

 برامج توليد الكسوريات التكرارات الهندسية -4

 برامج عرض التكرارات الهندسية  أشكال فراكتالية تقليدية -5

 برامج عرض وتوليد األشكال الفراكتالية أشكال فراكتالية جمالية -6

 vocبرمجية رؤى الفوضى طرق حساب البعد الفراكتالي -7
 Xaosبرمجية تطبيقات هندسة الفراكتال -8

المقترح  ( التصور4ولإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة يتبين من جدول )
لتضمين موضوعات وتقنيات المعلومات واالتصال المصاحبة لهندسة الفراكتال بمناهج 

 الرياضيات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة العربية السعودية.
ت وتقنيات المعلومات والتصال المصاحبة ( التصور المقترح لتضمين موضوعا4جدول )

لهندسة الفراكتال بمناهج الرياضيات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة العربية 
 السعودية

موضوعات هندسة  م
 الفراكتال

 الصف والمرحلة المناسب تقنيات المعلومات واالتصال

 المتوسط األول الفراكتال. مواقع االنترنت المهتمة بهندسة نشأة هندسة الفراكتال -1

مقاطع يوتيوب تشرح أهمية هندسة  أهمية هندسة الفراكتال -2
 الفراكتال. 

 الثاني المتوسط

 الثالث المتوسط  Ultra Fractalبرمجية  خصائص هندسة الفراكتال -3

الثانوي الثالث المتوسط واالول  برامج توليد الكسوريات التكرارات الهندسية -4
 (1رياضيات )

 (2االول الثانوي)رياضيات برامج عرض التكرارات الهندسية  أشكال فراكتالية تقليدية -5

 (3الثاني الثانوي)رياضيات برامج عرض وتوليد األشكال الفراكتالية أشكال فراكتالية جمالية -6

 (5الثالث الثانوي)رياضيات vocبرمجية رؤى الفوضى طرق حساب البعد الفراكتالي -7

 (6الثالث الثانوي)رياضيات Xaosبرمجية  بيقات هندسة الفراكتالتط -8
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 التوصيات
 يلي:الدراسة يوصي الباحثان بما في ضوء نتائج 
إعادة النظر في مدى االهتمام بهندسة الفراكتال وتقنياتها المصاحبة  -1

وتضمينها في مناهج الرياضيات المدرسية في جميع المراحل المختلفة بما يتناسب 
الذي يشهده العالم اليوم  ،م ودور هذه الهندسة في التقدم التقني والعلميوحج

 وخصوصاً تقنية المعلومات واالتصال.
االطالع على مناهج الدول المتقدمة واالستفادة من تجربتهم في تضمين  -2

 هندسة الفراكتال وتقنياتها المصاحبة بالمناهج الدراسية.
 شكر وتقدير:

يز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات بجامعة الملك سعود يشكر الباحثان مركز التم
 الدراسة.  نشر هذهفي المملكة العربية السعودية على دعم 

 

 المراجع  
 أولا: المراجع العربية

مكتبة  عمان:(. 1)طمناهج الرياضيات المدرسية وتدريسهام(. 2003فريد. ) زينة،أبو 
 الفالح للنشر والتوزيع. 

لطالب كلية  الفراكتال(فعالية وحدة مقترحة في الهندسة الكسورية )م(. 2007مكة.  ) البنا،
قُدم الى المؤتمر العلمي السابع  ،الرياضياتالتربية وأثرها على التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو 

 القاهرة. القاهرة،بجامعة  يوليو، 18-17الرياضيات للجميع 
واقع استخدام التعليم االلكتروني في بعض الدول ه(. 1428عبدالرحمن ابراهيم. ) التميمي،

 ،(NCTM)الرياضيات بالمرحلة الثانوية في ضوء معايير  مقارنة( لتدريسالمختارة )دراسة 
 المكرمة. القرى، مكةجامعة ام  منشورة،رسالة دكتوراه غير 

ة وتعليم التغيرات العالمية والتربويم(. 2005الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات. )
 .جامعة بنها التربية،كلية  الخامس،قُدم الى المؤتمر العلمي  ،الرياضيات
معلم الرياضيات والتجديدات الرياضية هندسة الفراكتال وتنمية  (:م2004نظلة ) خضر،

 : عالم الكتب.1ط لمعلم الرياضيات، االبتكار التدريسي
ومات واالتصال الحديثة في إدارة فاعلية تقنيات المعل .(م2009عبدالرحيم محمد ) خليفة،
                                                                                                                                       أم درمان.                                                االسالمية،جامعة أم درمان  منشورة، دكتوراه غيررسالة  ،االعالميةالمؤسسات 
   م(. فعالية وحدة مقترحة في هندسة الفراكتال 2001رضوان ابوعلوان. ) السيد،

Fractal geometry مجلة دراسات في المناهج وطرق  التربية،الرياضيات بكلية  لطالب
 .145-111, 72,التدريس

البعد الغائب  Fractal Geometryالفراكتال  (: هندسةم2004رضوان ابوعلوان ) السيد،
جديدة في تعليم وتعلم الرياضيات وتطبيقاتها في االقتصاد  "رؤيةالمدرسية، ندوة من الرياضيات 

 ديسمبر.  8 – 5, مسقط , " واإلدارة
في  Fractal Geometryتضمين هندسة الفراكتال م(. 2005رضوان ابوعلوان. ) السيد،
التغيرات العالمية والتربوية وتعليم  الخامس،مؤتمر العلمي قُدم الى ال ،المدرسيةالرياضيات 
 – 20جامعة بنها,  التربية،كلية  الرياضيات،الجمعية المصرية لتربويات  الرياضيات،

 يوليو.21
مجلة تربويات  مستقبلية،م(. رياضيات مجتمعية لمواجهة تحديات 1998وليم. ) عبيد،
 ديسمبر. الزقازيق،جامعة  الرياضيات، , الجمعية المصرية لتربويات1, الرياضيات
 مكتبة ،4 ط ،السلوكية العلوم في البحث إلى المدخل (2006) حمد بن صالح ،العساف

 الرياض. ،العبيكان
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 Fractalم(. فاعلية وحدة مقترحة في هندسة الفراكتال 2008وائل عبدهللا محمد.) علي،

Geometry والميل نحو الرياضيات  البصريير باستخدام الكمبيوتر في تنمية مهارات التفك
, الجمعية المصرية 11,مجلة تربويات الرياضيات االبتدائية،الديناميكية لدى تالميذ المرحلة 

 يوليو. بنها،جامعة  الرياضيات،لتربويات 
فاعلية برنامج تدريبي قائم على هندسة الفراكتال م(. 2010وئام محمد حمد. ) الغانمي،

كالت الهندسية والتفكير الرياضي واإلبداعي لدى معلمات الرياضيات لتنمية مهارات حل المش
 جده. عبدالعزيز،جامعة الملك  منشورة،رسالة ماجستير غير  ،جدهبالمرحلة المتوسطة بمدينة 

 معايير ضوء في التفكير وتنمية التقنية منهج تقويم .(2007) السالم عبد مندور ،هللا فتح
 العربي التربية مكتب ،العربي الخليج رسالة ،العربية مصر هوريةجم العام في بالتعليم الجودة
 .28 السنة ،104 العدد ،الخليج لدول

 والصاحب، عبدالعزيز،عصام  العمار،مور ترجمة  إفان،كارولين&  بيلي،باركر & فيل،
 النشر العلمي والمطابع. الرياض:, 1ط ،الفعالالتعليم والتعلم الهندسي (. 1433ماهر حمدي.)

في تنمية    Fractal geometryاثر تدريس هندسة الفراكتال (. 2012ابراهيم. ) لمعافا،ا
 صنعاء،جامعة  ماجستير،رسالة  الثانوية،مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالب المرحلة 

 صنعاء.
م( : أثر تدريس بعض موضوعات هندسة الفتافيت 2004موافى, سوسن محمد عزالدين )

دام اللوحة الهندسية على  تنمية التحصيل والتفكير الهندسي لدى تلميذات )الفراكتاالت( باستخ
                                                                                                                                                                                                                        ,  كلية التربية, جامعة المنوفية                                                                                              مجلة البحوث النفسية والتربويةالصف الثالث المتوسط, 

ف الثالث الثانوي مسار العلوم للص 6كتاب الرياضيات  .م(2014والتعليم. )وزارة التربية 
 .المملكة العربية السعودية ،المقرراتنظام  –الطبيعية 
مكتبة  القاهرة،, 1ط ،الرياضياتقضايا في تعليم وتعلم م(. 2006فايز مراد. ) مينا،

 األنجلو المصرية.
(. 2012) سعود.مسفر بن  السلولي، حلمي،خالد بن  خشان، عبدهللا،محمد بن  النذير،

مركز التميز البحثي في تطوير  الرياض،, 1ط الرياضية،تيجيات فاعلة في حل المشكالت استرا
 تعليم العلوم والرياضيات بجامعة الملك سعود.

ا: المراجع الجنبية   ثانيا
Abraham, Frederick David, et al.(2008) : Judgments of Time, Aesthetics, and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Complexity as a Function of The Fractal Dimension  of Images formed by 
Chaotic Attractors. Psychology, Silliman University, Dumaguete City, 
Philippines 6200. and Blueberry Brain Institute, Waterbury Center VT USA 
05677. 

Chen, A. et all .(2009).Computability of Julia Sats , Berlin: Springer Verlag. 
Davis, Brent & et al.(2000). Curriculum forms :on the Assumed Shaped of 
Knowing and Knowledge. Journal of curriculum Studies , V(32),No 6. 
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لّراَيِضيِة َلَدى طَالَِباِت املْرَحَلِة يف تْنَمِيِة الََبَاَعِة اِة قاِئمٍة َعَلى الّتمِثيالِت الّراَيِضيالَرْقمّيَة التعلٍُّم الَوَحداِت  فاعلية

  الثَّاَنويَِة ِبَِديْ َنِة الّراَيض
 

 أ.د. عادل حسني أبو زيد    بنت راشد العقيلي اخلالدي د.مها 
 اإلسالمية تعليم الرايض                    جامعة االمام حممد بن سعود               
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قاِئمٍة َعلَى التّمِثيالِت الّريَاِضيِة في تْنَميِِة البََراَعِة الَرْقميّةَ التعلٍُّم الَوَحداِت  فاعلية
 انَويَِة ِبَمِدْينَِة الّريَاضالّريَاِضيِة لََدى َطاِلبَاِت المْرَحلَِة الثَّ 

 أ.د. عادل حسين أبو زيد  الخالدي العقيليبنت راشد  د.مها
 اإلسالمية ة اإلمام محمد بن سعودجامع تعليم الرياض

 
 المستخلص: 

قائمة على التمثيالت الرقمية التعلم الة وحدات عن فاعلي الكشفهدفت هذه الدراسة إلى 
في تنمية البراعة الرياضية بمكوناتها الخمسة لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة  الرياضية

 م رقمية قائمة على التمثيالت الرياضيةوحدات تعل تصميمتم الرياض. ولتحقيق هذا الهدف 
أداتي الدراسة؛ وهما اختبار في مكونات البراعة الرياضية ومقياس للرغبة المنتجة وإعداد 

لقياس موقف الطالبات نحو الرياضيات. وتم اختيار العينة بالطريقة العنقودية العشوائية مكونة 
( طالبة للمجموعة التجريبية، 29ى )( طالبة من مدرستين بمدينة الرياض، قُسمت إل58من )

( طالبة للمجموعة الضابطة، وتم استخدامها وفقًا لطبيعة الدراسة والمنهج التجريبي مع 29)
األخذ بالتطبيق القبلي والبعدي لألداتين. وبعد تطبيق وإجراء المعالجات اإلحصائية تم التوصل 

( بين متوسطي درجات α ≤0.05إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة )
طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي ألداتي الدراسة 
اختبار مكونات البراعة ومقياس الرغبة المنتجة نحو الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية، 

ات التطبيق ( بين متوسطي درجα ≤0.05وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة )
القبلي ودرجات التطبيق البعدي لطالبات المجموعة التجريبية ألداتي الدراسة؛ اختبار مكونات 
البراعة ومقياس الرغبة المنتجة نحو الرياضيات لصالح التطبيق البعدي، وكان من أبرز 
ء التوصيات توجيه المعلمين لتوظيف التمثيالت الرياضية من خالل التقنية بشكل فعال أثنا

تدريس المحتوى لتحقيق المعرفة العميقة في الرياضيات، إثراء موضوعات الرياضيات 
بالوحدات الرقمية القائمة على التمثيالت الرياضية المتنوعة للمفاهيم التي تعين المعلمين على 

 استخدامها كمحفزات لتدريب الطالب على تنمية مكونات البراعة الرياضية.
 ت التعلُّم الرقمية، التمثيالت الرياضية، الفاعلية، البراعة الرياضية.وحدا الكلمات المفتاحية:
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Designing digital learning units depend on mathematical 
representations in developing mathematical ingenuity of 

secondary school girls in Riyadh region 

Dr.Maha Rashed Al-Oqayli Al-Khaledi-Riyadh oe Education 

Professor. Adel Heseen abo zead – Imam Universtiy 

 
Abstract:The study aimed at building digital learning units depend on 

mathematical representations and find its effectiveness on developing 
mathematical ingenuity with its five formations of secondary schoolgirls in 
mathematics (2) in Riyadh region. To achieve the goals of the study, the 
researcher has designed digital learning units depend on mathematical 
representations and designed two study tools "by researcher " which are a 
test in the contents of the formation of the mathematical ingenuity and 
productive disposition to measure the desire of schoolgirls towards 
mathematics. The researcher chosed a clustered random study sample 
consists of about (58) schoolgirls from two different schools in Riyadh region. 
divided into (29) schoolgirls for the empirical group and (29) for the controlled 
group. The researcher applied the experimental and descriptive approach by 
using the pre and post application of the study tool. After applying the statistic 
procedures, the researcher found out the following: There was a statistic 
difference point on the level of (α≤ 0.05) between the average of schoolgirls' 
marks of the experimental and the controlled groups in the post application of 
the mathematical ingenuity formation test and productive disposition criterion 
for the experimental group. And there was a statistic difference point on the 
level of (α≤ 0.05) between the average of pre and post application tests of 
schoolgirls' marks of the experimental group of the mathematical ingenuity 
formation test and productive disposition criterion for the post application test. 
For the mathematical ingenuity for the experimental group. The most 
important recommendations were using technology materials in the 
mathematical representations by teachers while teaching to achieve deep 
knowledge in maths. Enrich the content of mathematics with digital learning 
units that based on mathematical representations that help teachers use them 
as motivations to train pupils to develop the content of the mathematical 
ingenuity.   

Key words: Learning Objects Design, The effectiveness, Mathematical 
Proficiency. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  116 

 

 المقدمة
تُعَدُّ الرياضيات من العلوم المهمة التي تُساهم بشكل كبير في تقدم اإلنسان والمجتمع، والتي 

رها تُؤدي دوًرا كبيًرا في التطبيقات الحياتية العلمية والعملية، وهي من الدعائم األساسية بدو
ألي تقدم علمي لما تحويه من مفاهيم ومهارات تُساعد الطالب على التفكير ومواجهة الحياة 

 العملية.
 National) ودعا المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية

Council of Teacher of Mathematics )(NCTM, 2014) من خالل وثيقة من ،
" إلى "االستخدام المناسب للتقنية Principles to Actionsالمبادئ إلى الممارسات "

واألدوات" كأحد العناصر الرئيسة لبرنامج الرياضيات المدرسية الفع ال، ووصف منهج 
ستخدام األدوات الرياضية والتقنية كمصادر أساسية الرياضيات الجيد بأنه ذلك الذي يتضمن ا

لمساعدة الطالب على: تكوين معنى لألفكار الرياضية، واالستدالل الرياضي، والتعبير عن 
 Californiaأفكارهم الرياضية. كما وأشارت وثيقة والية كاليفورنيا لتعلم الرياضيات )

Department of Education, 2015التقنية  من شأنه أن يساعد  ( إلى أن توظيف مبدأ
كل الطالب على استيعاب المفاهيم والنظريات الرياضية والتفكير الرياضي، وذلك عند توظيفها 
كأداة لحل المشكالت واختبار التقديرات والوصول إلى البيانات والتحقق من صحة الحلول، 

ورفع مستوى تفكيرهم  وتتيح برامج المحاكاة واألدوات التقنية فرصة لتوسيع مدارك الطالب،
الرياضي، وإعداد الطالب الستخدامها في عالم تزداد فيه التقنية، التي توفر للطالب االنتقال من 
الرياضيات التقليدية إلى مشكالت العالم الواقعية من خالل تحويل البناء المعرفي والمعلوماتي 

 (.2001يومية )المقوشي، في الرياضيات إلى بناء وظيفي وتطبيقي يسهم في حل المشكالت ال
وقد أشار الهدف التاسع من أهداف استراتيجية تطوير التعليم العام إلى ضرورة بناء قدرة 
الطالب على توظيف التقنية في عمليات التعليم والتعلم. كما تضمنت تحسين المناهج الدراسية 

ارة التربية والتعليم، وطرق التدريس وعمليات التقويم بما ينعكس إيجابًا على تعلم الطالب )وز
2010.) 

االهتمام بتوظيف التقنية في تحسين  2030وتضمنت رؤية المملكة العربية السعودية 
مخرجات التعليم، وتزويد الطالب بالمعارف والمهارات والقيم الموائمة لمتطلبات سوق العمل، 

المنافسة العالمية وبالتالي دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية، والسعي نحو تحقيق 
 وتحقيق نتاجات عالية.

( إحدى التطبيقات DLOs) (Digital Learning Objectsوتُعَدُّ وحدات التعلُّم الرقمية )
الرقمية التي يمكن استخدامها في تدريس المقررات الدراسية، وتقوم  تقنيةالتفاعلية الحديثة لل

 (. 2011س الموضوعات )عبدالباسط، فكرتها على تفعيل استخدام الوسائط الرقمية في تدري
ولقد ظهرت وحدات التعلم الرقمية على الساحة التربوية استجابة للعديد من التوجهات 
التربوية الحديثة الداعية لمراعاة الفروق الفردية بين الطالب. وقد بدأ ظهور مفهوم وحدات 

(، Logoيلعب لعبة اللوجو )عندما كان يشاهد أحد أبنائه  1992التعلم على يد هونجينز في عام 
واكتشف أنها قطع صغيرة تساعد في حل مشكالت التعلم، وهنا أدرك الحاجة إلى وجود لبنات 
أساسية للتعلم يمكن وضعها على أي نظام تشغيل، وتقديم المفاهيم العلمية من خاللها، وقد 

 (. 2014وصفها بأنها كتل لوحدات التعلم )عزمي، 
أول من قدم مصطلح وحدات التعلُّم  (Wayne Hoding) ويُعَدُّ واين هودنج

عندما أطلق على المجموعة العاملة في جمعية  1994عام  (Learning objects) الرقمية
بأنهم بناءات للوحدات التعليمية؛ معتمًدا على أن كال  منها يُعَدُّ وحدة رقمية  إدارة التعليم بالحاسب

مها في موقف تعليمي مستقل، ويرجع أصل هذا مستقلة يمكن استخدامها وإعادة استخدا
في علوم الكمبيوتر  Object-oriented)المصطلح إلى البرمجة الموجهة بالكائنات )

 (.2015؛ خميس، 2011)عبدالباسط، 
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التعليم  تقنيةوتُعَدُّ وحدات التعلُّم الرقمية من المصطلحات الحديثة في مجال التربية عامة، و
جديد في مجال تصميم المقررات التعليمية، يستخدم فيها العديد من خاصة، فهي بمثابة فكر 

 التطبيقات الجديدة، والتي من بينها برمجيات الفالش ومعالجة الصور، وبرمجيات الرسوم.
: Learnوتتكون الوحدات الرقمية من ثالثة أجزاء ترتبط مع بعضها البعض، وهي: التعلم 

: فيه يتم ربط المعلومة المتعلَّمة Practiceالتطبيق  فيه يتم عرض المعلومة المراد تعلمها،
: فيه يختبر الطالب مدى استيعابه للهدف التعليمي Assessبتطبيق مباشر، واالختبار الذاتي 

 (.2015المراد )عطار وكنسارة، 
وبناًء على ما تقدَّم تبين أن  كل وحدة تعلُّم رقمية لها هدف معين ونشاط تعليمي وتقييم خاص 

للتأكد من تحقق الهدف، كما تُستخدم كتمهيد للمحتوى بصورة تعد الطالب لفهم المحتوى بها 
واستيعابه، وفي عرض المحتوى المراد تعلمه بطريقة تسهل على الطالب استيعابه وفهمه، 
وتُستخدم لعرض أمثلة توضح المحتوى بصورة أكثر وضوًحا وفي مواقف تعليمية مختلفة، 

 ه الطالب مدى استيعابه للهدف التعليمي المطلوب تعلمه.واختبار ذاتي يختبر في
ولقد برزت أهمية التمثيالت الرياضية من خالل ما نادى به المجلس القومي لمعلمي 

كمعيار مستقل؛ وذلك ألهميتها في تعلم  2000، والتي أظهرها عام  (NCTM)الرياضيات
ايير العمليات الرياضية التي ينبغي الرياضيات، والذي عد  التمثيالت الرياضية معياًرا من مع

 Principles toتعليمها للطالب. ودعا من خالل وثيقة من المبادئ إلى الممارسات "
Actions ،إلى ضرورة إبراز التمثيل المتعدد في تنظيم وتسجيل ونقل األفكار الرياضية "

م المفاهيم وتطبيقه لحل المشكالت، واستخدامه للنمذجة والتفسير؛ من خالله يتعزز فه
 (.NCTM, 2014واإلجراءات الرياضية)

وهناك العديد من نظريات التعلم التي تقوم عليها التمثيالت الرياضية كأساس نظري لتنمية 
البراعة الرياضية، ومن النظريات والنماذج واألبحاث التي تُبرز دور التمثيالت في عملية تعليم 

: التي تُعالج النمو (Jean Piaget's theory) الرياضيات وتعلمها نظرية جان بياجيه
المعرفي عند الطالب، وتُحدد انتقاله من مرحلة ألخرى. وقد أشار بياجيه إلى أن الطالب من 
خالل تفاعلهم مع بيئاتهم االجتماعية والفيزيقية يتقدم نموهم العقلي من خالل أربع مراحل 

هندسة، فالتمثيالت البصرية مهمة في حل متتالية، وركز بياجيه على التمثيل البصري في تعليم ال
المشكالت، إذ إن  ذلك يزيد من قدرة الطالب على فهم المشكلة المطروحة وتبصر مكوناتها 

 (. 2015)إسماعيل، 
دور التمثيالت على النحو التالي (Brunner's theory) نر وكذلك أظهرت نظرية برو

طالب يتعامل مع األشياء مستخدًما حواسه (: التمثيالت العملية؛ فال2008)استيتية وسرحان، 
وأن التعلم في هذه المرحلة هو األساس ألي تعلم تاٍل، والتمثيالت التصورية والخيالية )شبه 
الحسية(؛ فالطالب يكون أكثر قدرة على التعلم بالصور كبديل للخبرات المباشرة، والتمثيالت 

من النضج العقلي بحيث يتعامل مع الرمزية: فيكون في هذه المرحلة قد وصل إلى مرحلة 
 .األشياء والرموز تجريديًا
من خالل مناداتها  الرياضية من التمثيالت  (Dienes's theory) وتعزز نظرية دينز

 -وفق نظرية دينز-( إلى أن الرياضيات 2009وقد أشار السميري )بتجسيد األفكار الرياضية. 
ت بينها وتنظيمها، ويرى أنه يمكن فهم المفاهيم تُعد دراسة للبنات وتصنيفها وتوضيح العالقا

والمبادئ الرياضية من خالل العديد من األمثلة الحية والمحسوسة، ويعني المفهوم عند دينز 
البناء الرياضي، ويتم تعلمه في سِت مراحل متعاقبة، منها التمثيل، وفيه يحتاج الطالب تمثيل 

 واحد أو أكثر للمفهوم. 
من التمثيالت الرياضية وتقديمها  :(Ausubel's theory) أوزبلأيضا أبرزت نظرية 

ولقد  .من خالل الربط بين ما لدى الطالب من معلومات سابقة وما يتعلمه حاليًا ؛للتعلم ذا معنى
قسم أوزبل التعليم إلى أربعة أنواع مرتبة ترتيبًا هرميًا من األدنى إلى األعلى على النحو التالي 

 تعلم التمثيلي، وتعلم المفاهيم، وتعلم القضايا، والتعلم باالكتشاف. (: ال2005)زيتون، 
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 ومن االتجاهات التي تناولت دور التمثيالت الرياضية التعلم المستند إلى المخ البشري
(Learning based on the human brain):  ويمثل الجانب األيسر من المخ الناحية

مثل الرسوم  ؛ينما يختص الجانب األيمن بالنواحي التركيبيةالتحليلية المتمثلة في اللفظ والرمز، ب
واألشكال، ويتم التعلم من خاللهما بشكل كامل وموحد يتداخل فيه الجانبان، والبد من التركيز 
على هذين الجانبين في عملية التدريس باستخدام العديد من التمثيالت لتنشيط التعلم لدى الطالب 

األبحاث في ضوء التكامل الوظيفي بين جانبي المخ البشري  (، وخلصت نتائج1995)سالم، 
إلى أن المخ بجانبيه األيمن واأليسر يقوم بإجراء العمليات الرياضية بناء على طريقة عرضها، 
فإن كان العرض بطريقة لفظية أو تسلسلية فإن النصف األيسر من المخ يقوم بمعالجتها، وإن 

  .زية فإن النصف األيمن من المخ يقوم بمعالجتهاعرضت بطريقة بصرية مكانية أو متوا
 Van Hiele's theory of) كما عززت نظرية فان هيل في التفكير الهندسي

geometrical thinking):   من التمثيالت الرياضية في تأكيدها على أن عملية التعلم ليست
كير منفصلة ومختلفة متصلة؛ إذ توجد قفزات في منحنى التعلم، وهذا يعني وجود مستويات تف

( وهي على النحو التالي: التعرف على الشكل )بصري( ثم ممارسة التحليل 2009)الرمحي، 
)أو الوصف( لألشكال بداللة مكوناتها والعالقة بينها ثم يرت ب الطالب األشكال والعالقات بشكل 

توى يتحقق فيه فهم منطقي، كما يستخدم استنتاًجا بسيًطا، ولكنه ال يفهم البرهان، ثم يليه مس
الطالب ألهمية االستنتاج، ويذكر السبب بشكل شكلي وبعبارات منطقية باالعتماد على المسلمات 
والنظريات، إلى أن يصل إلى مستوى التجريد الذي يفهم فيه الطالب ضرورة التجريد الصارم، 

  .فهم واالستيعاب الرياضيالوباستطاعته أن يجري استنتاًجا مجرًدا يمكنه من 
وصفا لمراحل النمو للفهم  Pirie&Kieren's theory)وتناولت نظرية بيري وكيرين )

الرياضي بوصفها عملية ديناميكية متعددة المستويات وليست خطية؛ حيث تحاول أن توضح 
بشكل مفصل التعريف البنائي للفهم كعملية مستمرة في تنظيم البنية المعرفية للطالب، وتضمنت 

ف البدائي، وتكوين الصورة،ثمانية مستويات   غير قابلة للتجزئة لعملية الفهم، وهي: الت عرُّ
واالستقصاء )لطفي،  امتالك الصورة، مالحظة الصفات، التعميم، المالحظة، وضع القواعد،

إلى وجود عالقة بين  (Wilson & Stein, 2007) (. وأشار كل من ولسون وستين2014
لمستخدمة، كما يمكن تقييم الفهم لمفهوم رياضي معين من مستويات الفهم وأنواع التمثيالت ا

  .خالل أسئلة أو مهام تظهر تمثيله بأشكال أخرى
يعرف بنموذج تمتين طبقات اإلدراك  ( نموذجـًا لتحسين قوة التعلم2018كما وقدم النذير )

ويقوى المعرفي لتحسين قوة التعلم يعتمد على وجود طبقات متتالية تنسج المعرفة وتمتنها، 
اإلدراك بالتكامل بين الطبقات الذهنية والعاطفية؛ فالتعلم وفقا لهذا النموذج أن أي شيء يكون 
ُميسًَّرا إذا أمكن تصوره وتمثيله بمجموعة نماذج ذهنية )تجريدية( مكون معرفي مرتبط بمكون 

العمق  عاطفي )مشاعر وأحاسيس( موجودة يألفها الطالب، فيمكن من خالل هذا النموذج تحقيق
المعرفي وتوسيعه وهو ما يعرف بعملية التطور المعرفي حول ماذا يتعلمه الطالب وكيف يتم 
ذلك؛ فالطبقات العاطفية هي األداة التي تعمل على تعزيز نمو الطبقات المعرفية في الذهن بعمق 

طبقات وبيسر، وتساهم وحدات التعلم الرقمية من خالل الوسائط المتعددة في تكوين مثل هذه ال
  .بالتكامل، األمر الذي يؤدي إلى قوة اإلدراك المعرفي

ولقد أشار عدٌد من الدراسات إلى أهمية استخدام التمثيالت الرياضية لما لها من أثر إيجابي 
 ,Lioyd(، ودراسة لويد َوآخرين )2010في تعلم الطالب، من ذلك دراسة البالصي َوبرهم )

Wilson, Wilkins & Behm, 2005ستخدام التمثيالت تي توصل كل منها إلى أن إل( ال
أثًرا في اكتساب الطالب للمفاهيم الرياضية، وقدرتهم على حل المسائل اللفظية في وحدة 

 ,Grossmanالعالقات واالقترانات لدى طلبة الصف الثامن. كما كشفت دراسة جروسمان )
( 2011توصلت دراسة الحربي ) ( أن للتمثيالت أثًرا في فهم المفاهيم الرياضية، وكذلك2010

إلى وجود عالقة ارتباطية قوية بين التمثيالت الرياضية المتعددة وبين قدرة طالب الصف 
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( فاعلية 2008السادس االبتدائي على حل المسائل اللفظية، كما أثبتت دراسة الخروصي )
 التمثيالت الرياضية في تنمية التفكير الرياضي. 

المعلومات واالتصال تنمية مهارات التفكير  تقنيةة بواسطة أدوات وتدعم التمثيالت الرياضي
الرياضي ومهارات حل المسائل من خالل توظيف اليدويات الرقمية في تمثيل المسائل 
والتطبيقات، وتدعم عمليات بناء المعنى الرياضي من خالل التركيز على األجزاء واألفكار 

في تعليم وتعلم الرياضيات باستخدام  التقنية الرياضية المهمة، وأكدا على ضرورة توظيف
 &Duarteالتمثيالت الرياضية، حيث تسمح بالتحول بين مستويات وأنماط متباينة منها )

Brocardo, 2011 .) 
وقد أشار عدٌد من الدراسات واألدبيات إلى فاعلية وحدات التعلم الرقمية القائمة على 

لرياضيات وتعلمها لتحقيق نواتج التعلم بفاعلية، التمثيالت الرياضية في تعليم موضوعات ا
فهناك جملة من الفوائد تحققها كما أشارت إليه نتائج العديد من الدراسات والبحوث التربوية؛ فقد 

 إلى أن  ((Grunwald & Reddy, 2007دراسة أجرتها كل من جرونوالد َوريدي  تتوصل
علم وذلك إلمكانية الممارسة العملية والتطبيق وحدات التعلُّم الرقمية تعطي فرًصا أكثر في الت

للمفاهيم النظرية من خالل التجريب بشكل افتراضي وساعدت الطالب على االستمتاع 
 باألنشطة؛ مما مكنهم من أداء مهامهم التعليمية بطالقة. 

( على فعالية الوحدات Kay & Knaack, 2008كما أكدت دراسة كل من كاي ونك )
م الرياضيات للمرحلة الثانوية، وأثبتت فاعليتها في تحسن فهم الطالب لمقرر الرقمية في تعلي

خبرات تعليمية أكثر فاعلية. كما  ستحققالرياضيات، وإذا تم توظيفها داخل الصفوف الدراسية 
( على أن توظيف Stuikys& Brauklyte, 2009أشارت دراسة كل من ستوكي وبركليت )

ي تحسين إنتاجية ونوعية التعلم وتمكن المعلمين من اختيار وحدات التعلم الرقمية تساعد ف
الموضوعات التي تتناسب مع االحتياجات المعرفية للطالب، وأوصى بضرورة االهتمام 

( في عمليات التصميم التعليمي للمقررات التعليمية بصورة رقمية. كما وأكد RLOsباستخدام )
التعلم الرقمية عند استخدامها في عمليتي  ( على الدور الذي تقوم به وحدات2011الهادي )

معلومات منعزلة فقط  مضمن فيها التعليم والتعلم في كونها غير قاصرة على تقديم وحدات
كالتفاسير أو التمارين، ولكنها تهتم أيًضا بالطريقة التي تستخدم فيها هذه الوحدات في سياق 

المطلوب تعلمها للتعامل مع إطارات التعلم، واعتبارها كإمكانيات متعددة لوحدة المعرفة 
وحاجات تعلم مختلفة. وأكدت أدبيات الدراسة على أن الوحدات الرقمية تتيح تفاعل فاعل بين 
المعلمين والطالب، وتنمي استيعاب الطالب، وتراعي الفروق الفردية بينهم؛ لذا ينبغي ضرورة 

من أجل بناء المعنى، وليس  التركيز على تصميم وحدات تعلُّم رقمية في مجال الرياضيات
االكتفاء بعرضها فقط، وقد تكون في صورة ألعاب أو محاكاة أو اكتشاف أو اختبارات إلكترونية 
أو صور فيديو أو نصوص متحركة، كل هذه الوحدات تشجع الطالب على أن يكونوا نشيطين 

جادا ( َوجاJaratsang, 2007في عملية التعلم كما أشار إليه كل من جارستونج )
(Jaijadee, 2009( كما توصلت دراسة كل من القحطاني ،)إلى 2016(، والشبل )2012 )

أن التدريس باستخدام البرامج الحاسوبية القائمة على الكائنات الرقمية أكثر فاعلية في تنمية 
التفكير االبتكاري بجميع فروعه )الطالقة، األصالة، المرونة(، كما كشفت دراسة 

عن فاعلية الوسائط الرقمية في تنمية التفكير البصري، وكذلك توصلت  (2014الزهراني)
( إلى فاعلية دمج التقنيات الرقمية في تدريس الرياضيات في تنمية 2014دراسة العتيبي)

 االستقصاء الرياضي والتحصيل لدى طالبات الصف األول الثانوي.
ركز على الطالب وتفعيل دوره وظهرت العديد من االتجاهات الحديثة في الرياضيات والتي ت

في عمليات التعليم والتعلم وتحسين مشاركته في العملية التعليمية وتوفير القدرة على التكيف 
اإليجابي الفع ال مع مجتمعه وبيئته ومن أهمها البراعة الرياضية، وتم اختيارها من قبل لجنة 

القرن الحادي والعشرين.  التعلم الرياضية التي وضعها المجلس الوطني للبحوث في مطلع
 ,Kilpatrick)) على يد كل من كلبرتيك وسافود وفنديل 2001وظهر هذا المصطلح عام 
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Safford & Findell   ليشير إلى المهارة في تنفيذ اإلجراءات بمرونة ودقة عالية، واستيعاب
تمثيل وصياغة المفاهيم والعمليات الرياضية، ومن خالل التفكير المنطقي والتأملي والتبرير و

المشكالت الرياضية التي تواجه الطالب، ليصل إلى أن الرياضيات مادة مفيدة ويستخدمها بثقة 
 (.2016تامة )رضوان، 

وتعني البراعة الرياضية تمكن األفراد من االستيعاب المفاهيمي، واإللمام بالعمليات 
ضي، وأخيًرا إعداد أفراد اإلجرائية الرياضية، وحل المشكالت الرياضية، واالستدالل الريا

يمتلكون اتجاهات إيجابية نحو الرياضيات. وتُعَدُّ البراعة الرياضية إحدى أهم نواتج تعلم 
الرياضيات، وتشمل كل جوانب الخبرة والكفاءة والمعرفة بالرياضيات، وتعني ألي فرد "أن 

بية التابع للمجلس يتعلم الرياضيات بفاعلية" كما أشارت إليه لجنة الدراسات في مركز التر
الوطني لألبحاث في علم النفس المعرفي وتعلم الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية 

((National Research Council (NRC, 2001 .) 
( بنشر رؤيته حول البراعة الرياضية ومكوناتها NRCوقد قام المجلس الوطني للبحوث )

ذه المكونات بكلمات أكثر اختصاًرا تبعًا للمواقف ، وعب ر عن ه2001في تقريره المفصل عام 
التي تتطلبها البراعة الرياضية من الطالب، إذ أشار إلى أن البراعة تتطلب المواقف الخمسة 

 التالية:
  (: ويمثل المكون األول "االستيعاب المفاهيمي"Understandingالفهم ) .1

(Conceptual Understanding) ،ن الطالب فهًما متكاماًل لألفكار  ويعني بأن يكو 
أي فهم الحقائق والعالقات واألساليب الرياضية التي يتعلمونها، باإلضافة لفهم  ؛الرياضية

أهمية الرياضيات لمعرفة األفكار الجديدة وحل المشكالت التي تواجه الطالب. وتشير 
ن إلى أن إمكانية التحقق م (NAEP, 1996) مؤسسة التقويم الوطني لتطوير التعلم

االستيعاب المفاهيمي لدى الطالب تتمثل بقدرته على تمثيل المواقف الرياضية بطرق 
مختلفة، ومعرفة كيفية استخدام تمثيالت مختلفة يمكن أن تكون مفيدة ألغراض مختلفة. كما 
وتقاس بمدى قدرة الطالب على عمل ترابطات بين المفاهيم واإلجراءات والوصول إلى 

نقل الطالب إلى مستوى آخر من الفهم والتطور وبالتالي كسب الثقة  نتائج وحقائق تعمل على
للطالب. كما أن تجنب الوقوع في األخطاء أثناء حل المشكالت بسبب الرؤية العميقة التي 
تكونت لديه من خالل االستيعاب المفاهيمي تُعَدُّ مؤشًرا على نمو االستيعاب المفاهيمي 

 .للطالب
 (: ويمثل المكون الثاني "الطالقة اإلجرائيةComputingإجراء حسابات ) .2

(Procedural Fluency):  وتشير الطالقة اإلجرائية إلى معرفة اإلجراءات وكيفية
ومتى يتم استخدامها بشكل مناسب. كما وتتمثل الطالقة اإلجرائية بالمهارة في أداء 

في أداء العمليات  اإلجراءات بمرونة وسرعة ودقة وكفاءة. فالطالب بحاجة إلى دقة وكفاءة
الحسابية األساسية دون الحاجة للرجوع إلى الجداول أو مساعدات أخرى، وتتطلب الطالقة 
ً أو  اإلجرائية معرفة طرق فع الة ودقيقة لجمع وطرح وضرب وقسمة األعداد سواء عقليا
باستخدام الورقة والقلم. وبالتالي تحقيق وسائل أكثر مرونة في التعامل مع األعداد 

لعمليات عليها. كما وأن التعامل مع العديد من المهام التي تنطوي على الرياضيات في وا
الحياة اليومية، تتطلب طالقة في التعامل مع الخوارزميات ألداء العمليات الحسابية ذهنياً أو 
خطياً. ومن المهم بالنسبة لإلجراءات الحسابية لتكون فعالة ومفيدة أن تستخدم بدقة وأن 

ى اإلجابات الصحيحة، وأن يتمكن الطالب من استخدام مجموعة متنوعة من تؤدي إل
 .(NAEP,1996) اإلجراءات واالستراتيجيات لتحقيق الغايات المرجوة

 (: ويمثل المكون الثالث "الكفاءة االستراتيجيةApplyingالتطبيق ) .3
(Strategic Competence) "ثيلها ، وهي القدرة على صياغة المشاكل الرياضية، وتم

وحلها، ويشير إلى حل المشاكل وصياغتها بقالب لتعليم الرياضيات والعلوم المعرفية وحل 
المشكالت الرياضية على وجه الخصوص. ويقصد به إدراك العالقة بين الرياضيات داخل 
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المدرسة وخارجها، وإدراك الترابطات والعالقات بين الرياضيات وباقي فروع المعرفة، 
ة ءترابطات في إجراء عمليات حل المشكلة الرياضية. وتعتمد الكفاواستخدام هذه ال

االستراتيجية على تحديد البيانات المرتبطة بها لفحص صحتها، مع تحديد طرائق الحل 
المناسبة، وإنتاج أفكار متنوعة ومختلفة حول المواقف المشكلة اعتماداً على الخبرة السابقة، 

 .(NRC, 2005) واتخاذ قرار بقبولها أو إعادة معالجتهاوأخيراً إصدار أحكام حول النتائج 
 (: ويمثل المكون الرابع "االستدالل التكيفي Reasoningاالستدالل ) .4

(Adaptive Reasoning) ويقصد به تحديد القواعد والتعميمات المرتبطة بالمفاهيم
ى استنتاج بعض الرياضية، وتفسير الرموز والعالقات والجدليات المرتبطة بها، باإلضافة إل

واستخدام النماذج واألنماط الرياضية واألمثلة  .الحقائق المرتبطة بالمفاهيم الرياضية
والحاالت الخاصة الستقراء القوانين والخصائص والتعميمات والنتائج والفرضيات 
المرتبطة بالمفهوم الرياضي. باإلضافة إلى إجراء الخوارزميات واإلجراءات الرياضية 

ط ومتسلسل أو منطقي، مع تقدير مدى معقولية اإلجراءات المستخدمة لحل بشكل متراب
مواقف رياضية، وإلى بناء طرائق عامة حول المعالجات المتنوعة في الرياضيات، مع 

 .(NRC, 2005) استنتاج كيفية استخدام الطرائق العامة على المواقف المشابهة
الخامس "الرغبة  (: ويمثل المكونEngagingاالنخراط أو المشاركة ) .5

، وتشير الرغبة المنتجة إلى رؤية (Productive Disposition)   الرياضية المنتجة" 
معنى للرياضيات والشعور بفائدتها، وأن الجهد المبذول والمستمر في الرياضيات يؤتي 
ثماره. أي شعور الطالب بأنه فعَّال في الرياضيات. وفي حال تطور الطالب في االستيعاب 

اهيمي والطالقة اإلجرائية والكفاءة االستراتيجية والقدرة على التفكير المنطقي أو التفكير المف
االستداللي فهو يجب أن يعتقد بأن الرياضيات مفهومة ومهمة في حياته. ويُعَدُّ حل الطالب 
لمسائل غير روتينية طريقة مساعدة لبناء الرغبة المنتجة لديه ويؤثر على مواقفهم 

 .(NRC, 2001) في الرياضيات وتصبح ايجابية ومعتقداتهم
-عند تحليله للرياضيات التي يمكن تعلمها -( NRCوحدد المجلس الوطني للبحوث )

مصطلح "البراعة الرياضية" كهدف رئيس ينبغي أن تسعى الرياضيات إلى تحقيقه، وتعني 
لهذا ينبغي أن تدرس النجاح في تعلم الرياضيات، والوصول إلى الغاية األساسية من تعلمها؛ و

مناهج الرياضيات وفق ما ُصممت من أجله، وهو تعزيز البراعة الرياضية لجميع الطالب 
 (.2014بمختلف مستوياتهم )المعثم َوالمنوفي، 

وبهذا يمكن إجمال أهم المبادئ التي يجب أن يراعيها المعلم عند تعليم وتعلم الرياضيات 
( فيما يلي: البناء على Blake, 2012أوضحها بالك ) لتنمية مكونات البراعة الرياضية كما

المعرفة السابقة، وتشخيص ومناقشة المفاهيم الخاطئة، وتصميم أسئلة فعالة، وتفعيل مجموعات 
بطريقة  التقنيةالعمل، مع دعم استيعاب الترابطات بين المفاهيم الرياضية، وتوظيف اليدويات 

ضافة إلى توظيف استراتيجيات حل المشكلة، االستدالل، مناسبة، وتوظيف المهام اإلثرائية، باإل
 التواصل والترابط، والتمثيالت الرياضية. 

( على أن العديد من المؤتمرات وهيئات تعليم الرياضيات أوصت 2004وأكد عبيد )
باالهتمام بالفهم والتفكير والتواصل الرياضي والرغبة المنتجة، وذلك يعكس أهدافًا مختلفة 

عديد من الدراسات إلى توظيف أساليب واستراتيجيات وأفكار  وأوصتالمدرسية.  للرياضيات
رياضية لتنمية البراعة الرياضية تفعل الدور النشط للطالب والتي تدعم تنمية مكونات البراعة 
لدى جميع الطالب باختالف مستوياتهم وفق لمعايير التدريس الفعال في الرياضيات والتي من 

مهام الرياضية الفاعلة ذات المعنى لبناء ترابطات رياضية، وتوظيف األدوات بينها اختيار ال
والتمثيالت بعناية لدعم الطالب في تنمية مهارات التفكير الرياضي ومنها: دراسة أنثوني 

( المعثم 2013(، درويش )2012(، المصاروه )Anthony & Walshaw, 2009ووالشو )
 (.2017هشام )(، وَ 2016(، رضوان)2014َوالمنوفي )
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والسقاالت الداعمة للطالب  التقنيةوتُعد  التمثيالت الرياضية البصرية وتوظيف األدوات 
والتقويم البنائي من خالل البناء على المعرفة السابقة وتشخيص ومناقشة المفاهيم الخاطئة 
وتصميم أسئلة فعالة وتفعيل مجموعات العمل بصورة مناسبة مبادئ ينبغي على معلمي 

 ,Grayرياضيات مراعاتها عند تدريس الرياضيات لتنمية مكونات البراعة الرياضية )ال
2014 .) 

وبناء على ما تقدم، فقد أتت هذه الدراسة لتنمية مكونات البراعة الرياضية من خالل تصميم 
وحدات تعلُّم رقمية قائمة على التمثيالت الرياضية لدى طالبات المرحلة الثانوية، وتناولت هذه 
الدراسة موضوعات وحدتي األشكال الرباعية والتشابه والتي يمكن أن تعد  محتوى معرفيًا 

، والتركيز على األنشطة االستكشافية الرياضية مناسبًا لتوظيف الوحدات الرقمية والتمثيالت
والمهام التي تقوم طالبات الثانوي بحلها وإجراء تغذية راجعة تصحيحية؛ لتتيح للطالبات 

األدوات المختلفة لالستدالل وحل المشكالت وعمل الترابط بين األفكار الرياضية وبين استخدام 
 الرياضيات والعالم الحقيقي.

 مشكلة الدراسة
رغم وجود عدة طرق لتدريس الرياضيات في الصف؛ إال أنه ال يزال يسيطر على عملية 

طالب انخفاًضا في مستواهم تدريسها الطريقة التقليدية، وأنها من المواد التي يعاني منها ال
 (.2008الدراسي، وينظرون إليها نظرة سلبية )الهاشمي َوالدليمي، 

وبالرغم من أهمية الرياضيات في التطبيقات الحياتية العلمية والعملية، إال أن طالب المملكة 
ت حازوا على ترتيٍب متأخٍر في تحصيل الرياضيات والعلوم مقارنة بالدول المشاركة في الدورا

 Tends In Internationalاألخيرة لدراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم )
Mathematics and Science Study( )TIMSS, 2007, 2011, 2015.) 

( تدني مستويات طالب المرحلة الثانوية في Blake, 2012كما كشفت دراسة بالك )
الجامعي، ويعزى ذلك إلستخدام استراتيجيات  البراعة الرياضية مما يؤثر على نتائجهم في التعلم

مكونات البراعة الرياضية على مستويات تخطيط وتنفيذ توظيف تدريس الرياضيات التي تغفل 
 وتقويم التدريس.

وكذلك أظهرت نتائج الدراسة التي أُجريت على معلمات الرياضيات أن أداءهن للسلوكيات 
لحس العددي كان متوسطاً على بطاقة المالحظة عموماً، التَّْدريسية المساهمة في تنمية مهارات ا

مما انعكس على طالباتهن في تدني كل من مستوى الفهم واالستيعاب العددي وتقديم تفسيرات 
(. ولهذا ظهرت بعض جوانب القصور في استيعاب الطالبات للمفاهيم 2013رياضية )الخالدي، 

ة الرياضية. وقد أُجرت دراسة استطالعية خالل الفصل الرياضية، الذي يُعَدُّ مكونًا رئيًسا للبراع
هـ على عينة من طالبات المرحلة الثانوية في 1437/1438الدراسي األول من العام الدراسي 

( طالبة، ُطبق عليهن اختبار مكونات البراعة الرياضية، 37( عددهن )1مقرر الرياضيات )
ف على مستوى البراعة الرياضية في أ دائهن، حيث أظهرت النتائج تَدن يًا في مستوى بهدف التعرُّ

أدائهن، إذ بلغ متوسط االستجابات الصحيحة لمكونات البراعة )االستيعاب المفاهيمي، الطالقة 
، %14، %15، %42اإلجرائية، الكفاءة االستراتيجية، َواالستدالل التكيفي( على الترتيب: )

 (. %54(، كما بلغ متوسط الرغبة المنتجة )18%
حيث أن الدراسات التربوية تؤكد على أن استخدام أنماط خاصة من التمثيل يؤدي إلى و

تحسين الفهم الرياضي للطالب وتوظيف مهارات التفكير وتطبيق حل المشكالت الرياضية؛ لذا 
قائمة على الرقمية التبلورت مشكلة الدراسة في: "التعرف على فاعلية تصميم الوحدات 

لتنمية مكونات البراعة الرياضية لدى طالبات المرحلة الثانوية وصوالً إلى التمثيالت الرياضية؛ 
 اإلتقان في الرياضيات".

 لذلك سعت الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
ما فاعلية وحدات التعلُّم الرقمية القائمة على التمثيالت الرياضية في تنمية البراعة 

 الثانوية؟الرياضية لدى طالبات المرحلة 
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 أهداف الدراسة:
 هدفت الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلي:

قائمة على التمثيالت الرياضية المناسبة طالبات الرقمية التعلم الإعداد وتصميم وحدات  -
 المرحلة الثانوية.

الكشف عن فاعلية وحدات التعلُّم الرقمية القائمة على التمثيالت الرياضية لتنمية البراعة  -
 بكل مكوناتها لدى طالبات المرحلة الثانوية. الرياضية

 :فرضيات الدراسة
 :اآلتيةسعت الدراسة الختبار الفرضيات 

( بين متوسطي درجات α ≤0.05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار مكونات 

الرياضية وهي: )االستيعاب المفاهيمي، الطالقة اإلجرائية، الكفاءة االستراتيجية،  البراعة
 َواالستدالل التكيفي(، لصالح طالبات المجموعة التجريبية.

( بين متوسطي درجات α ≤0.05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
التطبيق البعدي لمقياس الرغبة طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في 

 المنتجة نحو الرياضيات المكون الخامس للبراعة، لصالح طالبات المجموعة التجريبية.

  :أهمية الدراسة
 األهمية النظرية:

تُعَدُّ هذه الدراسة استجابة لتوصيات العديد من البحوث التي دعت إلى ضرورة تنمية القدرات 
ف التقنية والتمثيالت الرياضية في تعليم الرياضيات وتعلمها الرياضية للطالبات من خالل توظي

 عبر الوحدات الرقمية.
تستمد هذه الدراسة أهميتها من إبرازها للبراعة الرياضية كأحد أهم نواتج تعلُّم الرياضيات، 

 والتي تعني ألي فرد "أن يتعلَّم الرياضيات بنجاح وفاعلية".

 األهمية التطبيقية:
قائمة على الرقمية التعلُّم الما تقدمه هذه الدراسة من وحدات  الثانوية:طالبات المرحلة  -

التمثيالت الرياضية تتيح لهن توفير فرٍص تعليمية أكثر؛ لهدف سد الفجوة المعرفية والرياضية 
 &Buteauلديهم قبل التحاقهم بالجامعة كما أشار إليه كل من بيوتيا وماجومبلو )

Mgombelo, 2012تعلم الرقمية لها دوٌر كبيٌر في التدريس العالجي ومراعاة (؛ فوحدات ال
الفروق الفردية، ففي هذه المرحلة تتحدد اتجاهات الطالبات في التشكل نحو مختلف المقررات 
الدراسية والمستقبل العلمي الذي يتطلعون إليه، وعليه فإن أي ضعف في هذه المرحلة دون 

 نظًرا لفوات األوان في السنوات التالية.معالجة يكون من الصعب معالجته الحقًا 

من خالل اكتساب طرق وتمثيالت رياضية جديدة في تدريس الرياضيات  المعلمات: -
تجعل الطالبة نشطةً وفعالةً أثناء اكتسابها للمعرفة الرياضية مما يساهم في تحقيق نواتج التعليم 

 ة العالمية لالستفادة منها. المطلوبة، واستجالء للتمثيالت الرياضية المتاحة على الشبك

توجه انتباه القائمين على المناهج الدراسية إلى ضرورة توفير بيئة  وزارة التعليم: -
تعليمية مدعمة بالوسائط المتعددة بالصوت والصور الثابتة والمتحركة باإلضافة إلى حث 

 المعلمين والمعلمات على استخدامها.

ميم وحدات التعلُّم الرقمية القائمة على تقدم هذه الدراسة توصيف لتص الباحثين: -
التمثيالت الرياضية، وكيفية توظيفها لتحسين عملية تعليم الرياضيات وتعلمها، باإلضافة إلى 

 توصيف لمكونات البراعة الرياضية باعتبارها من المجاالت الحديثة في هذا الميدان البحثي.
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 :حدود الدراسة
قائمة على التمثيالت الرياضية ضمن الرقمية التعلُّم الت تم تصميم وحداالحدود الموضوعية: 

( موضوًعا من موضوعات 13محتوى وحدتي األشكال الرباعية والتشابه، واللذين يتناوالن )
هـ، وقد استمر تطبيق هذه الوحدات لمدة 1438-1437المقرر للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 

 ( حصص أسبوعياً.7-5أربعة أسابيع بواقع )

 هـ.1438-1437الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  الحدود الزمانية:

نظام مقررات بمدينة -مدرستين من المدارس الثانوية الحكومية للبنات الحدود المكانية:

 الرياض.

  :مصطلحات الدراسة
 رقمية:التعلُّم التصميم وحدات 

فها عبدالباسط ) صغيرة ولكنها كثيرة يتم إعادة ( بأنها "مواد أو وسائط رقمية 2011عر 
استخدامها في مواقف تعليمية جديدة غير التي تم إنتاجها من أجله، وتتراوح بين النص والصوت 
والصورة والخرائط واألشكال والرسوم الثابتة والمتحركة ولقطات الفيديو والمحاكاة التفاعلية، 

 (.25يقة" )صدق 15-1ويستغرق عرض كل منها في الموقف التعليمي ما بين 
( بأنه: عملية منظمة DLOsَوتم تحديد التعريف اإلجرائي لتصميم وحدات التعلم الرقمية )

تسير وفق خطوات ويتم من خاللها تطبيق أهداف المقرر بطريقة تناسب حاجات الطالب، 
ويُستخدم لتعليم الرياضيات وتعلمها وسائط رقمية مترابطة منظمة وفق أسس تربوية محددة، 

 ق نواتج التعلم المستهدفة. لتحقي

 التمثيالت الرياضية:
هي: "ترجمة النص الرياضي من خالل أحد أشكاله )ألفاظ أو كلمات، جداول، رموز، 
أشكال، عالقات رياضية( إلى نماذج محسوسة أو شكل آخر من أشكاله" )بهوت َوعبدالقادر، 

 (.458، ص2005
لمفاهيم والعمليات والعالقات الرياضية والبنى وتم تحديد التعريف اإلجرائي له بأنه: تجسيد ا

( لطالبات المرحلة الثانوية بعدة صور ضمن وحدات تعلُّم 2الجبرية من محتوى رياضيات)
( في تعليم الرياضيات وتعلمها من خالل الرسومات والصور المتحركة والفيديو DLOsرقمية )

 لتحقيق نواتج التعلم الرياضية.وغيرها، وتقديم تبريرات رياضية لالستنتاجات والحلول؛ 

 فاعلية وحدات التعلُّم الرقمية:
( بأنها: "الدرجة التي يستطيع بها العامل أن يحدث تأثيًرا، وهي القدرة 2009عرفها عزيز )

على تحديد األثر المرغوب أو المتوقع الذي قد يحدثه برنامج تدريسي مثال؛ لتحقيق األهداف 
لتعرف على الزيادة أو النقص في متوسط درجات مجموعة التي وضع من أجلها، ويقاس با

 (.753الدراسة" )ص
وتم تحديد التعريف اإلجرائي لفاعلية وحدات التعلم الرقمية في هذه الدراسة بأنها: مدى 
التأثير الناتج عن وحدات التعلم الرقمية القائمة على التمثيالت الرياضية في إكساب طالبات 

مكونات البراعة الرياضية )مفاهيم، ومهارات، ورغبة(، -ة الدراسة عين –المرحلة الثانوية 
 (.2ɳوتقاس باستخدام معامل مربع إيتا )

 البراعة الرياضية: 
مصطلح أطلق عليه اسم البراعة الرياضية من قبل لجنة التعلم الرياضية التي وضعها 

وصفه في خمسة مجاالت المجلس الوطني للبحوث لمعرفة ما يعنيه تعلم الرياضيات بنجاح، وتم 
بالغة األهمية، وتتألف من خمسة مكونات أساسية: )االستيعاب المفاهيمي، الطالقة اإلجرائية، 
الكفاءة االستراتيجية، االستدالل التكيفي، والرغبة المنتجة( وتشمل كل جوانب الخبرة والكفاءة 

وتعني ألي فرد "أن يتعلَّم  والمعرفة بالرياضيات وبالتالي تعد من أهم نواتج تعلم الرياضيات،
(. وتم تحديد التعريف اإلجرائي للبراعة الرياضية: بأنها NRC, 2001الرياضيات بفاعلية" )
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مجموعة من العمليات ومهارات التفكير والجوانب الوجدانية والتي تعزز تعلم طالبات المرحلة 
(، وتُقاس بالدرجة 2يات )الثانوية موضوعات وحدتي األشكال الرباعية والتشابه لمقرر الرياض

التي تحصل عليها الطالبة في االختبار المعد لقياس مكونات البراعة الرياضية وصوالً إلى 
 اإلتقان في الرياضيات، باإلضافة إلى مستوى مقياس الرغبة نحو الرياضيات.

 الدراسة: يةمنهج
تين )الضابطة تصميم المجموعالمنهج التجريبي، وتم استخدام  استخدم في هذه الدراسة

والتجريبية( ذي القياس القبلي والبعدي، من أجل تحديد فاعلية وحدات التعلُّم الرقمية التي تم 
تصميمها والقائمة على التمثيالت الرياضية لتنمية البراعة الرياضية لدى طالبات المرحلة 

 الثانوية. 

 مجتمع الدراسة:
( بمدينة الرياض، 2ن مقرر الرياضيات)اشتمل على طالبات المرحلة الثانوية الالتي يدرس

-1437( طالبة بالمدارس الثانوية الحكومية نظام مقررات لعام 9658والبالغ عددهن )
( مدرسة وفقًا آلخر إحصائية، حسب إفادة وحدة اإلحصاء باإلدارة 56هـ، والبالغ عددها )1438

 العامة للتعليم بمنطقة الرياض.

 عينة الدراسة:
 راسة التطبيقي، وتم اختيارها بالطريقة العنقودية العشوائية متعددة المراحل.ممثلة لمجتمع الد

 مواد وأدوات الدراسة وإجراءاتهما: 
لتحقيق أهداف الدراسة وقياس المتغير التابع وجمع البيانات الالزمة الختبار صحة فرضيات 

 الدراسة تم إعداد مواد التجريب وأدوات الدراسة كالتالي:

 :الدراسةأولا: مواد 
تم التصميم وحدات التعلم الرقمية في ضوء الدراسات السابقة واألدبيات العربية واألجنبية 
في هذا المجال وبعض مواقع اإلنترنت الخاصة بالهندسة، وقد أُستخدم في إنتاجها عدد من 
أدوات التصميم والبناء اإللكتروني، وتم عند تصميم وحدات التعلم الرقمية مراعاة مبادئ 

 (، وهي كما يلي: 2010التصميم للمقررات التي ذكرها أبو خطوة)

العمل على جذب انتباه الطالب؛ ويمكن أن يتحقق ذلك بالصور والرسوم الثابتة  -
 والمتحركة المرتبطة بموضوع المقرر، وتوظيف األلوان المناسبة. 

أهداف  التبصير بأهداف التعلم؛ حيث يجب أن تكون جميع األنشطة موجهة نحو تحقيق -
 واضحة في أذهان الطالب.

 االسترجاع للخبرات السابقة؛ وذلك للتأكد من توفر المتطلبات السابقة للتعلم. -

التوجيه للتفاعالت والتعلم وتنظيمها حول األهداف والمهام، وتقديم المساعدة واإلرشاد  -
 عند حاجة الطالب لذلك.

 الممارسة وتنفيذ التدريبات بشكل فردي وجماعي. -

م للتغذية الراجعة المناسبة الستجابة الطالب، وتعريفهم بجوانب القوة والضعف في التقدي -
 أدائهم، ومكافأة الطالب الستخدام وسائل االتصال التي تتيح التفاعل المتزامن وغير المتزامن.

 التقييم لنواتج التعلم من خالل االختبارات والمواقف العملية. -
ربوية المتعلقة بوحدات التعلُّم الرقمية ومكونات ومن منطلق المؤشرات والتضمينات الت

البراعة الرياضية واألنشطة التعليمية الخاصة بالتمثيالت الرياضية وتوظيفها في تعليم 
 الرياضيات وتعلمها تم االستناد على مجموعة من األسس منها: 

طبيعة طالبات المرحلة الثانوية من حيث خصائص نموهم العقلي وتنويع األنشطة  -
 العلمية بما يتناسب مع تلك الخصائص.
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طبيعة محتوى وحدتي األشكال الرباعية والتشابه بما يتناسب مع الطالبات الالتي  -
(، وتضمينهما ببعض التمثيالت الرياضية التي تعمق فهم الطالبات 2يدرسن مقرر الرياضيات )

 قات الحياتية.للعالقة بين الهندسة وفروع الرياضيات األخرى، وتضمينهما بعض التطبي

تحديد األهداف التعليمية العامة والخاصة في ضوء وضوحها، وإمكانية تحقيقها،  -
 ومناسبتها لمستوى الطالبات.

طرائق التدريس التي تحقق األهداف وتناسب المحتوى وتراعي طبيعة الطالبة، وتساعد  -
 على النجاح في الرياضيات.

 التنوع في أساليب التقويم المناسبة لكل درس. -

 االعتماد على الخبرات السابقة الموجودة في البنية المعرفية. -

عرض الرسومات واألشكال والصور الرياضية على الطالبات من خالل وحدات التعلُّم  -
 الرقمية واالنترنت؛ لتجسيد العالقات واستيعاب الحلول الممكنة للمسائل بصورة عقلية.

 لرياضية من خالل األنشطة المتنوعة. إعطاء الطالبات فرًصا عديدة لترجمة األفكار ا -

 عدم الفصل بين التقويم والتعلم، بل يتم الدمج بينهما أثناء األنشطة التفاعلية المختلفة.  -

عدم الفصل بين التعليم والتعلم، بل يتم الدمج بينهما؛ فالطالب هو محور العلمية  -
 التعليمية، والمعلم مخطط وموجه وميسر له أثناء تعلمه.

األسس سالفة الذكر فإن استراتيجية تنظيم وحدات التعلم الرقمية القائمة على في ضوء 
التمثيالت الرياضية لكل من وحدتي األشكال الرباعية والتشابه تضمنت المكونات الرئيسة 
التالية: "المتطلبات السابقة، التمهيد )المدخل، حالة واقعية(، شرح الدرس، التدريبات، اختبار 

. وفيما يلي مراحل وخطوات عرض وحدات التعلُّم الرقمية القائمة على ذاتي، َوأنشطة"
التمثيالت الرياضية لتحقيق نواتج التعلم الرياضية، والتي تتوافق مع الخطوات األربعة التي تقوم 

 عليها المقررات الرياضية المطورة: 

 التركيز: يُعد في الوحدات الرقمية المرحلة األولى؛ وهو بمثابة التجهيز -
والتمهيد، ويكون من خالل مراجعة المتطلبات السابقة الالزمة للدرس وعرض اختبار 
تشخيصي بصورة تفاعلية مدعم بتغذية راجعة، ويتم في ضوئه تحديد الموضوعات التي 
تحتاج إلى إعادة مراجعة؛ ليتم البناء الرياضي عليها، ويتم التمهيد بالتهيئة المختلفة؛ 

نحو الدرس الجديد وربطه بحاالت من واقع الحياة بصورة  الستثارة تفكير الطالبات
 تفاعلية. 

التدريس: ويُعد في الوحدات الرقمية المرحلة الثانية؛ ويتضمن الشرح لألفكار  -
 بصورة تفاعلية بالصوت والصورة والرسومات وغيرها. 

التدريب: ويُعد في الوحدات الرقمية المرحلة الثالثة؛ ومن خالله يتم عرض  -
ات تفاعلية بمستويات متنوعة عالجية وتعزيزية وإثرائية للمسائل الرياضية المضمنة تدريب

فيها بصورةٍ فردية وجماعية، والتي تتطلب تقديم حل لعدد من المشكالت الرياضية بكفاءة 
ودقة في آلية الحل وتقديم تبريرات منطقية والتعبير عن االستيعاب للمسألة تحدثًا وكتابةً 

 سم. وتمثيالً بالر

التقويم: ويُعد في الوحدات الرقمية المرحلة الرابعة؛ ويشتمل على تقويم واختبار  -
ذاتي إلكتروني ويتم فيه تقويم جميع التدريبات التي تم إنجازها في مرحلة سابقة، وتقويم 
الطالبة لذاتها وإعطاؤها تغذية راجعة إلكترونيًا، وعرض عدد من األنشطة لطباعتها 

التمثيالت الرياضية من قبل الطالبة للتعبير كتابيًا وعدديًا وبالرسم وتتطلب استخدام 
 كواجب منزلي.    
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( مراحل وخطوات توظيف وحدات التعلُّم الرقمية القائمة على التمثيالت 1ويوضح شكل )
 الرياضية في تعليم الرياضيات وتعلمها كما يلي:

ئمة على التمثيالت الرياضية في تعليم (: مراحل توظيف وحدات التعلُّم الرقمية القا١شكل )
 الرياضيات وتعلمها

 
وبعد تحليل محتوى وحدتي األشكال الرباعية والتشابه الالزمة لتنمية البراعة تم تقديم تصوٍر 
لتصميم وإنتاج الوحدات الرقمية بصورة تتالءم مع طبيعة المتغيرات الحالية، وفق المراحل 

 والخطوات التالية: 

تحديد خصائص ← تحديد األهداف التعليمية ← تحليل المحتوى تتضمن: التحليل، و -
← تحديد المفاهيم والمهارات السابقة ← تحديد مبررات تصميم الوحدات الرقمية ← الطالبات

تحديد أساليب تقويم ← تحديد األنشطة التعليمية ← تحديد الوسائل والمواد واإلمكانيات 
 المخرجات.

← اختيار محتوى وحدات الرقمية وتصميمه والتخطيط من: التخطيط والتصميم، وتتض -
← اختيار المواد والوسائل ← اختيار االستراتيجيات التعليمية ← كتابة األهداف التعليمية 
 تصميم أساليب تقويم المخرجات ضمن وحدات التعلُّم الرقمية.← اختيار أنشطة التعليمية 

إنتاج عناصر المحتوى الرقمي ← تعليمية تجميع العناصر والمواد الاإلنتاج، وتتضمن:  -
من حيث: كتابة النصوص، وتحديد نظام الوحدات الرقمية، والمعالجة الرقمية، والتصميم 

 الخاص بتتابع المحتوى، وإنتاج الوحدات الرقمية مبدئياً.

 التجربة االستطالعية.← تحكيم وحدات التعلُّم الرقمية التقويم والتجريب، وتتضمن:  -

في هذه المرحلة تتم عملية المراجعة النهائية للوحدات الرقمية، م والتطوير: االستخدا -
وتضمين اسم عنوان للوحدات الرقمية، والفئة المستهدفة، وسنة اإلنتاج؛ لتصبح جاهزة 

 للتطبيق.
للتأكد من صدق التصميم وصالحيته تم عرض خطوات إعداد وتصميم وحدات التعلم الرقمية 

مين من ذوي الخبرة أعضاء هيئة التدريس بقسم المناهج وُطُرق تدريس على مجموعة من المحك
الرياضيات وتقنيات التعليم، وعلى مجموعة من مشرفي ومعلمي الرياضيات، وتم التحكيم من 
خالل تحديد عدد من المعايير والمؤشرات لجودة التصميم للوحدات الرقمية، مصحوبًا التحكيم 

الرقمية، وتم األخذ بآرائهم وتعديالتهم وتوصياتهم، للتأكد من  بعنوان الدراسة ورابط للوحدات
 مدى مناسبتها لطالبات المرحلة الثانوية.

وتم صياغة وحدتي األشكال الرباعية والتشابه في صورة دليل للمعلمة؛ ليساعدها عند 
من تدريس الوحدتين في ضوء تلك الوحدات الرقمية القائمة على التمثيالت الرياضية، وقد تض

 ء
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الدليل: تعريف وحدات التعلم الرقمية القائمة على التمثيالت الرياضية، وأنواع التمثيالت 
الرياضية، وأسس ومراحل التعليم والتعلم بوحدات التعلم الرقمية القائمة على التمثيالت 
الرياضية، واألجهزة والبرامج المطلوب توفرها في الجهاز حتى تعمل بشكل سليم، وطريقة 

استخدام الوحدة الرقمية، وعرض موضوعات وحدتي األشكال الرباعية والتشابه تشغيل و
"محتوى وحدات التعلم الرقمية". واشتملت خطة تنفيذ الدروس على ما يلي: عنوان الدرس، 
والهدف العام )الفكرة الرئيسة( واألهداف الفرعية )نواتج التعلم(، والوسائل واألساليب واألنشطة 

مجموعة من وحدات التعلم الرقمية القائمة على التمثيالت الرياضية، التعليمية، وعرض 
وأساليب التقويم في ضوء ذلك، بعد ذلك تم عرضه على مجموعة من المحكمين من ذوي 
الخبرة أعضاء هيئة التدريس بقسم المناهج وُطُرق تدريس الرياضيات وتقنيات التعليم، وعلى 

رياضيات مصحوبًا بعنوان الدراسة ورابط لوحدات مجموعة من مشرفي الرياضيات ومعلمي ال
التعلم الرقمية، وتم إجراء بعض التعديالت البسيطة استناًدا لما أبداه المحكمون، وتم تجريب 
وحدات التعلم الرقمية المصممة والقائمة على التمثيالت الرياضية بعد الحصول على موافقة 

الستطالعي للمواد واألدوات على عينة استطالعية الجهات الرسمية بالتهيئة للدراسة بالتجريب ا
من المجتمع نفسه أثناء دراسة هذا المحتوى، وكان الهدف من التجربة االستطالعية التأكد ما 
يلي: سالمة الوحدات من حيث العرض ومناسبتها للوقت، ومناسبة ما تم تضمينه من خطوات 

بات التي تواجههن أثناء تعاملهن معها، وإجراءات في دليل المعلمة، ومحاولة استكشاف الصعو
 والتعامل معها مباشرة في حال وجودها، واستطالع آرائهن حيالها.

 ثانياا: أدوات الدراسة
اشتملت الدراسة على ثالث أدوات هي؛ األولى: بطاقة تحليل مكونات البراعة الرياضية 

( للمرحلة 2رياضيات )المضمنة في محتوى وحدتي األشكال الرباعية والتشابه من مقرر ال
الثانوية من نظام المقررات، والثانية: اختبار لقياس القدرة على البراعة الرياضية في مقرر 

( من نظام المقررات لطالبات المرحلة الثانوية في مدينة الرياض، والثالثة: 2الرياضيات )
 مقياس الرغبة المنتجة نحو الرياضيات، وفيما يلي تفصيل ذلك:

 ل مكونات البراعة الرياضية: بطاقة تحلي -
تم استخدام وحدة الفكرة في عملية التحليل بنوعيها الصريحة وهي العبارة تامة المعنى والتي 
يمكن فصلها مستقلة عن غيرها من العبارات، والضمنية وهي وحدة تحليل الفكرة بشكل غير 

تحليل مكونات البراعة ظاهر ويمكن اشتقاقها من خالل سلسلة من العبارات المتعاقبة بطاقة 
( 2الرياضية المضمنة في محتوى وحدتي األشكال الرباعية والتشابه من مقرر الرياضيات )

للمرحلة الثانوية من نظام المقررات، وتم التحقق من الصدق الظاهري ألداة التحليل من خالل 
ية ( حول مكونات البراعة الرياضNRC, 2001الرجوع لرؤية المجلس الوطني للبحوث)

الخمسة، وتم عرض الصورة األولية من األداة على مجموعة من المحكمين في مناهج 
الرياضيات وأساليب تدريسها وتقويمها، ومشرفي الرياضيات ومعلمي الرياضيات الذين تزيد 

(سنوات؛ للتعرف على آرائهم ومالحظاتهم واقتراحاتهم حول مدى 10خبرتهم في التدريس عن )
اللغوية ومدى مناسبة ومالئمة كل فقرة منها لمكونات البراعة الرياضية،  دقة وسالمة الصياغة

وتم إجراء التعديالت الالزمة في ضوء ما أفاد به المحكمون من مالحظات واقتراحات، والتي 
كانت تتمثل في دمج بعض الفقرات معًا، وتوضيح بعضها بصورة أكثر تفصياًل؛ وذلك إلزالة 

عض التعديالت في الصياغة واللغة. وتم التأكد من ثبات التحليل من الغموض والتعقيد عنها، وب
خالل تحليل محتوى موضوعات وحدتي األشكال الرباعية والتشابه مرتين وبفارق زمني مقداره 
شهر بينهما، وتم حساب معامل االتفاق بين التحليلين األول والثاني لبطاقة التحليل المتعلقة 

(، كما %89(، و)%98(، )%96(، )%95(، )%94الترتيب: ) بمكونات البراعة فكانت على
(، وتُعد نسبة عالية من االتفاق تفي بغرض الدراسة %94بلغ معامل ثبات التحليل ككل )

 الحالية.
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 اختبار البراعة الرياضية:  -
عينة -هدف اختبار القدرة على البراعة الرياضية إلى قياس قدرة طالبات المرحلة الثانوية 

( من تحقيق نواتج التعلم الرياضية بنجاح، نتيجة 2عند دراستهن لمقرر الرياضيات )-الدراسة
دراستهن لوحدتي األشكال الرباعية والتشابه، أُعد خصيًصا لهذا الغرض، وقد اشتمل االختبار 

( فقرة. وتم وضع أبعاد االختبار بحيث يدور حول مكونات 25في صورته األولية على )
هي: االستيعاب المفاهيمي، الطالقة اإلجرائية، الكفاءة االستراتيجية، البراعة الرياضية، و
 واالستدالل التكيفي.

تم استخدام نمطين في كتابة فقرات االختبار وهي نمط اختيار من متعدد مع توضيح سبب 
االختيار، وكذلك نمط المقال الذي يتطلب كتابة خطوات وإجراءات الحل؛ حيث يُعد ذلك من 

ة لتقويم كثير من األهداف التعليمية، مثل: تحليل األفكار وصياغة المشكالت أنسب األسئل
وفرض الفروض وحل المسائل، وظهور تمكن الطالبات من هذه المهارات الالزمة لحل المسائل 
الهندسية، وقد روعي عند صياغة أسئلة االختبار ما يلي: شمول الفقرات للمحتوى العلمي 

مطلوب وبعيدة عن الغموض واللبس، ومناسبتها لمكونات البراعة، المحدد، وضوح الفقرات وال
 وسليمة لغويًا ومالئمة لمستوى الطالبات، ومصاغة بصورة إجرائية.

بعد إعداد االختبار في صورته األولية ثم عرضه على مجموعة من المحكمين من ذوي 
ات من ذوي االختصاص في المناهج وطرق تدريس الرياضيات، ومشرفي ومعلمي الرياضي

( فقرة موزعة على مكونات البراعة 20الخبرة، وأصبح االختبار في صورته النهائية من)
( طالبة من 28الرياضية األربعة، وتم تجريب االختبار على عينة استطالعية عشوائية قوامها )

 مجتمع الدراسة نفسها الذين سبق لهن  دراسة هذا المحتوى ومن خارج عينة الدراسة الحالية،
وكان الهدف من التجربة متابعة مدى وضوح تعليمات وأسئلة االختبار، وتحديد الزمن الالزم 
لالختبار، وتقنين اختبار مكونات البراعة الرياضية بتحليل فقراته لحساب معامالت الصعوبة 
والتمييز، كما يهدف إلى حساب معامل االتساق الداخلي لالختبار، وحساب الثبات. وتبين من 

التطبيق على العينة االستطالعية عدم وجود أي غموض في تعليمات االختبار أو فقراته، خالل 
 حيث كانت التعليمات والفقرات واضحة للطالبات جميعهن. 

وتم حساب الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار، وذلك عن طريق تسجيل الزمن الذي 
ات االختبار، وكذلك الزمن الذي استغرقته أول طالبة من عينة التطبيق في اإلجابة عن فقر

استغرقته آخر طالبة من عينة التطبيق، وبلغ الزمن الالزم بعد إيجاد المتوسط الحسابي لتطبيق 
دقيقة. وقد تم االلتزام بهذا الزمن عند التطبيق القبلي والبعدي لالختبار على  60االختبار = 

(. وقد بلغ متوسط معامل التمييز 0.47العينة األساسية.  وبلغ متوسط معامل الصعوبة الكلي )
(، وبعد التأكد من صدق المحكمين لالختبار تم حساب االتساق الداخلي بتطبيق 0.52الكلي )

( طالبة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين 28االختبار على عينة استطالعية مكونة من )
ك حساب معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية للمكون، وكذل

بيرسون بين درجة كل مكون من مكونات االختبار مع الدرجة الكلية لالختبار. وتراوحت 
(؛ مما يؤكد اتساق االختبار وارتباط فقراته بمحاوره 0.831-0.491معامالت االرتباط بين )

(، وأنه 0.01)مكونات البراعة الرياضية(، وأن جميع األسئلة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
على درجة عالية من االتساق الداخلي، حيث تُعبر فقراته عن القدرة على قياس البراعة بحسب 
مكوناتها. وفي ضوء مالحظات المحكمين ونتائج االتساق الداخلي، تم االستقرار على فقرات 

فقرة ( 20أسئلة اختبار مكونات البراعة الرياضية بعد إجراء تعديالت عليه، ليصبح عددها )
( فقرات لكل مكون من المكونات األربعة: )االستيعاب المفاهيمي، الطالقة 5اختبارية، )

اإلجرائية، الكفاءة االستراتيجية، َواالستدالل التكيفي(. وتم بإيجاد معامل الثبات بطريقة التجزئة 
مقابل  النصفية للعينة االستطالعية؛ حيث تمت تجزئة االختبار إلى نصفين، الفقرات الفردية
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(، وهذا يدل على أن هذا االختبار يتمتع 0.856الفقرات الزوجية، وقد بلغ معامل الثبات الكلي )
 بالثبات مما يطمئن إلى تطبيقه على عينة الدراسة.

( درجة، حيث حددت نصف درجة لكل خطوة من 20وقد ُصحح االختبار من درجة كلية )
ة على الدرجة المحددة لكل فقرة تجيب عليها خطوات الحل في أسئلة االختبار، وتحصل الطالب

بصورة كاملة، أو نصف درجة إذا أجابت إجابة منقوصة، وال تحصل على أي درجة إذا أجابت 
 إجابة خاطئة.

درجات(، المكون  5ومن ثم درجة كلية لكل مكون رئيس موزعة كما يلي: المكون األول: )
درجات(، لتصبح الدرجة  5المكون الرابع: ) درجات(، 5درجات(، المكون الثالث: ) 5الثاني: )

( السلم 1( درجة، والدرجة الدنيا لالختبار )صفر(. ويوضح جدول )20العليا لالختبار )
 براعة الرياضية األربعة كما يلي:التقديري لوصف أداء طالبات العينة في اختبار مكونات ال

ر مكونات البراعة الرياضية (: سلم تقديري لوصف أداء طالبات العينة في اختبا١جدول )
 األربعة

 مؤشرات األداء الدالة في مقياس الرغبة المنتجة المستوى الدرجة

5 
 عال
 جًدا

ة بنسبة  ا للمفاهيم الرياضية و/ أو اإلجراءات التي في المهمَّ  %90تظهر الطالبة فهًما تام 
ة بصورة صحيحة ((، فتجيب الطالب20فأعلى من الدرجة الكلية ) 18فأعلى )الحصول على 

عن فقرات األسئلة، وتستعمل إجراءات سليمة من الناحية الرياضي ة، وتقدم شرًحا واضًحا 
ا، وقد تحوي اإلجابة بعض األخطاء التي ال تبتعد عن إظهار الفهم التام.  وتامَّ

 عال 4

ة بن - ٪75سبة تظهر الطالبة فهًما واضحاً للمفاهيم الرياضي ة و/ أو اإلجراءات التي في المهمَّ
من الدرجة الكلية(، فتجيب الطالبة بصورة  18أقل من -15)الحصول على  %90أقل من 

صحيحة عن فقرات األسئلة، واإلجراءات المستعملة أو التفسيرات المقد مة تظهر فهًما كافيًا 
ولكنه ليس تاًما، فقد تحوي اإلجابة أخطاء طفيفة تعكس عدم االنتباه عند تنفيذ اإلجراءات 

 ياضي ة أو سوء فهم للمفاهيم الرياضي ة َو/ أو اإلجراءات. الر

 متوسط 3

- %50تُظهر الطالبة فهًما جزئيَّا للمفاهيم الرياضية و/ أو اإلجراءات التي في المهمة بنسبة 
من الدرجة الكلية(، فعلى الرغم من إمكانية  15أقل من -10)الحصول على  %75أقل من 

للتوصل إلى اإلجابة أو اعطائه إجابة صحيحة، إال أن  حل ها يفتقد استعمالها الطريقة الصحيحة 
للفهم الالزم للمفاهيم الرياضي ة التي في السؤال، فقد تحوي إجابة الطالبة أخطاء تتعل ق بسوء 
ة أو استعمال غير صحيح لإلجراءات أو تفسيٍر غير صحيح  فهم لخطوات أساسية في المهم 

 للنتائج.

 منخفض 2

ة بنسبة تُظهر الط البة فهًما محدوًدا جًدا للمفاهيم الرياضية و/ أو اإلجراءات التي في المهمَّ
من الدرجة الكلية(، فإجابة الطالبة غير  10أقل من -5)الحصول على  %50أقل من -25٪

كاملة وتحوي أخطاء كثيرة، فعلى الرغم من محاولة الطالبة االستجابة لبعض شروط السؤال 
 ى استنتاجات غير كافية، أو تقد م تفسيًرا غير صحيح أو غير تام.إال أنها تتوصل إل

1 
منخفض 

 جًدا
تقد م الطالبة إجابة غير صحيحة غالبًا، أو إجابة غير مفهومة، أو لم تقد م أي  إجابة إطالقًا في 

 )الحصول على درجة أقل من خمسة(. %25المهمة أقل من نسبة 

 مقياس الرغبة المنتجة: -
لرغبة المنتجة نحو الرياضيات في هذه الدراسة بهدف استخدامه للتعرف على أُعد مقياس ا

(، والكشف 2ميول طالبات المرحلة الثانوية نحو الرياضيات عند تعليم وتعلم مقرر الرياضيات )
عن فاعلية وحدات التعلم الرقمية في الرغبة المنتجة نحو الرياضيات بين المجموعتين التجريبية 

االطالع على العديد من مقاييس االتجاهات التي تم تجريبها على مراحل التعليم وتم  والضابطة.
المختلفة، وكذلك االطالع على العديد من الدراسات السابقة والمراجع التي تناولت مقاييس 
االتجاهات نحو الرياضيات بشكل عام ونحو الرغبة المنتجة نحو الرياضيات بشكل خاص 

( وقد تم تحديد 2014؛ ويليس، 2015؛ محمود، 2011أبو هالل، ؛ 2012ومنها: )المصاروه، 
أبعاد مقياس الرغبة نحو الرياضيات في ثالثة أبعاد رئيسة وهي: أواًل: النظر للرياضيات أنها 
واقعية ومفيدة ومجدية، ثانيًا: أنها مجال يعتمد على الحس، ثالثًا: اقتران الرياضيات بجد الطالبة 

تم صياغة الفقرات في صورة جمل واضحة ومحددة، وعلى الطالبة أن واجتهادها وكفاءتها. و
( أمام االختيار الذي تحدد درجة موافقتها أو عدم موافقتها على هذه العبارات بوضع عالمة )
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تراه معبًرا عن رغبتها، وقد تم إعداد المقياس وفق لطريقة ليكرت ذات التدرج الخماسي، وذلك 
عدادها وارتفاع درجة ثباتها وصدقها باإلضافة إلى سهولة تعبير كل نظًرا لسهولة استعمالها وإ

فرد عن رغبته في كل عبارة باختيار واحدة من االستجابات الخمسة وهي: )موافق بشدة، 
موافق، محايد، معارض، معارض بشدة(. وبعد إعداد المقياس في صورته األولية تم عرضه 

في المناهج وطرق تدريس الرياضيات،  على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص
ومشرفي ومعلمي الرياضيات من ذوي الخبرة، وتم استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها 
اآلخر، وحذف الصياغات المركبة والتي قد يكون فيها تداخل مع الفقرات األخرى، ليصبح عدد 

( 28شوائية قوامها )( فقرة، وتم تجريب المقياس على عينة استطالعية ع36فقرات المقياس )
طالبة من مجتمع الدراسة نفسه الذين سبق لهم دراسة هذا المحتوى ومن خارج عينة الدراسة 
الحالية، وتبين من خالل التطبيق على العينة االستطالعية عدم وجود أي غموض في تعليمات 

جيل المقياس أو فقراته، حيث كانت واضحة. وتم حساب الزمن الالزم، وذلك عن طريق تس
الزمن الذي استغرقته أول طالبة من عينة التطبيق في اإلجابة عن فقرات المقياس، وكذلك 
الزمن الذي استغرقته آخر طالبة من عينة التطبيق، وتم حساب الزمن المناسب لإلجابة عن 

 دقيقة. وقد تم االلتزام بهذا الزمن عند التطبيق القبلي والبعدي 20فقرات المقياس وبلغ المتوسط:
للمقياس على العينة األساسية. وبعد التأكد من صدق المحكمين للمقياس تم التحقق من االتساق 

( طالبة، وتم حساب 28الداخلي للمقياس بتطبيق المقياس على عينة استطالعية مكونة من )
معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس، وكذلك 

معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل بُعد من أبعاد المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس حساب 
(. 0.01، 0.05الذي ينتمي إليه، واتضح جميع الفقرات دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

وللتأكد من االتساق الداخلي ألبعاد المقياس تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بُعد من 
مقياس مع الدرجة الكلية للمقياس، وتبين أن جميع األبعاد ترتبط بالدرجة الكلية للمقياس أبعاد ال

(. وتم استخدام درجات العينة االستطالعية 0.01ارتباًطا ذا داللة إحصائية عند مستوى )
لحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية، حيث جزئ إلى نصفين، الفقرات الفردية مقابل 

الزوجية لكل بُعد من أبعاد المقياس وللمقياس ككل، وذلك بحساب معامل االرتباط بين الفقرات 
(، وهذا يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة 0.890النصفين، وتبين أن معامل الثبات الكلي )

عالية من الثبات يطمئن لتطبيقه على عينة الدراسة. َوروعي عند صياغة فقرات المقياس أن 
فقرات موجبة وفقرات سالبة، وتعطى الدرجة حسب استجابة الطالبة لفقراته، يكون موزع بين 

 ( يوضح ذلك.2وجدول )
 (: توزيع الدرجات التي تعطي لالستجابات على فقرات المقياس2جدول )

 معارض بشدة معارض متردد موافق موافق بشدة العبارة الموجبة
 1 2 3 4 5 درجة التصحيح
 معارض بشدة معارض متردد موافق دةموافق بش العبارة السالبة
 5 4 3 2 1 درجة التصحيح

 (180-36وبذلك تنحصر درجات عينة أفراد الدراسة ما بين )

 (: السلم التقديري لوصف أداء طالبات العينة في مقياس الرغبة المنتجة3جدول )
نتجة كما ي مقياس الرغبة الم( السلم التقديري لوصف أداء طالبات العينة ف3ويوضح جدول )

 يلي:
 مؤشرات األداء الدالة في مقياس الرغبة المنتجة المستوى الدرجة

 عال جًدا 5
من الدرجة  162فأعلى من الدرجة الكلية )الحصول على  %90الحصول على نسبة 

 ((180الكلية)
 من الدرجة الكلية( 162-135)الحصول على  %90أقل من - %75الحصول على نسبة  عال 4
 من الدرجة الكلية( 135-90)الحصول على  %75أقل من - %50حصول على نسبة ال متوسط 3
 من الدرجة الكلية( 90-45)الحصول على  %50أقل من - %25الحصول على نسبة  منخفض 2
 (45)الحصول على درجة أقل من  %25الحصول على نسبة أقل من  منخفض جًدا 1
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ء المحكمين وتوجيهاتهم، وبعد التحقق من بعد إجراء التعديالت على المقياس في ضوء أرا
فقرة إيجابية ( 27( فقرة؛ )36صدقه وثباته، أصبح المقياس في صورته النهائية مكون من )

 ( فقرات سلبية.9َو)

 ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب: 
انطالقًا من الحرص على سالمة النتائج، وتجنبًا آلثار العوامل الداخلية التي يتوجب ضبطها 

الحد من آثارها للوصول إلى نتائج صالحة قابلة لالستعمال والتنبؤ، تم توظيف طريقة و
"المجموعتين التجريبية والضابطة"، وتعتمد هذه الطريقة على تكافؤ وتطابق المجموعتين من 
خالل االعتماد على االختيار العشوائي ألفراد العينة، ومقارنة المتوسطات الحسابية في بعض 

 لذا تم ضبط المتغيرات التالية: ؛المتغيرات

 تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل التجريب:  -
(: نتائج اختبار )ت( لمعرفة دللة الفرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة 4جدول )

 في التحصيل في مقرر الرياضيات قبل بدء التجربة

 المتوسط العدد المجموعة المتغير
االنحراف 
 المعياري

 )ت(
مستوى 

 لةالدال
 التعليق

التحصيل 
 الرياضي

 12.4757 90.0000 29 تجريبية
0.873 0.386 

غير 
 15.6129 86.7586 29 ضابطة دالة 

 2.00( =0.05(، وعند مستوى داللة )56قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )

يتضح من الجدول عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة 
( قبل بدء التجربة، وهذا يعني أن المجموعتين 2ي متغير التحصيل في مقرر الرياضيات )ف

 متكافئتان في التحصيل.

 تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل التجريب في اختبار البراعة الرياضية:  -
(: نتائج اختبار )ت( لمعرفة دللة الفرق بين المجموعتين في اختبار البراعة 5جدول )

 ليالرياضية القب

 المتوسط العدد المجموعة المتغير
االنحراف 
 المعياري

 التعليق الداللة )ت(

الدرجة 
 الكلية

 1.6828 3.2241 29 تجريبية
0.519 0.606 

غير 
 1.6055 3.4483 29 ضابطة دالة

 2.00( = 0.05( وعند مستوى داللة )56قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )

( بين 0.05وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة )يتضح من الجدول السابق عدم 
طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية في مكونات االختبار والدرجة الكلية، وعليه فإن 

 المجموعتين متكافئتان في االختبار.

 تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل التجريب في مقياس الرغبة المنتجة: -
لمقارنة بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المقياس (: نتائج اختبار )ت( ل6جدول )

 القبلي للرغبة
 التعليق الداللة )ت( االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة البُعد

البُعد األول: النظر للرياضيات أنها 
 واقعية ومفيدة ومجدية

 10.1 55.8 29 تجريبية
 غير دالة 0.597 0.53

 7.4 54.6 29 ضابطة

البُعد الثاني: النظر للرياضيات على 
 أنها مجال يعتمد على الحس

 6.75 34.59 29 تجريبية
 غير دالة 0.581 0.56

 6.48 35.55 29 ضابطة

البُعد الثالث: اقتران الرياضيات بجد 
 الطالبة واجتهادها وكفاءتها

 6.92 34.10 29 تجريبية
 غير دالة 0.469 0.73

 7.48 32.72 29 ضابطة

 الدرجة الكلية
 19.64 125.41 29 تجريبية

 غير دالة 0.542 0.61
 19.75 122.24 29 ضابطة
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( 0.05يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
بين طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية في جميع المجاالت والدرجة الكلية للمقياس، 

 (.2إن المجموعتين متكافئتان في مقياس الرغبة المنتجة نحو مقرر الرياضيات)وعليه ف

 
 إجراءات الدراسة:

  ،)االطالع على األدبيات المتعلقة بـ: )وحدات التعلُّم الرقمية، والتمثيالت الرياضية
 وتحليل محتوى وحدتي األشكال الرباعية والتشابه في ضوء مكونات البراعة الرياضية.

 من نماذج التصميم المتعددة، وال سيما المتخصصة في إنتاج وحدات التعلم  االستفادة
(، ونموذج ديك وكاري، ونموذج ADDIEالرقمية كأحد البرامج التعليمية، ومنها نموذج )

 الجزار، وذلك لالستفادة منها في تصميم وحدات التعلم الرقمية.

 وعة من المحكمين.تحديد مواصفات تصميم للوحدات الرقمية، وعرضها على مجم 

 .تصميم الوحدات الرقمية في صورتها األولية وتحكيمها 

 .التصميم لها في صورتها النهائية 

 .تجربتها على عينة استطالعية من غير أفراد العينة األساسيين 

 .تحديد مجتمع الدراسة وعينتها 

 ددتين.تحليل مكونات البراعة الالزمة لطالبات المرحلة الثانوية في الوحدتين المح 

 .إعداد اختبار البراعة ومقياس الرغبة المنتجة في صورتهما األولية وتحكيمها 

 .تجريبهما على عينة استطالعية 

 .اختيار مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة 

 .التأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة 

  قبل التعرض للمعالجة التجريبية.   تطبيق اختبار البراعة ومقياس الرغبة قبليًا على العينة 

  إجراء التجربة بتطبيق الوحدات الرقمية على المجموعة التجريبية، وحجبها عن
 الضابطة.

 .التطبيق البعدي الختبار مكونات البراعة ومقياس الرغبة على عينة الدراسة 

 اليب تصحيح االختبار ومقياس الرغبة ورصد الدرجات وتحليل البيانات والنتائج باألس
 اإلحصائية المناسبة، وتفسير النتائج ومناقشتها، ووضع التوصيات والمقترحات.

 وتفسيرها عرض النتائج
: "ما فاعلية وحدات التعلُّم الرقمية القائمة على التمثيالت اإلجابة عن السؤال الرئيس

 ؟"الرياضية في تنمية البراعة الرياضية لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة الرياض
 لإلجابة عن هذا السؤال، تم صياغة الفرضيات التالية:

( بين α ≤0.05"يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية األولى: 
متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 

المفاهيمي، الطالقة اإلجرائية، الكفاءة الختبار مكونات البراعة الرياضية وهي: )االستيعاب 
االستراتيجية، َواالستدالل التكيفي(، لصالح طالبات المجموعة التجريبية". والختبار صحة هذه 

 (T. test independent sample)الفرضية، اُستخدم اختبار )ت( لعينتين مستقلتين 
رجات كل من المجموعتين المتساويتين في عدد األفراد لحساب داللة الفرق بين متوسطي د

التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مكونات البراعة الرياضية لوحدتي األشكال 
 الرباعية والتشابه، وتم التوصل إلى النتائج الموضحة في الجدول التالي:
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(: نتائج اختبار )ت( في التطبيق البعدي لختبار مكونات البراعة الرياضية ككل 7جدول )
 فراد المجموعتينأل

 مربع إيتا التعليق مستوى الدللة قيمة )ت( النحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة

 3.915 12.52 29 التجريبية 
 0.3326 دالة 0,01 5.283

 3.738 7.21 29 الضابطة 

 2.390( =α=0.01( وعند مستوى داللة )56قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )

( وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات اختبار مكونات 7الجدول )يتضح من 
البراعة الرياضية ككل البعدي للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، وقيمته تساوي 

(. وبذلك يظهر أن هناك تفوقًا واضًحا α ≤0.05(، وهي قيمة دالة عند مستوى داللة )5.283)
جموعة التجريبية، ويمكن أن يُفسر ذلك بأثر العامل التجريبي في األداء البعدي لصالح الم

)وحدات التعلم الرقمية القائمة على التمثيالت الرياضية( في قدرة الطالبات على استيعاب 
المفاهيم الرياضية بسهولة، والتمكن من الحل الرياضي بطالقة للمسائل الرياضية وفق خطة 

يرات الرياضية، حيث ساهمت التمثيالت الرياضية استراتيجية مدعمة بالتفسيرات والتبر
المتنوعة المضمنة عبر وحدات التعلم الرقمية في تقديم التغذية الراجعة الفورية والتي أتاحت 
للطالبات فرصة للتعمق وفهم الموضوعات الرياضية بصورة أكثر شمولية، كما وتسهل العمل 

ل دور الطالبة فاعاًل في الوصول إلى باستقاللية وضمن مجموعات تعلم تعاونية، مما يجع
المفاهيم واستيعابها واستعمالها في الحل بطالقة وكفاءة استراتيجية ذات معنى، ظهر من خالل 
التفسير والتبرير، وهذا يجعل بقاء المعرفة في ذهن الطالبة أكثر من تلقيها من قبل المعلمة دون 

 تنويع في التمثيل ودون جهد في الوصول إليها. 
اُستخدم اختبار )ت( لعينتين مترابطتين، وذلك للتعرف على داللة الفروق بين متوسطي و

درجات القياس القبلي والقياس البعدي لدرجات طالبات المجموعة التجريبية في المكونات 
 الفرعية والدرجة الكلية الختبار البراعة الرياضية كما يظهر في الجدول التالي: 

)ت( في القياسين القبلي والبعدي لختبار مكونات البراعة  (: نتائج اختبار8جدول )
 (29الرياضية ككل ومكوناته الفرعية ألفراد المجموعة التجريبية )ن=

 التعليق مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط القياس المكون
مربع 
 إيتا

االستيعاب 
 المفاهيمي

 0.6617 1.3 القبلي
 0.795 دالة 0,01 10.617

 0.99630 3.2 البعدي

الطالقة 
 اإلجرائية

 0.4831 0.91 القبلي
 0.6070 دالة 0,01 6.692

 1.3345 2.4 البعدي

الكفاءة 
 االستراتيجية

 0.5576 0.69 القبلي
 0.8427 دالة 0,01 12.463

 1.5663 3.9 البعدي

االستدالل 
 التكيفي

 0.5158 0.36 القبلي
 0.8380 لةدا 0,01 12.248

 1.2022 2.97 البعدي

االختبار 
 ككل

 1.6828 3.22 القبلي
 0.910 دالة 0,01 17.138

 3.9154 12.52 البعدي

 2.462( =α=0.01( وعند مستوى داللة )29قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )

)االستيعاب ( في المكونات: 0.01يتضح من الجدول السابق أن قيم )ت( دالة عند مستوى )
المفاهيمي، والطالقة اإلجرائية، والكفاءة االستراتيجية، واالستدالل التكيفي(، وكذلك في الدرجة 
الكلية الختبار مكونات البراعة، مما يشير إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط 

كونات البراعة القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في درجات تلك المكونات الختبار م
الرياضية، وكذلك في الدرجة الكلية لالختبار، وكانت تلك الفروق لصالح القياس البعدي. كما 

( من %0.91(، وهذا يعني أنه )0.910يتضح من الجدول أن حجم األثر )مربع إيتا( قد بلغ )
الختبار التباين الكلي للفروق بين متوسطات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 
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مكونات البراعة يعود لتأثير توظيف الوحدات الرقمية القائمة على التمثيالت الرياضية. وتتفق 
من الدراسات المشار إليها سابقًا والتي أوصت بتوظيف  عددنتائج هذه الفرضية مع نتائج 

 & Kayالوحدات الرقمية القائمة على التمثيالت الرياضية؛ ومنها نتائج دراسة كل من: )
Knaack, 2008( درويش ،)2013،) (Jaratsang, 2007( ،)Grossman, 2010 ،)

(، المصاروه Anthony & Walshaw, 2009(، )2014(، العتيبي )2008الخروصي)
(، وأكدت على ضرورة أن 2017(، َوهشام )2016(، رضوان)2012(، القحطاني )2012)

فاء بعرضها فقط؛ للتشجع على النشاط تصمم الوحدات الرقمية من أجل بناء المعنى، وليس االكت
 في عملية التعلم وتنمية التفكير في حل المسائل الرياضية.

( بين α ≤0.05"يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية الثانية: 
متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 

بة المنتجة نحو الرياضيات المكون الخامس للبراعة، لصالح طالبات المجموعة لمقياس الرغ
 التجريبية".

لعينتين مستقلتين متساويتين  (T. test)والختبار صحة هذه الفرضية، اُستخدم اختبار )ت( 
في عدد األفراد، وذلك لحساب داللة الفرق بين متوسطي درجات كل من المجموعتين التجريبية 

في التطبيق البعدي لمقياس الرغبة المنتجة عند دراسة وحدتي األشكال الرباعية والضابطة 
ً للشروط اإلحصائية يتضح أن للمجموعتين نفس العدد من الطالبات، وبحساب  والتشابه، ووفقا

(، 0.24-معامل االلتواء لمجموعتي الدراسة وجد أن معامل التواء المجموعة التجريبية )
(، وهي قيم مناسبة، وبالتالي فالتوزيع التكراري 0.38-عة الضابطة )ومعامل التواء المجمو

لدرجات مجموعتي الدراسة يقترب من االعتدالية، وفي هذه الحالة يمكن استخدام اختبار )ت( 
(T-Test لحساب فرق متوسطي مجموعتين متجانستين ومتساويتين في الحجم، وبتطبيقه )

ن متساويتين في العدد تم التوصل إلى النتائج الموضحة في االختبار لداللة فرق عينتين متجانستي
 ( التالي:9جدول )

(: نتائج اختبار )ت( في التطبيق البعدي لمقياس الرغبة المنتجة ألفراد 9جدول )
 المجموعتين الضابطة والتجريبية

 المتوسط العدد المجموعة
النحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(
مستوى 

 الدللة
 قيمته

مربع 
 إيتا

 12.395 154 29 التجريبية
 0.22 دال 0,01 3.98

 18.260 137.69 29 الضابطة
 2.390( =α=0.01( وعند مستوى داللة )56قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )

( أن: قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية في الدرجة الكلية 9يتضح من جدول )
(، وهذا يدل على وجود فرق ذي داللة α=0.05ى داللة )لمقياس الرغبة المنتجة عند مستو

( بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في α ≤0.05إحصائية عند مستوى )
≥ α(، وهي قيمة دالة عند مستوى داللة )3.98مقياس الرغبة المنتجة ككل البعدي، وقيمته )

( أكبر 154المجموعة التجريبية ) (. كما يتضح من الجدول السابق أن متوسط درجات0.05
(، وبحجم تأثير كبير جًدا بلغت قيمته 137.69من متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة )

(، وبذلك يظهر أن هناك تفوقا واضًحا في األداء البعدي لصالح المجموعة التجريبية، 0.22)
القائمة على التمثيالت ويمكن تفسير ذلك بأثر العامل التجريبي )توظيف الوحدات الرقمية 

الرياضية( في قدرة الطالبات على تعليم وتعلم الرياضيات برغبة وحماس وإدراك واقعيتها 
وفائدتها وجمالها، والمشاركة الفاعلة خالل األنشطة وحلول التمارين واالختبارات الذاتية. 

بين متوسطي واُستخدم اختبار )ت( لعينتين مترابطتين، وذلك للتعرف على داللة الفروق 
درجات القياس القبلي والقياس البعدي لدرجات طالبات المجموعة التجريبية في األبعاد الفرعية 
 والدرجة الكلية لمقياس الرغبة المنتجة المكون الخامس للبراعة كما يظهر في الجدول التالي: 
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 البعدي (: نتائج اختبار )ت( بين درجات متوسط القياس القبلي ومتوسط القياس١0جدول )
 (29ألفراد المجموعة التجريبية )ن= في مقياس الرغبة المنتجة

 مربع إيتا قيمته مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط القياس البعد

 واقعية ومفيدة ومجدية
 7.4091 54.59 القبلي

 0.65 دالة 0,01 7.301
 6.5541 66.21 البعدي

 مجال يعتمد على الحس
 6.4840 35.55 بليالق

 0.37 دالة 0,01 4.100
 8.1727 44.69 البعدي

 اقترانها بجد الطالبة
 7.4828 32.72 القبلي

 0.69 دالة 0,01 8.036
 5.5525 43.52 البعدي

 ككل
 20.0346 121.62 القبلي

 0.67 دال 0,01 7.750
 12.3952 154 البعدي

 2.462( =α=0.01( وعند مستوى داللة )29ة )قيمة )ت( الجدولية عند درجة حري

( في األبعاد: )واقعية ومفيدة 0.01يتضح من الجدول السابق أن قيم )ت( دالة عند مستوى )
ومجديه، ومجال يعتمد على الحس، واقترانها بجد الطالبة(، وكذلك في الدرجة الكلية لمقياس 

متوسط القياس القبلي ومتوسط القياس  الرغبة، مما يشير إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين
البعدي للمجموعة التجريبية في درجات تلك األبعاد لمقياس الرغبة المنتجة، وكذلك في الدرجة 
الكلية للمقياس، وكانت تلك الفروق لصالح القياس البعدي. كما يتضح من الجدول أن حجم األثر 

ن التباين الكلي للفروق بين متوسطات ( م%67(، وهذا يعني أنه )0.67)مربع إيتا( قد بلغت )
القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية للدرجة الكلية لمقياس الرغبة المنتجة يعود لتأثير 
توظيف الوحدات الرقمية القائمة على التمثيالت الرياضية. وتتفق نتائج هذه الفرضية مع نتائج 

وصت بتوظيف األدوات التقنية والتمثيالت من الدراسات المشار إليها سابقًا والتي أ عدد
الرياضية في تعليم الرياضيات وتعلمها في تحسين وتنمية الرغبة واالتجاهات والميول نحو تعلم 
الرياضيات وجعل الطالب نشيطين أثناء التعلم، ومنها: نتائج دراسة كل من أبو الهطل 

(، 2012(، المصاروه )2017(، الحيدري )2014(، الحسيني )2012(، أبو هالل )2011)
(؛ كونها ساعدت على تنمية استقاللية التعلم وإتاحة فرص 2017(، وهشام )2014الرويلي )

التعلم الذاتي وإثارة الدافعية نحو التعلم. ومن خالل العرض السابق لنتائج الدراسة يتضح فاعلية 
براعة الرياضية في توظيف الوحدات الرقمية القائمة على التمثيالت الرياضية في تنمية ال

 المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة.
 تفسير النتائج: 

وفي ضوء ما سبق، يمكن تفسير نتيجة تفوق طالبات المجموعة التجريبية على طالبات 
المجموعة الضابطة الالتي درسن بالطريقة المعتادة إلى فاعلية توظيف الوحدات الرقمية القائمة 

الرياضية. ولقد أتاح توظيف الوحدات الرقمية للطالبات إمكانية تنمية مكونات على التمثيالت 
 البراعة الرياضية المستهدفة في هذه الدراسة عن طريق النقاط التالية:

قدرة الوحدات الرقمية القائمة على التمثيالت الرياضية على تمثيل المفاهيم والعمليات -أ
 ددة، ويُعد ذلك أحد مظاهر قوة الرياضيات.والمواقف التي تستخدم في حلها بطرق متع

قدرة الوحدات الرقمية القائمة على التمثيالت على مساعدة الطالبات على الفهم  -ب
واالستيعاب الرياضي من خالل النماذج المصورة والرسومات المتحركة واألسئلة التفاعلية 

صها بالخرائط المعرفية وأدوات التنظيم المسبق والتمثيل غير اللغوي وتعميق المعرفة وتلخي
 لتحديد أوجه الشبه واالختالف.

قدرة الوحدات الرقمية القائمة على التمثيالت الرياضية على مساعدة الطالبات  -ج
على الحل للخوارزميات والقواعد بطالقة من خالل تطبيق المفاهيم والعالقات والنظريات 

 وضوعات الرياضية.بصورة صحيحة وبخطوات متسلسلة ناتجة عن فهم واستيعاب للم
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توظيف الوحدات الرقمية القائمة على التمثيالت يعزز من السير في خطة الحل  -د
نحو الهدف المنشود بإتاحة فرصة للفهم العميق والترابط والتواصل الرياضي ووضع 

 الفروض والتنسيق بين المعطيات والفروض.
ساعد على توظيف الوحدات الرقمية في تعليم وتعلم الموضوعات الرياضية ي -ه

الرياضي، من خالل توضيح وتفسير كثير من الظواهر  التفكير على قدرات الطالبات توسع
الرياضية بطريقة سهلة ومباشرة، ووضع النظريات واختبارها، وبالتالي اختصار كثير من 

 الوقت والجهد المادي والمعنوي عند تقديم األفكار الرياضية.
  التوصيات

لطالب أثناء الحصص على التعبير عن أفكارهم بتمثيالت توجيه المعلمين لتدريب ا .أ
 رياضية واختبار التمثيل قبل الحكم عليه.

أهمية توظيف المعلمين للتمثيالت الرياضية من خالل التقنية سواء تصورية أو  .ب
رمزية أو لفظية أو بصرية أو داخلية أو خارجية بشكل فعال أثناء تدريس المحتوى لتحقيق 

 ة العميقة.المعرفة الرياضي
إثراء موضوعات مقررات الرياضيات بالوحدات الرقمية القائمة على التمثيالت  .ج

الرياضية المتنوعة للمفاهيم الرياضية التي تعين المعلمين على استخدامها كمحفزات لتدريب 
لتفكير بعمق للتعامل مع مختلف لالطالب على تنمية مكونات البراعة الرياضية، وتعزيزهم 

لرياضية أو الحياتية التي قد تواجههم، واالستفادة منها في أساليب التقويم المتنوعة المشكالت ا
 .ةالتشخيصية والتكوينية والختامي

 المراجع
 أولا/ المراجع العربية:

( أثر استخدام التمثيالت الرياضية المتعددة في 2010البالصي، رياض. َوبرهم، أريج.)
فاهيم الرياضية وقدرتهم على استخدام حل المسائل إكساب طلبة الصف الثامن األساسي للم

 .13، 1(، ص1(، ع)37مج) ،مجلة الدراسات بالجامعة األردنية، العلوم التربويةاللفظية، 
أثر استخدام برنامج محوسب في تدريس الرياضيات على (. 2011أبو الهطل، ماهر. )

. رسالة امن األساسي بغزةتنمية التفكير الرياضي والتجاه نحوها لدى طالبات الصف الث
 ماجستير غير منشورة من الجامعة اإلسالمية )غزة(.

(. مبادئ تصميم المقررات اإللكترونية المشتقة من نظريات 2010أبو خطوة، السيد. )
 مؤتمر "دور التعليم اإللكتروني في تعزيز مجتمعات المعرفة".التعلم وتطبيقاتها التعليمية. 

 (. استرجعت من الرابط:2010/ 4/ 8-6جامعة البحرين في)–تروني بمركز زين للتعليم اإللك
(5233793http://www.academia.edu/. 

أثر استخدام التمثيالت الرياضية على اكتساب المفاهيم (. 2012أبو هالل، محمد. )
. رسالة ماجستير غير منشورة. البتدائي والميل نحو الرياضيات لدى طالب الصف السادس

 كلية التربية. الجامعة اإلسالمية. األردن.
 . عمان: دار وائل للنشر. التجديدات التربوية(. 2008استيتية، ملحس َوسرحان، عمرو. )

أثر استخدام المدخل البصري في تنمية القدرة على حل (. 2015إسماعيل، بالل. )
سة الفراغية والتجاه نحوها لدى طالب الصف العاشر األساسي المسائل الرياضية في الهند

 غزة.-. رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة اإلسالميةبغزة
(. تأثير استخدام مدخل التمثيالت 2005بهوت، عبدالجواد. َوعبدالقادر، عبدالقادر. )

المؤتمر تدائي. الرياضية على بعض مهارات التواصل الرياضي لدى تالميذ الصف السادس االب
 2-1في الفترة من ) مصر-التغيرات العالمية والتربوية وتعليم الرياضيات-العلمي الخامس

 .478-448(. ص ص 2005مايو/ 
(. العالقة بين التمثيالت الرياضية المتعددة وحل المسائل اللفظية 2011الحربي، محمد. )

 شورة. جامعة أم القرى.لدى طالب الصف السادس االبتدائي. دراسة ماجستير غير من

http://www.academia.edu/5233793
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أثر استخدام النمذجة الرياضية على تنمية مهارات التفكير (. 2014الحسيني، فاتن. )
رسالة  المنظومي في الرياضيات والميل نحوها لدى طالبات الصف الخامس األساسي بغزة.

 ماجستير غير منشورة. من الجامعة اإلسالمية بغزة.
اتيجية النمذجة في التفكير االستداللي واالتجاه نحو م(. أثر استر2017الحيدري، مؤيد. )

، العراق-مجلة البحوث التربوية والنفسيةمادة الرياضيات لدى طالب المرحلة اإلعدادية. 
 .417-395(. ص ص53ع)

(. واقع الممارسات التدريسية لتنمية مهارات الحس العددي لدى 2013الخالدي، مها. )
المؤتمر الثالث لتعليم الرياضيات. الرياضيات وتطبيقاتها في  طالبات الصف السادس االبتدائي.

هـ والموافق 1434رجب  5-3. في الفترة من )التعليم العام. تجارب رائدة ورؤى مستقبلية
 .228-187(، ص ص2013مايو  13-15

التمثيالت  الى تستند تدريس استراتيجية استخدام أثر .(2008عادل. ) الخروصي،
 رسالة .العاشر الصف طلبة لدى الرياضي والتفكير التحصيل على ضيةالريا والترابطات
 استرجعت من الرابط: عمان. :قابوس السلطان جامعة .منشورة غير ماجستير

46494730http://www.scribd.com/doc/ ( 5/5/2016في.) 
(: األفراد والوسائط. دار 1، ج)تعلم اإللكترونيمصادر ال(. 2015خميس، محمد. )
 السحاب للطباعة والنشر.
في استيعاب  Geogebraأثر استخدام برمجية جيوجبرا (. 2013درويش، دعاء. )

. المفاهيم الجبرية وعمليات التمثيل الرياضي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في األردن
 ت العليا: الجامعة األردنية.رسالة ماجستير غير منشورة.  كلية الدراسا

أثر برنامج تعليمي قائم على البراعة الرياضية في التحصيل (. 2016رضوان، إيناس. )
. رسالة والتفكير الرياضي لدى طالب الصف السابع األساسي في محافظة قلقيلية بفلسطين

 ماجستير غير منشورة. جامعة النجاح الوطنية. 
-مجلة رؤى تربويةان هيل في التفكير الهندسي. (. نظرية ف2009الرمحي، رفاء. )

م(: 6/5/2016. استرجعت من الرابط في )89-87(. ص ص29. ع )فلسطين
http://www.qattanfoundation.org/sites/default/files/u2/ro2a_2)

9_010.pdf 
أثر برنامج تعليمي محوسب قائم على مهارات التفكير اإلبداعي (. 2014الرويلي، عيدة. )

في التحصيل وتنمية التفكير الرياضي والدافعية نحو تعلم الرياضيات لدى طالبات الصف األول 
 رسالة دكتوراه غير منشورة من الجامعة األردنية. الثانوي في المملكة العربية السعودية.

(. التمثيالت الرمزية للمعرفة في بيئات التعليم والتعلم البنائية. 2005يتون، كمال. )ز
. في مصر-التربية في مجتمع المعرفة تقنيةدراسات وبحوث المؤتمر العلمي للجمعية العربية ل

 .617-590م( ص ص2005مايو/ 3-4)
تدريس الرياضيات أثر استخدام نموذج التمثيل المتعدد في (. 1995سالم، عبدالحكيم. )

. رسالة ماجستير غير على تحصيل واتجاهات طلبة الصف التاسع األساسي في منطقة نابلس
 منشورة كلية التربية بجامعة النجاح الوطنية، نابلس.

. مجلة المعرفة(. تعليم الرياضيات باليدويات ضرورة أم تسلية. 2009السميري، أحمد. )
 (. استرجعت من الرابط169ع)

280&ID=138&SubModel=356http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV= 
 م(2016/ 5/5في )

م(. تصميم وحدات تعلم رقمية في الرياضيات وقياس أثرها على 2016الشبل، منال. )
ات االبتكارية الرياضية لدى الطالبات الموهوبات في السنة التحضيرية بالجامعات تنمية القدر
. في الفترة 2030مؤتمر تعليم وتعلم الرياضيات الخامس ورؤية المملكة التعليمية السعودية. 

 . 282- 246م(. ص ص2017أبريل/ 27-26من )

http://www.scribd.com/doc/46494730
http://www.qattanfoundation.org/sites/default/files/u2/ro2a_2)9_010.pdf
http://www.qattanfoundation.org/sites/default/files/u2/ro2a_2)9_010.pdf
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=356&SubModel=138&ID=280
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عالم  . القاهرة:للتعليم جديدة تقنيةوحدات التعلُّم الرقمية  (.2011حسين.) عبدالباسط،
 الكتب.

تعليم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطلبات المعايير وثقافة (. 2004عبيد، وليم. )
 . عمان: دار المسيرة.التفكير

(. فاعلية برنامج تعليمي قائم على نظم دعم األداء اإللكتروني 2014العتيبي، خالد. )
(EPSSفي تنمية التحصيل الدراسي في مق ) رر الرياضيات واالتجاهات نحوه لطالب الصف

في (. STEMمؤتمر التميز في العلوم والرياضيات األول )األول المتوسط بمدينة الرياض. 
 .310-277(. ص ص 2015مايو/  7-5الفترة من )

 . القاهرة: دار الفكر العربي.بيئات التعلم التفاعلية(. 2014عزمي، نبيل. )
. عالم الكتاب: المصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم معجم(. 2009عزيز، مجدي. )

  القاهرة.
. كلية التربية النانو تقنيةالكائنات التعليمية و(. 2015عطار، عبدهللا. َوكنسارة، إحسان. )

 جامعة أم القرى. 
(. تصميم برنامج حاسوبي قائم على الكائنات التعليمية لتنمية 2012القحطاني، أمل. )

رسالة دكتوراه غير  ر البتكاري في الرياضيات لدى طالبات المرحلة الثانوية.التحصيل والتفكي
 منشورة، كلية التربية، جامعة األميرة نوره. 

مراحل نمو الفهم الهندسي في موضوع المثلثات باستخدام (. 2014لطفي، رجاء. )
ر منشورة رسالة ماجستير غي الجيوجبرا لدى طالب الصف الثامن األساسي )دراسة نوعية(.

 بجامعة النجاح الوطنية في نابلس. فلسطين.
تحليل نتائج (. 2011مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات. )

 . الرياض: جامعة الملك سعود.في الدول العربية TIMSSالتقييمات الدولية 
ت حول نتائج إضاءا(. 2016مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات. )

. الرياض: TIMSS 20١5دول الخليج في دراسة التوجهات الدولية في العلوم والرياضيات 
 جامعة الملك سعود.

ان: مصادر تعليم الرياضيات(. 2015محمود، ميرفت. ) . مركز دبنيو لتعليم التفكير. عم 
 دبي.

ط والتمثيل في أثر التدريس وفق استراتيجية قائمة على الرب(. 2012المصاروه، مها. )
رسالة ماجستير غير منشورة. األردن: الجامعة البراعة الرياضية لدى طلبة السادس األساسي. 

 الهاشمية.
(. ورقة بحثية تنمية البراعة الرياضية توجه جديد 2014المعثم، خالد. َوالمنوفي، سعيد. )

الرياضيات وتعلمها. المؤتمر الرابع في تعليم  للنجاح في الرياضيات المدرسية والعرض لها.
 الرياض: جامعة الملك سعود.  هـ(.1435ذو الحجة/  29-27في )

األسس النفسية للتعلم وتعليم الرياضيات )أساليب ونظريات (. 2001المقوشي، عبدهللا. )
 الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية. معاصرة(،

سين قوة التعلم: منحى (. نموذج تمتين طبقات االدراك المعرفي لتح2018النذير، محمد. )
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يف تَ ْنِمَيِة   "Van Hiele" ائٌِم َعَلى َدِمِج التِّْقِنيِّة مع خطوات ََنُوَذج )فان هيل(فَاِعليِّة بَ ْراَنَمٌج تدريسي قَ 
َطةِ   َمَهارَاِت اْلَُبَْهاِن اهْلَْنَدَسيِّ َلَدى طَالَِباِت اْلَمْرَحَلِة اْلُمتَ َوسِّ

 

 د. أمل بنت عبدهللا العبداجلبار                     أ.د. أمحد بن حممد احلسني
 اإلسالمية تعليم الرايض                             جامعة اإلمام حممد بن سعود              
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 Van" هيل( نَُموَذج )فانخطوات  التِّْقنِيِّة مع َدِمجِ  َعلَى قَائِم  تدريسي  فَاِعليِّة بَْرنَاَمج  

Hiele"  َطةِ  اْلَمْرَحلَةِ  َطاِلبَاتِ  لََدى اْلَهْنَدَسّيِ  اْلبُْرَهانِ  َمَهاَراتِ  تَْنِميَةِ  فِي  اْلُمتََوّسِ

 الحسين أ. د. أحمد بن محمد د.أمل بنت عبدهللا العبدالجبار
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية تعليم الرياض

 

 
 : الُمْستَْخِلصُ 

 Van" قياس فاعلية برنامج تدريسي قائم على دمج التقنية مع خطوات نموذج )فان هيل(هدفت الدراسة إلى 

Hiele" اُستخدم  لدى طالبات الصف األول متوسط، في مدينة الرياض، في تنمية مهارات البرهان الهندسي
المنهج التجريبي المعتمد على تصميم المجموعات الثالث؛ التجريبية األولى درست باستخدام دمج التقنية مع 

فقط،  "Van Hiele" ، والتجريبية الثانية درست باستخدام نموذج )فان هيل("Van Hiele" نموذج )فان هيل(
بار مهارات البرهان الهندسي والذي يتكون من والضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية، وُصمم لذلك اخت

ست مجموعات؛ كل مجموعة تمثل إحدى مهارات البرهان الهندسي، وُطبق برنامج تدريسي يتضمن: دليل 
المعلمة، وكتاب الطالبة لألنشطة التدريبية وأوراق العمل، وتطبيق إلكتروني تفاعلي، وبعد جمع البيانات 

 م الحصول على النتائج التالية:وإجراء المعالجات اإلحصائية، ت
في إيجاد تحس ن في مهارات  "Van Hiele" فاعلية البرنامج التدريسي القائم على نموذج )فان هيل( (1

 البرهان الهندسي؛ حيث ُوجدت:
( بين متوسطي درجات طالبات α≤  0,05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 1/1

مجموعة الضابطة وذلك في التطبيق البعدي الختبار المجموعة التجريبية الثانية وطالبات ال
 مهارات البرهان الهندسي لصالح المجموعة التجريبية الثانية.

في  "Van Hiele"فاعلية البرنامج التدريسي القائم على دمج التقنية مع خطوات نموذج )فان هيل(  (2
 حيث ُوجدت:تنمية مهارات للبرهان الهندسي؛ 

( بين متوسطي درجات طالبات α≤  0,05ية عند مستوى )فروق ذات داللة إحصائ 2/1
وطالبات المجموعة الضابطة وذلك في التطبيق البعدي الختبار األولى المجموعة التجريبية 

 مهارات البرهان الهندسي لصالح المجموعة التجريبية األولى.
ت ( بين متوسطي درجات طالباα≤  0,05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 2/2

المجموعتين التجريبية األولى، والتجريبية الثاينة وذلك في التطبيق البعدي الختبار مهارات 
 (.1البرهان الهندسي لصالح المجموعة التجريبية )

استثمار التقنية وتطبيقاتها  وفي ضوء ما أسفرت عنه النتائج، كانت أبرز التوصيات: ضرورة
عام، ومجال الهندسة بشكل خاص، وبناء محتوى دروس  المتنوعة في تدريس مجاالت الرياضيات بشكل

 ،"Van Hiele" الهندسة في مقررات الرياضيات لكافة المراحل التعليم العام وفق نموذج )فان هيل(
وتعزيز مهاراتهم من خالل تدريبهم   "Van Hiele" وتعريف معلمي الرياضيات بنموذج )فان هيل(

ذلك مع قياس أثر تدريبهم، باإلضافة إلى إعادة النظر في البرامج  عليه، وحثهم على تطبيقه ومتابعتهم في
 ."Van Hiele" المقدمة إلعداد معلمي الرياضيات فيما يرتبط بالنماذج، كنموذج )فان هيل(

 دمج - هيل فان - الهندسي البرهان - الهندسة تدريس - الرياضيات : تدريسالكلمات المفتاحية
 التقنية

 
 
 



 

  144 

 

 
 
 
 

Effectiveness of a teaching program based on technology 
integration with Van Hiele model steps in developing 

geometry proof skills for middle school students 
 

Dr. Amal A Alabduljabbar- Education of Riyadh 
Prof. Ahmed M Alhusain- Imam Universtiy   

 

Abstract:This study aims to measure the effectiveness of a teaching 

program based on technology integration with Van Hiele model steps in 
developing geometry proof skills for seventh grade (middle school first grade) 
female students in Riyadh. The study has used the experimental approach 
that is based on designing three groups, the first experimental group studied 
using technology integration along with Van Hiele model, the second 
experimental group studied using only Van Hiele model, and the control group 
studied using the normal approach. Tests for geometry proof skills were 
designed and prepared into six groups; each group represents one geometry 
proof skill. Moreover, a teaching program was applied to include: teacher’s 
guide, student’s work book, evaluation exercises at the end of each section 
and an interactive software application. After collecting the data and 
conducting the statistical analysis, we obtained the following results: 
1) The teaching program based on Van Hiele is effective in developing 

geometry proof skills. This is shown through the following: 
1/1 At the level indication (α≤0.05),  the average grade of the posttest 
for experimental group (2) students was statistically significantly 
higher than the average grade of the posttest for the control group 
students. 

2) The teaching program based on technology integration using Van Hiele 
model steps is effective in developing geometry proof skills. This is 
shown through the following: 

2/1 At the level indication (α≤0.05),  the average grade of the posttest 
for experimental group (1) students was statistically significantly 
higher than the average grade of the posttest for the control group 
students. 
2/2 At the level indication (α≤0.05),  the average grade of the posttest 
for experimental group (1) students was statistically significantly 
higher than the average grade of the posttest for the experimental 
group (2) students. 

Based on the results of this study, we recommended developing content for 
geometry lessons in Math curriculum for all grades according to Van Hiele 
model. We also recommended strengthening the teachers’ knowledge and 
skills in Van Hiele by giving them enough training and by encouraging them to 
apply it. The training impact should be monitored and measured. Moreover, A 
revision for teaching models, used in math teacher preparation programs, 
should be conducted. An example of these teaching  models is the Van Hiele 
model. This should be done with utilizing the technology and its applications in 
math teaching. 
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 المقدمة
 فهدي مدن الهندسدة المكدان الطبيعدي لتنميدة مهدارات البرهندة والتبريدر لددى الطالبدة؛ تُعددُّ  
 العالقدات ربدط التددريب علدى خدالل مدن تفكيرهدا طرائدق تحسدين علدى تسداعدها التدي العلدوم

وثيقدة  السدليم، وقدد أشدارت الحدل   إلدى للوصدول المختلفدة البرهدان أسداليب والحقدائق، واسدتخدام
إلددى أن تدددريس البرهددان يُعدددُّ أحددد أهددم أهددداف  (NCTM,2000)دئ والمعددايير المدرسددية المبددا

تدريس الهندسة؛ فهو يساعد الطالبة على التغلدب علدى صدعوبات بنداء البرهدان، ويمنحهدا القددرة 
 .على التبرير، وكتابة الخطوات بصورة منطقية، وفهم البرهان غير المباشر

برهدان الهندسدي، وإلدى كدون الهندسدة مدن أكثدر مجداالت وعلى الدرغم مدن تلدك األهميدة لل
الرياضيات ارتباًطا باالستدالل واالستنتاج والبرهنة، والقدرة علدى التفكيدر فدي مسدتوياته العليدا، 
إال  أن  تعلُّم الهندسة يُعدُّ أكثدر تعقيدًدا مدن تعلُّدم األعدداد والعمليدات عليهدا، أو حتدى مبدادئ الجبدر، 

تقريدًرا سدل ط فيده ( Gonzales,2008) طني األمريكي إلحصاءات التعليمحيث أصدر المركز الو
م، أشار فيده 2007وذلك لعام  (TIMSS)الضوء على نتائج الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم 

إلددى أن مندداهج الهندسددة متفاوتددة بددين الدددول أكثددر مددن أي فددرع مددن أفددرع الرياضدديات، وأن أداء 
ضعيف مجماًل، ولعل هذا يُفسر حصول المملكة علدى نتدائج متدنيدة الطالب والطالبة في الهندسة 

م، حيددث كددان أداء الطددالب والطالبددات 2011فددي المحتددوى الهندسددي لعددام  TIMSSفددي اختبددار 
 ، وذلدك فدي تقريدر نتدائجMullis et al (2012) منخفًضدا، كمدا ذكدرت إيندا مدوليس وزمالؤهدا 

TIMSS (2011العالميدددة، والدددذي قدددد م معلومدددا )دددلة عدددن أداء الطلبدددة فدددي مجددداالت م ت مفص 
م، ليكدون 2015الرياضيات المختلفة، واستمر تدني نتدائج المملكدة فدي اختبدار الرياضديات لعدام 

 م.2011أكثر انخفاًضا عن عام 
وقددد يددرتبط تدددني مسددتوى الطالبددة فددي تعلُّددم الهندسددة إلددى اسددتخدام األسدداليب التدريسددية  

محتددوى دروس الهندسددة، والددذي انعكددس سددلبًا علددى تعلُّددم التقليديددة، وطريقددة عددرض المعلمددة ل
مهارات الهندسة؛ وذلك من خالل الكيفية التي تتعلم بها الطالبة، والذي أث در بددوره علدى قددراتها 
في ممارسة خطوات البرهان الهندسي، وبالتالي ضعف وسائل حصدولها علدى المعرفدة وميدادين 

 تطبيقها.
إلددى ضددرورة معالجددة ( (Selden and Selden, 2007لددذلك دعددت آنددي وجددون سددلدن 

م( بأهمية 2009الصعوبات التي تواجه الطالبة، في التعامل مع البرهان الهندسي، ونادى شويهي )
أن يحظى البرهان الهندسي بمجال فسيح، ومسداحة أوسدع فدي منداهج الرياضديات، فدتعلُم البرهدان 

 الطالبة لتفهم الرياضيات فهًما حدسيًا.الهندسي وإتقان مهاراته يهيئ الفرصة المناسبة أمام 
وبما أن قدرة الطالبة على أداء خطدوات البرهدان الهندسدي وبنائده، تُعدد  مطلبًدا أساسديًا فدي 
هذا العصر الذي أصبحت فيه القيمدة الحقيقدة تُبندى علدى إنتداج المعرفدة وتوظيفهدا، كمدا ورد فدي 

م(، وحيددث إن إنتدداج المعرفددة 2019-م2015الهدددف الثالددث للخطددة التنمويددة العاشددرة للملكددة )
وتوظيفها مرتبط بالقدرة على االستدالل واالستنتاج والبرهنة، والتفكير والمنطدق، فإنده البدد  مدن 

 األخذ باالتجاهات الحديثة في تدريس الهندسة.
ومن أبرز االتجاهات التي ارتبطت بتدريس الهندسة، وساعدت على فهمهدا، هدو اسدتخدام 

الذي غي ر بناء مناهج الهندسة في مراحل التعليم المختلفة، ولفدت  "Van Hiele" نموذج )فان هيل(
 انتباه المشتغلين في التربية في هولندا واالتحاد السوفييتي ودول أوروبا.

 Dina)(، وزوجه ديندا فدان هيدل Pierre Van Hieleويُنسب النموذج إلى بيير فان هيل )

Van Hiele،) عرفدة كيفيددة تعلُّدم الهندسدة، والحظددا وجدود صددعوبات حيدث قامدا بعمددل  دراسدات لم
دح )فدان هيدل( ) (  ذلدك قدائاًل: Van Hiele,1986تواجده الطدالب والطالبدات فدي تعل مهدا، وقدد وض 
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عندما بدأت عملي كمعلم رياضيات، أدركت في الحال مدى صعوبة هذه الوظيفة، فقد كانت هنداك 
والطالبددة مطلقًددا، رغددم شددرحي وتوضدديحي أجددزاء فددي موضددوعات الهندسددة، لددم يفهمهددا الطالددب 

المتكرر لها، وبمدرور األعدوام كندت أُغيدر كثيدًرا مدن طريقدة شدرحي لعددة مدرات، ولكدن الزالدت 
الصعوبات قائمة، وكان يبددو كمدا لدو كندت أتحددث بلغدة مختلفدة، وبأخدذ هدذه الفكدرة فدي االعتبدار 

؛ وكان هو المستويات المختلفة للتفكير الهندس  ي.اكتشفت الحل 
إلدى مدا  -منهدا فدي جاندب كبيدر- تعود الهندسة تعلُّم صعوبات أن فقد توص ل الزوجان إلى 
بالحاجز اللغوي؛ حيث تتحدث المعلمدة فدي مسدتوى معدين، بينمدا الطالبدة تفكدر فدي مسدتوى  يُسمى

 م(.2008على الفهم )العبيدي وأبودامس،  قدرتها إضعاف على آخر؛ فيعمل ذلك
" وزوجده نموذجهمدا ذا Van Hieleم( قدد م )فدان هيدل( "1957وفدي أواخدر الخمسدينات )

الخطوات التدريسية الخمس، والذي يصف مستويات التفكيدر الهندسدي، وذلدك فدي رسدالة دكتدوراه 
، بحيددث تقابددل كددل خطددوة تدريسددية فددي النمددوذج مسددتوى تفكيددر Utrecht)إلددى جامعددة يوترشددت )

أن التفكيدر الهندسدي لددى الطالدب والطالبدة  (Van Hiele,1986هندسي محدد، وأكدد  )فدان هيدل( )
يمددر  بعدددة مسددتويات مددن التعقيددد، تددم إثباتهددا مددن خددالل األبحدداث التددي قددام بهددا مددع زوجدده، والتددي 
أوضحت المكونات المنهجية، المناسبة لكل مستوى تفكير هندسي، ومدى ارتباط تلدك المسدتويات، 

ة البدراهين الهندسدية، وأن لكدل مسدتوى لغتده بقدرة الطالب والطالبة على برهنة النظريدات، وكتابد
ورموزه، ومصطلحاته الخاصة والعالقات، والمفاهيم الخاصدة بده، وأن االنتقدال مدن مسدتوى إلدى 
مستوى آخر أعلى منه اليعتمد على عامل العمدر الزمندي، بدل علدى التددريس، وبمشداركة الطالدب 

 والطالبة في حل  األنشطة خالل خطوات التعل م.
 Vanم( إلددى أن خطددوات نمددوذج )فددان هيددل( "2008ر العبيدددي وأبددو دامددس )وقددد أشددا

Hiele دل مسدؤولية " تُعدُّ من استراتيجيات التدريس الفع ال التي تُعطدي الطالبدة دوًرا مهًمدا فدي تحم 
 Vanتعلُّمهـا، وتُقلل مدن دور المعلمدة بشدكل تددريجي، ممدا يسداعد فدي تطبيدق أفكار)فدان هيدل( "

Hiele." 
( بمستويات التفكير الهندسي، مراحل تطور التفكيدر Van Hiele,1986ان هيل( )ويقصد )ف

الهندسددي، وهددي خمسددة مسددتويات؛ المسددتوى )صددفر( ويمثددل المسددتوى التصددوري أو االدراكددي، 
( يمثدددل المسدددتوى شدددبه االسدددتداللي، 2( يمثدددل المسدددتوى التحليلدددي، والمسدددتوى )1والمسدددتوى )
 (  يمثل التجريدي.4كلي، والمستوى )(  يمثل االستدالل الش3والمستوى )

م( بأنها مستويات متسلسلة، ومتتابعة تتضمن نمًوا في طرائق التفكير 2010وأشار عبيد )
ونوعيتها، ولكل مستوى مصطلحاته، ولغته التي يمكن اسدتخدامها، وأنده وفقًدا للنمدوذج فدإن الدتعل م 

معدين، وكدان التددريس فدي مسدتوى اليمكن أن يحدث عند الطالبة عندما تكون فدي مسدتوى تفكيدر 
أعلى، حيث تُفقد لغة االتصال بينها وبدين المعلمدة، وحينهدا سدتقوم الطالبدة باسدتظهار المعلومدات، 

"، أن مسدتويات Van Hieleوقد تتدذكرها ولكدن دون فهدم، ذلدك أنده مدن وجهدة نظدر )فدان هيدل( "
 العمليات البيولوجية. التفكير الهندسي تنمو من خالل التعليم والتعل م، وليس من خالل

( أن االنتقددال عبددر مسددتويات التفكيددر الهندسددي Van Hiele,1999كمددا ذكددر )فددان هيددل( )
يعتمد بالدرجة األولى على الخبرات، والمحتوى التعليمدي أكثدر مدن اعتمداده علدى السدن، أو النمدو 

نجدد طالبدة فدي البيولوجي، فقد نجد طالبة في الصف الثالث قد تجاوزت المستوى األول، في حين 
 صف أعلى لم تتجاوزه، وهذا ما يسمى بخاصية التقدم.

ر التفكير فدي الهندسدة لددى الطالبدة،  وياُلحظ من مستويات التفكير الهندسي أنها تمثل تطو 
ومدى نمدوه لدديها، فهدي تنتقدل بالطالبدة مدن المحسدوس إلدى المجدرد، ومدن البسديط إلدى المركدب 

راءات التدريسية أثناء تطبيق الخطوات التدريسدية الخمدس بصورة تعتمد على الممارسات واإلج
، بحيددث تحقددق كددل خطددوة تدريسددية مسددتوى التفكيددر "Van Hiele" التددي وضددعها )فددان هيددل(

الهندسي المقابدل لهدا، وإن كاندت طالبدة المرحلدة المتوسدطة لدن تصدل لمسدتوى التفكيدر الخدامس 
 )المستوى المجرد(.
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ن االنتقدال مدن مسدتوى تفكيدر هندسدي معدين إلدى الدذي أ (Hiele,1999)هيدل(  )فدان وأكدد  
  يليه، البد  أن يتضمن خمس خطوات تدريسية متتابعة على النحو التالي:

حيث تدخل المعلمة، والطالبة في محادثة حول الموضدوع الدذي سدتتم  استكشاف المعلومات: -١
للطالبة،  تُقد م بمواد التدريس يبدأ أن دراسته، واستخدام اللغة مهم جًدا في هذه الخطوة، كما يجب

 .بنى معرفية معينة الكتشاف وتقودها بحيث تلفت انتباهها
وفي هذه المرحلدة تُسلِسدل المعلمدة أنشدطة، بحيدث تقدوم الطالبدة باكتشدافها  التوجيه المباشر: -2

 بطريقة تجعل البنية المتعلمة مألوفة لديها. 
ص المفداهيم الهندسدية، بلغدة سدليمة وصدحيحة اسدتخال علدى الطالبدة تُشجع المعلمدة التفسير: -3

  الدرس. في ومناقشاتها كتاباتها وذلك أثناء باستخدام معلوماتها السابقة
 فدي خبدرات الطالبة مختلفة، وتكتسب بطرق إتمامها يمكن مهام المعلمة تُقدم التوجيه الحّر: -4
 سابقًا.  ماتم دراسته على باالعتماد بمفردها، متطلبات حل  
تعطي المعلمدة الفرصدة للطالبدة لتجميدع ماسدبق لهدا دراسدته، لتكدوين صدورة كليدة،  لتكامل:ا -5

واستنتاج خصائص جديدة، حيث تكون الطالبدة قدادرة علدى إدخدال العالقدات، ودمجهدا فدي جسدد 
 أنشطتها بنفسها. تُصمم جديد من األفكار، كأن

" قدد Van Hieleن هيدل( "ويمكن القول أنه من خالل الخطوات التدريسية الخمس فإن )فا
وضع آلية منظمدة فدي الشدرح، مدن شدأنها تعزيدز فاعليدة تعلُّدم الطالبدة لموضدوعات الهندسدة، وأن 
ر فددي مسددتويات التفكيددر الهندسددي لهددا يعتمددد علددى اتبدداع تلددك اآلليددة فددي التدددريس، وأن  التطددو 

 الممارسات التدريسية للمعلمة قد تُعزز أو تعوق هذا التطور.
" في التدريس، Van Hieleدد من الدراسات إلى جدوى تطبيق )فان هيل( "وقد أشارت ع

علدى أثدر النمدوذج فدي اكتسداب (  Tahani Al-Ebous, 2016حيث أكدت دراسة تهداني العبدوس )
المفاهيم الهندسية وتعل مها على اتجاهات طالب الصف الثالث االبتدائي، كمدا أشدارت دراسدة تيدنج  

علددى التفكيددر  "Van Hieleلددى أثددر تطبيددق نمددوذج )فددان هيددل( "ع (Tieng & Eu,2015وإيددو )
الهندسي، وذلك عند التعامل مع العناصر الهندسية علدى أوراق الرسدم لددى طدالب الصدف الثالدث 

ا دراسة الزبيدي )  Vanم( فقد كشفت عدن أثدر نمدوذج )فدان هيدل( "2014هـ/1435االبتدائي، أم 

Hieleلصددف األول متوسددط، واشددارت دراسددة غددزال " للتفكيددر الهندسددي فددي تحصدديل طددالب ا
م( عددن أثددر نمددوذج )فددان هيددل( 2013هددـ/1434م(،  ودراسددة علددي وغددزال )2013هددـ/1434)
"Van Hiele فددي تنميددة الثقددة بددالنفس والتفكيددر الهندسددي لدددى طددالب الصددف الخددامس العلمددي "

خدام نمدوذج م(على أثدر تددريس الهندسدة باسدت2012هـ/1432اإلعدادي، كما أكدت دراسة غنيم )
" في التحصيل الهندسي وتنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالب الصدف Van Hiele)فان هيل( "

( إلى أثر استخدام طرائق تدريسية قائمة Worry,2011التاسع األساسي، وتوصلت دراسة ووري )
" علدى تحصديل طدالب الصدف العاشدر Van Hieleعلى مشروع معتمد على نموذج )فدان هيدل( "

افددددع تعل مهددددم بإحدددددى المدددددارس الثانويددددة الكبددددرى فددددي أمريكددددا، وكشددددفت دراسددددة فاوسدددديت ودو
(Faucett,2007) " )عددن أثددر تطبيددق نمددوذج )فددان هيددلVan Hiele علددى فهددم طددالب المرحلددة "

ا دراسة الرا كوتو ) ( فقد أكدت على أثر تطبيق نموذج Lara Cotto, 2007الثانوية وتحصيلهم، أم 
" عند تدريس الددوال الرياضدية ورسدوماتها علدى رفدع مسدتوى اسدتيعاب Van Hiele)فان هيل( "

 فهم الطالب واتجاههم نحو الرياضيات.
تكنولوجيدة، يتدوفر فيهدا عدرض تفداعلي يددعم تعلُدم الهندسدة،  وسدائل البدد  مدن اسدتخدام كما

 على الطالبة وبالتالي ضرورة إثراء مناهج الرياضيات بالصور والرسومات، وتوظيفها لمساعدة
والرسدوم  الصور يستخدم الذي فالتعل م عالقات، من تتضمنه ما وفهم المكتوبة، تفسير المعلومات

م(، )محمدود، 2007الذهنيدة )نائلدة خزنددار،  العمليدات نمدو حيدث مدن اللفظدي، الدتعل م يفدوق
 م(.2004
بددأن أحددد أبددرز أسددباب  (Gal&Linchevski,2010)غددال ولينتشفيسددكي  وهددو مددا أشددار إليدده 
 وبات تعلُّم الهندسة، ارتبط بضعف القدرة على استخدام التمثيالت البصرية مع الطالبة.صع
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فالتعل م البصري يُحفز التفكير، ويسه ل تدذكر المعلومدات، وحفظهدا فدي الدذاكرة، لدذلك أكدد  
الرياضدديات فددي وثيقددة المبددادئ والمعددايير المدرسددية  لمعلمددي الددوطني األمريكددي المجلددس

(NCTM,2000)  الممارسددات تكددونضددرورة اسددتخدام الحاسددوب فددي التدددريس، بحيددث علددى 
مالئمة في جعل محتوى دروس الهندسة أكثر فاعلية وتشويقًا، وأن يكون مبدأ استخدام  التدريسية

التقنيددة فددي التدددريس، كأحددد المبددادئ السددتة األساسددية لضددمان جددودة بددرامج تعلدديم الرياضدديات 
توصدديات المددؤتمر العلمددي الخددامس "التغيددرات العالميددة  أكددد ت إحدددىالمدرسددية وتعلُّمهددا، كمددا 

وكدددذلك مدددؤتمر التمي دددز فدددي تعلددديم وتعلدددم العلدددوم م(، 2005والتربويدددة وتعلددديم الرياضددديات ")
م(، على أن دمج التقنية في تدريس الهندسة، يساهم في رفع مسدتوى 2015والرياضيات األول )

 التفكير والفهم واألداء لدى الطالب والطالبة.
م( أن توظيدف التقنيدة فدي التددريس هدو طريقدة تعليميدة 2014رى الجبر والعرنوسدي )وي

تعل ميددة، تجمددع بددين األصددالة والمعاصددرة مددن خددالل دمددج التقنيددات التعليميددة الحديثددة باألسدداليب 
المعتادة، في سبيل خلق بيئة تفاعلية ثرية وهادفة، تلبي حاجات الطالبدة، وتُعدزز مكاندة المعلمدة، 

 ية التعليم وجودته وترتقي بمخرجاته.وترفع نوع
وتوظيف التقنية على مختلف أشكالها وأنواعها في التدريس له نتائج إيجابية من شدأنها أن 

 تساعد في التغلب على صعوبات تعل م الهندسة، وتدفع عجلة التعلم نحو األفضل. 
دراسة عدزة  وأشار عدد من الدراسات إلى أهمية توظيف التقنية في التدريس، حيث أكدت

م( علددى فاعليددة الددتعلم اإللكترونددي المدددمج فددي 2016هددـ/ 1437محمددد وزينددب خليفددة وعددواد )
تحصيل الهندسدة الكسدورية لددى تلميدذات الصدف الثداني اإلعددادي، كمدا ناقشدت دراسدة مدورفي 

(Murphy, 2016 آخدر الدراسدات الحديثدة، واألدبيدات التدي تناولدت أثدر دمدج )فدي تعلديم  التقنيدة
 (Singer,2015اضيات داخل الفصول الدراسية للمرحلة الثانوية، وأشدارت دراسدة سدينجر )الري

إلى أثر دمج اآليباد في تدريس الرياضيات على نتائج أداء طالب الصدف الثالدث االبتددائي، كمدا 
( Mclaren, Sosnovsky& Aleven, 2014أظهدرت دراسدة مداكالرن وسوسنفوكسدي وأليفدين )

واألنظمة غير التقليدية في تدريس الرياضيات والعلوم لتمكين الطالب من فهم  التقنيةأهمية دمج 
م( 2014هدـ/1435المفاهيم الرياضية والهندسدية واسدتيعابها، وكشدفت دراسدة ندوف الدوسدري )

عددن أثددر دمددج برمجيددة تعليميددة مددع الددتعلم المتمركددز حددول المشددكلة علددى تنميددة مهددارات الحددل  
واالتجداه نحدو الرياضديات لددى طالبدات الصدف الثداني المتوسدط،  اإلبداعي للمشكالت الرياضية
م( علددى أثددر اسددتخدام اسددتراتيجية الددتعلم المدددمج فددي 2014هددـ/1435وأكدددت دراسددة الغامدددي )

تدريس الهندسة على التحصيل وتنمية التفكير الهندسي لدى طالب الصف الثداني المتوسدط، كمدا 
ج بدرامج الرسدم الهندسدي بالحاسدب اآللدي علدى ( أثر دمدSipos, 2011أظهرت دراسة سيبوس )

م( عدن 2012هدـ/1433التحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية، وكشفت دراسدة علدي )
فاعلية برنامج قائم على الدتعلم المددمج فدي تنميدة التحصديل والتفكيدر االبتكداري فدي الرياضديات 

 لدى طالب الصف السابع من مرحلة التعليم األساسي.
أن تكون أدواتده الشاشدة  فرض على جيل اليوم الواقع التعليميجدر التأكيد عليه أن  ومما ي

التقنيدة، والحاسوب، واآليباد، والهواتف الذكية إضافة إلى السبورة والقلم، فهو جيدل متفاعدل مدع 
هدو  ؛لدذي يجعدل التعلديم جاذبًدا للطالبدةوأن ضعف توظيفها بالشكل ا .محب  لها، ومنجذب نحوها

تضددييع فددرص تعليميددة كبيددرة، فالتقنيددة لددن تنتهددي مددع الوقددت، بددل سددتزدهر وتنمددو بشددكل  بمثابددة
طالبدة اليدوم فدي اسدتخدام انغمداس  شددةعدن مواكبتهدا، السديما أن  التخلدفمستمر، ومن الصعب 

 .خل الفصل، بالشكل الذي ترغب فيهدا لها التعليم؛ يحتم على التربويين تقديم التقنية

 مشكلة الدراسة
الددرغم مددن أهميددة امددتالك الطالبددة لمهددارات البرهددان الهندسددي، ألجددل رفددع مسددتواها  علددى   

من خالل سماع آراء معلمات الرياضيات في الميدان، فقد ُوِجدت صعوبات في وقدراتها، إال  أن ه 
بالعجز والحيدرة، واعتمادهدا علدى  -أحيانًا  –مدى استيعاب الطالبة لدروس الهندسة، وإحساسها 
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لعشوائي في حل  المسائل، ومحاولة المعلمدة لبدذل جهدد أكبدر فدي الشدرح، كمدا وأُجدري التخمين ا
استطالع رأي لمعلمات الرياضيات، من خالل توزيع استبيان على عدد منهن حدول احتياجداتهن 
التدريبية في مجاالت تدريس الرياضديات، وحداز مجدال الهندسدة والقيداس علدى أكثدر األصدوات 

كت المعلمات من وجود جهد مضداعف فدي شدرح الددروس، وصدعوبة ، حيث اشت٪100وبنسبة 
فددي فهددم الطالبددة للمسددائل، كمددا ذكددرت المعلمددات أن الطالبددة تحددرص علددى أن يُحدددد لهددا بعددض 

ستدخل معها في االختبار، لتقوم بحفظها، وذلدك نتيجدة ضدعف اسدتيعابها المسائل الهندسية، التي 
ال تُجيدد رسدم المسدألة الهندسدية،   -في الغالدب -طالبة لخطوات حل ها، كما أفادت المعلمات بأن ال

 أو االستفادة من معطياتها وبالتالي الوصول لحل ها النهائي.
؛ ممدا يجعدل فهدم وبالرغم من ارتباط الهندسة بالصور واألشدكال والرسدومات التوضديحية

ذكدرت واقعًدا دروسها أكثر وضدوًحا للطالبدة، إال  أن بعدض الدراسدات التدي أُجريدت فدي المملكدة 
على وجود قصور في تدريس الهندسة وتحصيلها يتضمن المجاالت  حيث أكدتمخالفًا للمأمول، 

 التالية:

 .قلة التركيز في فهم الطالب والطالبة مع وجود أخطاء لديهما في المفاهيم الهندسية 

 .تدني مستوى مهارات البرهان الهندسي لدى طالبة المرحلة المتوسطة 

 لب وطالبة المرحلة المتوسطة بين المعطى والمطلدوب، وضدعف قددرتهما صعوبة تمييز طا
على تنظيم خطوات البرهان الهندسي وتحديد التعميمات المناسبة، ممدا أدى إلدى تدرك أكثدر 

.  المسائل المتعلقة بالبرهان الهندسي في االختبارات دون حل 

 سدية وبدين معتقددات المعلدم وجود تبداين كبيدر بدين اسدتيعاب الطالدب والطالبدة للمفداهيم الهند
 والمعلمة حول استيعابهما لذات المفاهيم.

  وجود أخطاء في المفاهيم الهندسدية لددى الطالدب والطالبدة، مدع عددم وعدي المعلدم والمعلمدة
، ونسدددبة  ٪32بددذلك، فمدددثالً برهندددة قاعدددة المثلدددث، نسدددبة اسدددتيعاب الطالددب والطالبدددة لهدددا 

 . ٪80 تقديرات المعلم والمعلمة الستيعابهما

  تدددني قدددرة طالددب وطالبددة المرحلددة المتوسددطة علددى التفكيددر الهندسددي، وعدددم وصددولهما
 .٪87لمستوى التمكن في األداء بنسبة تجاوزت 

السدلولي، (، )م2012م(، )الحربي، والباز، والخطيب،2009م(، )شويهي،2007)سامية هالل، 
 م(،2015ان، والمطدرب، )عثمان، والسدلولي، وخشد م(،2014، )الغامدي، هـ(1431وخشان ،

 م(.2016(، )سارة العتيبي، م2015المطرب، والسلولي، )
وتعود أسدباب القصدور فدي تددريس الهندسدة وتعلُّمهدا كمدا ذكدرت الدراسدات السدابقة إلدى: 
ضعف استراتيجيات تددريس الهندسدة وأسداليبها، وطريقدة عرضدها فدي الصدف، وضدعف تنظديم 

الوسدددائل التعليميدددة الُمعيندددة علدددى االستكشددداف  المحتدددوى الهندسدددي، وكدددذلك ضدددعف اسدددتخدام
 واالستقصاء.
م(، 2007المدؤتمر العلمدي السدابع "الرياضديات للجميدع" )كان من ضدمن توصديات  لذلك

أهمية تجريب استراتيجيات جديدة لتنمية القدرات االستداللية، وتدريب معلمدي الرياضديات علدى 
، كما تناول المؤتمر التاسدع للكدونجرس العدالمي بةثقافة الحس  الهندسي، وكيفية تنميته لدى الطال

م( أهمية البرهان فدي تعلديم الرياضديات، وكيفيدة تددريس الهندسدة فدي 2008لتعليم الرياضيات )
 عالم متغير، وأهمية الصور البصرية والتفكير في الرياضيات.

لديم للرياضديات فدي التعMcGraw-Hill وعلى الرغم من اعتماد مناهج سلسدلة ماجروهيدل 
العام، إال  أنها تعرضت إلى انتقاد الباحثين في أمريكا؛ حيث ذكر التقرير المنشور من قبل المعهد 

أندده مددن خددالل عمددل دراسددة مقارنددة لمندداهج  Ginsburg et al,2005))األمريكددي للبحددوث 
الرياضيات المطبقة في سبع واليات في أمريكا، مع مناهج الرياضديات فدي سدنغافورة؛ أظهدرت 

تُعدد  األفضدل  التديMcGraw-Hill ئج وجود قصور في مناهج رياضديات سلسدلة ماجروهيدل النتا
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وعلددى اسددتمرار كددون فددي العددالم، وهددذا بالشددك  سددينعكس سددلبًا علددى أسددلوب تعليمهددا وتعل مهددا، 
 .الهندسة من أضعف الحلقات, وبالتالي استمرار تدني مهارات الطالبة فيها

 

 أسئلة وفروض الدراسة
تنميدة  في" Van Hiele" لبرنامج التدريسي القائم على خطوات نموذج )فان هيل(ما فاعلية ا -1

 مهارات البرهان الهندسي لدى طالبات الصف األول المتوسط؟ 
 ويتضمن الفرض التالي:

( بددين متوسددطي درجددات α≤  0,05يوجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى )  -
المجموعدة الضدابطة، فدي التطبيدق البعددي وطالبات الثانية  طالبات المجموعة التجريبية

 الختبار مهارات البرهان الهندسي، لصالح المجموعة التجريبية الثانية.

 Van" ما فاعلية البرنامج التدريسي القائم على دمج التقنيدة مدع خطدوات نمدوذج )فدان هيدل( -2

Hiele" ويتضددمن  فددي تنميددة مهددارات البرهددان الهندسددي، لدددى طالبددات الصددف األول المتوسددط؟
 الفرضين التاليين:

( بددين متوسددطي درجدددات α≤  0,05يوجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى ) -
وطالبدات المجموعدة الضدابطة، فدي التطبيدق البعددي األولدى،  طالبات المجموعدة التجريبيدة

 الختبار البرهان الهندسي، لصالح المجموعة التجريبية األولى.
( بددين متوسددطي درجددات  α≤  0,05ئية عنددد مسددتوى )يوجددد فددروق ذات داللددة إحصددا -

طالبات المجموعتين التجريبيدة األولدى وطالبدات المجموعدة التجريبيدة الثانيدة، فدي التطبيدق 
 البعدي الختبار البرهان الهندسي، لصالح المجموعة التجريبية األولى.

 أهداف الدراسة
ف على فاعلية البرنامج التدريسي القائم على خ -1   "Van Hiele"طوات نموذج )فان هيل( التعر 
 تنمية مهارات البرهان الهندسي، لدى طالبات الصف األول المتوسط. يف
ف على فاعلية البرنامج التدريسي القائم على دمج التقنية مع نموذج )فان هيل(  -2  Van"التعر 

Hiele" .في تنمية مهارات البرهان الهندسي، لدى طالبات الصف األول المتوسط 

 يّة الدراسةهمأ
 األهميّة النظرية: 

ترتبط بمجال الهندسة كأحد أهم مجاالت الرياضيات، والتي تتصل بحياة الطالبدة، وتُسدهم فدي  .1
 تنمية تفكيرها، ورفع كفاءة مهاراتها.

ل الددوطني   .2 مددن خددالل تطددوير  2020تُسددهم فددي تحقيددق أحددد مؤشددرات األداء لبرنددامج التحددو 
اسية مما يزيد من فرص نجاح طالباتنا فدي االختبدارات الدوليدة مناهج تُرك ز على المهارات األس

 .TIMSSكاختبار 
تدددربط بدددين موضدددوعات الهندسدددة فدددي منددداهج الرياضددديات، وبدددين االتجاهدددات المعاصدددرة،  .3

 والنظريات الحديثة في مجال تدريسها، تحقيقًا لتوصيات الدراسات والمؤتمرات.
رياضديات الصدف األول المتوسدط،  موضدوعات الهندسدة فدي مقدرر جدودة فدي قيداس تُسدهم .4

وتدددعم  وتواكددب توجهددات وزارة التعلدديم، وخططهددا المتمثلددة فددي تطددوير مندداهج الرياضدديات،
جهودها التي تُبدذل فدي تطدوير أسداليب تددريس مناهجهدا بشدكل عدام، ومجدال الهندسدة بشدكل 

 خاص.
  األهميّة التطبيقية:
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ي، حيدث تعداني مدن صدعوبات فدي بنائده تعمل على تنمية مهارات الطالبة في البرهان الهندس .1
 وكتابة خطواته.

تساعد معلمة رياضيات المرحلة المتوسدطة فدي التغلدب علدى صدعوبات تددريس الهندسدة مدن  .2
 خالل تقديم نموذج تتناسب خطوات تدريسه وتفكير الطالبة الهندسي.

ه اهتمام المشرفات التربويات، والمدربات في مراكز التدريب التربدوي إلدى ع .3 قدد دورات توج 
وأهميدة دمجده بالتقنيدة،  "Van Hiele" تدريبية لمعلمدات الرياضديات عدن نمدوذج )فدان هيدل(

 لتنمية مهارات البرهان الهندسي.
دده القددائمين علددى صددناعة مندداهج الرياضدديات، وتطويرهددا فددي وزارة التعلدديم، مددن خددالل  .4 توج 

التعلديم المختلفدة،  تزويدهم باألساس الدذي يجدب أن يكدون عليده محتدوى الهندسدة فدي مراحدل
 ."Van Hiele" وكيفية تنظيمه وفق مستويات )فان هيل(

ه األقسام األكاديميدة القائمدة علدى إعدداد معلمدة الرياضديات قبدل الخدمدة، والقدائمين علدى  .5 توج 
والدتمك ن مدن شدرح "Van Hiele"تدريبها أثناء الخدمة؛ على أهمية معرفتها بنمدوذج )فدان هيدل( 

 واته، وتنظيم محتواها، وتصميم أنشطتها بما يتناسب مع تلك الخطوات.دروس الهندسة وفق خط

  الدراسة حدود
 الحدود الموضوعية:

الفصدل  -محتوى وحدة "الهندسة: المضلعات" من كتاب الرياضيات للصدف األول المتوسدط  -
 الدراسي الثاني.

 ."Van Hiele" الخطوات التدريسية الخمس لنموذج )فان هيل( -
 ."Van Hiele" التفكير الهندسي الخمسة لنموذج )فان هيل(مستويات  -

 مهارات البرهان الهندسي والتي اقتصرت على ست مهارات: -

 مهارة تحديد المعطى والمطلوب. .1
 مهارة ترجمة المسألة اللفظية إلى شكل هندسي. .2
 مهارة اكتشاف الخطأ وتصويبه. .3
 مهارة إعطاء التبرير المناسب للخطوة. .4
.مهارة إجراء عم .5  ل على الرسم في ضوء الفكرة العامة للحل 
 مهارة كتابة برهان كامل.  .6

 الحدود المكانية:
( 115( التابعدة لمكتدب تعلديم غدرب الريداض، والمدرسدة المتوسدطة )31المدرسة المتوسطة ) -

 التابعة لمكتب تعليم شمال الرياض.
 الحدود الزمانية:

س فيددده وحددددة "الهندسدددة:  هدددـ،1438هدددـ / 1437الفصدددل الدراسدددي الثددداني لعدددام  - حيدددث تُددددر 
 .المضلعات"

  مصطلحات الدراسة
 : الفاعلية

فها زيتون ) م( بأنهدا: "القددرة علدى التدأثير وإنجداز األهدداف أو المددخالت لبلدوغ 2009عر 
 (.55النتائج المرجوة، والوصول إليها بأقصى حد  ممكن" )ص
ف إجرائيًا بأنها: حجم التدأثير الدذي سديحدثه الم تغيدر المسدتقل، والمتمثدل فدي البرندامج وتُعر 

 Van"القائم على دمج التقنية في تدريس الهندسدة، وفدق الخطدوات الخمدس لنمدوذج )فدان هيدل( 

Hiele ،" على المتغير التابع، والمتمثل في تنميدة مهدارات البرهدان الهندسدي، والدذي سديتم قيداس
 أثره بإجراء اختبار للطالبات.

  البرنامج:
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ف شددددحاته، وز م( البرنددددامج بأندددده: مجموعددددة مددددن األنشددددطة 2003ينددددب النجددددار )عددددر 
والممارسات العملية بقاعة النشاط لمدة زمنية محددة، وفقًا لتخطديط هدادف وتنظديم محددد، يعدود 
على الطالبة بالتحسن، وهو مشدروع يهددف إلدى تنميدة مهدارات، ويدرتبط بهددف عدام أو ُمخدرج 

 نهائي.
ف البرنددامج التدريسددي المُطبدد ق فددي الدراسددة إجرائيًددا بأندده: خطددة تُطبددق فددي عمليددة ويُعددر 

وطرائدق تددريس، وخبدرات، وممارسدات،  أهدافًا، تدريس فصل "الهندسة: المضلعات"، تتضمن
 Van" وأنشطة، وأسداليب تقدويم، مصدممة وفدق خطدوات التددريس الخمدس لنمدوذج )فدان هيدل(

Hiele"، رسددومات الهندسددية وأشددكالها التددي تددم دمددج التقنيددة معهددا، بصددورة تُبددرز الصددور والو
الواردة في أنشطة الوحددة ومسدائلها بشدكل تفداعلي، وبمشداركة الطالبدة داخدل الصدف، مدن أجدل 

ة.  تحقيق األهداف المرجو 
 دمج التقنية:

فت هند سليمان )  فيها يتكامل التي والتعل م التعليم صيغ أحد م( دمج التقنية بأنه:2010عر 
 التعلديم أدوات توظدف حيدث واحدد، إطدار التقليددي فدي الصدفي ممدع التعلدي اإللكتروندي التعلديم

فدي الددروس  الكمبيدوتر، أو المعتمددة علدى الشدبكات علدى سدواء أكاندت المعتمددة اإللكتروندي،
 والمحاضرات.

ف إجرائيًددا بأندده: طريقددة هادفددة، يُجمددع فيهددا بشددكل حيددوي وتشدداركي بددين  التدددريس ويُعددر 
، حيدث يدتم الددمج بينهمدا مدن خدالل توظيدف التقنيدة تخداماسدالتقليدي داخل غرفة الصدف، وبدين 

تطبيق إلكتروني، مع التدريس الصفي أكثر من مدرة فدي الددرس الواحدد، مدن أجدل تنفيدذ المهمدة 
 .التعليمية، وتحقيق األهداف المنشودة

 :"Van Hiele" نموذج فان هيل
ف غددزال ) خطددوات : مجموعددة البأندده "Van Hiele" م( نمددوذج )فددان هيددل(2013عددر 

، والتدي تصدف أندواع تعلديم المخططة والمنظمة التي يعتمدها معلمدو الرياضديات لتعلديم الهندسدة
ر العدام لألشدكال الهندسدية إلدى اسدتنتاج  الطالب والطالبات وتعلُّمهم؛ من بداية انتقالهم من التصو 

يدده استكشدداف المعلومددات، والتوجالتدريسددي هددي:  خطددوات لددألداءالبددراهين، ويتحدددد بخمسددة 
، والتكامل.  المباشر، والتفسير، والتوجيه الًحر 

  الهندسي: مهارات البرهان
فتها فلاير أبوستة ) م( بأنها: قدرة الطالبة على تحديد عناصر المسدألة الهندسدية، 2006عر 

وإدراك العالقددة بينهددا، ثددم اسددترجاع النظريددات، والقددوانين التددي سددبق دراسددتها، وإعددادة تشددكيلها 
ها الدبعض، بعالقدات اسدتنتاجية بمدا يمك دن مدن الوصدول إلدى البرهدان بطريقدة وربطها مدع بعضد

 صحيحة.
ف إجرائيًددا بأنهددا: قدددرة الطالبددة علددى القيددام بددإجراءات تتعلددق بددإجراء رسددومات، أو  وتُعددر 
كتابدددة تفسددديرات منطقيدددة، وسدددببية متتابعدددة ومترابطدددة، تسدددتخدم فيهدددا التعريفدددات والبدددديهيات 

دراستها، للوصول إلى نتيجة حول عبارة تمثل مشكلة هندسية تتطلب  والمسلمات ونظريات سبق
حدداًل أو إثباتًددا، ويُسددتدل علددى مسددتوى الطالبددة فيهددا مددن خددالل الدرجددة التددي تحصددل عليهددا فددي 

 االختبار الُمعد  لهذا الغرض، وهذه المهارات هي:
 سددألة أو الشددكل مهددارة تحديددد المعطددى والمطلددوب: القدددرة علددى التمييددز بينهددا خددالل نددص  الم

الهندسددي، والقدددرة علددى كتابتهددا، ومعرفددة الدددور الددذي تلعبدده المعطيددات فددي حددل  المسددألة 
 الهندسية.

  مهارة ترجمة المسألة اللفظية إلى شكل هندسي: القدرة على تحويل المسألة المكتوبة إلى شكل
 شكل.هندسي مرسوم، موضًحا عليه كافة المعطيات، بحيث يمكن قراءة المسألة من ال
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 :وتصدحيحه، مدن خدالل الشدكل  الخطدأ علدى تحديدد القددرة مهدارة اكتشداف الخطدأ وتصدويبه
 الهندسي، أو البرهان الكتابي.

 :القدددرة علددى التفسددير أو التعليددل أو ذكددر السددبب أو  مهددارة إعطدداء التبريددر المناسددب للخطددوة
 إعطاء الدليل المقنع الختيار، أو كتابة إجابة محددة.

 القدددرة علددى الددربط بددين  مهددارة إجددراء عمددل : علددى الرسددم فددي ضددوء الفكددرة العامددة للحددل 
 المعطيات، وما يجب عمله للوصول إلى المطلوب.  

 القدددرة علددى االسددتفادة مددن معلومددات سددبق تعلمهددا، وتوظيددف  :مهددارة كتابددة برهددان كامددل
 معطيات المسألة، وما تم القيام به من عمل للوصول إلى المطلوب.

 الدارسة يةمنهج
 التصميم شبه التجريبي.بالمنهج التجريبي البحث  فياُستخدم  -

 التصميم التجريبي للدراسة:
 تم اعتماد تصميم المجموعات الثالث كما يأتي:

المجموعددة التجريبيددة األولددى، خضددعت للبرنددامج التدريسددي المقتددرح القددائم علددى دمددج  -
" Van Hiele" ل(تطبيق إلكتروني تفاعلي، في فصل "المضلعات" مع نموذج )فان هيد

 التدريسي.

 المجموعة التجريبية الثانية، خضعت للبرنامج التدريسي القدائم علدى نمدوذج )فدان هيدل( -
"Van Hiele" .فقط 

 المجموعة الضابطة، التي لم تخضع ألي عامل تجريبي بل تُركت في ظروفها الطبيعية. -

 الدراسة التجريبية واختبار التوزيع الطبيعي:
ع قدديم عالمددات اختبددار مهددارات البرهددان الهندسددي لتحديددد شددكل  تمددت دراسددة شددكل تددوز  

توزيعها، وبالتالي اختيار االختبار اإلحصائي المناسب لدراسة تأثير المجموعة عليهدا، ولدراسدة 
ع قيم عالمات االختبار القبلي تم إجراء اختبار كل من شابيرو ويلك    ،Shapiro-Wilkشكل  توز 

المعد ل، وفقًدا للمجموعدة المدروسدة،  Kolmogorov-Smirnovسمرنوف  -واختبار كولمجروف
 وفي عينة البحث كاملةً كما يلي:

 -، وكولمجروفShapiro-Wilkكّل من اختباري شابيرو ويلك  ( نتيجة١)جدول 
المعّدل لدراسة دللة توّزع قيم من عالمة الختبار  Kolmogorov-Smirnovسمرنوف 

 لمجموعة المدروسةالقبلي في عينة الدراسة وفقاا ل

 المجموعة المدروسة المجموعات

 Shapiro- Wilkاختبار 
 Kolmogorov-Smirnovاختبار

 المعدل

 Zقيمة 
 درجة
 الحرية

مستوى 
 الدللة

 Zقيمة 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

الدرجة 
الكلية 
 لالختبار

 0,200 23 0,103 0,804 23 0,975 المجموعة التجريبية األولى

 0,200 23 0,146 0,356 23 0,954 ة التجريبية الثانيةالمجموع

 0,005 23 0,221 0,000 23 0,801 المجموعة الضابطة

 0,000 69 0,156 0,001 69 0,929 عينة الدراسة كاملة

 تكافؤ مجموعات الدراسة:
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حرًصا على سالمة النتائج، وتجنبًا ألثار العوامل الدخيلة التي يتوجب ضدبطها والحدد  مدن 
آثارها للوصول إلى نتائج قابلة للتعميم، فقد تدم ضدبط عددد مدن المتغيدرات المرتبطدة بخصدائص 

 عينة الدراسة، تتمثل في:
 :درجات اختبار الرياضيات للفصل الدراسي األول -

 
للفرق بين  (Kruskal-Wallis Testوالس ) -كروس كالاختبار  ( نتائج2)جدول 

 ت للفصل الدراسي األول وفقاا لمتغير المجموعةمتوسطات رتب درجات اختبار الرياضيا
المتغير 
 المدروس

 درجة الحرية (2χ)قيمة  متوسط الرتب العدد المجموعات
مستوى 
 الدللة

عالمة 
الختبار 

 القبلي

 42,59 23 المجموعة التجريبية األولى

 31,11 23 المجموعة التجريبية الثانية 0,084 2 4,946

 31,30 *23 المجموعة الضابطة

للفرق بين المجموعات الثالث في درجات اختبار  (2χ)ويتضح أن قيمة مربع كاي 
(، وهي قيمة غير 0,084( بمستوى داللة )4,946الرياضيات للفصل الدراسي األول بلغت )

 (.0,05دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
 :العمر الزمني للطالبات محسوباا بالشهور -

( للفرق بين Kruskal-Wallis Testوالس ) -اختبار كروسكال ئج( نتا3)جدول 
 متوسطات رتب العمر الزمني وفقاا لمتغير المجموعة

المتغير 
 المدروس

 العدد المجموعات
متوسط 
 الرتب

 (2χ)قيمة 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

عالمة الختبار 
 القبلي

 41,39 23 المجموعة التجريبية األولى

 30,52 23 المجموعة التجريبية الثانية 0,156 2 3,711

 33,09 23 المجموعة الضابطة

للفرق بين المجموعات الثالث تبعًا لمتغير  (2χ)ويتضح من الجدول أن قيمة مربع كاي 
(، وهي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى 0,156(، بمستوى داللة )3,711العمر بلغت )

 (.0,05الداللة )
 لمستوى الجتماعي والقتصادي:الخبرة وا -

حيث تقاربت خبرة معلمتي الرياضيات في المدرستين المتوسطتين، كما أن أدائهما الوظيفي 
متقارب جًدا، إضافة أن المدرستين مبناهما حكومي، وتقع كل منهما في حي  سكني متقارب جدًدا 

ا، كمدا أن كدل مدرسدة قامدت من الجانبين االقتصادي واالجتماعي، حيث إنهما متقاربتان جغرافيً 
بعزل طالبات الصف األول المتوسط الموهوبات في فصل مستقل عن بقي ة الفصول، وعليه فدإن 

 المجموعات الثالث متكافئة في هذا المتغير.
 التحصيل في الختبار القبلي لختبار مهارات البرهان الهندسي: -

 ( للفرقKruskal-Wallis Testوالس ) -اختبار كروسكال ( نتائج4)جدول 
بين متوسطات رتب درجات المجموعتين التجريبيتين والضابطة في التطبيق القبلي لختبار 

 مهارات البرهان الهندسي

 (2χ)قيمة  متوسط الرتب العدد المجموعات المستويات
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

عالمة الختبار 
 القبلي

 38,00 23 المجموعة التجريبية األولى
0,775 2 0,679 

 33,50 23 المجموعة التجريبية الثانية
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 (2χ)قيمة  متوسط الرتب العدد المجموعات المستويات
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

 33,50 23 المجموعة الضابطة

بمسدتوى داللدة (، 0,775المحسدوبة بلغدت ) (2χ) مربع كدايويتضح من الجدول ان قيمة 
تكدافؤ  إلدى يشدير ممدا، (0,05) غير دالة إحصدائيًا عندد مسدتوى الداللدة (، وهذه القيمة0,679)

يددة األولددى والتجريبيددة الثانيددة، والمجموعددة الضددابطة فددي اختبددار مهددارات التجريب المجموعددات
 البرهان الهندسي القبلي الكلي.

 وعينتها: مجتمع الدراسة
جميع طالبات الصف األول المتوسط في المدارس التابعة إلدارة تعليم الرياض للعدام الدراسدي  -

 ية العشوائية، لتكون العينة كالتالي:هـ، وقد تم اختيار العينة بالطريقة العنقود1438هـ/1437
 ( طالبة.23المجموعة التجريبية األولى بلغ عددها ) –
 ( طالبة.23المجموعة التجريبية الثانية بلغ عددها ) –
 ( طالبة.25المجموعة الضابطة بلغ عددها ) –

 أداة ومواد الدراسة واإلجراءات:
 أداة الدراسة: -1

م إعداد اختبار مهارات البرهان الهندسي وفدق سدت لتحقيق أهداف الدراسة، ولجمع المعلومات ث
 مهارات.

 إجراءات بناء اختبار مهارات البرهان الهندسي: -
 قراءة الدراسات واألدبيات والبحوث التربوية السابقة ومراجعتها. -
االسددتفادة مددن تحليددل محتددوى فصددل "الهندسددة: المضددلعات"، ومددن أهددداف مددنهج الرياضدديات،  -

 لتتابع.ومصفوفة المدى وا
 كتابة قائمة مهارات البرهان الهندسي المأمول تنميتها من خالل البرنامج التدريسي المقترح. -
كتابة أسئلة كل مهارة بحيث تمثل األسئلة المهارة المطلوب قياسها، حرًصا على تحقيق صددق  -

 المحتوى.
، وعددد مجموعدات كتابة تعليمات االختبار بلغة واضحة وسهلة، تضمنت الهدف مدن االختبدار -

 األسئلة.
 إعداد الصورة األولية الختبار مهارات البرهان الهندسي. -
تحكدديم الصددورة األوليددة لالختبددار مددن قبددل مختصددين فددي مندداهج الرياضدديات وطددرق تدريسددها  -

 للتأكد من صدق االختبار.
 مالحظاتهم.إعداد الصورة النهائية من االختبار، بعد إجراء التعديالت وفق رأي المحكمين و -
تطبيق االختبار على العينة االستطالعية، ثم تصحيح االختبار للتحقدق مدن الصددق الظداهري،  -

وصدددق االتسدداق الددداخلي، وثبددات االختبددار، إلددى جانددب معامددل الصددعوبة والسددهولة والتمييددز، 
 وتحديد زمن االختبار وتعليماته النهائية.

 اعتماد االختبار في صورته النهائية. -
 بيق االختبار على عينة الدراسة قبليًا.تط -
 حساب التكافؤ بين المجموعات التجريبية والضابطة. -
 تطبيق االختبار بعديًا على المجموعات الثالث، واإلجابة عن أسئلة الدراسة وفروضها. -

 مواد الدراسة: -2
 ولتحقيق أهداف الدراسة، تكونت مواد الدراسة في مجملها من المواد التالية:

 Van" ليل المعلمة لتدريس فصل " الهندسدة: المضدلعات" وفدق خطدوات نمدوذج )فدان هيدل(د -

Hiele." 

 تطبيق إلكتروني تفاعلي لفصل "الهندسة: المضلعات". -
 كتاب األنشطة التدريبية وأوراق العمل للطالبة. -
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 دليل المعلمة ويتضمن العناصر التالية: -أ
 .المقدمة 
 يعتمد البرنامج على األنشطة الهندسدية مج التدريسي؛ حيث الفكرة التي يقوم عليها البرنا

التعليمية، التي البد  أن تمارس الطالبة حل ها في كل خطوة مدن خطدوات نمدوذج )فدان هيدل( 
"Van Hiele" ووفق ترتيب وتسلسدل محددد سدلفًا، وتُعدد  األنشدطة التعليميدة ضدمن اتجاهدات

بدة، ممدا يجعلهدا دائًمدا فدي موقدف المتفاعدل التعليم الفع ال حيث تعمل على تحدد ي عقدل الطال
النشط، بحيث تمارس من خاللها مهارات التفكير المختلفة، وتكتسب القدرة علدى االكتشداف 

 وحل  المشكالت، واكتشاف القاعدة أو التعميم، ومن ثم التطبيق على القاعدة.
المقدمة للطالبة  كما أنه من خالل دمج التدريس الصف ي بالتقنية، فإن الخبرات التعليمية

ستكون أكثر فهًما، واستيعابًا ومقاومة للنسيان، ألن التركيز في هذا النوع من التدريس قائم 
 على الحواس المختلفة. 

إضافة إلى أن التقنية المطبقة في البرنامج ستجعل الطالبة قادرة على حل  أنشطة كل درس 
تعليمية من أنماط التعلم التي تعتمد متى شاءت، وكلما أرادت، وبهذا تصبح أنشطة الدرس ال

على التفكير، والتأمل والنشاط الذاتي، مما يساهم في زيادة مستوى القدرة الرياضية لدى 
الطالبة، ألنها تمارس من خاللها المعرفة المفاهيمية واإلجرائية أثناء حل ها، سواء أكانت 

الذي يتطلب منها حرًصا هذه األنشطة مرتبطة بشرح الدرس، أو بحل  الواجب المنزلي 
ودقة عند اختيار اإلجابة الصحيحة، خاصة أن حل  الواجب من خالل التطبيق اإللكتروني 
يحسب على الطالبة عدد المحاوالت غير الصحيحة في كل مرة تختار فيها اإلجابة، مما 
يجعلها حذرة في كل مرة، وهذا بدوره يجعلها تتأنى لتتأمل، وتفكر وتجرب الحل  قبل 

ختيار اإلجابة في التطبيق اإللكتروني، وهذا األمر يتوافق مع نظرة البنائية نحو التعل م، ا
فالتعل م من خاللها ليس مرتكًزا على استقبال المعلومات، والتدريس ليس مجرد نقل 
المعلومات من المعلمة للطالبة، وإنما هو قائم على افتراض جوهري، هو اعتماد التعل م على 

م( أن تكوين معرفة أصلية، أوفهم، أو 1916لبة ونشاطها، وكما ذكر ديوي )فاعلية الطا
 استنتاج مثمر ال يتم  إال  بتنفيذ األنشطة، وعمل األشياء تفاعليًا وحسيًا.

 )توضيح خطوات نموذج )فان هيل "Van Hiele". 
 .توجيهات للمعلمة في تطبيق البرنامج التدريسي 
 مضلعات".األهداف العامة لفصل "الهندسة: ال 
 ."تخطيط جميع دروس فصل "الهندسة: المضلعات 

 ب ــ تطبيق إلكتروني تفاعلي:
 تتوفر فيه المواصفات التالية:

  سهولة تصفحه، واالنتقال بين عناصره المختلفة سواء أكان متصاًل بشدبكة اإلنترندت أو غيدر
 متصل.

 اليحتاج إلى دليل لفهم آلية التعامل مع عناصره واالنتقال بينها. 

  يتضمن جميع عناصر كل درس من أمثلة ومفاهيم وأنشطة وواجدب منزلدي، وبشدكل تفداعلي
 حرًصا على تشويق الطالبة، وتحفيزها وإثارة دافعيتها.

 .يسمح للطالبة والمعلمة بطباعة أي جزء من محتويات كل درس 

 .يعطي الطالبة الوقت الكافي للتأمل، والتفكير قبل اختيار اإلجابة 

 لتعلم والتقويم الذاتي للطالبة.يحقق آلية ا 

 .يحافظ على استمرارية نشاط الطالبة وحيويتها 

  يبتعددد عددن التخمددين والعشددوائية فددي معرفددة اإلجابددة الصددحيحة، حيددث تتطلددب اإلجابددة القيددام
 بإجراءات تفرضها طريقة حل  األنشطة التدريبية، وأسئلة الواجب المنزلي.
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 يبي والواجب المنزلي أكثر من مدرة قبدل ظهدور اإلجابدة يمكن للطالبة إعادة حل  النشاط التدر
 الصحيحة.

  سدواء أكاندت اإلجابدة صدائبة أم ، يزود الطالبة بالتعزيز، واإلجابة النموذجية بعد اختيار الحل 
 غير صحيحة.

  ال يمكن للطالبة االنتقدال إلدى الددرس الالحدق قبدل حدل  جميدع أسدئلة الواجدب المنزلدي للددرس
لها رسالة توضح لها، سبب عدم قدرتها على استعراض عناصر الدرس السابق، حيث تظهر 

 الجديد.

  يتوفر في أسئلة الواجب المنزلي عدد اد مدن أربدع محداوالت، لحسداب عددد مدرات المحداوالت
غيدر الصدحيحة التدي اختددارت فيهدا الطالبدة اإلجابددة غيدر الصدحيحة، ويظهددر ذلدك فدي شاشددة 

يص مسدتوى كدل طالبدة فدي كدل درس، ومعرفدة حساب المعلمة؛ وذلك حتى تدتمكن مدن تشدخ
جوانب القصور لمعالجتها من خالل توجيه الطالبة لحدل  أسدئلة محدددة مدن كتداب الطالبدة، أو 
إعادة حدل  أنشدطة الددرس، باإلضدافة إلدى التركيدز علدى توضديح بعدض المفداهيم فدي الحصدة 

 الالحقة.

 اجعة الفورية.يتيح للمعلمة كتابة تعليق للطالبة لتزودها بالتغذية الر 

 .يتيح للطالبة عبر حسابها قراءة التغذية الراجعة التي دونتها المعلمة لها 
 وهذا التطبيق اإللكتروني يمكن استخدامه والوصول إليه بطريقتين:

رابط إلكتروني يتطلب االتصال بشبكة اإلنترنت لضمان وجود تواصل مباشر مع  -1
ة المرور لكل طالبة، ومن خالله يتم حل  المعلمة، ويستلزم كتابة اسم المستخدم، وكلم

 الواجب المنزلي واستقبال التغذية الراجعة والتوجيهات.
برنامج يتم تحميله على جهاز حاسوب المعلمة أو الطالبة، ويظهر كأيقونة على سطح -2

 المكتب، بحيث يمكن استخدامه دون االتصال باإلنترنت )في حالة عدم توفر اإلنترنت(.

https://goo.gl/aSMR6Y        :أوhttp://alabduljabbar.info/hm   

 ج( كتاب الطالبة لألنشطة التدريبية، وأوراق العمل.

 وتفسيرها عرض النتائج
البرنامج التدريسي القائم على خطوات نموذج )فدان هيدل( "ما فاعلية  :السؤال األول عن اإلجابة

"Van Hiele" في تنمية مهارات البرهان الهندسي لطالبات الصف األول المتوسط؟" 
 يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى ولإلجابة عن هذا السؤال تمت اإلجابة عن الفرض:

 (0,05  ≥αبين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجر )وطالبدات المجموعدة الثانيدة،  يبيدة
الضابطة، في التطبيق البعدي الختبار مهدارات البرهدان الهندسدي، لصدالح المجموعدة التجريبيدة 

 الثانية، حيث تم حساب التالي:
 للعينات المستقلة ودللته اإلحصائية Mann-Whitneوتني   -قيمة اختبار مان (5) جدول

جريبية الثانية، والضابطة في التطبيق البعدي لختبار للفروق بين متوسطات المجموعتين الت
 مهارات البرهان الهندسي

 العدد المجموعات المهارة
 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 متوسط
 الرتب 

 مجموع 
 الرتب

 (z)قيمة 
 مستوى
 الدللة

 الدرجة الكلية
 لالختبار

 366,00 15,91 3,43 6,28 23 الضابطة
-3,836 0,000 

 715,00 31,09 7,52 14,51 23 تجريبية الثانيةال

(، بين متوسطات 0,01جود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )ويتضح من الجدول و
درجات طالبات المجموعتين التجريبية الثانيدة والضدابطة فدي التطبيدق البعددي الختبدار مهدارات 

 تجريبية الثانية.البرهان الهندسي، ككل تُعزى إلى مجموعة الدراسة ال

 

https://goo.gl/aSMR6Y
http://alabduljabbar.info/hm
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 كما تم حساب قيمة معامل حجم األثر كالتالي:
في المجموعتين التجريبية  Effect sizeنتائج حساب قيمة معامل حجم األثر  (6) جدول

 الثانية، والضابطة في التطبيق البعدي لختبار مهارات البرهان الهندسي

 الرتبة حجم األثر المحسوبة Z قيمة حجم العينة المهارة

 0,57 3,836 46 الدرجة الكلية لالختبار

ويتضح من الجدول أن حجم تأثير المتغير المستقل التجريبدي )خطدوات نمدوذج )فدان هيدل( 
"Van Hiele)"  في المتغير التابع الخاص بالتطبيق البعددي، الختبدار مهدارات البرهدان الهندسدي

( مدن التبداين ٪57، بمعندى: أن  )(0,57ككل في المجموعتين التجريبية الثانية والضابطة، بلدغ )
الكلي الحاصل في التطبيق البعدي الختبار البرهان الهندسي ككل للمجمدوعتين التجريبيدة الثانيدة 
 والضابطة، يرجع إلى تطبيق المتغير المستقل التجريبي.، وبناء على ما سبق تم قبول الفرض.

 اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة: 
 Vanالبرنامج التدريسي القائم على دمج التقنية مع خطوات نموذج )فان هيل( " "ما فاعلية

Hiele"في تنمية مهارات البرهان الهندسي لدى طالبات الصف األول المتوسط؟ " 
 ولإلجابة عن هذا السؤال تمت اإلجابة عن الفرضين التاليين:

ي درجات ( بين متوسطα≤  0,05يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -1
وطالبات المجموعة الضابطة، في التطبيق البعدي  طالبات المجموعة التجريبية األولى،

 الختبار البرهان الهندسي، لصالح المجموعة التجريبية األولى، حيث تم حساب التالي:

للعينات المستقلة ودللته اإلحصائية  Mann-Whitneyوتني  -قيمة اختبار مان (7) جدول
وسطات المجموعتين التجريبية األولى، والضابطة في التطبيق البعدي لختبار للفروق بين مت

 مهارات البرهان الهندسي

 العدد المجموعات المهارة
 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 (zقيمة )
 مستوى
 الدللة

 الدرجة الكلية لالختبار
 303,00 13,17 3,43 6,28 23 الضابطة

-5,218 0,000 
 778,00 33,83 10,17 25,54 23 التجريبية األولى

(، بين 0,01ويتضح من الجدول وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
متوسطات درجات طالبات المجموعتين التجريبية األولى والضابطة، في التطبيق البعدي 

 مجموعة الدراسة التجريبية األولى.الختبار مهارات البرهان الهندسي، ككل تُعزى إلى 
 كما تم حساب قيمة معامل حجم األثر كالتالي:

المجموعتين  في Effect sizeنتائج حساب قيمة معامل حجم األثر   (8) جدول
 التجريبية األولى، والضابطة في التطبيق البعدي لختبار مهارات البرهان الهندسي

 الرتبة م األثرحج المحسوبة Z قيمة حجم العينة المهارة

 0,77 5,218 46 الدرجة الكلية لالختبار

ويتضح من الجدول أن حجم تأثير المتغير المستقل التجريبي )دمج التقنية في تدريس 
"( في المتغير التابع الخاص بالتطبيق Van Hieleالهندسة، وفق خطوات نموذج )فان هيل( "

ي المجموعتين التجريبية األولى والضابطة البعدي، الختبار مهارات البرهان الهندسي، ككل ف
( من التباين الكلي الحاصل في التطبيق البعدي الختبار البرهان ٪77(، بمعنى: أن  )0,77بلغ )

الهندسي ككل للمجموعتين التجريبية والضابطة، يرجع إلى تطبيق المتغير المستقل التجريبي، 
 وبناًء على ما سبق تم قبول الفرض.

ا عن الفرض  اآلخر: ام 
( بددين متوسددطي درجددات α≤  0,05يوجددد فددرق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى ) -2

طالبات المجموعتين التجريبية األولى وطالبات المجموعة التجريبية الثانية، في التطبيق 
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ما البعدي الختبار البرهان الهندسي، لصالح المجموعة التجريبية األولى.، فقد تم حساب 
 : يلي

 للعينات المستقلة ودللته اإلحصائية Mann-Whitneyاختبار مان وتني قيمة  (9) جدول
للفروق بين متوسطات المجموعتين التجريبية األولى، والثانية في التطبيق البعدي لختبار 

 مهارات البرهان الهندسي

 العدد المجموعات المهارة
 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 (z) قيمة
 مستوى
 الدللة

 الدرجة الكلية لالختبار
 693,00 30,13 10,17 25,54 23  التجريبية األولى

-3,351 0,001 
 388,00 16,87 7,52 14,51 23 التجريبية الثانية

(، بين 0,01ويتضح من الجدول وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
تجريبية األولى والثانية، في التطبيق البعدي الختبار متوسطات درجات طالبات المجموعتين ال

مهارات البرهان الهندسي، ككل تُعزى إلى مجموعة الدراسة التجريبية األولى، وبناًء على ما 
 سبق تم قبول الفرض.

ثم تم حساب نسبة الكسب لبالك في كل  من المجموعتين التجريبية األولى والتجريبية الثانية 
 كما يلي:

في كّل من المجموعتين  Black)نتائج حساب نسبة الكسب المعدل لبالك ) (١0) جدول
 التجريبية األولى والثانية

 التطبيق المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النهاية العظمى 
 لالختبار

 معدل الكسب لبالك

 التجريبية األولى
 2,16 4,19 القبلي

40 1,34 
 10,17 25,54 البعدي

 ريبية الثانيةالتج
 2,10 3,73 القبلي

40 0,75 
 7,52 14,51 البعدي

يتضح من نتائج الجدول أن نسبة الكسب المعددل لدبالك فدي المجموعدة التجريبيدة األولدى، 
كانت أكبر من نسبة الكسب المعدل لبالك في المجموعة التجريبية الثانية، وأيًضا أكبر من القيمة 

( حتددى تُعددد  فاعليددة الطريقددة 1,2أن النسددبة يجددب أال تقددل عددن ) (Black(، إذ يددرى بددالك )1,2)
 مقبولة. 

مما يدل  على أن التعلم في المجموعة التجريبية األولى، كان أكثر إتقانًا منه في المجموعة 
التجريبيدة الثانيدة، وعلدى ذلدك يمكدن الحكدم بدأن البرندامج التدريسدي القدائم علدى دمدج التقنيدة مددع 

أسهم بالفعل في تنمية مهارات البرهان الهندسدي، لددى طالبدات " Van Hiele( "نموذج )فان هيل
الصف األول المتوسط، حيث أن دمج التقنية مع خطـــوات النمدوذج التدريســدـي لـدـ )فدان هيدل( 

"Van Hiele.كان له تأثيره الواضح على طالبات المجموعة التجريبية األولى " 

 تفسير النتائج:
ابقة، فإنه يمكن تفسير تفوق طالبات المجموعة التجريبية الثانية على في ضوء النتائج الس

 :ما يلي"( قد أتاح Van Hieleطالبات المجموعة الضابطة بأن نموذج )فان هيل"
أن يكون ترتيب المحتوى وطريقة عرضه يتوافق مع تتابع التفكير الهندسي للطالبات، حيث  -

رج من السهل إلى الصعب ومن المحسوس إلى المجرد، وف ر التسلسل المنطقي للمعلومات، والتد  
مما جعل عملية التعل م نابعة من الطالبات، كما جعل أجزاء الدرس مترابطة منطقيًا، والمفاهيم 
الهندسية مترابطة وظيفيًا، بصورة جعلتها أكثر وضوًحا واستيعابًا مما ساهم في ترتيب أفكار 

 الطالبات، وفي مدى استيعابهن.
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هتمام بالتمهيد للدرس، وبمراجعة المفاهيم والمعلومات، واسترجاع الخبرات التي سبق اال -
للطالبة دراستها، باعتبارها متطلبات قبلية، وفي ذلك مراعاة للتتابع والهرمية، وهذا بدوره دفع 
المعلمة إلى استخدام لغة تتناسب ومستوى تفكير الطالبات، وتضمن لهن تبسيط المعلومات 

 ، بما يؤدي إلى الفهم.وتسهيلها
ممارسة أنواع مختلفة من االكتشاف؛ سواء أكان اكتشاف بدرجة عالية، أو متوسطة، أو  -

منخفضة من التوجيه، حيث أن استخدام التوجيهات، ولفت انتباه الطالبات إلى المعلومات التي 
ن فاعلية الطالبات، يُرَغب منهن اكتشافها، مع وجود التعزيز المستمر والتغذية الراجعة، زاد م

ودفعهن إلى بذل المزيد من النشاط، والجهد والمشاركة في الدرس، إضافة إلى أن ممارسة 
ضهن إلى  الطالبات لحل  األنشطة التدريبية المتعددة اقتضت منهن االنتباه والتركيز، وعر 

اج، اكتساب المفاهيم والعالقات، خاصة عند استخدام طرق مثل حل  المشكالت، واالستنت
 والمناقشة.

استخدام لغة الحوار، والنقاش واألسئلة المفتوحة مع الطالبات، والعمل التعاوني الثنائي،  -
والجماعي إضافة إلى العمل الفردي، مع استخدام الوسائل التعليمية الحسي ة مع الطالبات قبل أن 

تبقاء أثر التعلم، وبقاء يكتشفن، وهذه الوسائل تُعد  من المعالجات اليدوية التي تساهم على اس
 المعلومات في الذاكرة بشكل أطول.

كما يمكن تفسير تفوق نتائج طالبات المجموعة التجريبية األولى على نتائج طالبات 
المجموعة التجريبية الثانية والضابطة ذلك بأنه إضافة إلى مميزات تطبيق نموذج )فان 

 :ما يليلتدريسي قد أتاح "(، فإن دمج التقنية مع النموذج اVan Hieleهيل"
تقديم المعلومات للطالبة بطريقة جذابة يتوافر فيها اإلرشاد والتوجيهات المعينة على اإلنجاز،  -

حيث يمكن للطالبة من خالله مراجعة أي  جزء من الدرس كاألمثلة والمفاهيم، باإلضافة إلى 
 لوماتها.إعادة تكرار حل  أي نشاط ترغب الطالبة بواسطته التأكد من مع

تقد يم التغذية الراجعة والفورية بالصوت والصورة بعد استجابات الطالبة المختلفة لألنشطة  -
التدريبية، من خالل تدعيم إجاباتها الصحيحة ومعالجة األخطاء التي تقع فيها، مما ساعد على 

 تعديل مسارها نحو تحقيق الهدف.
عل م الطالبة، مما زاد من فرص التأمل والربط توفير نوع من المتعة والتشويق إلى عملية ت -

والتبرير والتحليل والتفسير لديها، إضافة إلى إثارة حماس طالبات المجموعات التعاونية للتفكير 
والحماس والتحدي بينهن، حيث تختار كل مجموعة إجابة وتبرر الختيارها، ومن ثم تُعرض 

جابة الصحيحة، ويتم مكافأة المجموعة أو اإلجابة من خالل التطبيق اإللكتروني لمعرفة اإل
 المجموعات ذات اإلجابة الصحيحة، وهذا التحدي كان محفًزا لهن.

قياس عملية التعلم، وذلك من خالل وجود عداد المحاوالت غير الصحيحة التي قامت بها  -
ذا العداد الطالبة في حل  أسئلة الواجب المنزلي، قبل وصولها إلى اإلجابة الصحيحة مع ظهور ه

م( على اتفاق التربويين بأن 2016أيًضا في صفحة المعلمة إلكترونيًا، حيث يؤكد التميمي )
التعل م عملية عقلية يُستدل عليها من آثارها، أي مما يطرأ على سلوك الطالبة من تغير يحدث 
 نتيجة ما تقوم به من نشاط، وتدريب وخبرات، ومن المعايير المستخدمة في قياس تعل م
ف، واالسترجاع، لكن هناك معايير أخرى تُستخدم أيًضا  الرياضيات: الزمن، والدقة، والتعر 
لقياس عملية التعل م، مثل عدد المحاوالت التي تقوم بها الطالبة للوصول إلى حل  المشكلة، أو 
ه نسبة المحاوالت الصحيحة التي تقوم بها الطالبة إلى المحاوالت غير الصحيحة. وهذا ما وفر  

 التطبيق اإللكتروني من خالل وجود عداد المحاوالت غير الصحيحة.
ممارسة استراتيجية التعل م لإلتقان، حيث يمكن للطالبة تكرار حل  جميع األنشطة التدريبية،  -

وأوراق العمل متى شاءت؛ مما جعل مستويات الطالبات متقاربة، على الرغم من وجود فروق 
أن كل طالبة اليمكنها االنتقال للدرس التالي إال  بعد إنجاز حل  أسئلة  فردية بينهن، باإلضافة إلى

الواجب المنزلي للدرس السابق، وذلك لضمان استيعابها له، وتمك نها من مهاراته، وكذلك 
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لضمان وجود خبرات سابقة، وتعل م تراكمي يمكن االستفادة منه وتوظيفه في الدروس الالحقة، 
 من شروط استراتيجية التعل م لإلتقان.وهذه المواصفات تُعدُّ 

 
 توصيات الدراسة

ضرورة استثمار التقنية وتطبيقاتها المتنوعة في تدريس مجاالت الرياضيات بشكل عام،  -
 والهندسة بشكل خاص.

بناء محتوى دروس الهندسة في مقررات الرياضيات لجميع صفوف التعليم العام وفق نموذج  -
 ".Van Hiele)فان هيل( "

" من خالل تدريبهم عليه، وحثهم Van Hieleتعريف معلمي الرياضيات بنموذج )فان هيل( "-
على تطبيقه في دروس الهندسة ومتابعتهم في ذلك، وقياس أثر التدريب على الطالب 

 والطالبات.
إعادة النظر في البرامج المقدمة إلعداد معلمي ومعلمات الرياضيات فيما يرتبط بالنماذج  -

 " وتطبيقاته.Van Hieleريسية المختصة بمجاالت الرياضيات، كنموذج )فان هيل( "التد

 المراجع
  :المراجع العربية-أول

يوليو(.فعالية استخدام استراتيجية التعليم التعاوني في تنمية مهارة حل   -م2006أبوستة، فلاير عبده. )
المؤتمر العلمي ة، ورقة عمل مقدمة إلى المسائل الهندسية غير النمطية لدى طالب المرحلة اإلعدادي

الخامس للجمعية المصرية لتربويات الرياضيات " التغيرات العالمية والتربوية وتعليم 
- 519م، 2006يوليو،  21-20، نادي أعضاء هيئة التدريس، جامعة بنها، مصر، الرياضيات"

644. 
. عمان: دار ج الرياضيات المدرسيةتضمين التفكير الرياضي في برامم(. 2008بدوي، رمضان مسعد. )

 الفكر.
. عمان: مركز الكتاب تعليم الرياضيات ومناهجها لمعلم الصفّ م(. 2016التميمي، جاسم محمد. )

 األكاديمي.
التعلم المزيج وضمان الجودة في التدريس م(. 2014الجبر، سعد محمد، والعرنوسي، ضياء عوي د. )

 .171-152(، 17جامعة بابل، ع)-لتربية األساسيةمجلة كلية االجامعي )دراسة نظرية(، 
اكتوبر(. أخطاء تالميذ المرحلة االبتدائية  -م 2012الحربي، طالل؛ والباز، عادل؛ والخطيب، محمد. )
 – التقنيةالمؤتمر السابع لتعليم العلوم والرياضيات وفي المفاهيم الهندسية ومدى وعي معلميهم بها. 

 م.2012اكتوبر، 7-4، عمان، مسقط -جامعة السلطان قابوس
م(. تقويم محتوى كتب الرياضيات للمرحلة األساسية العُليا في ضوء 2007الخزندار، نائلة بنت نعيم. )

 .166 – 148(، 161) 36قطر،مجلة التربية، مهارات التفكير البصري، 
. المملكة العاشرة األهداف والسياسات لخطة التنميةم(. 2019-م2015الخطة التنموية العاشرة للملكة )

 العربية السعودية.
هـ(. التعلم المدمج المتمركز حول المشكلة وأثره على تنمية مهارات الحل  1435الدوسري، نوف عرار. )

اإلبداعي للمشكالت الرياضية واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالبات المرحلة المتوسطة بالسعودية. 
 ت العليا، جامعة الخليج العربي، مملكة البحرين.رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسا

م(. أثر أنموذج )فان هيل( للتفكير الهندسي في تحصيل طالب الصف األول 2014الزبيدي، أحمد محمد. )
 .166 – 137(، 26، العراق، ع )مجلة دراسات تربويةمتوسط. 

 الم الكتب.. القاهرة: عالتدريس نماذجه ومهارتهم(.2009زيتون، كمال عبدالحميد. )
في  9ـــ  7م(. مدى اتساق محتوى الهندسة في كتب الرياضيات للصفوف 2003سعيد، ردمان محمد. )

مجلة العلوم التربوية الجمهورية اليمنية مع األسس التعليمية لنظرية )فان هيل( للتفكير الهندسي. 
 .185 -165(، 3) 8ـــ البحرين،  والنفسية
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وصيات المؤتمر العلمي الخامس ــــ التغيرات العالمية والتربوية تم(. 2005السعيد، رضا مسعد. )
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الخاصة بتقنية المعلومات في   NCTMمستوى تضمين المعايير الدولية
 قررات الرياضيات للمرحلة األساسية في الجمهورية اليمنيةم

 الحسن            بن عبدالرحمن د.رياضأ. حمد الدروانيبن أ بكيلأ.
 جامعة الملك سعود

 

 ص:ستخلالم
هدف هذا البحث إلى استقصاء مستوى تضمين كتب الرياضيات للمرحلة األساسية في      

 NCTMية للمجلس القومي األمريكي لمعلمي الرياضيات الجمهورية اليمنية للمعايير الدول
الخاصة بتقنية المعلومات، وإعداد قائمة معايير خاصة بتقنية المعلومات، تكون مجتمع الدراسة 

وتألفت العينة من مجتمع الدراسة كامالً،  2014( للعام 9-1من كتب المرحلة األساسية من )
للتحليل ثم التحقق من صدقها وثباتها، وقد بلغ معامل  ولإلجابة عن تساؤالت البحث تم بناء أداة

، وبعد إجراء عملية التحليل أظهرت نتائج البحث أن %94الثبات باستخدام معادلة "هولستي" 
( في %0.23 - % 0معايير التقنية تكاد تكون شبه منعدمة إذ تراوحت نسبة توافرها بين ) 

لكل من كتاب الصف   %0دها منعدمة تماما مقررات الرياضيات للمرحلة األساسية، كما نج
األول والخامس والسادس والسابع، وهذه النتائج في مجملها تشير إلى خلل واضح في مناهج 
الرياضيات للمرحلة األساسية في الجمهورية اليمنية، وقد أوصى البحث بضرورة مراعاة التقنية 

ى المناهج بأهمية التقنية في مناهج وتضمينها عند بناء كتب الرياضيات و إشعار القائمين عل
 الرياضيات المدرسية وإجراء دراسات مماثلة.

  
مقررات الرياضيات للمرحلة   ،الخاصة بتقنية المعلومات  NCTMمعايير الكلمات المفتاحية :     

  األساسية. 
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The level of inclusion of international standards of the 
National Standards NCTM for information technology in 

mathematics courses for the basic stage in the Republic of 
Yemen to 

Bakil Ahmed Aldarawani    Prof.Riyadh Alhassan 

King Saud Universtiy 
 

Abstract 
:The goal of current research to investigate the extent of included math 

books basic stage in the Republic of Yemen to international standards of the 
National Council of American mathematics teachers NCTM own information 
technology, and prepare a list of private information technology standards, the 
population of the study of the books of the basic stage of the (1-9) for 2014 
consisted sample of the study population fully, and to answer research 
questions have been building tool for analysis and verification of the validity 
and reliability, reaching reliability coefficient using the equation "Holsta" 94٪ 
and after a process of analysis results showed that the technical standards 
are almost almost non-existent, where the proportion of availability between 
ranged ( 0٪ - 0.23٪) in mathematics basic stage decisions, as we find non-
existent altogether 0٪ for each of the book first, fifth, sixth and seventh grade, 
and these results as a whole indicate a clear imbalance in the mathematics 
curriculum for basic stage in the Republic of Yemen, it has recommended 
Find the need to take into account technical and it included when building 
math books and notice based on the importance of technical curriculum in 
school mathematics curriculum and conduct similar studies.                                                                                                                         

  
Keywords: * NCTM standards for information technology.        * Math 
books basic stage. 
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 مقدمةال

 
عديدد لقد أصبح استخدام تقنية المعلومات إحدى الضروريات في التعليم؛ وذلك استجابة لل     

المتعددة، مما يؤدي  التقنيةمن صيحات التطوير من خالل االستفادة من مزايا الحاسوب ووسائط 
إلى بناء اإلنسان القادر على مواجهة مشكالت العصر بأساليب العصر، خصوصداً وأن تحصديل 
المعرفدة واكتسدابها وتخصدديص الجدزء األكبدر مددن الوقدت لتلقينهدا وحفظهددا واسدترجاعها لدم يعددد 

با تربوياً عصرياً، وبذلك أصبحت المشكلة التي تواجهها النظم التربوية هي مساعدة المتعلم أسلو
على اكتساب مهارات التفكير وتعليمهم كيف يبتكرون لكي يواكبوا عصدرهم وهدذا مدا تسدهم فيده 

 (. 2004الحواسيب )عبيد، تقنية
مية، حيث تنبع أهميته من وللكتاب المدرسي في عمليتي التعليم والتعلم دور بالغ األه     

كونه الوسيلة الرئيسية التي تترجم المنهاج إلى واقع ملموس، كما يمثل الكتاب المدرسي العامل 
المشترك بين جميع الطالب والمعلمين على اختالف بيئاتهم ومستوياتهم. وهناك توجهات في 

التوجهات تتمثل في  مسار االهتمام بالكتاب المدرسي وتحديث مناهج الرياضيات، وإحدى هذه
استثمار التقدم التكنولوجي المتمثل في استخدام تقنية المعلومات، وتزخر األدبيات التربوية 
المعاصرة بالدور الذي يمكن أن تلعبه التقنية في تعليم وتعلم الرياضيات وهذا ما تؤكده مبادئ 

ي لتعليم وتعلم ومعايير تعليم وتعلم الرياضيات الذي أصدرها المجلس القومي األمريك
 National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)الرياضيات 

(Belbase, 2015،2007؛ ابو زينة.) 
تشير هذه المبادئ والمعايير إلى أن دور تقنية المعلومات فدي إثدراء منداهج الرياضديات       

وال سدديما مددع تددوافر وخاصددة فيمددا يتعلددق بمحتددوى الرياضدديات وطرائددق التعلدديم والددتعلم كبيددر، 
برمجيات للحاسوب، مما يؤدي بدوره إلى تعليم أفضل ينمدي قددرة الطالدب علدى حدل المشدكالت 
والتطبيقات الرياضية، ومن ثم فإن معايير تعليم وتعلم الرياضيات في هذا الصدد تجمع علدى أن 

 يتمكن الطالب من: 
زميات وإنشاءات الحاسبات والحواسيب في إجراء عمليات وخوار تقنيةاستخدام  -1

هندسية وتمثيالت بيانية ومعالجات رياضية بمدا يعطيده فسدحة مدن الوقدت ألن يهدتم بدالتفكير 
 واالبتكار وإعمال العقل وتنمية مهارات حل المشكالت والقدرات اإلبداعية.

ليسددت بديلددة للحدددس والفهدم كمددا أنهددا عامددل مسداعد علددى الددتعلم الددذاتي  التقنيدةإدراك أن  -2 
 (.2004المدرسي الذي يقوده المعلم )عبيد،والتعلم 
كما يؤكد المجلس القومي األمريكي لمعلمي الرياضيات من خالل مبدأ التقنية على       

ضرورة االستفادة من التقنيات المتوفرة في تعليم وتعلم الرياضيات وينطلق المجلس في هذا من 
فكار والمفاهيم الرياضية وتيسر لهم أن التقنيات تعزز وتتيح الفرصة للطلبة للتركيز على األ

    2003(.كما تشير عدة دراسات )باصالح، NCTM,2000عملية حل المشكالت )
Guven&Kosa,2008; Jones,2001; Oldknow,2008 إلى أن استخدام التقنية في ،)

 تعليم وتعلم الرياضيات يعزز دور المتعلم وفاعليته.
بتحليل كتب الرياضيات في ضوء المعايير العالمية وقد اهتمت العديد من الدراسات       

(NCTM (   )2014Erbilgin,  ،؛  2012؛سليمان ، 2014؛ الزعبي والعبيدان
(، إال أن هذه الدراسات، وغيرها من الدراسات  2011؛ جبر وفوارعة،  2011عبداللطيف،

ت وأوصت في مجملها التي اهتمت بتحليل محتوى الرياضيات، لم تتطرق لمعايير تقنية المعلوما
 (.   (NCTMللتطرق لتحليل كتب الرياضيات في مجاالت أخرى للمعايير الدولية 
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 مشكلة الدراسة
التعليمية إحدى المواضيع الهامدة التدي تطدرح كثيدراً فدي أوسداط التعلديم اليدوم،  التقنيةتعد      

ة، فقدد اسدتطاعت أن تدوفر بأن الحواسيب سوف تغير التعليم بصورة جذري التقنيةويعتقد أنصار 
وسدائل وأدوات لتطدوير أسداليب التعلديم والدتعلم، كمدا أسدهمت فدي إيجداد أسداليب تربويدة مبتكدرة 
ومتجددددة مددن شددأنها أن تددوفر العوامددل التربويددة الفاعلددة مددن أجددل تطددوير وتحسددين نددواتج الددتعلم 

عامددة ومنهدداج  (. وإذا كددان المطلددوب هددو تطددوير مناهجنددا التعليميددة بصددورة 2004)عيددادات، 
الرياضيات بصورة خاصة وتحديث تعليمها وليس تعليماً للرياضيات الحديثة فحسب، فيجب عند 

الحديثددة وبمددا يثددري العمليددة التعليميددة وفددي هددذا  التقنيددةتطددوير الكتدداب المدرسددي األخددذ بددأدوات 
ت ( لتعلديم وتعلدم الرياضدياNCTM, 2000الصدد توصي معايير المجلدس القدومي األمريكدي )

باستخدام تقنية المعلومات في إجراء إنشاءات هندسية وتمثيالت بيانية ومعالجات رياضية وذلدك 
 (.2004كأحد أوجه تطوير الرياضيات المدرسية )عبيد، 

تدنص أن التقنيدة أساسدية فدي    NCTM( فإن معدايير (Bowes, 2012ووفقاً  لبووز      
اعد على تحسدين تعلدم الطدالب، كمدا أنده ووفدق تعليم الرياضيات وأنها تؤثر في الرياضيات وتس

للمعددايير يتلقددى الطددالب نمدداذج بصددرية للجبددر وإحدددى طددرق تنفيددذ ذلددك هددو الحاسددبة الراسددمة 
Graphing Calculator  وهدددذا يشدددمل دراسدددة سدددلوك كثيدددرات الحددددود والددددوال اآلسدددية

  Fitting Carveوالدورية، ومع اسدتخدام البرمجيدات فدي معالجدة الرسدوم وتوفيدق المنحنيدات
فإنه يمكن للتالميذ أن يحلوا عددا كبيرا من الظواهر الواقعية، وتكوين الحس الرياضدي للمفداهيم 

 مما يساعدهم على سرعة تعلمها. 
هذا وقد تطرقت عدة دراسات لتحليل كتب الرياضيات في ضوء المعايير العالمية         
NCTM) ،؛ 2012؛ سليمان،2013ي، ؛ حسانين، الشهر2014( )الزعبي والعبيدان
(، إال أن هذه الدراسات وغيرها من الدراسات التي 2011؛ جبر وفوارعة، 2011عبداللطيف،

اهتمت بتحليل محتوى الرياضيات لم تتطرق لمعايير تقنية المعلومات وأوصت في مجملها 
 (.  (NCTMللتطرق لتحليل كتب الرياضيات في مجاالت أخرى للمعايير الدولية 

اً على ما سدبق ومدن خدالل عمدل أحدد البداحثين فدي مجدال تعلديم الرياضديات لمدس أن وتأسيس
هندداك قصددوراً فددي اسددتخدام وتوظيددف تقنيددة المعلومددات فددي مقددررات الرياضدديات األمددر الددذي 
استدعى تقييم كتب الرياضيات لمرحلة التعليم األساسي في ضدوء معدايير مبددأ تقنيدة المعلومدات 

، إذ تددتلخص NCTMس القددومي األمريكددي لمعلمددي الرياضدديات والتددي طرحددت مددن قبددل المجلدد
مشدكلة هددذا البحدث فددي التعدرف علددى مسدتوى تضددمين كتدب الرياضدديات للمرحلدة األساسددية فددي 

 ( الخاصة بتقنية المعلومات؟NCTMالجمهورية اليمنية للمعايير العالمية )

 أهمية الدراسة
 تتلخص أهمية البحث في الجوانب التالية:

نظار مخططي ومطوري مناهج الرياضيات للمرحلة األساسية إلى قد توجه أ  -1
 .NCTMجوانب القوة والضعف في محتوى كتب الرياضيات في ضوء المعايير العالمية 

ت -2
التي تدعو إلى التحليل والتقويم المستمر للمناهج بهدف أتي استجابة للنداءات والتوصيات 

 تطويرها.
وتطويرها بقائمة معايير عالمية من أجل قد تزود القائمين على تخطيط المناهج  -3

 مراعاتها عند بناء المناهج وتطويرها وتأليف الكتب المدرسية.
تثري المكتبة العربية بمزيد من البحوث حول تحليل الكتب المدرسية في ضوء  -4

  المعايير العالمية.
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 أهداف الدراسة
الخاصة  NCTMالمية هذا البحث إلى الكشف عن مستوى توافر المعايير الع هدف     

قديم توصيات بتقنية المعلومات في كتب الرياضيات للمرحلة األساسية في الجمهورية اليمنية، وت
 ومقترحات لالستفادة منها في ضوء نتائج هذه الدراسة.

  أسئلة الدراسة
 تتلخص الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:

األساسية في الجمهورية اليمنية للمعايير تضمين كتب الرياضيات للمرحلة ما مستوى 
 ( الخاصة بتقنية المعلومات؟NCTMالعالمية )

 حدود الدراسة
 تلتزم الدراسة بالحدود التالية:

كتب الرياضيات للمرحلة األساسية من الصف األول إلى الصف التاسع )بجزئيه األول -1
 والثاني( في الجمهورية اليمنية.

( الخاصة بتقنية  NCTM,2000)ألمريكي لمعلمي الرياضيات معايير المجلس القومي ا-2
 .المعلومات

 م.2014لمرحلة األساسية وهي طبعة تمت الدراسة على آخر طبعة لكتب رياضيات ا-3

 مصطلحات الدراسة
 المعيار 

(: بأنه ما ينبغي أن يعرفه التالميذ، وما يمكن أن يقوم بأدائه من 2004يعرفه وليم عبيد)
قلية والعملية، وما يكتسبه من قيم وسلوكيات، والعبارات التي تحمل المعايير تصاغ المهارات الع

 بحيث تصف مهارة أو قدرة أو هدفا عاما أو توصية.
 ( الخاصة بتقنية المعلوماتNCTMمعايير)

مجموعة من المبادئ والمعايير قام بإعدادها المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في  
مريكية، وتمثلت بالمسارات التي تسعى إلى تطوير تدرس الرياضيات، بما الواليات المتحدة األ

يكفل ضمان تحقيق أهداف تدريس الرياضيات، والتوقعات المرجوة للتالميذ باإلضافة إلى 
توظيف التقنية التي توسع وتعمق فهم الرياضيات بشكل أفضل وقد تمثلت في هذه الدراسة 

 (.2014الزعبي و العبيدان،(2000( لعام NCTMبمعايير المجلس القومي األمريكي )
ويعرفها الباحثان إجرائيا: قائمة تضم مجموعة المعايير التي وضعها المجلس القومي 

 األمريكي لمعلمي الرياضيات الخاصة بتقنية المعلومات. 
 مقررات الرياضيات للمرحلة األساسية:

يم األساسي في الجمهورية هي جميع كتب الرياضيات المقررة على تالميذ مرحلة التعل
 م.2014 اليمنية وتبدأ من الصف األول األساسي وتنتهي بالصف التاسع أساسي، طبعة العام

 اإلطار النظري
تمثل تقنية المعلومات أهمية خاصة في تطوير التعليم وذلك لعدة اعتبارات قد يكون      

قد حدث ما يسمى بثورة أهمها تقدم وسائل االتصال متمثلة في أجهزة وبرامج متطورة و
والتي يصفها الخبراء بإن نتائجها وأثارها قد تشبه لحد كبير نتائج الثورة  –االتصاالت 

الصناعية في بداية القرن العشرين. وهذا ما ينبه القائمين على أمور التعليم إلى ضرورة اإلفادة 
ووضع استراتيجيات من منتجات هذه الثورة وتوظيفها في مجاالت تطوير التعليم بشكل عام 

التعليم  تقنيةوحلول لبعض المشكالت التي قد تعوق العملية التعليمية وأهدافها. ويهتم مجال 
بتوظيف األدوات والوسائل في العملية التعليمية مثل تطوير صناعة البرمجيات وتوسيع نطاق 

ونية استخدامها والعمل على تسهيل الحصول على المعلومة من خالل الوسائل االلكتر
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Electronic Media التي زاد انتشارها وشيوعها بشكل كبير وتطورت سريعا في اآلونة ،
 (2014األخيرة. )شحاته، 

 Computer and teaching ofالحاسوب وتعليم وتعلم الرياضيات  
mathematics 

إذا كان المطلوب هو تعليم حديث للرياضيات وليس تعليمداً للرياضديات الحديثدة فحسدب،      
الحديثدة متمثلدة فدي  التقنيدةفيجب عند تطوير أساليب واستراتيجيات التعليم والتعلم األخذ بأدوات 

الحاسوب كوسيط تعليمي يثري العملية التعليمية، إن دور الحاسوب في إثراء مناهج الرياضيات 
ب وخصوصا فيما يتعلق بطرائق التعليم والتعلم كبير جداً خصوصاً مع توافر برمجيدات للحاسدو

مما يؤدي بدوره إلى تعليم أفضل وتنمية قدرة الطالب على حل المشكالت والتطبيقات الرياضية. 
 (2007) أبو زينة، 

ومن ثم فإنه يمكن القول بأن معدايير تعلديم وتعلدم الرياضديات فدي هدذا الصددد تجمدع علدى أن 
 يتمكن الطالب من: 

ت وخوارزميات وإنشاءات هندسية الحاسبات والحواسيب في  إجراء عمليا تقنيةاستخدام  -1
وتمثديالت بيانيدة ومعالجددات رياضدية بمددا يعطيده فسدحة مددن الوقدت ألن يهددتم بدالتفكير واالبتكددار 

 وإعمال العقل وتنمية مهارات حل المشكالت والقدرات اإلبداعية.
ليسددت بديلدة للحدددس والفهدم كمددا أنهددا عامدل مسدداعد قدوي للددتعلم الددذاتي  التقنيدةإدراك أن  -2 
 (.2004التعلم المدرسي الذي يقوده المعلم)عبيد، و

ومع توافر الحاسوب خدارج وداخدل المدرسدة أصدبح لزامداً االسدتفادة مدن هدذه األداة فدي      
تعليم وتعلم الرياضيات فمن خالله يمكن عرض وشرح المفاهيم كما يمكنه تقدديم دروس معمليدة 

ام الدورانيدة واألشدكال الهندسدية ثالثيدة عن طريق المحاكاة، ويمكنه عرض كيفيدة تكدوين األجسد
 (.2000األبعاد والتي يتعذر عرضها ورسمها باستخدام الورقة والقلم)عبيد والمفتي، 

 عالقة التقنية بتعليم العلوم والرياضيات
هناك تكامل وترابط بدين العلدم والتقنيدة فدي المنداهج التعليميدة وخاصدة مدنهج الرياضديات     

 Meaningfulروريا ليسداعد فددي تقددديم خبدرات تعليميددة ذات معندى وهدذا التكامددل أصدبح ضدد
Learning experience  كمددا يشددجع التالميددذ علددى اسددتخدام اسددتراتيجيات حددل المشددكالت

وكدذلك تقددير التالميدذ لطبيعدة أهدداف العلدم  التقنيدةوبناء فهدم جديدد لعمليدات التصدميم والمفداهيم 
 التقنيددةكسددابهم معرفددة بالطريقددة التددي يعمددل بهددا العلددم ووالعالقددة التددي تددربط بينهمددا وإ التقنيددةو

وتطبيق االكتشافات الجديدة كما يعمل على إلمام التالميذ بالمبادئ العامة لمجاالت علمية مختارة 
والددى تنميددة قدددرة التالميددذ علددى تحددديث المعرفددة العلميددة واكتسددابهم معرفددة علميددة جديدددة فددي 

 (2012المستقبل. )السايح و يوسف، 
وفي إطار الرؤى المستقبلية لمناهج الرياضيات والتقنية نجدد أن التقنيدة تسدبق العلدم وأن      
في اغلب  التقنيةالمحلية جزء من الثقافة القومية ومع أن تدريس العلوم والرياضيات سبق  التقنية

والتعدرف البلدان إال أن التالميدذ بحاجدة إلدى كيفيدة إصدالح اآلالت واألجهدزة والدى التعامدل مهدا 
على آفاق مسدتقبلية السدتخدام التقنيدة الحديثدة أكثدر مدن حاجداتهم إلدى معلومدات رياضدية مجدردة 
فالثقافة المعاصرة هي ثقافة تكنولوجية وأن على التعليم أن يعكس هذه الحقيقة ومن األمور التدي 

ت للعلدم تستحق اهتماما خاصا في برامج تعليم العلوم والرياضيات وتجديدها في ضدوء التطدورا
 .التقنيةو

 التقنيةالجهود العالمية المعاصرة في مجال العلوم والرياضيات و
في ضوء االهتمامات العالمية لبرامج العلوم والرياضيات جاءت العديد من المشاريع العالمية 

 في التعليم العام ومن هذه المشاريع: التقنيةالتي تؤكد على ربط العلم ب

  Science for all Americansمريكيين: العلم لكل األ 2061مشروع  -

 Technology Association for allلكدل األمدريكيين:  التقنيدةمشدروع  -
Americans  
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مشددروع المجلددس القددومي األمريكددي لمعلمددي الرياضدديات. )السددايح ويوسددف،  -
2012) 

 (:NCTM,2000معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات ) 
مدام بتقنيدة المعلومدات، فأصدبحت مدادة حيدة ومركدز جدذب برز في القدرن الماضدي االهت    

للطلبة، فالطالب مدن خاللده يعمدل ويلعدب أثنداء تعلمده، وبلدغ هدذا االهتمدام أوجده عنددما أوصدى 
 National Council of Teachers) المجلس القومي لمعلمدي الرياضديات األمريكدي 

of Mathematics) زيددادة التركيددز علددى إلددى ضددرورة  2000، فددي مددؤتمره المنعقددد سددنة
االسدتفادة مدن تقنيدة المعلومدات فدي جميدع المسدتويات، واعتبارهدا مدن أبدرز معدايير عقدد القددرن 
العشددرين والواحددد والعشددرين، ذلددك أن التقنيددة وتعلددم الرياضدديات أمددران مرتبطددان ببيئددة الفددرد 

مدا يشدير إلدى وحياته اليومية، عالوة على ارتباطهما الوثيق بمواضيع حياتيدة وعلميدة أخدرى، م
حيث أصدر هذا المجلس عام  .اهتمام أكبر بالتقنية وكيفية استثمارها في تعليم وتعلم الرياضيات

 م وثيقة تضمنت أربعة وخمسين معياًرا مقسمة إلى أربع فئات هي:1989
 فئة رياض األطفال إلى الصف الثاني. .1
 فئة الصف الثالث إلى الصف الخامس. .2
 لثامن.فئة الصف الخامس إلى الصف ا .3
 فئة الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر. .4
، NCTMم عددن 1995ثددم ظهددرت وثيقددة معددايير التقددويم للرياضدديات المدرسددية عددام      

 NCTMتوصي هذه الوثيقة بمنهاج يطور مقدرة الطالب في الرياضيات، وأخيرا صددرت عدن 
ير تختددزل معددايير م، هددذه المعدداي2000وثيقددة المبددادئ والمعددايير للرياضدديات المدرسددية عددام 

م وتنظمهددا وتصددنفها. والمبددادئ هددي عبددارات محددددة تعكددس القواعددد األساسددية لتعلدديم 1989
 الرياضيات ذات النوعية العالمية، وتشمل المبادئ الرئيسة التالية:

مبدأ المساواة: يتطلب التميز في الرياضيات مساواة وتوقعات عالية ودعدم قدوي  -
 لجميع الطالب.

لمنهاج يجدب أن يكدون متناسدقا ويركدز علدى الرياضديات المهمدة مبدأ المنهاج: ا -
 ومترابطا باتساق عبر الصفوف.

مبدأ التعلديم: التعلديم الفعدال للرياضديات يحتداج إلدى فهدم مدا يعرفده الطدالب ومدا  -
 يحتاجون تعلمه ثم تحديهم ودعمهم لتعلمه جيدا.

اء الفعدددال مبددددأ الدددتعلم: يجدددب أن يدددتعلم الطدددالب الرياضددديات مدددع الفهدددم والبنددد -
 للمعلومات الجديدة من الخبرة والمعلومات السابقة.

مبدأ التقدويم: يجدب أن يددعم التقدويم تعلدم الرياضديات المهمدة ويقددم المعلومدات  -
 المفيدة لكل من المعلم والطالب.

عنصرا أساسيا في تعلديم وتعلدم الرياضديات، فهدي تدؤثر  التقنية تعد  : التقنيةمبدأ  -
 في تعلم الرياضيات. 

أما المعايير فهي تصف الفهم والمعلومات والمهارات الرياضية التي يجدب أن يحصدل عليهدا 
 (2007الطالب من مرحلة ما قبل الروضة وحتى الصف الثاني عشر. )أبو زينة،

  NCTMسمات وثيقة 
الصادرة عن المجلس القومي األمريكي  NCTMمن أهم سمات الوثيقة المطورة لمعايير 

 : لمعلمي الرياضيات
إعطاء األهمية الستخدام التقنية في تعليم وتعلم الرياضيات حيث صيغت كمبدأ  -1

أساسي لتعليم وتعلم الرياضيات وأيضا كنتيجة منطقية لرغبة الدولة في إصالح حال التعليم 
وقد عكست المعايير رغبه التربويين في حاجة الطالب لتعليم أفضل ورغبة في تحسين 

 تعليم الرياضيات.
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رت المعايير إلى أهمية إعطاء فرصة للطالب في الرياضيات كل كما أشا -2
 بحسب رغبته وحاجاته.

 تهتم المعايير باالكتشاف والبحث واالستقصاء وحل المشكالت واالتصال. -3
أعطت المعايير للمناهج أساسا للتغيير والتحديث ونوع المقررات التي يجب  -4

 تقديمها للمتعلم.
لتدريس حتى يكون لها تأثير على عملية عملت المعايير على توصيف لطرق ا -5

التعلم المدرسي المرغوب وإحداثه في سلوك المتعلمين وأعطت دليال قويا على حدوث 
 تحسن حقيقي لقوة الرياضيات لدى الدارسين.

تؤكد المعايير على مسلمة هامة وضرورية لتعليم وتعلم الرياضيات المدرسية  -6
وزيادة الرغبة في التعلم وزيادة قدرته على صياغة وهي إثارة فكر المتعلم وتنمية قدراته 

العالقات وإدراكها وحل المشكالت وتوسيع مدركاته وفهمه للرياضيات وتربيته على تقدير 
 (2009.)كساب، التقنيةدور الرياضيات في النهوض بالعلم و

  NCTMتطوير مناهج الرياضيات ومعايير 
لذلك تسعى كثير من الدول، وخاصة حياة للرياضيات دور كبير في شتى مجاالت ال     

المتقدمة منها، إلى تطوير طرق ووسائل تدريس الرياضيات إدراكا منها ألهمية هذه المادة في 
، وال يخفى دور الواليات المتحدة التقنيةتنمية المجتمع والدخول في عالم المنافسة العلمية و
بإطالق القمر الصناعي  1957ت في عام األمريكية في تطوير العلوم والرياضيات منذ أن فوجئ

(، هذا الحدث الذي فجر 2003من قبل االتحاد السوفيتي )عبد السالم،  Sputnik"سبوتنيك" 
الصراع العلمي على المستوى العالمي وكان برهاناً حياً على قوة الرياضيات، وقد عزت أمريكا 

مدارسها وسارعت في تطوير  حينئذ هذا السبق الروسي لها إلى تخلف مناهج الرياضيات في
هذه المناهج، فظهر التقرير " أمة في خطر" وواكبه عدد من التقارير في مجال الرياضيات 

وقد تضمنت هذه  Everybody counts، وتالها تقرير  Agenda for Actionمثل: 
 التقارير إبراز دور اكبر للتقنية في تعليم وتعلم الرياضيات.

 في مناهج الرياضياتمجالت استخدام التقنية 
 تعليم المفاهيم -١
من المفاهيم التي يصعب توضيحها باستخدام السبورة التقليدية بشكل أكثر واقعيدة مفهدوم      

البعد الثالث، والمفاهيم المرتبطدة بالبعدد الثالدث مثدل: تخدالف المسدتقيمات والمسداقط فدي الفدراغ، 
رؤية األشكال من عددة جهدات مختلفدة، وهنا يمكن توظيف البرنامج من حيث استخدام الحركة و

 .األمر الذي يساهم في رؤية وإدراك األبعاد الثالثة
ا من صحة المبرهنات الرياضية والهندسية المتعلقة بالفراغ   -2  التحقق بصريا

 يمكن من خالل آلية عمل البرنامج التحقق بصرياً من صحة بعض المبرهنات الهندسية
 المثال يمكن التحقق بصرياً من صحة نص المبرهنة اآلتية: (. فعلى سبيل2008)العبادلة، 

 إذا اشترك مستويان في نقطة فإنهما يشتركان في مستقيم يمر بتلك النقطة.
 استكشاف األشكال واألنماط الرياضية وخواصها  -3
يمكن استكشاف األشكال الهندسية واألنماط الرياضية من خالل مجموعة من األنشطة  

ً في البرنامج وعندها يتعرف الطالب على هذه المعتمدة على  استخدام أشكال مبنية مسبقا
األشكال وخواصها بصرياً مع إمكانية إضافة خطوط أو نقاط أو تسمية األشكال)خصاونة و أبو 

 .(2009عراق، 

 سابقةالدراسات ال
فيما يلي سنتطرق لمجموعة من الدراسات التي تطرقت لتحليل كتب الرياضيات في ضوء 

 :  NCTMلمعايير العالميةا
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( بدراسة للكشف عن مستوى جودة كتب الرياضيات بفلسطين من 2007حيث قام )الديب،
حيث التوافر واألهمية في ضوء معايير المجلس القومي األمريكي لمعلمي الرياضيات وأظهرت 

ليات تم أي أن معيار األعداد والعم 70.31النتائج عن توافر معيار األعداد والعمليات بنسبة
 تناوله بشكل مستفيض بينما بقية المعايير كانت ضعيفة في التمثيل في كتاب الرياضيات.

( هدفت لتحديد مستوى جودة موضوعات الهندسة والقياس 2008بينما دراسة )كساب، 
( من مرحلة التعليم األساسي في فلسطين في 6 – 1المتضمنة في كتب الرياضيات للصفوف )

وقد أوضحت الدراسة أن درجة توافر المعايير تتراوح ما بين متوسطة ، NCTMضوء معايير 
 في بعض األحيان ومتدنية في غالب األحيان وان بعض المعايير لم تجد لها موقعاً يظهر.

الخاصة بالجبر في المرحلة  NCTM( التعرف على معايير2009وهدفت دراسة )هالل، 
مدى توافر هذه المعايير في كتب الرياضيات المتوسطة بالمملكة العربية السعودية وتحديد 

وأظهرت النتائج أن  NCTMووضع تصور مقترح للجبر بالمرحلة المتوسطة في ضوء معايير 
هناك موضوعات طرحت في محتوى مقرر المرحلة المتوسطة وهو يصلح للمرحلة االبتدائية 

 سطة. مثل النسبة والتناسب وان المعايير الخاصة بالجبر تتوفر بدرجة متو
( إلى تحديد مستوى جودة موضوعات الجبر المتضمنة  2011وهدفت دراسة )عبداللطيف، 

في كتب الرياضيات المدرسة للصفوف من السادس حتى الثاني عشر في ضوء معايير المجلس 
( الخاصة بموضوعات الجبر وأشارت النتائج الى افتقار  NCTMالقومي لمعلمي الرياضيات )

 ( للمعاير الخاصة بالجبر.12 – 6كب الرياضيات من )
( إلى استقصاء مدى توافق محتوى الهندسة في 2011كما هدفت دراسة )جبر وفوارعة،

وأظهرت النتائج أن محاور الهندسة   NCTMكتب الرياضيات للمرحلة األساسية مع معايير 
 كانت ضعيف جداً. 4-1المتضمنة في كتب الرياضيات 

معرفة درجة توافر المفاهيم الجبرية المنبثقة من معايير  ( إلى2011وتهدف دراسة )نصار،
NCTM  وأظهرت النتائج ان هناك قصور في درجة توافر  8-6في كتب المرحلة األساسية

 في كتب الرياضيات للمرحلة األساسية. NCTMالمفاهيم الجبرية الخاصة بمعايير 
لة الثانوية من خالل ( بإصالح مناهج المرح13Lagrage,J, 20بينما اهتمت دراسة ) 

مساهمة بيئات برمجية تفاعلية في محتوى الجبر والهندسة  وأوصت الدراسة إلى أهمية 
 ,Sautillan & at al)وتضمين المناهج للتقنية وفق للمعايير العالمية.  كما هدفت دراسة

تقنية في والدافع نحو استخدام ال التقنيةإلى دراسة اتجاهات الطالب نحو الرياضيات و   (2014
طالبا وزعت عليهم استبيانات وأشارت النتائج إلى أن  164تعلم الرياضيات حيث طبقت على 

 هناك اتجاه ايجابي نجو تعلم الطالب للرياضيات المصاحبة للتقنية.
( الى استقصاء مدى تضمين كتاب الرياضيات 2014وهدفت دراسة )الزعبي و العبيدان،

لسعودية لمعايير المجلس القومي األمريكي لمعلمي الرياضيات للصف الرابع بالمملكة العربية ا
NCTM  وأظهرت النتائج أن محتوى كتاب الرياضيات للصف الرابع يتضمن مظاهر األعداد

والهندسة وتحليل البيانات وحل المشكالت بنسب جيدة وأوصت الدراسة بمراعاة معايير 
NCTM  .عند بناء المحتوى 

( إلى استقصاء مدى توافق محتوى كتب 1435والشهري،  فيما هدفت دراسة )حسانين
في مجاالت  NCTM( بالمملكة العربية السعودية مع معايير 5-3الرياضيات المطورة من)

الجبر والهندسة والقياس وتحليل البيانات واالحتماالت وأظهرت النتائج أن محتوى كتب 
 .NCTMمع معايير  %93( تتوافق بنسبة 5-3الرياضيات المطورة)
( بتحليل كتب الرياضيات التركية في ضوء معايير  ,2014Erbilginواهتمت دراسة )

NCTM  ومقارنتها بكتب الرياضيات للواليات المتحدة وقد أجريت المقارنة من ثالث زوايا
عدد الموضوعات في كل مرحلة دراسية وتكرار هذه المواضيع وتنظيمها وأظهرت النتائج أن 

ية للمرحلة االبتدائية تشمل عدد كبير من الموضوعات بينما المرحلة كتب الرياضيات الترك
المتوسطة تشمل عدد اقل وبالنسبة لتنظيم الموضوعات لوحظ وجود نمط من ثالث طبقات في 
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معايير الرياضيات المدرسة وقد أوصت الدراسة بأهمية المعايير الدولية ومراعاة تضمينها في 
 مناهج الرياضيات المدرسية.

فقد هدفت إلى التعرف على مدى توافر التقنية في  (Leonard& at al,2014)دراسة  أما
الرياضيات المدرسية وفاعلية التقنية في تعليم وتعلم الرياضيات وتوصلت النتائج إلى أن التقنية 

 ممثلة في المناهج كما أظهرت النتائج أن هناك دور فاعل للتقنية في تعليم وتعلم الرياضيات.
( إلى   Hegedus,2015؛2014شحاته، Mucahy& at al, 2014 ;فت دراسة)كما هد

وأظهرت النتائج أن للمناهج التي تتضمن التقنية  التقنيةاستقصاء أثر استخدام التقنية والمناهج 
 فاعل وايجابي في تعلم التالميذ للرياضيات.

 التعقيب على الدراسات السابقة
تب الرياضيات وفقا لمجاالت ومعايير المحتوى، إال تطرقت الدراسات السابقة إلى تحليل ك

أن هذه الدراسات في مجملها لم تتطرق لتحليل كتب الرياضيات من حيث تضمينها لمعايير 
NCTM  .الخاصة بتقنية المعلومات وهذا ما سيتم تناوله في هذا البحث 

ية في تعلم ومن جهة أخرى أشارت الدراسات إلى الدور االيجابي الذي قد تلعبه التقن
الخاصة   NCTMالرياضيات، كما أشارت العديد من الدراسات إلى ندرة توفر معايير 

 بالمحتوى في كتب الرياضيات. 
كما أشارت هذه الدراسات إلى األهمية التي تحتلها المعايير الدولية للمجلس القومي األمريكي 

 لمعلمي الرياضيات وأهمية بناء المناهج في ضوئها. 

 لبحثا يةمنهج
المتمثل في تحليل المحتوى وذلك لمالئمته  استخدم في البحث الحالي المنهج الوصفي التحليلي

لطبيعة البحث وأهدافه حيث قام الباحثان بتحليل محتوى كتب الرياضيات للمرحلة األساسية في 
الخاصة بتقنية المعلومات وذلك بهدف قياس مدى توافر هذه  NCTMضوء المعايير العالمية 

 لمعايير في هذه المقررات.ا
 :مجتمع وعينة البحث

(  9 – 1تكون مجتمع البحث من كتب الرياضيات للمرحلة األساسية بالجمهورية اليمنية )
 ينه البحث مجتمع الدراسة كامالً.وتألفت ع

 :أداة البحث
ري قام الباحثان ببناء أداة تحليل المحتوى باالعتماد على األدب النظ لتحقيق أهداف البحث

 .NCTMالسابق والبحوث والدراسات التي قامت بتحليل كتب الرياضيات في ضوء معايير 
وفيما يلي عرض للخطوات التي قام بها الباحثان للوصول إلى تصميم أداة البحث )تحليل 

 المحتوى(:
 هدف التحليل  -١

سية تهدف عملية التحليل إلى التعرف على مدى تضمين مقررات الرياضيات للمرحلة األسا 
 الخاصة بتقنية المعلومات.   NCTMللمعايير الدولية 

 عينة التحليل -2
تكون المجتمع الدراسة من مقررات كتب الرياضيات للمرحلة األساسية في الجمهورية 
اليمنية وتتضمن عينة التحليل مجتمع الدراسة كامال وهو جميع كتب الرياضيات بالجمهورية 

 األول األساسي وحتى الصف التاسع األساسي.اليمنية للمرحلة األساسية من الصف 
 فئات التحليل  -3

اعتمد الباحثان على المعايير الصادرة عن المجلس القومي األمريكي لمعلمي 
والخاصة بتقنية المعلومات بعد أن تم إعداد استمارة تضم هذه المعايير وقد  NCTMالرياضيات

 من سالمتها. عرضت على عدد من المختصين في مناهج الرياضيات لتحقق
 وحدة التحليل -4
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اعتمد الباحث فكرة الموضوع كوحدة لتحليل المحتوى كونها أكثر مالئمة ألهداف البحث   
 ويقصد بفكرة الموضوع ما يتضمنه عنوان الدرس من فكرة. 

 ضوابط عملية التحليل -5
يتم تحليل محتوى مقررات الرياضيات للمرحلة األساسية بحسب آخر طبعة أقرتها وزارة 

 م.2015-2014لتربية والتعليم اليمنيةا

  اشتملت عملية التحليل على جميع الموضوعات في مقررات الرياضيات
 للمرحلة األساسية.

  اشتملت عملية التحليل على األنشطة واألمثلة والتدريبات والرسوم واألشكال
 الموجودة في الكتاب.

 .لم تشمل عملية التحليل دليل المعلم 

 صدق األداة
( محكما من جامعة الملك سعود 12األداة على عدد من المحكمين بلغ عددهم )تم عرض 

وجامعة صنعاء من المختصين بمناهج الرياضيات وطرائق تدريسها وطرق تدريس عامة 
حيث طلب منهم إبداء رأيهم في موضوع الصياغة اللغوية ومدى مالئمة الفقرات ألهداف 

رات حسب رؤية المحكمين ولم تحذف أي فقرة الدراسة حيث تم إعادة الصياغة لبعض الفق
ث أصبحت األداة بصورتها حي NCTMالن المعايير الواردة هي المعايير الخاصة بـ 

 .النهائية
 :ثبات األداة

تم استخراج ثبات أداة التحليل بطريقة أعادة التحليل من قبل محلل آخر وقصد به وصول 
ل المحتوى باستخدام نفس األداة وذلك بإتباعهم المحللين إلى النتائج نفسها تقريبا عند تحلي

 إجراءات التحليل والتطبيق نفسها.
وقد تم االستعانة بمحلل آخر يحمل درجة الماجستير في مناهج وطرق تدريس 

   Holstiالرياضيات لتحليل الكتب ثم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة "هوليستي" 
 التي على الصورة

                                         C.R= 

 حيث:
C.R.تعني معامل الثبات : 

M .عدد الحاالت التي يتفق الباحث فيها مع المحلل اآلخر : 
N1 .مجموع التكرارات في تحليل الباحث : 
N2 .مجموع التكرارات في التحليل اآلخر : 

 أصبحت األداة جاهزة. وهي نسبة ثبات عالية وبهذا 0.94وقد وجد أن معامل الثبات 

 :إجراءات تنفيذ البحث
 :تمت تنفيذ إجراءات البحث وفق لما يلي

( وتحديد NCTM, 2000دراسة نظرية لمعايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات )أول: 
 الدراسات والبحوث السابقة المتصلة بمجال البحث الحالي.

 لمنهجية التالية:الجانب العلمي الذي اتبع فيه اإلجراءات اثانيا : 
تطوير أداة تحليل كتب الرياضيات وفقا لمعايير المجلس القومي األمريكي  -1

 لمعلمي الرياضيات.
 القيام بإجراءات التأكد من صدق وثبات التحليل. -2
 القيام بعملية التحليل وفق لالتي: -3
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تحديد عينة البحث والمتمثل بمجتمع البحث كامال )كتب الرياضيات للمرحلة  -
 بجزأيه األول والثاني(. األساسية

تحديد فئات التحليل والمتمثلة بمعايير المجلس القومي األمريكي لمعلمي  -
 الرياضيات الخاصة بتقنية المعلومات.

 اختيار الفكرة كوحدة تحليل. -

إجراء عملية التحليل وذلك برصد وتقسيم المواضيع بحيث يتضمن الموضوع  -
 فكرة محددة. 

 ئوية.حساب التكرارات والنسب الم -

 :المعالجة اإلحصائية
تم حساب التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية ألغراض التحليل اإلحصائي واستخراج 

 النتائج.
 

 نتائج البحث ومناقشتها
 للبحث والذي ينص على: الرئيسعرض النتائج المتعلقة بالسؤال 

ية للمعايير تضمين كتب الرياضيات للمرحلة األساسية في الجمهورية اليمنما مستوى 
 ( الخاصة بتقنية المعلومات؟NCTMالعالمية )

 [:1حيث تم استخراج التكرارات وحساب المتوسطات والنسب المئوية كما يوضحها الجدول]
(: التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية لمستوى تضمين كتب الرياضيات ١جدول)

 NCTMللمعايير العالمية 
 

 يير التقنية المتضمنة في محتوى كتب الرياضيات للمرحلة األساسيةالتكرارات والنسب المئوية لمعا
 

التكرارات  المتوسط 2المحلل ١المحلل 
 النسبية

 %0 0 0 0 كتاب الصف األول

 %0.2 2.5 3 2 كتاب الصف الثاني

 %0.1 1 1 1 كتاب الصف الثالث

 %0.03 0.5 0 1 كتاب الصف الرابع

 %0 0 0 0 كتاب الصف الخامس

 %0 0 0 0 الصف السادس كتاب

 %0 0 0 0 كتاب الصف السابع

 %0.23 3.5 3 4 كتاب الصف الثامن

 %0.1 1.5 1 2 كتاب الصف التاسع

 %0.1 9 8 10 مجموع
 

( أن تدددوافر المعدددايير الخاصدددة بتقنيدددة المعلومدددات فدددي كتدددب 1يتضدددح مدددن خدددالل الجددددول)
فددي كددل مددن كتدداب  %0نددت ( فيمددا كا %0.23 - %0الرياضدديات بشددكل عددام تراوحددت بددين )

 الصف األول والخامس والسادس والسابع.
وللحكم على مستوى توافر المعدايير تدم الرجدوع إلدى عددد مدن المختصدين بالمنداهج والقيداس 

 (:2والتقويم وقد وضعت المعايير التي يوضحها الجدول)
 في كتب الرياضيات   NCTM(: معايير الحكم على توافر معايير 2جدول)

 درجة توافر المعايير ار المعاييرنسبة تكر

 مرتفعة جدا فأكثر 75%
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 مرتفعة %75اقل من   -  50%

 متوسطة %50اقل من   - 25%

 ضعيفة %25اقل من   - ١0%

 ضعيفة جدا %١0أقل من 

 غير متوفرة صفر

 
( إلى أن معايير التقنية 2(،)1أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال األول كما يوضحها جدول)

يالحظ اد تكون شبه منعدمة )غير متوفرة( في مقررات الرياضيات للمرحلة األساسية، كما تك
منعدمة تماما لكل من كتاب الصف األول والخامس والسادس والسابع، وهذه النتائج في  أنها

مجملها تشير إلى خلل واضح في مناهج الرياضيات للمرحلة األساسية في الجمهورية اليمنية، 
 سبب في ذلك إلى :وقد يرجع ال

عدم الوعي بأهمية التقنية في تعليم وتعلم الرياضيات من قبل مخططي ومنفذي  -
 مناهج الرياضيات.

عدم توفر البيئة المناسبة إلدماج التقنية في مقررات الرياضيات.  -
 (2012)سعيد،

اإلمكانيات المادية الضعيفة للمدارس التي ال تواكب معاملها متطلبات التقنية  -
 ة.الحديث

 قصور لدى المعلمين في التعامل بكفاءة مع مواضيع خاصة بالتقنية الحديثة. -

؛ 2009؛ كساب، 2008؛ إسالم،2007هذا وتتفق نتائج هذا البحث مع نتائج كل من )الذيب،
 2014؛  الزعبددددي و العبيدددددان، 2011؛ عبددددد اللطيددددف، 2011؛ نصددددار، 2009هددددالل، 

; 2014Erbilgin,ايير في مقررات الرياضيات المدرسية.( من حيث ندرة توافر المع 
( ان هنداك تمثدديال للمعددايير للصددفوف الثدامن والتاسددع وذلددك بنسددبة 1كمدا يتضددح مددن جدددول )

للصف التاسع، وتمثلت هدذه المعدايير باسدتخدام تطبيقدات  %0.1للصف الثامن وبنسبة 0.23%
 حاسوبية فقط فيما غابت جميع المعايير في تمثيل الكتاب.

( إلددى أن ضددعف اسددتخدام التقنيددة قددد يكددون راجعددا إلددى قلدده 2014)الددرويسر كمددا يشددي    
التدريب وضعف التأهيل األمر الذي يحدث تخوفا لدى المعلمدين مدن اسدتخدام التقنيدة، ممدا يؤكدد 

 (1431)الحربددديات كدددل مدددن :ب وهدددذا مدددا أشدددارت إليددده أيضدددا دراسدددالحاجدددة إلدددى التددددري
أن التجهيزات التقنية والبرمجيات المطلوبة فدي  (. باإلضافة إلى2010)سرور( و2012)سعيدو

فصول الرياضيات غير متوفرة بمدا فيده الكفايدة وهدذا بددوره يجعدل القدائمين علدى إعدداد المدنهج 
 .(2012؛ سعيد،1431)الحربي، ن تضمين التقنية في محتوى المنهجيهملو

أن التقنيدة مهمدة جددا ومن خالل هذه النتائج التي توصل لها البحدث يؤكدد الباحثدان علدى      
فددي قاعددات دروس الرياضدديات، فعلددى سددبيل المثددال فددي الصددف األول والثدداني والثالددث يمكددن 
استخدام برمجيات على شكل ألعداب تعليميدة تسدهم فدي تعلدم مفداهيم الحسداب مثدل لغدة "اللوجدو" 

لميدذ وفي صفوف أعلى مثل الصف الثامن والتاسع يمكدن اسدتخدام برمجيدات ديناميكيدة تمكدن الت
من عرض وإنشاء المفاهيم الرياضية والهندسدية، وهدذا مدا أكددت عليده معدايير المجلدس القدومي 

 . NCTM األمريكي لمعلمي الرياضيات
ويرى الباحثان أن هناك جملة من األسباب لعدم توفر معايير التقنية في مناهج الرياضيات 

 في الجمهورية اليمنية:
 جال تقنية المعلومات واستخداماتها التربوية.ضعف التأهيل والتدريب للمعلم في م -1
 عدم توفر التجهيزات الفنية والمعامل. -2
 غياب الوعي لدى القائمين على التعليم بأهمية التقنية وان وجد الوعي غاب التنفيذ. -3
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التكلفة المادية التي تحتاجها مثل هذه المناهج كبيرة مما يجعل دولة فقيرة مثل اليمن ال  -4
 هذه المناهج. تواكب أو تتبنى 

البيئة المدرسية ومتطلباتها األساسية غير داعمة لمثل هذا النوع من المناهج، فعلى سبيل  -5
المثال نجد الكهرباء منقطعة من ساعة إلى ثالث ساعات في معظم أوقات اليوم الدراسي في 

 اليمن وهذا قد يشكل عائقا كبيرا إن وجدت مثل هذه المناهج.
 ى األبحاث العلمية المتخصصة بهذا الجانب واالستفادة منها.عدم الرجوع واالطالع عل -6

ويمكن القول إن مشكلة تضمين تقنية المعلومات في مناهج الجمهورية اليمنية تحتاج إلى      
ثورة تعليمية، وتحتاج إلى إرادة سياسية وتحتاج إلى دولة بكل ما تحمله كلمة دولة من معاني، 

قصور حتى ولو ضمنت هذه المعايير في المنهج ولم تطبق في مالم فستظل مناهجنا تعاني من 
 الميدان فالمشكلة تبقى قائمة.

 التوصيات
 تضمين معايير تقنية المعلومات في مناهج الرياضيات المدرسية. -1
 توفير متطلبات التقنية في المدارس من تجهيزات ومعدات. -2
 ة في العملية التعليمية.مسايرة التطور واالهتمام بالمعايير العالمية لتحقيق الجود -3
 إشعار القائمين على المناهج بأهمية تضمين التقنية في مناهج الرياضيات المدرسية. -4

 المقترحات
إجراء دراسات كيفية تختص بإعداد مناهج رياضيات تراعي تضمين المعايير الدولية  -1

 في محتواها.
 .إجراء دراسات سببية تناقش عدم توفر معايير التقنية في مناهجنا -2
دراسة مقارنة بين مناهجنا ومناهج دولة سنغافورة من حيث تضمينها للمعايير الدولية  -3

 الخاصة بتقنية المعلومات.
 

 المراجع
  :المراجع باللغة العربية -أولا 
 ، عمان : دار المسيرة.مناهج تدريس الرياضياتم(. 2007أبو زينة، فريد .) 

الحاسب اآللي في تدريس الرياضيات على أثر استخدام م(. 2003باصالح، خالد سلمان .)
 تنمية القدرة 
جامعة حضرموت، رسالة ماجستير غير منشورة،  – المكانية لدى طلبة كلية التربية       

 اليمن. كلية التربية، جامعة صنعاء،
تصميم البحث والتحليل -مناهج البحث العلميم(. 2007البطش، محمد ؛ فريد أبو زينة .)

 :دار المسيرة. ، عماناإلحصائي
مدى توافق محتوى الهندسة في كتب الرياضيات للمرحلة (. 2011جبر،معين ؛ فوارعة .)

، المؤتمر التربوي الثاني (NCTM,2000األساسية الدنيا مع معايير الرياضيات  العالمية)
   .2011(مايو/19-18) المنهاج المدرسي الفلسطيني: مفاهيم البناء وإشكاليات التطبيق -الخليل

(. اتجاهات معلمي الرياضيات بالمرحلة المتوسطة نحو استخدام 1431الحربي،محمد .)
 .48-17( ،2)5، رسالة التربية  وعلم النفسالتعلم االلكتروني في التدريس، 

(. تقييم محتوى كتب الرياضيات المطورة بالمرحلة 2013حسانين، حسن ووالشهري .) 
مجلة تربويات ،  NCTMية في ضوء معايير االبتدائية بالمملكة العربية السعود

 . 29-6(،8)11،الرياضيات
 ،دار المسيرة: عمان.                                                   التعليم بين الممارسة والتطبيق تقنية(. 2002الحيلة، محمود.)
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( في GSPم(. أثر استخدام برمجية الراسم الهندسي )2009خصاونة، أمل؛ أبو عراق .)
،جامعة 31،المجلد أ ،العددمجلة العلوم اإلنسانيةتحصيل طالب الصف الثالث اإلعدادي، 

 .59-33منتوري، الجزائر،ص 
مستوى جودة مناهج الرياضيات الفلسطينية في ضوء معايير (. 2007الديب، ماجد.)

NCTM ي بمصر ،المؤتمر السنوي الثاني معايير ضمان الجودة واالعتماد في التعليم النوع
 .2007ابريل/ 12-11والوطن العربي 

(. واقع استخدام التقنية في تعليم الرياضيات من وجهه نظر 2014الرويس، عبد العزيز.)
-121،15،مجلة رسالة الخليج العربيمعلمي المرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية، 

56.  
ات للصف الرابع في المملكة م(. تحليل كتاب الرياضي2014الزعبي، علي؛ العبيدان.)

                                    (.  1)21. مجلة العلوم التربوية، NCTMالعربية السعودية في ضوء معايير 
دورية التطوير م(. توظيف التقنية في تعليم وتعلم الرياضيات،2010سرور،علي .)

 .52-50مان، فبراير، وزارة التربية والتعليم، سلطنة ع54العدد ،التربوي
 صنعاء.                              مركز التربية للنشر: ،التقنية وتعليم وتعلم الرياضيات(. 2012) سعيد، ردمان.

مقارنة محتوى كتاب الرياضيات الفلسطيني واإلسرائيلي للصف (. 2012سليمان، أمينة .)
.رسالة تاب الفلسطينيفي محتوى الك  NCTMالثامن األساسي ومعرفة مدى توافر معايير 

 الوطنية، نابلس. ماجستير ،جامعة النجاح
(. برنامج إثرائي مقترح باستخدام الكمبيوتر لتنمية 2014شاهين، محمد عبدالمنعم .)

مجلة دراسات عربية التحصيل والتفكير البصري في الرياضيات لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، 
 ريل.( اب2)ASEP .48في التربية وعلم النفس
(. برنامج إثرائي مقترح باستخدام الكمبيوتر لتنمية التحصيل 2014شحاته، محمد.)

دراسات عربية في التربية وعلم والتفكير البصري لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، 
 . 286-245(،2)48،النفس

ثره فاعلية استخدام الكمبيوتر في تدريس الهندسة الفراغية وأم(. 2008العبادلة، محمود .)
القسم  –على التحصيل والتفكير الهندسي  والتصور المكاني لطالب الصف الثاني الثانوي 

 ، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس، مصر. العلمي
إصالح التربية العلمية في ضوء معايير (.2003عبد السالم، عبد السالم مصطفى .)

رية للتربية العلمية، المجلد األول، المؤتمر ، الجمعية المص المعرفة المهنية لمعلمي العلوم
 .                                  258-239نحو تربية علمية أفضل،  -العلمي السابع

مستوى جودة موضوعات الجبر المتضمنة في كتب م(. 2011عبداللطيف، احمد .)
 الرياضيات المدرسية 

. رسالة ماجستير NCTMياضيات بفلسطين في ضوء المجلس القومي لمعلمي الر       
 غزة.فلسطين. -،جامعة االزهر

 ، عمان : دار المسيرة.تعليم الرياضيات لجميع األطفالم(. 2004عبيد، وليم .)
مجلة تربويات ، التقنيةم(. تدريس الرياضيات في عصر 2000عبيد، وليم؛ محمد المفتي .)

 .174 -161، طبعة مطورة، الرياضيات
، عمان :دار الحاسوب التعليمي و تطبيقاته التربويةم(. 2004.)عيادات، يوسف احمد 

 المسيرة. 
مستوى جودة موضوعات الهندسة المتضمنة في كتب الرياضيات (.2009كساب، سناء.)

، رسالة ماجستير غير منشورة  NCTMمن مرحلة التعليم األساسي في ضوء المعايير العالمية
 ة،فلسطين.الجامعة اإلسالمية بغز–،كلية التربية 
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(. تصور مقترح لتطوير مناهج الرياضيات )الجبر( بالمرحلة 2009هالل، سامية.)
دراسات تربوية ، NCTMالمعايير العالمية  المتوسطة في المملكة العربية السعودية في ضوء

 . 169-141(،2)3،في التربية وعلم النفس
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 ب"ممارسات التدريس لدى معلمات الرياضيات في دروس "هيّا بنا نلع
 دراسة حالة في صفوف المرحلة البتدائية 

 

 المستخلص:
هدف البحث إلى فهم ممارسات تدريس معلمات الرياضيات للمرحلة االبتدائية في  

دروس "هيا بنا نلعب"، والكشف عن المعوقات التي تواجههن فيها. استخدم البحث المنهج 
نت العينة من خمس معلمات تم مالحظتهن، ثم أُجريت المقابلة النوعي )دراسة الحالة(، و تكو 

معهن بعد ذلك، وقد تم التحقق من مصداقية البحث وموثوقيته. وتوص ل البحث إلى مجموعة من 
النتائج، من أهمها: تبايُن ممارسات التدريس لدى المعلمات المشاِركات في دروس "هيا بنا 

ذ والتقويم؛ حيث وفرت المعلمات المشاركات إمكانات مادية بما نلعب" في مراحل التهيئة والتنفي
يناسب اللعبة، وتمي زت إحداهن بشرح قواعد اللعبة وأهدافها، وبي نَت النتائج أيًضا نجاح معلمتين 

أخفقت المعلمات المشاركات في تحقيق تنويع التعليم، وفي غلق الدرس  نفي تطويرها، في حي
نة فيه. وقد أشارت المعلمات إلى معوقات تنفيذ هذه الدروس، وكان من بمراجعة المفاهيم المضمَّ 

 أهمها: كثافة المقرر، والحاجة إلى التنمية المهنية، والعبء التدريسي.
 ممارسات التدريس، هيا بنا نلعب، األلعاب التعليمية.الكلمات المفتاحية: 

 
Teaching Practices of Mathematics Teachers in Let's Play Lessons 

Case Study in Elementary Stage 
Dr. Abdulrahman Muhammad Alnesyan- Alqassim Universtiy 

 
Fatimah Ali Alsubayel- Education of Alqassim 

 

Abstract: The research aims to understand the teaching practices for 

elementary mathematics teachers through the lessons of "Let's Play", 
disclosure of the obstacles they faced with them. The research used the 
qualitative approach – Case Study, and the sample contains five teachers; 
have been observed, then they were interviewed. The research's credibility 
and reliability were verified. The research reached to some results, the most 
significant of them are: 

Differentiated teaching practices of teachers who participate in the lessons 
of "Let's Play" in the preparation, implementation and evaluation stages, 
whereas; the teachers who participate have provided the proper materials for 
the game. One of them has characterized with explaining the game's rules 
and goals. The results showed that; two teachers have succeeded to develop 
it, while the teachers who participate have failed to diversify education and 
end the lesson by reviewing its concluded concepts. The teachers have 

           علي السبيلبنت محمد النصيان                    فاطمة بن د. عبد الرحمن        
 القصيم تعليم                                    جامعة القصيم                  
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indicated to the obstacles to implement these lessons; the most important of 
them are density of Syllabus, the need for professional development and 
teaching burden.  

Key words: Teaching Practices, Let's Play Lessons, Educational Games. 

  الخلفية النظريةوة المقدم
حرصت المملكة العربية السعودية على تنمية الموارد البشرية، وعيًا بأهمية دورها في 
ه وزارة التعليم نحو تطوير المناهج الدراسية بدًءا من المرحلة  تحقيق التنمية الشاملة، فكان توج 

بهم إلى مصاف  أقرانهم في  االبتدائية؛ لالرتقاء بمخرجات التعليم لدى المتعلمين، والوصول
(. وقد سعت وزارة التعليم لتطوير تعليم 5، ص2016الدول المتقدمة )وزارة التعليم، 

الرياضيات والعلوم كرافد أساسي من روافد التنمية وأداة من أدوات صناعة المعرفة، من خالل 
ر العالمية، ويتحد د "مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية" الذي يستند إلى أحدث المعايي

في مواءمة واحدة من أحدث السالسل العالمية في مجال تعليم الرياضيات والعلوم، وهي سلسلة 
)مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم  McGraw-Hillماجروهل األمريكية 

(، حيث جاءت السلسلة بأساليب وطرق تعلُّمية فاعلة، آخذة بما 23، ص2013والرياضيات، 
وصلت إليه التجارب واألبحاث والنظريات المعاصرة المستندة إلى علم النفس التعليمي الحديث ت

ر المهني لمشروع الرياضيات والعلوم التطبيقية،  أ، 2010واألبحاث التربوية )فريق التطوُّ
ع في أشكال 6ص (. ولعل  من أهم ما تمي زت به السلسلة عن كتب الرياضيات السابقة التنو 

المقدَّمة للمتعلم، كدروس "استكشاف"، و"توس ع"، و"هيا بنا نلعب". ويشير فريق الدروس 
ر المهني لمشروع الرياضيات والعلوم التطبيقية ) ع 5ج، ص2010التطوُّ ( إلى أن هذا التنو 

 يهدف إلى:
ع يوفر فرًصا متعددة للفهم، وفرًصا  .1 مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ؛ فالتنو 

 ين في أساليب التدريس.إلبداع المعلم

الخروج عن الرتابة والروتين في عرض الدروس، وجعل حصة الرياضيات  .2
 من الحصص المحببة إلى نفوس المتعلمين.

اكتساب مهارات ومعارف جديدة وثري ة من خالل الدروس التي لم تكن موجودة  .3
 ِضْمن المقررات السابقة.

اللعب في المرحلة االبتدائية، تُستخدم ودروس "هيا بنا نلعب" توظيف غير سطحي للتعلم ب
ر المهني لمشروع الرياضيات  لتعميق المفاهيم عن طريق الممارسة المرحة )فريق التطوُّ

ز مفاهيم الفصل ومهاراته )وزارة 26ب، ص2010والعلوم التطبيقية،  (، وهي أنشطة تُعز 
 (.35، ص2013التربية والتعليم، 

ط هادف محكوم بقواعد معينة يمكن أن يتنافس فيه عدة إن اللعبة التعليمية عبارة عن نشا
أفراد. وتستخدم األلعاب كطريقة في تدريس الرياضيات وتيسير تعلُّمها، خاصةً في المراحل 

(. فاللعب يتصل اتصااًل مباشًرا بحياة األطفال، حتى 10، ص2011األولى من التعليم )بدوي، 
، وهو يعمل كوسيط تربوي على تشكيل سلوكهم في إنه يشكل محتوى حياتهم وتفاعلهم مع البيئة

(. واللعب من أهم مميزات 147، ص2012المرحلة التكوينية الحاسمة من النمو )العبسي، 
الطفولة، فيه يتعلمون معظم ما يكتسبونه من معارف ومهارات واتجاهات، حيث إن الطاقة 

فوق بكثير الطاقة التي يبذلها في التعلم التعليمية والنفسية والجسدية التي يبذلها الطفل في اللعب ت
(. ويمكن أن تُستخدم األلعاب التعليمية في تعليم 86، ص2005النظامي )البكري والكسواني، 

( أن أهداف استخدام األلعاب ال 131، ص2010كثير من الموضوعات، حيث يؤكد عبيد )
لعمل مما يزيد دافعيته وميله تقتصر على الجانب الوجداني بإحساس المتعلم بنوع من المتعة في ا
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إلى تعلُّم الرياضيات، بل تُكِسب المتعلم جوانب معرفية ومهارية أيًضا من خالل المشاركة في 
 ألعاب رياضية هادفة. 

 (، منها: 122-121، ص2017هذا، ويمكن لأللعاب أن تُحق ِق أهدافًا متعددة )سيد، 
 .تقريب المفاهيم الرياضية والمساعدة على إدراكها .1
 تنظيم التعلم، متى أُْحِسن تخطيطها وتنظيمها واإلشراف عليها. .2
تثبيت المفاهيم الرياضية؛ فالمتعلم يقوم بنفسه بالعمل ويستخدم أكثر من حاس ة؛  .3

 مما يجعل التعلم أبقى أثًرا.
 إتاحة الفرصة لالهتمام بحاجات المتعلمين. .4
 التقليل من العيوب اللغوية لدى المتعلمين. .5
 للحساب الذهني. إتاحة فرًصا .6
نقل الواقع الخارجي إلى داخل الفصل الدراسي؛ مما يُقل ِل الفجوة بين المدرسة  .7

 والبيئة.

( أن األلعاب تساعد المتعلمين على المشاركة، وتجعلهم 10، ص2011ويضيف بدوي )
منخرطين في التعلم، وتحفزهم وتشجعهم على التفاعل مع موضوع التعلم. هذا التعلم يدفع 

بين إلى إثبات فهمهم للموضوع في منافسة ودي ة ضد أنفسهم، وضد الالعبين اآلخرين، الالع
وضد الوقت وإحراز المعايير. وعالوةً على ذلك يمارس الالعبون المهارات االجتماعية 
لالتصال والتعاون، واتباع اإلرشادات واألوامر، باإلضافة إلى المهارات المعرفية، وحل 

 لناقد.المشكالت، والتفكير ا
وقد تعددت مراحل وممارسات استخدام األلعاب لتدريس الرياضيات في األدبيات، إال أن 
نت دروس "هيا بنا نلعب"  كتب المرحلة االبتدائية اختصرت الكثير من هذه المهام؛ حيث تضم 
ألعابًا اختيرت وُصممت بعناية. فسلسلة ماجروهل تستند إلى مواصفات تربوي ة عدة، كالترابط 

أسي  بين الصفوف، وتوازن عملية التدريس، ونظام التقويم الشامل، وتنويع التعليم الذي يوفر الر
-م6، ص2013دعًما واسعًا يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين )وزارة التربية والتعليم، 

 ( مراحل استخدام اللعبة التعليمية، كاآلتي:255-254، ص2006م(. ويرى الهويدي )16
ن:أواًل: مرحل  ة اإلعداد، وتتضمَّ
التعرف إلى اللعبة من جميع نواحيها؛ المواد، والمبادئ المستخَدمة في اللعبة،  -

 وكيفية استخدامها، والوقت الذي تحتاج إليه هذه اللعبة، ومدى ارتباطها بالمنهج.

تجريب اللعبة قبل الدخول إلى الفصل، وكذلك التعرف إلى األهداف التي يمكن  -
 للعبة، والخبرات التي يمكن أن تضيفها إلى المتعلم.أن تحققها هذه ا

 إعداد المكان المناسب لتنفيذ اللعبة، وتحديد وقت عرضها. -

شرح قواعد اللعبة للتالميذ، مع التأكيد على أهداف اللعبة التي يجب على  -
 المتعلمين اإللمام بها.

إشراف المعلم في البداية؛ وذلك  ثانيًا: مرحلة التنفيذ: وفيها يقوم التالميذ باستخدام اللعبة تحت
من أجل السير الصحيح في اللعب، وتحقيق األهداف المرغوبة. كما يُفض ل أن يتيح المعلم 
الفرصة للمتعلم كي يصل إلى الهدف المنشود، وعدم الموازنة بين الالعبين، حيث إن  لكل العب 

اة الفروق الفردية بين صفاته الخاصة وقدراته واحتياجاته التي يجب أن نحترمها، ومراع
 المتعلمين.

ف على نقاط القوة لدى المتعلم لتنميتها، والتعرف على نقاط  ثالثًا: مرحلة التقويم: وتعني التعر 
 القوة لتالفيها. كما تهدف هذه المرحلة إلى معرفة مدى تحقُّق األهداف من اللعبة لدى المتعلمين.
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علم ليعرف الخبرات التعليمية التي اكتسبها، وهل ما رابعًا: مرحلة المتابعة: يتابع المعلم المت
زال محتفًظا بها؟ كما قد يوفر إليه المعلم بعض األلعاب أو األنشطة التعليمية التي تثري خبراته 
التعليمية التي تعلَّمها ويتأكد من أنه أتقن المهارات المطلوبة، وِمن ثَمَّ يتم االنتقال إلى خبرات 

 أخرى.
( أن استخدام األلعاب التعليمية في تعليم الرياضيات 85-84، ص2014)ويؤكد الكبيسي 

يحتاج إلى إلمام كامل بالمبادئ التربوية التي تستند إليها، وهذا يتوقف على المعلم إلى حد  كبير 
باعتباره العنصر الفع ال على الرغم من كل المستحدثات التربوية، ويتم تنفيذها على مراحل، 

 هي:  
 يد األهداف، بتحديد:أواًل: تحد
 األهداف التعليمية التي يسعى المعلم لتحقيقها. .1

 المعلومات والمهارات واالتجاهات المطلوب إكسابها للتالميذ. .2

 أنماط السلوك التي يمارسها المتعلمون كدليل على تحقيق األهداف. .3

 أن يكون المعلم على دراية كاملة بطالبه من حيث ميولهم وخبراتهم وقدراتهم. .4

ن:ثا  نيًا: اختيار اللعبة وتصميمها، ويتضمَّ
 استخدام المعلم اللعبة في التوقيت والموقع المناسب. .1

 أال يختار المعلم ألعابًا تحكمها قواعد معقدة يصعب فهمها. .2

 ثالثًا: تهيئة الموقف، وتتضَّمن:
 تهيئة اإلمكانات المادية بما يناسب كل لعبة. .1

 لمناسبة لكل مجموعة.تنظيم الصف الدراسي وتحديد األدوار ا .2

 توجيه التالميذ غير المشتركين إلى أنشطة أخرى؛ حتى ال يشعروا بالملل. .3

المحافظة على االنضباط داخل الصف بدرجات متوازنة؛ فال تمنع حرية  .4
 التالميذ وال تُسب ِب إزعاًجا.

ن:  رابعًا: إلقاء التعليمات، وتتضمَّ
 ها التالميذ ويستطيعوا تنفيذها.إلقاء تعليمات اللعبة ببساطة وتسلُسل؛ ليفهم .1

ا من الرهبة. .2  تجنُّب إعطاء أوامر قد تُشيع جو 

ن:  خامًسا: اللعب، وتتضمَّ
 أن ينسى المعلم تمثيله السلطة داخل الصف. .1

 مراقبة اللعب والتأكد من إيجابية جميع التالميذ.  .2

أن يتحرك المعلم بين المجموعات وينصت جيًدا، وال يتدخل إال عند وقوع  .3
 طأ.خ

 سادًسا: التقويم:
وفيه يقوم المعلم بجمع البيانات، وتسجيل المالحظات، وتزويد المتعلمين بالتعليمات 
والتوجيهات لتعديل مسار اللعبة. كما يتضمن توص ل المعلم إلى قرار حكم شامل حول مدى 

 نجاح التالميذ في استخدام اللعبة ومدى االستفادة منها. 
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  مشكلة البحث
م ألهداف تعلم معينة، وتُستخَدم بطريقة صحيحة، يمكن أن  إن األلعاب التربوية التي تُصمَّ

تكون استراتيجية فع الة لزيادة التعلم؛ فهي ليست لمجرد الترفيه، وليست عشوائية، بل إن دروس 
األلعاب تحتاج إلى قَْدر من التخطيط ال يقل عن التخطيط ألي  درس آخر )عفانة والسر وأحمد 

( أن المعلم هو عصب 47، ص2009(. لذا؛ يؤكد الكثيري )161، ص2012، والخزندار
العملية التعليمية وموجهها وقائدها، وعليه يعتمد التنفيذ، وبواسطته تتشك ل المخرجات، وهو 
قي بمستوى التعليم، وتنفيذ المناهج الدراسية واألنشطة المصاحبة بشكل يُحقق  القادر على الرُّ

 . النمو الشامل للمتعلم
وقد أك د عدد من البحوث فاعلية األلعاب في تعليم الرياضيات؛ فأظهرت النتائج أن األلعاب 
وسائل تعليمية فع الة في تغيير سلوك المتعلم واتجاهاته، وإكسابه معارف ومهارات يواجهها في 

( إلى وجود أثر 2016(، كما خلصت دراسة الشامي )32، ص2010حياته العملية )الحيلة، 
اب التعليمية على التحصيل في الرياضيات، وأن المعلمين يمتلكون اتجاهات إيجابية نحو لأللع

 استخدام األلعاب في تنمية خبرات المتعلمين. 
إن استخدام األلعاب التعليمية في تدريس الرياضيات يحتاج إلى إلمام كامل بالمبادئ التربوية 

دافها واختيارها وتصميمها وتنفيذها وتقويمها. التي تستند إليها، ويتوقف على تحديد المعل م أله
( خلَصتَا إلى قصور ممارساتهم الصفية لها. 2015( وعشوش )2015إال أن  دراستَيِ السالمة )

ولكن ليس هناك ما يوضح الممارسات التدريسية في دروس "هيا بنا نلعب"، فبعد االطالع على 
يتم الحصول على دراسات تتناول هذه الدروس. ، لم 1قواعد البيانات المتاحة لألبحاث التربوية

( "إذا كان المفهوم أو الظاهرة المراد بحثهما 65، ص2014/2018وحسب ما ذكر كرسويل )
لم يناال حقهما من البحث كما ينبغي؛ فإن البحث النوعي هو األنسب في هذه الحالة". لذا؛ 

اء حول هذه الدروس، بفهم بد أن يكون عن طريق استكشاف اآلر فالحصول على المعرفة ال
الواقعية حولها على أنها بناء اجتماعي من خالل المشاركة وتكوين العالقات مع اآلخرين. وهذه 
اآلراء ستكون متعددة حسب إدراك كل فرد لها، حيث يوث ق البحث ويفهم تصورات المشاِركات 

 وممارساتهن لبناء العديد من المعاني المختلفة للظاهرة.
جاء هذا البحث لفهم ممارسات التدريس لدى معلمات الرياضيات في دروس "هيا ألجل ذلك؛ 

 بنا نلعب"، والكشف عن معوقات أدائها.

 أسئلة البحث
 حاول البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 ما ممارسات تدريس معلمات الرياضيات للمرحلة االبتدائية في دروس "هيا بنا نلعب"؟ -
 جه معلمات الرياضيات للمرحلة االبتدائية في دروس "هيا بنا نلعب"؟   ما المعوقات التي توا -

 أهداف البحث
يهدف البحث إلى فهم ممارسات تدريس معلمات الرياضيات للمرحلة االبتدائية في دروس 

 "هيا بنا نلعب"، وكشف المعوقات التي تواجههن في هذه الدروس.

 أهمية البحث
 تتمثَّل أهمية البحث في:

إسهامه في إثراء المعرفة في مجال تعليم الرياضيات؛ حيث أكدت  إمكانية -
( أن تقويم مدى كفاءة معلمي الرياضيات المهنية والعلمية إحدى 2010دراسة البلوي )

( إلى ضعف 2009أولويات البحث في مجال تعليم الرياضيات، وتوصلت دراسة المعثم )
لعربية السعودية في دراسة األلعاب توجهات أبحاث تعليم الرياضيات بجامعات المملكة ا

ر معلم الرياضيات  التعليمية، وندرة اعتمادها على المنهج النوعي. وكانت بحوث تطو 

                                                      
 كمكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الملك عبد هللا الرقمية، ومركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات، وقاعدة 1

 .  Edusearch التربوية المعلومات
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المهني المنشورة في المجالت والمؤتمرات الخليجية التي اعتمدت على بيانات نوعية قليلة 
 (.(Alamri, Aldahmash, & Alsharif, 2018مقارنةً بالبحوث األجنبية 

قد يفيد القائمين على مشروع تطوير الرياضيات ومصممي المناهج في معرفة  -
نقاط القوة والقصور في ممارسات المعلمات لدروس "هيا بنا نلعب"، والتي من شأنها أن 

 تساهم في تحسين أدائها.

 مصطلحات البحث
 Teaching Practicesممارسات التدريس: 

ات، واألفعال، والطرق التي يستخدمها المعلمون ممارسات المعلم التدريسية: هي "السلوكي
داخل الصف لتقديم المادة التعليمية؛ بغرض إحداث التعل م لدى التالميذ" )الصغير والنصار، 

 (. 38، ص2002
ف إجرائي ا بأنها: السلوكيات التي تقوم بها معلمة الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في  وتُعرَّ

 دروس "هيا بنا نلعب".
 Let's Play Lessons"هيا بنا نلعب":  دروس

ز مفاهيم الفصل ومهاراته )وزارة التربية والتعليم،  (. 22، ص2013هي أنشطة تُعِز 
ر المهني لمشروع الرياضيات والعلوم التطبيقية ) فها فريق التطوُّ ( بأنها: 26ب، ص2010ويُعر ِ
ن توظيفًا غير سطحي للتعل م باللعب، وتُستخدم لتعميق دروس في المرحلة االبتدائية تتضمَّ

 المفاهيم الرياضية عن طريق الممارسة المرحة.
نة في كتب الرياضيات  ف إجرائي ا بأنها: أنشطة هادفة محكومة بقواعد ُمحدَّدة، ُمضمَّ وتُعرَّ

ز مفاهيم الفصل عن طريق الممارسة المرحة.  للمرحلة االبتدائية، تُعز 

 البحث يةمنهج
لسابقة لم تتناول دروس "هيا بنا نلعب" عند فهم واقعها ومعوقاتها؛ نظًرا إلى أن البحوث ا

استخدم البحث منهًجا نوعي ا، حيث يُستخدم لدراسة الظواهر والحاالت التي ال نعرف عنها الكثير 
(، وفيه يعتمد الباحث على آراء أفراد العينة، بتوجيه 175، ص2002السميد،  )عبيدات وأبو

متحيزة، وجمع بيانات تتكون من الكلمات أو النصوص من أسئلة عريضة عامة غير 
المشاركين، ثم يُحل ِل هذه الكلمات والنصوص بناًء على معايير معينة ليستمد منها إجابات أسئلته 

 (. 82، ص2013)أبو عالم، 
وقد ات بع البحث أسلوب دراسة الحالة، وهي استقصاء يبحث ظاهرة معاصرة "الحالة" بعمق 

تنشأ الحاجة إلى أبحاث دراسة الحالة؛ لفهم الظواهر االجتماعية ها الواقعي. ووِضْمن سياق
فهي تسمح بالتركيز على الحالة واالحتفاظ بمنظور شامل عنها، كدراسة سلوك  المعقدة،

أنها تُوف ِر الفهم العميق لمقارنة  (، كماYin, 2015المجموعات الصغيرة واألداء المدرسي )
 (، وتُستخَدم أيًضا كأساس لمزيد من البحوثCreswell, 2007, p.74الحاالت المتعددة )

 .(121، ص2009)قنديلجي والسامرائي، 

 أدوات البحث:
بناًء على أسئلة البحث والمنهج الُمت بع؛ تم إعداد أداتين: )مالحظة، ومقابلة(، وض حهما 

 (، كاآلتي:350، 354، 370، ص 2012العساف )

يس لدى المعلمات في دروس "هيا بنا نلعب"، مالحظة؛ لفهم ممارسات التدر -
فالمعلومات التي يحصل عليها الباحث بواسطة المالحظة والثقة بها أكبر من بقية أدوات 

ن من تسجيل كل ما يمكن أن يصف الواقع ويُشخ صه.   البحث، حيث تُمك ِ

مقابلة؛ للكشف عن معوقات أداء هذه الدروس؛ فمن خالل المقابلة يستطيع  -
أن يوضح ويحد د ما يريده من معلومات، كما يستطيع أن يتعمق في محادثته حتى  الباحث
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يصل إلى ما يريده. ويضيف كرلينجر: "عندما يكون مجال البحث جديًدا؛ يُصبِح تطبيق 
 بد منه". المقابلة أمًرا ال

 عينة البحث:
، بل إلى ( إلى أن البحوث النوعية ال تهدف إلى التعميم194، ص2013يشير أبو عالم )

جمع بيانات متعمقة الستكشاف ظاهرة. لذا تمَّ اختيار العينة حسب الفرص المتاحة )قنديلجي 
(. وقد تم التواصل مع عدد من المعلمات وتوضيح دورهن في 274، ص2009والسامرائي، 

فهم الممارسات التدريسية في دروس "هيا بنا نلعب"، ومعرفة معوقات أدائها، وأخذ موافقتهن 
المشاركة في البحث، وكذلك أخذ اإلذن بالتسجيل الصوتي، فاعتذر البعض لضيق الوقت، على 

ورفض البعض التسجيل الصوتي، وبعد إجراء التجربة االستطالعية ات ضح ضرورة التسجيل 
الصوتي عند التفريغ؛ وِمن ثَمَّ تم استبعاد المعلمات الالتي لم يسمحن بالتسجيل. ويوضح الجدول 

 :2ت المعلمات المشاركاتاآلتي بيانا
 (: بيانات المعلمات المشاركات١جدول )

 جميلة ثناء تغريد بثينة أسماء اسم المشاركة 

 دبلوم علوم ورياضيات بكالوريوس رياضيات المؤهل

 الرابع والخامس والسادس األول والثالث الرابع والخامس  األول والثاني والثالث الرابع والخامس الصف الذي تدرسه

 سنة 26 سنة 11 سنوات 9 سنوات 9 سنة 17 سنوات الخبرة

 حصة 15 حصة 18 حصة 15 حصة 20 حصة 18 العبء التدريسي

 حدود البحث
هـ، في مدينة بريدة 1439/1440تم التطبيق في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

تبن اها المشاِركات في بمنطقة القصيم. وذلك بتطبيق المالحظة لفهم الممارسات التدريسية التي ت
أداء دروس "هيا بنا نلعب"، وقد أُجريت المقابالت بعد االنتهاء من المالحظة الصفية؛ للكشف 

 عن معوقات أداء هذه الدروس.

 المصداقية والموثوقية:
، 2009/2012تم التحقق من مصداقية البحث وموثوقيته، كما أشار قاي وميلز وايرسيان )

 (، باآلتي: 591-585ص

رض األداتين على التحكيم؛ للتأكد من مناسبة العبارات ووضوحها وانتمائها ع -
 إلى مجاالت البحث.

محاولة تفسير كلمات المشاِركات وتصرفاتهن بدقة، واعتبار معاني األشياء كما  -
أدركتها المعلمات، حيث تضمنت المقابلة بعض األسئلة عن الممارسات التي تضمنتها بطاقة 

 المالحظة. 

ن البيانات مسجلة، فقد تم تفريغها من قِبل أكثر من شخص؛ للتأكد من حيث إ -
 صحة التفسير. 

 إعادة عرض البيانات بعد تفريغها على المشاركات، وتأييدهن لها. -

 آلية تحليل البيانات:
ت عملية تحليل البيانات بالخطوات اآلتية:   مر 
ل مع بداية هذه الخطوة؛ تنظيم بيانات المالحظة والمقابلة كتابةً، وبَْدء التحلي .1

( أنه كلما بدأ الباحث في التحليل المبدئي مبكًرا 146، ص2012الكريم ) حيث يرى العبد
 كانت البيانات أكثر ثراًء.

                                                      
  أسماء المعلمات مستعارة، تم تسميتهن أبجدي  ا. 2
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مرحلة ترميز البيانات باستخدام النظرية المجذرة، بالطريقة التي ذكرها  .2
 (، كاآلتي:131، 109، 67، ص1990/1999ستراوس وكوربين )

بيانات باستخدام الترميز المفتوح، بتصنيف البيانات وصياغتها في ترميز ال  -
مفاهيم وَوْضعها في فئات، وكانت وحدة التحليل هي الجملة تامة المعنى. وبعد هذه 

 المرحلة أُعيدت قراءة البيانات وتسجيل المالحظات الكتشاف المزيد من البيانات. 

أخرى مع بعضها بطرق  الترميز المحوري، وهو إعادة وضع البيانات مرة -
جديدة بعد الترميز المفتوح. وذلك بعمل مقارنات بين مجموعة البيانات، وتحديد األنماط 
نت من الترميز المفتوح، ثُم  ضم  بعضها إلى بعض، والمقارنة بين  واألنساق التي تكو 

 تلك األنساق واألنماط.

، بحيث يتم ربطها الترميز االنتقائي، باختيار الفئة المحورية بطريقة منظمة -
بالفئات األخرى والتحقق من تلك العالقات، وصياغة األنماط واألنساق على شكل نتائج 

 للبحث.  

. التأكد بعد صياغة النتائج أنه ال يوجد تناقض بين ما تم التوصل إليه بعد الترميز والبيانات 3
 األساسية، وأنها جاءت متوافقة مع األدب النظري.

 يرهاوتفس لبحثنتائج ا
على الرغم من أن تعميم النتائج إلى إطار أوسع يُشك ل أهمية قليلة للباحث النوعي )قنديلجي 

(، فإنه يمكن تعميم األفكار الرئيسة والعملية التي تمت 450، ص2009والسامرائي، 
(، 257-256، ص2019مالحظتها؛ حيث يمكن أن تكون حالة واحدة تنويرية )صوان، 

ر القارئفالخصائص قد تتشابه م إمكانية نقلها إليها. وفيما يلي اإلجابة عن  ع حاالت أخرى يقر 
  أسئلة البحث وتفسير هذه النتائج ومناقشتها:

السؤال األول: ما ممارسات تدريس معلمات الرياضيات للمرحلة البتدائية في دروس "هيا 
 بنا نلعب"؟

 تم التركيز على المحاور التالية: وفقًا لألنماط التي ظهرت أثناء تحليل البيانات وقراءتها،
 المحور األول: الممارسات التدريسية في مرحلة التهيئة:
 يوضح الجدول التالي ملخص النتائج على المحور األول:

 ملخص النتائج في مرحلة التهيئة:(2جدول )

 جميلة ثناء تغريد بثينة أسماء مرحلة التهيئة

تهيئة اإلمكانات 
 المادية 

 سبة. اإلمكانات منا
وف رت بعض مدواد 
اللعبدددددة، وأخدددددرى 

 غير مالئمة
 اإلمكانات مناسبة.

وفرت بعض مدواد 
 اللعبة.

 اإلمكانات مناسبة.

شرح قواعد 
 اللعبة وأهدافها

تشرح قواعدد لعبدة 
تشددددددددددبه اللعبددددددددددة 
نة فددددددددي  المضددددددددمَّ
الدددددددددرس، ولددددددددم 
تتندددددددداول هدددددددددف 

 اللعبة الرئيس.

قواعددد اللعبددة غيددر 
واضدددحة، وتتغيَّدددر 

 أثناء الدرس.  

احتاجت إلى إعادة 
قواعدد اللعبددة أثندداء 

 اللعب.

قواعددد اللعبددة غيددر 
واضدددحة، وتتغيَّدددر 

 أثناء الدرس.  

قواعددددددددد اللعبددددددددة 
 وأهدافها واضحة.

توجيه التلميذات 
غير المشاركات 
 إلى أنشطة أخرى

تنفدددددذ المجموعدددددة 
 اللعبة معًا.

ده التلميدذات  لم توج 
أبددًدا؛ فمعظمهددن ال 
يعددددددددددرفن "مددددددددددا 

 اللعبة؟".

التلميدددددذات  تتدددددابع
عمدددددل زمددددديالتهن 
علدددددددى السدددددددبورة 
َهددددت  بهدددددوء، ووج 
إلددددى تنفيددددذ نشدددداط 
تشددترك فيدده جميددع 

َهددددددددددت كددددددددددل  وج 
تلميددذتين متقددابلتين 
للعددددب معًددددا، ولددددم 
ينفذن اللعبة؛ حيث 
 لم يفهمن قواعدها. 

َهددددددددددت كددددددددددل  وج 
تلميذتين للعب معًدا 
دون اسددددددددددددددتثناء، 
هدددت المعلمدددة  ووج 
الصددغيرة فددي كددل 
 مجموعددددة لضددددبط
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 جميلة ثناء تغريد بثينة أسماء مرحلة التهيئة

المجموعدددددة عندددددد  التلميذات. 
 االنتهاء.

( تباين الممارسات التدريسية في مرحلة التهيئة، وقد تكون بعض 2يتضح من جدول )
المعلمات هي أن اإلمكانات المادية بأكثر مما يناسب اللعبة، حيث كتبت المعلمة أسماء األرقام 

عت المعلمتان )تغريد، وجميل ة( أوراقًا ُرسمت فيها مسبقًا على البطاقات وغل فتها حراري ا، ووز 
مربعات القيمة المنزلية، والتي كانت فيها هذه األعمال من أعمال الالعبات حسب تعليمات 
اللعبة. وقد يعود ذلك إلى تدن ِي سقف توقعات المعلمات من تلميذاتهن كما أشارت دراسة الحامد 

(2015.) 
زت بشرح قواعد اللعبة أظهرت المعلمة جميلة أداًء واضًحا في هذا المحور، حيث تمي  

هت إحدى التلميذات إلى قراءة تعليمات اللعبة أيًضا؛ األمر الذي أد ى إلى  وهدفها بوضوح، ووج 
ي المهارات االجتماعية لالتصال والتعاون من خالل  إيجابية التلميذات وتفاعلهن. فاللعب يُنم ِ

بثينة، وثناء( فشرحتَا قواعد (. أما المعلمتان )10، ص2011اتباع اإلرشادات واألوامر )بدوي، 
اللعبة بطريقة غير مفهومة، بل كانت قواعد اللعبة تتغير أثناء الدرس؛ األمر الذي أثَّر في أداء 

( ضرورة 215، ص2015التلميذات خالل الدرس، وأدى إلى الفوضى. لذا يرى صوالحة )
ترة مناسبة؛ كي ال تقع اإلعداد المسبق للعب، وتحضير أدواته وُعدده الالزمة قبل التنفيذ بف

مفاجآت ليست بالحسبان. وتمي َزت المعلمة جميلة أيًضا بتوجيه التلميذات غير المشاركات إلى 
أنشطة أخرى؛ حيث طبقت اللعبة لكل تلميذتين في الوقت نفسه؛ األمر الذي شك ل صعوبة 

 اب يعوق أداءها.للمعلمة أسماء، حيث أشارت في المقابلة إلى أن تحديد عدد الالعبات في الكت
 المحور الثاني: الممارسات التدريسية في مرحلة التنفيذ )اللعب(

 يوضح الجدول التالي ملخص النتائج على المحور الثاني:
 ملخص النتائج في مرحلة التنفيذ )اللعب(: (3جدول )

 جميلة ثناء تغريد بثينة أسماء مرحلة التنفيذ

إتاحة الفرصة 
للوصول إلى 
 الهدف بحرية

م تدددتح الحريدددة لددد
 للتلميذات.

تسددددددير جميددددددع 
فقدددرات الددددرس 
بسددديطرة منهدددا، 
ولددددددددم تدددددددددرك 
التلميدددددددددددددددددذات 

 المطلوب.

أتاحددت الفرصددة 
للوصدددددول إلدددددى 
الحل بحريدة فدي 
بعدددض األنشدددطة 
كددددددالتي تعتمددددددد 
علددددددى اختيددددددار 
الالعب، وتولدت 
المهمددددددددة فددددددددي 
 البعض اآلخر.

لدددم تعدددِط نظاًمدددا 
للصف كي تتديح 
الحريدددددددددددددددددددددة، 
فالتلميددددددددددددددددذات 
بحاجددددددددة إلددددددددى 

رفة التعليمات مع
األساسددية؛ حيددث 
كانددددددددت غيددددددددر 

 واضحة.

أتاحددت الفرصددة 
للوصدددددول إلدددددى 
الحل بحريدة فدي 
بعدددض األنشدددطة 
التي كانت تعتمد 
علددددددى اختيددددددار 

 الالعب.

الحركة بين 
 المجموعات

تمي زت بحركتهدا 
اإليجابيدددددة بدددددين 
 المجموعات.  

غفلددددددددت عددددددددن 
الحركددددددة بددددددين 

 التلميذات.

معظددددددم العمددددددل 
علدددى السدددبورة، 

لدد ع علددى ولددم تطَّ
جميدددددددددددددددددددددددددددع 
المجموعدات فددي 
النشدددددددددددددددددددددددداط 

 المشترك.

تحركددددددت بددددددين 
المجموعدددددددددات، 
لكدددن توجيهاتهدددا 

 غير قع الة. 

تمي زت بحركتهدا 
اإليجابيدددددة بدددددين 
 المجموعات.  

إيجابية جميع 
 التلميذات

حرصددددت علددددى 
تفاُعددل التلميددذات 

 كمجموعات.

أهملددددت معظددددم 
 التلميذات.

متابعة التلميذات 
للحددددددددل علددددددددى 
السددددبورة كانددددت 

  جيدة.

لدددددددددددم توجددددددددددده 
التلميددددذات إلدددددى 
األنشدددطة ِضدددْمن 
اللعبددددددة، حيددددددث 
تحدددول نشددداطهن 
إلدددددددى فوضدددددددى 

توجيدددددددده كددددددددل 
تلميددددذتين للعددددب 
معًدددددا أد ى إلددددددى 
تفاُعددددددل جميددددددع 

 التلميذات.
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 جميلة ثناء تغريد بثينة أسماء مرحلة التنفيذ

خددددددارج إطددددددار 
 اللعبة.

 تنويع التعليم 
كاندددت األنشدددطة 
تسير على وتيرة 

 واحدة.

لم تهتم بمسدتوى 
 التلميذات.

كاندددت األنشدددطة 
تسددددددددير علددددددددى 

 حدة. وتيرة وا

لم تهدتم بمسدتوى 
 التلميذات.

كاندددت األنشدددطة 
تسير على وتيرة 

 واحدة.

تطوير اللعبة 
بإضافة خطوات 

 إليها

رت اللعبددددة  طددددو 
بإضافة خطدوات 

 إليها 

لدددم تنفدددذ اللعبدددة 
بشددكل صددحيح؛ 
وِمدددددْن ثَدددددمَّ لدددددم 

رها. ِ  تُطو 

ال تددددرى أهميددددة 
 لتطوير اللعبة.

لددددم تنفددددذ اللعبددددة 
بشدددكل صدددحيح؛ 
وِمددددددْن ثَددددددمَّ لددددددم 

رها.تُ  ِ  طو 

طددددورت اللعبددددة 
بطريقددة مشددابهة 
لما ورد في دليل 

 المعلم.

( أن على المعلم نسيان تمثيله للسلطة داخل الصف؛ حتى يتيح 85، ص2014يؤكد الكبيسي )
ا من الحرية أثناء اللعب، إال أن إتاحة المعلمات المشاركات للوصول إلى الهدف بحرية لم  جو 

علت المعلمة أسماء اختيار األرقام لكتابتها بالصيغة اللفظية تكن على الصورة المأمولة؛ حيث ج
عن طريق القرعة ورفضت طلب تلميذة في تغيير الرقم الذي ستكتبه، والمعلمة تغريد كانت هي 
التي تدير المؤشر الختيار األرقام، وكانت المعلمة جميلة قد حد َدت عدد القيم المنزلية لكتابة 

انت عالقتها جاف ة مع التلميذات وقد تكون سيطرت على الصف األعداد، والمعلمة بثينة ك
 بأساليب وإجابات غير صحيحة أيًضا.  

حرصت المعلمات )أسماء، وتغريد، وجميلة( على إيجابية التلميذات بطرق مختلفة؛ فمتابعة 
تلميذات المعلمة تغريد للحل على السبورة كانت جيدة، وتمي زت جميلة بتطبيقها اللعبة لكل 

لميذتين في الوقت نفسه؛ األمر الذي أد ى إلى تفاُعل التلميذات حتى نهاية الدرس. فالتأكيد على ت
 (.95، ص2017التفاعل اإليجابي والتعاون بين الالعبين يُحق ِق المتعة والسعادة )الخفاف، 

غفلت المعلمات المشاركات عن تنويع التعليم، والذي يتسق مع دراسة العمري  
أشارت إلى ضعف ممارسة معلمي الرياضيات في تنويع التعليم. ويرى (، حيث 2014)

( ضرورة مراعاة مبدأ الفروق الفردية في اللعب، بإتاحة الفرصة 214، ص2015صوالحة )
لكل متعلم لممارسة النشاط الذي يستطيع أو يرغب القيام به؛ حتى إن المتعلمين ذوي 

هم بعض المهام، مثل: دور الحكم، أو استخدام االحتياجات الخاصة يمكن أن يُسند المعلم إلي
 الصافرة عند بداية اللعب أو نهايته، أو استخدام ساعة التوقيت، أو غير ذلك.

على الرغم من أن دليل المعلم يحتوي تطويًرا لكل لعبة في دروس "هيا بنا نلعب"؛ فإن  
استخدامها لدليل المعلم قالت:  المعلمة تغريد لم تَر أهمية لتطوير اللعبة، وأثناء حديثها عن مدى

ر بداًل من أنها أربعة  "اط لعَت على دليل المعلم، يختلف فقط بكتابة تطوير: اللعبة ممكن تتطوَّ
أعداد تصبح خمسة أعداد، هذه اإلضافة الموجودة فيه، أو بداًل من أنها طرح تصبح جمعًا، لكن 

رت اللعبة بأسلوبها؛ حيث طلبت أُفض ل التركيز على المهارة األساسية". أما المعلمة  أسماء فطو 
نة  من التلميذات اختيار عدد بالقرعة وكتابته على الصورة اللفظية، حيث لم تلتزم باللعبة المضمَّ
َرت المعلمة جميلة اللعبة بإضافة منزلة أخرى، وأشارت على التلميذات  في الدرس. في حين طوَّ

عبة، فاقترحت إحدى التلميذات: "معلمة، في المرة بالحضور إليها في أوقات الفراغ إلعادة الل
القادمة سنجعلها طرًحا، والفائزة َمن تحصل على المجموع األكبر"، وقد كان موضوع اللعبة 

( أن اللعب يساعد المتعلمين 15، ص2018المجموع األقل. وفي هذا المجال، يؤكد شواهين )
 فكارهم، وتنمية مهارات التفكير لديهم. على معرفة أنفسهم وقدراتهم واهتماماتهم، وَوْضع أ

 المحور الثالث: الممارسات التدريسية في مرحلة التقويم
 يوضح الجدول التالي ملخص النتائج على المحور الثالث:

 ملخص النتائج في مرحلة التقويم: (4جدول )

 جميلة ثناء تغريد بثينة أسماء مرحلة التقويم

م التغذيددة قد متها بمتابعتهدا عالقتهددددا جافددددة قددددددددددددددددد متها تقديم التغذية  قدددددددد متها أثنددددددداء لددم تُقددد ِ
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 جميلة ثناء تغريد بثينة أسماء مرحلة التقويم

متابعتهددددددددددا ب الراجعة
 المباشرة. 

بتلميذاتها، وتقد م 
عبددددددددددددددددددددارات 

 محبطة.

الراجعددددددددددددددددددددة  على السبورة. 
 المناسبة. 

حركتهددددددا بددددددين 
 المجموعات. 

غلق الدرس 
بمراجعة المفاهيم 

نة فيه  المضمَّ
نة فيه  غفلت عن مراجعة المفاهيم المضمَّ

( تباين المعلمات في تقديم التغذية الراجعة، حيث ساهمت المعلمات 4ضح من جدول )يت
)أسماء، وتغريد، وجميلة( في تقديمها، وأخفقت فيها المعلمتان )بثينة، وثناء(. وقد كانت المعلمة 
 بثينة على عالقة جافة مع تلميذاتها وتقد م عبارات المحبطة، مثل: "أنتن بطيئات"، وقبلت اإلجابة

(، فعلى الرغم من أن 290، ص2014". ويتسق هذا مع ما أشار إليه الحيلة )45=8×5"
التغذية الراجعة تؤدي إلى تسهيل العملية التعليمية التعلمية، وتثبيت المعلومات، وزيادة تحصيل 

 المتعلمين؛ فإن  هناك قصوًرا في استخدام المعلمين لها.
نة فيه؛ األمر  غفلت المعلمات المشاِركات عن غلق الدرس  بمراجعة المفاهيم المضمَّ

الذي يعود إلى قصور معرفتهن بأهمية مرحلة التقويم في دروس األلعاب؛ حيث أشارت 
المعلمات المشاركات أثناء المقابلة إلى أنهن ال يرين للتقويم أهمية في هذه الدروس، ويعتمدن 

، 2017هذا المجال تؤكد سيد )على تقويم المهارات األساسية في الدروس األخرى فقط. وفي 
 ( ضرورة كتابة المتعلمين لتعليقاتهم الختامية حول اللعبة. 130ص

السؤال الثاني: ما المعوقات التي تواجه معلمات الرياضيات للمرحلة البتدائية في دروس 
 "هيّا بنا نلعب"؟   

دروس "هي ا بنا  أشارت المعلمات المشاِركات إلى أنهن يُواجهن تحدياٍت كبيرة عند تطبيق
نلعب"، وِمن ثَم  يلجأن إلى إهمالها. ووفقًا لألنماط التي ظهرت أثناء تحليل البيانات وقراءتها، تم 

 التركيز على المحاور التالية: 
 المحور األول: معوقات تتعلق بالمعلمة نفسها

ناول هذه تمي زت أسماء بتحضيرها الكتابي ِضْمن ملف اإلنجاز الخاص بها، إال أنها ال تت
الدروس دائًما. ورأت المعلمتان )بثينة، وجميلة( أن التخطيط لهذه الدروس غير ضروري؛ 
فذكرت بثينة: "ال أُعد  هذه الدروس، إذا انتهينا وصححت، وانتهيت من التقييم، نحلها"؛ األمر 
لى الذي قد يعود إلى قصور معرفتهن بأهمية التخطيط لهذه الدروس؛ فدروس األلعاب تحتاج إ

 (.161، ص2012قَْدر من التخطيط ال يقل  عن التخطيط ألي  درس آخر )عفانة وزمالؤه، 
لَت المعلمات )أسماء، وتغريد، وجميلة( التعلم التعاوني في هذه الدروس، في حين   فض 

تواجه المعلمتان )بثينة، وثناء( صعوبة في إدارته، وذكرتَا أنه يعتمد على التلميذات، ورأت 
اء أن التعلم التعاوني يُربك الصف، حيث تحتوي كل مجموعة على ثماني تلميذات، المعلمة ثن

لَت بعض األنشطة إلى فوضى. وقد أكدت دراسة  وقد ظهر ذلك عند مالحظتهن؛ إذ تحو 
( أن المعلمين يواجهون صعوبات في تنفيذ التعلم التعاوني؛ كقلة خبرتهم فيه، 2012الخمايسة )

 صعوبة ضبطهم.وكثرة أعداد التالميذ، و
تواجه المعلمة ثناء صعوبة أيًضا في خطوات هذه الدروس، وقد يعود ذلك إلى قصور  

( أن على المعلم تجريب اللعبة قبل الدخول إلى 255، ص2010إعدادها؛ حيث يؤكد الهويدي )
الصف، وتكليف التالميذ بها، وكذلك التعرف على األهداف التي يمكن أن تُحق قها هذه اللعبة، 

 الخبرات التي يمكن أن تضيفها.و
لم تَر المعلمات )أسماء، وبثينة، وثناء، وجميلة( أهمية للتقويم في هذه الدروس، ويتسق هذا 
مع ممارساتهن التدريسية حول مرحلة التقويم، حيث غفلت المعلمات المشاركات عن غلق 

نة فيه؛ فمعتقدات المعلم وتفكيره في التعلم باللعب على عالقة  الدرس بمراجعة المفاهيم المضمَّ
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بممارساته التدريسية، حيث تؤثر في أفعاله وسلوكه أثناء التدريس )أمبو سعيدي والسيابية، 
 (.24، ص2017

ذكَرت المعلمات )أسماء، وتغريد، وثناء( حاجتَهن إلى التنمية المهنية، من دورات تدريبية 
ليس مشرفة صفوف أولية، ودروس تطبيقية، وأكدت ثناء حاجتها إلى مشرفة متخصصة و

فتقول: "مشرفتي ال أحتاج منها شيئًا، أحتاج مشرفة رياضيات". فالمشرف التربوي من أهم 
 (. 2012مصادر التطور المهني لمعلمي الرياضيات )البلوي والراجح، 

شكَّل العبء التدريسي أيًضا تحديًا عند أداء هذه الدروس، كما ذكرت المعلمات )أسماء، 
(، وعز الدين وسبحي 2014يلة(. وتتسق هذه اآلراء مع دراستَي الحربي )وتغريد وجم

(، اللتين كان العبء التدريسي فيهما من أهم مشكالت تدريس مقرر الرياضيات في 2014)
المرحلة االبتدائية. وأضافت المعلمة ثناء أنها تواجه صعوبة في تأخر حصص الرياضات في 

( التي أشارت إلى أن المعلمين يرون 2007الفرهود )الجدول الدراسي، متسقةً مع دراسة 
العبء التدريسي ووجود مادة الرياضيات في الحصص األخيرة من الجدول أهم معوقات تحقيق 

 فاعلية األداء في تدريس الرياضيات.
 المحور الثاني: معوقات تتعلق بالتلميذة

روس "هيا بنا نلعب"؛ فاأللعاب لم تواجه المعلمات المشاِركات صعوبة في تقبُّل التلميذات لد
لها القدرة على جذب انتباه المتعلم إلى المادة التعليمية وتفاُعله معها بأسلوب ُمسل ٍ وممتع 

(. ورأت المعلمات المشاركات أن هذه الدروس تتالءم مع قدرات 30، ص2010)الحيلة، 
ة سبب تأخر تلميذاتها، التلميذات، عدا المعلمة ثناء؛ وربما يكون قصور شرحها لقواعد اللعب

فقواعد اللعبة أثناء مالحظتها كانت تتغير أثناء الدرس. ذكرت المعلمة تغريد أنها تعاني من 
نسيان التلميذات للمهارات األساسية فقالت: "في االبتدائي نعاني، هذا الجيل ينسى كثيًرا". 

التلميذات وتُثب تها؛ فاأللعاب وأك دت المعلمة جميلة أن هذه الدروس تدعم المهارات األساسية لدى 
تُستخدم في تحقيق العديد من األهداف المعرفية، وقد تتط لب استخدام المهارات الحسابية الجبرية 

 (. 139، ص1986والهندسية )مصطفى، 
 المحور الثالث: معوقات تتعلق بمحتوى الدروس وخطوات سيرها

التي تتعلق بالمحتوى  تباينت وجهات نظر المعلمات المشاركات حول المعوقات 
وخطوات سير هذه الدروس، فقد أشارت المعلمات إلى مالءمة هذه الدروس لزمن الحصة، عدا 
المعلمة ثناء. وأكدت المعلمات ارتباط محتوى هذه الدروس بالدروس العامة، واقترحت المعلمة 

صعوبة في أسماء: "لو أن هذه الدروس في نهاية الفصل أفضل". وقد واجهت بعض المعلمات 
بعض األلعاب، وكان تحديد عدد الالعبين يعوق المعلمة أسماء؛ األمر الذي قد يعود إلى حاجتها 
للتنمية المهنية؛ حيث يرى المشرفون التربويون أن معلمي الرياضيات بحاجة تدريبية كبيرة إلى 

 (.2013تطبيق استراتيجيات التعلم باللعب )الخميس، 
ن كثافة المقرر تعوق أداءهن لهذه الدروس، فقالت المعلمة أكدت المعلمات المشاركات أ

أسماء: "أحتاج إلى أكثر من حصة؛ إلنهاء الدروس األخرى"، وذكرت المعلمة جميلة: "أنا ال 
أشرحها، الدروس األخرى ال أعطيها حقَّها". وتأتي آراء المعلمات متسقة مع دراستَْي علي  

حيث كانت كثافة المقرر من أهم مشكالت تدريس  (،2014(، والحربي )2013الحكيم ) وعبد
 محتوى الرياضيات في المرحلة االبتدائية.

 المحور الرابع: معوقات تتعلق بالبيئة الصفية
عت آراء المعلمات المشاركات في المعوقات التي تتعلق بالبيئة الصفية؛ فعن توفر المواد  تنو 

هذه المواد متوفر، وبعضها توفره المعلمة  الالزمة لتنفيذ هذه الدروس رأت المعلمات أن بعض
بنفسها، وذكرت المعلمة جميلة: "معظمها يعتمد على الورق". وقد استفادت المعلمات أثناء 
مالحظتهن من صندوق المحسوسات اليدوية الذي تزامن وصوله مع تطبيق سلسلة ماجروهل. 

ت تدريس رياضيات في (، حيث توصلت إلى توفر معينا2015ويتسق هذا مع دراسة الفهد )
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ضوء متطلبات الكتب. وأضافت المعلمة أسماء: "أحتاج إلى غرفة خاصة بالرياضيات"، وفي 
م بيئة خاصة 169، ص2012هذا المجال، يشير عفانة وزمالؤه ) ( إلى أن معمل الرياضيات يُقد ِ

 .لتعليم الرياضيات، تكون فيها العالقة بين المعلم والمتعلم أكثر حماسة ونشاًطا
ذكرت المعلمات المشاركات أنهن يواجهن صعوبة في زيادة عدد التلميذات، متسقة مع 

(؛ فجاء في دراستَْيهما أن كثافة 2014(، وعز الدين وسبحي )2014دراستي الحربي )
المتعلمين تزيد من صعوبات تعلُّم الرياضيات لديهم؛ كقصور الفهم، وإجراء المهارات، وضعف 

 (.259-258، ص2013وضعف االتجاه نحوه )صالح،  القدرة على االستدالل

 التوصيات
وفقًا لنتائج البحث، فيما يلي بعض التوصيات التي يُؤمل أن تُسهم في تحسين أداء  

 دروس "هيا بنا نلعب":

أن تُقد م وزارة التعليم برامج تنمية مهني ة لمعلمي ومعلمات الرياضيات خاصة  -
نة في كت ن: أهميتها، ومهارات تدريسها.باأللعاب التعليمية المضم   ب الرياضيات، تتضمَّ

أن يستفيد مشرفو ومشرفات الرياضيات من الممارسات التدريسية أثناء  -
 متابعتهم للمعلمين والمعلمات في هذه الدروس، وتقديم الدعم المناسب.

 أن يستفيد المعلمون والمعلمات من نتائج البحث لتحسين وتقويم أدائهم ذاتي ا. -

  عالمراج
 المراجع العربية:-أول

 . عمان: دار المسيرة.مناهج البحث الكمي  والنوعي  والمختلط(. 2013أبو عالم، رجاء. )

( لعبة تعليمية مع 111التعلم باللعب )(. 2017أمبو سعيدي، عبد هللا؛ والسيابية، وداد. )
 عمان: دار المسيرة.  األمثلة التطبيقية.

 ألغاز الرياضيات كيف نجعل من تعلم الرياضيات متعة.ألعاب و(. 2011بدوي، رمضان. )
 عمان: دار الفكر.

. عمان: 3ط أساليب تعليم العلوم والرياضيات.(. 2005البكري، أمل؛ والكسواني، عفاف. )
 دار الفكر.

(. أولويات البحث في مجال تعليم وتعلم الرياضيات في المملكة 2010البلوي، عبد هللا. )
الجمعي ة المصري ة للمناهج  دراسات في المناهج وطرق التدريس،العربية السعودية. 

 . 142-90(، 15وطرق التدريس، العدد )

(. واقع التطور المهني لمعلمي ومعلمات 2012البلوي، عبد هللا؛ والراجح، نوال. )
، الجمعية السعودية رسالة التربية وعلم النفسالرياضيات في المملكة العربية السعودية، 

 .78-43(، 38التربوية والنفسية، العدد ) للعلوم

ممارسات التدريس لدى معلمات الرياضيات للصفوف االبتدائية  (.2015الحامد، مناير. )
رسالة ماجستير غير منشورة. قسم المناهج  العليا لتنمية مهارات الحدس الرياضي.

 وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة الملك سعود: الرياض.

مشكالت تدريس مقرر الرياضيات في الصفوف األولية من (. 2014ر. )الحربي، ثام
رسالة ماجستير غير  المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين بمدينة الرياض.

منشورة. قسم المناهج وطرق التدريس، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن 
 سعود اإلسالمية: الرياض.

. 5ط األلعاب التربوية وتقنيات إنتاجها سيكولوجيا وتعليميا وعمليا.. (2010الحيلة، محمد. )
 عمان: دار المسيرة.
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 . عمان: دار المسيرة.4ط مهارات التدريس الصفي .(. 2014الحيلة، محمد. )

 . عمان: دار المناهج.اللعب إستراتيجيات تعليم حديثة(. 2017الخفاف، إيمان. )

ستخدام استراتيجية التعلم التعاوني في التدريس بالمرحلتين (. واقع ا2012الخمايسة، إياد. )
 رسالة الخليج العربي،االبتدائية والمتوسطة من وجهة نظر معلميهم في مدينة حائل. 

 .50-15(، 125مكتب التربية العربي لدول الخليج، العدد )

اضيات االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس مناهج الري(. 2013الخميس، سليمان. )
المطورة )سلسلة ماجروهل( من وجهة نظر معلمي ومشرفي الرياضيات في منطقة 

رسالة ماجستير غير منشورة. قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية،  القصيم.
 جامعة القصيم: القصيم.

أساسيات البحث الكيفي أساليب وإجراءات  (.1999ستراوس، آنسيلم، وكوربين، جوليت. )
هللا الخليفة(. الرياض: معهد اإلدارة العامة. )العمل  )ترجمة عبدلمجذرة، النظرية ا

 (.1990األصلي نشر عام 

(. واقع استخدام معلمي الصفوف األولية لأللعاب التعليمية في 2015السالمة، صالح. )
(، 4)31كلية التربية، جامعة أسيوط،  المجلة العلمية،محافظة الرس من وجهة نظرهم، 

88-114. 

التواصل الرياضي  والحس  العددي  وأساليب تنميتهم برياضيات (. 2017يد، هويدا. )س
 عمان: دار الرسائل الجامعي ة. المرحلة االبتدائية.

أثر برنامج مقترح لأللعاب التعليمية في مقرر الرياضيات للصف (. 2016الشامي، هيفاء. )
رسالة ماجستير غير  نحوها. األول االبتدائي على التحصيل الدراسي واتجاه معلميهم

 منشورة. قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة الملك سعود: الرياض 

استخدام اللعب في تعليم األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة (. 2018شواهين، خير. )
 إربد: عالم الكتب. والمرحلة االبتدائية.

. عمان: دار 3ط ي تعليم الرياضيات.االتجاهات المعاصرة ف(. 2013صالح، ماجدة. )
 الفكر.

(. ممارسات المعلمين التدريسية في ضوء 2002الصغير، علي؛ والنصار، صالح. )
الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، العدد مجلة القراءة والمعرفة، نظريات التعلم. 

(18 ،)61-34. 

 يرة.. عمان: دار المس7. طعلم نفس اللعب(. 2015صوالحة، محمد. )

 الجزائر: ابن النديم. البحث النوعي في علم اللغة التطبيقي.(. 2019صوان، فرج. )

الرياض: مطابع جامعة الملك  البحث النوعي في التربية.(. 2012العبد الكريم، راشد. )
 سعود.

 . عمان: دار المسيرة.2ط األلعاب والتفكير في الرياضيات.(. 2012العبسي، محمد. )

تعليم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطلبات المعايير وثقافة (. 2010عبيد، وليم. )
 . عمان: دار المسيرة. 2ط التفكير.

البحث العلمي البحث النوعي والبحث (. 2002عبيدات، ذوقان؛ وأبو السميد، سهيلة. )
 عمان: دار الفكر. الكمي.
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ع تطبيق مناهج العلوم (. دراسة تقييمية لواق2014عز الدين، سوسن؛ وسبحي، نسرين. )
والرياضيات المطورة للمرحلة االبتدائية من وجهة نظر كل من المعلمات والمشرفات 

الجمعية السعودية للعلوم التربوية  رسالة التربية وعلم النفس،بمنطقة مكة المكرمة، 
 .105-133(، 47والنفسية، العدد )
. الرياض: دار 2ط لسلوكية.المدخل إلى البحث في العلوم ا(. 2012العساف، صالح. )

 الزهراء. 
(. مدى اتساق معتقدات معلمي رياضيات المرحلة االبتدائية 2015عشوش، ابراهيم. )

 مجلة تربويات الرياضيات،وممارساتهم الصفية حول استخدام أسلوب التعلم باللعب. 
 .53-6(، 7) 18الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، 

استراتيجيات تدريس (. 2012د؛ وأحمد، منير؛ والخزندار، نائلة. )عفانة، عزو؛ والسر، خال
 عمان: دار الثقافة. الرياضيات في مراحل التعليم العام.

، حسن؛ وعبد الحكيم، حسن. ) ر 2013علي  (. مشكالت تدريس محتوى الرياضيات المطو 
لمشرفين بالمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر المعلمين وا

 .24-67(، 4) 29جامعة أسيوط،  المجلة العلمي ة،واتجاهاتهم نحو تدريسه، 

واقع ممارسات معلمي الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في تنويع (. 2014العمري، محمد. )
. رسالة ماجستير غير منشورة. قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، التدريس

 جامعة الملك سعود: الرياض.

(. تدريس الرياضيات الواقع والمأمول، اللقاء السنوي الرابع 2007لفرهود، صالح. )مايو، ا
عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية: الجودة في التعليم العام. الرياض: 

 .308-282(، 14جامعة الملك سعود، العدد )

الحقيبة األساسية أ(. 2010) فريق التطوير المهني لمشروع الرياضيات والعلوم التطبيقية.
المملكة  لبرنامج تأهيل المدربين المركزيين للتدريب على سالسل الرياضيات المطورة.

 العربية السعودية: وزارة التربية والتعليم.

الحقيبة التدريبية ب(. 2010فريق التطوير المهني لمشروع الرياضيات والعلوم التطبيقية. )
 ة العربية السعودية: وزارة التربية والتعليم.المملكللمرحلة االبتدائية. 

الحقيبة التدريبية ج(. 2010فريق التطوير المهني لمشروع الرياضيات والعلوم التطبيقية. )
 المملكة العربية السعودية: وزارة التربية والتعليم.للمرحلة الثانوية. 

وء متطلبات كتب (. واقع استخدام معينات تدريس الرياضيات في ض2015الفهد، نورة. )
الجمعية  . مجلة تربويات الرياضيات،الرياضيات المطور للصف األول المتوسط

 .266-202(، 5) 18المصرية لتربويات الرياضيات، 

(. البحث التربوي كفايات للتحليل 2012قاي، إل؛ وميلز، قيوفري؛ وايرسيان، بتر. )
عمل األصلي نشر عام والتطبيقات، )ترجمة صالح عالم(. عمان: دار الفكر. )ال

2009.) 

عمان: دار  البحث العلمي الكمي والنوعي.(. 2009قنديلجي، عامر؛ والسامرائي، إيمان. )
 اليازوري.

قة.(. 2014الكبيسي، عبد الواحد. ) . عمان: مركز ديبونو 3ط تنمية التفكير بأساليب مشو 
 لتعليم التفكير.
، وزارة التربية والتعليم، المعرفةالتعليم، (. مقدمات وشروط لتطوير 2009الكثيري، راشد. )

 .47-46(، 169العدد )
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)ترجمة عبد المحسن  المزجية،-النوعية-تصميم البحوث الكمية(. 2018كرسويل، جون. )
 (. 2014القحطاني(. الكويت: دار المسيلة. )العمل األصلي نشر عام 

(. تقويم مدى اتساق 2013مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات. )
المواصفات التربوية والفنية لكتب الطالب والمعلم بين كتب المشروع وسلسلة 

الدراسة التقويمية لمشروع ماجروهل للرياضيات والعلوم. تقرير المرحلة األولى: 
، التقرير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية

 الجزء األول، الرياض: جامعة الملك سعود.-األول

توجهات أبحاث تعليم الرياضيات في الدراسات العليا بجامعات (. 2009المعثم، خالد. )
رسالة دكتوراه. قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية،  المملكة العربية السعودية.

 جامعة أم القرى: مكة المكرمة.

مجلة كلية التربية  األلعاب في تعليم وتعلم الرياضيات،(. استخدام 1986مصطفى، محمد. )
 .136-151(، 5) 7، بالمنصورة، جامعة المنصورة

 العين: دار الكتاب الجامعي. استراتيجيات معلم الرياضيات الفع ال.(. 2006الهويدي، زيد. )

 العين: دار الكتاب أساليب واستراتيجيات تدريس الرياضيات.(. 2010الهويدي، زيد. )
 الجامعي.

 الرياضيات للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي األول.(. 2016وزارة التعليم. )
 الرياض: شركة المطابع األهلية.

الرياضيات للصف الثالث االبتدائي الفصل الدراسي  األول (. 2013وزارة التربية والتعليم. )
 الرياض: العبيكان لألبحاث والتطوير.دليل المعلم. 
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يف  الرايضيات ستخدام تقنية املعلومات واالتصال ملعلمي ومعلماتالتشاركي اب التدريب تصور مقرتح لبيئة

 منطقة جنران ابململكة العربية السعودية

 عبداملوجود األعصر  بن مفرح عسريي                            د. سعيد بن د. حممد
 جامعة جنران
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تصور مقترح لبيئة التدريب التشاركي باستخدام تقنية المعلومات والتصال 
 لمعلمي ومعلمات الرياضيات في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية

 
 
 
 

 مستخلصال
هدف البحث إلى التعرف على احتياجات معلمي ومعلمات الرياضيات في منطقة نجران 

وبيئدات التددريب التشداركي، وتقدديم تصدور مقتدرح لبيئدة  بالمملكة العربيدة السدعودية مدن بدرامج
التدريب التشاركي المعدززة بتقنيدة المعلومدات واالتصدال فدي ضدوء المعدايير الواجدب مراعاتهدا 
عند تصميم بيئات التدريب التشاركي، واستخدم المنهج الوصدفي للتوصدل إلدى قائمدة باحتياجدات 

بالمملكدة العربيدة السدعودية مدن بدرامج وبيئدات معلمي  ومعلمات الرياضيات في منطقدة نجدران 
التدددريب التشدداركي، وتحديددد المعددايير الواجددب مراعاتهددا عنددد تصددميم بيئددة للتدددريب التشدداركي 
باسددتخدام تقنيددة المعلومددات واالتصددال، حيددث تددم اسددتطالع رأي عينددة مددن معلمددي ومعلمددات 

لت النتائج إلى قائمة باحتياجات (معلماً ومعلمة، وتوص62الرياضيات بمنطقة نجران بلغ عددها )
معلمي ومعلمات الرياضيات من بيئدات التددريب التشداركي المعدززة باسدتخدام تقنيدة المعلومدات 
واالتصال، حيث تمثلت في حاجتهم الضرورية إلى: بيئة تدريب يتوفر بها  مجموعة مدن أدوات 

ر بهددا مكتبددة إلكترونيددة التواصددل التددي تسددمح لهددم بالتواصددل مددع زمالئهددم أو المدددربين، وتتددوف
تتضمن المواد التدريبية بأشكال متنوعة، وتكون مناسدبة لظدروف العمدل، وتعتمدد علدى اسدتخدام 
التقنيددات الحديثددة، كمددا أظهددروا احتياجدداً لبيئددات تدددريب تددزودهم بشددكل مسددتمر بالمسددتجدات فددي 

ر التددي يجددب مجددال عملهددم، وتمكددنهم مددن اختيددار أوقددات ومكددان التدددريب، وتددم تحديددد المعددايي
مراعاتها عند تصميم بيئات التدريب التشاركي باسدتخدام تقنيدة المعلومدات واالتصدال فدي ضدوء 
متطلبات المعلمين واحتياجاتهم، وتقدديم تصدور مقتدرح لبيئدة التددريب التشداركي باسدتخدام تقنيدة 
المعلومددات واالتصددال لمعلمددي ومعلمددات الرياضدديات بمنطقددة نجددران تضددمنت مكونددات رئيسددة 
هددي:) التعليمددات وقواعددد االسددتخدام، المحفددزات واالنخددراط فددي التدددريب، تطبيقددات التواصددل، 

 أدوات التشارك وبناء المحتوى، نظم الدعم والمساندة وتقديم التغذية الراجعة(.
 

ات.  التدريب التشاركي، تقنية المعلومات، معلمي ومعلمات الرياضيالكلمات المفتاحية:   

  

 
 

 د. محمد بن مفرح عسيري
 جامعة نجران

 عبد الموجود األعصر بن د. سعيد
 جامعة نجران
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A Proposed Perspective for the Environment of Participatory 
Training Using ICT for Teachers of Mathematics in Najran, 

Saudi Arabia 

Dr. Mohammed Mofreh Aseeri    Dr. Said Abdemawjoud Aly Elassar 
Najran University 

 

Abstract :The current study aimed is to identify the needs of mathematics 

teachers in Najran, Saudi Arabia for participatory training programs and 
environments. It also sought to present a proposed perspective for an ICT-
enhanced participatory training environment in light of the standards of 
participatory training environments. The descriptive approach was used to 
develop a list of the teachers' needs list and standards of participatory training 
environments using ICT. The sample consisted of (62) teachers who were all 
teaching mathematics in Najran public schools. The findings indicated that 
teachers were in need for a training environment that suits work conditions, 
includes a group of communication tools to communicate with colleagues or 
trainers and depends on the use of modern technology. Moreover, they were 
in need for training environments that provide them with the latest in their work 
fields and enables them to choose the best training time place. In light of 
these needs, standards to be considered in the design of the participatory 
training programs using ICT were also determined. After that a perspective, 
which included a set of elements like the use instructions and rules, incentives 
and engagement in training, communication applications, participatory and 
content building tools, support systems, and feedback was proposed to 
develop the environment of the participatory training using ICT.  
 
Keywords: Participatory Training Environment; Participatory Training 
Programs; ICT; Teachers of Mathematics; Math Teaching.  
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 مقدمةال

م والتدي تنطدوي علدى تدوفير فدرص 2030العربيدة السدعودية انطالقاً من رؤية المملكدة 
تعليمية لجميع الفئات، في بيئات تعليمية تعلمية وتدريبية مناسبة، في ضوء التوجهدات والسياسدة 
العامة للمملكة العربية السعودية، حيث تعمل تلك البيئات على رفع جودة مخرجات عملية التعليم 

ار، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق والتعلم، وتشجيع اإلبداع واالبتك
العمل، وتوجيه األفراد نحو الخيارات الوظيفية والمهنية الحديثة المواكبة لدمج التقنية في التعليم، 

م فدي هدذا الشدأن، كمدا 2030أحد المداخل الفاعلة في تلبية متطلبات رؤية  STEMويعد مدخل 
 م فيما يتعلق بالتنمية المهنية والبشرية.2030مع تطلعات رؤية أن أهدافه تتوافق كثيًرا 

الحاجة لمسايرة بيئدات التعلديم والتددريب لمتطلبدات االزدهدار  (Bell, 2015)وأكد بيل 
والتقدم االقتصادي، وأشار أن هذا يمكن أن يتحقق من خالل توفير بيئات التدريب التي يمكن أن 

يناسب طبيعة عمليات الدمج بين العلوم والتقنيات والرياضيات، تساعد في تأهيل المعلمين تأهيالً 
( علددى ضددرورة تطددوير منظومددة التدددريب المهنددي لمعلمددي العلددوم 2018كمددا أكددد آل فرحددان )

والرياضدديات فددي ضددوء مدددخل التكامددل بددين العلددوم والتقنيددة والهندسددة والرياضدديات، مددن خددالل 
 بهذا المطلب.التعرف على متطلبات بناء البرامج التي تعنى 

( أهمية تصميم برامج وبيئات تدريبية تعنى بالتنمية المهنية 2015وأكدت أماني عثمان )
للمعلمين عامة ومعلمي الرياضيات على وجده الخصدوص، وذلدك فدي إطدار التكامدل بدين التقنيدة 

ثقافدة االتصاالت، وفي هذا اإلطار دعت المنظمة العربية للتربية والعلوم وال تقنيةوالرياضيات و
م( إلدى ضددرورة اعتمدداد بددرامج التدددريب والتنميدة المهنيددة للمعلمددين علددى اسددتخدام تقنيددة 2000)

المعلومات واالتصاالت المتقدمة، وأساليب التعليم من بعدد، حتدى تتداح الفدرص الكافيدة للمعلمدين 
 أثناء الخدمة لمواصلة تدريبهم وتطورهم المهني.
االتجاهات والمستحدثات التقنية المعاصرة كمداخل من هذا المنطلق تتأكد أهمية استخدام 

تدريبية متكاملة لتطوير بيئات التعليم والتدريب، بما يمكدن المعلدم مدن التفاعدل مدع عناصدر بيئدة 
 التدريب ومشاركته مشاركة فاعلة في عمليات التدريب.

 في ضوء ما سبق يتضح ما يلي:
والتدددريب تتصددف بالتفاعليددة  م علددى ضددرورة تصددميم بيئددات للتعلدديم2030تأكيددد رؤيددة  -

والتعاون وجودة المخرجات بمدا يعدزز مدن النمدو المهندي لددى المعلمدين باعتبدارهم أحدد 

 ركائز العملية التعليمية في تحقيق طموحاتها.

ضرورة استخدام المداخل التكاملية في تصميم وتطوير بيئات التعليم والتدريب المعتمددة  -

يب واسددتراتيجيات التدددريب التفدداعلي القددائم علددى الحديثددة وأسددال التقنيددةعلددى توظيددف 

 التعاون بين المتدربين، في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسات التي سبق عرضها.

الحاجددة الملحددة لدددى المعلمددين لبيئددات تدريبيددة تراعددي ظددروف عملهددم، وتلبددي توقعدداتهم  -

 بشأن طبيعة المهارات التي يرغبون التدريب عليها.

تددددريب اإللكتروندددي التشددداركي نتيجدددة تطدددور تقنيدددة المعلومدددات وقدددد ظهدددر مصدددطلح ال
واالتصال ، والتوسع في تطبيقات الويب، حيث دعت الضرورة إلى االستفادة من تلك التطبيقات 
وتوظيفها، بما يددعم مهدارات التفاعدل االجتمداعي ، والتأكيدد علدى أهميدة التفداعالت االجتماعيدة 

، حيث يعد التدريب اإللكتروندي التشداركي مددخاًل للتددريب ومشاركة المتدربين في بناء التدريب
يعمددل فيدده المتدددربون معًددا فددي مجموعددات صددغيرة أو كبيددرة عبددر اإلنترنددت باسددتخدام تطبيقددات 
وأدوات التواصل المختلفة، ويتشاركون في إنجاز المهمة أو تحقيق أهداف مشتركة لديهم، حيدث 

من خدالل العمدل الجمداعي المشدترك، ومدن ثدم فهدو  يتم اكتساب المعرفة والمهارات واالتجاهات
يركز على الجهود التعاونية التشاركية بدين المتددربين لتوليدد المعدارف، والمسداهمة فيهدا، ولديس 
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االعتماد فقط على استقبالها، ويتم ذلك من خالل التفاعالت االجتماعية والمعرفيدة، وهدو تددريب 
 شارك نشط في بناء خبراته ومعارفه.متمركز حول المتدرب، حيث ينظر للمتدرب كم

إلدى فاعليدة التددريب التشداركي فدي Zhao and Kanji, (2010) وأشدارت دراسدة  
تنمية تقدير الذات لدى المتدربين وتكوين اتجاهات إيجابية لديهم نحو خبرات وبيئة التدريب، إلى 

عليمية مع مكونات بيئة جانب تعزيز مشاركة المتدربين في بناء خبرات التدريب، والتفاعالت الت
التدريب ، ولم يقتصر دور التدريب التشاركي على مهارات التفكير العليا ونمو االتجاه اإليجابي 

 ,Giannoukos؛ 2010؛ فدددوزي، 2012فقدددط؛ بدددل أكددددت بعدددض الدراسدددات )خيدددري، 
Mpardis, Nikolopoulos, Loom's & Kayafas, 2008  فاعليددة التدددريب )

قنيددة الددويكي فددي زيددادة خبددرات المتدددربين، وتحسددين الرضددا والدافعيددة التشدداركي المدددعوم بت
 للمشاركة في بيئات التدريب والنمو المهني.

فوائدد تطدوير منصدات  Maxwell, Harrington and Smith (2010)ويلخدص 
تعليمية لتقديم الدعم والتدريب التفاعلي للمعلمدين عامدة، والمبتددئين بشدكل خداص فدي عددة نقداط 

يق الراحة والمرونة مدن حيدث إتاحدة الفدرص الكافيدة الختيدار أوقدات التددريب، وتدوفر هي: تحق
الفرص الكافية لتكوين وبناء عالقدات ناجحدة مدع األقدران علدى اخدتالف مسدتوياتهم فدي الخبدرة، 
وكذلك مدع المددربين لبنداء خبدرات أكثدر عمقًدا، والتغلدب علدى مشدكلة قيدود المكدان والزمدان فدي 

الفرصة لتبادل وتشارك الملفات والتفكير فيها وعرض نماذج جيدة للممارسات  التدريب، وإتاحة
واالطددالع علددى خبددرات اآلخددرين وممارسدداتهم، والجمددع بددين النظريددة والتطبيددق فددي عمليددات 
التدددريب، ومسدداعدة المعلمددين علددى فهددم أبعدداد سددياقات الددتعلم وبيئددة الصددف الدراسددي، وإتاحددة 

آلراء بشأن قضايا ذات العالقة بمهنية التدريس، وتدوفير الوقدت الفرصة لتبادل وجهات النظر وا
 الكافي للمعلمين لمعالجة المعلومات واآلراء وتكرار عرض المشاهدات الجيدة.

ولم يقتصر األمر على اهتمام بعض الدراسات بالكشف عن فاعلية التددريب اإللكتروندي 
يددد مددن الدراسددات علددى ضددرورة التشدداركي فددي تحسددين جوانددب الددتعلم المختلفددة؛ بددل أكدددت عد

االهتمام بتصميم بيئات التدريب اإللكتروني التشاركي ودراسة العوامل المرتبطة بها؛ لما لها من 
تأثير كبير في إحداث التفاعل والمشاركة الفاعلة في بناء الخبرات، ومدن هدذه الدراسدات دراسدة 

Soekartawi (2006)  ( اللتان أ2012، ودراسة ريهام الغول ) كدتا أهمية إجراء مزيدد مدن
الدراسددات التددي تتندداول تصددميم بيئددة التدددريب اإللكترونددي التشدداركي وكيفيددة توظيددف اإلمكانددات 

( ضدرورة تبندي بدرامج تدريبيددة 2018والتطبيقدات المتاحدة عبدر تلدك البيئدات، ويؤكددد المدالكي )
ميددة مهدداراتهم التقنيددة وتطددوير بيئددات التدددريب المعددززة بتقنيددة المعلومددات، وإلددزام المعلمددين بتن

 في عمليات التعليم. STEMوالعلمية بشأن استخدام مدخل 
وتحقق بيئات التدريب التشاركية  فوائد عديدة، حيث توصلت نتائج بعدض البحدوث إلدى 
أن بيئات التدريب المنتشدر والتشداركي تدوفر مواقدف تدريبيدة قائمدة علدى إدراك السدياق المحديط 

السياقات تتسم باالنتشار والتفاعلية ومرونة التدريب وسالسته، إلى  بالمتدرب، وهذه المواقف أو
 & Huang, Huang)جانب تميزها بالتفاعلية والتكامل ومشداركة مصدادر تدريبيدة متنوعدة 

Hsieh, 2008; Yang, 2006; Peng, Chou & Chang, 2009) ولم تقتصر فوائد ،
دة؛ بددل أظهددرت الدراسددات أن تلددك بيئددات التدددريب التعدداوني والتشدداركي علددى تخصصددات محددد

 ;Chen & Li, 2010)البيئددات ثبددت فعاليتهددا فددي مجدداالت عديدددة وتخصصددات مختلفددة 
Shanmugapriya & Tamilarasi, 2011; Li, Tan & Chu, 2009; Arndt & 

Guercio, 2014). 
دراسدة هددفت إلدى تصدميم منصدة تددريب لتقدديم  Jones, et .al (2016)وأجدرى 

، الهندسدة، والرياضديات(، وأسدفرت نتدائج هدذه الدراسدة التقنيدة)العلوم،  STEM الدعم لمعلمي
 التقنيدةعن تطوير منصة عبر االنترنت أسهمت في توفير الدعم والتدريب في مجداالت العلدوم و

والهندسددة والرياضدديات فددي المندداطق التابعددة لواليددة فلوريدددا، حيددث تددم تصددميم تلددك المنصددة فددي 
 ,Kelly, Reushleياجدددات المعلمدددين فدددي تلدددك المجددداالت، أمدددا ضدددوء تقيددديم وتحديدددد احت
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Chakrabarty and Kinnane (2014)  فقدد أشداروا فدي الدراسدة التدي أجروهدا إلدى أن
المعلمددين المبتدددئين عددادة مددا يواجهددون مشدداكل عديدددة مددن بينهددا: التخددوف مددن دخددول المجددال، 

، إلدى جاندب مشدكالت تتعلدق بدإدارة والخوف من التعامل مع األخدرين سدواء الدزمالء أو اإلدارة
سلوك األفراد والتعامل مع الصف الدراسي، وأوضحت تلك الدراسة أن آراء المعلمين المبتددئين 
في أسباب ترك مهنة التعليم تلخصت في عدة نقاط هي: االفتقار للدعم المهني والوظيفي المالئدم 

ين علدى تطددوير ممارسدتهم المهنيددة لطبيعدة المهندة وبيئددة العمدل، وضددعف قددرة المعلمدين المبتدددئ
والتدريسددية، ومخدداوفهم المتوقعددة مددن الفشددل فددي التعامددل مددع مشددكالت الصددف الدراسددي وإدارة 
السلوكيات الخاصة بالتالميذ، والخوف من الفشل في تكدوين عالقدات ناجحدة فدي بيئدة المدرسدة، 

 وهذا يتطلب توفير مجتمعات مباشرة للتدريب وتقديم الدعم للمعلمين.
 من خالل ما سبق يتضح ما يلي:

أهميددة البحددث فددي تطددوير منصددات تدريبيددة لتقددديم الدددعم والتدددريب للمعلمددين، وتصددميم  -

بيئات التدريب التشاركي والبيئات التفاعلية؛ لما لها من آثار إيجابية فدي إحدداث التفاعدل 

ض لهدا والمشاركة الفاعلة في عمليات التدريب، وحل كثير من المشكالت التي قدد يتعدر

 المعلمون خاصة المبتدئين منهم.

أهميددة المضددي قدددًما فددي تصددميم بيئددات تدريبيددة تعتمددد علددى التفاعددل والتشددارك بددين  -

 المتدربين، وتراعي احتياجاتهم، وتحقق أهدافهم التدريبية فيما يتعلق بالنمو المهني.

 35شدملت واتضحت تلك الحاجة من خالل الدراسة االستكشافية التي أجراها الباحثان و
وهدفت تلك الدراسة إلى معرفة واقدع البدرامج  –معلماً التحقوا بالعمل في مدارس منطقة نجران 

مدن العيندة االسدتطالعية أن العدائق األساسدي فدي عددم  %78التدريبية المقدمة لهدم، حيدث أبددى 
بة تعتمد على استفادتهم وإقبالهم على البرامج التدريبية، هو عدم وجود بيئة تدريبية تفاعلية مناس

إلى أن تحديد مقر التدريب الدذي تدوفره  %92استخدام التقنيات الحديثة في التدريب، كما أشار  
إدارة التعليم محدد بموقع معدين وهدو مقدر اإلدارة، حيدث يمثدل بعددهم عدن موقدع التددريب عائقًدا 

ن مقدر التددريب أمامهم، وأنهم بحاجة لبيئات تدريبية تناسب أماكن عملهدم وتراعدي المسدافات بدي
مدن العينيدة االسدتطالعية أن ارتبداط التددريب بموعدد محددد فدي  %81وموقع العمل، كما أشدار 

بداية العام الدراسي يمثل عائقًا بالنسبة لحضورهم، وبرغم ما تمثله الحاجة للتدريب،  وكذلك في 
ب المناسددب ضددوء مددا أكدتدده الدراسددات السددابقة؛ إال أن هندداك معوقددات تحددول دون تددوفير التدددري

 للمعلمين لألسباب التي خلصت إليها الدراسة االستطالعية.
 مشكلة البحث

 من خالل العرض السابق يتضح اآلتي:
م بتصميم بيئات للتعليم والتدريب تتصف بالتفاعلية والتعاون وجودة 2030اهتمام رؤية  -

لعمليددة المخرجددات بمددا يعددزز مددن النمددو المهنددي لدددى المعلمددين باعتبددارهم أحددد ركددائز ا

التعليميددة فددي تحقيددق طموحاتهددا، وهددذا يسددتوجب تطددوير بيئددات وبددرامج تدريبيددة تعددزز 

 التعاون والتفاعلية وتحقق جودة المخرجات..

برغم ما أوردته بعض الدراسات مدن توصديات تؤكدد أهميدة اسدتخدام المدداخل التكامليدة  -

تقنيددات الحديثددة فددي تصددميم وتطددوير بيئددات التعلدديم والتدددريب المعتمدددة علددى توظيددف ال

وأسدداليب واسددتراتيجيات التدددريب التفدداعلي القددائم علددى التعدداون بددين المتدددربين، إال أن 

البرامج التدريبية الحالية ما زالت تحتاج إلى توظيف التقنية واالتصاالت بطريقة علميدة 

 مدروسة وفق معايير محددة.

ت التفاعليدة؛ لمدا لهدا مدن تأكيد بعض الدراسات أهميدة بيئدات التددريب التشداركي والبيئدا -

تأثير كبير فدي إحدداث التفاعدل والمشداركة الفاعلدة فدي عمليدات التددريب؛ إال أن بدرامج 
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التدريب الحالية محددة بالزمان والمكان ومقيدة في استخدام مصادر التدريب، وعادة مدا 

تقدددم مددن خددالل مصدددر واحددد دون مشدداركة فاعلددة مددن المتدددربين فددي تحديددد طبيعددة 

ات التي يرغبون التدريب عليها، وكذلك دون مشاركة بيدنهم فدي تنويدع المهدارات المهار

 وتعزيز النمو المهني لديهم.

وجود حاجة ملحة لدى المعلمين لبيئات تدريبية تراعدي ظدروف عملهدم وتلبدي توقعداتهم  -

بشأن طبيعة المهارات التي يرغبون التدريب عليها، وهذا يستوجب أهمية المضدي قددًما 

يم بيئدددات تدريبيدددة تعتمدددد علدددى التفاعدددل والتشدددارك بدددين المتددددربين وتراعدددي فدددي تصدددم

 احتياجاتهم وتحقق أهدافهم التدريبية فيما يتعلق بالنمو المهني.

وبناء على ما سبق يمكن بلورة مشكلة البحث الحالي في وجود نقدص فدي البحدوث التدي 
لتددريب التفاعليدة خاصدة فدي تناولت تحديد احتياجات معلمدي ومعلمدات الرياضديات مدن بيئدات ا

الذي يؤكد ضرورة استخدام مداخل التدريب التي تعزز من استخدام تقنية  STEMضوء مدخل 
المعلومددات واالتصددال، كمددا توجددد حاجددة للمعلمددين لبيئددات تدريبيددة تعددزز التعدداون والتشددارك 

هم، وعليده يوجدد المهنيدة المسدتدامة لدديهم وتراعدي ظدروفهم واحتياجداتوالتفاعلية وتدعم التنميدة 
حاجة لتقديم تصور مقترح لبيئة التدريب التشاركي المعززة باستخدام تقنية المعلومات واالتصال 
لمعلمي ومعلمات الرياضيات فدي منطقدة نجدران بالمملكدة العربيدة السدعودية، بحيدث تمثدل دلديالً 

 إرشاديًا لمطوري بيئات التدريب.
 أسئلة البحث

التصوور المقتورح  لبيئوة التودريب لسدؤال الدرئيس " مدا لحل مشدكلة البحدث تدم صدياغة ا
التشوواركي المعووززة باسووتخدام تقنيووة المعلومووات والتصووال لمعلمووي ومعلمووات الرياضوويات فووي 

 ؟" وتفرع عنه األسئلة التالية:منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية
يئات التددريب ما احتياجات معلمي ومعلمات الرياضيات في منطقة نجران من برامج وب -

 التشاركي؟

مددا المعددايير الواجددب مراعاتهددا عنددد تصددميم بيئددة للتدددريب التشدداركي باسددتخدام تقنيددة  -

 المعلومات واالتصال لمعلمي ومعلمات الرياضيات في منطقة نجران؟

مددا التصددور المقتددرح لبيئددة التدددريب التشدداركي باسددتخدام تقنيددة المعلومددات واالتصددال  -

 ت في  منطقة نجران؟لمعلمي ومعلمات الرياضيا

 أهداف البحث
 :تحقيق اآلتي يهدف البحث إلى

التعددرف علددى احتياجددات معلمددي ومعلمددات الرياضدديات فددي منطقددة نجددران مددن بددرامج  -

 وبيئات التدريب المعززة بتقنية المعلومات واالتصال.

تحديدد المعدايير الواجدب مراعاتهدا عندد تصدميم بيئدة للتددريب التشداركي باسدتخدام تقنيددة  -

 لمعلومات واالتصال لمعلمي ومعلمات الرياضيات في منطقة نجران.ا

تقددديم تصددور مقتددرح لبيئددة التدددريب التشدداركي باسددتخدام تقنيددة المعلومددات واالتصددال  -

 لمعلمي ومعلمات الرياضيات في منطقة نجران.

 أهمية البحث
  اآلتي: تتمثل أهمية البحث في 

ت التدددريب المعددززة بتطبيقددات تقنيددة محاولددة إلقدداء الضددوء علددى نمدداذج واسددتراتيجيا -

المعلومددات واالتصددال ودورهددا فددي دعددم إجددراءات التنميددة المسددتدامة والتطددوير المهنددي 

 للمعلمين.
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من المتوقع أن يسهم التصور المقترح لبيئة التدريب التشاركي فدي تدوفير دليدل إرشدادي  -

بيئدات التددريب  لمطوري بيئات التدريب، حيث يمكن االستفادة منه في تصدميم وتطدوير

 التفاعلية.

إلقاء الضوء على احتياجات المعلمين والمعلمات من برامج وبيئات التنميدة المهنيدة، بمدا  -

يسددهم فددي دعددم متخددذ القددرار بشددأن تصددميم وتطددوير الحقائددب التدريبيددة المالئمددة لبيئددات 

 التدريب التشاركي اإللكتروني.

فاعلية من المعايير االسترشادية التي تم من المتوقع أن يستفيد مطوري بيئات التدريب الت -

 التوصل إليها لضمان تصميم وتطوير بيئات تدريبية تحقق األهداف المرجوة منها.

 حدود البحث
التزم البحث بالحددود الموضدوعية المتمثلدة فدي بيئدة التددريب التشداركي باسدتخدام تقنيدة 

ومعلمددات الرياضدديات، والحدددود المعلومددات واالتصددال، والحدددود البشددرية المتمثلددة فددي معلمددي 
 المكانية محددة بمنطقة نجران في المملكة العربية السعودية.

 مصطلحات البحث
: عبارة عن مدخل واستراتيجية للتدريب يعمل فيه المتدربون معًا في التدريب التشاركي -

مجموعات صغيرة أو كبيرة، ويتشاركون في إنجاز المهمدة أو تحقيدق أهدداف مشدتركة، 

م اكتسددداب المعدددارف والمهدددارات أو االتجاهدددات مدددن خدددالل العمدددل الجمددداعي حيدددث يدددت

المشددترك، ومددن ثددم يركددز علددى الجهددود التعاونيددة بددين المتدددربين لتوليددد المعرفددة ولدديس 

(، وبنداء 268، ص2003استقبالها من خالل التفاعالت االجتماعية )بتصدرف خمديس، 

اسدددتراتيجية متكاملدددة تتضدددمن  عليددده يمكدددن تعريدددف التددددريب التشددداركي إجرائيًدددا بأنددده:

مجموعدددة مدددن  أدوات وتطبيقدددات تقنيدددة المعلومدددات واالتصدددال، واألسددداليب التدريبيدددة 

المتنوعدددة، تتددديح لمعلمدددي ومعلمدددات الرياضددديات  التفاعدددل والتشدددارك معًدددا فدددي شدددكل 

مجموعات؛ إلنجاز مهام تدريبية محددة في ضوء اهتماماتهم واحتياجاتهم التدريبية ذات 

 التنمية المهنية المستدامة في مجال التدريس.العالقة ب

: تعدرف إجرائيًدا بيئة التدريب التشاركي المعززة باستخدام تقنيوة المعلوموات والتصوال -

االتصداالت، تدتم عبدر  تقنيدةبأنها: مجموعة من العمليات المدعومدة بالتطبيقدات التقنيدة و

ة لمعلمددي ومعلمددات مواقددف وفضدداءات تعليميددة واسددعة االنتشددار، بهدددف إتاحددة الفرصدد

الرياضيات لالنخراط في التدريب عن طريدق التفاعدل والتكامدل والتشدارك مدع مصدادر 

 التعلم المتاحة فيما بينهم، بهدف إنجاز مهام تدريبية مشتركة في ضوء احتياجاتهم. 

 أدبيات للبحث
في ضوء الهدف من البحث والمتمثل في تقدديم تصدور مقتدرح لبيئدة التددريب التشداركي 

استخدام تقنية المعلومات واالتصال لمعلمدي ومعلمدات الرياضديات بالمملكدة العربيدة السدعودية، ب
في ضوء احتياجات المعلمين والمعايير الواجب مراعاتها ؛ فإن اإلطار النظري للبحدث يتضدمن 

 محورين هما:
 التنمية المهنية لمعلمي ومعلمات الرياضيات والعقبات التي تواجهها -

 لتدريب التشاركي التفاعلية.تصميم بيئات ا -

 أولا: التنمية المهنية لمعلمي ومعلمات الرياضيات والعقبات التي تواجهها
تفرض سدمات العصدر الحدالي تحدديات عديددة علدى مسدارات التطدور المهندي والعلمدي، 

وتحديد اآلليات التي تضمن مواكبة التطور الحديث، لدذا تسدعى األنظمدة التعليميدة إلدى اسدتحداث 

راتيجيات إلعادة التأهيل والتنمية المهنية للمعلمين، وقد أشارت عديد من الدراسدات )علدوي، است
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( إلدى عددد مدن االعتبدارات التدي 2016؛ الصدعيدي، 2013؛ الشايع، 2000؛ جبرائيل، 2003

يجب أن تراعى عند تصميم وتقديم برامج التدريب والتنمية المهنية للمعلمين، ومنها: أن توفر له 

يب الكافي على متطلبات التعامدل مدع لغدة العصدر وتكسدبه مهدارات التكيدف مدع مسدتجدات التدر

، وتتيح الفرصة له للتعاون والتشارك واالستقاللية ، وتمكنه من مهارات الوصول التقنيةالعلوم و

لمصادر التدريب بذاته، وتوفر الدعم والتعزيز واإلرشاد والتوجيه الذي من شأنه تيسير عمليدات 

يب، وتوفر المحفزات واإلمكانات التي تدعم التواصل واالستمرارية بين المتددربين وتعدزز التدر

 من تفاعالتهم مع المواد التدريبية.

وتعددد التنميددة المهنيددة للمعلددم بشددكل عددام ومعلددم الرياضدديات علددى وجدده الخصددوص مددن 

ما لها مدن أهميدة فدي الركائز التي تعتمد عليها عمليات وإجراءات تطوير نظم التعليم والتعلم؛ ول

تطدوير أدائدده التعليمدي وإكسددابه المهدارات المتطلبددة للتعامدل مددع مسدتجدات العصددر ومسدايرة مددا 

تفرضه التطورات في مجاالت العلوم المختلفة، كذلك يجب أن تركز التنمية المهنيدة للعمدل علدى 

أن هنداك عومدل  Griffin (2002)إكسابه مهارات بناء مجتمعات الدتعلم التفاعليدة، حيدث يدذكر 

تستدعي استحداث أساليب وبيئات تدريبية جديدة  من بينها: الحاجة لبيئدات وبدرامج تنميدة مهنيدة 

توفر له األسدس المعرفيدة ذات العالقدة بالتددريس الفعدال والدتعلم النشدط، تزايدد توصديات ونتدائج 

اكبدة متطلبدات القدرن البحوث الرامية لتوفير مقومات التنميدة المهنيدة للمعلمدين أثنداء الخدمدة، مو

 الحادي والعشرين.

( مجموعددة مدن السددمات أو االعتبددارات التدي يجددب أن تراعددى 2016وحددد الصددعيدي )

عند تصميم بيئات التدريب وتقديم برامج التنميدة المهنيدة للمعلدم مدن بينهدا: أن تحقدق لده الدافعيدة 

رة علدى اسدتخدام وتوظيدف تقنيدات الذاتية للتدريب، وتكسبه الثقة بالنفس والفاعليدة الذاتيدة، والقدد

التعليم والتعلم بشكل جيد، وكذلك تكسبه مهارات التعامل مع اآلخرين، ومهارات التفكير والبحث 

العلمي، وتوفر له االتجاه اإليجابي نحدو المهنيدة، والعمدل ضدمن فريدق، وتكدوين مجتمعدات تعلدم 

يئدات التدددريب التشداركي التفاعليددة فاعلدة، وتعددد المتطلبدات السددابقة مدن المتطلبددات التدي يمكددن لب

 اإلسهام في تحقيقها.

( أشار في دراسدته لسدعي وزارة التعلديم السدعودية إلدى تطدوير أداء 2010أما العسيلي )

المعلمين من خالل االهتمام والتركيز على طبيعة البرامج التدريبية التي تقدم لهم، كي تساهم في 

مددع احتياجددات المندداهج ومحتوياتهددا والتطددورات التددي  رفددع كفدداءتهم المعرفيددة والتربويددة، لتتسددق

صاحبتها، ووفقا لمشروع العلوم والرياضيات المطورة الذي تعمدل عليده وزارة التعلديم بالمملكدة 

العربية السعودية، أصبح لزاما امتالك معلمي الرياضيات لمعارف ومهارات ضرورية تساعدهم 

حاجات تدريبيدة تفدرض الحاجدة لبيئدات تدريبيدة على مواكبة التطور ، حيث أفرز هذا المشروع 

متطددورة ترتكددز ألسدداليب واسددتراتيجيات تدريبيددة متطددورة مددن شددأنها تلبيددة حاجددات وطموحددات 

الحديثة في توفير األنشطة والمدواد التدريبيدة  التقنيةالمتدربين وتراعي ظروفهم وتعتمد استخدام 

 الالزمة، إلى جانب مراعاتها لظروف عملهم.

(  للمبددادئ التددي تسددتند إليهددا فلسددفة مشددروع  مندداهج العلددوم 2014مددالكي )وعددرض ال

والرياضيات المطورة  ومن بينهدا: التعلديم المتمركدز حدول المدتعلم، اسدتخدام الوسدائط المتعدددة، 

التعلدديم بمددداخل متعددددة، تبددادل المعرفددة والتواصددل وتمثيلهددا بطددرق متعددددة، الددتعلم مددن خددالل 

على تقديم مبادرات، ربدط المدتعلم بسدياقات حياتيدة حقيقدة، تنميدة مهدارات  التعاون، قدرة المتعلم

 التفكير واالستقصاء وصناعة القرار، التعلم النشط القائم على االستكشاف.
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( دراسدددة هددددفت إلدددى التعدددرف علدددى 2012وأجدددرى  أحمدددد علدددي ومحمدددد محمدددود )  

،  وتحديدد االتجاهدات المعاصدرة المتطلبات الالزمة لبناء مجتمع المعرفة في المرحلدة المتوسدطة

لتدددريب معلددم المرحلددة المتوسددطة وتنميتدده مهنيًددا لتفعيددل مجتمددع المعرفددة، وتحديددد أدوار المعلددم 

الجديدة، وتحديد االحتياجات المعلوماتيدة المهنيدة التدي تفدي بمتطلبدات مجتمدع المعرفدة، ومدن ثدم 

توافق مع هذا المجتمدع، وتوصدلت تقديم تصور مقترح لبرامج تدريب لمعلم المرحلة المتوسطة ي

الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لبرامج تددريب لمعلمدي المرحلدة المتوسدطة يتوافدق مدع مجتمدع 

المعرفة، وأوصت بضرورة ابتكار أنماط تدريبية جديددة مثدل: االنتقدال مدن التعلديم التقليددي إلدى 

. كمدا أوصدت الدراسدة بضدرورة الحديثدة التقنيدةالتعليم اإللكتروندي فدي تددريب المعلدم، وتطبيدق 

تطوير البحث العلمي فدي مجدال تددريب المعلمدين، وأن تعتمدد مؤسسدات تددريب المعلمدين نتدائج 

البحوث والدراسات التربوية كأساس لتحسين ممارسداتها ونشداطاتها، وهدذا يفدرض علدى طبيعدة 

عددايير أو بيئددات وبددرامج التدددريب معددايير وخصددائص محددددة، تتدديح للمتدددرب معايشددة تلددك الم

 المتطلبات في بيئات تدريبية حقيقية.

 ثانياا: توظيف تقنية المعلومات والتصال في تطوير بيئات التدريب التشاركية
يتزايد دور تقنية المعلومات واالتصاالت في صياغة الحاضر ورسم سياسات المستقبل، 

في شدتى مجداالت الحيداة  وبناء مجتمعات شبكية تواصلية، وأصبحت تلك التقنيات متطلبًا أساسيًا
وبخاصددة فددي الميدددان التربددوي، حيددث تسددعى الدددول لالسددتفادة مددن تقنيددة المعلومددات واالتصددال 
المتاحة لتطدوير أنظمتهدا التعليميدة والتدريبيدة، بهددف إتاحدة الخددمات التدي تقددمها تلدك األنظمدة 

اإلطدار سدعت وزارة لجميع المستفيدين في الزمان والمكان واألسدلوب الدذي يالئمهدم، وفدي هدذا 
التعلدديم بالمملكددة العربيددة السددعودية  لمواكبددة المسددتحدثات والتطددورات التقنيددة التددي تشددهدها نظددم 

والهندسة والرياضيات  التقنيةالتعليم والتدريب عالميًا، حيث أولت اهتماًما خاًصا بمدخل العلوم و
Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) و وهد

أحد المداخل الحديثة في التعليم والتدريب، يرتكز على تدريس الموضوعات في سياقات تكامليدة 
بددين فددروع المعرفددة العلميددة والتقنيددة والهندسددية والرياضددية؛ سددعيًا للتصدددي لمشددكالت ضددعف 
مخرجددات التعلدديم والتدددريب، واسددتمرارا لتلددك الجهددود عقدددت كليددة التربيددة جامعددة الملددك سددعود 

، كمدا أجريدت عديدد مدن الدراسدات التدي STEMلمناقشة أبعاد وجواندب مددخل  2015 مؤتمًرا
(، كمددا أن تنفيددذ هددذا 2018تسددتهدف توظيددف هددذا المدددخل ألجددل التنميددة المسددتدامة )المددالكي، 

المدخل بحاجة إلى بيئات تدريبية ونظدم دعدم ذات بيعدة خاصدة، تعتمدد علدى التكامدل بدين فدروع 
  ال.المعرفة والتقنية واالتص

على أنه ال يمكن لبرامج إعداد المعلم توفير دعم   Maxwell, et al. (2010)ويؤكد 
وتدريب كاف يالئم طبيعة المتغيرات في بيئة التعليم والتعلم، وأن بيئات الدعم والتدريب التي يتم 
توفيرها للمعلمين تحقق فوائد عديدة منها: مساعدة المعلم في الحصول علدى مدا يرغدب مدن دعدم 
وتوجيه للتغلب على الشعور بالعزلة وتشارك مصادر ومواد التدريب، تحديد احتياجات التدريب 
والتنمية المهنية يمكن جهة التدريب مدن مراقبدة عمليدات الددعم والتددريب وتعدديل مسدارتها أول 
 بأول، نظم الدعم والتدريب التقليدية عادة ما تركز عل القضايا العامة فى التددريب دون التطدرق
لالحتياجات التخصصية المتعلقة بالنمو المهندي الدذاتي للمعلدم، وتدوفير الددعم والتددريب للجهدات 
األخرى غير مؤسسات التعليم والتي تحتاج لذلك ومعالجة مشكالت تدريب المعلمين في المناطق 

 النائية.
( أن بيئة التدريب لم تعد فقط المكان الدذي يجلدس 319، ص2008ويؤكد محمد عطية )

ه المتدددرب، لكنهددا مجموعددة العوامددل الماديددة والفكريددة والنفسددية واالجتماعيددة التددي تددؤثر فددي فيدد
المتعلم أو المتددرب مدن خدالل تفاعلده معهدا، ويعدد التددريب التشداركي مدن بيئدات التددريب التدي 
تحقق توفًرا لقدر كبيدر مدن تلدك العوامدل، حيدث يحظدى التددريب التشداركي بعددد مدن المميدزات 
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وع استخدام لمصادر التدريب والبحث، يرتكز على توجيه الجهدود نحدو بنداء المعلومدات منها: تن
والتوصل إليها من مصادرها المختلفة، يعتمد مبدأ تحمل المسؤولية الفردية والجماعية بين أفراد 
المجموعات ، باإلضافة إلى نشاط المتدرب والمشاركة اإليجابية له في عملية التدريب، ويضيف  

Kelly, Reushel, Chakrabarty and Kinnane (2014)  أن منصدات أو بيئدات
التدريب التفاعلي مدن شدأنها تعزيدز قددرة المعلمدين علدى التغلدب علدى بعدض المشدكالت ، حيدث 
توصلت الدراسة التي أجروها إلى تحديد أوجه القصور والفجوة بين نظم الدعم والتدريب القائمة 

ة مدن المعلمدين بأسدتراليا ، وأوصدت الدراسدة بضدرورة أن وما يجب أن يكون، وذلدك علدى عيند
تتبندى الجامعددات والمؤسسددات التعليميددة نظمدداً وبيئددات تقدددم الدددعم والتدددريب باسددتخدام اإلنترنددت 

 والتقنية الحديثة، بحيث تلبي احتياجات المعلمين وطموحاتهم.
 دراسددة هدددفت إلددى تطددوير شددبكة أو مجتمددع مهنددي عبددر  Maher (2013)وأجددرى 

اإلنترنت قائم على تقنية المعلومات واالتصاالت لتقديم الدعم والتدريب للمعلمين، وأسفرت نتائج 
تلك الدراسة عن أن منصات الدعم والتددريب للمعلمدين عبدر اإلنترندت التدي تصدمم بشدكل جيدد، 
تسهم في توفير سدياقات تدريبيدة تمكدن المعلمدين مدن الحصدول علدى الددعم بالشدكل وفدي الوقدت 

دراسددة بعنددوان تصددميم مجتمعددات   Kelly et al. (2018)كددان المالئددم لهددم، وأجددرى والم
المعلمين عبر اإلنترنت بهدف تقديم الدعم والتدريب للمعلمين، سواء الدعم المتعلق بالمعارف او 
الدددعم المتعلددق بكيفيددة التعامددل مددع المواقددف والسددياقات المختلفددة، ومجتمعددات التدددريب عبددر 

دم الدعم والتدريب للمعلمين أثناء فتدرة تحدولهم مدن مرحلدة اإلعدداد فدى الجامعدة اإلنترنت تلك تق
 Teachإلددى مرحلددة الممارسددة الفعليددة فددي الميدددان، حيددث تددم تصددميم منصددة تفاعليددة بعنددوان 

Connect  تعددزز مددن التعدداون والتشددارك بددين المعلمددين، وخلصددت الدراسددة لمجموعددة مددن
مراعاتهدا عندد تصدميم وتنفيدذ مجتمعدات دعدم وتددريب  التوصيات بشدأن االعتبدارات التدي يجدب

 المعلمين عبر اإلنترنت.
دراسددة هدددفت إلددى التعددرف علددى  Baydas and Yalmaz (2018)وأجددرى 

استعدادات المعلمين أثناء فترة إعدادهم نحو استخدام التعلم النقال في عمليات التددريس مسدتقباًل، 
اد في حال توفرت لهدم البدرامج التدريبيدة المالئمدة لديهم االستعد %87وأسفرت نتائجها عن أن 

التي تؤهلهم للتعامل مع تلك التقنيات، كمدا أوصدت الدراسدة بضدرورة تضدمين تقنيدة المعلومدات 
 واالتصال في بيئات تدريب المعلمين.

ومن خالل ما سبق يمكن استخالص مميزات بيئدات الددعم والتددريب التشداركية القائمدة 
 لمعلومات واالتصال في النقاط اآلتية:على توظيف تقنية ا

تشارك المعلمين في عمليات الددعم والتددريب، حيدث كدل مدتعلم يشدعر بالمسدؤولية نحدو  -

تعلمه ونحو بناء خبرات التعلم لدى المجموعة التي ينتمي إليها أيضدا إلنجداز المهمدة أو 

 . (Hsiao, Chuang, Huang & Wu, 2010)األهداف المشتركة 

لتبادل وجهات النظر واآلراء بشأن قضايا ذات العالقدة بمهنيدة التددريس،  إتاحة الفرصة -

وتوفير الوقت الكافي للمعلمين لمعالجدة المعلومدات واآلراء وتكدرار عدرض المشداهدات 

 الجيدة.

إكسدداب المعلمددين المشدداركين فددي التدددريب مهددارات التنظدديم الددذاتي، وإدارة العالقددات  -

ل مجموعدددة التددددريب أو خارجهدددا مدددع مجموعدددات والتفددداعالت االجتماعيدددة سدددواء داخددد

 (Lin & Xie, 2009, p.127) التدريب األخرى وباقي عناصر بيئة التدريب.

تحقيق الراحة والمرونة من حيث إتاحة الفرص الكافية الختيار أوقات التدريب، وتوفير  -

ي الفرص الكافية لتكوين وبنداء عالقدات ناجحدة مدع األقدران علدى اخدتالف مسدتوياتهم فد

 الخبرة، وكذلك مع المدربين لبناء خبرات أكثر عمقًا. 
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تنمية مهارات المعلمين العليا مثل: التفكير الناقد، مهارات معالجدة المعلومدات وتنظيمهدا  -

 & Chapman, Ramondt)وتحليلهددا، مهددارات التفكيددر والقدددرة علددى التخيددل 

Smiley, 2005) 

تددريب، وإتاحدة الفرصدة لتبدادل وتشدارك التغلب على مشكلة قيود المكان والزمان في ال -

الملفددات والتفكيددر فيهددا، وعددرض نمدداذج جيدددة للممارسددات، واالطددالع علددى خبددرات 

 اآلخرين وممارساتهم. 

الجمع بين النظرية والتطبيق فدي عمليدات التددريب، ومسداعدة المعلمدين علدى فهدم أبعداد  -

 سياقات التعلم وبيئة الصف الدراسي. 

يجيات الددعم، وتعددد أنمداط التددريب التدي تدتم فدي بيئدات التدددريب تنويدع آليدات واسدترات -

 .(Scardamalia, 2003)التشاركي 

التدددريب التشدداركي يسدداعد المتدددربين علددى تنويددع فددرص التدددريب، وتحفيددز التفدداعالت  -

االجتماعيددة، والنمددو المهنددي فددي المعددارف والقدددرات المختلفددة، والددتعلم مددن اآلخددرين 

(Kelly et al.,  2014). 

أساليب تكوين المجموعات فدي التددريب التشداركي أكثدر مروندة وأكثدر تنوًعدا، كمدا أنده  -

 ,Tan, 2012)يحسدن مدن قددرات المتددربين علدى التفاعدل بأنمداط وأسداليب مختلفدة 

p.166). 

توظيف أدوات التواصل المتزامنة وغير المتزامنة التي توفرها تطبيقات الويب المختلفة  -

 وبيئات التدريب.

ن خالل االطالع علدى بعدض األدبيدات التدي تناولدت تصدنيف اسدتراتيجيات التددريب وم
 ,Gallardo, Guerrero ؛ 2012؛ الغدول، 2012مهددي، الجدزار، األسدتاذ،  (التشداركي 

Collazos, Pino, &  Ochoa, 2003)  يمكدن تلخديص تلدك االسدتراتيجيات علدى النحدو
 االتي:
، تعتمدد هدذه االسدتراتيجية علدى Think-Pair Shareشدارك -زاوج-اسدتراتيجية فكدر -

عددرض المهددام التدريبيددة للمتدددربين عددن طريددق المدددرب، وطددرح األسددئلة التددي تتندداول 

األجددزاء المهمددة، ثددم تتددرك الفرصددة للتفكيددر فددي إجابددات تلددك األسددئلة، ثددم التشددارك فددي 

وتوضيح اإلجابات حيث يقوم كل زوج من الطالب بالتفكير معًا، واإلجابة على األسئلة، 

وجهات نظرهم، ثم يتشارك المتدربين معًا تلك الحلول، وتتميز هذه الطريقة بأنها تحافظ 

على دافعية المتدربين وتحثهم على المناقشة والتفاعل، كمدا أن اسدتجابة المتددرب خدالل 

 المناقشة تعبر عن شعوره تجاه بيئة التدريب.

تعتمددد هددذه  Reciprocal Teaching/Trainingاسددتراتيجية التدددريب التبددادلي   -

االسددتراتيجية علددى قيددام المتدددربين بتدددريب بعضددهم الددبعض عددن طريددق قيددام المدددرب 

بتوضدديح طبيعددة المهمددة المطلددوب إنجازهددا، ثددم يقددوم المتدددربين بالتفاعددل والمشدداركة 

والمناقشة وطرح األسئلة وتلخيص األفكار وتوضيح المحتوى والمدواد التدريبيدة، وفيهدا 

بعرض المهمة التدريبية ثم يبدأ المتدربين في صورة مجموعات في تحليل يقوم المدرب 

 جوانب المهمة، ومن ثم التفاعل مع المهمة وتلخيصها.

 Think Aloud Pair Problem Solving التفكيدر مدع األقدران حدول المشدكلة -

وتعتمددد فكددرة هددذه االسددتراتيجية علددى تشددكيل المتدددربين فددي صددورة أقددران، ثددم يقددوم 

ب األول بطددرح المشددكلة والتفكيددر بصددوت عددال حددول الحلددول المتوقعددة لحددل المتدددر
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المشكلة، ويقوم المتدرب الثاني في نفدس مجموعتده بتشدجيعه علدى حدل المشدكلة وطلدب 

التوضيحات الالزمة حتى االنتهاء مدن التوصدل لحدل المشدكلة، ثدم يتبدادلون األدوار فدي 

 المهمة التالية.

 Student Team-Achievement لمستوى اإلنجاز ااستراتيجية المجموعات وفقاً  -

Divisions (STAD) ،تعتمد هذه االستراتيجية على تقسيم المتدربين إلى مجموعات ،

حيدث يتشدارك أفدراد المجموعدة ذوي التحصديل المدنخفض والمتوسدط والمرتفدع لتحقيددق 

تقان، مهمة تعليمية مشتركة، بحيث يصل جميع أفراد المجموعة لمستوى متقارب من اإل

حيث يقسم المتدربين إلى مجموعات غير متجانسة، ثم يقوم المدرب بعرض المهمدة مدع 

 توزيع المواد التدريبية ومصادر التدريب الالزمة ليتشارك المتدربين في إنجاز المهمة.

وتعتمد هذه االستراتيجية علدى  Group Investigationاستراتيجية البحث الجماعي  -

فددي البحددث واالستقصدداء، حيددث يددتم تقسدديم المتدددربين إلددى  توظيددف مهددارات المجموعددة

مجموعات، ثم تحدد المهمة البحثية، ويقوم المتددربين بعمليدات البحدث واالستقصداء، ثدم 

 تنظيم وعرض وتلخيص المعلومات والمواد التدريبية التي تم التوصل إليها.

بين إلدددى وهدددي تعتمدددد علدددى تقسددديم المتددددر JIGSAWاسدددتراتيجية المهدددام المتقطعدددة  -

متدربين، كما يتم تقسيم المهام التدريبية في ضوء عدد أفراد  5-3مجموعات تتكون من 

المجموعددة، ويقددوم كددل فددرد بالبحددث فددي مهمددة مددن تلددك المهددام مددع االسترشدداد بددالمواد 

التدريبية التي يوفرها المدرب عبر مكتبدة الملفدات المشدتركة، ثدم يتشدارك المتددرب مدع 

قدران أو الخبدراء بهددف التوصدل للصدورة النهائيدة لتعلديم وإتقدان أقرانه في مجموعة األ

المهمة التدريبية، ثدم يعدود كدل متددرب لمجموعتده األساسدية ليعدرض علديهم مدا توصدل 

 إليه، ويناقش معهم تنفيذ المهمة التدريبية

(  مجموعدة مدن االعتبدارات التدي يجدب مراعاتهدا عندد تطبيدق 2013ويذكر خلدف هللا )
تدريب التشاركي من بينها: وجدود تفاعدل واعتمداد متبدادل بدين المتددربين وبعضدهم، واستخدام ال

المسؤولية الفردية والجماعية نحو تحقيق األهداف المشتركة للمجموعدة، تدوافر التغذيدة الراجعدة 
الفورية والدعم المستمر لتفاعالت المتدربين، توفير فرص التفاعل وأدوات التشارك التدي تحقدق 

اعددل المختلفددة، سددواء تفاعددل المتدددربين مددع بعضددهم الددبعض داخددل المجموعددة أو مددع أنمدداط التف
مجموعددات أخددرى أو تفدداعلهم مددع المدددرب، تددوفير مصددادر المعلومددات الالزمددة وأنمدداط الدددعم 

 اإللكتروني التي تسهل إنجاز المهام التدريبية.
لتدددريب (  االعتبددارات التدي يجددب مراعاتهددا عندد تطبيددق ا2015ويسدتخلص األعصددر )

 التشاركي في النقاط التالية:
تحديد طبيعة المهام التدريبية ونوع األنشطة والتكليفات التي سيتم التشارك فيها من قبدل  -

 المجموعات.

 توافر التغذية الراجعة الفورية والدعم والتعزيز المستمر لتفاعالت المتدربين.  -

فاعدل المختلفدة سدواء تفاعدل توفير فرص التفاعل وأدوات التشارك التي تحقدق أنمداط الت -

المتدربين مع بعضهم البعض داخل المجموعة أو مع مجموعدات أخدرى أو تفداعلهم مدع 

 المدرب. 

 توفير مصادر المعلومات الالزمة وأنماط الدعم اإللكتروني التي تسهل إنجاز المهام.  -

ن تددوفير التدددريب الددالزم للمتدددربين لمسدداعدتهم علددى تحقيددق أقصددى اسددتفادة ممكنددة مدد -

 التشارك عبر اإلنترنت.
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تصميم األنشطة التشاركية بما يدعم الدافعية للتعلم وأن تكون مبنية علدى هياكدل معرفيدة  -

 واضحة ودقيقة.

طريقة اختيار وتكوين المجموعدات وعددد المشداركين والعالقدة بيدنهم والددافع للمشداركة  -

 ونمط التشارك )تزامني/ ال تزامني(، للدعم اإللكتروني المقدم.

 البحث نهجيةم
 :لبحثمنهج ا -أ

استخدم البحث الحالي المنهج الوصفي للتوصل إلدى قائمدة باحتياجدات معلمدي ومعلمدات 
الرياضيات في منطقة نجدران بالمملكدة العربيدة السدعودية مدن بدرامج وبيئدات التددريب، وتحديدد 

ومعلمددات المعددايير الواجددب مراعاتهددا عنددد تصددميم بيئددة التفاعليددة للتدددريب التشدداركي لمعلمددي 
الرياضيات، ثم تقديم تصور مقترح لبيئة التدريب التشاركي باستخدام تقنية المعلومات واالتصال 

 لمعلمي ومعلمات الرياضيات في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية.
 :البحث إجراءات -ب

حيث يهدف البحث الحالي إلدى تقدديم تصدور مقتدرح لبيئدة التددريب التشداركي باسدتخدام 
يددة المعلومددات واالتصددال لمعلمددي ومعلمددات الرياضدديات فددي منطقددة نجددران بالمملكددة العربيددة تقن

السعودية في ضوء احتياجات المعلمين والمعايير الواجب مراعاتها ؛ لذا مرت إجدراءات البحدث 
 الحالي على النحو التالي:

قدة تصميم استطالع رأي للتعرف على احتياجات معلمدي ومعلمدات الرياضديات فدي منط -1

 نجران من برامج وبيئات التدريب في ضوء توظيف تقنية المعلومات واالتصال.

تحديد المعايير الواجب مراعاتها عند تصميم بيئة للتدريب التشاركي المعدززة باسدتخدام  -2

 تقنية المعلومات واالتصال لمعلمي ومعلمات الرياضيات في منطقة نجران.

سددابقة ذات العالقددة بتصددميم بيئددات التعلدديم : االطددالع علددى الدراسددات واألدبيددات ال1-2

والتددددريب عامدددة وبيئدددات التددددريب التشددداركي المعدددززة باسدددتخدام تقنيدددة المعلومدددات 

 واالتصال على وجه الخصوص.

: تحديد مجاالت معدايير تصدميم بيئدة التددريب التشداركي المعدززة باسدتخدام تقنيدة 2-2

 ي منطقة نجران.المعلومات واالتصال لمعلمي ومعلمات الرياضيات ف

: إعداد الصدورة المبدئيدة لقائمدة معدايير تصدميم بيئدة التددريب التشداركي التفاعليدة 3-2

 لمعلمي ومعلمات الرياضيات في منطقة نجران 

 : عرض الصورة المبدئية لقائمة المعايير على الخبراء والمتخصصين.4-2

ريب التشداركي المعددززة : إعدداد الصددورة النهائيدة لقائمددة معدايير تصددميم بيئدة التددد5-2

 .باستخدام تقنية المعلومات واالتصال لمعلمي ومعلمات الرياضيات في منطقة نجران

تقددديم تصددور مقتددرح لبيئددة التدددريب التشدداركي باسددتخدام تقنيددة المعلومددات واالتصددال  -3

 لمعلمي ومعلمات الرياضيات في منطقة نجران.

 عرض ومناقشة النتائج. -4

 تقديم التوصيات. -5

 بالتفصيل: اإلجراءاتي توضيح تلك وفيما يل
تصددميم اسددتطالع رأي للتعددرف علددى احتياجددات معلمددي ومعلمددات الرياضدديات فددي منطقددة  -1

 نجران من برامج وبيئات التدريب التشاركى.

للتعرف على احتياجات معلمي ومعلمات الرياضيات في منطقة نجران بالمملكة العربيدة 
شدداركي تددم تصددميم اسددتطالع رأي،  وعرضدده علددى السددعودية مددن بددرامج وبيئددات التدددريب  الت

مجموعة من المتخصصين  والمعلمين في المجال للتحقق من دقة ووضوح العبارات وصياغتها، 
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ثم تحويله للصيغة اإللكترونية بهدف تيسير إجراءات تطبيقده حيدث تدم إرسدالها مدن خدالل رابدط 
سائل الواتس آب ( ثدم تطبيقده علدى عبر وسائل التواصل ) البريد اإللكتروني، رسائل الجوال، ر

عينة من معلمي الرياضيات بمنطقة نجران وأسفرت نتائجه عن االحتياجات ، حيث تدم التطبيدق 
( لعدم اكتمال االستجابات الخاصة 6( معلماً ومعلمة وتم استبعاد عدد )68على عينة مكونة من )

 بهم، كما هو موضح بالجدول التالي:
ات رأي معلمي ومعلمات الرياضيات في منطقة نجران للتعرف نتائج استطالع :(١جدول )

 على احتياجاتهم من برامج وبيئات التدريب التشاركي

 التكرار االحتياج م
 درجة االحتياج

 الترتيب
 ضعيفة متوسطة عالية عالية جدا

أحتددداج لبيئدددة تددددريب وبدددرامج تدريبيدددة  1

 تناسب ظروف عملي.

 3 0 4 20 38 ك

% 61% 32% 7% 0% 

أرغب في بيئة تدريب تمكني من اختيدار  2

 اوقات التدريب ومكان التدريب.

 6 1 7 14 40 ك

% 64.5% 22.5

% 

11% 2% 

أفضل بيئة التدريب التي تتديح لدي حريدة  3

اختيدددار أسدددلوب واسدددتراتيجية التددددريب 

 التي تناسبني

 9 0 4 26 32 ك

% 51% 42% 7% 0% 

نظمدددددة ذات أفضدددددل بيئدددددة التددددددريب الم 4

 الواجهة الجاذبة.

 17 5 5 30 22 ك

% 35.5% 48.5

% 

8% 8% 

أفضددددل بيئددددة التدددددريب التددددي تتدددديح لددددي  5

 االستفسار عندما أرغب في ذلك.

 15 3 6 22 31 ك

% 50% 35% 10% 5% 

يعجبنددي بيئددة التدددريب التددي تمكنددي مددن  6

الحصددول علددى المددواد التدريبيددة بأشددكال 

 متنوعة.

 7 0 6 20 36 ك

% 58% 32% 10% 0% 

أفضل بيئة التدريب التي توفر لدي تغذيدة  7

 راجعة.

 12 2 6 21 33 ك

% 53% 34% 10% 3% 

أفضل بيئة التدريب التي تتديح لدي حريدة  8

 مصادر وأنشطة التدريب.

 18 5 7 19 31 ك

% 50% 30.5

% 

11.5% 8% 

أرغب أن تكون بيئدة التددريب مرندة مدن  9

نشددطة التدريبيددة وأسدداليب حيددث تنددوع األ

 التدريب.

 13 3 5 21 33 ك

% 53% 34% 8% 5% 

1

0 

أميدددل للتفاعدددل مدددع بيئدددة التددددريب التدددي 

تناسدددب معددددلي فدددي التددددريب وقددددراتي 

 الخاصة.

 14 3 4 25 30 ك

% 48% 40% 7% 5% 

1

1 

أفضل أن تتوفر في بيئدة التددريب مكتبدة 

الكترونيدددددة تتضدددددمن المدددددواد التدريبيدددددة 

 ال متنوعة.بأشك

 2 0 1 25 36 ك

% 58% 40% 2% 0% 

1

2 

أفضل أن تشتمل بيئة التدريب على دليدل 

إرشددادي يسدداعدني فددي حددل المشددكالت 

 التي تواجهني.  

 10 3 1 24 34 ك

% 54.5% 38.5 2% 5% 

1

3 

أفضددددل أن أشددددترك فددددي بيئددددة تدددددريب 

 تزودني بالمستجدات في مجال عملي. 

 5 0 3 24 35 ك

% 56.5% 38.55% 0% 
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% 

1

4 

أرغددددب أن يتددددوفر فددددي بيئددددة التدددددريب 

مجموعة من أدوات التواصل التي تسمح 

 لي بالتواصل مع زمالئي أو المدربين. 

 1 0 0 24 38 ك

% 61% 39% 0% 0% 

1

5 

أرى أن تتدديح لددي بيئددة التدددريب إمكانيددة 

حفدددظ وطباعدددة المددددواد التدريبيدددة التددددي 

 أرغب. 

 8 0 4 25 33 ك

% 53% 40% 7% 0% 

1

6 

أفضددل بيئددة التدددريب التددي تعتمددد علددى 

 الحديثة.  التقنيةاستخدام 

 4 1 1 24 36 ك

% 58% 38% 2% 2% 

1

7 

أرى أن تتضددمن بيئددات التدددريب نمدداذج 

محاكدداة لددبعض المواقددف التدريسددية ذات 

 العالقة بتعليم الرياضيات. 

 11 0 8 27 29 ك

% 47% 43.5

% 

9.5% 0% 

1

8 

تتضددمن بيئددة التدددريب أنشددطة  يجددب أن

 تدريبية تتعلق بحل المشكالت.  

 16 5 5 21 31 ك

% 50% 34% 8% 8% 

 

تحديوود المعووايير الواجووب مراعاتهووا عنوود تصووميم بيئووة للتوودريب التشوواركي معووززة بتقنيووة  -2

 المعلومات والتصال لمعلمي ومعلمات الرياضيات في منطقة نجران.

األدبيات السدابقة ذات العالقدة بتصدميم بيئدات التعلديم والتددريب : االطالع على الدراسات و1-2

عامددة وبيئددات التدددريب التشدداركي المعددززة باسددتخدام تقنيددة المعلومددات واالتصددال علددى وجدده 

 الخصوص.

يعتمدددد مطدددوري بيئدددات التددددريب علدددى مبدددادئ مشدددتقة مدددن نظريدددات الدددتعلم المعرفيدددة، 
يات تبدوا مالئمة لبيئات ومداخل التعلم التقليدية، حيث السلوكية، اإلدراكية والبنائية، وهذه النظر

كانت االتصاالت وتقنية المعلومات غير متاحة، أما اآلن ومع تطور شبكات اإلنترنت بمدا يمكدن 
المتدربين من القدرة على تخصيص بيئات التدريب والتعاون والتواصل مع اآلخدرين، لدذا دعدت 

م تلدك التوجهدات، حيدث ظهدرت البنائيدة االجتماعيدة الحاجة لظهور مداخل ونظريات جديدة تددع
واالتصالية، ولمواكبة متطلبات  تلدك النظريدات البدد مدن تضدمين مبادئهدا عندد تصدميم وتطدوير 

أن بيئدة التددريب  Wang and Wu (2011)بيئدات التددريب التشداركية التفاعليدة، وقدد ذكدر 
ن خصائصده وتفضديالته وغيرهدا التشاركي يجب أن تعزز بإدراك سياق المتدرب والدذي يتضدم

 Chen, Chan andمن العوامل، كما يجب أن تعزز بالتوجيهات والتوصيات الالزمدة، أمدا 
Wang (2008)  فأكد على تنويع األجهزة النقالدة واللوحيدة والهواتدف الذكيدة المتاحدة فدي بيئدة

ات ، حيدث تسدتخدم التدريب التشاركي، باإلضافة إلى توفير أدوات بث وتقديم الرسائل والتوجيه
فددي بددث المعلومددات للمتدددربين ومددن ثددم تجميددع المددواد التدريبيددة والتشدداور مددع أقددرانهم بشددأنها 
وتشارك ما هو مرتبط منها وتلقي التغذية الراجعدة مدن المددرب وكدذلك تلقدى االختبدارات سدواء 

أنده يجدب  Muntean and Muntean (2009)القصيرة أو االختبارات النهائيدة، ويضديف 
ند تطوير بيئة التدريب توفير الدعم الالزم للمتدرب الختيدار مصدادر التددريب، والمواقدع التدي ع

 يحدث فيها التدريب، والطريقة التي يتم بها التدريب.
وتددم االسترشدداد بتلددك الدراسددات إضددافة إلددى مجموعددة أخددرى مددن الدراسددات السددابقة  

(Baydas& Yilmaz, 2018; Kelly et al., 2018; Jones et al., 2016; Kelly 
et al., 2014; Maher, 2013; Maxwell et al., 2010; Economides, 2009; 

Chu et al., 2010; Shrof et al., 2015; Agarwal, 2011) . 
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: تحديدددد مجددداالت معدددايير تصدددميم بيئدددة التددددريب التشددداركي المعدددززة بتقنيدددة المعلومدددات 2-2

ت بالمملكددة العربيددة السددعودية، حيددث تددم تحديددد مجددالين واالتصددال لمعلمددي ومعلمددات الرياضدديا

رئيسددين لمعددايير التصددميم )المجددال األول: المعددايير التقنيددة لتصددميم بيئددة التدددريب التشدداركي 

المعززة باستخدام تقنية المعلومات واالتصدال لمعلمدي ومعلمدات الرياضديات، والمجدال الثداني: 

لتشاركي المعززة باستخدام تقنية المعلومات واالتصدال المعايير التربوية لتصميم بيئة التدريب ا

 لمعلمي ومعلمات الرياضيات(.

: إعداد الصورة المبدئية لقائمدة معدايير تصدميم بيئدة التددريب التشداركي المعدززة باسدتخدام 3-2 -

تقنية المعلومات واالتصال لمعلمي ومعلمات الرياضديات فدي منطقدة نجدران، حيدث تدم صدياغة 

( 32يسة وكل معيار منها يقاس من خالل مجموعة من المؤشرات بلغ عدددها )سبعة معايير رئ

 مؤشراً.

: عددرض الصددورة المبدئيددة لقائمددة المعددايير علددى الخبددراء والمتخصصددين، ثددم تددم عددرض 4-2

القائمة علدى مجموعدة مدن المتخصصدين فدي المنداهج وطدرق التددريس، وبعدض القدائمين علدى 

 التدريب، وبعض المعلمين.

اد الصورة النهائية لقائمة معدايير تصدميم بيئدة التددريب التشداركي المعدززة باسدتخدام : إعد5-2

لتصدبح القائمدة فدي ، تقنية المعلومات واالتصال لمعلمي ومعلمات الرياضيات في منطقة نجران

( مؤشدراً كمدا هدو موضدح 43( معايير رئيسة تقاس من خدالل )6صورتها النهائية مكونة من )

 بالجدول التالي: 

معايير تصميم بيئة التدريب التشاركي المعززة باستخدام تقنية المعلومات  :(2جدول )
 والتصال لمعلمي ومعلمات الرياضيات في منطقة نجران

المجال والمعيار 
 الرئيس

 المعيار الفرعي أو المؤشر

نيووة المعلومووات المجووال األول: المعووايير التقنيووة لتصووميم بيئووة التوودريب التشوواركي المعووززة باسووتخدام تق
 والتصال لمعلمي ومعلمات الرياضيات.

المعيوووووار األول: تنووووووع 
التطبيقووات المتاحووة فووي 
بيئة التدريب التشواركي 
المعوووووووووووززة بتقنيوووووووووووة 

 المعلومات والتصال.

توفر البرامج الالزمة لتشدغيل مصدادر التددريب المرئيدة وغيدر المرئيدة  -
 وعرضها بوضوح.

 لمتدربين على المشاركةتوفر األدوات التي تعزز قدرة ا -

توفر األدوات التدي تيسدر التواصدل والتفاعدل سدواء مدع المددرب أو مدع  -
 متدربين آخرين.

تددوفر األدوات المتزامنددة وغيددر المتزامنددة التددي تددوفر للمتدددرب فددرص  -
 التفاعل تزامنياً وال تزامنيًا

المعيار الثواني: تصوميم 
واجهوووووة تفاعووووول بيئوووووة 
التووووووودريب التشووووووواركي 

بتقنيوووووووووووة  المعوووووووووووززة
 المعلومات والتصال. 

الروابط بدين عناصدر واجهدة التفاعدل تكدون صدالحة لالسدتخدام وتعمدل  -
 بطريقة صحيحة.

مناسبة حجم ونوع الخطدوط، الصدور، الرسدومات، النصدوص. لطبيعدة  -
 المتدربين

 التوزيع الجيد لعناصر بيئة التدريب ضمن واجهة تفاعل بيئة التدريب -

لجميع البرمجيات الخدمية والتطبيقات واألدوات  تضمين واجهة التفاعل -
 التي يمكن أن يحتاج إليها المتدرب أو المدرب..

وضوح المواد التدريبية وخلوها من األخطداء سدواء أخطداء التشدغيل أو  -
 أخطاء التصميم واإلنتاج.

المعيووووار الثالووووث: نظووووم 
الوووودعم والتوجيووووه فووووي 

بيئة التدريب التشواركي  
المعوووووووووووززة بتقنيوووووووووووة 

توفر أدلة استخدام وارشدادات بشدأن آليدات الوصدول ألدوات وتطبيقدات  -
 بيئة التدريب 

تددوفر وسددائل وأدوات التواصددل المسددتخدمة فددي الددرد علددى استفسددارات  -
 المتدربين.
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والتربويدة لمسداعدة المتددرب علدى اسدتخدام  التقنيدةتوفر سقاالت الدتعلم  - لمعلومات والتصالا
 يب بشكل فردي.تطبيقات وخدمات بيئة التدر

تددوفر رابددط مخصددص لطلددب المسدداعدة أو تقددديم توصدديات بشددأن كيفيددة  -
 استخدام أدوات وتطبيقات بيئة التدريب.

توفر األدلة واإلرشادات الخاصة بمساعدة المتدرب علدى معدرف كيفيدة  -
 إدارة عالقاته وتفاعالته مع زمالئه..

تفسداراته تخصيص مساحة خاصة يمكن للمتدرب عن طريقهدا طدرح اس -
 ومناقشاته.

تددوفر أدوات وتطبيقدددات اسدددتقبال أو تقدددديم التغذيدددة الراجعدددة مدددن وإلدددى  -
 األقران.

المجال الثاني: المعايير التربوية لتصميم بيئة التدريب التشاركي  المعوززة باسوتخدام تقنيوة المعلوموات 
 والتصال لمعلمي ومعلمات الرياضيات.

المعيوووار الرابوووع: تنووووع 
تدريبيووة فووي األنشووطة ال

بيئة التدريب التشواركي 
المعوووووووووووززة بتقنيوووووووووووة 

 المعلومات والتصال. 

 متقدم( -المستويات المطلوبة في التدريب ) أساسي -

 نوع التفاعل والمشاركة -

 استراتيجيات  ونماذج واستراتيجيات التدريب المستخدمة -

 مصادر ومواد التدريب المتوفرة -

 طبيعة التغذية الراجعة المقدمة -

المعيار الخامس: تحكوم 
المتوووودرب فووووي أنشووووطة 
ومعوودلت التوودريب فووي 
بيئة التدريب التشواركي 
المعوووووووووووززة بتقنيوووووووووووة 

 المعلومات والتصال. 

تددوفير مسدداحات ألنشددطة التدددريب الفرديددة أو الذاتيددة  للمتدددرب لبندداء  -
 وإدارة التدريب الخاص به.

تعزيدددز دور المتددددرب كمشدددارك نشدددط فدددي إنشددداء محتدددوى التددددريب  -
 والحصول على المواد التدريبية من مصادر مختلفة..

 توفير مساحة اجتماعية مخصصة لتعزيز مشاركة المتدرب وتفاعالته. -

تددوفير اآلليددات المناسددبة لتقددديم تغذيددة راجعددة للمتدددرب بشددأن مميددزات  -
 وعيوب الخيارات التدريبية المتاحة.

 ابقة.إمكانية استعراض األحداث واألنشطة  التدريبية الس -

 حرية المتدرب في مشاركة بياناته وملفه الشخصي. -

تحكم المتدرب في إمكانيدة الوصدول لمصدادر التددريب الذاتيدة الخاصدة  -
 به.

 قدرة المتدرب في تكوين مجموعات والتعامل معها بالحذف واإلضافة. -

تددوفر روابددط خارجيددة لضددمان انفتدداح المتدددرب علددى بددرامج وأنشددطة  -
 التدريب. تدريب خارج بيئة

يعدددرف كيدددف يختدددار ويسدددتخدم األدوات والتطبيقدددات المناسدددبة إلنجددداز  -
 أهدافه وأنشطته التدريبية.

يختددددار ويسددددتخدم األدوات والمددددواد التدريبيددددة فددددي ضددددوء احتياجاتدددده  -
 التدريبية.

سددهولة الوصددول لددألدوات والتطبيقددات المتاحددة فددي بيئددة التدددريب  دون  -
 عوائق.

مدددات والبياندددات مدددن األدوات المتاحدددة فدددي بيئدددة سدددهولة تجميدددع المعلو -
 التدريب من المصادر والمحركات المختلفة.

المعيار السادس: تنووع 
الخيوووووووارات والبووووووودائل 

 التدريبية. 

وجددود مكتبددة مفتوحددة للمصددادر والمددواد التدريبيددة ذات عالقددة بطبيعددة  -
 عمل معلمي الرياضيات

لدددى مكتبدددة مفتوحدددة إمكانيدددة تحميدددل ونشدددر الملفدددات والمصدددادر مدددن وإ -
 المصدر للمواد التدريبية.

يختار أدوات التواصدل التدي تمكنده مدن إدارة عالقاتده مدع اآلخدرين فدي  -
 مجتمعات التدريب.

تددوفر أدوات وتطبيقددات دعددم مشدداركة المتدددرب فددي أنشددطة التدددريب  -
 .Wikiبفاعلية مثل 

تمعدات توفر األدوات والتطبيقات التدي تددعم دور المتددرب فدي بنداء مج -
 تدريبية فاعلة.
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قدرة المتدرب علدى تكدوين صدفحة فرعيدة خاصدة ضدمن بيئدة التددريب  -
 إلدارة نشاطاته بناء على المام التي يكلف بها  .

تددددوفر أدوات معالجددددة وانشدددداء وتبددددادل المعلومددددات والمحتددددوى مثددددل  -
Blogging, RSS … 

 YouTube, Flickrتوفر أدوات مشاركة الوسائط والملفات مثل  -

تددددددددوفر أدوات تجميددددددددع األشددددددددياء المفضددددددددلة بالنسددددددددبة للمتدددددددددرب   -
Bookmarking  مثلDelicious. 

 

إعداد تصور مقترح لبيئة التدريب التشاركي باستخدام تقنية المعلومات والتصوال لمعلموي  -3

 ومعلمات الرياضيات في منطقة نجران.

علومات واالتصدال لمعلمدي : التوجه النظري لبيئة التدريب التشاركي المعززة بتقنية الم1-3

 ومعلمات الرياضيات.

نترندت أحدد أهدم التوجهدات الحديثدة فدي التنميدة د مجتمعات ومنصات التددريب عبدر التع

المهنية للمعلمين سواء أثنداء الخدمدة أو فدي مرحلدة تحدولهم مدن مرحلدة اإلعدداد إلدى مرحلدة 

لبيئددات مجموعددة مددن التطبيددق فددي الميدددان والممارسددات المهنيددة، حيددث يتشددارك فددي تلددك ا

المعلمين لهم اهتمامات وأهداف مشدتركة، إلنجداز مهدام محدددة فدي ضدوء سياسدات وقواعدد 

 Carrمعينة، وباسدتخدام تقنيدات وأدوات تواصدل مدعومدة بالتقنيدة واالتصداالت، وأجدرى 

and Chambers (2006)  دراسدة أشدارت إلدى انده بدرغم اهتمدام القدائمين علدى إدارة

لتدريب بتوفير برامج تدريبية للمعلمين؛ إال أن المعلمين أنفسدهم عبدروا عدن أنظمة التعليم وا

عدم رضاهم عن النتائج التي حققتها تلك البرامج التدريبية، وأرجعوا ذلك إلى عددم وضدوح 

أهداف وسياسات تلك البرامج، وعدم تناغمها مع احتياجات المتدربين، وعدم توفر مساحات 

خاللهددا التعبيددر عددن آرائهددم وممارسددتهم ومعددرفتهم بخبددرات تشددارك للمعلمددين يمكددنهم مددن 

 اآلخرين وتبادلها. 

فأوضدددح أن منصدددات أو بيئدددات تددددريب المعلمدددين عبدددر  Hanewald (2013)أمدددا 

اإلنترنت من شأنها التغلب على مشكلة تباعد المسدافات وتبداين اآلراء والثقافدات، مدن خدالل 

سته أن منصدات التددريب عبدر اإلنترندت تمكدن دراستي حالة في أستراليا، كما أشار في درا

المعلمين من تشارك األهداف والمهدام والمسدؤوليات والمدوارد والخبدرات المهنيدة، وهدذا مدا 

، فدي دراسدتها التدي توصدلت إلدى أن بيئدات أو مجتمعدات  Abdelmalak (2015)أكدتده 

تصددميم  التدددريب عبددر اإلنترنددت تسدداعد علددى االنخددراط فددي التدددريب، وأوصددت بضددرورة

، 2.0وتطوير مجتمعات التعلم والتدريب للمعلمين عبدر اإلنترندت باسدتخدام تطبيقدات الويدب

حيدث أظهدرت نتائجهدا تحقدق تدأثير إيجدابي مدن حيدث التطدور  Quiroz (2008)ودراسدة 

المهني والتفاعالت االجتماعية والتعاون والمرونة فيمدا بدين المعلمدين الدذين تدم تددريبهم فدي 

 Woodcock, Sisco and Eadyة مدعومة بالمنتديات، وكذلك دراسة بيئات افتراضي

، والتي أكدت  نتائجها فاعلية منصات التدريب المتزامنة عبر اإلنترنت في تعزيز  (2015)

 فاعلية وكفاءة المعلمين.

أن هنداك اعتبدارات وسدمات يجدب أن تتسدم بهدا  Reeves et al., (2015)ويدذكر 

لتددددريب عبدددر اإلنترندددت منهدددا: وضدددوح األهدددداف، تدددوفر منصدددات وبيئدددات أو مجتمعدددات ا

المساحات الكافية للتشدارك والتعداون، تدوفر األدوات والتطبيقدات التدي تتديح عقدد اجتماعدات 

عبدددر اإلنترندددت، تدددوفر أدوات المرئدددي والمسدددموع، إمكانيدددة تشدددارك المدددواد والتعليقدددات 

يدزة، إمكانيدات الدتحكم فدي والمستندات، إمكانيدة عدرض مشداهدات للممارسدات المهنيدة المتم

 معدالت التدريب وفي بيئة التدريب ذاتها. 
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إلى سدمتين رئيسدتين فدي بيئدات/ مجتمعدات  Jones and Preece (2006)ويشير 

، حيدث يقصدد بهدا إمكانيدات تكدوين  Sociabilityالتدريب عبر اإلنترنت هما: االجتماعية 

وزمالئهم أو المعلمين والمدربين، وكذلك العالقات االجتماعية والروابط سواء بين المعلمين 

عالقددة المتدددربين بالتطبيقددات واألدوات المتاحددة والتسددهيالت المتعلقددة بتقددديم الدددعم، التغذيددة 

الراجعة، وضوح األهداف والسياسات والقواعد العامة، والراحة النفسية واألمان، أما السدمة 

يقصدد بهدا تدوفر اإلمكاندات والوظدائف والتدي  Usabilityالثانية فتتعلق بسدهولة االسدتخدام 

التي تمكن المتدربين المشاركين من التعامل مدع تقنيدات المعلومدات واالتصداالت وتطبيقدات 

التواصل والتشارك مدن خدالل واجهدة تفاعدل متناسدقة، بمدا يحقدق سدهولة االنتقدال، وسدهولة 

 الوصول للمعلومات. 

قدد حددد ثدالث مراحدل ف Ratcheva, Stefanova and Nikolova (2006)أمدا 

لتصميم بيئات أو مجتمعات التدريب عبر اإلنترنت وهى: المدخالت وتشمل األفدراد وجميدع 

التفاعالت المرتبطة بهم، العمليات بما تتضمنه من سياسات وقواعدد وأنشدطة وبرمجيدات أو 

ات تطبيقات متاحة في بيئة التدريب، وأخيًرا المخرجات المتمثلة فدي نتدائج التددريب، مؤشدر

 Charalambos, Michalinos andإشددددباع االحتياجددددات التدريبيددددة، أمددددا 

Chamberlain (2004)  فحدددد ثددالث مراحددل إلنشدداء مجتمعددات، بيئددات التدددريب عبددر

األنترندددت وهدددى: مرحلدددة التخطددديط وتتضدددمن تحديدددد األهدددداف، تحليدددل الجمهدددور، تحديدددد 

ة، تحليددل المهددام، تصددميم الخطددة االحتياجددات التدريبيددة، تحديددد المددوارد والقيددود والميزانيدد

الزمنية، وعمليات التقييم، أما المرحلة الثانية فهي مرحلدة التنفيدذ وتشدمل تهيئدة المشداركين، 

وضوح القواعد والتعليمات، اختيار التطبيقات واألدوات، تحديد المحفزات، والمرحلة الثالثة 

لالزمدة وتشدمل بنداء مسداحات وهى مرحلة تحديد التسهيالت واالعتبارات وسياسات التنفيذ ا

التشارك، تحديد آليات تقديم التعليقات والتغذية الراجعة، تقييم التأمل ومشاركة المتدربين في 

  التفاعالت التدريبية.

وقد اهتمت بعدض الدراسدات بعدرض نمداذج أو أطدر عامدة لمكوندات بيئدات أو منصدات 

أن مجتمعات التطوير  Liu (2012)ومجتمعات تدريب المعلمين عبر اإلنترنت، حيث ذكر 

المهني للمعلمين عبر اإلنترنت يرتكز على عداملين رئيسدين همدا: عامدل التصدميم ويتضدمن 

األهددداف والمهددام التدريبيددة، أدوات وتطبيقددات التواصددل، ترتيبددات وهيكليددة التشددارك، مهددام 

شدمل الثقافدات، ومسؤوليات المشاركين، أما العامل الثاني فيتعلق بالسياق أو اإلطار العدام وي

فأشدار ألربعدة  Chen (2004)السياسات والقواعد والتعليمات، الجواندب االقتصدادية، أمدا 

 مكونات رئيسية هي:

البداية ويتم فيهدا تحديدد آليدات تكدوين المجموعدات، االعتبدارات الخاصدة بالتفداعالت مدع  -

التددي يجددب المدددربين والددزمالء، قواعددد إتاحددة المعلومددات الشخصددية وطبيعددة المعلومددات 

 إتاحتها أو طلبها من المشاركين اآلخرين، الترحيب والتهيئة لتكوين السياق العاطفي.

األنشدطة والتفداعالت التدريبيدة، وتشدمل: طبيعدة وخصدائص المجموعدات، قواعدد العمدل  -

والمعدددايير واألخالقيدددات، الدردشدددات المتزامندددة، مسددداحات عدددرض الصدددور وتبادلهدددا، 

 ات عبر الفيديو، المهام والمشروعات والتكليفات.مساحات االلتقاء واالجتماع

تطبيقات وأشكال التواصل، سواء البريد االلكتروني أو التواصل الكتدابي أو المسدموع أو  -

 المرئي، وإمكانيات إرسال الرسائل والملفات وتبادلها.

السياق المادي ويشمل: مواقع استضدافة بيئدة أو منصدة التددريب، نقداط اإلنترندت، ألقداب  -

 لمجموعات، توفير الرموز واألشكال التعبيرية الالزمة.ا
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فدي أربعدة عناصدر تتفاعدل مدع بعضدها هدي:  Reeves et al., (2015)ويلخصدها 

الوسائط والتطبيقات االجتماعية، محفزات وتعزيز التعاون والتشارك، المحتدوى التشداركي، 

عناصر  Bolam et al. (2005)عمليات تقييم ممارسات التطوير المهني، في حين يحدد 

منصددات أو مجتمعددات تدددريب المعلمددين عبددر اإلنترنددت فددي عدددة مكونددات يوضددحها الشددكل 

 التالي:

المحفزات والقيود الخارجية التي يمكن أن تؤثر على فاعلية مؤسسة التدريب وسعتها 

 ونطاق التدريب

 

 بر اإلنترنتالمحفزات والقيود الداخلية التي تؤثر على فاعلية منصة/ بيئة التدريب ع
 

 

خصائص/ مواصفات منصة/ بيئة  مخرجات التدريب

 التدريب عبر اإلنترنت

 عمليات وأنشطة التدريب

 التطور المهني  -

مواكبدددددددددددة طموحدددددددددددات  -

المعلمدددددددددددددين وتلبيدددددددددددددة 

 احتياجاتهم التدريبية

مددددى فهدددم مكوندددات بيئدددة  -

التددددريب والدددروابط بدددين 

 عناصرها

تحديدددد القددديم والتعليمدددات والدددرؤى  -

 مشتركةواألهداف ال

 تحديد مهام ومسؤوليات المشاركين  -

التشدددارك والتعددداون وتقاسدددم المهدددام  -

 والموارد

النمدددددو المهندددددي مسدددددؤولية الفدددددرد  -

 والمجموعة

التأمددددل والتفكيددددر فددددي الممارسددددات  -

 المهنية

الثقددددة المتبادلددددة واحتددددرام وجهددددات  -

 النظر

تدددددوفير القواعدددددد والتعليمدددددات  -

 وتوزيع المجموعات

 يتعزيز آليات التطوير المهن -

تددددددوفير مسدددددداحات التشددددددارك  -

 والتفاعل

 قيادة التدريب وإدارة أنشطته -

 بناء المحتوى التشاركي -

 تقييم الممارسات المهنية -

 

 Bolam et)( عناصر منصات/ مجتمعات تدريب المعلمين عبر اإلنترنت ١شكل )

al., 2005) 

ات والتصووال : التصووور المفوواهيمي لبيئووة التوودريب التشوواركي المعووززة بتقنيووة المعلوموو2-3

 لمعلمي ومعلمات الرياضيات.

مددن خددالل االطددالع علددى بعددض الدراسددات التددي هدددفت لتصددميم منصددات ومجتمعددات 

لتددريب المعلمددين عبددر اإلنترنددت، وفددي ضددوء احتياجددات معلمددي الرياضدديات بالمملكددة العربيددة 

االتصال، أمكن السعودية ومعايير تصميم بيئات التدريب التشاركية المعززة بتقنية المعلومات و

تحديد اإلطار العام لواجهة التفاعل الرئيسة لبيئة التدريب التشاركية المعدززة بتقنيدة المعلومدات 

واالتصال لمعلمي الرياضيات بالمملكة العربيدة السدعودية والصدفحات الفرعيدة لهدا علدى النحدو 

 االتي:
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ركي المعززة بتقنية المعلومات والتصال لمعلمي ( مكونات بيئة التدريب التشا2شكل )

 الرياضيات 

ومدن خدالل الشدكل السدابق يتضدح أن واجهدة التفاعدل الرئيسدة لبيئدة التددريب التشدداركي 

المعززة بتقنية المعلومات واالتصال لمعلمي الرياضيات بالمملكة العربية السدعودية تتكدون مدن 

 الصفحات الفرعية اآلتية:

حيث تتضمن: تعليمدات   Instructions and Rulesوالقواعد صفحة التعليمات  -

اسددتخدام مكونددات بيئددة التدددريب، تعليمددات اسددتخدام أدوات التشددارك، تعليمددات اسددتخدام 

أدوات التواصددل، تعليمددات تشددارك المحتددوى والمددواد والمصددادر، تعليمددات التفاعددل مددع 

البحدث المتدوفرة فدي األعضاء والتسدجيل فدي المجموعدات، تعليمدات اسدتخدام محركدات 

 بيئة التدريب، وحقوق الملكية الفكرية.

 ستخدامالتعليمات وقواعد ال 

التعليمات 

وقواعد 

 ستخدامال 

التعليمات 

وقواعد 

 ستخدامال 

 التعليمات وقواعد الستخدام

  Supportالدعم واملساندة   Engagementالتحفيز والنخراط في التدريب 

 التعريف ببيئة التدريب التشاركي -

زينمساحات عرض أسماء املعلمين املتمي -  

ة تخصيص مساحات على الواجهة الرئيس -

لبيئة التدريب لعرض )الفيديوهات 

زة، املميزة، النقاشات / التدوينات املمي

 املجموعات املميزة، مدونات ومنتديات

الجوائز والتميز،  املجموعات املميزة،

 املناسبات الجتماعية(

صفففففففففففحة ةلففففففففففب املسففففففففففاعدة، ةففففففففففر  سفففففففففف ا ،  -

 النضمام ملجموعة الخبراء.

 نصات وروابط مواقع تدريبية مساندةم -

املسفففتوال الرقلفففا للمفففواا ومصفففاار التفففدريب  -

 املتوقع الرجول إليها.

صفحة التسفجي  ونششفاء حسفاا واسفتعااة  -

 كلمة املرور

 التواص  وسهولة الستخدام 

 Communication & Usability 

 التشارك والتفاعالت الجتماعية

Collaborative & Sociability 

ة تطبيقات التواص  املرئي إتاح -

)الدراشات املرئية، الجتماعات عبر 

 الفيديوكونفراشس(

 التواص  املسمول والتدوين الصوتي -

لبريد ارسا  واستقبا  الرسائ  )النصية، ا -

ات اإللكتروشي، القوائم البريدية، خالص

 )RSSاألخبار 

إتاحففففففففة تطبيقففففففففات النقففففففففا  م فففففففف  منتففففففففديات  -

 األفراا املناقشة سواء للمجموعات أو

تفففففففففففوفر أاوات التفففففففففففدوين سفففففففففففواء الفرايفففففففففففة أو  -

 للمجموعات

 توفر محركات البحث الالزمة -

 توفر قناة يوتيوا لتشارك مقاةع الفيديو  -

 



 

  221 

 

وتتضددمن خيددارات تسددجيل الدددخول للمسددتخدم : Sign inصووفحة التسووجيل والوودخول  -

 Create، أو إنشداء حسداب جديدد للمسدتخدمين الجددد Sign in/ sign up الحدالي

new account مددع تددوفر خيددار طلددب مسدداعدة بشددأن عدددم تددذكر كلمددة المددرور ،

Forget my Password. 

، وتتضدمن  about Training environment صفحة التعريوف ببيئوة التودريب -

تحديد الغدرض العدام وأهدداف بيئدة التددريب التشداركية وجمهدور المسدتفيدين منهدا، كمدا 

تتضمن رابط أو دليل إرشادي لفيديو تعريفي بكيفية اسدتخدام بيئدة التددريب والتنقدل بدين 

 محتوياتها.

 Request Support or Question لمسواعدة أو طورح سوؤال صفحة طلوب ا -

or Help أو طلب تشكيل مجموعة جديددة أو االنضدمام لمجموعدة حاليدة، حيدث تقددم ،

 هذه الصفحة عرضا لإلجابة على األسئلة واالستفسارات األكثر تكراًرا.

مددع ارتباطهدا بمسداحة مخصصددة  صوفحة عورض المعلموين األعضوواء فوي بيئوة التودريب -

فددي بيئددة التدددريب فددي مكددان   Featured Membersالمعلمددين المميددزين  لعددرض

واضح في واجهة التفاعل الرئيسة ، وتتضمن تلك الصفحة خيارات البحث عن معلدم لده 

عضوية في بيئدة التددريب، مدع إمكانيدة التعدرف علدى المعلمدين فدى كدل المجموعدات أو 

 المعلمين المشاركين في مجموعة المعلم فقط..

التددي تددم تشدداركها بواسددطة األعضدداء، مددع  Videosرض مقوواطع الفيووديو صووفحة عوو -

، كما تتضدمن  Featured Videosارتباطها بمساحة لعرض لمقاطع الفيديو المميزة 

الصفحة خيارات )اإلضافة، اإلعجداب، المشداركة عبدر وسدائل التواصدل، المشداهدة فدي 

مجموعدات أو المجموعدة وقت آخر، البحث( وكذلك إمكانبة عرض مقداطع فيدديو لكدل ال

 التي يشارك فيها المعلم.

/ Chatوتتضمن: الدردشة المرئيدة  Communication Toolsصفحة التواصل  -

 Audio ، الدردشددددة الصددددوتيةVideo Conferenceالفيددددديوكونفرانس

Conferenceإرسال رسائل ،SMSالبريد اإللكتروني ، E-mail والقوائم البريديدة ،

 E-mail listsوعات سواء للمجموعة أو للمجم

 وتتضمن الصفحات الفرعية األتية: Collaborative Tools صفحة التشارك  -

o   صفحة منتدى النقوا Forum وتتضدمن خيدارات اإلضدافة ،Add اإلعجداب ،

Likeالددرد ،Replay  وتددرتبط هددذه الصددفحة بمسدداحة مخصصددة لعددرض ،

ى النقدداش موضدوعات النقداش األكثددر  تكدرراً أو األحدددث، وتنقسدم صددفحة منتدد

، All Groupsلصفحتين فرعيتين) األولى مخصصة لمنتدي كل المجموعدات 

الذي يرغب في  My Groupوالثانية مخصصة لمنتدى نقاش مجموعة المعلم 

المشاركة(، وفي كل األحوال تتدوفر معلومدات )عددد الدردود، ووقدت المشداركة 

 في الصفحات(.

o  صووفحة التوودوينBlogs  وتتضددمن خيددارات اإلضددافةAdd اإلعجدداب ،Like ،

، وتددرتبط هددذه الصددفحة بمسدداحة مخصصددة لعددرض التدددوينات  Replayالددرد

األكثر  تكرراً أو األحدث، وتنقسم صفحة التددوين لصدفحتين فدرعيتين) األولدى 

، والثانيدة مخصصدة لمدوندة All Groupsمخصصة لمدوندة كدل المجموعدات 
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ي كدل األحدوال الذي يرغدب فدي المشداركة(، وفد My Groupمجموعة المعلم 

 تتوفر معلومات )عدد الردود، ووقت المشاركة في الصفحات(.

o   صوووفحة منصوووات وبيئوووات تدريبيوووة داعموووةEnvironments training 

associated  وتتضددمن روابددط لمنصددات او بيئددات تدددريب ذات عالقددة يمكددن

 الرجوع إليها بواسطة المعلمين المشاركين إذا دعت الحاجة.

o  صفحة محركات البحثSearch Engines  وتتضمن روابط لدبعض محركدات

وغيرها من محركات البحث  Google ،Bing ،Yahoo  ،Askالبحث مثل 

التددي تسدداعد المعلمددين المتدددربين فددي الوصددول للمددواد والمعلومددات والمقدداالت 

 والتقارير التي يرغبون الوصول إليها.

o  صفحة قناتي/ موقع تشارك مقاطع الفيديوYouTube ن خيدارات حيث تتضدم

تنزيدددل مقددداطع فيدددديو  ومشددداركتها، أو إنشددداء قنددداة للمعلدددم المتددددرب، أو قنددداة 

 للمجموعة.

 D. Resource& Materialsالمسوتودع الرقموي للموواد التدريبيوة والمصوادر  -

Library     )ويتضمن خيارات )اإلعجاب، المشاركة عبدر وسدائل التواصدل، التعليدق

هدة التفاعدل الرئيسدة لعدرض المدواد والمصدادر وترتبط تلدك الصدفحة بمسداحة عبدر واج

 للمعلمين المشاركين ومعلوماتها. Resource& Materials featured المتميزة  

حسدددب التخصدددص أو  Groupsصوووفحة المجموعوووات المشووواركة فوووي بيئوووة التووودريب  -

االهتمددام أو االحتيدداج التدددريبي، مددع ارتباطهددا بمسدداحة مخصصددة فددي واجهددة التفاعددل 

ض المجموعات المميزة وعدد أعضائها مع خيدارات التفاعدل باإلعجداب أو الرئيسة لعر

 عدم اإلعجاب.

وتدرتبط  Awards and Excellenceصفحة الجوائز وشهادات التقودير/ الشوكر  -

بمساحة مخصصه في واجهة التفاعل الرئيسة لبيئة التدريب لعرض الفائزين بجدوائز أو 

 تعليق.شكر وتقدير، إلى جانب خيارات اإلعجاب وال

حيدث  Events and announcementsصوفحة عورض األحوداث واإلعالنوات  -

تتضمن عرضا لإلعالنات وكذلك عرض ألحدث األنشطة التدي تمدت فدي بيئدة التددريب 

 التشاركي، وكذلك عرض األحداث أو المناسبات االجتماعية الخاصة بالمشاركين.

 نتائج البحث ومناقشتها
ما احتياجات معلمي ومعلمات الرياضويات سئلة البحث "لإلجابة على السؤال األول من أ

تددم  فووي منطقووة نجووران بالمملكووة العربيووة السووعودية موون بوورامج وبيئووات التوودريب التشوواركي؟"

تصميم استطالع رأي لمعلمي ومعلمات الرياضيات، وتم تطبيق االستطالع على عينة بلغ عدد 

تكددرارات والنسددب المئويددة والرتددب (معلمدداً ومعلمددة حيددث تددم حسدداب ال62المسددتجيبين مددنهم )

لالسددتجابات ، واتضددح مددن خددالل ذلددك أن جميددع البنددود التددي وردت باسددتطالع الددرأي تمثددل 

مواصفة أو متطلب لمعلمي ومعلمات الرياضيات في بيئة التددريب وبدرامج التددريب التدي تقددم 

 %81وحت بين لهم، حيث كانت استجابتهم على بعض المتطلبات في بيئات التدريب عالية ترا

، حيث أشاروا إلى أن بيئة التدريب يجب أن يتوفر بها  مجموعة من أدوات التواصدل  85%: 

التي تسمح لهم بالتواصل مدع زمالئهدم أو المددربين، وأن تتدوفر فيهدا مكتبدة إلكترونيدة تتضدمن 

ئدات المواد التدريبية بأشكال متنوعة، وأن تكدون مناسدبة لظدروف العمدل، كمدا أنهدم يفضدلون بي

التدريب التي  تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة، وهم بحاجة لبيئات التددريب  التدي تدزودهم 
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بشكل مسدتمر بالمسدتجدات فدي مجدال عملهدم، وكدذلك بيئدات التددريب التدي تمكدنهم مدن اختيدار 

أوقات التدريب ومكدان التددريب، والحصدول علدى المدواد التدريبيدة بأشدكال متنوعدة، مدع تدوفر 

نية حفظ وطباعة المواد التدريبية، وإتاحة  حرية اختيار أسلوب واستراتيجية التدريب التدي إمكا

 تناسبهم، وأن تشتمل بيئة التدريب على دليل إرشادي يساعد في حل المشكالت التي تواجههم.

( فيمددا %80: %75فددي حددين تراوحددت نسددب اسددتجابتهم علددى بعددض المتطلبددات بددين )

ل: أن تتضددمن بيئددات التدددريب نمدداذج محاكدداة لددبعض المواقددف يتعلددق بددبعض المتطلبددات مثدد

التدريسددية ذات العالقددة بالرياضدديات، ويفضددلون بيئددة التدددريب التددي تددوفر تغذيددة راجعددة ، وأن 

تكددون بيئددة التدددريب مرنددة مددن حيددث تنددوع األنشددطة التدريبيددة وأسدداليب التدددريب، إلددى جانددب 

ار عندد الحاجدة، وتتضدمن أنشدطة تدريبيدة تتعلدق مناسبتها لقدرات المتدرب ، وأن تتيح االستفس

بحل المشكالت، في حين كانت نسب استجابتهم عن ضرورة توفر بعض المتطلبات متوسطة ، 

( وهذه المتطلبات هدي: أن تكدون بيئدة التددريب ذات %70: أ%63حيث تراوحت النسب بين) 

كن تفسير ذلدك بإعطداء واجهة رسومية وجاذبة، وأن تتيح حرية مصادر وأنشطة التدريب، ويم

 األولوية للتفاعل والمشاركة وتنوع وسائل وتطبيقات التواصل والتفاعل مع اآلخرين. 

ويمكن تفسير ذلك للمميدزات التدي تحققهدا بيئدات التددريب التشداركية المعدززة باسدتخدام 

هدا تقنية المعلومات واالتصال وحداثتها وقددرتها علدى معالجدة عديدد مدن المشدكالت التدي يواجه

المعلم في عمليات التدريب الحالية، إضافة إلى أوجه النقدد التدي توجده لبيئدات وبدرامج التددريب 

الحالية والتدي مدن شدأنها إحدداث عديدد مدن المشدكالت للمتددربين وعددم مناسدبتها فدي عديدد مدن 

الجوانب، وتتفق نتائج االستجابة علدى احتياجدات المعلمدين مدن بدرامج وبيئدات التددريب مدع مدا 

 ,Bell, 2015; Zhao& Kanji, 2010; Maxwell)دتددده نتدددائج دراسدددات أك

Harringion& Smith, 2010; Jones et al., 2016   ،؛ 2012؛ ريهدام الغدول

 (2018المالكي، 

ما المعايير الواجب مراعاتها عند تصوميم لإلجابة على السؤال الثاني من أسئلة البحث "

م تقنيووة المعلومووات والتصووال لمعلمووي ومعلمووات بيئووة للتوودريب التشوواركي المعووززة باسووتخدا

؟" تددم إعددداد قائمددة بمعددايير تصددميم الرياضويات فووي منطقووة نجووران بالمملكووة العربيووة السوعودية

بيئات التدريب التشاركية المعززة باستخدام تقنية المعلومات واالتصال ، حيث تضمنت مجالين 

التددريب التشداركي المعدززة باسدتخدام تقنيدة رئيسين األول هو " المعدايير التقنيدة لتصدميم بيئدة 

المعلومات واالتصال لمعلمي ومعلمات الرياضيات بالمملكدة العربيدة السدعودية ، واشدتمل علدى 

ثالث معايير  تتعلق باألدوات والتطبيقات التي يجب أن تتاح في بيئة التدريب، وتصميم واجهة 

والمسداندة التدي تتداح للمتددرب خدالل بيئدة تفاعل المتدرب مع بيئة التدريب، وكذلك نظدم الددعم 

التدريب، وتضمنت تلك المعايير مجموعة من المؤشدرات، أمدا المجدال الثداني فيتعلدق بالمعدايير 

التربوية لتصميم بيئة التدريب التشاركي المعززة باستخدام تقنية المعلومدات واالتصدال لمعلمدي 

نوع األنشدطة التدريبيدة ، تحكدم المتددرب ومعلمات الرياضيات،  وتضمن ثالثة معايير تتعلق بت

في أنشطة ومعددالت التددريب، وتندوع بددائل وخيدارات التددريب، حيدث تضدمنت تلدك المعدايير 

مجموعة من المؤشرات للحكدم علدى توفرهدا، وتتفدق النتدائج التدي تدم التوصدل إليهدا بخصدوص 

 ;Baydas& Yilmaz, 2018مجاالت ومؤشرات قائمة المعايير مع ما أوصت به دراسات 

Kelly et al., 2018; Jones et al., 2016; Kelly et al., 2014; Maher, 

2013; Maxwell et al., 2010; Economides, 2009; Chu et al., 2010; 

Shrof et al., 2015; Agarwal, 2011)   حيدث أكددت تلدك الدراسدات علدى ضدرورة ،

لتنقل واإلبحار والتحكم في معددالت التددريب، توفر معايير تتعلق بالمحفزات والدافعية وحرية ا
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إلى جانب توفر أدوات وتطبيقات إتاحة التدريب في أي مكان وأي زمدان، وأن تتندوع األنشدطة 

 التدريبية والبدائل واستراتيجيات التدريب المستخدمة.

مووا التصووور المقتوورح لبيئووة التوودريب لإلجابددة علددى السددؤال الثالددث مددن أسددئلة البحددث " 

كي باستخدام تقنية المعلومات والتصال لمعلمي ومعلمات الرياضيات في منطقة نجران التشار

؟، تم االطالع على بعض الدراسات التي اهتمت بتصميم منصات أو بالمملكة العربية السعودية

بيئدات أو مجتمعدات تددريب للمعلمدين عبدر اإلنترندت، وبنداء عليده تدم التوصدل لتحديدد مكونددات 

يئة التدريب التشاركي المعززة بتقنية المعلومدات واالتصدال لمعلمدي الرياضديات اإلطار العام لب

بالمملكة العربية السعودية، حيث تمثلت  بيئة التدريب المقترحة في عدة مكونات رئيسة هدي: ) 

التعليمددات وقواعددد االسددتخدام، المحفددزات واالنخددراط فددي التدددريب، تطبيقددات التواصددل، أدوات 

محتوى، نظم الدعم والمساندة وتقديم التغذية الراجعة(، ويمكن تفسدير التوصدل التشارك وبناء ال

لتلك المكونات في االسترشاد بالمعايير المتطلبة في تصميم بيئدات التددريب التشداركي المعدززة 

باسددتخدام تقنيددة المعلومددات واالتصددال، كمددا أنهددا تنطلددق مددن طموحددات واحتياجددات معلمددي 

ئات وبرامج التدريب، وتتفق هذه النتدائج مدع مدا أشدارت إليده نتدائج ومعلمات الرياضيات من بي

 &Reeves et al., 2015; Liu, 2012; Charalambos, Michalinos )دراسات 

Chamberlain, 2004; Jones& Preece, 2006; Woodcock, Sisco& 

Eady, 2015; Quiroz, 2008; Hanewald, 2013; Carr& Chambers, 

ضحت أن بيئات ومنصات التدريب عبر اإلنترنت يجب أن يتوفر بها أدوات ، حيث أو (2006

التشارك والتواصل التي تيسر سهولة االستخدام والتنقدل وكدذلك تعزيدز التفداعالت االجتماعيدة، 

إلى جانب توفر المعايير واألعراف التي يجدب االلتدزام بهدا، وتدوفير التطبيقدات التدي تسدهم فدي 

 يب.االنخراط في بيئة التدر

 توصيات البحث
االستفادة من نتائج هذه الدراسدة فدي تخطديط وتصدميم بيئدات التددريب مدن قبدل الجهدات  -

 المعنية سواء في وزارة التعليم وإداراتها أو الجامعات والمراكز المعنية.

االهتمام بتخطيط وتصميم أطر عامة لبيئات تدريبية مركزية في ضوء المعايير التي تدم  -

 يث يتوفر لها الدعم الكافي واإلمكانيات المطلوبة.التوصل إليها، بح

تضمين برامج إعداد المعلدم بكليدات التربيدة لمنداهج تتعلدق بتصدميم بدرامج التددريب فدي  -

 ضوء االتجاهات العالمية وطبيعة المناهج المقدمة لكل مرحلة.

دريب تصميم برامج التدريب والحقائب التدريبية التي تتناسب في طبيعتها مدع بيئدات التد -

 التشاركية التفاعلية.

ابتكار أنماط تدريبية جديدة مثل: االنتقال من التعليم التقليدي إلى التعلديم اإللكتروندي فدي  -

 الحديثة.  التقنيةتدريب المعلم وتطبيق 

تطوير البحث العلمي في مجال تدريب المعلمين، وأن تعتمد مؤسسدات تددريب المعلمدين  -

 ة كأساس لتحسين ممارساتها ونشاطاتها.نتائج البحوث والدراسات التربوي

 

 

 

 

 



 

  225 

 

 المراجع
 
 
 

(. نمطددان للددتعلم اإللكترونددي التشدداركي )متددزامن/ غيددر 2015األعصددر، سددعيد عبددد الموجددود )

متزامن( وأثرهما على تنمية مهارات اسدتخدام أدوات التقدويم اإللكتروندي والدافعيدة للدتعلم، 

 (.1جـ-4)25، ة دراسات وبحوث محكمةالتعليم. سلسل تقنيةمجلة الجمعية المصرية ل

المدؤتمر الدتعلم المنتشدر،  تقنيدةالدتعلم اإللكتروندي إلدى  تقنيدة(. مدن 2008خميس، محمد عطية )

التعلدديم اإللكترونددي وتحددديات التطددوير التربددوي فددي  تقنيددةالعلمددي السددنوي الحددادي عشددر" 

م، كليدة البندات. 2008مدارس  28-26التعلديم،  تقنيدةالجمعيدة المصدرية ل الوطن العربي"،

 جامعة عين شمس، القاهرة. 

(. واقدددع التطدددوير المهندددي للمعلدددم المصددداحب لمشدددروع" تطدددوير 2013الشدددايع، فهدددد سدددليمان )

الرياضيات والعلوم الطبيعية في التعليم العام في المملكة العربية السعودية" من وجهة نظر 

، جامعدة الملدك لدوم والرياضدياتمركز التميز البحثي فدي تطدوير تعلديم العمقدمي البرامج، 

 (.42سعود، عدد )

(. تصور مقتدرح لتطدوير أداء معلمدي الرياضديات بالمرحلدة 2016الصعيدي، منصور سمير ) 

(، 6)19. مجلدة تربويدات الرياضدياتاإلعدادية في ضوء المسؤولية المهنية الذاتيدة لدديهم، 

228-279. 

حتددوى بددرامج تدددريب المعلمددين عددن بعددد ( . دراسددة تحليليددة لم2010العسدديلي، منصددور فددراج )

رسالة دكتوراه )غير القائمة على الحقائب اإللكترونية في وزارة التربية والتعليم السعودية. 

 الجامعة األردنية، عمان. األردن. منشورة(،

(. وضدع المعلدم المهندي والعلمدي وسدبل تطدويره لمواكبدة التطدوير 2003علوي، أحمدد صدالح )

 (.18، ع )جلة البحوث والدراسات التربويةمالعلمي والتقني، 

(. تطددوير بددرامج تدددريب معلمددي المرحلددة 20123علددى، أحمددد سددناء، و محمددود، محمددد بثينددة )

المجلدة العربيدة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية فدي ضدوء متطلبدات مجتمدع المعرفدة، 

 .65-29، 1. السعودية، للدراسات التربوية واالجتماعية

(. فاعلية بيئة مقترحة للتعلم اإللكتروني التشداركي قائمدة علدى بعدض 2012ا خيري )عمر، دالي

مجلدة كليدة لتطوير التدريب الميداني لدى الطدالب معلمدي الحاسدب اآللدي.  2أدوات الويب 

 .758-705(، 1) 79، جامعة المنصورة، التربية

علدى الدتعلم التشداركي عبدر  (. فعالية برنامج تدريبي إلكتروني قدائم2012الغول، ريهام محمد )

الويب في تنمية مهارات استخدام بعض خدمات الجيل الثداني للويدب لددى معداوني أعضداء 

 .329-288(، 1)78، جامعة المنصورة، مجلة كلية التربيةهيئة التدريس. 

(. الحاجددات التدريبيددة المعرفيددة لمعلمددي العلددوم بالمرحلددة 2014المددالكي، عبددد اللطيددف سددعد )

رسالة ماجستير )غير في ضوء مصفوفة المدى والتتابع لمناهج العلوم المطورة.  المتوسطة

 كلية التربية. جامعة ام القرى، المملكة العربية السعودية. منشورة(.

فدي تنميدة مهدارات  STEM(. فاعلية تدريس العلوم بمدخل 2018المالكي، ماجد محمد حسن )

دائيدة، المجلدة الدوليدة للدراسدات التربويدة لددى طدالب المرحلدة االبت ISEFالبحث بمعايير 

 .135-113(، 1)4والنفسية، 

(. اسددتراتيجيتي التشددارك 2012مهدددي، حسددن .، الجددزار، عبددد اللطيددف .، واألسددتاذ ، محمددود )

، 2داخل المجموعات وبينها في مقرر إلكتروني لمناهج البحث العلمي عن بعد عبر الويب 



 

  226 

 

 تقنيةمؤتمر ة تجريبية بكلية التربية جامعة األقصى، وأثرهما على جودة المشاركات: دراس

، 2012أبريدل  12-11التعليم اإللكتروندي " اتجاهدات وقضدايا معاصدرة"، فدي الفتدرة مدن 

 التعليم، القاهرة. تقنيةالجمعية المصرية ل

(. فاعلية برنامج تدريبي قائم على التعلم التشداركي عبدر الويدب فدي 2010والي، محمد فوزي )

كفايات توظيف المعلمدين لتكنلوجيدا التعلديم اإللكتروندي فدي التددريس)دكتوراه(، كليدة تنمية 

 البنات. جامعة عين شمس.

Abdelmalak, M. M. M. (2015). Web 2.0 Technologies and Building Online 
Learning Communities: Students' Perspectives. Online Learning, 19(2), 
n2. 

Agarwal, S. (2011). Some challenges in designing and implementing learning 
material for ubiquitous e-learning environment. Journal of Global 
Research in Computer Science, 2(2). 29-32. 

Arndt, T., & Guercio, A. (2014). Ubiquitous E-Learning: Student Attitudes and 
Future Prospects. GSTF Journal on Computing (JoC), 4(1), 77-82. 

Baydas, O., & Yilmaz, R. M. (2018). Pre‐service teachers’ intention to adopt 
mobile learning: A motivational model. British Journal of Educational 
Technology, 49(1), 137-152. 

Bolam, R., McMahon, A., Stoll, L., Thomas, S., Wallace, M., Greenwood, A., 
& Smith, M. (2005). Creating and sustaining effective professional 
learning communities. Bristol: University of Bristol y Departament of 
Education and Skills. 

Carr, N., & Chambers, D. P. (2006). Teacher professional learning in an 
online community: The experiences of the National Quality Schooling 
Framework Pilot Project. Technology, Pedagogy and Education, 15(2), 
143-157. 

Chapman, C., Ramondt, L., & Smiley, G. (2005). Strong Community, Deep 
Learning: Exploring the Link. Innovations in Education and Teaching 
International, 47(3), 217-230. 

Charalambos, V., Michalinos, Z., & Chamberlain, R. (2004). The design of 
online learning communities: Critical issues. Educational Media 
International, 41(2), 135-143. 

Chen, C. M., & Li, Y. L. (2010). Personalized context-aware ubiquitous 
learning system for supporting effective English vocabulary 
learning. Interactive Learning Environments, 18(4), 341-364. 

Chen, G. D., Chang, C. K., & Wang, C. Y. (2008). Ubiquitous learning 
website: Scaffold learners by mobile devices with information-aware 
techniques. Computers & Education, 50(1), 77-90. 

Chen, Y. C. (2004). Building an Online Learning Community. Association for 
Educational Communications and Technology, 119-125. 

Chu, H. C., Hwang, G. J., & Tsai, C. C. (2010). A knowledge engineering 
approach to developing MindTools for context-aware ubiquitous learning. 
Computers & Education, 54(1), 289-297. 

Economides, A. A. (2009). Adaptive context-aware pervasive and ubiquitous 
learning. International Journal of Technology Enhanced Learning, 1(3), 
169-192. 

Gallardo, T., Guerrero, L. A., Collazos, C., Pino, J. A., & Ochoa, S. (2003, 
January). Supporting JIGSAW-type collaborative learning. In System 



 

  227 

 

Sciences, 2003. Proceedings of the 36th Annual Hawaii International 
Conference on (pp. 8-pp). IEEE. 

Giannoukos, L., Mpardis, G., Nikolopoulos, V., Loumos, V., & Kayafas, E. 
(2008). Collaborative E-learning Environments Enhanced by Wiki 
Technologies. PETRA 08 the1st international conferences on pervasive 
technologies related to assistive environment Athens, Greece, July 15-
19. 

Griffin, G. (2002). Changes in teacher education: looking to the future. The 
education of teacher, Part 1. Chicago: The university of Chicago Press 

Hsiao, H., Chuang, C., Huang, T., & Wu, C. (2010). Web-based Collaborative 
Learning in Secondary Education: Teacher's Reflection. International 
Journal of cyber society and education, 3(1), 15-36. 

Huang, Y.-M., Huang, T.-C., & Hsieh, M.-Y. (2008). Using annotation services 
in a ubiquitous Jigsaw cooperative learning environment. Educational 
Technology & Society, 11 (2), 3-15. 

Jones, A., & Preece, J. (2006). Online communities for teachers and lifelong 
learners: A framework for comparing similarities and identifying 
differences in communities of practice and communities of 
interest. International Journal of Learning Technology, 2(2-3), 112-137. 

Jones, G., Dana, T., LaFramenta, J., Adams, T., and Arnold, j. (2016). STEM 
TIPS: Supporting the Beginning Secondary STEM Teacher, TechTrends, 
60(3), 272-288. 

Kelly, N., Russell, N., Kickbusch, S., Barros, A., Dawes, L., & Rasmussen, R. 
(2018). Online communities of teachers to support situational knowledge: 
A design-based study. Australasian Journal of Educational 
Technology, 34(5), 150-166. 

Lin. R & Xie. J (2009). A Study of the Effectiveness of Collaborative Teaching 
in the Introduction to Design Course. Asian Journal of Management and 
Humanity Sciences, 4 (2-3), 125-146. 

Liu, T. Y., Tan, T. H., & Chu, Y. L. (2009). Outdoor Natural Science Learning 
with an RFID-Supported Immersive Ubiquitous Learning Environment. 
Educational Technology & Society, 12(4), 161-175. 

Maher, D. (2013). An online professional network to support teachers’ 
information and communication technology development. In H. Carter, M. 
Gosper and J. Hedberg (Eds.), Electric Dreams. Proceedings ascilite 
2013 Sydney. 526-530 

Maxwell, T. W., Harrington, I., & Smith, H. J. (2010). Supporting primary and 
secondary beginning teachers online: Key findings of the education 
alumni support project. Australian Journal of Teacher Education 
(Online), 35(1), 42-58. 

Moran, M.J. (2007). Collaborative Action Research and Project Work: 
Promising Practices for Developing Collaborative Inquiry among Early 
Childhood Preservice Teachers. Teaching and Teacher Education, 23(4), 
418-431. 

Muntean, C. H., & Muntean, G. M. (2009). Open corpus architecture for 
personalized ubiquitous e learning. Personal and Ubiquitous Computing, 
13(3), 197-205. 

Quiroz, J. E. S. (2008). Teachers' interactions in a virtual learning 
environment: A comprehensive approach. Digital Education Review, (16), 
54-65. 

https://link.springer.com/journal/11528


 

  228 

 

Ratcheva, D., Stefanova, E., & Nikolova, I. (2006). A Virtual Teacher 
Community to facilitate professional development. In ISSEP 2006: 
Informatics Education–The Bridge between Using and Understanding 
Computers (pp. 9-pages). 

Reeves, J. L., Karp, J., Mendez, G. A., Alemany, J., McDermott, M., Borror, 
J., & Schlosser, C. A. (2015). Building an Online Learning Community for 
Technology Integration in Education. FDLA Journal, 2(1), 3-13. 

Shanmugapriya, M., & Tamilarasi, A. (2011). Designing an m-learning 
application for a ubiquitous learning environment in the android based 
mobile devices using web services. Indian Journal of Computer Science 
and Engineering, 2(1), 22-30. 

Shroff, R. H., Keyes, C., & Linger, W. (2015). A Proposed Taxonomy of 
Theoretical and Pedagogical Perspectives of Mobile Applications to 
Support Ubiquitous Learning. Ubiquitous Learning: An International 
Journal, 8(4), 23-44. 

Soekartawi (2006). Effectiveness of Collaborative Learning in online 
Teaching. Malaysian Online Journal of Instructional Technology, 3(1), 68-
77. 

Tan, D. (2012). The Research of Collaborative Learning Based on Network 
Environment. In Advances in Computer Science and Information 
Engineering (65-170). Springer Berlin Heidelberg. 

Thornton, P., & Houser, C. (2005). Using mobile phones in English education 
in Japan. Journal of computer assisted learning, 21(3), 217-228. 

Wang, S. L., & Wu, C. Y. (2011). Application of context-aware and 
personalized recommendation to implement an adaptive ubiquitous 
learning system. Expert Systems with applications, 38(9), 10831-10838. 

Woodcock, S., Sisco, A., & Eady, M. (2015). The Learning Experience: 
Training Teachers Using Online Synchronous Environments. Journal of 
Educational Research, 5(1), 21-34. 

Yang, S. J. (2006). Context aware ubiquitous learning environments for peer-
to-peer collaborative learning. Educational Technology & Society, 9(1), 
188-201. 

Zhao, J., & Kanji, A. (2010). Web-based Collaborative Learning Methods and 
Strategies in Higher Education. Proceedings of 2nd international 
conference on information technology based higher education and 
training, Kumamoto, Japan, July 4-6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  229 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
أثر أَنوذج التعلم التوليدي يف تدريس الرايضيات التوليدي على التحصيل الرايضي وتنمية مهارات التواصل 

 دائي  الرايضي لدى طالبات الصف الرابع االبت
 

 د.خالد بن إبراهيم الرتكي             أ. اندية بنت طلق العتييب
 جامعة االمام حممد بن سعود                    تعليم الرايض          
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أثر أنموذج التعلم التوليدي في تدريس الرياضيات التوليدي على التحصيل 
 الرياضي وتنمية مهارات التواصل الرياضي لدى طالبات الصف الرابع البتدائي 

    تعليم الرياض -نادية بنت طلق العتيبيأ.
 محمد بن سعود جامعة المام -د.خالد بن إبراهيم التركي 

   مستخلص ال
هدف البحث إلى التعرف على أثر تدريس الرياضديات باسدتخدام أنمدوذج الدتعلم التوليددي فدي 
تنمية التحصيل ومهارات التواصل الرياضي، لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي، وقدد تكوندت 

مائددة والسددابعة ( طالبددةً مددن الصددف الرابددع االبتدددائي بمدرسددة ال60عينددة البحددث الحددالي مددن )
والعشرين التابعة إلدارة التعليم بالريداض، تدم اختيارهدا بطريقدة عشدوائية ُعنقوديدة، مقسدمة إلدى 

مجموعة ضابطة: وتضم  الطالبات الالتي سيدرسن بالطريقة المعتادة، ويبلغ عددهن مجموعتين؛ 
وذج الددتعلم ( طالبددة، ومجموعددة تجريبيددة: وتضددم  الطالبددات الالتددي سيدرسددن باسددتخدام أنمدد30)

، وُطبددق اختبددار لقيدداس تحصدديل طالبددات الصددف ( طالبددةً 30، ويبلددغ عددددهن )GLMالتوليدددي 
 -التطبيدددق  -الثالثدددة )المعرفدددة  TIMSSالرابدددع االبتددددائي فدددي وحددددة القيددداس وفدددق مسدددتويات 

االستدالل(، وكذلك اختبدار مهدارات التواصدل الرياضدي قبلي دا وبعددي ا علدى مجمدوعتي الدراسدة، 
فدي تحسدين التحصديل  GLMرت النتائج داللة إحصائية وعمليدة ألنمدوذج الدتعلم التوليددي وأظه

الدراسي والتواصل الرياضي، لدى طالبات الصف الرابع االبتددائي، وقدد انتهدت الدراسدة بتقدديم 
 مجموعة من التوصيات والمقترحات، التي ترتبط بتوظيف أنموذج التعلم التوليدي. 

 نموذج التعلم التوليدي، مهارات التواصل الرياضي، التحصيل.أالكلمات المفتاحية: 

The Effectiveness of Teaching Mathematics Using the 
Generative Learning Model in Developing Achievement and 
Mathematical Communication Skills of Fourth Year Students 

in Riyadh City 
Nadayh  Talaq AlOtabie- Education of Riyadh 

Dr. Khalid Ibrahim Alturki- Imam Universtiy   
Abstract:The current research aims to identify the effectiveness of teaching 

mathematics using the model of Generative learning in the development of 
academic achievement and the skills of mathematical communication of the 
fourth-grade students in Riyadh. The research sample consist of (60) of fourth 
grade students in Riyadh in the academic year 1437-1438 They were chosen 
by the random, clustered multi-stage method; (30) students represents the 
experimental group and studied the unit called "measurement" using the 
conductive learning strategy while the other (30) students studied using the 
usual method, The research tool was applied and its validity and stability were 
verified. It is a test for measuring the academic achievement according to 
TIMSS level (Knowledge, application, Resoning) and another test for 
measuring the mathematical communication. The research finding showed 
that There is a statistically significant difference between mean scores of the 
Experimental group Students and that of the Control group students on the 
Achievement Test (Knowledge, application, Resoning) & mathematical 
communication skills test (reading-writing-representation) in favoring the 
experimental group students. The research concluded by offering a group of 
recommendation and Suggestation that related with utilizing Generative 
learning Model in the environment of Learning. 

Keywords: Generative learning model - mathematical 

communication skills – achievement. 
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  مقدمةال
نتيجة للتطورات التي تمر بها مناهج المملكة العربية السعودية، خاصة مناهج الرياضيات، 
فالواجب على المؤسسات التربوية أن تسعى إلى االستفادة من النظريات واإلستراتيجيات 

الحقة الحديثة، بما فيها النظرية البنائية في إعداد مناهجها؛ حتى تواكب التطورات السريعة والمت
في مجال المناهج، وبذلك يصبح لديها جيل واعٍ قادر على التعامل مع ظروف الحياة، ومعالجة 

 المشكالت التي تواجههم، وتواجه المجتمع.
وطبيعة مادة الرياضيات تساعد الطالب على استخدام أساليب التفكير المتنوعة؛ فهي تعتمد 

لذاتية، التي توثر على استخالص النتائج، على المنطق، ووضوح الحقائق، وتخلو من العوامل ا
فالرياضيات بناء استداللي يبدأ من مقدمات مسل م بِصدقها، وتشتق منها النتائج باستخدام قواعد 
المنطق، من أجل ذلك سعت الهيئات المحلية والدولية لالهتمام بمناهجها، وطرق تدريسها؛ 

 تخطيًطا، وتنفيذًا، وتقويًما، وتطويًرا.
مت ا وتعد    لرياضيات لغة تحتوي على الكلمات، والرموز الخاصة بها؛ فهي لغة رمزية ُصم ِ

لعرض األفكار، وتبادلها، وتتشابه مع باقي اللغات العالمية في أن لها قواعدها، ومفرداتها، 
ومصطلحاتها، وقواعد تركيب الكالم، وترتيب الكلمات، وقواعد بناء الجمل والفقرات، وتتضمن 

ترادفات، ومتضادات، وتتميز بأن لها مالمح لُغوية تنفرد بها عن غيرها من اختصارات، وم
 (.Esty, 2002اللغات، وتتمثل في بناء النظريات، واستخدام الحروف كرمز متغير )

ويعد التحصيل الدراسي من أهم النواتج المعرفية للمنظومة في شتى أنواعها، ومراحلها 
ليم، الذي يحكم من خالله على مدى نجاح أو كفاءة النظام المختلفة، وأهم مؤشرات ومقاييس التع

م(، كما أن من أهم وظائف لغة الرياضيات التواصل الرياضي، 2003التعليمي )مصطفى، 
حيث يكون موضوع التواصل إما رياضي ا مباشًرا عندما يتم بلغة الرياضيات حول موضوع 

ول موضوعات في مجاالت أخرى، مثل: فيها، أو غير مباشر حينما نتواصل بلغة الرياضيات ح
الهندسة، والتجارة، واالقتصاد، مستخدمين في ذلك بعض مفردات لغة الرياضيات من أعداد، 

 ومتوسطات، ونسب مئوية.
وخالل السنوات األخيرة ظهرت العديد من اإلستراتيجيات، والنماذج التدريسية، التي حققت 

د الدراسية، ومنها: أنموذج التعلم التوليدي، وهو أحد نتائج ملموسة على المستوى التدريسي للموا
 ,Craftتطبيقات النظرية البنائية في التدريس، ويشير كرافت وكريمن وبيرنارد وشابل )

Cremin, Burnard, and Chappell, 2007  إلى أن أنموذج التعلم التوليدي هو )
من خالل توليد نوعين من  أنموذج تعليمي يهدف إلى تنمية مهارات التفكير لدى الطالب،

العالقات: عالقة بين خبرة المتعلم السابقة والجديدة، وبين أجزاء المعرفة الجديدة المراد تعلُمها، 
ويهدف استخدام أنموذج التعليم التوليدي في التدريس إلى توظيف العمليات الذهنية لدى الطالب؛ 

المشكالت، من خالل إدراك العالقات  حتى يصبح تعليمهم أكثر كفاءة، وتزداد قدراتهم على حل
بين المعلومات، وفق مجموعة خطوات متتابعة تسهم في الوصول إلى حل المشكلة. 

(Stuikys, and Damaseviius, 2007 ) 
ويتضمن أنموذج التعليم التوليدي أربعة أطوار رئيسة: الطور التمهيدي، والطور التركيزي 

(، وقد أكدت نتائج Stott, 2004وطور التطبيق ) "البؤرة"، والطور المتعارض "التحدي"،
الدراسات السابقة والبحوث أن استخدام أنموذج التعلم التوليدي كان له تأثيٌر إيجابي في العديد 
من جوانب التعلم المعرفية، والوجدانية، والمهارية لدى الطالب؛ فقد خلُصت دراسة جاي 

تعلم التوليدي ساعد على تنمية مهارات ( إلى أن أنموذج الCai& Hwang ,2002وهوانج )
 ,Trespalaciosالطالب في حل المسائل الرياضية، وأشارت دراسة تريسباالسيوس )

( إلى أن استخدام أنموذج التعليم التوليدي ساعد الطالب على االستيعاب الفوري 2008
 للمعلومات والمعارف.
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 مشكلة البحث
ي دعت واضعي المناهج للتأكيد على التواصل م( أن أحد األسباب الت2009يرى المولى )

الرياضي كهدف من أهداف تدريس الرياضيات؛ ما هو إال نتيجة ضعف الطالب في تفسير 
وتبرير حلولهم الصحيحة، وأيًضا كونهم غير قادرين على توصيل أفكارهم لآلخرين من 

ن الطالَب من -بكل أشكاله-زمالئهم، ومعلوم أن التواصل الرياضي  إيصال أفكاره لآلخرين  يمك ِ
أن حوار الطالب،  -أيًضا-بوضوح، ومعرفة أفكار اآلخرين، والتفاعل معها، كما يرى 

ومناقشته، وتحليله، وتفسيره، وإصداره األحكام؛ كلُّها أنشطة تدعم فَهم الطالب للمفهوم، وتعليله 
مي واإلجرائي، ويُرِجع ِلَم استخدمه؟ ومتى؟ أي: أن التواصل الرياضي يدعم نوعي الفهم المفاهي

تمثل طريقة للتفكير،  -أصاًل -م( الربط بين الرياضيات واللغة إلى أن الرياضيات 2009المولى )
والتفكير ال يتم إال عن طريق اللغة، سواء كانت ملفوظة، أو لغة رمزية يفهمها المتعاملون 

 بالرياضيات.
العديد من الدراسات من ( إلى ما توصلت إليه 7م، ص2011وأشارت دراسة المشيخي )

وجود َضعف لدى الطالب في مادة الرياضيات، وكان من أهمها دراسة الطريفي 
م(،التي أكدت انخفاض مستوى أداء الطالب والطالبات، والدراسة الدولية للعلوم 2005)

م( التي أكدت انخفاض مستوى أداء الطالب 2015م، 2011( لعامي )TIMSSوالرياضيات )
ن من أبرز توصيات هذه الدراسات التأكيد على إعادة النظر في األساليب المتبعة والطالبات،وكا

 من قِبِل المعلمين في تدريس الرياضيات.
وبذلك، فإن هناك حاجة لتطبيق وتجريب مثل هذا النموذج في تدريس مادة الرياضيات؛ 

التحصيل  للتغلب على الصعوبات التي تواجه المعلم، وحل المشكالت المتعلقة بانخفاض
الدراسي، ومهارات التواصل الرياضي. وبذلك، فإن مشكلة هذا البحث تتحدد في التعرف على 
فاعلية تدريس الرياضيات، باستخدام أنموذج التعلم التوليدي في تنمية التحصيل، ومهارات 

 التواصل الرياضي لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي. 

 
 أسئلة البحث

لرياضيات باستخدام أنموذج التعلم التوليدي في تنمية التحصيل ( ما فاعلية تدريس ا1
 لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي؟

( ما فاعلية تدريس الرياضيات باستخدام أنموذج التعلم التوليدي في تنمية مهارات 2
 التواصل الرياضي لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي؟

  فروض البحث
(، بين متوسطات درجات طالبات 0.05د مستوى )يوجد فرق دال إحصائي ا عن -1

المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة، في التطبيق البعدي الختبار التحصيل 
 لصالح المجموعة التجريبية.

(، بين متوسطات درجات طالبات 0.05توجد فروق دالة إحصائي ا عند ) -2
التطبيق البعدي الختبار مهارات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة، في 

 التواصل الرياضي لصالح المجموعة التجريبية

  ف البحثاأهد
التعرف على فاعلية تدريس الرياضيات، باستخدام أنموذج التعلم التوليدي في التحصيل  -1

 لدى طالبات الصف الرابع.
دي في تنمية التعرف على فاعلية تدريس الرياضيات، باستخدام أنموذج التعلم التولي -2

 المهارات التواصل الرياضي لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي.
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 أهمية البحث
  م أنموذًجا إجرائي ا لكيفية إعادة صياغة وحدة من مقرر الرياضيات لطالب الصف يُقد ِ

الرابع االبتدائي، وفقًا ألنموذج التعلم التوليدي، يمكن االسترشاد بها في صياغة وحدات أخرى 
 لمقرر، وفي مراحل مختلفة.من ا

  بالنسبة للمشرفات التربويات: يوف ر هذا البحث دلياًل مرجعي ا للمشرفات التربويات؛
 لتنمية مهارات التواصل الرياضي باستخدام أنموذج التعلم التوليدي.

  بالنسبة للمخططين للدورات التدريبية: يمكن أن يفيد هذا البحث المخططين للدورات
والدليل المرجعي في تخطيط الدورات التدريبية في إطار  ،توفير األساس النظري التدريبية في

 توظيف نماذج التعلم البنائي في تنمية التحصيل، والتواصل الرياضي. 

 حدود البحث
اقتصر البحُث على استخدام أنموذج التعلم التوليدي في وحدة "القياس" بمقرر  -

)المعرفة،  TIMSSيل الدراسي في مستويات الرياضيات للصف الرابع، وتم قياس التحص
 التمثيل(. -الكتابة  -التطبيق، واالستدالل(، ومهارات التواصل الرياضي لمجاالت )القراءة 

المدارس االبتدائية الحكومية التابعة إلدارة التعليم بمدينة الرياض،  طبق البحث على طالبات
 .هـ1438-ـه1437في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 مصطلحات البحث
 (:Achivement) التحصيل -1

فه خليفة ) ( بأنه: "مدى ما تحقق لدى المتعلم من األهداف التعليمية؛ 174م، ص 2007عر 
 نتيجة لدراسته موضوًعا من الموضوعات الدراسية".

فه الباحثة إجرائي ا بأنه: "الدرجة التي تحصل عليها الطالبة في االختبار، الذي يُ  طب ق وتعر ِ
على الوحدة الدراسية "القياس"، والتي درست باستخدام أنموذج التعلم التوليدي؛ لمعرفة مدى 

 استيعابها، وفهمها لما تتضمنه الوحدة".

 Mathematical Communication): )مهارات التواصل الرياضي  -2
 يعرف بأنه: "قدرة الفرد على استخدام المفردات، والرموز الرياضية، وبنيتها في

 (NCTM, 1989)التعبير عن األفكار ، والعالقات، وفهمها". 

فه الباحثة إجرائي ا بأنه:و  استخدام طالبات الصف الرابع االبتدائي للرموز، والتعبيرات، " تعر ِ
التمثيل(، وتنميتها باستخدام أنموذج  -الكتابة  -والمصطلحات المحددة بالمهارات التالية )القراءة 

 .التعلم التوليدي"

 :(Generative learning Model) أنموذج التعلم التوليدي -3

( بأنه: "أنموذج للتدريس قائم على النظرية البنائية، 10م، ص  2013عرفه العنزي )
يعمل على ربط المفاهيم السابقة للمتعلم بالمفاهيم الجديدة المراد تعلُمها؛ لتكوين مفاهيم، 

ل متسلسلة؛ هي: التمهيد، التركيز، التحدي، وتراكيَب جديدةٍ، وذلك من خالل أربع مراح
 التطبيق".
فه الباحثة إجرائي ا بأنه: "أنموذج تدريسي يساعد طالبات الصف الرابع االبتدائي   وتعر ِ

على عملية توليد معارف بنائية، وذلك من خالل التفاوض والحوار بين المعلمة 
ت جديدة بناء على خبراتهن والطالبات، وبين الطالبات أنفسهن؛ للوصول إلى معلوما

 السابقة؛ بهدف رفع مستواهن التحصيلي، وتنمية مهارات التواصل الرياضي لديهن".
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 أدبيات البحث
 :(Constructivism Theory)النظرية البنائية: 

تقوم أساًسا على فكرة أن المتعلم نشٌط بطبيعته، وقادٌر على تكوين بنية معرفية، من خالل    
علومات جديدة بما لديه من معرفة سابقة، ويؤكد كثير من رجال التربية أن البنائية ما يتلقاه من م

تعني أن المتعلم يبني معرفته من خالل تفاعله في الموقف التعليمي مع محتوى المادة التعليمية، 
ثم يراجع ما تَعل مه، ويربط الخبرات الجديدة بالخبرات السابقة، ويحدث تغيرات بها على أساس 

عاني الجديدة؛ ليولد في النهاية معرفة جديدة يؤكد عليها المتعلم، فإن البنائية تتطلب من الم
المتعلم بناء خبرات جديدة من خالل التعلم النشط الفعال، ثم يقوم بدمج هذه الخبرات الجديدة مع 

ن التعلُُّم ذو المعنى. )علي،   م(2011خبراته السابقة؛ حتى يتكو 
فها األسمر ) ذكر عدد من الباحثين  ( بأنها: 12م، ص2008مفهوم النظرية البنائية، فعرَّ

"فلسفة قائمة على بناء المعرفة من قِبل المتعلم نفسه بطريقة فاعلة، وذات معنًى من خالل 
خبراته السابقة، أو التفاوض االجتماعي مع األقران، وهي تؤكد في أساسها على الدور النشط 

على بناء المعنى بشكل سليم في بيئة تساعد على  -يسر والمساعدفي وجود المعلم الم-للمتعلم 
 التعلم".

 نماذج التدريس القائمة على النظرية البنائية:
ساعدت النظرية البنائية على إحداث تغي ر في النظرة إلى طبيعة العملية التعليمية التعل مية، 

النظرية البنائية االجتماعية وركزت على دور المتعلم في بناء المعرفة، ومن جهة أخرى راعت 
العوامل االجتماعية، وأكدت على دور المعلم، والوالَدين، واألقران في عملية التعلم، وعلى هذا 
األساس ِصيغ العديد من النماذج التعليمية التي قامت على أفكار بنائية، ومن تلك النماذج )حسن 

 م( ما يلي: 2009م؛ وقابيل، 2007ومحمود، 

  
 بعض نماذج التدريس البنائية )تصميم الباحثة(( ١شكل )

وتعرض الباحثة فيما يلي أنموذج التعلم التوليدي بشيء من التوضيح، باعتباره محور اهتمام 
 البحث الحالي:

 (:(Generative Learning Modelأنموذج التعلم التوليدي: 

خ نظرية فيجوتسكي، اقترح كل من أوزبورن وويترك أنموذج التعلم التوليدي؛ من أجل ترسي
التي تستند على البنائية االجتماعية، فقد وَضَع ويترك أسَس وركائَز أنموذجِ التعلم التوليدي عام 

م، التي أكدت مدى أهمية اللغة والمجتمع في تنمية المعرفة، حيث إن التعلم الذي نادى به 1974
المركزية عن طريق التفاعل فيجوتسكي هو التعلم الذي يعمل على تنمية حيز أو منطقة النمو 

االجتماعي، فالمعرفة في أنموذج التعلم التوليدي تتشك ل اجتماعي ا من خالل التفاوض بين المعلم 
 (kish, 2008والمتعلم، وبين المتعلمين بعضهم مع بعض. )

وقد تناولت العديد من الدراسات تعريف أنموذج التعلم التوليدي، وتوِرُد الباحثةُ بعًضا من 
 ك التعريفات على النحو التالي: تل
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ف حسن ومحمود ) ( أنموذج التعلم التوليدي بأنه: "أنموذج بنائي 109م، ص 2007عرَّ
تعليمي تعلُّمي يعكس نظرية فيجوتسكي للثقافة االجتماعية، ويهدف لتوليد العالقات بين 

ت السابقة في الذاكرة المعلومات الجديدة في الذاكرة قصيرة المدى، وما لدى المتعلم من المعلوما
طويلة المدى، ومن ثم توليد المعنى للمفاهيم الجديدة المبني على الفهم، ويتكون من أربع 

 مراحل؛ هي: التمهيد، والتركيز، والتحدي، والتطبيق". 
فه روان  بأنه: "أنموذج بنائي يتكون من أربع مراحل )التمهيدي  (Rowan, 2013)كما عرَّ

التطبيق(، ويسمح للمتعلمين ببناء أو توليد المعنى من خالل االستخدام  -التحدي  -التركيزي  -
 النشط للمعلومات الرياضية".

ل دور المتعلم في  (Maknun, 2015, 743)أما ماكنن  فقد عرفه بأنه: "أنموذج بنائي يفع ِ
لتطبيق، التعلم من خالل خمسة أطوار متتالية: التوجيه، اإلفصاح عن األفكار، التحدي والبناء، ا

 التقويم".
ومن خالل التعريفات السابقة، يالَحُظ اتفاقُها على أهمية الربط بين المعلومات الجديدة  

 والمعرفة السابقة والخبرة لدى المتعلم، من خالل األنشطة التعليمية، والعمليات المعرفية.

 :إجراءات أنموذج التعلم التوليدي 

اءات أساسية ومهمة؛ لتطبيقها داخل الغرفة يتضمن أنموذج التعلم التوليدي خمسة إجر
 م(:2008الصفية، وهذه الخطوات جاء ذكرها عند عفانة والجيش )

المفاهيم السابقة لدى المتعلمين من العناصر  تعد  تصورات المعرفة، والخبرة السابقة:  -1
سابقة الرئيسة للتدريس، باستخدام أنموذج التعلم التوليدي، حيث يتم التعرف على خبراتهم ال

حول محتوى الدرس عن طريق التعرف على رؤيتهم للموضوع المقترح أمامهم، كما يتم 
 الكشف عن تلك التصورات من خالل تقديم األسئلة المفتوحة.

الدافعية: يعمل المعلم على تشجيع المتعلمين نحو الدافعية الكبرى لتلقي التعلم، عبر  -2
القيام باألنشطة المتنوعة، حيث يؤدي ذلك بهم  توجيههم إلى القدرة على تحمل المسؤولية خالل

إلى رفع ثقتهم بذاتهم عندما يتمك نون من اكتشاف التصورات البديلة حول المحتوى التعليمي؛ 
 مما يؤدي إلى زيادة اكتسابهم للمفاهيم الجديدة.

تي االنتباه: يقوم المعلم بتوجيه انتباه المتعلمين عن طريق األسئلة، وطرحها أمامهم، وال -3
تعتمد بشكل كبير على تشكيل المفاهيم، وبنائها، وشرحها بأسلوب علمي، كما يقوم المعلم بالعمل 
على توجيه انتباههم نحو الظواهر، والمواقف، واألحداث، التي ترتبط بالخبرات السابقة، 

 باعتبارها أداة لتوليد بنية المعارف والمعلومات.
تلك األهمية الكبرى من ضمن مراحل أنموذج التوليد: تعد مرحلة من المراحل التي تم -4

التعلم التوليدي، حيث يعمل المعلم في هذه الخطوة على تقديم المساعدة للمتعلمين، وخلق القدرة 
على توليد نمطين من العالقات؛ وذلك من أجل تطوير عملية اإلدراك والفهم في تدريس 

ت بين المفاهيم الجديدة بعضها ببعض، الرياضيات، وتعلمه؛ النمط األول: يقوم على بناء عالقا
والنمط الثاني: يقوم على بناء عالقات بين المفاهيم الجديدة وبين تصورات المتعلمين، وخبراتهم 
السابقة، حيث يتم ذلك عن طريق اللجوء إلى استخدام بعض الطرق، واألدوات، كخرائط 

 المفاهيم، والصور، والرسومات، والعروض العملية.
ق إلى استخدام إستراتيجيات تعلٍُّم إستراتيجيا -5 ت ما وراء المعرفة: يقوم المعلم بالتطر 

قادرةٍ على مساعدة المتعلم على استخدام العمليات الدماغية العقلية؛ إلدراك المفاهيم، وتطبيقها؛ 
 ليصبحوا ذوي قدرة عالية على حل المشكالت التي تواجههم.

 لرياضيات: خطوات أنموذج التعلم التوليدي في تدريس ا 

 Shaverien، 2001يتضمن األنمدوذج أربدع خطدوات كمدا أوردهدا كدل مدن )عبدالسدالم، 
 (:2013، قرني، 2011، سميح،  2008، كسباني، 2003,
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 (: أطوار أنموذج التعلم التوليدي )تصميم الباحثة(2شكل )

، التمهيد: تتم فيه إثارة الخبرات اليومية للطالبات، وعرض أفكارهن، وتفسيرها -1
والتعرف على أفكار الطالبات، وبناء أفكار جديدة في ضوء خبراتهن السابقة، وذلك من خالل 

 إثارة المعلم الفرصة للتفاوض والحوار بين طالبات كل مجموعة.
التركيز: يتم تقسيم الطالبات إلى مجموعات صغيرة غير متجانسة من قِبل المعلم،  -2

بها للطالبات، مع تقديم المصطلحات العلمية، وإتاحة والتركيز على المفاهيم المستهَدفة؛ إلكسا
 التفاوض والحوار بين طالبات كل مجموعة.

التحدي: وتتم فيه مناقشة الفصل بالكامل، مع إتاحة الفرصة للطالبات لتغيير وجهة  -3
نظرهن، ويتم تعديل ما لدى الطالبات من تصورات بديلة، وإحالل المفاهيم العلمية الصحيحة 

 هيم البديلة.مكان المفا
التطبيق: من خالله تحاول الطالبات إيجاد تطبيقات مناسبة لما توصلن إليه من مفاهيم،  -4

واستنتاجات، وحلول في مواقف أخرى مشابهة في الحياة، مع إعطاء المعلم الوقت الكافي لهن؛ 
 للتوصل إلى حل المشكالت التي تواجههن.

 :(Mathematical Communication)التواصل الرياضي: 
ف بأنه: "قدرة الفرد على استخدام المفردات، والرموز الرياضية، وبنيتها في التعبير عن  يعرَّ

 (NCTM, 1989األفكار، والعالقات، وفهمها". )
بما تحويه من رموز، وتعبيرات، -ويعني كذلك: قدرة المتعلم على استخدام الرياضيات 

 ,Baroodyها، وتوضيحها لآلخرين. )للتعبير عن األفكار، والعالقات، وفهم -ومصطلحات
1993). 

 :مهارات التواصل الرياضي 

تعددت تصنيفات التواصل الرياضي التي تناولتها أدبيات البحث التربوي، فقد صنفها 
( إلى: أشكال استقبالية تتضمن االستماع والقراءة، وأشكال منتجة Cuevas, 1990كيوفاس )

 تشمل الكتابة، والتحدث، والتمثيل.
( أربع مهارات أساسية NCTM, 2000حدد المجلس القومي لمعلمي الرياضيات ) وقد

 ( فيما يلي:1406م، ص2009للتواصل الرياضي، أشار إليها )نصر، 
 تنظيم الفكر الرياضي. -
 نقل العبارات الرياضية بشكل واضح لآلخرين. -
 تحليل وتقويم الحلول والمناقشات الرياضية المقدَّمة من قِبل اآلخرين. -
 ستخدام اللغة الرياضية؛ للتعبير عن األفكار الرياضية بدقة.ا -

( إلى أن التواصل الرياضي ينبغي أن يضم المهارات 10م، ص2002وأشار الرفاعي )
 الخمس الرئيسة التالية:

 قدرة التلميذة على شرح األفكار، وتوضيح العالقات الرياضية بفهم اآلخرين. -
 رياضية. إعطاء أمثلة صحيحة لمفاهيم أو أفكار -
 عمل تبرير رياضي للحلول ولالستنتاجات الرياضية. -
 استخدام لغة الرياضيات للوصف. -
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 تمثيل المواقف والعالقات الرياضية بصورة مختلفة. -

م؛ حجالن، 2008؛ البركاتي، Morgan, 1999؛ Baroody ,1993بينما اتفق كل من )
األفكار الرياضية من خالل م( على أن التدريس يساعد التالميذ على تبادل وإيصال 2009

القراءة، الكتابة، التحدث، االستماع، التمثيل، حيث تدعم األشكال قدرة التالميذ على التواصل 
 الرياضي؛ لفهم محتوى الرياضيات.

 البحث منهجية
 منهج البحث:  

اعتمد البحث الحالي على المنهج التجريبي القائم على التصميم شبه التجريبي، حيث تم تقسيم 
عينة البحث إلى مجموعتين؛ إحداهما: تجريبية، واألخرى: ضابطة، حيث تم تطبيق أداتي 
البحث؛ وهما: اختبار تحصيلي في وحدة )القياس(، واختبار مهارات التواصل الرياضي، وذلك 
قبل إجراء التجربة وبعدها، ودرست المجموعة التجريبية وحدة )القياس( باستخدام أنموذج التعلم 

 ، في حين درست المجموعة الضابطة الوحدة نفسها بالطريقة المعتادة.GLM التوليدي

 مجتمع البحث: 
ن مجتمع البحث من جميع طالبات الصف الرابع االبتدائي بإدارة التربية والتعليم في  تكو 

والبالغ عدُدهن ثمانية هـ، 1438/ 1437خالل الفصل الثاني من العام الدراسي  ،الرياض
للفصل الدراسي الثاني )وحدة جمع  ،(58213مئتين وثالَث عشَرةَ طالبةً )وخمسين ألفًا و

ه(، 1438وتحليل البيانات، ُشعبة نظم المعلومات والدعم الفني، إدارة التخطيط بوزارة التعليم 
 سنوات(، وذلك كما تم تحديده في الئحة وزارة التعليم. 10 -9حيث تتراوح أعمارهن بين )

 عينة البحث: 

( طالبةً من طالبات الصف الرابع االبتدائي بمدرسة 60ينة البحث الحالي من )تكونت ع
المائة والسابعة والعشرين التابعة إلدارة التعليم بالرياض، تم اختيارها بطريقة عشوائية 

مجموعة ضابطة، وتضم  الطالبات الالتي سيدرسن بالطريقة عنقودية، مقس مة إلى مجموعتين: 
( طالبةً، ومجموعة تجريبية، وتضم  الطالبات الالتي سيدرسن 30هن )المعتادة، ويبلغ عدد

 ( طالبةً.30، ويبلغ عددهن )GLMباستخدام أنموذج التعلم التوليدي 

 مواد البحث، وأدواته:
: مادة )دليل المعلمة(:   أولا

تم إعداد دليل المعلمة بهدف مساعدة معلمة الرياضيات في تدريس وحدة القياس، باستخدام 
نموذج التعلم التوليدي لطالبات الصف الرابع االبتدائي؛ وذلك بهدف تنمية التحصيل الدراسي أ

، وقد استندت الباحثة في إعدادها للدليل إلى  للطالبات، وتنمية مهارات التواصل الرياضي لديهن 
تعلم ما اط لعت عليه من المصادر والمراجع، واشتمل على العناصر التالية: تعريف األنموذج، ال

التوليدي، أهداف دليل المعلمة، توصيات عامة للمعلمة، الفكرة العامة لتدريس وحدة القياس، 
عناوين الدروس، الخطة الزمنية المقترحة لتدريس وحدة القياس، باإلضافة إلى التخطيط 
لتدريس وحدة القياس باستخدام أنموذج التعلم التوليدي، وتمت صياغة كل درس في الدليل حسب 

وذج التعلم التوليدي مع توضيح الوسائل، واألدوات المطلوبة، وخطوات السير في تدريس أنم
 كل موضوع.

بعد ذلك، تم عرض الدليل على بعض المحكمين؛ الستطالع آرائهم، وفي ضوء المقترحات 
التي أبداها المحكمون على الدليل تم إجراء التعديالت المطلوبة، والوصول إلى الدليل في 

 نهائية.صورته ال

تم إعداد اختبار لقياس تحصيل طالبات الصف الرابع ثانياا: الختبار التحصيلي: 

االستدالل(،  -التطبيق  -الثالثة: )المعرفة   TIMSSاالبتدائي في وحدة "القياس" وفق مستويات
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حيث تم تحديد األهمية والوزن النسبي لكل موضوع من موضوعات الوحدة موضع البحث، 
ي لكل هدف من األهداف اإلجرائية السلوكية؛ وتم إعداد جدول المواصفات، وفي والوزن النسب

ضوئه ِصيغت مفردات االختبار وفق المستويات المعرفية المحددة، ومن نوع االختيار من 
واحدة فقط لكل مفردة صحيحة، وبذلك يكون المجموع الكلي المتعدد، وتم تخصيص درجة 

التأكد من صدق االختبار بعرضه على عدد من المحكمين  وتم ،( درجة30لدرجات االختبار )
المتخصصين، كما تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية ممثلة للعينة األصل للبحث، 

( االبتدائية في منطقة الرياض، وتم 190" خمس وأربعون طالبة بالمدرسة )45وعددهن "
، للتجزئة النصفية Superman brownحساب الثبات باستخدام معادلة سبيرمان براون 

(Split-half)  ،في حساب ثبات األبعاد واالختبار ككل، وكذلك تم حساب معامالت التمييز
والسهولة، والصعوبة لمفردات االختبار، التي أَظهرت جميعًا صالحيته لقياس التحصيل 

                              الدراسي لطالبات الصف الرابع االبتدائي.
 مواصفات اختبار التحصيل:(١جدول)

 النسبة المئوية أرقام الفقرات عدد األسئلة المستوى

 %17 -21-11-9-5-1 5 المعرفة 

 %53 30-27-25-24-23-22-13-12-10-8-7-3-19-6-4-2 16 التطبيق

 %30 29-28-26-20-18-17-16-15-14 9 االستدالل

 %100 30 30 المجموع

تم اشتقاق مهارات التواصل الرياضي باستقصاء البحوث  ثالثاا: اختبار التواصل الرياضي:
م؛ القواس، 2012؛ لحمر، Carley, 2011م؛ 2009نصر، : )دراسةوالدراسات السابقة، مثل 

(، التي تناولت مهارات التواصل الرياضي في مجال م2015م؛ السر، 2013م؛ خطاب، 2013
صة، وأدلة معلمة الرياضيات، تعليم الرياضيات، والكتابات النظرية، والمراجع المتخص

وعرضت القائمة على مجموعة من المختصين في المناهج وطرق التدريس؛ إلبداء الرأي حول: 
مدى ارتباط المهارة الفرعية بالرئيسة، ومناسبتها لطالبات الصف الرابع االبتدائي. وفي ضوء 

لقائمة مهارات التواصل التعديالت التي أجراها المحكمون، تم التوصُل إلى الصورة النهائية 
( 12الرياضي المناسبة لطالبات الصف الرابع االبتدائي، بحيث أصبح العدد الكلي للمهارات )

ن  -بِناًء عليها-تم مهارة، و إعداُد الصورة األولية الختبار مهارات التواصل الرياضي، وقد تكو 
تابة، ومهارة التمثيل( بحسب ( سؤااًل يحتوي على )مهارة القراءة، ومهارة الك30االختبار من )

حساب ثباته تم محتوى الوحدة، وتم التأكد من صدقه بعرضه على عدد من المحكمين، بينما 
تطبيق الصورة المعد لة الختبار مهارات التمثيل الرياضي على مجموعة استطالعية عددها ب
االبتدائية في ( 190" خمس وأربعون طالبة من طالبات الصف الرابع االبتدائي بمدرسة )45"

باستخدام معادلة سبيرمان  (spilt –half)، وتم استخدام طريقة التجزئة النصفية منطقة الرياض
براون، التي أظهرت أن اختبار مهارات التواصل الرياضي يتمي ز بدرجة عالية من الثبات، 

 (.0.82حيث بلغ معامل الثبات لالختبار ككل )

 مثيل الرياضيمواصفات اختبار مهارات الت(:2جدول)
 النسبة المئوية أرقام الفقرات عدد األسئلة المستوى

 %35 7-6-5-4-3-2-1 7 مهارة القراءة الرياضية

 %25 12-11-10-9-8 5 مهارة الكتابة الرياضية

 مهارة التمثيل الرياضية
8 

13-14-15-16-17-18-
19-20 

40% 

 %100 20 20 المجموع

ضبط المتغيرات القْبلية لمجموعتي الدراسة من حيث:  بعد التأكد منتطبيق تجربة البحث: 
العمر الزمني، والتحصيل الدراسي، والمستوى االقتصادي؛ تم البدُء في تدريس وحدة "القياس" 

هـ، حيث قامت الباحثة بالتدريس لطالبات المجموعة 1438/ 7/ 14يوم الثالثاء الموافق 
قامت معلمة الرياضيات باالبتدائية بتدريس  التجريبية حسب أنموذج التعلم التوليدي، بينما

طالبات المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة، وتم تطبيق أداتي البحث بَعدي ا على طالبات 
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/ 8/ 1هـ، ويوم الخميس 1438/ 7/ 29المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية يوم األربعاء 
 لجتها إحصائي ا.ه، وتم تصحيح االختبارين، ورصد النتائج؛ لمعا1438

  نتائج البحث وتفسيرها

علددى أنده "يوجدد فددرق دال إحصدائي ا عنددد  األوليدنُصُّ الفدرُض اختبوار صوحة الفوورض األول: 
( بددين متوسددطات درجددات طالبددات المجموعددة التجريبيددة، وطالبددات المجموعددة 0.05مسددتوى )

جريبية"، والختبار صدحة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لصالح المجموعة الت
لددددرجات المجمدددوعتين هدددذا الفدددرض، تدددم حسددداب المتوسدددط الحسدددابي، واالنحدددراف المعيددداري 

)التجريبية، والضابطة( فدي التطبيدق البعددي فدي االختبدار التحصديلي ككدل، وفدي كدل جدزء مدن 
أجدددزاء االختبدددار التحصددديلي )المعرفدددة، والتطبيدددق، واالسدددتدالل(، ثدددم اسدددتخدام اختبدددار "ت" 

  اإلحصائية، ويوضحها الجدول التالي:؛ لمعرفة داللة الفرق 2=ن1متوسطْين غير مرتبطين نل

( دللة الفروق بين درجات مجموعتي البحث في التطبيق البعدي لختبار 3جدول )
 التحصيل

المجموع المستوى
 ة

العد
 د

المتوس
 ط

االنحراف 
 المعياري

درجة 
الحر
 ية

قيمة 
 "ت"
 

قيمة 
 "ت" 

ة مستوى الدالل
 اإلحصاىية

الكسب 
 المعدل

 الفاعلية

  0.48 4.80 30 التجريبية المعرفة
 
 
 
 
58 

 كبيرة 1.57 0.000 5.1 2.02

 1.05 3.73 30 الضابطة

 كبيرة 1.38 0.000 4.9 0.92 14.1 30 التجريبية التطبيق

 2.1 12 30 الضابطة

االستدال
 ل

 كبيرة 1.39 0.001 3.54 0.84 8.33 30 التجريبية

 1.04 7.47 30 الضابطة

االختبار 
 ككل

 كبيرة 1.82 0.000 6.89 1.43 27.23 30 التجريبية

 2.87 23.20 30 الضابطة

يتضددح أن قيمددة "ت" المحسددوبة أكبددر مددن قيمددة "ت" الجدوليددة لجميددع  (3مددن الجدددول )   
باسدتخدام وحددة )القيداس( درسدت يبية التي ولالختبار ككل، كما أن المجموعة التجر ،المستويات

قت على المجموعدة الضدابطة، والتدي درسدت الموضدوعات نفسدها  أنموذج التعلم التوليدي قد تفو 
 بالطريقة المعتادة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي.

ات ( بدين متوسدَطْي درجدات طالبد0.05وهذا يعني أن هناك فرقًا داال  إحصائي ا عند مسدتوى )
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل لصالح طالبدات 

"يوجد فرق المجموعة التجريبية؛ األمر الذي يقود إلى: "قبول الفرض البديل"، الذي نص على: 
( بدين متوسدطي درجدات طالبدات المجموعدة التجريبيدة، التدي 0.05دال إحصائي ا عندد مسدتوى )

" باستخدام أنموذج التعلم التوليدي، والمجموعة الضابطة التي درست نفس القياسوحدة " درست
 الوحدة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل لصالح طالبات المجموعة التجريبية.

(، وهذه النسبة تقع 1.82كما يتضح أن نسبة الكسب المعدل الختبار التحصيل ككل وصلت )
(، وهذا يدل على أن أنموذج التعلم التوليدي 1.2، كما أنها أكبر من )في المدى الذي حدده بالك

 له درجة كبيرة من الفاعلية في إكساب الطالبات )مجموعة البحث( التحصيل المعرفي.

ويمكن إرجاع ذلك إلى أن استخدام أنموذج التعلم التوليدي وف ر فرص المشاركة النشطة 
ل اشتراك الطالبات في تنفيذ األنشطة الرياضية للطالبات في عملية التعلم، وذلك من خال

التعليمية، وقيام الطالبات بجمع المعلومات، والبحث عنها، وبأنفسهن، وربط المعرفة السابقة لهن 
مما أدى إلى ارتفاع مستوى  واستخدام العمليات القائمة على المعرفة والتفكير؛بالمعرفة الجديدة، 

م التوليدي الطالبات المشتركات في التعلم التعاوني للعمل في تحصيلهن، كما ساعد أنموذج التعل
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مجموعات؛ لتنمية العالقات االجتماعية بين الطالبات، والعمل كمجموعة واحدة، وتبادل األفكار، 
م( أن العمل التعاوني 2006وغرس روح العمل الجماعي بين الطالبات، ويرى فودة والبعلي )

م(، 2013تحصيل، ويتفق هذا مع دراسة كٍل  من الزبون )يصاحبه تحسن ملحوظ في مستوى ال
م(، التي أثبتت 2012(، ودراسة الكبيسي والساعدي )2012م(، والعابد )2013والشرع )

فعالية استخدام أنموذج التعلم التوليدي في تدريس الرياضيات؛ حيث ساعد في رفع المشاركة 
 ر؛ وبالتالي رفع التحصيل الدراسي.بين الطالبات، واستخدام العمليات العقلية والتفكي

ينص الفرض الثداني علدى أنده: "يوجدد فدرق دال إحصدائي ا عندد اختبار صحة الفرض الثاني: 
( بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعدة الضدابطة فدي 0.05)

 جريبية".التطبيق البَعدي الختبار مهارات التواصل الرياضي لصالح المجموعة الت

لدرجات والختبار صحة هذا الفرض تم حساب المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري 
المجموعتين )التجريبية، والضابطة( في التطبيق البعدي في االختبار التحصيلي ككل، وفي كل 

، مهارة الكتابة الرياضية، مهارة القراءة الرياضيةبُعد من أبعاد اختبار التواصل الرياضي: )
؛ لمعرفة 2=ن1(، ثم استخدام اختبار "ت" لمتوسطين غير مرتبطْين نمهارة التمثيل الرياضي

 ( هذه النتائج: 4اإلحصائية، ويوضح الجدول )داللة الفرق 

ختبار مهارات ( دللة الفرق بين درجات مجموعتي البحث في التطبيق البعدي ل4جدول )
 التواصل الرياضي

االنحراف  لمتوسطا العدد المجموعة المستوى
 المعياري

درجة 
الحر
 ية

قيمة 
 "ت"
 الجدولية

قيمة 
"ت" 
المحسو
 بة

مستوى 
 الداللة

الكسب 
 المعدل

 الفاعلية

مهارة 
القراءة 
 الرياضية

  0.86 6.43 30 التجريبية
 
 
 
58 

 متوسطة 1.15 0.000 3.99 2.02

 1.01 5.47 30 الضابطة

مهارة 
الكتابة 
 الرياضية

 كبيرة 1.28 0.000 5.4 0.47 4.70 30 التجريبية

 0.66 3.90 30 الضابطة

مهارة  
التمثيل 
 الرياضي

 متوسطة 1.18 0.000 4.79 0.57 7.50 30 التجريبية

 0.81 6.63 30 الضابطة

االختبار 
 ككل

 متوسطة 1.20 0.000 8.1 1.16 18.63 30 التجريبية

 1.36 16.00 30 الضابطة

من الجددول السدابق، يتضدح أن قيمدة "ت" المحسدوبة أكبدر مدن قيمدة "ت" الجدوليدة، كمدا أن 
قد تفوقت على  باستخدام أنموذج التعلم التوليديوحدة )القياس( درست المجموعة التجريبية التي 

المجموعة الضابطة في كافة المهارات، والتي درست الموضوعات نفسها بالطريقة المعتدادة فدي 
 ق البَعدي الختبار التواصل الرياضي.التطبي

( بدين متوسدَطْي درجدات طالبدات 0.05وهذا يعني أن هناك فرقًا داال  إحصائي ا عند مسدتوى )
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل لصالح طالبدات 

يوجدد فدرٌق البديل" الذي نص علدى: "المجموعة التجريبية؛ األمر الذي يقود إلى: "قبول الفرض 
( بدين متوسدَطْي درجدات طالبدات المجموعدة التجريبيدة، التدي 0.05دالٌّ إحصائي ا عندد مسدتوى )

" باستخدام أنموذج التعلم التوليدي والمجموعة الضابطة، التي درست نفس القياسدرست وحدة "
 البات المجموعة التجريبية.الوحدة في التطبيق البعدي الختبار التواصل الرياضي لصالح ط

(، وهذه النسبة تقع 1.20كما يتضح أن نسبة الكسب المعدل الختبار التحصيل ككل وصلت )
(؛ وهذا يدل على أن أنموذج التعلم التوليدي 1.2في المدى الذي حدده بالك، كما أنها أكبر من )
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ات التواصل الرياضي، له درجة كبيرة من الفاعلية في إكساب الطالبات )مجموعة البحث( مهار
ويمكن إرجاع ذلك إلى أن استخدام أنموذج التعلم التوليدي قد وف ر فرص المشاركة والتواصل 
بين الطالبات؛ مما يتيح لهن زيادة الثقة بالنفس، وبقدراتهن الحوارية، حيث يطرح السؤال، ويتم 

الرياضي بين الطالبات، التوصل إلى المفاهيم الصحيحة؛ وهذا أدى إلى تنمية مهارات التواصل 
صحح كثيًرا من المفاهيم الخاطئة من خالل  -وفق أنموذج التعلم التوليدي-كما أن التدريس 

مرحلتي التركيز والتحدي، حيث يتم في عملية التركيز التعرُف على المفاهيم الخاطئة لدى 
تي تعتمد على الطالبات، وتتم مناقشتها، وتصحيح هذه المفاهيم من خالل مرحلة التحدي، ال

 التفاوض االجتماعي بين الطالبات والمعلمة.
م(، التي استخدمت أنموذج التعلم التوليدي 2013ويتفق هذا مع نتائج دراسة )الشراع، 

(GLM)  في تنمية التواصل الرياضي، والتفكير المنظومي لدى طالب المرحلة المتوسطة، غير
التوليدي على طالبات المرحلة االبتدائية في أن البحث الحالي استهدف تطبيق أنموذج التعلم 

المملكة العربية السعودية؛ لتنمية التحصيل ومهارات التواصل الرياضي األساسية لطالبات 
 الصف الرابع االبتدائي.

وتتفق مع نتائج دراسات أخرى استهدفت تقصي فاعلية بعض اإلستراتيجيات، ونماذج 
م؛ 2013اصل الرياضي، مثل دراسة: )خطاب، التدريس الحديثة في تنمية مهارات التو

م؛ 2012م؛ ولحمر، 2011م؛ وكارلي، 2007م؛ ونصر، 2015م؛ والسر، 2013والقواس، 
م(، التي توصلت نتائجها إلى فاعلية اإلستراتيجيات والنماذج الحديثة في تنمية 2012ونجم، 

ع الدراسات المذكورة لم مهارات التواصل الرياضي بالمراحل التعليمية المختلفة، حيث إن جمي
تستخدم أنموذج التعلم التوليدي كنموذج حديث في تنمية مهارات التواصل الرياضي، كما هو في 

 البحث الحالي.

  توصيات البحث
 في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج في البحث الحالي؛ تُوصي الباحثة بما يلي: 

الخدمة على نماذج النظرية ضرورة االهتمام بتدريب معلمات الرياضيات أثناء  -1
البنائية، ومنها أنموذج التعلم التوليدي، مع تزويدهن بأدلة خاصة بكيفية استخدامه في 

 تدريس المواضيع الدراسية المختلفة.
االهتمام بالجانب االجتماعي في العملية التعليمية داخل الصف، والعمل على  -2

مية، وإفساح المجال للحوار والنقاش تعزيز مشاركة الطالبات جميعهن في األنشطة التعلي
 بين الطالبات في سبيل بناء المعرفة، واكتسابها.

يُقدم أنموذًجا إجرائي ا لكيفية إعادة صياغة وحدة من مقرر الرياضيات لطالب  -3
الصف الرابع االبتدائي، وفقًا ألنموذج التعلم التوليدي، يمكن االسترشاُد بها في صياغة 

 ، وفي مراحل مختلفة.وحدات أخرى من المقرر
بالنسبة للمشرفات التربويات: يوف ر هذا البحث دلياًل مرجعي ا للمشرفات  -4

 التربويات؛ لتنمية مهارات التواصل الرياضي، باستخدام أنموذج التعلم التوليدي.
بالنسبة للمخططين للدورات التدريبية: يمكن أن يفيَد هذا البحُث المخططين  -5

والدليل المرجعي في تخطيط الدورات  ،وفير األساس النظريللدورات التدريبية في ت
 التدريبية في إطار توظيف نماذج التعلم البنائي في تنمية التحصيل، والتواصل الرياضي.
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تنمية التواصل خرائط المفاهيم برياضيات المرحلة اإلعدادية، وأثر ذلك على 
المؤتمر العلمي الرياضي لدى طالب الفرقة الرابعة رياضيات بكلية التربية، 

". مصر، الحادي والعشرون "تطوير المناهج الدراسية بين األصالة والمعاصرة
 .1443 -1370المجلد الرابع، ص ص
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أثر استخدام اسرتاتيجية التلعيب اإللكرتونية يف تنمية التحصيل الدراسي لدى طالب الصف السادس 

 االبتدائي

 عيسى البطننيبن  أ.عبدهللا
 تعليم األحساء
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أثر استخدام استراتيجية التلعيب اإللكترونية في تنمية التحصيل الدراسي لدى 
 صف السادس االبتدائيطالب ال

 
 األحساء تعليم -أ.عبدهللا بن عيسى البطنين

 
 المستخلص 

استراتيجية التلعيب اإللكترونية في تنمية  هدف البحث الحالي إلى قياس أثر استخدام
، وقام الباحث ببناء أداة الدراسة وهي التحصيل الدراسي لدى طالب الصف السادس االبتدائي

طرح، ضرب، قسمة( الكسور االعتيادية، وتم اختيار عينة البحث  اختبار تحصيلي في )جمع،
ً من طالب مدرسة 36بطريقة عشوائية من بين مجتمع البحث، وتكونت العينة من ) ( طالبا

عبدالرحمن الغافقي االبتدائية بمحافظة األحساء، مقسمة إلى مجموعتين: المجموعة األولى، 
بية التي تعلمت باستخدام استراتيجية التلعيب ( طالب تمثل المجموعة التجري18وعددها )

( طالب تمثل المجموعة الضابطة التي تعلمت 18اإللكترونية، والمجموعة الثانية، وعددها )
بالطريقة التقليدية، واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي وهو مناسب لطبيعة البحث ومتغيراته، 

االختبار التحصيلي أظهرت النتائج ما يلي:  وبعد استخدام المعالجات اإلحصائية على درجات
(  بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية 0.05وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى )

والضابطة في التطبيق البعدي الختبار تحصيل )جمع، طرح، ضرب، قسمة( الكسور االعتيادية 
( بين متوسط 0.05عند مستوى )لصالح طلبة المجموعة التجريبية، ووجود فرق دال إحصائيًا 

درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار تحصيل )جمع، طرح، 
ضرب، قسمة( الكسور االعتيادية لصالح التطبيق البعدي، ويوصي البحث الحالي بأهمية 

حلة االبتدائية، و توظيف استراتيجية التلعيب اإللكترونية في تنمية بعض المهارات لطالب المر
تشجيع المعلمين على استخدام استراتيجية التلعيب اإللكترونية في تدريس الرياضيات وذلك لما 

 له من أثر كبير في تحسين تحصيل الطالب.
 التحصيل الدراسي. ،التلعيب اإللكترونية،استراتيجية الكلمات المفتاحية:
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The Impact of Using Electronic Gamification Strategy on the 
Development of Academic Achievement of Students in Sixth 

Elementary Grade 
Abdullah Issa AlBatnen-  Education of AlAhsa  

 
Abstract:This research aimed to measure the impact of using electronic 

gamification strategy on the development of academic achievement of 
students in sixth elementary grade. The researcher used an achievement test 
of (addition, subtraction, multiplication, division) fraction calculations as study 
tool. The research sample was Intentionally selected from research 
population, consisted of (36) students from Abdul Rahman Al-Ghafiqi 
Elementary School, and divided into two groups; first group, which is an 
experimental group that learned by using Electronic gamification strategy, 
consisted of (18) students; and second group, which is a control group that 
learned by traditional method, consisted of (18) students. The researcher used 
the quasi-experimental design, which is suitable for the nature of the research 
and its variables. After applying statistical treatments on the scores of 
achievement test, the following results were found: There was a statistically 
significant result at (0.05) between the average score of experimental and 
control groups’ students in the achievement post-test of fraction calculations 
(addition, subtraction, multiplication, division) for experimental group students, 
and a statistically significant result at (0.05) between the average score of 
experimental group students in the achievement pre- and post-tests of fraction 
calculations (addition, subtraction, multiplication, division) for post-test. The 
recommendations of this research include the importance of employing 
electronic gamification in developing some skills for elementary school 
students, and to encourage teachers to use electronic gamification strategy in 
teaching mathematics, due to its significant impact on student achievement 
improvement. 

 
Keywords: 
  Strateg,Electronic Gamification, Academic Achievement 
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 المقدمة

في ظل التطور العلمي والمعلوماتي الراهن، ودخول التقنية في جميع مجاالت الحياة، 
للتحول الى مجتمع  2030بما فيها مجال التعليم، وانطالقا من رؤية المملكة العربية السعودية 

قائم على المعرفة، وبناء جيل متعلم مبتكر ومبدع أصبح من أهم أهداف وزارة التعليم تطبيق 
لتطوير التعليم، ويتطلب ذلك تحسين البيئة التعليمية المحفزة للتعلم  2030رؤية السعودية 

 واإلبداع اإلبتكار، من خالل استخدام طرق تدريس واستراتيجيات تعليمية حديثة.
ومن األساليب واالستراتيجيات الحديثة، استراتيجية التلعيب، فاأللعاب قادرة على خلق 

دافعية العالية حيث يكون الُطالب منخرطين في نوع جديد من التعلم وهو بيئة صفية تتميز بال
التعلم المختلط بالمرح والسعادة، حيث يتم تقديم المناهج في صورة ألعاب يُشارك فيها الطالب 

 .(Kumar, 2012)جميعاً 
ر  ويعرف التلعيب في التعليم بأنه استخدام الميكانيكية القائمة على اللعب وأسلوب التفكي

 .(kapp,2012)باللعب إلشراك الطالب وتحفيزهم على العمل وتشجيع التعلم وحل المشكالت 
استراتيجية التلعيب من االستراتيجيات الحديثة في التعليم؛ ألنها تساعد المتعلم على  وتعد  

التفاعل مع المحتوى التعليمي ومع زمالئه في مواقف تعليمية تحقق النشاط الهادف، وتنمي 
ت التواصل والتفاعل مع البيئة المحيطة، مما يزيد من قدرة المتعلم على التعبير واإلبداع مهارا

كما تتيح له قدرا من الحرية للتعبير عن نفسه في إطار مقبول اجتماعياً وممتع له وللمحيطين به 
 (.2017)الموالى، 

تتقاسم مجموعة  ومهما اختلفت األلعاب في أنواعها، وأهدافها، وتقنيات صناعاتها، فإنها
ً وتحفيزاً من بين هذه العناصر هي النقط التي  من العناصر الثابتة التي تجعلها أكثر تشويقا

(، وترتيبك وسط الالعبين اآلخرين level(، والمستوى الذي تصله )pointsتجمعها )
(Leader-board( والتحديات التي تقابلك في اللعبة ،)Challenges والجوائز والهدايا ،)
)العقالء  (Badges(، واألوسمة التي تنالها كلما حققت إنجازاً )Rewardsلتي تكسبها )ا
،2007.) 

 مشكلة البحث
ً  بأنهياضيات مقرر الر مازال ينظر إلى      ً في المقررات التربوية، مهيحتل مكانا ما

رون منها وال ولكنها لم تكن يوم من األيام محببة سوى لعدد قليل من الطالب. وأما غالبيتهم فينف
ً عن التصاق الرياضيات في المدارس  يقبلون عليها إال اضطراراً وربما كان هذا ا لنفور ناتجا
العربية بالتنظير والتجريد وبعدها عن الحدس والتطبيق ، مما أدى إلى معاناة كثير من الطالب 

 هـ(.1427)الغامدي ، وعزوفهم عن دراستها مما أدى إلى نتائج ضعيفة
خبرة الباحث بالتدريس لطالب التعليم العام ألكثر من ثمان سنوات ولطالب  ومن خالل

ً في مستوى تحصيل الطالب في مقرر الرياضيات  11المرحلة االبتدائية ل  سنة الحظ تدنيا
ً التي تعتمد على التدريس المباشر بالمرتبة األولى  ويعود ذلك إلى أن الطريقة المستخدمة حاليا

 انية وسائل تستخدم بدرجة ضعيفة جداً.وهناك بالمرتبة الث
ونظرا أن هناك بعض الدراسات السابقة التي قد أكدت فاعلية التلعيب في تدريس 

التي  ( Jordan,2015)الموضوعات والتخصصات المختلفة مثل دراسة جوردان روس 
( التي  2017ودراسة الحفناوي ) أكدت على فاعلية استراتيجية  التلعيب في تدريس الفيزياء،  

أظهرت أثر استخدم األنشطة اإللكترونية المبنية على مبدأ التلعيب في ضوء المعايير لتنمية 
 المفاهيم الرياضية لدى التالميذ الصم ذوي صعوبات التعلم، ودراسة نوتاس وآخرون

(Knutas, Ikonen, Nikula, 2014) التي أثبتت فاعلية التلعيب في زيادة التواصل
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  م مقرر برمجة الحاسوب من خالل التلعيب، ودراسة ايبانيز وكلوز )التعاوني في تعل
,Kloos, 2014 Ibanez التي أشارت إلى أن استخدام التلعيب في تدريس الحاسب أدى إلى )

 ,Kumar, Khuranaإشراك وإنخراط الطالب في األنشطة، ودراسة كومار وخورانا )
 ر من خالل التلعيب.( والتي أثبتت فاعلية تعلم برمجة الكمبيوت2012

ومما يؤكد مشكلة البحث قام الباحث بإجراء دراسة استكشافية هددفت إلدى التعدرف علدى 
مدى تمكن الطالب من العمليات الحسابية على الكسور االعتيادية، ومن خالل إجراء مقابلة على 

ت ( طالب من غير عيندة البحدث، وتضدمن10عينة من طالب الصف السادس االبتدائي عددهم )
المقابلة أهم صعوبات تعلم العمليدات الحسدابية علدى الكسدور االعتياديدة، ومددى تمكدنهم مدن هدذه 
العمليددات، ومددن أهددم نتائجهددا وجددود تدددني فددي العمليددات الحسددابية علددى الكسددور االعتياديددة لدددى 
الطددالب، وقددد يرجددع هددذا إلددى التدددني إلددي الطريقددة السددائدة، وأن هندداك مشددكلة تتعلددق بمتابعددة 

ب، وقلة التفاعل بين المعلم والطالب بالشكل الكافي، وعدم توظيف أساليب تعليمية مشوقة الطال
أثرر اسرتاداا اسرتراتيجية التلعيرب ، وبالتدالي البدد مدن قيداس التقنيةوجاذبة باستخدام المستحدثات 

 .اإللكترونية في تنمية التحصيل الدراسي لدى طالب الصف السادس االبتدائي
أثر استاداا استراتيجية التلعيب اإللكترونية في تنمية مية توظيف مما سبق يتضح أه

 .التحصيل الدراسي لدى طالب الصف السادس االبتدائي

 أهداف البحث
 :اآلتيةسعى البحث الحالي إلى تحقيق األهداف 

في تنمية تحصيل  جمع الكسور  اإللكترونيةأثر استخدام استراتيجية التلعيب  قياس .1
 الب المرحلة االبتدائية.االعتيادية لدى ط

في تحصيل طرح الكسور االعتيادية لدى  اإللكترونيةقياس أثر استخدام استراتيجية التلعيب  .2
 طالب المرحلة االبتدائية.

في تحصيل ضرب الكسور االعتيادية  اإللكترونيةقياس أثر استخدام استراتيجية التلعيب  .3
 لدى طالب المرحلة االبتدائية.

في تحصيل قسمة الكسور االعتيادية لدى  اإللكترونيةاستراتيجية التلعيب  قياس أثر استخدام .4
 طالب المرحلة االبتدائية.

 فرضيات البحث
 :اآلتيةسعى البحث الحالي إلى التحقق من صحة الفرضيات 

( أو أقدددل بدددين متوسدددط درجدددات طدددالب 0.05ال يوجدددد فدددرق دال إحصدددائيًا عندددد مسدددتوى ) .1

فدددي التطبيدددق البعددددي الختبدددار تحصددديل جمدددع الكسدددور المجموعدددة التجريبيدددة والضدددابطة 

 االعتيادية.

( أو أقدددل بدددين متوسدددط درجدددات طدددالب 0.05ال يوجدددد فدددرق دال إحصدددائيًا عندددد مسدددتوى ) .2

المجموعدددة التجريبيدددة والضدددابطة فدددي التطبيدددق البعددددي الختبدددار تحصدددل طدددرح الكسدددور 

 االعتيادية.

بدددين متوسدددط درجدددات طدددالب ( أو أقدددل 0.05ال يوجدددد فدددرق دال إحصدددائيًا عندددد مسدددتوى ) .3

المجموعددة التجريبيددة والضددابطة فددي التطبيددق البعدددي الختبددار تحصدديل ضددرب الكسدددور 

 االعتيادية.

( أو أقدددل بدددين متوسدددط درجدددات طدددالب 0.05ال يوجدددد فدددرق دال إحصدددائيًا عندددد مسدددتوى ) .4

المجموعدددة التجريبيدددة والضدددابطة فدددي التطبيدددق البعددددي الختبدددار تحصددديل قسدددمة الكسدددور 

 .االعتيادية
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  أهمية البحث

 يمكن توضيح أهمية البحث الحالي فيما يلي: 
تحاول الدراسة سد الفجوة في الدراسات العربية التي تتناول التلعيب في التعليم بشكل عام،  .1

 وفي مادة الرياضيات بشكل خاص.
قد تلفت هذه الدراسة أنظار القائمين على تخطيط المناهج إلى أهمية دمج التلعيب في تدريس  .2

 المواد المختلفة، وتدريس الرياضيات بشكل خاص.
تسعى الدراسة لتقديم استراتيجية تعليمية إلكترونية محفزة ومشوقة لدعم تعليم مادة  .3

 الرياضيات لطالب المرحلة االبتدائية.
استراتيجية التلعيب قد يسهم في لفت أنظار القائمين بوزارة التعليم نحو أهمية توظيف  .4

 ية التحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة االبتدائية. اإللكترونية في تنم

 حدود البحث
استخدام استراتيجية التلعيب قياس أثر اقتصر البحث على الحدود الموضوعية:  -

، وتم اختيار الفصل اإللكترونية في تنمية التحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة االبتدائية
وحدة : العمليات على الكسور  مادة الرياضيات الصف السادس االبتدائي السادس

 االعتيادية.
تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الحدود الزمنية:  -

 هـ.1439/ 1438الدراسي 
تم اختيار عينة البحث من طالب الصف السادس االبتدائي الحدود البشرية:  -

 .بمكتب تعليم المبرز بمحافظة االحساء
 عبدالرحمن الغافقي بمحافظة االحساء.مدرسة الحدود المكانية:  -

 مصطلحات البحث
 فيما يلي توضيح لبعض المصطلحات التي تم استخدامها في البحث الحالي:

 األثر:
ً بأنه: قياس مدى التأثير اإليجابي أو السلبي على الطالب عند  ويعرفه الباحث إجرائيا

الدراسي لدى طالب المرحلة  استخدام استراتيجية التلعيب اإللكترونية في تنمية التحصيل
 .   االبتدائية
 :  Gamification التلعيب

يعرف التلعيب بأنه عبارة عن عملية تكامل ودمج عناصر اللعبة لتشجيع األفراد  
 (. Bunchbal 2010,للتكيف مع التطبيقات المفيدة ) 
( بأنه مصطلح مرادف لكلمة مكافاة ألن نظام Wood, 2015ويعرفه وود وآخرون )

التلعيب يركز على إضافة نقاط، والمستويات، وقائمة المتصدرين، واالنجازات، والشارات، 
 للعالم الحقيقي من أجل جذب الناس للتعامل مع البيئة الحقيقة لكسب هذه المكافآت.

ً بأنه: بأنه استخدام بعض عناصر األلعاب وآلياتها في تنمية  ويعرفه الباحث إجرائيا
 لكسور االعتيادية لدى طالب الصف السادس االبتدائي.التحصيل الدراسي في ا

 
 

 أهمية استراتيجية التلعيب:
استراتيجية التلعيب دوراً مهمة في تحقيق األهداف التعليمية المطلوب تحقيقها  تؤدي

 (:camichael, 2016ومن أهمية التلعيب كما ذكرها كارميشيل ) 
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الطالب في مجموعة فإنه يتعاون عندما يكون  التلعيب يحافظ على العمل الجماعي: -

لكسب الحوافز، وهذه األعمال الجماعية أيضا تساعد الفرد في أعماله الفردية، ويتم 

أيضا مساعدة الطالب أقرانهم في الفريق لكسب نقاط الخبرة، وذلك يعني ان الطالب 

 بدأوا بدعم بعضهم للوصول للنجاح.

القواعد في الفصل واضحة، وذلك  مع التلعيب تصبح التلعيب يساعد على النضباط: -

ألن الطالب يبدؤون بضبط أنفسهم لزيادة فرص تميزهم وتجنباً  لنزول مستواهم وذلك 

للوصول للجوائز، وذلك يجعل الطالب مسؤولون بطريقة غير مباشرة عن انضباطهم 

 في الفصل لدراسي.

لطالب حوافز لفهمهم التعلم القائم على اللعب يعطي ا  التلعيب يعطي مزيداا من الحرية: -

للمفاهيم بينما التلعيب يضع نقاط الحوافز للطالب، للتشجيع أو حذف هذه نقاط 

للسلوكيات غير المرغوبة، فيمكن أن تعطى هذه الحوافز في المشاركات أو اإليجابية، 

 أو القيادة الجيدة، أو ما يراه المعلم نشاطاَ.

المفتاح عند البدء بأي طريقة أو أداة جديدة التناسق هو  يعد  :  التلعيب يقود لنتائج جيدة -

في الفصل وهذا ما يحدث في التلعيب، ولذلك ظهور نتائج جيدة يعني تطبيقه بانتظام 

لفترة طويلة، حيث أن تطبيقه كل يوم ومتابعة نفس الروتين والقواعد مع أوضاع مختلفة 

 وباستخدام الحوافز يقود لنتائج طيبة مع مرور الوقت. 

قد ال يفضل كل الطالب الرياضيات أو   يجعل من المواد المملة مواد ممتعة:التلعيب  -

العلوم أو اللغة اإلنجليزية، ولكن التلعيب يعرض أسبابا للطالب يجعلهم يحضرون 

للفصل بإيجابية وبطاقة مرحة للتعلم، فعندما ال يحب الطالب مادة معينة فإن الفرح الذي 

 ينعكس عليه حاضر إيجابيا. يكون  حاضراً أثناء عملية التعلم

 سابقةالدراسات ال
هدفت هذه الدراسة الى استقصاء أثر التدريس  التي(: 20١4دراسة الجراح وآخرون)   

بإستخدام الحاسوب في تحسين مستوى الدافعية لدى الطالب لتعلم الرياضيات, وتكونت عينة 
ً من الصف الثاني االساسي  43الدراسة من   اناث وتم توزيعهم  23ر, و منهم ذكو 20طالبا
ً في المجموعة التجريبية و 22عشوائيا الى  مجموعة ضابطه, ولتحقيق اهداف  21طالبا

شريحة تضمنت تدريبات وأنشطه يتم من  47الدراسة, أعد الباحثون برمجية تعليمية تكونت من 
ً للدافعية نحو التع لم، وتواصلت خاللها تعليم الطالب عملية الضرب في الرياضيات, ومقياسا

الدراسة الى توصيات أهمها, ضرورة تفعيل الحاسب في التعليم كونه وسيلة تساعد في رفع 
مستوى الدافعية لدى الطالب, توسيع قاعدة المستفيدين من دورات الحاسب للمعلمين وإكسابهم 
 المهارات ليتسنى تطبيقها على الطالب, تصميم برمجيات من قبل القائمين على المناهج في

دراسة وزراه التعليم وتزويد الدارس والمعلمين بها ليتم توحيد البرمجيات في كافة المدارس، و
هدفت الدراسة للكشف عن أثر استخدام طريقة التعلم (: التي 20١2الزعبي وبني دومي )

المتمازج في المدارس األردنية في تحصيل طالب الصف الرابع األساسي في مادة الرياضيات 
طالبًا موزعين على أربعة شعب صفية,  71هم نحو تعلمها, تكونت عينة الدراسة من وفي دافعيت

مجموعة ضابطة. وأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية  33مجموعة تجريبية, و 38منهم 
دراسة في التحصيل والدافعية, وعدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في التحصيل والدافعية، و

هدفت الدراسة الى تقييم فاعلية لعبة ثالثية األبعاد في  التي(: 20١2ن )هاياني باي وآخرو
تحسين التحصيل الدراسي للرياضيات وزيادة دافعية التعلم للطالب المدارس المتوسطة, تكونت 



 

  252 

 

تلميذاً من الصف الثامن, وتكونت أداة الدراسة من اختبار تحصيلي  437عينة الدراسة من 
ووقد أظهرت النتائج زيادة في المعرفة المكتسبة في الرياضيات وكذلك ومقياس لدافعية التعلم، 

 ,Bai, et alدراسة بي وآخرون)تعزيز لدافعية الطالب للتحصيل في الجبر والرياضيات، و
هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية األلعاب اإللكترونية ثالثية األبعاد في  التي(: 2012

يات لدى طالب المرحلة المتوسطة, واستخدم الباحث المنهج تنمية التحصيل في مادة الرياض
( طالباً, تم تقسيمهم لمجموعة تجريبية مكونة 437التجريبي, وكانت عينة الدراسة مكونة من )

( طالباً, وكانت أداة الدراسة 192( طالباً, ومجموعة أخرى ضابطة مكونه من )245من )
أوصت الدراسة بأهمية إجراء المزيد من مكونه من اختبار تحصيلي ومقياس لدافعية, و

الدراسات حول تقييم فاعلية استخدام األلعاب اإللكترونية في التدريس كبديل للتعليم التقليدي، 
التي هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية (: Kuo & Chong,2009دراسة كو وشونج)و

تعلم نحو الرياضيات, واستخدم األلعاب اإللكترونية في تنمية التحصيل الدراسي ودافعية الم
ً من الصف الخامس  64المنهج التجريبي لتحقيق الهدف, وتكونت عينة الدراسة من  طالبا

االبتدائي, تم تقسيمهم بالتساوي على مجموعتين ضابطة وتجريبية, وتكونت أداة الدراسة من 
األلعاب اإللكترونية اختبار تحصيلي ومقياس لدافعية التعلم، وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام 

كان لها أثر فعال في تنمية التحصيل الدراسي وزيادة دافعية التعلم واإلنجاز للمتعلمين في مادة 
الرياضيات, كما انها بينت رغبة المعلمين في االعتماد على األلعاب اإللكترونية داخل الصفوف 

فت الدراسة إلى معرفة التي هد( : Serkan,et al, 2009دراسة سركان ورفاقه)الدراسية، و
مدى فاعلية األلعاب اإللكترونية في تنمية اتجاهات المتعلمين نحو األلعاب اإللكترونية 

( طالباً 167والرياضيات, وأعتمد الباحث على المنهج التجريبي, وتكونت عينة الدراسة من )
ت أداة الدراسة في الصف الثاني االبتدائي, تم تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية, وكان

مقياس االتجاهات نحو األلعاب اإللكترونية, وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: ان اتجاهات 
المجموعة التجريبية التي استخدمت األلعاب اإللكترونية كانت اتجاهات ايجابية نحو األلعاب 

قياس أثر هدفت الدراسة ل التي(: 2003دراسة ابو زعرور )اإللكترونية والرياضيات، و
استخدام التعليم بمساعدة الحاسوب بلغة فيجوال بيسك في التحصيل في الرياضيات وفي دافع 
اإلنجاز االنس والمؤجل لطالب الصف السابع االساس في مدينة نابلس, تكونت عينة الدراسة 

طالباً موزعين على مجموعتين تجريبيتين احداهما ذكور واألخرى إناث, ومجموعتين 140من 
طتين لإلناث والذكور, وأظهرت النتائج تفوق المجموعتين التجريبيتين في التحصيل ضاب

 ودافعية اإلنجاز على المجموعتين الضابطتين, وتفوق اإلناث على الذكور في التحصيل, وتفوق
 نجاز.الذكور على اإلناث في دافعية اإل

 البحث  منهجية

 مجتمع الدراسة: 
الصدف السدادس االبتددائي بمكتدب التعلديم بدالمبرز تكون مجتمع البحث من جميع طالب 

( 3878هـ والبدالغ عدددهم )1439/ 1438بمحافظة األحساء خالل الفصل الدراسي الثاني لعام 
 طالباً.

 عينة الدراسة: 
ً من طالب مدرسة عبدالرحمن الغافقي االبتدائية 36تكونت عينة البحث من)  ( طالبا

ريقة القصدية )التي تعني أن أساس االختيار خبرة الباحث بمحافظة األحساء وتم اختيارهم بالط
( طالباً، والمجموعة الضابطة 18ومعرفته(، وتكونت من مجموعتين المجموعة التجريبية)

 ( طالباً.18)
 

 متغيرات البحث:
 اشتمل البحث على المتغيرات التالية:
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 .استراتيجية التلعيب اإللكترونيةالمتغير المستقل: استخدام  -
 .التحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة االبتدائية غير التابع:المت -

 ( التالي التصميم التجريبي للبحث:1ويوضح الجدول )
 ( التصميم التجريبي للدراسة١جدول)

 التطبيق القبلي المجموعة

 اختبار تحصيلي  -

 التطبيق البعدي نوع المعالجة

 اختبار تحصيلي -

 √ إللكترونيةاستراتيجية التلعيب ا √ التجريبية

 √ التدريس بالطريقة التقليدية √ الضابطة

 

 أداة البحث:
الختبار التحصيلي إلكساب العمليات الحسابية على الكسور العتيادية لدى طالب  -

 المرحلة البتدائية: 

قام الباحث بإعداد اختبار تحصيلي يهدف قياس أثر استخدام استراتيجية التلعيدب فدي     
الحسددابية علددى الكسددور االعتياديددة لدددى طددالب المرحلددة االبتدائيددة، وتكددون  إكسدداب العمليددات
( سددؤال مددن أسددئلة االختيددار مددن متعدددد، وقددد تددم إعددداد االختبددار فددي ضددوء 14االختبددار مددن )

 الخطوات التالية: 
 الخطوة األولى: تحديد الهدف من الختبار:  -

مندده فددي تحديددد المسددتوى يهدددف االختبددار إلددى الحصددول علددى أداء علمددي مقددنن يسددتفاد 
التحصيلي لطالب الصف السادس االبتدائي قبل تطبيق الدراسة وبعدها، وكذلك التحقدق مدن أثدر 
استخدام استراتيجية التعليب اإللكترونية في تنمية التحصيل الدراسي في الكسور االعتيادية لددى 

 طالب المرحلة االبتدائية.
 المناسبة:الخطوة الثانية: تحديد الوحدة الدراسية  -

من خالل ما قام به الدارس من دراسة استطالعية لعينة من طالب الصف السادس من   
نفددس مدرسددة عبدددالرحمن الغددافقي بددالحرس الددوطني، بهدددف معرفددة الوحدددة التدريسددية المناسددبة 
للتجريب: فقد اختار)العمليدات علدى الكسدور االعتياديدة( فدي الرياضديات التدي تشدمل علدى أربدع 

لعمليات على الكسور )الجمع، الطرح، الضرب، القسمة( من الفصدل الدراسدي الثداني، مهارات ل
 ويرجع السبب في االختيار ألن الوحدة مهمة للطالب في حياته اليومية .

 
 الخطوة الثالثة : تحديد المفاهيم المتضمنة في الوحدة الدراسية: -

م المتضدمنة فدي العمليدات علدى قام الباحث بتحديد مبدئي للمفاهيم بتحديد مبددئي للمفداهي 
 الدروس وتحديد التعريفات والمهارات والحقائق والنظريات المتضمنة في الوحدة.

 
 الخطوة الرابعة : صياغة مفردات الختبار: -

قام الباحث بصياغة األسئلة التي تغطي جميع موضوعات الوحدة ،وقدد تدم تحديدد أسدئلة 
االختيدار مدن متعددد وذلدك لتميزهدا بداآلتي : خلوهدا ( سؤاالً موضوعياً من نوع 14االختبار في)

من ذاتية التصحيح، فال يختلف المصححون في تقدير الدرجات، تتميز بسهولة تصحيحها، يمكن 
أن يغطي جزءاً أكبر من المقدرر الدراسدي، يتميدز بمعددالت صددق وثبدات عاليدة، يقديس قددرات 

وحددل المشددكالت .)الخليفددة، ومطدداوع،  متنوعددة، كالقدددرات علددى االسددتنتاج، وإدراك العالقددات،
 م( .2012



 

  254 

 

 الخطوة الخامسة: ترتيب أسئلة الختبار: -

بعد صياغة األسئلة في صورتها المطلوبة، قام الباحث بترتيبها بطريقة متدرجدة فدي     
الصعوبة حيث يبدأ االختبار بأسئلة سهلة نسيباً تتدرج بالصعوبة في منتصدف االختبدار ثدم تنهدي 

 .بأسئلة سهلة
 

 الخطوة السادسة: كتابة تعليمات الختبار: -

بعددد االنتهدداء مددن صددياغة األسددئلة وترتيبهددا تمددت كتابددة تعليمددات االختبددار بوضددوح    
 للطالب.

 والهدف من كتابة التعليمات يكمن في اآلتي : 
تعريف الطالب بما سيقدم عليه وإعطائه لمحة عن موضوع االختبار ومكوناته، وكيفيه  -

 االختبار . اإلجابة على
 العمل على تهيئة الطالب لالختبار وإعطائهم نوعاً من االطمئنان قبل البدء باالختبار. -
تنبيه الطالب بمراجعة اجابتهم قبل تسليم الورقة وكتابة تعليمات االختبار وكتابة االسم  -

 والصف والمدرسة على ورقة االختبار .
 الخطوة السابعة: عرض الختبار على المحكمين:  -

عد أن قام الباحث بتصميم استمارة التحكيم، قام بعرض االختبار بصورته األولية علدى ب
( مدن ذوي الخبدرة واالختصداص لتحكيمده وفقداً للمعداير 5مجموعة من المحكمدين يبلدغ عدددهم )

 التالية: 

 .مدى مناسبة السؤال لقياس الهدف 

 .مدى انتماء السؤال لمستوى الهدف 

  للسؤال .مدى وضوح الصياغة اللغوية 

وقد استفاد الباحث من آراء المحكمين في تعدديل بعدض أسدئلة االختبدار التحصديلي لعددم 
انتمائها لمستويات األهداف، واستفاد أيضاً في توضيح األشكال والرسوم الموجدودة فدي األمثلدة، 
 وإعادة صياغة بعض األسئلة التي تقيس األهداف في ضوء آراء السادة المحكمين ومالحظاتهم .

 الخطوة الثامنة: التجريب الستطالعي لالختبار:  -

 صدق أدوات الدراسة:
صدددق االداة ويقصددد بهددا التأكددد مددن أندده األداة سددوف تقدديس مددا أعدددت لقياسدده ) العسدداف   

(،كمددا يقصددد بالصدددق" شددمول االداة لكددل العناصددر التددي يجددب أن تدددخل فددي 429م،ص1998،
ها من ناحيدة ثانيدة ، بحيدث تكدون مفهومدة لكدل مدن التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها ومفردات

(. وقد قام الباحدث بالتأكدد مدن صددق أدوات 179م ،ص 2001يستخدمها ")عبيدات وآخرون ، 
 الدراسة من خالل:

 أول : الختبار التحصيلي: -

 أـ الصدق الظاهري لألداة:
 للتعددرف علددى صدددق أداة الدراسددة فددي قيدداس مددا وضددعت لقياسدده تددم عرضددها علددى   

مجموعددة مددن المحكمددين لتحكيمدده علميًددا وتربويًددا, وفددي ضددوء أراءهددن قددام الدددارس بإعددداد أداة 
 الدراسة .

 ب ـ صدق االتساق الظاهري الداخلي لألداة:
بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة  قدام الددارس بتطبيدق االختبدار علدى عيندة      

ائج أن الصدق والثبدات لالختبدار مقبدول إحصدائياً ، ( طالب، وبينت النت38استطالعية مقدارها )
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ثم قام الدارس بتطبيقها ميددانياً علدى مفدردات المجتمدع, وبعدد تجميدع االختبدارات قامدت الددارس 
بترميز وإدخال البيانات, من خالل جهاز الحاسوب, باستخدام برندامج الحدزم اإلحصدائية للعلدوم 

ومن ثم قام بحسداب معامدل  Statistical Package For Social Sciencesاالجتماعية
" لمعرفدة الصددق الدداخلي لالختبدار وذلدك عدن Pearson Correlationاالرتبداط بيرسدون"

طريق حساب معامل االرتباط بين درجة كل سدؤال مدن اسدئلة االختبدار بالدرجدة الكليدة للمحدور 
جدداءت النتددائج كمددا الددذي ينتمددي إليدده السددؤال، حيددث قامددت الدددارس بحسدداب االتسدداق الددداخلي، و

 توضحها الجداول التالية:
 ( معامالت ارتباط بيرسون2جدول )

 معامل الرتباط السؤال معامل الرتباط السؤال

1 0.795 8 0.689 

2 0.775 9 0.795 

3 0.646 10 0.654 

4 0.544 11 0.337 

5 0.654 12 0.439 

6 0.692 13 0.496 

7 0.708 14 0.337 

 فأقل.     0.01د مستوى الداللة يالحظ ** دال عن
( أن قيم معامالت االرتبداط بدين درجدة المفدردة أو السدؤال والدرجدة 1)يتضح من الجدول    

( للسددؤال 0.795( للسددؤال الحددادي عشددر و الرابددع عشددر  و)0.337الكليددة تراوحددت مددا بددين )
 0.05أو  0.01اللدة األول و السؤال التاسع، وجميعها قيم موجبة ودالة إحصائياً عندد مسدتوى د

فأقل. مما يعني وجود درجدة عاليدة مدن االتسداق الدداخلي وارتبداط المحدور بمفرداتده بمدا يعكدس 
 درجة عالية من الصدق لفقرات االختبار.

 ثبات الختبار: 
ثبات أداة الدراسة )االختبدار( فيعندي التأكدد مدن أن اإلجابدة سدتكون واحددة تقريبداً إذا تكدرر   

(,ولقيددددداس مددددددى ثبدددددات أداة 430م,ص1995شدددددخاص ذاتهم.)العسددددداف, تطبيقهدددددا علدددددى األ
مدن  التجزئدة النصدفية وتعدد طريقدة  التجزئدة النصدفية الدراسدة)االختبار( فدتم اسدتخدام طريقدة

 فقدط ، واحدد مرة االختبار تطبيق تتطلب كونها ، والوقت بالجهد باالقتصاد تمتاز التي الطرائق
الدراسدات التربويدة والنفسدية إليجداد معامدل الثبدات ,  فدي المسدتعملة الطرائدق أكثدر مدن وهدي

ولغرض التحقق من هذه الطريقة تم تجزئة فقرات  االختبار  إلى فقرات فرديدة وأخدرى زوجيدة 
 وجاءت النتائج كما يأتي: 

 ( ثبات الختبار بطريقة التجزئة النصفية3جدول )

المعامالت 
 اإلحصائية

 معامل االرتباط
 النصفي 

باط  معامل االرت
 سبيرمان براون

 قيمة الفا كرونباخ

االختبار 
 التحصيلي

0.62 0.61 0.69 

 
( أن معامدل الثبدات ألفدا كرونبداخ ألداة الدراسدة مقبولدة إحصدائياً 3يتضح مدن الجددول )
 (.0.69نباخ للعينة االستطالعية )حيث، حيث بلغ قيمة ألفا كرو

 اختبار تكافؤ المجموعات:

ر تكافؤ للمجموعتين التجريبية والضابطة للتأكد من تكافؤهما وإمكانية قام الباحث بإجراء اختبا
 .المقارنة بينهما والجدول التالي يوضح ذلك
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 ( يبين اختبار التكافؤ للمجموعتين الضابطة والتجريبية4جدول )

عدد  المجموعة المقياس
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ت

درجات 
 الحرية

مستوى 
 لداللةا

جمع الكسور 
  االعتيادية

غير  0.29 34 1.07 1.00 2.78 18 الضابطة
 0.86 2.44 18 التجريبية دالة

طرح الكسور 
  االعتيادية

غير  0.66 34 0.44 1.53 1.33 18 الضابطة
 1.46 1.56 18 التجريبية دالة

ضرب 
الكسور 
  االعتيادية

غير  0.84 34 0.20 1.11 2.33 18 الضابطة
 1.36 2.42 18 التجريبية دالة

قسمة الكسور 
  االعتيادية

غير  0.13 34 1.55 1.61 2.19 18 الضابطة
 1.63 1.36 18 التجريبية دالة

اجمالي 
العمليات على 
الكسور 
 االعتيادية

غير  0.48 34 0.71 4.17 8.64 18 الضابطة
 دالة

 4.01 7.67 18 التجريبية

 
( أن قيمة مستوى الداللة غير دالدة حيدث بلغدت 4)من خالل النتائج الموضحة بالجدول يتضح   

( مما 0.05( وهي أعلى من )0.48العمليات على الكسور االعتيادية )إلجمالي مستويات الداللة 
يشددير إلددى عدددم وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين المجموعددة الضددابطة والتجريبيددة  فددي 

وهدذا  هذا يدل علدى تكدافؤ المجمدوعتين،للعمليات على الكسور االعتيادية  واالختبار التحصيلي 
يعنددي أن أي فددروق بددين متوسددط درجددات الطددالب فددي المقياسددين )قددد يحدددث( سدديعود إلددى تددأثير 
المتغير المستقل )استخدام استراتيجية التلعيب اإللكترونية( على المتغير التابع ) تنمية التحصديل 

 لمرحلة االبتدائية( . الدراسي لدى طالب ا
خطوووات اسووتخدام اسووتراتيجية التلعيووب اإللكترونيووة فووي تنميووة التحصوويل الدراسووي لوودى طووالب 

 المرحلة البتدائية:

تحدد الهدف العام للبرنامج في تنمية التحصيل الدراسي في )جمع، طرح، ضرب، 
 ية.قسمة( الكسور االعتيادية وذلك من خالل استراتيجية التلعيب اإللكترون

 تحديد المحتوى العلمي: 

لرياضيات الصف السادس وحدة العمليات الحسابية على الكسور االعتيادية بمادة ا
 االبتدائي.

 تحديد األهداف التعليمية:

تمثلت االهداف التعليمية بحيث بعد التدريس باستراتيجية التعليب اإللكترونية يكون 
 الطالب قادراً على:

 تشابهة وغير متشابهة.أن يجمع الطالب كسوراً م -

 أن يطرح الطالب كسوراً متشابهة وغير متشابهة. -

 أن يجمع الطالب أعداد كسرية ويطرحها. -

 أن يوجد الطالب ناتج ضرب كسرين. -
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 أن يوجد الطالب ناتج ضرب عددين كسرين. -

 أن يقسم الطالب عددين كسرين. -

 أسس تصميم استراتيجية التعليب اإللكترونية وتتمثل في اآلتي:

 ن تراعى استراتيجية التعليب اإللكترونية خصائص الطالب.أ -

 أن تراعي استراتيجية التعليب اإللكترونية الفروق الفردية بين الطالب عينة الدراسة. -

 أن يتميز باألثارة والتشويق والجاذبية للطالب. -

 اختيار التصميم التعليمي:

راتيجية التعليددب اإللكترونيددة، النمددوذج العددام للتصددميم التعليمددي أساسدداً لتصددميم اسددت يعددد  
 وتتمثل هذه المراحل فيما يلي:

 أولا: مرحلة التحليل:

وفيها يتم تحديد األهداف العامة  من اسدتخدام اسدتراتيجية التعليدب  تحليل المهمة: -
 اإللكترونية وهي الغايات التي تسعى االستراتيجية لتحقيقها إلى تحقيقها.

وياتهم التعليميددة )صددفوفهم(، والمسددتويات كأعمددارهم، ومسددت تحليوول المتعلمووين: -
الثقافيددددة، واالجتماعيددددة، واالقتصددددادية، وكددددذلك معددددرفتهم ومهدددداراتهم السددددابقة 
واتجاهدداتهم نحددو المددادة التعليميددة، وخصائصددهم النفسددية، ومددن المهددم أيضددا فددي 
تصميم استراتيجية التلعيب أن يتم تحديد المهارات والمعارف التي يجب أن تتوفر 

 علم قبل استخدامه لها مثل مهارة استخدام التطبيق في الجهاز اللوحي.في المت

 kahootتم تحديد محتوى البرنامج التعليمدي باسدتخدام تطبيدق  تحديد المحتوى: -
 في العمليات الحسابية األربع على الكسور االعتيادية.

 
ا: مرحلة التصميم:  ثانيا

 وتتضمن هذه المرحلة الخطوات التالية:

داف اإلجرائية: وهدي األهدداف السدلوكية التدي يمكدن قياسدها. حيدث يدتم تحويدل تحديد األه
الهدف العام إلى مجموعة من األهداف اإلجرائية التي تحتوي كل منها على نقطة واحددة بسديطة 

 يمكن قياسها.
فقد تم اختيار تطبيق كاهوت السدتخدامه فدي اسدتراتيجية التعليدب اإللكترونيدة، وتدم تحديدد 

 ث يكون نقطة لكل سؤال صحيح.النقاط بحي
ولتصميم استراتيجية التلعيب تم استخدام تطبيق كاهوت وخطوات التصدميم عبدر التطبيدق 

 هي كالتالي: 

البرنامج المستخدم متاح على أجهزة التابلت، وكذلك بإمكان المعلدم انتاجده عدن طريدق الددخول    
أما عن طريق األجهدزة اللوحيدة فيكدون البحدث عدن  )https://kahoot.comعلى الموقع أون الين )

 ( والخطوات كاآلتي :Kahootالتطبيق بكتابة )

https://kahoot.com/
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ع  ما ت ه  ل  ه ه ال اشة 

بع  ت     ال    ق ق  بال غ  

 (NEXT)على 

(  STUDENT)ال غ  على 

لل عل ( TEACHER)لل ال  و 

ك   ت ي  اس   ام ال  نامج: س ال ت  ي ي 

 
 

 ( الصفحة الرئيسة للبرنامج المستخدم١)شكل

ا: مرحلة اإلنتاج والتطوير  ثالثا
تجربتها قبل في هذه المرحلة وبعد عملية التسجيل بالبرنامج ووضع األسئلة والمراحل يتم 

 اعتمادها ومراجعة األسئلة وتدرجها بهدف التطوير .
ا : اتخاذ القرار:   رابعا

بعد التحقق من صالحية اللعبة أو بعد تصميمها من جديدد بالشدكل المالئدم يدتم اتخداذ قدرار 
 بشأن اللعبة من خالل عدة محكمات هي : 

 الزمن المستغرق للعبة . -

 على العمليات الحسابية .مدى مساهمتها في تنمية المهارات  -

 سهولة استخدامها وتطبيقها. -
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 شاشات من استراتيجية التعليب اإللكترونية:

 

 

( شاشة تطبيق استراتيجية التعليب اإللكترونية على العمليات على الكسور 2شكل)

 العتيادية

 
 تطبيق التجربة: إجراءات

 :اآلتيةاتبع الباحث الخطوات   

 والكتابات العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع البحث.االطالع على الدراسات  -

 بناء التصميم التعليمي الستراتيجية التعليب اإللكترونية. -
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 إعداد االختبار التحصيلي بصورته النهائية، واختيار العمليات والمحاور المراد قياسها. -

بمدرسة  بطريقة قصدية من بين طالب الصف السادس االبتدائي بحثتم اختيار عينة ال -
( طالب، وتم تقسيمهما 36عبدالرحمن الغافقي بمحافظة االحساء، وتكونت العينة من )

عشوائيا إلى مجموعتين؛ مجموعة تجريبية تدرس من خالل استراتيجية التعليب 
( طالب، واخرى مجموعة ضابطة تدرس من خالل الطريقة 18عددها ) اإللكترونية

 ( طالب.18التقليدية وعددهم )

 أداة البحث قبلياً االختبار التحصيلي على عينة الدراسة.تطبيق  -

التعليب إجراء التجربة األساسية بحيث تدرس المجموعة التجريبية باستخدام استراتيجية  -
 ، والمجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية وقد استغرق ذلك ثالث اسابيع.اإللكترونية

 على العينة.تطبيق أداة الدراسة االختبار التحصيلي بعدياً  -

 إلى المناسبة للتوصل اإلحصائية بالطرق والبعدي القبلي التطبيقين من البيانات معالجة -
 المرتبطة وفروض البحوث ونتائج النظري اإلطار ضوء النتائج وتفسيرها في

 .الدراسة

 .إليها التوصل تم التي النتائج ضوء في والمقترحات التوصيات من مجموعة تقديم -
 

 وتفسيرها نتائج الدراسة
وفيما يلي عرض تفصيلي لنتائج الدراسة التي تم التوصل إليها في ضوء أهداف 

 الدراسة والتحقق من صحة فرضياتها مع تفسير النتائج التي تم التوصل إليها :
لدى  أثر استاداا استراتيجية التلعيب اإللكترونية في تنمية التحصيل الدراسيما  السؤال الرئيس:

 ؟دس االبتدائيطالب الصف السا
 لإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية: 

 ولى :الفرضية األ
( أو أقل بين متوسط درجات طلبة المجموعة 0.05ل يوجد فرق دال إحصائياا عند مستوى )

 التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لختبار تحصيل جمع الكسور العتيادية. 
فرض تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات وللتحقق من صحة هذا ال

المعيارية، وقيمة )ت( لدرجات االختبار التحصيل المرتبط بالعمليات على الكسور االعتيادية في 
 المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي ، وجاءت النتائج كالتالي :

درجات الختبار تحصيل جمع  لتوضيح دللة الفروق بين متوسطاتت " ( اختبار" 5جدول )
 الكسور العتيادية في التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية والضابطة

 العدد المجموعة القياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

القرار 
 االحصائي

اختبار 
تحصيل جمع 
الكسور 
 االعتيادية

 6.33 19.56 18 الضابطة

4.06 0.00 
داللة توجد 

 3.48 26.47 18 التجريبية احصائية

 ( اآلتي  :5)يتضح من الجدول
بلغ متوسط درجات اختبار تحصيل جمع الكسور االعتيادية لدى طالب المجموعة 

( في حين كان متوسط درجات طالب المجموعة 40من   26.47التجريبية في التطبيق البعدي )
 ( .  40 من  19.56الضابطة في التطبيق البعدي )

بين متوسطي درجات الطالب في  0.01هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  
التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية والضابطة ، وذلك لصالح التطبيق البعدي في المجموعة 

(  وهي أكبر بكثير من قيمتها الجدولية وان 4.06التجريبية حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة )
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( ، األمر الذي يشير إلى أن هذه الفروق في 0.05( وهي أقل من )0.01لة )مستوى الدال
اختبار تحصيل جمع الكسور االعتيادية لدى المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي ترجع إلى 
استخدام استراتيجية التلعيب اإللكترونية، وعليه يتم قبول الفرض  البديل " يوجد فرق دال 

( أو أقل بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية والضابطة 0.05)إحصائيًا عند مستوى 
في التطبيق البعدي الختبار تحصيل المرتبط جمع الكسور االعتيادية لصالح طلبة المجموعة 

 التجريبية
( أو أقل  بين متوسط 0.05الفرضية الثانية : ل يوجد فرق دال إحصائياا عند مستوى ) 

تجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لختبار تحصيل طرح الكسور درجات طلبة المجموعة ال
 العتيادية. 

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 
وقيمة )ت( لدرجات اختبار تحصيل طرح الكسور االعتيادية في المجموعة التجريبية والضابطة 

 ت النتائج كالتالي :في التطبيق البعدي، وجاء
لتوضيح دللة الفروق بين متوسطات درجات ت " للمجموعة الواحدة  ( اختبار" 6جدول)

 اختبار تحصيل طرح الكسور العتيادية في التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 

 العدد التطبيق القياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

لقرار ا
 االحصائي

اختبار 
تحصيل طرح 
الكسور 
 االعتيادية

القبلي في 
المجموعة 
 التجريبية

18 7.67 4.01 

15.03 0.00 
توجد داللة 
البعدي في  احصائية

المجموعة 
 التجريبية

18 26.47 3.48 

 ( اآلتي  :6)يتضح من الجدول 
الب المجموعة بلغ متوسط درجات اختبار تحصيل طرح الكسور االعتيادية لدى ط

(، في حين كان متوسط درجات التطبيق القبلي 40من  26.47التجريبية في التطبيق البعدي )
 ( .  40من   7.67لطالب المجموعة التجريبية )

بين متوسطي درجات الطالب في  0.01هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
لصالح التطبيق البعدي حيث بلغت قيمة  التطبيق القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية ، وذلك

( 0.01(  وهي أكبر بكثير من قيمتها الجدولية وان مستوى الداللة )15.03)ت( المحسوبة )
( ، األمر الذي يشير إلى أن هذه الفروق في اختبار تحصيل طرح الكسور 0.05وهي أقل من )

لى استخدام استراتيجية التلعيب االعتيادية لدى المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي ترجع إ
( أو 0.05اإللكترونية، وعليه يتم قبول الفرض البديل " يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى )

أقل  بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار 
 تحصيل طرح الكسور االعتيادية لصالح التطبيق البعدي"

( 2ηتلك النتيجة تم حساب الداللة العملية للنتائج من خالل تطبيق مقياس مربع إيتاء )وتأكيداً ل
 الذي يستخدم لتحديد درجة أهمية النتيجة التي ثبت وجودها إحصائياً، وجاءت النتائج كالتالي :

أثر استخدام استراتيجية التلعيب اإللكترونية في ( قيمة معامل مربع إيتا لحساب 7جدول )
 التحصيل الراسي لدى طالب المرحلة البتدائيةتنمية 

 قوة التأثير مربع إيتا 2 )ت( )ت( القياس

اختبار تحصيل )جمع، طرح، 
ضرب، قسمة( الكسور 

 االعتيادية
 كبيرة 0.93 225.8 15.03
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( وهو حجم تأثير مرتفع ،حيث اشار )كوهين 93,0( كانت النتيجة ) 2ηوبحساب قيمة )
1977/Cohen, J. 1977) ( يعد تأثير كبير، وهذا ,15أنه اذا بلغ معامل ايتا أكبر من ).

( % 93يشير إلى تأثير المعالجة التجريبية كمتغير مستقل على المتغير التابع وهذا يعني أن )
من التباين الكلي في التطبيق البعدي في اختبار تحصيل العمليات على الكسور االعتيادية لدى 

تطبيق البعدي ترجع إلى استخدام استراتيجية التلعيب اإللكترونية، المجموعة التجريبية في ال
وهذا يدل على استخدام استراتيجية التلعيب اإللكترونية لديها دور وأثر كبير في تنمية التحصيل 

 الدراسي لدى طالب المرحلة االبتدائية.
ين متوسددط ( أو أقددل بدد0.05ال يوجددد فددرق دال إحصددائيًا عنددد مسددتوى )الفرضووية الثانيووة : 

درجدات طلبدة المجموعددة التجريبيدة والضددابطة فدي التطبيددق البعددي الختبددار تحصديل جمددع 
 الكسور االعتيادية.

 
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 

لضابطة وقيمة )ت( لدرجات اختبار تحصيل جمع الكسور االعتيادية في المجموعة التجريبية وا
 في التطبيق البعدي، وجاءت النتائج كالتالي :

( اختبار" ت " لتوضيح دللة الفروق بين متوسطات درجات اختبار تحصيل جمع 8جدول )
 الكسور العتيادية في التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية والضابطة

 العدد المجموعة القياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ت

وى مست
 الداللة

القرار 
 االحصائي

اختبار تحصيل 
جمع الكسور 
 االعتيادية

 1.52 4.22 18 الضابطة
2.92 0.01 

توجد داللة 
 0.92 5.44 18 التجريبية احصائية

 
 :( اآلتي8يتضح من الجدول)

بلغ متوسط درجات اختبار تحصيل جمع الكسور االعتيادية لدى طالب المجموعة 
(، في حين كان متوسط درجات طالب المجموعة 10من  5.44ق البعدي )التجريبية في التطبي

 ( .  10من  4.22الضابطة في التطبيق البعدي )
بين متوسط درجات الطالب في  0.01هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية والضابطة، وذلك لصالح التطبيق البعدي في المجموعة 
(  وهي أكبر بكثير من قيمتها الجدولية وان 2.92تجريبية حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة )ال

( ، األمر الذي يشير إلى أن هذه الفروق في 0.05( وهي أقل من )0.01مستوى الداللة )
اختبار تحصيل جمع الكسور االعتيادية لدى المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي ترجع إلى 

اتيجية التلعيب اإللكترونية، وعليه يتم قبول الفرض البديل " يوجد فرق دال استخدام استر
( أو أقل بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية والضابطة 0.05إحصائيًا عند مستوى )

 في التطبيق البعدي الختبار تحصيل جمع الكسور االعتيادية لصالح طلبة المجموعة التجريبية.
( أو أقل  بين متوسط 0.05ل يوجد فرق دال إحصائياا عند مستوى ) الفرضية الثالثة : 

درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لختبار تحصيل جمع الكسور 
 العتيادية. 

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات 
ار تحصيل جمع الكسور االعتيادية في المجموعة المعيارية، وقيمة )ت( لدرجات االختب

 التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي، وجاءت النتائج كالتالي:
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( اختبار" ت " للمجموعة الواحدة لتوضيح دللة الفروق بين متوسطات درجات 9جدول )
 تجريبيةاختبار تحصيل جمع الكسور العتيادية في التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة ال

 العدد التطبيق القياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

القرار 
 االحصائي

اختبار 
تحصيل 
جمع 
الكسور 
االعتياد
 ية

القبلي في 
المجموعة 
 التجريبية

18 2.44 0.86 

10.12 0.00 
توجد داللة 
البعدي في  احصائية

المجموعة 
 التجريبية

18 5.44 0.92 

 :( اآلتي9يتضح من الجدول)
بلغ متوسط درجات اختبار تحصيل جمع الكسور االعتيادية لدى طالب المجموعة 

(، في حين كان متوسط درجات التطبيق القبلي 10من  5.44التجريبية في التطبيق البعدي )
 ( .  10من  2.44لطالب المجموعة التجريبية )

بين متوسطي درجات الطالب في  0.01هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية، وذلك لصالح التطبيق البعدي حيث بلغت قيمة )ت( 

( وهي 0.01(  وهي أكبر بكثير من قيمتها الجدولية وان مستوى الداللة )10.12المحسوبة )
ر تحصيل جمع الكسور ( ، األمر الذي يشير إلى أن هذه الفروق في اختبا0.05أقل من )

االعتيادية لدى المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي ترجع إلى استخدام استراتيجية التلعيب 
( أو 0.05اإللكترونية، وعليه يتم قبول الفرض البديل " يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى )

والبعدي الختبار  أقل  بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي
 تحصيل جمع الكسور االعتيادية لصالح التطبيق البعدي".

وتأكيداً لتلك النتيجة تم حساب الداللة العملية للنتائج من خالل تطبيق مقياس مربع إيتاء 
(2η الذي يستخدم لتحديد درجة أهمية النتيجة التي ثبت وجودها إحصائياً، وجاءت النتائج )

 كالتالي:
يمة معامل مربع إيتا لحساب أثر استخدام استراتيجية التلعيب اإللكترونية في ( ق١0جدول )

 تنمية التحصيل الدراسي  لدى طالب المرحلة البتدائية

 قوة التأثير مربع إيتا 2 )ت( )ت( القياس

اختبار تحصيل جمع الكسور 
 االعتيادية

 كبيرة 0.86 102.42 10.12

( وهو حجم تأثير مرتفع، حيث اشار )كوهين 68,0( كانت النتيجة ) 2ηوبحساب قيمة )
1977/Cohen, J. 1977( أنه اذا بلغ معامل ايتا أكبر من )يعد تأثير كبير، وهذا ,15 ).

( % 86يشير إلى تأثير المعالجة التجريبية كمتغير مستقل على المتغير التابع وهذا يعني أن )
لتحصيل المرتبط بعمليات جمع الكسور من التباين الكلي في التطبيق البعدي في االختبار ا

االعتيادية لدى المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي ترجع إلى استخدام استراتيجية التلعيب 
اإللكترونية ، وهذا يدل على استخدام استراتيجية التلعيب اإللكترونية لديها دور وأثر كبير في 

 مرحلة االبتدائية.تنمية تحصيل جمع الكسور االعتيادية لدى طالب ال
السووؤال الثوواني :مووا أثوور اسووتخدام اسووتراتيجية التلعيووب اإللكترونيووة فووي تنميووة التحصوويل 

 الدراسي لدى طالب المرحلة البتدائية؟
لإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية: ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى 

موعددة التجريبيددة والضددابطة فددي التطبيددق ( أو أقددل بددين متوسددط درجددات طلبددة المج0.05)
 البعدي الختبار تحصيل طرح الكسور االعتيادية.
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وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 
وقيمة )ت( لدرجات اختبار تحصيل طرح الكسور االعتيادية في المجموعة التجريبية والضابطة 

 وجاءت النتائج كالتالي: في التطبيق البعدي،
(  اختبار" ت " لتوضيح دللة الفروق بين متوسطات درجات اختبار تحصيل طرح ١١جدول )

 الكسور العتيادية في التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية والضابطة

 العدد المجموعة القياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

القرار 
 ئياالحصا

اختبار تحصيل طرح 
 الكسور االعتيادية

 1.03 3.67 18 الضابطة
3.89 0.01 

توجد داللة 
 1.03 5.00 18 التجريبية احصائية

 
 :( اآلتي11)يتضح من الجدول 

بلغ متوسط درجات اختبار تحصيل طرح الكسور االعتيادية لدى طالب المجموعة 
في حين كان متوسط درجات طالب المجموعة  (،10من  5.00التجريبية في التطبيق البعدي )
 ( .  10من  3.67الضابطة في التطبيق البعدي )

بين متوسط درجات الطالب في  0.01هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية والضابطة، وذلك لصالح التطبيق البعدي في المجموعة 

(  وهي أكبر بكثير من قيمتها الجدولية وان 3.89)ت( المحسوبة )التجريبية حيث بلغت قيمة 
( ، األمر الذي يشير إلى أن هذه الفروق في 0.05( وهي أقل من )0.01مستوى الداللة )

اختبار تحصيل طرح الكسور االعتيادية لدى المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي ترجع إلى 
ونية، وعليه يتم قبول الفرض  البديل " يوجد فرق دال استخدام استراتيجية التلعيب اإللكتر

( أو أقل بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية والضابطة 0.05إحصائيًا عند مستوى )
 في التطبيق البعدي الختبار تحصيل طرح الكسور االعتيادية لصالح طلبة المجموعة التجريبية. 

( أو أقوول  بووين متوسووط 0.05ئياا عنوود مسووتوى )الفرضووية الثانيووة : ل يوجوود فوورق دال إحصووا
درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لختبار تحصيل طرح الكسوور 

 العتيادية. 
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات 

عتيادية في المجموعة التجريبية المعيارية، وقيمة )ت( لدرجات اختبار تحصيل طرح الكسور اال
 والضابطة في التطبيق البعدي، وجاءت النتائج كالتالي:

( اختبار" ت " للمجموعة الواحدة  لتوضيح دللة الفروق بين متوسطات درجات ١2جدول )
 اختبار تحصيل طرح الكسور العتيادية في التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

 العدد التطبيق القياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

القرار 
 االحصائي

اختبار تحصيل 
طرح الكسور 
 االعتيادية

القبلي في المجموعة 
 التجريبية

18 1.56 1.46 
8.17 0.00 

توجد 
داللة 
 احصائية

البعدي في 
 المجموعة التجريبية

18 5.00 1.03 

 ي  :( اآلت12)يتضح من الجدول 
بلغ متوسط درجات اختبار تحصيل طرح الكسور االعتيادية لدى طالب المجموعة 

(، في حين كان متوسط درجات التطبيق القبلي 10من  5.00التجريبية في التطبيق البعدي )
 (.  10من  1.56لطالب المجموعة التجريبية )
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لطالب في بين متوسطي درجات ا 0.01هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ، وذلك لصالح التطبيق البعدي حيث بلغت قيمة 

( 0.01(  وهي أكبر بكثير من قيمتها الجدولية وان مستوى الداللة )8.17)ت( المحسوبة )
(، األمر الذي يشير إلى أن هذه الفروق في اختبار تحصيل طرح الكسور 0.05وهي أقل من )

عتيادية لدى المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي ترجع إلى استخدام استراتيجية التلعيب اال
( أو 0.05اإللكترونية، وعليه يتم قبول الفرض البديل " يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى )

أقل  بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار 
 طرح الكسور االعتيادية لصالح التطبيق البعدي" تحصيل

وتأكيداً لتلك النتيجة تم حساب الداللة العملية للنتائج من خالل تطبيق مقياس مربع إيتاء 
(2η الذي يستخدم لتحديد درجة أهمية النتيجة التي ثبت وجودها إحصائياً، وجاءت النتائج )

 كالتالي:
اب أثر استخدام استراتيجية التلعيب اإللكترونية ( قيمة معامل مربع إيتا لحس١3جدول )

 في اختبار تحصيل طرح الكسور العتيادية لدى طالب المرحلة البتدائية

 قوة التأثير مربع إيتا 2 )ت( )ت( القياس

االختبار التحصيل المرتبط 
بعمليات طرح الكسور 

 االعتيادية
 كبيرة 0.80 66.68 8.17

 
( وهو حجم تأثير مرتفع ،حيث اشار )كوهين 80,0نتيجة )( كانت ال 2ηوبحساب قيمة )

1977/Cohen, J. 1977( أنه اذا بلغ معامل ايتا أكبر من )يعد تأثير كبير، وهذا ,15 ).
( % 80يشير إلى تأثير المعالجة التجريبية كمتغير مستقل على المتغير التابع وهذا يعني أن )

تبار تحصيل طرح الكسور االعتيادية لدى المجموعة من التباين الكلي في التطبيق البعدي في اخ
التجريبية في التطبيق البعدي ترجع إلى استخدام استراتيجية التلعيب اإللكترونية، وهذا يدل على 
استخدام استراتيجية التلعيب اإللكترونية لديها دور وأثر كبير في تنمية اختبار التحصيل في 

 رحلة االبتدائية.طرح الكسور االعتيادية لدى طالب الم
 

ما أثر استخدام استراتيجية التلعيب اإللكترونية في تنمية التحصيل الدراسي السؤال الثالث :
 في ضرب الكسور العتيادية لدى طالب المرحلة البتدائية؟
 لإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية:

( أو أقل بدين متوسدط درجدات 0.05وى ): ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مست الفرضية الولى
طلبددة المجموعددة التجريبيددة والضددابطة فددي التطبيددق البعدددي الختبددار تحصدديل ضددرب الكسددور 

 االعتيادية.
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات 

موعة المعيارية، وقيمة )ت( لدرجات اختبار تحصيل ضرب الكسور االعتيادية في المج
 التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي، وجاءت النتائج كالتالي :

( اختبار" ت " لتوضيح دللة الفروق بين متوسطات درجات اختبار تحصيل ضرب ١4جدول )
 الكسور العتيادية في التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية والضابطة

 العدد المجموعة القياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 لمعياريا

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

القرار 
 االحصائي

اختبار تحصيل 
ضرب الكسور 
 االعتيادية

 2.54 6.28 18 الضابطة
2.51 0.02 

توجد داللة 
 1.22 7.94 18 التجريبية احصائية

 :( اآلتي14يتضح من الجدول)
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بلغ متوسط درجات اختبار تحصيل ضرب الكسور االعتيادية لدى طالب المجموعة 
(، في حين كان متوسط درجات طالب المجموعة 10من  7.94لتجريبية في التطبيق البعدي )ا

 ( .  10من  6.28الضابطة في التطبيق البعدي )
بين متوسطي درجات الطالب في  0.01هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

بعدي في المجموعة التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية والضابطة، وذلك لصالح التطبيق ال
(  وهي أكبر بكثير من قيمتها الجدولية وان 2.51التجريبية حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة )

( ، األمر الذي يشير إلى أن هذه الفروق في 0.05( وهي أقل من )0.01مستوى الداللة )
جع اختبار تحصيل ضرب الكسور االعتيادية لدى المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي تر

إلى استخدام استراتيجية التلعيب اإللكترونية، وعليه يتم قبول الفرض  البديل " يوجد فرق دال 
( أو أقل بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية والضابطة 0.05إحصائيًا عند مستوى )

في التطبيق البعدي الختبار تحصيل ضرب الكسور االعتيادية لصالح طلبة المجموعة 
 .التجريبية

( أو أقل  بين متوسط 0.05الفرضية الثانية : ل يوجد فرق دال إحصائياا عند مستوى )
درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لختبار تحصيل ضرب الكسور 

  العتيادية.
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات 

ة )ت( لدرجات اختبار تحصيل ضرب الكسور االعتيادية في المجموعة المعيارية، وقيم
 التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي، وجاءت النتائج كالتالي :

(  اختبار" ت " للمجموعة الواحدة  لتوضيح دللة الفروق بين متوسطات درجات ١5جدول )
 والبعدي للمجموعة التجريبية اختبار تحصيل ضرب الكسور العتيادية في التطبيقين القبلي 

 العدد التطبيق القياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

القرار 
 االحصائي

اختبار تحصيل 
ضرب الكسور 
 االعتيادية

القبلي في 
المجموعة 
 التجريبية

18 2.42 1.36 

12.80 0.00 
توجد 
داللة 
 احصائية

البعدي في 
المجموعة 
 يةالتجريب

18 7.94 1.22 

 :( اآلتي15يتضح من الجدول)
بلغ متوسط درجات اختبار تحصيل ضرب الكسور االعتيادية لدى طالب المجموعة 

(، في حين كان متوسط درجات التطبيق القبلي 10من  7.94التجريبية في التطبيق البعدي )
 ( .  10من   2.42لطالب المجموعة التجريبية )

بين متوسطي درجات الطالب في  0.01لة إحصائية عند مستوى هناك فروق ذات دال 
التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ، وذلك لصالح التطبيق البعدي حيث بلغت قيمة 

( 0.01(  وهي أكبر بكثير من قيمتها الجدولية وان مستوى الداللة )12.80)ت( المحسوبة )
ى أن هذه الفروق في اختبار تحصيل ضرب ( ، األمر الذي يشير إل0.05وهي أقل من )

الكسور االعتيادية لدى المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي ترجع إلى استخدام استراتيجية 
التلعيب اإللكترونية، وعليه يتم قبول الفرض البديل " يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى 

يبية في التطبيقين القبلي والبعدي ( أو أقل  بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجر0.05)
 الختبار تحصيل ضرب الكسور االعتيادية لصالح التطبيق البعدي"
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وتأكيداً لتلك النتيجة تم حساب الداللة العملية للنتائج من خالل تطبيق مقياس مربع إيتاء 
(2ηالذي يستخدم لتحديد درجة أهمية النتيجة التي ثبت وجودها إحصائياً، وجاءت النتا ) ئج

 كالتالي :
( قيمة معامل مربع إيتا لحساب أثر استخدام استراتيجية التلعيب اإللكترونية في ١6جدول )

 تنمية تحصيل ضرب الكسور العتيادية لدى طالب المرحلة البتدائية

 قوة التأثير مربع إيتا 2 )ت( )ت( القياس

اختبار تحصيل ضرب 
 الكسور االعتيادية

12.80 
163.84 0.91 

 كبيرة

 
شار )كوهين أو حجم تأثير مرتفع ،حيث ( وه91,0( كانت النتيجة ) 2ηوبحساب قيمة )

1977/Cohen, J. 1977( أنه اذا بلغ معامل ايتا أكبر من )يعد تأثير كبير، وهذا ,15 ).
( % 91يشير إلى تأثير المعالجة التجريبية كمتغير مستقل على المتغير التابع وهذا يعني أن )

لكلي في التطبيق البعدي في اختبار تحصيل ضرب الكسور االعتيادية لدى من التباين ا
المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي ترجع إلى استخدام استراتيجية التلعيب اإللكترونية، 
وهذا يدل على استخدام استراتيجية التلعيب اإللكترونية لديها دور وأثر كبير في تنمية تحصيل 

 دية لدى طالب المرحلة االبتدائية.ضرب الكسور االعتيا
السؤال الرابع :ما أثر استخدام استراتيجية التلعيب اإللكترونية في تنمية التحصيل الدراسي 

 لدى طالب المرحلة البتدائية؟
 لإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية: 

أو أقدل بدين متوسدط  (0.05ولى : ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مسدتوى )الفرضية األ
درجات طلبة المجموعدة التجريبيدة والضدابطة فدي التطبيدق البعددي الختبدار تحصديل قسدمة 

 الكسور االعتيادية.
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 

تجريبية والضابطة وقيمة )ت( لدرجات اختبار تحصيل قسمة الكسور االعتيادية في المجموعة ال
 في التطبيق البعدي ، وجاءت النتائج كالتالي:

( اختبار" ت " لتوضيح دللة الفروق بين متوسطات درجات اختبار تحصيل قسمة ١7جدول )
 الكسور العتيادية في التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية والضابطة

 العدد المجموعة القياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 يالمعيار

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

القرار 
 االحصائي

اختبار تحصيل 
قسمة الكسور 
 االعتيادية

 2.60 5.22 18 الضابطة
4.10 0.00 

توجد 
داللة 
 احصائية

 1.42 8.08 18 التجريبية

 
 :( اآلتي17) يتضح من الجدول

بلغ متوسط درجات اختبار تحصيل قسمة الكسور االعتيادية لدى طالب المجموعة 
(، في حين كان متوسط درجات طالب المجموعة 10من   8.08جريبية في التطبيق البعدي )الت

 ( .  10من   5.22الضابطة في التطبيق البعدي )
بين متوسطي درجات الطالب في  0.01هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

لبعدي في المجموعة التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية والضابطة ، وذلك لصالح التطبيق ا
(  وهي أكبر بكثير من قيمتها الجدولية وان 4.10التجريبية حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة )

( ، األمر الذي يشير إلى أن هذه الفروق في 0.05( وهي أقل من )0.01مستوى الداللة )
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ترجع إلى اختبار تحصيل قسمة الكسور االعتيادية لدى المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي 
استخدام استراتيجية التلعيب اإللكترونية، وعليه يتم قبول الفرض  البديل " يوجد فرق دال 

( أو أقل بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية والضابطة 0.05إحصائيًا عند مستوى )
 بية.في التطبيق البعدي الختبار تحصيل قسمة الكسور االعتيادية لصالح طلبة المجموعة التجري

( أو أقل  بين متوسط 0.05الفرضية الثانية : ل يوجد فرق دال إحصائياا عند مستوى ) 
درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لختبار تحصيل قسمة الكسور 

 العتيادية. 
 وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية،
وقيمة )ت( لدرجات اختبار تحصيل قسمة الكسور االعتيادية في المجموعة التجريبية والضابطة 

 في التطبيق البعدي ، وجاءت النتائج كالتالي:
( اختبار" ت " للمجموعة الواحدة  لتوضيح دللة الفروق بين متوسطات درجات ١8جدول )

 لقبلي والبعدي للمجموعة التجريبيةاختبار تحصيل قسمة الكسور العتيادية في التطبيقين ا

 العدد التطبيق القياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

القرار 
 االحصائي

اختبار 
تحصيل 
قسمة 
الكسور 
 االعتيادية

القبلي في 
المجموعة 
 التجريبية

18 1.36 1.63 

13.23 0.00 
توجد داللة 
البعدي في  احصائية

المجموعة 
 لتجريبيةا

18 8.08 1.42 

 
 :( اآلتي18) يتضح من الجدول 

بلغ متوسط درجات اختبار تحصيل قسمة الكسور االعتيادية لدى طالب المجموعة 
(، في حين كان متوسط درجات التطبيق القبلي 10من  8.08التجريبية في التطبيق البعدي )
 ( .  10من   1.36لطالب المجموعة التجريبية )

بين متوسط درجات الطالب في  0.01ق ذات داللة إحصائية عند مستوى هناك فرو
التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ، وذلك لصالح التطبيق البعدي حيث بلغت قيمة 

( 0.01(  وهي أكبر بكثير من قيمتها الجدولية وان مستوى الداللة )13.23)ت( المحسوبة )
يشير إلى أن هذه الفروق في اختبار تحصيل قسمة الكسور  ( ، األمر الذي0.05وهي أقل من )

االعتيادية لدى المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي ترجع إلى استخدام استراتيجية التلعيب 
( أو 0.05اإللكترونية، وعليه يتم قبول الفرض البديل " يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى )

وعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار أقل  بين متوسط درجات طلبة المجم
 تحصيل قسمة الكسور االعتيادية لصالح التطبيق البعدي".

وتأكيداً لتلك النتيجة تم حساب الداللة العملية للنتائج من خالل تطبيق مقياس مربع إيتاء 
(2η ،ًالذي يستخدم لتحديد درجة أهمية النتيجة التي ثبت وجودها إحصائيا ) وجاءت النتائج

 :كالتالي
أثر استخدام استراتيجية التلعيب اإللكترونية في ( قيمة معامل مربع إيتا لحساب ١9جدول )

 اختيار تحصيل قسمة الكسور العتيادية لدى طالب المرحلة البتدائية

 قوة التأثير مربع إيتا 2 )ت( )ت( القياس

االختبار التحصيل قسمة 
 الكسور االعتيادية

13.23 
174.97 0.91 

 كبيرة
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( وهو حجم تأثير مرتفع ،حيث اشار )كوهين 91,0( كانت النتيجة ) 2ηوبحساب قيمة )
1977/Cohen, J. 1977( أنه اذا بلغ معامل ايتا أكبر من )وهذا اكبير ه.( يعد تأثير,15 ،

( % 91)يشير إلى تأثير المعالجة التجريبية كمتغير مستقل على المتغير التابع وهذا يعني أن 
من التباين الكلي في التطبيق البعدي في اختبار تحصيل قسمة الكسور االعتيادية لدى المجموعة 
التجريبية في التطبيق البعدي ترجع إلى استخدام استراتيجية التلعيب اإللكترونية، وهذا يدل على 

ل قسمة الكسور استخدام استراتيجية التلعيب اإللكترونية لديها دور وأثر كبير في تنمية تحصي
 االعتيادية لدى طالب المرحلة االبتدائية.

 مناقشة نتائج وتفسيرها:

ً ذات داللة إحصائية في متوسط درجات الطالب من  يتبين مما سبق أن هناك فروقا
المجموعة التجريبية والضابطة في تنمية االختيار التحصيلي على الكسور االعتيادية بمادة 

بتدائي في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية، كما أثبت الرياضيات للصف السادس اال
البحث أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية في متوسط درجات الطالب من العينة التجريبية في 
تنمية التحصيلي الدراسي على الكسور االعتيادية بمادة الرياضيات للصف السادس االبتدائي في 

استخدام الح التطبيق البعدي، كما أوضحت نتائج الدراسة أن التطبيق القبلي والبعدي لص
لها درجة فاعلية كبيرة في تنمية التحصيل الدراسي على الكسور استراتيجية التلعيب اإللكترونية 

، وهو ما يوضح أهمية استراتيجية بمادة الرياضيات لطالب الصف السادس االبتدائياالعتيادية  
ية تحصيل  جمع وطرح وضرب وقسمة الكسور االعتيادية  لدى التلعيب اإللكترونية في تنم

طالب الصف السادس االبتدائي، ودورها اإليجابي في زيادة رغبة الطالب نحو تعلم مادة 
الرياضيات، ويفسر الباحث تلك النتيجة بأن استخدام استراتيجية التلعيب اإللكترونية يساعد على 

تهم، حيث تستخدم في هذه األلعاب مؤثرات سمعية التعلم الذاتي وفق رغبة الطالب وقدرا
وبصرية، مما يجعل التعلم من خاللها أطول أثراً، كما تؤدي استراتيجية التلعيب اإللكترونية في 
تنمية التحصيلي الدراسي لدى الطالب ألن اللعب ميل فطري لدى المتعلم، وكذلك فهي من أكثر 

عمل على زيادة نموهم العقلي، نظراً ألنه ينسجم مع الوسائل التي تثير التفكير لدى الطالب وت
هدف اللعبة في خيال الطالب وقد تحاول أن يبتكر أفكاًرا جديدة في اللعب لتحقيق الهدف، 
باإلضافة إلى أن التلعيب يعطي مزيداً من الحرية: التعلم القائم على اللعب يعطي الطالب حوافز 

ط الحوافز للطالب، للتشجيع أو حذف هذه نقاط للسلوكيات لفهمهم للمفاهيم بينما التلعيب يضع نقا
غير المرغوبة، فيمكن أن تعطى هذه الحوافز في المشاركات أو اإليجابية، أو القيادة الجيدة، أو 
ما يراه المعلم نشاطاَ، التلعيب يجعل من المواد المملة مواد ممتعة: قد ال يفضل كل الطالب 

لعيب يعرض أسبابا للطالب يجعلهم يحضرون للفصل بإيجابية الرياضيات أو العلوم، ولكن الت
وبطاقة مرحة للتعلم، فعندما ال يحب الطالب مادة معينة فإن الفرح الذي يكون حاضراً أثناء 

 عملية التعلم ينعكس عليه حاضر إيجابيا.
ها وتتفق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات التي أثبتت فاعلية استراتيجية التعليب ومن

وتختلف مع دراسة كل  )   Su, Cheng, 2015؛ 2018، مسلم ،  2017دراسة )القحطاني,
 (.  Tzeun; Bryan; Balagtas,2015؛  Marcos; et al.,2014من ) 

 

 التوصيات والبحوث المقترحة
 أولا: التوصيات:

 في ضوء النتائج يوصي الباحث باآلتي:

مختلف المراحل التعليمية، بما فيها طالب استخدام استراتيجية التعليب اإللكترونية ل -
 الدراسات العليا.

تشجيع المعلمين على استخدام استراتيجية التلعيب اإللكترونية في تدريس الرياضيات  -
 وذلك لما له من أثر كبير في تحسين تحصيل الطالب.
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ج عقد دورات تدريبية للمشرفين التربويين ومعلمي الرياضيات في إعداد وتصميم البرام -
 التي تعتمد في استراتيجية التعليب.

 توفير كافة التقنيات الالزمة والبنية األساسية الالزمة لتبني استراتيجية التلعيب في التعليم. -

توظيف استراتيجية التلعيب اإللكترونية في تنمية مهارات اجتماعية، كمهارات حل  -
 المشكالت وإدارة الصراع، ومهارات التعاطف.

ام التقنيات الحديثة في تعليم الطالب في مراحل تعليمية مبكرة، حتى العمل على استخد -
يتمكن من التعامل مع هذه التقنيات ومسايرة التقدم الحالي في كافة المجاالت وخاصة في 

 مجال استراتيجيات التدريس الحديثة.

وخصائص وقدرات الطالب في  االهتمام بإنتاج ألعاب تعليمية تفاعلية تراعي احتياجات -
 .المرحلة االبتدائية

العمل على تحديد المعوقات التي تواجه استخدام استراتيجية التلعيب ووضع الحلول  -
 .المناسبة لها

ا: البحوث المقترحة:  ثانيا
 في ضوء نتائج الدراسة يقترح الباحث إجراء الموضوعات البحثية التالية:

رونية  في تنمية بعض  إجراء دراسة عن فاعلية استخدام استراتيجية التلعيب اإللكت -
 المهارات لدى مراحل دراسية أخرى.

إجراء دراسات عن أثر استخدام استراتيجية التلعيب عبر األجهزة األخرى في تنمية  -
 مهارات انتاج االختبارات اإللكترونية لدى معلمي المرحلة االبتدائية.

في تنمية التحصيل  إجراء دراسة تبين فاعلية استخدام استراتيجية التلعيب اإللكترونية -
 الدراسي لدى طالب المرحلة االبتدائية.

إجراء دراسات عن فاعلية استخدام استراتيجية التلعيب اإللكترونية في تنمية االتجاهات  -
 نحو تعلم مادة الرياضيات للمرحلة االبتدائية.

مية إجراء دراسات عن فاعلية استخدام استراتيجية التلعيب عبر األجهزة  اللوحية في تن -
 المهارات العلمية األخرى، مثل بقاء أثر التعلم.
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يف متثيل املعادالت من الدرجة الثانية وحلها بيانياً لطالبات الصف   GeoGebra أثر استخدام اجليوجَبا
   الثالث متوسط

                                                      بنت سليمان النملة أ.تغريد   بنت سليمان القرزعيأ.أمل 
 سليمان احلريب بنت أ.مليكة  عبداجلبار األمحدنت بأ. هتاين 

 تعليم الرايض  
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في تمثيل المعادلت من الدرجة الثانية   GeoGebraأثر استخدام الجيوجبرا 
 وحلها بيانيًّا لطالبات الصف الثالث متوسط

 
  سليمان النملة بنت أ.تغريد     سليمان القرزعيبنت  أ.أمل 

 سليمان الحربي بنت أ.مليكة      عبدالجبار األحمدبنت أ. تهاني  
 تعليم الرياض

 

 المستخلص
في تعليم الرياضيات   GeoGebraالبحث إلى توظيف البرنامج الحاسوبي جيوجبرا هدف

وتعلمها؛ وذلك إلكساب طالبات الصف الثالث متوسط من ثالث مدارس حكومية في مكتب 
التعليم بالبديعة التابع إلدارة تعليم الرياض مهارات تمثيل المعادالت من الدرجة الثانية وحلها 

طالبة( قبل  82لتصميم شبه التجريبي للمقارنة بين التحصيل العلمي للطالبات ). استُخدم ابياني ا
استخدام الجيوجبرا وبعده، وذلك بعد إتمام تدريس المقرر. وأشارت نتائج البحث إلى وجود 

( بين متوسطي درجات الطالبات في 0,05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
لبعدي في حل المعادالت من الدرجة الثانية بياني ا في الحاالت الثالث: )يوجد االختبارين القبلي وا

حالن حقيقيان، يوجد حل حقيقي وحيد، ال توجد حلول حقيقية( لصالح االختبار البعدي باستخدام 

( في تمثيل 0,05الجيوجبرا. بينما لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
دالت من الدرجة الثانية باستخدام الجيوجبرا؛ ويعزو ذلك إلى كثرة المفاهيم التي تتناولها المعا

الطالبة لتمثيل المعادلة، والتي تتطلب زمنًا أكثر في ترميم المعرفة السابقة وربطها بالمعرفة 
الجديدة. بشكل عام أغلب الطالبات أظهْرن في االختبار البعدي مقدرتهن على ربط الرموز 

لجبرية بالهندسة، واستيعاب الحل البياني للمعادلة من الدرجة الثانية؛ األمر الذي سيفسح المجال ا
مستقباًل إلجراِء بحوث مشابهة في مجاالت الرياضيات المختلفة وفروعها، وتطويِر مناهج 
 الرياضيات، وتدريِب المعلمين والطالب على توظيف الجيوجبرا في تعليم الرياضيات وتعلمها. 

 
تمثيل المعادالت، حل المعادالت، المعادالت من الدرجة الثانية،  الكلمات المفتاحية:

   الجيوجبرا
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The impact of using GeoGebra on representing and solving 

quadratic equations graphically for third-grade female 
students of middle schools at the education office of Badieaa 

Amal Sulaiman Alqarzaee               Taghreed Suleiman  Al Namlah                      
Tahani Abdaljabar Alahmad                 Mulaykah sulayman  AlHaribi 

Education of Riyadh 
 

Abstract:The research aims to apply “GeoGebra” in teaching and learning 

mathematics so that female students of third-grade middle level, from three 
governmental schools at the education office in Badieaa under Riyadh 
education department, acquire the skills of solving and representing quadratic 
equations graphically. Therefore, quasi-experimental model was used to 
compare academic achievement of female students before and after using 
GeoGebra; after the completion of the course. The results have demonstrated 
differences of statistical indications at the level (0.05≥) among the average 
scores of female students in the pre and post exams in solving quadratic 
equations graphically in each of the three categories (two real solutions- one 
real solution- no real solutions) and the difference was for the sake of the 
exam after using GeoGebra while there were no differences of statistical 
indications at the level (0.05≥) in representing quadratic equation using 
GeoGebra and this is because the number of concepts that the students deal 
with to represent the equation which requires more time in restoring the 
previous knowledge and connecting it with the new knowledge. In General, 
most students demonstrated, in the after-exam, their ability to connect 
algebraic symbols with geometry and to grasp the graphical solution of 
quadratic equations which will make a way in the future for conducting similar 
research in different branches of mathematics, for developing mathematics 
curricula and for training teachers and students to employ GeoGebra in 
teaching and learning Mathematics. 
Keywords:Representing an Equation – Solving Equations – Quadratic 
Equation– GeoGebra          
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  المقدمة
يُعدُّ حل المعادالت وتمثيلها بياني ا، من أبرز مفردات مقررات الرياضيات في المرحلة 
المتوسطة ضمن سالسل ماكجروهيل العالمية، المعتمد تدريسها في المملكة العربية السعودية 

لمعرفة هـ وحتى الوقت الراهن. وتتعدد طرق حل المعادالت وعليها ترتكز ا1430منذ عام 
الرياضية التي سيدرسها الطالب في السنوات الالحقة، أما التمثيل البياني للمعادالت فهي مهارة 
تتطلب مستويات معرفية عالية، وترتبط ارتباًطا وثيقًا بحل المعادالت في الصورة الجبرية. فإذا 

ك سيؤثر سلبًا في لم تُراَع البنية الرياضية السليمة للمعادالت ومعالجة تلك الفجوات؛ فإن ذل
اكتساِب الطالب للمعارف الجديدة وثقتِِه بنفسه في تعلم الرياضيات الحقًا )الراجح ونياز، 

(. من جهة أخرى، كشفت عدد كبير من الدراسات عن وجود ضعف نوعي في استيعاب 2013
( االتجاهات المتغيرة في البحوث والدراسات في 2006) Kieranالمعادالت، فقد استعرض 

، وتناول ثالثة مواضيع رئيسة، وهي: التحول من األعداد 2006إلى  1977م الجبر منذ عام عل
إلى المتغيرات، ومفهوم المتغير، ومهارة حل المعادالت؛ حيث نالت هذه المواضيع الثالثة 
اهتمام الباحثين ألكثر من أربعين عاًما. أما استخدام التقنية والحاجة إلى وجود تمثيالت متعددة 

 ،Kieran هرت مع بدايات التسعينيات في القرن الماضي وامتدت إلى وقتنا الحاضر )فظ
2006 .) 
 

من خالل المتابعة الميدانية في تدريس المعادالت للصف الثالث متوسط واالستماع إلى آراء 
المعلمين والطالب؛ اتضح وجود ضعف في مستوى التحصيل العلمي عند الطالب في تمثيل 

الدرجة الثانية وحلها؛ حيث أظهرت االستبانة االستطالعية التي ُطبِ قت على المعادالت من 
تقريبًا من المعلمين والمعلمات يعتقدون بأن مستوى  %50معلًما ومعلمةً( أن ما نسبته  322)

التحصيل العلمي للطالب والطالبات ضعيٌف في تمثيِل المعادالت من الدرجة الثانية وحِل ها؛ حيث 
العينة االستطالعية أن الصعوبة تكمن في عدم قدرة أغلب الطالب على الربط من  %36حدد 

+ ب س + جـ = صفر ( بالتمثيل  2بين الصورة الرمزية العامة لمعادالت الدرجة الثانية ) أ س
منهم أن الصعوبة تنبثق من ضعف المعرفة السابقة لدى  %41البياني للمعادلة، في حين يرى 

د يستغرق المعلم وقتًا وجهًدا في رسم المنحنى في الصف ومن ثم الطالب والطالبات، وق
استخراج الحلول، ويحتاج الطالب في هاتين المهارتين إلى تدريب مكثف للوصول إلى 
مستويات تفكير عالية في التطبيق واالستدالل؛ وهنا أتت الحاجة إلى استخدام تمثيالت متعددة 

إلى استيعاب مفاهيمي قوي في حل المعادالت وتمثيلها؛  لمعادالت الدرجة الثانية؛ وذلك للوصول
األمر الذي فسح المجال أمام التقنية والبرامج التي تدمج بين الجبر والهندسة كالبرنامج 

 .Geogebraالحاسوبي جيوجبرا 
في ضوء ما سبق، يهدف هذا البحث إلى االستفادة من المزايا التي يقدمها الجيوجبرا؛ 

ى التحصيل الدراسي للطالبات، والتعرف على أثره في تمثيل المعادالت من لمعالجة تدني مستو
 الدرجة الثانية، وحلها بياني ا لطالبات الصف الثالث متوسط.  

 البحث مشكلة
يعاني غالبية الطالب في المرحلة المتوسطة من صعوبة في التمكن من المعرفة الجبرية 

جة المعادلة ازدادت الصعوبة في التعامل معها وتحديًدا في حل المعادالت، وكلما زادت در
(. ونظًرا لوجود عدد قليل من الدراسات 2002وإيجاد حلوٍل لها سواء جبري ا أو بياني ا )العويشق، 

التي شخصت الضعف لدى الطالب في استيعاب المعادالت من الدرجة الثانية جبري ا وبياني ا على 
 Gray & Thomas( وعلى مستوى دولي )2002ق، ؛ العويش1999مستوى محلي )الوكيل، 

(؛ 2006وآخرون،  Vaiyavutjamai؛  2005وآخرون،  Vaiyavutjamai؛  2001 ،
أتت الحاجة إلى اإلسهاِم في دفع عجلة النمو المعرفي في البحوث التي تتناول المعادالت من 

 ب. الدرجة الثانية، والبحِث عن أساليَب وطرٍق لمعالجة الضعف لدى الطال
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قد يعزى السبب في ضعف التحصيل العلمي للطالب في حل المعادالت من الدرجة الثانية 
إلى الطرق المتبعة في المدارس؛ حيث يغلب عليها التركيز على الرموِز الجبرية وعدٍد محدود 

 & Grayمن المعادالت، في حين أنها تغفل عن التمثيل البياني والربط بين الفرعين )
Thomas  ،2001  ؛Vaiyavutjamai ،أما من وجهة نظر المعلمين 2006، وآخرون .)-

؛ فيرى -معلًما ومعلمةً  322بناًء على نتائج االستبانة االستطالعية السابقة التي ُطبِ قت على 
( أن الوقت المستغرق في تمثيل المعادالت وحِل ها بيانيًا %37مجموعة من المعلمين والمعلمات )

المقترح في دليل المعلم؛ إذ إن الوقت المقترح في دليل المعلم حصتان ال يتطابق مع الزمن 
لتمثيل المعادلة من الدرجة الثانية وحصتان للحل البياني، بينما في الواقع يستغرق المعلم خمس 
حصص في تمثيل المعادلة ومثلها في الحل البياني، وتكون الحصيلة عدًدا محدوًدا من 

. وقد يفسر ذلك ما لمعادلة مهارةٌ تتطلب مستوى معرفي ا تطبيقي ا عالي االمعادالت؛ حيث إن تمثيل ا
( في اعتماد 2001وآخرون ) Gray( و2006وآخرون ) Vaiyavutjamaiأشار إليه 

المعلمين على صيغ محدودة في المعادالت من الدرجة الثانية؛ وقد يترتب على ذلك أمور عديدة، 
( من المعلمين في %35مهارتي التمثيل والحل؛ حيث أشار ) منها: عدم إقبال الطالب على تعلم

االستبانة االستطالعية إلى أن أبرز صعوبة في تدريس هاتين المهارتين هو عدم تفاعل الطالب 
 في أثناء الدرس، والذي قد يولد ضعفًا في التحصيل العلمي. 

 
ي حل ( أخطاء الطالب ف2002( والعويشق )1999من جهة أخرى، درس الوكيل )

ا في التحصيل العلمي للطالب، وأوصيا  المعادالت من الدرجة الثانية؛ فوجدا ضعفًا عام 
بضرورة البحث عن وسائل وطرق لتحسين التحصيل العلمي للطالب في حل المعادالت من 

ا في 2006وآخرون ) Vaiyavutjamaiالدرجة الثانية. أما  ( فقد أشاروا إلى أن هناك ُشح 
تناولت الصعوبات في تعلم المعادالت من الدرجة الثانية مقارنةً بالدراسات الدراسات التي 

الكثيرة التي تناولت المفاهيم الجبرية والمعادالت من الدرجة األولى، وأوصى فريق البحث 
بأهمية أن يدرس الباحثون والمهتمون بتدريِس الرياضياِت األسباَب التي أدت إلى الضعف العام 

دالت من الدرجة الثانية والوقوف عليها، واقتراح وسائل وطرق تدعم في استيعاب المعا
 المستوى العلمي للطالب. 

 
أما من حيث الوسائل والطرق التي يستخدمها المعلمون عادةً فغالبًا ما تعتمد على األدوات 

ُس، الهندسية اليدوية التي تستغرق وقَت المعلمين وجهدهم، في مقابل عدد المعادالت التي تُدرَّ 
( من المعلمين في العينة االستطالعية أن السبب في %21صيغ. ويرى ) 5- 3والتي ال تتجاوز 

صعوبة تدريس هذه المهارات هو عدم توافر وسائل معينة على التمثيل البياني، وتحديد القيم 
من المعلمين  %93( في دراسته إلى أن 2017على المستوى اإلحداثي. وقد أشار مرسال )

م معرفة ببرمجيات تساعد المعلم والطالب على التمثيل الهندسي، ومدى أثرها اإليجابي ليس لديه
في رفع مستوى التحصيل العلمي للطالب. وحيث إن استخدام التقنية في تدريس الرياضيات أحد 

(؛ فأتت الحاجة إلى البحث عن أنظمة حاسوبية 2000) NCTMأهم المبادئ التي دعت إليها 
 والهندسة، وتدعم تعليم المعادالت وتعلمها من الدرجة الثانية.  تربط بين الجبر 

 
يعد الجيوجبرا نظاًما حاسوبي ا مجاني ا "مفتوح المصدر"، وتفاعلي ا متعدد الخواص، يربط فيه 

(. ويتمتع Diković, 2009األشكال والمنحنيات بالجبر، ويعد ذلك من أبرز ميزات النظام )
إعداد أوراق عمل تفاعلية قابلة للتثبيت على أي جهاز حاسوبي أو الجيوجبرا أيًضا بخاصية 

(؛ وسيساعد ذلك في عملية تطبيق البحث، وتخطي 2012نظام تشغيل )بياعه وآخرون، 
 الصعوبات التي يواجهها المعلمون في تدريس حل المعادالت من الدرجة الثانية بياني ا.
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   البحث أسئلة

صيل العلمي للطالبات في تمثيل المعادالت من الدرجة الثانية وإليجاد حل لمشكلة ضعف التح
 التساؤل الرئيس اآلتي: وحلها بياني ا باستخدام الجيوجبرا؛ يتوجب علينا اإلجابة عن

ما أثر استخدام الجيوجبرا في تمثيل معادالت الدرجة الثانية وحلها بياني ا لطالبات الصف 
 البات؟ الثالث متوسط في التحصيل العلمي للط

 اآلتية:  األسئلةويتفرع منه 
ما أثر استخدام الجيوجبرا في تمثيل المعادالت من الدرجة الثانية بياني ا في  -1

 التحصيل العلمي للطالبات في الصف الثالث متوسط؟
ما أثر استخدام الجيوجبرا في حل المعادالت من الدرجة الثانية بياني ا عندما  -2

 في التحصيل العلمي للطالبات في الصف الثالث متوسط؟يوجد حالن حقيقيان مختلفان 
ما أثر استخدام الجيوجبرا في حل المعادالت من الدرجة الثانية بياني ا عندما  -3

 يوجد حل حقيقي وحيد في التحصيل العلمي للطالبات في الصف الثالث متوسط؟
ا عندما ال ما أثر استخدام الجيوجبرا في حل المعادالت من الدرجة الثانية بياني   -4

 يوجد هناك حلول حقيقية في التحصيل العلمي للطالبات في الصف الثالث متوسط؟

   البحث أهداف

رئيس إلى الكشف عن أثر استخدام الجيوجبرا في تمثيل المعادالت من  يهدف البحث بشكل
 الدرجة الثانية وحلها بياني ا في التحصيل العلمي للطالبات، وذلك من خالل قياس:

استخدام الجيوجبرا في تمثيل المعادالت من الدرجة الثانية في التحصيل أثر  -1
 العلمي للطالبات في الصف الثالث متوسط.

أثر استخدام الجيوجبرا في حل المعادالت من الدرجة الثانية بياني ا عندما يوجد  -2
 حالن حقيقيان مختلفان في التحصيل العلمي للطالبات في الصف الثالث متوسط.

تخدام الجيوجبرا في حل المعادالت من الدرجة الثانية بياني ا عندما يوجد أثر اس -3
 حل حقيقي وحيد في التحصيل العلمي للطالبات في الصف الثالث متوسط.

أثر استخدام الجيوجبرا في حل المعادالت من الدرجة الثانية بياني ا عندما ال  -4
 الثالث متوسط.يوجد حل حقيقي في التحصيل العلمي للطالبات في الصف 

   البحث أهمية

 فيما يأتي:  فتتضح أهمية البحثأما 

  إثراء الميدان التربوي المهتم بتعليم الرياضيات وتعلمها؛ وذلك لندرة وجود
 دراسات تتناول فيها المعادالت من الدرجة الثانية.

  الوقوف على العقبات والتحديات التي يواجهها المعلمون في تدريس المعادالت
 درجة الثانية. من ال

  تسليط الضوء على استخدام البرمجيات الحاسوبية بشكل عام في تعليم
 المعادالت من الدرجة الثانية وتعلمها.

  دراسة فاعلية الجيوجبرا التي قد تفيد في تدريس حل المعادالت من الدرجة
 الثانية بياني ا. 

  في حل المعادالت يمكن أن يفيد البحث الحالي في رفع المستوى العلمي للطالب
 من الدرجة الثانية بياني ا. 

   البحث فروض

 كاآلتي:  في ضوء ما سبق يمكن استنباط الفروض الصفرية في البحث

( بين متوسط تحصيل 0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -1

ختبار القبلي، ومتوسط الطالبات في تمثيل المعادالت من الدرجة الثانية بياني ا في اال
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تحصيل الطالبات في تمثيل المعادالت من الدرجة الثانية بياني ا في االختبار البعدي 
 باستخدام الجيوجبرا.

( بين متوسط تحصيل 0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -2

يوجد حالن حقيقيان في الطالبات في حل المعادالت من الدرجة الثانية بياني ا عندما 
االختبار القبلي، ومتوسط تحصيل الطالبات في حل المعادالت من الدرجة الثانية بياني ا 

 في االختبار البعدي باستخدام الجيوجبرا.

( بين متوسط تحصيل 0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -3

ثانية بياني ا عندما يوجد حل حقيقي وحيد في الطالبات في حل المعادالت من الدرجة ال
االختبار القبلي، ومتوسط تحصيل الطالبات في حل المعادالت من الدرجة الثانية بياني ا 

 في االختبار البعدي باستخدام الجيوجبرا.

( بين متوسط تحصيل 0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -4

المعادالت من الدرجة الثانية بياني ا عندما ال توجد حلول حقيقية في الطالبات في حل 
االختبار القبلي، ومتوسط تحصيل الطالبات في حل المعادالت من الدرجة الثانية بياني ا 

 في االختبار البعدي باستخدام الجيوجبرا.

 البحث حدود
ني ا، وهما ضمن موضوعات تمثيل الدوال من الدرجة الثانية وحلها بيا الحدود الموضوعية:

 مقرر الصف الثالث متوسط في الفصل الدراسي الثاني.
 هـ.1440-1439الفصل الثاني من العام الدراسي  الحدود الزمانية:
ُطبِ ق البحث على ثالث مدارس من الصف الثالث متوسط التابعة لمكتب  الحدود المكانية:

 التعليم في البديعة بمدينة الرياض

   حثالب مصطلحات

 هي معادلة بمتغير واحد تكتب بالصورة القياسية:  المعادلة من الدرجة الثانية:
ألعلى أو صفر، ويمثلها بياني ا قطع مكافئ تكون فتحته إما ل≠، أ0+ ب س + جـ =  2أس

 لألسفل. 
( بأنها: "برمجية إلكترونية تعليمية 2017يعرفها مرسال ): GeoGebraجيوجبرا ال

؛ تشكل بيئة NCTMفي ضوء معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات للرياضيات مصممة 
ألنها  CASتعليمية تفاعلية وتصويرية للطالب، ويمكن تصنيفها ضمن أنظمة الجبر المحوسبة 

 DGSتتضمن معالجات جبرية وتصويرية للمعادالت واإلحداثيات، وأنظمة الهندسة التفاعلية 
(. ويعرفها بياعه 9دسية واألشكال ثنائية وثالثية البعد" )ص ألنها تتضمن معالجة المفاهيم الهن

 18حتى  10( بأنها "برنامج تفاعلي يهدف إلى مساعدة الطالب من عمر 2012وآخرون )
ومعلميهم في صف الرياضيات، وُوِس ع البرنامج الحقًا للمرحلة الجامعية، ويمتاز بإمكانية الدمج 

 (. 3" )ص لمرئي والرمزي بين الموضوعينبين الهندسة والجبر من خالل الربط ا

برنامج قائم على نظام حاسوبي يجمع بين الجبر  ويعرفها فريق البحث إجرائيًّا بأنها:
والهندسة، ويساعد على تعليم الرياضيات وتعلمها، من المرحلة االبتدائية وحتى الجامعة، ويتمتع 

إدراج الصورة الرمزية للمعادلة في النافذة النظام بمزايا كثيرة، منها: تمثيل المنحنيات من خالل 
 الجبرية، وتُمثَُّل مباشرة إلى منحنى بياني في النافذة الهندسية.

 

  النظري اإلطار
عكف الباحثون والمهتمون بتدريس علم الجبر قرابةَ األربعين عاًما على دراسة األسباب 

( أن 1993) Williams( و1993) Tuskaوالمعوقات في تعليم الجبر وتعلمه؛ فقد وجد 
 Kieranفهم خاطئ لمجال الدالة، في حين أن  هناك مجموعة من الطالب يعانون من 

( درسوا األخطاء الشائعة في مفهوم 2004) Dreyfusو Hochو (1994( وأحمد )1979)
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إشارة المساواة المتضمنة في المعادلة والتي كانت متكررة في إجابات الطالب. أما مفهوم 
ان في الغالب ال تخلو دراسة من بحث لهذا المفهوم وتحديد المعوقات واألسباب التي المتغير فك

 أدت إلى الفهم الخاطئ للمتغير، وعدم قدرة الطالب على التعامل معه في المعادالت الجبرية )
Kieran ،2006 ،وعلى الرغم من 2013؛ الراجح، نياز، 1425؛ الصبحي، 1994؛ أحمد .)

ة في تعليم الجبر وتعلمه خالل السنوات األربعين الماضية؛ فإنها تتجه في كثرة البحوث المقدم
الغالب إلى التركيز على المعادالت الخطية، ولم يرد سوى عدد متواضع من البحوث التي 

(، وكانت أغلبها 2006وآخرون ،  Vaiyavutjamaiتناولت المعادالت من الدرجة الثانية )
ئعة لدى الطالب في استيعاب الدوال من الدرجة الثانية تشخيصية تركز على األخطاء الشا

 بدون التطرق ألساليب المعالجة.  وتمثيلها
 61( في مستوى المعرفة لطالب الصف الثالث متوسط، والبالغ عددهم 1999بحث الوكيل )

ب، طالبًا، بعد دراسة المعادالت من الدرجة الثانية؛ فوجد ضعفًا نوعي ا ملحوًظا في نتائج الطال
وكانت أبرزها صعوبة الربط بين الصورة الجبرية للمعادلة بالتمثيل البياني لها. وقد أشار 

Gray ( و2001وآخرون )Vaiyavutjamai ( إلى أن أغلب الممارسات 2006) وآخرون
التدريسية في حل المعادالت من الدرجة الثانية وتمثيلها تركز على الجانب الجبري للمعادلة، 

ثيل الهندسي لها؛ مما يدل على أن ضعف االستيعاب للمعادلة من الدرجة الثانية وتغفل عن التم
 دلة من الدرجة الثانية وتعلمها. أشغلت بال المهتمين بتعليم المعا

 National Council of (NCTM)يؤكد المجلس الوطني األمريكي لمعلمي الرياضيات 
Teachers of Mathematics (2000على أهمية تفعيل ا ) لتقنية في دعم تعليم و تعلم

التقنية تلعب دوًرا فعااًل في معالجة المشكالت التي يواجهها الطالب في أثناء الرياضيات. إن 
(. Kieran  ،2006 تعلمهم الجبر، وقد القت رواًجا عالمي ا منذ تسعينيات القرن الماضي )

اسوبية واألنظمة الح Graphic Calculators (GC)تعد اآلالت البيانية و
من أشهر الوسائل التقنية التي نُوقِشت   Computer Algebra Systems (CAS)الجبرية

في عدد من البحوث. وقد أثبتت عدٌد من البحوث فاعلية األنظمة الحاسوبية الجبرية في رفع 
، Shteingoldو  Goldin؛  Stacey ،2011و Pierceالمستوى التحصيلي للطالب )

 .  )Blume، Dick ، Heid ، Zbiek   ،2007؛ 2001
كنظام  Geogebraعلى التأثير اإليجابي الذي يتركه برنامج أكدت عدد من الدراسات و

  Adams؛ 2017حاسوبي جبري على تعلم الطالب لتعميق الفهم )مرسال، 
(. وقد Reisa ،2010؛ Tarmizi  ،2010، وSaha ،Ayub؛  Muilenburg ،2012و

لى تأثير الجيوجبرا في دعم المفاهيم البنائية وحل ( ع2010) آخرونو Bayazitأكد 
المشكالت الجبرية المتعلقة بالدوال، وأهمية ذلك في إعداد الطالب معرفي ا ومهاري ا في فروع 
التفاضل والتكامل مستقباًل. كما أشاروا إلى إمكانية استخدام الجيوجبرا لعرض تمثيالت متعددة 

( فقد 2012هولة على المعلم والطالب. أما بياعه وآخرون )لمعادالت الدرجة الثانية بيسر وس
أكدوا على إمكانيات البرنامج وفوائده وبعض األنشطة التي يمكن تطبيقها في مواضيع 

وذلك لتعلم الرياضيات  الرياضيات، معززين دور الجيوجبرا في دعم الطلبة والمعلمين؛
 وتعليمها.

 البحث يةمنهج
نات بطريقة كمية، وذلك باستخدام البحوث شبه التجريبية في سعى البحث إلى دراسة البيا

كيفية تأثير الجيوجبرا في حل المعادالت من الدرجة الثانية بياني ا، والذي يتطلب التمثيل البياني 
ومن ثم استخراج الحل؛ وبالتالي ستمثل عملية استخدام الجيوجبرا المتغير المستقل، أما 

يكون المتغير التابع في البحث، وسيتعرض الطالبات الختبارين التحصيل العلمي للطالبات فس
 (، وستتم المقارنة بين نتائج الطالبات قبل المعالجة وبعدها )م(، كاآلتي: 2، س1قبلي وبعدي )س
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كالدراسة التي أجراها -تشير الدراسات التي تناولت المعادالت من الدرجة الثانية 

Vaiyavutjamai  ( 2005وآخرون)- ى أن أغلب الطالب يعانون من تدني التحصيل إل
العلمي في تحليل معادالت الدرجات الثانية وتمثيلها بياني ا على اختالف العينات التي اختيرت 
على مستوى العالم في البحث واختالف الطرق واألساليب المطبقة في معالجة ذلك الضعف؛ 

ضابطة والتجريبية ذات أهمية؛ إذ إن أغلب وبالتالي ال تعد عملية المقارنة بين المجموعتين ال
الطالبات في العينة لديهن مشكالت حقيقية في استيعاب الموضوع الذي ُحِد د في البحث، وذلك 
بعد عملية التدريس بالطريقة التقليدية، في حين يركز هذا البحث على الكشف عن أثر استخدام 

 ن ألهداف المقرر.لبات بعد دراستهالجيوجبرا في المستوى العلمي للطا
من جهة أخرى، لدينا ثالث مجموعات من الطالبات من مدارس مختلفة تعرضن ألسلوب  

وإجراء موحد من قبل ثالث معلمات، فإذا كانت هناك عوامل أخرى أثرت في المتغير المستقل؛ 
ات، فإنه باإلمكان التعرف عليه من خالل المقارنة بين المجموعات المتجانسة المختلفة للطالب

وبالتالي نكون قد استطعنا أن نضبط أحد أكثر العوامل الدخيلة على الدراسة، وهو أسلوب 
اختيار العينة غير العشوائي، والذي اختير بناًء على مبادرة المعلمات الراغبات في تطبيق 

 (. 2011الدراسة على العينة )أبو عالم، 

 وعينته: البحث مجتمع
صف الثالث متوسط في مدارس مكتب البديعة التابع إلدارة من طالبات ال البحثتكون مجتمع 

تعليم الرياض. وسبب اختيار تلك المرحلة هو وصول الطالبات إلى مرحلة التحليل الهندسي 
والجبري، كما تقترحها سالسل ماجروهيل المطبقة في المملكة العربية السعودية؛ حيث تبدأ 

لثاني متوسط، ومن ثم تتدرج إلى معادالت الدرجة الطالبة بتمثيل المعادالت الخطية من الصف ا
 (.2010الثانية في الصف الثالث متوسط، وهو موضوع الدراسة )شركة ماجروهيل، 

هو معرفة تأثير الجيوجبرا في مهارات طالبات الصف الثالث متوسط  البحثإن الهدف من 
ن شرًطا أن تكون المعلمة المشاركة في تمثيل الدوال من الدرجة الثانية وحلها بياني ا. وبالتالي كا

في الدراسة تدرس الصف الثالث متوسط. وقد ُطِرح هدف البحث على مجموعة من المعلمات، 
فبادر ثالث معلمات باالشتراك في تطبيق الدراسة. وحيث إن البحث يعتمد في جمع البيانات 

لبات الصف الثالث على أدوات كمية؛ فإنه كان من المناسب اختيار أكبر عدد ممكن من طا
متوسط، إال إن البحث يعتمد على تطبيق معلمة مبادرة للتجربة؛ وبالتالي ظهر تحيز العينة في 

طالبة( يمثلن خصائص  82اختيار المدارس التي ستطبق عليها التجربة. وقد ُطبِ ق البحث على )
 :(1المجتمع في ظروف طبيعية، وهن موزعات على ثالث مدارس كما في جدول )

 
 خصائص المجتمع(: ١جدول )

 عدد الطالبات المدارس

 35 المدرسة أ

 23 المدرسة ب

 24 المدرسة ج

 82 المجموع

 البحث: إجراءات
بدأت مراحل اإلعداد باالتفاق بين أعضاء الفريقين: المشارك في إعداد البحث، والمطبق 

واألدوات المستخدمة في  للبحث، وجاء االتفاق على خطة البحث بناًء على األدبيات السابقة،
البحث بعد اختبار صدقها وثباتها خالل فترة زمنية امتدت إلى شهرين من الفصل الثاني قبل 
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 6تطبيق المعالجة، وكان ذلك من خالل عقد ورشة من يومين فيها تدريب مباشر، ومن ثم 
لك لضبط ندوات علمية نفذت بشكل غير مباشر على الشبكة العنكبوتية مع فريقي العمل؛ وذ

المتغيرات الخارجية أو الدخيلة في أثناء مرحلة التطبيق. أما من حيث صدق االختبار المطبق 
(، فقد ُدِرس الصدق من خالل تحكيم المختصات بتدريس الرياضيات 1في البحث وثباته )مرفق 

ألفا من مشرفات الرياضيات ومعلماتها، ومن حيث ثبات االختبار ُحِسَب معامل الثبات كرونباخ 
(، وهي قيمة مرتفعة تدل على صالحية 0.75حيث بلغ ) SPSSمن خالل المعالج اإلحصائي 
 التطبيق الميداني لالختبار.

تضمن أهداف البحث ثالثة أهداف علمية، تندرج تحت حل المعادالت من الدرجة الثانية بياني ا، 
 وهي:

 حقيقيان.  حل المعادالت من الدرجة الثانية بياني ا عندما يوجد حالن 

  .حل المعادالت من الدرجة الثانية بياني ا عندما يوجد حلٌّ حقيقي وحيد 

  .حل المعادالت من الدرجة الثانية بياني ا عندما ال توجد حلول حقيقية 
إال إن هذه األهداف تتطلب هدفًا سابقًا، وهو تمثيل المعادلة؛ حيث تمر الطالبة بخمس 

(. وبناًء على االستبانة 2010بق )شركة ماجروهيل, خطوات حددها المقرر في درس سا
االستطالعية وخبرة المعلمات في تدريس الدرس؛ فإنه من الصعب تحقيق األهداف السابق 
ذكرها في ظل وجود مهارة عالية في التمثيل البياني، وبالتالي اتُِّفق على أن تُقاَس الطالبات في 

الت بياني ا، من خالل توفير تمثيل بياني جاهز في التمثيل البياني بشكل مستقل عن حل المعاد
 ختبارين القبلي والبعدي. اال

أشارت العديد من الدراسات إلى األثر الفعال للتقنية في التحصيل العلمي للطالب؛ وحيث إنه 
سيستخدم الجيوجبرا في هذا البحث لتمثيل معادالت الدرجة الثانية؛ فقد اتُِّفق على استخدام إحدى 

راق التفاعلية التي ُصِم مت لغرض الدراسة والمتوفرة على الرابط األو
https://www.geogebra.org/m/VEHGesaA  ( 1كما في الشكل :) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 90نية فيها استغرق تطبيق المعالجة حصتين خالل اليوم الدراسي، تراوحت المدة الزمو       
دقيقة، وذلك بعد االنتهاء من تدريس أهداف المقرر. وطبق الطالبات اختباًرا قبلي ا؛ لقياس أهداف 
البحث، وفي اليوم الذي يليه تمت المعالجة، واستلم الطالبات أوراق عمل ورقية فردية مساندة 

 بحث بعد تطبيق االختبار البعدي. (، وانتهت خطوات ال2)مرفق 
وآخرون  Gray( و1999الدراسات السابقة وتحديًدا تلك التي أثارها الوكيل ) بناًء على

(؛ فقد تنبأ فريق البحث بالفجوات في المعرفة 2006وآخرون ) Vaiyavutjamai( و2001)
السابقة لدى الطالبات، والتي قد تظهر في أثناء تطبيق البحث، كالعمليات على المتغيرات 

روجعت هذه المفاهيم مع الطالبات قبل تطبيق المعالجة؛ للحد من  ودالالتها الجبرية؛ وبالتالي
 (: 2تأثير الضعف في المعرفة السابقة، كما هو موضح في الجدول )

 الجيوجبرا ( : الورقة التفاعلية على١شكل )                   

 

https://www.geogebra.org/m/VEHGesaA
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 روجعت قبل البدء في تطبيق البحث (: المفاهيم السابقة التي2جدول )                
 س2س + س =  2=  1+1

 س5س = 3س + 2 5=  3+  2

 2س = س ×س 2(2= ) 2×2

 1س = ÷ س  1=2÷2

 س = صفر× صفر  = صفر 1×صفر 

 2س2=  2فإن أس 2َوإذا كان  أ=    2= س 2فإن أ س 1إذا كان أ = 

 + ب س + جـ   هي كثيرة حدود بمتغير واحد  2أس

 + ب س + جـ   هي معادلة من الدرجة الثانية بمتغير واحد 2ص = أس

 نضع ص = صفر+ ب س + جـ    2لحل المعادلة ص = أس

        
هناك عقبة أخرى تنبأ بها فريق البحث، وهي التعامل مع الرموز واألرقام باللغة اإلنجليزية، 
وتغير اتجاه كتابة المعادلة باللغتين العربية واإلنجليزية؛ إال إن الطالبات لم يواجهن صعوبة في 

( للتعبير عن قيم 1ما في الشكل )لوجود الشريط القابل للتحريك، كاالنتقال بين اللغتين؛ وذلك 
a,b,c   0 في المعادلة+bx+c=2ax ومن جهة أخرى، يرى .Pernsky (2006 أن )

التحول الرقمي في قطاع التعليم يسير بشكل متسارع، ويكتسب الطالب المهارات الرقمية 
مثل بدرجات عالية؛ األمر الذي ساعد الطالبات على استيعاب الجيوجبرا بسهولة، ولم تظهر 

 التحديات أثناء تطبيق المعالجة. هذه

 اإلحصائية: األساليب 
للمجموعة Wilcoxon Test ويلكوكسون  تم اختبار مدى صحة الفروض باستخدام اختبار

؛ وذلك ألن النتائج لم تتبع SPSS)الواحدة ذات القياس القبلي والبعدي، من خالل البرنامج )
 التوزيع الطبيعي.

 

 اوتفسيره البحث نتائج
ما أثر استخدام الجيوجبرا في تمثيل المعادلت لإلجابة عن السؤال الذي ينص على:  -أوالً 

 من الدرجة الثانية بيانيًّا في التحصيل العلمي للطالبات في الصف الثالث متوسط؟
 ( النتائج التي تم التوصل إليها: 3تم اختبار صحة الفرض الصفري األول، ويوضح الجدول )

رنة متوسط الرتب بين الختبارين القبلي والبعدي في تمثيل معادلت (: مقا3جدول )
 الثانية بيانيًّا الدرجة

 التطبيق
متوسط 

 الرتب
مجموع 

 الرتب
قيمة 

(Z) 
مستوى 

 الدللة
 القرار اإلحصائي

 القبلي
25.46 636.50 

1.33 0.18 

غير دالة عند مستوى 
(، وال توجد 0.05)

فروق بين االختبارين 
 عدي. القبلي والب

 البعدي
30.95 959.50 

 
(، أي إنه ال توجد 0,05(، وهو أكبر من )0,18( أن مستوى الداللة )3يتضح من الجدول )

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي االختبارين القبلي والبعدي؛ وبالتالي نقبل الفرض 

( بين متوسط تحصيل 0,05الصفري: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
الطالبات في تمثيل المعادالت من الدرجة الثانية بياني ا في االختبار القبلي، وتحصيل الطالبات في 

 تمثيل المعادالت من الدرجة الثانية بياني ا في االختبار البعدي باستخدام الجيوجبرا.
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وجبرا في حل المعادلت من ما أثر استخدام الجيلإلجابة عن السؤال الذي ينص على:  -ثانيًا
للطالبات في  الدرجة الثانية بيانيًّا عندما يوجد حالن حقيقيان مختلفان في التحصيل العلمي

 الصف الثالث متوسط؟
 ( النتائج التي تم التوصل إليها: 4تم اختبار صحة الفرض الصفري الثاني، ويوضح الجدول )

القبلي والبعدي في حل المعادلت من  (: مقارنة متوسط الرتب بين الختبارين4جدول )
 الثانية بيانيًّا عندما يوجد حالن حقيقيان الدرجة

 التطبيق
متوسط 

 الرتب
مجموع 

 الرتب
قيمة 

(Z) 
مستوى 

 الدللة
 القرار اإلحصائي

 30 6 القبلي
3.38 0.00 

وتوجد  0.01دالة عند 
فروق لصالح االختبار 

 246 14 البعدي البعدي

( 0,05(، وهو أصغر من القيمتين )00( أن مستوى الداللة )4ل )يتضح من الجدو
(؛ وبالتالي نرفض الفرض الصفري، ونقبل بالفرض البديل: توجد فروق ذات داللة 0,01و)

( بين متوسط تحصيل الطالبات في حل المعادالت من الدرجة 0,05إحصائية عند مستوى )
حقيقيان في االختبار القبلي، ومتوسط تحصيل الطالبات في حل  الثانية بياني ا عندما يوجد حالن

المعادالت من الدرجة الثانية بياني ا في االختبار البعدي باستخدام الجيوجبرا لصالح االختبار 
 البعدي. 
ما أثر استخدام الجيوجبرا في حل المعادلت من لإلجابة عن السؤال الذي ينص على:  -ثالثًا

يانيًّا عندما يوجد حل حقيقي وحيد في التحصيل العلمي للطالبات في الصف الدرجة الثانية ب
 الثالث متوسط؟

 ( النتائج التي تم التوصل إليها: 5تم اختبار صحة الفرض الصفري الثالث، ويوضح الجدول )
(: مقارنة متوسط الرتب بين الختبارين القبلي والبعدي في حل المعادلت من 5جدول )

 نيًّا عندما يوجد حل حقيقي وحيدة بياالدرجة الثاني

 التطبيق
متوسط 

 الرتب
مجموع 

 الرتب
قيمة 

(Z) 
مستوى 

 الدللة
 القرار اإلحصائي

 72 12 القبلي
2.29 0.02 

وتوجد  0.05دالة عند 
 204 12 البعدي فروق لصالح البعدي

(؛ وبالتالي 0,05(، وهو أصغر من القيمة )0.02( أن مستوى الداللة )5يتضح من الجدول )
نرفض الفرض الصفري، ونقبل بالفرض البديل: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

( بين متوسط تحصيل الطالبات في حل المعادالت من الدرجة الثانية بياني ا عندما يوجد 0,05)
دالت من الدرجة حل حقيقي وحيد في االختبار القبلي، ومتوسط تحصيل الطالبات في حل المعا
 الثانية بياني ا في االختبار البعدي باستخدام الجيوجبرا لصالح االختبار البعدي.

ما أثر استخدام الجيوجبرا في حل المعادلت  لإلجابة عن السؤال الذي ينص على: -رابعًا
ات في من الدرجة الثانية بيانيًّا عندما ل يوجد هناك حلول حقيقية في التحصيل العلمي للطالب

 الصف الثالث متوسط؟
 ( النتائج التي تم التوصل إليها: 6تم اختبار صحة الفرض الصفري الرابع، ويوضح الجدول )

(: مقارنة متوسط الرتب بين الختبارين القبلي والبعدي في حل المعادلت من 6جدول )
 نيًّا عندما ل توجد حلول حقيقيةالدرجة الثانية بيا

 التطبيق
متوسط 

 الرتب
مجموع 

 الرتب
قيمة 

(Z) 
مستوى 

 الدللة
 القرار اإلحصائي

 18 9 القبلي
3.15 0.00 

وتوجد  0.01دالة عند 
 135 9 البعدي فروق لصالح البعدي
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( 0,05(، وهو أصغر من القيمتين )00( أن مستوى الداللة )6يتضح من الجدول )

ل: توجد فروق ذات داللة (؛ وبالتالي نرفض الفرض الصفري، ونقبل بالفرض البدي0,01و)

( بين متوسط تحصيل الطالبات في حل المعادالت من الدرجة 0,05إحصائية عند مستوى )
الثانية بياني ا عندما يوجد حالن حقيقيان في االختبار القبلي، ومتوسط تحصيل الطالبات في حل 

باستخدام الجيوجبرا لصالح االختبار  المعادالت من الدرجة الثانية بياني ا في االختبار البعدي
 البعدي. 

 النتائج: مناقشة
اتفقت نتائج االختبار القبلي مع البحوث السابقة التي أكدت على وجود ضعف نوعي في 

؛ العويشق، 2013استيعاب معادالت الدرجة الثانية لدى طالب المرحلة المتوسطة )الراجح، 
(، 2006وآخرون،  Vaiyavutjamai ؛2001وآخرون،  Gray؛ 1999؛ الوكيل، 2002

( النسب المتدنية التي أظهرها االختبار القبلي مقارنةً بنتائج االختبار 2ويتضح من الشكل )
 البعدي: 
 

 
 (: المقارنة بين متوسطي درجات الختبارين القبلي والبعدي2الشكل )

  
إلجابات الصحيحة ، وكانت نسبة ا16من  4,5حيث بلغ المتوسط الحسابي لالختبار القبلي 

، ونسبة 6، وتعد نسبة متدنية. وكان المتوسط في االختبار البعدي %21قبل استخدام الجيوجبرا 
؛ حيث كان لمهارة تمثيل المعادالت تأثيٌر في المجموع العام.  %52اإلجابات الصحيحة 

إحصائية  ( لم تكن هناك فروق ذات داللة3وبالرجوع إلى بيانات النتيجة األولى في الجدول )
بين متوسطي االختبارين القبلي والبعدي في تمثيل المعادالت من الدرجة الثانية باستخدام 
الجيوجبرا، ويعزى ذلك ألسباب عدة، حصرها فريق البحث من خالل دراسة البحوث السابقة 

 ومطابقتها بواقع التطبيق. 
رة الطالب (، والذي كان يستهدف قد2001) Thomasو Grayفي البحث الذي طبقه 

عاًما في استيعاب خواص الدوال من الدرجة الثانية وتمثيلها البياني،  15-14ذوي األعمار 
وذلك باستخدام اآلالت البيانية؛ الحظ الباحثان ارتباك الطالب في الربط بين التمثيل البياني 

ة في المعادلة والمعادالت من الدرجة الثانية عندما يتغير عدد حدود المعادلة عن الحدود الثالث
، كما أن الطالب لم يظهروا التحسن العلمي المرغوب س= صفر2- 2سبالصورة القياسية مثل 

وفق أهداف البحث. وبالرجوع إلى إجابات الطالبات في االختبار البعدي اتضحت عشوائية 
اإلجابات؛ مما يدل على عدم وجود تصور واضح في الشكل العام للمعادلة من الدرجة الثانية 

( إلى أن الطالب يعانون من ضعف في المعرفة القبلية المناسبة 1999بياني ا. وأشار الوكيل )
لبناء المعرفة الخاصة بالمعادالت من الدرجة الثانية، وأوصى بوجود خرائط تدفق لجوانب 



 

  286 

 

المحتوى، وبحصر المعرفة التي يجب على الطالب في الصف الثالث متوسط امتالكها؛ تظهر 
 (: 3ة كما في الشكل )لنا الخريط

 

 

 

الدالة من الدرجة 

 الثانية بمتغير وحيد

كثيرة حدود 

من الدرجة 

 الثانية

 الرسم البياني

 الخوارزميات

المعادالت 

 التربيعية

 متغير

 عالقة بين مجموعتين

 د)س(=ص

 المجال

           المجال المقابلالمدى

 + ب س+ جـ2د)س(= أس

انتقال من الحساب 

 الى الجبر

 عبارات تتضمن أقواسا

 الحسابات

 التتابع المنطقي

 محور
 المجال

 المجال المقابل    المدى 

 حل المعادلة في س 

 في ص 

 حل المعادالت بين منحنيين 

 تقاطع

القطع 

 المكافيء

 منحنى

 له عدد ال نهائي من النقاط

 الرأس

 مفتوح

 قيمة عظمى 

 قيمة صغرى 

 محور التماثل  

 الجذور

 صعوبات في حل المعادالت التربيعية 

 عالمة المساواة

 خصائص المساواة

 تحقق من االجابة 

  قوانين المساواة 
(: خريطة معرفية توضح شبكة التصال في المعرفة المتعلقة بالدوال من الدرجة 3الشكل)

 الثانية
       

( كمية المعلومات الكبيرة التي يحتاج إليها الطالب في استيعاب المعادلة 3تتضح في الشكل )
ضح في تمثيل المعادلة من الدرجة الثانية. بالتالي لم يكن للجيوجبرا تأثير وامن الدرجة الثانية؛ و

فالنافذة الهندسية في الجيوجبرا مليئة بالمفاهيم التي تتطلب من الطالبات استيعابًا مفاهيمي ا عميقًا 
في مفهوم الدالة والنقاط في المستوى اإلحداثي، والتي تحتاج إليها لبناء مفاهيم المعادلة من 

تماثل، وفتحة القطع، والرأس، والمقطع الصادي، وهو األمر الدرجة الثانية كمعادلة محور ال
الذي اتفق عليه فريق البحث من البداية في تحديد هدف تمثيل معادلة الدرجة الثانية مستقاًل عن 
أهداف حل المعادلة؛ لما ورد في األدبيات السابقة واالستبانة االستطالعية ما يشير إلى وجود 

 Cobb( و2009وآخرون ) Barmbyيشير بقة لدى الطالبات. كما تحد ٍ كبير في المعرفة السا
(، وأثرها في رفع 3( إلى أهمية استخدام الخرائط البصرية كما في الشكل )1992وآخرون )

المستوى العلمي لدى الطالب. وقد يساعد استخدام مثل هذه المنظمات في أثناء تطبيق 
واستيعابها؛ للتمكن من حل المعادالت الجيوجبرا المعلمين والطالب على تنظيم المعرفة 

 وتمثيلها. 
( أن يقيسوا مدى التطور الملحوظ في نتائج 2000وآخرون ) Harskampاستطاع 

الطالب عند تمثيل المعادالت من الدرجة الثانية باستخدام اآلالت البيانية؛ إال إنهم استغرقوا عاًما 
در التنويه إلى أن عملية الربط بين المفاهيم دراسي ا كاماًل للوصول إلى أهداف البحث، وهنا يج

الجبرية والهندسية باستخدام الجيوجبرا في بداية دراسة المعادالت في الصف األول متوسط؛ قد 
تؤدي إلى بنية معرفية أكثر تماسًكا؛ وبالتالي الوصول إلى نتائج أكثر قوة في تمثيل المعادالت 

 من الدرجة الثانية. 
 

ن تأثيٌر في قدرة الطالبات في حل المعادالت من الدرجة الثانية بالحاالت لم يكن لعامل الزم
( 4الثالث: )يوجد حالن حقيقيان، يوجد حل حقيقي وحيد، ال توجد حلول حقيقية( َوفق الجداول )
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(؛ حيث كانت توجد فروق ذات داللة إحصائية أدت إلى رفض الفرض الصفري، 6( و)5و)
ختبار البعدي باستخدام الجيوجبرا؛ مما يدل على أن الطالبات وقبول الفرض البديل لصالح اال

استطعن معالجة الضعف الذي ظهر في االختبار القبلي باستخدام الجيوجبرا. ويوضح الشكل 
( الفرق بين متوسطات درجات الطالبات في االختبارين القبلي والبعدي في الحاالت الثالث 4)

 : لحل المعادالت
 

 
رنة بين متوسطي درجات الختبارين القبلي والبعدي في الحالت الثالث المقا(: 4الشكل)

 لحل المعادلت الدرجة الثانية بيانيًّا
(؛ يتضح ارتفاع نسبة تحصيل الطالبات العلمي بعد استخدام الجيوجبرا، وتتفق 4من الشكل )

البات في الهندسة هذه النتيجة مع البحوث التي تناولت تأثير الجيوجبرا في التحصيل العلمي للط
وآخرون،  Saha ؛ 2012وآخرون،  Guncaga؛ 2017؛ مرسال، 2015)قادر وآخرون، 

(، وتلك التي أشارت إلى تأثير الجيوجبرا في التحصيل العلمي للطالب في الدوال 2010
 (.2010وآخرون،  Garber؛ 2012وآخرون،  Bayazitوالمعادالت ) 

( بنسبة أقل من استجابة 0,05داللة إحصائية )( إلى وجود فروق ذات 5أشار الجدول )و
الطالبات لحل المعادالت عندما يوجد حالن حقيقيان أو ال توجد حلول حقيقية؛ حيث كانت 

(. ويعزى ذلك إلى ارتباك بعض الطالبات في بعض 0,01الفروق الدالة إحصائي ا )
الصف، مثل: )يوجد جذر حقيقي وحيد(، و)يوجد  المصطلحات أو المدلوالت المستخدمة في

جذران حقيقان متشابهان(؛ حيث اتضح من بعض اإلجابات هذا االرتباك كما هو موضح في 
 (:5الشكل )
 

 
 (: نموذج من إجابات الطالبات في حل المعادلت من الدرجة الثانية بيانيًّا5الشكل )         
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 البعدي؛ االختبار في األوراق من مجموعة في كررات شائعين خطأين أيًضا يوضح (5) الشكل

 المنحنى يقطع عندما األول المنحنى بين للتمييز الكامل البصري التصور اكتمال عدم األول

 الحلول كتابة فهو اآلخر الخطأ أما .1- في يقطعه الذي الثاني والمنحنى 1- ،1 في السيني المحور

 شائعة أخطاء وجود من الرغم وعلى ص(. )س، نقاط:ال تمثيل في تكتب كما مرتبة أزواج بشكل

 حل في مهاراتهن تنمية في عائقًا يكن لم ذلك إن إال البعدي؛ االختبار في الطالبات إجابات في
 وحلها الثانية الدرجة من المعادلة بين والروابط العالقات بإدراك الطالبات بدأ إذ بياني ا؛ المعادالت

 أثر في Dikovic(2009)  و Ogwel (2009) أجراها التي حوثالب مع ذلك ويتفق البياني،

 مفهوم وتعميق المختلفة الرياضية التمثيالت بين الربط في الطالب مهارة تنمية في الجيوجبرا

  المعادالت.

 البحث توصيات
في هذا البحث عمل الفريق على معالجة الضعف الملحوظ في نتائج الطالبات عند تمثيل 

درجة الثانية وحلها بياني ا. وأظهرت العديد من البحوث المحلية والعالمية وجود المعادالت من ال
هذه المشكلة عند أغلب الطالب في المرحلة المتوسطة، في حين توجد بحوث أخرى تدعم 
تحصيل الطالب العلمي في المعادالت والدوال باستخدام البرنامج الحاسوبي جيوجبرا. وفي 

جبرا في تمثيل المعادالت من الدرجة الثانية وحلها بياني ا على طالبات ضوء ذلك ُدِرس أثر الجيو
الصف الثالث متوسط في ثالث مدارس مختلفة في مدينة الرياض. وأظهرت نتائج البحث بأنه لم 
تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في تأثير الجيوجبرا في تحصيل الطالبات العلمي في تمثيل 

الثانية، بينما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في تأثير الجيوجبرا المعادالت من الدرجة 
في التحصيل العلمي للطالبات في حل المعادالت من الدرجة الثانية بياني ا في الحاالت الثالث، 
وهي: عندما يكون هناك حالن حقيقيان، وحل حقيقي وحيد، وال توجد حلول حقيقية. إجمااًل كان 

ن الناتج ائج الطالبات في االختبار البعدي؛ إال إنه ما زال هناك مجاٌل لتحسيهناك تحسن في نت
 يوصي فريق البحث باآلتي:  العلمي للطالبات. وعليه

  تدريب الطالب على استخدام الجيوجبرا في حل المعادالت من الصف األول متوسط؛
مما يؤهلهم إلى بناء  ليتكون لدى الطالب بنية معرفية قوية في الربط بين الجبر والهندسة؛

 معارف الحقة أكثر عمقًا وتماسًكا.

  تدريب المعلمين على توظيف الجيوجبرا في تدريس المعادالت الجبرية وحلها وربطها
بالهندسة ما أمكن، واالستفادة من خصائص البرنامج في تصميم أوراق عمل تفاعلية تمكن 

 الطالب من استيعاب التمثيالت المتعددة للدوال.

 خدام المنظمات البصرية؛ لمساعدة الطالب والمعلمين على التعلم ذي المعنى، است
وإعطاء تصور واضح للمعلم والطالب في مراجعة المعرفة التي يجب استيعابها؛ للتمكن من 

 تمثيل المعادالت من الدرجة الثانية وحلها بياني ا.

 ق البحث:إعادة دراسة مفردات منهج الصف الثالث متوسط؛ حيث يقترح فري 
 إعطاء فترة زمنية أكبر لتعليم وتعلم تمثيل المعادالت من الدرجة الثانية وحلها بياني ا. -
 (: 6البدء بتدريس المعادالت من الدرجة الثانية من الدالة األم، كما هو موضح في الشكل ) -

 

 
 
 
 
 

 ثانية وتعلمها(: مقترح لتطوير عمليتي تعليم المعادلت من الدرجة ال6الشكل)         

 دراسة موضوع تأجيل المعادالت من الدرجة الثانية إلى المرحلة الثانوية. -
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 وعالقته بمدى استخدامه في التدريس بتاريخهامعرفة معلمي الرياضيات مستوى 

 د/ ناصر حلمي علي يوسف
 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

 

  المستخلص

اسدتخدامه وعالقتده بمددى  هامعرفة معلمي الرياضيات بتاريخ مستوى استهدف البحث قياس
ي التدريس، ولتحقيق الهدف السدابق أعدد الباحدث اختبداًرا فدي تداريخ الرياضديات وفدق محتدوى ف

مقرر تاريخ الرياضيات في برنامج إعداد معلم الرياضيات في كلية التربية بالدمام، وكدذلك أعدد 
ر، اسددتبانة لتحديددد مدددى اسددتخدام المعلمددين لتدداريخ الرياضدديات فددي التدددريس، وُعددرض االختبددا

واالستبانة، على عدد من المحكمين إلقرارهمدا، وتدم ضدبط االختبدار واالسدتبانة بتطبيقهمدا علدى 
 .في الدمام عينة استطالعية من معلمي الرياضيات

 34، ةفي المرحلة االبتدائي 33رياضيات: )لل ا( معلمً 98تم تطبيق البحث على عينة قوامها )
نويدددة(، خدددالل الفصدددل األول للعدددام الدراسدددي فدددي المرحلدددة الثا 31فدددي المرحلدددة المتوسدددطة، 

معرفة المعلمين بتداريخ الرياضديات أقدل مدن مستوى هـ، وأسفرت النتائج عن أن 1439/1440
لددى عيندة البحدث  الرياضدياتمعرفة تاريخ مستوى المتوسط، وأنه يوجد فرق دال إحصائيًا في 

المرحلدة الثانويدة، معلمدي ة ويعزي الختالف المرحلة الدراسية لصالح معلمي المرحلة المتوسدط
وكذلك أظهرت النتائج أن استخدام المعلمين لتاريخ الرياضيات فدي التددريس أقدل مدن المتوسدط، 

اسدتخدام المعلمدين لتداريخ الرياضديات فدي التددريس لددى مددى وأنه يوجد فرق دال إحصائيًا في 
لمتوسدطة، وأنده توجدد عينة البحث يعزي الخدتالف المرحلدة الدراسدية لصدالح معلمدي المرحلدة ا

بتدداريخ  معلمددي المرحلددة المتوسددطةمعرفددة مسددتوى بددين  إحصددائيًا عالقددة ارتباطيددة موجبددة دالددة
 .استخدامه في التدريسمدى الرياضيات و

مقدررات وموضدوعات  معلمدي الرياضدياتوأوصى الباحث بضرورة تضمين برامج إعداد 
كذلك عقد دورات تدريبية وورش عمل  عن تاريخ الرياضيات وتطبيقاتها التربوية في التدريس،

حددول تدداريخ الرياضدديات وتطبيقاتهددا التربويددة لمعلمددي الرياضدديات فددي كافددة المراحددل، وإجددراء 
 حول التطبيقات التربوية لتاريخ الرياضيات في التدريس. البحوثالمزيد من 

 .تدريس الرياضيات، معرفة تاريخ الرياضيات الكلمات المفتاحية:
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The Level of Mathematics Teachers’ Knowledge of The History of 

Mathematics and Its Relationship to The Extent of Using History in 

Mathematics Teaching 

Dr. Nasser Helmy Aly Youssef 

Imam Abdulrahman University 
 

Abstract:This research aimed to measure the level of mathematics teachers' 

knowledge of history of mathematics and its relationship to the extent of using history 

in mathematics teaching. To achieve these objectives, the researcher prepared a test in 

the history of mathematics according to the content of mathematics history course in 

the mathematics teacher preparation program at the Faculty of Education in 

Dammam. A questionnaire of using history of mathematics in mathematics teaching 

was prepared. Both tools were judged by some teaching mathematics experts. To 

achieve the reliability of the tools, the test and questionnaire were applied to a sample 

of mathematics teachers in Dammam. 
The results were based on a sample of 98 mathematics teachers (33 in primary, 34 

in intermediate, 31 in secondary) during the first semester of the academic year 

1439/1440 H. The results showed that the level of mathematics teachers' knowledge 

of history of mathematics was less than average, and that there was a statistically 

significant difference in the level of knowledge of the history of mathematics for the 

research sample that could be attributed to the difference in the stage of study in favor 

of middle school teachers and secondary school teachers. The results also showed that 

the teachers' use of the history of mathematics in mathematics teaching was less than 

average, and that there was a statistically significant difference in the teachers' use of 

the history of mathematics in mathematics teaching for the research sample that could 

be attributed to the difference in the stage of study in favor of middle school teachers. 

Finally, the results showed that there was statistically significant positive relationship 

between the level of mathematics intermediate stage teachers' knowledge of history of 

mathematics and its use in mathematics teaching. 

Based on the results, the researcher recommended that: the need be to include in 

the teacher preparation programs courses and topics on the history of mathematics and 

its educational applications in teaching. The need be for training courses and 

workshops on the history of mathematics and its educational applications for teachers 

of mathematics at all stages, and there is a need for conducting further research on the 

educational applications of the history of mathematics in teaching. 

Keywords: Knowledge of Mathematics History, Mathematics Teaching. 
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 مقدمة البحث وخلفيته النظرية:

مجداالت العلدوم األخدرى، وتُعد الرياضيات عامل مهم وأساسي في أغلب مجداالت الحيداة، 
وذلك سمة مميزة للرياضيات منذ نشأتها حيث نشأت الرياضديات مندذ القددم عدن حاجدة المجتمدع 

حياته ومعامالتده وأمدوره الخاصدة، وكاندت الرياضديات فدي بدايدة نشدأتها ذات طبيعدة إلى تنظيم 
عمليدة، ففدي الحضددارة المصدرية القديمدة طددور المصدريون القددماء الرياضدديات السدتخدامها فددي 
مسح األراضي الزراعية ومعرفدة أوقدات الفيضدان، كمدا اسدتخدموا الهندسدة المعماريدة فدي بنداء 

بدددابليون نظاًمدددا عددددديًا اسدددتخدموه فدددي حسددداباتهم التجاريدددة بصدددورة المعابدددد، وكدددذلك طدددور ال
، ثم في فترات تاريخية الحقة تم تطبيق طدرق نظريدة (32-15ص ص، 2009)الدفاع، .ناجحة

اسددتنتاجية فددي الرياضدديات لحددل أنددواع كثيددرة مددن المشددكالت الرياضددية متضددمنة فددي البحددوث 
 التجريبية.

ا تداريخ طويدل وحاضدر ندابض بالحيداة، والمعرفدة فالرياضيات مؤسسدة فكريدة إنسدانية لهد
الرياضية ال تتحدد فقط من خالل الظروف التدي فيهدا تبندى النظريدة اسدتنتاجيا، ولكدن أيضدا مدن 
خالل إجراءات أدت إلى ذلك، وتعلم الرياضيات ال يتضمن فقط معرفة أهم النواتج التي ابتكرها 

ة من األنشدطة الرياضدية، ولكدن أيضدا يجدب العلماء في المعرفة الرياضية عبر ممارسة مجموع
فهددم الدددوافع الضددمنية واألفعددال والفهددم وعمليددات التفكيددر والتأمددل لدددى علمدداء الرياضدديات عبددر 

 Clark, Kjeldsen, Schorcht, Tzanakis) التداريخ مدن أجدل بنداء المعندى الرياضدي
and Wang, 2018). 

ت طبيعة عملية إلدى أن أصدبحت على مر العصور تطورت الرياضيات من كونها ذالذلك 
وللتغلدب  ،ذات طبيعة مجردة، وطبيعة الرياضيات المجردة تمثل صدعوبة للطدالب عندد دراسدتها

لهدم، وذات معندى على ذلك يجب أن تكون المعارف والمهارات التي يدرسها الطالب أكثر قربًدا 
 ي حياتهم اليومية.ف هذلك من خالل شعور الطالب بأهمية وفائدة ما يدرسوه، وتطبيق ويتحقق

وأكددد التطددور التدداريخي للرياضدديات علددى أنهددا كعلددم ارتددبط دائمددا بالسددياق االقتصددادي 
واالجتماعي وتطور المجتمعات، فضال عن أن المجتمع الحديث يعتمد أكثر من أي وقدت مضدى 
ا على التغيرات التكنولوجية والتي ال يمكن تخيل مراحل تطورها بدون الرياضيات، بل إذا نظرن
إلى تطور العلوم األخرى مثل الفيزياء والكيمياء والبيولوجي، فإننا نالحظ أن الرياضديات لعبدت 
دوًرا مهًما في هذا التطور، ومن ثم يمكن القول أنه إذا كان فهم العالم يستند إلى نظريات علمية، 

 Dejic and)راث الثقددافي والعلددوم اإلنسددانية تددتمثددل جددزًءا مهمددا مددن ال تفددإن الرياضدديا
Mihajlovic, 2014, pp.15- 16)  . 

ومن أهداف تدريس الرياضيات تعرف مجاالت تطبيقاتها في الحياة اليومية، وتقدير جهود 
علماء العرب والمسلمين في تطوير الرياضيات وتطبيقاتها وتقدم الحضارة اإلنسانية )أبو زيندة، 

وفي تاريخ األمم )أبدو زيندة، إدراك دور الرياضيات في حياة األفراد،  (، وأيضا52ص، 2003
 (.24ص، 2010عبابنة، 

 National Council of، معايير المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات تؤكدو
Mathematics Teachers of )2000 NCTM,) الترابط الرياضي كأحد معايير  على

ض األطفال بداية من ريا البرامج التعليميةأنه يجب على كل والمدرسية،  العمليات للرياضيات
 الرياضية األفكار بين والروابط العالقات تعرف مكن المتعلم من:تُ  أنحتى المرحلة الثانوية 

 تطبيق، والبعض بعضها على تبنى وكيف الرياضية األفكار ارتباط كيفية فهم، ومهااستخداو
 .رياضية غير سياقات في الرياضيات
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مجموعة من األهداف ( ,NCTM (2000 الوطني لمعلمي الرياضيات ولقد حدد المجلس
األهداف من الصف السادس حتى ، وكمثال فإن لكل مرحلة دراسية لتحقيق الترابط الرياضي

فحص ، والمختلفة الرياضيات إدراك العالقات بين موضوعات وفروع: تتمثل فيالثامن الصف 
استخدام األفكار و، ج الرياضية المختلفةذالمشكالت وتفسير النتائج باستخدام التمثيالت أو النما
استخدام الرياضيات لحل المشكالت ، والرياضية السابقة لتعزيز فهم األفكار الرياضية الجديدة

 .تقدير دور الرياضيات في المجتمع، وفي المواد الدراسية األخرى

دراسة المساهمة في تحقيق األهداف السابقة؛ حيث إن دراسة تاريخ الرياضيات يمكن لو
بين العلوم العلمية الحديثة مثل الرياضيات التي تتعامل مع القضايا النظرية  تاريخ العلم تقرب

تاريخ العلم ضرورة علمية ومن ثم يُعد البحتة وال تتعامل مع األشياء المادية والعلوم اإلنسانية، 
وأن تدريس العلوم كمعرفة بال تاريخ يفقدها قيمتها التربوية  ،تربوية ثقافية في نفس الوقت

. ودراسة تاريخ الرياضيات يمكن من (16-15ص ص، 2000.)الخولي، عملية تعلمهاويعوق 
التعرف على كيفية نشأة المفاهيم واألفكار والعالقات والقوانين وتطورها عبر المراحل التاريخية 

ما قام به علماء الرياضيات من ابتكارات وبراهين وحلول لمختلف المسائل  ةعرفم، والمختلفة
تساعد على تعرف  . وبالتالي فهى(131ص، 2012ملية التي واجهتهم )محسن، النظرية والع

تاريخ األسلوب أو الطريقة التي تم التوصل بها إلى االكتشافات في مجال الرياضيات، وأيضا 
على أهمية دمج تاريخ الرياضيات في تدريس  (NCTM, 2000)وتؤكد   طبيعة الرياضيات.

من الفوائد التعليمية المهمة مثل: زيادة الدافعية لدى المتعلم  حيث إنها تحقق العديد الرياضيات
وابتكار مدخل أكثر إيجابية لتعلم الرياضيات، واستخدام العقبات والمشكالت التي تحول دون 
تطور الرياضيات في الماضي كوسيلة لفهم صعوبات التعلم في الحاضر، وإثارة وكشف 

توفير مؤشرات قوية ودليال على التدريس، واستخدام الجوانب اإلنسانية للمعرفة الرياضية، و
 المشكالت التاريخية لدى العلماء في تطوير التفكير الرياضي.  

وتأتي أهمية دمج تاريخ الرياضيات في التدريس في أن تاريخ الرياضيات يعطي منظوًرا 
ي الذي يخبرنا موسعًا لتطور الرياضيات وتطور أبنيتها المعرفية، وأنه جزء من التاريخ البشر

كيف استطاع العلماء تطوير المعرفة الرياضية واستخدام نتائجها، وأنه شرط مسبق لكي يواصل 
 العلماء عملية تطوير أبنية الرياضيات المعرفية.

ويشير الباحثون إلى أن دمج تاريخ الرياضيات في الممارسات التدريسية يساعد الطالب 
من المعرفة ثابتة ونهائية، بل إنها تمثل عملية تطورية  على فهم الرياضيات وأنها ليست أنظمة

حية ترتبط ارتباطا وثيقا بفروع العلوم األخرى، وتشكل لدى المتعلم نظرة علمية للعالم؛ وجعله 
مدركا لحقيقة أن الرياضيات تلعب دوًرا مهًما في تطوير ثقافة كاملة في حقبة زمنية معينة، وأن 

ضيات قابلة للفهم واالكتشاف من خالل سلسلة من العمل الطويل البنية المعرفية لعلم الريا
والشاق للعلماء، ويساعد تاريخ الرياضيات الطالب على فهم األخطاء والتفكير البديهي 
والمناقشات، وأن المداخل البديلة التي يتبعها العلماء عبر التاريخ هي جزء متكامل في بناء 

ضيات جزءا ال يتجزأ من تدريس الرياضيات، ألنه الرياضيات، ومن ثم يصبح تاريخ الريا
يعطي الجذور اإلنسانية لموضوعات الرياضيات، وأنه يمثل أداة لغرس الشعور بالتقدير حول 

 ,Mendoza)دراسة الرياضيات، ويعطي للمعرفة الرياضية ارتباطها وقيمتها بالحياة البشرية 
Alegario, Miguel, De.Torres, Igay, and Elipane, 2016; Goktepe and 

Ozdemir,2013; Karaduman, 2010)  

أن الهدف األساسي من دراسة معلم الرياضيات  ,Furinghetti) (2004فرينتي  ويرى
وبالتالي  ،لتاريخ الرياضيات هو تنميته مهنيًا، واستخدام معرفته بتاريخ الرياضيات في التدريس

ضمن موضوعات عن التطبيقات التربوية تأن تفإن دراسة المعلم لتاريخ الرياضيات يجب 
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سها ، كما أن وعي لتاريخ الرياضيات في التدريس معلم الرياضيات بطبيعة المادة التي يَُدر 
، 2005طرق لتعليم الطالب وتحقيق األهداف التعليمية )حسن، اليساعده على اختيار أنسب 

تفكير الطالب حول  مكن المعلمين من فهميُ دراسة تاريخ الرياضيات وكذلك فإن  (،2ص
أن دراسة  ,Clark) (2012كالرك  وترى( .(Arcavi, Isoda, 2007, p.115الرياضيات 

الطالب المعلمين لتاريخ الرياضيات يساعدهم على إثارة دافعية الطالب في القاعات الدراسية 
ة الفهم يُمكنهم من معرفة كيفية استخدام تاريخ الرياضيات لتنميكما دراسة الرياضيات، أثناء 

أن تدريب معلمي   ,Guillemette)  (2017جيلمت أثناء التدريس، كما بينت دراسة
 ،بصورة فعالةها تعليمعملية الرياضيات على قراءة النصوص التاريخية في الرياضيات يدعم 

 يرتبط بمراعاة ارتباك الطالب وتوترهم خالل دراسة الرياضيات.  ماوخاصة 

أن دراسة الطالب المعلمين لتاريخ الرياضيات يعمل ( 1992)أمين، أظهرت دراسة و
معلم الرياضيات مطالب بتنمية االتجاهات وأن  .على تحسين اتجاهاتهم نحو الرياضيات

ومن  ،تحفيز الطالب لدراستهاواإليجابية نحو الرياضيات وتقليل االتجاهات السالبة نحوها، 
التدريس يمكنه تحقيق األهداف السابقة.  خالل معرفة المعلم بتاريخ الرياضيات واستخدامها في

ومن األهداف المهمة إلعداد معلمي الرياضيات تنمية المعرفة الرياضية لديهم وتكاملها مع 
أن  (,Boero, Guala (2008بورو، وجوال  طرق تفكيرهم حول الرياضيات وترى

تحقيق الهدف  في امهمً  ادورً لها تاريخ الرياضيات ولمعتقدات المعرفية حول الرياضيات ا
( أن تاريخ الرياضيات ضروري للطالب 2012 ،محسن)ويرى  .(p.227)السابق 

المتخصصين في الرياضيات في المرحلة الجامعية، وكذلك للطالب المتخصصين في 
الرياضيات في برامج إعداد المعلمين، ويؤكد على أهمية أن تتضمن كتب الرياضيات المدرسية 

عن تاريخ الرياضيات مرتبطة بما يدرسه الطالب، وأن يخصص في كافة المراحل موضوعات 
 ، وأظهرت نتائج دراسة(160)ص المعلمين وقتًا الستخدام تاريخ الرياضيات في التدريس

أن لبرامج  ,Alpaslan,  Isıksal and Haser) (2013الباسالن، ولسيكسال، وهاسر 
تجاهات اال وتنميةالرياضيات،  إعداد المعلم دور مهم في معرفة الطالب المعلمين بتاريخ

 تدريس. اليجابية حول استخدام تاريخ الرياضيات في اإلمعتقدات الو

فدي  قليلةبصورة  بدأواالهتمام بدراسة العالقة بين تاريخ الرياضيات وتدريس الرياضيات 
 الفتدرة مدنفدي بداية القرن العشرين، وقوي هدذا االهتمدام  حتىالنصف الثاني للقرن التاسع عشر

كتابه السنوي الحادي والثالثين بعنوان:  NCTMأصدر  1969في عام ف، 1980وحتى  1960
Historical Topics for The Mathematics Classroom  والذي يوضح أنده يمكدن
، وبداية من 1989عام  تهاستخدام تاريخ الرياضيات كأداة لتدريس الرياضيات، وتم إعادة طباع

راسة العالقدة بدين تداريخ الرياضديات وتددريس الرياضديات بإنشداء توسع االهتمام بد 1970عام 
(History and Pedagogy of Mathematics Group) HPM  وهدي  1972عدام

تتبددع ، وهددي مجموعدة دوليددة تهددتم بدراسددة العالقددة بددين تدداريخ الرياضدديات وتدددريس الرياضدديات
 International Commission on Mathematical)اللجنة الدولية لتعليم الرياضيات 

Instruction) ICMI  ونظًرا لالهتمدام المتزايدد بدراسدة تداريخ الرياضديات وعالقتده بتددريس
على إجراء دراسة مدتها أربع سدنوات حدول العالقدة بدين  1996عام  ICMIالرياضيات وافقت 

 وكدان 1998تاريخ الرياضيات وتدريس الرياضيات وُعقد مؤتمر في هذا الشأن في فرنسا عدام 
 سلهددذا المددؤتمر أثددر كبيددر فددي نشددر االهتمددام بدراسددة العالقددة بددين تدداريخ الرياضدديات وتدددري

 (Clark, et al., 2018, pp.3-4)الرياضيات على مستوى العالم 

زيد ومعرفة المعلم بتاريخ الرياضيات لها تأثيرات إيجابية على تعلم الطالب، حيث إنه ي
وراء الكامنة دراسة تاريخ الرياضيات يفهم األسباب ه من خالل ألن ،من ثقة المتعلم في نفسه

أو  إجراء عملية رياضية معينة واألداء التي يتم تنفيذها أثناءالكثير من اإلجراءات وطرق العمل 
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مما يمكنه من اكتشاف ، وتذوقها طبيعة الرياضيات فضال عن تقدير، حل مسألة رياضية محددة
)عبيد، أنيس، في أن يسلك سلوك عالم الرياضيات وابتكار المزيد من األفكار الرياضية و

 . (21ص، 1986

-Dejic and Mihajlovic, 2014, pp.17- 18;Burns, 2010. pp. 4)ويؤكد 
على أن دمج التاريخ في تدريس الرياضيات يحقق العديد من الفوائد منها: إثارة مهارات حل  (6

الرياضيات، ومساعدة المتعلم على المشكالت الرياضية، وبناء األساس لفهم أفضل لمحتوى 
تكوين عالقات رياضية مختلفة، وينير العالقة بين الرياضيات والمجتمع، ويثري مناهج 

موضحا أنها نتاج بشري، وإعطاء البعد اإلنساني  تالرياضيات، ويزيل الغموض عن الرياضيا
 للرياضيات. 

العملية أنه في  (Memnun and Akkaya, 2012, pp. 90- 92)كما يؤكد 
التعليمية ينبغي إعطاء اهتمام خاص بعملية تطوير االتجاهات اإليجابية لدى الطالب نحو 
الرياضيات، وأن أحد الطرق المستخدمة لتحقيق ذلك هو استخدام تاريخ الرياضيات، فتاريخ 

حياة الرياضيات يلعب دوًرا كبيًرا في إقناع المتعلم بأن المعرفة الرياضية يمكنها أن تحسن من ال
وتجعلها أسهل، كما أنه يعمل على تنظيم عملية تدريس الرياضيات في البيئة التي سيكتسب فيها 

 المتعلم بشغف معرفة جديدة. 

في أن استخدام تاريخ الرياضيات  (,Awosanya (2001أوسانيا  دراسة وأظهرت
استخدام تاريخ لي فإن يلعب دوًرا مهًما في تنمية المفاهيم الرياضية لدى الطالب، وبالتاالتدريس 

يزيد من الفهم المفاهيمي للرياضيات كما أن له دور في فهم السياق الرياضيات في التدريس 
يجعل الرياضيات  مما، وكيف ساهمت في حل المشكالت االجتماعي لتطور الرياضيات

في مجال تاريخ  الموجودة والكتابات المؤلفاتوبرغم ذلك فإن محسوسة لدى الطالب، 
السرد والوصف دون اإلشارة لعالقة الرياضيات أو علماء عملية ضيات ال تتعدى الريا

 . (130ص ،2012الرياضيات بالمجتمع )محسن، 

زيادة دافعية  :يعزز مناستخدام تاريخ الرياضيات في تدريس الرياضيات وبالتالي فإن 
ات أقل إثارة جعل الرياضيمن خالل خلق االهتمام بموضوعات الرياضيات، و الطالب للتعلم

، وأنها جزء ال يتجزأ من الثقافة إعطاء الرياضيات وجًها إنسانيًا مما يجعلها جذابة، وللخوف
العامة، وخفض القلق الرياضي؛ من خالل فهم أن الرياضيات هي نتاج بشري وأن  اإلنسانية

تغيير مبدعيها كان عليهم بذل جهًدا كبيًرا من أجل الوصول إلى عملية إدراكها وفهمها، و
، وأن الصعوبات التي تواجههم هي مشابهة لتلك التصورات السالبة لدى الطالب عن الرياضيات

 ,Dejic and Mihajlovic, 2014) التي واجهها العلماء عبر التطور التاريخي للرياضيات.
p.18; Awosanya, 2001, pp.7-8). 

 ,Tzanakis, Arcavi, Sa, Isoda) وهذا ما يؤكده تزاناكس، وأركافي، وسا، إسودا 

2006, pp.203-207)  ما يلي يحققتدريس الاستخدام تاريخ الرياضيات في حيث يرى أن :
تطوير ، وتنمية وجهات نظر حول طبيعة الرياضيات واألنشطة الرياضية، وتعلم الرياضيات

تقدير ، وتنمية االتجاهات اإليجابية تجاه الرياضيات، والمعرفة التربوية لدى المعلمين
 .لرياضيات كابتكار إنسانيا

أن استخدام تاريخ   ,.p. 2) (Clark, et al .2018وتضيف كالرك وأخرون 
بحيث  باعتباره نظاًماللرياضيات  الفهم العميقعلى  المتعلمتدريس يساعد الالرياضيات في 

تطورت ، وأن الرياضيات نشأت وتطورت نتيجة مساهمات العديد من الثقافات المختلفة كيدر
ترتبط بمختلف العلوم ، ووجهات نظر مختلفة حول ماهية الرياضيات من خاللالزمن  عبر
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لها دور قوي في دعم التنمية العلمية والتقنية والفنية ، والعلمية المختلفة والفلسفة والفنون والتقنية
 واالجتماعية.

 بين ثالثة مداخل لدمج تاريخ (Jankvist, 2009) جانكفيست يميزفي ضوء ما سبق و
 الرياضيات في تدريس الرياضيات:

اسدتكمال تعلديم دعدم ويدتم فيده  (Illumination approaches)المدخل التنويري : -
وعمليددة االسددتكمال قددد تكددون  وتعلددم الموضددوعات الرياضددية بالمعلومددات التاريخيددة.

متفاوتدة فدي الحجدم والنطداق، فقدد تكدون فددي نطداق ضديق حيدث تأخدذ شدكل معلومددات 
و مقتطفددات تاريخيددة مثدل األسددماء أو التددواريخ واألعمددال المشددهورة واقعيدة معزولددة أ

واألحداث والسير الذاتية لعلماء الرياضيات، وعملية االستكمال الصغيرة في المدداخل 
التنويرية هي من أجل التفكير في هذه األجزاء المضدافة إلدى المعرفدة الرياضدية. وقدد 

ة التاريخية والذي يتم في نهاية كل وحدة تكون في نطاق أكثر اتساًعا يتمثل في الخاتم
دراسية في الرياضيات، حيث قد تحتوي نهايدة الوحددة الدراسدية علدى خاتمدة تاريخيدة 

 يتم فيه عرض تاريخ الرياضيات الوارد في الفصل مع األسماء والتواريخ.
يتم فيها دراسدة وحددات دراسدية حدول  :(Module approaches)المديول  مدخل -

ضيات وقد تكون هذه الوحدات صغيرة تركز على موضوعات محدددة فدي تاريخ الريا
تاريخ الرياضيات، أو متوسطة تتضمن موضوعات عن تاريخ الرياضيات، وقد تكون 
عبددارة عددن دراسددة مقددرر كامددل عددن تدداريخ الرياضدديات وفددق أحددد الكتددب فددي تدداريخ 

 .، وهنا يتم استعراض التطورات المفاهيمية تاريخيًاالرياضيات
مددخل ال : وهدو (History-based approaches) دخل القدائم علدى التداريخالمد -

قدوم علدى اسدتخدام تداريخ يولكدن  ،تددريس تداريخ الرياضديات فدي حدد ذاتدهإلى هدف ي
 .(pp.245-247)الرياضيات في تقديم الموضوعات الرياضية 

دريس تعبر عن ثالث طرق يمكن أن يستخدم فيها التاريخ في ت ةالثالث المداخلوهذه 
التعلم من خالل توفير المعلومات التاريخية المباشرة، وتعلم  تاريخالرياضيات، وهي: 

الموضوعات الرياضية باتباع مدخل التدريس والتعلم المستوحى من التاريخ، وتطوير وعي 
عميق، سواء في الرياضيات نفسها أو في السياقات االجتماعية والثقافي التي نفذت وحدثت فيها 

.  ويؤكد (Tzanakis & Arcavi, 2000, p. 208)والنظريات الرياضيات  األفكار
(Tzanakis & Arcavi, 2008)  على أن عملية دمج التاريخ في تعليم وتعلم الرياضيات

يتوقف على الخلفية التعليمية للمعلم، ورؤية المعلم لطبيعة الرياضيات ولألنشطة الرياضية، 
 حو الرياضيات، وتقدير الرياضيات كمسعى ثقافي.واالستعداد العاطفي أو الوجداني ن

 مشكلة البحث

بمراجعة الخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس في الرياضيات في بعض كليات التربية 
وكليات العلوم في السعودية وبعض الدول العربية وجد أن أغلب برامج كليات العلوم تتضمن 

 اجباريً إ اعض برامج كليات التربية تتضمن مقررً عن تاريخ الرياضيات، وأن ب ااختياريً  امقررً 
مقرر عن تاريخ الرياضيات، وأن المقررات في  أي عن تاريخ الرياضيات، وبعضها ال تتضمن

 ً  :الحضارة في كليات التربية وكليات العلوم تركز على: دراسة تطور الرياضيات تاريخيا
على تطور  وكذلكالصينية، والهنديـة، وينية، الهيلواليونانيـة، واإلغريقية، والبابلية، والمصرية، 

مفاهيم رياضية معينة في مجاالت الهندسة والحساب والجبر والمثلثات وغيرها، وبدايات 
نجازات إالرياضيات الحديثية مثل التفاضل والتكامل والهندسة التحليلية ونظرية العدد، وتعرف 

بن الخيام وأبو الوفاء أوثابت بن قرة و زميرالمسلمين في الرياضيات مثل الخواالعرب وعلماء 
التعرف على بعض علماء الرياضيات في القرن العشرين مثل جاوس، جالوا وأهم والبوزجاني، 
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؛ جامعة 2018؛ جامعة أم القرى، 2018ت، )جامعة الملك سعود، انجازاتهم في الرياضيا
 ,United Arab Emirates University؛ 2018، جامعة الفيوم، 2018المجمعة، 

2018) 

من أن تعلم الرياضيات يعد أمر  Dejic and  Mihajlovic (2014)فضال عن ما أكده 
مهما لمتابعة التغيرات التاريخية في الرياضيات بجانب معرفة المسار التاريخي لألفكار 
ر والمفاهيم والقوانين والنظريات الرياضية التي تساعدنا في تشكيل مسار منهجي يمكننا من ابتكا
 قاعدة للوصول إلى فهم افضل للمفاهيم واآلراء المعاصرة في الرياضيات. كما يضيف

Tzanakis and Thomaidis (2012)  أنه يوجد نقص في تدريب المعلمين حول كيفية
دمج تاريخ الرياضيات في تدريس الرياضيات، وعدم القدرة على دمج تاريخ الرياضيات في 

دام الرياضيات بشكل صحيح، مما يؤدي إلى أن يصبح تاريخ التدريس، وعدم القدرة على استخ
 الرياضيات ليس ذو قيمة في تدريسها. 

وفي ضوء ما تم عرضه خالل مقدمة البحث وخلفيته النظرية فيما يتعلق بأهمية معرفة 
في تدريس الرياضيات، ولقلة الدراسات العربية  هاتاريخ الرياضيات للمعلمين، وأهمية استخدام

التطبيقات التربوية لتاريخ الرياضيات في التدريس؛ فإن مشكلة البحث تتحدد في  في مجال
وعالقته بمدى استخدامه  هامعرفة معلمي الرياضيات بتاريخ مستوىما : اآلتي السؤال الرئيس
 في التدريس؟

 :اآلتيةويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية 

 ؟هاما مستوى معرفة معلمي الرياضيات بتاريخ -1
 بدداختالفمعرفددة تدداريخ الرياضدديات لدددى عينددة البحددث مسددتوى  لددى أي مدددى يختلددفإ -2

 ، الثانوية(؟ةفيها: )االبتدائية، المتوسط يعملونلمرحلة الدراسية التي ا
 في التدريس؟ هاما مدى استخدام معلمي الرياضيات لتاريخ -3
اسددتخدام تدداريخ الرياضدديات فددي التدددريس لدددى عينددة البحددث يختلددف  إلددى أي مدددى -4

، ةفيهدددا: )االبتدائيدددة، المرحلدددة المتوسدددط يعملدددونلمرحلدددة الدراسدددية التدددي اختالف ابددد
 الثانوية(؟

ومددى  هدامعرفدة معلمدي الرياضديات بتاريخ مسدتوىما طبيعة العالقة االرتباطية بدين  -5
 استخدامه في التدريس؟

 أهداف البحث
 .هامعرفة معلمي الرياضيات بتاريخ مستوىتحديد  -1
لمرحلدة الدراسدية معرفدة معلمدي الرياضديات بتاريخهدا وفقًدا لتحديد الفرق في مسدتوى  -2

 فيها. يعملونالتي 
 في التدريس. هاتحديد مدى استخدام معلمي الرياضيات لتاريخ -3
لمرحلدة تحديد الفرق في مدى استخدام معلمي الرياضيات لتاريخها في التددريس وفقًدا ل -4

 فيها. يعملونالدراسية التي 
 هدامعرفة معلمي الرياضيات بتاريخ مستوىبين رتباطية االالعالقة  الكشف عن طبيعة -5

 ومدى استخدامه في التدريس.

 أهمية البحث

 :تكمن أهمية البحث في

واسدتخدامه فدي  هدابتاريخ معلمدي الرياضدياتإثراء المراجع العربية في مجدال معرفدة  -1
 تدريس.ال
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 ياضيات.مواكبة التوجهات الحديثة في مجال دمج تاريخ الرياضيات في تعليم الر -2
مقررات تاريخ الرياضديات فدي بدرامج إعدداد معلمدي الرياضديات بحيدث تددعم تطوير  -3

 .الترابط بين تاريخ الرياضيات واستخدامه في التدريس
توجيه اهتمام معلمي الرياضيات والمشرفين التربويين نحو استخدام تاريخ الرياضيات  -4

 .في التدريس
رفدة معلمدي الرياضديات بتاريخهدا يمكدن تقديم اختبار فدي تداريخ الرياضديات يقديس مع -5

 االستفادة منه.
تقديم استبانة استخدام تاريخ الرياضيات فدي التددريس يمكدن االسدتفادة منهدا فدي تحديدد  -6

 اتجاهات المعلمين نحو استخدام تاريخ الرياضيات في التدريس.

 حدود البحث
 :اقتصر البحث الحالي على ما يلي

برنامج إعداد معلم الرياضيات في كلية محتوى مقرر تاريخ الرياضيات في  -1
 .عند إعداد اختبار المعرفة بتاريخ الرياضيات التربية بالدمام

عينة من معلمي الرياضيات في مراحل التعليم العام في: )الدمام، والظهران،   -2
 والخبر، والقطيف( بالمنطقة الشرقية.

 ( بالمنطقة الشرقيةالمدارس الحكومية في: )الدمام، والظهران، والخبر، والقطيف -3
 هـ.1439/1440الفصل األول من العام الدراسي  تطبيق األدوات خالل -4

 مصطلحات البحث
 :معرفة تاريخ الرياضيات (أ

تاريخ الرياضيات على أنه دراسة تطور الرياضيات على مر العصور للوصول  ُعرف
 ,Cooke)نشأت فيه  الذيلرياضيات نفسها والسياق االجتماعي والتاريخي اصورة إلى 

2013, p.25).  

والمهارات  للمعرفةالمعلم  اكتسابأما معرفة تاريخ الرياضيات فتُغرف بأنها درجة 
المتضمنة في مقرر تاريخ الرياضيات الذي يُدرس في برامج إعداد المعلمين في كليات التربية، 

اريخ تالمعرفة بوتقاس في البحث الحالي بالدرجة التي يحصل عليها المعلم في اختبار 
تطور العدد واألنظمة العددية ، والرياضيات والحضارةالذي يتضمن األبعاد التالية: الرياضيات 

، علم الجبر في الحضارات القديمة، وتطور العمليات الحسابية وتصنيفات األعداد، والقديمة
 .(من إعداد الباحث. )علماء الرياضيات قديًما وحديثًاو

 :ريس الرياضياتتداستخدام تاريخ الرياضيات في  (ب

يُعرف استخدام تاريخ الرياضيات في التدريس بأنه توظيف معلم الرياضيات لمعرفته 
المنهجية المرتبطة بتدريس الرياضيات، وتقاس في البحث الحالي بالدرجة في األنشطة  هابتاريخ

ن التي يحصل عليها المعلم في استبانة استخدام تاريخ الرياضيات في التدريس، والتي تتضم
استخدام تاريخ الرياضيات في التهيئة وتحسين اتجاهات الطالب نحو المحاور التالية: 

استخدام تاريخ و ،استخدام تاريخ الرياضيات في تدريس الموضوعات الرياضيةو ،الرياضيات
 .(من إعداد الباحث. )الرياضيات في التقويم
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 منهجية البحث
 مجتمع البحث وعينته:

في: )الدمام، ن جميع معلمي الرياضيات في المدارس الحكومية يتكون مجتمع البحث م
في  316في المرحلة االبتدائية،  562( معلًما )1175الظهران، الخبر، القطيف( ويبلغ عددهم )

عينة  ت، وتكون(2019في المرحلة الثانوية( )بوابة تعليم الشرقية،  297المرحلة المتوسطة، 
 31في المرحلة المتوسطة،  34في المرحلة االبتدائية،  33)رياضيات لل ا( معلمً 98البحث من )

 في المرحلة الثانوية(.

 منهج البحث:
 اعتمد الباحث على المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة البحث الحالي.

 البحث: أدوات
 :اآلتيتينتضمن البحث األداتين 

 اختبار المعرفة بتاريخ الرياضيات. (أ

ريخ الرياضدديات أعددد الباحددث اختبدداًرا فددي تدداريخ معرفددة معلمددي الرياضدديات بتددالقيدداس 
مقرر تداريخ الرياضديات فدي برندامج إعدداد معلدم الرياضيات وفق الموضوعات التي تَُدَرس في 

سدؤاالً مدن ندوع االختيدار مدن  40ويتكون هذا االختبار مدن ، الرياضيات في كلية التربية بالدمام
درجة واحدة بحيدث تكدون الدرجدة النهائيدة  متعدد رباعي البدائل والدرجة المخصصة لكل سؤال

 وفق الخطوات التالية: هدرجة، وتم إعداد (40)لالختبار 

 إعداد جدول المواصفات لالختبار وفق الخطوات التالية: -1
مقرر تاريخ الرياضيات في برنامج إعداد معلم الرياضيات الموضوعات الرئيسة في تحديد  -

 .في كلية التربية بالدمام
للموضوعات الرئيسة في ضوء عدد األسابيع المخصصة لكل ة يان النسبتحديد األوز -

 موضوع في الخطة.
 تحديد عدد األسئلة لكل موضوع وفق الوزن النسبي له. -
تحديد الوزن النسبي لمستويات األهداف في كل موضوع وفق أهدافه مع االقتصار على  -

 حث.التذكر، والفهم، والتطبيق وفق طبيعة المقرر والهدف من الب
 .سؤاالً من نوع االختيار من متعدد (40)من  تتكونالتي وإعداد الصورة المبدئية لالختبار  -

 ختبار المعرفة بتاريخ الرياضياتصفات لا: جدول المو(١جدول )

 الموضوع م
الوزن النسبي 
للموضوع في 
 خطة المقرر

 أسئلة الختبار

 العدد
النسبة 
 المئوية

 أرقام األسئلة 

 تطبيق فهم تذكر

 - - 36، 10، 1 %7.5 3 % 7.14 الرياضيات والحضارة 1

2 
تطدددور العددددد واألنظمدددة 

 العددية القديمة
35.71% 14 35% 

6 ،7 ،9 ،11 ،
12 ،14 ،37 ،40 

30 
21 ،23 ،
26 ،31 ،33 

3 
تطور العمليات الحسدابية 

 وتصنيفات األعداد
21.43% 8 20% 5 ،20 ،29 18 

2 ،12 ،15 ،
34 

4 
جبدددددددددر فدددددددددي علدددددددددم ال

 الحضارات القديمة
21.43% 9 22.5% 

17 ،19 ،24 ،
35 ،38 

3 ،4 ،25 8 

5 
علمدداء الرياضدديات قددديًما 

 وحديثًا
14.29% 6 15% 

16 ،22 ،27 ،
28 ،32 ،39 

- - 

 (%25) ١0 5 (%62.5) 25 %١00 40 %١00 اإلجمالي
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(١2.5%) 

منداهج  4) سدتة مدن أعضداء هيئدة التددريسعرض االختبار في صورته األولية على  -2
(، وقد أبدى المحكمون آرائهم حدول االختبدار رياضيات 2وطرق تدريس رياضيات، 

تعدديل وإعدادة صدياغة عددد مدن األسدئلة، و، اترتيب األسدئلة عشدوائيً  والتي تمثلت في
سئلة ، وقد تم تعديل االختبدار وفدق آراء المحكمدين والتوصدل األبعض بدائل عدد من 

 للصورة النهائية لالختبار.
، معلًما للرياضديات بمديندة الددمام (15)تطبيق االختبار على عينة استطالعية قوامها  -3

 وذلك لضبط االختبار حيث تم حساب اآلتي:
تم حساب متوسط زمن إنهاء االختبار من قبل العيندة االسدتطالعية زمن االختبار:  -

أن ( دقددائق لقددراءة التعليمددات توصددل الباحددث إلددى 5( دقيقددة وبإضددافة )35وكددان )
 .( دقيقة40الزمن الالزم لالختبار هو )

السددهولة والصددعوبة: فددي ضددوء نتددائج طددالب العينددة االسددتطالعية تددم  تمعددامال -
هدى قديم  0.62إلى  0.28السهولة والصعوبة وقد تراوح ما بين  تحساب معامال

 مقبولة وتوضح أن االختبار ال يحتاج إلى إجراء أية تعديالت.
على نتائج العينة االستطالعية تدم حسداب ثبدات االختبدار ثبات االختبار: باالعتماد  -

بطريقة التجزئة النصفية وهى قيمة مقبولة توضدح صدالحية االختبدار  0.79وبلغ 
 لالستخدام.   

 :تدريسالاستبانة استخدام تاريخ الرياضيات في  (ب

مدى استخدام معلمي الرياضيات لتاريخ الرياضيات في استهدفت االستبانة تحديد 
 ، وتم إعداد االستبانة وفق الخطوات األتية:يسالتدر

( عبدارة موزعدة علدى ثالثدة محداور 24صورة أولية لالسدتبانة اشدتملت علدى )إعداد  -1
هدددى: )اسدددتخدام تددداريخ الرياضددديات فدددي التهيئدددة وتحسدددين اتجاهدددات الطدددالب نحدددو 

اسدددتخدام تددداريخ الرياضددديات فدددي تددددريس الموضدددوعات الرياضدددية، والرياضددديات، 
الدراسدات السدابقة مدن خدالل االطدالع علدى اريخ الرياضيات في التقدويم( استخدام تو

تاريخ الرياضديات، وتددريس الرياضديات، واسدتخدام تداريخ الرياضديات المرتبطة بـ: 
 .في التدريس

المندداهج محكمددين فددي تخصددص عددرض االسددتبانة فددي صددورتها األوليددة علددى عشددرة  -2
 .المحتوى للتأكد من صدق وطرق تدريس الرياضيات

إلدى  ٪85اعتماد العبارات التي حظيت بنسبة اتفاق بين المحكمين بنسب تتدراوح مدن  -3
100٪. 

 :ذلكلصورة النهائية لالستبانة والجدول التالي يوضع إلى االتوصل  -4

 ومحاورها تدريسالستبانة استخدام تاريخ الرياضيات في لالصورة النهائية :(2) جدول

 المحور م
عدد 

 العبارات
النسبة 

 ةالمئوي

1 
استخدام تاريخ الرياضيات في التهيئة وتحسين اتجاهات الطالب 

 نحو الرياضيات
6 30% 

 %50 10 استخدام تاريخ الرياضيات في تدريس الموضوعات الرياضية 2

 %20 4 استخدام تاريخ الرياضيات في التقويم 3

 %١00 20 المجموع

 ًمدا للرياضديات بمديندة الددماممعل( 15تطبيق االستبانة على عينة استطالعية قوامها ) -5
 :كما يليثبات االستبانة وجاءت النتائج  لقياس كرونباخ ألفا وحساب معامل
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 ألفا معاملباستخدام  تدريسالاستبانة استخدام تاريخ الرياضيات في  ثبات:(3) جدول
 كرونباخ

 المحور م
عدد 

 العبارات
معامل 
 الثبات

 الترتيب

لتهيئددددة اسددددتخدام تدددداريخ الرياضدددديات فددددي ا 1
 وتحسين اتجاهات الطالب نحو الرياضيات

6 0.71 2 

اسددددتخدام تدددداريخ الرياضدددديات فددددي تدددددريس  2
 الموضوعات الرياضية

10 0.80 1 

 3 0.66 4 استخدام تاريخ الرياضيات في التقويم 3

 0.84 30 الثبات العام لالستبانة

  ، 0.66بدين    مدا تدراوح حيدث عدال لالسدتبانة الثبدات معامدل أن( 3)جددول  نتدائج توضح
 مدن عاليدة بدرجدة تتمتدع االسدتبانة أن علدى يددل وهدذا 0.84  العدام الثبات معامل وبلغ  0.80
 بحث.لل الميداني التطبيق في عليها االعتماد ويمكن الثبات

 التطبيق الميداني ألدوات البحث:
عيندة  ىعلد اهمدتطبيق تدم النهائيدة، صدورتهما فدي جاهزتدان أداتدي البحدث أصدبحتا أن بعدد

( معلدم رياضديات 98هدـ وعدددهم )1439/1440الفصل األول من العام الدراسدي البحث خالل 
 .( خصائص عينة البحث4ويوضح جدول )، بالمنطقة الشرقية )الدمام، الظهرا، الخبر، القطيف(

 سنوات الخبرة ودراسة مقرر عن تاريخ الرياضياتتوزيع أفراد عينة البحث وفق : (4جدول )

س
 ل
قًا
وف

رة
خب
 ال
ت
وا
ن

 

 ن الفئة م

 سنوات الخبرة

 سنوات 5قل من أ
سنوات و أقل  5

 سنوات ١0من 
سنوات وأقل  ١0

 سنة ١5من 
 سنة فأكثر ١5

 % ت % ت % ت % ت

 10 98 العينة ككل 1
10.2
% 

29 
29.6
% 

35 
35.7
% 

24 
24.4
% 

 5 0 0 33 معلمو المرحلة االبتدائية 2
15.2
% 

22 
66.7
% 

6 
18.2
% 

 16 %5.9 2 34 المتوسطةمعلمو المرحلة  3
47.1
% 

10 
29.4
% 

6 
17.6
% 

 8 31 الثانويةمعلمو المرحلة  4
25.8
% 

8 
25.8
% 

3 9.7% 12 
38.7
% 

 

 

 دراسة مقرر عن تاريخ الرياضيات

 ل نعم

 % ت % ت

ن 
ع
ر 
ر
مق
ة 
س
را
د

ت
ضيا

ريا
 ال
خ
ري
تا

 

 %42.9 42 %57.1 56 98 العينة ككل 1

 %72.7 24 %27.3 9 33 حلة االبتدائيةمعلمو المر 2

 %23.5 8 %76.5 26 34 المتوسطةمعلمو المرحلة  3

 %32.3 10 %67.7 21 31 الثانويةمعلمو المرحلة  4

 نتائج البحث وتفسيراتها
 اإلجابة عن السؤال األول: (أ

 ؟معلمي الرياضيات بتاريخ الرياضيات  معرفةما مستوى لإلجابة عن السؤال األول وهو: 
قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لدرجات أفدراد العيندة علدى 

 ( يوضحان النتائج:1( وشكل )5جدول )اختبار المعرفة بتاريخ الرياضيات و
 مستوى المعرفة بتاريخ الرياضيات لدى معلمي الرياضيات:(5جدول )

 العينة ككل معلمو المرحلة الثانوية معلمو المرحلة المتوسطة معلمو المرحلة البتدائية الموضوع/المجال م
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 98ن =  3١ن =  34ن =  33ن = 
الدرجة 
 الكلية

 متوسط
انحراف 
 معياري

الدرجة 
 الكلية

 متوسط
انحراف 
 معياري

الدرجة 
 الكلية

 متوسط
انحراف 
 معياري

الدرجة 
 الكلية

 متوسط
انحراف 
 معياري

 4.١ ١6 40 3.3 ١8.3 40 3.6 ١7.6 40 2.5 ١2.3 40 االختبار ككل ١

 0.8 ١ 3 0.7 ١.١ 3 0.9 ١.١ 3 0.7 0.7 3 الرياضيات والحضارة 2

تطددددور العدددددد واألنظمددددة  3
 العددية القديمة

١4 4.4 ١.7 ١4 6.7 ١.7 ١4 6.9 ١.9 ١4 6 2.١ 

تطددور العمليددات الحسددابية  4
 وتصنيفات األعداد

8 2.6 ١.3 8 3.7 ١.١ 8 3.9 ١.2 8 3.4 ١.3 

لجبر في الحضارات علم ا 5
 القديمة

9 2.6 ١.3 9 3.8 ١.2 9 3.8 ١.5 9 3.4 ١.4 

علمدداء الرياضدديات قددديًما  6
 وحديثًا

6 2.0 0.9 6 2.4 ١.3 6 2.6 ١.2 6 2.3 ١.2 

 

 
 ( النسب المئوية لمتوسطات المعرفة بتاريخ الرياضيات لدى معلمي الرياضيات١شكل )

 

(أن مستوى معرفدة معلمدي الرياضديات بتداريخ الرياضديات 1( وشكل )5)دول ج من يتضح
( وبنسدبة مئويدة 40( من )16()98أقل من المتوسط حيث جاء متوسط درجات العينة ككل )ن=

( وبنسدبة 40( مدن )12.3()33، ومتوسط درجات المعلمين بالمرحلة االبتدائيدة )ن=40.08%
( مددن 17.6()34مدين بالمرحلددة المتوسددطة )ن=، وجدداء متوسددط درجددات المعل%30.76مئويدة 

، وكدددددان متوسدددددط درجدددددات المعلمدددددين بالمرحلدددددة الثانويدددددة %44.04( وبنسدددددبة مئويدددددة 40)
 .%45.65( وبنسبة مئوية 40( من )18.3()31)ن=

سددبب انخفدداض المعرفددة بتدداريخ الرياضدديات لدددى عينددة البحددث إلددى عدددم الباحددث  ويرجددع
مدن عيندة  %49.2ي مرحلة البكدالوريوس، حيدث عبدر دراستهم لمقرر عن تاريخ الرياضيات ف

البحددث أنهددا لددم تدددرس مقددرر عددن تدداريخ الرياضدديات فددي مرحلددة البكددالوريوس، وكددذلك عدددم 
مدن عيندة  %60.1اسدتخدامهم لتداريخ الرياضديات فدي التددريس، وطدول مددة التخدرج حيدث إن 

ق هذه النتيجة مع نتدائج ( سنوات فأكثر، وتتواف10البحث تخرجوا في مرحلة البكالوريوس منذ )
التدي  Alpaslan,  Isıksal and Haser (2013)الباسدالن، ولسيكسدال، وهاسدر دراسدة 

فدددي معرفدددة الطدددالب المعلمدددين بتددداريخ  امهًمددد ادورً تلعدددب أن بدددرامج إعدددداد المعلدددم أظهدددرت 
 نياإلنسدا تفقدد وجههداالرياضيات  ، وأن افتقار هذه البرامج لتاريخ الرياضيات يجعلالرياضيات

وعددم فهدم الصدعوبات التدي واجهدت  ومن ثم تصدبح بعددا منفصدال عدن الثقافدة اإلنسدانية العامدة 
 ;Dejic and Mihajlovic, 2014)العلمددداء عبدددر التطدددور التددداريخي للرياضددديات

Awosanya, 2001)  ولددذلك جدداء مسددتوى المعرفددة بتدداريخ الرياضدديات لدددى معلمددي ،
 الرياضيات أقل من المتوسط.
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 :الثانيبة عن السؤال اإلجا (ب

تداريخ الرياضديات لددى بمعرفدة ال إلى أي مدى يختلف مستوىلإلجابة عن السؤال الثاني وهو: 
، ةفيهددا: )االبتدائيددة، المتوسددط يعملددونلمرحلددة الدراسددية التددي ا بدداختالفعينددة البحددث 

 الثانوية(؟
ت فدي ( وجود فدروق ظداهرة بدين معلمدي الرياضديا1( وشكل )5يتضح من خالل جدول )

 إذا مدا على للتعرفالمعرفة بتاريخ الرياضيات باختالف المرحلة الدراسية التي يعملون فيها، و
اختبدار المعرفدة بتداريخ عيندة البحدث فدي  درجدات بدين إحصدائية داللدة ذات فدروق هنداك تكاند

 التبداين األحدادي تحليدل اختبدار الباحدث اسدتخدم المرحلدة الدراسدية، خدتالفترجع الالرياضيات 
(One Way ANOVA) النتدائج وجداءت، عيندة البحدث درجدات بدين الفدروق داللدة لتوضديح  

 كاآلتي:
في اختبار  البحث درجات عينة بين األحادي للفروق التباين تحليل اختبار نتائج:(6جدول )

 المرحلة الدراسية ختالفل طبقاالمعرفة بتاريخ الرياضيات 

 التباين مصدر المحور
مجموع 
 المربعات

ت درجا
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف قيمة
الدللة مستوى 

 اإلحصائية

 االختبار ككل
 

 348.99 2 697.97 بين المجموعات

35.31 0.01 
داخل 

 المجموعات
938.93 95 9.88 

  97 1636.91 المجموع

 درجدات بدين  0.01 مستوى عند إحصائية ذات داللة فروق وجود (6جدول ) من يتضح
، ولتحديدد المرحلدة الدراسدية خدتالفال ترجعختبار المعرفة بتاريخ الرياضيات اعينة البحث في 

اتجاه هذه الفروق استخدم الباحث اختبار )شيفيه( للمقارندات المتعدددة بدين المتوسدطات الحسدابية 
(Scheffe).وفيما يلي نتائج ذلك ، 

ار المعرفة بتاريخ )شيفيه( لتحديد اتجاه الفروق في الدرجة الكلية لختب اختبار:(7جدول )
 لمرحلة الدراسيةل طبقاالرياضيات 

 المرحلة )ب( المرحلة )أ(
متوسط الفرق 

 ب( –)أ 
الخطأ 
 المعياري

الدللة مستوى 
 اإلحصائية

 0.01 0.77 *5.31- المرحلة المتوسطة  المرحلة االبتدائية

 0.01 0.79 *65.9- المرحلة الثانوية

 0.01 0.77 *5.31 ائيةالمرحلة االبتد المرحلة المتوسطة

 0.72 0.78 0.64- المرحلة الثانوية

 0.01 0.79 *65.9 المرحلة االبتدائية المرحلة الثانوية

 0.72 0.78 0.64 المرحلة المتوسطة

متوسطي  بين  0.01 مستوى عند إحصائية ذات داللة فروق ( وجود7جدول ) من يتضح
اختبددار المعرفددة بتدداريخ مرحلددة المتوسددطة فددي درجددات معلمددي المرحلددة االبتدائيددة ومعلمددي ال

 عندد إحصدائية ذات داللدة فدروق لصدالح معلمدي المرحلدة المتوسدطة، كدذلك وجدودالرياضديات 
متوسطي درجدات معلمدي المرحلدة االبتدائيدة ومعلمدي المرحلدة الثانويدة فدي  بين  0.01 مستوى

ية، ويرجع ذلك إلى عدم دراسدة لصالح معلمي المرحلة الثانواختبار المعرفة بتاريخ الرياضيات 
غالبيدددة معلمدددي الرياضددديات بالمرحلدددة االبتدائيدددة لمقدددرر عدددن تددداريخ الرياضددديات فدددي مرحلدددة 

متوسدطي  بدين  0.01 مسدتوى عندد إحصدائية ذات داللدة البكدالوريوس، بينمدا ال توجدد فدروق
ريخ اختبدددار المعرفدددة بتدددادرجدددات معلمدددي المرحلدددة المتوسدددطة ومعلمدددي المرحلدددة الثانويدددة فدددي 

حيددث إن غالبيددة معلمددي المرحلددة المتوسددطة والمرحلددة الثانويددة درسددوا مقددرًرا عددن الرياضدديات 
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تاريخ الرياضيات في البكالوريوس، ويمكن تفسير ذلك في ضوء مدا تدم مراجعتده لبدرامج إعدداد 
المعلم حيث إن معظم برامج إعداد معلم المرحلدة االبتدائيدة ال تتضدمن دراسدة مقدرر عدن تداريخ 

ضيات، أما برامج إعداد معلدم المرحلدة المتوسدطة والثانويدة وهدي تمثدل مسداًرا مختلفًدا عدن الريا
ولكدن بشدكل برامج إعداد معلم المرحلة االبتدائية تتضمن دراسة مقرر عدن تداريخ الرياضديات، 

عام وبصرف النظر عن نمدط ونوعيدة بدرامج إعدداد معلدم الرياضديات فإنده يجدب أن تعدزز مدن 
دعدم يدتم فيده ، كالمددخل التندويري الدذي الرياضديات فدي تددريس الرياضديات مج تداريخمداخل د

يدتم  المدديول الدذي مددخل، واستكمال تعليم وتعلم الموضوعات الرياضية بالمعلومات التاريخيدةو
حيث يتم مدن خاللهدا السدتعراض التطدورات فيه دراسة وحدات دراسية حول تاريخ الرياضيات 

تداريخ الرياضديات فدي تقدديم  الدذي فيده يسدتخدم ل القائم على التداريخالمدخالمفاهيمية تاريخيًا، و
 ، ويصبح التاريخ جزء متكامال تماما مع منهج الرياضيات نفسه.الموضوعات الرياضية

 :الثالثاإلجابة عن السؤال  (ج

مدا مددى اسدتخدام معلمدي الرياضديات لتداريخ الرياضديات فدي وهوو:  الثالثلإلجابة عن السؤال 
 التدريس؟

أفدراد العيندة  السدتجاباتم الباحدث بحسداب المتوسدطات الحسدابية واالنحدراف المعيداري قا
 ( يوضحان النتائج:2( وشكل )8جدول )واستخدام تاريخ الرياضيات في التدريس  استبانةعلى 

 مدى استخدام معلمي الرياضيات لتاريخ الرياضيات في التدريس :(8جدول)

 المتوسط ن المحور م الفئة
 االنحراف
 المعياري

مدى 
 االستخدام

 الترتيب

ل
كك
ة 
ين
لع
ا

 

1 
اسددددتخدام تدددداريخ الرياضدددديات فددددي التهيئددددة 
 1 نادًرا 1.08 2.52 33 وتحسين اتجاهات الطالب نحو الرياضيات

اسددددتخدام تدددداريخ الرياضدددديات فددددي تدددددريس  2
 الموضوعات الرياضية

 2 نادًرا 1.03 2.41 33

 3 نادًرا 0.84 1.79 33 استخدام تاريخ الرياضيات في التقويم 3

  نادًرا 0.93 2.24 33 االستبانة ككل

ة 
حل
ر
لم
 ا
مو
عل
م

ية
دائ
بت
ال
ا

 

اسددددتخدام تدددداريخ الرياضدددديات فددددي التهيئددددة  1
 وتحسين اتجاهات الطالب نحو الرياضيات

 1 نادًرا 0.99 2.11 33

اسددددتخدام تدددداريخ الرياضدددديات فددددي تدددددريس  2
 الموضوعات الرياضية

 2 نادًرا 1.00 2.05 33

 3 نادًرا 0.91 1.61 33 استخدام تاريخ الرياضيات في التقويم 3

  نادًرا 0.93 1.92 33 االستبانة ككل

ة 
حل
ر
لم
 ا
مو
عل
م

طة
س
تو
لم
ا

 

اسددددتخدام تدددداريخ الرياضدددديات فددددي التهيئددددة  1
 وتحسين اتجاهات الطالب نحو الرياضيات

 1 أحيانًا 0.56 3.21 34

 اسددددتخدام تدددداريخ الرياضدددديات فددددي تدددددريس 2
 الموضوعات الرياضية

 2 أحيانًا 0.72 3.02 34

 3 نادًرا 0.70 1.91 34 استخدام تاريخ الرياضيات في التقويم 3

  أحيانًا 0.58 2.71 34 االستبانة ككل
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اسددددتخدام تدددداريخ الرياضدددديات فددددي التهيئددددة  1
 وتحسين اتجاهات الطالب نحو الرياضيات

 2 انادرً  1.24 2.19 31

اسددددتخدام تدددداريخ الرياضدددديات فددددي تدددددريس  2
 الموضوعات الرياضية

 1 نادًرا 1.06 2.11 31

 3 نادًرا 0.91 1.84 31 استخدام تاريخ الرياضيات في التقويم 3

  نادًرا 1.05 2.05 31 االستبانة ككل
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علمي الرياضيات لتاريخ الرياضيات في مدى استخدام م( النسب المئوية لمتوسطات 2شكل )

 التدريس
 

( أن اسدتخدام معلمدي الرياضديات لتداريخ الرياضديات فدي 2( وشدكل )8)جددول  مدن يتضدح
التدريس أقل من المتوسط حيدث جداء متوسدط االسدتجابات علدى االسدتبانة كمدا يلدي: العيندة ككدل 

لمعلمدددين بالمرحلدددة ، ومتوسدددط اسددتجابات ا%44.7( وبنسدددبة مئويددة 5( مددن )2.24()98)ن=
، وجاء متوسدط اسدتجابات المعلمدين %38.4( وبنسبة مئوية 5( من )1.92()33االبتدائية )ن=

، وكان متوسط استجابات %54.3( وبنسبة مئوية 5( من )2.71()34بالمرحلة المتوسطة )ن=
 .%40.9( وبنسبة مئوية 5( من )2.05()31المعلمين بالمرحلة الثانوية )ن=

استخدام معلمي الرياضيات لتاريخ الرياضيات في التدريس جداء منخفًضدا  ويرى الباحث أن
وذلددك يرجددع إلددى عدددم دراسددتهم لمقددرر عددن تدداريخ الرياضدديات، وإلددى تركيددز مقددررات تدداريخ 
الرياضدديات التددي تقدددم ضددمن بددرامج إعددداد معلددم الرياضدديات أو ضددمن بددرامج الرياضدديات فددي 

ون التطدرق لتطبيقدات تداريخ الرياضديات فدي عمليدة كليات العلوم على الجاندب التداريخي فقدط د
 المؤلفددات( مددن أن 130، 2012تعلدديم وتعلددم الرياضدديات، وذلددك يتفددق مددع مددا ذكددره محسددن )

السدرد والوصدف دون اإلشدارة عملية في مجال تاريخ الرياضيات ال تتعدى  الموجودة والكتابات
 .لعالقة الرياضيات أو علماء الرياضيات بالمجتمع

( أن استخدام معلمدي المرحلدة االبتدائيدة جداء فدي الترتيدب 2( وشكل )8ن جدول )ويتضح م
ويرجددع ذلددك إلددى عدددم دراسددة  %38.4، ونسددبة مئويددة (5( مددن )1.92)الثالددث بأقددل متوسددط 

غددالبيتهم لمقددرر عددن تدداريخ الرياضدديات، بينمددا جدداء اسددتخدام معلمددي المرحلددة الثانويددة لتدداريخ 
، %40.9، وبنسبة مئوية (5( من )2.05)رتيب الثاني بمتوسط الرياضيات في التدريس في الت

ويرجددع ذلددك إلددى أن المعرفددة المتضددمنة فددي مقددرر تدداريخ الرياضدديات غيددر مرتبطددة بالمعرفددة 
المتضمنة في مقررات الرياضيات في المرحلدة الثانويدة حبدث تحتداج دراسدة تداريخ الرياضديات 

ررات تدداريخ الرياضدديات علددى تدداريخ فددي الحضددارة الغربيددة المعاصددرة، فددي حددين تركددز مقدد
الرياضدديات فددي الحضددارات القددديم. وأخيددًرا جدداء اسددتخدام معلمددي المرحلددة المتوسددطة لتدداريخ 

 %54.3(، وبنسدبة مئويدة 5( مدن )2.71)الرياضيات في التدريس في الترتيب األول بمتوسط 
رات الرياضديات ويمكن تفسير ذلك إلى وجود ترابط منطقي بين مقرر تاريخ الرياضديات ومقدر

في المرحلة المتوسطة التي تتطلب المعرفة بتاريخ الرياضيات في الحضارات القديمة، وهدذا مدا 
 ركز عليه مقرر تاريخ الرياضيات.

وتؤكد هذه النتيجة أن مقرر تاريخ الرياضيات متطلب أساسي لتفعيل عملية تدريس 
اسات إلى أن دراسة تاريخ الرياضيات في التعليم العام، حيث أشارت أشارت معظم الدر

نظر حول التنمية وجهات الرياضيات يسهم في تحقيق العديد من أهداف تعليم الرياضيات مثل: 
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 تنمية االتجاهات اإليجابية تجاه الرياضيات، وطبيعة الرياضيات واألنشطة الرياضية
(Tzanakis, et al., 2006. pp203-207)  دمج تاريخ الرياضيات في تدريس ، وأن

يزيد من الدافعية لدى المتعلم، ويبتكر مدخال أكثر إيجابية لتعلم الرياضيات، ويكشف لرياضيات ا
الجوانب اإلنسانية للمعرفة الرياضية، ويستخدم المشكالت التاريخية لدى العلماء في تطوير 

 Dejic and)فهم المتعلم للعالم يستند إلى نظريات علمية  التفكير الرياضي، ويجعل
Mihajlovic, 2014; NCTM, 2000). 

ومن ثم يجب على مخططي ومطوري برامج إعداد معلمي الرياضيات مراعاة الترابط 
بين مقرر تاريخ الرياضيات ومقررات الرياضيات في التعليم العام وهذا ما اكدت عليه دراسة 

2013) (Alpaslan, et al.,  ودراسة(Jankvist, 2009). 

 :الرابعاإلجابة عن السؤال  (د

اسدتخدام تداريخ الرياضديات فدي التددريس  إلى أي مدى يختلفوهو:  الرابعجابة عن السؤال لإل
، ةفيهدا: )االبتدائيدة، المتوسدط يعملونلمرحلة الدراسية التي باختالف الدى عينة البحث 

 الثانوية(؟
( وجدددود فدددروق ظددداهرة فدددي اسدددتخدام تددداريخ 2( وشدددكل )8يتضدددح مدددن خدددالل جددددول )

لرياضدديات بددين معلمددي الرياضدديات بدداختالف المرحلددة الدراسددية التددي الرياضدديات فددي تدددريس ا
 يعملون فيها.

عيندة البحدث  اسدتجابات بدين إحصدائية داللدة ذات فدروق هنالدك كدان إذا مدا على للتعرفو
 اسدتخدم المرحلة الدراسدية، ختالفال طبقاتدريس الاستبانة استخدام تاريخ الرياضيات في  على

 بدين الفدروق داللدة لتوضديح  (One Way ANOVA)بداين األحدادي الت تحليدل اختبدار الباحدث
 كاآلتي:  النتائج وجاءت لمرحلة الدراسيةل طبقا عينة البحث استجابات

على  البحث عينة استجابات بين األحادي للفروق لتباين ا تحليل اختبار نتائج:(9جدول )
 لدراسيةلمرحلة ال طبقااستبانة استخدام تاريخ الرياضيات في التدريس 

 التباين مصدر المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف قيمة
مستوى 
 الدللة

 اإلحصائية

 ككل االستبانة
 

 6.08 2 12.16 بين المجموعات

08.8  0.75 95 71.53 داخل المجموعات 0.01 

   97 83.69 المجموع

 استجابات بين  0.01 مستوى عند إحصائية ذات داللة فروق وجود (9جدول ) من يتضح
المرحلددة  خدتالفال تعددزوتددريس الاسدتبانة اسددتخدام تداريخ الرياضديات فددي  علددىعيندة البحدث 

، ولتحديدد اتجداه هدذه الفدروق اسدتخدم الباحدث اختبدار )شديفيه( للمقارندات المتعدددة بدين الدراسية
 ، وفيما يلي نتائج ذلك.(Scheffe)المتوسطات الحسابية 

استبانة عينة البحث على  )شيفيه( لتحديد اتجاه الفروق في استجابات اختبار:(١0جدول )
 لمرحلة الدراسيةل تدريس طبقاالاستخدام تاريخ الرياضيات في 

 المرحلة )ب( المرحلة )أ(
متوسط الفرق 

 ب( –)أ 
الخطأ 
 المعياري

 الدللةمستوى 
 اإلحصائية

*79.0- المرحلة المتوسطة  المرحلة االبتدائية  0.2١ ١0.0  

0.١2- المرحلة الثانوية  0.22 0.85 

*79.0 المرحلة االبتدائية المرحلة المتوسطة  0.2١ ١0.0  
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*0.67 المرحلة الثانوية  0.22 0.0١ 

 0.85 0.22 0.١2 المرحلة االبتدائية المرحلة الثانوية

*76.0- المرحلة المتوسطة  0.22 0.0١ 

 بدين  0.01 مسدتوى عندد إحصدائية لدةذات دال فدروق وجدود (10جددول ) مدن يتضدح
اسددتبانة اسددتخدام فددي معلمددي المرحلددة االبتدائيددة ومعلمددي المرحلددة المتوسددطة  درجدداتمتوسددطي 

ويرجع ذلدك إلدى عددم دراسدة  لصالح معلمي المرحلة المتوسطة، تاريخ الرياضيات في التدريس
اضددديات فدددي مرحلدددة غالبيدددة معلمدددي الرياضددديات بالمرحلدددة االبتدائيدددة لمقدددرر عدددن تددداريخ الري

 درجاتمتوسطي  بين  0.01 مستوى عند إحصائية ذات داللة فروقالبكالوريوس، كذلك وجود 
اسدتبانة اسدتخدام تداريخ الرياضديات فدي فدي معلمي المرحلة المتوسطة ومعلمي المرحلة الثانوية 

ئية التدريس، لصالح معلمي المرحلة المتوسطة، بالرغم من عدم وجدود فدروق ذات داللدة إحصدا
بين متوسطي درجات معلمي المرحلة المتوسدطة ومعلمدي المرحلدة الثانويدة فدي اختبدار المعرفدة 
بتاريخ الرياضيات، ويرجع الباحث ذلك إلى طبيعة مقررات تاريخ الرياضيات ومددى ارتباطهدا 
بمقررات الرياضيات في المتوسدطة وفدي المرحلدة الثانويدة، وإلدى اخدتالف اتجاهدات ومعتقددات 

اللجنددة الدوليددة لتعلدديم ن حددول اسددتخدام تدداريخ الرياضدديات فددي التدددريس، وهددذا مددا أكدتدده المعلمددي
 Clark, et) ها،دراسدة العالقدة بدين تداريخ الرياضديات وتدريسدبضدرورة  ICMIالرياضيات 

al., 2018, pp.3-4). 
 اإلجابة عن السؤال الخامس: (ه

معرفددة معلمددي  مسدتوىيددة بددين : مدا طبيعددة العالقدة االرتباطلإلجابوة عوون السوؤال الخووامس وهووو
 ومدى استخدامه في التدريس؟ هاالرياضيات بتاريخ

في عينة البحث  درجات المعلمينقام الباحث بحساب معامل ارتباط بيرسون بين متوسطات 

استخدام تاريخ الرياضيات في على استبانة  همواستجابات اختبار قياس المعرفة بتاريخ الرياضيات

 النتائج كاآلتي: وجاءت SPSSة من خالل حزمة البرامج اإلحصائية بصورة إجمالي التدريس
واستخدامهم لها  معرفة المعلمين بتاريخ الرياضياتمعامل ارتباط بيرسون بين :(١١جدول )

  في التدريس

معرفة تاريخ الرضيات 
 لدى المعلمين

 استخدام تاريخ الرياضيات في التدريس

معامل ارتباط 
 بيرسون

 الداللةمستوى 
 اإلحصائية

 0.098 0.329 العينة ككل

 0.113 0.221 معلمو المرحلة البتدائية

 0.04 *0.453 معلمو المرحلة المتوسطة

 0.119 0.198 معلمو المرحلة الثانوية

 0.05* تعني دالة عند 

أنه ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين معرفة معلمدي  (11) يتضح من جدول

عينة البحث بتاريخ الرياضيات واستخدامهم لها في التدريس، ويُرجع الباحث النتيجة الرياضيات 

السابقة إلى تركيز مقررات تاريخ الرياضديات فدي بدرامج إعدداد المعلمدين علدى سدرد المعلومدات 

ريخية دون اإلشارة إلى كيفية توظيفها فدي تددريس الرياضديات أو تنميدة االتجاهدات اإليجابيدة االت

مع ما سبق حيث أكددا علدى  Boero, Guala (2008)بورو، وجوال  تفقتياضيات، وتجاه الر

ستهدف تنميدة المعرفدة الرياضدية لدديهم يأن دراسة الطالب المعلمين لتاريخ الرياضيات يجب أن 

ال يكدون التركيدز علدى المعلومدات  ، أي(p.227)وتكاملها مع طرق تفكيرهم حدول الرياضديات 
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أن دراسة الطدالب المعلمدين لتداريخ الرياضديات  Clark (2012)رك كال وترى التاريخية فقط،

علددى إثددارة دافعيددة الطددالب فددي القاعددات الدراسددية لدراسددة الرياضدديات،  يجددب أن تهددتم بتدددريبهم

يؤكدد أركدافي، مكنهم من معرفة كيفية استخدام تاريخ الرياضيات لتنمية الفهم أثناء التددريس. ووتُ 

مكدن المعلمدين يُ يجدب أن دراسة تاريخ الرياضيات على أن  Arcavi, Isoda (2007)ولسودا 

 (2004)فرينتددددي  يددددرى، وكددددذلك ( (p.115مددددن فهددددم تفكيددددر الطددددالب حددددول الرياضدددديات

Furinghetti  أن الهدف األساسي مدن دراسدة معلدم الرياضديات لتداريخ الرياضديات هدو تنميتده

 .مهنيًا، واستخدام معرفته بتاريخ الرياضيات في التدريس

ذات داللددة إحصددائية بددين موجبددة أندده توجددد عالقددة ارتباطيددة  (11جدددول )يتضددح مددن مددا ك

بتدداريخ الرياضدديات واسددتخدامهم لهددا فددي  فددي المرحلددة المتوسددطةمعرفددة معلمددي الرياضدديات 

، ويُرجدددع الباحدددث ذلدددك إلدددى أن معلمدددي المرحلدددة المتوسدددطة أكثدددر اسدددتخداما لتددداريخ التددددريس

خدام المعلمين لتاريخ الرياضيات في التدريس قد يدفعهم للبحدث الرياضيات في التدريس وأن است

عددن المعلومددات التاريخيددة للرياضدديات، ويتفددق ذلددك مددع نتددائج اإلجابددة عددن السددؤال الثدداني التددي 

أظهرت أن المعرفة بتاريخ الرياضيات لدي معلمي المرحلة الثانوية ال تختلف عدن المعرفدة لددى 

اإلجابة عن السؤال الرابع التي أظهرت أنده توجدد فدروق ذات  معلمي المرحلة المتوسطة، ونتائج

داللددة إحصددائية فددي اسددتخدام تدداريخ الرياضدديات فددي التدددريس بددين معلمددي المرحلددة المتوسددطة 

 والمرحلة الثانوية لصالح معلمي المرحلة المتوسطة.
 وتتفق هذه النتيجة مع منظور الباحثين في أن دمج تاريخ الرياضيات في الممارسات
التدريسية يساعد  على فهم الرياضيات وأنها ليست أنظمة من المعرفة ثابتة ونهائية، بل إنها 

ترتبط ارتباطا وثيقا بفروع  live developmental processتمثل عملية تطورية حية 
العلوم األخرى، ومن ثم يمكن استخدامها في تشكيل نظرة علمية للعالم؛ وإدراك حقيقة أن 

ب دورا هاما في تطوير ثقافة الرياضية عبر التاريخ، وأن البنية المعرفية لعلم الرياضيات تلع
الرياضيات قابلة للفهم واالكتشاف من خالل سلسلة من العمل الطويل والشاق للعلماء، وفي فهم 

  .(Mendozaet al., ,2013; Karaduman, 2010)األخطاء والتفكير البديهي والمناقشات

ة المعلدم بتداريخ الرياضديات تدرتبط مدع اسدتخدامه لهدا فدي التددريس ويرى الباحث أن معرف

بصورة موجبه لكن بشدرط أن تتضدمن هدذه المعرفدة كيفيدة توظيفهدا فدي التددريس، وأن اسدتخدام 

المعلمددين لتدداريخ الرياضدديات فددي التدددريس يددؤثر باإليجدداب علددى معددرفتهم بتدداريخ الرياضدديات، 

تاريخ الرياضيات متطلب أساسي لتفعيل عملية تدريس  وتؤكد العديد من الدراسات على أن مقرر

الرياضيات، وأن دراسة تاريخ الرياضيات يسهم في تحقيق العديدد مدن أهدداف تعلديم الرياضديات 

 ,Tzanakis) تقدير الرياضيات كابتكدار إنسداني.، تطوير المعرفة التربوية لدى المعلمين مثل:

et al., 2006. pp203-207) عادة النظر في مقررات تاريخ الرياضيات في ، بالتالي يجب إ

ودراسددة  ,.Alpaslan, et al) (2013بددرامج إعددداد المعلمددين وهددذا مددا أوصددت بدده دراسددة 

(Jankvist, 2009) ، ومن ثم يجب أن يصدبح تداريخ الرياضديات جدزءا ال يتجدزأ مدن تددريس

ي يمثدل أداة لغدرس الرياضيات، حيث إنه يعطي الجذور اإلنسانية للموضوعات الرياضيات، ولك

الشعور بالتقدير حول دراسدة الرياضديات، ويعطدي للمعرفدة الرياضدية ارتباطهدا وقيمتهدا بالحيداة 

 .(Mendoza et al., 2013; Karaduman, 2010)البشرية 

 
 توصيات البحث
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 لالستفادة من هذا البحث يوصي الباحث باآلتي:

 عدداد معلمدي الرياضدياتبدرامج إفدي تاريخ الرياضيات  عنمقررات  ضرورة تطوير -1

 .في تدريس الرياضياتالستخدام تاريخ الرياضيات  تربويةتطبيقات بحيث تتضمن 
عقدددد ورش عمدددل ودورات تدريبيدددة للمعلمدددين فدددي الميددددان حدددول تددداريخ الرياضددديات  -2

 تدريس.الوتطبيقاتها التربوية في 
اسدتخدامها ة وكيفيإنشاء مواقع إلكترونية تتضمن مواد تاريخية في مجال الرياضيات،  -3

 تدريس. الفي 

 مقترحات البحث
 :اآلتيةضوء البحث الحالي يوصي الباحث بإجراء البحوث والدراسات في 
فاعلية استخدام تاريخ الرياضديات فدي تنميدة المفداهيم الرياضدية واالتجداه نحدو دراسدة  -1

 .الرياضيات
ر التداريخي فاعلية استخدام تاريخ الرياضيات في تدريس الرياضديات فدي تنميدة التفكيد -2

 الرياضي.
أثر برنامج تدريبي في استخدام تاريخ الرياضيات في تددريس الرياضديات علدى تنميدة  -3

 .مهاراتهم التدريسية وأثره على تحصيل طالبهم
موضوعات تاريخ الرياضيات المتطلب تضدمينها فدي محتدوى منداهج الرياضديات فدي  -4

 .المراحل الدراسية المختلفة
خ الرياضيات وفق المدخل المنظومي لتخطيط المقررات تصور مقترح لمقرر في تاري -5

 في برامج إعداد المعلمين.
 .فاعلية المداخل المختلفة الستخدام تاريخ الرياضيات في تدريس الرياضيات -6
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أثر برانمج تدرييب مقرتح قائم على معايري املعلم املهنية الوطنية لتنمية كفاايت معلمات الرايضيات املهنية 
 ابملرحلة املتوسطة والَباعة الرايضية لدى طالبات الصف الثاين املتوسط

 هري                   فراج الش بن ظافر أ.د.       أمحد السيد بنت . عطياتد
                  جامعة امللك خالد                        القنفذةتعليم 
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أثر برنامج تدريبي مقترح قائم على معايير المعلم المهنية الوطنية لتنمية 
 كفايات معلمات الرياضيات المهنية بالمرحلة المتوسطة والبراعة

 الرياضية لدى طالبات الصف الثاني المتوسط 
 فراج الشهريبن ظافر .أ.د أحمد السيد بنت عطياتد.

 الملك خالدجامعة  تعليم القنفذة
 

  مستخلصال

ف أثر برنامج تدريبي مقترح قائم على معايير المعلم المهنية الوطنية  هَدف البحث إلى تعر 
لتنمية كفايات معلمات الرياضيات المهنية بالمرحلة المتوسطة والبراعة الرياضية لدى طالبات 

 بة عنالصف الثاني المتوسط، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لإلجا
بإعداد البرنامج التدريبي المقترح باإلضافة إلى إعداد بطاقة  انأسئلة البحث؛ حيث قام الباحث

قياس الكفايات المهنية لمعلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة، وأداة قياس البراعة الرياضية 
بتصميم المنهج شبه التجريبي  انف الثاني المتوسط، ومن ثم استخدم الباحثلدى طالبات الص

المجموعة الواحدة ذات القياس القبلي والبعدي، على عينة قصدية من معلمات الرياضيات 
( معلمة؛ كما استُخِدم المنهج شبه التجريبي 14بالمرحلة المتوسطة بمحافظة القنفذة بلغ عددها )

(، وقُس مت إلى 108على عينة عشوائية من طالبات الصف الثاني المتوسط بلغ عددهن )
طالبة( ممن حضرن معلماتهن للبرنامج التدريبي، وضابطة  53تين: تجريبية عددها )مجموع
طالبة( لم تحضر معلماتهن للبرنامج التدريبي. وأسفرت نتائج البحث عن وجود 55عددها )

( لصالح التطبيق البعدي بالنسبة للمعلمات، 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
ة بالنسبة للطالبات، وكان حجم األثر كبيراً للمتغير المستقل على ولصالح المجموعة التجريبي

الكفايات المهنية لمعلمات الرياضيات، والبراعة الرياضية لدى الطالبات. وفي ضوء تلك النتائج 
 تم تقديم بعض التوصيات والمقترحات. 

ايات المهنية، البراعة : برنامج تدريبي، المعايير المهنية الوطنية للمعلم، الكفالكلمات المفتاحية
 الرياضية، المرحلة المتوسطة.
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The Impact of Proposed Training Program Based on National 

Developing Professional Teacher Standards for Professional 

Competencies of Mathematics teachers and Mathematical 

Proficiency of the Second Grade Intermediate Female Students 

Dr.Atyat Ahmad Alsaid-Education of Alkanfaza 

Prof. Zafer F. AlShehri- King Khaled University 
Abstract:This research aimed at identifying the effectiveness of a 
Proposed training program based on the National Developing Professional 
Teacher Standards for Professional Competencies of Mathematics teachers 
and Mathematical Proficiency of the Second Grade Intermediate Female 
Students. To achieve this aim, the researcher used the descriptive analytical 
approach to answer procedural research questions and prepared the 
proposed training program and a tool to measure the professional 
competencies of the mathematics teachers in the intermediate stage, and the 
tool for measuring the mathematical proficiency of second grade students. 
Then she used the quasi experimental approach with one group designed of 
pre-and post-measurement to apply the research method before and after 
fulfilling the training program on the sample, On a deliberate sample of 14 
mathematics teachers. Also The researcher used the quasi -experimental 
method on a random sample of second-grade students (108),  Experimental 
group (53 students) attended by their teachers for the training program and 
Control group (55) female students whose teachers did not attend the training 
program. The results of the study revealed that there were statistically 
significant differences at (0.05) in favor of the post application for the 
mathematics teachers. And for the experimental group of students. And the 
impact size was significant for the independent variable, In the light of those 

results, some recommendations and suggestions were provided. 
Keywords: Training Program, National Professional Teacher Standards, 

Professional Competencies, Mathematics Proficiency, Intermediate Stage 

 
 
 مقدمة ال

يُقاس تقدم األمم بمدى تقدمها العلمي، والرياضيات بما تمتلكه من طبيعٍة خاصٍة كعلٍم مجرد 
أو تطبيقي تظهر أهميتها في المجتمعات والعلوم كافة، فهي أداة العقل وإعمال الفكر، لذا فإن 

الرياضيات تسمح تدريس الرياضيات يحتاج لمعلم يمتاز بكفايات مهنية عالية؛ فالبراعة في 
 باستثمار العقل البشري لتقدم المجتمعات وتحقيق رؤيتها. 

لذا أعطت المملكة العربية السعودية كبقية الدول تعليم الرياضيات أهمية كبيرة، حيث 
حرصت المملكة على المشاركة في االختبارات الدولية ومقارنة مستويات طالبها بمستويات 

يير مناهج الرياضيات إلى سلسلة ماجروهل القائمة على معايير الطالب في بقية الدول، وتم تغ
طالب بعد ظهور تدني في مستويات  NCTM)3 ,2000 (المجلس القومي لمعلمي الرياضيات 

المملكة وطالباتها، ولكن استمر هذا التدني حتى في الدورات الالحقة في االختبارات الدولية، بل 
أن متوسط نتائج الطالب والطالبات في اختبار توجهات الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات 

4TIMSS-كان أقل من متوسط الدورة السابقة )البرصان )2015(دورة  -في مادة الرياضيات 

                                                      
3 National Council of Teachers of Mathematics 
4 Trends of the International Mathematics and Science Studies 
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(، وتوافقت هذه النتائج مع نتائج االختبارات الوطنية 2016والشمراني والشمراني والدرواني، 
 التي أجرتها هيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية.  

والنجاح في الرياضيات يتطلب تمكن الطالب من المفاهيم الرياضية واستيعابها والتعامل مع 
االستدالل، والمنطق، وحسن اختيار االستراتيجيات المالئمة للحل  العمليات الرياضية من خالل:

وتطبيقها، كما يتطلب أن تكون لدى الطالب ميول إيجابية نحو الرياضيات وقدرة على بذل 
المزيد من الجهد لتعلمها وإحساس بنفعيتها وأهميتها، كل ذلك يؤدي إلى النجاح في الرياضيات 

( توجًها جديًدا 2014ة الرياضية حيث اعتبرها المعثم والمنوفي )وهو ما أسمته األدبيات بالبراع
للنجاح في الرياضيات، وللبراعِة الرياضية مكونات تعب ِر بشكل مفصَّل عن متطلبات النجاح في 
الرياضيات، وهذه المكونات مرتبطة ببعضها وتهدف إلى تعل م الرياضيات المقترن بفهمها، 

رياضية بدقة وبطريقة مالئمة للموقف التعليمي، وتفسير المسائل وأداء العمليات واإلجراءات ال
ً وتوظيف العالقات المنطقية بين  الرياضية وصياغتها وتمثيلها وحلها من خالل التفكير منطقيا
المفاهيم الرياضية، مع بذل الجهد في تعلُّم الرياضيات واستشعار أهميتها، إال أن واقع مستوى 

وًظا في نتائج االختبارات سواًء الدولية أم الوطنية، ما يعني ذلك قصور الطالب يُظهر تدنيًا ملح
لدى الطالب في التمك ن من المفاهيم الرياضية وقصور في التفكير المنطقي والكفاءة 

 االستراتيجية.  

ومعلم الرياضيات مسؤوٌل عن توضيح المفاهيم الرياضية للطالب ومساعدتهم في تشكيل 
طبيق تعلمهم في المواقف التعليمية المختلفة، وال يمكن تطوير أداء المعلم خبراتهم المعرفية وت

دون معايير تحدد وبشكل واضح الكفايات التي يفترض توافرها في المعلم ليصبح قادراً على 
(؛ فمعلم الرياضيات هو المحرك الرئيس لعملية 2004أداء مهام عمله بالشكل المطلوب )عيد، 

ل التعليم المختلفة والذي يقع على عاتقه الكثير من عبء تحقيق أهداف تعليمها وتعلمها بمراح
تعلمها؛ لذا فإن إعداد معلم الرياضيات قبل أو في أثناء الخدمة يحتاج مزيًدا من االهتمام 

(، حيث أن جودة النظام التعليمي ومستوى الطالب من جودة المعلمين كما 2005)محمود، 
5UNESCO ,) -اليونسكو -متحدة للتربية والعلم والثقافةأشارت إلى ذلك منظمة األمم ال

2014.) 

والتنمية المهنية للمعلم مهمة نظًرا للمستجدات التربوية والتخصصية، وما يحدث في الميدان 
التربوي من تغيير للمناهج وتغير في أدوار المعلم والمتعلم يفرض على المسؤولين ضرورة 

ون على ضرورة إعداد المعلم ومتابعة نموه المهني وتحديد تدريب المعلمين؛ لذا يؤكد التربوي
الكفايات المهنية المطلوبة وتصميم البرامج المناسبة لدعم هذه الكفايات وتنميتها )حديد، 

(، كما أوصى مؤتمر مكتب التربية العربي لدول الخليج بضرورة رفع الكفايات المهنية 2009
ربوية والنفسية وإكسابهم الخبرات األساسية التي تمكنهم للمعلم في ضوء المستحدثات العلمية والت

من اإلسهام بفاعلية في تطبيق المستحدثات الخاصة بالتخطيط والتدريس والتقويم وتطويرها 
 (.2009مستقبلياً )خليل، 

ونظراً ألهمية المعايير المهنية فقد أشارت العديد من الدراسات إلى ضرورة رفع أداء 
الكفايات الالزمة في مهنتهم، ولتفعيل دور المعلم كان من المهم إعداده في المعلمين ليكتسبوا 

ضوء المتطلبات المهنية؛ لذلك اهتمت عديٌد من الجهات المرتبطة بالرياضيات ومن بينها 
المجلس القومي لمعلمي الرياضيات بذلك، حيث أقرت بضرورة وضع معايير مهنية لتطوير 

( إلى حاجة معلمي الرياضيات بالوعي 2005كما أشار بطيخ ) (،2004أداء المعلم )البهواشي، 
بمعايير تدريس تخصصهم فبدون وجود المعايير المهنية والوعي بها فإن التدريس سيشوبه 
الكثير من األخطاء، كما أن التطور المهني للمعلم أخذ حيزاً كبيراً في األدب التربوي المعاصر 
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المعلم ومهاراته وتطويرها وفق المستجدات )الشايع، نظراً ألهميته في الحفاظ على معرفة 
2013.) 

لذلك بدأت هيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية بمشروع إعداد معايير لمهنة التعليم 
( شارك فيها فئات مختلفة من المجتمع من التربويين، 2016وأصدرت وثيقة بذلك عام )

علم ألداء مهنته على أكمل وجه، كما أنشأت وزارة ووصفت هذه الوثيقة ما هو مطلوب من الم
 التعليم حديثاً المركز الوطني للتطوير المهني الذي يهتم بالتدريب النوعي للمعلم لتنميته مهنياً.

 
وفي ضوء ما سبق ولحداثة المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وألنها ستكون معياًرا لتقويم 

الرياضية كتوجه جديد للنجاح في الرياضيات، تظهر أهمية  أدائهم، إضافة إلى أهمية البراعة
تدريب معلمات الرياضيات باستخدام برنامج تدريبي مقترح قائم على معايير المعلم المهنية 

 والبراعة الرياضية لدى طالباتهن.الوطنية لتنمية كفاياتهن المهنية 

 مشكلة البحث

مستويات الطالب والطالبات بالمملكة العربية  أظهرت االختبارات الدولية والوطنية تدنيًا في 
السعودية ما استدعى معه تغييراً في مناهج الرياضيات وفق سلسلة ماجروهل، إال  أن  تدني 
مستوى الطالب في الرياضيات ما زال مستمراً وذلك وفق النتائج الحديثة لالختبارات الدولية 

، كذلك من خالل عمل الباحثة والزيارات (2016)البرصان والشمراني والشمراني والدرواني، 
ً لدى الطالبات في استيعاب مفاهيم  ً ملحوظا الصفية المستمرة للطالبات وجدت الباحثة تدنيا
الرياضيات والربط بينها وقصوراً في القدرة على حل المسائل واختيار االستراتيجيات المالئمة 

اضيات، وألن  البراعة الرياضية تتضمن واستخدامها، إضافة إلى نظرتهن القاصرة لمادة  الري
مكونات مترابطة فإنَّ التدريس من أجل تنميتها يتطلب كما ذكر المجلس القومي للبحوث 

أن يمتلك المعلم مكونات مترابطة مع بعضها  NRC)6 ,2001(بالواليات المتحدة األمريكية 
من العوامل البيئية  تركز على التفاعل بين المعلم والطالب ومحتوى الرياضيات في سياق

 ومواقف التعلم.

أيًضا دراسة استطالعية على عينة من معلمات الرياضيات بالمرحلة  انالباحث ىوقد أجر
ف واقع معرفتهن المهنية ووجدت الباحثة أن نسبة كبيرة منهن  المتوسطة وذلك بهدف تعر 

ا أن جميع العينة ( تقريبًا ليست لديهن خلفية عن توظيف االستراتيجيات الحديثة كم83%)
معلمة( ال يخططن لدروسهن ويعتمدن على التحضيرات الجاهزة، وأجمعت  12االستطالعية )

( 1عينة البحث على أن البرامج التدريبية التي يحضرنها تحتاج إلى وقت أكبر لفهمها، وجدول )
 يوض ح ذلك:

 تطالعية(: التكرارات والنسب المئوية لستجابات معلمات الدراسة الس١جدول )

 العبارات
 ال نعم

 ٪ ن ٪ ن

لدي الخلفية العلمية الكافية لتوظيف االستراتيجيات  .1
 التدريسية الحديثة في تدريس الرياضيات.

2 16.7 10 83.3 

أقوم بالتخطيط لدروس الرياضيات دون االعتماد على  .2
 التحضيرات الجاهزة.

0 0 12 100 
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 83.3 10 16.7 2 جات الطالبات.أقد م الدرس بأساليب متنوعة تتفق مع احتيا .3

 91.7 11 8.3 1 لدي اإللمام الكافي بأدوات وأساليب تقويم الطالبات. .4

البرامج التدريبية تتفق مع احتياجاتي التدريبية كمعلمة  .5
 رياضيات.

3 25 9 75 

البرامج التدريبية التي حضرتها تحتاج لوقت أكبر لفهمها  .6
 والتطبيق عليها.

12 100 0 0 

دراسة استطالعية على عينة من طالبات الصف الثاني المتوسط بهدف  انالباحث ىركذلك أج
ف مستوياتهن في البراعة الرياضية في وحدتي المساحة والحجم والمعادالت والمتباينات،  تعر 

 ( يوضح النتائج:2وجدول )

 (: النسب المئوية لنتيجة العينة الستطالعية في اختبار البراعة الرياضية2جدول )

عدد 
 الطالبات

الدرجة 
 النهائية

 مستوى أفراد العينة االستطالعية في مكونات البراعة الرياضية 

 7.5≤ مرتفع  7.5 <متوسط ≥ 5 5 <منخفض

 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد

30 10 20 66.7 7 23.3 3 10 

(، ونسبة ٪66.7( أن نسبة الطالبات منخفضات المستوى بلغت )2يتضح من جدول ) 
( وهذا يشير إلى وجود صعوبة لدى الطالبات في ٪23.3طالبات متوسطات المستوى بلغت )ال

 التعامل مع المفاهيم الرياضية وحل المسائل وتدني القدرة على استخدام االستراتيجيات بكفاءة.

مما سبق وفي ظل توصية الدراسات السابقة باالهتمام بموضوع البراعة الرياضية 
( وفي ظل التوجهات الحديثة في تمهين العملية 2014م والمنوفي، ؛ المعث2016)رضوان، 

التعليمية وتنمية كفايات المعلمين المهنية وتوصية العديد من الدراسات والمؤتمرات بإعداد 
؛ 2004؛ عبيد، 2012وتدريب معلمي الرياضيات في ضوء المعايير المهنية مثل )الخطيب، 

Essig, 2011; Nichols & Johnson, 2010 ولتبني هيئة تقويم التعليم بالمملكة )
( للمعايير المهنية الوطنية، أمكن تحديد مشكلة البحث في تدني 2016العربية السعودية )

مكونات البراعة الرياضية لدى طالبات الصف الثاني المتوسط وانخفاض في الكفايات المهنية 
شكلة جاء البحث الحالي لتعرف أثر لدى معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة ولعالج هذه الم

برنامج تدريبي مقترح قائم على معايير المعلم المهنية الوطنية لتنمية كفايات معلمات الرياضيات 
 المهنية بالمرحلة المتوسطة والبراعة الرياضية لدى طالبات الصف الثاني المتوسط.

  أسئلة البحث
 :اآلتيةحاول البحث اإلجابة عن األسئلة 

 ات معلمات الرياضيات المهنية بالمرحلة المتوسطة؟ما كفاي (1
ما البرنامج التدريبي المقترح القائم على معايير المعلم المهنية الوطنية لتنمية كفايات  (2

 معلمات الرياضيات المهنية بالمرحلة المتوسطة؟
ة ما أثر البرنامج التدريبي المقترح القائم على معايير المعلم المهنية الوطنية في تنمي (3

 كفايات معلمات الرياضيات المهنية بالمرحلة المتوسطة؟
ما أثر البرنامج التدريبي المقترح القائم على معايير المعلم المهنية الوطنية في تنمية  (4

 البراعة الرياضية لدى طالبات الصف الثاني المتوسط؟



 

  322 

 

 أهداف البحث
 َهَدف البحث إلى: 
 ة بالمرحلة المتوسطة.بناء قائمة كفايات معلمات الرياضيات المهني (1
بناء البرنامج التدريبي المقترح القائم على معايير المعلم المهنية الوطنية لتنمية كفايات  (2

 معلمات الرياضيات المهنية بالمرحلة المتوسطة.
ف أثر البرنامج التدريبي المقترح القائم على معايير المعلم المهنية الوطنية في تنمية  (3 تعرُّ

 اضيات المهنية بالمرحلة المتوسطة.كفايات معلمات الري
ف أثر البرنامج التدريبي المقترح القائم على معايير المعلم المهنية الوطنية في تنمية  (4 تعرُّ

 البراعة الرياضية لدى طالبات الصف الثاني المتوسط.

 أهمية البحث
 ما يلي:تظهر أهمية البحث في 

بالمرحلة المتوسطة ومؤشرات قياسها  إعداد قائمة بالكفايات المهنية لمعلمات الرياضيات (1
 مما يساعد مشرفات الرياضيات في تقويم أداء معلمات الرياضيات. 

بناء برنامج تدريبي مقترح قائم على معايير المعلم المهنية الوطنية التي اعتمدتها هيئة  (2
 تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية حديثاً لتقويم المعلمين والمعلمات.

ً في تدريس الرياضيات مما التطر (3 ً أساسيا ق لموضوع البراعة الرياضية باعتباره هدفا
يساعد معلمات الرياضيات في توجيه جهودهن نحو تنمية البراعة الرياضية لدى 

 الطالبات.
تقديم أدوات لتقويم مكونات البراعة الرياضية لدى طالبات الصف الثاني المتوسط مما  (4

اضيات وتعلمها في استخدامها أو بناء أدوات مماثلة لتقويم يساعد المهتمين بتعليم الري
 البراعة الرياضية لدى عينات مختلفة من الطالب والطالبات.

 فروض البحث

 سعى البحث الحالي للتحقق من الفرضين التاليين: 

( بين متوسطات درجات معلمات 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (1
المتوسطة في بطاقة قياس الكفايات المهنية قبل تطبيق البرنامج الرياضيات بالمرحلة 

 التدريبي المقترح وبعده لصالح التطبيق البعدي. 

( بين متوسطات درجات طالبات 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )2
الح المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي ألداة قياس البراعة الرياضية لص

 المجموعة التجريبية.

  حدود البحث
 : اآلتيةاقتصر البحث على الحدود 

عينة من معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة بمنطقة القنفذة، ألهمية هذه المرحلة  (1
وضرورة تنمية الكفايات المهنية للمعلمة التي تساعد الطالبة على التجريد والتفكير 

 المنطقي في الرياضيات.  
 طالبات الصف الثاني المتوسط الستهداف هذه الفئة من قِبل الدراسات الدولية. عينة من  (2
 هـ. 1439هـ/ 1438تم تطبيق البحث خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  (3
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  مصطلحات البحث

نت مصطلحات البحث التعريفات اآلتية:   تضم 

 :Professional Competenciesالكفايات المهنية 
ف مكتب ( الكفايات بأنها: مجموعة المعارف 2016التربية العربي لدول الخليج ) عر 

والمهارات واالجراءات واالتجاهات التي يحتاجها المعلم للقيام بعمله بأقل قدر من الكلفة والجهد 
 (.52والوقت التي ال يستطيع بدونها أن يؤدي واجبه بالشكل المطلوب )ص. 

موعة المعارف والمهارات واإلجراءات واالتجاهات والمبنية ويمكن تعريفها إجرائيًا بأنها: مج
في ضوء معايير المعلم المهنية الوطنية التي تحتاجها معلمة الرياضيات بالمرحلة المتوسطة بما 
يحقق أهداف تدريس الرياضيات في هذه المرحلة ويتم قياسها من خالل أداة قياس الكفايات 

 المتوسطة.   المهنية لمعلمة الرياضيات بالمرحلة
 : Mathematical Proficiencyالبراعة الرياضية 

فت لجنة الدراسات في مركز التربية التابع للمجلس القومي للبحوث بالواليات المتحدة  عر 
( البراعة الرياضية أنها: إحدى نواتج تعلم الرياضيات وهو يشمل NRC, 2001األمريكية )

رياضيات وتعني ألي فرد أن يتعلم الرياضيات بنجاح كل جوانب الخبرة والكفاءة والمعرفة بال
وتتكون من خمسة مكونات: االستيعاب المفاهيمي، والطالقة االجرائية، والكفاءة االستراتيجية، 

 (.p. 115واالستدالل التكيفي، والرغبة المنتجة )
بينها  ويمكن تعريفها إجرائيًا بأن ها: مجموعة المفاهيم والتعميمات والعالقات المنطقية

والمهارات والعمليات العقلية واالتجاهات والمعتقدات التي اكتسبتها طالبة الصف الثاني 
المتوسط في وحدتي المساحة والحجم والمعادالت والمتباينات، وتتكون من خمسة مكونات: 

غبة االستيعاب المفاهيمي، والطالقة االجرائية، والكفاءة االستراتيجية، واالستدالل التكيفي، والر
 المنتجة، ويتم قياسها من خالل أداة قياس البراعة الرياضية.

 
 البرنامج التدريبي المقترح القائم على معايير المعلم المهنية الوطنية: 

ف حلس ) ( المعايير بأنها: مجموعة من الشروط واألحكام المضبوطة علمياً التي 2007عر 
عية أو الكمية بهدف تحديد مواطن القوة تستخدم كقاعدة أو أساس للمقارنة والحكم على النو
 (.100لتعزيزها وتشخيص مواطن الضعف لعالجها )ص. 

ف الطعاني ) ( البرنامج التدريبي بأن ه: جهود منظمة ومخططة لتطوير معارف 2007وعر 
 (.14المتدربين وخبراتهم واتجاهاتهم وذلك بجعلهم أكثر فعالية في أداء مهامهم )ص. 

ريف معايير المعلم المهنية الوطنية إجرائيًا بأن ها: مجموعة الشروط في ضوء ذلك يمكن تع
ً والتي تستخدم للحكم على المعلمين بالمملكة العربية السعودية  واألحكام المضبوطة علميا

مجاالت هي: القيم المهنية ومسؤوليات المعلمين، والمعرفة المهنية للمعلمين،  ةوتتكون من ثالث
 معلمين.والممارسة المهنية لل

كما يمكن تعريف البرنامج التدريبي المقترح القائم على المعايير المهنية الوطنية إجرائيًا أنه: 
مجموعة من الخبرات واألنشطة واألساليب التدريسية المتنوعة والقائمة في ضوء المعايير 
ية المهنية الوطنية للمعلمين التي تهدف إلى إحداث تغيرات مرغوبة في الجوانب المعرف

 ات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة.والمهارية والوجدانية لمعلم
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 اإلطار النظري 

 المحور األول: الكفايات المهنية للمعلم: 

ن هذا المحور اآلتي: مفهوم الكفايات المهنية، والخصائص المميزة للكفايات المهنية،  تضم 
ومصادر بناء الكفايات المهنية لمعلم  وأهمية الكفايات المهنية للمعلم، تصنيف الكفايات المهنية،

 الرياضيات، وأساليب تقويم الكفايات المهنية. 

 مفهوم الكفايات المهنية: 

يُعد  االتجاه القائم على الكفايات لتطوير أداء المعلم من أبرز االتجاهات التربوية المعاصرة 
نات من القرن العشرين في مجال إعداد المعلمين وتدريبهم أثناء الخدمة، وقد ظهر في الستي

 CBTEبالواليات المتحدة األمريكية وُعرف باسم تربية المعلمين القائم على أساس الكفاية 
(Competency Based Teacher Education.) 

 الخصائص المميزة للكفايات المهنية: 

( 2016تمتاز الكفايات المهنية بعدد من الخصائص )مكتب التربية العربي لدول الخليج، 
 منها:

الشمولية: حيث تشمل الكفايات عناصر القدرة كاملة: المعرفة والمهارة واالتجاه، وتشمل  (1
أيًضا الظروف والبيئة المحيطة والوسائل المعينة على تنفيذ األداء فهي أشمل من معنى 
القدرة نفسها التي تعني مجموع السلوك والمعارف والمهارات المتجانسة والالزمة ألداء 

ة وهي أشمل من الهدف السلوكي الذي يجزئ األداء التعليمي إما إلى مهارة، مهمة معين
 أو معلومة أو اتجاه وقيمة.

التكامل الوظيفي بين عناصر الكفاية: تتميز الكفاية بعالقات تكاملية بين عناصرها تؤثر  (2
في تحقيق مضمون الكفاية في األداء التعليمي، فالنظر للكفاية كمهارة فقط ال يحقق 

 داف الكفاية. أه
 تعدي أثر الكفاية إلى مواقف تعليمية متنوعة وال يقتصر أثرها على موقف معين فقط. (3

 أهمية الكفايات المهنية للمعلم: 

شكل اتجاه الكفايات أحد أهم االتجاهات التربوية الحديثة التي سادت برامج إعداد المعلمين 
الكفاية بداًل من المعرفة؛ لذا فإن المعلم وتدريبهم، حيث بُنيت تلك البرامج على أساس اعتماد 

الذي يمتلك الكفايات المهنية قادر على أن يخطط لعمله بشكل جيد، وقادًرا على اختيار الخبرات 
التعليمية وتحديد االستراتيجيات المالئمة للموقف التعليمي، ومدرًكا للكيفية التي تترابط بها 

 (.2007نوعة في حياة الطالب )شطناوي، عناصر المعرفة مع بعضها وتطبيقاتها المت

واتجاه الكفايات يقوم على أساس امتالك المعلم لمجموعة من الكفايات تمكنه من أداء 
وممارسة عمله بعد تحديد األهداف التي يسعى إلى تحقيقها ووضع الخطط الالزمة لتأدية عمله 

  على الوجه المطلوب، وقد ظهر اتجاه الكفايات ألسباب عدة منها:

 مطالبة المجتمع بمردود أفضل للعملية التعليمية.  -

كرد فعل لألساليب التقليدية التي تعتمدها برامج اإلعداد التي تعتمد على الجانب النظري  -
وإمداد المعلمين قبل الخدمة بقدر كبير من المعلومات والمعارف من خالل دراسة 

ى الكفايات يستند على تحديد مقررات تربوية؛ لذا فإن اتجاه إعداد المعلم القائم عل
الكفايات المرتبطة بأدوار المعلم ومسؤولياته في الموقف التعليمي وكم ونوع المعرفة 
التي يجب تعلمها، والمهارات التي يجب اكتسابها، وإتقان هذه الكفايات وما يتصل بها 

 ء مهنته. من أنشطة وتفاعالت بصورة مباشرة أو غير مباشرة تجعل المعلم قادراً على أدا
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 تطور مهنة التدريس والمطالبة بأدوار جديدة للمعلم في المواقف التعليمية المختلفة.  -

ظهور مفهوم اقتصاديات التعليم، وانعكاس المفاهيم االقتصادية على النظام التعليمي   -
ومراحله كافة، ويتم من خالل ذلك التركيز على مقدار ما يدفعه المجتمع على التعليم 

، لذلك ظهرت العديد من الدراسات التي اهتمت بكفاية التعليم الداخلية وناتج ذلك
)المناهج، نسبة النجاح والرسوب، التسرب الدراسي والوظيفي...(، أو بالكفايات 
الخارجية والتي تعني مدى تلبية مخرجات النظام التعليمي الحتياجات المجتمع 

 (.  2007االقتصادية واالجتماعية )الفتالوي، 

ة التربية القائمة على العمل الميداني التي بموجبها يمارس المعلم المتدرب مواقف حرك -
تعليمية بعد مشاهدتها في المدرسة، وتزويده بالمطلوب منه في العمل التعليمي )عطية، 

2007 .) 

فلسفة الكفاءة في األداء وظهور االتجاهات الحديثة في اقتصاديات التعليم )المسؤولية  -
فالمعلمين الذين يحققون كفاءة في األداء يكونون أكثر فاعلية )يوسف، والمحاسبية( 

2009 .) 

ً لديه القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الموقف  وتدريس الرياضيات يتطلب معلما
التعليمي حول المعرفة الرياضية وأهداف المنهج والبيئة التعليمية واحتياجات الطالب؛ لذا أكدت 

على ضرورة إكساب معلمي الرياضيات المهارات والمعارف  (NCTM, 2000)معايير 
الالزمة لمهنتهم، كما أن امتالك المعلم للكفايات المهنية تُعد  عاماًل أساسيًا في تحسُّن مستوى 

فالتدريس المبني على الكفاية يركز على التكامل بين الجانبين  (Hammond, 2000)الطالب 
ذلك إلى تحقق أهداف العملية التعليمية، ونجاح تدريس النظري والتطبيقي بحيث يؤدي 

الرياضيات يتطلب امتالك المعلم لمجموعة من الكفايات وممارستها مما يساعد الطالب على 
 (.Carver, 2001تعلم الرياضيات بسهولة ويسر )

ا األمم والمعلم من الركائز األساسية في العملية التربوية، وإعداده من األولويات التي تهتم به
لما له من أثر على مستقبل أجيالها؛ لذا فإن قضية إعداد المعلم وإكسابه الكفايات الالزمة في 
مهنته كانت لها أولوية في الفكر التربوي المعاصر لمواجهة التحديات المحلية والعالمية 

(، وتتلخص الفكرة األساسية التجاه الكفايات 2006واالجتماعية وغيرها )عوض وعياد، 
لمهنية في تحديد كفاية أداء المعلم وفق محكات أساسية يُستند عليها في إعداده وتدريبه قبل ا

(، بمعنى تزويد المعلم بالمهارات الضرورية لممارسة 2009الخدمة وفي أثنائها )يوسف، 
 مهنته باإلضافة للمعرفة، فالمعرفة وحدها رغم ضرورتها غير كافية لتنمية كفاية المعلم.

 فايات المهنية: تصنيف الك

يُقصد بالتصنيف أنه محاولة لتجميع المتشابهات في وحدات متقاربة وترتيب عناصرها 
انطالقًا من معايير محددة، وتصنيف الكفايات يُقصد به تحديد المحاور التي تدور حولها 

ظة الكفايات، كفايات رئيسة ثم تحليلها إلى كفايات ثانوية، يمكن ترجمتها إلى استمارات مالح
 وتقويم ألداء المعلمين في المواقف التعليمية. 

ومن المجاالت التربوية التي حظيت باهتمام الباحثين مجال تصنيف الكفايات المهنية، 
فتعددت هذه التصنيفات لتشمل أنواًعا متعددة من الجوانب التعليمية والتعلمية، ومن خالل 

؛ سليمان، 2013؛ رمو، 2000)األزرق، مراجعة أدبيات البحث المتعلقة بالكفايات المهنية 
(؛ حيث 2016؛ مكتب التربية العربي لدول الخليج، 2007؛ الفتالوي، 2006؛ طعيمة، 2011

ع تصنيف الكفايات المهنية كالتالي:   تنو 

: التصنيف القائم على تصنيف بلوم للمجالت المعرفية: حيث َصنّف الكفايات المهنية  أولا
 إلى: 
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وهي مجموعة المعارف والحقائق النظرية المتعلقة بفلسفة التعليم كفايات معرفية:  (1
 وأهدافه ونظرياته والتي تكون ضرورية للمعلم في مادته والبيئة المحيطة والطالب. 

كفايات أدائية: تتمثل في المهارات التي على المعلم التمكن منها ويتم مالحظتها في  (2
 الصف الدراسي. 

تجاهات المعلم نحو مهنة التدريس والقيم التي يؤمن بها وثقته كفايات وجدانية: تتمثل في ا (3
 بنفسه واحترامه لآلخرين.

وهناك تصنيف ال يقتصر على التصنيف الثالثي السابق بل يضيف ما يترتب على كل مجال  
 (، ومن ذلك تصنيف الكفايات إلى: 2013من آثار وما ينتج عنها من خبرة )رمو، 

مقصود بها ما يحققه المعلم من نواتج تعليمية لدى الطالب في : والالكفايات اإلنتاجية  -
المجاالت المعرفية واالنفعالية والمهارية، وتقاس باختبارات أو باستطالع آراء الطالب 

 أو مالحظة سلوكهم داخل الفصل وخارجه. 

: وتتضمن الكفايات المتصلة بقدرة المعلم على استقصاء الحقائق الكفايات الستقصائية -
لمعلومات حول موضوع دراسي معين أو مشكلة اجتماعية، وقدرة المعلم على تدريب وا

 الطالب على أساليب البحث والتقصي.   

 : تصنيف الكفايات في ضوء مستوى تعقدها فتبدأ بالبسيط وتنتهي بالمركب المعقد. ثانياا

مستويات من واقع أدوار : تصنيف كلية التربية بجامعة بيتسبرج بأمريكا للكفايات إلى ستة ثالثاا
 المعلم مع طالبه؛ حيث تم تصنيف الكفايات كالتالي:

 ( كفاية ثانوية.14المجال األول: المعلم ناقل للمعرفة ويضم )
 ( كفاية. 13المجال الثاني: المعلم موجه للنشاط التعليمي ويضم )

 ( كفاية. 11المجال الثالث: المعلم مصمم ومصدر لعملية التدريب على التعليم ويضم )
 ( كفاية. 13المجال الرابع: المعلم مصمم ومدير لمهام التعليم ويضم )

 ( كفايات. 6المجال الخامس: المعلم يشارك في اإلشراف ويضم )
 ( كفايات ثانوية. 10المجال السادس: المعلم في تفاعل مع اآلخرين ويضم )

يمها إلى ستة مجاالت رئيسة يتفرع تصنيف شيس وزمالئه للكفايات المهنية والتي تم تقسرابعاا: 
منها كفايات ثانوية متعددة: كفايات خاصة بالعالقات اإلنسانية، كفايات خاصة بالتخطيط 
للعملية التعليمية، كفايات خاصة باالتصال، كفايات خاصة بإجراءات التعليم، كفايات خاصة 

 بالتقويم، كفايات خاصة بالمادة الدراسية. 
 تبار درجة التخصيص والتعميم إلى ثالثة أصناف هي: تصنيفها باعخامساا: 

تتضمن الكفايات العامة التي يلزم توافرها لدى جميع المعلمين  كفايات تربوية عامة: -
 بغض النظر عن تخصصاتهم أو المراحل التعليمية التي يعملون بها. 

حد وتتضمن الكفايات التي يجب توافرها لدى المعلم في أ كفايات تربوية نوعية: -
 المجاالت النوعية من التعليم، كالتعليم العام أو التقني. 

 تخصصه مثلوتتضمن الكفايات التي يجب توافرها لدى المعلم وفق  كفايات مساعدة: -
 كفايات معلمي التربية الخاصة.

تصنيف كفايات المعلم المهنية إلى كفايات التخطيط، وكفايات التنفيذ، وكفايات التقويم،  سادساا:
 ات إدارة الفصل. وكفاي

 ( إلى: 2005)مدكورو (2004)قنديلكما صنفها 

 كفايات ثقافية: تشمل جوانب علمية واجتماعية ودينية وتربوية وصحية واقتصادية.  -

كفايات مهنية: تشمل تزويد المعلم بخبرات حول نظرية وتطبيقية في المناهج وطرق  -
في  التقنيةالتربوي واستخدام التدريس وأصول التربية، ونظريات التعلم وعلم النفس 

 التربية.



 

  327 

 

كفايات التخصص: وتشمل تزويد المعلم بخبرات حول مادة تخصصه ومساعدته على  -
 التمكن من مهاراتها وتوظيفها في الموقف التعليمي. 

 ( إلى: 2007وصنفتها الفتالوي )

 : وهي مرحلة التحضير للدرس وتضم: الكفايات السابقة للتدريس -

دة الدرس: بمعنى استخالص الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية تحليل محتوى ما -
 المتضمنة في محتوى الدرس من أجل تخطيطه وتنفيذه بفاعلية. 

تحليل خصائص المتعلم: وذلك من أجل تحديد األنشطة والطرائق واالستراتيجيات  -
 والخبرات التعليمية للمتعلمين وفق خصائصهم وفئاتهم. 

وهو تصور المعلم المسبق لإلجراءات التدريسية التي عليه القيام بها،  التخطيط للتدريس: -
 وما تشمله من تحليل المحتوى وصياغة األهداف وتحديد طرق واستراتيجيات التدريس. 

ا: كفايات التدريس -  : وتشمل مرحلة التدريس الفعلي وتضم الكفايات الفرعية التالية: ثانيا

ه المعلم لتهيئة الفصل من حيث إعداد السبورة وتنظيم تنظيم بيئة الفصل: وهي ما يقوم ب -
 جلوس المتعلمين وغيرها. 

التهيئة للدرس: وهي التمهيد للدرس الجديد وتهيئة المتعلمين ذهنيًا وجسميًا وانفعاليًا لتلقي  -
 الدرس والتفاعل مع المواقف التعليمية. 

 جذب االنتباه: بقصد إثارة انتباه المتعلمين للدرس.  -

الحافز: وهي مجموعة األنماط السلوكية للمعلم التي تؤدي إلى تقوية انتباه  تنويع -
 المتعلمين أثناء الدرس مثل: اإليماءات والحركات وتغيير نبرة الصوت واإلشارات. 

 تحسين االتصال: وهي التفاعل بين المعلم والمتعلمين بقول أو بفعل أو إيحاء.  -

احة أو التي أعدها المعلم بنفسه من أجل تحقيق استخدام الوسائل التعليمية: سواء المت -
 أهداف الدرس. 

التعزيز: وهي كل قول أو فعل أو إيحاء يقوم به المعلم من أجل تشجيع ودعم استجابات  -
 المتعلمين لتكرارها. 

 إدارة الفصل: اإلجراءات التي يقوم بها المعلم إليجاد جو إيجابي داخل الفصل.  -

ه المعلم بقصد إنهاء الدرس بما يساعد المتعلمين على تنظيم اإلغالق: وهي كل ما يقوم ب -
 معلوماتهم وبلورتها مما يتيح لهم استيعابها. 

تحديد الواجب المنزلي: وهي ما يخصصه المعلم من أنشطة وواجبات للمتعلمين  -
لمساعدتهم في إتقان تعلمهم ومراجعة ما تم عرضه، أو التجهيز لعمل مقبل داخل 

 الفصل. 

 : تقويم نتائج التدريس وتتضمنكفايات  -

صياغة وتوجيه األسئلة الصفية: وتتضمن إعداد المعلم ألسئلة متنوعة صحيحة علمياً  -
 ودقيقة لقياس قدرات المتعلمين المتنوعة. 

التقويم التكويني: لقياس التغير في سلوك المتعلمين أثناء الدرس ومعرفة ما حصل عليه  -
 ث من تغير في سلوكه. المتعلم من معرفة أو مقدار ما حد

ً بهدف معرفة مدى  - ً أو سنويا التقويم النهائي: وهي األسئلة التي يستخدمها المعلم فصليا
 تحصيل المتعلمين ومدى تحقيق األهداف التعليمية والتربوية. 

وهذه التصنيفات المتعددة للكفايات يختلف بعضها عن بعض باختالف طبيعة الدراسة التي 
ف كل ٍ منها وباختالف طبيعة الفئة التي يتعامل معها الباحث وطبيعة المادة يجريها الباحث وهد

الدراسية، وغالبية البحوث والدراسات التي بحثت في الكفايات المهنية للمعلم حددت هذه 
وشخصية المعلم(،  -وإدارة الفصل -والتقويم -والتنفيذ -الكفايات في المجاالت التالية: )التخطيط

 كفايات خاصة تتعلق بمواد دون األخرى.  إضافة إلى وجود
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 وبشكٍل عام يمكن تصنيف الكفايات المهنية للمعلم إلى نوعين: 

كفايات التخطيط، والتنفيذ،  :األول: كفايات لها تأثير مباشر على مستوى الطالب مثل -
 والتقويم، وااللتزام بأخالقيات المهنة. 

ة المعلم وتطويره مهنياً مثل كفايات النمو الثاني: كفايات يقع تأثيرها المباشر على شخصي -
 المهني، العالقات المجتمعية. 

 مصادر بناء الكفايات المهنية لمعلم الرياضيات: 

الكفايات المهنية للمعلم شأنها شأن الكفايات في أي مهنٍة دقيقة، ال يمكن الوصول إليها إال 
ية والمستجدات واحتياجات المتعلم عبر إعداد متكامل من خالل الفهم الشامل للنظريات التربو

( أن مصادر 2005؛ هاشم، 2006عدٌد من التربويين )طعيمة،  وعد  والمعلم والنظام التعليمي، 
 اشتقاق الكفايات المهنية تتعدد ويمكن إيجازها في التالي: 

القوائم الجاهزة لتصنيف الكفايات: حيث توجد في ميادين التدريب القائم على الكفايات  (1
 بوية والتعليمية العديد من القوائم العلمية للكفايات. التر

البحوث والدراسات والبرامج األخرى: حيث يمكن استقطاب برامج المؤسسات التعليمية  (2
والتربوية في بالد أخرى، كما يمكن فحص الكتب واألدبيات المختلفة المتعلقة 

 ها.بموضوعات التدريب المبني على الكفايات المهنية لالستعانة ب
تحليل المهام: ويقصد به الوصف الدقيق ألداء المعلم ثم يترجم هذا الوصف إلى كفايات  (3

 محددة. 
رصد أداء نموذجي وتحليله: ويقصد به مالحظة أداء مجموعة من المعلمين المشهود لهم  (4

ً بحيث ترصد  بالكفاءة في مجال العمل وتسجيل نتائج هذه المالحظة تسجيالً منظما
وذجية لكل معلم وفي ضوء ذلك يمكن تحديد الكفايات المهنية المطلوبة السلوكيات النم
 ألداء العمل. 

ترجمة محتوى المقررات الدراسية التي يقوم المعلم بتدريسها إلى عبارات تحدد الكفايات  (5
 المهنية التي ينبغي أن تتوافر عند المعلم ليقوم بتدريس هذه المقررات. 

وحاتهم وترجمتها إلى كفايات يجب أن تتوفر لدى دراسة حاجات الطالب وقيمهم وطم (6
 المعلم. 

خبراء المهنة والعاملين في الميدان والمستفيدين من العملية التعليمية من خالل المقابالت  (7
 الشخصية واستطالع رأيهم حول أهم الكفايات المهنية المأمولة من المعلم. 

 اد هذا التصور. التصور النظري لمهنة التدريس والتحليل المنطقي ألبع (8

ويمكن استخدام أكثر من أسلوب في وقٍت واحد؛ ألن ذلك يفيد في جعل العمل أكثر دقة 
 (. 2011وموضوعية بشرط تلبية الحاجة المتوخاة من ذلك العمل )سليمان، 

( أن مصادر اشتقاق الكفايات الالزمة 2016كذلك اعتبر مكتب التربية العربي لدول الخليج )
ً لتعدد الدراسات والبحوث واألدبيات التي تحدثت عن هذه المصادر، لمهنة التعليم  تتعدد نظرا
 في التالي: ويمكن إيجازها

: فالكفايات المطلوبة من المعلم في ضوء النظرية التربوية التقليدية النظرية التربوية (1
 تختلف عن الكفايات المطلوبة في ضوء النظرية التربوية الحديثة. 

: حيث يعتمد هذا على تحليل مهام ليمية ميدانياا باستخدام المالحظةتحليل المهام التع (2
ومسؤولية المعلم في أثناء العملية التعليمية وتوصيف سلوك المعلم وتحليله واستخراج 

 الكفايات التعليمية. 
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: تقدير حاجات المعلمين والمتعلمين والمهتمين بالتعليم تحديد وتقويم الحاجات التعليمية (3
من مصادر اشتقاق الكفايات المهنية حيث يتم تحليل هذه االحتياجات ثم  مصدر أساسي

 اشتقاق الكفايات التي تقابل هذه االحتياجات. 
: وهي تُسهم في إعطاء صورة متكاملة عن مكونات البحوث والدراسات التربوية (4

 مصدر أساسي الشتقاق الكفايات المهنية.  وتعد  الموقف التعليمي 

مهم  لهذه المصادر وهو المستجدات التربوية والمستحدثات العالمية ويمكن إضافة مصدر 
التي تفرض على المعلم أدواراً جديدة؛ لذلك فإن الكفايات المهنية لمعلم الرياضيات يمكن 

 اشتقاقها من المصادر التالية:

ج أو ما : سواء ما يتعلق منها ببناء المنهالنظريات التربوية الحديثة في تعليم وتعلم الرياضيات -
يتعلق منها بتوصيف أدوار المعلم والمتعلم خالل العملية التعليمية؛ حيث وضعت هذه 
النظريات توصيفًا للمعلم وأدواره الجديدة الممثلة في أن يكون المعلم موجًها ومرشًدا وأن 
يعطي دوًرا أكبر للطالب في الموقف التعليمي، وأن يصمم أنشطة متنوعة ومرنة تناسب 

 الطالب كافة، كما يصمم أدوات تقويم تناسب فئات الطالب ومستوياتهم.  احتياجات 

الصادرة  NCTM: ومن أهمها معايير المعايير المهنية المعاصرة في تعليم وتعلم الرياضيات -
،  حيث قامت هذه المعايير على 2007ونسختها المحدثة الصادرة عام  2000عام 

لعنصر األساسي لتحسين تعليم وتعلم الرياضيات، افتراضين أساسيين أولهما أن المعلم هو ا
 وثانيهما ضرورة الدعم المستمر للمعلم حتى يؤدي مهمته على أحسن وجه. 

والتي تحدد المطلوب من المعلم لتصنيفه ضمن فئات  المعايير المهنية الوطنية للمعلمين: -
المطلوبة من كل معلم محددة لمزاولة مهنة التعليم: وتناولت هذه المعايير الكفايات العامة 

ً خالل فترة ممارسته لمهنته، أو إلعطائه رخصة مزاولة مهنة التعليم إذا كان  لتنميته مهنيا
 خريجاً.  

: حيث تنوعت هذه البحوث والدراسات التي تناولت الكفايات المهنية لمعلمي الرياضيات -
ها، ولكن هناك اتفاق الدراسات من حيث الهدف منها والكفايات التي تناولتها وطريقة تقييم

بين هذه البحوث في الكفايات المهنية األساسية لكل معلم وهي: تخطيط الدرس وتنفيذه 
 وتقويمه.   

كتاب  -: حيث يمثل منهج الرياضيات )دليل المعلممنهج الرياضيات بمراحل التعليم العام -
المطلوبة  تبين المهامي المصادر التعليمية المرفقة للمعلم( الوثيقة الت -كتاب النشاط -الطالب

 من المعلم تجاه الطالب، والمطلوب من الطالب تجاه مهام تعلمه. 

: فالكفايات المطلوبة من معلم الطالب العاديين احتياجات الطالب في كل مرحلة دراسية -
تختلف في بعضها عن الكفايات المطلوبة من معلم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة، كذلك 

 لكفايات بتطور المرحلة الدراسية. تتطور متطلبات ا

: والتي أوصت في مجملها باالهتمام بالتنمية توصيات المؤتمرات العلمية الخاصة بالمعلم -
المهنية للمعلم ووضعت كفايات مطلوبة من المعلم لتأدية مهنته والربط بين معارفه 

 وممارساته.  

: وهو ما يدعو إلى التوجه لتنمية خبراء المهنة والعاملين في الميدان والمعلمين المتميزين -
المعلم مهنياً من خالل مجتمعات التعلم المهنية والتي هي أحد أساليب التطوير المهني للمعلم 

 من خالل تعاون وتشارك المعلمين والعمل على تحسين وإصالح النظم التعليمية.  

 أساليب تقويم الكفايات المهنية: 

على الكفايات تحلياًل مفصاًل لألدوار التي ينبغي أن يقوم بها يتطلب اتجاه إعداد المعلم القائم 
المعلم وذلك بتحديد المهارات والمعارف والقدرات التي يحتاجها المعلم ليمارس مهنته، ووضع 
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(  ثالثة معايير نحكم بها على مقدار 2009معايير لقياس مدى التمكن من األداء، وذكر يوسف )
 أن يتعرف من خاللها على مستوى أدائه وهي:  كفاية المعلم ويستطيع المعلم

( معايير خاصة بالمعرفة: ويتضمن الحقائق والمبادئ والتعميمات والمفاهيم المتوقع توافرها 1
 لدى المعلم، أي يُستخدم لتقويم المفاهيم اإلدراكية لدى المعلم. 

تخدمه المعلم والمتوقع ( معايير خاصة باألداء: وتستخدم لتقويم نوع السلوك التدريسي الذي يس2
 توافرها لديه. 

( معايير خاصة بالنتائج أو المخرجات: وهذا المعيار يرتبط بمدى ما يحققه المعلم في نمو 3
 طالبه وذلك على المستويين المعرفي والوجداني. 

وحاليًا تركز برامج إعداد المعلم في أثناء الخدمة على المعيارين الثاني والثالث؛ ألن المعيار 
األول الخاص بالمعرفة أثبتت البحوث التجريبية أن المعرفة بذاتها ليس بالضرورة أن تؤدي إلى 

(، لذا فإن 2009تطبيق فع ال؛ لذلك أصبحت هناك فجوة كبيرة بين المعرفة والتطبيق )يوسف، 
 ربط المعرفة بالتطبيق أصبح ضرورةً ملحة في الوقت الحالي. 

شتمل على خطط وبرامج لتطوير أداء المعلم فإنها ال تحقق وجهود اإلصالح التربوي إذا لم ت
 المأمول منها، لذا فإن حركة التربية القائمة على الكفايات انطلقت من مسلمات رئيسة منها: 

 أن التدريس مهنة لها أصول وقواعد معينة.  -

 ينبغي توافر مجموعة من الكفايات المهنية لدى المعلم للقيام بعمله.  -

 ب على الكفايات المهنية واكتسابها. يمكن التدرُّ  -

 يمكن تقويم مدى تمكُّن المعلم من ممارسة كفايات مهنته لذلك هي قابلة للتقويم.  -

 تؤثر الكفايات المهنية للمعلم على مستوى الطالب.  -

 ( هي: 2009؛ يوسف، 2011ويتم تقويم أداء المعلم بأساليب عدة )األبشر وأحمد، 

للقائم بعملية التقويم: سواء أكان مدير المدرسة أم المشرف  أسلوب تقويم األداء تبعًا (1
 التربوي أو األخذ برأي الطالب وتقويم المعلم لنفسه أو تقويم زمالئه من المعلمين. 

تقويم المعلم باألثر الذي يحدثه في متعلميه: وذلك من خالل مقارنة أداء المتعلم قبل  (2
 التي تطرأ في سلوكه ومعارفه.  التعليم بأدائه بعد التعليم أي بالتغييرات

تقويم المعلم اعتماًدا على أنماط التفاعل الصفي: من خالل الطرق التي يتبعها في شرح  (3
 المادة الدراسية وإدارة الصف أي سلوكه أثناء العملية التعليمية.

تقويم المعلم اعتماًدا على معايير ومهام أدائية: يقصد به التقويم الواقعي للكفايات  (4
ريسية للمعلم ومدى تمكينه من الكفايات الالزمة للتدريس بهدف إنجاح العملية التد

 التعليمية. 
أسلوب التقويم الشامل )ملفات األعمال المهنية(: يُعد  من الطرق الفاعلة في تقويم كفايات  (5

 التدريس من منظور شمولي. 
التي يحصل عليها  تقويم المعلم بالكفايات الوظيفية: الكفايات الوظيفية هي المهارات (6

 المعلم ولها تأثير مباشر على تعلم الطالب، حيث أن  المعلم مسؤول عن تعلم طالبه. 

 كذلك يتم تقويم الكفايات الوظيفية للمعلم بعدة أدوات هي: 

االستبيان: حيث يتضمن مجموعة من األسئلة أو الجمل الخبرية تتطلب اإلجابة عنها  (1
بحثه، ويوجه االستبيان عادة إلى المعنيين بالعملية  بطريقة يحددها الباحث حسب أهداف

 التعليمية من أولياء األمور والطالب واإلداريين والمعلمين أنفسهم لتقويم كفاياتهم ذاتيًا. 
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المالحظة: وهي من أهم أدوات تقييم كفايات المعلم خالل المواقف التعليمية، ويمكن  (2
ة يتم تحديدها مسبقًا على شكل عبارات تصميم بطاقة المالحظة بناء على كفايات معين

 إجرائية ومن ثم تحديد مدى تمكن المعلم من ممارستها. 
أدوات القياس الذاتي: ويقصد بها األدوات التي يمكن للمعلم استخدامها بنفسه لتحديد  (3

مدى كفايته التدريسية ومنها: االستطالعات الذاتية المكتوبة، مناقشة زمالء المهنة 
ه بهم، التحليل الذاتي لتدريسه من خالل تسجيل سير الدرس ومن ثم ومقارنة أدائ

 مشاهدته وتحليله. 

وعمل المعلم ال يمكن قياسه بأداة واحدة دون أخرى إال إذا كان الهدف من القياس تقويم كفاية 
محددة، أو مهارة معينة لدى المعلم، وهناك كفايات تؤثر بشكل مباشر على مستوى الطالب، 

( إلى أن قياس مهارات 2014ت التخطيط والتنفيذ والتقويم، ويشير الجيوسي )مثل كفايا
المعلمين الصفية تمثل جزًءا مهًما من منظومة فعالة لتقويم المعلم، ولكن قد تتضمن بيانات 
المالحظة الصفية نمطين من الخطأ: خطأ العينة وخطأ القياس، ويمكن التقليل من ذلك من خالل 

طالب التي يجب استخدامها لتكوين صورة قوية عن مهارات المعلمين اختبارات معارف ال
 الصفية. 

 المحور الثاني: البراعة الرياضية:

يتضمن هذا المحور اآلتي: مفهوم البراعة الرياضية ومكوناتها، أهمية تنمية البراعة 
 الرياضية، دور معلم الرياضيات في تنمية البراعة الرياضية. 

 ضية ومكوناتها: مفهوم البراعة الريا

في مطلع القرن الحادي والعشرين أجرت لجنة الدراسات في مركز التربية التابع للمجلس 
( مراجعة لألبحاث في علم النفس المعرفي NRCالقومي للبحوث بالواليات المتحدة األمريكية )

يها، وتعلم الرياضيات لتحليل الرياضيات التي يمكن تعلمها وخبرة المعلمين والمتعلمين ف
وخرجت بنظرة مركبة وشاملة لما يعنيه النجاح في تعلم الرياضيات حيث حددت السبل التي 
تكفل تعلم الرياضيات ألي شخص بنجاح والوصول إلى الهدف الرئيس الذي ينبغي أن تسعى 
الرياضيات المدرسية إلى تحقيقه وهو ما أسمته بـ "البراعة الرياضية" وأشارت اللجنة إلى أن 

لبراعة الرياضية يشمل كل جوانب الخبرة والكفاءة والمعرفة بالرياضيات، وأن ذلك مصطلح ا
أي أنها إحدى نواتج تعلم  (NRC, 2001)يعبر عما تعنيه ألي فرد أن يتعلم الرياضيات بنجاح 

الرياضيات. واختلفت الكتابات العربية في تحديد المصطلح العربي المقابل لـ 
"Mathematical Proficiency"  ،( اإلتقان في 2012فقد أطلق عليه )بابا وبراون

؛ 2017الرياضيات وعب رت عنه أخرى بـ "الكفاءة الرياضية" بينما اتفق كلٌّ من )عبيدة، 
 ( على مصطلح "البراعة الرياضية".2014؛ المعثم والمنوفي، 2012المصاروة، 

للبحوث في الواليات وقد حددت لجنة الدراسات في مركز التربية التابع للمجلس القومي 
خمس مكونات للبراعة الرياضية هي: االستيعاب  (NRC, 2001)المتحدة األمريكية 

المفاهيمي، والطالقة اإلجرائية، والكفاءة االستراتيجية، واالستدالل التكيفي، والرغبة الرياضية 
 المنتجة، وهذه المكونات ليست منفصلة عن بعضها البعض بل هي متداخلة بشكل أساسي

(Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001) ( 1وتوضيح هذه المكونات بالشكل:) 
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 (: مكونات البراعة الرياضية١شكل )

 
والتعميمات والعالقات : يُقصد به استيعاب المفاهيم والعمليات الستيعاب المفاهيمي (1

للمتعلم ببناء معرفة  وهو الفهم العميق لكيف تعمل الرياضيات، حيث يسمحالرياضية، 
( أن االستيعاب المفاهيمي 2012جديدة بناء على المعارف السابقة، وترى المصاروة )

 هو الفهم العميق لكيف تعمل الرياضيات.
ورغم أن االستيعاب المفاهيمي مصطلح شائع في األدبيات التربوية إال أنه غير واضح 

وقد يعود السبب  (Hull, Miles & Balka, 2012)بشكٍل جيٍد لمعلمي الرياضيات 
في ذلك للممارسات التدريسية التي ال يتم فيها توظيف المعارف السابقة لبناء المعرفة 
الجديدة، وذلك ضروري لالستيعاب المفاهيمي حيث يعمل على تعزيز وتشجيع التذكر 

 .(Freund, 2011; MaGregor, 2013)والفهم العميق 
 لدى المتعلم ما يلي: ومن دالالت االستيعاب المفاهيمي 

استيعاب األفكار الرياضية األساسية )مصطلحات، ومفاهيم، وتعميمات، وعالقات،  -
 واجراءات...(. 

 معرفة الخطوات واالجراءات بشكل متماسك ومترابط.    -
 معرفة المضمون أو السياق الذي تستخدم فيه الفكرة الرياضية.  -
م أو رموز وصيغ رياضية وغيرها من تمثيل المواقف الرياضية بشكل أو رس -

 التمثيالت الرياضية. 
 التوصل إلى أنماط مشتركة بين المفاهيم الرياضية.  -
: هي المهارة في تنفيذ اإلجراءات الرياضية من خوارزميات ومهارات الطالقة اإلجرائية (2

لورقة بمرونة ودقة وبشكل فع ال يالئم الموقف، سواًء تم إجراؤها عقليًا أو عن طريق ا
 والقلم. 

وهي القيام بالعمليات اإلجرائية من خوارزميات ومهارات رياضية بمرونة ودقة وكفاءة 
(، 2012وبطريقة سليمة مالئمة للموقف الرياضي الذي يتعرض له الطالب )المصاروة، 

كما يشير مكون "الطالقة اإلجرائية" إلى امتالك الكفاءة والدقة والقدرة على استخدام 
يات في الحسابات التي تبنى على الفهم الجيد للخصائص والعالقات العددية الخوارزم

 (.Freund, 2011 ؛2014)المعثم والمنوفي، 
خ جهده إلجراء الحسابات األساسية  والطالب إن لم يمتلك الطالقة اإلجرائية فإنَّه سيرس ِ

ة الروابط على حساب األفكار الرياضية األكثر تعقيداً؛ مما يؤدي إلى فشله في رؤي
فالطالقة  (MaGregor, 2013)المهمة بين المفاهيم والعالقات عبر العمليات 

اإلجرائية تحفز الطالب الستخدام الرياضيات بثقة لحل المسائل األكثر تعقيًدا وللفهم 
 العميق لألفكار الرياضية. 
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 : (NRC, 2001)ويمكن أن تظهر الطالقة اإلجرائية لدى الطالب من خالل 

 الطالب لإلجراءات الذهنية واستخدامه للخوارزميات المهمة. كتابة  -

 إجراءات منظمة لحل المشكالت ومليئة باألنماط التي يمكن التنبؤ بها.  -

 الكفاءة في إنجاز المهام الروتينية. -
: وهي القدرة على صياغة (Strategic Competence) الكفاءة الستراتيجية (3

عددة وتفسيرها وحلها، أي التمكن من استراتيجيات المسائل الرياضية وتمثيلها بطرق مت
(، ويمكن تنمية الكفاءة االستراتيجية من خالل 2014حل المسألة )المعثم والمنوفي، 

عرض مسائل رياضية تعكس مواقف حقيقية وتتطلب من الطالب تفسيرها والتمييز بين 
 ,MaGregor)ا المعلومات المعطاة ذات العالقة وغير ذات العالقة وتمثيلها وحله

2013). 

 :(NRC, 2001)وتظهر الكفاءة االستراتيجية لدى الطالب من خالل 

 تفسير المسألة المعطاة وتحديد المعطى والمطلوب. -

 تحديد المعلومات الضرورية وغير الضرورية. -

 تحديد االستراتيجيات المناسبة للحل والبحث عن مسائل مشابهة. -

 اط لتبسيط المسألة.استخدام التمثيالت المتعددة واألنم -

لذا يجب أن يمتلك الطالب بنك من االستراتيجيات كي يختاروا منه بفهم االستراتيجية 
، ألنَّ اقتراب الطالب من (MaGregor, 2013)المالئمة ليطبقوها عند حل المسائل الرياضية 

ية أفضل فهم المسألة ولكن بدون كفاءة استراتيجية تجعله يؤدي الحسابات باستخدام استراتيج
 (.2014تخمين )المعثم والمنوفي، 

: القدرة على التفكير المنطقي (Adaptive Reasoning) الستدلل التكيفي (4
 والمتأمل مع تقديم التفسيرات المالئمة للموقف.

كما يُقصد به القدرة على التفكير المنطقي والتبرير االستداللي وتوظيف العالقات المنطقية 
حليل الحل وتبريره والتدرب على المهارات فوق المعرفية ألداء المهمات بين المفاهيم لشرح وت
(، واالستدالل التكيفي ال يتضمن التفسير والتبرير الشكلي فقط بل 2012الرياضية )المصاروة، 

يتضمن الحدس والتخمين والقياس واالستعارات والتمثيالت العقلية، ويختصر المعثم والمنوفي 
ن االستدالل التكيفي بأنَّه القدرة على التفكير المنطقي والتأمل والتفسير ايعد  ( ذلك حيث 2014)

 والتبرير المالئم للموقف.

 :(NRC, 2001)ويظهر االستدالل التكيفي لدى الطالب من خالل 

 التفكير المنطقي واالستقرائي. -

 استكشاف العديد من الحقائق والمفاهيم والحلول لمعرفة مدى تكاملها فيما بينها.  -

 الربط بين المواقف والمفاهيم الرياضية بمنطقية، وتقديم التفسيرات والتبريرات. -
: ميل المتعلم ورغبته لرؤية (Productive Disposition) الرغبة المنتجة (5

الرياضيات كمادة نافعة وجديرة باالهتمام إلى جانب االجتهاد والكفاءة الشخصية في تعلم 
 لب مجهوًدا.مفاهيم وإجراءات حتى وإن كانت تتط

ن بالنظر إلى الرياضيات على أنها واقعية ومفيدة ومجدية ويتم  ِ ويمكن أن يتحقق هذا المكو 
ذلك بتنمية وتكوين اتجاهات إيجابية لدى الطالب نحو مادة الرياضيات واإليمان بأهمية المنطق 

المادة (، لذلك تدريس الرياضيات يحتاج إلى جهود كبيرة تربط 2012الرياضي )المصاروة، 
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العلمية بواقع الطالب من خالل أنشطة تعليمية مالئمة تتحدى قدرات الطالب وتحثه على بذل 
 الجهد للتعلم، مما يساعد على تنمية قدرته الذاتية وثقته في نفسه وترسيخ أهمية الرياضيات لديه. 

وها، وللرغبة المنتجة ثالثة جوانب هي: تقدير دور الرياضيات في الحياة، واالتجاه نح
، واالستعمال الفعَّال للنماذج والمواقف الواقعية (Moodley, 2008)والقدرة على ممارستها 

ِ الدراسي والتعاون، جميعها تساعد الطالب على إدراك فائدة  والمناقشات داخل الصف 
 (. 2013الرياضيات وتقديرها )رضوان، 

بعضها ويمكن تنميتها من  وهذه المكونات الخمسة للبراعة الرياضية من الصعب فصلها عن
خالل درس أو وحدة دراسية بشرط وجود نظام تعليمي عالي المحاسبية وتعليم يهتم ببناء 

 (.Freund, 2011المهارات األساسية لدى الطالب منخفضي األداء )

 أهمية تنمية البراعة الرياضية:

والترابط واالستدالل  لتعلم الرياضيات لكل الطالب هو القدرة على االكتشاف المعيار األساس
المنطقي والرياضي واستخدام المعرفة الرياضية بفاعلية لحل مشكالت رياضية غير مألوفة 

(NCTM, 1989). 

والنظر للرياضيات كمادة نافعة من أهم أهداف تعليم الرياضيات وتعلمها لتناسب خصائص 
درك الطالب قيمة المستقبل حيث أكد المجلس القومي لمعلمي الرياضيات على ضرورة أن ي

 (. 2005الرياضيات ومدى نفعيتها لهم في حياتهم خارج أسوار المدرسة )عصر، 

ن من مك ِ ألهداف تدريس الرياضيات، حيث ونات البراعة الرياضية هو ترجمة وكل مكو 
يرتبط كل مكون بالمعرفة الرياضية والعمليات عليها وفَهم الطالب للرياضيات وقدرتهم على 

واالتجاهات اإليجابية نحو الرياضيات ومن ثم بذل الجهد في تعلمها، ويُعد مبدأ حل المشكالت 
التعلم من المبادئ المهمة في تدريس الرياضيات حيث ينص على أن يتعلم الطالب الرياضيات 
مع الفهم وبناء معرفة جديدة بفاعلية من خالل الخبرة ودمجها بالمعرفة السابقة، وهذا المبدأ هو 

 براعة الرياضية. أساس في ال

كما أن مكونات البراعة الرياضية ترتبط مع بعضها البعض وتتشابك بحيث ال يمكن أن 
تتحقق البراعة الرياضية من خالل التركيز على بعض هذه المكونات دون اآلخر، وذلك يتفق 
ر مع مبدأ أن يكون منهج الرياضيات مترابًطا بحيث يمكن أن يراقب الطالب كيف ترتبط األفكا

 مع بعضها البعض وهذا يمكنهم من تطوير مهارات ومفاهيم جديدة. 

إضافة إلى ذلك فإنه عندما تُقدم للطالب مهمات تتحدى تفكيرهم فإنهم يصبحون واثقين في 
قدراتهم لمواجهة المشكالت الصعبة والرغبة في تخمين األشياء بأنفسهم بمرونة ومحاولة حلها 

في المثابرة ليفهموا الفكرة المعقدة وعندها ينتابهم شعور خاص  بطرق بديلة فتثير لديهم الرغبة
(، وذلك يتوافق 2013باإلنجاز ورغبة في االستمرار والتوسع )عسيري والعمراني والذكير، 

 مع المكون الخامس من مكونات البراعة الرياضية. 

لمبادئ في ضوء ما سبق تظهر أهمية تنمية البراعة الرياضية لدى الطالب فهي ترجمة 
ومعايير الرياضيات المدرسية، كما أنها تبرز وبوضوح طبيعة المفاهيم والمهارات واألنشطة 

 والعمليات والمطلوب من الطالب التمكن منها للنجاح في الرياضيات بجدارة واستحقاق. 

 دور معلم الرياضيات في تنمية البراعة الرياضية: 

الحالي فإنه ُمطالب بأن يقوم بأدوار تستدعي بالنظر إلى مهام معلم الرياضيات في العصر 
(، فما 2004مهارات ومهام تختلف كثيراً عن تلك التي كان يمارسها معلم األمس )النذير، 

يحدث في الفصول الدراسية من أنشطة وأساليب وطرق تدريس مختلفة له تأثير مختلف على 
 ,Boalerتعلم الطالب مما يؤدي إلى كفاءات مختلفة في الرياضيات )
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(، كما أن التطورات الكبيرة التي طرأت على علم  Samuelsson, 2008؛2002
الرياضيات أحدثت تغيراً في أهداف تعليم الرياضيات حيث أصبح من أهم األهداف إعداد فرد 

 (. 2016قادر على توظيف المعرفة الرياضية في حل المشكالت الحياتية المختلفة )خليل، 

اكمية تحتم على المعلمين االهتمام بتدريسها بما يضمن تمكن الطالب وطبيعة الرياضيات التر
ً للتعامل مع  ً وضروريا من فهمها واستيعابها، حيث يُعد  االستيعاب المفاهيمي مكونا  أساسيا
محتوى الرياضيات وما يحويه من مواقف تعليمية جديدة، كما أن المعرفة التي تُعل م عن طريق 

ن الطالب من توظيف ما تعلموه بسهولة، لذلك فإن مصطلح البراعة االستيعاب والفهم تُمك  
الرياضية يفرض على المعلمين ممارسات تدريسية خاصة تضمن تعلم الرياضيات بما يفع ل 

 دور الطالب ويوظ ف فيه معرفته الرياضية. 

والمعرفة المفاهيمية تساعد الطالب على اكتساب الخوارزميات ومهاراتها أي المعرفة 
(، وال يعني ذلك إعطاء األولوية لالستيعاب المفاهيمي وتقليص 2007جرائية )الطوس، اإل

 & Kim)االهتمام بالمهارات الحسابية فذلك يؤدي إلى عدم التوازن في تعليم وتعلم الرياضيات 
Davidenko, 2007)( ؛ لذا يرى جنيفرJennifer, 2007 أن هناك ممارسات تدريسية )

 اعة الرياضية لدى الطالب، ومن ذلك: تعمل على تنمية البر

استخدام اليدويات والربط بالحياة والنمذجة والتمثيل الرياضي لتنمية االستيعاب المفاهيمي  -
 والطالقة اإلجرائية. 

 الربط بين المشكالت الرياضية والمواقف الحياتية ينمي الرغبة المنتجة لدى الطالب.  -

 تدالل التكيفي والكفاءة االستراتيجية. البرهان الرياضي واإلقناع لتنمية االس -

إال أن هذه الممارسات وحدها غير كافية، فالموقف التعليمي مرتبط بعدة عوامل، كما أن 
مكونات البراعة الرياضية متشابكة وكلٌّ منها يؤثر ويتأثر باآلخر، كما أن الممارسات التدريسية 

 ;Figgins, 2010كل ٍ من )تؤثر على البراعة الرياضية لدى الطالب؛ ففي دراسة 
Michael, 2012 ات ضح أن تدني مستويات الطالب في البراعة الرياضية يعود لتدني أداء )

المعلمين وانخفاض ميلهم نحو اإلنتاج التعليمي؛ لذلك فإن التحدي الذي يواجه معلم الرياضيات 
 رياضية. هو إدارة الموقف التعليمي بطريقة تساعد الطالب على تنمية البراعة ال

وبالنظر إلى تشابك وترابط مكونات البراعة الرياضية فإن التدريس من أجل تنمية البراعة 
الرياضية يتطلب مكونات مترابطة مع بعضها حيث ال يركز على ما يفعله المعلم فقط، بل أيًضا 
على التفاعل بين المعلم والطالب وعلى محتوى الرياضيات ضمن عوامل بيئية وموقفية 

(NRC, 2001)( المقصود بالتفاعل بين المعلم والطالب ومحتوى 2، ويوضح الشكل )
 (: 2014الرياضيات )المعثم والمنوفي، 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (: التدريس من أجل تنمية البراعة الرياضية2شكل )
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والتدريس الجيد ينطوي على التواصل وبناء العالقات مع الطالب كما أن التعلم من خالل 
كثر إنتاًجا من التعلم المقتصر على خبرات متماثلة مما يدعم أهمية السياق في خبرات متنوعة أ

(، ويقصد بالسياق في Oppendekker & Vandamme, 2006بناء المعرفة وإنتاجها )
(: المدى الواسع للعناصر البيئية والموقفية التي تؤثر على التعليم مثل السياسة التربوية 2الشكل )

التنظيمات المدرسية وخصائص اإلدارة المدرسية وطبيعة تنظيم عمل  وتقييم الطالب وبيئة
 (. 2014المعلمين والبيئة االجتماعية المدرسية )المعثم والمنوفي، 

وبشكل عام يتطلب تدريس الرياضيات بفاعلية التزاماً جاداً من المعلمين بتنمية فهم الطالب 
اء عليها )عسيري والعمراني والذكير، وتصميم خبرات تناسب المعرفة السابقة للطالب والبن

(؛ لذلك فإن تدريس الرياضيات من أجل تنمية البراعة الرياضية يتطلب معلمين أكفاء 2013
يخططون لدروسهم وينفذونها بفاعلية مع توفر العديد من االستراتيجيات واألساليب المتنوعة 

الرياضي واستراتيجيات تدريس  لديهم، كما يتطلب معلم رياضيات متمكن من فهم مكونات البناء
 كل مكون منها، ويحتاج ذلك معلم رياضيات مؤهل وُمعد إعداًدا جيًدا.

وتتفق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين مع المعايير المهنية المعاصرة لتدريس الرياضيات 
سلسلة حيث جعلت للمعلم أدواًرا يقوم بها من أجل تحقيق أهداف تدريس الرياضيات، كما جاءت 

ماجروهل بعديٍد من المقترحات للمعلم لتدريس الرياضيات في كتب دليل المعلم وبناًء على 
متطلبات كل مكون من مكونات البراعة الرياضية يمكن ذكر بعًضا من أدوار المعلم التي تنمي 

 البراعة الرياضية كما يلي: 

 تعلمين. االهتمام بالتخطيط الجيد للدرس ومراعاة الفئات المختلفة للم -

 إثارة انتباه الطالب لموضوع الدرس وتنشيط المعرفة السابقة.  -

 االهتمام بالمعرفة الرياضية مفاهيميًا وإجرائيًا.  -

تقديم المعرفة الرياضية في قالب يرتبط بواقع الطالب وبيان توظيفها في عديٍد من مجاالت  -
 الحياة. 

ظف فيها الطالب معارفه السابقة ويربط االهتمام بحل المشكالت والمواقف التعليمية التي يو -
 بين ما تعلمه. 

 تنويع األنشطة التعليمية المقدمة ما بين أنشطة فردية وجماعية بما يتناسب مع ميول الطالب.  -

 تنمية اتجاهات إيجابية نحو تعلم الرياضيات.  -

 المحور الثالث: برامج تدريبية قائمة على المعايير المهنية: 

آلتي: أهمية تحديد االحتياجات التدريبية، واالحتياجات التدريبية لمعلم تضمن هذا المحور ا
الرياضيات، ومفهوم المعايير، والمعايير المهنية وتعليم الرياضيات، والمعايير المهنية الوطنية 
للمعلمين، وكفايات معلم الرياضيات في ضوء معايير المعلم المهنية الوطنية، والبرنامج 

 في ضوء المعايير المهنية الوطنية للمعلمين.التدريبي المقترح 

 : أهمية تحديد الحتياجات التدريبية

ف هالل ) ( الحاجات التدريبية بأنها: مجموعة من المتغيرات المطلوب إحداثها في 2003عر 
ً لألداء الذي  معارف ومعلومات ومهارات واتجاهات الفرد، بهدف إعداده وتهيئته وجعله محققا

 (. 11رجة محددة من الجودة واإلتقان )ص. يتطلبه عمله بد

لذا يُمكن القول بأن االحتياجات التدريبية هي مجموعة من المتغيرات المطلوب إحداثها في 
معارف ومعلومات ومهارات واتجاهات الفرد بهدف إعداده وتهيئته لألداء الذي يتطلبه عمله 

في مهنته لتنميته في جوانب متعددة بدرجة محددة من الجودة واإلتقان، وهي ما يحتاجه الفرد 
 مما يساعده على أداء مهنته بيسر وسهولة.   
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والتدريب في أثناء الخدمة له أهمية بالغة في تنمية المعلم مهنيًا، وَرغم أن وزارة التعليم تعقد 
ثر عدًدا من البرامج التدريبية للمعلمين خالل العام الدراسي؛ إال  أن  تلك البرامج لم يكن لها أ

ملموس على مستوى الممارسات التدريسية والكفايات المهنية لدى معظم المعلمين )السيد، 
(، لذا فإن  الواقع يفرض تدريبًا أكثر شمواًل وعمقًا وتجاوز مجرد التدريب على إتقان 2014

مهارات التدريس إلى تلبية الحاجات المؤسسية ورفع الكفايات؛ حيث تحتاج الجوانب المعرفية 
هارية والوجدانية للمعلمين اهتماًما كبيًرا في إطار المهنة، واالتجاه القائم على الكفايات في والم

تنمية المعلمين مهنياً من االتجاهات الحديثة في برامج إعداد وتدريب المعلمين ألنه يشكل حركة 
 متكاملة األبعاد. 

 الحتياجات التدريبية لمعلم الرياضيات: 

( على أن فهم الطالب NCTM, 2000لرياضيات المدرسية )تؤكد مبادئ ومعايير ا
ً من المادة  ً متمكنا للرياضيات وقدرتهم على حل المشكالت واتجاهاتهم اإليجابية يتطلب معلما
سها والطريقة المناسبة لتدريسها، ويتم ذلك من خالل قدرة معلم الرياضيات على  التي يدر 

 & Grahamذا يتطلب معلًما ذو كفاءة عالية )التعامل بفاعلية مع المواقف التعليمية وه
Fennel, 2001.) 

وإصالح تدريس الرياضيات ال يتحقق إال إذا كان معلم الرياضيات لديه فهًما عميقًا لما يقوم  
 & McDuffieبتدريسه ولديه القدرة على التعامل بمرونة في المواقف التدريسية )

Graeber, 2003عناية بها لدى معلمي الرياضيات هي ربط (، ومن المهارات التي يجب ال
 ,Leeالنمو المعرفي بالممارسات الصفية ربًطا مباشًرا عند التخطيط للتدريس وتنفيذه )

2005.) 

لذا فإن األدب التربوي في تعليم الرياضيات يزخر بالعديد من البحوث والدراسات التي 
 تناولت االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات، ومنها:

( التي أسفرت نتائجها عن وجود عدٍد من االحتياجات التدريبية 2012دراسة البلوي وغالب )
 للتطوير المهني لمعلمي ومعلمات الرياضيات بالمملكة العربية السعودية هي:

احتياجات تدريبية في مجال التخصص ومنها: )المفاهيم الجبرية، القياس وتطبيقاته، المفاهيم  -
 الهندسية(. 

ت تدريبية في المجال التربوي ومنها: )نظريات التدريس، التخطيط للتدريس، ربط احتياجا -
الرياضيات بحياة الطالب، التدريس المبني على االستقصاء وحل المشكالت، تحليل 
المحتوى، إدارة الصف، تقويم تعلم الرياضيات، تعليم الرياضيات للموهوبين ولذوي 

 االحتياجات الخاصة(. 

( قائمة باحتياجات معلمي الرياضيات الالزمة لتدريس 2012اسة الحربي )كذلك جاء في در
 الرياضيات المطورة بالمرحلة المتوسطة، وشملت هذه االحتياجات عدة مجاالت هي:  

التخطيط وشمل عدة مهارات منها: )وضع خطة فصلية تراعي الترابط الرأسي بين الفصول،  -
نشطة واالستراتيجيات وأدوات التقويم المالئمة تحليل المحتوى العلمي للدروس، تحديد األ

 لتحقيق أهداف الخطة(. 

التنفيذ ويشمل عدة مهارات منها: )إظهار الفكرة العامة للدرس، إدارة الصف بفاعلية، استخدام  -
 االستراتيجيات واألنشطة المالئمة، توفير بيئة تعليمية جاذبة(.

ساليب التقويم، استخدام خطط عالجية التقويم ويشمل عدة مهارات منها: )التنوع في أ -
 وإثرائية، االستفادة من نتائج التقويم وتقديم التغذية الراجعة(. 
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( وجود عدد من االحتياجات التدريبية لدى معلمي 2013كما أظهرت نتائج دراسة الثقفي )
الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في المجالين التخصصي والتربوي، وأوصت الدراسة بضرورة 

 ناء برامج تدريبية للمعلمين في كل ٍ من المجالين.  ب

وتأسيًسا على ما سبق من أدبيات البحث ومن واقع عمل الباحثة ونتائج الدراسة االستطالعية 
 يمكن تحديد أهم االحتياجات التدريبية لمعلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في التالي: 

تناسب مع الفئات المختلفة للطالب، ومراعاة الحاجة لتخطيط دروس الرياضيات بفاعلية ت -
 التسلسل العلمي للدروس والوحدات عبر مصفوفة المدى والتتابع. 

الحاجة للتمكن من استراتيجيات تعليم وتعلم متنوعة تقوم على نشاط الطالب الذهني إضافة  -
 للنشاط الحركي خالل التعلم. 

ئمة للمحتوى، والحرص على نوعية الحاجة للتمكن من اختيار استراتيجية التعلم المال -
االستراتيجية وليس العدد، فتفعيل استراتيجيات عديدة دون تخطيط قد يؤدي لإلخالل ويحول 

 دون تحقيق هدف الدرس.

 الحاجة إلدارة بيئة التعلم بفاعلية.  -

الحاجة لتفعيل أدوات وأساليب تقويم متنوعة، والحرص على التواصل مع أولياء األمور لدعم  -
 م الطالب. تعل

الحاجة لتكوين مجتمعات تعلم مهنية لدعم المعلم مهنياً، وتفعيل البحوث اإلجرائية لحل  -
 مشكالت التعليم والتعلم التي تواجه الطالب بأفضل الطرق. 

لذا فإن تطوير المعلم مهنيًا يتعدى مفهوم التدريب إلى ممارسة عدد من النشاطات المتنوعة 
ؤولية شخصية ومن ثم يتم تحديد جوانب المحاسبية والتحفيز في آٍن ويتطلب ذلك معلًما لديه مس

 (. 2013واحد )الشايع، 

 مفهوم المعايير:  

بدأ االهتمام بمدخل المعايير في بداية الثمانينات عندما بدأ االهتمام ينصب نحو برامج 
تطوير البيئة الرياضيات والعلوم المدرسية وإعداد المعلم في ضوء معايير مهنية يُبنى عليها 

 .(Norene, 2002)الفصلية وأداء المعلم وكل ما يتصل بالعملية التعليمية 

ف رصرص ) ( المعايير المهنية لمعلم الرياضيات بأنها: مجموعة من المحددات 2013وعر 
التي تشك ل إطاًرا مرجعيًا لممارسات معلم الرياضيات بفاعلية، ويمكن وصف كل منها وقياسه 

 (.365لمؤشرات المتصلة بكل محدد متصل بأداء وممارسات المعلم )ص. من خالل تحقق ا

ولكل معيار مجموعة من المؤشرات أو العبارات وهي معلومات يتم جمعها على فترات 
(، وهذه 2002منتظمة لمتابعة أداء نظام معين أو مؤسسة معينة أو معل م معين )وهبي، 

يسمى بمستويات أو قواعد التقدير )عبيد،  المؤشرات يصحبها تقييم متدرج المستوى وهو ما
(، وهي عبارة عن قواعد لقياس وتقدير األداء بالنسبة لكل مؤشر وتتكون من عدة 2004

( أو وصفية مثل: )ضعيف، مقبول، جيد، جيد 4، 3، 2، 1مستويات متدرجة إما رقمية مثل: )
متعددة تسم ى الشواهد، مثل: جداً، ممتاز(، ويتم متابعة وتقييم هذه المؤشرات من خالل مصادر 

 (.   2005ملفات اإلنجاز، السجالت والتقارير، المالحظة، قواعد البيانات )عبد السميع وحوالة، 

وتزايد االهتمام بالمعايير في التربية بشكل مطرد وانتشر استخدامها في معظم الدول المتقدمة 
بين الدول حيث اتخذت حركة والنامية على حد سواء، ومع هذا االنتشار هناك اختالفات 

 (.  2016المعايير أشكااًل مختلفة ودارت حول مفاهيم متباينة )السعدوي والشمراني، 
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 المعايير المهنية وتعليم الرياضيات:

وكان أول ظهور  1989من المنظور التاريخي بدأ االهتمام بالمعايير الوطنية في عام 
ضيات وثيقتين هما: معايير المناهج وتقويم للمعايير عندما نشر المختصون بتعليم الريا

الرياضيات المدرسية الصادرة من المجلس الوطني لتدريس الرياضيات، والوثيقة الثانية هي 
موجهة لألمة األمريكية حول تعليم الرياضيات في  Everybody Countsوثيقة بعنوان 

 (. 2010)زيتون،  NRCالمستقبل وهي صادرة من المجلس الوطني للبحوث 

كما أشارت أدبيات البحث إلى أهمية تبني المعايير المهنية في تقييم أداء معلمي الرياضيات؛ 
( أن المعايير المهنية للمجلس القومي Manouchehri, 2005حيث أوضح مانوتشري )

لمعلمي الرياضيات تساعد المعلمين على المقارنة بين أدائهم وتحديد االستراتيجيات التي يجب 
مما يساعدهم على حل المشكالت التي تواجههم، ومع التقدم العلمي أصبحت هناك حاجة تطبيقها 

ماسة إلى أن يستند تدريس الرياضيات وبرامج تدريب معلمي الرياضيات على معايير مهنية 
معاصرة تساعد في التعرف على المستوى الحقيقي لمعلمي الرياضيات وتعزيز الجوانب 

 ,National Mathematics Advisory Panelعف لديهم )اإليجابية وعالج جوانب الض
2008 .) 

وهناك عديد من الدراسات التي تناولت أداء معلم الرياضيات في ضوء المعايير المهنية لما 
توفره المعايير من تقييم حقيقي لمستوى الممارسات التدريسية وتعزيز لنقاط القوة ومعالجة 

 أهمية تبني المعايير المهنية في تعليم وتعلم الرياضيات.نواحي القصور، لذا تتضح الحاجة إلى 

 المعايير المهنية الوطنية للمعلمين: 

بُنيت المعايير المهنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية بهدف رفع جودة التعليم وكفايته 
ي عملية إصالح التعليم ودعم التنمية االقتصادية، وتُعَدُّ المعايير المهنية للمعلمين مكوناً أساسياً ف

ورفع جودة أداء المعلم التي تجري حالياً في المملكة العربية السعودية، وتوضح المعايير المهنية 
الوطنية ما ينبغي أن يعرفه المعلمون ويكونوا قادرين على القيام به لينالوا شرف االنتماء لهذه 

 المهنة العظيمة. 

المملكة العربية السعودية الصادرة عن )هيئة تقويم وتتكون المعايير المهنية للمعلمين في 
( من ثمانية معايير مترابطة ومصنَّفة في ثالثة 2016التعليم بالمملكة العربية السعودية، 

مجاالت متداخلة وهي: مجال القيم والمسؤوليات المهنية، ومجال المعرفة المهنية، ومجال 
مانية يضم مجموعة من نقاط التركيز التي تصف الممارسة المهنية. وكل معيار من المعايير الث

ً يمتد على أربعة مستويات  السمات األساسية لمهنة التدريس، ثم تقدم كل نقطة تركيز وصفا
 ( يوضح ذلك:  3لألداء تصف مالمح جودة التدريس في هذا المستوى، والجدول )

 (: معايير المعلم المهنية الوطنية3جدول )

 المعيار المجال

المهنية القيم 
 ومسؤوليات المعلمين

 تجسيد نموذج القيم اإلسالمية والثقافة السعودية في عملية التعليم. .1
 التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع. .2

المعرفة المهنية 
 للمعلمين

 معرفة الطالب وكيفية تعلمهم. .3
 معرفة محتوى التخصص والمنهج. .4
 معرفة طرق التدريس. .5

الممارسة المهنية 
 للمعلمين

 . تخطيط وحدات التعلم والتعليم وتطبيقها.6
 . إيجاد بيئات تعلم تفاعلية والمحافظة عليها.7
 . تقويم الطالب وتعلمهم.8
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 أولا: القيم المهنية ومسؤوليات المعلمين: 

ضمن هذا المجال يمثل المعلمون نموذًجا في غرس القيم اإلسالمية والثقافة العربية السعودية 
السليمة في الطالب، ويُظهرون باستمرار معايير عالية من األخالق الشخصية  واللغة العربية

والمهنية وقواعد السلوك، ويعرفون السياسات التنظيمية ومتطلبات التعليم السعودي ويطبقونها 
 (. 2016)هيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية، 

دى الحياة يقومون بتحديد وتقويم وتوسيع كما أن المعلمين هم ممارسون متأملون ومتعلمون م
دائرة تعلمهم المهني الذاتي بطريقة فردية أو بالتعاون مع الزمالء، ويُظهر المعلمون االحترام 
والمهنية في جميع تعامالتهم مع الطالب والزمالء وأولياء األمور والمجتمع المحلي، ويعملون 

 التربوية لتحسين نواتج الطالب. على إشراك أولياء األمور بفاعلية في العملية 

ر المعلمون فرص التفاعل مع مجتمعات التعلم المهنية داخل المدارس وخارجها،  كما يُقد ِ
 ويساهمون بفاعلية في النمو المهني للزمالء وتحسين مهنة التدريس. 

ا: المعرفة المهنية للمعلمين:   ثانيا

مية حول كيفية تعلم الطالب لتحسين التعلم يُطب ِق المعلمون المعرفة المهنية واألبحاث العل
وتلبية االحتياجات المتنوعة للطالب. كما يمتلك المعلمون معرفة شاملة بالنمو البدني والعقلي 
والوجداني للطالب، إلى جانب المعرفة بخلفيات الطالب االجتماعية واالقتصادية وتأثير هذه 

لى بناء التعلم على معارف الطالب السابقة الخصائص والعوامل في التعلم، ويعمل المعلمون ع
ويدركون كيف تؤثر خبرات الطالب التي يحملونها معهم إلى الفصل الدراسي على تعلمهم 

 (. 2016المستمر )هيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية، 

س لدعم تفاعل ويَُطب ِق المعلمون أيًضا معرفتهم بعمليتي التعليم والتعلم لتنظيم محتوى الدرو
الطالب في عملية التعلم، كما يظهرون معرفةً وفهًما بمحتوى التخصص الذي يدرسونه 
وتطبيقاته العملية، ويوظفون فهمهم لألساليب التربوية الفع الة في مجال التخصص لتحسين 

 التعلم. 

 ويمتلك المعلمون المعرفة بالمنهج الدراسي وكيفية تخطيط وتنظيم الدروس والوحدات،
ويظهرون فهًما بكيفية تقويم التعلم وإعداد التقارير المتعلقة به، ويعملون على تطوير مهارات 

 الطالب في القراءة والكتابة والحساب ضمن التخصصات التي يقومون بتدريسها. 

ا: الممارسة المهنية للمعلمين:   ثالثا

عنى ويخططون بطريقة تتناسب يمتلك المعلمون القدرة على جعل التعليم جذابًا وتفاعليًا وذا م
مع كيفية تعلم الطالب، ومستندة على متطلبات المنهج الدراسي كما يوظف المعلمون مجموعة 
من استراتيجيات التدريس الفع الة ويستخدمون مصادر التعلم لتعزيز التعليم، ويطب ِقون مجموعة 

لطالب. ويمتلك المعلمون من استراتيجيات التدريس المتمايزة لتلبية االحتياجات الفردية ل
توقعات عالية لجميع المتعلمين، مستخدمين االستراتيجيات التي تعمل على تطوير مهارات حل 
المشكالت ومهارات التفكير الناقد واإلبداعي لدى الطالب )هيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية 

 (. 2016السعودية، 

يئات تعلم محفزة وآمنة وإدارة سلوك الطالب ويمتلكون القدرة على االبتكار والحفاظ على ب
باحترام، كما يستخدم المعلمون مهارات االتصال والتفاعل الفع ال مع اآلخرين لبناء عالقات 

 إيجابية مع الطالب وأولياء األمور والزمالء والمحافظة عليها. 

االحتياجات ويعمل المعلمون على تقويم ممارستهم للتدريس بانتظام للتأكد من أنها تلبي 
التعليمية للطالب، إضافة إلى القيام بتقويم المتعلمين وتفسير البيانات الخاصة بتقييم الطالب 
واستخدامها لتحديد نقاط القوة وفرص التحسين وتوجيه التخطيط المستقبلي، وتحفيز الطالب 
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ن تحصيل الطالب لتحسين أدائهم. ويقدم المعلمون التغذية الراجعة المنتظمة والدقيقة والبناءة ع
وتقدمهم لتحسين تعلمهم في المستقبل، ويقومون بإعداد التقارير الواضحة للطالب وأولياء 

 األمور حول نتائج الطالب موظفين السجالت الدقيقة والموثوقة. 

 كفايات معلم الرياضيات في ضوء معايير المعلم المهنية الوطنية: 

والكفايات الضرورية لممارسة مهنته بدرجة على المعلم أن يمتلك مجموعة من المهارات 
عالية من الكفاءة واإلتقان، والهدف األول من إعداد المعلم هو مساعدته على امتالك الكفايات 

(، فإعداد المعلم 2008المهنية الالزمة لممارسة أدواره بدرجة عالية من الفاعلية )العجرمي، 
أهمية خاصة لربط النظرية بالتطبيق في مجال وتدريبه على أساس تنمية كفاياته المهنية يعطي 

 (. 2009؛ حديد، 2015إعداد المعلم وتدريبه )أحمد ومقدادي، 

وهناك كفايات عامة يشترك فيها المعلمون بجميع تخصصاتهم وهي: كفايات تخطيط الدرس، 
دة وكفايات تنفيذه، وكفايات تقويمه، وكفايات إدارة الصف، وهناك كفايات خاصة تختص بكل ما

دراسية وهذه ميزة لمدخل الكفايات، فمعلم الرياضيات يحتاج كفايات خاصة تميزه عن بقية 
 معلمي التخصصات األخرى، باإلضافة للكفايات العامة. 

وقد ورد في دليل تدريب معلمي الرياضيات على سلسلة الرياضيات المطورة الصادر من 
المجاالت األساسية التي على معلمي  (2009التدريب التربوي بوزارة التربية والتعليم )

 الرياضيات التمكن منها، وهي: 

: بمعنى فهم بنية الكتاب واستراتيجيات التدريس معرفة محتوى الوحدات والدروس -1
المناسبة وأساليب التعلم المتنوعة، وأشكال التقويم المتنوعة، والتكامل مع المواد 

 األخرى. 
ريسية في ضوء أهداف التعلم ومراعاة الخطة : ويشمل بناء خطة تدالتخطيط للتدريس -2

الزمنية للدروس والربط مع المواد األخرى وفئات المتعلمين المختلفة، وتوظيف 
 مصادر التعلم المتنوعة. 

: أي العمل بالخطط التدريسية والتي جاءت في دليل المعلم وكتاب الطالب تنفيذ الدرس -3
ديم المحتوى والتدريب عليه وتقويم بمقترحات متنوعة، تشمل التركيز والتهيئة وتق

تعلم الطالب، مع مراعاة المعلم المستجد ومواضع األخطاء التي قد يقع فيها 
 الطالب. 

من حيث تنوع األدوات واألساليب، ووضع خطة معالجة ألخطاء تقويم تعلم المتعلمين:  -4
ر المتعلمين، وتوزيعهم إلى فئات حسب مستوياتهم، والتواصل مع أولياء األمو

وتزويدهم بتقارير عن مستوى أبناءهم الدراسي، ويشمل ذلك التقويم بأنواعه: 
 تشخيصي، تكويني، ختامي.

وتأسيساً على ما سبق، وباستقراء أدبيات البحث الوارد ذكرها سابقاً والتي بحثت في كفايات 
العربية معلمي ومعلمات الرياضيات، وفي ضوء المعايير المهنية الوطنية للمعلمين بالمملكة 

السعودية، تم التوصل إلى عدٍد من الكفايات المهنية الالزمة لمعلمي الرياضيات؛ بحيث تتضمن 
 كل كفاية منها عدداً من المعايير والمؤشرات التي يمكن قياسها، وهذه الكفايات كالتالي: 

له ليكون نكفاية أخالقيات مهنة التعليم (1 موذج :  تعكس هذه الكفاية صفات المعلم التي تخو 
 للقيم اإلسالمية والثقافة السعودية في عملية التعليم.

: وتقصد الباحثة بها مجموعة الخطوات واالجراءات التي يتخذها المعلم كفاية التخطيط (2
 مسبقاً قبل البدء بتنفيذ الدرس، وتضمن معرفة المعلم بمحتوى الدروس وتحليلها. 

ذها المعلم منذ البدء بتقديم الدرس : وهي الخطوات واالجراءات التي يتخكفاية التنفيذ (3
 حتى االنتهاء منه، وما تتضمنه من ُحسن إدارةٍ لبيئة التعلم.  
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: هي مدى تمكن المعلم من أدوات وأساليب التقويم المناسبة لفئات الطالب كفاية التقويم (4
 والموقف التعليمي. 

والحصول على : مدى حرص المعلم على تحسين ممارساته المهنية كفاية النمو المهني (5
 التغذية الراجعة من الزمالء. 

: مدى تفاعل المعلم مع مجتمعات التعلم المهنية كفاية التصال والتفاعل الجتماعي (6
 والمشاركة مع أولياء األمور لتحسين تعلم الطالب وتفاعلهم.  

ادها واستهدَف البحث الحالي كفايات )التخطيط والتنفيذ والتقويم(؛ التي ستتضح إجراءات إعد
 ومعايير ومؤشرات كل كفاية منها في إجراءات البحث. 

  الدراسات السابقة

 المحور األول: الكفايات المهنية للمعلم: 

د من البحوث والدراسات السابقة الكفايات المهنية لمعلم الرياضيات على وجه تناول عد
 الخصوص ومن ذلك: 

دريسي ألساتذة الرياضيات بالتعليم ( التي هدفت إلى تقويم األداء الت2009دراسة يوسف )
( معلًما ومعلمة 122الثانوي في ضوء أسلوب الكفايات الوظيفية، وتكونت عينة البحث من )

للمرحلة الثانوية ُطب ق عليهم مقياس لتقويم الكفايات التدريسية التالية: )التخطيط للدرس، تنفيذ 
، الكفايات المرتبطة بالمحتوى العلمي اإلعالم واالتصال، إدارة الفصل المدرسي تقنيةالدرس، 

لمادة الرياضيات، كفايات االتصال االنساني واالجتماعي، كفايات التقويم(،  وأظهرت النتائج 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة المعلمين بالنسبة لمتغير الجنس 

لنسبة لمتغير الخبرة المهنية باستثناء كفايات االتصال والتفاعل االنساني واالجتماعي، وبا
 باستثناء كفاية تنفيذ الدرس. 

( التي هدفت إلى تحديد الكفايات الالزمة لتدريس مقرر الرياضيات 2010ودراسة العمري )
( معلماً طبق 18المطور والتعرف على درجة توافرها لدى المعلمين، وتكونت عينة البحث من )

في كفايات التخطيط والتنفيذ والتقويم لتدريس مقرر عليهم الباحث بطاقة مالحظة من إعداده 
الرياضيات، وأظهرت نتائج البحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي أفراد 
عينة البحث حول درجة توافر الكفايات بالنسبة لمتغير المؤهل التعليمي، ووجود فروق في 

ة للمتغيرات سنوات الخدمة والدورات الكفايات التدريسية بين متوسطات عينة البحث بالنسب
 التدريبية وعدد الطالب في الفصل. 

( التي هدفت إلى تحديد مهارات التدريس الالزمة لمعلمي ومعلمات 2011ودراسة فتاح )
الرياضيات بالمرحلة االبتدائية وترتيبها من حيث أهميتها، وقد حددت الباحثة  ستة مجاالت 

ألهداف التربوية، مهارات تخطيط الدرس، مهارات تنفيذ رئيسة هي: )مهارات الفلسفة وا
الدرس، مهارات العالقات اإلنسانية وإدارة الصف، مهارات الجانب العلمي والنمو المهني، 
 مهارات التقويم(، واستخدمت الباحثة استبانة الستطالع أفراد العينة حول أهمية هذه المهارات.

إلى الكشف عن مستوى الكفايات المهنية في  ( التي هدفت2015ودراسة أحمد ومقدادي )
ضوء المعايير العالمية لدى معلمي الرياضيات في المرحلة األساسية في منطقة الجفرة بليبيا 

ً ومعلمة من معلمي الرياضيات 131وسبل تطويرها، وقد تكونت عينة الدراسة من ) ( معلما
( فقرة موزعة على خمسة مجاالت 33وعشرة مشرفين تربويين، وأعدت الباحثتان استبانة من )

للكفايات المهنية هي: تدريس الرياضيات بصورة جيدة، فهم الرياضيات بصفة عامة 
والرياضيات المدرسية بصفة خاصة، معرفة الطالب كمتعلمين للرياضيات، النمو المهني لمعلم 

للكفايات الرياضيات، دور المعلمين في النمو المهني، وأظهرت النتائج عن مستوى متوسط 
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ً في مستوى الكفايات المهنية  المهنية لدى معلمي الرياضيات وعدم وجود فروق دالة إحصائيا
 تعزى لمتغيرات كل من: الجنس والخبرة والمؤهل العلمي.  

 المحور الثاني: البراعة الرياضية:

 في ما يلي بعض البحوث والدراسات التي تناولت البراعة الرياضية:

( التي هدفت إلى تقصي أثر استخدام Samuelsson, 2010دراسة سامولسون )
( طالبًا من طالب 105استراتيجية حل المشكالت في تنمية البراعة الرياضة لدى عينة عددها )

الصف الخامس، وتأثير متغير الجنس )ذكور وإناث( على أبعاد البراعة الرياضية، وتم تقسيم 
لمعلم استراتيجية حل المشكالت، ومجموعة العينة إلى مجموعتين تجريبية استخدم معهم ا

ضابطة كانت طريقة معلمهم تقليدية، وأسفرت نتائج البحث عن وجود فروق ذات داللة 
إحصائية في جميع أبعاد البراعة الرياضية عدا الطالقة اإلجرائية، كما أنه ال توجد فروق بين 

 المجموعتين بالنسبة لمتغير الجنس. 

( دراسة هدفت إلى معرفة أثر برنامج لتنمية البراعة Lejeune, 2011وأجرى لجيني )
( طالبًا موهوبًا في الصفين 31الرياضية لدى الطالب الموهوبين، وتكونت عينة الدراسة من )

السادس والسابع تم تطبيق اختبار البراعة الرياضية عليهم قبل وبعد تنفيذ البرنامج التعليمي في 
 قدم في مستويات الطالب في االختبار البعدي. دروس الكسور، وأظهرت النتائج ت

( إلى إلقاء الضوء على مفهوم البراعة الرياضية 2014وهدفت دراسة المعثم والمنوفي )
باعتباره أحد المفاهيم الجديدة في تربويات الرياضيات، واعتمد البحث المنهج الوصفي وتناول 

مي، والطالقة اإلجرائية، والكفاءة مكونات البراعة الرياضية الخمسة "االستيعاب المفاهي
االستراتيجية، واالستدالل التكيفي، والرغبة المنتجة"، ومدلول كل ٍ منها، كما حدد الباحثان عدًدا 
من الممارسات الصفية التي يمكن أن تنمي البراعة الرياضية لدى طالب المرحلة االبتدائية في 

التربوي في ذلك، وشملت فئات المجتمع ذات المملكة العربية السعودية، ودور فئات المجتمع 
العالقة بإصالح التعليم عامة، وإصالح تعليم وتعلم الرياضيات بصفة خاصة، وهم معلمي 

 الرياضيات ومديري المدارس وصناع السياسة التعليمية واآلباء. 

( إلى تقصي أثر برنامج تعليمي باستخدام البراعة 2016كما هدفت دراسة رضوان )
ة في التفكير والتحصيل الرياضي لدى طالب الصف السابع األساسي في محافظة الرياضي

( طالبة تم تقسيمها إلى مجموعتين تجريبية 69قلقيلية، واستُخدم المنهج التجريبي على عينة من )
درست باستخدام برنامج تعليمي قائم على البراعة الرياضية، وضابطة درست بالطريقة 

ات الدراسة من اختبار تحصيلي في الرياضيات واختبار التفكير االعتيادية، وتكونت أدو
الرياضي، وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجموعتين 
التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية في كل ٍ من اختباري التحصيل والتفكير 

 الرياضي. 

إلى تقصي فاعلية نموذج تدريس قائم على أنشطة ( هدفت 2017كما أن دراسة عبيدة )
(PISA في تنمية مكونات البراعة الرياضية ومكونات الثقة الرياضية لدى طالب الصف )

( طالبًا من الصف األول الثانوي 71األول الثانوي، واستُخدم المنهج التجريبي على عينة من )
استخدام نموذج تدريس قائم على أنشطة طالبًا( درست ب 34تم تقسيمها إلى مجموعتين تجريبية )

PISA( درست بالطريقة المعتادة، وأسفرت النتائج عن تفوق المجموعة  37،  وضابطة )طالبًا
التجريبية على المجموعة الضابطة في كل ٍ من البراعة الرياضية والثقة الرياضية، باإلضافة إلى 

في التطبيق البعدي الختبار البراعة وجود عالقة قوية بين درجات طالب المجموعة التجريبية 
 الرياضية ومقياس الثقة الرياضية. 
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( دراسة هدفت إلى تقويم األداء التدريسي لمعلمي الرياضيات 2017وأجرى الغامدي )
بالمرحلة االبتدائية في ضوء ممارسات البراعة الرياضية، ولتحقيق هدف الدراسة استُخدم 

( ممارسة موزعة على مكونات 26حظة مكونة من )المنهج الوصفي وتم تطبيق بطاقة مال
( معلم رياضيات بالمرحلة المتوسطة، 48البراعة الرياضية الخمسة، على عينة مكونة من )

وخلصت الدراسة إلى أن متوسط مستوى أداء عينة الدراسة في ضوء ممارسات البراعة 
 الرياضية تحقق بدرجة منخفضة. 

 ئمة على المعايير المهنية: المحور الثالث: برامج تدريبية قا

تأثير البرامج التدريبية التي المست احتياجات معلمي  إلى البحوث والدراسات أشارت
 الرياضيات على كفاياتهم المهنية ومهاراتهم التدريسية ومن تلك البحوث والدراسات: 

( دراسة هدفت إلى معرفة مدى تأثير برنامج Hammerman, 2003أجرى هامرمان )
مهني قائم على النظرية البنائية على معتقدات وممارسات عينة من معلمي الرياضيات  تطوير

( معلمين، وطبق الباحث على العينة استبيان لقياس معتقدات المعلمين وبطاقة 4بلغ عددهم )
مالحظة للممارسات التدريسية قبل البرنامج التدريبي وبعده، وأسفرت النتائج عن حدوث 

 ( من المعلمين وتوافق بين المعتقدات والممارسات التدريسية لديهم.3ت )تغييرات في معتقدا

( إلى معرفة أثر استخدام برنامج تدريبي مقترح في تنمية 2004وهدفت دراسة بدر )
المهارات التدريسية لدى الطالبات بقسم الرياضيات في كلية التربية بمكة المكرمة، وتكونت 

الباحثة المنهج التجريبي، وبطاقة مالحظة لقياس المهارات ( طالبة، واستخدمت 60العينة من )
ق  التدريسية للطالبات المعلمات قبل وبعد تنفيذ البرنامج التدريبي، وأظهرت نتائج البحث تفوُّ
المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة كما أظهرت نتائج البحث تفوق أداء الطالبات 

 التطبيق القبلي في المهارات التدريسية جميعها.  المعلمات في التطبيق البعدي عنه في

( إلى تقصي أثر برنامج تدريبي في البنائية Lilase, 2006وهدفت دراسة ليالس )
( معلمين من معلمي الرياضيات، واستخدم الباحث بطاقة 7االجتماعية على عينة قدرها )

قة مالحظة أداء الطالب في مالحظة للممارسات التدريسية في ضوء البنائية االجتماعية، وبطا
التفاعالت الصفية، وذلك قبل وبعد تنفيذ البرنامج التدريبي، وأظهرت النتائج تطوًرا في 
الممارسات التدريسية للمعلمين وفي تفاعالت الطالب الصفية حيث أصبحوا أكثر قدرة على 

 التعبير والكتابة بفاعلية وأكثر نشاًطا لتعلم الرياضيات.

( إلى إعداد برنامج تدريبي إلكساب مهارات تدريس 2009العطواني ) كما هدفت دراسة
( معلًما قسمها الباحث 50الرياضيات لمعلمي الصف الخامس االبتدائي، وبلغت عينة الدراسة )

بالتساوي إلى مجموعتين تجريبية تم تدريبها على البرنامج التدريبي وضابطة، وطبق على 
في استمارة األداء المكونة من ثالث مجاالت: التخطيط والتنفيذ المجموعتين أداة البحث المتمثلة 

والتقويم، وأظهرت نتائج البحث وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجموعتين 
التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

 لي والبعدي للمجموعة التجريبية لصالح التطبيق البعدي. إحصائية بين متوسطات التطبيقين القب

( دراسة هدف من خاللها إلى تقصي أثر برنامج تدريبي قائم على 2013وأجرى العنزي )
البنائية في إكساب معلمي الرياضيات مهارات تنفيذ المقررات المطورة، وطبق الباحث بطاقة 

( معلماً من معلمي 26لى عينة مكونة من )مالحظة لقياس مهارات تنفيذ المقررات المطورة ع
الرياضيات بالصف السادس، وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

 متوسطات أداء مجموعة البحث قبلياً وبعدياً لصالح التطبيق البعدي. 

ف فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على 2016وهَدفت دراسة األسمري ) ( إلى تعرُّ
ية البنائية لتنمية مهارات التدريس والتفكير البنائي لدى معلمات الرياضيات بالمرحلة النظر



 

  345 

 

( معلمة طبقت عليها أداتي البحث 14المتوسطة، واختارت الباحثة عينة قصدية مكونة من )
المكونة من بطاقة مالحظة ألداء معلمات الرياضيات في مهارات التدريس البنائي )التخطيط، 

لتقويم(، ومقياس التفكير البنائي قبل وبعد تنفيذ البرنامج التدريبي، وأسفرت نتائج والتنفيذ، وا
( بين متوسطات درجات عينة البحث 0.05البحث عن وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى )

 في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة ومقياس التفكير البنائي.

اولت أداء معلم الرياضيات في ضوء المعايير المهنية، وهناك عديد من الدراسات التي تن
 ومنها ما يلي: 

( التي هدفت إلى تحديد قائمة بالمعايير المهنية المعاصرة الالزمة 2005دراسة شلبي )
لمعلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية وتحديد مدى توافرها لدى عينة من معلمي الرياضيات 

مقترح لتطوير أداء المعلم، واستخدم الباحث استبانة لتحديد  بالمرحلة اإلعدادية، ووضع تصور
المعايير المهنية وبطاقة مالحظة وبطاقة مقابلة وتوصل الباحث إلى نتائج منها توافر المهنية 

 بنسبة قليلة لدى معلمي الرياضيات باستثناء المعيار الخاص بأخالقيات معلم الرياضيات.

ت إلى بناء قائمة بالمعايير المهنية ألداء معلمي ( التي هدف2009ودراسة الزهراني )
الرياضيات بالمملكة العربية السعودية والتعرف على درجة توافر هذه المعايير في أداء مجموعة 
ً الختالف بعض المتغيرات  من معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية، ومعرفة الفروق تبعا

ثافة الطالب في الفصل(، والتعرف على )سنوات الخبرة، النصاب األسبوعي من الحصص، ك
العالقة االرتباطية بين مستوى أداء المعلمين وتحصيل طالبهم في الرياضيات، واستخدم الباحث 
مجموعة من األدوات شملت: بطاقة مالحظة ألداء المعلم، واستبانة التقييم الذاتي للمعلم، 

ث اختبارات تحصيلية في الرياضيات واستبانة الطالب لتقييم ممارسات المعلم التدريسية، وثال
( معلماً 45لكل صف من المرحلة الثانوية، طبقها الباحث على عينة عشوائية مكونة من )

( طالباً، وخلصت 1289للرياضيات بالمرحلة الثانوية بالمدينة المنورة، وطالبهم البالغ عددهم )
نية في أداء المعلمين بنسبة الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: توافر المعايير المه

 ويقابل ذلك تقدير ضعيف.   55.38٪

( التي هدفت إلى تحديد قائمة بالمعايير المهنية المعاصرة الالزمة 2012ودراسة الخطيب )
لمعلمي الرياضيات بالمرحلة األساسية، والتعرف على أثر الخبرة لدى مجموعة من معلمي 

( معلم 160المهنية لديهم، وتكونت عينة الدراسة من )الرياضيات من حيث مدى توافر المعايير 
رياضيات بالمدينة المنورة وتم تطبيق ثالث أدوات وهي استبيان للمعايير المهنية وبطاقة 
مالحظة وبطاقة مقابلة، وكشفت نتائج الدراسة عن قبول جميع المعايير بما تحتويه من 

التخطيط، التدريس، بيئة التعلم، التقويم،  مؤشرات، حيث شملت هذه المعايير المجاالت التالية:
التفاعل، اإلثراء، التجديد، اإلبداع، طبيعة الرياضيات، النمو المهني، األخالقيات، كما بينت 

( وهي نسبة تقابل ٪44نتائج الدراسة أن توافر هذه المعايير لدى معلمي الرياضيات كان بنسبة )
 أي دور في توافرها.  تقدير ضعيف وأن الخبرة الزمنية لم يكن لها

( دراسة هدفت إلى تقويم أداء معلمي الرياضيات في ضوء 2013كما أجرى رصرص )
المعايير المهنية العالمية ومن ثم وضع تصور مقترح لتطوير أداء معلمي الرياضيات، وقام 

( معلماً 60الباحث ببناء بطاقة مالحظة في ضوء المعايير المهنية المعاصرة وطبقها على )
 ٪81معلمة وأسفرت نتائج البحث عن حصول معيار أخالقيات المهنة على أعلى نسبة بلغت و

ويتفق ذلك مع أهمية هذا المعيار للمهنة، بينما حصل معيار استخدام مداخل تدريسية حديثة 
ويخالف ذلك التوجهات العالمية الحديثة  ٪48.7وطرق التعلم النشط على أدنى نسبة حيث بلغت 

وكانت أداء عينة البحث في التخطيط لحصص الرياضيات بطرق غير تقليدية،  في التدريس،
ً رغم أهمية المرحلة التي  وتصميم أنشطة إبداعية داعمة لعملية التعلم، والتقويم الذاتي، ضعيفا

سونها.  يدر 
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 التعقيب على البحوث والدراسات السابقة: 

 ما يلي:من خالل عرض البحوث والدراسات السابقة يمكن استخالص 

 أوجه التفاق: (١

اتفق البحث الحالي مع البحوث والدراسات السابقة التي تناولت أداء المعلم ضمن معايير  -
؛ شلبي، 2009؛ الزهراني، 2013؛ رصرص، 2012محددة مثل دراسة كالً من )الخطيب، 

؛ بدر، 2016( وإعداد برنامج تدريبي مثل دراسات )األسمري، 2009؛ النذير، 2005
 ,Lilase؛ 2004؛ النذير، 2013؛ العنزي، 2009؛ العطواني، 2016ضوان، ؛ ر2004
(، كما اتفق مع البحوث والدراسات التي تناولت البراعة الرياضية مثل دراسات 2006

؛ 2014؛ المعثم والمنوفي، 2017؛ الغامدي، 2017؛ عبيدة، 2016)رضوان، 
Lejeune, 2011( ويتفق مع دراسة األسمري ،)هتمام بمعلمات ( في اال2016

 ,Samuelsson؛ 2017الرياضيات بالمرحلة المتوسطة، واتفق مع دراستي )عبيدة، 
( في استخدام المنهج التجريبي وجعل البراعة الرياضية متغير Lejeune, 2011؛2010
 تابع.

( في الُحكم على أداء المعلم من خالل أداءه 2009اتفق البحث الحالي مع ما ورد في حديد ) -
 ل ما يحققه في نمو طالبه معرفياً ووجدانياً.  ومن خال

كما اتفق البحث الحالي مع أدبيات البحث التي تناولت كفايات )التخطيط، والتنفيذ، والتقويم(  -
 (.2016؛ مكتب التربية العربي لدول الخليج، 2007مثل )الفتالوي، 

 أوجه الختالف:  (2

في تناوله للبراعة الرياضية كمتغير تابع  اختلف البحث الحالي عن البحوث والدراسات السابقة -
( إلى تحديد 2014لدى طالبات الصف الثاني المتوسط، حيث هدفت دراسة المعثم والمنوفي )

مكونات البراعة الرياضية ووصف الممارسات التدريسية التي تنميها بالمرحلة االبتدائية، 
ئم على البراعة الرياضية ( إلى قياس أثر برنامج تعليمي قا2016وهدفت دراسة رضوان )

( إلى قياس فاعلية نموذج 2017في التحصيل والتفكير الرياضي، وهدفت دراسة عبيدة )
في تنمية مكونات البراعة الرياضية والثقة الرياضية لدى  PISAتدريس قائم على أنشطة 

( إلى تحديد مستوى األداء 2017طلبة الصف األول الثانوي، وهدفت دراسة الغامدي )
 تدريسي لمعلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء البراعة الرياضية.ال

اختلف البحث الحالي عن البحوث والدراسات السابقة في استخدام برنامج تدريبي مقترح قائم  -
( برنامج تعليمي 2016على معايير المعلم المهنية الوطنية، حيث استخدمت دراسة رضوان )

( برنامج مقترح لتطوير 2004ة، واستخدمت دراسة النذير )قائم على البراعة الرياضي
 تدريس الرياضيات بالمرحلة المتوسطة. 

اختلف البحث الحالي عن البحوث والدراسات السابقة في عينة البحث حيث يهتم البحث الحالي  -
بمعلمات الرياضيات وطالبات المرحلة المتوسطة، بينما اهتمت البحوث والدراسات السابقة 

؛ 2004؛ النذير، 2017؛ الغامدي، 2009المعلمين مثل دراسات )الزهراني،  بفئة
Hammerman, 2003 ،؛ عبيدة، 2016(، أو بفئة الطالب مثل دراسات )رضوان

 (.Samuelsson, 2010؛  2017

اعتمد البحث الحالي في قياس الكفايات المهنية على عدٍد من الشواهد )ملفات وأعمال المعلمة،  -
ل الصف الدراسي( من خالل أداة قياس ُمعد ة لذلك، واختلف بذلك عن البحوث وأداءها داخ

والدراسات السابقة التي استخدمت بطاقة مالحظة لألداء الصفي فقط مثل دراسات 
(، أو التي استخدمت استبيان يتم تعبئته من المعلم مثل 2010؛ العمري، 2016)األسمري، 

 (.2011؛ فتاح، 2014دراسات )أحمد ومقدادي، 
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 أوجه التميز:  (3
 امتاز البحث الحالي عن البحوث والدراسات السابقة في التالي: 

أول بحث يتناول المعايير المهنية الوطنية  -ينفي حدود علم الباحث –بحث الحالي يُعد ال -
(، وأول بحث يتناول 2016للمعلمين التي أصدرتها هيئة التقويم بالمملكة العربية السعودية )

 تدريبياً لتدريب المعلمات عليها على مستوى جميع المراحل وجميع التخصصات.برنامجاً 

اهتم البحث الحالي بإعداد قائمة كفايات مهنية لمعلمة الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في  -
 ضوء المعايير المهنية الوطنية، وفي حدود علم الباحثة هذا أول بحث يتناولها. 

للبراعة الرياضية لطالبات الصف الثاني المتوسط، حيث ال  اهتم البحث الحالي بإعداد مقياس -
 يوجد بعد مقياس مقنن للبراعة الرياضية. 

اهتم البحث الحالي بقياس أثر البرنامج التدريبي المقترح في ضوء المعايير المهنية الوطنية  -
لبراعة يهتم با -ينفي حدود علم الباحث -وهو أول بحثعلى البراعة الرياضية لدى الطالبات، 

 الرياضية لدى الطالبات بالمرحلة المتوسطة تجريبياً.

 منهجية البحث 

 البحث:  منهج

(، وذلك مدن خدالل جمدع 2 -1ستخدم البحث المنهج الوصفي في إجابة أسئلة البحث اإلجرائية )ا
ستخدم المنهج شبه ادريبي. كما أدبيات البحث وتحليلها وإعداد أداتي البحث وتصميم البرنامج الت

ف أثددر العامددل التجريبددي )البرنددامج التدددريبي المقتددرح( علددى المتغيددرين التددابعين  التجريبددي لتعددر 
 )الكفايات المهنية لمعلمات الرياضيات، والبراعة الرياضية لطالبات الصف الثاني المتوسط(. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: التصميم التجريبي للبحث3شكل )

 

 مجتمع البحث: 

والبالغ ، ي من جميع معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطةتكون مجتمع البحث الحال
( 2043( معلمة، وجميع طالبات الصف الثاني المتوسط )عام( والبالغ عددهن )95عددهن )

طالبة، وذلك حسب اإلحصاءات الرسمية لشئون المعلمات ووحدة تقنية المعلومات بمحافظة 
 (. ـه1439 -1438دراسي )القنفذة للعام ال

 

اختيار عينة من 
معلمات 
الرياضيات 
بالمرحلة 
 المتوسطة 

التطبيق القبلي ألداتي 
 البحث: 

أداة قياس الكفايات  -
المهنية على عينة 

 المعلمات. 
أداة قياس البراعة  -
رياضية على عينة ال

الطالبات 
)المجموعتين 
التجريبية 
 والضابطة(

التطبيق البعدي ألداة 
قياس الكفايات 

المهنية على معلمات 
الرياضيات 

الحاضرات للبرنامج 
 التدريبي

التطبيق البعدي ألداة 
قياس البراعة 

الرياضية على عينة 
الطالبات 

)المجموعتين 
 التجريبية والضابطة( 

امج تنفيذ البرن
التدريبي المقترح 
على عينة البحث 
من معلمات 
الرياضيات 
بالمرحلة 

المتوسطة باستثناء 
معلمتي المجموعة 

 الضابطة 

اختيار عينة من 
طالبات الصف 
الثاني المتوسط 
وتقسيمهن 

لمجموعتين تجريبية 
 وضابطة
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 البحث: عينة 

( معلمة، 16تم اختيار عينة قصدية من معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة عددها )
 ( طالبة. 108اني المتوسط عددهن )وعينة عشوائية من طالبات الصف الث

 مواد البحث: 

 تضمن البحث الحالي ما يلي: 

درة عن هيئة برنامج تدريبي مقترح في ضوء المعايير المهنية الوطنية للمعلمين )الصا  -
(، لتنمية الكفايات المهنية لمعلمات 2016تقويم المعلمين بالمملكة العربية السعودية 

 الرياضيات بالمرحلة المتوسطة. 

 : اآلتيةوقد تم بناء البرنامج التدريبي المقترح وفقاً للخطوات 

في  إعداد قائمة بالكفايات المهنية الالزمة لمعلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة -1
 ضوء المعايير المهنية الوطنية للمعلمين. 

 تصميم البرنامج التدريبي المقترح في ضوء المعايير المهنية الوطنية للمعلمين. -2

 (: المحتوى التدريبي للبرنامج4جدول )

 عدد األنشطة التدريبية عدد الساعات التدريبية عنوان اليوم التدريبي م

 5 5 مفهوم المعايير المهنية للمعلم 1

 12 5 1الكفايات المهنية لمعلم الرياضيات جزء 2

 11 5 2الكفايات المهنية لمعلم الرياضيات جزء 3

 17 5 البراعة الرياضية 4

 نشاطاا تدريبياا 45 ساعة تدريبية 20 المجموع

 أدوات البحث: 

ن البحث الحالي األداتين التاليتين:   تضم 

 مات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة.بطاقة قياس مستوى الكفايات المهنية لمعل (1
 أداة قياس البراعة الرياضية لدى طالبات الصف الثاني المتوسط. (2

 وفيما يلي تفصيل إلجراءات إعداد أداتي البحث: 

 أولا: بطاقة قياس مستوى الكفايات المهنية لمعلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة: 

 اً للخطوات التالية: تم إعداد بطاقة قياس الكفايات المهنية وفق

: هدفت البطاقة إلى قياس تحديد الهدف من بطاقة قياس مستوى الكفايات المهنية -

 مستوى الكفايات المهنية لمعلمات الرياضيات في المرحلة المتوسطة 

تم تحديد محتوى بطاقة قياس  تحديد محتوى بطاقة قياس مستوى الكفايات المهنية: -

ايير المهنية الوطنية للمعلمين بالمملكة العربية السعودية الكفايات المهنية في ضوء المع

حيث تم إعداد قائمة بالكفايات المهنية لمعلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في 
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ضوء هذه المعايير، واقتصرت الباحثة على ثالث كفايات هي: التخطيط، التنفيذ، 

 التقويم.

نت الصورة األولية  ايات المهنية:إعداد الصورة األولية لبطاقة قياس مستوى الكف - تكو 

ع منها ) -التنفيذ -للبطاقة من ثالث كفايات مهنية )التخطيط ( مؤشًرا بعد 44التقويم(، تفر 

صياغتها في عبارات إجرائية محددة وواضحة يمكن قياسها ضمن مستويات أداء 

 منعدم(. -منخفض -متوسط -)مرتفع

نت البطاقة التعليمات التالية: هنيةصياغة تعليمات بطاقة قياس الكفايات الم -  : تضم 

  ،أوالً: جزء مخصص للبيانات األولية وتشمل: )اسم المعلمة، اسم المدرسة، الصف

 رقم الزيارة، تاريخ الزيارة(. 

  ثانياً: تعليمات عامة يَُوضَّح فيها الهدف من بطاقة قياس الكفايات المهنية وكيفية

 استخدامها. 

: تم تحديد أسلوب تقدير األداء وفق أربع تقديرات لفظية داءتحديد أسلوب تقدير األ -

متدرجة )مرتفع، متوسط، منخفض، منعدم(، وتم تحديد التقديرات الكمية المكافئة لها 

 ( على اعتبار أن: 1، 2، 3، 4على التوالي كالتالي: )

  مرتفع: ظهور المؤشر بشكل واضح وصريح ومتكرر في الوقت والموقف

 المناسب. 

 ط: ظهور المؤشر في بعض المواقف التعليمية دون األخرى. متوس 

  .منخفض: ظهور المؤشر بشكل نادر في المواقف التعليمية المناسبة لطبيعة المؤشر 

 .منعدم: عدم ظهور المؤشر لدى المعلمة 

( للحكم على متوسط مستوى األداء ضمن بطاقة قياس 5وقد تم استخدام المعيار في الجدول )
مهنية، حيث تم حساب متوسط القيم ومن ثمَّ تصنيف مستوى األداء  ضمن فترات الكفايات ال

 (، كالتالي: 4( وأعلى قيمة هي )1متساوية على أساس أن أقل قيمة هي )

 (: أسلوب تقدير األداء في بطاقة قياس الكفايات المهنية5جدول )

 الدرجة مستوى األداء م
متوسط مستوى األداء )المتوسط الحسابي 

 م(

 (1.75≥ ) م( ≥ 1)  1 منعدم 1

 (2.5≥ )  م( > 1.75) 2 منخفض 2

 (3.25≥  )  م( > 2.5) 3 متوسط 3

 (4≥  )  م( > 3.25) 4 مرتفع 4

: تم التحقق من صدق التحقّق من صدق عبارات بطاقة قياس مستوى الكفايات المهنية -
 عبارات البطاقة بالطرق التالية: 

تم  عرض بطاقة قياس الكفايات المهنية على  (:الصدق الظاهري )صدق المحكمين -أ

 ،ال المناهج وطرق تدريس الرياضياتمجموعة من المحكمين المتخصصين في مج

 بنود البطاقة. وذلك إلبداء آرائهم حول

وفي ضوء آراء المحكمين تم عمل التعديالت الالزمة وأصبحت البطاقة جاهزة للتطبيق 
 دق والثبات.االستطالعي للتحقق إحصائياً من الص
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 صدق التساق البنائي:  -ب

تم التحقق من صدق االتساق البنائي لكل مجال )كفاية( من مجاالت أداة قياس الكفايات 
وحساب معامل ارتباط سبيرمان بين معدل كل مجال  (SPSS)المهنية من خالل البرنامج 

 (: 6والمعدل الكلي ألداة قياس الكفايات المهنية، كما في الجدول )

(: معامل الرتباط بين معدل كل مجال من مجالت أداة قياس الكفايات المهنية 6دول )ج
 والمعدل الكلي لها

 الدللة اإلحصائية معامل الرتباط المجال )الكفاية( م

 0.016 0.84 التخطيط 1

 0.001 0.95 التنفيذ 2

 0.001 0.95 التقويم 3

عدل كل مجال من مجاالت بطاقة قياس ( أن معامالت االرتباط بين م6يبين الجدول )
(،  وكما يظهر 0.95 -0.84الكفايات المهنية والمعدل الكلي لعبارات البطاقة ككل تراوح بين )

من الداللة اإلحصائية أن معامل االرتباط بين معدل مجال التخطيط والمعدل الكلي لعبارات 
ن كل ٍ من معدلي مجالي التنفيذ (، كما أن معامل االرتباط بي0.05البطاقة دال عند مستوى )

ً على حدة –والتقويم  بالمعدل الكلي لعبارات بطاقة قياس الكفايات المهنية دال عند مستوى  -كال 
(، وهذا يشير إلى تحقق صدق االتساق البنائي لمجاالت بطاقة المالحظة 0.05داللة أقل من )

 وصالحية استخدامها في جمع البيانات. 

 اقة قياس مستوى الكفايات المهنية: التحقق من ثبات بط -

تقريباً عند تكرار القياس في الظروف نفسها  نفسها يُقصد بالثبات بأنه: الحصول على النتائج
 بالتحقق من ثبات بطاقة المالحظة بثالث طرق هي:  انوباستخدام المقياس نفسه، وقد قام الباحث

 أسلوب اتفاق المالحظين:  -أ

طاقة قياس الكفايات المهنية على عينة استطالعية من معلمات بتطبيق ب انحيث قام الباحث
 7( معلمات وذلك بالتعاون مع مشرفة الرياضيات7الرياضيات بالمرحلة المتوسطة بلغ عددهن )

مشرفة ت تم الحضور مع نية وطريقة استخدامها، حيبعد تعريفها ببطاقة قياس الكفايات المه
علمة رياضيات من العينة االستطالعية، وقياس حصة لكل م -في الوقت نفسه-الرياضيات 

مستوى الكفايات المهنية لهن باستخدام بطاقة قياس الكفايات المهنية ومن ثم حساب معامل 
 التالية:  (Cooper)باستخدام معادلة كوبر  المالحظيناالتفاق بين 

 معامل التفاق =
 عدد مرات التفاق

 ×١00 
 ختالفعدد مرات التفاق+ عدد مرات ال

الكفايات المهنية وللبطاقة ( يوضح معامل االتفاق لكل مجال من مجاالت بطاقة قياس 7وجدول )
 ككل: 

 (: معامالت التفاق لمجالت بطاقة قياس الكفايات المهنية7جدول )

 معامل التفاق عدد مرات الختالف عدد مرات التفاق المجال م

 96.43 4 108 التخطيط 1

 95.24 6 120 التنفيذ 2

 95.70 3 67 التقويم 3

 95.80 معامل التفاق الكلي للبطاقة

                                                      
 األستاذة/ مليحة العلوي مشرفة الرياضيات بمكتب التعليم بحلي 7
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( ارتفاع معامالت االتفاق في كل مجال من مجاالت بطاقة قياس 7يتضح من جدول )
الكفايات المهنية والبطاقة ككل، مما يدل على أن البطاقة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تجعلها 

 صالحة للتطبيق. 

 ات ألفا كرونباخ: معامل ثب -ب

لكل مجال من مجاالت  (Cronbach's Alpha)تم حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ 
 ( يوضح النتيجة: 8بطاقة قياس الكفايات المهنية وللبطاقة ككل، والجدول )

لبطاقة قياس الكفايات  (Cronbach's Alpha)(: معامل ثبات ألفا كرونباخ 8جدول )
 المهنية

 عد المؤشرات (المجال )الكفاية م
قيمة معامل ألفا 

 كرونباخ

 0.89 16 التخطيط 1

 0.91 18 التنفيذ 2

 0.85 10 التقويم 3

 0.95 44 البطاقة ككل

( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت بطاقة قياس 8يتضح من الجدول )
(، وجميعها قيم 0.95 -0.85 -0.91 -0.89الكفايات المهنية وللبطاقة ككل هي على التوالي )

 مرتفعة تشير إلى أن بطاقة قياس الكفايات المهنية ذات ثبات مرتفع تجعلها صالحة للتطبيق.

 بطاقة قياس مستوى الكفايات المهنية في صورتها النهائية:  -

بعد التحقق من صدق وثبات بطاقة قياس الكفايات المهنية تم إخراجها في صورتها النهائية 
نت )  ( كفايات رئيسة. 3( مؤشًرا ضمن )44بحيث تضم 

ا: أداة قياس البراعة الرياضية لدى طالبات الصف الثاني المتوسط:   ثانيا

 : اآلتيةأداة قياس البراعة الرياضية وفق الخطوات  انأعد  الباحث

: هدفت األداة إلى قياس مستوى طالبات تحديد الهدف من أداة قياس البراعة الرياضية -

الطالقة  -سط في مكونات البراعة الرياضية: االستيعاب المفاهيميالصف الثاني المتو

 الرغبة المنتجة.  -االستدالل التكيفي -الكفاءة االستراتيجية -اإلجرائية

: بعد الرجوع ألدبيات البحث التدي توضدح مكوندات إعداد الصورة األولية لفقرات األداة -

الدب، أعددت الباحثدة مفدردات البراعة الرياضية ومتطلبات كل مكون ومظاهره لددى الط

ن منها، حيث أعدت الباحثة مفردات  ِ لقياس هذه المكونات بما يتناسب مع طبيعة كل مكو 

مفدردات صدورة  انلمكونات األربعة األولى، كما أعدد الباحثدفي هيئة اختيار من متعدد ل

 باإلضددافة إلددىمقيدداس متدددرج خماسددي لقيدداس المكددون الخددامس مددن البراعددة الرياضددية، 

ليمات تسبق كل جزء من جزئي أداة البراعة الرياضية توضدح المطلدوب مدن الطالبدة تع

وكيفيددة التعامددل مددع المفددردات، إضددافة لبياناتهددا األساسددية مثددل: اسددم الطالبددة، المدرسددة، 

 الصف. 

بعرض أداة قياس البراعة الرياضية في صورتها األوليدة  ان: قام الباحثصدق المحكمين -

ين التربويين المتخصصين في مجال المنداهج وطدرق تددريس على مجموعة من المحكم

لدك إلبدداء آرائهدم الرياضيات، وكذلك مجموعة مدن معلمدات ومشدرفات الرياضديات، وذ

علًمدددا بأنددده تدددم التددددرج  فدددي عدددرض أداة البحدددث علدددى بندددود األداة. ومالحظددداتهم حدددول
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التعدديالت المحكمدين، حيدث تدم عدرض أداة البحدث أوالً علدى مجموعدة مدنهم ثدم إجدراء 

الضرورية، وبعد ذلك تم عرضها مرة أخرى على بقية المحكمين إضافة إلى المحكمدين 

في المرحلة األولى، وفي ضوء آراء المحكمين ومقترحاتهم تم عمدل التعدديالت الالزمدة 

 وأصبح اختبار البراعة الرياضية جاهًزا للتطبيق االستطالعي. 

 تحديد أسلوب التقدير:  -

التصحيح للجزء األول من أداة البراعة الرياضية والخاص بالمكونات تم تحديد طريقة 
األربعة األولى للبراعة بدرجة واحدة للمفردة عند اإلجابة الصحيحة وصفر عند اإلجابة الخطأ، 
أما الجزء الثاني من أداة البراعة الرياضية فتم تحديد أسلوب التقدير وفق مقياس ليكرت 

ال  -محايد -أوافق -ت االستجابة أمام كل عبارة كاآلتي: )أوافق بشدةالخماسي، وقد تم تحديد فئا
 (5-4-3-2-1( للعبارات الموجبة، و )1-2-3-4-5ال أوافق بشدة(، ويقابلها بالدرجات ) -أوافق

 مع العبارات السالبة.

ا )حساب الصدق والثبات(:   ضبط أداة قياس البراعة الرياضية إحصائيا

( مفردة للمكونات األربعة 32دات اختيار من متعدد بلغت )تكون الجزء األول من مفر
األولى، والجزء الثاني خاص بالمكون الخامس للبراعة الرياضية وجاء في ثالثة أبعاد مكونة 

من صدق وثبات كل  تم التحققمستويات استجابة، لذا  ة( عبارة أمام كل منها خمس18من )
 جزء منهما على حدة، وذلك كما يلي:

 ألول من أداة قياس البراعة الرياضية: الجزء ا

  داة البراعة الرياضية:أل التساق الداخلسالتحقق من 

صدق االتساق الداخلي، حيث تم حساب معامل ارتباط بيرسون لكل مفردة من  تم التحقق من
 ( يوضح النتائج: 7مفردات األداة مع المكون الذي تنتمي له المفردة، والجدول )

 ت الرتباط بين مكونات البراعة الرياضية  ومفردات كل مكون(: معامال9جدول )

 المكون
رقم 

 المفردة
معامل الرتباط مع 

 المكون
 الدللة اإلحصائية

معامل ارتباط 
المكون مع 
 الختبار ككل

الدللة 
 اإلحصائية

ي
ب المفاهيم

ستيعا
ال
ا

 1 0.68 0.000 

0.83 0.000 

2 0.68 0.000 

3 0.41 0.037 

4 0.42 0.033 

5 0.68 0.000 

6 0.67 0.000 

7 0.54 0.004 

8 0.42 0.033 

رائية
ج
ال
القة ا

ط
ال

 

9 0.62 0.001 

0.56 0.003 

10 0.73 0.000 

11 0.56 0.003 

12 0.73 0.000 

13 0.53 0.005 

14 0.73 0.000 

15 0.60 0.001 

16 0.52 0.007 
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الكفا
جية
راتي

ست
ال
ءة ا

 17 0.66 0.000 

0.81 0.000 

18 0.56 0.003 

19 0.68 0.000 

20 0.48 0.013 

21 0.51 0.008 

22 0.42 0.034 

23 0.60 0.001 

24 0.68 0.000 

ي
ل التكيف

ال
ستد
ال
ا

 

25 0.78 0.000 

0.78 0.000 

26 0.69 0.000 

27 0.41 0.038 

28 0.64 0.000 

29 0.78 0.000 

30 0.69 0.000 

31 0.41 0.038 

32 0.47 0.015 

( أن معامالت االرتباط لمفردات االستيعاب المفاهيمي على المكون 9يتضح من الجدول )
(، كما تراوحت معامالت االرتباط لمفردات الطالقة اإلجرائية 0.68 -0.41تراوحت بين )

(، وتراوحت معامالت االرتباط لمفردات الكفاءة االستراتيجية 0.73 -0.52على المكون بين )
(، ومعامالت االرتباط لمفردات االستدالل التكيفي تراوحت بين 0.68 -0.42على المكون بين )

 ( .0.05(، وجميعها قيم موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من )0.78 -0.41)

مالت االرتباط بين معدل مفردات كل مكون من مكونات ( أن معا9كما يتضح من جدول )
( وجميعها قيم موجبة 0.83 -0.56تراوحت بين ) رياضية مع المعدل الكلي للمفرداتالبراعة ال

( مما يشير إلى تحقق االتساق الداخلي لمفردات 0.05ودالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من )
 ها( وصدقها في تحقيق الهدف منها. أداة البراعة الرياضية )الجزء األول من

 التحقق من ثبات أداة البراعة الرياضية: 

 معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ:  -أ

للمكونات األربعة األولى  (Cronbach's Alpha)(: معامل ثبات ألفا كرونباخ ١0جدول )
 للبراعة الرياضية

 قيمة معامل ألفا كرونباخ عدد المفردات المكون م

 0.76 8 يعاب المفاهيمياالست 1

 0.79 8 الطالقة اإلجرائية 2

 0.77 8 الكفاءة االستراتيجية 3

 0.78 8 االستدالل التكيفي 4

 0.88 32 المكونات األربعة ككل

( ارتفاع معامل ألفا كرونباخ لكل مكون من مكونات البراعة الرياضية 10يتضح من جدول )
قيم مرتفعة تشير إلى تحقق ثبات أداة البراعة على حدة، وللمكونات األربعة ككل، وهي 

 الرياضية )في الجزء األول( وصالحيته للتطبيق على عينة البحث.

 مكون الرغبة المنتجة:  -الجزء الثاني من أداة البراعة الرياضية

 أولا: التحقق من صدق الجزء الخاص بمكون الرغبة المنتجة:  
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 صدق التساق البنائي: 

دق االتساق البنائي لكل بعد من أبعاد الرغبة المنتجة وحساب معامل ارتباط تم التحقق من ص
 (: 11بيرسون بين معدل كل بعد والمعدل الكلي للرغبة المنتجة ككل، كما في الجدول )

(: معامل الرتباط بين معدل كل بعد من أبعاد مكون الرغبة المنتجة والمعدل الكلي ١١جدول )
 لها

 الدللة اإلحصائية باطمعامل الرت البعد م

1 
تقدير دور الرياضيات في 

 الحياة
0.62 0.003 

 0.012 0.55 االتجاه نحو الرياضيات 2

3 
القدرة على ممارسة 

 الرياضيات
0.58 0.007 

( أن معامالت االرتباط بين معدل كل بعد من أبعاد الرغبة المنتجة والمعدل 12يبين الجدول )
(،  وكما يظهر من الداللة اإلحصائية أن معامل 0.62 -0.55بين ) الكلي للرغبة المنتجة تراوح

(، كما 0.05االرتباط بين بعد االتجاه نحو الرياضيات والرغبة المنتجة ككل دال عند مستوى )
أن معامل االرتباط بين كل ٍ من بعدي تقدير دور الرياضيات في الحياة والقدرة على ممارسة 

بالمعدل الكلي للرغبة المنتجة دال عند مستوى داللة أقل من  -كال  على حدة –الرياضيات 
(، وهذا يشير إلى تحقق صدق االتساق البنائي ألبعاد الرغبة المنتجة وصالحية 0.05)

 استخدامها في جمع البيانات. 

 التحقق من ثبات الجزء الخاص بمكون الرغبة المنتجة: 

 معامل الثبات بطريقة معامل ألفا كرونباخ: -أ

لكل بعد من أبعاد الرغبة  (Cronbach's Alpha)اب معامل ثبات ألفا كرونباخ تم حس
 ( يوضح النتيجة: 12المنتجة ولألبعاد ككل، والجدول )

 ألبعاد الرغبة المنتجة (Cronbach's Alpha)(: معامل ثبات ألفا كرونباخ ١2جدول )

 عدد المفردات البعد م
قيمة معامل ألفا 

 كرونباخ

 0.92 4 رياضيات في الحياةتقدير دور ال 1

 0.72 6 االتجاه نحو الرياضيات 2

 0.74 8 القدرة على ممارسة الرياضيات 3

 0.77 ١8 األبعاد ككل

( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد الرغبة المنتجة 12يتضح من الجدول )
ا قيم مقبولة تشير إلى (، وجميعه0.77 -0.74 -0.72 -0.92ولألبعاد ككل هي على التوالي )

 أن الجزء الخاص بالرغبة المنتجة صالح للتطبيق على عينة البحث.

وبعد التحقق من صدق وثبات الجزء الخاص بمكون الرغبة المنتجة، تم إعداده في صورته 
 بدائل.  ة( عبارة يقابل كاًل منها خمس18النهائية بحيث تضمن )

 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها

 البحث: نتائج 

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث:  -١
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لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث الذي نص على: "ما كفايات معلمات الرياضيات 
 المهنية بالمرحلة المتوسطة؟": 

شكل عام  تم االطالع على األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت الكفايات المهنية للمعلم ب
ولمعلم الرياضيات بشكل خاص، كما تم الرجوع إلى قائمة المعايير المهنية الوطنية الصادرة 
عن هيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية، وفي ضوء ذلك تم إعداد قائمة بالكفايات 
( 3المهنية الالزمة لمعلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة وتحكيمها، وقد خلصت إلى )

ع منها ) ( مؤشًرا حسب التوزيع التالي 44كفايات رئيسة هي: )التخطيط، والتنفيذ، والتقويم(، تفر 
 (: 13بالجدول )

 (: قائمة بالكفايات المهنية لمعلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة١3جدول )

 المعايير والمؤشرات الكفاية

ط
طي
خ
الً: الت

أو
 

 ة تعلمهن.المعيار األول: معرفة الطالبات وكيفي

د المعل مة الفئات المختلفة للطالبات واحتياجاتهن. .1  تحد ِ

تحدد المعل مة خصائص النمو البدني والعقلي والوجداني لطالبات المرحلة  .2
 المتوسطة وكيفية تأثيرها على عملية التعلم.

ة تُظهر المعل مة معرفة باألبحاث المتعلقة بكيفية تعلم الطالبات وتطبيقاتها العملي .3
 لدعم التعلم.

 المعيار الثاني: معرفة محتوى المنهج.

 مهارات(. -تعميمات -تحلل المعل مة محتوى الدروس إلى )مفاهيم .4

تُظهر المعل مة معرفةً وفَهماً لمصفوفة المدى والتتابع لمنهج الرياضيات وكيفية  .5
 توظيفها في التخطيط والتقويم وإعداد التقارير.

فةً وفهماً بمحتوى المنهج الذي تقوم بتدريسه وتطبيقاته العملية تُظهر المعل مة معر .6
 وتوظيفها.

 المعيار الثالث: معرفة طرق التدريس.

تُظهر المعل مة معرفةً وفهماً بطرق التدريس الحديثة وكيفية تفعيلها في تدريس  .7
 الرياضيات.

د المعل مة طرق التدريس المالئمة لتدريس عناصر المحتوى و .8 الفئات المختلفة تحد ِ
 للطالبات.

 المعيار الرابع: تخطيط وحدات التعلم بفاعلية.

 تضع المعل مة أهدافاً تالئم الفئات المختلفة للطالبات.  .9

 تضع المعل مة أهدافاً تعليمية تستثير تفكير الطالبات. .10

 تضع المعل مة أهدافاً تعليمية تشمل جوانب التعلم. .11

م المعل مة أنشطة ت .12 -عليمية مالئمة الحتياجات الطالبات )تشخيصيةتصم 
 تعزيزية( ومتنوعة االستراتيجيات. -إثرائية -عالجية

م المعل مة أنشطة تعليمية مالئمة للمدة الزمنية للحصة الدراسية. .13  تصم 

م المعل مة أنشطة تعليمية تساعد على توظيف المحتوى في مواقف حياتية  .14 تصم 
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 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة البحث:  -2

لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة البحث الذي نص على: "ما البرنامج التدريبي المقترح 
يات معلمات الرياضيات المهنية بالمرحلة القائم على معايير المعلم المهنية الوطنية لتنمية كفا

 المتوسطة؟": 

تم الرجوع إلى المعايير المهنية الوطنية للمعلمين الصادرة عن هيئة تقويم التعليم بالمملكة 
( يتضمن نبذة عن 14(، ومن ثم تحكيم البرنامج التدريبي، والجدول )2016العربية السعودية )

 إعداده: البرنامج التدريبي المقترح الذي تم 

 (: نبذة عن البرنامج التدريبي المقترح في ضوء المعايير المهنية الوطنية للمعلم١4جدول )

ن 
وا

عن

ج
ام

رن
لب
ا

 

برنامج تدريبي مقترح في ضوء معايير المعلم المهنية الوطنية لتنمية كفايات 
معلمات الرياضيات المهنية بالمرحلة المتوسطة والبراعة الرياضية لدى طالبات 

 الثاني المتوسطالصف 

ج 
ام

رن
لب
 ا
ف

دا
أه

 

 الهدف العام من البرنامج التدريبي:  -

   .تنمية الكفايات المهنية لدى معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة 

 األهداف الخاصة بالبرنامج التدريبي:  -

  تعريددددف معلمددددات الرياضدددديات بالمرحلددددة المتوسددددطة بمتطلبددددات تدددددريس
 الرياضيات في ضوء مدخل المعايير. 

  .تعريفهن بالمعايير المهنية الوطنية 

  ،تدددريب المعلمددات علددى الكفايددات المهنيددة لتدددريس الرياضدديات )التخطدديط
 التنفيذ، التقويم(. 

  تعريف معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة بالبراعة الرياضدية كتوجده
 جديد للنجاح في الرياضيات. 

 ية التي تنمي البراعة تدريب معلمات الرياضيات على الممارسات التدريس
 الرياضية لدى طالبات المرحلة المتوسطة.

ن 
كا

م

يذ
نف

لت
ا

 

 محافظة القنفذة -مكتب التعليم بحلي

ة 
مد

يذ
نف

لت
ا

 

 ساعة تدريبية 20ساعات يومياً=  5× أيام تدريبية  4
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ي
يب
در

لت
 ا
ج

ام
رن

لب
 ا
ى

تو
ح
م

 

 تضمن محتوى البرنامج التدريبي الموضوعات التالية: 

 ر ونشأتها ومتطلبات تدريس الرياضيات كمهنة. مفهوم المعايي 

  المعايير المهنية الوطنية للمعلمين ومتطلبات المعرفة والقيم والمسؤولية
 والممارسة المهنية وتعزيز التعلم. 

  .تقويم المعلم والمعايير المهنية، ورخصة مهنة التعليم 

  .الكفايات المهنية لمعلم الرياضيات بشكل عام، وبشكل خاص 

 تخطيط لتدريس الرياضيات ومعاييره ومؤشراته. ال 

  .تنفيذ تدريس الرياضيات ومعاييره ومؤشراته 

  .التقويم عند تدريس الرياضيات ومعاييره ومؤشراته 

  البراعة الرياضية )مفهومها ومكوناتها ومظاهرها( وممارسات المعلمين ذات
 الصلة بالبراعة الرياضية.  

ب 
لي
سا

أل
ا

ية
يب

در
لت
ا

 

لتقديمية، الحوار والمناقشة، التطبيقات العملية، األنشطة الفردية العروض ا
 والجماعية، ورش العمل.

زا
هي

ج
لت
ا

ت 
ية

يب
در

لت
ا

 

قاعة التدريب، الحقيبة التدريبية، أجهزة العرض، سبورة ورقية وأقالم ملونة، 
 دفاتر األنشطة، كتب رياضيات المرحلة المتوسطة. 

ة 
ط
ش

أن

ب
ري

تد
ال

 

ً أو تنوعت األنشطة ما  بين تشخيصية واستكشافية وتطبيقية، تم تطبيقها فرديا
 تعاونياً حسب مستوى كل نشاط.

يم
قو

لت
 ا
ب

لي
سا

أ
 

 تم استخدام أدوات تقويم متعددة خالل البرنامج التدريبي  وبعد تنفيذه كالتالي: 

  التقويم التكويني من خالل: التقويم المستمر للمتدربات خالل البرنامج
األنشطة المختلفة والمناقشة والحوار، والعروض  التدريبي من خالل

 الفردية المنفذة منهن، وتقويم مجموعات العمل بصورة مستمرة. 

  :التقويم البعدي من خالل 

  ب عليه على مناهج ورش عمل في نهاية كل يوم تدريبي لتطبيق ما تم التدر 
 الرياضيات بالمرحلة المتوسطة. 

 لتدريبي وتقويم المدربة في نهاية البرنامج تقديم استمارات تقويم البرنامج ا
 التدريبي للمتدربات.
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 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث للبحث والتحقق من صحة الفرض األول:  -3

لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث  الذي نص على: "ما أثر البرنامج التدريبي 
مهنية الوطنية في تنمية كفايات معلمات الرياضيات المهنية المقترح القائم على معايير المعلم ال

 بالمرحلة المتوسطة؟": 

تم اختبار الفرض األول من فروض البحث الذي نص على: "توجد فروق ذات داللة 
( بين متوسطات درجات معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة 0.05إحصائية عند مستوى )

بل تطبيق البرنامج التدريبي المقترح وبعده لصالح التطبيق في أداة قياس الكفايات المهنية ق
البعدي"؛ حيث تم تطبيق أداة قياس الكفايات المهنية على معلمات الرياضيات بالمرحلة 
المتوسطة من خالل زيارة كل معلمة واالطالع على ملفاتها ثم الحضور لها صفيًا خالل شرح 

داء المعلمة، وبعد االنتهاء من الزيارات القبلية أحد الدروس ومن ثم رصد المستوى المقابل أل
لمعلمات الرياضيات تم تطبيق البرنامج التدريبي المقترح ثم إعادة تطبيق أداة قياس الكفايات 
 المهنية على معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة بنفس األسلوب المت بع في التطبيق القبلي. 

اختبار الفروق بين متوسطات درجات أداء المعلمات قبل  وبعد االنتهاء من التطبيق البعدي تم
تطبيق البرنامج التدريبي المقترح وبعده في أداة قياس الكفايات المهنية لمعلمات الرياضيات 

أسئلة فرعية يتعلق كلٌّ منها بكفاية من الكفايات المهنية  ةبالمرحلة المتوسطة، واإلجابة على ثالث
 إلى النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس السابق، وذلك كما يلي: المستهدفة بالقياس، وصواًل 

(: نتائج اختبار ويلكوكسن لدللة الفروق بين متوسطات أداء المعلمات القبلي ١5جدول )
 والبعدي في أداة قياس الكفايات المهنية

 الكفاية م

 القياس البعدي القياس القبلي

ن 
بي
ق 

فر
ال

ت
طا

س
تو

لم
ا

 

ة 
يم

ق
Z

 

ة 
لل

لد
ا

صا
ح
إل
ا

ية
ئ

 

ط 
س
تو
لم
ا

ي
اب
س
ح
ال

 

ب
تي
ر
الت

ى  
تو
س
م

اء
ألد
ا

ط  
س
تو
لم
ا

ي
اب
س
ح
ال

 

ب
تي
ر
الت

ى  
تو
س
م

اء
ألد
ا

 

 3 3.69 منعدم 1 1.43 التخطيط 1

فع
رت
م

 

2.26 3.30 0.001 

 2 3.9 منعدم 2 1.62 التنفيذ 2

فع
رت
م

 

2.28 3.30 0.001 

 1 3.91 منعدم 3 1.23 التقويم 3

فع
رت
م

 

2.68 3.31 0.001 

 - 3.83 منعدم - 1.43 الكفايات ككل

فع
رت
م

 

2.40 3.30 0.001 

 

( أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء المعلمات في 15يظهر من الجدول )
( للكفايات 3.30) zالتطبيقين القبلي والبعدي ألداة قياس الكفايات المهنية؛ حيث بلغت قيمة 

ً عند مستوى داللة أقل م (؛ مما يشير منطقيًا إلى داللتها 0.05ن )ككل، وهي دالة إحصائيا
(، وذلك لصالح التطبيق البعدي بفارق بين المتوسطين الحسابيين قبليًا 0.05اإلحصائية عند )

 ( درجة.2.40وبعديًا بلغت قيمته )
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 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع للبحث والتحقق من صحة الفرض الثاني:  -4

ابع من أسئلة البحث الذي نص على: " ما أثر البرنامج التدريبي لإلجابة عن السؤال الر
المقترح القائم على معايير المعلم المهنية الوطنية في تنمية البراعة الرياضية لدى طالبات 
الصف الثاني المتوسط؟"، تم اختبار الفرض الثاني من فروض البحث؛ الذي نص على: 

( بين متوسطات درجات طالبات 0.05ى )"توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي ألداة قياس البراعة الرياضية لصالح 
المجموعة التجريبية"؛ حيث قامت الباحثة بقياس األثر الغير مباشر للبرنامج التدريبي 

من خالل تطبيق أداة  المقترح على البراعة الرياضية لدى طالبات الصف الثاني المتوسط،
قياس البراعة الرياضية على طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تنفيذ البرنامج 
التدريبي على معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة ومن ضمنهن معلمات المجموعة 
التجريبية فقط، وتم استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين لحساب المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لمعرفة داللة الفروق بين متوسطي درجات طالبات 
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي ألداة قياس البراعة الرياضية، واإلجابة 
على سؤالين فرعيين يتعلق األول منهما بالمكونات األربع األولى للبراعة الرياضية، ويتعلق 

 لمكون الخامس للبراعة الرياضية؛ وفيما يلي تفصيل ذلك:الثاني با

(: نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة لتعّرف دللة الفروق بين متوسطات ١6جدول )
درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي ألداة قياس البراعة 

 المكونات األربعة األولى -الرياضية

ة مكونات البراع
 الرياضية

 55المجموعة الضابطة= 53المجموعة التجريبية=
قيمة 
 )ت(

الدللة 
المتوسط  اإلحصائية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.000 12.24 1.35 2.47 1.49 5.83 الستيعاب المفاهيمي

 0.000 12.58 1.25 2.62 1.48 5.94 الطالقة الجرائية

 0.000 9.45 1.61 2.96 1.80 6.08 الكفاءة الستراتيجية

 0.000 8.38 1.40 3.02 1.76 5.60 الستدلل التكيفي

 0.000 13.05 4.15 11.07 5.61 23.45 المكونات األربعة ككل

 
( بين 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )16يتضح من الجدول )

طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي المتوسطات الحسابية لدرجات 
ألداة قياس البراعة الرياضية في المكونات األربعة األولى، لصالح المجموعة التجريبية؛ حيث 

( للمكونات األربعة على الترتيب 8.38 -9.45 -12.58 -12.24بلغت قيمة "ت" )
االستدالل التكيفي(؛ كما بلغت  -اءة االستراتيجيةالكف -الطالقة االجرائية -)االستيعاب المفاهيمي

( وجميع هذه القيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 13.05قيمة "ت" للمكونات األربعة ككل )
 (.0.05( مما يعني داللتها عند مستوى )0.05أقل من )
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طة (: نتيجة اختبار "ت" للفروق بين متوسطات المجموعتين التجريبية والضاب١7جدول )
 لمكون الرغبة المنتجة في التطبيق البعدي ألداة قياس البراعة الرياضية

 م

المكون الخامس 
للبراعة 
الرياضية 
)الرغبة 
 المنتجة(

المجموعة 
 53التجريبية=

 55المجموعة الضابطة=
قيمة 
 )ت(

الدللة 
المتوسط  اإلحصائية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 اريالمعي

1 
تقدير دور 

الرياضيات في 
 الحياة

17.28 1.36 11.23 3.28 12.41 0.000 

2 
االتجاه نحو 
 الرياضيات

24.43 2.45 12.23 2.79 24.12 0.000 

3 
القدرة على 
ممارسة 
 الرياضيات

31.56 2.37 20.03 5.08 14.99 0.000 

 0.000 32.89 5.95 43.50 3.04 73.28 الرغبة المنتجة ككل

 
( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من 17ح من الجدول )يتض

( بين متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة عند كل بُعد من أبعاد الرغبة المنتجة 0.05)
وعند الرغبة المنتجة ككل لصالح المجموعة التجريبية؛ حيث بلغت قيمة "ت" لكل بعد على 

(، وجميعها 32.89(، كما بلغت قيمة "ت" لألبعاد ككل )14.99 -24.12  -12.41الترتيب )
 قيم دالة إحصائيًا لصالح المجموعة التجريبية.

(: نتيجة اختبار "ت" للفروق بين متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة في ١8جدول )
 التطبيق البعدي ألداة قياس البراعة الرياضية

 م
مكونات 
البراعة 
 الرياضية

ة المجموع
 53التجريبية=

 55المجموعة الضابطة=
قيمة 
 )ت(

الدللة 
 اإلحصائية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

1 
المكونات 
 األربعة األولى

23.45 5.61 11.07 4.15 13.05 0.000 

2 
المكون الخامس 

)الرغبة 
 المنتجة(

73.28 3.04 43.50 5.95 32.89 0.000 

مكونات البراعة 
 الرياضية ككل

96.74 6.23 54.58 6.45 34.50 0.000 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية 18يتضح من الجدول )
والضابطة في التطبيق البعدي ألداة قياس البراعة الرياضية، لصالح المجموعة التجريبية؛ حيث 

مكونات البراعة الرياضية ككل، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند  ( عند34.50بلغت قيمة "ت" )
 (. 0.05مستوى داللة أقل من )
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 مناقشة نتائج البحث: 

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول للبحث:  -١

نت ثالث كفايات رئيسة هي:  أظهرت نتيجة السؤال األول أن الكفايات المهنية تضم 
ويم(، وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج البحوث والدراسات التي تناولت والتق -والتنفيذ -)التخطيط

( 2010؛ العمري، 2012؛ الحربي، 2016كفايات المعلمين، ومن ذلك دراسة )األسمري، 
وذلك باعتبار أن التخطيط والتنفيذ والتقويم كفايات أساسية في تدريس الرياضيات؛ ورغم 

لكل كفاية بين البحث الحالي وبين هذه الدراسات إال  االختالف في صياغة المؤشرات الفرعية
أن  هناك تشابًها في مضمون بعض المؤشرات الفرعية لكل كفاية؛ كما أن  هناك تداخاًل في تناول 

( أضاف 2009بعض الكفايات فدليل التدريب على المناهج المطورة الصادر من وزارة التعليم )
م( كفاية )معرفة محتوى الوحدات والدروس( والتي تعني لكفايات )التخطيط، والتنفيذ، والتقوي

فهم بنية الكتاب واستراتيجيات التدريس المناسبة وأساليب التعلم؛ إال  أن  البحث الحالي تناول هذه 
 ضمن الكفايات الثالث حسب طبيعة كل مؤشر. -بعد تفصيلها إلى مؤشرات-الكفاية 

لق بمضمون الكفايات الثالث )التخطيط، والتنفيذ، كذلك تتشابه نتيجة البحث الحالي في ما يتع
(؛ إال  أن المسم ى اختلف؛ حيث وردت 2007؛ الفتالوي، 2000والتقويم( مع كل ٍ من )سدره، 

( بالمسميات )إعداد الدرس، وأداء الدرس، وتقويم الدرس(، كما وردت 2000في دراسة سدره )
يات )الكفايات السا2007لدى الفتالوي ) بقة للتدريس، وكفايات التدريس، وكفايات تقويم ( بالمسم 
 نتائج التدريس(. 

من البحوث والدراسات السابقة كفايات أخرى إلى جانب التخطيط والتنفيذ  وقد تناول عدد
اإلعالم واالتصال،  تقنية( الكفايات اإلضافية )2009والتقويم، ومن ذلك تناولت دراسة يوسف )

العلمي لمادة الرياضيات، االتصال االنساني واالجتماعي(، إدارة الفصل الدراسي، المحتوى 
( المهارات اإلضافية )الفلسفة واألهداف التربوية، والعالقات 2011وتناولت دراسة فتاح )

( في 2012اإلنسانية وإدارة الصف، والجانب العلمي والنمو المهني(، وفصل ها الخطيب )
التقويم، والتفاعل، واإلثراء، والتجديد، واإلبداع، كفايات )التخطيط، والتدريس، بيئة التعلم، و

( 2014وطبيعة الرياضيات، والنمو المهني واألخالقيات(، وتناولت دراسة أحمد ومقدادي )
باإلضافة لكفاية تدريس الرياضيات بصورة جيدة الكفايات التالية )فهم الرياضيات بصفة عامة 

ب كمتعلمين للرياضيات، النمو المهني لمعلم والرياضيات المدرسية بصفة خاصة، معرفة الطال
الرياضيات، دور المعلمين في النمو المهني(، وقد اختلف البحث الحالي عنها في بعض الكفايات 

اإلعالم واإلتصال، والنمو المهني؛ إال  أن  بعض الكفايات وردت في البحث الحالي  تقنيةمثل 
 تقويم(. ضمن الكفايات الثالث )التخطيط، والتنفيذ، وال

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني للبحث:  -2

تم بناء البرنامج التدريبي في ضوء المعايير المهنية الوطنية للمعلم، الصادرة عن هيئة تقويم 
التعليم بالمملكة العربية السعودية، وتم  تناول الكفايات المهنية )التخطيط، والتنفيذ، والتقويم( 

ات بالمرحلة المتوسطة، والممارسات التدريسية التي تنمي البراعة الرياضية لمعلمات الرياضي
 لدى الطالبات. 

وقد اتفق البحث الحالي مع البحوث والدراسات السابقة التي تناولت تصميم برنامج تدريبي 
؛ الخانجي 2016من )األسمري،  ريسية لدى المعلم مثل دراسة كللتنمية كفايات ومهارات تد

 (، واختلفت عنها في الخلفية النظرية للبرنامج التدريبي.2013وسعيد، 

كما اتفق البحث الحالي مع البحوث والدراسات السابقة التي اهتمت بالمعايير مثل دراسة كال  
(، واختلفت عنها 2005؛ شلبي، 2009؛ الزهراني، 2013؛ رصرص، 2012من )الخطيب، 

ية للمعلم بالمملكة العربية السعودية، كما اختلفت من حيث تناول البحث الحالي للمعايير المهن
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عنها في منهجية البحث حيث قام البحث الحالي على قياس أثر برنامج تدريبي في ضوء 
المعايير المهنية للمعلم بالمملكة العربية السعودية في تنمية الكفايات المهنية للمعلمات؛ بينما 

ايير المهنية المعاصرة للمعلم وقياس أداء المعلم في الدراسات السابقة اهتمت ببناء قائمة بالمع
ضوئها، إضافة الهتمام البحث الحالي بالمعلمات والطالبات، كما اتفق البحث الحالي مع دراسة 

من حيث تصميم برنامج تدريبي وتنفيذه على المعلمين وقياس أثره  Lilase, 2006)ليالس ) 
 ة والمتغيرات المقاسة لدى فئة الطالبات. على المعلم والطالب، مع اختالف جنس العين

( في Samuelsson, 2010؛ 2017من )عبيدة،  واتفق البحث الحالي مع دراسة كل
 ,Lejeuneتناول البراعة الرياضية لدى عينة الطالبات، كما اتفق البحث الحالي مع دراسة )

يعة البرنامج واالهتمام ( في تناول برنامج لتنمية البراعة الرياضية، واختلف عنها في طب2011
( في االهتمام بالبراعة الرياضية 2014مع دراسة المعثم والمنوفي ) تبالطالبات، كما اتفق

( التي تناول فيها قياس أداء 2017واختلف عنها في المنهجية؛ كما اختلف عن دراسة الغامدي )
 معلمي الرياضيات في ضوء ممارسات البراعة الرياضية. 

 ة باإلجابة عن السؤال الثالث للبحث والتحقق من صحة الفرض األول: النتائج المتعلق -3

أظهرت النتائج وجود أثر للمتغير المستقل )البرنامج التدريبي المقترح القائم على المعايير 
المهنية الوطنية للمعلم( في تنمية المتغير التابع )الكفايات المهنية لمعلمات الرياضيات بالمرحلة 

فقت هذه النتائج مع نتائج البحوث والدراسات التي تناولت برامجاً تدريبية لتنمية المتوسطة(، وات
( التي أظهرت نتائجها وجود 2004ممارسات المعلمين وكفاياتهم المهنية، ومنها دراسة بدر )

أثر الستخدام برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات تخطيط الدروس وتنفيذها وتقويمها لدى 
( التي أظهرت 2013؛ العنزي، 2009من )العطواني،  علمات؛ ودراستي كللطالبات الما

نتائجها وجود أثر برنامج تدريبي  يهدف إلكساب معلمي الرياضيات لمهارات تدريسها وقياس 
( التي أظهرت نتائجها فاعلية برنامج 2016أثره على أداء المعلمين، ودراسة األسمري )

ي تنمية مهارات التدريس البنائي لدى معلمات الرياضيات تدريبي مقترح قائم على البنائية ف
 بالمرحلة المتوسطة. 

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع للبحث والتحقق من صحة الفرض الثاني:  -4

أظهرت النتائج وجود أثر للبرنامج التدريبي المقترح على البراعة الرياضية لدى طالبات 
فقت هذه النتائج مع البحوث والدراسات التي استهدفت تنمية البراعة الصف الثاني المتوسط، وات

( التي أظهرت نتائجها فاعلية Samuelsson, 2010الرياضية مثل دراسة سامولسون )
استراتيجية حل المشكالت في تنمية البراعة الرياضية بجميع أبعادها عدا الطالقة اإلجرائية لدى 

( التي Lejeune, 2011الخامس، ودراسة لجيني )عينة من الطالب والطالبات بالصف 
أسفرت نتائجها عن فاعلية برنامج تعليمي في تنمية البراعة الرياضية لدى عينة من الطالب 

( التي أسفرت نتائجها عن وجود 2017الموهوبين بالصفين السادس والسابع، ودراسة عبيدة )
ة البراعة الرياضية والثقة الرياضية ( في تنميPISAفاعلية لنموذج تدريسي قائم على أنشطة )

 لدى طالب الصف األول الثانوي.  

كما اتفقت النتائج مع البحوث والدراسات التي تناولت تدريس الرياضيات بشكل عام أو 
هدفت إلى تنمية القوة الرياضية التي تتشابه في بعض مكوناتها مع البراعة الرياضية، ومن ذلك 

سفرت نتائجها عن فاعلية برنامج قائم على استراتيجيات التفكير ( التي أ2014دراسة السيد )
المتشعب في تدريس الرياضيات على القوة الرياضية لدى الطالب، ودراسة القبيالت والمقدادي 

( التي أسفرت نتائجها عن فاعلية التدريس وفق القوة الرياضية على استيعاب المفاهيم 2014)
( التي أسفرت نتائجها 2017من باألردن، ودراسة آل شويل )الرياضية لدى طالبات الصف الثا

عن فاعلية أنموذج مقترح لتدريس الرياضيات قائم على التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية القوة 
 الرياضية وعادات العقل لدى طالبات الصف الثاني المتوسط.
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ر المعلم المهنية الوطنية في ويمكن عزو فاعلية البرنامج التدريبي المقترح القائم على معايي
تنمية كفايات معلمات الرياضيات المهنية بالمرحلة المتوسطة والبراعة الرياضية لدى طالبات 
الصف الثاني المتوسط، والتي أكدتها النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤالين الثالث والرابع من 

( لصالح التطبيق البعدي 0.05من ) أسئلة البحث، وبفروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقل
ألداة قياس الكفايات المهنية، ولصالح المجموعة التجريبية في أداة قياس البراعة الرياضية، إلى 

 األسباب التالية: 

قيام البرنامج التدريبي على المعايير المهنية للمعلمين بالمملكة العربية  السعودية؛ التي  -
، وهي تهدف أساساً 2016مملكة العربية السعودية عام صدرت عن هيئة تقويم التعليم بال

إلى تنمية الكفايات المهنية للمعلمين بالمملكة العربية السعودية وتم بناؤها على األدلة 
والشواهد التي تمث ل أفضل الممارسات العالمية وتعكس مستجدات البحوث العالمية الحديثة، 

مملكة العربية السعودية، وتم اعتمادها بعد وهي تمثيل واقعي وموثوق لعمل المعلمين بال
( من التربويين 30000عملية تطوير وتحكيم علمي دقيقة جرى فيها تمكين حوالي )
( من المشاركين 100000والطالب وأولياء األمور وأفراد المجتمع، إضافة ألكثر من )

 اآلخرين الذين تفاعلوا عبر منصة معلمونا.  

ت التي بُنيت عليها المعايير المهنية للمعلمين هي التحسين كذلك فإن  من أهم المواصفا -
الموجه للطالب؛ أي التركيز على معارف وممارسات المعلمين التي لها التأثير األكبر على 

 نواتج الطالب. 

ع األساليب التدريبية ضمن البرنامج التدريبي؛ حيث احتوى على أنشطة عملية متنوعة  - تنو 
وتطبيق عملي لتخطيط دروس الرياضيات وفق نماذج مختلفة وبما  وأنشطة فردية وتعاونية،

يتوافق مع البنية الرياضية للدرس، ثم تطبيق عملي لكيفية تنفيذها في الصف الدراسي مع 
 الطالبات، وتوضيح الصعوبات وكيفية معالجتها. 

فق مع شمول البرنامج التدريبي للكفايات المهنية الالزمة لتدريس الرياضيات وبما يتوا -
 المعايير المهنية الوطنية للمعلمين، والربط بين الجانب النظري والتطبيقي خالل البرنامج. 

تم تدريب المعلمات على كيفية تحليل محتوى الدروس وتوضيح األساليب والطرق  -
التدريسية المناسبة لكل عنصر في البنية الرياضية، وكيفية صياغة أنشطة التدريس لتحقيق 

 ليمية التعلمية.   األهداف التع

كما تم خالل البرنامج التدريبي اإلشارة لعناصر الكتاب المدرسي ودليل المعلم وكيفية  -
تفعيلها، سواء خالل التخطيط لدرس الرياضيات أو تنفيذه أو تقويمه، ومناقشة العديد من 
 المقترحات مما زاد التفاعل بين المتدربات وجعلهن أكثر حماًسا وحرًصا خالل تطبيق
األنشطة التدريبية، إضافة إلى ربط هذه الممارسات بمتطلبات البراعة الرياضية لدى 

 الطالبات وكيفية تنميتها. 

تم خالل البرنامج مناقشة الممارسات التدريسية التي تقوم بها المعلمة عادةً وكيفية تطويرها  -
ى مدى سنوات، ثم وتحسينها، مع الربط بأمثلة من الدروس التي قامت المعلمة بتدريسها عل

 وضع أهداف جديدة للمعلمة لتدريس الرياضيات وفق متطلبات البرنامج التدريبي. 

تقويم معارف ومهارات المتدربات خالل البرنامج التدريبي بأساليب متعددة ساهمت في  -
 متابعة تقدمهن والتأكد من تمكنهن من متطلبات البرنامج.

بالحضور ووسائل التواصل ساهمت في تحقيق المتابعة المستمرة للمعلمات المتدربات  -
أهداف البرنامج، إضافة لخبرة الباحثة في الميدان وتنفيذها سابقاً لعدد من البرامج التدريبية 

ا ساهم في جودة البرنامج التدريبي .  التخصصية والمهنية لمعلمات الرياضيات؛ مم 

ي واالبتعاث تفيد بحضور منح المتدربات شهادة حضور معتمدة من مركز التدريب التربو -

( ساعة تدريبية، وتم توضيح ذلك  للمعلمات من البداية مما حف زهن لحضور البرنامج 20)

 التدريبي والمشاركة الفاعلة في أنشطته.
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  توصيات البحث

 بما يلي:  حثالب يوصي ما أسفرت عنه نتائج البحث الحاليفي ضوء 

ت الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في تطبيق البرنامج التدريبي المقترح على معلما -1
 مناطق تعليمية أخرى . 

تعريف مشرفات ومعلمات الرياضيات بالمعايير المهنية الوطنية الصادرة عن هيئة  -2
 تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية وأهدافها ومتطلبات تطبيقها.

مل تستهدف تعريف معلمات الرياضيات بالكفايات المهنية ومؤشراتها وعقد ورش ع -3
 تنميتها. 

تعريف مشرفات ومعلمات الرياضيات بالبراعة الرياضية كتوجه جديد للنجاح في  -4
 الرياضيات وتدريبهن على الممارسات التدريسية التي تنميها لدى الطالبات. 

قياس البراعة الرياضية لدى الطالبات والعمل على تنميتها بأساليب واستراتيجيات  -5
 متعددة.

س أثر البرامج التدريبية المقدمة للمعلمات في الميدان، وتقديم التغذية االهتمام بقيا -6
 الراجعة لضمان جودة تطبيقها.

  مقترحات البحث

إجراء دراسات مماثلة على معلمات الرياضيات بالمراحل التعليمية األخرى وفي مناطق  -1
 تعليمية مختلفة. 

ف فاعلية البرامج التدريبية ا -2 لقائمة على المعايير المهنية في إجراء دراسات تهدف لتعر 
تنمية متغيرات أخرى لدى المعلمات مثل: النمو المهني، والتدريس الفع ال، والقدرة 

 على حل المشكالت واتخاذ القرار، والتفكير التأملي واتجاهاتهن نحو المهنة. 
ف على العالقة بين أداء معلمات الرياضيات في ضوء  -3 إجراء دراسات تهدف إلى التعر 

لمعايير المهنية، ومستوى طالباتهن في عدد من المتغيرات مثل: البراعة الرياضية، ا
 والثقة الرياضية، والمعرفة المفاهيمية واالجرائية.

 إجراء دراسات تقويمية ألداء معلمات الرياضيات في ضوء متطلبات البراعة الرياضية. -4
ومستوى النمو المهني إجراء دراسات تتناول العالقة بين أداء معلمات الرياضيات  -5

 لديهن. 
إجراء دراسات تهدف لتعزيز دور القيادة المدرسية واألسرة والمجتمع المحلي في تنمية  -6

 البراعة الرياضية لدى الطالب والطالبات. 
دراسة فاعلية برامج تعليمية مقدمة للطالب والطالبات في تنمية البراعة الرياضية  -7

 .لديهم

 المراجع

 ربية:أولا: المراجع الع

. القاهرة: مكتبة األنجلو استراتيجية التعليم وأساليب التعلم(. 2004ابراهيم، مجدي عزيز )
 المصرية.

(. وسائل قياس الكفايات التدريسية لدى المدرسين. 2011األبشر، شيخة محمد؛ أحمد، قندوز )
 314 -308مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية: ملتقى التكوين بالكفايات في التربية، 

 . العين: دار الكتاب الجامعي. تكوين المعلم من اإلعداد إلى التدريب(. 2005األحمد، خالد طه )
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(. مستوى الكفايات المهنية في ضوء المعايير 2015أحمد، بثينة مصباح؛ مقدادي، ربى محمد )
بيا وسبل العالمية لدى معلمي الرياضيات في المرحلة األساسية الدنيا في منطقة الجفرة في لي

 286 -253(، 2)37، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتتطويرها. 

 ، لبنان: دار الفكر العربي. علم النفس التربوي للمعلمين(. 2000األزرق، عبد الرحمن صالح )

برنامج تدريبي مقترح قائم على النظرية البنائية (. 2016األسمري، نوره عوضه آل مسفر )
. رسالة رات التدريس والتفكير البنائي لدى معلمات رياضيات المرحلة المتوسطةلتنمية مها

 دكتوراه غير منشورة، جامعة الملك خالد، أبها. 

. اإلطار االسترشادي لمعايير أداء المعلم العربي(. 2009األمانة العامة لجامعة الدول العربية )
 القاهرة،  إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي.

المواصفات التربوية والفنية لسلسلة ماجروهل في (. 2012ابا، روز ماري؛ براون، ريك )ب
 . ترجمة العبيكان للتعليم، الرياض: شركة العبيكان لألبحاث والتطوير. الرياضيات

البرصان، اسماعيل بن سالمة؛ الشمراني، سعيد بن محمد؛ الشمراني، صالح علوان؛ الدرواني، 
(. إضاءات حول نتائج دول الخليج في دراسة التوجهات الدولية في 2016بكيل بن أحمد )

مركز التمي ز البحثي في تطوير تعليم العلوم . TIMSS 2015العلوم والرياضيات 
 ، جامعة الملك سعود.والرياضيات

(. أثر استراتيجية تدريبية مقترحة لبعض الموضوعات والمفاهيم 2005بطيخ، فتحية أحمد )
على جانبي المعرفة  NCTMبطة بمعايير الرياضيات المدرسية العالمية الرياضية المرت

المؤتمر العلمي والتطبيق العملي لها في التدريس لدى الطالب المعلمين شعبة الرياضيات. 
السابع عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، مناهج التعليم والمستويات 

 456 -430، جامعة عين شمس، المعيارية

(. أثر استخدام برنامج تدريبي مقترح في تنمية المهارات التدريسية لدى 2004ر، بثينة محمد )بد
 (.46، )مجلة القراءة والمعرفةالطالبات بقسم الرياضيات في كلية التربية بمكة المكرمة. 

نحو (. الدورات التدريبية أثناء الخدمة وعالقة ذلك بفعالية المعلم واتجاهاته 2005بركات، زياد )
  256 -211، مجلة اتحاد الجامعات العربية .مهنة التدريس

(. تصور مقترح لتطوير النمو المهني في ضوء التغيرات 2004البهواشي، السيد عبد العزيز )
المؤتمر العلمي السادس عشر المستقبلية في وظائف وأدوار المعلم وتجارب بعض الدول. 

 362 -317، القاهرة، كوين المعلمللجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس: ت

(. اتجاهات وتجارب معاصرة في تقويم أداء التلميذ والمدرس. 2002جابر، جابر عبد الحميد )
، القاهرة: دار الفكر سلسلة المراجع في التربية وعلم النفس، الكتاب الثاني والعشرون

 العربي. 

تدريس الرياضيات المطورة (. المهارات التدريسية الالزمة ل2012الحربي، محمد صنت )
)سلسلة ماجروهل( في المرحلة المتوسطة ومدى توافرها لدى معلمي ومعلمات الرياضيات 

مجلة دراسات في المناهج واإلشراف من وجهة نظر مشرفي ومشرفات الرياضيات. 
 329 -241(، 2) 3، التربوي

درسي ومواصفاته لتالميذ (. دراسة تقويمية لمعايير جودة الكتاب الم2007حلس، داود درويش )
، المؤتمر التربوي الثالث: الجودة في التعليم الفلسطيني مدخل للتميزالمرحلة األساسية الدنيا. 

 الجامعة اإلسالمية بغزة، فلسطين.
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. عمان: دار إعداد المعلم: تنميته وتدريبه(. 2005حواله، سهير محمد؛ وعبد السميع، مصطفى )
 الفكر.

. عمان: دار الحامد مناهج الرياضيات الحديثة: تصميمها وتدريسها. (2011الخطيب، محمد )
 للنشر. 

(. تصور مقترح للمعايير المهنية المعاصرة لمعلمي الرياضيات ومدى 2012_______ )
(، 2)26، مجلة جامعة النجاحتوافرها لدى مجموعة من معلمي الرياضيات في السعودية. 

258- 298 

(. الممارسات التدريسية لمعلمي رياضيات الصفوف العليا 2016هيم )خليل، ابراهيم الحسين ابرا
، 54، السعودية، رسالة التربية وعلم النفسبالمرحلة االبتدائية في مكونات القوة الرياضية. 

151- 172 

اتجاهات حديثة لتعليم العلوم في (. 2005راشد، علي؛ وعبد الهادي، منى؛ والنجدي، أحمد )
 . القاهرة: دار الفكر العربي. مية وتنمية التفكير والنظرية البنائيةضوء المعايير العال

(. تصور مقترح لتطوير أداء معلمي الرياضيات بمدارس غزة 2013رصرص، حسن رشاد )
، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسيةفي ضوء المعايير المهنية المعاصرة. 

353- 376 

أثر برنامج تعليمي قائم على البراعة الرياضية في (. 2016رضوان، إيناس نبيل زكي )
. رسالة التحصيل والتفكير الرياضي لدى طلبة الصف السابع األساسي في محافظة قلقيلية

 ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين. 

رياض األطفال (. فاعلية برنامج تدريبي قائم على الكفايات في إتقان معلمات 2013رمو، لمى )
 ألدوارهن  التربوية. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة دمشق، سوريا.

(. قراءة في مفهوم الكفايات التدريسية. مجلة العلوم 2011زاهي، منصور؛ الشايب، محمد )
 40 -14اإلنسانية واالجتماعية: ملتقى التكوين بالكفايات في التربية، 

حاجات التدريبية لمعلم الصف في الصفوف األساسية تحديد ال(. 2001أبو الروس، فضل )
. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، األربعة األولى بمحافظة نابلس

 فلسطين.

واقع أداء معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية في ضوء (. 2009الزهراني، محمد مفرح علي )
. أطروحة دكتوراه غير منشورة، يل طالبهمالمعايير المهنية المعاصرة وعالقة ذلك بتحص

 جامعة أم القرى، مكة المكرمة. 

. االتجاهات العالمية المعاصرة في مناهج العلوم وتدريسها(. 2010زيتون، عايش محمود )
 األردن: دار الشروق للنشر والتوزيع.

ورقة لتعليم. (. فاعلية برنامج مقترح في تنمية بعض مهارات تصميم ا2002سرايا، عادل السيد )
القاهرة، عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الرابع عشر مناهج التعليم في ضوء مفهوم األداء، 

 مصر. 

دراسة  -كفايات المعلمين التعليمية المشتقة من التربية اإلسالمية(. 2003السرحان، عبد الكريم )
 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، األردن. ميدانية

التعليم المعتمد على المعايير (. 2016دوي، عبد هللا صالح؛ الشمراني، صالح علوان )السع
 . الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج. األسس والمفاهيم النظرية
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(. الكفايات التدريسية المتوافرة لدى طلبة دبلوم التأهيل التربوي تخصص 2011سليمان، جمال )
مجلة جامعة طنية لمناهج التعليم العام من وجهة نظرهم. تاريخ في ضوء المعايير الو

 374 -325(، 27)3، دمشق، دمشق

 . الكويت: اإلبداع الفكري. 3، طالتدريب والتدريس اإلبداعي(. 2008السويدان، طارق )

(. فاعلية برنامج تدريبي قائم على نموذج مكارثي لتنمية الممارسات 2014السيد، علياء علي )
مجلة دراسات عربية . TIMSSعلمي العلوم وأثرها في أداء تالميذهم الختبار التدريسية لم

 152 -103(، 54)4، السعودية، في التربية وعلم النفس

(. واقع التطور المهني للمعلم المصاحب لمشروع تطوير 2013الشايع، فهد بن سليمان )
للعلوم التربوية  الرياضيات والعلوم الطبيعية في التعليم العام. الجمعية السعودية

 92 -58(، 42، الرياض، )رسالة التربية وعلم النفسوالنفسية)جستن(، 

(. الكفايات التعليمية لدى الطالبات المعلمات تخصص معلم مجال 2007شطناوي، عبد الكريم )
)علمي وأدبي( بكلية التربية سلطنة عمان من وجهة نظر المعلمات المتعاونات في مدرسة 

 158 -119، جامعة السلطان قابوس، جلة الدراسات التربوية والنفسيةمالظاهر جنوب. 

تقويم أداء معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية في ضوء المعايير (. 2005شلبي، أحمد )
 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة المنوفية، مصر. المهنية المعاصرة

بحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات (. جهود مركز التميز ال2017الشمراني، سعيد محمد )
مؤتمر التميز في الواقع والتطلعات،  -في مجال التطور المهني لمعلمي العلوم والرياضيات

، جامعة الملك سعود، تعليم وتعلم العلوم والرياضيات الثاني: التطور المهني آفاق مستقبلية
 الرياض. 

 . األردن: دار الشروق.فعالياتهالتدريب مفهومه و(. 2007الطعاني، حسن أحمد )

 ، القاهرة: دار الفكر العربي.2. طالمعلم: كفاياته إعداده وتدريبه(. 2006طعيمة، رشدي أحمد )

العالقة بين المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية في (. 2007الطوس، فؤاد خليل يوسف )
رسالة ماجستير غير منشورة، . رياضيات الصف السابع باستخدام تتابعين تعليميين مختلفين

 الجامعة الهاشمية، األردن. 

(. تصور مقترح لبرنامج تدريبي لمعلمي األحياء بالمرحلة 2009عبد الفتاح، هدى عبد الحميد )
المؤتمر العلمي السنوي الثاني لكلية التربية الثانوية في ضوء معايير جودة أداء المعلم. 

 635 -587، مصر، لمأمولببورسعيد: مدرسة المستقبل الواقع وا

(. التقييم الذاتي لطالب معلمي الرياضيات بكلية التربية في 2007عبد القوي، مصطفى محمد )
ضوء معايير المعلم المبتدئ ومدى تأثره بمستويات تحصيلهم ومعتقداتهم بفاعليتهم 

 190 -145، مجلة تربويات الرياضياتالتدريسية. 

رياضيات التعليم العام في  -ات المؤتمر العلمي الرابع(. توصي2004عبيد، وليم تاوضروس )
 414 -412، مصر، الجمعية المصرية لتربويات الرياضياتمجتمع المعرفة. 

في  PISA(. فاعلية نموذج تدريس قائم على أنشطة 2017عبيدة، ناصر السيد عبد الحميد )
مجلة ألول الثانوي. تنمية مكونات البراعة الرياضية والثقة الرياضية لدى طلبة الصف ا

 70 -16، 219: مصر، دراسات في المناهج وطرق التدريس

النشرة الدورية (. التنمية المهنية للمعلم. 2009عزب، محسن عبد الستار؛ وفخري فاطمة محمد )
  31 -1، مصر، للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية
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م الرياضيات ضرورة صحية. (. ديمومة التغير في تعلي2005عصر، رضا مسعد السعيد )
المؤتمر العلمي الخامس للجمعية المصرية لتربويات الرياضيات: التغيرات العالمية 

 94 -86، مصر، والتربوية وتعليم الرياضيات

برنامج تدريبي إلكساب مهارات تدريس الرياضيات لمعلميها (. 2009العطواني، خالد مزهر )
 ، الجامعة المستنصرية، العراق. منشورةوأثره في أدائهم. رسالة ماجستير غير 

. األردن: دار تدريس اللغة العربية في ضوء الكفايات األدائية(. 2007عطية، علي محسن )
 المناهج.

(. قياس الكفايات المعرفية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية بدولة 2004عيد، غادة خالد )
بجامعة  مجلة العلوم التربوية والنفسيةس، الكويت. دراسة تشخيصية باستخدام اختبار تكسي

  120 -85(، 5)3الكويت، 

أثر برنامج تدريبي قائم على النظرية البنائية في إكساب معلمي (. 2013العنزي، هالل مزعل )
. رسالة دكتوراه غير رياضيات المرحلة االبتدائية مهارات تنفيذ المقررات المطورة

 لقرى، المملكة العربية السعودية. منشورة، كلية التربية، جامعة أم ا

برنامج تدريبي مقترح للنمو المهني لمعلمي العلوم (. 2014الغامدي، حامد جماح حامد )
. رسالة بالمرحلة المتوسطة في ضوء المعايير العالمية ومتطلبات مناهج العلوم المطورة

 دكتوراه غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. 

(. تقويم األداء التدريسي لمعلمي الرياضيات بالمرحلة 2017بن فهم ثواب )الغامدي، محمد 
مؤتمر التميز في تعليم وتعلم العلوم االبتدائية في ضوء ممارسات البراعة الرياضية. 

 ، جامعة الملك سعود، الرياض.  والرياضيات الثاني: التطور المهني آفاق مستقبلية

 األداء(. -التدريب -ايات التدريسية المعاصرة )المفهومالكف(. 2007الفتالوي، سهيلة محسن )
 القاهرة: دار الشروق. 

مبادئ ومعايير (. 2013المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية )
ترجمة: محمد عسيري، وهيا العمراني، وفوزي الذكير. الرياض:  الرياضيات المدرسية.

 الخليج. مكتب التربية العربي لدول 

الجمعية (. تكوين معلم الرياضيات والوصول إلى الجودة. 2005محمود، نصر هللا محمد )
المصرية لتربويات الرياضيات، المؤتمر العلمي الخامس: التغيرات العالمية والتربوية 

 83 -78، مصر، وتعليم الرياضيات

 . عمان: دار الفرقان. الكفايات التعليمية(. 2003مرعي، توفيق )

أثر التدريس وفق استراتيجية قائمة على الربط والتمثيل (. 2012المصاروة، مها عبد النعيم )
. رسالة ماجستير غير الرياضي في البراعة الرياضية لدى طلبة الصف السادس األساسي

 منشورة، الجامعة الهاشمية، الزرقاء، األردن. 

لدى معلمي المواد االجتماعية في (. تقويم المهارات التدريسية 2002المعافا، محمد يحي )
المؤتمر العلمي الرابع عشر للجمعية مدارس الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي. 

 25 -24المصرية للمناهج وطرق التدريس: مناهج التعليم في ضوء مفهوم األداء، 

ة: توجه جديد (. تنمية البراعة الرياضي2014المعثم، خالد عبد هللا؛ والمنوفي، سعيد جابر )
. جامعة الملك المؤتمر الرابع لتعليم الرياضيات وتعلمهاللنجاح في الرياضيات المدرسية. 

 سعود، الرياض. 
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(، اإلطار المفهومي المرجعي لبرنامج التطوير المهني 2016مكتب التربية العربي لدول الخليج )
 لمعلمي ومشرفي التربية اإلسالمية. 

برنامج مقترح لتطوير تدريس الرياضيات في المرحلة (. 2004مان )النذير، محمد عبد هللا عث
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 مستوى الثقافة الرياضية لدى طالبات الصف األول الثانوي في مدينة الرياض
 –( PISAيزا )وفق إطار ب –

 أ.منيرة عبدالعزيز المقبل
 تعليم الرياض

 

  المستخلص
البحث إلى تحديد مستوى الثقافة الرياضية، وعملياتها الفرعية: التشكيل والتوظيف  هدف

(. PISAوالتفسير، لدى طالبات الصف األول الثانوي في مدينة الرياض وفق إطار بيزا )
متمثلة في اختبار الثقافة الرياضية وفق أداة ليها ( طالبة، ُطبقت ع380من ) عينتهوتكونت 

( الُمعد  من قِبَل الباحثة، والمتمث لة في اختبار للثقافة الرياضية مشابه الختبار PISAإطار بيزا )
 (.PISAبيزا )

 اآلتية: النتائج للعينة الواحدة؛ توصل البحث إلى T-testوبعد استخدام اختبار )ت( 
العينة في جميع العمليات )التشكيل، والتوظيف، والتفسير(، وفي أن متوسط درجات طالبات  -

من الدرجة العظمى لتلك العمليات  ٪50الثقافة الرياضية عامة؛ أقل بداللة إحصائية من 
 وللثقافة الرياضية عامة.

أن مستوى طالبات العينة في جميع العمليات وفي الثقافة الرياضية عامة؛ ضعيف، فقد بلغت  -
من الدرجة العظمى لتلك  ٪22.76، ٪30.13، ٪20.90، ٪19.12العينة: نسبة متوسط 

 العمليات وللثقافة الرياضية عامة، على الترتيب.
أن مستوى طالبات العينة في جميع العمليات وفي الثقافة الرياضية عامة، وفق مستويات  -

سط في (؛ دون المستوى المطلوب للنجاح، حيث وقع المتوPISAالتقويم في إطار بيزا )
 المستوى الثاني.

، أبرزها إقامة برامج تدريبية لتنمية الثقافة الرياضية التوصياتوقد مت الباحثة جملةً من 
لدى الطالبات، وقياسها لديهن بصفة مستمرة، وتضمين مقررات الرياضيات واختباراتها مواقف 

 (.PISAمشابهة لمسائل بيزا )
(، التشكيل، التوظيف، التفسير، تعليم PISAا )الثقافة الرياضية، بيزالكلمات المفتاحية:

 الرياضيات، االختبارات الدولية.
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Mathematical Literacy Level of Grade Nine Female Students in Riyadh 

– Based on PISA Framework – 

Munira Abdulaziz Almuqbil- Education of Riyadh 
 
Abstract:The current research aimed at identifying the level of 

mathematical literacy and its sub-operations i.e. formations, employment and 
interpretation, among grade nine students in Riyadh based on PISA 
framework. The research sample consisted of (380) students. The research 
tool was a mathematical literacy test developed by the researcher based on 
PISA framework and test.   

After applying T-test on the sample, the research revealed the following 
findings:  
- The mean scores of the sample in the three operations (formations, 

employments, and interpretation) and in mathematical literacy was 
statistically less at 50٪ of the highest score of these operations and of 
mathematical literacy as a whole.  

- Sample’ level in the three operations and in mathematical literacy was 
weak as the sample’s mean percentages were 19.12٪, 20.90٪, 30.13٪, 
22.76٪ from the highest score of these operations and of mathematical 
literacy respectively.  

- Sample’s level in the three operations and in mathematical literacy – 
based on PISA assessment levels- was less than the required success 
level as the mean scores where within the second level.  

The researcher highlighted several recommendations most notably 
establishing training programs to develop and measure students’ 
mathematical literacy level regularly and integrating mathematics curriculum 
and tests with situations similar to PISA items. 

 
Keyword:Mathematical Literacy, PISA, Formation, Employment, 

Interpretation, Teaching Mathematics, International Assessments.       
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  مقدمة ال
يستفيد الطالب مما يتعلمه داخل المدرسة، بتوظيفه في مواجهة مواقف حياته  من المهم أن

اليومية وحل مشكالتها، ولذا يحرص التربويون على تحقيق انتقال أثر التعلم، ويحرص 
المهتمون بتعليم الرياضيات وتعلمها على تفعيل الجانب التطبيقي لها، األمر الذي يتوافق مع 

الرياضيات، ويحقق القيمة النفعية لها، من حيث خدمتها لألفراد األساس االجتماعي لمادة 
 والمجتمعات، وإسهامها في حل المشكالت.

 National Council ofيرتبط بذلك ما أشار إليه المجلس القومي لمعلمي الرياضيات )

Teachers of Mathematics- NCTM, 2000 حول أن معرفة المفاهيم األساسية في )
لمهارة في استخدامها؛ تُعد  من المتطلبات المهمة للمواطن. وما أشارت إليه الرياضيات، وا

 Organization for Economic Cooperation andمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

Development- OECD, 2017 حول أهمية الرياضيات بالنسبة للشباب لمواجهة التحديات )
، في مختلف السياقات الواقعية، مثل السياقات الشخصية التي يواجهونها في حياتهم اليومية

 Program forوالمهنية والمجتمعية والعلمية. ويقيس البرنامج الدولي لتقويم الطالب 

International Student Assessment (PISA قدرتهم على استخدام الرياضيات في تلك ،)
". Mathematical Literacyياضية السياقات، من خالل جزء االختبار المسمى "الثقافة الر

حيث يُنظم البرنامج كل ثالث سنوات، ويرك ز في كل مرة على أحد مجاالت الرياضيات والعلوم 
 والقراءة بالتناوب.

فت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) ( الثقافة الرياضية بأنها: قدرة الفرد OECDوقد عر 
في مختلف السياقات، وتتضمن قدرته على على تشكيل الرياضيات وتوظيفها وتفسيرها 

االستدالل الرياضي واستخدام المفاهيم واإلجراءات والحقائق واألدوات الرياضية لوصف 
الظواهر، وتفسيرها، والتنبؤ بها، مما يساعده على رؤية الدور الذي تؤديه الرياضيات في 

لتعريف الذي تبن ته الباحثة، (. وهو اOECD, 2017العالم، واتخاذ المواطن القرارات السليمة )
ورك زت على العمليات الرئيسة التي يشك ل بموجبها الثقافة الرياضية، فبالنظر فيه؛ يمكن 
مالحظة أنه يتضمن تحقيق دور الرياضيات في مواجهة المواقف المتنوعة، باستخدام ثالث 

لتعامل مع المواقف عمليات، هي تشكيل الرياضيات، وتوظيفها، وتفسيرها. وتعد  القدرة على ا
والمشكالت من سمات المواطن ذي التفكير السليم، حيث إنها تمك نه من اتخاذ القرارات السليمة 

( آنف الذكر؛ للطالب والطالبات PISAفي المنزل، وفي العمل أيًضا. ولهذا يُجرى اختبار بيزا )
 ر وعالم الوظيفة.في عمر الخامسة عشرة، كونه العمر المتوق ع لالنتقال إلى حياة الكبا

ف قسم التعليم في جنوب أفريقيا الثقافة الرياضية بأنها: زيادة وعي الطالب واستيعابهم  وعر 
للدور الذي تؤديه الرياضيات في الوقت المعاصر، وتمكينهم من التفكير بطريقة حسابية لتفسير 

 (.DoE, 2003مواقف الحياة اليومية، وتحليلها تحلياًل نقديًا )
فتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ووزارة التربية والتعليم في في حين ع ر 

بأنها: "قدرة الفرد على تحديد  –تحت مسمى المعرفة الرياضية  –اإلمارات العربية المتحدة، 
وفهم الدور الذي تلعبه الرياضيات للتوصل إلى أحكام تقوم على أسس سليمة، وعلى استخدام 

لتعامل معها؛ بحيث تفي باحتياجات الفرد الحياتية كمواطن فع ال ومسؤول صاحب الرياضيات وا
اإلمارات العربية  –؛ وزارة التربية والتعليم 11م، ص2018تفكير سليم" )وزارة التعليم، 

 (.4، ص2018المتحدة، 
إن الحياة المعاصرة بحاجة إلى توفير الفرص للطالب ليكونوا أشخاًصا مثقفين رياضيًا، 

صبحوا مواطنين فاعلين في تصريف أمورهم الشخصية، والتعامل مع قضايا مجتمعاتهم وي
( Ontario Ministry of Education, 2004المختلفة. وتشير وزارة التعليم في أونتاريو بكندا )

ً للعمل والوظيفة من جهة، وللحياة اليومية من جهٍة  إلى أن الثقافة الرياضية تعد  مطلبًا مهما
( أن الثقافة الرياضية تتمحور حول Vithal & Bishop, 2006يوض ح فيثال وبيشوب )أخرى. و

استخدامات الرياضيات؛ أكثر من مجرد إجراء العمليات الحسابية، حيث تركز على توظيف 
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المعرفة والمهارات الحسابية في مختلف السياقات، واستخدامها لحل مشكالت الحياة اليومية، 
عن التعامل مع الرياضيات على أنها مادة دراسية تدرس في الصفوف  واألهم من ذلك التوقف

م( أهمية 2007فحسب؛ بل إدراك أنها تنخرط في مناحي حياة األفراد. كما يؤكد جابر وكشك )
أن يشجع تدريس الرياضيات الطالب على تطبيقها في السياقات الواقعية، حتى يصبح التعلم ذا 

 م(.2007معنى بالنسبة لهم )جابر وكشك، 
 Mathematics Council of Theوحدد مجلس الرياضيات في رابطة معلمي ألبرتا

Alberta Teachers' Association (MCATA)  مكوناٍت للثقافة الرياضية، تمثلت في: ربط
الرياضيات بالعالم الواقعي، واستخدام الرياضيات في مختلف السياقات، والتواصل باستخدام لغة 

يل التفكير الرياضي لآلخرين وتقويمه، وتقدير فائدة الرياضيات ودورها، الرياضيات، وتحل
 (.MCATA, 2004وفهم األفكار الرياضية واستيعابها )

م( عدة صفات للشخص المثقف رياضيًا، دارت حول تقدير 2007وذكر أبو زينة وعبابنة )
تطبيقها في المواقف أهمية الرياضيات وتكوين اتجاهات إيجابية نحوها، والثقة بالنفس حيال 

المحيطة، واستخدام اللغة الرياضية في التواصل مع اآلخرين، والقدرة على مواجهة المشكالت 
 والتفكير رياضيًا.

أما برنامج )تمكين( الوطني إلعداد المدربين المحترفين، الذي نف ذته شركة تطوير للخدمات 
تحت إشراف وزارة التعليم؛ فحد د عدًدا  ( للتعليم،Personالتعليمية بالتعاون مع شركة بيرسون )

من القدرات عناصر للثقافة الرياضية، مركًزا على صياغة المواقف بطريقة رياضية، واستخدام 
المفاهيم والحقائق واإلجراءات الرياضية لحلها، ومن ثم تفسير النواتج الرياضية وتطبيقها 

الم )شركة تطوير للخدمات التعليمية، د. وتقويمها، وإدراك الدور الذي تؤديه الرياضيات في الع
 ت(.

وبالنظر في المكونات السابقة؛ يمكن القول: إن الثقافة الرياضية ترتكز على مشكالت الحياة 
اليومية الواقعية، وتعتمد على تفعيل دور الرياضيات في حلها، من خالل التمكن من مهاراتها 

تفكير الرياضي، مع مراعاة اإليمان بأهمية واستخدامها، كمهارات التواصل، واالستدالل، وال
 الرياضيات، وتقدير دورها.

وفيما يتعل ق بتنمية الثقافة الرياضية؛ تعد  جمهورية جنوب أفريقيا من أوائل الدول التي 
 ,DoEقدمتها مقررات دراسية اختيارية لطالبها في المرحلة الثانوية، فقد أشارت وزارة التعليم )

الثقافة الرياضية تكسب الطالب الوعي بدور الرياضيات في الحياة ( إلى أن مادة 2003
ي قدراتهم وثقتهم بأنفسهم للتفكير رياضيًا، وتفسير مواقف حياتهم اليومية  المعاصرة، وتنم 
وتحليلها وحل مشكالتها. وقد أثبتت عدد من الدراسات نجاح تجربة إدخال هذه المادة في جنوب 

 (.Christiansen, 2006; Bowie & Frith, 2006; Mbatsha, 2013; North, 2017أفريقيا )
( أنه لتنمية الثقافة الرياضية لدى الطالب؛ ينبغي منحه Solomon, 2008وأك د سولومون )

ًرا ذلك بأنها  ترتبط بهوي ته. وأك د  –الثقافة الرياضية  –فرصة التعامل مع سياقات واقعية، مبر 
سته التي قد م فيها مشكالت من الحياة الواقعية للطالب؛ أن من خالل درا (،Bokar, 2013بوكر )

استخدام تلك المشكالت أمٌر مهم في تنمية ثقافتهم الرياضية، وتطوير قدراتهم في حل 
المشكالت، فخلص إلى أن التعليم القائم على حل المشكالت؛ يعد  أسلوبًا مفيًدا في تنمية الثقافة 

( بأن أسلوب حل المشكالت؛ يحف ز الطالب Tan, 2003ان )الرياضية. وذلك يؤي د ما وض حه ت
للتعلم، ويفع ل مهارات التفكير العليا، والعمل الجماعي، والتواصل لديهم. وواقع األمر أن تطوير 
الثقافة الرياضية داخل الصفوف الدراسية يقتضي تحقيق مضامين النظرية البنائية االجتماعية 

رين ومع البيئة، والتعاون بين الطالب في ممارسة األنشطة، لفيجوتسكي، من التفاعل مع اآلخ
 (.Vygotsky, 1978وحل المشكالت في سياق اجتماعي وثقافي واقعي )

ومن زاويٍة أخرى؛ تعد  االختبارات والمسابقات الدولية فرصةً لتقويم األنظمة التعليمية 
العربية السعودية في  وتطويرها، والوقوف على نقاط قوتها وضعفها. وقد شاركت المملكة
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م(، بعد استعدادات خاصة قامت بها وزارة 2018( للمرة األولى في العام )PISAاختبار بيزا )
 م(.2017اإلدارة العامة للتقويم وجودة التعليم،  –التعليم )وزارة التعليم 

فكان م(، 2012) (PISA)وقد قد م اإلطار التحليلي العملي للثقافة الرياضية في اختبار بيزا 
اًل للثقافة  –في تلك الدورة  –التركيز حينها  على مجال الرياضيات، قد م اإلطار تعريفًا مفص 

الرياضية، وتوضيًحا للعمليات التي يمارسها الطالب عند استخدامها، والمحتوى الرياضي الذي 
على ثالثة ( في الثقافة الرياضية، باالعتماد PISAتتناوله. وعلى ذلك؛ تم تصميم اختبار بيزا )

 (:OECD, 2013bمكونات رئيسة )
وتتضم ن ثالث عمليات: )تشكيل المواقف رياضيًا، توظيف المفاهيم واإلجراءات  العمليات: -

الرياضية، تفسير النتائج الرياضية وتقويمها(، تشك ل مكوناٍت مهمة لدورة النمذجة 
 الرياضية.

شكل، التغير والعالقات، البيانات ويتألف من أربعة فروع: )الكمية، الفراغ وال المحتوى: -
 واالحتمال(، ترتبط بعضها ببعض بطرق متداخلة.

ن من أربعة سياقات: )الشخصي، المهني  السياق: - ، المجتمعي، -ويشمل األكاديمي-ويتكو 
 العلمي(، تظهر في المواقف التي تواجه الفرد في حياته الواقعية.

 (:OECD, 2013bاضية في ذلك اإلطار )( مكونات اختبار الثقافة الري1ويوضح الشكل )

 
 (PISA(: نموذج الثقافة الرياضية في إطار بيزا )١شكل )

ع بالتساوي على فروع  ومن الجدير بالذكر أن أسئلة اختبار الثقافة الرياضية ودرجاته؛ تتوز 
، ٪25، ٪50، ٪25المحتوى األربعة، وعلى السياقات األربعة أيًضا، في حين تتوزع بنسبة 

 (.OECD, 2013bالعمليات الثالث: التشكيل، والتوظيف، والتفسير، على الترتيب ) على
نات إطار بيزا ) (، وما اشتمل عليه من أبعاد وجوانب مهمة؛ يمكن PISAوبالنظر في مكو 

( بأن اإلطار قد م إجابةً للسؤال: "ما الذي ينبغي Mahajan, 2014تأييد ما أشار إليه ماهاجان )
( بأن Cheung & Chan, 2008لرياضيات؟". وما أشار إليه تشونق وتشان )أن تكون عليه ا
( يعد  مدخاًل لبناء رؤية حول برامج تعليم الرياضيات في ضوء معايير PISAبرنامج بيزا )

دولية، الرتباطه بمؤشرات التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول. وبالفعل فقد وظ ف الباحثون 
 ,Burddett & Sturmanبورديت وستورمان ) دراساتهم، فاستهدفذلك البرنامج في إجراء 

(، وخلصا إلى أن ألفة PISAفي أداء الطالب في اختبار بيزا ) ( دراسة العوامل التي تؤثر2013
الطالب أسئلة وأطر االختبارات الدولية تؤثر في أدائهم فيها، وأن معظم أسئلة الرياضيات في 
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م TIMSS( وتيمس )PISAاختباري بيزا ) ِ ( كانت مألوفة لنصف الطالب البريطانيين، حيث تقو 
م( أثر برنامج تدريبي في 2014مناهجهم المحتوى والمهارات نفسها. وتقصَّى خضر ودسوقي )

الرياضيات في تحسُّن مستوى أداء طالب المرحلة الثانوية في األسئلة التدريبية الختبار بيزا 
(PISAوكشفت الدراسة عن تحس ن أداء ،)  الطالب، فأوصت بتضمين المناهج الدراسية

م( فاعلية نموذج تدريس قائم على 2017تدريباٍت خاصة باالختبارات الدولية. كما بحث عبيدة )
( في تنمية مكونات البراعة الرياضية، والثقة الرياضية؛ لدى طالب الصف PISAأنشطة بيزا )

 ذج، وأوصت باالستفادة منه.األول الثانوي في مصر، فأثبتت الدراسة فاعلية النمو
ج معين، بحيث يمكن تطويرها باستمرار. ومن هذا  وتعد  الثقافة الرياضية مهارة ذات تدر 

( الطالب في ستة مستويات، أدناها المستوى األول، PISAالمنطلق؛ يصن ف إطار بيزا )
تصادي والتنمية وأعالها السادس؛ بناًء على درجاتهم في االختبار. وقد مت منظمة التعاون االق

(OECD وصفًا توضيحيًا لما يستطيع الطالب القيام به في كل مستوى، كما حد دت المستوى )
الثالث على أنه الحد األدنى المطلوب للنجاح في اقتصاد المعرفة في الحياة المعاصرة، وحدد ت 

 (.OECD, 2013bالمستوى الخامس فما فوق للتفوق )
( التي Villena, 2008قافة الرياضية، ومنها دراسة فيلينا )واستهدفت عدة دراسات قياس الث

هدفت إلى تحديد مستواها لدى الطالب والطالبات خريجي وخريجات المدارس الثانوية والمهنية 
(، فأظهرت نتائجها تدني PISAفي الفلبين، وقارنت أداءهم بمتوسط األداء في اختبار بيزا )

 ,Dewantaraسة ديوانترا وزولكاردي ودارماويجويو )مستوى الثقافة الرياضية لديهم. ودرا

2015Zulkardi & Darmawijoyo,  التي قاست الثقافة الرياضية لدى طالب الصف السابع في )
(، وأظهرت نتائجها ارتفاع مستواها بشكٍل PISAإندونيسيا، باستخدام أسئلة مشابهة ألسئلة بيزا )
النسبة األعلى لعملية التفسير، ثم التوظيف، ثم  عام، لكن ليس إلى المستوى المأمول، وكانت
م( عن انخفاض مستوى الثقافة الرياضية 2016التشكيل. وفي مصر كشفت دراسة مرسال )

لدى الطالب والطالبات معلمي ومعلمات الرياضيات في كلية التربية، فأوصى الباحث بتضمين 
 والتوعية بأهميتها.برنامج الدبلوم في الكلية مقرًرا في الثقافة الرياضية، 

ه نحو قياس مخرجات تعليم الرياضيات من خالل فحص أثرها  وخالصة األمر؛ أن التوج 
في حياة الطالب ومجتمعه، يعد  هدفًا ينبغي للمتخصصين االهتمام به، من أجل تخريج أفراد 

وظ ف  مثقفين رياضيًا، قادرين على تلبية حاجاتهم، والوفاء بمتطلبات مجتمعاتهم. وعلى ذلك؛
( في التعرف على مفهوم الثقافة الرياضية، والتعريف به، PISAالبحث الحالي برنامج بيزا )

وقياسه لدى الطالبات، وبالتالي اإلسهام في فحص مدى قدرة النظام التعليمي على الوفاء 
 باحتياجاتهن في الحياة اليومية، والوظيفية مستقباًل.

 مشكلة البحث
ياة المعاصرة؛ أن يتمت عوا بقدٍر مناسب من الثقافة الرياضية )أبو يتطلب إعداد األفراد للح

د الفرد أو الطالب بالوعي الالزم إلدراك دور الرياضيات في 2007زينة وعبابنة،  م(. فهي تزو 
(. وقد رك زت Department of Education- DoE, 2003العالم، وتطبيقها في الحياة الواقعية )

 The Common Core State Standards forركة للرياضيات المعايير األساسية المشت

Mathematics ((CCSSM على الثقافة الرياضية، من خالل تركيزها على إكساب الطالب ،
مهارات الحساب، وعنايتها بالمشكالت الرياضية، وربطها بالعالم الواقعي، واهتمامها بممارسة 

 (.OECD, 2013aالنمذجة الرياضية )
من الدول بتنمية مستوى الثقافة الرياضية لدى طالبها، ومن تلك الدول  واهتمت كثيرٌ 

جمهورية جنوب أفريقيا، وكندا، وإندونيسيا، وتايوان، وأستراليا، والواليات المتحدة األمريكية، 
فتها منظمة  وإنجلترا، وغيرها. أما في الدول العربية؛ فلم تتناول الثقافة الرياضية، كما عر 

منها  –على حد علم الباحثة  –(، سوى دراساٍت قالئل OECDصادي والتنمية )التعاون االقت
م( التي أوصت بتوعية القائمين على تعليم الرياضيات بأهمية االرتقاء 2016دراسة مرسال )

 بمستوى الثقافة الرياضية والتعرف على أساليب وأدوات قياسها.
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خطة التشغيلية لوكالتي التعليم )بنين/ وبالنسبة للمملكة العربية السعودية؛ فقد ورد في ال
(، مؤشراً لقياس األداء )وزارة PISAبنات(؛ االستفادة من نتائج الطالب في اختبار بيزا )

التعليم، د. ت(. وإذ يقف ذلك االختبار على مستوى الثقافة الرياضية؛ فمن المفيد تحديده، لمعرفة 
 ات في مراحل التعليم العام في المملكة.مدى استفادة الطالب والطالبات من دراسة الرياضي

ومن زاويٍة أخرى؛ تناول برنامج )تمكين( سالف الذكر موضوع الثقافة الرياضية، واعتمد 
لها عدًدا من القدرات )شركة تطوير للخدمات التعليمية، د. ت(، ولكن رغم ذلك، ومن خالل ما 

إن المعرفة بالثقافة الرياضية تكاد لمسته الباحثة إثر لقاءاتها مع بعض معلمات الرياضيات؛ ف
 تكون معدومة، فضاًل عن قياسها وتنميتها.

وعلى ذلك؛ رأت الباحثة ضرورة تحديد مستوى الثقافة الرياضية لدى الطالبات، من خالل 
 القيام بالبحث الحالي.

 أسئلة البحث
 سعى البحث لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 ات الصف األول الثانوي في مدينة الرياض؟ما مستوى تشكيل الرياضيات لدى طالب -1
 ما مستوى توظيف الرياضيات لدى طالبات الصف األول الثانوي في مدينة الرياض؟ -2
 ما مستوى تفسير الرياضيات لدى طالبات الصف األول الثانوي في مدينة الرياض في؟ -3
 الرياض؟ما مستوى الثقافة الرياضية عامة لدى طالبات الصف األول الثانوي في مدينة  -4

 هدف البحث
هدف البحث إلى تحديد مستوى الثقافة الرياضية، وعملياتها الفرعية الثالث: التشكيل، 
والتوظيف، والتفسير، لدى طالبات الصف األول الثانوي في مدينة الرياض، وفق إطار بيزا 

(PISA.) 

 أهمية البحث
 إثراء الفكر التربوي العربي بتناول موضوع الثقافة الرياضية. -1
 مواكبة التوجهات العالمية في االهتمام بقياس الثقافة الرياضية. -2
يمكن استخدام االختبار المعد  في البحث؛ في تحديد مستوى الثقافة الرياضية لدى الطالب  -3

 والطالبات.
يمكن استخدام االختبار المعد  في البحث؛ في تدريب الطالب والطالبات على اختبار بيزا  -4

(PISA.) 
 والباحثات االستفادة من البحث؛ مرجعاً عربياً في موضوع الثقافة الرياضية. يمكن للباحثين -5
يمكن للمسؤولين االستفادة من نتائج البحث؛ في تطوير مناهج الرياضيات في ضوء الثقافة  -6

 الرياضية. 

 دود البحثح
 اقتصر البحث على الحدود اآلتية:

 توظيفها، وتفسيرها.عمليات الثقافة الرياضية الثالث، تشكيل الرياضيات، و -1
 طالبات الصف األول الثانوي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. -2
 هـ.1440 – 1439الفصل األول من العام الدراسي  -3

 صطلحات البحثم
 :Mathematical Literacyالثقافة الرياضية 

فت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) قدرة الفرد ( الثقافة الرياضية بأنها: OECDعر 
على تشكيل الرياضيات وتوظيفها وتفسيرها في مختلف السياقات، وتتضمن قدرته على 
االستدالل الرياضي، واستخدام المفاهيم واإلجراءات والحقائق واألدوات الرياضية لوصف 
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الظواهر، وتفسيرها، والتنبؤ بها، مما يساعده على رؤية الدور الذي تؤديه الرياضيات في 
 (.OECD, 2017اتخاذ القرارات السليمة )العالم، و

فت الباحثة الثقافة الرياضية إجرائيًا بأنها: العمليات الرياضية التي تمارسها طالبة  وعر 
ضها لموقف أو مشكلة ذات سياق واقعي، ويتحدد مستواها لدى  الصف األول الثانوي عند تعر 

(، الُمعد  من قِبَل PISAابه الختبار بيزا )الطالبة وفقًا للدرجة التي تحصل عليها في االختبار المش
 الباحثة.

فت العمليات كما يأتي:  وعر 
دراسة المواقف أو المشكالت وصياغتها رياضيًا تمهيًدا لحلها، مع  تشكيل الرياضيات:

 تحديد المتغيرات وتقديم التمثيالت الرياضية الالزمة والفروض التي تساعد في حل المشكلة.
استخدام المفاهيم والحقائق واإلجراءات واألدوات الرياضية، وإجراء  توظيف الرياضيات:

الحسابات العددية والجبرية، واستخدام النماذج الرياضية، وتطبيق االستدالل الرياضي لحل 
 المشكالت.

تأمل الحلول أو النتائج الرياضية، وتفسيرها في سياق الموقف أو  تفسير الرياضيات:
 (.OECD, 2017ة منطقيتها ومعقوليتها )المشكلة، وتقويمها ودراس

 البحثمنهجية 
 منهج البحث:

تم استخدام المنهج الوصفي، الذي من أهم أهدافه فهم الحاضر لتوجيه المستقبل نحو 
 (.2002األفضل )ملحم، 

 مجتمع البحث:
شمل مجتمع البحث جميع طالبات الصف األول الثانوي في مدينة الرياض، في الفصل 

( طالبة وفق آخر إحصائية 30659هـ، والبالغ عددهن )1440–1439ام الدراسي األول من الع
هـ(. وقد تم اختيار الصف األول الثانوي، نظًرا لمالءمته للمرحلة العمرية التي 1439 –1438)

 ، حيث تقع أغلب عينته في هذا الصف.–سنة  15 –( PISAيستهدفها اختبار بيزا )
 عينة البحث:

(، ثم Richard Jaegerة الكلي باستخدام معادلة ريتشارد جيجر )تم تحديد حجم العين
اختيارها عشوائيًا باستخدام الطريقة العنقودية، حيث اختيرت ستة مكاتب للتعليم في مدينة 
الرياض، ثم اختيار مدرسة أو مدرستين من كل مكتب، ومن ثم تحديد حجم العينة منه حسب 

عات 380ليه. وبهذا تألفت عينة البحث من )العدد اإلجمالي للطالبات المنتميات إ ( طالبة، موز 
 (.1على المكاتب الستة على النحو الموضح في الجدول )

 (: توزيع العينة على مكاتب التعليم١جدول )

 عدد طالبات العينة المدرسة/ المدرستان مكتب التعليم

 81 ، ثانوية البندري بنت عبدالعزيز40الثانوية  البديعة

 82 70لثانوية ا الجنوب

 49 153الثانوية  الشفا

 52 132الثانوية  الشمال

 33 الثانوية األولى بعرقة الغرب

 83 152، الثانوية 76الثانوية  النهضة

 380 المجموع
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 أداة البحث:
(، وذلك بات باع PISAمشابًها الختبار بيزا )، ثة اختباًرا في الثقافة الرياضيةأعد ت الباح
 ية:الخطوات اآلت

تحديد الهدف من االختبار، وتمث ل في تحديد مستوى الثقافة الرياضية، وعملياتها، لدى  -
 طالبات الصف األول الثانوي.

تحديد العمليات التي يستهدفها االختبار، وتمث لت في العمليات الثالث: التشكيل، التوظيف،  -
الترتيب، وفقًا ، على ٪25، ٪50، ٪25التفسير. والوزن النسبي لكل عملية، ويساوي 

 (.PISAللمت بع في اختبار بيزا )
تحديد السياقات التي يستهدفها االختبار، وتمث لت في السياقات األربعة: الشخصي، المهني،  -

بالتساوي، وفقًا للمت بع في  ٪25المجتمعي، العلمي. والوزن النسبي لكل سياق، ويساوي 
 (.PISAاختبار بيزا )

(، وذلك من خالل ترجمة PISAتفادة من أسئلة اختبار بيزا )صياغة أسئلة االختبار باالس -
بعض األسئلة المفسوحة من ذلك االختبار، والمعلنة على موقع منظمة التعاون االقتصادي 

( ومواءمتها، وكتابة بعضها اآلخر بطريقة متوافقة معه، من حيث أسلوب OECDوالتنمية )
 الدعم ببعض الصور والرسوم.العرض واالنسجام مع مواقف الحياة الواقعية، و

نةً السماح باستخدام اآللة الحاسبة، وفقًا للمت بع في اختبار  - صياغة تعليمات االختبار، متضم 
 (.PISAبيزا )

( من الخبراء 24صدق المحكمين، من خالل عرض االختبار على ) التأكد من -
هم والمتخصصين في المناهج وطرق تدريس الرياضيات، والتعديل وفق مالحظات

 ومقترحاتهم.
( طالبة من طالبات الثانوية 79إجراء التجربة االستطالعية لالختبار، على عينة قوامها ) -

هـ، والتأكد من وضوح تعليمات 29/12/1439( في مدينة الرياض، يوم األحد 123)
االختبار وأسئلته، وحساب زمن االختبار ومعامالت الصعوبة والتمييز والثبات والصدق له. 

 فقد:
 (، أي أن معظمها وقعت في المدى 0.75( إلى )0.30متدت معامالت الصعوبة من )ا

([، وبعضها قريبة جًدا منه؛ فتم اإلبقاء عليها بعد 0.70( إلى )0.30المقبول ]من )
(، وهو 0.64تسهيل المطلوب فيها. في حين بلغ معامل الصعوبة لالختبار عامة )

 معامل صعوبة مقبول.
 (، أي أنها وقعت في المدى المقبول 0.45( و)0.20ييز بين )تراوحت معامالت التم

( وهو 0.30([. في حين بلغ معامل التمييز لالختبار عامة )1.00( إلى )0.20]من )
 معامل تمييز مقبول.

  /جميع معامالت ألفا كرونباخ لكل عملية فرعية في حالة غياب السؤال؛ كانت أقل من
الفرعية التي يقيسها السؤال في حالة وجوده، مما يدل  أو تساوي معامل ألفا العام للعملية

 على أن كل سؤال يسهم بدرجة معقولة في ثبات العملية الفرعية التي يقيسها.
  جميع معامالت االرتباط بين درجة كل سؤال والدرجة العظمى للعملية الفرعية التي

(، مما يدل على 0.01يقيسها السؤال في حالة وجوده؛ كانت دال ة إحصائيًا عند مستوى )
 االتساق الداخلي وثبات جميع أسئلة االختبار.

  معامالت ثبات العمليات الفرعية والثبات االختبار عامة، كانت مرتفعة ]تراوحت بين
 ([، مما يدل على ثبات العمليات الفرعية، والثبات الكلي لالختبار.0.845( و)0.702)
  والدرجة العظمى للعملية التي يقيسها؛ جميع معامالت االرتباط بين درجة كل سؤال

(، مما يدل على صدق 0.05( أو مستوى )0.01كانت دال ة إحصائيًا عند مستوى )
 جميع أسئلة االختبار.
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ن اختبار الثقافة الرياضية من ) وتم ( مشكلة، 20( سؤااًل، شك لت فقراٍت في )24وبهذا تكو 
( درجة لإلجابة نصف 0.5جابة الخطأ، و)( لإل0تقدير درجة واحدة لكل سؤال، بحيث يحتسب )

( درجة. كما 24( درجة لإلجابة الصائبة، وبالتالي فإن الدرجة العظمى لالختبار )1الصائبة، و)
( درجات؛ مستوى من مستويات الثقافة الرياضية الستة، المعتمدة في إطار بيزا 4مث لت كل )

(PISA.) 
عت أسئلة االختبار على عمليات الثقافة و الرياضية الثالث على النحو الموضح في توز 

 (.2الجدول )
 (: توزيع األسئلة على عمليات الثقافة الرياضية2جدول )

 الوزن النسبي عدد األسئلة األسئلة العملية

 ٪25 6 21، 15، 11، 6، 5، 1 التشكيل

 التوظيف
2 ،4 ،7 ،8 ،9 ،12 ،13 ،

16 ،17 ،18 ،22 ،23 
12 50٪ 

 ٪25 6 24، 20، 19، 14، 10، 3 التفسير

 ٪100 24 المجموع

 
عت األسئلة على السياقات الواقعية األربعة على النحو الموض ح في الجدول )  (.3كما توز 

 
 (: توزيع األسئلة على السياقات الواقعية3جدول )

 الوزن النسبي عدد األسئلة األسئلة السياق

 ٪25 6  24، 14، 12، 11، 5، 1 الشخصي

 ٪25 6 23، 18، 15، 7، 6، 2 يالمهني/ األكاديم

 ٪25 6 ، 20، 10، 9، 8، 4، 3 المجتمعي

 ٪25 6 22، 21، 19، 17، 16، 13 العلمي

 ٪100 24 المجموع

 
 إجراءات تطبيق أداة البحث:

هـ( 24/3/1440تم تطبيق اختبار الثقافة الرياضية على طالبات العينة، خالل الفترة من )
عاون مع عدد من مشرفات الرياضيات في مكاتب التعليم التي هـ(، وذلك بالت28/3/1440إلى )

 (.4شملتها عينة البحث، وذلك على النحو الموضح في الجدول )
 (: المشرفات على تطبيق الختبار4جدول )

 المشرفة على تطبيق الختبار مكتب التعليم

 أ. أمل القرزعي. البديعة

 أ. بسمة الجهني. الجنوب

 لي.د. مها العقي الشفا

 أسماء السدحان.أ. الشمال

 الباحثة الغرب

 جواهر الزهراني.أ. النهضة

 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 لحساب ثبات وصدق أداة البحث؛ تم استخدام:
 معامل ألفا كرونباخ. -

 براون. -معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لـ سبيرمان -
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 معامل االرتباط لبيرسون.  -
 ة والصعوبة والتمييز.معامالت السهول -
للعينة الواحدة، لدراسة الفروق بين متوسطات العينة والقيم التي تشير  T-testاختبار )ت(  -

 من الدرجة العظمى للعملية الفرعية أو للثقافة الرياضية عامة. ٪50إلى 

 وتفسيرها تائج البحثن
 نتيجة السؤال األول:

ستوى تشكيل الرياضيات لدى طالبات ما ملإلجابة عن السؤال األول الذي ينص على: "
للعينة الواحدة،  T-test"، تم استخدام اختبار )ت( الصف األول الثانوي في مدينة الرياض؟

 (.5فكانت النتائج كما في الجدول )
من الدرجة العظمى  %50(: نتائج اختبار )ت( لدراسة الفرق بين متوسط العينة و5جدول )

 (380لعملية تشكيل الرياضيات )ن = 

 المتغير
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

من  50%

الدرجة 
العظمى 
 لالختبار

قيمة 
 )ت(

الدللة 
 اإلحصائية

نسبة 
المتوسط من 

الدرجة 
 العظمى

 المستوى

 ضعيف ٪19.12 0.01  36.91 3 0.98 1.15 التشكيل

 
 ( ما يأتي: 5يتضح من الجدول )

 ( 0.01وجود فرق دال  إحصائيًا عند مستوى)  تشكيل بين متوسط العينة في عملية
من الدرجة العظمى لهذه  ٪50( التي تمثل 3( والقيمة )1.15الذي يساوي )الرياضيات 

 تشكيل الرياضيات(. أي أن متوسط درجات العينة في عملية 3العملية، وذلك لصالح القيمة )
 من الدرجة العظمى لهذه العملية. ٪50أقل بداللة إحصائية من 

 ؛ مستوى ضعيف، حيث بلغت تشكيل الرياضياتطالبات عينة البحث في عملية  أن مستوى
 من الدرجة العظمى للعملية. ٪19.12نسبة متوسط العينة 

ويمكن عزو هذه النتيجة إلى قصور مقررات الرياضيات الحالية، فقد أشارت دراسة 
ب الرياضيات ( إلى انخفاض توافر مهارة التخطيط الشخصي للمواقف في كت2015الغامدي )

للمرحلة المتوسطة. وقد يعود السبب إلى احتمال وجود ضعف لدى الطالبات في مهارة التعبير 
بالرموز، والتي تعد  الزمةً للتمكن من صياغة المواقف رياضيًا، والتعبير عنها في صورة 
ي معادالت جبرية على سبيل المثال. وقد ُوجدت، في إجابات الطالبات، شواهد على اللبس ف

استعمال رموز األرقام العربية واألجنبية، حيث اعتدن على التعامل مع الرموز العربية خالل 
 السنوات الدراسية السابقة للصف األول الثانوي.
(؛ فقد أظهرت أنه رغم تحس ن Bokar, 2013وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بوكر )

؛ إال أنهم ما زالوا ال يستعملون الرموز فهم الطالب للمسائل والمشكالت، وتمثيلها بعدة طرق
والتعابير الجبرية وبعض األدوات، في حين تختلف مع نتيجة دراسة ديوانترا وآخرين 

(2015et al.,  Dewantara( ؛ فكانت نسبة متوسط عملية التشكيل)39.63٪.) 
 

 نتيجة السؤال الثاني:
يف الرياضيات لدى طالبات ما مستوى توظلإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص على: "

للعينة الواحدة،  T-test تم استخدام اختبار )ت( "الصف األول الثانوي في مدينة الرياض؟
 (.6فكانت النتائج كما في الجدول )
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من الدرجة العظمى  %50(: نتائج اختبار )ت( لدراسة الفرق بين متوسط العينة و6جدول )
 (380)ن =  لعملية توظيف الرياضيات

 يرالمتغ
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

من  50%

الدرجة 
العظمى 
 لالختبار

قيمة 
 )ت(

الدللة 
 اإلحصائية

نسبة 
المتوسط من 

الدرجة 
 العظمى

 المستوى

 ضعيف ٪20.90 0.01 47.68 6 1.43 2.51 التوظيف

 
 ( ما يأتي:6يتضح من الجدول )

 ( بين متوسط 0.01وجود فرق دال  إحصائيًا عند مستوى ) توظيف العينة في عملية
من الدرجة العظمى لهذه  ٪50( التي تمثل 6( والقيمة )2.51الذي يساوي )الرياضيات 

توظيف (. أي أن متوسط درجات العينة في عملية 6العملية، وذلك لصالح القيمة )
 من الدرجة العظمى لهذه العملية. ٪50أقل بداللة إحصائية من  الرياضيات

 ؛ مستوى ضعيف، فقد بلغت الرياضيات توظيفة البحث في عملية أن مستوى طالبات عين
 من الدرجة العظمى للعملية. ٪20.90نسبة متوسط العينة 

ويمكن عزو هذه النتيجة إلى ضعف الطالبات في تنفيذ اإلجراءات الرياضية، وتطبيق 
ت الدولية مفاهيم الرياضيات ومهاراتها في حل المسائل، األمر الذي كشفت عنه دراسة التوجها

 Trends of the International Mathematics andتيمس ) –في الرياضيات والعلوم

Science Study- TIMSS م، فقد كان متوسط أداء طالب السعودية أقل 2015( في دورة العام
من المنخفض، في مستوى األداء العام وفي كل مستويات التفكير بما في ذلك مستوى التطبيق 

م(. كما قد يعود السبب في عدم لجوء 2016لشمراني والبرصان والدرواني، )الشمراني وا
بعض الطالبات إلى توظيف الرياضيات في حل اختبار الثقافة الرياضية؛ إلى قصور معرفتهن 

( إلى أن Mbatsha, 2013بهذا المفهوم الجديد، وعدم ربطه بمادة الرياضيات، فقد أشار مباتشا )
 لمقصود بالثقافة الرياضية.بعض الطالب ال يدركون ا

(، فبالرغم من تمك ن أغلب Bokar, 2013وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بوكر )
الطالب من حل المسائل والمشكالت؛ إال أن حلولهم كانت غير دقيقة، في حين تختلف مع نتيجة 

ة التوظيف ( حيث كانت نسبة متوسط عملي2015et al.,  Dewantaraدراسة ديوانترا وآخرين )
(40.74٪.) 

 نتيجة السؤال الثالث:
ما مستوى تفسير الرياضيات لدى طالبات لإلجابة عن السؤال الثالث الذي ينص على: "

للعينة الواحدة،  T-test تم استخدام اختبار )ت("، الصف األول الثانوي في مدينة الرياض؟
 (.7فكانت النتائج كما في الجدول )

من الدرجة العظمى  %50)ت( لدراسة الفرق بين متوسط العينة و(: نتائج اختبار 7جدول )
 (380)ن =  لعملية تفسير الرياضيات

 المتغير
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

من  50%

الدرجة 
العظمى 
 لالختبار

قيمة 
 )ت(

الدللة 
 اإلحصائية

نسبة 
المتوسط من 

الدرجة 
 العظمى

 المستوى

 ضعيف ٪30.13 0.01 21.42 3 1.08 1.81 التفسير
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 ( ما يأتي:7يتضح من الجدول )
 ( بين متوسط العينة في عملية 0.01وجود فرق دال  إحصائيًا عند مستوى ) تفسير

من الدرجة العظمى لهذه  ٪50( التي تمثل 3( والقيمة )1.81الذي يساوي )الرياضيات 
 تفسير الرياضياتلية (. أي أن متوسط درجات العينة في عم3العملية، وذلك لصالح القيمة )

 من الدرجة العظمى لهذه العملية. ٪50أقل بداللة إحصائية من 

  ؛ مستوى ضعيف، فقد بلغت تفسير الرياضياتأن مستوى طالبات عينة البحث في عملية
 من الدرجة العظمى للعملية. ٪30.13نسبة متوسط العينة 

ة، فقد أشارت دراسة ويمكن عزو هذه النتيجة إلى قصور مقررات الرياضيات الحالي
م( إلى انخفاض توافر مهارات تحديد األسباب المؤدية للنتائج، واقتراح عدة 2015الغامدي )

حلول للمشكلة، واختيار الحل األنسب في كتب الرياضيات للمرحلة المتوسطة. وقد يعود السبب 
ياضيات إلى إهمال مراجعة صحة الحلول واقتراح حلول وإستراتيجيات أخرى، في حصص الر

حت بعض 2016)الغانم،  م(، وغيرها من الممارسات التي تتض منها عملية تفسير. وقد صر 
 الطالبات، على أوراق االختبار، بعدم قدرتهن على كتابة تفسير للحل.

( بأن بعض الطالب لم يقدموا Bokar, 2013وتتفق هذه النتيجة مع ما توص ل إليه بوكر )
ارستهم لتأملها. في حين تختلف مع نتيجة دراسة ديوانترا حجًجا للحلول، وتفاوتوا في مم

 (.٪52.55( حيث كانت نسبة متوسط عملية التفسير )2015et al.,  Dewantaraوآخرين )
 

 نتيجة السؤال الرابع:
ما مستوى الثقافة الرياضية عامة لدى لإلجابة عن السؤال الرابع الذي ينص على: "

للعينة  T-test تم استخدام اختبار )ت( "،دينة الرياض؟طالبات الصف األول الثانوي في م
 (.8الواحدة، فكانت النتائج كما في الجدول )

من الدرجة العظمى  %50(: نتائج اختبار )ت( لدراسة الفرق بين متوسط العينة و8جدول )
 (380)ن =  للثقافة الرياضية عامة

 المتغير
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

من  50%

رجة الد
العظمى 
 لالختبار

قيمة 
 )ت(

الدللة 
 اإلحصائية

نسبة 
المتوسط من 

الدرجة 
 العظمى

 المستوى

 الثقافة الرياضية
 عامة

 ضعيف 22.76٪ 0.01 46.07 12 2.77 5.46

 
 ( ما يأتي:8يتضح من الجدول )

 ( بين متوسط العينة في 0.01وجود فرق دال  إحصائيًا عند مستوى ) الرياضية عامةالثقافة 
العظمى لها، وذلك لصالح من الدرجة  ٪50( التي تمثل 12( والقيمة )5.46يساوي )الذي 

أقل بداللة إحصائية  الثقافة الرياضية عامة(. أي أن متوسط درجات العينة في 12القيمة )
 من الدرجة العظمى لها. ٪50من 

  د بلغت نسبة ضعيف، فق؛ مستوى الثقافة الرياضية عامةأن مستوى طالبات عينة البحث في
 من الدرجة العظمى لها. ٪22.76متوسط العينة 

ويمكن عزو هذه النتيجة إلى ضعف الطالبات في العمليات الثالث التي تتألف منها الثقافة 
الرياضية، الذي كشفت عنه نتائج األسئلة الثالثة األولى في هذا البحث. وقد يعود السبب إلى 

(، والتي استخدم االختبار في هذا البحث PISAار بيزا )عدم اعتياد الطالبات على أسئلة اختب
( Burdett & Sturman, 2013أسئلة مشابهة لها، حيث أشارت دراسة بورديت وستورمان )
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إلى أن مدى ألفة الطالب أسئلة االختبارات الدولية؛ تؤثر في أدائهم فيها. وتت سم أسئلة الثقافة 
ية طويلة غالبًا، مع ما تعاني ( بسمات مختلفة، PISAالرياضية في بيزا ) منها وجود مقدمة نص 

م(، ولذا أشار 2003منه الطالبات من ضعٍف عام في فهم المسائل اللفظية وقراءتها )النصار، 
(. PISA( إلى الصلة الوثيقة بين نتائج الرياضيات والقراءة في اختبار بيزا )Wu, 2009وو )

مما أد ى ختيار من متعدد بأسلوب غير مألوف، ومن سمات تلك األسئلة أيًضا؛ عرض أسئلة اال
ببعض الطالبات إلى التعامل معها بطريقة مشابهة لألسئلة العادية، فاخترن إجابة واحدة، وجاءت 

 إجاباتهن ناقصة.
(، PISA, 2015وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدول العربية التي شاركت في اختبار بيزا )

(. كما تتفق مع نتيجة دراسة مرسال OECD, 2018ط )فكانت معدالتها أقل من المتوس
م(، حيث أظهرت ضعف مستوى الثقافة الرياضية، في جميع أبعاد االختبار، وفي 2016)

االختبار عامة، لدى الطالب والطالبات معلمي ومعلمات الرياضيات في مصر. وتتفق كذلك مع 
ء خريجي المدارس الثانوية ( التي أظهرت ضعف أداVillena, 2008نتيجة دراسة فيلينا )

Dewantara والمهنية في الثقافة الرياضية. في حين تختلف مع نتيجة دراسة ديوانترا وآخرين )

et al., 2015 حيث أظهرت ارتفاع مستوى الثقافة الرياضية بشكل عام، لكن ليس إلى المستوى )
 المطلوب، على حد  وصف الباحثين.

قدرة مناهج الرياضيات الحالية؛ على تنمية ثقافة رياضية وربما تدل  هذه النتيجة على عدم 
مالئمة لدى الطالبات، مما يدق  ناقوس الخطر، ويحف ز المهتمين للعمل على توفير متطلبات 

 النهوض بمستوى الثقافة الرياضية لدى الطالب والطالبات في المملكة العربية السعودية.
تشكيل جميع العمليات ) بحث فيويوضح الشكل اآلتي متوسطات درجات عينة ال

وفي الدرجة العظمى للثقافة الرياضية،  (تفسير الرياضيات، الرياضيات، توظيف الرياضيات
 :من الدرجة العظمى للعمليات والثقافة الرياضية عامة ٪50مقارنةً بـ 

 

 
 (: متوسطات درجات عينة البحث في جميع العمليات وفي الثقافة الرياضية عامة2شكل )
وفي جميع العمليات  البحث في( انخفاض متوسطات درجات عينة 2تضح من الشكل )وي

 من الدرجة العظمى للعمليات وللثقافة الرياضية عامة. ٪50الثقافة الرياضية عامة عن 

( مستوى طالبات العينة في الثقافة الرياضية عامة، وفي عملياتها 9ويوضح الجدول )
الرياضيات، تفسير الرياضيات(، وفق مستويات التقويم الثالث )تشكيل الرياضيات، توظيف 

 (.PISAالست ة المعتمدة في إطار بيزا )
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(: مستويات طالبات العينة في جميع العمليات وفي الثقافة الرياضية عامة وفق 9جدول )
 (380( )ن = PISAإطار بيزا )

 المستوى الدرجة العظمى للمتغير المتوسط المتغير

 الثاني 6 1.15 تشكيل الرياضيات

 الثاني 12 2.51 توظيف الرياضيات

 الثاني 6 1.81 تفسير الرياضيات

 الثاني 24 5.46 الثقافة الرياضية عامة

( أن مستويات طالبات العينة في جميع العمليات وفي الثقافة 9) ويتضح من الجدول
المطلوب للنجاح في  الرياضية عامة، تقع جميعها في المستوى الثاني، أي دون المستوى األدنى
( بالمستوى OECDاقتصاد المعرفة الحالي؛ الذي حد دته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 الثالث.
 في ضوء نتائج البحث؛ قد مت الباحثة التوصيات اآلتية: التوصيات:

 .إقامة برامج تدريبية وتدريسية لتنمية الثقافة الرياضية لدى الطالبات، وتعريفهن بمفهومها -
 التركيز على ممارسة عمليات الثقافة الرياضية، أثناء بناء مقررات الرياضيات وتدريسها. -
 (.PISAتضمين مقررات الرياضيات مسائل ومشكالت مشابهة للمستخدمة في اختبار بيزا ) -
تضمين اختبارات مادة الرياضيات مسائل ومشكالت مشابهة للمستخدمة في اختبار بيزا  -

(PISA.) 
الثقافة الرياضية لدى الطالبات بصفة دورية، مع اتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج  تقويم مستوى -

 التقويم.

 المراجع
. عمان: مناهج تدريس الرياضيات للصفوف األولى(. 2007أبو زينة، فريد، وعبابنة، عبدهللا. )

 دار المسيرة.

. فلسطين: نىثقافة الرياضيات، نحو رياضيات ذات مع(. 2007جابر، ليانا، وكشك، وائل. )
 مركز القطان للبحث والتطوير التربوي.

(. أثر برنامج تدريبي في مادة الرياضيات على تحسن 2014خضر، عادل، ودسوقي، شيرين. )
مجلة كلية التربية . PIZAمستوى أداء الطلبة في األسئلة التدريبية لالختبارات الدولية بيزا 

 .89–62(. يناير. مصر، 15. ع)ببور سعيد

دليل المشارك، المرحلة المتوسطة من برنامج تطوير للخدمات التعليمية. )د. ت(. شركة 
. حقيبة تدريبية من إعداد شركة تطوير التطوير المهني لمعلمي الرياضيات )تمكين(

للخدمات التعليمية، بالتعاون مع وزارة التعليم ومشروع الملك عبدهللا بن عبدالعزيز لتطوير 
 التعليم العام.

(. 2016ني، صالح، والشمراني، سعيد، والبرصان، إسماعيل، والدرواني، بكيل. )الشمرا
إضاءات حول نتائج دول الخليج في دراسة التوجهات الدولية في العلوم والرياضيات 

TIMSS 2015مركز التميز البحثي لتطوير تعليم العلوم والرياضيات، ، تقرير مختصر .
 جامعة الملك سعود.

في تنمية مكونات  PISA(. فاعلية نموذج تدريس قائم على أنشطة 2017عبيدة، ناصر. )
دراسات في المناهج البراعة الرياضية والثقة الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي. 

 .70-16(، 219، ع)مصر -وطرق التدريس

 (. واقع تضمين المهارات الحياتية في مقررات الرياضيات المطورة2015الغامدي، إبراهيم. )
، مصر -مجلة كلية التربية، جامعة األزهربالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية. 

 .766-711، 2، ج164ع
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(. تقييم استخدام معلمي الرياضيات بالمرحلة المتوسطة لمهارات حل 2016الغانم، ماهر. )
مجلة (. MeGraw-Hillهل -المشكالت في تدريس سلسلة الرياضيات المطورة )ماجرو

، 17، عكلية البنات لآلداب والعلوم والتربية -لبحث العلمي في التربية: جامعة عين شمسا
 .169-147، 3ج

(. مستوى الثقافة الرياضياتية لدى الطالب معلمي الرياضيات 2016مرسال، إكرامي. )
مصر،  -مجلة تربويات الرياضياتببرنامج الدبلوم العام بكلية التربية: دراسة تحليلية. 

19(4) ،25-61. 

 . عمان: دار المسيرة.2. طمناهج البحث في التربية وعلم النفس(. 2002ملحم، سامي محمد. )

(. مهارات واستراتيجيات القراءة المعينة على فهم المسائل 2003النصار، صالح عبدالعزيز. )
العلوم التربوية والدراسات  -مجلة جامعة الملك سعوداللفظية في مادة الرياضيات. 

 .544-521(، 2)15المية: جامعة الملك سعود، اإلس

لدولة اإلمارات   PISA 2018البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (. 2018وزارة التربية والتعليم. )
 . اإلمارات العربية المتحدة، وزارة التربية والتعليم.العربية المتحدة، حقيبة تدريبية

مجموعة من التعاميم (. 2017لتعليم. )وزارة التعليم، اإلدارة العامة للتقويم وجودة ا
، من الرابط: 23/2/2018، المملكة العربية السعودية، تم استخراجها بتاريخ واإلصدارات

http://cutt.us/aSAkr 
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( على زايدة مستوى  google Formsفاعلية الواجبات املنزلية اإللكرتونية ابستخدام َناذج قوقل ) 
 التحصيل املعريف وبقاء أثر التعلُّم لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي يف مادة الرايضيات

 عبدالرمحن البديوي بن أ.عبدهللا
 تعليم الشرقية
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 google ) ج قوقلفاعلية الواجبات المنزلية اإللكترونية باستخدام نماذ
Forms )  على  زيادة مستوى التحصيل المعرفي وبقاء أثر التعلُّم لدى تالميذ

 الصف الخامس البتدائي في مادة الرياضيات

 عبدالرحمن البديويبن عبدهللا  أ.

 تعليم الشرقية

 صالمستخلَّ 

ف على فاعلية الواجبات المنزلية اإللكترونية       باستخدام نماذج قوقل هدفت الدراسة إلى التعرُّ
(google Forms ) على زيادة مستوى التحصيل المعرفي وبقاء أثر التعلُّم لدى تالميذ

الصف الخامس االبتدائي في مادة الرياضيات. واستخدم الباحث في الدراسة المنهج شبه 
اوود التجريبي. واختيرت العينة القصدية ِمن تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مدرسة )أبي د

( تلميذاً، تم 78االبتدائية( في المنطقة الشرقية التابعة لمكتب غرب الدمام، والبالغ عدد أفرادها )
( تلميذاً، ومجموعة ضابطة 38توزيعهم على مجموعتين: مجموعة تجريبية وعدد أفرادها )

 ( تلميذاً. وتمثَّلت أداة الدراسة في اختبار تحصيلي.40وعدد أفرادها )

( فأقل بين 0.05نتائُج الدراسة عن وجود فرٍق ذي داللة إحصائية عند مستوى )وأسفرت      
متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي لصالح 
ٍ للواجبات المنزلية اإللكترونية على زيادة  المجموعة التجريبية؛ وهذا يدل على وجود أثٍر إيجابي 

ً وجود فرٍق ذي داللٍة إحصائية مستوى التحصيل ال معرفي, كما أوضحت نتائُج الدراسة أيضا
( فأقل بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار بقاء 0.05عند مستوى )

ٍ للواجبات المنزلية  أثر التعلُّم لصالح المجموعة التجريبية، وهذا يدلُّ على وجود أثٍر إيجابي 
فقد أوصْت الدراسة بعٍدد ِمن التوصيات ِمن أهمها: إنَّ  ،اء أثِر التعلُّم. وعليهاإللكترونية في بق

على مخططي المنهج وصانعي القرار االتجاه نحو األساليب الحديثة في التعليم من خالل إيجاد 
َل على   المعلمين أداءمنصٍة بنكية مِن األسئلة، بشرط أْن تكون محكمة ِمن قبل الخبراء؛ لتسه ِ

 هم في اختيار ومتابعة الواجبات المنزلية، وتخدم الميدان التربوي.مهمت

 

بقاء  ،التحصيل المعرفي ،الواجبات المنزلية، الواجبات المنزلية اإللكترونية :الكلمات المفتاحية
 أثر التعلُّم.
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The Effectiveness of Electronic Homework using Google Forms to 
increase the level of cognitive achievement and the impact survival of 

learning among students in the fifth grade primary school in 
mathematics. 

Abdullah Abdulrahman AlBadawi- Education of Eastern 

 

Abstract: The study aimed to identify the effectiveness of electronic 

homework using Google Forms to increase the level of cognitive achievement 
and the survival of the impact of learning among students in the fifth grade, 
primary school in mathematics. The researcher used the semi-experimental 
method. The intentional sample taken from Abu Daoud Primary School in the 
Eastern Region of the West Dammam Office about (78) students. The sample 
was divided into two groups: (38) experimental groups and (40) control group. 
The study tool was in the collection test. 

     The results of the study showed that there is a statistically significant 
difference at (0.05) and lower between the mean scores of the experimental 
group and the control group in the achievement test in favor of the 
experimental group, which indicates a positive effect of electronic homework 
on increasing the level of cognitive achievement. The results of the study also 
showed that there is a statistically significant difference at (0.05) and lower 
between the average of the experimental group and the control in the test of 
survival learning effect in favor of the experimental group, indicating that there 
is a positive effect of electronic homework on the survival of the learning 
effect. The study recommendations that, the most important of which is that 
curriculum planners and decision-makers should move towards modern 
methods of education by creating a platform that is considered a question 
bank. These questions are made by the experts to facilitate their task in 
selecting and following the homework and Educational level. 

Key words: Homework, electronic homework. Cognitive Achievement. 
learning impact effect.  
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مة  المقّدِ

ٍ متسارعٍ في الما يعيشه الناس في ظل ِ       ٍ وتطوٍر معرفي  ظهر لنا  ؛عقود األخيرةِمن تقدٍُّم علمي 
بالمرونة والحيوية؛ الندماج التقنية في اتَّسمت هذه المرحلة  ،تقنيةللما  يُعرف بالعصِر الذهبي 

مه ِمن خدماٍت وتبسيط للمهام وللمسؤوليات في جميع المستويات  ِ تفاصيل حياتنا، لما تقد ِ أدق 
والتربوية، وعليه فمن الضروري جدا إيجاد نقطة تقارب  والثقافية، واالقتصادية، ،االجتماعية

 على أهم التحديات التي تواجهها المنظومة التعليمية.بين التقنيات الحديثة وبين التعليم؛ للتغلُّب 

أبرز تلك التحديات المتعلقة في المنظومة التعليمية والتي ماتزال محلَّ جدال )الواجبات  وِمن     
د على  المنزلية(، حتى أنَّه قد ظهر لدينا مدرستان: المدرسة المؤيدة: وهي المدرسة التي تؤك ِ

اعتبارها أحَد أهم ِ المكونات الرئيسة في العملية التعليمية، والمدرسة أهمية الواجبات المنزلية ب
المعارضة: وهي المدرسة التي تنادي بأنَّ الواجبات المدرسية ماهي إال إرهاق للتلميذ. ومع 
دون على أهمية وضرورة تكليف الطلبة  النزاع القائم بين المدرستين فإنَّ معظم التربويين يؤك ِ

ات؛ بل وينظرون إليها على أنَّها "عنصًرا أساسيًا في تعلُّم الطلبة وليس عنصًرا بالمهام والواجب
 (.Hofferth,1998 :11ثانويًا" )

وقد أصبحت الواجبات المنزلية في المادة جزًءا ال يتجزأ ِمن عملية التعلُّم؛ بل إنَّها تلعب      
أو  والتعميمات، العامة،بعض المبادئ دوًرا مهًما في تشجيع التالميذ على التفكير والتوصُّل إلى 

وربما تساهم في إتاحة الفرص للتالميذ على التفكير  واألفكار،اكتشاف العالقات بين األشياء 
االبتكاري، سواًء على مستوى التركيب في الجانب العقلي أو على مستوى اإلبداع في الجانب 

 (.2001م التالميذ بقضيٍة ما )رحال،المهاري، وربما يكون الهدف منها وجدانيًا كإثارة اهتما

ز مراجعة الدروس التي       وتعدُّ الواجبات المنزلية إحدى اإلستراتيجيات التي ِمن شأنها أْن تعز ِ
ن ِمن المستوى  وتنمي لدى التلميذ مهارة  التعليمي،تمَّ تعلُّمها داخل الصف الدراسي، وتحس ِ

ً في بناء عالقاٍت إيجابية بين والقدرة على تنظيم الوقت،  الذاتي،التنظيم  كما تساعد أيضا
 (.2008المعلمين وأولياء األمور )الحسيني، 

مات حتى تحقَق أهدافها التي ُوِضعت من       ويجُب أْن تتَِّسَم الواجبات المنزلية بعٍدد ِمن الس ِ
حة، وأْن وهي على النحو اآلتي: أْن يكون الواجب المنزلي مخطًطا له، وذا أهداٍف واض أجلها،

ًعا للصف الواحد مراعاةً للحاجاِت الفردية المختلفة للتالميذ، وأْن يتَّسَم   بالوضوح،يكون منوَّ
ج به ِمن السهل إلى الصعب، وِمن  الغموض،ويبتعد عن  ويثير اهتمام التالميذ، وأْن يُتَدرَّ

التلميذ  المحسوس إلى المجرد بحسب خصائص النمو لدى التالميذ، وأال يكون مفروضا على
 (.2007بوصفه عقابًا له )الزعبي، 

ومما سبق يتَّضح أنَّ نقطة التقارب تكمن في إيجاد عالقٍة بين الواجبات المنزلية وبين      
التقنية، وهذه النقطة   هي الواجبات المنزلية اإللكترونية؛ إذ تعدُّ ِمن االتجاهات الحديثة في 

ِمن استخدام الواجبات المنزلية اإللكترونية يتطلَّب ِمن المعلم  التعليم. وحتى تُحقَّق الفائدة المرجوة
اإللمام الجيد بهذه المبادئ التي يمكن ِمن خاللها تصميم الواجبات المنزلية اإللكترونية، والتي 

( وهي على النحو اآلتي: تحليل خصائص Siemens,2009أشار إليها جورج سمينز )
بتوفير أدواٍت للمتعلمين؛ للوصول إلى المعرفة بأنفسهم ِمن المتعلمين، تحليل المحتوى وتنظيمه 

خالل البحث في قواعد المعلومات، وصياغة األهداف التعليمية، والتفاعل في الموقف التعليمي 
بين المعل ِم والتالميذ, واستخدام مداخَل مختلفة ِمن إستراتيجيات التعلُّم؛ لتوظيف المهارات 

ت التعلُّم، واستخدام أساليَب متعددة ِمن التقويم، وتنوع أساليب الشخصية للمتعلمين في نشاطا
 التعزيز.

كما يتطلَّب ِمن المعلم اإلعداد المسبق لما سيكل ِف به تالميذه بناًء على خبراته السابقة      
ومعرفته بمواطن الصعوبة فيه، ومواطن زيادة البحث واالستقصاء لعناصر  الدرس،بموضوع 
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بها ضرورة االستطراد فيها بما ال يسمح به وقت الدرس، وذلك حسب طبيعة الدرس التي يرى 
 (.2008المرحلة والمادة )الشرع وعابد، 

ولمادة الرياضيات أهميةٌ بالغة يتَّفق عليها التربويون، فهي تساعد على تنمية مهارات      
ا فهي مادة ال تعتمد فقط على التفكير اإلبداعي, والتفكير الناقد, وحل ِ المشكالت لدى التلميذ، ولهذ

التلقين والحفظ؛ بل تتجه نحو سبر أغوار العقل عن طريق حل ِ مسائل ومشكالت ِمن واقع 
( على أنَّ أهداف الرياضيات في العقود األخيرة قد تغيَّرت 2015الحياة؛ إذ يؤكد الساليطة )

دافها اشتملت على إكساب وأصبح التركيز على تطبيقاتها واستخداماتها الوظيفية، حتى إنَّ أه
الطلبة األسلوب العلمي في التفكير، والقدرة على حل ِ المشكالت، واتخاذ القرار، وإدراك الطلبة 

 وإلمامهم بالتطبيقات الحياتية للرياضيات.

إنَّ أكثر ما يقلق التربويون هو تدني مستوى التحصيل المعرفي في مادة الرياضيات؛ حيث      
مشكالت التربوية التي تواجه المدرسة والمجتمع لما لها ِمن آثاٍر على التلميذ يعد  ِمن أهم ِ ال

والمدرسة والمجتمع؛ لذلك عمَد الباحثون إلى دراسة أسباب تدني مستوى التحصيل في 
عدم استخدام المعلمين ألساليب مشوقة  Cross, 2009)الرياضيات؛ حيث ذكر كروس )
( Corad and Smith, 2007ت كوراد وسميث أيًضا )وجذابة في تدريس الرياضيات, وأكَّد

على أنَّ ِمن أهم أسباب تدني مستوى التحصيل في الرياضيات هو عدم استخدام األساليب 
 الحديثة والمتطورة في عملية التعليم.

م مجموعةً ِمن الخدمات التعليمية نجُد أنَّ أفضلها هو  وبالنظر      إلى عدٍد من المواقع التي تقد ِ
(؛ ألنَّه ِمن المواقع الشهيرة التي تعمل على نظام إدارة Black Boardام بالك بورد )نظ

وهو نظاٌم ُمستخدم في بعض الجامعات السعودية. ولكن يبقى السؤال اآلتي: هل بإمكان  التعلُّم،
ٍ أْن يستخدمه؟ بالتأكيد  ِ معلٍم تربوي  ات والبدَّ للمؤسس ،ال؛ ألنَّ هذه الخدمة غير مجانيةأي 

م الخدمات نفسها؟ نعم,  التعليمية االشتراك بها. وبذلك يأتي السؤال اآلخر: هل هناك بدائل تقد ِ
(, وأفضلها بالنسبة Acadoxوأكادوكس) Edmodo)هناك مواقع متعددة, مثل: إدمودو)

(؛ ألسباٍب عدة, منها: سهولة االستخدام, ودعمه للغة Google Driveللباحث قوقل داريف)
احتوائه على مجموعٍة ِمن األدوات التي تنضوي تحت مظلة قوقل درايف السحابية, العربية, و

( إلدارة التعلُّم, وقوقل برزنتيشن Google Classroomوِمن بينها: قوقل كالس روم )
(Google Presentation(؛ لعمل العروض التقديمية، وقوقل كييب)Google Keep ؛)

ن مستخدميها ِمن Google Fromsوقل)إلنشاء القوائم والمالحظات، ونماذج ق ( التي تمك ِ
 إجراء االستبانات, والواجبات المنزلية, واالختبارات القصيرة أو التجريبية.

( هو أنَّه أداةٌ سهلةُ االستخدام, وأَّنه يدعم Google Formsوإنَّ أهمَّ ما يميز نماذج قوقل )     
ن المعلم ِمن تصميم الواج بات المنزلية عليه, باإلضافة إلى أنَّه يدعم الصور اللغة العربية, ويمك ِ

والفيديوهات التعليمية؛ ليظهر الواجب ظهوًرا مشوقًا وجاذبًا للتالميذ، إضافة إلى ذلك يمكن 
تضمين التغذية الراجعة للتلميذ في حال كانت إجابته غير صحيحة، كما أنَّه يمكن للتلميذ بعد 

باته, ومعرفة الدرجة الُمستحقَّة ِمن إنجازه؛ وذلك الحتوائه إرسال الواجب التأكُّد ِمن صحة إجا
على المصحح الذاتي, كما يمكن أْن توف ِر هذه الخاصية للمعلم الوقت والجهد في التصحيح,  
ًدا  ف على مستوى تقدُّم ابنه في حال كان المعلم مزوَّ وعالوة على ذلك يستطيع وليُّ األمر التعرُّ

 ببريده الخاص.

ً فإنَّ االهتمام بالواج ؛ا سبقومم       التقنيةودمج التقنيات و ،بات المنزلية باَت أمراً ضروريا
 وريًا لتحقيق األهداف التعليمية.الحديثة فيه ليس ترفاً؛ بل ضر

 

 



 

  396 

 

 مشكلة الدراسة

ووقوفه على التحديات التي تواجه  ،الباحث معلما في الميدان التربويِمن خالل عمل       
ٍن ِمن مكونات العملية التعليمية وهي الواجبات المنزلية؛ حيث المعل ِم والت ِ ي تقع على أهم ِ مكو 

وتدوين المالحظات الالزمة في  وتقييمها، ومتابعتها،إنَّها تتطلب ِمن المعلم جهداً في تصحيحها 
 ظل ِ تزايد عدد التالميذ في الصف الدراسي، الحظ أنَّ الطريقة التقليدية في تطبيق الواجبات

 المنزلية تأخذُ ِمن وقت المعلم وجهده.

نات عملية التعلُّم والتعليمونظراً إلى الحاجة الماسة للتجديد واالبتكار في م       ِ فإنَّه يجب  ،كو 
ل على المعلم أداء مهمته، وتجعل ِمن  الوسائل التعليميةاستخدام  الحديثة التي ِمن شأنها أْن تسه ِ

ً دين ً بين عناصره األساسية المتمثلة في المعلم العملية التعليمية نظاما ً حيوياً؛ بل وتفاعليا اميكيا
 وتسهم في رفع مستوى اإلنجاز ونتائج التعلُّم. والتلميذ،

ولتحقيق أهداف التعلُّم في تدريس مادة الرياضيات في الصف الخامس االبتدائي، وكسر      
جبات التقليدية، واالستجابة لعدٍد ِمن توصيات الجمود في العملية التعليمية؛ فإنَّه يجب تجنُّب الوا

وهذا ما أوصت به دراسة كل ٍ  الجانب،وإجراء المزيد من األبحاث في هذا  الدراسات،بعض 
(. وفي هذا 2011ودراسة الحبيب ) (،2012ودراسة الحميدان ) (،2016ِمن: عبدو وإبراهيم )

 التالميذ بالواجبات المنزلية.( بضرورة تكليف 2014السياق أوصت أيضا دراسة الشدوخ )

وبالرجوع إلى األدبيات السابقة نجد أنَّ هناك ندرةً في األبحاث المتعلقة بالواجبات المنزلية      
لذا جاءت فكرة تصميم وبناء الواجبات المنزلية اإللكترونية  ؛-على حد علم الباحث-اإللكترونية

باره أداةً تساعد التلميذ على إعادة باعت (Google Fromsعن طريق برنامج نماذج قوقل )
م له التغذية الراجعةالتعلُّ   .م وتقد ِ

 أسئلة الدراسة

ما فاعلية الواجبات اإللكترونية باستخدام برنامج إلجابة عن السؤال الرئيس: ا تحاول الدراسة   
ى وبقاء أثر التعلُّم عل المعرفي،زيادة مستوى التحصيل  ( علىGoogle Forms)قوقل نماذج 

 تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة الرياضيات؟

 هما:، ن السؤال الرئيس للدراسة سؤاالنينبثق مِ و

( Google Formsما أثر استخدام الواجب المنزلي اإللكتروني باستخدام نماذج قوقل ) .1
 على زيادة مستوى التحصيل المعرفي لدى تالميذ الصف الخامس في الرياضيات؟

( Google Formsالواجب المنزلي اإللكتروني باستخدام نماذج قوقل )ما أثر استخدام  .2
 في بقاء أثر التعلُّم لدى تالميذ الصف الخامس في الرياضيات؟

 فرضيات الدراسة

 حدَّد الباحث في الدراسة عدًدا ِمن الفرضيات على النحو اآلتي:     

ي درجات التالميذ في ( بين متوسط0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .1
 المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي.

( بين متوسطي درجات التالميذ في 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .2
 المجموعتين التجريبية والضابطة في بقاء أثر التعلُّم.
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 أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة الحالية إلى:     

ف ع .1  Googleلى فاعلية الواجبات المنزلية اإللكترونية باستخدام نماذج قوقل )التعرُّ
Forms في زيادة مستوى التحصيل لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة )

 الرياضيات.
ف على فاعلية الواجبات المنزلية اإللكترونية باستخدام نماذج  .2  Googleقوقل )التعرُّ

Forms)  لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة الرياضيات.في بقاء أثر التعلُّم 

 أهمية الدراسة

 تكمن أهمية الدراسة فيما هو آٍت:    

وإثراء الميدان التربوي  المعلمين،يمكن أْن تسهم هذه الدراسة في تعزيز الثقافة الرقمية لدى  .1
 عموًما بأهمية استخدام الواجبات المنزلية اإللكترونية في التعليم.

كن أن تثري الميدان التربوي كذلك باإلجراءات التي يمكن من خاللها االستفادة ِمن يم .2
ُمها المنصات  والعمل على دمجها في العملية التعليمية؛  اإللكترونية،اإلمكانات التي تقد ِ

 وتحقيق نتائج أفضل. التعلُّم،لتجويد عملية 
توفير منصاٍت إلكترونية تحتوي يمكن أْن تساعد صانعي القرار والمخططين التربويين على  .3

ويمكن للمعلم  الخبراء،على بنوٍك لألسئلة في مادة الرياضيات؛ بحيث تكون محكمة ِمن قبل 
 االستفادة منها في الواجبات المنزلية واالختبارات التحصيلية التجريبية.

 حدود الدراسة

 :اآلتيةتم تطبيق الدراسة الحالية ضمن الحدود      

( تلميذاً ِمن تالميذ مدرسة )أبي داوود 78اقتصرت عينةُ الدراسة على ) ية:الحدود المكان
 والتابعة لمكتب غرب الدمام. الشرقية،االبتدائية( بالمنطقة 

أجريت هذه الدراسة على وحدة اإلحصاء واالحتمال في الفصل الدراسي  الحدود الموضوعية:
ر الرياضيات للصف الخامس االبتدائي.  الثاني لمقرَّ

-1439تمَّ تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني ِمن العام الدراسي ) لحدود الزمانية:ا
 م( واستغرق تطبيق الدراسة خمسة أسابيع.2018-2017الموافق لعام ) هـ(،1440

 مصطلحات الدراسة

 الواجبات المنزلية:

ف شحاتة والنجار )      و أنشطة يكل ِف بها ( الواجبات المنزلية بأنها:" أي مهمات أ2003عرَّ
المعلمون تالميذهم بها؛ بحيث يتم إنجازها في المنزل في غير ساعات الدوام الرسمي المدرسي، 
س لهم من موضوعات في المادة/ المقرر الدراسي، وتشمل جملةً ِمن  وتكون ذات عالقة بما يُدرَّ

فها كوبر  ام التي يعينها المعلم بأنها: "مجموعة المه (Cooper.et al 2001)المهام", وقد عرَّ
 لطلبته؛ إلنجازها خارج وقت المدرسة بغض ِ النظر عن مكان تنفيذها".

ويعرفها الباحث إجرائيا بأنَّها:" مجموعةٌ ِمن المهام والتكليفات التي يُِعدَّها المعلم لطلبته ِمن      
 المقرر الدراسي؛ بغرض إنجازها خارج وقت المدرسة الرسمي".
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 زلية اإللكترونية:الواجبات المن

ً بأنَّها:" مجموعةٌ ِمن المهام والتكليفات التي يصممها المعلم        ويعرفها الباحث إجرائيا
وتوضع للتلميذ في مذكرة  ،(Google Forms)إلكترونياً لطلبته باستخدام برنامج نماذج قوقل 

ام المدرسي الواجبات على شكل رابط يتم الدخول إليه؛ بغرض إنجازها خارج وقت الدو
 الرسمي".

 التحصيل المعرفي:

التحصيل المعرفي بأنه:" مجموعةٌ ِمن المعارف  (89, 2003عرف شحاتة والنجار )     
والتي عادةً ما تدلُّ عليها  الدراسية،والتي تم تطويرها خالل المواد  عليها،والمهارات المتحصل 

االثنان معا", وعرفها فتح هللا درجات االختبار، أو الدرجات التي يخصصها المعلمون أو 
لها الفرد نتيجة التدريس، والمرور  (240,  2000) بأنَّها:" مقداُر المعرفة أو المهارة التي تحصَّ

 وتُستخدم غالبا لتشير إلى التحصيل المعرفي أو التعليم". سابقة،بخبرات 

فُها الباحث إجرائيا بأنَّها:" الدرجة التي يحصل عليها ال      تلميذ في اختباٍر تحصيلي ِمن ويعر ِ
 إعداد الباحث؛ لقياس مستوى المعارف والمهارات المكتسبة بعد نهايِة الوحدة الدراسية مباشرة".

 بقاء األثر:

وبقاء األثر هي "ناتج ما تبقَّى في الذاكرة ِمن التعليم، ويُقاس بالدرجة التي يحصل عليها     
ر عليه مرةً ثانية، والذي سبق تطبيقه بعد االنتهاء ِمن المنهج المتعل ِم في المادة عند تطبيق االختبا

( بأنَّه:" قُدرة المتعلم على تذكُّر 2002وعرفه طلبة ) (،10، 2003مباشرةً" )اللقاني والجمل، 
وتقاس إجرائيًا بتطبيق االختبار التحصيلي مرة ثانية  دراستها،المعلومات والمفاهيم التي سبَق 

 ية تصُل إلى أسبوعين فأكثر".بعد مرور فترةٍ زمن

فه الباحث إجرائيا بأنَّه:" الدرجة التي يحصُل عليها التلميذ في االختبار التحصيلي نفِسِه      ويعر ِ
الُمعَد من قِبل الباحث؛ لقياس مستوى االحتفاظ بالمعارف والمهارات المكتسبة بعد نهاية الوحدة 

 ".الدراسية بفارق أسبوعين

  :الدراسات السابقة

( إلى استقصاء أثِر الواجبات المنزلية اإلثرائية على 2016هدفت دراسة عبدو إبراهيم )     
نت  تحصيل طلبة الصف الثاني األساسي في مدراس وكالة الغوث الدولية في األردن؛ حيث تكوَّ

( تلميذاً وتلميذةً تم توزيعهم على مجموعتين: ضابطة وتجريبية. 148عينة الدراسة ِمن )
ٍ بَعدي لكل ِ وحدةٍ مكونة ِمن )ولتح فقرات( ِمن  6قيق أهداف الدراسة تمَّ استخدام اختباٍر تحصيلي 

األسئلة المقالية. وأظهرت النتائج: وجود أثٍر ذي داللة إحصائية لنوع الواجب المنزلي اإلثرائي 
في  في تحصيل الطلبة في الرياضيات. وأوصت الدراسة بتبني استخدام الواجبات اإلثرائية

وإجراء دراساٍت مشابهة على محتويات رياضية أخرى على مراحل  الرياضيات،تدريس 
 عمرية مختلفة.

( إلى تحليل وتقويم الواجبات المنزلية واألنشطة 2014بينما سعدت دراسة الشدوخ )     
الالصفية التي يُكلَّف بها طلبة الصف السادس األساسي في مادة الرياضيات وفق مستويات 

ووفق مستويات بلوم المعرفية ِمن الدرجة الثانية: )معرفة، فهم،  الرياضية،ر المعرفة عناص
نت عينة الدراسة ِمن دفاتر وكراسات ) االستيعاب(،تطبيق، ما فوق   تلميذاً،( 138وتكوَّ

واستخدم الباحث بطاقتي تحليل. وأظهرت نتائج الدراسة: أنَّ الواجبات المنزلية واألنشطة 
ي يَُكلَّف بها طلبةُ عينة الدراسة تنحصُر فقط في أسئلة وتدريبات المقرر الدراسي، الالصفية الت

وأنَّ معظم هذه الواجبات واألنشطة جاءت ضمن أسئلة المهارات والتعميمات بنسبٍة بلغت 
وبلغت نسبة تدني الواجبات المنزلية التي تهتمُّ بالمسائل العملية الحياتية  (،77.77%)
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هرت نتائج التحليل أنَّ الواجبات المنزلية جاءت ضمن المستويات الدنيا ِمن كما أظ (،7.40%)
 (.%86.89األهداف المعرفية في تصنيف بلوم المعرفي بنسبة )

( أشارت إلى التعُّرف على مشكالت الواجبات المنزلية التي تواجه 2013أما دراسة البتال )     
العاديين ِمن خالل استقصاء آراء أولياء أمورهم التالميذ ِمن ذوي صعوبات التعلُّم وأقرانهم 

حول مدى حدوث هذه المشكالت. واستخدم الباحث قائمة فحِص مشكالت الواجبات المنزلية بعد 
وقد تم اختيار العينة ِمن جميع المدراس االبتدائية الُملحق بها برامج صعوبات التعلم  ترجمتها،

مشكالت الواجب المنزلي لدى تالميذ ذوي  بمدينة الرياض. وأسفرت نتائج الدراسة: أنَّ 
وأقل ِمن  وكثيرا، أحيانا،صعوبات التعلم والتالميذ العاديين تراوحت في حدوثها ما بين )

أحيانا(، وأنَّ مشكالت الواجب المنزلي لدى تالميذ ذوي صعوبات التعلم أكبر منها لدى التالميذ 
التي تضمنتها األداة. كما يوجد اختالف ذو ( لجميع العبارات %1العاديين بمستوى أقل ِمن )

 داللة إحصائية في حدوث مشكالت الواجب المنزلي وفقاً لمتغيرات ولي األمر والتلميذ.

( إلى قياس أثر استخدام الواجبات اإللكترونية 2012في حين اتجهت دراسة الحميدان )     
ومن ثم تحديد أبرز  الواجبات،على تحصيل تالميذ المرحلة المتوسطة، ومستوى تأديتهم لتلك 

اإليجابيات والسلبيات الستخدام الواجبات المنزلية اإللكترونية ِمن وجهة نظر التالميذ. وطب ِقت 
الدراسة في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض؛ حيث استخدم الباحث لتحقيق أهداف 

قد توصلت الدراسة إلى مجموعٍة الدراسة المنهج شبه التجريبي، والمنهج الوصفي )المسحي(، و
من النتائج مفادها: أنَّ الستخدام الواجبات اإللكترونية أثراً إيجابياً في زيادة تحصيل التالميذ في 
مادة التاريخ، كما كان مستوى أداء تالميذ المجموعة التجريبية ألداء الواجبات أفضل ِمن 

 المجموعة الضابطة.

ف 2011بينما هدفت دراسة حبيب )      استخدام الواجبات  على فاعلية( التي سعت إلى التعرُّ
وعالقتهما باالتجاه نحو  التقليدية،المنزلية عن طريق اإلنترنت مقارنة بالواجبات المنزلية 

الرياضيات والتحصيل في طرائق تدريسها. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث أداتين: 
وتمثلت األداة الثانية: في اختبار  الرياضيات،نحو تمثلت األولى: بمقياس أيكن؛ لالتجاه 

( تلميذةً ِمن تالميذ الصف الثاني تخصص 62التحصيل. وُطب ِقت الدراسة على عينٍة مكونة ِمن )
رياضيات، كلية التربية بعبري في سلطنة عمان.  وأسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فرق 

ذ المجموعتين التجريبية األولى والتجريبية الثانية ذي داللة إحصائية بين متوسطي إجابات تالمي
والتي أعطيت الواجبات المنزلية التقليدية في االتجاه نحو الرياضيات, وهذا يدل على عدم 
أفضلية أي الطريقتين في إعطاء الواجبات المنزلية في زيادة االتجاه نحو الرياضيات, وعدم 

بات تالميذ المجموعتين التجريبية األولى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي إجا
ٍ ِمن الطريقتين في إعطاء  والتجريبية الثانية في التحصيل, وهذا يدل على عدم أفضلية أي 

 الواجبات المنزلية في تقدم مستوى التحصيل لدى التالميذ.

 الدراسات األجنبية:

ضرورة تدريب المعلمين إلى  (Baltaglu, at all, 2017)أشارت دراسة بالتقلو وآخرين      
والتأكد ِمن وجهة نظرهم حول هذا  إعطاءهم،فيما يتعلَّق بالواجبات المنزلية، وما يجب 

نت عينة الدراسة ِمن ) -2015( معلًما حديث التخرج في العام الدراسي 56الموضوع. وتكوَّ
وأسفرت نتائج  م وممارًسا لعملية التدريس، وتمثلت أداة الدراسة في االستبانة المفتوحة.2014

الدراسة: أنَّ المعلمين كانوا يرون أْن الواجبات المنزلية ضروريةٌ للتالميذ؛ للتكرار وتعزيز 
ومع ذلك فقد أشاروا أيضاً إلى أنَّ  المسؤولية،المعارف لديهم؛ حيث تمكنهم ِمن الشعور بروح 

هم عن المدرسة؛ بل كثرة الواجبات المنزلية تحبط التالميذ، وتجعلهم يشعرون بالفشل، وتبعد
 وتقلل ِمن تقديرهم لذواتهم.
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 Trussell and)وفي جامعة كارولينا الشمالية األمريكية أجرى تروسل وديتز      
Dietz,2003)  دراسة لقياس أثر إعطاء عالمات في الواجبات المنزلية على تحصيل الطلبة في

نت عينة الدر ( تلميذاً تم تقسيمهم 48اسة ِمن )مساق الرياضيات التحضيرية في الجامعة. وتكوَّ
( تلميذاً في كل شعبة، وقام الباحث بإعطاء عالمات على الواجبات المنزلية 24شعبتين ِمن )

للشعبة األولى، بينما قام الباحث باالطالع على الواجبات المنزلية للشعبة الثانية دون إعطاء 
وقد أسفرت نتائج  الدراسي،ل عالمات. واستخدم الباحث اختبارا تحصيليا في نهاية الفص

 الدراسة عن: عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين شعبتي الدراسة.

ف على أثر  (Sohmitz and Perels,2011)وسعت دراسة شميت وبيريلس       إلى التعرُّ
نت عينة الدراسة ِمن الرياضيات،الواجبات المنزلية في دعم التعلم الذاتي للطلبة في مادة   وتكوَّ

نة ِمن 195) ( تلميذاً ِمن الصف الثامن في ألمانيا، تمَّ تقسيمهم مجموعتين: مجموعة تجريبية مكوَّ
نة ِمن ) تلميذا،( 95) ( تلميٍذ، وتمثلت أداة الدراسة باالختبار 100ومجموعة ضابطة مكوَّ

ر التحصيلي، واستخدم الباحثان المنهج شبه التجريبي، وأسفرت نتائج الدراسة عن: وجود أث
 إيجابي للواجبات المنزلية في التعلُّم الذاتي.

( فقد (Cooper,Jackson,Barbara,James,2001أما دراسة كوبر وآخرين      
اتجهت إلى معرفة أثر الواجبات المنزلية في األداء الصفي لطلبة المرحلة األساسية، وعالقة 

حوها، وتكونت عينة الدراسة ِمن اتجاهات الوالدين نحو الواجبات المنزلية باتجاهات أبنائهم ن
( وليَّ أمر. وتمثلت األداة في االستبانات لكل ٍ ِمن المعلمين 428و) تلميذاً،( 428و) معلماً،( 82)

والتالميذ وأولياء األمور. وأشارت النتائج: إلى عدم وجود ارتباط بين اتجاهات الطلبة نحو 
ت الوالدين نحو واجبات المنزلية تؤثر في الواجبات المنزلية وعالقتهم الصفية، وأنَّ اتجاها

 اتجاهات أبنائهم نحوها.

ف  (Utsumi, et 2000)وبالنظر إلى دراسة أوتسمي وآخرين       نجد أنَّها هدفت إلى التعرُّ
وتمثلت  ،األساسيعلى ماهية العوامل وآراء الطلبة واتجاهاتهم نحو مادة الرياضيات في التعليم 

وبلغت عينة دور المدرسة.  المنزلية،أداء الواجبات  العمر، ف،الص الجنس،العوامل في: 
( تلميٍذ ِمن تالميذ الصفين الثالث والرابع األساسي في نظام المدرسة الخاصة في 209الدراسة )

وأسفرت  اتجاهات،كل ٍ من البرازيل، ساو باولو، كاليفورنيا. وتمثلت أداة الدراسة في مقياس 
روق ذات داللة إحصائية في اتجاهات تالميذ المجموعتين نتائج الدراسة عن: وجود ف

ويعزى ذلك الفرق لصالح اإلناث، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات  التجريبيتين،
تالمذة المجموعة التجريبية التي تعطى واجبات منزلية والمجموعة الضابطة التي لم تعَط أيَّ 

 بية.واجباٍت منزلية لصالح المجموعة التجري

راسات السَّابقة:  التَّعليق على الّدِ

بعد مراجعة األدبيات السابقة نجد أنَّ الواجبات المنزلية حظيت باهتماٍم لدى الباحثين      
تنوعت أهداف البحوث  وعليه، التعليم،باعتبارها أحَد المكونات الضرورية في عملية 

جاء للكشف عن االتجاهات واستقصاء ومنها ما  التحصيل،والمقاالت: فمنها ما هدف إلى قياس 
آراء أولياء األمور. كما اختلفت عينةُ الدراسات في البحوث السابقة فاشتملت على المرحلة 

 والجامعية. والثانوية، والمتوسطة، االبتدائية،

 التحصيلية،وتعدَّدت أدواُت الدراسة فمن الدراسات ما استخدمت االستبانة واالختبارات      
وإذا نظرنا إلى الحدود المكانية نجُد أنَّ منها ما كان في  المالحظة،طبَّق بطاقات ومنها ما 

 والبرازيل، وألمانيا، الشمالية،وأمريكا  عمان،وسلطنة  واألردن، السعودية،المملكة العربية 
 . فإنَّ هذا االهتمام بالواجبات المنزلية أثَّر على المعارف المكتسبة للتالميذ ومهاراتهم وبهذا،
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 تجريبي،والمنهج الشبه  المطبقة،وتتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في المنهجية      
وهدف الدراسة الذي جاء؛ للتعرف إلى زيادة  الرياضات،وفي المقرر الدراسي المتمثل في مادة 

 التحصيل لدى التالميذ.

راسة الحالية استخدمت أداةً جديدة بينما تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنَّ الد     
م الخدمات  التعليم،وتتوافق مع التوجهات الحديثة في  بالمرونة،ِمن حيث التطبيق تتسم  وتقد ِ

والمتمثلة في استخدام قوقل درايف لعمل الواجبات المنزلية  والتلميذ،الضرورية لكل ٍ ِمن المعلم 
 اإللكترونية.

 منهجية الدراسة

 سة:منهج الدرا أولا:

ويقدوم هدذا المدنَهج علدى أسداس العالقدة السدببية  ،باحث على المنَهج شبه التَّجريبياعتمد ال
بين متغيدرين: أحددهما: المتغيدر المسدتقل المتمث ِدل فدي )اسدتخدام الواجدب اإللكتروندي(، واآلخدر: 

بتددائي المتغير التَّابع المتمث ِل في رفع مستوى التحصيل المعرفي لدى تالميدذ الصدف الخدامس اال
فددي مددادة الرياضدديات فددي وحدددة اإلحصدداء واالحتمدداالت. وقددد اسددتخدم الباحددُث التصددميَم شددبه 
دف   التَّجريبي ذي المجموعتين التجريبية والضابطة؛ حيث تمَّ اختيدار مجمدوعتين ِمدن تالميدذ الصَّ

الواجب الخامس االبتدائي، ودرس تالميذُ المجموعة التجريبية مادة الرياضيات باستخدام طريقة 
دح فدي االعتيادية، في حين درس تالميذُ المجموعة الضابطة بالطريقة اإللكتروني ، كما هو موضَّ

 الشكل اآلتي:

  

 

 

 

 

 

 

ا:   مجتمع وعينة الدراسة:ثانيا

واختيرت  ،لخامس االبتدائي في مدينة الدمامتمثَّل مجتمُع الدراسة في جميع تالميذ الصف ا     
ً مِ  ( تلميذاً ِمن تالميذ الصف الخامس االبتدائي بمدرسة )أبي داوود 78ن )عينةُ الدراسة قصديا

االبتدائية( التابعة لمكتب غرب الدمام. وقد تم توزيعهم على مجموعتين: مجموعة تجريبية 
ومجموعة ضابطة مكونة ِمن  إلكترونياً،( تلميذا ُكل ِفوا بأداء الواجبات المنزلية 38مكونة ِمن )

 فوا بأداء الواجبات بالطريقة التقليدية.( تلميذا ُكل ِ 40)

ا: متغيرات الدراسة:  ثالثا

 الواجبات المنزلية اإللكترونية. التقليدية،المتغيرات المستقلة: الواجبات المنزلية 

 بقاء أثر التعلُّم. المعرفي،المتغيرات التابعة: التحصيل 

   التدريس
 الواجب  واستخدام

 االلكرتوين

التطبيق القبلي ألداة 
االختبار  البحث )

 التحصيلي(

التطبيق البعدي ألداة 
البحث )االختبار 

 التحصيلي(
 

 واستخدام التدريس
الواجب ابلطريقة 

 التقليدية

التطبيق القبلي ألداة 
البحث )االختبار 

 صيلي(التح
 

التطبيق البعدي ألداة 
البحث )االختبار 

 التحصيلي(
 

األوىل  اجملموعة
 التجريبية 

 

الثَّانية  اجملموعة
 الضابطة 

 

 (: يوضح التصميم التجريبي١شكل)
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ا: إجراءات تطبيق الدراسة:   رابعا

ر الرياضدديات للصددف الخددامس تددم تحليددل محتددوى وحدددة اإلح - صدداء واالحتمدداالت فددي مقددرَّ
 الفصل الدراسي الثاني. االبتدائي،

تم تصميم وبناء أداة الدراسدة المتمثلدة فدي االختبدار القبلدي واالختبدار البعددي؛ إليجداد تكدافؤ  -
عدرض أداة  وتدموقياس تحصيل التالميذ، وإيجاد الفدروق بينهمدا.  المجموعتين،الفرص بين 
وتعددديل مددا يلددزم  لددألداة،لددى مجموعددة ِمددن المحكمددين؛ لقيدداس الصدددق الخددارجي الدارسددة ع

 تعديله.

 بعد ذلك تم تطبيق االختبار القبلي للمجموعتين قبل دراسة وحدة اإلحصاء واالحتمال. -

على  يحتويوتصميمها تصميًما  التجريبية،تم تصميم وبناء الواجبات اإللكترونية للمجموعة  -
تددم عددرض الواجبددات اإللكترونيددة علددى  ثددم الراجعددة،التغذيددة 

وتم تطبيق ثالثة واجبات إلكترونيدة  المحكمين،مجموعٍة ِمن 
للمجموعة التجريبية، بينما تمَّ تحديدد واختيدار ثالثدة واجبدات 

 ِمن المقرر الدراسي بالشكل تقليدي للمجموعة الضابطة.

والسدابع  والرابدع، الثداني،بعد نهاية كل ٍ ِمن الددروس اآلتيدة:  -
تددددم تكليددددف المجمددددوعتين بالواجبددددات. بالنسددددبة للمجموعددددة 
التجريبيددة تددم تكليفهددا بالواجبددات اإللكترونيددة؛ حيددث أعطددى 
المعلددم التلميددذ ورقددةً علددى شددكل ُملَصددٍق يحتددوي علددى رابددٍط 

يضعه التلميذ في سدجل الواجبدات. كمدا فدي  للموقع،مختصر 
 (:  1الصورة )

وبعد االنتهاء ِمن حل ِ الواجب وإرساله يمكن  لواجب،اويتيح هذا الرابط للتلميذ الدخول على  -
أْن يتحقَّق التلميذ ِمن نتيجته مباشرة بعدد اإلرسدال، كمدا يحتدوي الواجدب علدى تغذيدٍة راجعدة 

إذ  صحيحة،لجميع األسئلة. وتظهر التغذية الراجعة في حال كانت إجابة التلميذ للسؤال غير 
ويمكنده أيضداً  سدؤال،هات التوضديحية المتضدمنة لكدل ِ يمكنه إعدادة الدتعلُّم ِمدن خدالل الفيدديو

تصحيح أخطائه وإعادة إرسال الواجب مرةً أخرى؛ وبهدذه الطريقدة يضدمن المعل ِدم اسدتيعاب 
 (:3( والصورة )2التلميذ لمفاهيم للدرس. كما في الصورة )

 

 
 
 

 1  رقم صورة

 3 صورة 2 صورة
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 حدددَّد المعلددم وفددي المقابددل تددم تقددديم الواجددب التقليدددي للمجموعددة الضددابطة مباشددرةً؛ حيددث -
ثم نقلها التلميذ إلدى  السبورة،وكتب هذه األسئلة على  بالدرس،مجموعةً ِمن األسئلة الخاصة 

ثم يصحح المعل ِم لده فدي  الدفتر،ويمكن للتلميذ حل  الواجبات في الكتاب أو  الواجبات،مذكرة 
 الحصة التالية.

الوحدددة تددمَّ إجددراء االختبددار وتددم تدددريس المددادة للمجمددوعتين بالطريقددة نفسددها. وفددي نهايددة  -
تدم إعدادة تطبيدق  التحصديلي،التحصيلي للمجموعتين. وبعدها بأسبوعين ِمن تطبيق االختبار 

 االختبار مرةً أخرى؛ لقياس مستوى بقاء األثر. حيث استغرقت التجربة خمسة أسابيع.

ا:  األساليب اإلحصائية المستخدَمة في البحث:  رابعا

ة وتحليل البيانات، تدم اسدتخدام العديدد ِمدن األسداليب اإلحصدائية ولتحقيق أهداف الدراس  
 (. SPSSالمناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية التي يُرمز لها بالرمز )

( للعينات Independent T Testاختبار ): وِمن األساليب اإلحصائية التي استخدمها الباحث
لفددروق ذات الداللددة اإلحصددائيَّة فددي درجددات المجموعددة (؛ بهدددف التعددرف علددى اتالمسددتقلة )

 وبعد األثر. التَّجريبية والضابطة في التَّطبيق القبلي والبعدي

وتفسيرها الدارسةنتائج   

ما فاعلية استخدام الواجبات اإللكترونية على زيادة مسوتوى لإلجابة عن السؤال الرئيس 
والتحقدق ِمدن مددى  الصوف الخوامس البتودائي؟ وبقاء أثر التعلم لدى تالميوذ المعرفي،التحصيل 

فاعليددة اسددتخدام الواجددب اإللكترونددي فددي رفددع مسددتوى التحصدديل المعرفددي لدددى تالميددذ الصددف 
أجدرى صياغة فرضديتين: ولإلجابدة عليهمدا الخامس االبتدائي في مادة الرياضيات، قام الباحث ب

 الباحث اختباراً للتأكد من تكافؤ المجموعتين:

يلي:تكافؤ المجموعتين التَّجريبية والضابطة على الختبار التَّحصالتأكد من   

ولضمان تكافؤ المجموعتين قام الباحث بالرجوع إلى درجات االختبار التحصيلي في مادة 
االختبار القبلي  القبلي، ودرجةالرياضيات لتالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار 

ذ المجموعتين، وباستخدام اختبار ت لحساب داللة الفروق بين متوسط الذي تم تطبيقه على تالمي
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار القبلي للتأكد مدن تكدافؤ المجمدوعتين قبدل 

 تطبيق االختبار، جاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

فروق بين متوسطات درجات دللة ال المستقلة لتوضيح)ت( للعينات  ( اختبار١جدول )
 تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التَّطبيق القبلي لالختبار التَّحصيلي

 
مجموعات 

راسة  الّدِ
عدد 
 التالميذ

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(
مستوى 
 الدللة

درجات االختبار 
 التحصيلي

 1.86 4.40 40 التجريبية قبلي

-0.550 
0.584 

 2.2 4.65 38 الضابطة قبلي ير دالَّةغ

 (.0.05** مستوى الداللة عند مستوى )
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 : يوضح متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة في الختبار القبلي(2شكل )

( يتضح عددم وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائيَّة فدي االختبدار التَّحصديلي، 1من الجدول )
( 0.584) االختبدار التحصديليالداللدة فدي  ومسدتويات( 0.550-حيث بلغت قيمة اختبدار )ت( )

(، وغيدر دالَّدة إحصدائياً؛ ممدا يبدين تكدافؤ المجمدوعتين فدي التَّطبيدق 0.05وهي قيمدة أكبدر مدن )
 القبلي لالختبار التَّحصيلي؛ وبالتالي صالحيتهما لتطبيق التجربة.

روق ذات دللوة إحصوائية عنود : ل توجود فوأنَّهالفرض األول: ينصُّ الفرض الصفري على      

( بووين متوسووطي درجووات التالميووذ فووي المجموووعتين التجريبيووة والضووابطة فووي 0.05)مسووتوى 
 الختبار البعدي.

( بدين متوسدط درجدات 0.05للتعرف إذا ما كدان هنداك فدرٌق دال  إحصدائياً عندد مسدتوى )
مادة الرياضيات باستخدام تالميذ الصف الخامس االبتدائي في المجموعة التجريبية الذين درسوا 

الواجب اإللكتروني في التطبيق البعدي، ومتوسط درجات مجموعة تالميدذ المجموعدة الضدابطة 
الذين استخدموا الطريقة التقليدية في التطبيق البعدي فيما يخص االختبار التَّحصيلي، قام الباحث 

 حو اآلتي:وكانت النتائج على الن (،Independent T Testباستخدام اختبار )

 (؛Independent Samples Test)  )ت( للعينات المترابطة ( اختبار2جدول )

دللووة الفووروق بووين متوسووطات درجووات تالميووذ المجموعووة التجريبيووة والضووابطة فووي  لتوضوويح
 التَّطبيق البعدي لالختبار التَّحصيلي.

 
مجموعات 

راسة  الّدِ
عدد 
 التالميذ

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(
مستوى 
 الدللة

درجات االختبار 
 التحصيلي

 2.88 8.40 40 التجريبية بعدي
-3.245 

0.002 

 2.01 10.23 38 الضابطة بعدي دالَّة

 (.0.05** مستوى الداللة عند مستوى )
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 يذ المجموعة التجريبية والضابطة( متوسطات درجات تالم3شكل )

 تضح ما هو آٍت:بالنظر إلى الجدول والشكل السابق ي

ق تالميذ المجموعة التجريبية في التَّطبيق البعدي لالختبار التَّحصيلي؛ حيث اتضح  تفوُّ
أنَّ المتوسط الحسابي لدرجات التالميذ في التَّطبيق البعدي للمجموعة التجريبية أكبر ِمن 

نَّ مستوى الداللة المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة الضابطة في التَّطبيق البعدي، كما تبيَّن أ
( فأقل، وهذا يوضح وجود فروق 0.05في االختبار التحصيلي دالَّة إحصائياً عند مستوى داللة )

( فأقل بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في 0.05ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى )
بيَّن في المتوسط االختبار التَّحصيلي لصالح المجموعة التجريبية في التَّطبيق البعدي, وهذا ت

الحسابي األكبر للمجموعة التجريبية في االختبار البعدي ِمن المجموعة الضابطة في االختبار 
وجود فروق ذات داللة  البعدي، وبذلك ُرفِض الفرض الصفري وقُبِل الفرض البديل, وهو:

الصف الخامس االبتدائي في  تالميذ( بين متوسط درجات 0.05إحصائية عند مستوى )
لمجموعة التجريبية الذين درسوا مادة الرياضيات باستخدام الواجب اإللكتروني في التطبيق ا

البعدي، ومتوسط درجات مجموعة تالميذ المجموعة الضابطة الذين استخدموا الطريقة التقليدية 
 في الواجبات في التطبيق البعدي فيما يخص االختبار التحصيلي لمادة الرياضيات.

ف على  أثر استخدام الواجب اإللكتروني في رفع مستوى التحصيل المعرفي لدى وللتعرُّ
( الذي يُستخدم؛ 2ηتالميذ الصف الخامس االبتدائي قام الباحث باستخدام اختبار )مربع إيتا( )

ً لتحديد درجة أهمية النتيجة التي ثبت وجودها إحصائي   .ا

المعرفي لدى تالميذ الصف  ما أثر استخدام الواجب اإللكتروني في رفع مستوى التحصيل
 الخامس البتدائي؟

ووفقداً لمعادلدة مربدع إيتدا  الحرية،ِمن خالل قيم )ت( الموضَّحة في الجدول أعاله ودرجة 
 السابقة نستنتج ما هو آٍت:

(؛ لبيان أثر استخدام الواجب اإللكتروني لدى تالميذ الصف الخامس 2ηمربع إيتا )( قيم 3جدول )
 .البتدائي

مربع قيمة  )ت(قيمة  
 )ت(

درجة 
 الحرية

مربع إيتا 
(2η) 

 39.3 76 6.49 3.245 الختبار التَّحصيلي

يتبيَّن ِمن الجدول السابق أنَّ قيمدة مربدع إيتدا بالنسدبة لجميدع مهدارات االختبدار التَّحصديلي 
، وهدي (39.3بلغت الدرجة الكليَّة لقيم مربدع إيتدا بالنسدبة لجميدع مهدارات االختبدار التَّحصديلي )

قيمة تتجاوز القيمة الدالَّة على األهمية التَّربوية للنتائج اإلحصائيَّة في البحوث التَّربوية والنفسدية 
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(، وهذا يدل على وجود أثٍر مهدم تربويداً السدتخدام 39، 2005( )نصار، 0.15والتي مقدارها )
امس االبتددائي الواجب اإللكتروني في رفدع مسدتوى التحصديل المعرفدي لددى تالميدذ الصدف الخد

 وفاعليته في مادة الرياضيات.

الفرض الثاني ينص على أنَّه: ل يوجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى 
( بين متوسطي درجات التالميذ في المجموعتين التجريبية والضابطة في 0.05)

 اختبار بقاء األثر.

( 0.05د مستوى )ينصُّ الفرض الصفري على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عن
بين متوسط درجات تالميذ الصف الخامس االبتدائي في المجموعة التجريبية الذين درسوا مادة 
الرياضيات باستخدام الواجب اإللكتروني في اختبار بقاء األثر، ومتوسط درجات مجموعة 

تقليدية في تالميذ المجموعة الضابطة الذين درسوا مادة الرياضيات باستخدام الواجب بالطريقة ال
 اختبار بقاء األثر.

ف إذا ما كان هناك فرٌق دال  إحصائياً عندد مسدتوى ) ( بدين متوسدط درجدات 0.05وللتعرُّ
تالميذ الصف الخامس االبتدائي في المجموعة التجريبية التي درست مادة الرياضديات باسدتخدام 

ميدددذ المجموعدددة الواجددب اإللكتروندددي فدددي اختبدددار بقددداء األثدددر، ومتوسدددط درجدددات مجموعدددة تال
التجــريبية التي درست بالطريقة التقليدية في اختبار بقاء األثر فيما يخص االختبدار التَّحصديلي، 

 وكانت النتائج على النحو اآلتي: (،قام الباحث باستخدام اختبار )ت

؛ (Independent Samples Test) )ت( للعينات المستقلة ( اختبار4جدول )
متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة في  دللة الفروق بين لتوضيح

 اختبار بقاء األثر لالختبار التَّحصيلي.

 
مجموعات 

راسة  الّدِ
عدد 
 التالميذ

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(
مستوى 
 الدللة

درجات االختبار 
 التحصيلي

 2.41 9.5 40 التجريبية أثر
-2.563 

0.012 
 2.65 8.02 38 ضابطة أثرال دالَّة

 (.0.05** مستوى الداللة عند مستوى )

 

 في اختبار بقاء األثر ( متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة4شكل )

 بالنظر إلى الجدول والشكل السابق يتضح ما هو آٍت:
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ق تالميذ المجموعة التجريبية في اختبار بقاء األثر في االختبار ا لتحصيلي؛ حيث تفوُّ
اتضح أنَّ المتوسط الحسابي لدرجات التالميذ في اختبار بقاء األثر للمجموعة التجريبية أكبر ِمن 
المتوسط الحسابي في درجات المجموعة الضابطة في اختبار بقاء األثر، كما تبيَّن أنَّ مستوى 

ً عند مستوى داللة ) ( فأقل، وهذا يوضح 0.05الداللة في االختبار التحصيلي دالَّة إحصائيا
( فأقل بين متوسط درجات المجموعة 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى )

التجريبية في االختبار التَّحصيلي لصالح المجموعة التجريبية في اختبار بقاء األثر, وهذا تبيَّن 
ن المجموعة في كون المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في اختبار بقاء األثر أكبر مِ 

وجود  الضابطة في اختبار بقاء األثر، وبذلك ُرفَِض الفرض الصفري وقُبَِل الفرض البديل وهو:
( بين متوسط درجات تالميذ الصف الخامس 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

ي في االبتدائي في المجموعة التجريبية التي درست مادة الرياضيات باستخدام الواجب اإللكترون
اختبار بقاء األثر، ومتوسط درجات مجموعة تالميذ المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة 

 التقليدية في اختبار بقاء األثر فيما يخص االختبار التحصيلي لمادة الرياضيات.

ف إلى أثر استخدام الواجب اإللكتروني في رفع مستوى التحصيل المعرفي لدى  وللتعرُّ
( الذي يُستخدم؛ 2ηس االبتدائي قام الباحث باستخدام اختبار )مربع إيتا( )تالميذ الصف الخام
ً لتحديد درجة أهمية ال  .نتيجة التي ثبت وجودها إحصائيا

ما أثر استخدام الواجب اإللكتروني في رفع مستوى التحصيل المعرفي لدى تالميذ 
 الصف الخامس البتدائي؟

ووفقدداً لمعادلدة مربددع إيتددا  الحريدة،ه ودرجددة ِمدن خددالل تَّطبيدق قدديم )ت( فدي الجدددول أعدال
 السابقة نستنتج ما هو آٍت:

(؛ لبيان أثر استخدام الواجب اإللكتروني لدى تالميذ الصف الخامس 2ηمربع إيتا ) ( قيم5جدول )
 .البتدائي

 
قيمة 
)مان 
 ويتني(

مربع قيمة 
 )ت(

درجة 
 الحرية

مربع إيتا 
(2η) 

3١.5  76 5.126 2.563 الختبار التَّحصيلي  

يتبيَّن ِمن الجدول السابق أنَّ قيمدة مربدع إيتدا بالنسدبة لجميدع مهدارات االختبدار التَّحصديلي 
(، وهدي 31.5بلغت الدرجة الكليَّة لقيم مربدع إيتدا بالنسدبة لجميدع مهدارات االختبدار التَّحصديلي )

ة في البحوث التَّربوية والنفسدية قيمة تتجاوز القيمة الدالَّة على األهمية التَّربوية للنتائج اإلحصائيَّ 
(، وهذا يدل على وجود أثر مهدم تربويداً السدتخدام 39، 2005( )نصار، 0.15والتي مقدارها )

 الواجب اإللكتروني في رفع مستوى التحصيل المعرفي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي.

ي يسداهم فدي زيدادة مسدتوى وعدي النتيجة بأنَّ استخدام الواجب اإللكتروند الباحث تلكويفسر     
التالميذ وشعورهم بمدى صحة إجابتهم، األمر الذي يعزز ِمدن اسدتجابتهم لعمليَّدة التَّعلديم، ويزيدد 
ِمن دافعيتهم نحو التَّعلُّم ورفع مستواهم التحصيلي. وبالتالي تتفق نتدائج هدذه الدراسدة مدع دراسدة 

(, و دراسددة شددميت وبيددريلس 2012)(, و دراسددة الحميدددان 2016كددٍل مددن : عبددد وإبددراهيم)
(Sohmitz and Perels,2011)  :بينمدا تختلدف نتدائج هدذه الدراسدة مدع دراسدتي كدالً مدن ،

، ويدرى الباحدث أنَّ (Trussell and Dietz,2003)(, ودراسة تروسل وديتدز 2011حبيب )
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مسدتوى اإلنجداز؛  الستخدام الواجب اإللكتروني دوًرا كبيًرا في إثارة دافعيدة التالميدذ نحدو زيدادة
حيددث الحددظ الباحددث أنَّ عدددد التالميددذ الددذين شدداركوا فددي أداء الواجددب األول مددن المجموعددة 

( 40( تلميددذاً ِمدن مجمددوع عددد التالميدذ الكلددي فدي الفصددل, والبدالغ عددددهم )22الضدابطة  بلدغ )
( 35التجريبيدة )تلميذاً؛ بينما بلغ عدد التالميذ المشاركين في أداء الواجدب األول ِمدن المجموعدة 

( تلميذاً، ويدرى الباحدث أنَّ  38تلميذاً ِمن مجموع عدد التالميذ الكلي في الفصل والبالغ عدهم ) 
الفرق واضٌح بين أداء المجموعتين ويصبُّ في صالح المجموعة التجريبية, ويعزو الباحدث هدذه 

السددائدة, وكسددًرا للجمددود النتيجددة إلددى أنَّ فددي اسددتخدام الواجددب اإللكترونددي تغييددًرا فددي النمطيددة 
الحاصل في الواجدب التقليددي, كمدا يعدود السدبب إلدى عددم إنجداز الواجدب األول ِمدن قبدل جميدع 
التالميذ؛ إذ إنَّ الواجب األول يعدُّ التجربة األولى بالنسدبة للمجموعدة التجريبيدة, فدبعُض التالميدذ 

إال في الواجب الثاني,  كما أنَّ  واجهته صعوبةٌ وأمكن حلها, والبعض اآلخر لم يتغلب على حلها
دور الواجبددات اإللكترونيددة سدداهم  فددي تحسددين األداء المددتقن لدددى التالميددذ وفددي إثددراء النقدداش 
ددف ِي، األمددر الدددذي أدَّى إلددى زيدددادة مسددتوى اسدددتيعاب التالميددذ للمفددداهيم, باإلضددافة إلدددى أنَّ  الصَّ

ي ِمن مهارات التعلُّم ا لدذاتي وترفدع ِمدن مسدتوى المسدؤولية ِمدن خدالل الواجبات اإللكترونية  تنم ِ
التغذية الراجعة والفيديوهات التعليمية المتضمنة لكل ِ سؤال، وتظهر التغذية الراجعدة  فدي إجابدة 

 الدتعلُّم،التلميذ غير الصحيحة. وعليه فإنَّ هذه المهارات ِمن شدأنها أْن تسداعد التلميدذ علدى إعدادة 
ته نحو المقرر الدراسي، وتدفع التالميذ إلى العمدل مدع المعلدم؛ وتزيد ِمن مستوى اهتمامه ودافعي

وتنميددة المهددارات  الصددعبة،لتالفددى مددواطن الضددعف والقصددور؛ لترسدديخ المعلومددات والمفدداهيم 
 الالزمة لديه.

 توصيات الدراسة

راسة فإن الباحث يوصي بما هو آٍت:   بناًء على النتائج التي توصلت إليها الد ِ

ام الواجددب االلكترونددي نظددراً لمددا ثبددت مددن فاعليتدده فددي رفددع مسددتوى العمددل علددى اسددتخد -1
 التَّحصيل المعرفي لدى تالميذ الصف الدراسي الخامس.

تكثيددف البددرامج التدريبيددة التددي تسددهم فددي زيددادة وعددي المعل ِمددين بأسدداليب اسددتخدام الواجددب  -2
 االلكتروني، ودوره في عمليَّة التَّعلُّم.

سددتخدام الواجددب االلكترونددي فددي تنميددة ورفددع مسددتوى التحصدديل توعيددة المعل ِمددين بأهميددة ا -3
 المعرفي.

توجيه مركدز البحدوث فدي الدوزارة إلدى تطبيدق تجربدة تددريس مدادة الرياضديات باسدتخدام  -4
الواجب االلكتروني في مناطق أخرى في المملكدة العربيدة السدعودية، وإلدى إجدراء بحدوث 

تروندددي فدددي اتجاهدددات معلمدددي مدددادة ودراسدددات أخدددرى تبدددين أثدددر اسدددتخدام الواجدددب االلك
 ورفع مستوى التحصيل العرفي.يات والتالميذ نحو تنمية الرياض

 مقترحات الدراسة

يعتقد أنها جديرة باالهتمدام  البحثية،في نهاية الدراسة يوصي الباحث بعدد من المقترحات 
 دراسة: كاآلتي،وهي 

مهددداراٍت القدددرن الحدددادي  فاعليدددة اسدددتخدام الواجبدددات المنزليدددة اإللكترونيدددة فدددي تنميدددة -1
 والعشرين لدى تالميذ المرحلة االبتدائية في مادة الرياضيات.

فاعلية استخدام الواجبات المنزلية اإللكترونية في تنميدة مهداراتي الدتعلم الدذاتي والتفكيدر  -2
 الناقد لدى تالميذ المرحلة االبتدائية في مادة الرياضيات.

األمددور نحددو فاعليددة اسددتخدام الواجبددات المنزليددة اتجاهددات المعلمددين والتالميددذ وأوليدداء  -3
 اإللكترونية لدى تالميذ المرحلة في مادة الرياضيات.



 

  409 

 

 المراجع

 المراجع العربية:
(. مشددكالت الواجددب المنزلددي لدددى التالميددذ وذوي صددعوبات الددتعلم 2013البتددال، زيددد محمددد. )

. جامعة الملك التربية وعلم النفسرسالة وأقرانهم التالميذ العاديين في المرحلة االبتدائية. 
 .30-57. 42والنفسية. عالجمعية السعودية للعلوم التربوية  -سعود

(. فاعليدة األنترندت فدي إعطداء الواجبدات البيتيدة لطلبدة كليدة 2011حبيب، عبدالحسدين شداكر. )
لعلوم مجلة كلية التربية للبنات لالتربية وعالقته بالتحصيل واالتجاه نحو مادة الرياضيات. 

 .71-84(. 9)5جامعة الكوفة.  -اإلنسانية
(. إسددتراتيجيات الواجبددات المنزليددة وتأثيرهددا علددى التحصدديل 2008الحسدديني، هشددام حبيددب. )

كليدة  -. جامعة األزهرمجلة التربيةالدراسي لدى الطالب العاديين وذوي صعوبات التعلم. 
 .301-339(. 3)132التربية. 

(. أثر استخدام الواجبات اإللكترونية على التحصيل ومستوى 2012) الحميدان، إبراهيم عبدهللا.
مجلوووة العلووووم تنفيدددذ الواجبدددات المنزليدددة لمدددادة التددداريخ لددددى طدددالب المرحلدددة المتوسدددطة. 

 .87-134. 25سعود. ع. جامعة اإلمام محمد بن اإلنسانية والجتماعية
الواجبدات البيتيدة علدى التحصديل ( أثر استخدام ثالث إسدتراتيجيات لتقيديم 2001رحال، عالء. )

واالحتفدداظ لدددى طلبددة الصددف التاسددع األساسددي لمددادة اإلحصدداء فددي الرياضدديات للمدددارس 
، جامعددة النجدداح رسووالة ماجسووتير غيوور منشووورةالتابعددة لوكالددة الغددوث فددي منطقددة نددابلس. 

 الوطنية، نابلس.
. القاهرة: الدار لنفسيةمعجم المصطلحات التربوية وا(. 2003شحاتة، حسن؛ والنجار، زينب. )

 المصرية اللبنانية.
(. تحليدل وتقدويم الواجبدات البيتيدة واألنشدطة الالصدفية فدي مدادة 2014الشدوخ، وليد محمدود. )

. جور  للبحووث والدراسواتالرياضيات لدى طلبدة الصدف السدادس األساسدي فدي األردن. 
 .346-360(. 2)15جامعة جرش. 

(. اتجاهدات الطلبدة نحدو الواجبدات البيتيدة فدي مددارس 2008الشرع، إبراهيم؛ وعابدد، أسدامة. )
 731-701( 2)22العلوم اإلنسانية. -مجلة جامعة النجاح لألبحاثمدينة عمان. 

(. دراسددة بددين الفددائقين والعدداديين فددي التحصدديل وحددل المسددائل 2002طلبددة، إيهدداب جددودة. )
، المركددز المووؤتمر العلمووي الفيزيائيددة وبقدداء أثددر الددتعلم لدددى طددالب الصددف األول الثددانوي.

 القومي للبحوث التربوية. القاهرة.
(. أثدر اسدتخدام الواجبدات البيتيدة اإلثرائيدة علدى التحصديل 2016، بسام. )وإبراهيمعبد، إيمان؛ 

المجلووة الرياضددي لدددى طلبددة الصددف الثدداني األساسددي فددي مدددارس وكالددة الغددوث الدوليددة. 
 .149-175(. 119)30جامعة الكويت.  – التربوية

 . الرياض: دار النشر الدولي.التقويم التربوي(. 2000فتح هللا، منذر عبدالسالم. )
معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق (. 2003اللقاني، أحمد؛ الجمل، علي. )

 . القاهر: عالم الكتب.2. طالتدريس
دل لفحدص ال2002نصار، يحيى. ) فرضديات اإلحصدائية. (. حجدم األثدر كأسدلوب إحصدائي مكم ِ

 .1-41. 176. جامعة الملك سعود. عمركز بحوث كلية التربية

 

 

 



 

  410 

 

 المراجع األجنبية:

Cooper, H.; Jackson, K., Barbara, N & .James, J.(2001). A 
model of homework's influence on the performance 
evaluations of elementary school student. Journal of 
Experimental Education, 69 (2), 181-200. 

Cross, Dionne. (2009). "Creating optimal mathematics learning 
environments: Combining argumentation and writing". 
International Journal of Science and Mathematics 
Education, 7(5), 905-930. 

Hoffreth, S. (1998). Healty environments, healthy children: 
children in families. Ann Arbor, MI: University of Michigan 
Institute For Social Research. (ERIC Documents 
Reproduction Service No. ED (426779.  

 Schmitz, B & .Perels, F. (2011). Self-monitoring of self-
regulation during math homework behaviour using 
standardized diaries. Metacognition Learning, 6, 255- 273. 

Siemens, G. (2006). Knowing knowledge. Retrieved on 1 Feb, 
 2019from: 
http://virtualpostgrados.unisabana.edu.co/pluginfile.php/
410767/mod_page/content/4/4.20%Knowing20%Knowledge.
pdf 

Trussell, H. J & .Dietz, E. J. (2003). A Study of the Effect of 
Graded Homework in Preparatory Math Course for Electrical 
Engineers, Journal of Engineering Education, Spring, 

141-147 . 

 

 

http://virtualpostgrados.unisabana.edu.co/pluginfile.php/410767/mod_page/content/4/4.%20Knowing%20Knowledge.pdf
http://virtualpostgrados.unisabana.edu.co/pluginfile.php/410767/mod_page/content/4/4.%20Knowing%20Knowledge.pdf
http://virtualpostgrados.unisabana.edu.co/pluginfile.php/410767/mod_page/content/4/4.%20Knowing%20Knowledge.pdf


 

  411 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( لتدريس القطوع املخروطية يف تنمية STEMفاعلية اسرتاتيجية مقرتحة قائمة على مدخل التكامل )
 التحصيل ومهارات التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة الثانوية
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( لتدريس القطوع STEMفاعلية إستراتيجية مقترحة قائمة على مدخل التكامل )
المخروطية في التحصيل وتنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالبات المرحلة 

 الثانوية
 أ.هيفاء سعد العتيبي د.السعيد محمود عراقي

 الطائف                                عليمت        امعة الطائفج
 

 المستخلص

 (STEM)التكامدلمدخل ئمة على مقترحة قا ستراتيجيةإلية فاعتعرف إلى  البحثهدف 
ى طالبدات المرحلدة لدد مهدارات التفكيدر الناقدد في التحصديل وتنميدةلتدريس القطوع المخروطية 

 تم استخدام المنهج التجريبي القدائم علدى  التصدميم شدبه التجريبدي هذا الهدف؛ولتحقيق ، الثانوية
( طالبدة مدن طالبدات 51مدن ) البحدث، حيدث تكوندت عيندة ذي المجموعتين الضابطة والتجريبية

ً  الثالثالصف  إحدداهما تجريبيدة  الدى مجمدوعتين الثانوي بالمرحلة الثانوية، تم تقسيمهن عشوائيا
المقترحدة  سدتراتيجيةاإلباسدتخدام  (قطدوع المخروطيدةال)رسدت وحددة ( طالبدة د25تكونت مدن )

( طالبدة درسدت نفدس 26، واألخرى ضابطة تكونت من )(STEM) القائمة على مدخل التكامل
قطدوع ال)تحصديلي فدي وحددة اختبدار  بنداءكمدا تدم في التددريس،  الموضوعات بالطريقة المعتادة

باإلضدافة ، الناقدد لدـ "واطسدون وجليسدر"التفكيدر مهارات  ، كما تم استخدام  اختبار(لمخروطيةا
القائمدة علدى  مقترحةال ستراتيجيةاإلفي ضوء وأوراق العمل للطالبات دليل المعلمة  الى تصميم 

تحليدددل التبددداين متعددددد باسدددتخدام إحصدددائياً معالجدددة البياندددات تدددم و(، STEM) مددددخل التكامدددل
-t)واختبار "ت" لمقارنة متوسطي مجموعتين مستقلتين ومتجانستين (MANOVA)يرات المتغ
test)،  ( بددين 0.01عنددد مسددتوى ) ةً إحصددائي ذات داللددةفددروق  وجددودأسددفرت النتددائج عددن وقددد

درجددات طالبددات المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة فددي التطبيددق البعدددي لالختبددار  اتمتوسددط
اته )المعرفددة، التطبيددق، االسددتدالل(، ودرجتدده الكليددة لصددالح التحصدديلي فددي الرياضدديات بمسددتوي

( بدين 0.05عندد مسدتوى ) ةً إحصدائي اللدةدذات فروق  جدت، كما وُ طالبات المجموعة التجريبية
درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير  اتمتوسط

االفتراضددات، االسددتنباط، التفسددير، تقددويم الحجددج(، ودرجتدده الناقددد بمهاراتدده )االسددتنتاج، تحديددد 
تدم تقدديم  البحدثالنتدائج التدي أسدفر عنهدا في ضوء و، الكلية لصالح طالبات المجموعة التجريبية

 الرياضيات.وتعلم من التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تسهم في تطوير وإثراء تعليم  عدداً 

 

 التكامددلمدددخل مقترحددة، التفكيددر الناقددد، التحصدديل،  سددتراتيجيةإ الكلمووات المفتاحيووة:
((STEMالقطوع المخروطية، المرحلة الثانوية ،. 
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The effectiveness of a proposed strategy based on the integration 

approach (STEM) to teach conic sections in achievement and to 

developing critical thinking skills of Secondary Stage Female 

students 
Dr.Elsaeed Mahmoud  Eraky-Taif University 

Haifa Saad ALOtaibi-Education of Taif 

Abstract 

The research aimed to identify the effectiveness of a 
suggested strategy based on the integration approach (STEM) to 
teach conic sections on achievement and development of critical 
thinking skills among secondary school female students. To 
achieve this objective, the quasi-experimental design was used. 
The sample consisted of (51) secondary school female students in 
the third grade, randomly divided into two groups; the Experimental 
one consisted of (25) students who studied the "conic sections" 
unit using the proposed strategy, and the Control one consisted of 
(26) students who studied the same topics in the traditional way. 
An achievement test on the "conic sections" unit was built, and the 
Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal Test was used. In 
addition, the teacher's manual and worksheets were designed in 
light of the proposed strategy. Data was analysed statistically using 
the multivariate analysis of variance (MANOVA) and T-test to 
compare the two independent groups. The results indicated a 
statistically significant differences at (0.01) between the mean 
scores of students in the experimental and control groups in the 
post-application of the achievement test in mathematics’ levels and 
total in favour of the experimental group. There were also 
statistically significant differences at (0.05) between the mean 
scores of the two groups in the post-application of the critical 
thinking test in all skills and total in favour of the experimental 
group. In light of the research results, a number of 
recommendations and suggestions that could contribute to the 
development and enrichment of mathematics education and 
learning were presented. 

 

Keywords: suggested strategy, critical thinking, 
achievement, integration approach (STEM), Conic sections, 
secondary stage.  
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 المقدمة والخلفية النظرية

يشهُد العصر الحالي ثورةً معلوماتية وتطوراً هائالً في العلم والتقنية تحتداُج إلدى قددراٍت 
تتكيدف وتتطدور مدع متطلبدات العصدر، وللرياضديات دوٌر بدارز فدي التقددم التقندي بشرية نوعيدة 

والمعرفي؛ لكونها مجاالً خصباً لتنمية مهدارات التفكيدر؛ وبنداًء اسدتداللياً يبددأ ِمدن مقددمات مس دلم 
بصدددقها وتُشددتق منهددا النتددائج باسددتخدام قواعددد منطقيددة تتميددز باالنتظددام والتددآلف الددذاتي والمتعددة 

ة، ولكونهددا تشددتمل علددى تطبيقددات عمليددة فددي كافددة نددواحي الحيدداة، وتتميددز بالموضددوعية العقليدد
ف إلى إمكاناتهم وقدراتهم،  والمنطقية التي تعد مالئمة لتنمية مهارات التفكير لدى الطلبة، والتعرُّ

 (.2010ومن ثم تنميتها واستثمارها؛ لمواجهة المواقف المختلفة )أبو أسعد، 

ناقدد أحدد أهدم أنمداط التفكيدر فدي هدذا العصدر، وهددفًا ِمدن أهدداف تددريس ويعدُّ التفكير ال
الرياضديات الددذي يتميدز بطبيعتدده التركيبيدة واالسددتداللية، وجدوهًرا وأساًسددا لحدل ِ المشددكالت ِمددن 
خالل معرفة أبعاد المشدكلة وفحصدها وتحليلهدا، ثدم حلهدا واتخداذ القدرار نحوهدا، وإمكانيدة إثدراء 

المواقف االستنتاجية، وحل  ِالمسائل الرياضية حدال  تأمليًدا منطقيًدا يدؤدي إلدى  تدريسها بالعديد من
 (.2007توسيع آفاق الطلبة وإثراء بنيتهم المعرفية)جراون،

ر مهدارات التفكيدر الناقدد  وقد دشنت وزارة التعليم بالمملكة العربيدة السدعودية حاليداً مقدرَّ
بتعزيدز جواندب التفكيدر الناقدد، ويسداهم فدي تطدوير  كأول مقرر يُقدم في النظام التعليمدي، ويهدتم

(، والتدي ِمدن متطلباتهدا تربيدة جيدٍل ِمدن 2018مهارات القرن الحادي والعشرين)وزارة التعليم، 
المفكرين والمتعلمين المبدعين؛ لحل المشكالت والتمكُّن ِمن النجاح فدي العمدل, كمدا حدددت ذلدك 

ِمدن أجدل مهدارات القدرن الحدادي والعشدرين(؛ بهددف  إحدى المبادرات العالمية وهي ) الشدراكة
توضدديح بنيدددة ولغدددة مشدددتركتين تسددداعدان علدددى تلبيدددة كافدددة االحتياجدددات والمجددداالت المتداخلدددة 

 (.2014)بيرز،

ومددع بددروز بعددض الفددروق واالختالفددات فددي السددمات العامددة للتفكيددر الناقددد، ومكوناتدده, 
(أكَّدا  Dewey, 1933; Paul, 1995ديوي وبول )وأبعاده, وتداخل تعريفاته، إال أنَّ كالً ِمن 

على أنَّ التفكير الناقد يُع د إحدى مهدارات التفكيدر العليدا التدي تعتمدد علدى مجموعدٍة ِمدن المعدايير 
المقننة التي تساعد على إصدار األحكام ِمن خالل مالحظة عمليات التفكير التدي تتسدم بالمنطقيدة 

ة ِمن االتجاهات والميول والسمات العقلية التدي تجعدل الطالدب والتأملية، والتمتع بمجموعٍة محدد
 مستعد ا ولديه الرغبة في االستفادة من استخدام المهارات في مواجهة المواقف الحياتية المختلفة. 

وقد تنوعت وتعددت مهدارات التفكيدر الناقدد فدي األدبيدات، األمدر الدذي ندتج عنده وجدود 
جدود مهدارات مشدتركة كدـ: تحديدد الفرضديات، واالسدتنتاج، بعض االختالفات في تصنيفها مع و

واستنباط النتائج المحتملة، والتفسير، وتقويم الحجدج، وهدي مهدارات حدددها "واطسدن وجليسدر" 
(Watson& Glaser, 1980 ( وتمَّ اعتمادها من قبل الباحثين في اختبار التفكير الناقدد )عبدد

 (.1982السالم وسليمان،

بارات الدولية المطبقة في السعودية على عدم تحقيدق النتدائج المرجدوة وتؤكد نتائج االخت
نتدائج دراسدة التوجهدات فقدد أشدارت في االستفادة ِمدن مهدارات التفكيدر، واالسدتدالل الرياضدي، 

 Trends of the International Mathematics andالدولية في الرياضيات والعلوم "
Science Studies( 2015 ,2011 ,2007 ,2003 ," فدي الفتدرات[[TIMMS إلدى )

وجددود انخفدداٍض وتدددٍن فددي مسددتوى أداء الطددالب )الشددمراني، الشددمراني، البرصددان والدددرواني، 
(، كمددا أكدددت نتددائج عديددٍد ِمددن الدراسددات علددى ضددرورة تنميددة مهددارات التفكيددر الناقددد، 2016

؛ العتيبدي، 2007لجدابري، واعتباره هدفا رئيسا ِمن أهداف تعليم وتعلُّدم الرياضديات، كدراسدة )ا
 ;Annable, 2006; Sezer, 2008؛  2013؛ حسدددين، 2009؛ العتيبدددي، 2007

Gabriel, 2015). 
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وفددي ظددل ِ التطددور المسددتمر فددي تعلدديم وتعلُّددم الرياضدديات دعددت وثيقددة )رؤيددة المملكددة 
 ( إلدى االهتمدام بالعمليدة التعليميدة،2016، 2020(، وبرنامج )التحدول الدوطني 2016، 2030

وتحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار، وتطدوير المنداهج وطدرق تدريسدها باسدتخدام 
 وسائل مبتكرة، وأدوات فعالة؛ لبناء قاعدةٍ تعليمية مساهمة في التحول الرقمي.

ِمدن أهدم  STEM)ويعدُّ مددخل التكامدل بدين )العلدوم والتقنيدة والهندسدة والرياضديات( )
ة والتوجهات الحديثة التي تعمل على تطور وإعادة هيكلدة وتطدوير تعلديم العلدوم المداخل التعليمي

والهندسددة والرياضدديات والتقنيددة، بمددا يتناسددب مددع تحددديات االقتصدداد العددالمي واحتياجددات سددوق 
العمدددل، وكدددذلك احتياجدددات الطدددالب؛ لمواجهدددة المشدددكالت والتحدددديات فدددي حيددداتهم اليوميددددة 

(Barcelona, 2014.) 

دشين مبادرة صياغة المعايير األساسية المشتركة؛ لتوحيد الممارسدات التعليميدة وقد تم ت
 Common Core State( CCSSIالمطبقددددة بالواليددددات األمريكيددددة الخمسددددين )

Standards Initiative  ؛ لتطددددوير ممارسددددات تعلدددديم القددددراءة، والعلددددوم، والرياضدددديات
(NGA,2011; CCSSO, 2010وتحديدددددددد المجلدددددددس الدددددددوطني لم ،) علمدددددددي

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM   )الرياضديات
لثمانية مجاالت؛ لالرتقاء ببرامج التعليم القائمة على  مدخل التكامل بين العلوم والتقنية والهندسة 

 Science, Technology, Engineering andوالرياضددددددديات 
Mathematics (STEM),    مهدارات القدرن الحدادي والعشدرين،  ِمن منظور تدريس وتعلُّدم

والتي تمثلت في: الفهم المنطقي المشكالت الرياضية، والمثابرة على حلها، واالستدالل الرياضي 
المجرد والكمي، وصياغة الحجج والبراهين المقنعة منطقيداً، ونقدد تفكيدر واسدتدالالت اآلخدرين، 

بة ِمدن منظدور إسدتراتيجي، واالهتمدام والنمذجة الرياضدية، واسدتخدام األدوات الرياضدية المناسد
بالدقة والتقريب الرياضي، واالستفادة من توظيف البنى الرياضية والبحدث، والتعبيدر عدن أوجده 

 (.NCTM, 2009 االتساق والتناغم بين العمليات المتكررة لالستدالل الرياضي )

ق مددخل ( إلى ثالثدة متطلبدات أساسدية لتطبيد ,2008Stephanieكما أشار ستيفاني )
( في التعليم العام؛ لتحويل المنهج التقليدي إلى منهجٍ متكامل ومتعدد الخبرات، STEMالتكامل )
 وهي:

تغيير رؤيدة تددريس الرياضديات؛ بحيدث يدتم االهتمدام بالتطبيقدات العمليدة والواقعيدة  -1
 للرياضيات أكثر من االهتمام بالجانب المعرفي لها.

؛ بحيددث يددتم التركيددز علددى أنشددطة ومهددام تغييددر فددي ممارسددات تدددريس الرياضدديات -2
ومشددكالت رياضددية تعتمددد علددى عمليددات االستقصدداء والنمذجددة وحددل المشددكالت 

 والتفكير الناقد.

 تحقيق الفهم العميق للرياضيات من خالل تغيير أهداف ومخرجات التعلم. -3

كما أوصت نتدائج عديدد مدن الدراسدات إلدى أهميدة اسدتخدام مددخل التكامدل بدين )العلدوم 
، وبينت االعتبارات التربوية الواجب مراعاتهدا عندد STEM)والتقنية والهندسة والرياضيات( )

؛ فهمي، 2016؛ القثامي، 2015(، كدراسة كل ٍ من )الشحيمية، STEMتطبيق مدخل التكامل )
 (Mentzer, 2011; Kutch, 2011; Niemz,2012; Thomas, 2014؛ 2016

( داخدل فصدول تعلديم الرياضديات مدن STEMامدل )وباإلمكان عملياً تطبيق مددخل التك
خالل استخدام مجموعة متنوعة مدن مدداخل وإسدتراتيجيات التددريس، مثدل: النمذجدة الرياضدية، 
والتعلم القائم علدى حدل المشدكالت، والدتعلم القدائم علدى المشدروعات، كمدا تعددُّ النمذجدة ِمدن أهدم 

 (بيئدددات تعلدددديم وتعلدددم الرياضدددديات الممارسدددات التدريسدددية التددددي تنقدددل عمليددددة التصدددميم الددددى
 .(2015)ماكفارلين،
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كما تعد النمذجة الرياضية من االستراتيجيات األكثر شيوًعا وممارسةً فدي ظدل مددخل   
التكامل، حيث تطلب في تصميم أنشطتها التعليمية الدى تبندي مشدكالت مفتوحدة النهايدات؛ لتتدرك 

ويتوصلون ِمن خاللها إلى نموذج رياضي قدد ال  مجاالً للحلول المتعددة التي يتفاعل معها الطلبة
يكون بسيطاً لكنه سهل التفسير، مما يتيح لهدم اكتسداب خبدرات تعليميدة، ينطلقدون منهدا فدي بنداء 
نمدددداذج عقليددددة تعيددددنهم علددددى إضددددفاء معنددددى لهددددا، وترسدددديخ الخبددددرات الرياضددددية وصددددقلها 

Sokolowski, 2018).) 

  وأسئلته مشكلة البحث

ق، واستجابة لحركات اإلصالح التربوية، وأهمية النهوض االقتصادي، وانطالقاً مما سب
وتوصيات مؤتمرات تعليم وتعلُّم الرياضيات التي تؤكد على أهميدة مددخل التكامدل فدي التددريس 
والتكامل بين التخصصات خصوصا في المواد المنفصلة، وفي ضوء تدني اختبارات التحصيل، 

والددعوة إلدى إجدراء العديدد ِمدن الدراسدات التربويدة التدي وضعف مسدتوى التفكيدر لددى الطلبدة، 
( فدي تددريس الرياضديات؛ لرفدع مسدتوى التحصديل STEMتسعى إلى توظيف مدخل التكامل )

وتنمية مهارات التفكير الناقدد تشدكَّلت مشدكلةُ البحدث الحدالي فدي تددني مسدتوى التحصديل وتددني 
نويددة؛ لددذا حدداول البحددث الحددالي اإلجابددة عددن مهددارات التفكيددر الناقددد لدددى طالبددات المرحلددة الثا

 التساؤل الرئيس اآلتي:

لتددريس القطدوع  (STEM)ما فاعلية إسدتراتيجية مقترحدة قائمدة علدى مددخل التكامدل  
 المخروطية في التحصيل وتنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالبات المرحلة الثانوية؟

 اآلتية: ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية

( لتددريس القطددوع STEMمدا فاعليدة إسددتراتيجية مقترحدة قائمددة علدى مددخل التكامددل ) -1
 المخروطية في التحصيل لدى طالبات الصف الثالث الثانوي؟

( لتددريس القطددوع STEMمدا فاعليدة إسددتراتيجية مقترحدة قائمددة علدى مددخل التكامددل ) -2
 ت الصف الثالث الثانوي؟المخروطية في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالبا

 فروض البحث

 اختبر البحث صحة الفرضين التاليين: 

( بددين متوسددطي درجددات طالبددات 0.05ال توجددد فددروق دالددة إحصددائيا عنددد مسددتوى ) -1
المجمدددوعتين التجريبيدددة والضدددابطة فدددي التطبيدددق البعددددي لالختبدددار التحصددديلي فدددي 

 ودرجته الكلية ودرجته الكلية. الرياضيات بمستوياته: )المعرفة، التطبيق، االستدالل(،

( بددين متوسددطي درجددات طالبددات 0.05ال توجددد فددروق دالددة إحصددائيا عنددد مسددتوى ) -2
المجموعتين التجريبية والضابطة فدي التطبيدق البعددي الختبدار التفكيدر الناقدد بمهاراتده: 

 )االستنتاج، تحديد االفتراضات، االستنباط، التفسير، تقويم الحجج(، ودرجته الكلية.

 

 

 أهداف البحث
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ف فاعليدة إسدتراتيجية مقترحدة قائمدة علدى مددخل التكامدل  هدف البحث الحدالي إلدى تعدرُّ
(STEM لتدريس القطوع المخروطية في التحصيل وتنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالبات )

 المرحلة الثانوية.

 وتفرع من هذا الهدف الرئيس أهداف الفرعية آتية:

ف فاعلية إسترا -1 ( لتدريس القطوع STEMتيجية مقترحة قائمة على مدخل التكامل )تعرُّ
 المخروطية في التحصيل لدى طالبات الصف الثالث الثانوي.

ف فاعلية إستراتيجية مقترحة قائمة على مدخل التكامل ) -2 ( لتدريس القطوع STEMتعرُّ
 ي.المخروطية في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالبات الصف الثالث الثانو

 حدود البحث

اقتصر البحث الحالي على عينٍة ِمن طالبدات الصدف الثالدث الثدانوي فدي الثانويدة الثانيدة 
وحدة )القطدوع المخروطيدة( هـ، 1440/ 1439تطوير في الفصل الدراسي األول عام  بالطائف

والتحصيل الدراسدي فدي مسدتويات المعرفدة، والتطبيدق، واالسدتدالل، باإلضدافة  في الرياضيات،
لدددى مهدددارات التفكيدددر الناقدددد التدددي تمثلدددت فدددي االسدددتنتاج، وتحديدددد االفتراضدددات، واالسدددتنباط، إ

 .والتفسير، وتقويم الحجج

 أهمية البحث

إسددتراتيجية  ِمددن خددالل تقددديممخططووي ومطوووري منوواهج الرياضوويات المدرسووية:  -1
(؛ لتحسدين التحصديل فدي الرياضديات STEMمقترحة قائمدة علدى مددخل التكامدل )

 هارات التفكير الناقد لدى طالبات المرحلة الثانوية.وتنمية م

ِمدددن خدددالل تقدددديم دليدددل معلدددم؛ لتددددريس وحددددة )القطدددوع  معلموووي/ات الرياضووويات: -2
المخروطيددة( وفقدداً لإلسددتراتيجية المقترحددة؛ لالسترشدداد بدده فددي عمليتددي التدددريس 

 والتقويم.

لمخروطيدة( وفقداً تقديم أنشطة في وحددة )القطدوع ا طالب/طالبات المرحلة الثانوية: -3
 (.STEMلإلستراتيجية المقترحة القائمة على مدخل التكامل )

: ِمن خالل اقتراح دراسات علمية أخرى؛ لتنمية مهارات التفكير الناقدد فدي الباحثين -4
المراحل التعليمية المختلفة باستخدام إستراتيجيات تدريسية قائمة على مدخل التكامل 

(STEM .) 

 مصطلحات البحث

 :STEM)لتكامل )مدخل ا

يعرفه الباحثان إجرائياً بأنه: طريقة تدريسدية تعتمدد علدى التكامدل بدين العلدوم، والتقنيدة، 
أثنداء دراسدة وحددة )القطدوع المخروطيدة( فدي الرياضديات،  (STEM)والهندسة، والرياضيات 

والهندسة،  تجمع فيه الطالبة بين الرياضيات ودمجها من خالل تطبيقاتها مع مواد العلوم والتقنية
وبعض التخصصات األخرى، في محتوى جديدد تمدارس فيده التعلديم ممارسدة عمليدة قائمدة علدى 
اإلستراتيجية المقترحة عن طريق النمذجة، والتعلم القائم على حل المشكالت، والتعلم القائم على 

 المشروعات االبتكارية القائمة على تكامل المعرفة.

 

 التحصيل الدراسي:
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ان إجرائياً بأنه: التقدم الذي تحرزه طالبات الصف الثالث الثانوي في تحقيق يعرفه الباحث
األهداف الموضوعة لتعلم وحدة )القطوع المخروطية( باستخدام اإلستراتيجية المقترحة، ويقداس 
بالدرجة الكلية التي تحصل عليها الطالبة في االختبار التحصيلي كامالً وفدي مسدتوياته: المعرفدة 

 االستدالل.والتطبيق و

 التفكير الناقد: 

يعرفه الباحثان إجرائياً بأنه: هو عملية تفكير تركز على اتخاذ القدرار بشدأن مشدكلٍة مدا، 
وتتطلددب وضددع فرضدديات وأسددئلة وبدددائل؛ للتحليددل والتفسددير والتمييددز بددين الصددحيح والخطددأ، 

ن المهارات الخمس اآلتية: )االستنتاج، تحديد االفتراضدات، التفسد ير، االسدتنباط، وتقدويم ويتضمَّ
الحجج(، ويقاس بالدرجة الكلية التي تحصل عليها الطالبة في اختبار "واطسون وجليسر"، وفدي 

 كل ِ مهارة من المهارات التي يقيسها االختبار.

 البحث يةمنهج

تددمَّ اسددتخدام المددنهج التجريبددي القددائم علددى التصددميم شددبه التجريبددي ذي المجمددوعتين: 
طة، وتدمَّ اختيدار عيندة  الدراسدة ً ِمدن طالبدات الصدف الثالدث الثدانوي بمدرسدة التجريبية والضداب

الثانوية الثانية تطدوير بمديندة الطدائف، والتدي تحتدوي علدى فصدلين تدم اختيدار أحددهما عشدوائيا  
( طالبددةً درسددت وحدددة القطددوع المخروطيددة  25ليمثددل المجموعددة التجريبيددة بلددغ عدددد طالباتدده )

(، والفصدل األخدر ليمثدل STEMجية المقترحة القائمة على مددخل التكامدل )باستخدام االستراتي
( طالبدددةً ودرسدددت موضدددوعات وحددددة القطدددوع 26المجموعدددة الضدددابطة و بلدددغ عددددد طالباتددده )

 بالطريقة المعتادة في التدريس. نفسها المخروطية

 ( التالي تصميم منهج البحث:1ويوضح شكل )

 

 

 

 

 تصميم منهج البحث (١)شكل

 ءات البحث:إجرا

( مدن خدالل STEMتمَّ تحديد أسس اإلستراتيجية المقترحة القائمة على مدخل التكامل ) -1
دراسددة األدبيددات المرتبطددة بددـمداخل وإسددتراتيجيات التدددريس المرتبطددة بمدددخل التكامددل 

(STEM باإلضافة الدى التفكيدر الناقدد مدن حيدث مفهومده، ومهاراتده، وإسدتراتيجيات ،)
 حث، وكذلك اختيار وبناء أدوات التجربة.تنميته وتقويمه للب

(، والتدي تدم اشدتقاق STEMتمَّ بناء اإلستراتيجية المقترحدة فدي ضدوء مددخل التكامدل ) -2
خطواتهددا فددي ضددوء كددل ٍ ِمددن: النمذجددة الرياضددية، الددتعلُّم القددائم علددى حددل المشددكالت 

خطدوات ( اآلتدي مراحدل و2الرياضية، والتعلم القائم على المشروعات. ويوضح شكل )
 اإلستراتيجية المقترحة:

 

 

التطبيق 
 القبلي

 التدريس باستخدام اإلستراتيجية المقترحة التجريبيةالمجموعة 

التطبيق 
 البعدي

 المجموعة الضابطة التدريس باستخدام الطريقة المعتادة

 مشكلة حقيقية أو غير حقيقية

 الغرض من المشكلة

 التمثيل الرياضي المبدأ العلمي فرض وتكوين النموذج



 

  419 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

    (STEM)نموذج تصميم قائم على اإلستراتيجية المقترحة في ضوء مدخل التكامل  (2)شكل

 

 أدوات البحث ومواده التعليمية: بناء -3

 وقد تضمنت أدوات البحث ومواده التعليمية اآلتية:
 الختبار "واطسون وجليسر"(. اختبار مهارات التفكير الناقد )النسخة العربية -1
 اختبار تحصيلي في وحدة )القطوع المخروطية( من إعداد الباحثين. -2
3-  ً  دليل المعلمة وأوراق عمل الطالبات لتدريس وحدة )القطوع المخروطية( وفقا

 .لإلستراتيجية المقترحة

 أولا: اختبار "واطسون وجليسر" للتفكير الناقد:

بيئة العربية من اختبار "واطسون وجليسدر" للتفكيدر الناقدد تمَّ استخدام الصورة المعدلة لل
( فقدرة موزعدة علدى خمسدة 99م(، وتألف االختبار مدن )1970الذي ترجمه جابر وهندام عام )

اختبددارات أساسددية، يقدديس كددل اختبددار منهددا مهددارة عقليددة محددددة، وتعليماتدده الخاصددة، وهددذه 
 االختبارات هي:

 ( فقرة.20اختبار االستنتاج ) -1
 ( فقرة.16ختبار معرفة االفتراضات )ا -2
 ( فقرة.25اختبار االستنباط ) -3
 ( فقرة.24اختبار التفسير ) -4
 ( فقرة.14اختبار تقويم الحجج ) -5

وقدم تمَّ تجريب االختبدار علدى عيندة الدراسدة االسدتطالعية للتحقدق مدن صددق االتسداق 
درجات مفدردات االختبدار  الداخلي لمفرداته ومهاراته، وقد تراوحت معامال ارتباط بيرسون بين

(، كما 0.01( وهي قيم دالة احصائياً عند مستوى )0.61: 049والدرجة الكلية لكل مهارة بين )
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 :0.71تراوحت معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل مهارة بالدرجدة الكليدة لالختبدار بدين )
الختبددار بدددالالت (، ممددا يدددل علددى تمتُّددع ا0.01( وهددي قدديم دالددة احصددائياً عنددد مسددتوى )0.65

كما تم التحقدق مدن ثبدات االختبدار بطريقدة إعدادة التطبيدق بفاصدل  صدق مناسبة ودالة إحصائياً.
زمنددي مدتدده ثالثددة أسددابيع علددى عينددٍة الدراسددة االسددتطالعية، وكانددت قيمددة معامددل ثبددات اختبددار 

(، واختبار 0.82(، واختبار االستنباط )0.81(، واختبار معرفة االفتراضات )0.84االستنتاج )
(، 0.85(، كما بلغ معامل الثبات لالختبار ككل )0.84(، واختبار تقويم الحجج )0.84التفسير )

 مما يدل على تمتُّع االختبار بقيم مقبولة من الثبات.

 :ثانيا: الختبار التحصيلي
 الهدف من الختبار  -١

)القطددوع هدددف االختبددار التحصدديلي إلددى قيدداس تحصدديل الطالبددات فددي محتددوى وحدددة  
( والتددي تمثلددت فددي )المعرفددة، TIMSSالمخروطيددة(، عنددد المسددتويات المعرفيددة الختبددارات )

 التطبيق، االستدالل(.

 تحديد جوانب التعلم في وحدة )القطوع المخروطية( -2

مدن مفداهيم، وتعميمدات، ومهدارات  تم تحديد جوانب الوتعلم المتضومنة فوي الوحودة  -1
 ية باإلضافة إلى بناء االختبار التحصيلي.  رياضية، بهدف بناء المواد التعليم

فدي ضدوء المسدتويات المعرفيدة  تم صياغة األهوداف اإلجرائيوة لالختبوار التحصويلي -2
 (.TIMSSالختبارات )

مددددن موضددددوعات وحدددددة )القطددددوع  توووم تحديوووود األهميووووة النسووووبية لكوووول موضوووووع -3
المخروطية( فدي ضدوء عددد الصدفحات لكدل موضدوع، وعددد الحصدص التدريسدية 

 خصصة لكل موضوع، باإلضافة إلى جوانب التعلم المتضمنة بكل موضوع.الم

 ( اآلتي األهمية النسبية لجوانب محتوى الموضوعات:1ويوضح جدول )

 

 األهمية النسبية لجوانب محتوى موضوعات الدروس لوحدة القطوع المخروطية: ١جدول 

 المحتوى م
عدد 

 الصفحات

نسبتها 
 المئوية

عدد 
الحص
 ص

نسبتها 
ئوالم
 ية

مجموع 
جوانب 
التعلم 

 المتضمنة

نسبتها 
 المئوية

متوسط 
النسبة 
لجميع 

 المتغيرات

 8 القطوع المكافئة ١
25,80
% 

4 25% 16 30,19% 27% 

2 
 

 8 القطوع الناقصة
25,80
% 

4 25% 19 35,85% 28,88% 

3 
 

 8 القطوع الزائدة
25,80
% 

4 25% 9 16,98% 22,59% 

4 
 

تحديد أنواع 
القطوع 
ية المخروط

 ودورانها

7 
22,58
% 

4 25% 9 16,98% 21,52% 

 %100 100 53 100 16 100 31 5 المجموع

وفقاً لألهمية النسبية لكل موضدوع، واألهميدة النسدبية لكدل  إعداد جدول المواصفات -4
مستوى من مستويات األهداف المعرفيدة لكدل موضدوع كمدا هدو موضدح فدي جددول 

 ( اآلتي:2)
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كل مستوى من مستويات األهداف في كل موضوع من األهمية النسبية ل: 2جدول 
 لموضوعاتالموضوعات المحددة بالنسبة لجميع ا

 م

المحتوى
 / النواتج

 مستويات األهداف ونسبتها المئوية
مجموع 

األهدا
 ف

مجموع 
نسب 

مستويات 
 األهداف

األهمية 
النسبية 

لكل 
 موضوع

 

مستو
ى 
المعر
 فة

نسبته 
المئو
 ية

مستو
ى 

التطبي
 ق

نسبته 
ئوالم
 ية

مستوى 
الستدل

 ل

نسبته 
المئو
 ية

١ 
القطوع 
 المكافئة

2 8 1 4.17 1 4.17 4 27% 27% 

2 
القطوع 
الناقصة 
 والدوائر

2 8 3 12.5 3 12.5 8 
28,88
% 

28,88
% 

3 
القطوع 
 الزائدة

2 8 2 8 2 8 6 
22,59
% 

22,59
% 

4 
تحديد 
أنواع 
 القطوع

1 4.17 2 8 3 8 6 
21,52
% 

21,52
% 

 100 100 24 32,7 9 32,7 8 28,1 8 المجموع 

( سدؤاالً، ثدم تدم توزيعهدا علدى 20ليكدون ) تم تحديد عدد أسئلة الختبار التحصويلي -1
 موضوعات وحدة )القطوع المخروطية( والمستويات المعرفية لالختبار.

 تم صياغة مفردات الختبار وفقا لألنماط التالية: -2

 أربعدة بددائل موزعدة توزيعًدا  االختيار من متعدد: تكون البددائل لكدل عبدارة
 عشوائيًا ومتجانًسا ومرتبًطا بالسؤال.

 .األسئلة المقالي: وتكون أسئلة حل مشكالت رياضية 

 .تناسب صياغة األسئلة مع مستوى الطالبات 

  توزيددددع أسددددئلة االختبددددار فددددي ضددددوء المسددددتويات المعرفيددددة الختبددددارات
(TIMSS( وهي )40، %30، %30%.) 

بتخصيص درجة واحدة لجميع أسدئلة  الختبار التحصيلي:تم وضع قواعد لتصحيح  -3
االختبددار الموضددوعية؛ حيددث تُعطددى كددل إجابددة صددحيحة درجددة واحدددة واإلجابددة 
الخاطئة صدفًرا والنهايدة الصدغرى صدفًرا، وبالنسدبة لألسدئلة المقدالي فدتم تخصديص 
درجتين لكدل سدؤال؛ حيدث تعطدي درجتدان لكدل إجابدة صدحيحة، ودرجدة واحددة إذا 

الحل صحيحاً جزئياً أو غيدر مكتمدل، وصدفًرا إذا كاندت اإلجابدة خاطئدة تمامداً، كان 
 ( درجة.25وبذلك تصبح النهاية العظمى لالختبار )

بعرضه في صورته األولية على مجموعدة  تم التأكد من صدق الختبار التحصيلي: -4
ف  من المتخصصين في مجال في منداهج وطدرق تددريس الرياضديات؛ وذلدك للتعدرُّ

آرائهم من حيث: مدى مالءمة فقرات االختبدار والبددائل، مددى انتمداء كدل فقدرة  إلى
من فقرات االختبار للمستوى التي ُصنِفت فيده، مددى كفايدة عددد األسدئلة ومالءمتهدا 

 لخصائص للطالبات، وقد أشار السادة المحكمين إلى مناسبة االختبار. 

ق االختبار على عينة استطالعية : تم تطبيالتجربة الستطالعية لالختبار التحصيلي -5
( طالبددة؛ بهدددف تحديددد 30مددن طالبددات الصددف الثالددث الثددانوي، والتددي بلددغ عددددها )

الزمن المناسدب لالختبدار، معدامالت السدهولة ومؤشدرات التمييدز، وصددق االتسداق 
 الداخلي لالختبار ومعامالت ثبات؛ وذلك على النحو اآلتي:
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 تحديد زمن الختبار:  -أ

زمن المناسدب لإلجابدة علدى االختبدار، وذلدك مدن خدالل تسدجيل الدزمن الدذي تم تحديد ال
استغرقته أول طالبة في اإلجابة على االختبار، والزمن الذي استغرقته آخر طالبة، ومن ثم إيجاد 

( دقددائق لقددراءة 5( دقيقددة تقريبدداً، ثددم تددم إضددافة )45المتوسددط الحسددابي لهمددا وكددان مسدداوياً ل )
 ( دقيقة.50لبيانات ليصبح الزمن النهائي )التعليمات وكتابة ا

 معامالت السهولة ومؤشرات التمييز:  -ب

تم حساب معامالت السدهولة لكدل فقدرة مدن فقدرات االختبدار، وكدذلك معدامالت التمييدز، 
(، كمدا تراوحدت قديم 0.7، 0.36وأشارت النتائج إلى أنَّ قديم معدامالت السدهولة تراوحدت بدين )

( وهددي قدديم مقبولددة احصددائياً )سددليمان 0.67، 0.31الختبددار بددين )مؤشددرات التمييددز لمفددردات ا
 .(2005ومراد، 

 صدق التساق الداخلي لالختبار التحصيلي:-ج

تم حساب صدق االتساق لداخلي لالختبار عن طريق حساب معامل ارتباط بيرسون بين 
دلت النتدائج  إلدى أنَّ جميدع قديم درجة كل مفردة والدرجة الكلية للمستوى الذي تنتمدي اليده، وتوصَّ

معددامالت االرتبدداط بددين درجددة المفددردة ودرجددة المسددتوى الددذي تنتمددي اليدده دالددة احصددائياً عنددد 
(، مما يعني أن مفردات االختبار التحصيلي تقيس ما تقيسه المستويات المعرفيدة 0.01مستوى )

لالختبار، وقد لالختبار، كما تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة مستوى بالدرجة الكلية 
( وهددي قدديم دالددة احصددائياً عنددد مسددتوى 0.68، 0.76تراوحددت قدديم معددامالت االرتبدداط بددين )

(، مما يعني أن المستويات المعرفية لالختبار تقيس ما يقيسه االختبار، وهو مؤشدر علدى 0.01)
 (.2005صدق االختبار )مراد، وسليمان، 

 حساب معامل الثبات لالختبار:-د

ثبددات االختبددار بطريقددة ألفددا كرونبدداخ لكددل بُعددد مددن أبعدداد االختبددار، تددم التحقددق مددن  
ولالختبار ككل، وتوصَّلت النتائج إلدى أنَّ قديم معدامالت الثبدات لالختبدار ككدل وأبعداده تراوحدت 

 (.2005( وهي قيم ثبات مرتفعة ومقبولة احصائياً )مراد، وسليمان، 0.873، 0.831بين )

مقترحددات السددادة المحكمددين ومددا أسددفرت عندده نتددائج بعددد إجددراء التعددديالت وفقدداً ل -6
التجريب االستطالعي لالختبار، أصبح االختبار ونموذج التصدحيح جداهزاً للتطبيدق 

 في صورته النهائية.

ا:   : إعداد دليل المعلمة وأوراق عمل الطالباتثالثا

بهمددا ويهدددفان إلددى تقددديم مجموعددٍة ِمددن اإلجددراءات واإلرشددادات والتوجيهددات؛ لتسددتعين 
معلمة المرحلدة الثانويدة فدي تددريس وحددة )القطدوع المخروطيدة( وفقداً لإلسدتراتيجية المقترحدة، 

 ويتضمن الدليل:

 المقدمة. .1
 المقترحة.  نبذة عن اإلستراتيجية .2
 توجيهات عامة للمعلمة. .3
 تحليل محتوى الوحدة التعليمية. .4
 األهداف اإلجرائية للوحدة التعليمية. .5
 لوحدة التعليمية.الخطة الزمنية لتطبيق ا .6
 مخطط دروس الوحدة التعليمية وفقاً لإلستراتيجية المقترحة. .7
 أوراق عمل الطالبات وفقا لإلستراتيجية المقترحة. .8
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 تكافؤ مجموعتي البحث: 

 الختبار التحصيلي لموضوعات وحدة )القطوع المخروطية(: -١

وع المخروطيدة( تم التحقق من تكافؤ مجموعتي البحث في التحصيل القبلي لوحدة )القطد
مدن خددالل تطبيددق االختبدار التحصدديلي قبليددا علددى مجمدوعتي البحددث، كمددا تدم التحقددق مددن شددرط 
اعتداليددددة توزيددددع درجددددات التحصدددديل للمجمددددوعتين التجريبيددددة والضددددابطة باسددددتخدام اختبددددار 

Shapiro-Wilk (W) ( اآلتي:3كما في جدول ) 

ة توزيع درجات الختبار للتحقق من اعتدالي Shapiro-Wilk (W)اختبار : 3جدول 
 التحصيلي

 المتغير
 الضابطة التجريبية

W p W p 
 0.084 0.922 0.243 0.940 التحصيل

( الدى اعتداليدة توزيدع درجدات االختبدار التحصديلي للمجمدوعتين 3تشير نتائج جددول ) 
 (.0.05غير دالة عند مستوى ) wالتجريبية والضابطة؛ حيث كانت قيم 

( t(، وقيمة )P( ودللتها )Fلحسابي، والنحراف المعياري وقيمة )المتوسط ا: 4جدول 
 لدرجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي

 المجموعة المتغير
 العدد

N 

المتوسط 

 الحسابي

M 

النحراف 

 المعياري

SD 

 اختبار ت اختبار ليفين

F P t df P 

 التحصيل

في 

 الرياضيات

 3.20 8.36  25 التجريبية

3.128 .083 .819 49 .417 
 2.33 9.00  26 الضابطة

بدين  (0.05( الدى عددم وجدود فدرق دال احصدائياً عندد مسدتوى )4تشدير نتدائج جددول )
متوسدددطي درجدددات طالبدددات المجمدددوعتين التجريبيدددة والضدددابطة فدددي التطبيدددق القبلدددي لالختبدددار 

ية، مما يعني تكدافؤ مجمدوعتي البحدث فدي التحصديل القبلدي لموضدوعات التحصيلي بدرجته الكل
 مخروطية(.وحدة )القطوع ال

 اختبار التفكير الناقد: -2

تم التحقق من تكافؤ مجموعتي البحث في التفكير الناقد من خالل تطبيق اختبدار التفكيدر 
توسددطي درجددات الناقددد قبليدداً علددى مجمددوعتي البحددث، كمددا تددم اسددتخدام اختبددار "ت" لمقارنددة م

المجموعتين الضابطة والتجريبية في الدرجدة للتفكيدر الناقدد، كمدا تدم التحقدق مدن شدرط اعتداليدة 
 Shapiro-Wilkتوزيع درجات التحصيل للمجموعتين التجريبية والضابطة باستخدام اختبدار 

(W) ( التالي:5كما في جدول ) 

 توزيع درجات التفكير الناقدللتحقق من اعتدالية  Shapiro-Wilk (W)اختبار : 5جدول 

 المتغير
 الضابطة التجريبية

W p W p 
 0.375  0.954 0.١28 0.926 التفكير الناقد

( الى اعتداليدة توزيدع درجدات اختبدار التفكيدر الناقدد للمجمدوعتين 5تشير نتائج جدول ) 
 (.0.05غير دالة عند مستوى ) wالتجريبية والضابطة؛ حيث كانت قيم 

( t(، وقيمة )P( ودللتها )Fمتوسط الحسابي، والنحراف المعياري وقيمة )ال: 6جدول 
 لدرجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لختبار التفكير الناقد
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 المجموعة المتغير
 العدد

N 

المتوسط 

 الحسابي

M 

النحراف 

 المعياري

SD 

 اختبار ت اختبار ليفين

F P t df P 

التفكير 

 الناقد

 5.51513 44.80  25 التجريبية

.053 .819 1.233 49 .420 
 5.79443 42.84  26 الضابطة

بدين  (0.05( إلدى عددم وجدود فدرق دال احصدائياً عندد مسدتوى )6تشدير نتدائج جددول )
 متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيدق القبلدي الختبدار التفكيدر

 الناقد بدرجته الكلية، مما يعني تكافؤ مجموعتي البحث في مستوى التفكير الناقد.

ا:  إجراءات تطبيق البحث ميدانيا

 سارت إجراءات تطبيق البحث وفق الخطوات اآلتية: 

هـ في الثانويدة الثانيدة  10/3/1440تم تطبيق أدوات البحث ومواده التعليمية تاريخ  -1
 تطوير بالطائف. 

ر العشوائي لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة وفقا لالعتبدارات التدي تم االختيا -2
تمددت اإلشددارة اليهددا فددي عينددة البحددث، وتقسدديمهم الددى مجمددوعتين تجريبيددة، درسددت 
وحدة )القطوع المخروطية( باستخدام اإلسدتراتيجية المقترحدة، ومجموعدة ضدابطة، 

 درست نفس الوحدة بالطريقة المعتادة.

الرياضدديات للصددف الثالددث الثددانوي علددى اسددتخدام اإلسددتراتيجية تددم تدددريب معلمددة  -3
 المقترحة، وإعطائها دليل المعلمة، وأوراق عمل الطالبات.

تم شرح كيفية اإلسدتراتيجية المقترحدة للطالبدات، ومدا ينبغدي مدن حدل أوراق العمدل  -4
 وتنفيذ النماذج والمشروعات في مجموعات تعاونية داخل الصف بالمدرسة.

اختبددار مهدارات التفكيددر الناقددد والتحصدديلي قبليداً علددى مجمددوعتي البحددث تدم تطبيددق  -5
بهددف التحقدق مدن تكدافؤ مجمدوعتي البحدث فدي مهدارات هـ،  12/3/1440بتاريخ 

التفكير الناقد، وللتحقدق مدن ذلدك تدم تصدحيح االختبدار ورصدد الددرجات ومعالجتهدا 
 إحصائياً كما تم توضيحه سابقاً.

ب خطددة وزارة التعلدديم فددي توزيددع الدددروس بتدداريخ تددم تنفيددذ تجربددة البحددث حسدد -6
القطددددوع المخروطيددددة( باسددددتخدام )هددددـ والبدددددء فددددي تدددددريس وحدددددة 13/3/1440

اإلسددتراتيجية المقترحددة لطالبددات المجموعددة التجريبيددة، كمددا قامددت المعلمددة نفسددها 
بتدددريس الموضددوعات نفسددها بالطريقددة المعتددادة فددي التدددريس لطالبددات المجموعددة 

 الضابطة.

( حصة وفق الخطة التدريسية لددروس وحددة )القطدوع 16ستمرت التجربة بواقع )ا -7
هـ، حيث تم تطبيق االختبار البعدي 5/4/1440المخروطية( إلى نهاية يوم األربعاء 

 هـ.6/4/1440يوم الخميس 

تم تصحيح االختبار ورصد الدرجات لمعالجتها إحصائيا باستخدام أساليب المعالجدة  -8
 بة.اإلحصائية المناس

 أساليب المعالجة اإلحصائية:

( وذلدك باسدتخدام اإلحصداءات SPSSتم معالجة البيانات إحصدائيا باسدتخدام برندامج )
 واالختبارات اإلحصائية التالية:
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 المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، والخطأ المعياري، والمتوسط.   -1

 (؛ لمقارنة متوسطي مجموعتين مستقلتين.(t-testاختبار ت  -2

 (.MANOVAختبار تحليل التباين المتعدد )ا -3

 (.ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي ) -4

 ( لتجانس مصفوفات التغاير.BOX'S testاختبار بوكس ) -5

 ( لالعتدالية.Wilks-Shapiro( لتجانس التباين، واختبار )Levenاختبار ليفين) -6

 ثير.( لحساب حجم التأPartial Eta Squaredقيمة مربع ايتا الجزئية ) -7

 (.Cohen's dحجم التأثير باستخدام معادلة ) -8

 وتفسيرها نتائج البحث

يتم عرض نتائج البحث، وفقًا لتسلسدل فدروض البحدث، وفيمدا يلدي عدرض مفصدل لهدذه 
 النتائج:

 نتائج اختبار الفرض األول: -١

( بددين 0.05نددص الفددرض األول علددى: "ال توجددد فددروق دالددة إحصددائيا عنددد مسددتوى )
بددات المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة فددي التطبيددق البعدددي لالختبددار متوسددطي درجددات طال

التحصيلي في الرياضديات بمسدتوياته )المعرفدة، التطبيدق، االسدتدالل(، ودرجتده الكليدة ودرجتده 
( تعددرف داللددة MANOVAالكليددة".والختبار هددذا الفددرض تددم اسددتخدام تحليددل التبدداين المتعدددد )

والضدددابطة فدددي المتغيدددرات التابعدددة )المعرفدددة، التطبيدددق،  الفدددروق بدددين المجمدددوعتين التجريبيدددة
االستدالل(، كما تم استخدام اختبار "ت" لمقارنة متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة في 

 الدرجة الكلية للتحصيل في الرياضيات.

(، والتددي تمثلددت فددي عدددم وجددود قدديم MANOVAتددم التحقددق مددن افتراضددات اختبددار )
تغيددر ومتعددددة المتغيددر، كمددا تددم التحقددق مددن شددرط تجددانس مصددفوفة التغدداير متطرفددة أحاديددة الم

ممدا يعندي تجدانس  [Box's M = 11.202, f= 1.742, p>0.05] باسدتخدام اختبدار بدوكس
 مصفوفات التغاير للمتغيرات التابعة.

 والتدي بلغدت Wilks' Λفي ضوء تحقق شروط تحليل التباين المتعدد باستخدام طريقة 
f=29.208, p<.05] [λ=.349,  ممدددا يشددير إلدددى وجددود فددروق ذات داللدددة إحصددائية بدددين

المجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات التابعة )المعرفة، التطبيق، االستدالل( مجتمعة، 
ولتعرف داللة واتجاه الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في كل متغيدر علدى حدده تدم 

 (:8 ,7لتباين األحادي، وجاءت النتائج كما بالجدولين )استخدام اختبار تحليل ا

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري، والخطأ المعياري للمتوسط لدرجات طالبات : 7جدول 
 المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي في الرياضيات 

 (Nالعدد ) المجموعة المهارات
المتوسط 

 (Mي )الحساب

النحراف 

المعياري 

(SD) 

الخطأ المعياري 

للمتوسط 

(Sd.E) 

 المعرفة
 25166. 1.25831 6.60 25 تجريبية

 25881. 1.31967 4.30 26 ضابطة

 التطبيق
 34312. 1.71561 7.12 25 تجريبية

 26063. 1.32897 3.61 26 ضابطة
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 (Nالعدد ) المجموعة المهارات
المتوسط 

 (Mي )الحساب

النحراف 

المعياري 

(SD) 

الخطأ المعياري 

للمتوسط 

(Sd.E) 

 الستدلل 
 38678. 1.93391 5.36 25 تجريبية

 27703. 1.41258 1.65 26 ضابطة

( ودللتها اإلحصائية ألثر متغير اإلستراتيجية المقترحة في ضوء مدخل Fقيم ): 8جدول 
 ( للتحصيل في الرياضيات لدى طالبات الصف الثالث الثانوي(STEMالتكامل 

مصدر 

 التباين

مجموع  المهارات

 المربعات

df  متوسط

 المربعات

F  مستوى

 الدللة

حجم 

رالتأثي  

بين 

لمجموعاتا  

 

 451. 0.01 40.246 66.971 1 66.971 المعرفة

 577. 0.01 66.819 156.539 1 156.539 التطبيق

 556. 0.01 61.427 175.061 1 175.061 الستدلل

    1.664 49 81.538 المعرفة الخطأ

    2.343 49 114.794 التطبيق 

    2.850 49 139.645 الستدلل 

 ( إلى ما يأتي:8 ,7الجدولين ) تُشير النتائج في

( بددين متوسددطي درجددات طالبددات 0.01وجددود فددرق دال إحصددائياُ عنددد مسددتوى ) -1
المجموعتين التجريبية والضابطة في مستوى المعرفة تعزى لإلستراتيجية المقترحة 

(، كما بلغ حجم M=6.60, Sd.=1.25831لصالح طالبات المجموعة التجريبية )
 ( وهي قيمة كبيرة.451.قترحة )تأثير اإلستراتيجية الم

( بددين متوسددطي درجددات طالبددات 0.01وجددود فددرق دال إحصددائياً عنددد مسددتوى ) -2
المجموعتين التجريبية والضابطة في مستوى التطبيق تعزى لإلستراتيجية المقترحة 

(، كمدا بلدغ M=5.36, Sd.= 1.71561لصدالح طالبدات المجموعدة التجريبيدة )
 ( وهي قيمة كبيرة.577.قترحة )حجم تأثير اإلستراتيجية الم

( بددين متوسددطي درجددات طالبددات 0.01وجددود فددرق دال إحصددائياً عنددد مسددتوى ) -3
المجمدددوعتين التجريبيدددة والضدددابطة فدددي مسدددتوى االسدددتدالل تعدددزى لإلسدددتراتيجية 

(، M=7.12, Sd.= 1.93391المقترحدة لصدالح طالبدات المجموعدة التجريبيدة )
 ( وهي قيمة كبيرة.556.لمقترحة )كما بلغ حجم تأثير اإلستراتيجية ا

( التدددالي تفدددوق طالبدددات المجموعدددة التجريبيدددة علدددى أقدددرانهن فدددي 3ويوضدددح الشدددكل )
 المجموعة الضابطة في التحصيل لوحدة )القطوع المخروطية(.

متوسطات تحصيل طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي  (3) شكل
 لالختبار التحصيلي
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دام اختبدددار "ت" لمقارندددة متوسدددطي درجدددات طالبدددات المجمدددوعتين التجريبيدددة والسدددتخ
والضدابطة فددي الدرجدة الكليددة للتحصديل فددي وحددة )القطددوع المخروطيدة( تددم التحقدق مددن شددرط 
اعتداليددددة توزيددددع درجددددات التحصدددديل للمجمددددوعتين التجريبيددددة والضددددابطة باسددددتخدام اختبددددار 

Shapiro-Wilk (W) ( التا9كما في جدول   ):لي 

للتحقق من اعتدالية توزيع درجات التطبيق البعدي  Shapiro-Wilk (W)اختبار  :9جدول 
 لالختبار التحصيلي

 المتغير
 الضابطة التجريبية

W p W p 
 0.087 0.941 0.406 0.963 الختبار التحصيلي

( الددى اعتداليددة توزيددع درجددات التحصدديل للمجمددوعتين التجريبيددة 9تشددير نتددائج جدددول )
    (0.05غير دالة عند مستوى ) wلضابطة حيث كانت قيم وا

( t(، وقيمة )P( ودللتها )Fالحسابي، والنحراف المعياري وقيمة ) ط: المتوس١0جدول 
 لدرجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي

 المجموعة المتغير
 العدد

N 

المتوسط 

 الحسابي

M 

نحراف ال

 المعياري

SD 

 اختبار ت اختبار ليفين

F P t df P 

الختبار 

 التحصيلي

  4.212  19.080  25 التجريبية
0.032 0.86 8.988 49 0.01 

  3.301  9.577  26 الضابطة

بددين  (0.01( الددى وجددود فددرق دال احصددائياً عنددد مسددتوى )10تشددير نتددائج جدددول )
مدددوعتين التجريبيدددة والضدددابطة لصدددالح طالبدددات المجموعدددة متوسدددطي درجدددات طالبدددات المج

وهدي قيمدة  [Cohen's d =2.518]التجريبيدة، كمدا بلدغ حجدم تدأثير اإلسدتراتيجية المقترحدة 
 كبيرة.

( تددم رفددض الفددرض الصددفري وقبددول الفددرض 9،10فدي ضددوء نتددائج كددل مددن جدددول ) 
ن متوسدطي درجدات طالبدات ( بي0.01البديل الموجه: "توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى )

المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة فددي التطبيددق البعدددي لالختبددار التحصدديلي فددي الرياضدديات 
بمستوياته )المعرفة، التطبيق، االستدالل(، ودرجتده الكليدة لصدالح طالبدات المجموعدة التجريبيدة 

 تعزى الى إستراتيجية التدريس المقترحة".

 نتائج اختبار الفرض الثاني: -2

( بددين 0.05الفددرض الثدداني علددى: "ال توجددد فددروق دالددة إحصددائياً عنددد مسددتوى ) نددص
متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبدار التفكيدر 
الناقددد بمهاراتدده )االسددتنتاج، تحديددد االفتراضددات، االسددتنباط، التفسددير، تقددويم الحجددج(، ودرجتدده 

 الكلية".

( تعدرف داللدة MANOVAر هذا الفرض تم اسدتخدام تحليدل التبداين المتعددد )والختبا 
الفدددروق بدددين المجمدددوعتين التجريبيدددة والضدددابطة فدددي المتغيدددرات التابعدددة )االسدددتنتاج، تحديدددد 
االفتراضات، االستنباط، التفسير، تقويم الحجج(، كما تم استخدام اختبار "ت" لمقارنة متوسدطي 

 ضابطة في الدرجة الكلية للتفكير الناقد.المجموعتين التجريبية وال

( والتددي تمثلددت فددي عدددم وجددود قدديم MANOVAتددم التحقددق مددن افتراضددات اختبددار )
متطرفددة أحاديددة المتغيددر ومتعددددة المتغيددر، كمددا تددم التحقددق مددن شددرط تجددانس مصددفوفة التغدداير 
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نس ممدا يعندي تجدا [Box's M = 24.376, f= 1.446, p>0.05]باسدتخدام اختبدار بدوكس 
 مصفوفات التغاير للمتغيرات التابعة.

والتدي بلغدت  Wilks' Λفي ضوء تحقق شروط تحليل التباين المتعدد باسدتخدام طريقدة 
p<.05] [λ=.309, f=4.03,  ممدددا يشدددير إلدددى وجدددود فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين

اضدددات، المجمدددوعتين التجريبيدددة والضدددابطة فدددي المتغيدددرات التابعدددة )االسدددتنتاج، تحديدددد االفتر
االسددتنباط، التفسددير، تقددويم الحجددج( مجتمعددة، ولتعددرف داللددة واتجدداه الفددروق بددين المجمددوعتين 
التجريبية والضابطة في كل متغير على حده تم استخدام اختبار تحليل التباين األحدادي، وجداءت 

 ( اآلتيين:11,12كما بالجدولين ) النتائج

ي، والخطأ المعياري للمتوسط لدرجات الحسابي والنحراف المعيار ط: المتوس١١جدول 
 طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لختبار التفكير الناقد

 العدد المجموعة المهارات
المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

الخطأ المعياري 

 للمتوسط

 الستنتاج
 60277. 3.01386 8.60 25 تجريبية

 46058. 2.34849 6.34 26 ضابطة

 تحديد الفتراضات
 50372. 2.5186 9.48 25 تجريبية

 34650. 1.76679 8.19 26 ضابطة

 الستنباط

  

 34506. 1.7253 13.32 25 تجريبية

 56448. 2.8783 10.73 26 ضابطة

 48621. 2.431 12.08 25 تجريبية التفسير

 42635. 2.17397 10.61 26 ضابطة 

 72093. 3.604 9.08 25 تجريبية تقويم الحجج 

 25103. 1.28002 6.96 26 ضابطة 

المقترحة في ضوء مدخل  ( ودللتها اإلحصائية ألثر متغير اإلستراتيجيةFقيم ): ١2جدول 
 ( على مهارات التفكير الناقد(STEMالتكامل 

مصدر 

 التباين

مجموع  المهارات

 المربعات

df  متوسط

 المربعات

F  مستوى

 الدللة

حجم 

يرالتأث  

بين 

 المجموعات

 154. 004. 8.914 64.743 1 64.743 الستنتاج
 084. 039. 4.497 21.133 1 21.133 تحديد الفتراضات

 235. 000. 15.030 85.445 1 85.445 الستنباط
 095. 028. 5.153 27.339 1 27.339 التفسير

 140. 007. 7.944 57.198 1 57.198 تقويم الحجج
نتاجالست الخطأ  355.885 49 7.263    

    4.700 49 230.278 تحديد الفتراضات 

    5.685 49 278.555 الستنباط 

    5.306 49 259.994 التفسير 

    7.200 49 352.802 تقويم الحجج 

 ( إلى ما يأتي:11,12تُشير النتائج في الجدولين: جدول )

متوسددطي درجددات طالبددات  ( بددين0.05وجددود فددرق دال إحصددائياً عنددد مسددتوى ) -1
المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة فددي مهددارة االسددتنتاج المعرفددة لصددالح طالبددات 

(، كمدددا بلدددغ حجدددم تدددأثير M=8.60, Sd.=1.25831المجموعدددة التجريبيدددة )
 ( وهي قيمة كبيرة.154.المقترحة ) اإلستراتيجية
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ات ( بددين متوسددطي درجددات طالبدد0.01وجددود فددرق دال إحصددائياً عنددد مسددتوى ) -2
المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة فددي مهددارة تحديددد االفتراضددات لصددالح طالبددات 

(، كمدددا بلدددغ حجدددم تدددأثير M=9.48, Sd.= 2.5186المجموعدددة التجريبيدددة )
 ( وهي قيمة متوسطة.084.المقترحة ) اإلستراتيجية

( بددين متوسددطي درجددات طالبددات 0.01وجددود فددرق دال إحصددائياً عنددد مسددتوى ) -3
ريبيدة والضدابطة فدي مهدارة االسدتنباط لصدالح طالبدات المجموعدة المجموعتين التج

 (، كمدا بلدغ حجدم تدأثير اإلسدتراتيجيةM=13.32, Sd.= 1.7253التجريبيدة )
 ( وهي قيمة كبيرة.235.المقترحة )

( بددين متوسددطي درجددات طالبددات 0.01وجددود فددرق دال إحصددائياً عنددد مسددتوى ) -4
لتفسددير لصددالح طالبددات المجموعددة المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة فددي مهددارة ا

 (، كمددا بلددغ حجددم تددأثير اإلسددتراتيجيةM=12.08, Sd.= 2.431التجريبيددة )
 ( وهي قيمة متوسطة.095.المقترحة )

( بددين متوسددطي درجددات طالبددات 0.01وجددود فددرق دال إحصددائياً عنددد مسددتوى ) -5
طالبدات المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارة تقويم الحجج والبراهين لصالح 

(، كمدددا بلدددغ حجدددم تدددأثير M=9.08, Sd.= 3.604المجموعدددة التجريبيدددة )
 ( وهي قيمة متوسطة.140.اإلستراتيجية المقترحة )

( التالي تفوق طالبات المجموعة التجريبية على أقرانهن في المجموعة 4ويوضح شكل )
 الضابطة في التفكير الناقد.

 

التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي  متوسطات درجات طالبات المجموعتين (4)شكل 
 لختبار التفكير الناقد

والسدددتخدام اختبدددار "ت" لمقارندددة متوسدددطي درجدددات طالبدددات المجمدددوعتين التجريبيدددة 
والضابطة في الدرجة الكلية للتفكير الناقد تم التحقدق مدن شدرط اعتداليدة توزيدع درجدات التفكيدر 

كما في جدول  Shapiro-Wilk (W)استخدام اختبار الناقد للمجموعتين التجريبية والضابطة ب
 :( التالي13)

 للتحقق من اعتدالية توزيع درجات التفكير الناقد Shapiro-Wilk (W)اختبار  :١3جدول 

 المتغير
 الضابطة التجريبية

W p W p 
 0.129 0.939 0.524 0.965 الدرجة الكلية للتفكير الناقد

داليدددة توزيددع درجدددات التفكيددر الناقدددد للمجمدددوعتين ( الدددى اعت13تشددير نتدددائج جدددول ) 
      (.0.05غير دالة عند مستوى ) wالتجريبية والضابطة حيث كانت قيم 
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( t(، وقيمة )P( ودللتها )Fالحسابي، والنحراف المعياري وقيمة ) ط: المتوس١4جدول 
 بار التفكير الناقدلدرجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لخت

 المجموعة المتغير
 العدد

N 

المتوسط 

 الحسابي

M 

النحراف 

 المعياري

SD 

 اختبار ت اختبار ليفين

F P t df P 

التفكير 

 الناقد

  6.081  50.840  25 التجريبية
0.018 0.894 4.354 49 0.01 

  5.448  43.808  26 الضابطة

بددين  (0.01د فددرق دال احصددائياً عنددد مسددتوى )( الددى وجددو14تشددير نتددائج جدددول )
متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في الدرجة الكليدة فدي التفكيدر الناقدد 

 Cohen's d]المقترحة  لصالح طالبات المجموعة التجريبية، كما بلغ حجم تأثير اإلستراتيجية
 وهي قيمة كبيرة. [1.220=

( تدم رفدض الفدرض الصدفري وقبدول الفدرض 13,14) في ضوء نتدائج كدل مدن جددول
( بين متوسطي درجات طالبدات 0.05البديل الموجه: " توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى )

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد بمهاراته )االستنتاج، 
م الحجج(، ودرجته الكلية لصالح طالبات المجموعة تحديد االفتراضات، االستنباط، التفسير، تقوي

 التجريبية تعزى الى إستراتيجية التدريس المقترحة".

 تفسير نتائج البحث:

 تفسير نتائج الفرض األول: -١

( بددين 0.01دلددت نتددائج الفددرض االول علددى وجددود فددروق دالددة إحصددائيا عنددد مسددتوى )
طة فددي التطبيددق البعدددي لالختبددار متوسددطي درجددات طالبددات المجمددوعتين التجريبيددة والضدداب

التحصدديلي فددي الرياضدديات بمسددتوياته )المعرفددة، التطبيددق، االسددتدالل(، ودرجتدده الكليددة لصددالح 
 طالبات المجموعة التجريبية تعزى الى إستراتيجية التدريس المقترحة.

ويمكددن تفسددير ذلددك فددي ضددوء مددا تضددمنته اإلسددتراتيجية المقترحددة القائمددة علددى مدددخل 
( من خطوات وإجراءات ساعدت في تحسدين تحصديل الطالبدات لموضدوعات STEM) التكامل

)القطوع المخروطية(، وذلدك مدن خدالل تفاعدل الطالبدات مدع المدواد التعليميدة واألنشدطة القائمدة 
 على النحو التالي: على اإلستراتيجية

لبات أنشطة التعلم التي تم صياغتها في ضوء اإلستراتيجية المقترحة، قد وفرت للطا -1
فددرص كافيددة لتحليددل المشددكالت الواقعيددة وتحديددد المتغيددرات والشددروط االبتدائيددة، 

واألشدكال، والتعبيدر  والرسدوم البيانيدة الجداول وتمثيل العالقات الرياضية باستخدام
عن النموذج الرياضي الذي يمثل المشكلة باستخدام الصيغ الرياضدية، والتحقدق مدن 

المشكلة الواقعية،  حل وتطوير دام هذا النموذج في فهمدقته وسالمة منطقياً، ثم استخ
 االمر الذي يؤدي الى تعميق المعرفة الرياضية لدى الطالبات وجعلها ذات معنى.

تطلب عملية اكتشاف الطالبات للنموذج الرياضي وفقاً لإلستراتيجية المقترحة القيام   -2
 ادئ واألفكدار الرياضديةالمبد وتكييدف بعديد من العمليات العقلية كالحدس والتخمين

لددمج الخبدرات  حقيقية بفرص الطالبات مما يزود الحقيقي، العالم مشكالت من على
الرياضية المتعلمة بوحدة )القطوع المخروطية( بالسياق االجتماعي والبيئي للطالبدة 

 ً  ذا معنى. ويربطها به ربطا
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ة مدن التمثديالت من تكوين مجموعدة متنوعد المقترحة الطالبات مكنت اإلستراتيجية  -3
الرياضدددية مثدددل: )النمددداذج، واألشدددكال التوضددديحية، والجدددداول والرسدددوم البيانيدددة، 
والمددواد الماديدددة الملموسددة، والمجسدددمات، ...( وذلددك لتمثيدددل ومعالجددة المشدددكالت 

 وتسدجيل الواقعيدة المرتبطدة بدالقطوع المخروطيدة، ممدا مكدن الطالبدات مدن تنظديم
ممدا يعمدق مدن معدرفتهم الرياضدية بوحددة  ياضدية،الر والتواصل بأفكارهم وحلولهم

 )القطوع المخروطية(. 

واالستفسار  ساعدت اإلستراتيجية المقترحة على استثارة دافعية الطالبات نحو التعلم -4
مدن خدالل قيدامهن مدن خدالل  بدالنفس ثقدة لدديهن ولدد بددوره وهدذا وطدرح األسدئلة،

مدن مناسدبتها، واسدتخدامها فدي نمداذج رياضدية والتحقدق  األنشدطة التعليميدة بتكدوين
 تفسير المشكلة والتوصل الى حلول وتعميمها وطرح مشكالت مشابهة مرتبطة بها،

 واالسدتيعاب لدديهن عمليدات االنتبداه وعدزز نشداطهن االمر الدذي أدى الدى اسدتثارة
 منمذجة. عن المعنى وتنظيم بنيتهن المعرفية بصوره والبحث

 التفاعدل أساس على القائمة الصفية البيئة هيئةت على ركزت اإلستراتيجية المقترحة -5
 بددءا أنشطة ومهام  تعلم وحدة )القطوع المخروطية( وخطدوات اإلسدتراتيجية؛ بين
الفدروض وتكدوين  ووضدع تحديدد الغدرض منهدا،  ثدم لمشدكلة واقعيدة، مالحظة  من

  النموذج، ثم  جمع البيانات والتحقق من صحة الفروض والتأكد من مناسبة النموذج
قبدوال، االمدر الدذي أدى الدى  األكثدر الحل/ الحلدول واختيار المشكل، ثم مناقشة لحل

التوسع في الخبرات الرياضية من مجرد معرفة المفاهيم والمبادي الخاصة بالقطوع 
المخروطية الى مستوى االستدالل وحل مشدكالت رياضدية واقعيدة وغيدر نمطيدة أو 

 مشكالت رياضية مفتوحة النهاية.

هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة والتي توصلت إلى فاعليدة اسدتخدام  وتتفق
( فدي تنميدة ندواتج الدتعلم المختلفدة STEMاستراتيجيات التددريس القائمدة علدى مددخل التكامدل )

(، وتختلدف 2016؛ القثدامي، 2015المرتبطة بالرياضيات كالتحصيل، ومنها دراسة )الشحيمية،
 ( Kutch, 2011; Niemz,2012; Thomas, 2014مع دراسة )

 تفسير نتائج الفرض الثاني: -2

( بدين 0.05دلت نتدائج الفدرض الثداني علدى وجدود فدروق دالدة إحصدائيا عندد مسدتوى )
متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبدار التفكيدر 

ت، االسددتنباط، التفسددير، تقددويم الحجددج(، ودرجتدده الناقددد بمهاراتدده )االسددتنتاج، تحديددد االفتراضددا
التددريس المقترحدة؛ ويمكدن  الكلية لصدالح طالبدات المجموعدة التجريبيدة تعدزى الدى إسدتراتيجية

 تفسير ذلك على النحو التالي:   

 في تدريب المقترحة ؛ فقد ساهمت اإلستراتيجيةبالنسبة لمهارة تحديد الفتراضات   -1
للمشدكالت وتحديدد المتغيدرات والشدروط االبتدائيدة  لددقيقا التحليدل علدى الطالبدات

وصددياغة الفددروض وتكددوين النمددوذج الرياضددي، كمددا تددم توجيدده الطالبددات الددى أن 
الفروض ليست مسلمات بل تحتاج الى التحقق، األمر الذي تطلب منهن القيام بجمدع 

   عليها. الحكم قبل ومراجعتها المعلومات والمالحظة ومناقشة الفروض

فاالسددتنباط الرياضددي يددرتبط بشددكل مباشددر باسددتخدام النسووبة لمهووارة السووتنباط؛ ب -2
 المنطق وطرق البرهان الرياضي باإلضافة الى قدرة الطالبات الطالبات الى مبادئ

وقدد تدم التركيدز علدى تنميدة هدذه   الواقعيدة، في  المواقف والمشدكالت توظيفها على
المقترحددة فددي  ئمددة علددى  اإلسددتراتيجيةالمهددارة مددن خددالل األنشددطة التعليميددة القا

خطوتي التحقق من النموذج وتأكيده،  وذلك من خالل معالجدة الطالبدات  لمشدكالت 



 

  432 

 

واقعية وترجمتها الى مشكالت رياضية وصياغة نموذج رياضي مناسب لحلهدا، ثدم 
التحقددق مددن صدددق  النمددوذج الرياضددي باسددتخدام مبددادئ المنطددق وطددرق البرهددان 

 ميمه  واستخدامه في تفسير المشكلة وصياغة الحلول.الرياضي  قبل تع

 المقترحة اعتمددت فدي كثيدر مدن خطواتهدا ؛ فاالستراتيجيةبالنسبة لمهارة التفسير -3
 أو يلدي، مدا مثدل فسدر التفسدير عمليدات إلدى على الطالبات تحتاج أسئلة طرح على
 األسددباب، وقددد مارسددت الطالبددات عمليددات التفسددير بصددفة عامددة فددي معظددم علددل

بدددءاً مددن تحديددد الغددرض مددن المشددكلة، وتحديددد المتغيددرات  خطددوات اإلسددتراتيجية
والشروط االبتدائية، وتبرير استخدامهن لتمثيالت رياضية مختلفة لصياغة الفروض 
والتعبير عن النموذج الرياضي، باإلضافة الى استخدام النموذج الرياضي في تفسير 

 المشكلة الواقعية وتقديم الحلول لها.

فقد تم تدريب الطالبات مدن خدالل األنشدطة القائمدة  الحجج؛ تقويم بالنسبة لمهارة   -4
خدالل  مدن والضدعيفة القويدة الحجدج بدين التمييدز المقترحدة علدى على اإلسدتراتيجية

 المعطيدات والتمييدز بدين المشدكل، الموقدف لحدل المختلفة الفروض والبدائل مناقشة
والشددروط والمعطيددات التددي ال  النتيجددة تدددعم والشددروط االبتدائيددة للمشددكلة التددي

 تدعمها.

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة والتي توصلت إلى فاعليدة اسدتخدام 
( فدي تنميدة بعدض مظداهر STEMمداخل وإستراتيجيات التدريس القائمة على مددخل التكامدل )

كالت والتدددي منهدددا دراسدددة التفكيدددر المرتبطدددة بالرياضددديات،  كاإلبدددداع الرياضدددي  وحدددل المشددد
(، وتختلدددف مدددع Mentzer, 2011؛ 2016؛ فهمدددي، 2016؛ القثدددامي، 2015)الشدددحيمية، 

 (.Kutch, 2011; Niemz,2012; Thomas, 2014دراسة )

 وصيات البحثت

 في ضوء مشكلة البحث وما توصلت إليه من نتائج؛ يوصي الباحثان بما يأتي:

ة بمهددام ومواقددف رياضددية وانشددطة تدددمج تزويددد كتددب الرياضدديات بالمرحلددة الثانويدد -1
 .التقنيةالرياضيات بالهندسة والعلوم و

إعادة النظر فدي معالجدة الموضدوعات الرياضدية بالمرحلدة الثانويدة، وتدريسدها فدي  -2
(؛ حيدث تسدتند STEMضوء اإلستراتيجية المقترحدة القائمدة علدى مددخل التكامدل )

 وحل المشكلة.إلى النمذجة الرياضية، والتصميم، واالستقصاء، 

عقد دروات تدريبيدة، وبدرامج إعدداد مهندي لمعلمدي الرياضديات بالمرحلدة الثانويدة؛  -3
لتددددريبهم علددددى اسدددتخدام اإلسددددتراتيجية المقترحدددة القائمددددة علدددى مدددددخل التكامددددل 

(STEM.في تدريس الرياضيات ) 

 مقترحات البحث

 الدراسات اآلتية:القيام بإجراء -استكماال لنتائجه وتوصياته يقترح البحث الحالي ـ

إجراء دراسة مماثلة على الطالب والطالبات في صفوف ومراحل تعليمية أخري؛ لبحث  .1
( فددي STEMأثددر اسددتخدام اإلسددتراتيجية المقترحددة القائمددة علددى تعلددم مدددخل التكامددل )

 تنمية األداء الرياضي ومهارات التفكير الناقد.

( لتنميددة مهددارات STEMل )وحدددة مقترحددة فددي الرياضدديات قائمددة علددى مدددخل التكامدد .2
 التفكير الناقد لدى طالبات المرحلة الثانوية.
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برنددامج مقتددرح لتنميددة األداء التدريسددي لدددى معلمددي الرياضدديات بالمرحلددة الثانويددة فددي  .3
 (.STEMضوء مدخل التكامل )

( لتنمية مهارات التفكير الرياضي لدى STEMبرنامج مقترح قائم على مدخل التكامل ) .4
 حلة الثانوية.طالبات المر
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 قراءة في كتاب:
  "خالصة وافية للبحث في تعليم الرياضيات"

 (NCTM,20١7) 
Book review: 

"Compendium for Research in Mathematics Education" 
(NCTM,20١7) 

 د. خالد بن عبدهللا المعثم -  سعيد جابر المنوفي .أ.د
 جامعة القصيم 

                                                  

 مقدمة )لماذا هذا الكتاب؟(: -
مع مرور الزمن، يزداد عدد أساتذة تعلديم الرياضديات فدي الجامعدات العربيدة، ويتدزامن معده 
نموٌّ في التعليم العدالي، وتوس دع فدي بدرامج الدراسدات العليدا التدي تقددمها مؤسسداتها، وزيدادة فدي 

في الميدان التربوي بأهمية النشاط البحثي في النمو المهني؛ كدل  ذلدك  وعيٌّ الخبراء والممارسين
 ٍ دي  ٍ كم  أدى إلى نشاط حركة البحث العلمي في مجال تعليم الرياضيات فدي الدوطن العربدي، ونمدو 

 متسارعٍ في اإلنتاج العلمي الخاص به. 

؛ إال أن  البحث في تعليم الرياضيات الزال يواجه المشكالت ذاتها التي  وبالرغم من هذا النمو 
عانى منها في الماضدي. حيدث ُوِصدفت البحدوث فدي نهايدة القدرن الماضدي بأن هدا لدم تتطدرق إلدى 

(، ولدم تتنداول القضدايا األساسدية والتحدديات 321م،1988المجاالت التربوية الحيويدة )إبدراهيم،
جعدل نتائجهدا جزئيدة الجوهرية التي تواجه المجتمع، مع غياب الدراسات التفاعلية المركبة، مما 

(. واتسدمت بالتأكيدد علدى 129-123م،1989وغير مجدية في تطوير العملية التعليمية )السدعيد،
الحبكة المنهجية، وَغلَبَدة "الصدنعة" فيهدا علدى "الفكدر"، ممدا جعدل تصدميم اإلجدراءات المنهجي دة 

ريدة سدطحي ة وضدعيفة هدفًا في حدد ِ ذاتده، ال وسديلة لتحقيدق أهدداف أبعدد؛ لدذا كاندت خلفيتهدا النظ
الصدددددلة بددددداألجزاء األخدددددرى، ولدددددم تظهدددددر نتائجهدددددا وتوصدددددياتها عميقدددددة بالقددددددر المطلدددددوب 

(. ولم تكدن بحدوث تعلديم الرياضديات فدي بدايدة القدرن الحدالي بأحسدَن 211-210م،1989)مينا،
م إجابدات شدافية عدن األسدئلة التدي  حااًل منها في السابق؛ فهي تسير وفدق طدرق تقليديدة، ولدم تقدد ِ
تتطلدددددب حلولهدددددا ممارسدددددة للنشددددداط اإلبدددددداعي، مدددددع ضدددددعف ارتباطهدددددا بمجتمدددددع المعرفدددددة 

(. وقِل ددةٌ منهددا التددي ربطددت بددين الرياضدديات وتطبيقاتهددا فددي المجتمددع 75-73م،2002)إبددراهيم،
(. وهي أشبه بالجزر المنفصلة والموضوعات المتفرقة المتناثرة، نتيجةً لعدم 49م،2002)خليفة،

ههدا، وتحدد د مسدارها؛ ألن هدا تدتم فدي غيداب المشدروعات البحثيدة التدي وجود سياسات بحثيدة ت وج 
تضمن تآلف البحوث التربويدة، وانسدجامها، ومدن ثدم تعاونهدا فدي الخدروج بنتدائج مشدتركة ذات 

(. وألجددل عددالج هددذه المشددكالت وغيرهددا؛ أوصددى 182-181هددـ،1429قيمددة فعليدده )المعددثم،
ضدديات، وضددرورة االهتمددام بدده، ودعددوا إلعطدداء المختصددون بمراجعددة البحددث فددي تعلدديم الريا

األولويددة ليعددالج البحددث مشددكالته الخاصددة بدده؛ قبددل التصدددي لعددالج مشددكالت المجددال العامددة 
؛ 136م،2010؛ البلددددددددوي،16م،2010؛ المددددددددالكي والحربددددددددي،194هددددددددـ،1429)المعددددددددثم،
 (. 162م، 2011الشيخي،

م الرياضيات، من أهم الطدرق التدي ويعد  االسترشاد بالتوجهات العالمية للبحث في مجال تعلي
تسهم في عالج عدد من مشكالته التي يعاني منها في الوطن العربي، وتوجيه سياساته، وتجويدد 
ممارساته البحثية. لذا؛ جاءت فكرة هذه الورقة التي تهدف إلى اطالع الباحثين في البالد العربية 

لتددي قددد مت خالصددة وافيددة لبحددوث علددى أحدددث الكتددب المرجعيددة للبحددث فددي تعلدديم الرياضدديات ا
المجال، وهو من منشورات المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية 
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(National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] عل هدا أن تكدون ،)
الدذكر أن ده تدم ُمعينًا للباحثين في تعلديم الرياضديات، وفدي توجيده أفكدارهم البحثيدة. ومدن الجددير ب

االعتمدددداد فددددي هددددذه القددددراءة علددددى الكتدددداب األصددددلي، باإلضددددافة إلددددى مددددا أورده كيلباتريددددك 
(Kilpatrick,2018( وإلرتون )Ellerton,2018 .في مراجعتيهما لهذا الكتاب ) 

 ما قصة الكتاب؟: -
كدل فتدرة زمنيدة بهددف  NCTMيعد  هذا الكتاب جزًءا من سلسلة كتب مرجعية يصددرها 

بحدوث تعلديم الرياضدديات؛ لتحديدد: أيدن وصددل البحدث فدي هددذا المجدال؟ وأيدن يجددب أن  مراجعدة
يتجده؟، وذلدك مدن خددالل رصدد أهدم الدراسددات العلميدة التدي أُنجددزت فدي موضدوعاتها، ودراسددة 

( حتدى اآلن NCTMتوجهاتها؛ من أجل توجيه حركة البحث في المستقبل. وقدد نشدر المجلدس )
ث ل كل  كتاٍب منها "صورة" تدم  التقاطهدا لحركدة البحدث فدي مجدال ثالثة كتب في هذه السلسلة. يم

تعليم الرياضيات خالل فترات مختلفة، حيث اُلتقطت "الصورة األولى" منها قبدل أكثدر مدن ربدع 
( كتابده المرجعدي األول بعندوان "كتيدب NCTMم( عنددما نشدر المجلدس )1992قرن )في عام 

 Handbook of Research in Mathematicsالبحدث فدي تعلديم وتعلدم الرياضديات" )
Teaching and Learning( وقدام بتحريدره جدراوس ،)Grouws,1992( وبعدد .)15 )

م، تدم  التقداط "الصدورة الثانيدة" 2007سنة من صدور الكتاب المرجعي األول، وتحديًدا في عام 
 Second Handbook ofحددين نشددر المجلددس كتابدده المرجعددي الثدداني بددالعنوان نفسدده )

Research in Mathematics Teaching and Learning وعمدل علدى تحريدره ،)
(. وبعد مرور عقد من الزمن على نشر الكتداب المرجعدي الثداني، وفدي Lester,2007ليستر )
م اُلتقطت "الصورة الثالثة" التي تزامنت مع مناسبة استعداد المجلدس للمئويدة األولدى 2017عام 

ابدده الثالددث "خالصددة وافيددة للبحددث فددي تعلدديم الرياضدديات" م، حيددث نشددر كت2020لدده فددي عددام 
(Compendium for Research in Mathematics Education وتولى تحريدره ،)

 (. Caiكاي )

( في مراجعته لكتاب "الخالصة الوافية" إلى Kilpatrick,2018,763ويشير كيلباتريك )
المتحددة األمريكيدة، وكيدف كدان مدى نجاح مشدروع البحدث فدي تعلديم الرياضديات فدي الواليدات 
شدك وقلدق مدن إنشداء  NCTMتاريخه القصير صعبًا، فقبل نصف قرن فقدط، كدان لددى مجلدس 

 Journal for Research in Mathematicsمجلدة البحددث فددي تعلدديم الرياضديات )
Education [JRME]( )Grouws,1992; Langrall,2016 حيدث إن ده لدم يكدن هنداك ،)

ة لملء هذه المجلة، واليدوم ازدهدرت هدذه المجلدة، وتبعهدا إنشداء عددد مدن بحوث ذات جودة كافي
المنشددورات األخددرى التددي ترك ددز علددى: معلددم الرياضدديات، وتعلدديم الرياضدديات لألطفددال، وتعلدديم 

مجموعة من المنشدورات البحثيدة  NCTMالرياضيات في المدرسة المتوسطة. إضافة إلى نشر 
 األخرى. 
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 لكتاب؟:ما الجديد في عنوان ا -
علددى خددالف اإلصدددارين السددابقين مددن هددذه 
السلسلة، جاء عندوان هدذا اإلصددار الثالدث مغدايًرا 
لهما، فبعد تسمية الكتدابين السدابقين "كتيدب البحدث 
فددي تعلدديم وتعلددم الرياضدديات"، حمددل هددذا الكتدداب 
عندددددوان "خالصدددددة وافيدددددة للبحدددددث فدددددي تعلددددديم 

 :الرياضيات"، وقد تمي ز العنوان الجديد بما يلي

 

 ( "إحددالل كلمددة "خالصددة وافيددةCompendium( "محددل كلمددة "ُكتيددب )Handbook )
الواردة في الكتابين السابقين، على الرغم من كونه نُشر كإصدار ثالث لهما، ووفق تصريح 
حقوق التأليف والنشر، وهو ما يمثل نوًعا من التقدم، فكلمة "ُكتيدب" اسدتخدمت فدي األصدل 

الجيب الصغير الذي يمكن الرجوع إليه بسهولة"، والدذي ال ينطبدق لتعني شيئًا مثل "مرجع 
بالتأكيد على المنشورين السابقين، مما يدل  على مناسبة تغيير هدذه الكلمدة إلدى كلمدة أخدرى 

( فددي مقدمتدده إلددى التعريددف Cai,2017,7أصدددق فددي وصددف الكتدداب. وقددد أشددار كدداي )
ث تعندددي: "مجموعدددة مدددن (، حيدددCompendiumالقاموسدددي لكلمدددة "خالصدددة وافيدددة" )

المعلومات الموجزة، ولكنهدا مختدارة بدقدة حدول موضدوع معدين" والتدي "تدم  جمعهدا بشدكل 
منهجددي  مددنظ م"، وأك ددد أن  هندداك ثالثددة مصددطلحات أساسددية فددي هددذا التعريددف تمي ددز هددذه 
"الخالصة الوافية"، وتسدتحق اهتماًمدا خاًصدا، هدي: "التجميدع المنهجدي  المدنظ م، والمدوجز، 

 مختار بدقة". وال

 ( ربما يكون التغيير األكثر أهميدة فدي العندوان اسدتخدام كلمدة "للبحدثfor Research ")
(؛ Cai,2017,vii("، والتددي اختيددرت عددن قصددد )of Researchبددداًل مددن "البحددث )

ل من تجميع مالحظات حول البحث في مجال تعليم الرياضيات تبدو خلفنا  للتعبير عن التحو 
كونها مصدًرا يمكن استخدامه لتوجيده حركدة البحدث فدي المسدتقبل. فعلدى في الماضي، إلى 

الرغم من أن  "الخالصة الوافية" عبارة عن ملخص للبحوث السابقة فدي تعلديم الرياضديات، 
إال إن دده يجددب توظيفهددا مددن أجددل البحددث فددي تعلدديم الرياضدديات مسددتقباًل. وهددذا أيًضددا يعكددس 

ستوى فدي تعلديم الرياضديات التدي يمكنهدا تعزيدز لدعم البحوث عالية الم NCTMمسؤولية 
تعلم الطالب للرياضيات. ولخدمة هذا التحول ُطلب مدن مدؤلفي فصدول "الخالصدة الوافيدة" 
ل في التوجهات المستقبلية للبحث في موضوع الفصل، وذلدك فدي ضدوء البحدوث التدي  التأم 

 (.Cai,2017,7يُراجعونها )

 "تم  التعبير عن المجال اختصاًرا بـ( "تعليم الرياضدياتMathematics Education ،)
(. Mathematics Teaching and Learningبداًل من "تعليم وتعلدم الرياضديات" )

وهذا التعبير المختصر يمكن أن يساعد مختصي المجال في التعبيدر عدن تخصصدهم بجملدة 
النقدد فدي  موجزة ومعب رة، عوًضا عن التعبيدرات األخدرى التدي قدد ال تسدلم مدن القصدور أو

 توضيح حدود التخصص، من مثل: مناهج وطرق تدريس الرياضيات.

 ماذا قّدم الكتاب؟: -
على شاكلة الكتابين األوليين، تم تقسيم "الخالصة الوافية" إلى خمسة أقسام رئيسة تضمنت 

( فصاًل، يلخ ص كل  فصٍل منها أفضل البحوث التي أُنجزت في جانب مهم من جوانب تعليم 38)
( دولة علدى مددى 11باحثة( من ) 47باحثًا، و 46( باحثًا )93اضيات. وعمل على تأليفها )الري
( سنوات، ساهموا بخبدراتهم فدي كتابدة فصدولها جاهددين إلدى اختصدار المعرفدة الميدانيدة فدي 3)
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مددورد يقددد م أفضددل األدلددة وأكثرهددا أهمي ددة حددول مددا هددو معددروف عددن تعزيددز تعلددم الطددالب 
( صدفحة تقريبًدا، وتدول ى تحريرهدا 1000لخالصة الوافية" في قرابدة الدـ)للرياضيات، وجاءت "ا

(، أسددتاذ قسددم العلددوم الرياضددية فددي جامعددة ديالويددر Jinfa Caiالبروفيسددور جينفددا كدداي )
(Delaware( ويوضددح الجدددول .)اآلتددي األقسددام الرئيسددة فددي الخالصددة مقارنددة بأقسددام 1 )

 الكتابين السابقين:

  NCTMئيسة للكتب المرجعية في البحث التي أصدرها( األقسام الر١جدول )

 م(١992الكتاب األول ) م(2007الكتاب الثاني ) م(20١7الخالصة الوافية )

 نظرة عامة األسس األسس

 تدريس الرياضيات المعلمون والتدريس (Methodsالطرق )

 مالتعلم من التعلي التأثير على نواتج الطالب المحتوىالعمليات الرياضية و

الطالب، المعلمون، بيئات 
 التعلم

 قضايا أساسية الطالب والتعلم

 رؤى )وجهات نظر( التقييم قضايا مستقبلية

 - قضايا ووجهات نظر -

ل في موضوعات هذه األقسام، يمكن مالحظة أنمداط معيندة واضدحة عبدر الكتدب  عند التأم 
ات االهتمدام العدام؛ مثدل: طبيعدة المرجعية الثالثة، حيدث تناولدت األقسدام األولدى الموضدوعات ذ

البحث في هذا المجال، ودور النظرية، والطريقة، والممارسة. كما تناولت األقسام الوسطى منها 
 موضوعات: تعليم وتعلم الرياضيات، بينما نظرت األقسام النهائية إلى المستقبل. 

تقسديم الفصدل  وقد سارت معظم فصول "الخالصة الوافية" بطريقدة منهجيدة واحددة، إذ تدم  
إلى ثالثة أجزاء، حيث: )أ( يهتم الجزء األول بتلخيص العمل المبكر في موضوع الفصدل. )ب( 
كما يراجع الجزء الثاني البحوث التي أُجريت حولها في العقدد الماضدي. )جدـ( بينمدا يقدد م الجدزء 

هات المستقبلية للبحث في هذا الموضوع. ويشير كاي ) ( إلى Cai,2017,viiiالثالث توق عًا للتوج 
 أن ه اعتمد على األسئلة الخمسة اآلتية عند قراءته وتحريره لفصول "الخالصة الوافية": 

كيف تم  هيكلة الفصل؟ ولماذا تم  تنظيمه بهذه الطريقة؟ وكيف يساعد الهيكل المختار القارَئ  -1
 في فهم أفكار المؤلفين ومحتوى الفصل؟ 

ه الفصدل؟ وكيدف تدم اختيداره؟ وكيدف يتديح هدذا اإلطدار ما اإلطار المفاهيمي  الذي بُندي عليد -2
 رؤى جديدة في الموضوع أو مجال الدراسة؟ 

ر المؤلف أو المؤلفون ما يلزم تضدمينه فدي الفصدل؟ ومدا الدذي يمكدن ضدبطه علدى  -3 كيف قر 
 الهوامش )لم يذكر ذلك صراحة في الفصل(؟ 

رت أساليب البحث على مر  السنين في موضوع الفصل؟  -4  كيف تطو 
ما االتجاهات المستقبلية المحتملة للبحث في موضوع الفصل؟ وكيف يشدرح المؤلفدون هدذه  -5

 االتجاهات المستقبلية؟ 
 (:38وفيما يلي عرض موجز لما تناولته األقسام الخمسة بفصولها الـ)

 (.Foundationsالقسم األول: األسس ) -١
 يحتوي قسم األسس على ستة فصول، حيث:

موضدددوع "البحدددث لإلعدددالم أو للتشدددويه أو  (١الفصووول )( فدددي Confreyقدددد مت كدددونفري ) -
لإلصالح"، وتناولدت فيده طبيعدة البحدوث فدي مجدال تعلديم الرياضديات، واختدارت تصدنيفها إلدى 
ثالثة "أوعية" تعكس األغراض العريضة التي تقوم عليها بحوث تعليم الرياضديات، وتعب در هدذه 

ت البحدث فدي تعلديم الرياضديات. األول: لإلعدالم األوعية عن كيفيدة "تكدوين" البداحثين لممارسدا
(inform إعالم الجمهور بالظواهر الخاضعة للبحث من خدالل وصدف مداذا يحددث؟ وكيدف؟ ،)

ولماذا يحددث؟، ومدن أمثلدة البحدوث التدي تسدتعمل لهدذا الغدرض: توجهدات الدراسدات التجريبيدة 
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اسات الحالدة. والثداني: للتشدويه وشبه التجريبية، ودراسات التصميم، ودراسات اثنوجرافية، ودر
(deform وتحمل كلمة "تشوه" معنيدين متدداخلين ولكنهمدا متناقضدان، األول منهمدا: أن ده قدوة ،)

تفكيكية، مصممة لتفكيك أو تعطيل الحالة الراهندة لألشدياء، حيدث يسدعى البداحثون فدي مثدل هدذا 
من ثم يجب البحث فيده بدرجدة المجال إلى تفسير سبب التمييز وعدم العدالة على نطاق واسع، و

أبعد من مجرد توثيق وقوعه. والمعنى الثاني مستقى من الفيزياء وهندسة علم المواد: وهو إعادة 
التشكيل )تغيير شكل أو حجم كائن ما(، حيث وثَّق باحثون متأثرون بالتشوه أن  عددًدا كبيدًرا جدًدا 

ن بلغدة ثانيدة علدى أن هدم يفتقدرون إلدى من الممارسين ينظدرون إلدى الطدالب الملدونين أو المتعلمدي
القدرة العقلية أو الدافع األكاديمي ليكونوا قدادرين علدى النجداح فدي الرياضديات .أي أن  البداحثين 
قاموا بتوثيق التأثيرات السلبية فيما يتعلق باألقليات وشد دوا علدى أهميدة تحديدد األصدول العرقيدة 

سددي واالعتمدداد عليهددا، ومددن أمثلددة البحددوث التددي التددي يجلبهددا األطفددال إلددى خبددرة الصددف الدرا
تسددتعمل لهددذا الغددرض: النظريددة النقديددة، ودراسددات اثنوجرافيددة، ودراسددات الحالددة. أمددا الثالددث: 

(، من خالل توضديح كيفيدة تحسدين تعلديم الرياضديات وتعلمهدا. ومدن أمثلدة reformلإلصالح )
 Systemicح المنظددومي )البحددوث التددي تسددتعمل لهددذا الغددرض: بحددوث التنفيددذ، واإلصددال

reform( ومجتمعددددددات تحسددددددين الشددددددبكات ،)Networked improvement 
communities ودراسات التصميم، ودراسات الحالة. وقد الحظت كونفري أن "البحث هو ،)

ددل فددي هددذا النشدداط"، مشدديرة إلددى أن  الجوانددب الثالثددة inherentlyتأصدديل ) ( لنشدداط مددا، وتأم 
ث يجب أن تنمو وتتفاعل بشكل أكثر إنتاجية لجذب مجموعدة مدن التربدويين السابقة المكونة للبح

(. فحقل بحوث تعليم الرياضيات ينمو mediaأكثر تنوًعا، وتوظيف أشكال جديدة من الوسائط )
مددن خددالل جددذب كددادر أكثددر تنوًعددا مددن العلمدداء الددذين سدديهتمون باحتياجددات جميددع المتعلمددين 

 والمعلمين.

( عدن "ربدط Silver and Lunsfordتدب كدلٌّ مدن سدلفر ولونسدفورد )ك (،2الفصول )وفدي  -
البحث والممارسة في تعلديم الرياضديات: وجهدات النظدر والمسدارات"، حيدث تنداوال مدا اعتبدراه 
فجوة واسعة ملموسة بين البحث والممارسة في تعليم الرياضيات، وحددا العوامل التاريخية التي 

رسة التعليمية من جهة، وأفكار البداحثين وعملهدم فدي المجداالت ول دت انفصااًل واضًحا بين المما
االعتبددار لمددا نُشددر قبددل عددام  أخددذهم بعددين، إال أن  عدددم األكاديميددة ذات الصددلة مددن جهددة أخددرى

(. وقدددد بدددذل المؤلفدددان جهدددًدا لدددربط Ellerton,2018,111م أفقددددهم تعليقدددات مهمدددة )1890
البحث والممارسدة مدع الكتابدات التاريخيدة، حيدث المخاوف الحالية حول الفجوات الملحوظة بين 

أشارا إلى أن ه يمكن سد  هذه الفجوة بصورة مؤقتة، من خدالل عددد مدن األسداليب، إال أن هدا تفشدل 
في معالجة القضايا المستمرة في هذا الموضوع، مثل: نقص معايير الحكم على دقة التفاعل بدين 

الدعوة إلدى مهندة حقيقيدة لتعلديم الرياضديات، بحيدث البحث والممارسة. واختتم المؤلفان الفصل ب
تشمل الباحثين والممارسين، وتحتضن النظرية والممارسة، وتُمك ن من التحسين المهم والحقيقدي 

 في تعليم وتعلم الرياضيات من أجل جميع الطالب.

حدث ( "إصالح التعلديم والبFerrini-Mundyمندي )-فقد تناولت فيه فيريني (،3الفصل )أما  -
والسياسددة: التددأثيرات المتداخلددة علددى تعلدديم الرياضدديات فددي الواليددات المتحدددة"، وجدداء تطددويًرا 
للفصل الدذي كتبتده المؤلفدة فدي القسدم األخيدر مدن الكتداب المرجعدي الثداني عدن بحدوث السياسدة 

(policy research وهددو مسددح للبحددوث حددول سياسددة تعلدديم الرياضدديات عبددر الواليددات ،)
هيئات الحكومية، وعبر أنواع متعددة من السياسات. وفي كتاب "الخالصة الوافية" األمريكية وال

أشددارت المؤلفددة إلددى أن  محددور الفصددل يدددور حددول أحدددث الجهددود المتضددافرة لتحسددين تعلدديم 
الرياضديات مدن الروضددة إلدى الصدف الثدداني عشدر ابتدداًء مددن الثمانينيدات، وشدد دت علددى أدوار 

راليددة ذات الصددلة "بمجتمعددات تعلدديم الرياضدديات" فددي حفددز التغييددر المنظ مددات والهيئددات الفيد
المرغوب. ورك زت على الهيئات الفيدرالية بالكامل تقريبا، وبصفة خاصدة علدى مؤسسدة العلدوم 

(، وسددل طت الضددوء علددى محدداوالت ربددط National Science Foundationالوطنيددة )
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( لهدددذا الفصدددل، Ellerton,2018,111السياسدددة بأنشدددطة اإلصدددالح. وفدددي مراجعدددة إلرتدددون )
تساءل: هل السياسات والتمويل والبحوث التي يقدوم بهدا أصدحاب المصدلحة تحددث فرقًدا كافيًدا؟، 
وأشار إلى أن  محتوى الفصل يعب ر عن رأي من ينظر إلدى آليدات التغييدر المدرسدي مدن األعلدى 

س دن نتدائج الطدالب فدي إلى األسدفل، وأن ده يمكدن النظدر إليهدا بشدكل آخدر، حيدث يمكدن تفسدير تح
 الرياضيات إلى اجتهاد المعلمين في التدريس من أجل تحسين نتائج طالبهم في االختبار.

( بـ"تصنيف مداخل Lobato and Waltersالذي كتبه لوباتو ووالترز )( 4الفصل )واهتم  -
ي  موضوعات لمسارات التعل م والتقد م"، حيث شهدت العقود الماضية عدم قيام الباحثين بدراسة أ

محددة في الرياضيات المدرسية تسعى لفهم كيف يتنقل الطالب في مسار خطي من خالل مدنهج 
متعدد األبعاد. ونتيجة لذلك ظهرت مجموعة من البحوث حدول مدا يُسدمي "المسدارات أو التقددم" 

(Trajectories or Progressions ف المجلدس القدومي للبحدوث فدي الواليدات (. وقدد عدر 
( "تقددد م الددتعل م" بأن دده National Research Council [NRC]األمريكيددة )المتحدددة 

(NRC,2007,214 أوصاف لطرق أكثر تعقيًدا في التفكيدر حدول موضدوع مدا، بحيدث يتبدع :)
كل منها اآلخر كل ما تعل م األطفال أو بحثوا فدي موضدوع خدالل فتدرة زمنيدة واسدعة. أمدا "مسدار 

(: وصددف تفصددديلي لتسلسدددل األفكددار، وطدددرق التفكيدددر، Battista,2011,510الددتعل م" فهدددو )
واالستراتيجيات التي يوظفها الطالب أثناء مشاركته في تعلم موضوع ما، بما فدي ذلدك توصديف 
كيفية تعامل الطالب مع جميع المهام التعليمية والتفاعالت االجتماعية خالل هذا التسلسل. ويوجد 

( ثالثدة Simon,1995,136) وقدد اقتدرح سديمون نوعان لمسدارات الدتعلم: افتراضدية وفعليدة،
مكوندددات لمسدددارات الدددتعلم االفتراضدددية هدددي: هددددف الدددتعلم، وأنشدددطة الدددتعلم، وعمليدددة الدددتعلم 
ر تفكير الطالب وفهمهم في سياق أنشدطة الدتعلم. وقدد اسدتخدم  االفتراضية، أي  التنبؤ بكيفية تطو 

تبادل، ووضعا تصنيفًا دقيقًا لسدبعة مدداخل مؤلفا هذا الفصل مصطلحي  "المسارات" و"التقد م" بال
(approaches لدراسة مثل هذه الظدواهر بغدرض تنشديط التواصدل بدين البداحثين السدتخدام )

( والمخططددات 3( ومسددتويات الحددوار، )2( المسددتويات المعرفيددة، )1مددداخل مختلفددة. وهددي: )
عة، )( والممارسات الرياض5( وافتراضية مسارات التعلم، )4والعمليات، ) ( والمنطق 6ية المجم 

( واالسددتراتيجيات التددي يمكددن مالحظتهددا وأداءات الددتعلم. وفددي 7الصددارم وتماسددك المندداهج، )
ر تلدك المدداخل؛ إال أن همدا كشدفا عدن  ع فيه المؤلفان الستخدام طرق جديدة لتصدو  الوقت الذي شج 

 عدد من نواحي القصور لهذه المجموعة من البحوث.

ر  (5الفصول )( فدي Herbst and Chazanربسدت وشدازان )وتناول كلٌّ من ه - "دور تطدو 
النظرية في زيادة خصوصية موضوع البحث في تدريس الرياضيات"، وقد ما نظدرة عامدة علدى 
النظريات المتعلقة بتدريس الرياضيات، بحجة أن  مثل هذه النظريات ظهرت بشكل مختلدف عدن 

لددرأي المددؤلفَين فددإن  هندداك حاجددة إلددى المزيددد مددن  النظريددات المتعلقددة بددتعلم الرياضدديات. ووفقًددا
البحوث حول تدريس الرياضيات كحدث، وكممارسة اجتماعية تحدث في العالم، وأن هما متفائالن 
بددأن  نظريددات موضددوع محدددد يمكددن أن تُسددتخدم لتمكددين البدداحثين مددن اسددتيعاب تنددوع المواقددف 

نددواتج الددتعلم. حيددث تحدداول البحددوث فددي التعليميددة، واالسددتفادة منهددا كددأدوات ووسددائل لتحسددين 
تدريس الرياضيات تحديد المتغيرات أو العوامل التي تساعد الباحثين فدي فهدم التبداين بدين نتدائج 
الطالب، فعلى الرغم من أن  التباين بين تلك النتائج يُفَسَّر فدي كثيدر مدن األحيدان علدى أن ده نتيجدة 

المتصور أن يكون هناك عدة أنواع من التباين فدي لتحصيل الطالب في االختبارات، إال أن ه من 
نتائج الطالب قد تتطلب مثل هذا الفهم. ومي ز المؤلفان بين نوعين من هذه البحوث، هما: بحدوث 

(" التي تتضمن البحث عن مجموعة من إمكانيات المماِرس presage-productناتج )-"توق ع
(" التدي process-productنداتج )-مليدةالشخصية التي قد ترتبط بنتائج الطالب. وبحدوث "ع

تتضددمن تحديددد مجموعددة مددن السددلوكيات الصددفية للممارسددين وطالبهددم التددي قددد تددرتبط بنتددائج 
( إلى أن ده شدعر بخيبدة أمدل عنددما قدرأ عبدارة Ellerton,2018,111ويشير إلرتون )الطالب. 

( 50التددريس" ألكثدر مدن )المؤلفين التي ذكرا فيها: أن  المختصين في مجال التعليم بحثدوا فدي "
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عاًما حتى اآلن؛ متسائاًل عن الدراسات التي تم  إجراؤها حول "التدريس" قبل هذا الوقت: أال تعد  
 بحوثًا؟

 Stinson andوهو األخير من القسم األول، اهتم  كلٌّ من ستنسن ووالشا ) (،6الفصل )وفي  -
Walshawات المختلفددة )وغيددر المؤكدددة( فددي ( بدـ"استكشاف مختلددف الحدددود النظريددة لإلمكانيدد

بحددوث تعلدديم الرياضدديات"، حيددث تندداوال االنتقددادات الموجهددة للوضددع الددراهن لبحددوث المجددال. 
ووصفا الدور الذي أسهمت به االعتبارات النظرية في تعليم الرياضيات على مدى الخمسة عقود 

قصداء التدي يجدري تناولهدا الماضية، وقارنا هذه االعتبارات مع بعض النماذج الجديدة مدن االست
مددن قبددل البدداحثين فددي تعلدديم الرياضدديات. وقددد أعطددى المؤلفددان اهتماًمددا خاًصددا بالنظريددة النقديددة 

(critical theory( ونظرية ما بعد البنيوية ،)poststructural theory،)  ونظرية الجنس
(. feminist theory(، والنظريددة النسدوية )critical race theory)العدرق( األساسدية )
( أن  هذا الفصل قد غامر فدي منطقدة مدن المحتمدل Kilpatrick,2018,758ويذكر كيلباتريك )

( Ellerton,2018,112أن تكون غير مألوفة لمعظم القراء، ويؤكد ذلك ما أشار إليه إلرتون )
لفصلين من أنه ما لم يكن القارئ على دراية بالكثير من القضايا النظرية التي تمت مناقشتها في ا

ح أن يجد صعوبة فدي فهدم المعداني 6و 5) ( حول استكشاف مختلف الحدود النظرية، فمن المرج 
المقصودة. كما طرح التساؤالت اآلتية: مداذا يعندي مصدطلح "نظريدة" فدي سدياق إعددادات تعلديم 

)إذ يجدب أن تكدون النظريدات فدي  وكيف يمكن للمرء "إثبات" أو "دحض" نظرية؟ الرياضيات؟
وما الذي يجب فعله إلنشاء  لرياضيات تنبؤية وقابلة للتفنيد، كما هي في العلوم الفيزيائية(.تعليم ا

نظرية جديدة؟ وهل أدى تكاثر النظريات في تعليم الرياضيات على مدى العقود الثالثة الماضدية 
إلددى وضددع يشددبه "مالبددس اإلمبراطددور الجديدددة"؟ )وهددي قصددة رمزيددة قصدديرة تضددرب مددثال 

 لمنطقية وحالة الجهل الجماعي(. للمغالطات ا

 (.Methodsالقسم الثاني: الطرق ) – 2
بدددالرغم مدددن أن  الكتدددابين السدددابقين قدددد تنددداوال طدددرق البحدددث فدددي فصدددل منفصدددل، إال أن  
"الخالصة الوافية" خصصت لها في هذا القسدم ثالثدة فصدول تناولدت: البحدث الندوعي، والبحدث 

ر فيهدا الكمي، وتصميم البحدوث علدى الترتيدب. وا لتدي يمكدن اعتبارهدا إحددى الطدرق التدي تطدو 
 المجال على مدى العقود القليلة الماضية.

 deالخاص بـ"الطرق النوعية"، قام كلٌّ من دي فريتاس وليرمان وباركس ) (7الفصل )ففي  -
Freitas, Lerman, and Parks بتحليل الممارسدة البحثيدة علدى مددى العقدد األخيدر كمدا )

ت  البحث في تعليم الرياضيات التي صدرت باللغة اإلنجليزية. ويوجد خمسدة أندواع تعكسه مجال 
( 1مددن طددرق البحددث النددوعي التددي اسددتخدمت لوصددف وتوضدديح الممارسددات األخيددرة وهددي: )

( 4( والمقددابالت وتصددميم التجددارب، )ethnography( ،)3( واالثنددوجرافي )2المالحظددة، )
ريس والبحث اإلجرائي. وخلص المؤلفون إلى أن ده لدم ( وتجارب التد5والحوار وتحليل النص، )

يتم استخدام سوى مجموعة محدودة من الطرق، كما أن  الباحثين في تعليم الرياضيات يحتداجون 
ألن يكونوا أكثر إبداًعا فدي اسدتخدامهم للطدرق. واألهدم مدن ذلدك أن هدم الحظدوا أ ن طدرق البحدث 

لمي لتدددريس الرياضدديات، وفددي توحيددد مندداهج النددوعي تددؤدي دوًرا حاسددًما فددي التجددانس العددا
الرياضيات )وفقًا للمعايير( التي تبدو أنها نتيجة لدراسات دوليدة واسدعة النطداق. ويشدير إلرتدون 

(Ellerton,2018,111 إلددى أن دده بددالرغم مددن إشددارة المددؤلفين بشددكل كبيددر إلددى تددأثير كددانط )
(Kant’sعلددى النظريددات النفسددية للددتعلم وبدداألخص نظريددة )  الددتعلم البنائيددة، إال أن هددم أضدداعوا

(، وهو الذي أكد  أن  الطالب يأتون إلى أي  Herbartفرصة ذهبية لإلشارة إلى عمل هيربرت )
 بيئة تعلم ببنى معرفيه مختلفة وفريدة من نوعها. 

 Sloane andالخداص بالبحدث الكمدي، كتدب كدلٌّ مدن سدلون وويلكيندز ) (8الفصول )وفدي  -
Wilkinsءمة النمذجة اإلحصائية مع نظريات التعلم فدي بحدوث تعلديم الرياضديات"، ( عن "موا
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( statistical modelingواهتمدا بمدا يبددو أن ده حركدة غيدر مألوفدة فدي النمذجدة اإلحصدائية )
للنمو الفردي. حيث تناوال الحاجة إلى صياغة األسئلة البحثية لتأطيرها، ووضع نماذج لها علدى 

أيضدا الحاجدة إلدى نمداذج إحصدائية لوجدود التندوع الفدردي فدي النمدو  مستويات متعدددة، وتنداوال
بمددرور الوقددت. كمددا أشددار المؤلفددان إلددى أن  النمذجددة اإلحصددائية قددد تقددد مت بطددرق ال يسددتخدمها 
الباحثون في مجال الرياضديات فدي كثيدر مدن األحيدان، وأن همدا يشدجعان تطدوير النظريدات التدي 

ر تعلم الطالب للرياضيات كم عد ل تغي ر في التحصيل مع مرور الوقت. ويكمن التحدي أمام تصو 
فدي قددرتهم علدى  -(Ellerton,2018,114وفقًدا لمدا ذكدره إلرتدون )-باحثي تعلديم الرياضديات 

دمددج تركيبددات إحصددائية متعددددة المسددتويات أثندداء تصددميمهم للبحددوث فددي الفصددول الدراسددية، 
 وتحليلهم لها.

 Cobb, Jackson, andوب وجاكسددون ودنددالب )كتددب كددلٌّ مددن كدد (9الفصوول )وفددي  -
Dunlap عددن "إجددراء دراسددات التصددميم الستقصدداء ودعددم: تعلددم الرياضدديات لدددى الطددالب )

والمعلمين"، حيث تناوال تصميم الدراسات التي توس دع الرؤيدة إلدى مدا وراء البحدث الندوعي مدن 
ة، للبحث في تعلدم الطدالب خالل دراسة ثالثة أنواع من دراسات التصميم: )أ( الصفوف الدراسي

للرياضددديات، )ب( والتنميدددة المهنيدددة، للبحدددث فدددي تعلدددم المعلمدددين للممارسدددات التدريسدددية، )ج( 
(، للبحددث فددي قدددرة المدرسددة والمنطقددة علددى تحسددين التعلدديم. organizationalوالتنظيميددة )

ل حدول كيفيدة ( أن  النصيحة التي يُقدمها هذا الفصدKilpatrick,2018,757ويؤك د كيلباتريك )
اإلعداد لدراسات التصميم وإجرائها، وكذلك مناقشة نواحي القصور المشتركة بينها تُعد مساهمة 
قي مددة بصددفة خاصددة فددي هددذا المجددال؛ وذلددك ألن  هددذه الدراسددات قددد تزايدددت فددي بحددوث تعلدديم 

إلى  (Ellerton,2018,114الرياضيات على مدى العقود القليلة الماضية. بينما يشير إلرتون )
أن دده علددى الددرغم مددن أن مددؤلفي الفصددل ذكددروا أن  معظددم البيانددات التددي تددم جمعهددا فددي دراسددات 
التصميم هي بيانات نوعية، إال أن  هذا االدعاء ال يتفق مع المبدأ األساسي ألبحاث التصميم الذي 

الناتجة  يؤك د على إيجاد حلول للمشاكل من خالل تبني أكثر الطرق مالءمة. ويضيف أن  البيانات
عددن التحلدديالت الكميددة والنوعيددة يمكددن أن تسدداعد فريددق البحددث فددي حددل  بعددض المشددكالت التددي 

 الزالت قيد الدراسة.

 Mathematicalالقسووم الثالووث: العمليووات الرياضووية والمحتوووى الرياضووي ) –3

processes and content.) 
ليات الرياضدية متبوعدة تضمن القسم الثالث أحد عشر فصاًل، فبدأ بثالثة فصول حول العم

 بثمانية فصول حول المحتوى الرياضي، حيث:
 Stylianides, Stylianides, andقددد م كددلٌّ مددن سددتايلينايدز وسددتايلينايدز وويبددر ) -

Weber البحث في تعليم وتعل م البرهان: الواقع والمأمول"، وهو موضدوع  (١0الفصل )( في"
(. وأك دددوا أن دده "ال يوجددد Kilpatrick,2018,759حظددي باهتمددام كبيددر فددي البحددوث الحديثددة )

خالف على أن  البرهان ال غنى عنه لعمل علماء الرياضديات"، وأن  هنداك "اعترافًدا واسدعًا بأن ده 
يجب أن يؤدي البرهان دوًرا مهًما في تعليم الرياضيات لجميع الطالب". لكن هم مع ذلك، وجددوا 

ا ونقددوا األعمدال السدابقة المتعلقدة بدثالث رؤى الكثيدر مدن الثغدرات فدي األدبيدات، حيدث فحصدو
بحثيددة حددول البرهددان: كحددل  مشددكالت، أو كإقندداع، أو كنشدداٍط راسددخٍ اجتماعي ددا. واسددتنتجوا أن  
البرهان يحتل مكانًا هامشي ا في معظم حجرات الدراسة، ولخ صوا بعض التدخالت المعتمدة على 

( إلدى أن  معظدم Ellerton,2018,114تدون )حجرات الدراسة لتحسين هذا الوضع. ويشير إلر
طددالب المدددارس فددي جميددع أنحدداء العددالم يجدددون صددعوبة فددي البرهددان إلددى حددد  كبيددر؛ ألنهددم لددم 
يطوروا استيعابهم المفاهيمي لما تعنيه مصطلحات هذه العمليدة، مثدل: "البرهدان، وبدرهن". وأن  

لمدرسية، عنددما اسدتخدم العديدد مدن جزًءا من المشكلة يكمن في تاريخ البرهان في الرياضيات ا
مؤلفي كتدب الرياضديات المدرسدية كلمدة "برهدان" كمدرادف "للتحقدق". كمدا انتقدد إلرتدون أيًضدا 
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( سدنة الماضدية. ولدم 35مؤلفي الفصل بأن هم لم يعلقوا على الجذور التاريخية التدي تجداوزت الدـ)
مدن الكتدب المدرسدية فدي حقبدة  يناقشوا أيًضا كيف أصبحت قضية "البرهان" محورية في العديد

م(، حيث قدد مت شدروًحا ومنهجيدات رسدمية جدًدا فدي ذلدك 1970-1955"الرياضيات الحديثة" )
الوقت، إلدى درجدة أن معظدم األطفدال فشدلوا فدي فهدم مدا كدان يقولده علمداء الرياضديات ومعلمدو 

 الرياضيات.

( أيًضدا الكثيدر مدن mathematical modelingولقدي "تعلديم وتعل دم النمذجدة الرياضدية" ) -
لددور النمداذج تاريًخدا مدوجًزا  (١١الفصل )( في Kaiserاالهتمام مؤخرا، حيث قد مت كايسر )

اًل للرؤى المعاصرة حول هذا الموضدوع،  في منهج الرياضيات، وأضافت إلى ذلك عرًضا مفص 
 modelingواختتمددددت بدراسددددة مسددددحية للجهددددود المختلفددددة لتطددددوير كفدددداءات النمذجددددة )

competencies وسددلطت الضددوء علددى الحاجددة إلددى معرفددة المزيددد عددن فعاليددة أسدداليب ،)
( إلدى Ellerton,2018,114النمذجة في المدرسة، وكيفية تقييم هذه الفعاليدة. ويشدير إلرتدون )

ن سبعة أشكال للنمذجة، جميعها تمث ل إصدارات متعددة للفكرة القياسدية لهدا،  أن  هذا الفصل تضم 
نتدائج رياضدية ← نمدوذج رياضدي ← نموذج العالم الحقيقدي ← "الوضع الحقيقي التي يمثلها: 

معنددى العددالم الحقيقددي للحلددول" )مددع احتمددال أن يكددون مددن الضددروري تكددرار هددذه الدددورة(. ← 
ددا إذا كددان الوقددت قددد حددان لالعتددراف بددأن طددرح المسددألة )  problemويتسدداءل إلرتددون عم 

posing ال تقددل أهميددة عددن حددل المسددألة )(problem solving فددي أي  عمليددة للنمذجددة )
الرياضية، فال يمكن نمذجة المسألة وحل ها، ما لم تكدن قدد طرحدت أواًل. ولدم تدرد أي  إشدارة إلدى 
أدبيات طرح المسألة في الفصل، وفي الواقع ينطبق هذا على جميع فصول "الخالصة" باسدتثناء 

 .(، حيث وردت فيها إشارات موجزة34، 30، 6الفصول )

"تقددديم الدددعم لددتعلم الطددالب: توصدديات مددن العلددوم المعرفيددة لتدددريس  (١2الفصوول )وتندداول  -
( البحددوث Star and Verschaffelالرياضدديات"، حيددث درس كددلٌّ مددن سددتار وفرشددافل )

( التدددي تبش دددر بتحسدددين تعلددديم وتعلدددم cognitive scienceالحديثدددة فدددي العلدددوم المعرفيدددة )
ممارسات، هي: )أ( مطالبة الطدالب بشدرح مدا يفكدرون فيده، )ب(  الرياضيات. وتأم ال في ثالث

واسدددتخدام أمثلدددة عمليدددة لشدددرح كيفيدددة حدددل مشدددكلة مدددا، )ج( وتددددريب الطدددالب علدددى اسدددتخدام 
استراتيجيات ما وراء المعرفة لحل المشكالت. حيث ينظران إلى هذه الممارسات علدى أن هدا مدن 

فية، ولكن هدا فدي الوقدت نفسده، بحاجدة إلدى مزيدد مدن أكثر النتائج الواعدة في بحوث العلوم المعر
الدراسددة إذا كددان سدديتم تطبيقهددا فددي صددفوف دراسددية فعليددة وفددي ظددل ظددروف تعليميددة حقيقيددة، 

(. وذكدددددر إلرتدددددون sufficient lengthواسدددددتخدام التددددددخالت ذات الطدددددول الكدددددافي )
(Ellerton,2018,115أن ه بدالرغم مدن إشدارة المدؤلفين إلدى أن  االهتمد ) ام بكيفيدة توجيده علدم

النفس للممارسات التعليمية يمكن إرجاعه إلى بددايات المجدال؛ إال أنهمدا اهتمدا بمدا قد مده جديمس 
(James( وثورندددايك )Thorndike هددا إلددى األعمددال التددي سددبقت ذلددك ( فقددط، بينمددا لددم ينو 

(، وكولبددددورن Herbart(، وهيربددددرت )Pestalozziالوقددددت، مثددددل كتابددددات بيسددددتالوزي )
(Colburn( وبديج ،)Page( وبددروكس ،)Brooks فقددد سدداعدت هددذه الكتابددات فددي تشددكيل ،)

 التفكير والممارسة فيما يتعلق بتعليم الرياضيات في أمريكا الشمالية في القرن التاسع عشر. 

بدـ"المفهوم ( ١3الفصل ) ( فيBaroody and Purpuraواهتم كلٌّ من بارودي وبربورا ) -
( والعمليات عليه: األعداد الكليدة"، حيدث قددَّما دراسدة مسدحية Early Numberالمبك ر للعدد )

( والعمليدات عليهدا، مدع التأكيدد علدى whole numbersلألعمال الحديثة عن األعدداد الكليدة )
دور المعرفددة الرياضددية غيددر الرسددمية فددي مرحلددة مددا قبددل المدرسددة، واسددتخدام مسددارات الددتعلم 

(learning trajectoriesلرب ) ط التعليم الرسمي بتلك المعرفة، وطلبا من الباحثين والمعلمين
التركيز على تعلم ذي معني للرياضيات. كما قدد ما مجموعدة مدن المقترحدات التفصديلية للبحدوث 

( إلى أن  أحد الجوانب المثيدرة لالهتمدام فدي Ellerton,2018,115المستقبلية. ويشير إلرتون )
نده يقدد م مراجعدات شداملة وعلميدة للعديدد مدن القضدايا البحثيدة هذا الفصل أنه على الرغم مدن كو
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المتعلقة بالتطور في مرحلة ما قبل المدرسة ومرحلة التعليم المبكر لألطفال، إال أن  هناك إيمداءة 
َعَرِضددية فقددط حددول خصددائص البنددى العدديددة، مثددل: الخاصددية التجميعيددة، واإلبداليددة، والعنصددر 

التوزيع، على الرغم من أن هذه الخصائص يتم التأكيد عليهدا فدي المحايد، والمعكوس، وخاصية 
 المرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية.

بعنوان "تعل م وتعليم القياس: تنسيق الكمية والعدد"، قد م فيه كلٌّ من سميث  (١4الفصل )وجاء  -
(، measurement( عالًجا مفصاًل لتعلديم وتعلدم القيداس )Smith and Barrettوباريت )

ٍ من الكتابين السابقين، حيث أشار المؤلفان في سياق  والذي لم يكن موضوع فصل مستقل في أي 
تقديمهما لنظرة تاريخية لموضوعات القياس في المناهج الدراسية، إلى أنه في الفصول الدراسية 

اد والعمليدات اليوم، غالبًا ما تستحوذ هذه الموضوعات على اهتمام تعليمي أقدل  بكثيدر مدن األعدد
عليها؛ إال أن هما فشال في موازنة هذا مع حقيقة أن  الرياضيات المدرسدية قدد رك دزت فدي القدرنين 

(. كما أك د المؤلفان أن  البحث فدي Ellerton,2018,115تركيًزا كبيًرا على القياس ) 19و 18
بالعالجدات المنهجيدة  القياس قد رك ز على تنمية فهم الطالب، ولكنه لم يهدتم إال بقددر ضدئيل جدًدا

(curricular treatments  أو الممارسات التدريسدية، أو معرفدة المعلمدين. كمدا الحظدا أن ،)
العقددود الماضددية شددهدت اهتماًمددا متزايددًدا بمسددارات الددتعلم بالنسددبة للقيدداس، وأيضددا بتنميددة فهددم 

لمزيدد مدن االهتمدام (. ودعدا المؤلفدان إلدى اphysicalالطالب الستخدام أدوات القياس المادية )
بالمبادئ المشتركة للقيداس، ومعرفدة المعلدم، والممارسدات التدريسدية داخدل الصدف ذات العالقدة 

 بالقياس، واستخدام برمجيات تفاعلية في الهندسة لتدريس القياس. 

 وفي كتاب "الخالصة"، تم تناول موضوع الجبر في فصلين: 
لصفوف االبتدائية والمتوسطة"، حيث كتب كلٌّ من اختص األول منهما بـ"التفكير الجبري في ا -

( Stephens, Ellis, Blanton, and Brizuelaسدتيفنس وإلديس وبالنتدون وبريدزويال )
( فدي Kaputعن الجبر في الصفوف االبتدائيدة والمتوسدطة مدن وجهدة نظدر )( ١5الفصل )في 

( وتمثيل التعميمات. generalizingالتفكير الجبري الذي يتضمن جانبين أساسيين: )أ( تعميم )
)ب( واالسددتدالل والعمددل مددع التعميمددات. ولقددد رك ددزت كثيددر مددن البحددوث الحديثددة علددى التفكيددر 
الجبري لألطفال فدي المدرسدة االبتدائيدة، وخلصدت إلدى أن  مثدل هدذا التفكيدر يمكدن )ويجدب( أن 

كيفيدة قيدام طدالب  يظهر مدع تعلدم الحسداب، ولديس بعدده. وقدد م المؤلفدون مسداًرا تعليميًدا يوضدح
دح البحدوث بصدورة جلي دة أن  مثدل  الصف األول بتطوير مستويات فهمهدم لعالقدات الدالدة، وتوض 
هذا الفهم ال يحتاج فقط إلى االنتظار حتى يدتقن األطفدال الحسداب، ولكدن أيًضدا التركيدز المفدرط 

. ويؤك دد ( يمكن أن يعيق تطدور التفكيدر الجبدريformal arithmeticعلى الحساب الرسمي )
( أن  التاريخ الحقيقي لتددريس الجبدر قدد حظدي باهتمدام Ellerton, 2018,115-116إلرتون )

بسدديط فددي هددذا الفصددل، وأن  تدداريخ الجبددر المدرسددي فددي الواليددات المتحدددة األمريكيددة لددم يحددَظ 
، ( إشارة مرجعية تم االستشهاد بها في هذا الفصل200باالهتمام الكافي. فمن بين ما يقرب من )

كانت تشير إلى فترة قريبة )السبعينيات الميالدية(، إذ لم يشر الفصل إلدى الحجدج المقدمدة خدالل 
" حددول الحاجددة إلددى توسدديع دراسددة المفدداهيم الجبريددة فددي المدددارس 1900-1850الفتددرة مددن "

االبتدائية، كما لم يتم التطدرق إلدى تطدوير المنداهج الدراسدية واألبحداث المرتبطدة بهدا فدي الفتدرة 
"، وتوصياتها التي تؤك د علدى أن يكدون الجبدر عنصدًرا أساسدي ا فدي الرياضديات 1950-1960"

 المدرسية االبتدائية والمتوسطة.
ال: الطرق التأسيسديَّة للتفكيدر الرياضدي"، حيدث  - واهتم الفصل الثاني بـ"التباين، والتغي ر، والدو 

 (١6الفصوول )( فددي Thompson and Carlsonتندداول كددلٌّ مددن طومسددون وكارلسددون )
تطوير استيعاب مفهوم الدالة واالستدالل عبدر الصدفوف، السديما فدي حسداب التفاضدل والتكامدل 
ر مفدداهيم الدالددة  وعلددم المثلثددات. وافتتحددا الفصددل بإلقدداء نظددرة عامددة مختصددرة حددول كيفيددة تطددو 

الطالب. وبعد أخدذ تاريخي ا، ثم تال ذلك دراسة البحوث التي تناولت مفاهيم الدالة لدى المعلمين و
نتائج البحوث الحديثة والمعالجات المنهجية من منظور مشدترك فدي االعتبدار، رأى المؤلفدان أن  
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البحوث المستقبلية يجب أن تولي اهتماًما أكبدر لكيفيدة فهدم الطدالب والمعلمدين، ولديس البداحثين، 
 (.covariationللدوال والتغي ر )

 ( فيSinclair, Cirillo, and de Villiersي فيليرز )ورك ز كلُّ من سينكلير وسيريلو ود -
على "تعل م وتعليم الهندسة"، وخالل مراجعات مناهج الرياضيات منذ نصدف قدرن ( ١7الفصل )

الكثير من االهتمام مقارنة بالحساب والجبر. ولك ها بدأت تستعيد  -خاصة اإلقليدية-فقدت الهندسة 
ويرجددع ذلددك جزئي ددا إلددى االهتمددام المتزايددد باالسددتدالل وضددعها خددالل العقددود القليلددة الماضددية، 

المكاني، وتوافر األدوات الرقمية لتعلم الهندسدة بشدكل أكبدر. ويرَكدز الفصدل بشدكل خداص علدى 
التطددورات التقنيددة والنظريددات المتعلقددة بددتعلم الهندسددة، وقددد راجددع مؤلفددوه البحددوث ذات العالقددة 

ه حدثت تغيرات تضمنت االنتباه إلى البحوث المتعلقدة ، وخلصوا إلى أن  2005بالهندسة منذ عام 
 بالتخمين والبرهان، باإلضافة إلى القضايا المرتبطة بتدريس الهندسة.

( لددى الطدالب خدالل probabilityوث ق الكتيب األول نمدو البحدوث حدول مفداهيم االحتمدال ) -
حددوث المتعلقددة باكتسدداب نصددف القددرن الماضددي، ثددم أُتبددع فددي الكتيددب الثدداني بنمددو أقددوى فددي الب

"تعلدديم وتعل ددم االحتمدداالت ( ١8الفصوول )المفدداهيم اإلحصددائية. وأتمتهددا "الخالصددة الوافيددة" فددي 
 ,Langrallواإلحصاء: رؤية تكاملية"، حيث قام كلٌّ من لينقرول وماكار ونيلسون وشوغنسي )

Makar, Nilsson, and Shaughnessyعقدد ( بتحديث القصدة مدن خدالل مالحظدة أن  ال
الماضي لم يشهد فقط زيادة االهتمام بمفاهيم االحتمال، بل شهد أيًضا ارتباًطا أكبر بدين مجداالت 
البحددث فددي االحتمدداالت واإلحصدداء. كمددا الحددظ لينقددرول وزمددالؤه أن  ظهددور تحليددل البيانددات 

بعيدًدا  االستكشافية إلى جانب زيادة إمكانية الوصول إلى التقنية الرقمية ساعد في انتقدال الطدالب
 عن األساليب اإلجرائية المجردة إلى أساليب أكثر استيعابًا.

ِ فصٍل لحساب التفاضل والتكامل. بينما جاء  - الفصل ولم يتضمن الُكتيبان السابقان تخصيص أي 
في "الخالصة الوافية" بعندوان "اسدتيعاب مفداهيم حسداب التفاضدل والتكامدل: أطدر العمدل ( ١9)

من البحث التربوي"، من إعداد كدل ٍ مدن الرسدن ومارونغيدل وبريسدود وخارطة الطريق الناتجة 
( ويبحدث فدي موقدع Larsen, Marrongelle, Bressoud, and Grahamوغراهدام )

"التفاضدل والتكامددل" فددي المددارس الثانويددة فددي الواليدات المتحدددة األمريكيددة، مدع تقددديم ملخددص 
ر البحوث التي تناولته بعد عام  ولدوا اهتماًمدا خاًصدا بالصدعوبات التدي تواجده . كما أ1980لتطو 

الطالب أثناء تعلم مفاهيمه، وأشاروا إلى أنه يوجدد مزيدد مدن الوضدوح حدول البحدوث التطبيقيدة 
 pureذات العالقددة بتعلدديم وتعلددم حسدداب التفاضددل والتكامددل. وفيمددا يتعلددق بالبحددث األساسددي )

researchفقددد تندداولوا دراسددات ذات عالقددة بددتعلم واسددتي )( عاب النهايددةlimit ،والمشددتقات ،)
والتكامل. وتتعرض البحوث التطبيقية في حساب التفاضل والتكامل لمزيدد مدن النقدد، مدن خدالل 
وصددف حركددة إصددالح حسدداب التفاضددل والتكامددل فددي التسددعينيات فددي الواليددات المتحدددة بأن هددا 

أن تعلدديم حسدداب  "فرصددة ضددائعة"، ألن البحددوث لعبددت دوًرا محدددوًدا فددي هددذا الجهددد. وبسددبب
التفاضل والتكامل لدم يحدظ باهتمدام كبيدر مدن البداحثين؛ فقدد أوصدى الرسدن وزمدالؤه بضدرورة 
تطددوير مقددررات حسدداب التفاضددل والتكامددل القائمددة علددى نتددائج البحددوث لدددعم دراسددات التدددخل 

(intervention studies( ويشير إلرتون .)Ellerton,2018,117 إلى أن ه لم تتم مناقشة )
قرارات التاريخية التي صدرت خالل النصدف األول مدن القدرن العشدرين، والتدي أسدفرت عدن ال

 عدد قليل جًدا من طالب المدارس األمريكية الذين يسمح لهم بدراسة التفاضل والتكامل.

بـ"بحوث ما بعد حسداب التفاضدل والتكامدل فدي مرحلدة تعلديم الرياضديات  (20الفصل )واهتم  -
( إلدى مدا Rasmussen and Wawroق كلٌّ مدن راسموسدن ووارو )الجامعية"، حيث تطر  

(، مع التركيدز Advanced Mathematical Thinkingيسمى بالتفكير الرياضي  المتقدم )
على موضوعات مدا بعدد حسداب التفاضدل والتكامدل فدي الجبدر الخطدي، والمعدادالت التفاضدلية، 

د. وبعدد مراجعدة المدؤلفَين لألدبيدات المتناميدة حدول هدذه الموضدوعات،  والتحليل، والجبر المجر 



 

  448 

 

الحظا النمو في بحوث التدريس والتنميدة المهنيدة فدي العقدود القليلدة الماضدية، ويريدان أن  هنداك 
فرًصا لمزيد من النمو في البحوث المتعلقة برياضيات مدا بعدد حسداب التفاضدل والتكامدل والتدي 

)ب( وروابط لمقدررات أخدرى  ضية األصيلة؛تتعلق بـ )أ( مشاركة الطالب في الممارسات الريا
 في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات؛ )جـ( وأساليب واعدة من خالل دراسات التصميم.

( إلدددى أن ددده مدددن المالحدددظ علدددى المراجعدددات Ellerton,2018,117ويشدددير إلرتدددون )
خدام الفيدديو فدي والملخصات الواردة في القسم الثالث، وفي األقسام األخرى مدن الخالصدة، اسدت

جمع البيانات لألبحاث المقد مة، وهو ما يتفق مع حقيقة أن هذه األداة تسدتخدم علدى نطداق واسدع 
في أبحاث تعليم الرياضيات، باعتبار بيانات الفيديو سهلة التجميع، ويمكن أن تكون منتجة. ومع 

راسددي )غيددر ذلددك، يجددب التأكيددد علددى أن  وجددود أي  شدديء أو أي  شددخص فددي غرفددة الصددف الد
الطالب ومعلمهم، مثل: حضور الباحثين، أو الكداميرات، أو المسدجالت( يمكدن أن يكدون تددخاًل 

ه الواقع.  يشو 

 ,Students, teachersالقسوم الرابوع: الطوالب والمعلمووون وبيئوات الوتعلم ) -4

and learning environments   :) 
الفصدول السدتة األول منهدا علدى  يحتوي القسم الرابع على أحد عشر فصالً أيًضا، رك دزت

الطالب، تليها ثالثدة فصدول حدول المعلمدين والتددريس، بينمدا اهدتم الفصدالن األخيدران بالبيئدات 
( إلددى أن دده قددد يكددون مددن Ellerton,2018,117. ويشددير إلرتددون )التقنيددةالمددزودة بالمندداهج و

بدار محتدوى هدذا القسدم المنطقي أن يتم عكدس ترتيدب القسدمين الثالدث والرابدع، بحيدث يمكدن اعت
 بمثابة مناقشة أساسية وممهدة لفصول القسم الثالث التي تناولت "العمليات والمحتوى الرياضي".

وعلددى الددرغم مددن أن  اللغددة والثقافددة قددد تددم تناولهمددا فددي الكتددابين السددابقين، فقددد خصصددت  -
الثانية، وثنائيي اللغة،  لـ"تنوع اللغة والرياضيات: متعلمي اللغة (2١الفصل )"الخالصة الوافية" 

 ,Barwell, Moschkovichومتعددي اللغات"، حيدث قددَّم بارويدل وموشدكوفيتش وسدتاتي )
and Setati نظرة أكثر تفصياًل وشمولية عن البحوث التدي تناولدت تعلديم وتعلدم الرياضديات )

ي لظهور التنوع في صفوف دراسية بلغة ثانية، وثنائية اللغة، ومتعددة اللغات. وبعد تقديم تاريخ
اللغوي  كموضوع بحثي، درس بارويل وزمالؤه البحث مدن ثدالث رؤى: المعرفيدة، والمنطقيدة، 
والسياسية االجتماعية بشكل تقريبي حسب الترتيب الزمني الذي ظهرت فيه. وحددوا نقاط القدوة 

ي ة فدي والضعف فدي البحدوث الموجدودة حالي دا، مشديرين إلدى أن ده علدى الدرغم مدن الزيدادة الصدح
، فإن هدا تقتصدر علدى مجموعدة محددودة مدن السدياقات. واختتمدا  البحوث المتعلقدة بدالتنوع اللغدوي 
الفصددل بالدددعوة إلددى إجددراء بحددوث تشددمل تطددويًرا نظري ددا أكبددر بشددأن التنددوع اللغددوي  وزيددادة 

( المسدتخدمة للمتعلمدين المتندوعين لغوي دا، والصدفوف The labelsالوضوح في المطبوعدات )
( إلى أن  هذا الفصل قد لفت االنتباه إلى Ellerton,2018,117متنوعة لغوي ا. ويشير إلرتون )ال

حدول دور اللغدة؛ إال أن ده مدن المؤسدف أن معظدم الفصدول  -وليس كلهدا-بعض األبحاث التقليدية 
 ضيات.األخرى لم توِل اهتماًما يذكر لألهمية الهائلة للعوامل اللغوية في جميع جوانب تعليم الريا

 ,Martin, Andersonالدذي كتبده كدلٌّ مدن مدارتن وأندرسدون وشداه ) (22الفصول )واهتم   -
and Shah بـ"العرق وتعليم الرياضيات"، حيث تناولوا هذا الموضوع بدرجة أعلى مما ذكر )

في الكتيبين السابقين، واقتصروا إلى حد ٍ كبير على البحدوث التدي أجريدت فدي الواليدات المتحددة 
(. ومددع ذلدك، فإن هدا تغددوص بعمدق فدي مجموعددة Raceدار العقدد الماضددي عدن العدرق )علدى مد

متنوعة مدن الجواندب العرقيدة والطبيعدة العنصدرية لدتعلم ومشداركة الرياضديات. واختدتم مدارتن 
وزمددالؤه الفصددل بسلسددلة مددن األسددئلة اإلرشددادية المصددممة لمسدداعدة البدداحثين علددى التخطدديط 

تعليم الرياضيات: "كيف يتم تعريف العدرق فدي الدراسدة؟ َمدن أو وإجراء البحوث حول العرق و
؟ ولماذا؟ ... ما االدعداءات التدي تددور حدول العدرق؟ وكيدف يدتم إدراج التبعيدة  ما هو العنصري 
العرقي ة في تعلم الرياضيات ومشاركتها؟ وكيف تسدهم الدراسدة فدي المعرفدة العرقي دة السدائدة فدي 
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هددذه األسددئلة البدداحثين علددى التفكيددر فددي خلفيدداتهم االجتماعيددة المجددال وفددي المجتمددع؟". وتحددث 
والثقافيددة الخاصددة بهددم، والتحي ددزات، واألدوار، والخبددرات أثندداء تخطدديطهم ألبحدداثهم وتنفيددذها 

 وتفسيرها.

موضوع "الهوي ة فدي البحدث حدول تعلديم الرياضديات"، حيدث  (23الفصل )في المقابل، تناول  -
( بدأن  موضدوع الهوي دة Langer-Osuna and Esmondeند )أوسونا وإزمو-يد عي النجر

(Identity مجال جديد وغير متماسك بالنسبة للبحث في تعليم الرياضيات. وأن هما يميزان بين )
يات العضدوي ة )القائمدة علدى  الهوي ات الفردية )المتطورة في عالقتها مع السياق االجتماعي( وهو 

قة بالعرق والجنس واللغة، وما إلى ذلك(، ثدم ناقشدا بعدض أساس العضوية االجتماعية ذات العال
التعاريف والنظريات المتعدددة ضدمن تلدك الفئدات. وطالبدا بتواصدل أوضدح حدول أطدر األعمدال 

 النظرية والطرق التحليلية، حيث إن  موضوع الهوي ة يدخل ضمن أنشطة المجال.

ن فددي تحصدديل الرياضدديات وعلددى مدددى العقدددين الماضدديين، تناقصددت الفددروق بددين الجنسددي -
والمشاركة )السي ما في الواليات المتحدة( جنبًا إلى جنب مع كمية البحدوث حدول هدذا الموضدوع 
بشددكل كبيددر. ومددع ذلددك، ال يددزال يتعددين معالجددة العديددد مددن القضددايا الشددائكة المرتبطددة بددالجنس 

ياضيات"، طالدب الخاص بـ"البحوث المتعلقة بنوع الجنس والر (24الفصل )والرياضيات. وفي 
( بدراسدات ترك دز علدى أسدباب وجدود Lubienski and Ganleyكلٌّ من لوبنسكي وغانلي )

أنماط مسدتمرة مدن التفداوت فدي الدتعلم واألداء لددى الدذكور واإلنداث. وتوجدد موضدوعات مثدل: 
يمدة األفكار الشائعة عن األجناس، واإلدراك الذاتي كمتعلم، وتأثير أندواع مختلفدة مدن التعلديم، وق

(، وقلددق معلمددي Mathematical Identitiesالتدددخل المبك ددر، وتنميددة الهوي ددات الرياضددية )
الرياضيات، كلها بحاجة إلى أن تبحث بدرجة متعمقة إذا أردنا التغلدب علدى نقدص تمثيدل المدرأة 

( إلددى أن  مددؤلفي Ellerton,2018,118فددي المجدداالت الموجهددة للرياضدديات. ويشددير إلرتددون )
( بعددم اإلشدارة TIMSSلوا تاريخ دراسة التوجهدات الدوليدة للرياضديات والعلدوم )الفصل تجاه

 إلى البيانات التي أتاحتها هذه الدراسة حول الفروق بين الجنسين.

( جديددد نسددبي ا فددي مجددال البحددث فددي تعلدديم Engagementوحيددث إن  موضددوع المشدداركة ) -
موضدوع ( 25الفصول )(، فقدد تنداول Kilpatrick,2018,761الرياضيات، مثله مثل الهوي دة )

"ديناميكية المشاركة الرياضية: الدافعية، والعواطف، والتفداعالت االجتماعيدة"، حيدث أشدار كدلٌّ 
( إلدى المشداركة Middleton, Jansen, and Goldinمدن ميددلتون وجانسدن وغولددين )

ذلدك المهدام والحداالت بأنها: العالقة بين شخص ما وبيئته المباشدرة فدي الوقدت الدراهن، بمدا فدي 
الداخلية وغيرها. وتتجلي المشاركة في نشاط رياضي يتضمن كاًل من السلوك المالَحظ والنشاط 
العقلي المشتمل على االهتمام والجهد والمعرفة واالنفعال. وقد تكون المشاركة منتجة، مما يؤدي 

منتجة رياضدي ا. وفدي هدذا إلى جودة تعلم الرياضيات التي نرغب فيها كتربويين. وقد تكون غير 
( فأما األولى هي التعلم بصورة أساسية من المشداركة فدي 1الفصل تتكرر ثالثة أفكار رئيسية: )

نشاط رياضي، وهذا التعلم ال يقتصر فقط على المفاهيم والمهارات، ولكن ه يتضمن أيًضا القواعد 
تقدددات والقدديم المرتبطددة والممارسددات االجتماعيددة فددي الرياضدديات المدرسددية والعواطددف والمع

( وأما الفكرة الثانية، فهي مدى تعقيد مشاركة الطدالب فدي غرفدة الصدف. 2بالنشاط الرياضي. )
وتشددكل الدافعيددة واالنفعدداالت والتفدداعالت االجتماعيددة نظاًمددا ديناميكيًددا، ممددا يددؤثر علددى السددلوك 

( 3ا وعاطفي دا واجتماعي دا. )المماَرس، ويقد م تغذية راجعة حول مدى مالءمة هدذا السدلوك معرفي د
وأما الفكرة الثالثة، فهي أهمية العوامل القابلة للتدأثير التدي يمكدن أن يسدتخدمها المعلدم أو مصدمم 
المناهج أو القائد التعليمي لتشجيع مشاركة أعمدق وأكثدر إنتاجيدة مدن خدالل التكيدف مدع ظدروف 

ع على المشاركة. التعلم الراهنة. كما أك د المؤلفون أيًضا على العوامل  المرنة التي يمكن أن تشج 
قددوا بددين الحالددة والسددمة بالنسددبة لبحددوث المشدداركة بحجددة أن  البحددث فددي سددمات الطددالب  وفر 
المشاركين يبدو أن ه وصل إلى الحد  األقصدى المرجدو منده، ويحتداج إلدى اسدتكماله ببحدوث حدول 

 "تعقيد المشاركة الرياضية في هذه اللحظة".
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على "العقل المادي متعدد الوسائط: تجسيد فدي تعلديم الرياضديات"، حيدث ( 26) الفصلورك ز  -
 ,Radford, Arzarello, Edwardsكتب كلٌّ من رادفدورد وارزاريدو وادواردز وسدابينا )

and Sabena( عدن العقدل المدادي  متعددد الوسدائط )Multimodal Material Mind ،)
(، ويقصدد بده اسدتخدام المدتعلم Kilpatrick,2018,761والذي يُعد  مفهوًما جديًدا فدي المجدال )

( Embodimentلحواسه، وخاصة اللمس، ولغته، وإدراكده وخيالده فدي صدنع معندى متجسدد )
لمدددا يتعلمددده. ويدددذكر رادفدددورد وزمدددالؤه أن  هدددذا المفهدددوم يتميدددز بالددددور المعرفدددي للسددديميائية 

(semioticsوتجسيدها في التفكير والتعليم والتعلم في ال ) رياضديات. ومدن خدالل هدذا المفهدوم
( )مدا هدو مدن صدنع artifactsاإليماءات، واألصوات، واألفعال الحركية، واآلثدار ) تعد  الجديد 

اإلنسان( مجموعة مثمرة من الموارد التي يجب أخذها فدي االعتبدار عندد البحدث فدي كيفيدة تعلدم 
جهددات النظددر المتعددددة حددول الطددالب وكيفيددة تعلدديم المعلمددين. ويؤكددد رادفددورد وزمددالؤه أن  و

التجسدددديد تفددددتح طرقًددددا مبتكددددرة ومحتملددددة اإلنتدددداج لدراسددددة التعلدددديم والددددتعلم. ويشددددير إلرتددددون 
(Ellerton,2018,118 ،إلى أن  المؤلفين ناقشدوا فكدرة التجسديد فدي نظريدة المعرفدة لبياجيده )

د، فإن دده علددى ( لددم يكددن بحاجددة لمناقشددة مفهددوم التجريددKantوذكددروا أندده بددالرغم مددن أن  كددانط )
(، Herbartالنقيض من ذلك، كان بياجيه في حاجة إليه. إال أن هم لم يشيروا إلى عمل هيربرت )

 ( يمكن أن تكون مالئمة.apperceptionبالرغم من أن  كتاباته عن اإلدراك )

( في غرفدة الصدف كدان موضدوع بحدث discourseوعلى الرغم من أن  الحوار الرياضي ) -
عقود، إال أن ه لم يحَظ باهتمام كبير في الكتابين السابقين، بينما اهتمدت الخالصدة  ألكثر من ثالثة

بددـ"تسليط الضددوء علددى التددراث وبندداء المهددام: تحليددل نقدددي ألدبيددات الحددوار  (27الفصوول )فددي 
ميتددزينيم  -إيسددينمان ومينددي وبيشددب وهيددد-الرياضددي فددي غرفددة الصددف". حيددث قددام هيربيددل

(Herbel-Eisenmann, Meaney, Bishop, and Heyd-Metzuyanim بتحليل )
(، والتدي نُشدرت مندذ peer-reviewed( ورقة بحثية تمت مراجعتها بواسطة األقدران )266)

م حددول الحددوار الرياضددي فددي غرفددة الصددف. وقدداموا بتقسدديم هددذه البحددوث وفقًددا للتددراث 1985
 buildingلبنداء )(، واسدتخدموا تنظديم مهدام اsub heritagesالنظدري والتدراث الفرعدي )

tasks .دل كيدف يُنظدر إلددى الحدوار الرياضدي ضدمن التددراث لكدي تبندى المعداني والهياكددل ( لتأم 
وبالنسبة لكل تراث أو طبقة فرعية، فإن هم قدد موا توجهدات فدي الطدرق التدي يدتم التعامدل بهدا مدع 

تم إجراؤهدا نسدبي ا مهام البناء، وخلصوا إلى أن  القليل من البحوث التي تناولت الحوار الرياضي 
 . فددي مرحلددة الطفولددة المبكددرة أو فددي صددفوف الرياضدديات المتقدمددة أو خددارج السددياق المدرسددي 
عددالوةً علددى ذلددك، فددإن هم الحظددوا أن  البدداحثين يميلددون إلددى دراسددة الحددوار الشددفوي  بدددالً مددن 

. وأن هم يميلون  إلى المشاركة النصوص المكتوبة أو الجوانب غير اللفظية لالتصال داخل الصف 
ب المؤلفون من عدم استفادة  في تحليالت نوعي ة تفصيلية لمجموعات صغيرة من البيانات. وتعج 
البدددددداحثين مددددددن الدراسددددددات التددددددي تناولددددددت الحددددددوار خددددددارج الميدددددددان. ويشددددددير إلرتددددددون 

(Ellerton,2018,118 إلددى أن دده علددى الددرغم مددن أن مددؤلفي الفصددل اختدداروا فددي مددراجعتهم )
الرياضي في غرفة الصف أال تشمل الكتب المنشورة في المجال؛ إال أنهم كدانوا  ألدبيات الحوار

صادقين في عبارة "التحليل النقدي" الدوارد فدي عندوان فصدلهم. إن بنداءهم المبددع والمنهجدي لدـ 
"تحليل مهام البناء" لألدب يجب أن يساعد على تحريك هذا المجال إلى نمط من التحدي والتأمل 

 الذاتي.

( Jacobs and Spanglerالددذي أعددد ه جدداكوبس وسددبانجلر ) (28الفصوول )تص واخدد -
("، واعتمددوا علدى K-12بـ"البحث في الممارسات األساسية في تدريس الرياضيات للصدفوف )

 ,Franke, Kazemi, and Batteyفصدل مشدابه أعدد ه كدلٌّ مدن فراندك وكداظمي وبداتي )
تداب "الخالصدة الوافيدة" رك دز المؤلفدان علدى ( في الكتاب الثاني. وفي هدذا الفصدل مدن ك2007

المعلم، والتدي -الممارسات األساسية وخاصة تلك المتضمنة بصورة مباشرة في تفاعالت الطالب
يكددون فيهددا التفكيددر الرياضددي للطددالب محوري ددا. وهندداك ممارسددتان مهمتددان )مالحظددة المعلددم 
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ينة تمت دراستها على نطاق واسع في العقدد والمناقشات الرائدة( نالتا اهتماًما كبيًرا كحاالت متبا
الماضي. وتمت اإلشادة بالعمل الذي أطلق عليه اتحداد الممارسدات األساسدية لتحديدد الممارسدات 
التي يمكدن لمعلمدي الرياضديات الجددد أن يصدبحوا مداهرين فيهدا. وأك دد المؤلفدان علدى ضدرورة 

 سية في تدريس الرياضيات.تضمين المعلمين كشركاء في البحوث حول الممارسات األسا

الدذي كتبده سدتاين ( 29الفصول )"البحث في التنمية المهنية لمعلمي الرياضيات" هدو موضدوع  -
(، ويعتمد هذا الفصل على مدا قد مده سدودر Sztajn, Borko and Smithوبوركو وسميث )

(Sowder,2007( فددي الكتدداب الثدداني، حيددث حددد دت بوركددو )Borko,2004 فددي عملهددا )
( دراسة برنامج التنمية المهنية في موقع 1ق ثالث مراحل من البحث على التنمية المهنية: )الساب

( ودراسة كيفية عمل برنامج تنمية مهنية واحد في مواقع متعددة مع ميسرين متعددين. 2واحد. )
وه ( ومقارنة تأثيرات ومتطلبات برامج متعددة للتنمية المهنية. وبنى مؤلفو هذا الفصل ما كتبد3)

( بوجدود تحدد ٍ كبيدر يتمثدل Sowderحول المراحل الثالثة آخدذين فدي اعتبدارهم ادعداء سدودر )
بزيادة التنمية المهنية مع مالحظة تركيز الباحثين على المرحلدة األولدى علدى حسداب المدرحلتين 
األخريين. وقد أشاروا إلى أن ه على الرغم من أن  بحدوث تعلديم الرياضديات حدول بدرامج التنميدة 
المهنيدة قددد حققددت تقدددًما ملموًسددا فددي العقددد الماضدي، إال  أن دده ال تددزال هندداك حاجددة إلددى توصدديف 

 أفضل لبرامج التنمية المهنية، وإلى مزيد من األدلة على فعاليتها. 

عدن "قضدايا ( 30الفصول )( فدي Lloyd, Cai, and Tarrوكتب كلٌّ من لويد وكاي وتار ) -
ستند إلى األدلة واالتجاهات المستقبلية"، واستندوا فيما كتبوه عن في دراسات المنهج: التبص ر الم

 ,Stein( إلى ما راجعه شتاين وريميالرد وسميث )curriculum studiesدراسات المنهج )
Remillard, and Smith( في الكتاب الثاني )وذكدر لويدد وزمدياله أن  البحدث فدي 2007 .)

ر بطريقدة منهجيدة خدالل مطبوعات مواد المناهج والكتب المدرسدية  قدد ازداد بشدكل كبيدر وتطدو 
العقد الماضي، وطالبوا بتنقيح طرق البحث من خالل استخدام التصنيف الشائع للمنهج المقصود 

(intended( والمعتمدددد ،)enacted( والمنجدددز )attained ،لتنظددديم مدددراجعتهم لألدبيدددات )
الدراسدات الطوليدة، والتوفيدق بدين ( وcross-nationalوالمزيد من الدراسات عبدر الوطنيدة )

 األطر المفاهيمية المتنوعة وزيادة االهتمام باألساس المعرفي لدراسة مناهج الرياضيات.

، وهددو األخيددر مددن هددذا القسددم، اهددتم كددلٌّ مددن روشدديل ونددوس وباليكشددتاين (3١الفصوول )وفددي  -
ل تعلددم ( بددـ"التقنية مددن أجددRoschelle, Noss, Blikstein, and Jackiwوجدداكيو )

(، وهدو مبندي علدى فصدل Technology for Learning Mathematicsالرياضديات" )
( في الكتاب األول. وتم تنظيم الفصل وفقًدا لمدا يُسدمى بداألغراض Kaput,1992كتبه كابوت )

 practice( ومهارات الممارسة )2( العمل مع الرياضيات. )1التربوية السائدة للتقنية، وهي: )
skills( .)3و )( .( باإلضافة إلى غرض رابع وهو توفير سياقات )4نمو المفاهيمContexts )

من أجل تعلم الرياضيات. ويشير مؤلفو هذا الفصل إلى أن ده داخدل كدل غدرض، يمكدن للتقنيدة أن 
تؤثر علدى اإلنتاجيدة أو تحويدل التددريس والدتعلم. وعلدى الدرغم مدن وجدود مجموعدة كبيدرة مدن 

لتقنيددة يمكنهددا دعددم تعلددم أفضددل للرياضدديات. باإلضددافة إلددى تعلددم البحددوث التددي تشددير إلددى أن ا
(، فدإن روشدديل وزمالئده يقولددون بدأن  السددوق Better Mathematicsالرياضديات المثاليدة )

االسددتهالكية المتناميددة لتقنيددة الرياضدديات قددد تعنددي أن عوامددل أخددرى غيددر نتددائج البحددوث تهدددد 
( بددأن المسدداهمة Kaputيددرددون رأي كددابوت ) بإحددداث دمددج لهددذه التقنيددة فددي التعلدديم. وهددم

 (.infrastructuralاألساسية للتقنية في تعلم الرياضيات يجب أن تكون البنية التحتية )

 (.Futuristic Issuesالقسم الخامس: قضايا مستقبلية ) – 5
يحتوي القسم الخامس واألخير على سبعة فصول، وكل ها أقصر من معظم الفصول السابقة 

مقام األول؛ ألن ها تتطلع إلى األمام، وألن  هناك عدد أقل  مدن األدبيدات التدي يمكدن االعتمداد في ال
عليها في هذا المجال. بعض تلك الفصول تتعلق بمجاالت مزدهرة في مجدال تعلديم الرياضديات، 
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بينما البعض اآلخر منها يتناول الموضوعات التي أصبحت شائعة بين الباحثين في هذا المجدال. 
( إلى أن ه تم اختيار عنوان هذا القسم بذكاء؛ ألنده يحدث Ellerton,2018,119يشير إلرتون )و

 القراء على التفكير في المستقبل وهم يدرسون القضايا التي لها جذور تاريخية قديمة.
"الرياضدددديات وعلددددم األعصدددداب التعليمددددي: الوعددددود والتحددددديات" )  (32الفصوووول )يتندددداول  -

Mathematics Educational Neuroscience حيدث نداقش كدلٌّ مدن نورتدون وبيدل ،)
(Norton and Bell فكدرة أنَّ التقددم فدي علدم األعصداب يسدمح بدأن تدرتبط وظدائف الددماغ )

ر الرياضي، وبصفة خاصة تم اسدتخدام التخطديط الكهربدائي للددماغ ) ( والتصدوير EEGبالتطو 
النشدداط فددي فصددوص الدددماغ  ( إلظهددار كيددف يددرتبطFMRIبددالرنين المغناطيسددي الددوظيفي )

األمامية والجدارية بالتفكير الرياضي. ويؤك د المؤلفان أن البحدوث التدي تسدتخدم علدم األعصداب 
يجب أن تعدالج المهدام المسدتلة مدن نطاقدات معيندة مدن الرياضديات، وأن ده علدى الدرغم مدن كدون 

فائددتها فدي التددريس ال  العالقات بين النشاط العصبي والتفكير الرياضدي قدد تدم تأسيسدها، إال أن  
( إلدى أن ده علدى الدرغم مدن أن Ellerton,2018,120تزال بحاجة إلى إثبات. ويشدير إلرتدون )

أولى المراجدع فدي الفصدل كاندت دراسدات فدي السدبعينات، إال أن ده يمكدن ربدط األفكدار األساسدية 
نفس بتطددوير بأرسددطو واألفكددار مددن القددرنين الثددامن عشددر والتاسددع عشددر، عندددما قددام علمدداء الدد

نظريات تستند إلى فكرة أن الدماغ يتكون من العديد مدن مختلدف الملَكدات التدي يجدب ممارسدتها 
 بانتظام.

وقد اعتبر تعليم الرياضيات والتربية الخاصة السيما في الواليات المتحددة، مجداالن منفصدالن  -
اصدطالحية مختلفدة،  حتى وقت قريب. فعلى سبيل المثال، يمتلك الباحثون في المجدالين مفدردات

حيث إن  مصطلحات مثل "حل المشكالت" و"التعليم المباشر" تعني لمتخصصي التربية الخاصة 
شيئًا مختلفًا تماًما عن التربويين الرياضيين، كما توجد وجهات نظر مختلفة إلى حد  مدا حدول مدا 

لٌّ مدن فدوجن (. ومع ذلك، فقد كتب كدKilpatrick,2018,762يُشكل البراعة في الرياضيات )
عددن "التعلدديم الددذي يلبددي ( 33الفصوول )( فددي Foegen and Doughertyودوغيرتددي )

احتياجات الطالب ذوي اإلعاقة أو الذين يعانون صعوبات في الرياضيات"، وحدددوا فيده بعدض 
القواسم المشتركة في المجالين اللذين يمكن توظيفهما لتحسين تعلم الطالب ذوي اإلعاقة أو الذين 

ن من صعوبات في الرياضيات. فالهدف المشترك المتمثل في مساعدة مثل هدؤالء الطدالب يعانو
على النجداح فدي اسدتخدام الرياضديات يفدتح فرًصدا لمشداريع البحدوث التعاونيدة، والنشدر العلمدي 

 المشترك، والحوارات المستمرة من قبل المجموعتين.

 (34الفصوول )( فددي Sriraman and Haavoldوتندداول كددلٌّ مددن سددريرامان وهافولددد ) -
( creativity"اإلبداع والموهبة في تعلديم الرياضديات: رؤيدة نفعيدة"، وبحثدوا شدروط اإلبدداع )

(، والنظدر فدي كيفيدة الخلدط بدين تلدك المصدطلحات وإسداءة فهمهدا فدي giftednessوالموهبة )
بأن الدراسدات بحوث تعليم الرياضيات. وبعد استعراضهما لوجهات نظر متعددة القوميات، أك دا 

تحتاج إلى أدوات أفضل، وأطر نظرية أقدوى، ومزيدٍد مدن التركيدز، ووقدٍت ممتدد إذا أردندا إلقداء 
 الضوء على تعليم الموهوب في الرياضيات.

 Kloosterman and، كتددب كددلٌّ مددن كلوسددترمان وبوركهدداردت )(35الفصوول )وفددي  -
Burkhardtاقشددوا بشددكل مختصددر تدداريخ ( عددن عددن "التقيدديم فددي عصددر مسددؤولية المعلددم"، ون

ودور التقييم في تدريس الرياضيات، واهتما بتطوير واستخدام التقييمات واسعة النطاق من أجل 
ل المعلمين المسؤولية، كمدا تنداوال أيضدا القضدايا التدي يثيرهدا التقيديم االلكتروندي، والجهدود  تحم 

ما قاما بالتعليق على بعض التوجهات المبذولة لتقييم تدريس الرياضيات وتقييم المعلمين، كما أن ه
التددي يبدددو أن التقييمددات الواسددعة النطدداق تتجدده نحوهددا، وطالبددا بددإجراء دراسددات إضددافية حددول 

( إلدى أن ده علدى الدرغم مدن أن Ellerton,2018,120استخداماتها وتأثيراتها. ويشدير إلرتدون )
يم المفداهيم الرياضدية، إال أن ده لدم مؤلفي الفصل يقدمان تاريًخا حديثًا واستعراًضا لألدب حول تقي

 يتم النظر في بعض الجوانب المهمة لألدب ذي الصلة.
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(، عددن بددرامج الدددكتوراه فددي تعلدديم الرياضدديات Reysالددذي أعددد ه ريددز )( 36الفصوول )أمددا  -
(doctoral programs in mathematics education فلديس لده نظيدر فدي أي  مدن )

رت؟ ومدا الكتابين السابقين، حيث كتب ع ن "درجات الدكتوراه في تعليم الرياضيات: كيدف تطدو 
يجعلهددا بددرامج عاليددة الجددودة؟ ومددا قددد ينتظرهددا فددي المسددتقبل؟"، ورك ددز فددي المقددام األول علددى 
األنشطة األمريكية المتعلقة بالدكتوراه: تاريخها، وطبيعتها، وجودتها، ومستقبلها. وأشار إلى أن ه 

القدوة والضدعف فدي بدرامج الددكتوراه فدي تعلديم الرياضديات. وطالدب  ال يُْعَرف الكثير عن نقداط
 بمزيد من البحوث حولها، وإنشاء قاعدة مشتركة من المعرفة ونظام االعتماد خاصة بها.

بدـ"تعليم الرياضديات فدي الكليدات العامدة األمريكيدة ( 37الفصل )( في Mesaواهتمت ميسا ) -
ا باسم كليات المجتمع، وهدا الفصل ال يوجد له مثيل في التي مدتها عامان"، وهي المعروفة أيضً 

الكتددابين السددابقين. وبعددد تقددديم لمحددة تاريخيددة مددوجزة عددن هددذه الكليددات السددائدة فددي الواليددات 
م )عندما بدأت البحوث 2004-1975المتحدة، قامت ميسا بمراجعة البحوث التي أجريت ما بين 

ندما بدأ هذا البحث يرك ز بشدكل أوثدق علدى تعلديم م ع2005حول الرياضيات المجتمعية(، ومنذ 
الرياضدديات، ووجدددت أن مجددال تعلدديم وتعلددم الرياضدديات قددد بدددأ للتددو فددي معالجددة األسددئلة ذات 
األهمية للمعلمين في هذه الكليات، وانتهت بمطالبة الباحثين بقبول التنوع داخل كليدات المجتمدع، 

 مارسين من أجل بحوثهم.وعليهم أن يطلبوا الدعم من المنظ رين والم

بعنددوان "نحددو تعلدديم رياضددي غيددر رسددمي نددابض بالحيدداة ومهددم ( 38الفصوول األخيوور )وجدداء  -
 Nemirovsky, Kelton andاجتماعي ا"، حيث تناول كلٌّ من نيمروفسكي وكليتون وسيفيل )

Civilدح  ( موضوع تعليم الرياضيات غير الرسمي من خدالل تقدديم أربعدة مقداالت قصديرة توض 
ع أسئلة البحدث والقضدايا المتعلقدة بدالتعلم غيدر الرسدمي للرياضديات الدذي نشدأ فدي المتداحف  تنو 
( 1األمريكية. ويرى نيمروفسكي وزمياله أن  البحث المستقبلي حول هذا الموضوع يؤدي إلى: )

سدمي. ( والعدالة وتعليم الرياضيات غير الر2استقصاًء رياضي ا واستيعابًا. ) يعد  توسيع نطاق ما 
( والتنمية المهنية لمعلمي الرياضيات غيدر الرسدميين. ويدرى المؤلفدون أن تعلديم الرياضديات 3)

غيدر الرسدمي جداء نتيجدة طبيعيدة للدرؤى الحديثدة حدول الدتعلم كمدا هدو كدائن، وهدم يدد عون بددأن 
المدارس ليست بالضرورة أن تكون هدي األمداكن المناسدبة لحدل المشدكالت الرياضدية األصديلة، 

عون أيًضا بأن  ما يسدمى بالعدالم الحقيقدي لديس بالضدرورة أن يكدون سدياقًا جي دًدا للتعامدل مدع ويد  
 المحتوى الرياضي.

 رؤية نقدية للكتاب: -
يعد  كتاب "الخالصة الوافية" تحديثًا عميقًا للكتابين السابقين، وإظهاًرا واضًحا للكيفية التي 

ع مندذ ظهدور الكتداب المرجعدي الثداني، وبشدكل نما بها البحث في مجال تعلديم الرياضديات وتندو  
عام استمر البحث في هذا المجال في التحول من التركيز على التعلم من قبدل األفدراد إلدى الدتعلم 
من قبل المجموعات، إلى التدريس، وفي نهاية المطاف إلى التنمية المهنية. كما تم  تشجيع البحث 

". K–12األطفدال حتدى نهايدة التعلديم الثدانوي "خارج حدود مراحدل التعلديم مدن مرحلدة ريداض 
فددإن  هددذه "الخالصددة الوافيددة" هددي عددرض بددارع لتوجهددات  NCTMومددع الددذكرى المئويددة لددـ 

البحددددوث فددددي هددددذا المجددددال، وكيددددف سدددداهمت تلددددك البحددددوث فددددي تعلدددديم وتعلددددم الرياضدددديات. 
(Kilpatrick,2018,762-763( ويؤك د روشيل .)Roschelle,2017على أن  هذا ا ) لكتاب

لجميع المهتمين بتحسين تعليم وتعلدم الرياضديات، ويوصدى باسدتخدام النتدائج التدي  ةذا قيمة كبير
قد مها الكتاب بشكل منتظم، وأن  ثمنه قليل إذا ما قورن بالمسدح الشدامل الدذي قد مده فدي مثدل هدذه 

 المجموعة من موضوعات البحث في تعليم الرياضيات، مما يجعله قي ًما للغاية. 

د م هددذه الخالصددة استقصدداًء حددديثًا وأكثددر شددمواًل ألفضددل البحددوث والتطددورات الجديدددة تقدد
والتحليالت النقدية لقضايا تعليم الرياضيات. إضافةً إلى هذه الميزات، فقد أشار محرر الخالصة 

 ( إلى أن ها تتضمن ثالث ميزات فريدة من نوعها مشتركة في فصولها:Cai,2017,viii"كاي" )
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ل على توليدف نتدائج البحدوث مدع التركيدز علدى التطدور التداريخي وتغطيدة المعدالم أن ها تعم (1)
التاريخية للمجال المستهدف. ففي معظم الفصول، يتم تتبع البحث في مجدال معدين لفحدص: 
ما هو معروف اآلن في ضوء ما تم القيام به في الماضي؟ وكذلك النظدر فدي المسدتقبل )أي 

 فقًا لما هو معروف اآلن. ماذا يجب أن نفعل بعد ذلك؟( و
باإلضافة إلى دمج المنظور التاريخي، فقد تم التركيز على المنظور المنهجي. فعلى الرغم  (2)

من وجود ثالثة فصول في الخالصة مخصصة على وجه التحديد لمناقشة طرق البحث 
اآلثار األساسية في تعليم الرياضيات، إال أن  كل فصل )تقريبًا( يتناول القضايا المنهجية و

المترتبة عليها في المجال المستهدف، بما في ذلك الطرق المستخدمة عادة، والمساهمة 
المنهجية في توليد المعرفة، وكيف تقد مت المنهجية. وفي عدد من الفصول، قام المؤلفون 
أيًضا بتضمين أوصاف تفصيلية للطرق التي استخدموها في اختيار المقاالت البحثية 

  .جعة البحوث، وكيفية تجميعها لنتائج البحثإلدراجها في مرا
أن  "الخالصة الوافية" تمث ل جهًدا متضافًرا لتوفير منظور دولي على البحوث في مجال  (3)

يقع في الواليات المتحدة، فقد جاهد  NCTMتعليم الرياضيات. فعلى الرغم من أن 
ريق )أواًل( دعوة مؤلفوها في إدراج وجهات النظر الدولية كلما أمكن ذلك، وذلك عن ط

المؤلفين الدوليين إلى التأليف المشترك لعدد من الفصول. )وثانيًا( عمل المؤلفون في كل 
فصل جاهدين لوضع النتائج، والقضايا، ووجهات النظر، واالتجاهات المستقبلية في سياق 

 دولي، حتى تلك التي تركز في المقام األول على الواليات المتحدة.

الماضددي، تندداول بعددض البدداحثين فددي تعلدديم الرياضدديات جوانددب مددن وعلددى مدددى العقددد 
الرياضيات التي يتم تدريسها وتعلمها، والمتعلمين، والمعلمين، أو السياقات؛ بينما غامر آخدرون 
بالدخول في عدوالم غيدر تقليديدة مدن الدراسدات التربويدة. وأثمدرت جهدود كدال المجمدوعتين عدن 

ددح العمددل الددذي تددم تأسي سدده. ويعكددس كتدداب "الخالصددة الوافيددة" المخرجددات لهددذه دراسددات توض 
الجهود، لكن معظم أعضاء فريق التأليف تقريبًا يعترف بدأن المسداحة المحددودة تعندي أن الكثيدر 

 (.Kilpatrick,2018,763من أدبيات البحوث قد تم تجاهلها )

تسدهم بده فدي وبالرغم من القيمدة الكبيدرة التدي تحملهدا "الخالصدة الوافيدة"، ومدا يمكدن أن 
توجيدده البحددث فددي مجددال تعلدديم الرياضدديات؛ إال أن دده كددأي عمددل بشددري  ال يخلددو مددن القصددور أو 

هت له عدد من االنتقادات التي يمكن تلخيص أهمها فيما يلي:  النقص، حيث ُوج 

ومحرره من مواليد  NCTMكتاب "الخالصة الوافية" أول كتاب مرجعي للبحوث في  يعد   -1
جهًدا كبيًرا لتضمين  -مثل المحررين قبله-( Caiحدة، حيث بذل كاي )خارج الواليات المت

مؤلفين من دول أخرى غير الواليات المتحدة. ومع ذلك، وعلى الرغم من نجاح جهوده، إال 
أن أقل  من ربع مؤلفي الخالصة هم من هذه الفئة. ويشير إلرتون 

(Ellerton,2018,110إلى أن  الفرصة كانت متاحة لتكون "ا ) لخالصة الوافية" نموذًجا
( 93( فقط من المؤلفين الـ)20للتنوع؛ من خالل اختيار المؤلفين من دول مختلفة، إال أن  )

هم من دول غير الواليات المتحدة األمريكية، كما ال يوجد مؤلف من أمريكا الجنوبية أو 
بلدان الممثلة، آسيا، بالرغم من انتماء المؤلفين إلى مجموعة واسعة من المؤسسات عبر ال

( جامعة أو مركز بحوث في الواليات المتحدة. ولعل  ذلك يرجع 40مع تمثيلهم ألكثر من )
جزئيًا إلى أن  عدد المؤلفين لكل فصل أكبر مما كان عليه في الكتابين السابقين، وأن  ما 
يقرب من ثلث هؤالء المؤلفين بدأوا من الميدان وهي إشارة مبشرة. وعند مراجعة 

( للكتيب األول من هذه السلسلة وصفه بأنه "كتاب Bauersfeld,1992,484فيلد )بورس
أمريكا الشمالية بدرجة كبيرة"، أو على األقل في جزء كبير منه، "وذلك ليس فقط بسبب 
تكوين فرق التأليف"، ولكن أيضا بسبب "اإلهمال التام تقريبا ألي  نوع من األدبيات غير 

هي منظمة  NCTMمن وجود أعضاء من العديد من البلدان فإن  اإلنجليزية"، فعلى الرغم 
في أمريكا الشمالية، واللغة اإلنجليزية هي لغتها المهيمنة على ما يُنشر من بحوث تربوية 
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فيها. وإذا لم يتم نشر الدراسات التي أجريت خارج البلدان الناطقة باللغة اإلنجليزية، فمن 
ى كتاب "الخالصة الوافية"، وعلى الرغم من أن  عدًدا غير المرجح أن يتم الرجوع فيها إل

من فصول "الخالصة الوافية" لها مرجع واحد أو اثنين في اللغة الروسية أو الفرنسية أو 
األلمانية، فإن  معظم المراجع باللغة اإلنجليزية، بالرغم من وجود مجاالت كاملة من بحوث 

افة إلى أن  اللغات اإلسبانية واإليطالية تعليم الرياضيات منشورة بهذه اللغات، باإلض
 واليونانية والصينية واليابانية وغيرها من اللغات، مفقودة تماًما من الكتاب.

بالرغم من بداية كل فصل من فصول "الخالصة" بتلخيص العمل المبك ر في موضوع  -2
مؤلفو  ( يؤك د ضعف االهتمام الذي أبداهEllerton,2018,121الفصل، إال أن  إلرتون )

العديد من الفصول بالتطور التاريخي لمجاالت بحوثهم، إذ من الضروري االهتمام بالجذور 
التاريخية لمجاالت بحوث تعليم الرياضيات. وعدم االكتفاء بالنظر في تقارير البحوث من 

سنة على األكثر، وأن  انخداع الباحث بمثل هذه الفكرة،  50سنة الماضية، أو  30إلى  20
ن يؤدي إلى أن يقنع نفسه بأن بحثه قد م مساهمات مبتكرة في هذا المجال، بينما يمكن أ

األمر غير ذلك. فالجذور التاريخية تستحق االهتمام بها، ألن ها غالباً ما توف ر معلومات مهمة 
حول الموضوع، ال تتعلق فقط بوقت األحداث التي تم  بحثها في التحليل التاريخي، ولكن 

 ت الحاضر، بل وفي المستقبل.أيضاً في الوق

في تعليم الرياضيات يوجد قليل من االهتمام لدى الباحثين نحو الكتابة حول التداخل بين  -3
أفرع الرياضيات المختلفة، إذ أصبح الباحثون خبراء في داخل هذه المجاالت، ولكنهم نادًرا 

ات كما هو واضح في ما يتناولون المجاالت الفرعية األخرى، وبالتالي فإن تعليم الرياضي
المدارس والكليات يعاني من ذلك. إن القراءة المتأنية لفصول "الخالصة الوافية" بدالً من 
القراءة المنعزلة لعدٍد قليل من الفصول المتفرقة، يمكن أن تمث ل بداية في مساعدة الباحثين 

(. Ellerton,2018,121على إدراك إمكانيات هذا التداخل المشترك للمجاالت الفرعية )
( يركز بشكل كبير على األدبيات 27وعلى سبيل المثال: على الرغم من أن  الفصل )

؛ إال أن  مؤلفي الفصول األخرى  السيميائية واالجتماعية اللغوية، وتحليل الحوار الرياضي 
نادراً ما يذكرون األدوار الرئيسية التي تلعبها العوامل اللغوية في تدريس وتعلم 

( حول موضوع "المفهوم المبكر للعدد" 13باستثناء ما ورد في الفصل )الرياضيات، 
(Early Number."والذي تضمن عنوان "المستوى الرابع: آليات متعلقة باللغة ،) 

كجدم(، وكدان حجدم الخدط 2.3جاءت النسخة الورقية من "الخالصة الوافية" كبيدرة الحجدم ) -4
ل معهدا أمدًرا مرهقًدا، لدذا؛ فمدن المدرجح أن فيها صغيًرا والتنسديق مكثفًدا، ممدا يجعدل التعامد

يكددددددددون شددددددددكل الكتدددددددداب اإللكترونددددددددي هددددددددو األكثددددددددر شدددددددديوًعا لتسددددددددهيل القددددددددراءة 
(Ellerton,2018,109.) 

 ماذا بعد؟ )كيف يمكن أن نستفيد من كتاب الخالصة؟(: -
إن  المتأمل في موضوعات فصول هذه السلسلة من الكتب المرجعية حول البحث في تعليم 

ت )الخالصة الوافية والكتابين السابقين لها(، يدرك البون الشاسع والفجوة الكبيرة بين الرياضيا
توجهات بحوث تعليم الرياضيات في الوطن العربي والتوجهات العالمية في هذا المجال، ويشعر 
بنواحي القصور المتعددة التي تعتري البحوث العربية فيه، مما يدعو إلى حث  المختصين في 

لرياضيات ببذل مزيٍد من الوقت والجهد لمسايرة التطورات العالمية في بحوث هذا تعليم ا
المجال، ولعل  االطالع على كتاب "الخالصة الوافية" وأمثاله من الكتب المرجعية أولى 
الخطوات التي يقوم بها المختصون. ومن المهم في هذا الصدد التأكيد على ما أشار إليه إلرتون 

(Ellerton,2018,122 من أن ه ال يجب أن تقرأ "الخالصة" قراءة حرفية، باعتبار أن  ما ورد )
فيها يجب أن يتبع كما هو، إذ سيؤدي ذلك إلى تضليل الباحثين، وحصرهم في أساليب منهجية 
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محدودة، ولكن يجب قراءتها بذهن متفتح وعين استجوابية ناقدة؛ مما يجعلها مرشًدا قوي ا ألي  
 يم الرياضيات. باحث في مجال تعل

 وأخيًرا، في ضوء القراءة السابقة لكتاب "الخالصة الوافية"؛ يمكن أن يستفيد منه: 
من أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا في  الباحثون في تعليم الرياضيات: .1

الجامعات، والخبراء في الميدان التربوي، بأن يقوموا بدراسة "الخالصة"، وما تضمنته من 
حول توجهات البحث في تعليم الرياضيات؛ لمواكبة التوجهات العالمية في بحوث فصول 

المجال، واالستفادة منها في مراجعة األدب النظري السابق لدراساتهم التي يجرونها. كما 
 يمكن أن يسترشدوا به أيًضا أثناء اختيارهم لموضوعاتهم البحثية.

بأن ة بتعليم الرياضيات في الوطن العربي: الجمعيات العلمية والمراكز البحثية ذات الصل .2
(، بإصدار كتاب مرجعي كل عقد NCTMتحذوا حذو المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات )

من الزمن، يلخص أهم توجهات بحوث تعليم الرياضيات في البالد العربية، مما يجعله 
 مرجعًا ثري ا للباحثين وطالب الدراسات العليا في هذا المجال.

باالستفادة من األفكار التي  ون الذين يرغبون في مراجعة بحوث تعليم الرياضيات:المختص .3
( في هذا المجال، حيث قد م رؤيته حول الطرق المختلفة التي Cai,2017,viiiاقترحها كاي )

يمكن بها كتابة مراجعة لألدبيات والبحوث في تعليم الرياضيات، والتي ظهرت له وفقًا 
حرير هذا الكتاب المرجعي، ومشاركته في تأليف فصول لكتب لتجربته الشخصية في ت

  مرجعية أخرى، إذ يرى أن ه يمكن اتباع إحدى الطريقتين اآلتيتين:

  طريقة تأخذ منهًجا من القاعدة إلى القمة، من خالل البحث في المجالت أو الكتب بشكل
هذه الطريقة  منهجي، ثم تحليل األعمال ذات الصلة باستخدام إطار مفاهيمي. ويمثل

( من "الخالصة الوافية" المتعلق بموضوع الحوار الرياضي، حيث تضم ن 27الفصل )
هذا الفصل قسًما خاًصا عن الطرق التي استخدمها المؤلفون في اختيار وترميز 

 المقاالت ذات الصلة.

  ،)في الطرف اآلخر، يظهر النهج الذي يسير من أعلى إلى أسفل )من القمة إلى القاع
ذي يبدأ أوالً ببناء إطار مفاهيمي، يتبعه تجميع نتائج البحث على أساس التنظيم الذي وال

( من "الخالصة الوافية" المتعلق 30قدمه ذلك اإلطار. ويمثل هذه الطريقة الفصل )
 بقضايا في دراسات المنهج.

 وهناك أيضا العديد من الطرق التي تقع في مكان ما بين هذين التوجهين، ويؤك د كاي
أن ه ال يدعي أن  هناك طريقة واحدة فريدة لكتابة مثل هذه المراجعة، وأن ه بغض النظر عن 
الطريقة التي يختارها المؤلف، فالبد  أن تمتد إلى ما هو أبعد من مراجعة األدبيات لتجميع 
وتلخيص ما تم  إنجازه. إذ ينبغي أن يعمل المؤلف على إيجاد طريقة جديدة لتنظيم األدب 

كتابة رواية( تساعد القراء على فهم وتوضيح مالمح ما يُعرف؟ وما ال يُعرف؟ في  )تشبه
مجال البحث المحدد. إذ يوفر هذا الهيكل الجديد رؤى حول طبيعة البحث في مجال معين، 
ويمكن أيًضا أن يعمل على إظهار التقدم المنهجي واالتجاهات المستقبلية للبحث في هذا 

ن تستند بنية الرواية على إطار مفاهيمي سليم. إن  تجميع خالصة المجال. ومع ذلك، يجب أ
بحثية كهذه هو خطوة هامة وحاسمة بحيث يمكن لمجال تعليم الرياضيات تقييم التقدم 

 والمعرفة التي تراكمت حتى اآلن. 
من خالل االسترشاد بالقسم الخاص  أقسام المناهج وطرق التدريس في كليات التربية: .4

ستقبلية المتضمن في "الخالصة" أثناء إعدادها للخرائط البحثية في مجال تعليم بالقضايا الم
ه مسار بحوث المجال الحالية والمستقبلية داخل القسم.  الرياضيات، التي توج 

بإدراج كتاب "الخالصة"  أساتذة ومنسقو برامج الدراسات العليا في تعليم الرياضيات: .5
اسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه في ضمن المراجع الرئيسة في مقررات الدر
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مسارات تعليم الرياضيات، باعتباره مصدًرا ضم  مجاالت تعليم الرياضيات، وقد م خالصة 
 وافية في البحوث التي أُجريت حديثًا في موضوعات هذه المجاالت.

ل إذ يمكن ألي باحث عربي يرغب العم محررو الكتب المرجعية في تعليم الرياضيات: .6
على تحرير كتاٍب مرجعي في المجال، أن يستفيد من األسلوب الذي ُحرر به كتاب 

 "الخالصة الوافية"، وباألخص األسئلة الخمسة التي قد مها كاي حول هذا الموضوع.
حيث يمكن لمن  المشاركون في تأليف فصول الكتب المرجعية في بحوث تعليم الرياضيات: .7

عي في بحوث تعليم الرياضيات أن يسترشد بالطريقة يطلب منه تأليف فصل في كتاب مرج
التي اتبعتها الخالصة في عرض موضوعات فصوله، من حيث: الجذور التاريخية، 

 والوضع الراهن، والتوجهات المستقبلية.
حيث يمكن أن تسهم النظرة النقدية التي  الباحثون في توجهات بحوث تعليم الرياضيات: .8

ة" في تحسين أفكارهم، وطريقتهم في دراسة بحوث تعليم قُد مت حول "الخالصة الوافي
 الرياضيات خالل فترة زمنية محددة. 

إذ يمكنهم االستفادة من  المهتمون في تصنيف مجال تعليم الرياضيات ونمذجة بحوثه: .9
األقسام التي اعتمدها كتاب "الخالصة الوافية" في تصنيفهم لبحوث المجال، أو نمذجة 

( والطالب، 3( والطرق، )2( األسس، )1االت رئيسة، هي: )بحوثه، وفق خمسة مج
 ( وقضايا مستقبلية.5، )المحتوى( والعمليات الرياضية و4والمعلمين، وبيئات التعلم، )

 

 المراجع: -
م/أ(. أهدددم اتجاهددات البحدددث التربددوي علدددى مسددتوى درجتدددي 1988إبددراهيم، مجددددي عزيددز. )

، مددؤتمر البحددث التربددوي الواقددع والمسددتقبل. الماجسددتير والدددكتوراه فددي تعلدديم الرياضدديات
(، 1رابطة التربية الحديثة باالشتراك مع المركدز القدومي للبحدوث التربويدة والتنميدة، مدج)

 .325-288ص ص

م(. بحددوث مندداهج الرياضدديات وطددرق تعليمهددا فددي مجتمدددع 2002إبددراهيم، مجدددي عزيددز. )
(، 1التربويددة والتنميددة، مددج)، المركددز القددومي للبحددوث مجلددة البحددث التربددويالعولمددة. 

 .76-59(، ص ص2/1ع)

م(. أولويددات البحددث فددي مجددال تعلدديم وتعلددم الرياضدديات فددي 2010البلددوي، عبدددهللا سددليمان. )
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هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التعليم القائم على الكفايات في تنمية التحصيل في الرياضيات 
لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج شبه 

معروف بتصميم المجموعة الضابطة والتجريبية ذات القياس القبلي والبعدي. وتألفت التجريبي ال
ً من تالميذ الصف الرابع االبتدائي، وتم تقسيمها عشوائيًا إلى  (45)عينة الدراسة من  تلميذًا

 (21)تلميذًاً، والمجموعة الضابطة، وعددها  (24)مجموعتين: المجموعة التجريبية، وعددها 
ولقياس األداء القبلي والبعدي في مجموعتي الدراسة استخدم الباحث االختبار التحصيلي تلميذًاً، 

كأداة للدراسة في وحدة الضرب. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية 
بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية، والضابطة في  (0.05)عند مستوى داللة 
 البعدي، وفق تصنيف بلوم المعدل لصالح المجموعة التجريبية.  اختبار التحصيل

 
 التعليم القائم على الكفايات، التحصيل الدراسي في الرياضيات. الكلمات المفتاحية:

 
The Effect of Competencies Based Education in developing the 

achievement of Mathematics at the fourth Primary School Students. 
 

Eabd Allah Dayf Allah Al Shadid- Education of Riyadh 
 

 
Abstract: This study aimed to identify the Effect of Competencies Based 
Education in developing the achievement of mathematics at the fourth Primary 
School Students; and to achieving the objectives of study, the researcher 
used Quasi-experimental Design known as control and experimental group 
design with measuring pre and post, The sample of the study consisted of (45) 
students and was divided randomly into two groups: the experimental group 
reached (24) students and the control group (21)students, Moreover, the 
researcher were used achievement test to determine pre and post within 
study groups as a study tool in Educational multiplication unit. The results of 
this study showed the presence of statistically significant differences at the 
level (0.05) between the average grades of the experimental and control 
groups in achievement of post-test according to cognitive Bloom's Taxonomy 
Updated for the experimental group. 

 
Key Words: Competencies Based Education, Achievement in Mathematics. 

 

 

 

 الخلفية النظرية المقدمة

تُشكل مناهج التعليم المستندة إلى األهداف، أو المستندة إلى الكفايات، أو تلك المستندة إلى 
المعايير مرجعيات ثالث في تنظيم المنهج التعليمي وهيكلته، وبات التعرف إليها ضروريًا 

ة في ظل التحوالت العلمية والتقنية المتسارعة، وبذلك تستهدف رؤية المملكة للمؤسسات التعليمي
تلك األنظمة التي من خاللها تحقق االرتقاء بجودة التعليم، الذي يسهم في تعزيِز القدرات  2030

 االقتصادية والتنافسية للمملكة؛ من أجل الوصول في منتجها العلمي إلى مصاف الدول المتقدمة.
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لى واقع أنظمة التعليم في الوطن العربي يجد العديد من الدراسات الجادة حول والناظر إ
األهداف التربوية، وذلك تلبية للحاجة الماسة إلى التجديد والتطوير، بينما ياُلحظ أن الكفايات لم 
 تحظ باالهتمام نفسه إال مؤخًرا في البلدان العربية، ففي تونس بدأ االهتمام بالتعليم القائم على

مدرسة ابتدائية  (65)، ثم انطلق التجريب في م(1995/ 1994)الكفايات بداية السنة الدراسية 
 م(1998/1999)مدرسة خالل سنة  (475)موزعة على ثماني مدن، وإثر ذلك شملت التجربة 

من مجموع المدارس االبتدائية بتونس )بلغيث،  (%10)موزعة على كل المدن، وهو ما يمثل 
(. أما على مستوى 2014(، وفي لبنان بدأ االهتمام به منذ بضعة أعوام )طعمه، 2007البهلول، 

؛ لتحقيق نقلة 2013الخليج العربي فقد بدأت الكويت باالهتمام بالمناهج المبنية على الكفايات منذ 
نوعية في الشكل والمضمون، ولتكون المناهج برؤيتها الجديدة ذات بعد عملي تطبيقي وظيفي 

ات التالميذ وسوق العمل ومتطلبات المجتمع، والتأكيد على االتساق مع التطورات يرتبط بقدر
)وثيقة وزارة  2018الحديثة في مجال الفكر التربوي، واكتملت في تطبيقها بالمدارس في عام 

 2030(. وفي إطار سعي وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2018التربية، 
االتجاهات الحديثة والتنافسية الدولية تأتي واحدة من أهم المبادرات التي  اشيًا معالطموحة، وتم

أمضت الوزارة فيها أكثر من عام كامل في دراستها ومناقشة تفاصيلها، وتحديد مواصفاتها؛ أال 
ل التي تستهدف تطوير فلسفة التعليم والتعلم، واالنتقا« التعليم القائم على الكفايات»وهي مبادرة: 

من التعليم القائم على التلقين والحفظ إلى التعليم القائم على الكفايات، الذي من خالله يستطيع 
التلميذ أن يمتلك معارف، ومهارات متعددة، والقدرة على صياغة المشكالت وتمثيلها، وإيجاد 

 الحل المناسب مما يجعله قادًرا على التعلم مدى الحياة، ومواجهة سوق العمل.

علم القدرة على حل مثل هذه النوعية من المشكالت األصيلة جوهر تعليم وتعلم ت يعد  و
الرياضيات، وقد بي ن عدد كبير من التربويين الرياضيين أن الهدف األساسي لتعليم وتعلم 
الرياضيات هو تطوير القدرة على حل مجموعة واسعة من المشكالت الرياضية المعقدة، وهذه 

يم القائم على الكفايات في تطوير القدرة على حل المشكالت الرياضية المقولة تنسجم مع التعل
وفق مسار تطوري معرفي مبني على المعايير يستهدف الفهم العميق لحل المسائل الرياضية، 
باإلضافة إلى قدرة التالميذ على التواصل والتفكير، وبناء الترابطات الرياضية من خالل حل 

يُشعُر التعليم القائم على الكفايات التلميذ بأنه ليس مسؤوالً عن نفسه المشكالت التشاركية. وبذلك 
إلى أعلى مستوى في جودة  فقط، بل مسؤول عن مجموعته وأقرانه، يساعدهم ليصلوا جميعًا

المؤشرات التي تعكس المعايير التي تحقق القدرات الرياضية المستهدفة. وبذلك عقدت الوزارة 
محليين وعالميين ناقشوا على مدى ثالثة أيام مفهوم الكفايات، ورشة ضمت مسؤولين وخبراء 

وأنسب الطرق لتطبيقها، وأساليب وأدوات تقويمها، وتأتي هذه الورشة كإحدى برامج التحول 
(. وكان الهدف اإلستراتيجي من هذا البرنامج تهيئة فريق 2018)وزارة التعليم،  2020الوطني 

قائم على الكفايات؛ لتمكينهم من قيادة التغير، ونقل الخبرة إلى من المتمرسين في منهج التعليم ال
 نظام التعليم بالمملكة.

وانطالقًا من االسم الُمعطى لهذا المؤتمر "مستقبل تعليم الرياضيات في المملكة العربية 
عليم السعودية في ضوء االتجاهات الحديثة والتنافسية الدولية" فإنه ياُلحظ بأنه يتناغم مع نظام الت

القائم على الكفايات كأحد االتجاهات الحديثة في المملكة؛ للوصول بالمنتج إلى أقصى درجة من 
اإلتقان. وبالتالي إحراز نتائج متقدمة في المؤشرات الدولية؛ لتعزيِز القدرات االقتصادية 

اكبة هذه والتنافسية للمملكة العربية السعودية، ولذلك جاءت أهمية طرح فكرة هذه الدراسة؛ لمو
التطورات في المداخل الحديثة في مجال تعليم الرياضيات وتعلمها، وتحقيقًا لبرامج التحول 

 .2020الوطني 

كان للتطور السريع الذي لحق باألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية، دوًرا بارًزا و
ظر جذرية في أهداف إلى إعادة ن -والسيما المتقدمة منها -في إظهار الحاجة في معظم الدول 

التعليم وبنيته، ومحتواه، وطرائقه، وأساليب تقويمه. وعليه بزغ فجر منحى إنساني جديد يدعو 
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إلى ربط التعليم بالحياة العامة وسوق العمل، وهذا المنحى يطلق عليه نظام التعليم القائم على 
بادئه وأهدافه، وطبقت الكفايات، والتي تبنت أصوله الواليات المتحدة األمريكية، وأخذت بم

 (.2000برامجه في مختلف الميادين التعليمية )أندراوس، 

وقد أصبح هذا النظام واحًدا من أهم األنظمة التربوية والتعليمية التي تسعى دول العالم 
المتقدمة تعليميًا إلى تبنيه وتطبيقه في مدارسها، ومن تلك الدول التي كانت سباقة في التحويل 

القائم على األهداف إلى الكفايات هي: سنغافورة، وكندا، وأستراليا، ووالية نيوهامشر من التعليم 
التعليم القائم  ذلك ألن (؛2018في الواليات المتحدة األمريكية )مركز التميز في التعلم والتعليم، 

ق نظام على الكفايات بوجه عام يهدف إلى ردم الفجوة بين التعلم والعمل. ويهتم بتعلم التلميذ وف
مرن يوفر له تغذية راجعة فورية، وفرص متعددة؛ إلتقان ما يتعلمه في المدرسة؛ من أجل 
حصول التلميذ على معارف ومهارات شاملة تؤهله للحياة ال تتخللها فجوات ناتجة عن انتهاء 

 (.Freeland، 2014الزمن المحدد لدراسة المادة )

ل العربية االعتماد على األهداف، والذي يعتمد وفي المقابل يغلب على نظام التعليم في الدو
بدوره على االختبارات واألدوات وفق نظرية القياس التقليدية، خاصة في مجال مناهج تعليم 
وتعلم الرياضيات، ولما لهذه النظرية من عيوب تنعكس في النهاية على األدوات واالختبارات 

التلميذ كمنتج مستهلك، ونتيجة لذلك ظهرت المستمدة منها، والتي بدورها قد تظهر في مستوى 
الحاجة إلى البحث عن مكون آخر يتجاوز أغلب السلبيات التي ترتبت على التعليم باستخدام 
األهداف السلوكية، فكان مدخل الكفايات الذي يقوم على االستخدام الناجع لمجموعة مندمجة من 

و غير مألوفة، ومن ثم التكيف معها، المعارف والمهارات والسلوكيات لمواجهة مهمة جديدة أ
حيث يمثل التعليم القائم على الكفايات، باعتباره الجيل الثاني من التدريس باألهداف وامتداداً له، 

 (.2014حركة تصحيحية في مسار العملية التعليمية )خليفة، 

قد يُقصد  وقد يحدث لبس عند بعض المهتمين حول ماهية التعليم القائم على الكفايات )والتي
بها الحد األدنى(، ولكن في مفهومها المعتاد في األوساط التربوية القائمة على الكفايات فإنها 
تعني ثقافة التحدي للتلميذ والمعلم والمدرسة، ووفقًا لهذا المفهوم حدثت نقله نوعية في مفهوم 

أن يستظهرها المنهج من كونه محتوى من المعرفة ينقلها المعلم إلى التلميذ الذي عليه 
ويستدعيها عند تقييمه، إلى مجموعة من القدرات والمعارف والمهارات واالتجاهات والقيم التي 
تقدمها المدرسة وفق منهجية وطرق جديدة قائمة على ساللم التقدير. وبذلك أصبح التحدي للمعلم 

 ة التعليم والتعلم،في التحويل من ناقل للمعرفة إلى ميسر للتعلم، والعمل على تحسين نواتج عملي

بحيث يصبح متعلًما مستقالً قادًرا على ، تحويل مسؤولية التعلم من المعلم إلى التلميذ نفسهوبذلك 
 (.2019التوجيه الذاتي لنفسه )الحربي، 

؛ مركز التميز 34١: 20١5ويتصف نظام التعليم القائم على الكفايات كما ذكرها )بوضياف، 
 ( بالمواصفات اآلتية:3: 20١8في التعلم والتعليم، 

مراعاة القدرات والمستويات المختلفة للتعلم لكل تلميذ، ممدا يتطلدب ضدرورة تقدديم التعلديم  -1
 الذي يتناسب مع قدرات التالميذ الشخصية، ووقتهم وظروفهم.

 مراعاة اختالف المعلومات السابقة أو المعرفة القبلية التي يمتلكها كل تلميذ. -2
ا مبنيًا على التقنيات الحديثة، لكنها تؤدي دوًرا مهًما في تيسير نظام الكفايات ليس نظامً  -3

 تطبيقه.
توفير فرص للتلميذ لالندماج بصورة أفضل في التعلم؛ ألن المحتوى مصمم وفق حاجاته  -4

 وقدراته.
االتجاه نحو التعلم لإلتقان؛ ويقوم هذا االتجاه على إمكانية وصول التلميذ العادي إلى  -5

برنامج تعليمي معين إذا توافرت له الفرص التعليمية والكفاية من درجة من اإلتقان ل
 الوقت.
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ارتباطه بمهارات التلميذ الواقعية المكتسبة ال االفتراضية، مما جعل سوق العمل  -6
 والقطاعات الخاصة ينادون بأهمية التعليم القائم على الكفايات.

التعلم، وتحول دور المعلم من  االنتقال باهتمامات التعليم من عملية التعليم إلى عملية -7
 مصدر للمعلومات إلى موجه وميسر لعملية التعلم.

كما يتضمن التعليم القائم على الكفايات خصائص مهمة، كما تشير إلوى ذلوك بعوض البحووث 
، ومون Scheopner Torres et al, 20١5) ؛Schwartz, 20١5؛ 567: 20١١)عواريوب، 

 أبرز تلك الخصائص:
 لميذ بخلفيته، وخصائصه المعرفية واألدائية واالنفعالية.التمحور حول الت -1
التقويم البنائي )التكويني(، أي أن التقويم وفق هدذا النظدام ال يقتصدر علدى زمنيدة   -2

معينة، وإنما يساير العملية التعليمية، من خالل مجموعة متنوعدة مدن األسداليب واألدوات 
اإلتقان. والمهم في العملية التقويمية هندا هدو مما يسمح للتالميذ بإثبات  –التقويم البديل  –

 الكفاية وليس مجرد المعرفة.
الشددفافية حددول تحديددد المكددان الددذي يقددف فيدده التالميددذ بالنسددبة للكفايددة، إذ يُمك ددنهم   -3

ومعلمديهم مددن تصددميم فددرص تعليميدة أفضددل لحاجدداتهم الفرديددة. وتقدديم الدددعم فددي الوقددت 
 فة يومية على أي جزء من المواد المطلوبة.المناسب، والذي غالبًا ما يكون بص

حرية المعلم واستقالليته؛ يمتاز التعلم القائم على الكفايات بأنه يحرر المعلدم مدن الدروتين،  -4
ويشجعه على اختبار المهام المركبة المناسبة، واألنشطة التعليمية التدي تدؤدي إلدى تحقيدق 

 الكفايات المستهدفة.
النظري والتطبيقي في تعليم التالميذ على نحو يوجه النتاجات معالجة الفجوة بين الجانبين  -5

التعليميددة لخدمددة الفددرد والمجتمددع، وتدددعيم مهددارات القددرن الواحددد والعشددرين فددي حددل 
 المشكالت التشاركية.

( إلى أساسات التعليم القائم على الكفايات، أو ما تُسمى Griffin, 20١7ويشير غريفن )
 لتعليم القائم على الكفايات، وهي:باألفكار العشرة الكبيرة ل

يمكن للتالميذ كافة التعلم؛ وذلك باسدتخدام الدنمط المناسدب لدتعلمهم، وعندد المسدتوى  -1
 المناسب )المنخفض، المتوسط، العالي، المتميز( لقدراتهم التعليمية.

التركيددز علددى التطددور فددي المعرفددة؛ فددي التدددريس التقليدددي، بحيددث يددتم فيدده تدددريس  -2
يددذ، كمددا لددو كددانوا يعملددون ضددمن المسددتوى نفسدده، كمددا يددتم معالجددة األخطدداء جميددع التالم

وتصحيحها دون تطويرها في مواقف تعليمية مشابهة. بينما في التعليم القائم على الكفايات 
يجري تشجيع المعلمين على استخدام التدريس الموجه الذي يجدري فيده تددريس كدل تلميدذ 

ى الدذي يكدون التلميدذ عندده علدى اسدتعداد للدتعلم فدي وفق قدراته، من خالل تحديد المسدتو
بداية كل وحدة دراسية عن طريق التقويم القبلي للوحدة، ثم متابعدة تطدور المعرفدة ضدمن 
منطقة نمو تعلم التلميذ الفعلي، والوشيك )الممكن( من خالل معايير واضدحة فدي تحديددها 

ضدمن مسدتويات مختلفدة علدى  لقياس كفايدات التلميدذ، وفدق مسدار تطدوري لتقددم المعرفدة
 مسار التقدم )المؤشرات( الذي يحققه التلميذ.

المهارات، وليست الدرجات؛ أي أن الدرجات تفيد في التعرف علدى الموضدع الدذي  -3
يظهددر بدده التلميددذ علددى مقيدداس معددين بالمقارنددة مددع التالميددذ اآلخددرين، ولكنهددا ال تفيددد فددي 

ي المعارف والمهارات الفعلية التي تعلمهدا، أو مدا معرفة ما يكون التلميذ مستعًدا لتعلمه، أ
هو استعداد تعلمه تاليًا، وبالتالي فإن التركيز علدى المهدارات تكدون بدين مسدتوى مهدارات 
التالميددذ الحاليددة ونتددائج تقددويم مهدداراتهم السددابقة، ولدديس بددين نتددائجهم ونتددائج التالميدددذ 

 اآلخرين.
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القابلة للمشاهدة والتسجيل، باإلضدافة إلدى  وجود األدلة الواضحة على تعلم التالميذ، -4
مالءمة األدلة، ومناسبة الشاهد للمعيار والمؤشر، وتمتع األدلة باألصالة؛ من حيث التأكدد 
أن الشاهد نتاج تعلم التلميذ الذي تجري مالحظته، كما تتميز األدلة بالدقة من حيث التحكم 

 بالمؤثرات األخرى التي قد تؤثر على هذه األدلة. 
تقع جميع األدلة من الفصول الدراسية ضمن أربع فئات فقدط، هدي تلدك التدي يفعلهدا  -5

التالميدذ، أو يقولونهدا، أو يكتبونهدا، أو يصدنعونها، ويمكددن مشداهدة تلدك األشدياء مباشددرة، 
وقياسها وتسجيلها، وال تعتمد على الحدس أو التخمين. كما البد أن يكدون هنداك أكثدر مدن 

تلميددذ تمكددن مددن إتقددان المؤشددرات، والبددد مددن جمددع األدلددة فددي وقددت دليددل للتأكددد مددن أن ال
 متزامن مع التدريس.

تعدد أدوات قياس تعلم التلميذ، فليست االختبارات الدليل الوحيد المقبول عن الدتعلم،  -6
فهندداك حاجددة إلددى الحصددول علددى بيانددات إضددافية لدددعم نتددائج االختبددار، كالمالحظددة أو 

 المقابلة.
هدف بندداء الددتعلم ولدديس االختبددار، ففددي التدددريس المعتدداد يجددري التدددريس الددذي يسددت -7

تدريس التالميذ وفق مجموعة محددة من المعارف والمهدارات التدي تشدكل محدور اجتيداز 
بصفة أساسية، فإن ما يُدرس في هذه الظروف هو كيفية تحقيق النجاح واجتياز االختبار، 

من خالل الحصول علدى درجدات عاليدة  فالفهم العميق والمعرفة والمهارات الواسعة تحدد
في االختبار، بينما في التدريس القائم على الكفايات يفسر تقدم التالميذ على أنه تطور نحو 
مستويات أعلى مستندة إلى المعايير، حيث يكون االنتقال إلى المستوى التالي على المسار 

 يستهدف تعميق الفهم المعرفي.
ه: حتى يكون ال -8 تدريس أكثر فاعلية في مساعدة التالميذ على االنتقال التدريس الموج 

إلددى المسددتوى التددالي علددى المسددار، فددإن التدددريس يحتدداج إلددى أن يوجدده إلددى هددذه المنطقددة 
)منطقة نمو التعلم الوشيك(، فهو ال يزال يطرح أمام التالميذ تحديات ال يمكنهم مواجهتها 

 لية على التعلم.بأنفسهم، ولكنها تحديات ال تتجاوز قدراتهم الحا
التركيز على التالميذ في عملية التدريس مدن حيدث تركيدز فدرق التددريس التعداوني  -9

المبني على الكفايات في كيفيدة تحسدين إسدتراتيجات التددريس، واألنشدطة الطالبيدة لجدودة 
 أداء التالميذ.

ثقافددة التحدددي: وهددو عمددل التالميددذ علددى تحقيددق مسدديرة التقدددم فددي مندداطق نمددو الددتعلم  -10
الوشيك، وغرس قيم التحدي في محاولة الوصول إليها، باإلضافة إلى عمل فرق التدريس 
التعاوني في التغلب على الصدعوبات التدي تواجده العمليدة التعليميدة، والعمدل علدى تحسدين 

 نواتج التعلم لدى التالميذ.

علم الذي وتصف منهجية التعليم القائم على كفايات التطور الذي يتأثر بالتعلم، وليس الت
يتأثر بالتطور، أي التطور اإلدراكي أو الجتماعي للتلميذ، وليس إلى النضج أو إلى فكرة 

( Griffin, 20١7بياجيه عن التطور، إذ يجمع نموذج التطور بين ثالث نظريات كما ذكرها )
 وهي:
ر وضع جالسر إطاًرا نظريًا لتفسير التقويم يُعرف باسم التفسي :(Glaser)نظرية جالسر  -

المبني على المعايير الدقيقة، ويمثل حجر الزاوية في هذا اإلطار، وهو أن اكتساب المعرفة 
يمكن أن يُفهم على أنه معيار يتراوح من اإلتقان المنخفض إلى اإلتقان العالي، ويتم تحديد النقاط 

وبناء على على المعيار بأنها سلوكية تشير إلى أنه قد تم التوصل إلى مستوى معين من اإلتقان، 
ذلك فإن هدف التفسير المبني على المعايير هو تشجيع وضع إجراءات، بحيث يمكن أن تُبنى 
تقويمات اإلتقان وفقًا لمراحل موجودة على طول مسارات من القدرة المتزايدة، وهذه تسمى 

 بسلم التقدير للقدرة، كما هو موضح في الشكل اآلتي:



 

  466 

 

 

 دة الدراسية: بناء ساللم التقدير للوح(١ )شكل

 :(Ability) فالقدرة
هي "اإلمكانية العقلية الحالية للتلميذ للقيام بسلوك معرفي، أو عقلي معين تحت ظروف أو 
شروط معينة، وال تخضع للمالحظة المباشرة، وإنما يُستدل عليها من أداء التالميذ في موقف 

 (.311: 2011ما" )علي، 
 (:Indicators) المؤشر

ألداء المتوقع من التلميذ، وتتصف صياغتها بأنها أكثر تحديًدا وأكثر هو "عبارة تصف ا
 (.262: 2011إجرائية" )علي، 

فاألداء هو كيفية ظهور الكفاية بهيئة محسوسة، ويأخذ هذا األداء شكل أفعال قابلة للمالحظة 
 والقياس، وبذلك تؤدي المؤشرات دوًرا مهًما في توصيف هذا األداء بصورة محسوسة تعكس

 (.2018عملية الكفاية )المركز التربوي للبحوث واإلنماء، 
 :(Standards) المعايير

هذا  يعد  هي "عبارات تشير إلى الحد األدنى من الكفايات المطلوب تحقيقها لغرض معين، و
الحد األدنى هو أقل الكفايات الواجب توافرها لدى التلميذ، كي يلحق بالمستوى األعلى، ولكي 

 (.262: 2011في المجتمع" )علي، يؤدي وظيفته 
وتؤخذ القدرات عن طريق ممارستها على مادة تعليمية ضمن أطر معينة، أو عبر تطبيقها 
على محتوى معين، وتتنوع القدرات وفق تصنيفات معينة؛ كتصنيف بلوم المعدل )التذكر، الفهم، 

ف كراثوول للمجال الوجداني التطبيق، التحليل، التقويم، االبتكار( في الجانب المعرفي، أو تصني
 )الرفض، االستقبال، االستجابة، التقييم، التنظيم، التمثيل(.

 (:Vygotsky)نظرية فيجوتسكي  -
يعتمد التعليم القائم على الكفايات على نظرية فيجوتسكي )النظرية البنائية االجتماعية( من 

قاالت التعليمية، وبالتالي فهو خالل تحديد منطقة النمو الفعلي، والنمو الوشيك )الممكن(، والس
يهتم بالتقويم التكويني، ويرتكز على المهارات وليست الدرجات القياسية، فالدرجات تفيد فقط في 
ف الموضع الذي يظهر به التلميذ على مقياس معي ن بالمقارنة مع التالميذ اآلخرين. ولكنها  تعرُّ

ه، أي المهارات أو المعرفة الفعلية التي تعل مها، ال تفيد في معرفة ما يكون التلميذ مستعًدا لتعلُّم
أو ما هو على استعداد لتعل مه تالياً، باإلضافة إلى إٍستراتيجية التعليم المتمايز؛ لتصنيف مستويات 

 (.Griffin,2017)تعلم التالميذ إلى مستوى منخفض ومتوسط وعالي ومتميز 
 
 

 (:Georg Rach)نموذج را  للرياضيات  -
طبيعية بين قدرة التلميذ وصعوبة المهمة، فالتالميذ الذين يتمتعون بقدرة أكبر قد هناك عالقة 

يحققون النجاح في المهمات التي تتسم بصعوبة أكبر، ولقد طور جورج راش طريقة لقياس 
موضع مقدرة التلميذ وصعوبة المهمة على المقياس نفسه، ويؤدي هذا إلى نموذج رياضيات 

عمل مبني على المعايير الدقيقة، وفي نموذج راش فإن احتمال  يمكن استخدامه ضمن إطار
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اإلجابة الصحيحة عن مهمة تنتج عن المسافة بين إمكانية التلميذ وصعوبة المهمة، فإذا كان 
التلميذ أقدر من الصعوبة فيمكن تمييز المهمة، فإنه باإلمكان توقع النجاح، وإذا كانت المهمة 

توقع الفشل، والنتيجة المثيرة لالهتمام بالنسبة للتعليم القائم على  أصعب من مقدرة التلميذ فيمكن
الكفايات عندما تكون صعوبة المهمة مساوية تماًما لقدرة التلميذ، فإن ذلك يؤدي إلى البحث عن 
ذلك المستوى على مسار التقدم، حيث تكون إمكانية التلميذ مساوية تقريبًا لصعوبة المهمات؛ إلن 

 تعد  ى الذي يكون التلميذ عنده مستعداً للتعلم، ويمكن القيام بذلك عمليًا، ومن ذلك ذلك هو المستو
تحديد كيفية نقل التلميذ من  يعد  مطابقة  قدرة التلميذ مع مستوى الصعوبة تطبيقًا لمنطق راش، و

 مستوى  إلى آخر باستخدام السقاالت التعليمية تطبيقًا لمنهجية فيجوتسكي.
ذه النظريات الثالث تفسير نتائج التقويم المبني على الكفايات من حيث ويتيح الجمع بين ه

مستويات جالسر لزيادة القدرة، وعندما تُفَسَُّر بطريقة راش فإنها تقدم مؤشًرا على نقطة التدخل، 
حيث يمكن للتدخل أن يجري عبر عملية تدريجية من السقاالت التعليمية، وسيكون باإلمكان 

النسبية للتلميذ ومهمة التقويم على مقياس تطوري بتفسير ما يمكن للتلميذ أن  حينئذ ربط المواقع
 .50 :50يتعلمه عندما تكون حاالت النجاح عند نسبة 

تُعد حركة التعليم القائمة على الكفايات من المواضيع التي القت اهتماًما كبيًرا، وعناية فائقة 
ن عالقة مباشرة بالعملية التعليمية المرتبطة من كثير من الباحثين، وذلك لما لهذا الموضوع م

بالمعلم والتلميذ وقدراتهم ومهاراتهم، وفيما يلي مجموعة من الدراسات والبحوث التربوية 
المتعلقة بموضوع الكفايات، والتي سيُستفاد منها في عرض ما أشارت إليه هذه الدراسات بما 

في وصف  (Griffin,1970)اسة غريفن يرتبط ويخدم موضوع الدراسة الحالية، فقد هدفت در
حالة التدريس القائم على الكفايات بمراعاة الفروق الفردية، والنمو التطوري للمعرفة، 
والمهارات الرياضية لدى طالب صفوف المرحلة الثانوية بمدرسة سي ليك بمدنية فيكتوريا، 

ات، وكان البرنامج قد وقد استغرق برنامج هذا التدريس أربع سنوات في مجال تعليم الرياضي
تركز على ثالثة مجاالت، وهي: األساسيات، والتدريب بجانب المجال النظري، والعمل المتقدم 
الذي ينطوي على بعض األبحاث التي يجريها الطالب. وذلك عن طريق اختبار تحصيلي أُعد 

ختبار لهذا الغرض، واستهدف ذوي التحصيل المنخفض، والمتوسط، والعالي، وبناء على اال
القبلي ظهرت ثالث مجموعات؛ المجموعة ذات التحصيل المنخفض، وذات التحصيل المتوسط، 
وذات التحصيل العالي، وقد أظهرت نتائج الدراسة تحسنًا دااًل بصورة عامة، وتقدًما ملحوًظا 
بالسرعة الخاصة لكل تلميذ وفق مستوى قدراته، وتحقيق العمل التعاوني بين أفراد المجموعة 

ات المستوى الواحد، وتعميق الفهم الرياضي الكافي لذوي التحصيل العالي، كما توصلت ذ
 الدراسة إلى منح الثقة لدى الطالب بأن الرياضيات علم يمكن ألي شخص تعلمه.

إلى معرفة فاعلية استخدام بعض إستراتيجيات ( Carnine,1997)وسعت دراسة كارنين 
ات لطالب لديهم صعوبات في التعلم، وأوضحت الدراسة تعليم الرياضيات القائم على الكفاي

أهمية هذه اإلستراتيجيات للطالب ذوي صعوبات التعلم، حيث كان هناك تحسن ملحوًظ. كما 
توصلت الدراسة إلى أن مستوى اإلنجاز المنخفض للطالب ذوي صعوبات التعلم له أسباب 

لطالب وتصميم المواد والممارسات متعددة. يتمثل أحدها في عدم التوافق بين خصائص تعلم ا
التعليمية. ويتحقق وصف وتوضيح مبادئ التصميم األكثر مالءمة لخصائص الطالب ذوي 
صعوبات التعلم في خمسة مجاالت: األفكار الكبيرة، وإستراتيجيات واضحة، واالستخدام الفعال 

اسبين. ويمكن أن للوقت، وتعليمات واضحة عن اإلستراتيجيات، والممارسة واالستعراض المن
يسهم التطبيق األوسع لهذه المبادئ في المواد التعليمية، وفي التدريس الفعلي، في تحقيق 

 مستويات تحصيل أعلى بكثير في الرياضيات للطالب ذوي صعوبات التعلم.
ومن جهة أخرى أدركت بعض الدول ضرورة االستثمار في األفراد لزيادة اإلنتاجية 

، والحاجة في المستقبل إلى أفراد ذوي مهارات مختلفة عن المهارات التي والفاعلية والمسؤولية
يركز عليها نظام التعليم الحالي، واستجابة لبعض القضايا والمشكالت في التعليم مثل ضعف 
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مشاركة التالميذ، وضعف اندماجهم في التعليم،  والحاجة إلى التعلم الفردي الذي يسير وفق 
وقدراتهم، ويتوافق مع حاجاتهم ورغباتهم، ويؤهلهم لسوق العمل ووفقًا سرعة التالميذ الذاتية 

لتلك الدوافع، فقد شرعت بعض الدول فعليًا بتغيير أنظمتها التعليمية، فعلى مستوى الدول 
المتقدمة استشعرت سنغافورة أن المهارات الرياضية غير كافية لتحديات العولمة، وأن هناك 

وحل المشكالت، والتواصل والبحث وتوليد المعرفة الرياضية مدى حاجة إلى مهارات التفكير، 
الحياة، وقد كان هناك العديد من المبادرات لخدمة التحول في التعليم السنغافوري، ففي عام 

تم اإلعالن عن إطار الكفايات في التعليم، فكان تأثير هذه المبادرة على مقررات  2010
واالنتماء والفخر بالوطن كحساب طول أحد جسور  الرياضيات واضًحا في الربط بالقيم،

 سنغافورة مثاًل؛ مما عزز القيم الوطنية لدى التالميذ.
مدرسة في نيوهامشر بالواليات المتحدة األمريكية تعليم  (22)طبقت  (2014)وفي عام 

 (13)الكفايات، وقامت باستخدام التقنيات لدعم نماذجها التعليمية، وتم إجراء مسح تضمن 
درسة من هذه المدارس لتسليط الضوء على اإلستراتيجيات المتبعة؛ لتنفيذ تعليم الكفايات، م

مختلفًا  يعد  ومعرفة التحديات التي تواجهها، وعلى الرغم من أن تطبيق كل مدرسة للكفايات 
بعض الشيء عن األخرى؛ إال أنه تم استخدام خصائص نظام الكفايات الخمس للمقارنة بين هذه 

س )تقدم التلميذ مرتبط بإتقان ما تعلمه، تشمل الكفايات أهدافًا تعليمية واضحة قابلة للقياس المدار
وتهدف إلى تمكين التلميذ، تقييم إتقان الكفايات يشكل تجربة إيجابية للتلميذ، يتلقى التلميذ دعًما 

ي تشمل إيجاد سريعًا ويختلف باختالف حاجات التعلم الفردية، نتائج التعلم تؤكد الكفايات الت
المعارف وتطبيقها باإلضافة إلى تطوير المهارات المهمة(، مع التركيز على التخصيص والتعليم 
القائم على المشاريع، واالعتماد على مهارات اللغة والرياضيات، وقد أتاحت السياسات الداعمة 

ارسات حديثة من لتعليم الكفايات في نيوهامشر الفرصة إليجاد نماذج مدرسية تسعى البتكار مم
خالل نظام الكفايات، ومن منظور عملي تحتاج المدارس لوقت كاف لترسيخ فكرة نظام 
الكفايات، حيث إن المعلمين والمجتمع بحاجة لوقت كاف ليتماشى مع هذه الرؤية الجديدة للتعليم، 

 .(Freeland,2014)إتقان الكفايات جزًءا ال يتجزأ من نظام المدرسة  تعد  وعلى المدرسة أن 

وباستقراء الدراسات السابقة يتضح أن بعض هذه الدراسات جاء تجريبيًا الختبار فاعلية 
التعليم القائم على الكفايات؛ لتنمية التحصيل في الرياضيات وفق مستويات متنوعة )منخفضة، 
متوسطة، عالية( كدراسة غريفن، أو مواجهة صعوبات التعلم في الرياضيات، كدراسة كارنين، 

كأحد مبادرات الدولة في التحول من النظام الحالي وتجربة فاعليته، وقد استفادت الدراسة  أو
الحالية من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري، وفي بناء أدواتها، وإجراءاتها، إلى جانب 

 التعليق على نتائج الدراسة.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

الكفايات في ربط التعليم بالحياة العامة وسوق العمل، بحيث ال نظًرا ألهمية التعليم القائم على 
تتخللها فجوات ناتجة عن انتهاء الزمن المحدد لدراسة المناهج الدراسية، باإلضافة إلى تطوير 
مهارات التالميذ في المشاركة الفعالة في عملية تعليم الرياضيات وتعلمها، وتنمية قدراتهم الذاتية 

عرفة الرياضية بشكل يحقق لهم االستقاللية في التعلم مدى الحياة؛ إال أن في الحصول على الم
المالحظ للواقع الفعلي لتدريس الرياضيات يمكنه مالحظة أن الطرائق السائدة في تعليم وتعلم 
الرياضيات هي الطرائق التقليدية التي من خصائصها التمركز حول المعلم، والتركيز على 

ينحو بعض المعلمين ذلك إلى تطبيق الطرائق الحديثة في التدريس وفق  اإللقاء والتلقين، وقد
والتي تعتمد على نماذج التدريس البنائي، ، نظام التعليم الحالي القائم على األهداف )نواتج التعلم(

والتمركز حول التلميذ. ومن خالل حضور الباحث لبعض حصص الرياضيات في أثناء 
ين المعلمين الحظ عدم إتاحة الفرصة للتالميذ للتعبير عن أفكارهم الزيارات الصفية المتبادلة ب

حول حلول المشكالت الرياضية المطروحة في أثناء عرضها عليهم في صورة حل المشكالت 
التشاركي، الذي يسهم في بناء المعرفة الرياضية، وتبادل األفكار، وتقبل الرأي اآلخر، 
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ات الرياضية، والسعي لحل المشكلة، والبحث عن والتواصل االجتماعي في مشاركة المعلوم
 البدائل.

وفي ظل تلك الممارسات التدريسية، والتي قد تكون أحد أسباب تدني نتـائج دراسة التوجهات 
في عالمات تالميذ المملكة المشاركين في مادة  (TIMSS)الدولية في الرياضيات والعلوم 

رة في التصنيف العالمي، مما أثار نقاًشا واسعًا الرياضيات، وبالتالي الحصول على مراتب متأخ
في أروقة المؤسسات التعليمية، األمر الذي أدى إلى ضرورة مراجعة شاملة لمكونات النظام 

للرؤية "نظام التعليم القائم على  2020التعليمي الحالي، وكانت إحدى مبادرات التحول الوطني 
لتعليم. ومن هنا برزت الحاجة إلى تقديم التعليم الكفايات"؛ للوصول إلى تحسين نوعية وجودة ا

القائم على الكفايات، والذي قد يساعد على تنمية التحصيل في الرياضيات لدى تالميذ الصف 
الرابع، مما قد يسهم في تمكينهم من إحراز نتائج متقدمة مقارنة بمتوسط النتائج الدولية التنافسية 

ع أن عمل الباحث كان ضمن فريق كفايات بوزارة في مجال تعليم الرياضيات، ومن المشج
التعليم، مما تولدت لديه الدافعية لتجريب هذا البرنامج. وفي إطار ما سبق تتبلور مشكلة الدراسة 
في ضعف التحصيل في الرياضيات وفق نظام التعليم القائم على األهداف لدى تالميذ الصف 

 الرابع االبتدائي.

 لدراسة في اإلجابة عن السؤال اآلتي: ويمكن التعبير عن مشكلة ا

ما أثر التعليم القائم على الكفايات في تنمية التحصيل في الرياضيات لدى تالميذ الصف 
 الرابع االبتدائي؟

 هدف الدراسة

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على أثر التعلديم القدائم علدى الكفايدات فدي تنميدة التحصديل 
 الصف الرابع االبتدائي.في الرياضيات لدى تالميذ 

 أهمية الدراسة

 تبرز أهمية الدراسة الحالية من خالل ما يأتي:
تُعد هذه الدراسة إضافة حديثة في مجال تعليم وتعلم الرياضيات القائم على الكفايات، مما  -

قد يكون دافعًا لباحثين آخرين إلجراء دراسات مماثلة خاصة في مقررات الرياضيات في 
 ية مختلفة.مراحل تعليم

توجيه نظر التربويين نحو نظام التعليم القائم على الكفايات، ودوره في تدريس مقررات  -
 الرياضيات، وفاعليته في تنمية التحصيل الدراسي.

قد يفيد كل من معلم ومشرف ومخطط مناهج الرياضيات في استخدام إستراتيجيات في  -
 ب تدريسية حديثة في عملية التعليم والتعلم.تدريس الرياضيات قائمة على الكفايات، كأسالي

تقدم هذه الدراسة الحالية اختباًرا لقياس التحصيل في وحدة الضرب لدى تالميذ الصف  -
الرابع االبتدائي، ويمكن في ضوئه بناء العديد من االختبارات التي تساعد في تحديد مستوى 

 ه.التالميذ في الرياضيات وفق منطقة النمو الوشيك لتعلم

 فروض الدراسة
بين متوسطي درجات تالميذ  (α ≤ 0.05)ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة  -1

 المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي في الرياضيات.
بين متوسطي درجات تالميذ  (α ≤ 0.05)ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة  -2
 مجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي في الرياضيات.ال

 حدود الدراسة
 وتتمثل في اآلتي:
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الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة الحالية على دروس وحدة الضرب من مقرر  -
الفصل األول، مع إضافة  هـ( 1440 – 1439)الرياضيات الصف الرابع االبتدائي طبعة 

 خرى.دروس أ
الحدود البشرية: عينة من تالميذ الصف الرابع في مدارس التعليم العام الحكومية  -

 للمرحلة االبتدائية )بنين( التابعة لمكتب تعليم الروابي بمدينة الرياض.
، م2019 – 2018، الموافق هـ1440 -1439الحدود الزمانية: ُطبقت الدراسة خالل العام:  -

 واستغرقت خمسة أسابيع دراسية.

 مصطلحات الدراسة

 :(Competency)الكفايات  -

لقد تعددت تعريفات الكفايات تبعًا آلراء الباحثين ونظرتهم لمفهوم الكفاية، ومن هذه 
 التعريفات:

( الكفاية بأنها: "قدرات مكتسبة تسمح بالسلوك والعمل في سياق 50: 2000يُعرف الدريج )
واتجاهات مندمجة بطريقة مركبة. كما  معين، ويتكون محتواها من معارف ومهارات وقدرات

 يقوم الفرد الذي اكتسبها بإثارتها وتوظيفها قصد مواجهة مشكلة ما وحلها في وضعية محددة".

بأنهدددا: المهدددارات والمعدددارف والسدددلوك  (Skourdoumbis, 2015)ويُعرفهدددا سددديكورمبيز 
بدعين وواثقدين، ومدواطنين واالتجاهات التي تساعد الطالب ليكونوا متعلمين ناجحين، وأفراًدا م

 نشطين، وذوي معرفة.

وفي ضوء ما سبق يمكن تعريف الكفاية في تعليم الرياضيات بأنها: مجموعة من المعارف 
والمهارات واالتجاهات والقدرات والقيم التي يستطيع التلميذ مزجها في أداء سلوك إجرائي قادر 

 الحياة بكفاءة. على مواجهة المشكالت الرياضية التي تقترب من واقع

 (:Competency Based Education) التعليم القائم على الكفايات -

( بأنه: "االنتقال في التعلم على أساس إتقان التلميذ للكفاية، بُني 2018تعرفه وزارة التعليم )
على فريضة أن األنظمة التي تفرد برامج تعلم للتالميذ )التلميذ الفردي(، وتوفر ساللم تقدير 

ة، بحيث تتالءم وتراعي الحاجات والحماس لكل تلميذ، هي تلك القادرة على تحقيق تطوري
 معايير عالية في التعليم وشاملة للجميع".

 :(Achievement) التحصيل -
ويقصد بالتحصيل إجرائيًا: ما اكتسبه التالميذ من معرفة رياضية قائمة على التعليم القائم 

حدة الضرب، ويُقاس بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ في على الكفايات في أثناء دراستهم لو
 االختبار المعد لغرض الدراسة.

 منهج الدراسة وإجراءاته:
تم استخدام المنهج شبه التجريـبي القائم على القياس القبلي والبعدي للمجموعتين، واختير هذا 

ليدده، وقيدداس هددذه المددنهج؛ لكوندده يحدداول إعددادة تشددكيل الواقددع عددن طريددق إدخددال تغييددرات ع
 التغييرات وما تحدثه من نتائج يمكن تعميمها بدرجة عالية من الثقة. كما يوضحه الشكل اآلتي:
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 : التصميم شبه التجريبي لمجموعتي عينة الدراسة2شكل

 
 منهجية الدراسة
 مجتمع الدراسة:

دارس تألف مجتمع الدراسة من جميع تالميذ الصف الرابع بالمرحلة االبتدائية في الم
 مدرسة ابتدائية. (35)الحكومية التابعة لمكتب تعليم الروابي بمدينة الرياض، وبلغ عددها 

 عينة الدراسة:
 كانت عينة الدراسة عينة قصدية، وقد لجأ إليها الباحث لالعتبارات اآلتية:

 حاجة الباحث إلى معلومات عميقة حول الظاهرة المدروسة. -
 امج جديدة على أساس تجريبي. قد ال تقبل إدارة المدارس بر -
 عمل الباحث بها. -
إدارة المدرسة متعاونة مع الباحث، مما يسهم في سهولة تطبيق تجربة الدراسة، باإلضافة  -

 إلى التعيين العشوائي ألفراد المجموعة.
تحتوي المدرسة على ثالثة فصول دراسية للصف الرابع االبتدائي تسمح بتطبيق تجربة  -

 الدراسة.
ليه تم اختيار مدرسة أحمد بن حنبل االبتدائية للبنين، التابعة لمكتب تعليم الروابي بمدينة وع

، وفصل (4/1)الرياض قصديًا، حيث احتوت المدرسة المختارة على ثالثة فصول، هي: فصل 
، وقد تم اختيار أحد هذه الفصول بصورة عشوائية ليمثل المجموعة (4/3)، وفصل (4/2)

فقد تم اختياره  (4/3)تلميذًاً، أما فصل  (24)وعدد تالميذه ( 4/2)اسة، وهو فصل التجريبية للدر
تلميذًاً، وقد بلغت عينة الدراسة  (21)ليمثل المجموعة الضابطة، وعدد تالميذه  -أيًضا  -عشوائيًا 

 يوضح ذلك. 1تلميذًاً من تالميذ الصف الرابع االبتدائي، وجدول  (45)
 أفراد عينة الدراسة التالميذ ع: توزي١جدول 

 عدد التالميذ الفصل الصف المجموعة

 24 2 الرابع التجريبية

 21 3 الرابع الضابطة

 متغيرات الدراسة:
 تضمنت الدراسة الحالية المتغيرات اآلتية:

 : التدريس وفق التعليم القائم على الكفايات.المتغير المستقل
 رب.تحصيل الرياضيات في وحدة الض المتغير التابع:

 إجراءات الدراسة:
: إعادة صياغة محتوى الوحدة المختارة في ضوء المعايير المبنية على الكفايات:  أولا
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تم تصميم الوحدة المقترحة في ضوء المعايير والمؤشرات للمعارف والمهارات الرياضية 
لتعليم وفق التي تم تحديدها، بالتعاون مع خبراء في المناهج وإشراف الفريق األسترالي بوزارة ا

تصنيف بلوم المعدل، وبذلك يكون الكتاب المدرسي أحد المصادر للمعرفة، وليس الوحيد، 
تلك المعايير والمؤشرات، التي على ضوئها يتم تحديد مناطق التعلم الفعلية  2ويوضح جدول 

 والوشيكة )الممكنة( للتلميذ.
 بالكفايات لوحدة الضرالقائم على  والمؤشرات وفق نظام التعليم ر: المعايي2جدول 

 
 ثانياا: إعداد جدول تقدير حل المشكالت التشاركي:

في العملية  21تم تصميم جدول تقدير حل المشكالت التشاركي والذي يدعم مهارات القرن 
 .3 التعليمية، كما هو موضح في جدول
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 يكفايات لحل المشكالت التشاركى الوالمؤشرات وفق نظام التعليم القائم عل رالمعايي :3جدول

 

 المشاركة في تمرين، ومعيار (1.1) وقد اقتصرت الدراسة الحالية على المعايير اآلتية: معيار

يتفاوض مع عناصر المجموعة، من خالل أداة المالحظة  (3.2)يتبادل األفكار، ومعيار  (2.2)
 التي أعدت لهذا الغرض.

 ثالثاا: الختبار التحصيلي: 
 اده وفق الخطوات اآلتية:تم إعد

  تحديد الهدف العام لالختبار: -1
يهدف االختبار التحصيلي إلى قياس تحصيل تالميذ الصف الرابع االبتدائي في وحدة 

 الضرب.
إلى الفئات اآلتية: المفاهيم،  تحليل محتوى وحدة الضرب للصف الرابع البتدائي -2

ل قام الباحث بتحليل محتوى الوحدة نفسها والمهارات، والتعميمات، ولحساب ثبات التحلي
مرتين، وعلى فترتين زمنيتين متباعدتين، ومن ثم قام بإعادة التحليل بعد مرور أربعة أسابيع 
على التحليل األول، وفي مثل هذه الحالة يستخدم عنصر الزمن في قياس ثبات التحليل، وتم 

المشار إليها في  (: Holistiحساب معامل الثبات باستخدام معادلة هولستي )

: عدد الوحدات المتفق عليها في التحليل،  Mمعامل الثبات، و  (، حيث إن: 2004)طعيمة، 

:عدد الوحدات في التحليل الثاني. وتراوحت  : عدد الوحدات في التحليل األول، و و 
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(، وهي نسبة تعطي ثقة في ثبات 0.93 – 0.86لستي( ما بين )نسبة الثبات )حسب معادلة هو
 نتائج التحليل.

 تحديد القدرات، والمعايير، والمؤشرات:  -3
بعد االنتهاء من تحليل المحتوى قام الباحث بوضع القدرات والمعايير والمؤشرات التي 

يات بلوم المعدل تعكس جودة المعايير لوحدة الضرب للصف الرابع االبتدائي؛ بناء على مستو
في المجال المعرفي )التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، التقويم، االبتكار(، وتم عرض تلك 
المعايير والمؤشرات على مجموعة من المحكمين المتخصصين، وتم األخذ بآرائهم وإجراء 

 التعديالت المناسبة من وجهة نظرهم.
 إعداد جدول مواصفات الختبار التحصيلي: -4
إعداد جدول مواصفات االختبار التحصيلي وفقًا لمستويات التمايز )المنخفض، والمتوسط، تم 

 والعالي( في ضوء المعايير والمؤشرات ذات الجودة في المجال المعرفي لوحدة الضرب.
 صدق الختبار التحصيلي: -5

ن بعد وضع االختبار في صورته األولية تم عرضه على مجموعة من المحكمين المتخصصي
في مناهج وتعليم الرياضيات، وذلك إلبداء آرائهم فدي مددى مناسدبة االختبدار ومحتدواه، وجداءت 
اآلراء متفقة بنسبة عالية على أن األسئلة صالحة لقياس الهدف الذي ُوضعت ألجله، وقد أجريت 
 بعض التعديالت على االختبار في ضوء مالحظات المحكمين، وكان االختبار من النوع المقالي.

 التجربة الستطالعية للبحث:  -6

أجريت تجربة استطالعية على عينة من تالميذ الصف الرابع )من خارج العينة( بلغ عددها 
تلميذًاً؛ وذلك للتحقق من صالحية االختبار، وفيما يأتي ما أسفرت عنه التجربة  (17)

 االستطالعية:

 مدى وضوح تعليمات ومفردات الختبار:  -

 الستطالعية وضوح التعليمات والمفردات للتالميذ، ومناسبتها لهم.أظهرت التجربة ا

 زمن الختبار:  -

عند تطبيق االختبار على العينة االستطالعية تم حساب زمن اختبار التحصيل بحساب 
متوسط المدة التي استغرقها أول تلميذ وآخر تلميذ، حيث استغرق التلميذ األول لإلجابة عن 

دقيقة، وبحساب المتوسط ُوجد أن الزمن  (56)دقيقة، واستغرق آخر تلميذ  (33)أسئلة االختبار 
 دقيقة. (45)الالزم لالختبار المناسب 

 تحديد معامل الصعوبة والتمييز لمفردات الختبار: -

يرى عدد من خبراء القياس والتقويم التربوي أن المدى المقبول لمعامل الصعوبة يتراوح بين 
(، وقد تراوحت معامالت الصعوبة لمفردات االختبار 2011؛ علي، 2014)عالم،  (0.85 -0.15)

(، وبالتالي فإن أسئلة االختبار ذات معامالت سهولة 0.82 – 0.38التحصيلي ما بين )
( أنه 297: 2011وصعوبة مناسبة ومقبولة إحصائيًا. أما ما يخص معامل التميز فيرى علي )

فأكثر؛ فإن مفردة االختبار عالية التمييز، وإذا تراوحت  (0.40)"إذا كانت قيمة معامل التمييز 
فإن مفردة  (0.29 – 0.20)فإن المفردة جيدة التمييز، أما إذا تراوحت بين  (0.39 – 0.30)بين 

االختبار مقبولة وتحتاج إلى إعادة صياغة". وعليه ُوجد أن مفردات االختبار التحصيلي 
 مقبولة ألغراض البحث العلمي. ، وهذه القيم(0.55 – 0.21)تراوحت بين 

 ثبات الختبار: -

تم التحقق من ثبات االختبار عن طريق استخدام معامل ارتباط بيرسون، وذلك بعد تطبيق 
، وهي قيمة (0.81)االختبار مرتين بفاصل زمني مدته أسبوعان، فكانت قيمة معامل الثبات 

 ثبات مرتفعة.
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 التطبيق القبلي: رابعاا: ضبط التكافؤ بين المجموعتين في

 المعرفة الرياضية السابقة: -

لمعرفة ما يمتلكه تالميذ عينة الدراسة من معلومات في وحدة الضرب، تم التطبيق القبلي 
هـ قبل بدء 29/2/1440 لالختبار التحصيلي على المجموعتين في يوم الخميس الموافق

 :4التجربة، وجاءت النتائج كما في الجدول 

 بلي للتحصيلالضبط الق :4جدول 

 مستوى الدللة درجة الحرية قيم )ت( المحسوبة النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة

 2.57 5.21 24 التجريبية 
1.52 43 

0.14 

 3.58 3.81 21 الضابطة غير دال إحصائيًا

 (α ≤ 0.05)أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  4يتضح من الجدول 
بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي القبلي، حيث 

، وهي أقل من قيمة )ت( الجدولية، كما أن مستوى الداللة يوضح أنها غير (1.52)بلغت قيمة ت 
 ، وهذا يدل على تكافؤ المجموعتين في التحصيل قبل إجراء التجربة.(0.05)دالة عند مستوى 

 تجانس الـمجموعات: -
تم التأكد من تجانس المجموعتين التجريبية والضابطة من خالل استخدام اختبار ليفين 

، وجاءت النتائج كما في (Levene’sTest for Equality of Variances)لتجانس التباين 
 .5الجدول 

 اختبار ليفين لتجانس التباين: 5جدول 

 مستوى الدللة قيمة )ف( القدرات

 0.16 2.057 مال الحقائق األساسية للضرباستع
 0.07 0.087 الضرب في عدد من رقم واحد
 0.60 0.004 الضرب في عدد من رقمين

 0.42 2.658 تقدير نواتج الضرب
 0.12 12.292 حل المسائل اللفظية

يؤكد الجدول السابق أن قيمة )ف( الختبار ليفين لتجانس التباين غير دالة إحصائيًا عند 
لجميع القدرات، مما يؤكد تجانس التباين للمجموعتين التجريبية  (α ≤ 0.05)توى داللة مس

 والضابطة في االختبار التحصيلي عند كل قدرة.

 خامساا: التطبيق الميداني للدراسة:

 هـ.6/4/1440هـ إلى 3/3/1440بدأ الباحث نفسه بتطبيق الدراسة خالل المدة من 

 األساليب اإلحصائية:

؛ إلجراء العمليات اإلحصائية المناسبة، والتي (SPSS)دام البرنامج اإلحصائي تم استخ
 شملت: اختبار )ت( لعينتين مستقلتين، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية.

 نتائج الدراسة وتفسيرها
: اختبار صحة الفرض األول:  أولا

بين  (α ≤ 0.05)توى داللة ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مس الذي ينص على أنه: "
متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار 

نتائج  6"، تم استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين، ويبين الجدول التحصيلي في الرياضيات
 هذا الفرض.
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ين التجريبية والضابطة الفروق اإلحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعت :6جدول 
 في الختبار التحصيلي البعدي

 درجة الحرية مستوى الدللة قيم )ت( المحسوبة النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة

 6.89 13.71 24 التجريبية
3.89 

0.01 

 دال إحصائيًا
43 

 2.17 7 21 الضابطة

 
بين  (α ≤ 0.05)صائيًا عند مستوى داللة أنه يوجد فرق دال إح (6)ويتضح من الجدول 

متوسطي درجات تالميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية لالختبار التحصيلي البعدي لصالح 
 المجموعة التجريبية.

اختالف متوسطات درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في  3ويوضح شكل 
  االختبار البعدي لوحدة الضرب بيانيًا:

 

في الختبار البعدي : متوسطات درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة (3)شكل 
 لوحدة الضرب.

 ثانياا: اختبار صحة الفرض الثاني:
بين  (α ≤ 0.05)ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة الذي ينص على أنه: "

البعدي لالختبار التحصيلي متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية في التطبيق القبلي و
 نتائج هذا الفرض. 7"، تم استخدام اختبار )ت( لعينة واحدة، ويبين الجدول في الرياضيات

الفروق اإلحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في الختبار  :7جدول 
 التحصيلي القبلي والبعدي

 درجة الحرية مستوى الدللة قيم )ت( المحسوبة ريالنحراف المعيا المتوسط الحسابي العدد التطبيق

 6.89 13.71 24 البعدي
9.7 

0.000 

 دال إحصائيا
23 

 2.57 5.21 24 القبلي

بين  (α ≤ 0.05)أنه يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة  (7)ويتضح من الجدول 
لي والبعدي لصالح التطبيق متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية لالختبار التحصيلي القب

 البعدي.

تطور نمو تعلم القدرات الرياضية لدى تالميذ المجموعة التجريبية في  4ويوضح شكل 
 االختبار القبلي والبعدي لوحدة الضرب بيانيًا:
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بار القبلي : مقارنة متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية في الخت(4)شكل
 والبعدي لوحدة الضرب.

 النتائج: تفسير

من إجمالي نتائج الفرض األول يتضح أنه قد ُرفض، وتم قبول الفرض البديل والذي نصه: 
بين متوسطي درجات تالميذ  (α ≤ 0.05)"يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي في الرياضيات لصالح 
، وكذلك من نتائج الفرض الثاني يتضح أنه قد ُرفض، وتم قبول الفرض "التجريبية المجموعة

بين متوسطي  (α ≤ 0.05)البديل والذي نصه: "يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
درجات تالميذ المجموعتين التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي في 

"، كما ُوجد أن  هناك تحسنًا واضًحا ذا داللة إحصائية في ق البعديالرياضيات لصالح التطبي
مستويات بلوم المعدل )الفهم، والتطبيق، والتحليل، والتقويم، واالبتكار( لصالح تالميذ المجموعة 
التجريبية، بينما ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية في مستوى التذكر بين متوسطي درجات 

 لضابطة في التطبيق البعدي.المجموعتين التجريبية وا

 ويرى الباحث أن هذا التحسن قد يرجع إلى:

أن نظام التعليم القائم على الكفايات يعمل على تفعيل نظرية فيجوتسكي )البنائية  -
االجتماعية( من خالل تحديد مناطق النمو الفعلي والوشيك للتلميذ، مما ساعد ذلك على 

ل تلميذ وفق قدراته وحاجاته للمعرفة الرياضية في تقديم السقاالت التعليمية المناسبة لك
 وحدة الضرب.

مراعاة التعليم القائم على الكفايات والقدرات والمستويات المختلفة للتعلم لكل تلميذ وفق  -
معايير محددة، مما يتطلب ضرورة تقديم التعليم الذي يتناسب مع قدرات التالميذ 

 الشخصية، ووقتهم وظروفهم.

القائم على الكفايات فرص للتلميذ لالندماج بصورة أفضل في التعلم؛ ألن يقدم التعليم  -
المحتوى مصمم وفق حاجاته وقدراته، باإلضافة إلى استخدام إستراتيجيات حديثة في 

 التعليم، كإستراتيجية الصف المقلوب، والتعلم المتمايز في الصف الدراسي.

، وإكسابها لتالميذ الصف الرابع، مما 21ن تفعيل التعليم القائم على الكفايات مهارات القر -
 عزز من ارتباط مهاراتهم بالواقعية، وسهل عملية تعليم الرياضيات وتعلمها.

اعتماد التعليم القائم على الكفايات على المشاركة اإليجابية والعمل التشاركي للتالميذ في  -
لذي يصل إلى المعلومات الموقف التعليمي، حيث أصبح دور التلميذ إيجابيًا ونشطاً، فهو ا
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بنفسه، ثم يناقشها مع زمالئه من خالل ثقافة اللغة، مما يساعد على استيعاب المعلومات 
 وثباتها.

تعزيز التعليم القائم على الكفايات التعلم الذاتي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي، مما  -
يجابي إلبراز إمكاناتهم ساعد التالميذ على تعلم كيف يتعلمون، وأعطاهم الدور النشط اإل

 وقدراتهم العلمية، مما أدى إلى زيادة ثقتهم بأنفسهم، وتحسن أدائهم.

 التوصيات

 يمكن تقديم مجموعة من التوصيات تتمثل في اآلتي:

توطين التدريب على برنامج التعليم القائم على الكفايات في المدارس المستهدفة، وتوفير  -
 دريبية والمدرب، وغيرها.المستلزمات لذلك من الحقيبة الت

تفعيل مهارات القرن الواحد والعشرين بصورة أكثر كفاءة، ودعم ذلك باألنشطة المناسبة  -
 لبيئة التعلم.

تدريب التالميذ على حل المشكالت التشاركي، وتعزيز العمل الجماعي ال التنافسي  -
 بينهم.

مناطق التعلم الفعلي تدريب المعلمين على تحليل غوتمان لبيانات التالميذ؛ لتحديد  -
 والوشيك للتالميذ، ومن ثم تقسيمهم إلى مجموعات ذات مستوى واحد أي متجانسة.

 المقترحات

 إجراء دراسة مماثلة في بقية موضوعات الرياضيات، وفي مراحل دراسية مختلفة. -

 .21إجراء دراسات تستخدم التعليم القائم على الكفايات في تنمية بعض مهارات القرن  -

 لمراجعا

 المراجع العربية:-أول

 . التعليم القائم على كفايات العاملين في مجال التقنيات في األردن،(2000)أندراوس، تيسير 
 .502-461،األردن-مؤتمر التعليم العالي في األردن بين الواقع والطموح 

لرياضيات: . كفايات تالميذ المدرسة االبتدائية في ا(2007)بلغيث، بلقاسم؛ البهلول، مراد 
رسالة دكتوراه، كلية العلوم اإلنسانية الواقع، األسباب المفسرة وسبل تطوير هذه الكفايات، 

 واالجتماعية، جامعة تونس.

 -مجلة العلوم اإلنسانية(. أسلوب إعداد المعلمين القائم على الكفايات، 2015بوضياف، سميرة )
 .345-333(، 43، )الجزائر
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 في سنغافورة  6-١وثيقة منهج الرياضيات للصفوف 
 ة""رؤية تحليلية نقدية تطويري

 سناء بنت صالح الغامديأ.   
 تعليم الرياض

 مناير بنت عبد الرحمن الحامد                      أ.
 جامعة الملك سعود أ.د. لطيفة بنت صالح السميري                

 
 المستخلص

هدفت الدراسة الحالية إلى تسليط الضوء على وثيقة منهج الرياضيات للمرحلة االبتدائية  
. من أبرز دوافع هذه الدراسة افتقار الميدان 2013في سنغافورة والمعتمدة عام  6-1وف للصف

إلى دراسات تُسلط الضوء على وثيقة منهج الرياضيات في سنغافورة بجميع مكوناته؛ كونه من 
أقوى أنظمة تعليم الرياضيات في العالم، وهذا ما أكدته نتائج دراسة االتجاهات الدولية الثالثة 

 6-1. تناولت الدراسة تحليل وثيقة منهج الرياضيات للصفوف Timssلوم والرياضيات للع
تحلياًل نوعي ا، بهدف وصف هذه الوثيقة وصفًا شاماًل يعكس عوامل القوة فيها، ومن ثم تصميم 
أداة تعكس الوثيقة ومحتواها؛ وذلك للمساهمة في إثراء الميدان باألدوات التي تساعد على تحليل 

ئق والمواد التعليمية، والذي بدوره سيسهم في إصالح تعليم الرياضيات في المملكة. وتنتهي الوثا
الدراسة بتقديم رؤية تطويرية إلصالح تعليم الرياضيات في المملكة العربية السعودية في ضوء 

 النتائج التي تم التوصل إليها. 
 بتدائية، سنغافورة. وثيقة المنهج، الرياضيات، المرحلة اال الكلمات المفتاحية:

 
 

Singapore’s Mathematics Curriculum Framework for Grade ١-
6:A Vision based on an Analytical Developmental and Critical 

Perspective 
Sanaa saleh alghamdi- Education of Riyadh 

manayir AbdulRhman AlHamed- Education of Riyadh 
Prof.Latifah saleh AlSummiry- King Saud University 

Abstract: The current study aimed at highlighting Singapore’s mathematics 

curriculum document for grades 1-6 which was adopted in 2013. One of the 
significant factors that led to conducting the current study is the shortage of 
studies that highlight Singapore’s mathematics curriculum and its 
components; taking into consideration that Singapore is known with its 
strongest mathematics education system as shown by Timss results. The 
study conducted a qualitative analysis of the document in order to describe it 
comprehensively in a way that reflects its strengths. Following that, a tool was 
designed to reflect the document’s content in order to contribute to enriching 
the field with the tools that help analyzing educational tools and Framework. 
Consequently, mathematics education enhancement can be achieved. The 
study concluded by providing a developmental vision to enhance mathematics 
education in the Kingdom of Saudi Arabia in light of the obtained findings. 
Key words: curriculum Framework, mathematics, primary school, Singapore. 
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 المقدمة
إلى تطوير تعليم  2006تسعى وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية منذ عام 

الرياضيات، من خالل مشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية، والذي عمل على 
لجميع مراحل  McGraw-Hill، هي سالسل ماجروهيل ترجمة ومواءمة مواد تعليمية عالمية

التعليم العام؛ بهدف مواجهة تحديات الميدان، وضعف مخرجات التعليم في الدراسات الوطنية 
 (.2011والدولية، وقلة المواد التعليمية المساندة للتعليم )الشايع وعبد الحميد، 

بح الميدان غنيًا بخبرات أن يص 2016وكان من المتوقع عند انتهاء المشروع في عام 
وطنية عالية األداء، قادرة على مواجهة تحديات العصر، ومواد تعليمية كافية للتعليم؛ إال أن 
الواقع حالي ا ال يعكس ما جرى التخطيط له، وخاصةً أن نتائج طالب المملكة العربية السعودية 

 Trends in Internationalفي دراسة االتجاهات الدولية الثالثة للرياضيات والعلوم 
Mathematics and Science Study (Timss لعامي )أكدت أن 2015، و2011 ،

التدني مازال مستمًرا لدى طالب المملكة )الشمراني؛ والشمراني؛ والبرصان؛ والدرواني، 
2016.) 
ما سبق؛ جعل وزارة التعليم في الفترة األخيرة تنحى منحى آخر، فبدأت تُركز على  
. Timssرات الدولية، وخاصةً دراسة االتجاهات الدولية الثالثة للرياضيات والعلوم االختبا

حيث أكد وزير التعليم أهمية نتائج تلك االختبارات، في كونها تقارن النظام التعليمي في المملكة 
بمختلف مكوناته األساسية مع األنظمة األخرى في العالم، وتعكس كذلك اتساق النظام التعليمي 

 هـ(. 1440جمادى األولى  28وته وأداء معلميه )وق
من آخر جهود وزارة التعليم في المملكة تدشين منصة رقمية لالختبارات الدولية، وتقديم 
لقاء تعريفي بهذه الدراسة على مستوى المناطق، إضافة إلى ترجمة وإصدار العديد من األدلة 

ج أفضل، وتحسين مستوى أداء طالب لزيادة الوعي بهذه الدراسة؛ بهدف الوصول إلى نتائ
بأن تصبح المملكة العربية  2030المملكة التحصيلي في مجال الرياضيات، وتحقيق رؤية 

 هـ(.1438جمادى اآلخرة  21السعودية رائدة في مجال التعليم )وزارة التعليم، 
راسة هذا االهتمام يقود المختصين في تعليم الرياضيات إلى أهمية البحث في متطلبات د 

Timss  ،من جانب، ومن جانب آخر البحث في أسباب تميُّز بعض أنظمة التعليم العالمية
وتسليط الضوء على المرحلة االبتدائية في هذه الدول المتقدمة؛ ألن هذه المرحلة تُعد أساس أي 
تعليم الحق؛ وذلك لما تتضمنه من مهارات ومعارف أساسية يجب اكتسابها، وأي فجوة في هذه 

 (.2013رحلة يُعيق أي تعلم الحق )صالح، الم
نجد أن سنغافورة من الدول الرائدة  Timssعند تتبع أنظمة التعليم العالمية المتميزة في 

على مستوى العالم، وخاصةً في مجال الرياضيات، وهو ما دلَّت عليه نتائج الدراسات الدولية 
على المركز األول في  2015؛ حيث حصلت في عام Timssالثالثة للعلوم والرياضيات 

 & ,Mullis, Martin, Foy)الصف الرابع، وعلى المركز األول في الصف الثامن 
Hooper, 2016). 

هذا المستوى المتقدم لسنغافورة يعكس قوة تعليم الرياضيات لديهم، والذي يمكن التعرف 
المنهج عليه من خالل ما تصفه وثائقهم الخاصة بالمنهج، أو ما يُطلق عليه إطار 

Curriculum Framework حيث يُفترض أن تكون هذه الوثائق وسيلة لتنظيم المحتوى ،
وإدارته، وتشمل السياسات واإلجراءات والمفاهيم، وغيرها، إضافة إلى توفيرها المعلومات 

 .(UNESCO, June 2017)والتوجهات التي أسهمت في تحديد المنهج المقصود 
الرياضيات في سنغافورة طرق عدة، منها تحليل الوثائق؛  وللكشف عما يمي ز نظام تعليم

ألن دراسة الوثائق التعليمية تشكل أهمية كبرى؛ كونها توضح اإلطار الفكري الذي يوجه 
التعليم، وصورة المنهج المقصود. وبتحليل وثيقة تعليم الرياضيات للمرحلة االبتدائية في 

لمكونات المنهج، والكشف عما يميز هذا التعليم  سنغافورة يمكن الوصول إلى نظرة أكثر شمولية
 عن غيره من الدول، سواء في سياسة تعليمهم بشكل عام، أو في مكونات المنهج بشكل خاص. 
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هذا االهتمام بتحليل التعليم في سنغافورة ليس مقتصًرا على دولة دون أخرى، بل أصبح 
ً لتطوير تعليم الرياضيات، فمثاًل؛ سعت  دراسة جينسبورغ، ولينواند، وانستورم، محك ا عالميا

إلى مقارنة تعليم  (Ginsburg, Leinwand, Anstrom & Pollock, 2005)وبولوك 
الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية بسنغافورة، وركزت على محاور عدة، وهي: 

تعليم الرياضيات المعايير، والكتب المدرسية، والتقييم، والمعلم. وتوصل الباحثون إلى أن نظام 
في سنغافورة عالي المستوى ويتسم بالقوة، ومن نقاط القوة فيه: تركيزه على إتقان مفاهيم حل 
المشكالت غير الروتينية، فضاًل عن أنه يُعد المعلمين إعداًدا جيًدا لتدريس محتوى عالي 

إلى مكافئة  المستوى، ويقوم بتدريب الطالب على االختبارات الدولية والتحضير لها، إضافة
المدارس المتقدمة، وغيرها من نقاط القوة. هذه المميزات وغيرها وجد الباحثون أنها ال تتسق 
مع نظام التعليم في الواليات المتحدة األمريكية، فالكتب األمريكية أقل مستوى، وال تركز على 

ب الذي الموضوعات، وتتسم بعمق ضعيف، إضافة إلى أن تدريب المعلمين أضعف من التدري
كوالية -يتلقاه المعلم في سنغافورة. وفي ظل ِ هذا االختالف وجد الباحثون أن بعض الواليات 

 تتسق بشكل كبير مع النظام في سنغافورة.  -كاليفورنيا
أما في أوروبا فقد ظهر اهتماًما بإجراء دراسات المقارنة مع التعليم في سنغافورة، ومن 

، ومعهد Cambridge Universityة بين جامعة كامبرج تلك الدراسات؛ الدراسة التشاركي
، (Jerrim & Vignoles, 2015)، التي قام بها الباحثان جيريم وفايغنوليس UCLالتربية 

بهدف الكشف عن سبب قوة تعليم الرياضيات في سنغافورة، وخاصةً في البرنامج الدولي لتقييم 
 The Programme for International Student Assessmentالطالب 
(PISA) ،عن طريق تجريب بعض طرق التدريس الخاصة بتعليم الرياضيات في سنغافورة ،

 وتصميم المناهج، والتي أثبتت فاعليتها بعد التجربة. 
ما سبق عرضه من اهتمام بتعليم الرياضيات في سنغافورة؛ يؤكد أهمية الوقوف على هذه 

نظومة التعليم في المملكة إلصالح التعليم السعودي، المنظومة، والمقارنة بين جميع مكوناتها وم
 وتحقيق ما تسعى إليه وزارة التعليم في المملكة من مخرجات تنافس الدول المتقدمة.

 مشكلة الدراسة
تدنيًا في مستوى طالب المملكة في مادة  2015أظهرْت نتائج االختبارات الوطنية لعام  

( من طالب الصف %42الصف الثالث االبتدائي، و) ( ِمن طالب%43الرياضيَّات، حيث إنَّ )
السادس االبتدائي، لم يصلوا إلى معيار الحد األدنى المطلوب؛ مما يُعطي مؤشًرا على أن هناك 

 (.2016مشكلة في تعليم الرياضيات )هيئة تقويم التعليم والتدريب، 
ودية في عام إلى انخفاض أداء طالب المملكة العربية السع Timssكما أشارت نتائج 

دولة في نتائج  49؛ بحصولهم على الترتيب األخير من بين 2011عن دورة عام  2015
في نتائج الصف الرابع )الشمراني؛ والشمراني؛ والبرصان؛ والدرواني،  46الصف الثامن، و

2016.) 
ن هذه النتائج والمستوى المتدني لطالب المملكة في االختبارات الوطنية والدولية ربما كا 

ناتًجا عن فجوة في مكونات منظومة تعليم الرياضيات، وتحديدها يصعب الجزم به؛ نتيجة افتقار 
الميدان إلى رؤية نقدية تحليلية لوثائق تعليم الرياضيات في ضوء التجارب العالمية، وخاصةً 

 .Timssسنغافورة التي تصدرت النتائج لعدة دورات في 
م بالوثائق والسجالت في تعليم الرياضيات ( قلة االهتما2013حيث وجد المعثم )

( إلى قلة استهداف األبحاث العالمية 2018بالمجالت الخليجية المحكمة. كما أشار مرسال )
المعاصرة لألهداف والسياسات التعليمية في تعليم الرياضيات وتعلمها، وضعف االهتمام 

اث النوعية لردم الفجوة بين بالبحوث النوعية، ودعا إلى إعطاء األولوية للدراسات واألبح
 األبحاث العربية واألجنبية.
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وعند النظر في الدراسات المحلية التي تناولت تعليم الرياضيات في سنغافورة نجدها 
اقتصرت على مقارنة مكون أو مجال من منظومة تعليم الرياضيات، فمثاًل دراسة المطيري 

ليم في سنغافورة والموضوعات في ( قارنت بين موضوعات تعليم الرياضيات بالتع2016)
تعليم الرياضيات في المملكة العربية السعودية باستخدام التحليل المقارن، وتوصلت إلى وجود 
فروق في مجاالت الرياضيات لصالح سنغافورة، إضافة إلى اهتمام التعليم في سنغافورة 

 بأسلوب القصة، وتركيزه على عدم تكرار الدروس مقابل العمق.
( ركزت على ممارسات المعلم في 2017أن دراسة الزهراني والمطيري ) في حين

 –شبة المحسوس  –)المحسوس  CPAسنغافورة، وتوصال إلى أن المعلم يركز على نموذج 
 المجرد(، وطرح األسئلة السقراطية، إضافة إلى النمذجة والتدريس من أجل الفهم. 

نهج الرياضيات في سنغافورة وهو ( مكونًا من م2016كما تناولت دراسة القحطاني )
نظام تقويم طالب المرحلة االبتدائية في الرياضيات، وتوصلت إلى أن التقويم الوطني يركز على 
مجاالت عدة، منها الرياضيات، إضافة إلى استخدام التقويم البديل إلصدار الحكم النهائي 

 لمستوى الطالب. 
أن هناك اختالفًا بين تعليم الرياضيات في وأكدت نتائج الدراسات المحلية السابقة على 

سنغافورة والمملكة، وأهمية التحسين في ضوئها، إال أنه ال يمكن نقل وتطبيق هذه النتائج 
لتحسين تعليم الرياضيات في المملكة والجزم بأنها ستعمل على رفع مستوى الطالب دون النظر 

تحقق اإلصالح المطلوب )الخليفة،  بشمولية إلى المنهج ككل مترابط، والوصول إلى قرارات
2014.) 

ولهذا البد من دراسة استكشافية لجميع مكونات منهج الرياضيات في سنغافورة، وهو  
 ,Ginsburg, Leinwand)ما أكد عليه جينسبورغ، ولينواند، وانستورم، وبولوك 

Anstrom & Pollock, 2005)المتحدة  ، عند مقارنتهم نظام تعليم الرياضيات في الواليات
 األمريكية وسنغافورة.

واستناًدا على ما سبق؛ تتأكد أهمية تحليل وثيقة منهج الرياضيات في سنغافورة وخاصةً 
، وهو ما تسعى إليه الدراسة الحالية؛ من أجل الوصول إلى رؤية تطويرية 6-1للصفوف 

 إلصالح تعليم الرياضيات في المملكة العربية السعودية. 
راء هذه الدراسة هو أن تعليم الرياضيات في المرحلة االبتدائية ومما يشجع على إج

أن بداية التعليم الرسمي بسنغافورة يتناسب مع نظام المملكة، من حيث تقسيم الفصول، و
، حيث كان االختالف بين نظام المملكة والواليات اإللزامي يبدأ من الصف األول االبتدائي

ت التي واجهت مشروع تطوير الرياضيات في ترجمة المتحدة األمريكية من أبرز المشكال
 (.2015ومواءمة سلسلة ماجروهيل )مركز التمي ز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيَّات، 

 أهداف الدراسة
 تهدف الدراسة إلى:

 .منهج الرياضيات في سنغافورةوصف مكونات وثيقة  .1

 . نغافورةمنهج الرياضيات في سالكشف عن نقاط القوة في وثيقة  .2

 . منهج الرياضيات في سنغافورةاستنتاج مواصفات تعكس وثيقة  .3

 بناء رؤية تطويرية إلصالح التعليم في المملكة العربية السعودية. .4

 أسئلة الدراسة
 تسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 ؟سنغافورةما مكونات وثيقة منهج الرياضيات في  .1

 منهج الرياضيات في سنغافورة؟التي تعكس مواصفات وثيقة  ما األداة المقترحة .2
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ما الرؤية التطويرية لتعليم الرياضيات في المملكة العربية السعودية في ضوء وثيقة  .3
 ؟ منهج الرياضيات في سنغافورة

 أهمية الدراسة
 ظهرت أهمية الدراسة الحالية فيما يأتي:

 عالمية في تعليم الرياضيات.تسليطها الضوء على إحدى أقوى أنظمة التعليم ال .1

 تقديمها أساًسا نظريًا لمنهج الرياضيات في سنغافورة ومكوناته. .2

 تقديمها أداة تعكس وثيقة منهج الرياضيات في سنغافورة.  .3

 فتحها آفاق للباحثين نحو دراسة الوثائق نوعيًا للدول الرائدة في تعليم الرياضيات.  .4

 حدود الدراسة
في  6-1منهج الرياضيات للصفوف ت الدراسة على وثيقة الحدود الموضوعية: اقتصر

 سنغافورة المنشورة في موقع وزارة التعليم لديهم؛ للمبررات التي ذكرت في مشكلة الدراسة. 
 . 2013الحدود الزمانية: الوثيقة المعتمدة عام 

 الحدود المكانية: سنغافورة.

 مصطلحات الدراسة
"الخطة العامة الشاملة لمجموع المواقف  (40، 1998عرفها علي ) وثيقة المنهج:

)الخبرات( التعليمية التعلمية التي تهيؤها المدرسة لتالميذها في داخلها أوخارجها تحت إشراف 
منها؛ بقصد احتكاكهم بهذه الخبرات، وتفاعلهم معها، ومن نتائج هذا االحتكاك، والتفاعل يحدث 

  .التعلم مما يؤدي إلى النمو الشامل للتالميذ"
في سنغافورة "رؤية تحليلية نقدية تطويرية":  6-١وثيقة منهج الرياضيات للصفوف 

ووصفها بمحاور تحدد بنيتها،  في سنغافورة، 6-1منهج الرياضيات للصفوف وثيقة  تحليل
إلى  والوصولوتأملها؛ للتأكد من إمكانية االستفادة منها في المملكة العربية السعودية، 

ها، والخروج برؤية تطويرية إلصالح التعليم في المملكة العربية مواصفات تعكس مكونات
 السعودية في ضوء تعليم الرياضيات في سنغافورة.

 منهجية الدراسة

 مجتمع الدراسة وعينتها:

في  6-1يتمثل مجتمع الدراسة في كافة فصول وثيقة منهج الرياضيات للصفوف 
حة؛ ولما كان مجتمع الدراسة محدوًدا فقد صف 77سنغافورة والبالغ عددها أربعة فصول بواقع 

 شملت الدراسة مجتمع الدراسة بأكمله وبذلك تكون عينة الدراسة هو مجتمعها.

 منهج الدراسة: 
اعتمدت الدراسة على منهجين، أحدهما: المنهج النوعي باستخدام أسلوب تحليل الوثائق؛ 

البنائي؛ وذلك لإلجابة عن السؤال  لإلجابة عن السؤال األول، أما المنهج الثاني فهو المنهج
 الثاني والثالث. 

( بأنه "عملية 10، (2015يقصد بمنهج تحليل الوثائق النوعي كما وصفاه السيد وشنيدر 
تتطلب االكتشاف، والتفسير، والتنظيم وتكامل مواد البحث )البيانات("، وأشارا إلى أنه منهج 

 -الترميز  -نظيم أو جمع المعلومات حول محاور تأملي، يتطلب قراءة عميقة، ومن ثم إعادة الت
coding  باستخدام وحدة تحليل. ويتضمن هذا النوع من المناهج آلية تحليل معينة للبيانات



 

  486 

 

فها  ( بأنها "تنظيم البيانات وتفحصها بطرق تسمح للباحث أن يرى 2012العبد الكريم )والتي عر 
تدئ شيئا فشيئًا(، أو يكتشف العالقات أو يبني األنماط أو يحدد الموضوعات المحورية )التي تب

التوضيحات أو يعمل التفسيرات أو يقدم النقد أو يوجد النظريات، وغالبًا ما يشتمل تركيب 
 وتقويم وتفسير وتصنيف وطرح فرضيات ومقارنة وإيجاد أنساق". 

 ومرت عملية تحليل البيانات في الدراسة الحالية بالخطوات التالية:
في سنغافورة إلى اللغة  6-1يانات: تم ترجمة وثيقة منهج الرياضيات للصفوف تنظيم الب .1

العربية، واُبتدأ بتحليل البيانات مع بداية هذه الخطوة، وذلك بتسجيل المالحظات أثناء 

( أنه كلما بدأ الباحث في التحليل المبدئي 2012ترجمة الوثيقة، حيث يرى العبد الكريم )

 .يث إن ذلك يجعل البيانات أكثر ثراءمبكًرا كان ذلك أفضل، ح

: ويقصد به كما ذكره (Open Coding)تصنيف البيانات باستخدام الترميز المفتوح  .2

( "هي المرحلة التي يتم من خاللها كل من 67، ص1999/ 1990ستراوس وكوربين )

تصنيف البيانات، وامتحانها، وصياغتها في مفاهيم، ووضعها في فئات"، حيث تم ترميز 

يانات الوثيقة، واستخدمت تلك الرموز عناوين للمعلومات التي تحتويها بيانات الوثيقة ب

التي رأت أنها ذات معنى للبحث في ضوء اإلجابة عن أسئلة البحث، وكانت وحدة 

  .التحليل هي الجملة تامة المعنى، وقد تؤدي الكلمة معنى تاًما بالنظر إلى ما يسبقها

قراءة البيانات من قبل باحثتين أكثر من مرة وتسجيل أُعيدت  مراجعة البيانات: .3

 .المالحظات لزيادة اكتشاف المزيد من األشياء الجديدة في البيانات

ويعرفه ستراوس  (Axial Coding) :تصنيف البيانات باستخدام الترميز المحوري .4

( بأنه "مجموعة اإلجراءات التي من خاللها يتم 109، ص 1990/1999وكوربين )

وضع البيانات مرة أخرى مع بعض بطرق جديدة بعد الترميز المفتوح". حيث  إعادة

أٌوجدت عالقات وعمل مقارنات بين مجموعات البيانات، بحيث حددت األنماط واألنساق 

التي تكونت من الترميز المفتوح، وبدأت بعد ذلك ضم بعضها لبعض والمقارنة بين تلك 

  .األنساق واألنماط

: ويعرفه ستراوس وكوربين (Selective Coding)  الترميز االنتقائي .5

( بأنه "عملية اختيار الفئة المحورية بطريقة منظمة بحيث يتم 131، ص1990/1999)

ربطها بالفئات األخرى والتحقق من تلك العالقات". حيث تم صياغة تلك األنماط 

رحة، تدعمها واألنساق على شكل نتائج للبحث واالستفادة منها في تصميم األداة المقت

  .األنساق التي ظهرت وتشكلت من خالل الترميز المفتوح في عملية التصنيف

التحقق من النتائج، تم التأكد بعد صياغة النتائج أن ما توصل إليه بعد مراحل الترميز  .6

المختلفة ال يوجد في البيانات األساسية ما يناقضها، أو يقود إلى إعادة النظر فيما 

 له.توصلت إليه وتعدي

"خطوات منظمة إليجاد هيكل معرفي  ( بأنه22، 2003أما المنهج البنائي فيعرفه األغا )
تربوي جديد، أو لم يكن معرفاً بالكيفية نفسها من قبل، يتعلق باستخدامات مستقبلية، ويتواءم مع 

أو  الظروف المتوقعة واإلمكانات الواقعية، يستفيد الباحث من خاللها من رؤى تشاركية الخبراء
المعنيين في مجال معين لتحقيق أهداف معينة"؛ واستُخدم هذا المنهج بهدف الوصول أواًل إلى 
أداة تعكس وثيقة منهج الرياضيات للمرحلة االبتدائية في سنغافورة، وثانيًا للوصول إلى رؤية 

 تطويرية إلصالح تعليم الرياضيات في المملكة في ضوء تعليم الرياضيات في سنغافورة. 
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 المصداقية والعتمادية:
 المصداقية:

يستخدم مصطلح المصداقية مقابال لمصطلح الصدق الداخلي في البحث الكمي، والذي 
(. ولتحقيق الصدق، اتخذت األدلة 2012يعني أن يقيس االختبار ما ُوضع لقياسه )العبد الكريم،

 التالية: 

 لالتفاق على نتائج التحليل.  تحليل بيانات الوثيقة من قبل باحثتين، ومناقشتها معًا 

  في المناهج وطرق التدريس وتم األخذ متخصص إعادة عرض التحليل على

 بتوجيهاته والتعديل في ضوئها. 

 العتمادية:
يستخدم هذا المصطلح في مقابل مصطلح الثبات في البحث الكمي، فالثبات يعني أنه لو 

هة، إال أن مفهوم إعادة تطبيق البحث يعد أعيد االختبار في الظروف نفسها سيحقق نتائج مشاب
(. ولتعزيز ذلك تم الحرص على الكتابة التفصيلية 2012إشكالية في البحث الكيفي )العبد الكريم، 

 لتصميم البحث وإجراءات تطبيقه وطريقة تنفيذه وتحليله. 

 عرض نتائج الدراسة تفسيرها
في  6-1اضيات للصفوف منهج الريلإلجابة عن أسئلة الدراسة تم ترجمة وثيقة 

 سنغافورة، وتحليلها نوعيًا، وفيما يأتي عرض ألهم نتائج الدراسة:
 

 ما مكونات وثيقة منهج الرياضيات في سنغافورة؟"إجابة السؤال األول: "

فقد عملوا على تقويم  تُعد هذه الوثيقة أحدث وثيقة واردة بوزارة التعليم في سنغافورة،
، Pisaو Timssاختباراتهم الوطنية، ونتائج الدراسات الدولية  الوثيقة السابقة وفق نتائج

، والتقليل من المحتوى وزيادة التركيز على 21والتوجهات الحديثة العالمية من مهارات القرن 
المعلومات  تقنيةالمهارات، وتشجيع التعلم الذاتي والتشاركي، من خالل الدروس القائمة على 

 التقييم لدعم التعلم. واالتصاالت، إضافة إلى تطوير
إلى تاريخ كتابة هذه الدراسة ويعود ذلك إلى أن  2013تُستخدم هذه الوثيقة منذ عام 

التعليم في سنغافورة يتميز بتقويم وتطوير الوثيقة باستمرار، وهذا يتطلب تطبيقها لفترة تسهم في 
في بداية التطبيق وهم  إعطاء تصور شامل لها، أي: بانتهاء دراسة الطالب الذين بدأوا الدراسة

في الصف األول االبتدائي إلى نهاية الصف السادس؛ لذا أشارت إلى أن بداية تطبيقها هو من 
بلغ وقد  ،(Ministry of Education Singapore, 2013) 2018إلى عام  2013عام 

 صفحة، توزعت في أربعة فصول كما يلي:  77عدد صفحات الوثيقة 

 
 

ثيقة ظهر أنها ركزت في الفصل األول على نظام تعليم الرياضيات بعد قراءة فاحصة للو
ما قبل الجامعي، وطريقة تنظيمه؛ لما له من آثر في فهم نتائج التحليل وخاصةً المتعلقة 
باألهداف الخاصة ونواتج التعلم، إضافة إلى أنها تقدم عمقًا للمهتمين وتبين أن التطوير عملية 

 س فقط تحسين بسيط ألجزاء يمكن نقلها.شاملة لمنظومة متكاملة، ولي
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وظهر أن تصميم منهج الرياضيات عبر مستويات التعليم بصفوفه يعتمد على التنظيم 
ضيات ذات طبيعة هرمية، يتم بناء المفاهيم المتصلة فيما بينها؛ ألن الرياالحلزوني، والمناهج 

 ورة متسلسلة. والمهارات العليا على المفاهيم األكثر أهمية، ويجب تعلمها بص
وأشارت الوثيقة إلى أن المنهج العام للرياضيات يتفرع إلى مجموعة من المناهج الدراسية 

( تصوٌر مختصر عن 1المتصلة لتلبية االحتياجات والقدرات المختلفة للطالب، وفي شكل )
ضيات تنظيم مناهج الرياضيات الدراسية واتصالها فيما بينها؛ وال يفترض أي تعليم رسمي للريا

وأشارت  -وهو ميزة للمقارنة مع تعليم المملكة  -قبل التحاق الطالب بالصف األول االبتدائي 
إلى أن المهارات األساسية قبل الحساب، مثل: المطابقة، والتصنيف، والمقارنة، ضرورية 
لتوفير أساس جيد للطالب لبدء التعلم في المرحلة االبتدائية، ويدرس جميع الطالب منهج 

اضيات من الصف األول إلى الصف الرابع، بعدها يبدأ  تمايز الطلبة، بحيث تقدم للطالب الري
الرياضيات المناسبة لقدرتهم وتوجههم المستقبلي، كما تميز بخاصية إمكانية التعديل في المسار 

(، وقد بينت 1التعليمي، واالنتقال للمستوى األعلى، وأشير إليه بالسهم المتقطع في الشكل )
ثيقة سبب إدراجه في الوثيقة وأهمية وعي المعلمين بها؛ لتتشكل لديهم صورة أكبر وأعمق الو

 في الرياضيات ككل مترابط.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: تنظيم مناهج الرياضيات في سنغافورة١شكل )
)The Ministry of Education in Singapore (MOE),2013( 
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 ات في سنغافورة:الفلسفة التي بني عليها تعليم الرياضي 

شارت الوثيقة إلى أن إطار تعليم مجال الرياضيات قائم على حل  المشكالت الرياضية، أ
، ويرون أنها مازالت مناسبة، كما أنها تتفق 1990وهي فلسفة التعليم لدى سنغافورة منذ عام 

 .21مع مهارات القرن 
ا، هي: المفاهيم، تترابط فيما بينه –(2شكل )–يرتكز هذا اإلطار على خمسة أسس 

المهارات، العمليات، ما وراء المعرفة، االتجاهات. تعمل هذه األسس على توجيه تعليم 
الرياضيات وتعلمها وتقييمها في جميع المستويات، وأشارت الوثيقة إلى أهمية فهم المفاهيم، 

سين وإتقان المهارات والعمليات الرياضية، والتركيز على مهارات ما وراء المعرفة وتح
 االتجاهات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (: أسس إطار تعليم الرياضيات2شكل )
 

وتشير الوثيقة إلى أن المعلم يجب أن يعي أن المكونات الخمسة إلطار الرياضيات تعدُّ جزًءا ال 
يتجزأ من تعلم الرياضيات وحل ِ المشكالت، ويتمثَّل الهدف من هذا اإلطار في توجيه التركيز 

ت ودمجها في ممارساتهم التدريسية؛ من أجل توفير بيئة تعليمية أكثر جاذبية على هذه المكونا
 وتركيًزا على الطالب، وتشجع على التنوع واإلبداع في التعلم.

 :األهداف التي يتوقع تحقيقها 

تضمنت الوثيقة رؤية التعليم، وهي: إعداد قوة بشرية ذات مهارات عالية لدعم االقتصاد 

، إضافة إلى ضمان أن جميع الطالب سوف يحققون مستوى التقنيةو القائم على االبتكار

عاليًا من التمكن في الرياضيات الستخدامها في الحياة، وتمكين الفئة التي تتطلع لمتابعة 

 دراسة الرياضيات في مستويات أعلى. أما األهداف التعليمية لجميع مستويات التعليم فهي

  :تمكين الطالب من

 والمهارات الرياضية، وتطبيقها. اكتساب المفاهيم 

  تطوير المهارات المعرفية، وما وراء المعرفية، من خالل منهج رياضي يرتكز على

 حل  المشكالت. 

 .تعزيز اتجاهات إيجابية تجاه الرياضيات  

هذه األهداف تزداد عمقًا كلَّما تقدَّمنا في مستويات التعليم )ابتدائي، ثانوي، ما قبل الجامعي(، 

نوع التعليم في المستوى الثانوي الذي يتأهل له الطالب بعد انتهاء المرحلة االبتدائية  وبحسب

التي تُعد خطوط إرشادية لتوجيه تصميم وتنفيذ المنهج، إضافة إلى كونها تحدد وتضبط 

اختيار المحتوى والمهارات والخبرات لتلبية االحتياجات المحددة للطالب في كل ِ مستوى، 

د الوثي قة على أهمية فهم المعلم ألهداف المنهج ليُركز على األهداف الكبرى، ويستطيع وتؤك ِ

تفكير ال التفكير في

 للتعلم التنظيم الذاتيو 

 

، الربط التواصل، لاالستدال

، نمذجةال ،تطبيقاتبال

 االكتشاف، التفكيرمهارات 
 

تقدات، االهتمام، املع

 املثابرة ،التقدير، الثقة

األعداد، اإلحصاء، االحتماالت، 

 الهندسية، التحليل، الجبر
 

، املعالجة الجبرية، الحساب العددي

ت، حليل البيانا، تاملكاني التصور 

ستخدام األدوات القياس، ا
 قدير، التالرياضية
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بناء واختيار المواد التعليمية في ضوئها. ولقد عرضت الوثيقة عمق المعايير السابقة لجميع 

 المستويات كما يأتي:

 

 (: األهداف التعليمية لكل مستوى تعليمي في التعليم السنغافوري2جدول )

المستوى 
 لتعليميا

 األهداف التعليمية

 البتدائي

 :يهدف منهج الرياضيات االبتدائي إلى تمكين جميع الطالب من

  اكتساب المفاهيم والمهارات الرياضية لالستخدام الرياضيات في الحياة اليومية، والتعلم
 .المستمر

 ع نهج تطوير التفكير واالستدالل والتواصل والتطبيق ومهارات ما وراء المعرفة باتبا
 رياضي قائم على حل المشكالت.

 .بناء الثقة بالرياضيات، وتعزيز االهتمام بها 

 الثانوي

 :إلى تمكين جميع الطالب من  N(A)و O يهدف منهج الرياضيات 

  اكتساب المفاهيم والمهارات الرياضية للتعلم المستمر في الرياضيات ودعم التعلم في
 مواضيع أخرى. 

 الل والتواصل والتطبيق ومهارات ما وراء المعرفة باتباع نهج تطوير التفكير واالستد
 رياضي قائم على حل المشكالت.

  ربط األفكار داخل الرياضيات وبين الرياضيات وغيرها من الموضوعات من خالل
 تطبيقات الرياضيات.

 .بناء الثقة بالرياضيات، وتعزيز االهتمام بها 

إلى تمكين الطالب الذين   (A / N) (A)وى يهدف منهج الرياضيات اإلضافي ذو المست
 :لديهم كفاءة واهتمام بالرياضيات من

  اكتساب المفاهيم والمهارات الرياضية للتعلم األعلى في الرياضيات ودعم التعلم في
 المواد األخرى )وخاصةً العلوم(. 

 ي قائم تطوير التفكير واالستدالل والمهارات ما فوق المعرفية من خالل اتباع نهج رياض
 على حل المشكالت.

  ربط األفكار في فروع الرياضيات المختلفة، وبين الرياضيات والعلوم من خالل تطبيقات
 .الرياضيات

  .تقدير الطبيعة المجردة للرياضيات وقوتها 

إلى تمكين الطالب الملتزمين بالتعليم المهني  N (T) يهدف منهج الرياضيات في المستوى
 :بعد الثانوي من

 ساب مفاهيم ومهارات رياضية للحياة الحقيقية، ودعم التعلم في مواضيع أخرى، اكت
 والتحضير للتعليم المهني.

  تطوير التفكير واالستدالل والتواصل والتطبيق والمهارات وراء المعرفية من خالل اتباع
 نهج رياضي لحل المشكالت.

 رارات مستنيرة في الحياة بناء الثقة في استخدام الرياضيات وتقدير قيمته في اتخاذ ق
 الحقيقية.
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ما قبل 
 الجامعي

إلى تمكين الطالب المهتمين بمتابعة الدراسات الجامعية في مجال األعمال   H1يهدف منهج 
 والعلوم االجتماعية من:

  اكتساب مفاهيم ومهارات رياضية تدعم دراستهم الجامعية في األعمال التجارية والعلوم
 االجتماعية.

 ات التفكير واالستدالل والتواصل والنمذجة باتباع نهج رياضي قائم على حل تطوير مهار
 المشكالت.

  ربط األفكار داخل فروع الرياضيات، وبين الرياضيات والتخصصات األخرى من خالل
 تطبيقات الرياضيات.

 .يقدر قيمة الرياضيات في اتخاذ قرارات تطور الحياة 

هتمين بمتابعة الدراسات الجامعية في مجال إلى تمكين الطالب الم  H2يهدف منهج 
 الرياضيات والعلوم والهندسة من:

  اكتساب المفاهيم والمهارات الرياضية التي تعد كمتطلب لدراسة الرياضيات والعلوم
 والهندسة في الجامعة.

  تطوير مهارات التفكير واالستدالل والتواصل والنمذجة باتباع نهج رياضي قائم على حل
 واستخدام لغة الرياضيات.المشكالت 

  ربط األفكار بين فروع الرياضيات، وبين الرياضيات والتخصصات األخرى من خالل
 تطبيقات الرياضيات.

 .يقدر جمال الرياضيات وقيمتها في اتخاذ قرارات تطور الحياة 

 إلى تمكين الطالب الذين لديهم موهبة وشغف بالرياضيات من:  H3يهدف منهج 

 ومهارات رياضية متقدمة لتعميق فهمهم للرياضيات، وتوسيع نطاق  اكتساب مفاهيم
 تطبيقاتها. 

  تطوير عادات عقلية صارمة من خالل االستدالل الرياضي واإلثبات، وحل المشكالت
 الرياضية اإلبداعية، واستخدام النمذجة الرياضية.

 ات ربط األفكار داخل الرياضيات على مستوى أعلى، وبين الرياضيات والتخصص
 األخرى من خالل تطبيقات الرياضيات.

 .يقدر جمال الرياضيات وصرامتها وتجريدها من خالل البرهان الرياضي وتطبيقاتها 
 

  :الموضوعات المستهدف تعلمها 

من تأمل مصفوفة المحتوى في الوثيقة وفحصها ظهر أن محتوى الرياضيات وزع على 
، اإلحصاء. أدرج تحت كل فرع عدد من ثالثة فروع: األعداد والجبر، القياس والهندسة

المجاالت التي ضمنت نواتج التعلم، يقابله الخبرات التي يفترض أن تتاح للطالب الكتسابها، 
بحيث تحقق األهداف المرجوة، واعتمدت الوثيقة في تنظيم المحتوى في المصفوفة التنظيم 

الصفوف الالحقة؛ مما يكسب الحلزوني بين الصفوف، بحيث يظهر امتداد المفهوم واتساعه في 
( التنظيم الحلزوني للمحتوى 6-5-4فهًما وعمقًا للمحتوى الرياضي، وتوضح الجداول اآلتية )

 الرياضي في سنغافورة:
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( يتبين لنا استمرار بعض المواضيع طوال سنوات 4وبالنظر في الجدول السابق )

طبيقها في كل ِ صف مع مراعاة التوسع المرحلة االبتدائية، مثل: العمليات األساسية األربعة وت
الجديد في األعداد، وظهر جانب الرياضيات التطبيقية المتمثل في المسافة والزمن والسرعة 
وكذلك الجبر الذي قدم للصف السادس المعياري على افتراض أنهم يملكون مهارات رياضية 

ولى، إضافة إلى إعادة طرح أعلى، كما يتضح التدرج في تقديم النقود في الصفوف الثالثة األ
بعض الموضوعات الرياضية في الصفين الخامس والسادس التأسيسي من أجل أن يتقنها الطالب 

 في هذا المستوى. 
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( تركيز مجال القياس على السنوات الدراسية األولى 5وياُلحظ من الجدول السابق )

من التطبيقات الحياتية للطالب،  للمرحلة االبتدائية، وربما كان السبب في ذلك راجع إلى قربه
وتركيز مجال الهندسة من الصف الثالث فأعلى؛ وهذا يرجع إلى نضج الطالب في هذه المرحلة 

 وقدرته على إدراك العالقة بين المفاهيم والمهارات الهندسية. 
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( تركيز الوثيقة على تمثيل البيانات وتفسيرها، حيث يلحظ تقديم نوع من 6يظهر جدول )
ال تمثيل البيانات وطريقة تفسيرها من خالل التطبيقات الحياتية، كالتقارير، والمجالت، أشك

وغيرها، وقدم في مجال تحليل البيانات المتوسط الحسابي كأحد مقاييس النزعة المركزية للصف 
 الخامس والصف السادس التأسيسي. 

 النواتج التعليمية لكل مستوى تعليمي ولكل محور من الموضوعات:
 –(7جدول )–عرضت الوثيقة النواتج التعليمية كمصفوفتين: إحداهما: معايير العمليات 

 ( عينة لذلك كما يأتي:8، وفي جدول )6-1ومعايير المحتوى لكل مستوى تعليمي 

 
 

، فظهر أن الوثيقة تضمنت نواتج 6-1أما مصفوفة معايير المحتوى لكل مستوى تعليمي 
-أن تتاح للطالب تحت مجاالت فروع المحتوى )األعداد والجبرالتعلم والخبرات التي ينبغي 

اإلحصاء( لكل صف تعليمي، ونظًرا لضخامة المحتوى سيتم إيراد عينة من  –القياس والهندسة 
 المصفوفة لكل فرع من فروع المحتوى. 
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 التدريس المقترح تطبيقه: 
  هي: تضمنت الوثيقة ثالث مبادئ لتدريس الرياضيات،

  المبدأ األول: التدريس للتعلم؛ فالتدريس يؤدي إلى التعلم، والتعلم يؤدي إلى الفهم، والفهم

 يؤدي إلى االستدالل والتطبيق، وأخيًرا حل المشكالت. 

  المبدأ الثاني: يجب أن يعتمد التعليم على ما يعرفه الطالب؛ ويراعي اهتماماتهم وتجاربهم؛

 التأملي.ويُشركهم في التعلم الفعال و

  المعلومات  تقنيةالمبدأ الثالث: يجب أن يربط التدريس التعلم بالعالم الحقيقي، ويُسخر أدوات

 .21واالتصال، ويؤكد على كفاءات القرن 

  

  التعلم المتوقع من الطالب ممارستها:مراحل 

تفاعل، ظهر من الوثيقة بعد تحليلها أن هناك ثالث مراحل للتعلم الفع ال، هي: االستعداد، ال
  اإلتقان.

المرحلة األولى)االستعداد(: استعداد الطالب أمٌر مهم لنجاح التعلم؛ لذا يجب على المعلمين في 
هذه المرحلة أن يعملوا على إعداد الطالب، وهذا يتطلب التحقق من امتالك الطالب للمعرفة 

  السابقة، وتوفير السياق التحفيزي، والبيئة التعليمية.
ة )التفاعل(: تشكل المرحلة األساسية للتعلم، حيث يستخدم المعلمون مجموعة من المرحلة الثاني

األسس التربوية إلشراك الطالب في تعلم مفاهيم ومهارات جديدة، وهناك ثالث طرق تربوية 
تُشكل العمود الفقري الذي يدعم تعليم الرياضيات في الفصل، ويمكن استخدامها في أجزاء 

وحدة، على سبيل المثال: يمكن أن يبدأ الدرس أو الوحدة بنشاط يتبعه مختلفة من الدرس أو ال
 التحقق من الفهم الذي يديره المعلم، وينتهي بالتعليم المباشر.

يقصد به التعلم عن طريق العمل، وهو فعال بشكل خاص لتدريس  التعلم القائم على النشاط: -

والثانوية، وفيه يشارك الطالب في  المفاهيم والمهارات الرياضية في المرحلتين االبتدائية

األنشطة الستكشاف المفاهيم والمهارات الرياضية وتعلمها بشكل فردي أو في مجموعات، 

كما يمكنهم استخدام المحسوسات أو غيرها من الموارد لبناء المعاني والمفاهيم، ومن 

لمعرفة المحسوسات والخبرات الملموسة يتم توجيه الطالب للكشف عن المفاهيم أو ا

 الرياضية المجردة. 

هذه الطريقة تركز على التعلم عن طريق االستفسار الموجه،  االستفسار الموجه من المعلم: -

فبدالً من إعطاء اإلجابات، يقود المعلم الطالب إلى االستكشاف والتحقق والبحث عن 

كون في إجابات بأنفسهم، بحيث يتعلم الطالب التركيز على أسئلة وأفكار محددة، ويشتر

التواصل واإلجابة والتأمل في إجاباتهم، إضافة إلى تعل مهم طرق طرح األسئلة، ومعالجة 

المعلومات والبيانات والبحث عن األساليب والحلول المناسبة. هذا يعزز تطوير العمليات 

 . 21الرياضية وكفاءات القرن 
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يث يقوم المعلمون بتقديم تدور هذه الممارسة حول التعليم الصريح، ح التعليمات المباشرة: -

وشرح وإثبات مفاهيم ومهارات جديدة، ويكون التعليم المباشر أكثر فعالية عندما يتم إخبار 

الطالب بما سيتعلمونه وما يتوقع منهم أن يفعلوه؛ فهذا يساعدهم على التركيز على أهداف 

مفاهيم األساسية. التعلم. ويقوم المعلمون برسم الروابط، وطرح األسئلة، والتأكيد على ال

مثل -ويعد انتباه الطالب أمًرا بالغ األهمية في هذا المستوى من التعلم، كما تساعد المثيرات 

على الحفاظ على مستوى عاٍل من  -مقاطع الفيديو والصور وسياقات العالم الحقيقي

 االهتمام. 

يساعد المعلمون الطالب المرحلة الثالثة )اإلتقان(: هذه هي المرحلة النهائية من التعلم، حيث 
 :على دمج نطاق تعلمهم وتوسيعه. وتتضمن ما يأتي

 

يحتاج الطالب إلى الممارسة لتحقيق اإلتقان، ويجب أن تكون الممارسة  الممارسة المحفزة: -

الممارسة  وتعد  محفزة وممتعة، وأن تشمل التكرار والتنوع لتحقيق الكفاءة والمرونة. 

ة جيدة لزيادة التحفيز والمرح، مع السماح بالتكرار والتنوع. المتمثلة باأللعاب استراتيجي

 .يجب أن يكون هناك مجموعة من األنشطة، بدًءا من استدعاء الحقائق إلى تطبيق المفاهيم

من المهم أن يقوم الطالب بتوحيد تعلمهم وتعميقه من خالل المهام التي  المراجعة العاكسة: -

عادة جيدة يجب أن تُبنى من سن  مبكر لتطوير مهارات  تسمح لهم بالتفكير في تعلمهم، وهذه

ما وراء المعرفة، ومن أشكاله: تلخيص تعلمهم باستخدام خرائط المفاهيم، وكتابة المطويات 

للتعبير عن تعل مهم، والتشجيع على البحث عن العالقة بين األفكار الرياضية في مختلف 

ومشاركة مثل هذه االنعكاسات من  الفروع، وبين الرياضيات وغيرها من الموضوعات،

 .خالل المدونات التي تدعم التعلم االجتماعي

يجب على الطالب الذين يميلون إلى الرياضيات أن يكون لديهم فرص  التعلم الموسع: -

 لتوسيع تعلمهم، ويمكن ذلك بواسطة مهام أكثر تحديًا توسع تفكيرهم وتعمق فهمهم.

 

 
 
 
 
 

 
 ضيات(: مراحل تعلم الريا3شكل )

 أساليب التقييم المقترحة:
تشير الوثيقة إلى أن التقييم في مجال الرياضيات داعم للتدريس والتعلم، فهو جزء ال 

(، إضافة إلى كون 4يتجزأ من العملية التفاعلية بين التدريس والتعلم كما هو موضح في الشكل )
ذات الصلة بتعلم الطالب التقييم عملية مستمرة يقوم المعلمون من خاللها بجمع المعلومات 

 لتوجيه التدريس ودعمه. 
ومن األساليب المهمة في التقييم تقديم التغذية الراجعة، التي يجب أن تكون غنية وتقدم في 
الوقت المناسب، كما توضح للطالب موقعهم في سير تعل مهم وما يجب عليهم فعله لتحسين 

الب بما يساعدهم على معالجة فجوات تعلمهم، وما يجب على المعلمين أن يوصلوه إلى الط
 التعلم وكيفية تحسين تعليمهم.
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 (: العالقة بين التدريس والتعلم والتقييم4شكل )
 

 وصنفت الوثيقة التقييم في مجال تعلم الرياضيات إلى: 

 :مثل: االختبارات، ويقوم المعلم عادةً باإلبالغ عن نتيجة التقييم  التقييمات الختامية

 أو اجتياز صف.كدرجة 

 :تستخدم لتوفير التغذية الراجعة في الوقت المناسب  التقييمات التكوينية والتشخيصية

 .للطالب بشأن تعلمهم، وللمعلمين بخصوص تدريسهم

وبينت الوثيقة ضوابط ومقترحات عدة لتنفيذ التقييم الصفي، من حيث مناسبتها للهدف، 
ت التعليمية، ومنح الطالب الوقت الكافي لصياغة وتضمينها في عملية التعلم، وتقديم السقاال

أفكارهم وتقيم المعلمين لفهمهم أثناء ممارسة العمليات التعليمية، واالستفادة من نماذج التقييم 
وغيرها من األساليب الحديثة للتقييم في الفصول الدراسية، وقد يمتد إلى تغيير أدوار 

تعليم؛ ليصبح الطالب أكثر انخراًطا، المعلمين والطالب من خالل دمج التقييم وال
 ويسيطرون على تعلمهم بشكل أكبر.

 مناقشة نتائج السؤال األول: 

تأسيًسا على ما سبق من بيانات ومعلومات تتعلق بمكونات الوثيقة؛ يلحظ تمي ز تعليم 
 الرياضيات في سنغافورة بجوانب عدة، وهي:

تمايز بين الصفوف في تعليم تميز التعليم في سنغافورة بمراعاة ال (:١نتيجة )
الرياضيات، نظرا ألن تحقيق التمايز بين الطالب باالرتكاز على جهود المعلم قد يصعب تحقيقه 

كما أشارت الوثيقة إلى أهمية أن يأخذ المعلمون تصوًرا ويشكل تحديًا يواجه التعليم السعودي، 
ن فهم دور المنهج بشكل أفضل، لما سبق من أنواع المناهج، وترابطها، وتنظيمها، ليتمكنوا م

وفهم االتصال والتتابع بين المنهج الموكل إليهم وبين المناهج التالية؛ والتخطيط الفعال الذي 
يستند على استيعاب األدوار والممارسات المحددة للمنهج بشكل أفضل؛ ومساعدة الطالب في 

 تعلمهم وتقديم المشورة لهم. 
ففي كل محور يتم  –لمعلم كل خطوة في الوثيقة الحرص على أن يفهم ا (:2نتيجة )

مما أضاف جانبًا مهًما وهو أن المعلم ال يعمل في  –طرح السؤال "ماذا يعني ذلك للمعلم؟" 
معزل عن غيره، وأن التعليم يرتكز على فهمه، والبد من قراءته للوثيقة، وحرص ُكتاب هذه 

صف المطلوب من المعلم حيال أي مكون من الوثيقة على أن تكون مرشًدا له، وبيان أهمية أن ت
 مكونات الوثيقة.
تحديده خطة زمنية لتنفيذ الوثيقة، ومن ثم التحقق من جودتها، وهو ما يشير (: 3نتيجة )

 إلى الشفافية والمرونة.
حيث ارتكزت على حل المشكالت،  وضوح فلسفة تعليم الرياضيات، (:4نتيجة )

ها اإلطار بالتفصيل، وهذه الفلسفة مناسبة لثقافة المملكة، ووضحت األسس الخمسة التي بُني علي
تسعى إلى تنمية قدرات الطالب في حل المشكالت، وما سبق من عرض  2030كما أن رؤية 
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مضامين الوثيقة التي أجريت عليها هذه الدراسة يشجع على نقل التجربة، واالستفادة منها في 
 التعليم السعودي.

لتعليم والهدف العام من منهج الرياضيات واألهداف التعليمية وضوح رؤية ا (:5نتيجة )
لجميع المراحل التعليمية، وفلسفة تدرجها عبر المراحل المختلفة لتحقيق الهدف العام، وموازنتها 
لمحاور الفلسفة الخمسة السابق ذكرها، وجميع ما سبق يتفق مع ما تسعى إليه وزارة التعليم في 

متمكن من الرياضيات قادر على ممارسة ما تعل مه في حياته وتطوير المملكة من إعداد طالب 
وطنه، كما أن تأكيد الوثيقة على أهمية إدراك المعلم تسلسل األهداف ينبغي أخذه في الحسبان 

 عند كتابة الوثائق التعليمية في المملكة العربية السعودية، وبناء برامج التطوير المهني.
الجبر مع األعداد لقلة المحتوى  لى ثالثة مجاالت، فُضمركز المحتوى ع (:6نتيجة )

المطروح في المرحلة االبتدائية، حيث انحصر في الصف السادس المعياري ضمن مجاالت 
األعداد، وضمت الهندسة مع القياس، حيث ركز في الصفوف األولى على القياس لضرورة 

ما توصل إليه الزهراني والمطيري تعليمها بالمحسوسات واألنشطة العملية، وهو ما يتفق مع 
(، ثم طرحت موضوعات الهندسة للصفوف العليا من المرحلة االبتدائية، وتفرد 2017)

اإلحصاء كمجال مستقل، وقد يساعد تطبيق دمج المحتوى الرياضي للمرحلة االبتدائية في 
 لمأمولة. المملكة العربية السعودية على زيادة التركيز ورفع جودة المخرجات الوطنية ا

اهتمت الوثيقة بالمهارات الرياضية، وهو من األمور التي يفتقد تعليم  (:7نتيجة )
الرياضيات في المملكة التركيز عليها، فمثاًل: أفردت الوثيقة محوًرا خاصا بالشبكات ليتعلم 
الطالب رسم األشكال والمجسمات على شبكة ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد، وحرصت عليها 

ونها تساعد على تنمية الخيال والتفكير اإلبداعي والقدرة على نمذجة المشكالت، وهذه النتيجة لك
(، ودراسة جينسبورغ، ولينواند، 2017تتفق مع ما توصلت إليه دراسة الزهراني والمطيري )

 . (Ginsburg, Leinwand, Anstrom & Pollock, 2005)وانستورم، وبولوك 
المحتوى بدقة وصف نواتج التعلم للصف المناسب له؛ مما  تميزت مصفوفة (:8نتيجة )

يسهل تحقيقها من قبل مصممي المنهج ومنفذيها، فمثاًل: في فرع األعداد والجبر للصف الرابع 
وليست أكثر من مقامين مختلفين(،  12كتب الناتج اآلتي: )جمع وطرح كسور معطاة ال تتجاوز 

ما يجعل عملية تحقيقه وقياسه أكثر سهولة وساللة.  فيُلحظ عدد من المحددات على الناتج، م
ونتج عن دقة وصف النواتج عدم تكرارها بين الصفوف، على افتراض إتقان المتعلم لها في 
الصف المدرجة فيه، ما عدا الصفين الخامس والسادس التأسيسين، حيث أعيد طرح بعض نواتج 

جه من المرحلة االبتدائية، ويؤكد هذا ما التعلم للتأكد من تمكن الطالب من تحقيقها قبل تخر
( عند تحليل موضوعات الرياضيات في سنغافورة، عدم تكرار 2016توصلت إليه المطيري )

الدروس مقابل العمق، وهذه يجب العناية بها في تنظيم المحتوى الرياضي السعودي الذي يلحظ 
 ت نواتج التعلم. فيه تكرار الدروس، بحيث يكون أكثر عمقًا وتركيًزا في مخرجا

وظهر أن نواتج التعلم تتنوع بين المفاهيم والمهارات وحل  المشكالت تحت كل ِ مجال من 
الفروع الثالثة )األعداد والجبر، القياس والهندسة، اإلحصاء(. وانعكست فلسفة حل  المشكالت 

مدرجة في التي قامت عليها الوثيقة على نواتج التعلم، حيث تنوعت درجة حل  المشكالت ال
المحتوى من حيث بساطتها وتعقيدها، حيث كتب في النواتج )حل  مشكالت لفظية من خطوة 

حل  مشكالت من ثالث خطوات(، ويرجع عامل تحديد  -حل مشكالت من خطوتين -واحدة 
د ضرورة  اتساق الفلسفة  تعقيدها إلى عمق المحتوى ومناسبته للمرحلة العمرية، وهذا يؤك ِ

 يرتكز عليها تعليم الرياضيات مع مخرجات التعلم. الفكرية التي 
أبرزت الوثيقة الخبرات التي ينبغي إتاحتها للطالب من أجل تحقيق نواتج (: 9نتيجة )

التعلم المقابلة لها، وقد عدَّها مؤلفو الوثيقة أحد مزاياها، وتعدُّ هذه الخبرات دلياًل إرشاديًا 
يق الخبرات المتنوعة وصقلها لدى الطالب، وتميزت لمصممي المواد التعليمية ومنفذيها لتطب

( المحسوسات واأللعاب، 3-1بمناسبتها للمرحلة العمرية، حيث استخدم في المراحل األولى )
وركزت على تعل م األقران والتعلم التعاوني، وسعت إلى تقديم المفاهيم بطريقة استكشافية، مع 
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ريس في تقديم الخبرات، وربط تلك الخبرات بحل تنوع الطرق واألساليب المختلفة من طرق التد
المشكالت الحياتية. وأبرزت في الخبرات ثقافة سنغافورة ومعالمها مثل ملعب سنغافورة. وتعد 
إضافة الخبرات من أبرز مزايا الوثيقة التي يمكن االستفادة منها عند كتابة الوثائق التعليمية 

مرحلة االبتدائية يسند إلى معلمين غير السعودية، خاصة أن تدريس الرياضيات في ال
متخصصين، مما قد يساعد المعلم على تقديم المفاهيم الرياضية بصورة صحيحة مناسبة 

 للمرحلة العمرية على أن يراعى في نقلها مواءمتها مع خصائص الثقافة السعودية. 
ت التي قد تعيق وفي مقابل نقاط القوة السابقة التي تميزت بها الوثيقة لوحظ بعض التحديا

االستفادة القصوى من الوثيقة، وبعض تلك المعوقات راجع إلى اختالف الوثائق، وما يتم 
تضمينه فيها؛ مما يعطي مؤشًرا إلى أهمية تحليل المواد التعليمية المرتبطة بهذه الوثيقة، ومن 

 هذه التحديات:
لمحتوى والخبرات، بين مصفوفة العمليات ومصفوفة اعدم وضوح العالقة (: ١0نتيجة )

يتضح تتابع المعايير في الفروع داخل الصف الواحد،  ، ولموكيفية تحقيقها داخل الصفوف
إضافة إلى افتقار الوثيقة ذكر الوزن النسبي لزمن التعلم؛ مما يعيق تطبيق ذلك في المملكة 

 دون تحليل المواد التعليمة في سنغافورة. العربية السعودية
الوثيقة إلى طريقة تطبيق الدروس، أو عينة لتطبيق درس بالرغم  لم تشر (:١١نتيجة )

من مركزية التعليم وتصميم الوثيقة من قبل وزارة التعليم؛ للتمكن من االستفادة منها في المملكة 
العربية السعودية. وبعد البحث والتقصي ُوجد أن التعليم في سنغافورة بدأ سياسة مختلفة في 

بين المواد التعليمية، وترك فرصة االختيار للمدارس، شرط أن تتوافق  ذلك، حيث أتاح التنويع
 The)هذه المواد مع متطلبات التعليم، كما حددت وزارة التعليم السنغافوري المواد المسموحة 

Ministry of Education: MOE). 

منهج إجابة السؤال الثاني: "ما األداة المقترحة التي تعكس مواصفات وثيقة 
 "يات في سنغافورة؟الرياض

ً على ما سبق في إجابة السؤال األول، توصلت  الباحثات إلى عدد من تأسيسا
( في 6-1المواصفات التي يمكن االستفادة منها في تطوير تعليم الرياضيات للمرحلة االبتدائية )

ضوء تعليم الرياضيات في سنغافورة، وقد عرضت األداة على مجموعة من طالبات دكتوراه 
ناهج وطرق التدريس؛ لتحديد مدى تمثيل المواصفات المقترحة للوثيقة في ضوء ما عرض الم

عليهن من إجابة السؤال األول، ووجد أن المواصفات جميعها تعكس الوثيقة، وفيما يأتي عرض 
  لهذه المواصفات وسلم تقديرها:
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ات في المملكة العربية السعودية "ما الرؤية التطويرية لتعليم الرياضيإجابة السؤال الثالث: 

 في ضوء وثيقة التعليم في سنغافورة؟" 

، 2030التغييرات السريعة في المملكة العربية السعودية، والتسارع في تحقيق رؤية 
وضمان مكانة المملكة العالمية، ال يمكن تحقيقه في ظل جهود أثبتت أن الخلل مازال موجوًدا، 

فتارة يقع على المعلم، وتارة يكون راجعًا إلى الكتب المدرسية، وهو خلل يتغير في كل مرحلة، 
 وتارة على التقويم، وأخرى على أولياء األمور، وأخيًرا على قرارات الوزارة.

وإلصالح التعليم البد من تحليل شامل وجذري يمتد إلى جميع مكونات المنظومة  
الرياضيَّات والعلوم في التعليم العام التعليمية، كما تم في الدراسة التقويمية لمشروع تطوير 

بالمملكة العربية السعودية التي أعدها مركز التمي ز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيَّات 
 (، إضافة إلى الجوانب األخرى كسياسات التعليم، وتطوير المعلم.2015)

قارنة ولعدم وجود معايير دقيقة تكشف موضع الخلل بدقة، يستحسن أن يجري م
منظومة تعليم الرياضيات في المملكة بنظام تعليمي في دولة متقدمة، والحكم على جميع 
المكونات، واللجوء إلى هذه الطريقة يعد من الطرق الحديثة للتطوير التي ال تستبعد أي مكون؛ 

 (.2014نظًرا لتعقيد النظام التعليمي )العبد الكريم، 
في التعليم  6-1ات للمرحلة االبتدائية للصفوف ومن خالل تحليل وثيقة منهج الرياضي

كجزء من تحليل يُفترض أن يمتد إلى جميع مناهج الرياضيات السنغافورية  –السنغافوري 
يتضح مبدئيًا أن هناك جوانب قد تتطلب حلواًل جذرية إلصالح  –وموادها والمؤثرات فيها 

 التعليم في المملكة العربية السعودية. 
االستفادة من التمايز بين الصفوف في تعليم الرياضيات، هذا اإلصالح  لعل من أبرزها 

قد يتطلب وقتًا أكبر في ظل  منظومة تعليمية متشابكة، حيث سيؤثر هذا القرار في هيكلة المهام 
لدى وزارة التعليم، من أدوار المعلم، وسياسة التقويم، وغيرها، إضافة إلى التغيير في ثقافة 

يتطلب قرار التمايز في الصفوف الدراسية دراسة مبدئية تؤكد أثره الحقيقي في المجتمع؛ لذا قد 
تحسين مخرجات التعليم في المملكة العربية السعودية، ومن ثم اتخاذ القرار، لكن هذا ال يعني 
أنه ال يمكن االستفادة من تعليم الرياضيات في سنغافورة، بل إن اتفاق نظام التعليم في المملكة 

السعودية مع التعليم في سنغافورة بتقسيم الصفوف التعليمية، وفي تحديد بداية التعليم  العربية
الرسمي اإللزامي في المرحلة االبتدائية من الصف األول االبتدائي، واالنتهاء في الصف 
السادس االبتدائي؛ من األمور اإليجابية التي قد تُخفف من صعوبة أي قرار، وتحقق غيرها من 

 بسرعة أكبر. القرارات
وما سبق ذكره من نقاط اتفاق؛ سيسهم في سهولة مقارنة المواد التعليمية ومواءمتها 
دون الحاجة إلى الترحيل والتأثير في بنية المواد التعليمية، والذي يمكن البدء فيه مباشرة، ومن 

ن شركة هذه المواد ما حددته وزارة التعليم في سنغافورة من موارد معتمدة مثل المقدمة م
Marshall Cavendish Education أن هذه النقطة اإليجابية في اتفاق ، إضافة إلى

الدراسة التقويمية لمشروع تطوير  األنظمة يساعد على مواجهة المشكلة التي أثارتها نتائج
الرياضيَّات والعلوم بالمملكة )مركز التمي ز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيَّات، 

حيث أوصت بضرورة إعادة بناء مصفوفة المدى والتتابُع لُكتُب الرياضيات المدرسيَّة (، 2015
في المملكة؛ بسبب عمليات الترحيل، والحذف، والدمج للموضوعات؛ نتيجة اختالف األنِظمة 
التعليمية بين المملكة والواليات المتحدة األمريكية بعد دراسة مدى اتساق الكتب التي تم 

 لسلسلة األصلية.مواءمتها مع ا
ويمكن من خالل تحليل المواد التعليمية في سنغافورة الوصول إلى نتائج غير مضمنة 
في وثيقة المنهج، مثاًل: الوزن النسبي لنواتج التعلم، وآلية تصميم الدروس، وزمن التدريس، 

 3ساعات مقابل  4حيث أشارت األدبيات إلى أن زمن تدريس الرياضيات في سنغافورة 
 . (Kaur, 2014) 2-1تدريس في المملكة العربية السعودية للصفوف حصص 
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إضافة إلى ما ذكر سابقًا، فإن إحدى التحديات التي تواجه تعليم الرياضيات في المملكة 
بناء وثيقة لمناهج الرياضيات تحدد مكونات منهج الرياضيات، وتوضح كل مكون ومتطلباته 

ات وطرق التوسع في جميع المكونات من صف إلى بشكل عام لجميع الصفوف، وتوضح العالق
آخر؛ نظًرا لعدم وجودها ضمن سلسلة ماجروهيل التي تم ترجمتها ومواءمتها، ويؤمل تحقق 

 ذلك في الوثيقة التي ستصدر قريبًا من هيئة تقويم التعليم والتدريب. 
للمملة جميع  وفي ضوء بنية وثيقة التعليم السنغافوري ينبغي أن تتضمن الوثيقة الحديثة

مكونات المنهج من: أهداف عامة وخاصة، ومحتوى، والتدريس، والتعلم، والتقويم، والتقنيات، 
ووسائل التعليم، إضافة إلى أهمية وضوح فلسفتها )وخاصةً للمعلم(، وحداثتها، وقابليتها للتطوير 

 والتعديل في ظل أي تغيرات طارئة.
أسئلة وإجابات له في الوثيقة، بل البد أن يمتد  هذا االهتمام بالمعلم ال يقتصر على ذكر

، ويمكن معالجة هذا من خالل إلى وجود أنظمة وقوانين تؤكد على اطالعه على محتواها
تضمين الوثيقة في خطة التطوير المهني للمعلم، كقراءات موجهه، أو كمتطلب ترقية؛ مما يبقيه 

 دائًما في دائرة االهتمام والتأثير.
كونات المنهج، فينبغي أن تكون األهداف في النظام التعليمي للرياضيات أما ما يخص م

في المملكة العربية السعودية أكثر تركيًزا وتوازنًا بين الجوانب المختلفة من مهارات، ومفاهيم، 
ومهارات ما وراء المعرفة، واالتجاهات نحو الرياضيات، حيث إن األخير مي ز التعليم في 

 على أن الدافعية مهمة جًدا الستمرارية التعلم وفاعليته.سنغافورة الذي أكد 
هذا التركيز البد أن ينعكس أيًضا على المحتوى التعليمي للرياضيات في المملكة  

العربية السعودية، وقد أكدت األدبيات في المقارنات الدولية أن التعليم في سنغافورة يركز على 
دف التركيز على حل المشكالت الذي ميز التعليم موضوعات ونواتج تعلم أقل، بعمق أكبر، به

 .(Kaur et al., 2015) في سنغافورة عن غيره
أما ما يخص العناصر األخرى، فيتضح من نتائج السؤال األول أن جميع ما ذكر في 

في جميع المحاور، من التدريس، والتعلم، وتقنيات التعليم، والتقييم يتفق وبشكل كلي مع -الوثيقة 
إليه المملكة من صدارة، والقدرة على اإلنتاجية، وتكوين مواطن مسؤول، محب للعلم  ما تسعى

 ومقدر لقيمته وأهميته للحياة.
 التوصيات

 إثراء ميدان تعليم الرياضيات بترجمة وثائق تعليم الرياضيات السنغافوري وتحليلها. .1

المملكة العربية السعودية  تبني األداة المقترحة لتحليل وتقويم الوثائق والمواد التعليمية في .2

 وتطويرها.

االستفادة من استناد النظام التعليمي السنغافوري على تمايز الطلبة بعد الصف الرابع بما  .3

 يتناسب مع قدراتهم وتوجهاتهم التعليمية. 

 توجيه االهتمام إلى المعلم عند كتابة الوثائق وتوضيح سبل استفادته مما ذُكر.   .4

 المقترحات
لة للدراسة الحالية، من خالل تحليل الوثائق الخاصة بالصفوف األخرى؛ بهدف دراسات مكم .1

 الوصول إلى نظرة أكثر شمولية لتعليم الرياضيات السنغافوري.

دراسات لتحليل محتوى المواد التعليمية )أدلة الطالب، أدلة المعلم، األدلة األخرى( وخاصةً  .2

 Marshall Cavendishري )مثاًل: الشركات المعتمدة في التعليم الرسمي السنغافو

Education.) 

راسات تقويم وتطوير الوثائق والمواد التعليمية في ضوء المواصفات التي توصل إليها هذا  .3

 .البحث
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 فاعلية استخدام برنامج واصف

لطالب في اختبارات الرياضيات المحلية في تسهيل عمليات التحليل لدرجات ا
 )تجربة(

 البعداني بن محمد أ.غمدان
 تعليم الرياض

 
 مستخلص ال

يأتي هذا البحث في محاولة لجعل عملية التحليل والتقويم التربوي سهلة ومتوفرة لجميع 
المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات التربويين من خالل تصميم برنامج حاسوبي خاص 

حليل درجات الطالب في االختبارات تحليالً إحصائياً دقيقاً يعطي مجموعة من النتائج الدقيقة لت
ً ولكل طالب على وجه الخصوص وذلك من  تساعد في عملية التقويم التربوي للطالب عموما
ضمن مجموعة من التقارير النوعية سواًء العامة منها والتي تفيد المعلم وإدارة المدرسة أو التي 

سلم للطالب وولي أمره ويكونا من خاللها على دراية كاملة وواضحة بمستوى الطالب، وهي ت
التقارير التي من خاللها تقام البرامج العالجية و خطط تحسين المستوى العلمي التحصيلي 
للطالب خالل فترة وجيزة يتم بعدها تحليل مستواه من جديد وتحليل النتائج للمقارنة مع النتائج 

قة والتأكد من تحقق األثر المنشود لتلك البرامج والخطط أو إعادة النظر فيها و بناءها الساب
 وتصميمها وتحسينها بشكل أفضل.

لقد أثبت برنامج واصف الحاسوبي الذي أقيمت التجربة بناًء عليه، تميزه ودقته في تحليل 
حلية سواء تلك التي أقامها نتائج الطالب وفاعليته في تقويم أداءهم في اختبارات الرياضيات الم

الباحث في حدود التجربة الحالية، أو لدى العديد من المعلمين والمعلمات الذين يستخدمونه في 
مختلف مدارس المملكة حكومية منها وأهلية والتي اتضحت له من خالل إشادتهم القوية بتميز 

 البرنامج وفاعليته.
رنامج ليس في الرياضيات فقط بل في جميع وقد خلصت التجربة إلى التوصية باستخدام الب

المواد الدراسية لما يتميز به من سهولة وبساطة في االستخدام وفاعلية في النتائج والمخرجات 
 سواء على مستوى التحليل اإلحصائي أو التقويم التربوي.
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The effectiveness of using (WASEF)  program in assessing 
student performance in local mathematics tests 

Ghamdan Mohamed Albadani-Education of Riyadh 
 

 Abstract:The research comes to an attempt to make the process of 

analysis and educational evaluation easy and available to all teachers and 
educational supervisors, Throug creating an accurate computer program 
specialized in the analysis of student's grades(levels) In exams That is to say 
an accurate statistical analysis that gives a set of accurate results to help in 
the educational evaluation process for students in general and for each 
student in particular. This in done within a set of qualitative reports, both 
public and private ,which benefit the teacher and the school administration or 
which are given to the student and his guardian, through which they are fully 
aware of the level of the student It means the reports through which remedial 
programs and plans are established to improve the level of scientific 
achievement of the student during a short period. And analyze the both the 
level and results to be compared with previous ones. Or to be reviewed,build, 
designed and improved in a better way Wasef`s computer program which is 
based on the experience , Has proved its excellence and accuracy In 
analyzing the students` results. And effectiveness I evaluating their 
performance in the local mathematics tests.Both those established by the 
research within the limits of the current experience or with many teachers who 
use it in various schools in the kingdom whether government or civil ,which 
has become clear cto him through their strong praise for the excellence of the 
program and its effectiveness. The experiment concluded by recommending 
the use of the program not only in mathematics but also in all subjects 
because it is easy abd simple to use and its effectiveness in the results and 

outputs. 
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 والخلفية النظرية مقدمة ال
القياس والتقويم حجر األساس الذي ترتكز عليه عملية التطوير والتجديد، وهو بمثابة  يعد  

جهاز للكشف عن مواطن الضعف والقوة في عملية التعلم والتعليم، وإدخال التحسينات عليها، 
ً من عناصر العملي ة التربوي ة  وتطويرها، وتجديدها، فعملية القياس والتقويم تعد  عنصراً مهما

فهي دائمة ما دامت العملية التربوية مستمرة، وهي شاملة،  باستمراريتها،التعليمي ة، وتتمي ز 
، من جوانب معرفي ة، وحركي ة، وانفعالي ة، وبالتالي فهي  حيث تراعي الجوانب المختلفة للنمو 

 شخصي ة المتعل م.بهذا تحدث توازن في تنمية 
ويزداد االهتمام بالتقويم في العملية التعليمية التعلمية، لما لها من أهمية في نجاح وتحقيق 
أهدافها، فالنظام التعليمي الذي يتبنى استراتيجيات تقويمية واضحة ومحددة قادر على معرفة 

ما يصدره من قرارات كما أنه قادر على تحسين العملية التعليمية من خالل  وضعفه،نقاط قوته 
 صائبة مبنية على أسس علمية صحيحة.

وبشكل عام فإننا نحتاج عمليتي القياس والتقويم من أجل تحسين وتطوير خدمات أو أداء أي 
وهناك العديد من التعريفات التي تناولت القياس والتقويم يمكن توضيح كل منهما من  برنامج،

 يلي:خالل سردنا للمفهومين كما 

 Measurementالتربوي   القياس 
 يتطلب:يعرف بأنه تحديد كمي للظاهرة أو السمة أو الصفة المراد قياسها، وهذا 

 .()التحصيلوحدة سمة يمكن قياسها  .1
 .وجود وحدة للقياس )الدرجة( .2
 .الصحيحة( )اإلجابةوجود سمة للقياس  .3

وقوانين  Rulesفالقياس هو عملية التعبير الكمي عن الخصائص واألحداث بناًء على قواعد 
محددة، وبصورةٍ أكثر تفصيالً تعيين فئٍة من األرقام أو الرموز )أو العالمات( مناظرةً لفئٍة من 

 (.2009 قطيط، )أبوالخصائص أو األحداث 
ً فالقياس يشر إلى معرفة درجة تعلم الطالب رقمياً، إذ يمكن قياس مستوى التحصيل  تربويا

 وحدة قياس. تعد  ها في هذا االختبار عن طريق اختبار والدرجة التي يحقق

 Evaluationالتقويم التربوي   
لم يعد التقويم التربوي مجرد امتحان يجتازهُ الطالب لتحديد مستوياتهم في المواد الدراسية، 
بل أصبح مفهوماً واسعاً يتضمن إصدار حكم على المتعلم مع األخذ بعين االعتبار قابليتهُ للمادة 

وغير ذلك من  والعمليةومهاراته الفكرية  تعلمه،ليات العقلية التي مارسها أثناء الدراسية، والعم
 (.2018العوامل التي تؤثر في مستوى الطالب وتحصيله العلمي )السعدوى، 

التقويم التربوي هو عملية منهجي ة منظ مة يتُم من خالِلها جمُع البيانات، وتحليلها لتحديد مدى 
وات خاذ القرارات بشأن هذه األهداف، وذلك لتحسينها، ومعالجة جوانب  تحقق األهداف التربوي ة،

القصور فيها من أجل توفير بيئة تربوية سليمة للطالب واألسرة والمدرسة، فالتقويم يشكل األداة 
  (.2009التي تتحك م في توجيه عملية التدريس )أبو قطيط ، 

مدى تحقيق الوسيلة التعليمية  هناك من يُعرف التقويم بأنه إصدار حكم موضوعي على
لألهداف المنشودة منها ومدى تحقيقها لألغراض الموضوعة لها، والعمل على كشف نواحي 
القصور فيها واقتراح الوسائل لتالفي هذا القصور في المستقبل.  وعلى رغم اختالف التعريفات 

ً اتفقت على أن األهداف والنتائج هما العام الن األساسيان في بحوث للتقويم إال أنها جميعا
 ودراسات التقويم.

 تشير إلىهذا ويمكننا القول بأن التقويم يشمل القياس وليس العكس، فالقياس هو عملية 
معايير محددة أما كمية أو نوعية، وال تصل إلى درجة إصدار أحكام، أما التقويم فيساعد في 

 (.2009 قطيط، )أبوصناعة القرار 

 :Evaluationوالتقويم  Measurementالعالقة بين القياس 
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يتمثل الفرق بين القياس والتقويم في أن القياس يقتصر على األحكام التحليلية للظواهر 
(Analytical) واالختبارات.تعتمد على استخدام المقاييس  والتي 

ى أما التقويم فهو يمتد إلى األحكام الكلية للظواهر وعملية التقويم تهدف إلى إصدار أحكام عل
أو معايير  (Criteria)وتتضمن عملية التقويم استخدام محكات  األشخاص،قيم األشياء أو 

(Norms) .وذلك لتقدير كفاية األشياء أو فعاليتها 
 والتقويم:القياس والتقييم 

التي يمتلكها الفرد وال يرقى بذلك إلى  السمةيعرف القياس باعتباره وصف كمي لمقدار 
والتقويم باعتباره عملية اصدار للحكم أو وصف للدرجة أو  سمة،الإصدار أحكام حول تلك 

والذي يشير  Assessmentبنا هنا التطرق لمصطلح آخر هو التقييم  وحريمستوى األداء. 
التقييم في مجال قياس  ويشيع استخدامإلى "عملية تشخيصية" أو إعطاء وصف نوعي للبيانات، 

وهناك من يعرفه بأنه عبارة  اإلنتاج،األداء أو  وصف وفيالميادين اإلكلينيكية  وفيالشخصية 
 (2004عن نشاط إداري يقيس بدقة مدى تحقيق األهداف والغايات المطلوبة )النبهان، 

ولهذا فالتقييم هو عملية إعطاء الوصف الكمي "بيانات" الذي حصلنا عليه خالل عملية 
عملية التقييم تتوسط عمليتي القياس  القياس قيمة فيصبح وصفاً نوعياً "معلومات" ولهذا نجد أن

 (.2009 قطيط، )أبووالتقويم 
ً فالتقييم هو عملية وصف وتشخيص لمستوى الطالب أو الطالب في مهارة أو عدة  تربويا

 مهارات محددة بناًء على درجاتهم التي تم الحصول عليها خالل عملية القياس.
 مثال:

مستوى تحصيلهم في المهارات األساسية  معلم رياضيات وضع اختبار خاص لطالبه لقياس
األربع للحساب )جمع ، طرح ، ضرب ، قسمة ( ، يجب على المعلم في البداية أن يضع معيار 
أو محك يقيم طالبه بناًء عليه عقب تصحيح االختبار والحصول على النتائج وليكن هذا المعيار 

وهو ما يعني أن الطالب الذي  %85بة مجتاًزا في المهارة إذا حقق نس يعد  أو المحك أن الطالب 
في مهارة الضرب مثالً وهذا قياس أو وصف كمي "بيانات" لم يحقق نسبة  %75حقق نسبة 

هنا تقييم لمستوى تحصيل الطالب في هذه المهارة وتشخيص حددنا  يعد  االجتياز المطلوبة وهذا 
إلى عملية تقويم قد  من خالله وجود ضعف لدى هذا الطالب )إصدار حكم( يحتاج على إثره

  تتمثل في حصة تقوية أو زيادة أوراق العمل المنزلية )تحديد اإلجراءات الواجب اتخاذها(.
 يلي:فإن كل من القياس والتقييم والتقويم تتم كما  بمعنى،

 استخدام أداة قياس للحصول على نتائج أو وصف كمي للصفة. القياس: .1
 عي للبيانات أو السلوك.عملية تشخيصية إلعطاء وصف نو التقييم: .2
إصدار الحكم من واقع النتائج المتحصل عليها من خالل  التقويم: .3

ويترتب على اصدار األحكام تحديد نوع  كمعيار،المقارنة مع قيمة قياسية افتراضية 
 اإلجراءات التي يمكن اتخاذها.

 الختبارات
ظهرت أنواع جديدة من  يعد االختبار من أكثر أدوات التقويم انتشاراً في العالم، وقد

االختبارات لم تكن معروفة من قبل كما هو الحال في االختبارات الموضوعية التي تتميز بكفاءة 
أنواعها وشيوع استخدامها في كافة المراحل التعليمية، باإلضافة إلى تنوعها بشكل يجعلها تغطي 

ية والمهارية واالنفعالية على مجاالت التقويم التربوي الخاص بتعلم الطلبة في المجاالت المعرف
 كاآلتي: رئيسة،ويمكن تصنيف االختبارات إلى ثالثة أقسام  السواء،

 اختبارات التحصيل المعرفي. -1
 اختبارات األداء المهاري. -2
 المقاييس النفسية. -3
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 الختبار:أغراض 
 اآلتي:يعد االختبار للعديد من األغراض نذكر منها 

 قياس مستوى التحصيل الدراسي. -1
 ص نواحي القوة والضعف.تشخي -2
 تصنيف الطالب في مجموعات. -3
 التعرف إلى الفروق الفردية. -4
 تنشيط الدافعية للتعلم. -5
 النقل من صف آلخر. -6
 القبول والتنبؤ باألداء في المستقبل. -7
 البحوث والتحليل اإلحصائي. -8
 التخطيط والتوجيه واإلرشاد. -9
 تطوير وتحسين نوعية التعلم والتعليم. -10

 عملية التقويم توظيف الحاسوب في
 Computerزاد االهتمام باستخدام الحاسوب في عملية التقويم التربوي وإدارة االختبارات 

Managed Testing  التربوي،لما يمتاز به من خصائص يمكن توظيفها في عملية التقويم 
  اآلتي:وفي مجاالت عديدة نذكر منها 

 بناء االختبارات وتطويرها. -1
 رتها.تقديم االختبارات وإدا -2
 تصحيح االختبارات ورصد النتائج وإعالنها. -3
 تحليل النتائج. -4
 تشخيص ومعالجة نقاط الضعف. -5

في هذا البحث التجريبي يهمنا ما يتعلق بتحليل النتائج وتشخيص ومعالجة نقاط الضعف لدى 
الطالب من واقع تحليل مستوى تحصيلهم في اختبارات الرياضيات باستخدام برنامج حاسوبي 

 مم من قبل الباحث لهذا الغرض.معد ومص

 البيانات:الحاسوب وتحليل 
وتستند  موضوعية،تحتاج عملية التحليل من المعلم الكثير من الجهد والخبرة لتكون نتائجه 

إلى المنطق في عملية التخطيط، والتجميع والتحليل ويحتاج ذلك من المعلم أن يتبع طرقاُ علمية 
 هي:عملية التحليل من خطوات  وتتألف التحليل،موثوقة في عملية 

 التخطيط لتحليل البيانات. -
 تجميع البيانات. -
 تحليل البيانات. -

 اآلتي:العديد من البرمجيات التي تساعد في عملية تحليل البيانات نذكر منها  وتوجدهذا 
 Microsoft Excelالجداول االلكترونية في برنامج  -

 SPSSبرنامج  -

 Minitabبرنامج  -

 Microsoft Excelللكترونية برنامج الجداول ا
ً لتوفره في معظم  Microsoft Excelيعد برنامج  أحد أكثر برامج اإللكترونية استخداما

 ومرونةمع استخدامه ادخال البيانات وتعديلها لما يتمتع به من يسر  كما يسهل الحواسيب،

الباحث باستخدام برنامج التحليل الذي أقيمت عليه هذه التجربة البحثية مصمم ومعد من قبل 
 .Microsoft Excelبرنامج 
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 برنامج واصف لتحليل الدرجات 
 التقنيةيعيش المعلم أيامنا هذه في ثورةٍ من المتغيرات التي تتطلب منه القدرة على توظيف 

وفي هذا  التقويم،سواء أكان ذلك في استراتيجيات التدريس أم  الصفية،بفاعلية في المعرفة 
مطالب بشكل دوري بتحليل نتائج االختبارات التي يقيمها لطالبه وإيجاد  لمعلمالتقويم( فاالجانب )
وتحديد الوسط الحسابي  اختباره،ومعامالت الصعوبة والتميز لفقرات  درجاتهم،معدالت 

واالنحراف المعياري لدرجات طلبة الصفوف المختلفة التي يقوم بتدريسها ومقارنة درجاتهم معاً 
لمرجع(. هذا باإلضافة إلى إعداد التقارير الدورية عن مستوى تقدم الطالب المعياري ا )التقويم

من حيث التحصيل العلمي بناًء على ما يقوم به من خطط تحسين وبرامج عالجية. وهي الخطط 
التي بناها المعلم في األصل استناداً إلى نتائج تحليل االختبارات التي يقيمها لطالبه بصورة 

 دورية.
طلق كانت الحاجة لبرنامج حاسوبي سهل وعملي بنفس الوقت يمكن ألي معلم من هذا المن

من خالله القيام بعملية التحليل اإلحصائي لنتائج الطالب في االختبارات التي يقيمها، والمساعدة 
ً بكل يسر وسهولة دون  في عملية التقويم التربوي وبناء الخطط العالجية للمتأخرين دراسيا

دقيقة في التحليل اإلحصائي، ومن هنا كان برنامج واصف والذي يقوم بكل ذلك الحاجة للخبرة ال
بدقة عالية والمطلوب من المعلم فقط إدخال بعض البيانات األساسية إضافة إلى أسماء الطالب 

 ودرجاتهم.
لقد حرص الباحث على المشاركة بتقديم البرنامج ضمن إطار تجربة تربوية مقدمة للمؤتمر 

تعليم الرياضيات في المملكة العربية السعودية في ضوء  )مستقبليم وتعلم الرياضيات السادس لتعل

وسعياً منه  له،ثقةً منه في أهميته بالنسبة للمعلمين وحاجتهم  الدولية(التجاهات الحديثة والتنافسية 
يسهل استخدامه من قبل جميع  التربوي،لطرح منتج برمجي عربي في مجال القياس والتقويم 

المملكة والخليج  لمعلمين والمعلمات وكذلك المشرفين التربويين والمشرفات في مدارسا
 والوطن العربي.

 واصف:مكونات برنامج 
مثل أي برنامج حاسوبي خدمي فإن برنامج واصف يتكون من مجموعة من الواجهات 

تخدم سهولة العمل للمس الرئيسية والفرعية والتي يمكن التنقل فيما بينها عبر روابط تشعبية تتيح
، هذا وتتشارك هذه المكونات فيما بينها في دورة أو مراحل عمل تبدأ بمجموعة عليه بيسر

العمليات( البيانات األساسية )المدخالت( والتي يجرى عليها مجموعة من الحسابات اإلحصائية )
 ك:ذلعلى مجموعة من النتائج والتقارير )المخرجات(، والشكل التالي يوضح  للحصول

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 مراحل عمل برنامج واصف (:١شكل )
 

 

 

 عمليات

 لبرنامجا 

 
 مدخالت 

 بيانات المعلم 
 بيانات المدرسة

 بيانات المرحلة والفصول
 أسماء الطالب

 فصول أو تصنيفات الطالب
 أسماء المواد أو الختبارات

 درجات الطالب
 أسماء فقرات الختبار

 

 

 مخرجات
 تحليل إحصائي عام

 تحليل حسب التصنيف
 مخططات بيانية

 سجل متابعة مستوى طالب
 قان المهاراتكشف إت

 تقرير احتياج طالب
 تقرير البرنامج العالجي

 كشف المتفوقين
ا   كشف المتأخرين دراسيا
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 ة لبرنامج واصفالواجهة الرئيس (:2)شكل 

 واصف:أقسام التحليل في برنامج 
 هي:ينقسم برنامج واصف إلى ثالثة أقسام رئيسية للتحليل 

 التحليل العام لدرجات االختبارات. -1
 التحليل حسب تصنيف الطالب ضمن فئات أو مجموعات. -2
 حسب فقرات أو مهارات االختبار. التحليل -3

 واصف:خطوات استعمال برنامج 
يقتصر عمل المستخدم لبرنامج واصف على إدخال البيانات الالزمة للحصول على تقارير 

 وفيمااحترافية مميزة، حيث أن صحة النتائج الظاهرة في التقارير مبنية على صحة المدخالت، 
 واصف:استعمال برنامج يلي نستعرض باختصار أهم خطوات ومراحل 

 األساسية:مجموعة اإلدخالت  -أولا 
 التالي:وتتضح من خالل الشكل  األساسية:البيانات  -1
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 التالي:وتتضح من خالل الشكل  واالختبارات:بيانات المواد  -2

 
 أسماء الطالب وتصنيفاتهم -3
 أسماء الفقرات والمهارات لالختبار المراد تحليله. -4
 ار المراد تحليله.درجات الطالب في االختب -5

ا   ة:الرئيسعمليات التحليل اإلحصائي  -ثانيا
يقوم برنامج واصف بناًء على المدخالت المطلوبة بإجراء كافة الحسابات والقياسات 
الرياضية الالزمة لعرض نتائج التحليل اإلحصائي للمستخدم والتي يحتاجها لقراءة البيانات 

ارنة فيما بين مستويات الطالب سواًء على مستوى )نتائج الطالب( ووصفها وتفسيرها والمق
الصف أو التصنيف أو على مستوى أنواع االختبار وكذلك بين مستوى الطالب أنفسهم بصورة 

 عامة أو على مستوى مهارة محددة، مثال ذلك:
 حساب مقاييس النزعة المركزية. -1
 حساب مقاييس التشتت. -2
 حساب نسبة التحصيل. -3
 حساب أكبر وأقل درجة. -4
 سب الطالب الناجحين والمتأخرين دراسياً.ن -5
 نسب الحضور والغياب لكل اختبار. -6
 حساب نسبة الطالب بالنسبة لقائمة التقديرات. -7
 ترتيب الطالب المتفوقين. -8
 فرز الطالب المتأخرين دراسياً. -9
 ترتيب الطالب حسب مستوى اإلتقان. -10
 حساب معدالت السهولة والصعوبة لكل اختبار. -11
 ي لم تحقق نسب اإلتقان المطلوبة.حصر المهارات الت -12
 حصر الطالب غير المتقنين لمهارات معينة. -13
 إعداد مخططات بيانية لكافة القياسات المحسوبة. -14

ً في التقارير المطبوعة   وغير ذلك كثير مما يقدمه البرنامج من خدمات ونتائج تتضح جليا
 التي يصدرها بصورة تلقائية للمدخالت المحددة.

ا   التقارير:ة مجموع -ثالثا
جميع تقارير البرنامج يمكن مطالعتها وقراءتها بسهولة عقب إتمام عمليات اإلدخال إضافةً 
إلى طباعتها بكل يسر وسهولة، حيث أن البرنامج يقوم بجميع العمليات الحسابية واإلحصائية 

إحصائية وهو ما يعني عدم وجود أي عمليات حسابية أو  جداً،بصورة تلقائية وبموثوقية عالية 
إجرائية يجب للمستخدم أن يقوم بها. وقد تم تقييد الكتابة والتعديل في جميع خاليا البرنامج 
المهمة والمرتبطة بعمليات الحساب والقياس األساسية من قبل المبرمج برمز كود خاص بحيث 

 ال يمكن للمستخدم التعديل فيها بما يتسبب في وقوع أخطاء في النتائج.
أن شرح مراحل وخطوات استعمال برنامج واصف في عملية التحليل  مما ال شك فيه

وعرض نماذج لكافة التقارير التي يصدرها هو أمر يطول عرضه خاصة وأنه مقترن بإرفاق 
لهذا  الموسع،صورة لكل خطوة، األمر الذي ال يمكن في حدود شروط إعداد هذا الملخص 

في مدونة خاصة بالبرنامج يمكن االطالع  الغرض فقد أعد الباحث دليل تعريفي كامل منشور
 .خطوات استعمال برنامج واصف التالي:عليه عبر الرابط 

http://ghamdanalbadani.blogspot.com/2018/09/blog-post.html
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 التجربة:مشكلة 
 العالمية،من أقوى مشكالت التعليم  تعد مشكلة ضعف التحصيل الدراسي بوجهها العام

والتي ال يكاد أي مجتمع أن يخلو منها، وقد قال العالم )فيزرستون(  الرياضيات،وخاصة في 
)إنه  عميقة:وهو أحد العلماء الذين كان لهم السبق في دراسة هذه المشكلة بعد عدة دراسات 

 الدراسي(. يوجد من بين كل مئة طالب عشرون طالب لديهم ضعف في التحصيل
وحتى نقف على صحة مثل هذه النتيجة ال بد لنا من التأكد من واقعيتها من خالل قياس 
مستوى التحصيل العلمي لدى الطالب في االختبارات المحلية بصورة دورية وذلك من خالل 
عملية تحليل الدرجات واستخالص النتائج التي تعين المعلم على بناء خطط تحسين موجهة 

ً ومع وجود مشكلة واضحة لدى المعلمين في صعوبة تحليل خاصة للطال ب المتأخرين دراسيا
درجات الطالب وقياس مستويات تحصيلهم عقب كل اختبار يتم إجراؤه نظراً النعدام خبرة 

. فقد كان من spssالغالبية منهم في استخدام برامج التحليل اإلحصائي المتخصصة كبرنامج 
 ذلك.م برنامج حاسوبي يساعد في الضروري بمكان إعداد وتصمي

يستخدم الباحث برنامج واصف في تحليل نتائج اختبارات الرياضيات التي يقيمها لطالبه 
 والمتوسطة،سنوات عمل فيها ومازال معلماً للرياضيات بين المرحلتين االبتدائية  7على مدى 

ن المستوى لطالبه بشكل والذي من خالله يقوم ببناء خطط زمنية للبرامج العالجية وخطط تحسي
 ميسر تسهل معه عملية التنفيذ واإلشراف والمتابعة.

 التالي:ومنه وبناًء على ما سبق فقد سعى الباحث من خالل هذه التجربة لإلجابة على السؤال 
ما مدى فاعلية استخدام برنامج واصف في تسهيل عمليات التحليل لدرجات الطالب في اختبارات 

 .الرياضيات المحلية

 
 التجربة:حدود 

 اقتصرت هذه الدراسة على مدرسة التعلم الذكي األهلية بالرياض المكانية:الحدود  -

اقتصرت التجربة على طلبة الصف السادس االبتدائي في البالغ  البشرية:الحدود  -
 أدناه:طالب موزعين حسب الجدول  32عددهم 

 الفصل
عدد 
 الطالب

 17 سادس أ

سادس 
 ب

15 

اقتصر تطبيق التجربة على تحليل مستوى تحصيل  :والزمانيةعية الحدود الموضو -
 هـ.1440الطالب في مادة الرياضيات لعدد اختبارين خالل العام الدراسي 

 التجربة:أهمية 
تستمد التجربة أهميتها من أهمية التقويم من أجل التعلم ، حيث أنه من الضروري بمكان 

ضرورة أن يتجاوز التقويم قضية الحصول على درجات استخدام التقويم من أجل التعلم ، بمعنى 
وتحديد مستوى وعقد مقارنات بين مستويات الطالب إلى توفير وصف غني وواضح عن 
مستوى التحصيل الدراسي للطالب لجميع األطراف ذات العالقة والتي يهمها تحسن مستوى 

وبمعنى آخر إذا كان التقويم الطالب وتحقيقه أفضل الدرجات وهم المعلم ، الطالب ، ولي األمر 
يستخدم لدعم تحسن تعلم الطالب ، فنتائجه يجب أن تستخدم إلرشاد الطالب إلى كيف يعمل 
بطريقة أفضل في المرة القادمة وهو ما يتطلب نتائج قابلة للرصد ، تنتج بيانات كافية ومفهومة 

فة إلى ذلك ، إذا كان التقويم لتوجيه أداء المتعلم ، فالدرجات بمفردها لن تكون كافية ، باإلضا
يستخدم لدعم تعلم الطالب ، فيجب أن يتحول من أحداث منعزلة إلى فعاليات تحدث في مواقف 
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تفاعلية مستمرة بحيث يكشف عن أنماط تعلم الطالب وما يواجهه من صعوبات ، بهذه الطريقة 
للطالب وإنما إلى أي  سوف يكون الطالب والمعلم قادرين ليس فقط على معرفة المستوى الحالي

 مدى تحسنت كفايته مما يعد داعماً قوياً لزيادة الدافعية بالنفس.
إن عملية تحليل الدرجات لالختبارات المقامة من قبل المعلم لطالبه بصورة دورية وما ينتج 
عنها من قياس وتقييم وتقويم هي عملية مهمة جداً في سبيل متابعة المستوى سواء بصورة عامة 

ب أو لطالب واحد والوقوف على مواطن الضعف ومعالجتها في سبيل تحسين مستوى للطال
 التحصيل نحو األفضل.

 اآلتي:من هذا المنطلق يمكننا أن نلخص أهمية التجربة الحالية في 
حاجة المعلمين لبرنامج تحليل إحصائي لدرجات االختبارات يتميز  -1

مباشرة دون الحاجة للخبرة بسهولة االستخدام بحيث يمكن العمل عليه بصورة 
المسبقة أو لدورات تعريفية مكلفة وهو ما يتميز به برنامج واصف الذي قامت عليه 

 التجربة.
سهولة عملية التقويم وبناء البرامج العالجية وخطط تحسين مستوى  -2

 التحصيل لدى الطالب من خالل العديد من التقارير التي يصدرها برنامج واصف. 

 التجربة:أهداف 
معرفة مدى فاعلية برنامج واصف في تسهيل عملية القياس والتقويم التربوي  -1

 لدرجات الطالب في اختبارات الرياضيات المحلية.
 من أجل التعلم. التقنيةتوظيف تعزيز مبدأ  -2
 تسهيل إجراء تحليل درجات الطالب في االختبارات المحلية. -3
حسين المستوى للطالب المتأخرين ت وخططتسهيل وضع البرامج العالجية  -4

 دراسياً.

 التعريف اإلجرائي للمصطلحات:
التي تحدد بواسطتها كمية ما يوجد في الشيء من الخاصية  القياس: العملية -1

 المقاسة.
وتشخيص لمستوى الطالب أو الطالب في مهارة أو عدة  وصف التقييم: -2

 خالل عملية القياس.مهارات محددة بناًء على درجاتهم التي تم الحصول عليها 
عملية إصدار األحكام والوصول إلى قرارات وتحديد مدى تحقق  التقويم: -3

 األهداف.
لغرض تحليل  Microsoft Excelمعد ومصمم باستعمال  برنامج واصف: -4

 مصمم من قبل الباحث. المحلية،درجات الطالب في االختبارات 

 للتجربة:الخطوات اإلجرائية 
 مهارات محددة. 10ب أفراد العينة في إجراء اختبار قبلي للطال -1
 تهيئة البرنامج بإدخال مجموعة البيانات األساسية. -2
استعراض نتائج تحليل درجات الطالب التي حصلوا عليها في االختبار القبلي  -3

 سواًء بصورة عامة أو على مستوى المهارات، يتم ذلك بصورة آلية من قبل البرنامج.
ا ووضع المالحظات وتحديد الصعوبات قراءة نتائج التحليل وتفسيره -4

 والمعوقات.
بناء البرنامج العالجي وخطة تحسين المستوى مع نوع التقويم وأساليب  -5

المعالجة، ويفضل ذلك بالتشارك مع مشرف المادة الداخلي أو المشرف التعليمي إضافة 
 للمرشد الطالبي.
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يكونوا شركاء في طباعة التقارير الخاصة بالطالب وأولياء األمور وتوزيعها ل -6
 عملية المعالجة.

إقامة البرنامج العالجي المصمم وفق الخطة الموضوعة مع التقويم الدوري لكل  -7
 مهارة.
إجراء اختبار بعدي للطالب في نفس المهارات المستهدفة في االختبار القبلي  -8

 وتحليل نتائجه.
 قراءة نتائج التحليل وتفسيرها ووضع المالحظات والنتائج. -9
نسبة التحصيل للطالب في االختبارين القبلي والبعدي وكذلك بالنسبة  مقارنة  -10

 للمهارات.

 التجربة:نتائج 
ومن خالل آراء المعلمين والمعلمات من مستخدمي البرنامج في  الحالية،مع تطبيق التجربة 

 حدود الفترة الزمنية للتجربة خلص الباحث إلى ما يلي:
ارات المحلية باستخدام برنامج سهولة تحليل درجات الطالب في االختب -1

 واصف.
 الدقة في الحسابات والمقاييس اإلحصائية التي يقدمها البرنامج. -2
 التنسيق االحترافي للتقارير التي يصدرها البرنامج. -3
سهولة تقييم مستوى التحصيل العلمي للطالب على مستوى الصف أو الفصل  -4

 أو على مستوى الطالب نفسه.
ب بناًء على النتائج التي يقدمها البرنامج وتدوين سهولة تقييم مستوى الطال -5

 المالحظات من قبل المعلم سواء على مستوى الصف أو الطالب.
القدرة على تحديد أدوات التقويم المناسبة لمعالجة نواحي الضعف لدى الطالب   -6

والتي من شأنها أن تساعد في تحسين مستوى التحصيل بصورة أفضل فيما لو وضعت 
 نظمة.ضمن خطة م

 سهولة بناء البرامج العالجية وخطط تحسين المستوى على المدى القصير. -7
إمكانية متابعة مستوى التحصيل العلمي للطالب على مدى الفصل الدراسي  -8

الواحد أو العام الدراسي كامالً ومعرفة مدى التقدم أو عدم االستقرار في المستوى وأسباب 
 ذلك وطرق المعالجة.

ً في حدود الكفاية المطلوبة وضوح المستوى العل -9 مي للطالب وولي أمره دوريا
 لكل مهارة بحيث يكونوا شركاء في عملية المعالجة وتحسين المستوى.

يوجد تحسن ملحوظ في مستوى تحصيل الطالب أفراد العينة بزيادة مقدارها   -10
عمال مع تطبيق البرنامج العالجي المعد بناًء على نتائج تحليل درجات الطالب باست 16%

 برنامج واصف.

 توصيات التجربة:
 باآلتي:إن الباحث وهو يقف على هذه النتائج يوصي 

ضرورة اهتمام المعلمين بتحليل نتائج الطالب في االختبارات المحلية  -1
ليس في الرياضيات فقط بل في مختلف المواد لما لذلك من فائدة في متابعة مستوى 

 وأسبابه. التحصيل لديهم والوقوف على مواطن الضعف
استعمال برنامج واصف في تحليل الدرجات لما يتميز به من سهولة  -2

 في االستخدام وفاعلية في التحليل اإلحصائي وإعداد التقارير.
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 تطويرية:مقترحات وأفكار 
يعزم الباحث حالياً على تطوير البرنامج بحيث يقوم بعملية دراسة عالقات االرتباط الخطي 

 ك:ذلبين متغيرين، مثال 
 دراسة مدى ارتباط درجات الطالب في اختبارين مختلفين في مادة الرياضيات. -1
 دراسة امكانية توقع درجة طالب في بناًء على درجته في اختبار آخر. -2
دراسة مدى االرتباط بين تحصيل الطالب في الرياضيات ودرجة مشاركته في  -3

 الطالبية.األنشطة 
ر الحصص الدراسية على مستوى دراسة أثر الغياب اليومي للطالب عن حضو -4

 تحصيله العلمي في الرياضيات.

  واصف:نشر برنامج 
خالل السنة الحالية تم إتاحة استعمال برنامج واصف من قبل الباحث )المبرمج( للمعلمين 
والمعلمات في مختلف مدارس المملكة، وقد القا البرنامج رواجاً واهتماماً ملحوظاً من قبل العديد 

في مجال التربية والتعليم واتفق الجميع على فاعليته في عمليات القياس والتحليل  من المهتمين
 والتقويم لالختبارات التي يقيمونها لطالبهم.

 المراجع
الطبعة األولى. األردن: دار  الصفي،(. حوسبة التقويم 2009أبو قطيط، غسان يوسف )
 الثقافة للنشر والتوزيع.

اإلمارات  الثانية،الطبعة  التربية،ات القياس والتقويم في (. أساسي1998فريد ) زينة،أبو 
 العربية المتحدة، العين: مكتبة األفالج.

األولى. الرياض مكتب  التعليم، الطبعة(. التقويم من أجل 2018السعدوى، عبدهللا بن صالح )
 التربية العربي لدول الخليج.

 م.2005الطبعة األولى  –ول الجضعي،خالد بن سعيد. تقنيات صنع القرار، الجزء األ
(. أساسيات القياس والتقويم في العلوم السلوكية. الطبعة األولى، 2004النبهان، موسى.)

 دار الشروق للنشر والتوزيع. عمان:
األولى، عمان، دار الفكر  الطبعة التعليم،(. استخدام الحاسوب في 2002)ابراهيم، الفار، 

 للطباعة والنشر والتوزيع.
 دار الفكر. عمان، األولى،التربوي المؤسسي، الطبعة  (. التقويم2003ح. )عالم، صال
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 في تدريس الرياضيات( STEMتوظيف المنحى التكاملي )لتصّور مقترح 
 حمد بن مهدي الحارثيم .أ

 دير التعليم بمنطقة مكة المكرمةم
 :رقة العملوهدفت  

 
استشراف مستقبل تعليم الرياضيات وتعلمها من خالل وضع تصور مقترح لتوظيف إلى 

( في تدريس الرياضيات لطالب التعليم العام في المملكة العربية STEMالمنحنى التكاملي )

 ة، حيث اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خالل تحليل األدبياتالسعودي

 .ق ومن ثم وضع التصور المقترح، واستعرضت الورقة عدد من التوصياتوالوثائ

 

 

 في تحسين وتطوير مناهج الرياضياتجامعة األعمال والتكنولوجيا تجربة 
 صالح بن محمود أبو نارد. 

 جامعة األعمال والتكنولوجيا بجدة

 :رقة العملوهدفت  

باتجاهات التعليم الجامعي لمادة الرياضيات من حيث التطبيق والممارسة بكلية إلى التعريف 

صعوبات التي إدارة األعمال بجامعة األعمال والتكنولوجيا بجده. واستعراض أبرز التحديات وال

توصيات لتعزيز التعليم الجامعي لمادة طرح عدد من الوكذلك واجهة تطبيق المشروع، 

   الرياضيات. 

 

 

 التقنية في تدريس الرياضياتتوظيف 
 عباس بن حسن غندورةد. 

 جامعة أم القرى

 :رقة العملوهدفت  

ة اإللكتروني عدد من المواقعستعراض اتوظيف التقنية في تدريس الرياضيات وذلك بإلى 

ة بتدريس الرياضيات، وتطبيق عملي على المحتوى الرياضي والبرمجيات التفاعلية الخاص

لجميع المراحل االبتدائية والمتوسطة  العربية السعودية لمملكةاالخاص بمناهج الرياضيات في 

  . والثانوية
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ا الرياضيات وفمستوى طالب الممكلة العربية السعودية في تحليل  قا
 لالختبارات الدولية

 د. فهد بن غرم هللا الزهراني
 مساعد مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة

 :رقة العملوهدفت 
 

في االختبارات  إلى تحليل نتائج مستوى أداء طالب المملكة العربية السعودية في الرياضيات

داء المرتفع ي متوسط ومقارنتها بالدول ذات األ( للصفين الرابع والثانTIMSS) الدولية

م، بهدف 2015م وحتى 2003في الدورات التي شاركت فيها المملكة من عام والمنخفض 

 االستفادة من هذه النتائج للخروج بتوصيات لتحسين األداء.

 

 

 المعايير الوطنية لمناهج الرياضيات
 عبدهللا المعثم    د. خالد بن 

 هيئة تقويم التعليم والتدريب
 :رقة العملوهدفت 

ر بناء معاييوالذي يهدف إلى برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم مشروع إلى التعريف ب

ما يجب أن يتعلمه الطالب، ويفهمه، ويستطيع أداءه في مجال دد وطنية لمناهج التعليم العام تح

إلى ترجمة أهداف رؤية المملكة  والسعي، التعلم المستهدف عبر المستويات والصفوف الدراسية

بناء معايير  وكذلك التعريف بمشروعومضامينها، ووضعها في سياق تربوي تطبيقي.  2030

إذ تعد هذه المعايير أول وثيقة معايير وطنية في مناهج وطنية في مناهج تعليم الرياضيات 

 .الرياضيات في تاريخ التعليم بالمملكة العربية السعودية

 

 

 والختبارات الدوليةالدرراسات 
 حيعبدالعزيز الراجد. خالد بن 

 هيئة تقويم التعليم والتدريب
 :رقة العملوهدفت 

ض نتائج المملكة العربية باالختبارات الدولية وأهمية المشاركة فيها، واستعراإلى التعريف 

السعودية في االختيارات الدولية وأسباب االخفاق وطرق تحسين أداء طالب المملكة في 

 .نماذج مختلفة من تلك االختبارات استعرضت الورقة. كما االختبارات الدولية
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 ملخصات 
األبحاث والدراسات 

 والتجارب
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من وجهة  الّرايضّيات لدى طالبات املرحلة الثانويّة يف الّدراسي ضعف التحصيل أسباب تصّور مقرتح لعالج
 نظر املعّلمات

 

  الشهريأ.خامسة سعد العّباد                د. خالد عبد هللا
 تعليم الشرقية                جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل              
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تحديد أسباب ضعف التحصيل الّدراسي في الّرياضيّات لدى طالبات المرحلة 
 ة من وجهة نظر المعلّمات وتصور مقترح لعالجهاالثانويّ 

 عبد هللا الشهريبن د. خالد  سعد العبّاد                بنت أ.خامسة 
  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل    تعليم الشرقية

 

 
 المستخلص

ياضي ات لدى طالبات   هدف البحث إلى تحديد أسباب ضعف التحصيل الدراسي في الر 
الثانوية من وجهة نظر المعل مات وتقديم تصور مقترح لعالجها، وات بع البحث المنهج المرحلة 

نة من ) ياضيات في 34الوصفي التحليلي باختيار عي نة قصدي ة مكو  ( معل مة من معل مات الر 
ل يختص   المرحلة الثانوية بمحافظة الخبر، وتم تصميم استبيان مقي د مقس م إلى قسمين: األو 

ات الديموغرافية ألفراد الدراسة والثاني عبارة عن خمسة محاور تتناول أسباب ضعف بالمعلوم
التحصيل الدراسي في الرياضيات لدى طالبات المرحلة الثانوية والتي تتعل ق بالطالبة، المعل مة، 

( بنًدا، تم  التحقق من صدقها 43قائدة المدرسة، المنهج، واألسرة، وتكونت االستبانة من )
من المحك مين، واستخدام معامل ألفا كرونباخ للتحقق من ثباتها والذي بلغت  6على  بعرضها
(، وأشارت نتائج البحث إلى أن  أهم أسباب ضعف التحصيل الدراسي تتعل ق 0,87قيمته )

ياضي ات لديها من مرحلة سابقة، وأن  أقل األسباب كانت  بالطالبة وتترك ز في ضعف أساسي ات الر 
يته، كما أوضحت النتائج عدم تتعل ق بالمن هج بسبب عدم مناسبة الخط ة الزمني ة للمنهج مع كم 

وجود فروق بين متوسطات الرتب الستجابات المعل مات لمحاور االستبانة تبعًا لمتغي ر المؤهل 
،  ومتغي ر عدد سنوات الخبرة حيث كانت قيمة 49العلمي حيث كانت قيمة اختبار مان ويتني = 

، وُوجدت عالقة ارتباطي ة 0,05، وكالهما غير دال إحصائيًا عند 92ويتني = اختبار مان 
طردي ة متوسطة بين درجة رغبة المعل مات في التدريس وبين متوسط استجاباتهن لتقدير أسباب 

،  كما 0.01وهي دال ة إحصائيًا عند  0,485( = 34ضعف التحصيل الدراسي حيث كانت ر)
عدد سنوات الخبرة له أثر في مستوى تطبيق الخطط العالجية، لوحظ أن  المؤهل الجامعي و

ون بتطبيق الخطط العالجي ة أكثر  حيث أن  المعل مات ذوات المؤهل التربوي واألقدم خبرة يهتم 
 من غيرهم من المعل مات األخريات. 

 ضعف التحصيل الدراسي، الخطة العالجية. الكلمات المفتاحية:
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Causes for Low Mathematics Achievements at High 
School from Teachers Perspectives and Suggested Solutions 

Khamisah Saad Alabbad- Education of Eastren 
Dr. Khaled abdullah Al-Shehri- Imam fisal bin Abdurahman University 

 

 
Abstract 
 The objective of this research is to identify the causes of low 
achievement in mathematics of secondary school students from the of the 
teachers sights and to present a suggested scenario for a treatment. The 
research followed the analytical descriptive method by selecting an objective 
sample consisting of (34) female mathematics teachers from the secondary 
schools in Khobar. A structured questionnaire divided into two parts was 
designed: The first part is concerned with the demographic information of the 
study members and the second one is consisting of five axes that address the 
causes of low achievement in mathematics of secondary school students 
which relate to the student, teacher, school leader, curriculum, and family. The 
questionnaire consisted of (43) items, its validity was verified by 6 experts’ 
people, and the use of Alpha Cronbach to verify its stability, which amounted 
to (0.87). The results showed that the most important causes are related to 
the students go to bad basis from last level, and the less causes related to 
curriculum go to unqualify between the quantum and the time plan of the 
curriculum. And showed that there is no difference between the means ranks 
of teachers answering belong to the Scientific qualification with 49 Mann-
Whitney value or works numbers years with 92 Mann Whitney value, and both 
are statistically insignificant at 0.05. There was a median correlation between 
the tendency of teachers desire to teaching and the mean of their answering 
of questionnaire where the Pearson Linear Correlation Coefficient is r (34) 
=0,485 and its statistically significant at 0.01, also found that the Scientific 
qualification and works numbers years effect in the level of using the therapy 
plan where teachers with educational scientific qualification and more expert 
in teaching are more using of plans therapy than other teachers. 
 

Key Words: Low Study Achievement, Therapy Plan. 
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 يف توضي ح مف  اهيم الرايضيات YouTubeواق ع توظي ف معلم ي الرايضيات ملوق ع اليوتيوب 
 

 أ.نسرين حممود الشون   
 تعليم ينبع   
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في توضيـح  YouTubeواقـع توظيـف معلمـي الرياضيات لموقـع اليوتيوب 
 مفــاهيم الرياضيات

   الشون محمود نسرين .أ
 تعليم ينبع  

 المستخلص
هدفت الدراسة لتعرف واقع توظيف معلمي الرياضيات لموقع اليوتيوب في توضيح مفاهيم 
الرياضيات، ولإلجابة عن سؤالي الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ، حيث 

ات، وسؤال ( فقر10قامت باستخدام االستبيان كأداة لجمع المعلومات وتكون االستبيان من )
مفتوح، وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات الرياضيات في المملكة العربية 

ً ومعلمة ، 145هـ(، وبلغت عينة الدارسة )1440-1439السعودية في العام الدراسي ) ( معلما
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أن توظيف معلمي الرياضات لموقع اليوتيوب في توضيح 

، وأن أكبر درجة في توظيف  ٪64.98م الرياضيات جاء بدرجة متوسطة، بنسبة تأييد مفاهي
موقع اليوتيوب في توضيح مفاهيم الرياضيات كانت في البحث عن فيديوهات اليوتيوب التي 

،أظهرت ٪83.17توضح مفاهيم الرياضيات المرتبطة بالمنهاج، بدرجة كبيرة وبنسبة تأييد 
توظيف موقع اليوتيوب في توضيح مفاهيم الرياضيات كانت في رفع الدارسة أن أقل درجة في 

فيديوهات على اليوتيوب من تصويري الخاص لتوضيح مفاهيم الرياضيات، بدرجة قليلة، 
، بينت الدارسة أن العقبات التي تواجه توظيف موقع اليوتيوب في ٪43.03وبنسبة تأييد 

لعربي على موقع اليوتيوب الخاص بمفاهيم توضيح مفاهيم الرياضيات ، قلة وضعف المحتوى ا
الرياضيات ،ضعف مهارات المعلمين والمعلمات في توظيف التقنية الحديثة ، قلة توفر أدوات 

 ووسائل العرض اإللكترونية في بعض المدارس.
 

The employment of YouTube mathematics teachers in 
explaining mathematical concepts 

Nisreen Mahmoud Shaher Al Shoun- Education of Yanbu 
Abstract: 
The study aimed to identify the reality of the employment of mathematics 
teachers to the site of YouTube in the clarification of the concepts of 
mathematics, and to answer the question of the study used the descriptive 
analytical method, where the questionnaire was used as a tool to collect 
information and the questionnaire of (10) paragraphs, And an open question. 
The study population is composed of all teachers and mathematics teachers 
in the Kingdom of Saudi Arabia in the academic year (1439-1440). The study 
sample reached (145) teachers and teachers, The study found that the 
employment of sports teachers for the site of YouTube to explain the concepts 
of mathematics came to a medium degree, with a support rate of 64.98٪, and 
that the largest degree in the employment of YouTube in the clarification of 
the concepts of mathematics was in the search for YouTube videos that 
illustrate the concepts of mathematics related curriculum, The study showed 
that the lowest degree in the use of YouTube in explaining the concepts of 
mathematics was in raising videos on YouTube from my own image to 
illustrate the concepts of mathematics, to a small extent, with 43.03٪ support, 
The study found that the obstacles facing the employment of YouTube in 
clarifying the concepts of mathematics, the weakness and weakness of the 
Arabic content on the YouTube site of the concepts of mathematics, the 
weakness of the skills of teachers in the use of modern technology, the lack of 
electronic tools and tools in some schools. 
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 )جتربة(ملتقى الرايضيات السرتجاع املعلومات
 

 عبدهللا اجلناحبنت ا أ.هي
 تعليم وادي الدواسر
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 ملتقى الرياضيات لسترجاع المعلومات
 جناحعبدهللا  آل بنت هياء   .أ

 تعليم وادي الدواسر
  المستخلص:

هدددفت التجربددة إلددى رفددع مسددتوى التحصدديل الدراسددي للطالبددات فددي مددادة الرياضدديات للمرحلددة 
 الطالبة.باإلضافة إلى ربط منهج الرياضيات بواقع حياة  وية،الثان
 اإلجرائدي. اُسدتخدم المدنهجوقدد  المدرسدة.( طالبة مدن طالبدات 230تكونت عينة الدراسة من )و

تعزيز ثقة الطالبات بأنفسهن وتحمل المسؤولية، وتعويد الطالبات  أهمها:وتوصلت إلى نتائج من 
يم وسددائل تعليميددة مددن إبددداع الطالبددات، واإلبددداع فددي كتابددة علددى التفكيددر طددرق إبداعيددة، وتصددم

 عبارات رياضية بطرق تساعد في تبسيط المادة وفهمها.
كما ينت النتائج إلى وجود تقارب بين وجهات نظر الطالبات في استعمال األلعداب التعليميدة فدي 

   (.0,84)وانحراف معياري  (35,8الحصة بمتوسط حسابي بلغ )
ودعدم العمدل  الدذاتي،علدى الدتعلم  أهمهدا: التشدجيعئج التجربة هناك توصيات مدن ومن خالل نتا

الجماعي بدين الطالبدات والمعلمدات، وإدخدال عدض الهوايدات فدي التعلديم والدتعلم، واسدتعمال 
 التعليم.التقنية الحديثة في 

 استرجاع. الرياضيات، ملتقى، المفتاحية:الكلمات 
 

 

Mathematics Forum for Information Recovery  
  Haya Abdullah Al janah- Education of Wadi Aldwaser 

Abstract:- 
This experiment aimed to raise the level of academic achievement of female students 

in mathematics for the secondary stage, in addition to link the curriculum to the life of 

the student.  

The sample of the experiment consisted of (230) students from the school. The 

procedural method was used.  

 It reached results.  The most important ones are:-  

     -Enhancing students' self-confidence and responsibility.   

     -Training students on thinking in creative ways.   

     -Designing educational means of students' creativity.  

     -The creativity in writing mathematical expressions in ways those help to simplify 

the material and understanding. 

The results showed that there was a convergence between the views of the students in 

the use of educational games in the class with an average score of   (35.8) and a 

standard deviation of (0.84).  

Through the results of the experiment, the following recommendations are the most 

important:-  

       -Encouraging self-learnin, Supporting teamwork and cooperation between 

students and teachers. Entering hobbies in teaching and learning. 

       -Using modern technology in education.                                     Keywords:-

Forum, Mathematics,   Recovery  
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   اإلجرائية التحدايت اليت تواجه معلمات الرايضيات ِبدينة جدة يف تنفيذ حبوثهن
 

  عمر الصبياينبنت أ.أسامية 
   تعليم جدة  
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 التحديات التي تواجه معلمات الرياضيات بمدينة جدة في تنفيذ البحوث

 اإلجرائية
 

 عمر الصبيانيبنت أ.سامية 
 

 تعليم جدة 
 
 

 المستخلص
تنفيذ هدف البحث الى التعرف على التحديات التي تواجه معلمات الرياضيات بمدينة جدة في 

بحوثهن اإلجرائية، والكشف عن الفروق بين وجهات نظر معلمات الرياضيات في تنفيذ بحوثهن 
– )أهليالقطاع من حيث كونه  -المؤهل–المرحلة  –االجرائية تعزى لمتغيرات )الخبرة 

. ولتتحقق أهداف البحث استخدمت الباحثة المنهج اإلجرائي(التدريب على البحث –حكومي( 
في، واشتمل مجتمع البحث على معلمات الرياضيات بمدينة جدة ، وكانت عينة المسحي الوص

 –( معلمة رياضيات من المراحل ) االبتدائي 263البحث عينة عشوائية طبقية قوامها ) 
من مجتمع البحث وهو معلمات  %12.4األهلي والحكومي( مما يمثل  –الثانوي  –المتوسط 

فقرة موزعة  25الباحثة االستبانة كأداة بحث، مكونة من الرياضيات بمدينة جدة، واستخدمت  
على خمس محاور )التحديات المادية ، التحديات المعلوماتية، التحديات اإلدارية، التحديات 
التقنية(، وأظهرت نتائج البحث أن التحديات التي تواجه معلمات الرياضيات بمدينة جدة في تنفيذ 

ابة )متوسطة(، حيث جاء المتوسط العام للمجموع الكلي بحوثهن اإلجرائية جاء بدرجة استج
(، كما يتبين من الجدول السابق أن التحديات المادية 0.620(، بانحراف معياري )5من  3.18)

(، يليه في الترتيب الثاني التحديات المعلوماتية 3.50جاءت في الترتيب األول بمتوسط حسابي )
( وفي 2.99ثالث التحديات اإلدارية بمتوسط حسابي )(، وفي الترتيب ال3.29بمتوسط حسابي )

(. وكانت من أهم توصيات 2.91الترتيب الرابع واألخير التحديات التقنية بمتوسط حسابي )
البحث دعم البرامج التدريبية التي تخص البحث اإلجرائي , إقامة مسابقة للبحوث اإلجرائية في 

ن في وزارة التعليم بإعطاء المدارس المزيد من كل اإلدارات التعليمية ، مع الرفع للمسؤولي
الدعم العلمي وتوفير المصادر والدوريات التي تفيد المعلمات في إثراء البحوث اإلجرائية, تقديم 
الدعم الكامل من ومساندة المعلمات في تنفيذ بحوثهن اإلجرائية من قبل قائدات المدارس وإدارة 

م كل ما يخدم بحوثهن اإلجرائية من وسائل تقنية و توفير اإلشراف , تمكين المعلمات من استخدا
المصادر عن طريق شبكة اإلنترنت , مع المساهمة في نشر ادوات بحوثهن بالوسائل التقنية بعد 

 تحكيمها .
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The Challenges Facing Math Teachers of Jeddah While Doing 
Procedural Researches 

Samiah Omar Essa Alsabyni- Education of Jeddah 
  
Abstract 
The research aimed to understand the challenges facing Math teachers of 
Jeddah while doing Procedural Researches. Furthermore, it aimed to identify 
the variations between such perspectives according to the (experience, 
educational background, sector (private or public) and training in the field) 
variables. To achieve the research objectives, the researcher has used the 
survey descriptive approach. Research society comprised of math teachers in 
Jeddah, it is a random and stratified sample contained of 263 teachers 
teaching different school stages, which represents 12.4٪ of Jeddah’ math 
teachers society that consists of (2119) teachers.  The researcher has used 
the questionnaire approach as a research tools, such questionnaire contained 
25 paragraphs allocated into 5 main topics (Financial challenges, Information 
challenges, Organizational challenges and technical challenges). Research 
results concluded that the challenges facing Math teachers of Jeddah while 
doing Procedural Researches from Math teachers perspectives came at 
(Medium) level, where the general mean of total grading came at (3.18 out of 
5) with a standard deviation of (0.620). Results also concluded that the 
financial challenges came at the 1st rand with an average of 3.50, in the 2nd 
rank came the information challenges with an average of 3.29, 3rd rank came 
the organizational challenges with an average of 2.99,and finally the  4th and 
last rank was technical challenges factor with an average of 2.91. Of the 
research’s most important recommendations is to support training programs 
concerning Procedural Research skills. Furthermore, Organizing procedural 
researches competitions at education administrations. In addition, contacting 
officials in the Ministry of Education to provide schools more scientific support 
and providing sources and periodicals that will benefit teachers in enriching 
their procedural researches. To provide full support for teachers in the 
progress of their procedural research by school leaders and the supervision 
department, to fulfill the technical needs of procedural researches and to 
provide access to the internet resources and finally contributing to the 
dissemination of their technical research tools after they are arbitrated. 
Keywords: Procedural Research 
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فاعلية استخدام َنوذج لعبة القارب الذهيب يف حتصيل املفاهيم الرايضية وبقاء أثر التعلم لدى الصف 
 ول االبتدائي ِبدرسة املغرية بن شعبة االبتدائية ِبحافظة الطائفاأل

  براهيمأ.عمر بن حممد سعيد بن إ
 تعليم الطائف
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فاعلية استخدام نموذج لعبة القارب الذهبي في تحصيل المفاهيم الرياضية وبقاء 
أثر التعلم لدى الصف األول البتدائي بمدرسة المغيرة بن شعبة البتدائية بمحافظة 

 الطائف
 

  براهيمإأ.عمر بن محمد سعيد بن 
 تعليم الطائف

 المستخلص
هدف البحث إلى الكشف عن فاعلية استخدام نموذج لعبة القارب الذهبي في تحصيل المفاهيم 
 الرياضية وبقاء أثر التعلم لدى تالميذ الصف األول االبتدائي بمدرسة المغيرة بن شعبه بالطائف. 

لتجريبي ذي المجموعتين وهي واعتمد الباحث المنهج التجريبي القائم على التصميم شبه ا
( 25( تلميذًا والمجموعة الضابطة والبالغ عددهم )25المجموعة التجريبية والبالغ عددهم )

وأعد دليل للمعلم  التعلم،تلميذًا وقد أعد الباحث اختبار تحصيل المفاهيم الرياضية وبقاء أثر 
ً باستخدام حزم  ولإلجابة عن أسئلة البحث عولجت بياناتها للتلميذ،وكراس نشاط  احصائيا

وتم استخدام اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين  SPSSالتحليل االحصائي للعلوم االجتماعية 
  .ومعادلة مربع إيتا لحساب حجم التأثير الواحدة،واختبار )ت( للمجموعة 

 متوسط درجات التالميذ الذين درسوا إحصائية بينوتم التوصل إلى أنه توجد فروق ذات داللة 
باستخدام نموذج لعبة القارب الذهبي ومتوسط درجات التالميذ الذين درسوا باستخدام الطريقة 

وقد بلغ  التجريبية،المعتادة في االختبار البعدي لتحصيل المفاهيم الرياضية لصالح المجموعة 
ود من تباين درجات التالميذ يع %66, مما يعني أن 0.66مربع إيتا لحجم األثر للدرجة الكلية 

المعلمين بالمرحلة االبتدائية  بضرورة تدريباألثر لنموذج لعبة القارب الذهبي. ويوصي البحث 
على استخدام نماذج تدريسية قائمة على التعلم باللعب، وإصدار كتيب خاص تبين فيه كيفية 

 تفعيل وتوظيف جميع دروس األلعاب.
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Effectiveness using the model of (Golden Boat game) in 
gaining mathematical concepts and the of learning for the first 

grade students at AlMoghera Bin Shobai school at Taif 
Eumar Muhamad Saeid Ibrahim- Education of Taif 

 
 
 

Abstract  
     The research aims at discovering using the model of (Golden Boat game) 
effectively in gaining mathematical concepts and the of learning for the first 
grade students at AlMoghera Bin Shobai school at Taif.  
     The researcher adopted the experimental approach based on semi-
experimental design of the two groups, namely the experimental group of (25) 
students and the control group of (25) students. The researcher prepared the 
test of mathematical concepts and the impact of learning. And prepared a 
teacher's guide and an activity booklet for the student. To answer the 
research questions, their data were statistically analyzed using the SPSS 
packages. The (T) test was used for two independent groups and the (T) test 
for each group. 
 
 The result:  There are differences which have statistical induction for degrees' 
average between students who studied by using (The Golden Boat) and the 
students who studied by 
   using traditional techniques in dimension exam to gain mathematical 
concepts in   the favour of experimental group which approached (Eta square) 
effectiveness for 
   the total 0.66 which means 66٪ of differences for students due to the 
effectives of  strategies of teaching by playing and entertainments.   The 
recommendations:   
* Training teachers for using teaching methods based on learning for luxury. 
* Issuing a special booklet showing how to activate and employ all games 
lessons. 
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  اإللكرتونية النقالة يف تنمية التحصيل الدراسي التطبيقات  فاعلية
  ملنهج الثانوية املرحلة طالبات لدى 

  ينبع البحر ِبدينة الرايضيات

   الرفاعيبنت عتيق  أ.مرمي  .      ابجنيد دبنت مسعو  أ.تغريد
 تعليم ينبع 
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 اإللكترونية النقالة في تنمية التحصيل الدراسي التطبيقات  فاعلية
  لمنهج الثانوية المرحلة طالبات لدى 

  ينبع البحر بمدينة الرياضيات
   الرفاعيعتيق بنت  أ.مريم        باجنيدمسعود بنت  أ.تغريد

 تعليم ينبع

 المستخلص
التطبيقات اإللكترونية النقالة في تنمية التحصيل الدراسي في  هدف البحث قياس فاعلية 

ي، وجود فروق بين الرياضيات لدى طالبات المرحلة الثانوية، وتم اتباع المنهج شبه التجريب
متوسطي مجموع درجات المجموعة الضابطة التي تستخدم الطريقة االعتيادية ودرجات 

التطبيقات اإللكترونية النقالة في التحصيل الدراسي لصالح  المجموعة التجريبية التي تستخدم 
 المجموعة التجريبية.

االلكترونية النقالة في تدريس مادة وبناًء على نتائج البحث توصي الباحثتان باستخدام التطبيقات 
الرياضيات لما له من فاعلية وتأثير ايجابي على الطالبات، وزيادة تحصيلهم، ويعزز اتجاهاتهم 

 نحوه.
 الدراسي.التطبيقات اإللكترونية، التطبيقات اإللكترونية النقالة، التحصيل   الكلمات المفتاحية:

 
The effectiveness of mobile electronics applications in the 

development of academic achievement in mathematics among 
high school students in Yanbu Al Bahr 

  TAGHREED MASOUD A. BAJNAID     Maryam Ateeg AlRefaei 
Education of Yanbu 

Abstract 
The objective of the current research is to measure the effectiveness of mobile 

electronics applications in the development of the academic achievement in the 

secondary school: There are statistically significant differences at (0.05) between 

the mean of the total control group scores using the normal method and the 

experimental group scores that use mobile electronics applications in the 

educational achievement for the experimental group. 

Based on the results of the research, the researchers recommend using mobile 

electronics applications in the teaching of mathematics because it has a positive 

impact on students, and increase their achievement, and strengthens their attitudes 

towards it. 

Key words: electronic applications, mobile electronics applications, educational 

achievement. 
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   يف تدريس مادة الرايضيات فراير أمهية استخدام معلمي الرايضيات أَنوذج

  طلعت كعكي بنت أ.عبري         فراج خبيتبنت أ.عبري 
  تعليم ينبع  
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 في تدريس مادة الرياضيات فراير أهمية استخدام معلمي الرياضيات أنموذج
  طلعت كعكيبنت عبير أ.          فراج بخيتبنت عبير أ.

  تعليم ينبع

 المستخلص
هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية استخدام أنموذج فراير لتدريس مادة الرياضيات. فقد 

استبانة لمعرفة وجهة نظر معلمي الرياضيات في مدارس محافظة ينبع في استخدمت الباحثة 
المملكة العربية السعودية أهمية تطبيق نموذج فراير لتدريس مادة الرياضيات، ومعرفة أهمية 

. حيث تكونت عينة ج فراير في تدريس مادة الرياضياتاستخدام معلمي الرياضيات نموذ
دراسة المنهج الوصفي محافظة ينبع. حيث اتبعت ال ( معلما ومعلمة من87الدراسة من )
توصلت الدراسة إلى أن  مدى معرفة معلمي الرياضيات بنموذج فراير ومبادئه في التحليلي، و

التعليم، يقابل تقديرا بدرجة مرتفعة، وذلك باستخدام تدريج ليكرت الخماسي لدرجات الموافقة، 
العينة على فقرات هذا المجال ككل، وكانت فقد ُحسب المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد 

(. إن  أهمية استخدام معلمي الرياضيات لنموذج فراير  1.16( وبانحراف معياري )4.01)
في تدريس مادة الرياضيات تقابل تقديرا بدرجة مرتفعة، فقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات 

وأن  المعلمين (. 0.96عياري )( وبانحراف م4.2أفراد العينة على فقرات هذا المجال ككل )
ً لنموذج فراير في  والمعلمات الحاصلين على المؤهل التعليمي الماجستير هم األكثر استخداما

وأن   البكالوريوس.تدريس مادة الرياضيات من المعلمين الحاصلين على المؤهل التعليمي 
 المعلمين. المعلمات أكثر استخداًما لنموذج فراير في تدريس مادة الرياضيات من

 نموذج فراير، المفاهيم العلمية. الكلمات المفتاحية:
 

The importance of the use of mathematics teachers Freier 
model in the teaching of mathematics 

  Abeer Faraj Hassan Bakhit      Abeer Talaat Badi Kaaki 
Education of Yanbu 

 

Abstract 
The study aimed to identify the importance of using Frayer model to teach 
mathematics. The researcher used the questionnaire to know the point of view 
of mathematics teachers about the importance of applying the Fryer model in 
teaching mathematics, in the schools of Yanbu province in the Kingdom of 
Saudi Arabia. In addition to the importance of the use of mathematics 
teachers Frayer model in teaching mathematics. The study sample consisted 
of 87 teachers from Yanbu Governorate. The study followed the analytical 
descriptive method. The study found that the extent of knowledge of the 
mathematics teachers in Frayer's model and its principles in education 
corresponds to a high estimate. Using the five-point Likert scale for approval 
scores, the arithmetic average of the sample estimates was calculated on the 
whole area of the sample as 4.01 and by a standard deviation of (1.16). And 
that the importance of using mathematics teachers to Frayer model in 
teaching mathematics is highly appreciated, the arithmetic average of the 
sample estimates for the subjects in this field as a whole was 4.2 and with a 
standard deviation (0.96). Moreover, teachers who have a master's degree 
are also more commonly used to model Frayer in teaching mathematics than 
teachers with a Bachelor's degree. Also female teachers are more commonly 

used to Frayer model in teaching mathematics than male teachers. 
key words: Frayer model, Scientific Concepts. 
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اسي ملادة الرايضيات لدى طالبات فاعلية التدريس ابستخدام التعليم املتمايز على اكتساب التحصيل الدر 
 ثانوي العلمي ِبحافظة ينبعالالصف الثالث 

 

 أ.إميان بنت فوزي األنصاري
  تعليم ينبع 
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ي لمادة فاعلية التدريس باستخدام التعليم المتمايز على اكتساب التحصيل الدراس
 ثانوي العلمي بمحافظة ينبعالالرياضيات لدى طالبات الصف الثالث 

 أ.إيمان بنت فوزي األنصاري
 تعليم ينبع

  المستخلص
هدفت الدراسة الحالية إلى تقصي أثر استخدام استراتيجية التعليم المتمايز في تدريس مادة 

لعلمي في مادة الرياضيات. وقد تطبيقات على القيم القصوى على تحصيل طلبة الثالث الثانوي ا
نت عينة الدراسة من )حثة المنهج شبه التجريبي. واستخدمت البا ( طالبة من طالبات 60تكو 

في مدرسة الثانوية الثانية بينبع الصناعية في الفصل الدراسي  الثالث الثانوي العلميالصف 
الشعبة األول  توزعن على شعبتين حيث تم اختيار 2018/2019األول للعام الدراسي 

( طالبة درسن الموضوعات باستخدام استراتيجية التعليم 30كمجموعة تجريبية وتكونت من )
( طالبة حيث درست بالطريقة التقليدية. وقد 30المتمايز والمجموعة الثانية كمجموعة ضابطة )

جية التعليم أشارت نتائج الدراسة إلى األثر اإليجابي لتدريس مادة الرياضيات باستخدام استراتي
المتمايز على تنمية التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات مقارنة مع الطالبات الالتي درسن 
الموضوعات نفسها بالطريقة التقليدية حيث أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 

  .اسة( بين المجموعتين التجريبة والضابطة في متغير الدرα=  0.05عند مستوى الداللة )
 الكلمات المفتاحية: استراتيجية التعليم المتمايز، التحصيل الدراسي، التدريس.

The impact of teaching using a differentiated learning strategy 
in academic achievement development of third grade 

secondary scientific students in mathematics 
Iman Fawzi Al'Ansari- Education of Yanbu 

 

Abstract  
 The current study aimed to investigate the effect of using a differentiated 
learning strategy in teaching topics Applications at maximum values on the 
level of achievement for the third grade secondary scientific students. And the 
researcher has used the quasi-experimental course. And the study sample 
consisted of 50 female students are students of the third grade secondary 
scientific in the second high school in Yanbu industrial in the first semester of 
the academic year 2018/2019. They have been distributed into two divisions, 
the first division was chosen as a pilot group and consisted of (30) students 
studied topics using a differentiated learning strategy and the second division 
as a control group (30) students where they studied in the traditional manner. 
And the results of the study have pointed to the positive impact of the teaching 
of mathematics using a differentiated learning strategy on the development of 
the collection skill in math compared with students who studied the same 
subjects in the traditional manner where the results indicated that there were 
statistically significant differences at the significance level (α = 0.05) between 
the two groups the experimental and the control group in the study variable.  
Key words: Differentiated learning strategy, Academic achievement, 
teaching. 
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 STEMتطوير وحدة تعليمية في مقرر الرياضيات للصف الخامس البتدائي في ضوء توجه 

 

 عبدالعزيز الورهيبنت وجدان أ.
      تعليم الرياض                        

 عبيد الشمري  بنت د. الهنوف
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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تطوير وحدة تعليمية في مقرر الرياضيات للصف الخامس البتدائي في ضوء 
 STEMتوجه 

 
  

 
 
 

 

لمستخلصا  
مقدرر الرياضديات للصدف الخدامس االبتددائي  هدفت الدراسة إلى تطوير وحدة تعليمية في

. ولتحقيددق أهددداف الدراسددة تددم اتبدداع المددنهج الوصددفي بأسددلوب تحليددل STEMفددي ضددوء توجدده 
المحتوى، حيدث اسدتخدمت الباحثدة بطاقدة تحليدل المحتدوى أداة لجمدع البياندات، ومدن ثدم تطدوير 

لرياضيات للصف الخامس وحدة )المحيط والمساحة والحجم(. وتكونت عينة الدراسة من مقرر ا
االبتدائي في الفصلين األول والثداني، ويشدمل كتداب )المدتعلم والتمدارين( للمدتعلم، وكتداب )دليدل 

-2017ه )1439-1438المعل م، دليل التقويم، مصدادر المعلدم لألنشدطة الصدفية( للمعلدم، طبعدة 
قرر الرياضيات في وتوصلت الدراسة إلى قائمة بمتطلبات تطوير وحدة تعليمية في م م(.2018

( ُمتطلبدداً فرعيدداً موزعددة علددى خمسددة متطلبددات رئيسددة تشددمل 44شددملت ) STEMضددوء توجدده 
تطدوير )األهددداف، المحتدوى، طددرق واسددتراتيجيات التددريس، الوسددائل واألنشدطة، التقددويم( فددي 

، وتبدين مدن خدالل تحليدل المحتدوى أن متطلبدات تطدوير وحددة تعليميدة فدي STEMضوء توجه 
متدوافرة بدرجدة منخفضدة  STEMياضيات للصف الخامس االبتددائي فدي ضدوء توجده مقرر الر

. كما قامت الباحثة بتطدوير وحددة تعليميدة فدي ضدوء توجده ٪20جداً، حيث بلغت نسبة توافرها 
STEM.ورأى المحكمون ُمناسبتها وصالحيتها للتطبيق ، 

توجده تكامدل  –التعليميدة  تطدوير الوحددة-الوحددة التعليميدة -التطدوير الكلمات المفتاحيوة: 
 STEM توجه- العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 عبدالعزيز الورهي بنت وجدانأ.
 تعليم الرياض                             

 عبيد الشمري بنت د. الهنوف 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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Develop an educational unit in the mathematics curriculum for 

the Elementary fifth grade in light of STEM education 
Wajdan Abdulaziz Al-Warhi- Education of Yanbu 

Alhanouf Obaid Al-Shammari- Imam University 

 

 
ABSTRACT 

The study aimed to develop an educational unit in the mathematics 
curriculum for the fifth grade in light of STEM education. In order to achieve 
the objectives of the study, the descriptive method was followed in the way of 
content analysis. The researcher used the content analysis card as a data 
collection tool and developed the unit of (perimeter, area, and size). The study 
sample consisted of the mathematics textbooks of the fifth grade for the first 
and second semesters, includes the textbooks of (learner and exercises) for 
the learner, the books of (teacher's guide, the manual of the assessment, the 
teacher's sources of classroom activities) for the teacher, 1438-1439 (2017- 
2018). The study found a list of the requirements for the development of an 
educational unit in the mathematics curriculum in light of STEM education, 
which included 44 sub-requirements distributed into five main requirements, 
including the development of (goals, content, methods and strategies of 
teaching, means and activities, evaluation) in light of STEM education. 
Content Analysis revealed that the requirements for development of an 
educational unit in the mathematics curriculum for the fifth grade in light of 
STEM education are available at a very low level, with an availability of 20٪. 
The researcher also developed an educational unit in light of STEM 
education, and the arbitrators found it suitable and applicable 

 
Key words: Development, Educational Unit, Educational unit development, 
Trend of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) 
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 "أَنوذج مقرتح" لتنمية التحصيل الدراسي وحل املشكالت الرايضية أوزبل توظيف نظرية
 

      احلسني خليلبن بن عيسى هامشي          أ.إبراهيم  أ.عبداحلميد
 تعليم صبيا 
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 توظيف نظرية أوزبل لتنمية التحصيل الدراسي وحل المشكالت الرياضية 
 "أنموذج مقترح"

  خليلين الحسبن بن عيسى هاشمي          أ.إبراهيم  أ.عبدالحميد
 تعليم صبيا  

 
 :مستخلصال

هدفت الدراسة إلى تصميم أنموذج قائم على نظرية أوزبل، وقياس أثره في تنمية 
التحصيل الدراسي، وحل المشكالت الرياضية الحياتية، والتعرف على آراء التالميذ تجاه 

 األنموذج المقترح.
لكمي، من خالل التصميم واستخدمت الدراسة المنهج المختلط حيث تم تطبيق المنهج ا

شبه التجريبي، والمنهج الكيفي للتعرف على أداء الطالب تجاه األنموذج المقترح، وتكونت عينة 

( تلميذاً للعام الدراسي 44الدراسة من جميع تالميذ الصف الرابع االبتدائي والبالغ عددهم )

سي، واختباًرا لحل هـ. واستخدمت الدراسة أداتين، اختباًرا للتحصيل الدرا 1439/1440

 المشكالت الرياضية الحياتية.

 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

  بين متوسطي درجات 05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة .

طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي لصالح 

 المجموعة التجريبية.

 بين متوسطي درجات 05ئية عند مستوى داللة وجود فروق ذات داللة إحصا .

طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في حل المشكالت الرياضية الحياتية 

 لصالح المجموعة التجريبية. 

وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بالعمل باألنموذج المقترح القائم على نظرية أوزبل في 
ضية الحياتية، واقترحت إجراء بحوث مماثلة وفي تنمية التحصيل الدراسي وحل المشكالت الريا

 مراحل دراسية أخرى.
المشكالت الرياضية  –التحصيل الدراسي  –نظرية أوزبل  –أنموذج  الكلمات المفتاحية:

 .الحياتية
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Utilization of Ausubel's theory in development the academic 
achievement and solving mathematical problems 

"Proposed Model" 
Eabdalhamid Bin Eisaa Hashimi   Ebrahim alhusayn Khaleel 

Education of Sabia 

  

Abstract 
This study aims to design a model based on the Ausubel's theory; 

measuring the impact of this model in the development of academic 
achievement, solve mathematical life problems, and identify the views of 
students towards the proposed model. 
This study used a mixed approach where the quantitative approach was 
applied, through semi-experimental design. In addition, a qualitative approach 
was applied also to identify students' performance and their orientation to the 
proposed model.  
The sample of the study consists of all students in the fourth grade of primary 
school (44) for the academic year 1439/1440 AH. The study used two tools, 
the first tool is for measuring the academic achievement; and the second tool 
is for measuring students' ability to solve mathematical problems. 
The study reached a several results, the most important of which are: 

 There is a statistically significant difference at the level of significance of 
(0.05) among the average grades of students in the experimental and 
control groups in the achievement test in the favor of the experimental 
group. 

 There is a statistically significant difference at the level of significance of 
(0.05) among the average grades of students in the experimental and 
control groups in solving mathematical problems for in the favor of the 
experimental group. 

In light of these results, the study recommended the importance of applying 
the proposed model based on the theory of Ausubel's theory in the 
development of educational achievement and solving mathematical life 
problems. The study also suggested implementing a similar research in other 
study stages. 
 
 
Key words: Model - Ausubel's theory – Academic Achievement - 
Mathematical life problems.  
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 )جتربة(سوق جنوم الرايضيات

              عبدهللا احلازمي     بن أ.عبدالعزيز
 

 تعليم ينبع  
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 )تجربة(سوق نجوم الرياضيات
 عبدهللا الحازمي                  بن عبدالعزيزأ.

 تعليم ينبع  

 المستخلص
ي مادة الرياضيات تمكين التالميذ من إتقان المهارات األساسية فهو  للمبادرةالهدف العام 

تكوين اتجاهات وأهدافها التفصيلية تتمثل في:  .مواقف الحياةللمرحلة االبتدائية عبر توظيف 
خالل شهرين، ورفع مستوى التحصيل العلمي لتالميذ % 40يجابية نحو مادة الرياضيات بنسبة إ

رض في المهارات األساسية للرياضيات في كل مرحلة خالل شهرين، ولقد تنوع طرق ع
المهارات بصورة جذابة ومشوقة، وتم بث روح التنافس والتحدي بين التالميذ، تنمية المهارات 
الرياضية لدى التالميذ في كل مرحلة، وتم توظيف المهارات االساسية لمادة الرياضيات في 

، ةداخل المدرس المبادرةولقد كان نطاق  .كيفية التفكير في المشكالت الرياضية والحياتية وحلها
عدة محال في كل محل عبارة عن  المبادرةوكانت الفئة المستهدفة هي الطالب والمعلمون، 

بعدة مراحل وهي: اإلعداد والتنفيذ وقياس  المبادرة، ومرت مهمة رياضية يتبعها محل جوائز
قياس مستوى الطاب عن على مستوى الطالب من خالل  األثر، وتم قياس مؤشرات اإلنجاز

العمل بروح الفريق الواحد بدال من على مستوى المعلمين: ، بعدي –قي قبلي طريق اختبار ور
 .التفاعل اإليجابي مع أبنائهم بدال من التفاعل السلبيعلى مستوى أولياء األمور العمل الفرد، و

Math Stars Market 

Abdulaziz Abdullah Alhazmi 

Education of Yanbu 
 

Abstract 
The main Objective :Students should be able to master the basic skills in 

mathematics for the primary stage through the use of daily situations.Initiative 
objectives: Form a positive attitude toward mathematics by 40٪ within two 
months, Raise the level of students in the basic skills of mathematics at each 
stage within two months, Presenting mathematical skills in attractive and 
interesting ways., Disseminate the spirit of competition and challenge between 
students., Develop the mathematics skills for students at each grade, Make 
the basic skills of mathematics in how to think about math and life problems 
and solve them. 

Material and methods:Initiative range: Inside the school, Group targeted: 
Students and Teachers, Initiative description Multiple stations in each station 
there is mathematical task follow by a prize station 

Stages of initiative Preparation, Implementation, and Measuring the effects.  
Achievement Indicators:First: On students’ level: Measure students’ level 

through a pre- and post-exam.Second: On teachers’ level: Working in a 
teamwork instead of individual work.Third: On parental level: Positive 
interaction with their kids instead of negative interaction. 
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أثر معمل رايضيات افرتاضي قائم على احلاسوب اللوحي يف تنمية التطبيقات احلياتية واملهارة العملية لدي 
 طالبات املرحلة االبتدائية

 أسامة كتيببن أ.مساح 

 تعليم ينبع  
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أثر استخدام معمل رياضيات افتراضي قائم على الحاسوب اللوحي في تنمية 

 ارات العملية والتطبيقات الحياتية لدى طالبات المرحلة البتدائيةالمه

 سماح أسامة كتبيأ.

 تعليم ينبع  
 المستخلص

الكشدف عدن أثدر اسدتخدام معمدل رياضديات افتراضدي قدائم علدى الحاسدوب هدفت الدراسة إلدى: 

وتكوندت  تدائية،االبالحياتية لدى طالبات المرحلة  العملية والتطبيقاتالمهارات  في تنميةاللوحي 

طالبة، وتم تقسيمها إلى مجموعتين: إحدداهما تجريبيدة، واألخدرى ضدابطة،  76عينة البحث من 

وقد تم التدريس للمجموعة التجريبية باستخدام معمل رياضيات افتراضي قائم على التابلت، بينما 

 درست المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة. 

( بددين 0,01يوجددد فددرق ذو داللددة إحصددائية عنددد مسددتوي )وقددد توصددلت نتددائج الدراسددة إلددى: 

متوسددطي درجددات طالبددات المجموعددة التجريبيددة فددي التطبيددق )القبلددي، البعدددي( فددي االختبددار 

التحصدديلي للمكددون المعرفددي للمهددارات العمليددة لصددالح التطبيددق البعدددي، يوجددد فددرق ذو داللددة 

المجموعدة التجريبيدة فدي التطبيدق ( بين متوسطي درجات طالبات 0,01إحصائية عند مستوي )

 )القبلي، البعدي( في بطاقة المالحظة للمكون األدائي للمهارات العملية لصالح التطبيق البعدي.

( بددين متوسددطي درجددات طالبددات 0,01ويوجددد فددرق ذو داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى )

حياتية لصدالح التطبيدق في التطبيق )القبلي، البعدي( في اختبار التطبيقات ال المجموعة التجريبية

 البعدي. 

المهدارات العمليدة،  )التابلدت(معمل رياضيات افتراضدي، الحاسدوب اللدوحي  :الكلمات المفتاحية

 التطبيقات الحياتية، المرحلة االبتدائية(.
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The impact of the use of a virtual mathematics based on the 
Tablet PC in the development of practical skills and life 

applications among students in the primary stage. 
Samah Osamah Kutbi 

Education of Yanbu 

Abstract 

The study aimed at: To detect the effect of the use of a virtual mathematics 
lab based on the Tablet PC in developing the practical skills and life 
applications of the primary school students in the Yanbu educational area. 
The study sample consisted of 76 female students and was divided into two 
groups: one pilot and the other an officer. For the experimental group using a 
virtual mathematics lab based on the tablet, while the control group was 
studied in the usual way. 
The results of the study showed that there is a statistically significant 
difference at the level of (0.01) between the mean scores of the students of 
the experimental group in the application (tribal and post) in the cognitive test 
of the cognitive component of the practical skills in favor of the post 
application, 0.01) between the mean scores of the students of the 
experimental group in the application (tribal, post) in the observation card of 
the functional component of the practical skills in favor of the post application. 
 There is a statistically significant difference at the level of (0.01) among the 
average scores of the experimental group students in the application (tribal, 

post) in the test of life applications in favor of the post application. 
Key words: Mathematics lab, Virtual tablet, Practical skills, Life 

applications, Elementary. 
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 بشمال األحساء يمالتعل في مكتب الرياضيات مادة وتعلم تعليم في الرقمية التطبيقات توظيف

 د.محمد بن حمد الحسن
 األحساء تعليم
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 لرقمية في تعلم مادة الرياضيات وتعليمهاتوظيف التطبيقات ا
 

 د. محمد بن حمد الحسن
 األحساء تعليم

 

 المستخلص
حاولت المبادرة العالجية الحالية استهداف معلمي الرياضيات، طالب المرحلة االبتدائية         

"الصفوف العليا" لوضع مالح التطبيقات الرقمية وخصائصها وسبل توظيفها في تعلم مادة 
ياضيات وتعليمها كتطبيق بليكرز وتطبيق كاهوت؛ لتسهم في منافسة إيجابية نحو التحصيل الر

الدراسي وزيادة دافعية التعلم، وتعزيز عملية التغذية الراجعة للمتعلم، وذلك بعد إعداد معلمي 
 الرياضيات وتأهيلهم على أفضل التطبيقات الرقمية الحديثة في تعلم الرياضيات وتعليمها.

هدفت المبادرة إلى رفع مستوى جودة التحصيل الدراسي في العمليات الحسابية األساسية        
في الرياضيات )جمع وطرح األعداد، ضرب األعداد، قسمة األعداد، جمع الكسور وطرحها، 
ترتيب العمليات( لدى المتعلمين في المرحلة االبتدائية بالصفوف العليا، وتم قياس أثر ذلك من 

 قة أولمبياد العمليات الحسابية.خالل مساب
وقد تمث لت مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال: ما واقع توظيف التطبيقات الرقمية في       

 تعلم مادة الرياضيات وتعليمها بمكتب التعليم بشمال األحساء؟
( 120( معلم، و)59وقد اتبعت الد راسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينتها من )     

م طالب من طالب التعليم العام للمرحلة االبتدائية بالصفوف العليا، وذلك بمقارنة مستواه
 وقدمت الدراسة عدداً من توصيات، أهمها:  التحصيلي قبل المبادرة وبعدها.

 إثراء الميدان التعليمي بالتطبيقات الرقمية الناجحة في دعم التحصيل الدراسي.-1
مساندة لعملية  كأدوات وتفعيلها للمتعلمين المقدم التعليم نوعية سينتح في التقنية استثمار-2 

 التعلم.
 رفع كفاءة معلم الرياضيات في استخدام التطبيقات الرقمية.-3 
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Employing Digital Applications in Learning and Teaching 
Mathematics 

Dr. muhamad hamd alhasan 
Education of Alhasa 

  
Abstract 
           The current therapeutic initiative aimed to target the mathematics 
teachers of primary stage students, "upper grades" to put the features of the 
digital applications and their characteristics and the ways of employing them 
in learning and teaching mathematics like the applications of blakers and 
kahoot; to contribute in a positive competition towards learning attainment, 
increase motivation of learning and enhanced the feedback process.  This is 
after preparing the mathematics teachers and qualifying them to use the best 
modern digital applications in learning and teaching mathematics. 
           The aim of the initiative was to raise the quality of academic attainment 
in the basic mathematics operations (addition and subtraction of numbers, 
multiplication, division, addition and subtraction of fractions and ordering of 
operations) among primary school students in the upper grades. The effect of 
this was measured through the Mathematical Olympics competition. 
           The problem of the study was to answer the question: What is the 
reality of employing digital applications in learning and teaching mathematics 
in the Education Office in North Ahsa? 
          The study followed the analytical descriptive method. It consisted of (59) 
teachers and (120) students of public education for primary stage in the upper 
grades , doing that by comparing their attainment level before and after the 
initiative. 
         The most important recommendations of the study are: 

1. Enriching the educational field with the successful digital applications in 
supporting  the academic attainment.  

2. Investing technology in improving the quality of education provided to 
the learners and activating it as tools to support the learning process. 

3.  Raising the efficiency of mathematics teacher in using the digital 
applications. 
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   يف التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف األول الثانوي يف مادة الرايضيات  اجليوجَبا فاعلية استخدام

   طلعت كعكيبنت عبري  أ .
 تعليم ينبع  
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التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف األول الثانوي في  الجيوجبرا فيفاعلية استخدام 
 مادة الرياضيات 

 
 طلعت كعكي بنت أ . عبير 

 تعليم ينبع
 

 الُمستخلص 
 

ف على فاعلية استخدام الجيوجبرا في تدريس  هدف هذا  الرياضيات علىالبحث إلى التَّعَرُّ
ولتحقيق هدف البحث؛ أعد ت الباحثة  .التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف األول الثانوي

مت  وبنت دليَل المعلم، وأداة البحث، وهي  الرياضيات،درس في مادة  الجيوجبرا لمحتوىوصم 
 .س تحصيل الطالباتاختبار تحصيلي لقيا

وقد اعتمد البحث الحالي على المنهج الشبه التجريبي، وُطب ق على عينة عشوائية من 
( طالبة، قُس م 70بلغ عددها ) الثانوي،طالبات الصف األول الثانوي، من مجموعة طالبات 

( طالبة في 36أفرادها إلى مجموعتين بالطريقة العشوائية البسيطة باستعمال القرعة، )
( طالبة في المجموعة الضابطة، درسن 34و) الجيوجبرا،لمجموعة التجريبية، درسن باستخدام ا

  .باستخدام الطريقة االعتيادية في التدريس
وللتحق ق من صحة فروض البحث، اُستخدمت بعض الُمعالجات اإلحصائية المناسبة، 

ينتين مرتبطتين، ومعامل ( لعT-test( لعينتين مستقلتين، واختبار )T-testوأهمها: اختبار )
، وتحليل التباين األحادي (η2)ألفا كرونباخ، ومعامل ارتباط بيرسون، وقيمة مربع إيتا 

 .(ANCOVA)المصاحب 
لت الباحثة إلى النتائج اآلتية:  وقد توص 

 طالبات درجات متوسطي (، بينα ≤ 05,0عند مستوى ) إحصائي ا دالة فروق توجد  -1 .١
 المجموعة لصالح لالختبار التحصيلي؛ البعدي التطبيق في والضابطة ةالمجموعتين: التجريبي

 التجريبية.
 طالبات درجات متوسطي بين (،α ≤ 05,0إحصائي ا عند مستوى ) دالة فروق توجد -2 .2

 التطبيق البعدي. لصالح لالختبار التحصيلي؛ القبلي والبعدي التطبيقين في التجريبية المجموعة
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Effectiveness of the use of GeoBra in the achievement of 
the first grade secondary school 

Abeer Talaat Badi Kaaki 
Education of Yanbu 

 

Abstract 
The study aims to identify the effectiveness of the use of geojabra in the 
teaching of mathematics on the achievement of students in the first 
grade secondary school. To achieve the goal of the research, the 
researcher prepared and designed the GeoJabra content of a lesson in 
mathematics, and built a teacher's guide, and the research tool, an 
achievement test to measure the achievement of students. 

The current research was based on the semi-experimental approach, 
and was applied to a random sample of students of the first grade of 
secondary, from the third secondary in Yanbu Industrial, the number of 
70 students, divided into two groups in the simple random way using the 
lot, 36 students in the experimental group, They studied using the 
GeoBra, and (34) students in the control group, studied using the usual 
method of teaching. 

To verify the validity of the research hypotheses, some appropriate 
statistical treatments were used, the most important of which were: T-
test of two independent samples, T-test of two linked samples, the 
Cronbach alpha factor, Pearson correlation coefficient, ETA square 
value, Companion (ANCOVA). 

The researcher reached the following results: 

1. 1. There are statistically significant differences at (050,0,0) 
between the mean scores of the students of the two groups: 
experimental and control in the post-application of the test of 
achievement; for the benefit of the experimental group. 

2. 2. There are statistically significant differences at α (0.05) 
between the mean scores of the experimental group's students in 
the tribal and post-test applications for the post-application. 
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الدراسي يف مادة  ( لرفع مستوى التحصيلDiscover differentفاعلية أسئلة اكتشف املختلف  )
 الرايضيات للمرحلة املتوسطة

 طلعت كعكي بنت أ.عبري        حممد اجلهين بنت أ.سامية 
 تعليم ينبع
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لرفع مستوى التحصيل  (Discover different)فاعلية أسئلة اكتشف المختلف 
 الدراسي في مادة الرياضيات للمرحلة المتوسطة  

 طلعت كعكي بنت عبير .أ      أ. سامية محمد الجهني           
 تعليم ينبع

 

 ستخلص مال
ف على فاعلية بناء أسئلة اكت شف المختلف لرفع مستوى هدف هذا البحث إلى التَّعَرُّ

التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات للمرحلة المتوسطة. ولتحقيق هدف البحث؛ أعد ت 
الباحثتين بناء أسئلة اكتشف المختلف لرفع مستوى التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات، وبنتا 

 .دليَل، وأداة البحث، وهي اختبار تحصيلي لقياس تحصيل الطالبات
ن على المنهج الشبه التجريبي، وُطب ق على عينة عشوائية من االباحثت وقد اعتمدت

( 36طالبات الصف الثالث متوسط، من المتوسطة األولى والتاسعة بمدينة ينبع، بلغ عددهم )
( طالبة 25طالبة، قُس م أفرادها إلى مجموعتين بالطريقة العشوائية البسيطة باستعمال القرعة، )

( طالبة في المجموعة 11ة، درسن باستخدام مهارات التفكير العليا، و)في المجموعة التجريبي
  .الضابطة، درسن باستخدام الطريقة االعتيادية في التدريس

وللتحق ق من صحة فروض البحث، اُستخدمنا بعض الُمعالجات اإلحصائية المناسبة، 
ين مرتبطتين، ومعامل ( لعينتT-test( لعينتين مستقلتين، واختبار )T-testوأهمها: اختبار )

، وتحليل التباين األحادي (η2)ألفا كرونباخ، ومعامل ارتباط بيرسون، وقيمة مربع إيتا 
 .(ANCOVA)المصاحب 

لت الباحث  إلى النتائج اآلتية: تانوقد توص 
 درجات متوسطي (، بينα ≤ 05,0عند مستوى ) إحصائي ا دالة فروق توجد   .١

 لالختبار التحصيلي؛ البعدي التطبيق في الضابطةو المجموعتين: التجريبية طالبات
 التجريبية. المجموعة لصالح

 طالبات درجات متوسطي بين (،α ≤ 05,0إحصائي ا عند مستوى ) دالة فروق توجد  .2
 التطبيق البعدي. لصالح لالختبار التحصيلي؛ القبلي والبعدي التطبيقين في التجريبية المجموعة
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Effectiveness of different discoverer questions 
Abeer Talaat Kaaki      Samiyah Mohammed ALjohani 

Education of Yanbu 
 

 

Abstract 

The aim of this study is to identify the effectiveness of constructing 

different discoverer questions to raise the level of academic attainment 

in mathematics for intermediate stage. To achieve the goal of the 

research, the researchers prepared the questions to find the different to 

raise the level of academic achievement in mathematics, and a manual 

and the research tool, an achievement test to measure the achievement 

of students. 

The researchers used the experimental semi-experimental method and 

applied a random sample of the third grade students from the first and 

ninth grades in Yanbu to 36 students, divided into two groups in the 

simple random way using lots, 25 students in the experimental group , 

Studied using higher thinking skills, and (11) students in the control 

group, studied using the usual method of teaching. 

To verify the validity of the hypotheses, we used some appropriate 

statistical treatments, the most important of which were the T-test of two 

independent samples, the T-test of two linked samples, the Cronbach 

alpha factor, the Pearson correlation coefficient, the ETA value (η2) 

Companion (ANCOVA). 

The researcher reached the following results: 

• 1. There are statistically significant differences at (050,0,0) 
between the mean scores of the students of the two groups: 
experimental and control in the post-application of the test of 
achievement; for the benefit of the experimental group. 

2. There are statistically significant differences at α (0.05) between the 
mean scores of the experimental group's students in the tribal and post-test 
applications for the post-application. 
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  مهارات لتنمية التمايز بطريقة املقلوب ابلصف وربطه املشروع على القائم التعلم اسرتاتيجية
 )جتربة( الرايضيات مادة يف الناقد التفكري

  لقحطاينحسن ابنت  عبريأ.
 تعليم الشرقية
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  المقلوب بالصف وربطه المشروع على القائم التعلم استراتيجية
 )تجربة(الرياضيات مادة في الناقد التفكير مهارات لتنمية التمايز بطريقة

  حسن القحطاني بنت أ.عبير
 تعليم الشرقية

 المستخلص
فصددل  دراسددةعبددر  :القددائم علددى المشددروع مالددتعل (1) أساسدديتينالمشددروع علددى فكددرتين  يقددوم

)التوازي والتعامد( لمقرر الرياضيات بطريقة التعلم القائم على المشدروع، فقدد تدم طدرح مشدكلة 
فيتطلب حلهدا الدتمكن مدن مهدارة حدل ) مفتوحةأسئلة  3)على الطالبات، حيث تضم هذه المشكلة 

هدذه وليدتم حدل ".  21مهدارات القدرن  " أي ما يعرف باسدم، شكالت والتفكير الناقد والتعاونالم
بجعلهدن فدي أربدع مجموعدات بنداء علدى  ؛التمدايز بدين الطالبداتالتددريس  تفعيدل المشكلة يتطلب

يدتم العمدل مدع المجموعدات و (،محاكداة الواقدع –اإلنشداء  –التقنيدة  –الرسدم )رغبتهن وميولهن 
لتغذيدة باستراتيجية الصف المقلوب. والبد أثناء مرحلة اإلعداد والتنفيذ ٕالى ٕاعطاء التوصديات وا

وهي لعبة ألغاز تتكون من أربع مراحل  أيقظي عبقرتيك (2ع.)لمشاريالراجعة استعداًدا لعرض ا
كطريقة جديدة وجذابة لتشويق الطالبات علدى اسدتثمار أيدام المراجعدة: مرحلدة الشدرطة، مرحلدة 

بطريقدة غرفة العمليات، مرحلدة التحقيقدات، مرحلدة المحاكمدة. يدتم االنتقدال مدن مرحلدة لمرحلدة 
وآليه معينة. تحرص جميع الطالبات بكل حماس لالنتقال مدن مرحلدة ألخدرى فيدٔودي ذلدك لرفدع 

ٕاكسدداب -2 .تفعيددل الددتعلم الددذاتي لدددى الطالبددات-1 ويهدددف المشددروع إلددى: .التحصدديل الدراسددي
تنميدة مهدارات االستكشداف والتسدأول والبحدث -3 .     الطالبات مهارات متعددة من واقع الحياة

 ات. وطبقددتجعددة بطريقددة جذابددة ومحببددة للطالبدداسددتثمار حصددص المرا-4 .لدددى الطالبددات
طالبة من طالبات الصف األول ثانوي بمدارس التربيدة األهليدة  24 استراتيجية التعلم القائم على

طالبدة مدن طالبدات الصدف األول ثدانوي  73 ك علدىلعبدة أيقظدي عبقريتدكمدا طبقدت    .بالددمام
. هدـ1440الفصل الدراسي األول لعدام  في التطبيقوكانت زمن  .األهلية بالدمامبمدارس التربية 

في التفكيدر )التجربة محل  شعبةالمتوسط نتائج  :نتائج تطبيق استراتيجية التعلم القائم علىوكانت 
علدى مدن أبقدت علديهن االسدتراتيجية كاندت التدي طُ  الناقد وحل المشكالت والبحث واالستكشداف(

  .الشعب األخرى

لجميددع الطالبددات  مسددتوى التحصدديل الدراسددي بشددكل كبيددراتضددح فيهددا ارتفدداع  نتددائج اللعبددةبينمددا 
حمدداس الطالبددات فددي االنتقددال مددن مرحلددة ، ومتقنددات لددبعض المهدداراتالغيددر خاصددة للطالبددات 

معدومدة  تكدوننسبة الغياب ظ، وتكاد مجتازة بشكل ملحولاغير أدى ٕالى تقليل المهارات  ألخرى
  .لحرص الطالبات على المراجعة وحماسهن الستكمال مراحل اللعبة ومعرفة النهاية

الدتعلم القدائم علدى المشدروع، التمدايز، الصدف المقلدوب، التفكيدر الناقدد، حدل  :الكلمات المفتاحية
 .المشكالت، استراتيجية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
The project-based learning strategy to linked is the inverted 

grade a in differential way to develop critical thinking skills in 
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A. Abeer Hassan  Al Qahtani 

Education of Alsharqeah 
  

 
Abstract 
The idea of the project: This project is based on two basic ideas: 
1 / Project-Based Learning: The study of the parallel and orthogonal chapter 
of the mathematics course in the project-based learning method has posed a 
problem for students. This problem involves 3 open questions. It requires 
solving problem solving, critical thinking and cooperation Known as 21st 
century skills). To solve this problem, students need to be divided into four 
groups based on their desire and orientation (drawing - technology - 
construction - simulation of reality). In the preparation and implementation 
phase, recommendations and feedback should be given to prepare the 
projects 2 / Awqati Abqartik: a puzzle game consisting of four stages - as a 
new and attractive way to motivate students to invest the review days: police 
stage, operating room stage, investigative stage and trial stage. The phase 
transition is carried out in a certain way and mechanism. All students are 
eager to move from one stage to the next, thus raising their academic 
achievement. Objectives of the project: Enabling self-learning among 
students. 2 / Provide students with multiple skills of real life. 3 / Develop the 
skills of exploration and questioning and research among students. 4 / Invest 
the review quotas in an attractive and attractive way for students. Target 
group: Project-based learning strategy: 24 female students of first grade 
secondary school in Dammam. Game Awzee genius: 73 students from the 
first grade secondary school in the civil education in Dammam. Application 
period: First semester of 1440 H. Results of the implementation of the project-
based learning strategy: 1 / Average results of Division (102) for which the 
strategy was applied were higher than other divisions. 2 / Developing the skills 
of critical thinking in the people 102 3 / Problem solving and cooperation skills 
appeared more in his division 102 4 / Skill research and exploration.  
The results of the game: Raise the level of educational achievement for all 
students especially for students who are not perfect for some skills. 2 / Hamas 
students in the transition from the other stage led to significantly reduce the 
skills of non-deviation. 3 / Absence ratio is almost none of the eagerness of 
students to review and enthusiasm to complete the stages of the game and 
know the end. 4 / Final exam results are excellent for all female students.  
Key words: project-based learning, differentiation, inverted grade, critical 
thinking, problem solving, strategy. 
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في تنمية التحصيل في فاعلية استخدام استراتيجية بوليا لحل المشكلة الرياضية 
حل المسائل اللفظية في العلوم والرياضيات لدى طالبات الصف الثاني 

 المتوسط بمدينة ينبع.
 عثمان الصبحي             بنت أ.عفاف 
 تعليم ينبع   

التحصيل يف حل املسائل اللفظية يف العلوم  يف تنمية استخدام اسرتاتيجية بوليا حلل املشكلة الرايضية فاعلية
 ِبدينة ينبع لدى طالبات الصف الثاين املتوسط والرايضيات

  عثمان الصبحيبنت عفاف أ.
  تعليم ينبع
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 المستخلص

تمثل الهدف الرئيس للدراسة في التعرف على فاعلية استخدام استراتيجية بوليا لحل 

ة في تنمية التحصيل في حل المسائل اللفظية في العلوم والرياضيات لدى المشكلة الرياضي

طالبات الصف الثاني المتوسط بمدينة ينبع. وتم استخدام المنهج شبه التجريبي، حيث يتناسب مع 

( طالبة من طالبات الصف الثاني 80أهداف الدراسة. وتكونت عينة الدراسة النهائية من )

هـ. وتم استخدام اختبار تحصيلي مبني على مهارات 1439ام الدراسي المتوسط بمدينة ينبع للع

حل المشكلة الرياضية.وخلصت الدراسة إلى وجود فروق ذات دالل ة إحصائية بين متوسطات 

درجات الطالبات في المجموعة التجريبية )اللواتي درسن باستخدام استراتيجية جورج بوليا(، 

الضابطة )اللواتي درسن بالطريقة المعتادة( في القياس  ومتوسطات درجات الطالبات المجموعة

البعدي لجميع مهارات حل المشكلة الرياضية اللفظية، وتفوق طالبات المجموعة التجريبية على 

طالبات المجموعة الضابطة في مهارات حل المشكلة عند مستوى كل مهارة من المهارات 

دراسة من نتائج قدمت الباحثة عدداً من وجميع المهارات ككل.وفي ضوء ما توصلت إليه ال

التوصيات أبرزها: إدراج استراتيجية بوليا لحل المشكلة الرياضية اللفظية ضمن محتويات 

تعزيز تعلم طالبات المرحلة المتوسطة، وتدريب الطالبات على مهاراتها. وإعادة النظر في 

؛ بحيث يكون تركيز تلك النشاطات المصاحبة لموضوعات الرياضيات في المرحلة المتوسطة

النشاطات على تنمية مهارات حل المشكلة الرياضية باستخدام استراتيجية بوليا لحل المشكلة 

الرياضية. والتشخيص المستمر لصعوبات حل المشكالت الرياضية اللفظية لدى طالبات 

سية بواقع المرحلة المتوسطة، واالهتمام بربط المشكالت الرياضية اللفظية في المناهج المدر

 حياة الطالبات.

 
 
 
 

Th effectiveness of using Bolia Strategy for solving the 
mathematical problem in developing the achievement in 

solving verbal issues in Science and Math for the intermediate 
grade’s students in Yanbu Province  .  

Afaf  Othman Alsubhi   

Education of Yanbu 
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ABSTRACT 

The main objective of the study was to identify the effectiveness of the 
use of the Polya strategy to solve the mathematical problem in the 
development of achievement in solving the verbal problems in science and 
mathematics among second grade students in Yanbu. The semi-experimental 
approach was used, in line with the objectives of the study. The sample of the 
final study consisted of (80) students of the second grade intermediate school 
in Yanbu for the academic year 1439 AH. An achievement test based on 
mathematical problem solving skills was used. 

The study concluded that there were statistically significant differences 
between the mean scores of students in the experimental group (who studied 
using George Poulia's strategy) and the mean scores of the students of the 
control group (who studied in the usual way) in the telemetry of all 
mathematical problem solving skills. Students control group problem solving 
skills at the level of each skill and skill and all skills as a whole. 

In light of the findings of the study, the researcher made a number of 
recommendations, including: The inclusion of a strategy to solve the problem 
of verbal mathematical content within the promotion of the students of middle 
school, and training of students on their skills. And to review the activities 
associated with the subjects of mathematics in the middle stage, so that the 
focus of these activities on the development of skills to solve the mathematical 
problem using the strategy of Polya to solve the mathematical problem. And 
the continuous diagnosis of the difficulties of solving verbal mathematical 
problems among middle school students, and the interest in linking verbal 

sports problems in school curricula to the life of female students. 
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 STEM واقع التفكير اإلبداعي في تدريس مادة الرياضيات وفق 
 من وجهة نظر المعلمات 

 علي الدوسريبنت أ.فاتن 
 تعليم عفيف

 المستخلص
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التفكير اإلبداعي في تدريس مادة الرياضيات 

ة نظر المعلمات، عالوة على التعرف على الفروق التي من وجهSTEM وفق 

 املعلمات نظر من وجهة   STEM  الرايضيات وفقواقع التفكري اإلبداعي يف تدريس مادة 
 

 علي الدوسريبنت  أ.فاتن
 تعليم عفيف
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تُْعَزى إلى متغيرات الدراسة )المؤهل العلمي، والخبرة في التدريس( بين وجهات 
ت نظر المعلمات حول واقع التفكير اإلبداعي في تدريس مادة الرياضيات ، وتكون

ج الوصفي، ( معلمة رياضيات، وقد استخدمت الباحثة المنه42من ) عينة الدراسة
وتوصلت من خالله إلى أنَّ المتوسط الحسابي الستجابات أفراد الدراسة تجاه 

، STEM عبارات محور واقع التفكير اإلبداعي في تدريس مادة الرياضيات وفق 
(، وهو يقع في درجة موافقة كبيرة، 0.958(، وانحراف معياري )3.740قد بلغ )

ائيًا بين وجهات نظر المعلمات تُعزى إلى كما بينت النتائج وجود فروق دالَّة إحص
 لخبرة في التدريس، ومتغير المؤهل العلمي.
 STEM.الكلمات المفتاحية: التفكير اإلبداعي، الرياضيات، 
 

The reality of creative thinking in teaching mathematics 
according to STEM 
Faten Ali Al Dosar 

Education of Afief 

Abstract 
The aim of this study was to investigate the existence of creative thinking 
through teaching of mathematics according to STEM regarding the 
Perceptions of the teachers. Furthermore, investigate the variations among 
the teachers' Perceptions concerning the existence of creative thinking 
through teaching of mathematics depending on the variables of the study ( i.e, 
qualifications and teaching experiences of the teachers). The study has 
comprised a sample of 42 math teachers, whereas it's been used the 
descriptive approach, in which it found that the mean of the responses 
concerning the participants of the study on the terms of the concept of the 
existence of creative thinking through teaching of mathematics according to 
STEM is (3.740) whereas the standard deviation is (0.958) along with a great 
degree of agreement . The results have showed that there are statistical 
indications about the differences amongst the teachers' Perceptions 
depending on the variables regarding their experiences of teaching and 
scientific qualifications. 

 
Key words: Creative Thinking, Mathematics, STEM. 
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 دور التعليم اإللكتروني في تطوير األداء المهني والتحصيلي لمادة الرياضيات  
 عبد الهادي الذويب بنت أ.اخالص     

 تعليم الجوف   
 

 المستخلص

ف البحث الى التعرف على دور التعليم االلكتروني في تطوير أداء المعلم وتحسين يهد 
مخرجات تعلم الرياضيات في منطقة الجوف، وقد لوحظ عدم تفعيل التعليم االلكتروني من قبل 

 دور التعليم اإللكرتوين يف تطوير األداء املهين والتحصيلي ملادة الرايضيات
 

 عبد اهلادي الذويب بنت أ.اخالص     
 تعليم اجلوف   
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معلمات المنطقة وعدم وعيهن وادراكهن ألهمية ودور هذا النوع من التعليم في تطوير أداءهن 
من هنا كان البد من العزم ، طالبات وبالتالي تحسين مخرجات التعلم للمنطقة وتحسين مستوى ال

على تحقيق أهداف البحث والعمل على إيضاح أهمية تطبيق التعليم االلكتروني في مادة 
الرياضيات من خالل نشر ثقافة تفعيله وكيفية استخدامه باإلضافة إلى توفير وتسهيل التطبيق 

ختصة )التجهيزات المدرسية( كما تم عقد اختبار على عينة من بالتنسيق مع الجهات الم
من معلمات  %60( معلمة تقدر بـــ 120المدارس وتصميم استبيان إلكتروني تم توزيعه على )

( معلمة لمعرفة دور تطبيق التعليم االلكتروني في تطوير 200الرياضيات والبالغ عددهن )
لك عقد اختبار على عينة من الطالبات والبالغ وكذ، أداءهن وتمكينهن من مهارات متعددة

( طالبه في ثالث مدارس مختلفة كعينة تجريبية لتطبيق تدريس الرياضيات 178عددهن )
الكترونيا وقد توصلت الباحثة إلى عدة نتائج أهمها: دور التعليم االلكتروني في تطوير وتمكين 

تجاهات الطالب اإليجابية نحو تطبيق المعلمات من مهارات القرن الواحد والعشرون، ووجود ا
هذا النوع من التعليم في دروس الرياضيات، ورفع مستواهم التحصيلي بالمادة ووجود عوائق 

 تحول دون تطبيق التعليم االلكتروني في المدارس، 
باإلضافة إلى وجود عالمة ارتباطية موجبة بين تطبيق التعليم االلكتروني وبين تطوير أداء 

لذلك أوصت الباحثة بضرورة العمل على نشر  أخرى؛حسين مستوى الطالب من جهة المعلم وت
ثقافة تطبيق التعليم االلكتروني واتجاهه اإليجابي نحو تطوير أداء المعلمات وزيادة الدافعية لتعلم 
الرياضيات الذي بدورة يزيد من مستوى تحصيل الطالب وبناء جيل طموح مبدع يساهم في 

                                                                    2030لكة تحقيق رؤية المم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Electronic learning role in improving the outcomes of 
mathematics courses 

 
Ekhlass  Abdul hadi aldewb 

Education of Aljuof 
 

 ABSTRACT                                                                                                  
 

This research aims to discover and recognize the role of the electronic 
learning in the development process of a teacher and the improvement of the 
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mathematics learning outcomes in  Aljouf  region. It has been noticed that 
mathematics teachers in Aljouf are not making advantages of the electronic 
learning. Indeed, they are even not aware of the importance of this kind of 
learning in improving their performance and their students’ level which, in turn, 
reflects on the overall educational outcomes. Thus, it is necessary to take 
serious steps to satisfy and meet the goals of this research and explain the 
benefits of using the electronic learning in teaching mathematics. This can be 
done by spreading the idea of utilizing and activating it. In addition, by 
facilitating and providing the required tools by cooperation with related 
departments such as Schools Supplies Department. An electronic survey has 
been designed and distributed over a sample of mathematics teachers in 
Aljouf region. This sample contains 120 teachers out of 200 total teachers, 
which corresponds to 60٪. The intention of this survey is to discover the role 
of the electronic learning and acquiring certain skills. Another survey also has 
been distributed over a sample of students containing 178 students chosen 
from three different schools. 

The researcher has found numbers of results. Most importantly, the role of 
utilizing the electronic learning in developing and enabling the mathematics 
teachers of having the required twenty one century’s skills. Another finding is 
that the students themselves have a positive perspective and the intention to 
utilize this kind of learning on mathematics learning and escalating their 
performance. Also, it was found that there is a positive correlation between 
applying and utilizing the electronic learning and the performance of the 
teachers which reflects on the students outcomes. 

However, it was found that there are few obstacles that prevent utilizing the 
electronic learning in number of schools. 

Thus, the researcher recommends to take serious actions in spreading the 
idea of utilizing the electronic learning in mathematics teaching and its positive 
trends in improving the over all performance of the teachers which ,in turns, 
will motivate the students to learn mathematics. Thus, the students outcomes 
and performance will improve too. This eventually will help in creating a 
talented and ambitious generation to contribute meeting the Saudi vision 
2030. 
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في مدارس المرحلة الثانوية  TI-Nspireمعامل تقنية اآللة الحاسبة البيانية   
 )تجربة(بالرياض

 عبد العزيز الوهيبي بنت هيا أ.
 تعليم الرياض  

 

 صلخستالم

فظاتها قدمت التجربة تدريب مشرفات ومعلمات الرياضيات في منطقة الرياض ومحا 
وفق أسس فنية وعلمية ونظرية في تعليم  (TI-Nspireعلى تفعيل تقنية اآللة الحاسبة البيانية )

 )جتربة(مدارس املرحلة الثانوية ابلرايضيف  TI-Nspireمعامل تقنية اآللة احلاسبة البيانية   
 

 عبد العزيز الوهييب بنت أ.هيا 
 تعليم الرايض

 



 

  574 

 

تزويد الميدان)مدارس المرحلة الثانوية( بالبرامج واآلالت وتعلم الرياضيات للمرحلة الثانوية، و
عم من خالل عقد (، والمتابعة والدTI-Nspireومعامل متكاملة لتقنية اآللة الحاسبة البيانية )

دورات إضافية وزيارات صفية ودروس تطبيقية، واُْستُخدم المنهج الوصفي لدراسة واقعها من 
خالل أداة االستبانة للمعلمات، وبطاقة مالحظة  للوقوف على تفاعل الطالبات مع هذه التقنية، 

لبيانية من قبل وقد حصلت التجربة على عدة نتائج منها تفعيل عالي لتطبيقات اآللة الحاسبة ا
سؤال التمثيالت المتعددة... وغيرها(  –توسع  -في أجزاء المنهج )استكشافالمعلمات المطبقات 

من خالل تقديم أنشطة تفاعلية مصممة من قبل اآللة الحاسبة البيانية، ومن نتائجها أيًضا زيادة 
تطبيق  –نطاق المفهوم است –دافعية الطالبات لتطبيق دائرة التعلم من خالل )استكشاف المفهوم 

المفهوم( لمادة الرياضيات وتعزيز الخبرات التعليميَّة، وتم تصنيف هذه التقنية من خالل هذه 
التجربة إلى أنها أداة تعلم تدعم تعليم تعلُّم الرياضيات وال تحل محل المهارات العقلية، والورقة 

ادي  وتكثيف الدورات التدريبية والقلم، ، وقدمت التجربة عدة توصيات منها  تقديم دليل إرش
تقنية اآللة لتفعيلها في تدريس الرياضيات وفق مبادئ النظرية البنائية، وافتتاح المزيد من معامل 

 (.TI-Nspireالحاسبة البيانية )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graphic calculator technology labs (TI-Nspire) in secondary 
schools in Riyadh 

Haya Abdul Aziz Al-Wahibi 
Education of Riyadh 

 

 

Abstract 

The experiment presented the training of mathematics supervisors and 
teachers in the Riyadh region and its governorates to activate TI-Nspire 
technology based on technical, scientific and theoretical bases in teaching 
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and learning of mathematics for the secondary stage. It also provides this field 
(secondary schools) with programs, machines, and integrated labs for graphic 
calculator technology (TI-Nspire). Moreover, it presents support and follow-up 
through holding additional courses, classroom visits and practical lessons and 
uses the descriptive approach to study the reality through a resolution and 
explanation tool for teachers, and a note card to find out the interaction of 
students with this technology.  The experiment has obtained several results, 
such as The high activation of graphical calculator applications by teachers 
who applied some parts of the syllabus (Exploration - Expansion - Question of 
Multiple Representations ... etc.) through providing interactive activities 
designed by the graphic calculator, increasing students' motivation to apply 
the learning circle through (exploration of the concept – the interrogation of 
the concept- The application of the concept ) of mathematics and the 
enhancement of educational experiences. This technique was classified 
through this experience as a learning tool that supports teaching and learning 
mathematics, but it does not replace mental skills, paper and pen. The 
experiment has presented several recommendations, like submitting a manual 
guide and intensifying training courses to activate them in teaching 
mathematics in according to the principles of structural theory, and the 
opening of more Graphic calculator technology laboratories (TI-Nspire). 
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واقع استخدام منصة عين التعليمية في تدريس الرياضيات من وجهة نظر معلمات 
 المرحلة الثانوية 

 
 

 

   المستخلص

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى واقع استخدام منصة عين التعليمية في تدريس الرياضيات 
لثانوية، من خالل توظيف  المنهج الوصفي التحليلي وبناء  من وجهة نظر معلمات المرحلة ا

محاور رئيسية وهي: استخدام منصة عين التعليمية في التخطيط، التنفيذ،  4استبانة  تكونت من 

 واقع استخدام منصة عني التعليمية يف تدريس الرايضيات من وجهة نظر معلمات املرحلة الثانوية 
 

 د.خالد الشهري أ.مىن النفيعي  أ.محده النجراين 
 جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل                  تعليم الشرقية                     

 
 

 د.خالد الشهري أ.منى النفيعي  أ.حمده النجراني 
 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل تعليم الشرقية                                      
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محور فرعيًا، باإلضافة إلى  سؤال مفتوح في ختام االستبانة، وتم  23التقويم، والتنمية المهنية بـ 
ن خالل أراء المحكمين، وصدق االتساق الداخلي من خالل تطبيق قياس الصدق لالستبانة  م

معلمة رياضيات بالمرحلة الثانوية بالتعليم العام في  25االستبانة على عينة استطالعية  تكونت من 
(. 0,76المنطقة الشرقية، وجاءت درجة ثبات االستبانة  باستخدام معامل ألفا كرونباخ مقبولة )

( من معلمات المرحلة الثانوية في المدارس 32على عينة عشوائية بسيطة بـ )ُطبقت هذه االستبانة 
التعليم العام بالمنطقة الشرقية. أظهرت النتائج أن متوسط استجابات المعلمات على المحاور الثالثة 

على مقياس ليكرت، وهذا يشير إلى تدني مستوى استخدام  2التقويم( أقل من  -التنفيذ -)التخطيط
المرحلة الثانوية لمنصة عين التعليمية في تدريس الرياضيات، وفي المحور الرابع ) التنمية معلمات 

( على مقياس ليكرت، وهذا يشير إلى أن واقع 3من  2,05المهنية( متوسط استجابات المعلمات )
ة استخدام معلمات الرياضيات بالمرحلة الثانوية لمنصة عين التعليمية أتى بشكل متوسط في التنمي

المهنية، ولقد أظهرت النتائج عدم وجود اختالف في استخدام منصة عين التعليمية بين معلمات 
الدورات التدريبية(،  -سنوات الخبرة -الرياضيات في العينة المختارة يعزى لمتغيرات ) المؤهل

خدام وأن قلة البرامج التدريبية للتعامل مع منصة عين التعليمية  قد يكون أحد أسباب قلة است
معلمات المرحلة الثانوية لمنصة عين التعليمية في تدريس الرياضيات، وفي ضوء تلك النتائج 
توصي هذه الدراسة بتوظيف منصة عين التعليمية في تقديم برامج تدريبية بشكل مستمر لرفع 
مستوى المهارات التدريسية للمعلمات في تدريس الرياضيات، والكشف عن المعوقات المحتملة 

تخدام منصة عين التعليمية من قبل معلمات المرحلة الثانوية في تخطيط، تنفيذ، وتقويم دروس الس
 الرياضيات، وفي التنمية المهنية لهن.

 

 

 

 

 

 

Reality of using Ain educational platform in teaching 
mathematics from point of view secondary school teachers. 

 
Hamdah Al-najrani    Muna Al-nefaei- Education of Yanbu 

Dr. Khaled abdullah Al-Shehri- Imam Abdurhman bin Fisal University 

Abstract 

 The study aimed to identify the reality of the use of the Ain educational 
platform in the teaching of mathematics from the point of view of the high 
school teachers, by employing the analytical descriptive method and 
constructing a questionnaire consist of 4 main axes: Planning, 
implementation, evaluation and professional development. These 4 axes 
branched to 23 sub-sections in addition to an open question. The validity of 
the questionnaire has been confirmed through the opinions of the arbitrators 
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and the internal consistency validity by applying this questionnaire on a pilot 
sample as of 25 high school mathematics teachers in general education in the 
eastern province region. The reliability of using alpha-cronbach coefficient 
was accepted as (0.76). The questionnaire was applied on a simple random 
sample as of (32) high school teachers in the general education in eastern 
province region. The results showed that the average of the responses of the 
three main axes (planning-implementation-evaluation) is less than 2 on the 
Likert scale. This indicates the low level of use of Ain educational platform in 
teaching of mathematics by high school teachers in eastern province region. 
However, in 4th axes, professional development, the questionnaire average 
result in Likert scale was (2.05 out of 3) which indicate the middle level of 
using the Ain educational platform by the teachers in eastern province region. 
The results showed that there was no difference in the use of Ain educational 
platform among the mathematics teachers of the selected sample due to 
these variables (qualification - years of experience - training courses). The 
lack of training program for the Ain educational platform could be one of the 
reasons that cause the low usage of Ain educational platform among the 
mathematics teachers in eastern province region. In light of these results, this 
study recommends to employ the Ain educational platform to be a training 
platform for the teachers as well as a part of the educational platform function 
to raise the level of teaching skills of mathematics teachers and to obtain the 
potential obstacles to the use of the Ain educational platform by high school 
teachers in the planning, implementation and evaluation of mathematics 
classes and also on their professional development. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 ثاين املتوسط أثر التدريس التشاركي على التحصيل يف مادة الرايضيات لدى طالبات الصف ال
 ِبدينة الرايض
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أثر التدريس التشاركي على التحصيل في مادة الرياضيات لدى طالبات الصف 

 دينة الرياضالثاني المتوسط بم
 محمد الحسين بنت رناأ.          عبد الرحمن الحامدبنت مناير أ.

تعليم الرياض   

 مستخلص ال

هدف البحث إلى دراسة أثر استخدام التدريس التشاركي على التحصيل في مادة 
( 50الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني المتوسط بمدينة الرياض، وتكونت عينة البحث من )

مجموعة ضابطة(، وتم استخدام المنهج شبه التجريبي حيث  25مجموعة تجريبية،  25طالبة )
طالبة(، وطبق  25طالبة( والمجموعة الضابطة ) 25اُختير مجموعتين المجموعة التجريبية )

عليهما االختبار القبلي بهدف ضبط الفروق القبلية للمجموعتين، وتم تعيين إحدى المجموعتين 
ً كمجموعة ت جريبية ُطبق عليها التدريس التشاركي، والمجموعة األخرى تُدرس بالطريقة عشوائيا
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المعتادة وبعد االنتهاء من تطبيق التدريس التشاركي ُطبق االختبار التحصيلي الدراسي تطبيقاً بعدياً 
 .للكشف عن الفروق في تحصيل المجموعتين

بين متوسطي   0.01وكشفت النتائج عن جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في االختبار البعدي لصالح 

بين  0.01المجموعة التجريبية، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
بار البعدي، متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي لصالح االخت

مما يدل على وجود أثر الستخدام التدريس التشاركي على تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط 
 .في مادة الرياضيات

التدريس التشاركي، التعليم العام، التربية الخاصة، الرياضيات،  :الكلمات المفتاحية
 .الصف الثاني المتوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Impact of Collaborative Teaching on Achievement Level 
of Mathematics among Grade Eight Female Students in 

Riyadh 
Manayir abdulrahman Alhamed    Rana Mohamad ALHussain 

Education of Riyadh  
 

 
Abstract  
         The current research aimed at investigating the impact of using 
collaborative teaching on achievement level of mathematics among grade 
eight female students in Riyadh. The research sample consisted of (50) 
students divided equally into an experimental group (25 students) and control 
group (25 students). The research followed the quasi-experimental design in 
which the two groups where chosen i.e. the experimental group (25 students) 
and the control group (25 students). The pre-test was applied on both groups 
in order to control the pre-differences. The experimental group was chosen 
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randomly and taught using collaborative teaching while the control group was 
taught using the normal way of teaching. After finishing the collaborative 
teaching, the post-test was applied to investigate the differences between the 
two groups.  
         The research findings revealed statistical differences at 0.01 between 
the two groups’ mean scores in the post-test in favor of the experimental 
group. The findings also showed statistical differences at 0.01 between the 
two groups’ mean scores in the pre- and post- tests in favor of the post-test. 
This demonstrated the impact of using collaborative teaching on grade eight 
students’ achievement level in mathematics.  
Key words: Collaborative teaching, public education, special education, 
mathematics, grade eight       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 يف تنمية مهارات التفكري املستقبلية  Steamأثر التعلم وفق منحى 

 لدى طالبات املرحلة املتوسطة 
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 المستقبلية التفكير مهارات تنمية في  Steam التعلم وفق منحى أثر
 المتوسطة المرحلة طالبات لدى 

 براهيم الماص بنت إأ.نوف 
 تعليم األحساء

 

 مستخلصال

إحدى االتجاهدات الحديثدة فدي    STEAMضيات" الريا-الفن-الهندسة-التقنية-مدخل "العلوم يعد  
مددن خددالل دمددج  جهيددز بيئددة تعليميددة مناسددبة للطددالبالتعلدديم لتكامددل المعرفددة، التددي تعتمددد علددى ت

حل المشكالت واتخاذ القرار لتنمية مهارات التفكير و التقنيةوتطبيق العديد من األنشطة العملية و
 لدى الطلبة

على تنمية مهارات التفكير لدى  "STEAM"مدخل ثر تطبيق لمعرفة أجاءت هذه الدراسة لذلك 
حيدث اسدتخدم المدنهج التجريبدي، إذ تدم  .في المملكة العربيدة السدعودية طالبات المرحلة المتوسط
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فددي مددادة الرياضدديات "وحدددة  STEAMبندداء برنددامج لتنميددة مهددارات التفكيددر قددائم علددى مدددخل 
 نين الحركة" للصف الثالث متوسط. الدوال التربيعية"، ومادة العلوم "وحدة قوا

طالبة، تم  60طبق البرنامج المقترح على مجموعة من طالبات الصف الثالث المتوسط وعددهم 
( وعدددها STEAMتقسيمهم إلى مجموعتين: مجموعة تجريبيده )تدم تدريسدها باسدتخدام مددخل 

طالبدة.  31يدة( وعدددهاطالبة، أما المجموعة الضابطة )تم تدريسدها باسدتخدام الطريقدة العاد 29
 وتم إجراء اختبار قبلي وبعدي لمهارات التفكير لعينة الدراسة.

على تعزيز مهارات التفكير  STEAMتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج وهي: ساعد مدخل 
لدى الطالبات، كما أوضدحت مواهدب الطالبدات فدي العلدوم والرياضديات حيدث تدم ابتكدار خمسدة 

بل الطالبات، وهذا من شأنه المساعدة في تحديدد الميدول للمهدن المسدتقبلية، مشاريع ابداعية من ق
فضال علدى ذلدك قلدل تطبيدق البرندامج نسدب الغيداب للطلبدة. فدي ظدل ذلدك أوصدت الدراسدة إلدى 

المعلمددين علددى إعددداد بددرامج قائمددة علددى مدددخل  ، وتدددريبSTEAMتعزيددز تطبيددق مددداخل 
STEAM .وربطها بمهارات التفكير للطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

The effect of STEAM learning in the development of future 

thinking skills among middle school students 

Nouf Ibraheem Almass 

Education of Alhasa 

 
Abstract 
STEAM educational model presents the new development model that is 
significant for recent knowledge society, and mainly concentrates on Science, 
technology, engineering, art, and mathematics education. STEAM is a 
conveniently equipped learning environment enables adopting and combining 
of numerous practical and technological activities for developing students' 
thinking, problems solving, and decisions making skills. Accordingly, the 
current study investigates the effect of STEAM model on developing the 
thinking skill of the intermediate level students in Saudi Arabia. The study 
adopted the experimental methodology using specialized STEAM educational 
program for developing students' thinking skills, which designed for the 
"Quadratic functions" unit in mathematics discipline, and "motions' laws" unit 
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in the science discipline. The program is applied to 60 female students on 3rd 
intermediate class divided into two groups; 31 students in the control group 
and 29 students in experimental groups. Pre-post tests were administrated for 
evaluating students' thinking skills. The study found that thinking skills were 
significantly boosted in favor of the experimental group that is accomplished 
five creative projects, which can advance their ability to define their future 
professional interests. In addition, the absent rate was reduced. Thus, the 
study recommends boosting STEAM adoption in education curricula and 
training teachers to design a STEAM program to enhance thinking skills. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
اجلرافيكي للتدريبات اإلثرائية على تنمية مهارات التفكري االستداليل يف مادة الرايضيات  فاعلية التصميم

 لدى طالبات الصف اخلامس االبتدائي يف مدارس الرتبية األهلية ِبدينة الرايض
 

 أ.منريه بنت فهد آل كلثم
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فاعلية التصميم الجرافيكي للتدريبات اإلثرائية على تنمية مهارات التفكير 

 ستدللي في مادة الرياضيات لدى طالبات الصف الخامس البتدائي ال
 في مدارس التربية األهلية بمدينة الرياض

 منيره بنت فهد آل كلثمأ.
 تعليم الرياض   

 
 
 مستخلصال

هدف هذا البحث إلى التحقق من وجود فرق في نتائج الطالبات قبل وبعد تطبيق التصميم     
ثرائية في تنمية مهارات التفكير االستداللي في مادة الرياضيات الجرافيكي للتدريبات اإل

( 64وقد تكونت عينة البحث من ) اإلثرائية.والتعرف على استجابة الطالبات ألداء التدريبات 
طالبة من طالبات الصف الخامس االبتدائي من مدارس التربية األهلية التابعة إلدارة التعليم 

  يلي:نتائج البحث ما وقد أظهرت  الرياض.بمنطقة 

فروق ذات داللة إحصائية بين درجات االختبار للطالب في التطبيق القبلي وجود  -
والبعدي لصالح االختبار البعدي حيث كانت متوسطات مجموع الدرجات الختبار 

فيما كان متوسط مجموع الدرجات االختبار القبلي  10( من أصل 9.31البعدي )
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من  ( أصغر0.000بقيمة احتمالية ) -10.263= جاءت قيمة )ت(  ( لذا7.50)
0.05. 

 اإلثرائية.وجود استجابة مرتفعة من الطالبات أثناء اداء التدريبات  -

 التوصيات:وكان من أهم 

تفعيل التدريبات اإلثرائية من حقيبة المعلم لألنشطة الصفية والتقويم لجميع الطالب  -
 للمتعل م.بطريقة جاذبة 

 تفاعلية.لمصممة إلى تدريبات رقمية تحويل هذه التدريبات ا -

 .إجراء بحوث ودراسات أكثر عمق في هذا الموضوع وفي مراحل دراسية أخرى -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Effectiveness of Using Graphic Design in Co-curricular Activities to 

Improve Mathematical Reasoning Thinking Skills for Fifth Grade 

Female Students in Altarbiyah Private Schools, Riyadh 

 
Muneera fahad al-kaltham 

Education of Riyadh 

Abstract 
This study aims to verify the differences in the female students results before 
and after the application of graphic design on enrichment exercises in 
developing the deductive reasoning thinking skills in Mathematics and 
identifying the students’ response to do enrichment exercises. The study 
sample consists of (64) female students in the fifth primary school of AlTarbiya 
Private Schools of the Public Directorate of Education in Riyadh.  
The study results show the following: 

 There are statistically differences between the test scores for female 

students in the pre and post applications in favor of the post-test scores. 

The total scores for the post-test are (9.31) out of 10, while the average of 

the total scores of the pre-test are (7.50). Thus, the probability of the (T) 

value =-10.263 with probability value (0.000) less than 0.05. 

https://foursquare.com/v/altarbiya-private-schools--%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9/50a33798e4b04e2d5c12ba3d
https://foursquare.com/v/altarbiya-private-schools--%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9/50a33798e4b04e2d5c12ba3d
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 There is high response from female students during doing the enrichment 

exercises. 

The most important recommendations are: 

 Activation of enrichment exercises from the teacher classroom activities 

and assessment for all students in a way that attracts the learner. 

 Conversion of these designed exercises into interactive digital exercises. 

 Conduct deeper research and studies on this subject and other study 

stages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )جتربة(املشروع العاملي للرايضيات

 

 ري عرار الدوسبنت أ.نوف 
 تعليم حرميالء
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 )تجربة(المشروع العالمي للرياضيات

 نوف عرار الدوسريأ.
 حريمالء تعليم

 

  المستخلص

، والذي The Global Math Projectالتعريف بالمشروع العالمي للرياضيات  الهدف
وعة مكونة من سبعة من علماء الرياضيات والمعلمين.  تساءلت هذه تأسس على يد مجم

المجموعة عن ما يمكنها فعله لتحسين صورة الرياضيات حول العالم.  استلهموا فكرة المشروع 
والتي استمرت لسنوات.  ويهدف  Hour of codeمن الحملة العالمية الناجحة ساعة البرمجة 

شاركة الطالب والمعلمين حول العالم لرؤية متعة مالمشروع العالمي للرياضيات إلى 
تهم في إنشاء تجارب رياضياتية جذابة للطالب  الرياضيات، وجمالها، وإبداعها.  تركزت َمَهمَّ

ً مع إمكانية الوصول إليها بغض النظر عن اللغة  سنوات فما فوق 5من عمر  تتوفر مجانا
من قِبَل  2005الذي تم تطويره في عام  Exploding Dotsوالموقع حول العالم.  تم اختيار 

 Jamesعالم الرياضيات والمشارك في المشروع العالمي للرياضيات جيمس تانتون 
Tanton لربط الحساب بالجبر وما بعده.  كما تتضمن ً ً جذابا ً بصريا ؛ حيث يستخدم نموذجا
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ا الحدث العالمي الورقة كيفية مشاركة المدارس في السعودية في المشروع لتكون جزءاً من هذ
 والذي يُعقد في أكتوبر من كل عام، مع ذكر متطلبات تنفيذه في الحصص الدراسية.

 

The Global Math Project 
Nouf Arar Aldosary 

Education of Huraimila 

Abstract 
 

The paper aims to introduce The Global Math Project, founded by a group of 
seven mathematicians and teachers. The group wondered about what they 
could do to improve the image of mathematics around the world. Inspire the 
idea of the project from the successful Global Campaign Hour of code, which 
lasted for years.  The Global Math Project aims to bring together students and 
teachers around the world to see the joy, beauty and creativity of 
mathematics. The task was to create engaging mathematical experiences for 
students of any age from 5 years old to adults, available at no charge and 
accessible regardless of language or location around the world.  a natural 
choice was Exploding Dots, which was developed in 2005 by mathematician 
and Global Math Project co-founder James Tanton, and uses a simple, 
appealing visual model to connect arithmetic to algebra and beyond.  The 
paper also includes how schools in Saudi Arabia can participate in the project 
as part of this global event, which will be held on October each year, with 
mentioned the requirements for its implementation in the classroom. 

 


