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 هدفت الدزاسة إىل الكظف عَ ودى فاعمية بسٌاوج إثسائ ي قائي عمى حن املظكالت السياضية وتكويٍها يف تٍىية الكدزة عمى:ومدص
 ولتخكيل هرا اهلدف مت تصىيي بسٌاوج.االستداله وتكويَ احلص السياضي لدى الطمبة وستفعي التخصين بالصف العاطس األساسي
َ وإسرتاتيجيات تكوي،إثسائي زكز عمى تدزيب الطمبة وستفعي التخصين عمى توظيف إسرتاتيجيات حن املظكالت السياضية
َ كىا مت تصىيي اختباز يف االستداله وتكوي،املظكالت السياضية عمى جمىوعة وَ األٌظطة واملظكالت السياضية غري السوتيٍية
 ومت تطبيل اختباز الكدزة السياضية.احلص السياضي؛ وذلك لكياض األداء الكبمي والبعدي لمطمبة يف االستداله وتكويَ احلص السياضي
 طالبا وطالبة وَ الطمبة وستفعي التخصين بالصف63 َ وقد تكوٌت عيٍة الدزاسة و. ) لكياض الكدزة السياضية لمطمبةToma-3(
 مت استدداً حتمين التبايَ املظرتك. وقشىوا إىل جمىوعتني ضابطة وجتسيبية،العاطس األساسي اختريوا بطسيكة عظوائية
 ) لمتعسف عمى حجي أثس استدداً الربٌاوج املكرتح يف تٍىية قدزة الطمبة عمى االستداله2η(  كىا مت استدساج وسبع آيتا،)ANCOVA(
، توصمت الدزاسة اىل اكتشاب اجملىوعة التجسيبية ملهازات االستداله والكدزة عمى تكويَ احلص السياضي.وتكويَ احلص السياضي
.وكرلك فاعمية الربٌاوج املكرتح يف تٍىية االستداله وتكويَ احلص السياضي
، الكدزة السياضية، حن املظكالت السياضية، تكويَ املظكالت السياضية، االستداله وتكويَ احلص السياضي:كمىات وفتاحية
.التخصين
_____________________________________________

The Effectiveness of a Proposed Enrichment Program Based on Problem-Solving
and Problem Posing in Developing the Ability of Mathematical Reasoning and
Sense-Making among Grade Ten High Achievers
Salama S. Al Badri* & Reda A. Al Sayed
Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman
_____________________________________________

Abstract: This study aimed to reveal the effectiveness of a proposed enrichment program based on
problem-solving and problem posing in developing the ability of the mathematical reasoning and
sense making among students of high achievement. To achieve this goal, an enrichment training
program was designed to focus on a set of mathematical ideas and skills in mathematics using
problem-solving and problem- posing strategies to solve and pose non-routine mathematical problems
for students of high achievement to develop their mathematical reasoning and sense making ability.
The researcher designed a test to measure the mathematical reasoning and sense making. In addition,
the Test of Mathematical Abilities (TOMA-3) was used to measure the students' mathematical abilities
before the experiment. The sample of the study consisted of 63 grade ten high achievers randomly
selected from South Batinah governorate, which was divided into control and experimental groups.
For testing the study hypothesis, data was analyzed by analysis of covariance (ANCOVA) in which eta
squared was obtained. The results showed that the proposed program was effective and the
mathematical reasoning and sense making skills were highly achieved.
Keywords: Reasoning and sense-making, problem solving, problem posing, achievement,
mathematical ability.

*slama.badri@gmail.com
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للرياضيات في حياتنا اليومية أهمية متزايدة
بتزايددد تعقيدددات الحيدداة العصددرية فعلددم
الرياضدديات يعددد رزيددزة أساسددية ال يمكددن
االستغناء عنها في زثير من العلوم اإلنسانية
سواء الطةيعية أو االجتماعية ،وهداا التطدور
المتسددارف فددي نددواحي الحيدداة الم تلفددة
وتوظيددف التقنيددات والةددرامج المتطددورة،
يستدعي تطورات ملموسة فدي أهددات تعلدم
وتعليم الرياضيات ،ويؤزد المجلس القدومي
لمعلمي الرياضديات فدي الواليدات المتحددة
األمريكية ) (Martin et al., 2009علدى أهميدة
زلٍ مدن االسدتدالل ( )Reasoningوتكدوين
الحس الرياضي ( )Sense Makingفدي تعلديم
وتعلم الرياضيات ،وأنها من نقاط الترزيدز
الهامددة التددي يجددا مراعاتهددا فددي ددفوت
الرياضيات المدرسية بصورة يومية.
ويرى مارتن وآخرون
أن االستدالل وتكوين الحس الرياضي يمكن
أن يتحقق من خالل طرح المعلمين والطالب
للتساؤالت بصورة مستمرة فالتساؤالت مثل:
ماذا يحدث هنا؟ ولماذا تعتقد أن ذلك
حيح؟ تشجع الطالا على الفهم واستمرار
التعلم والتفكر في الحل ،فمن أسةاب
الصعوبات التي يواجها الطالب في تعلم
الرياضيات شعورهم بأن المحتوى الرياضي
ال معنى له .ويستطيع المعلم معالجة هاا
األمر بالت طيط الجيد لألنشطة الصفية
اليومية ،وإشراك الطالب في االستدالل
وتكوين الحس الرياضي دون الحاجة إلى
إضافية .ومثل هاه
تكليف الطالب بحص
األنشطة تساعد الطالب على الةناء على
معرفتهم السابقة .ولرؤية الترابطات
المنطقية بين المعرفة السابقة والجديدة فإن
ذلك يستدعي التغيير في الةيئة الصفية
لتحدي الطالب وإثارة تفكيرهم وتشجيعهم
الستكشات المواقف الرياضية بصورة فردية
أو جماعية ،ويتوقع من الطالب وضع
)(Martin et al., 2009

الت مينات وتطوير الحجج واألدلة لتدعيمها،
وربط المعرفة السابقة بالمعرفة الجديدة،
ويجا إعطاء الطالب الفر ة للتفاعل الحر
المةاشر مع المعلم وزمالئهم الطالب أثناء
تنفياهم لهاه األنشطة.
ويعددرت مددارتن وآخددرون
) ،2009االستدالل بأنه عملية تحديد النتدائج
بناء علدى األدلدة أو الفرضديات الموضدوعة،
ويعرت تكدوين الحدس بأنده تطدوير الفهدم
لموقدددف أو مفهدددوم أو محتدددوى بربطددده
بالمعرفدددة السدددابقة ،وتتمثدددل مسدددتويات
االسددتدالل فددي  :التفسددير شيددر الشددكلي
( ،)informal explanationوالمالحعددددددة
االسدددددتقرائية (،)inductive observation
والتةرير ) ،(justificationواالستنتاج الشدكلي
(Martin et al.,

(.)formal deduction

ويمثددل الجةددر مكونًددا أساس ديًا للرياضدديات
المدرسددية ،وذلددك ألهميتدده فددي الحيدداة
اليومية ،ويمثل االستدالل الجةري (algebraic
) reasoningأداة للنماجددة الرياضددية التددي
يعتمددد عليهددا فددي العديددد مددن المجدداالت
التكنولوجية ،والعلميدة زمدا أزددت عليده
الوثائق الدولية للرياضيات المدرسدية مثدل
(.)NCTM, 2000

إن الترزيز على االستدالل وتكدوين الحدس
الرياضي يساعد الطلةة علدى فهدم وتقددير
قيمة الجةر ،ويعزز من قدرتهم على إجدراء
ال طوات الحسابية بدقة وفهدم ،وإدرازهدم
لمغزى و حة ال طوات المتةعدة ،وزيفيدة
تفسددير النتددائج واسددت دامها ،وهددو يحقددق
الربط بين المحاور الرياضية الم تلفة فدي
األعداد والجةر والهندسدة واإلحصداء ،الداي
بدوره يحقق االنسيابية في عدر وتسلسدل
منهاج الرياضيات المدرسية ،بصورة واضحة.
ويرى بورك ( )Burke, 2008المشار إليه فدي
)،(Graham, Cuoco, & Zimmermann, 2010

أن التدددريس الدداي يشددجع علددى االسددتدالل

يستطيع تحويدل دراسدة الجةدر مدن دراسدة
معتمدة على ال طدوات ،والصديا الرياضدية
والترزيددز علددى الحفددط والتطةيددق ودمددج
العمليددات ،إلددى دراسددة لوبددداف والتفكيددر
األ يل.
وحدد مارتن وآخدرون
خمسة عنا ر مفتاحية لالسدتدالل الجةدري
تمثلت فدي :االسدت دام ذو المعندى للرمدوز
الجةريددة (،)meaningful use of symbols
والمعالجة الواعية (،)mindful manipulation
واالستدالل علدى الحدل (،)reasoned solving
وربط الجةر بالهندسة ( connecting algebra
 ،)with geometryوربددط الصدديا والدددوال
( .)linking expressions and functionsبينمدا
حدد عدادات العقدل فدي االسدتدالل الجةدري
)(Martin et al., 2009

()Habits of Mind in Algebraic Reasoning

بد :تحليل المشدكلة
وتوظيف إستراتيجيات الحل ( implementing
 ،)a strategyوالتفكددر والتدددبر فددي حددل
المشددكلة ( reflecting on a solution to a
.)problem
(،)analyzing a problem

وبينت دراسة ييا وهو وزور ولدي
( )Yeap, Ho, Kaur & Lee,2005فاعليدددة
التدريا على تكدوين الحدس الرياضدي فدي
العمليات الحسابية ،من خالل تددريا طدالب
الصف الثالث االبتدائي علدى مسدائل لفعيدة
عادية تعتمد على العمليات الحسابية بحيث ال
يؤثر السياق اللفعدي فدي ترتيدا وتحديدد
العمليات الحسابية الالزمدة للحدل ،ومسدائل
أخرى لفعية شير عادية بحيث يؤثر السدياق
اللفعي للمسألة في ترتيا وتحديد العمليات
الحسابية الصحيحة للتو دل للنداتج .بينمدا
اهتمت دراسدة جدوتي ( )Jeotee, 2012بةحدث
عالقة مهارات االستدالل والقددرة علدى حدل
المشددكالت الرياضددية بالقدددرة األزاديميددة
للطالب في تايلند.
ومن جانا آخر فإن أهدات تعليم الرياضيات
في الوقت الحالي تؤزد ضدرورة الترزيدز
على حل المشكالت باعتةاره هدفًا رئيسًا فدي

تدددريس الرياضدديات المدرسددية ،فددالمجلس
القددومي لمعلمددي الرياضدديات بالواليددات
المتحددة األمريكيدة ( )NCTM, 2000يو دي
بضددرورة الترزيددز علددى حددل المشددكالت
وينادي بطدرح الموضدوعات الرياضدية مدن
خالل حل المشكالت سواء لتطدوير الحلدول
والمهارات ،أو إلزساب مفاهيم وتعميمات ،أو
لتعزيددز معددارت سددابقة ،وأن ذلددك يشددكل
حافزًا لتعلم الرياضيات ويجعدل منهدا مدادة
ذات معندددى مدددرتةط بواقدددع المتعلمدددين
واحتياجاتهم.
ويرى ويسيلز ( )Wessells, 1982أن دعوبة
المشكلة واحتمدال الو دول إلدى حدل لهدا،
يتحدد بنوعية االستراتيجية التي يسدت دمها
القددائم بالحددل ،ومددن جانددا آخددر فددإن
االسددتراتيجية المناسددةة تتحدددد بالسددعات
والسرعات والمهارات التي يمتلكها الفرد ،مما
يستدعي تدريا الطدالب علدى إسدتراتيجيات
متنوعة لحل المشكالت الرياضدية ،وتحديدد
األنسا منها حسا المشكالت المطروحة.
ويعتةر تدريا الطالب على تكوين المشكالت
الرياضية ال ا ة بهم من األسداليا الفاعلدة
في زيادة قدرة الطالب على حدل المشدكالت
الرياضية ( Rudnitsky, Etheredge, Freeman,
 ،)& Gilbert, 1995ألنده يتديح لهدم المجدال
إلدراك المتغيدددرات الةنائيدددة ( structural
 )variablesللمشدددكلة بصدددورة أوضدددح،
وبالتالي وضع االستراتيجية األفضل للتو ل
للحل.
وقد بينت العديدد مدن الدراسدات أن ضدعف
الطالب في است دام معرفتهم الرياضية فدي
الحياة اليوميدة تعدود إلدى عوامدل العدر
النمطيددة للمشددكالت الرياضددية ،وزددالك
المحتددوى الشددائع فددي مععددم أنشددطة حددل
المشكالت التي ترزز علدى الةيئدة الصدفية،
وشالةًا ما يكون لها حل واحد فقدط ،وجميدع
األعددداد المتضددمنة فددي المشددكلة ضددرورية
إليجدداد الندداتج ،وزددالك الترزيددز علددى
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زتابة خطوات محددة للحدل حتدى وإن لدم
تستدعي المشكلة ذلك (.)Bonotto, 2011
ويؤزد المجلس القومي لمعلمي الرياضديات
األمريكددددي ( )NCTM, 2000أن قدددددرات
المتعلمين على تكوين المشدكالت الرياضدية
بأنفسهم ،مهمة في تطدوير تفكيدرهم نحدو
حل المشكالت الرياضية ،مما يتطلا ضرورة
تدريا الطدالب علدى إسدتراتيجيات تكدوين
المشددكالت الرياضددية ،وإعطددائهم الفر ددة
لتكددوين مشددكالتهم الرياضددية ال ا ددة،
وتشجيعهم على اإلبدداف واالبتكدار .ويوجده
المجلس أيضا إلى إعطاء المزيد من االهتمام
بأنشطة تكوين المشكالت في جميدع دفوت
الرياضيات المدرسية .ويرى سديلفر (Silver,
) 1994أن تكددوين المشددكالت يتضددمن توليددد
مشكالت وأسئلة جديدة الستكشدات معطيدات
الموقف الرياضي المطدروح ،باإلضدافة إلدى
إعادة بناء المشكلة أثناء عملية حل المشدكلة
المطروحة.
ويعرت بونوتدو ( )Bonotto, 2011:21تكدوين
المشكلة بأنه :العملية التي يسدتطيع خاللهدا
الطالب بناء تفسيراتهم الش صدية للمواقدف
الحياتيددة و ددياشتها فددي ددورة مشددكالت
رياضية ذات معنى باالعتمداد علدى المعرفدة
وال ةرة الرياضية التي يمتلكونهدا ،أمدا أبدو
علوان ورفعدت ( )89 :2007فيعرفدان تكدوين
المشكالت بأنه  :قدرة المدتعلم علدى تكدوين
مشكالت رياضية من مشكلة مطروحة وذلك
في عدة مهارات متدرجة المسدتويات ،بينمدا
يددرى شاسددمةور وبازددار وجاهانشدداهلو
( Ghasempour, Bakar & Jahanshahloo,

 )2013أن تكوين المشدكلة أداة للدتعلم حيدث
يقوم الطلةة بةناء األسئلة اسدتجابة لمواقدف
م تلفددة مثددل مواقددف الحيدداة اليوميددة أو
مشكالت رياضية.
وتمثل عملية تكوين المشكالت مجالًا لتفسير
وتحليل واقعية المشكالت ،حيدث يجدا علدى
الطالب أن يميزوا بين الةياندات ذات العالقدة
بالمشكلة من شيرها ،وازتشات الروابط بين

الحقائق المتضمنة بالمشكلة ،والحكم فيما إذا
زانت المعلومات في المشكلة المكونة زافية
للحل ،وعليهم زالك أن يكتشفوا هل تمثل
الةياندات العدديددة فدي المشددكلة المطروحددة
بيانددات رقميددة ضددمن السددياق المعطددى
( .)Bonotto, 2011ويمكددن أن تددوفر أنشددطة
تكوين المشكالت مؤشرًا حول فهم واستيعاب
الطددالب للمفدداهيم والعمليددات الرياضددية
وتوجهاتهم وقددرتهم علدى حدل المشدكالت
الرياضدية (Kilpatrick, 1987; Chua & Yeap,
) .2008بينما يرى انستن وانفلد & (Einstein
) Infeld, 1938المشار إليهما في زاي وهوانج
) (Cai & Hwang, 2003أن عمليددة تكددوين
المشكلة أزثدر أهميدة مدن ازتشدات حدل
المشكلة ،وأن تكوين المشدكالت يعدزز فهدم
الطالب للمحتدوى الرياضدي ،ويمكدنهم مدن
ربط اهتماماتهم في جميع فدروف المحتدوى
الرياضددي ،ويعدددهم ليكونددوا أذزيدداء فددي
توظيف الرياضديات المدرسدية فدي حيداتهم
اليومية ).)Bonotto, 2011
ويؤزدد فوزدودا وزازيهاندا
 )Kakihana, 2009األثددر اإليجددابي لتكددوين
المشكالت الرياضية علدى اتجاهدات الطدالب
نحو تعلم الرياضيات بصدورة فعالدة حيدث
أ ةحوا يتناقشون بفاعلية مع زمالئهدم فدي
المحتوى الرياضي أثناء تكدوينهم المشدكالت
الرياضية ،وأن توظيدف التكنولوجيدا يعطدى
الطالب فر ًا واسعة للتل ي والتحقق من
شروط المشكلة ،ويتيح لهم اسدت دام طدرق
متعددة لتكوين المشكالت مما يساعدهم على
فهم المشكالت الرياضية بصورة أعمق.
( & Fukuda

ويرى زلةداترك
أنه يجا النعر واالهتمام بتكوين المشدكالت
ليس فقط زهدت لتعلم الرياضيات في حدد
ذاته ،بل أيضدا زدأداة للدتعلم ،زونهدا مدن
ال ةرات التي تشدجع الطدالب علدى اإلبدداف
واالبتكار .ويمكن من خاللها تحفيز مهدارات
ما وراء المعرفية للطالب ،وتوجيه تفكيرهم
لتوظيف إستراتيجيات حل المشكالت بصدورة
()Kilpatrick, 1987

دحيحة ( .)Ghasempour et al., 2013وهدي
تعد من أنشطة التحددي المعرفدي للطدالب
حيث إنها تستدعي من الطالا إدراك خطوات
حل المشكلة ليستطيع االستفادة منها في بناء
المشكلة المطلوبدة ،وزدالك يتضدمن حدل
المشكالت توليد وحل مشدكالت جزئيدة مدن
المشكلة األ لية (.)Cai & Hwang, 2003
وتعد فئدة الطلةدة مرتفعدي التحصديل ومدا
يملكون من طاقدات وقددرات ثدروة وطنيدة،
يتحتم توجيههدا أفضدل توجيده ،بمدا يعدود
بددالنفع علدديهم خا ددة وعلددى مجتمعدداتهم
بصورة عامة .ولقد قامت العديد مدن الددول
العربيددة واألجنةيددة باحتضددان هدداه الفئددة
المتميزة من الطالب ،وإعداد الةرامج ال ا ة
بهم التي تلةي احتياجاتهم المتفردة عن باقي
الطالب ،ووفرت لهم اإلمكانيدات التدي تتديح
لهم إبراز قددراتهم ،وشدحا طاقداتهم ،ممدا
زان لها األثر الواضح في رقدي هداه األمدم
وتقدمها.
وقد شهدت منداهج الرياضديات العديدد مدن
التطورات التي وازةها ظهور بعض المدداخل
الجديدة في تدريسها ،ومنها تشجيع األبحداث
الرياضددية واألنشددطة ال ا ددة بددالمتفوقين
والمةددددعين (ديددداب ،)2011 ،فالمؤيددددون
لالهتمام بتربية المتفوقين يرون بأنه إذا ما
تم تحقيق حاجات الطلةة المتفوقين بتصميم
الةرامج ال ا ة بهم ،فدإنهم سديحققون فدي
الغالددا مسددتويات عليددا مددن التحصدديل
األزداديمي واألداء الرفيدع ،ويعدزز بالتدالي
قوة التشجيع على التحددي لمدا هدو أ دعا
وأعقددد وأفضددل ،وأن المسدداهمات الفعالددة
ل دمة المجتمدع ونمائده تدأتي فدي الجدزء
األزةدددر مدددن األشددد اي الموهدددوبين
والمتفوقين (سعادة.)2009 ،
ويرى بلكر وطدومس
 )2015أن المعدددايير األساسدددية لتددددريس
الرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية قدد
أشفلددت االهتمددام بفئددة الطلةددة مرتفعددي
التحصيل ،ممدا يسدتدعي بدال المزيدد مدن
( Plucker & Thomas,

الجهد لتوفير احتياجات هاه الفئدة المميدزة
مددن الطلةددة بددإثراء المندداهج المدرسددية
باألنشددطة والةددرامج والمشددكالت الرياضددية
التي تنمي وتحفز قدراتهم .ويرى المهتمون
بتربية الموهوبين والمتفوقين أن هاه الفئة
تمتلك قدرات وإمكانات عالية مدن الناحيدة
الاهنية وقوة الدافعية للدتعلم ،ممدا يتطلدا
ت صي منهج وإيجاد برامج خا ة تراعدي
تلك القدرات والحاجات (سعادة.)2009 ،
ويعددرت سددعادة ( )68 :2009التفددوق بأندده
"القدددرة أو الهةددة العقليددة المتميددزة التددي
تجعل احةها يتفدوق بشدكل ملحدول علدى
أقرانه في إحدى منداحي الحيداة العمليدة أو
األزاديمية".
ونعرًا لتأزيد الةحوث والدراسات التربويدة
علددى االهتمددام بفئددة المتفددوقين ومرتفعددي
التحصيل من جاندا ،وأهميدة حدل وتكدوين
المشكالت الرياضية من جانا آخر ،باإلضافة
إلى المناشددة المسدتمرة فدي نقدل تددريس
الرياضيات من الصورة التقليدية القائمة على
التلقين والمحازاة ،إلدى التددريس والدتعلم
القائم على تنمية مهارات التفكير واالستدالل
وتكوين الحس الرياضي لدى المتعلمين ،فإن
هاه الدراسدة سدتحاول الةحدث فدي فاعليدة
برنددامج إثرائ دي قددائم علددى حددل وتكددوين
المشكالت الرياضية فدي االسدتدالل وتكدوين
الحددس الرياضددي لدددى الطلةددة مرتفعددي
التحصيل.
مشكلة الدراسة
بندداءً علددى مددا بينتدده الةحددوث والدراسددات
التربويددة حددول أهميددة حددل المشددكالت
الرياضددية ،وتكددوين المشددكالت الرياضددية،
وضرورة الترزيدز علدى تنميدة االسدتدالل
والحس الرياضي ،والمناشدات المتزايدة حول
االهتمام بالطلةة مرتفعي التحصيل ،والحاجة
إلى الةرامج المناسةة لهدم ،فقدد تدم إجدراء
دراسة استطالعية شملت  25مدن الم تصدين
فددي تدددريس الرياضدديات مددن المعلمددين
والمعلمين األوائل بمحافعة جنوب الةاطندة،
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والمشددرفين والمشددرفين األوائددل لمددادة
الرياضيات بمحافعة جنوب الةاطنة ،ودائدرة
اإلشرات التربوي بوزارة التربيدة والتعلديم،
وذلك للوقوت علدى واقدع رعايدة الطدالب
مرتفعي التحصيل ،ومقترحات تطويرها فدي
مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمدان مدن
وجهة نعر المعلمين والمشرفين التربويين.
زشفت نتائج االسدتطالف عدن عددم وجدود
برامج مت صصة لرعايدة الطدالب مرتفعدي
التحصيل في مادة الرياضيات ،رشدم الحاجدة
الماسة لالك ،واقتصار اإلثراء المقدم لهداه
الفئة على اجتهادات المعلمين الداين تحدول
األعةاء الكثيرة الموزلدة إلديهم دون إعدداد
وتنفيا األنشطة المناسةة في شالا األحيدان.
مما يؤزد على الحاجدة إلدى بنداء الةدرامج
االثرائية المناسةة لرفع قددرة الطلةدة علدى
االستدالل وتكوين الحس الرياضي.
هدت الدراسة وأسئلتها
تهدت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج
إثرائي قائم على حدل المشدكالت الرياضدية
وتكوينها في تنميدة قددرة الطلةدة مرتفعدي
التحصدديل فددي الرياضدديات علددى االسددتدالل
وتكددوين الحددس الرياضددي واخددتالت هدداه
القدرة باختالت قدرتهم الرياضية.
وعليدده فقددد حاولددت الدراسددة اإلجابددة عددن
السؤالين اآلتيين:
.1

ما فاعلية برنامج مقتدرح فدي تنميدة
قدرة طلةدة الصدف العاشدر األساسدي
مرتفعي التحصيل في مادة الرياضيات
علددى االسدددتدالل وتكددوين الحدددس
الرياضي؟

.2

هل يوجد أثر في تنمية القددرة علدى
االستدالل وتكدوين الحدس الرياضدي
يعزى إلدى التفاعدل بدين المجموعدة
(ضابطة ،تجريةية) ،والقدرة الرياضية
(مرتفع ،من فض) لدى طلةدة الصدف
العاشر األساسي مرتفعي التحصيل في
مادة الرياضيات ؟

ولوجابة عليهما

يغت الفرضيتان اآلتيتان:

.1

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عندد
مسدددتوى داللدددة ( )0005 = αبدددين
متوسددط درجددات طلةددة المجموعددة
التجريةيددة ومتوسددط درجددات طلةددة
المجموعددة الضددابطة فددي التطةيددق
الةعدددي الختةددار االسددتدالل وتكددوين
الحس الرياضي.

.2

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عندد
مستوى داللة ( )0005=αبين متوسدط
درجات طلةدة المجموعدة التجريةيدة
ومتوسددط درجددات طلةددة المجموعددة
الضابطة في التطةيق الةعدي الختةدار
االستدالل وتكدوين الحدس الرياضدي
يعزى إلدى التفاعدل بدين المجموعدة
(تجريةية ،ضابطة) والقدرة الرياضية
(مرتفع ،من فض) لدى الطلةة.

متغيرات الدراسة
تتحدد متغيرات الدراسة الحالية فيما يلي:
المتغيرات المستقلة
الةرنامج اإلثرائي المقترح
لقدرة الرياضية ( زمتغير تصنيفي) ،ولده
مستويان :مرتفعة ومن فضة.
ثانيا :المتغيدر التدابع  :االسدتدالل وتكدوين
الحس الرياضي.
أهمية الدراسة
.1

تتمثل أهمية الدراسة في أنها:

.2

توجه اهتمام المعنيين بطرق تنمية
االستدالل وتكوين الحس الرياضي لدى
الطالب في الرياضيات.

.3

قد تفيد مصممي مناهج الرياضيات من
خالل مجموعة األنشطة اإلثرائية
المضمنة في الةرنامج المقترح ،على
وضع األنشطة التي تلةي احتياجات
ورشةات الطالب مرتفعي التحصيل.

.4

قد تفيد مصممي مناهج الرياضيات في
ياشة الدروس وفق إستراتيجيات حل
وتكوين المشكالت الرياضية.

.5

توجه اهتمام المعنيين بفئة الطالب
مرتفعي التحصيل في مدارس التعليم
العام في سلطنة عمان.

منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة على المنهج شةه التجريةدي
بتصميم المجموعتين التجريةيدة والضدابطة
والتطةيق القةلي -الةعددي (Two Group pre-
.)Test, post-Test Design

مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلةة الصف
العاشر األساسي بالمدارس التابعة للمديرية
العامة للتربية والتعليم بمحافعة جنوب
الةاطنة للعام الدراسي 2016/2015م ،والةالا
عددهم  6115طالةا وطالةة منهم  3156طالةا و
 2959طالةة ،وتكونت عينة الدراسة من 63
طالةا وطالةة منهم 28طالةا و35طالةة من
مدرستي الفضل بن العةاس للتعليم األساسي
( ،)10-5ومدرسة أسماء بنت يزيد للتعليم
األساسي ( ،)10-5ووزعت العينة عشوائيا إلى
مجموعة ضابطة مكونة من  32طالةا وطالةة،
وأخرى تجريةية مكونة من  31طالةا وطالةة
في زال المدرستين.
مصطلحات الدراسة
الفاعلية :عرفها اللقاني والجمل ()218 :2003
بأنها" :مدى نجاح أسلوب أو طريقدة معيندة
في إحداث أثر ما في الدارسين ،وهداا األثدر
يمكن قياسه باالختةار والمقاييس" .وتعدرت
إجرائيا في هاه الدراسة بأنها :التغير الداي
يطرأ على أداء الطلةة مرتفعي التحصيل فدي
مادة الرياضيات بالصف العاشر األساسي بعدد
تدريس الةرنامج اإلثرائدي المقتدرح القدائم
علددى حددل المشددكالت الرياضددية وتكوينهددا،
ويسددتدل عليدده مددن الفددرق بددين متوسددطي
درجات الطلةة في التطةيقين القةلي والةعدي

فددي اختةددار االسددتدالل وتكددوين الحددس
الرياضي.
الةرنامج اإلثرائي

(:)Enrichment Program

هو مجموعة خةرات تعليمية وتعلمية إضافية
تتسم بالعمق والتنوف ،وتتمثل فدي تعدديالت
أو إضافات علمية أو مشاريع ومناهج وبرامج
خا ددة تلةددي احتياجددات الطددالب وتناسددا
قدددراتهم ،وتددرتةط بددالمحتوى العلمددي أو
بالقدرات العقلية والمهارية األخرى (ريداني
وفلمةان .)22 :2012 ،ويعرت إجرائيا في هاة
الدراسة بأنده :برندامج يهددت إلدى تزويدد
الطالب مرتفعي التحصيل ب ةدرات تربويدة
وعلميددة إضددافية مكملددة لل ةددرات الصددفية
العادية في مادة الرياضيات ،مما يسدمح لهدم
بمتابعة دراستهم بعمدق أزةدر مدن زمالئده
العدداديين ،وتسدداعدهم األنشددطة المضددمنة
بالةرنامج ،والمعتمددة علدى حدل المشدكالت
الرياضيات وتكوينهدا علدى تنميدة مهداراتهم
وقدرتهم علدى توظيدف االسدتدالل وتكدوين
الحس الرياضي ،و قد اعتمد في مكوناته على
مجموعة من األسس الموضدحة فدي اإلطدار
النعري بالدراسة.
القدرة الرياضدية :يدرى المجلدس القدومي
لتقددويم التحصدديل الدراسددي فددي الواليددات
المتحدة األمريكية (National Assessment of
) Educational Progressأن القدرة الرياضدية
هي قدرة عامة مكونة من ثالث قدرات فرعية
هددي :القدددرة المفاهيميددة (Conceptual
) ،Understandingوالمعرفددددة اإلجرائيددددة
) ،(Procedural Knowledgeوحددل المشددكالت
).(NAEP, 2003

االستدالل وتكوين الحس الرياضي:
االستدالل

(:)Reasoning

يعرت االستدالل بأنه :عملية تحديد النتدائج
بناء علدى األدلدة أو الفرضديات الموضدوعة
).(Martin et al., 2009
االستدالل الرياضي:
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ويعرفه رياني ( )2012بأنه :العمليدة العقليدة
التي يتم بواسطتها تنعيم الطالب ألفكدارهم
من خالل ياشة األسئلة وتوضديح وتةريدر
الحلددول وازتشددات المغالطددات وإمكانيددة
تعديلها (رياني.)22 :2012 ،
تكوين الحس الرياضي

( Mathematical Sense

:)Making

يعرت مارتن وزمدالؤه
تكوين الحس ( )Sense Makingبأنده تطدوير
الفهم لموقف أو مفهوم أو محتدوى بربطده
بالمعرفة السابقة.
)(Martin et al., 2009

وتتحدددد القدددرة علددى االسددتدالل وتكددوين
الحس الرياضي إجرائيا بالدرجة التي يحصل
عليها الطالا في اختةار االسدتدالل وتكدوين
الحس الرياضي.
التحصيل الدراسي :هو ما ازتسدةه المدتعلم
من مهارات ومعارت رياضية ويقاس إجرائيا
بالدرجة التي حصل عليها الطالا في الصدف
الدراسي السابق في مدادة الرياضديات ،وفدي
ضوء مسدتويات التحصديل لهداه الفئدة مدن
الطددالب ،ووفقددا لالعتةددارات التربويددة فددي
تصددنيف الطددالب مرتفعددي التحصدديل فددي
الرياضيات تحت شروط تدرتةط بالتحصديل
القةلي وموضوعات الرياضيات ،وبعد استشارة
مجموعة من المت صصين بالميدان التربوي
فددي محافعددة جنددوب الةاطنددة ،فقددد تةنددى
الةاحثان حصول الطالا علدى مسدتوى %85
على األقل من درجدات التحصديل فدي مدادة
الرياضيات في العام الدراسي السدابق ليعةدر
عن الطلةة مرتفعي التحصيل.
مواد وأدوات الدراسة
الةرنامج اإلثرائي المقترح
لتحقيق أهددات الدراسدة تدم بنداء برندامج
إثرائي قدائم علدى حدل وتكدوين المشدكالت
الرياضية ،من خالل االطالف علدى المحتدوى
الرياضي الاي سةق للطلةة تعلمه في منداهج
الرياضددديات المدرسدددية للصدددفوت (،)9 -1
وتحديد المفاهيم والتعميمات الرياضية فدي

محوري الجةر واألعداد ،ومن خالل االطدالف
على الدراسات السدابقة والمراجدع التربويدة
في تدريس الرياضديات والمواقدع التربويدة
المت صصددة ،وقددد تكددون الةرنددامج مددن 25
جلسة تدريةية تضمنت تدريا الطلةدة علدى
إسددتراتيجيات حددل المشددكالت الرياضددية،
وإستراتيجيات تكدوين المشدكالت الرياضدية
مؤسسددة علددى مشددكالت وألعدداب ومغالطددات
وأنشطة رياضية متنوعة لتنميدة االسدتدالل
وتكوين الحس الرياضي .واشدتمل الةرندامج
على:
أ)دليل المدرب :يتضمن تعليمدات وإرشدادات
عامددة للمعلددم لتنفيددا الةرنددامج ،واألهدددات
العامة له ،ويتضمن خطط تفصديلية لتنفيدا
الجلسات التدريةيدة مشدتملة علدى األهددات
واإلجدددراءات وأسددداليا التددددريس ،وأدوات
التقدددويم والجددددول الزمندددي واألدوات
والوسائل المست دمة ،مدع عدر بةرندامج
الةاوربوينددت لجميددع الجلسددات يتضددمن
األهدات واألنشطة المسدت دمة لكدل جلسدة
للمساعدة فدي تدوفير الوقدت والجهدد علدى
المعلم في تنفيا الةرنامج.
وقد تم تحكيم الددليل المعدد للتأزدد مدن
دقه بعرضه على عدد من المحكمدين ذوي
ال ةددرة واالختصدداي فددي مندداهج وطددرق
تدريس الرياضيات بجامعة السلطان قدابوس،
ومعلمي مادة الرياضيات ومشرفيها بمحافعة
جنوب الةاطنة.
ب) دليل الطالا :يحوي أوراق العمل الالزمة
لتنفيا أنشطة الةرندامج ويتضدمن األهددات
المتوقددع تحققهددا لكددل جلسددة تدريةيددة
وتعليمات عامة لتنفيا األنشطة الدواردة فدي
أوراق العمدددل ،وأدوات التقدددويم الةندددائي
وال تددامي ،والوسددائل والمصددادر اإلثرائيددة
اإلضافية المتاحة فدي قاعدة مصدادر الدتعلم
والةيئة المحيطدة أو شدةكة األنترندت التدي
تساعد الطلةة على تنفيا أنشطة الةرنامج.
ج) تقويم الةرنامج:

التقددويم الةنددائي :ويددتم ذلددك مددن خددالل
توظيف استمارة المالحعة اليوميدة للمعلدم،
واستمارة تقييم جلسة تدريةية للطالا ألخا
التغاية الراجعة من المعلدم والطالدا حدول
تحقق أهدات الجلسات التدريةية يوميًا.
التقويم ال تامي :من خدالل تطةيدق اختةدار
االستدالل وتكوين الحس الرياضي.
اختةار

القدرات

الرياضية

(

of

Test

:)Mathematical Abilities-Third Edition

مم براون وزرونن وبريانت
 )Cronin, & Bryant, 2013اختةار القدرات
الرياضية ( )TOMA-3لقياس القدرة
الرياضية لدى الطالب من عمر  8سنوات
حتى  18سنة و 11شهرا ،ويست دم االختةار
لتحديد الطالا المتأخر والمتفوق في مادة
الرياضيات ،وتحديد نقاط القوة والضعف
لدى الطلةة ،وتقويم تطور الطلةة في
الرياضيات ،زما يعتةر أداة للةحث في
تدريس الرياضيات.
( Brown,

ويشتمل اختةار القدرات الرياضية على أربعة
اختةارات فرعية أساسية واختةار مساعد
واحد ،هي :االختةار الفرعي األول الرموز
والمفاهيم الرياضية لقياس معرفة الطالا
باإلشارات والرموز والمفاهيم الرياضية،
ويتكون من  40مفردة من نوف االختيار من
أربعة بدائل .ويتألف االختةار الفرعي الثاني
ال اي بالحساب من  40مسألة حسابية في
العمليات الحسابية متدرجة الصعوبة،
واالختةار الفرعي الثالث الرياضيات في
حياتنا اليومية ،ويتكون من  35سؤال من
المواقف اليومية المألوفة للطالا ،من نوف
االختيار من أربعة بدائل ،واالختةار الفرعي
الرابع المسائل اللفعية ،ويتضمن  30مسألة
لفعية على شكل قصة تتطلا من الطالا
إيجاد الناتج النهائي في الحل دون الحاجة
لتوضيح خطوات الحل ،واالختةار الفرعي
المساعد :مقياس االتجاهات نحو الرياضيات،
ويتألف من  15عةارة تقيس موقف الطالا
من الرياضيات ،وي تار الطالا ال يار

المناسا من أربعة خيارات (نعم بالتأزيد،
أقرب إلى نعم ،أقرب إلى ال ،بالتأزيد ال).
وقد استعان الةاحثان بالنس ة العربية
لالختةار ،حيث ترجم االختةار إلى اللغة
العربية ،وأعيدت ياشة فقراته لتتواءم مع
الةيئة العمانية ،وتم التحقق من خصائصه
السيكومترية ضمن مشروف بحثي ممول من
مجلس الةحث العلمي (حمدان ،وآخرون،
 .)2014وتعتمد طريقة تصحيح االختةار على
تحويل الدرجة ال ام لالختةارات األربعة
األولى إلى درجات معيارية متوسطها 10
وانحرافها المعياري  .3وتحسا الدرجة
الكلية للقدرة الرياضية عن طريق جمع
الدرجات المعيارية لالختةارات األربعة
الدرجة الكلية للقدرة
ويكون متوسط
الرياضية  100وانحرافها المعياري .15
 دق اختةار القدرات الرياضية :ولحسابالصدق العاملي لالختةار تم تطةيق االختةار
على عينة مكونة من  297طالةا وطالةة في
الصفوت ( ،)10-8وخضعت االختةارات
الفرعية األساسية الختةار القدرات الرياضية
للتحليل العاملي االستكشافي بطريقة
المكونات األساسية ،Principal Components
حيث تم تدوير العوامل التي تم است ال ها
المتعامد
التدوير
طريقة
باست دام
لفاريمازس  .Varimaxواتضح من التحليل
العاملي االستكشافي وجود بعد واحد يفسر
حوالي  %60من التةاين الكلي (حمدان،
وآخرون ،)2014 ،وقد اتفقت هاه النتيجة مع
تلك التي تو لت إليها نس ة التقنين
(.)Brown, Cronin, & Bryant, 2013

ثةات اختةار القدرات الرياضية :بلا معامل
الثةات الكلي باست دام معادلة زرونةاخ ألفا
( ،)0084( )Cronbach-Alphaزما بلا معامل
الثةات ( )0079الختةار الرموز والمفاهيم
الرياضية ،و( )0078الختةار الحساب ،و()0084
الختةار الرياضيات في حياتنا اليومية،
و( )0072الختةار المسائل اللفعية (حمدان،
وآخرون.)2014 ،
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قام الةاحثان بالتحقق من دق المحتوى
لالختةار وذلك بالتحقق من مالئمة مفردات
االختةار في االختةارات األساسية األربعة
ألهدات المنهج المدرسي لمادة الرياضيات
للصف العاشر األساسي .وقام الةاحثان
بالتحقق من ثةات االختةار بتطةيقه على
عينة استطالعية مكونة من  23طالةة ،حيث
بلا معامل الثةات الكلي باست دام طريقة
زرونةاخ ألفا ( ،)0091وبلا معامل الثةات
( )0088الختةار الرموز والمفاهيم الرياضية،
و( )0080الختةار الحساب ،و( )0088الختةار
الرياضيات في حياتنا اليومية ،و()0076
الختةار المسائل اللفعية ،مما يعد دليال على
ثةات االختةار.
زمن االختةار :تستغرق إجابة االختةار بكامل
أجزائه  90دقيقة ،وهاا يعتمد على تعاون
الطالا الممتحن وقدراته .وباإلمكان إعطاء
الطالا االختةار في جلسة واحدة أو تقسيم
االختةار إلى جلستين ( & Brown, Cronin,
 .)Bryant, 2013و نفت الدراسة الحالية
الطالا الاي يحصل على  121درجة فأعلى
في الحا ل الرياضي بأنه مرتفع القدرة
الرياضية ،والطالا الاي يحصل على 120 -90
درجة في الحا ل الرياضي بأنه من فض
القدرة الرياضية.
تصحيح االختةار وتفسير الدرجات :يتم
تصحيح االختةارات األساسية األربعة بطريقة
فر 1 ،ويتم عند التصحيح تطةيق سقف
أو حد أعلى من اإلجابات ال اطئة حيث تلغى
جميع اجابات الطالا التالية إذا أخفق في
ثالث إجابات متتالية ،حتى لو زانت لديه
إجابات حيحة في الفقرات التالية لأل فار
الثالثة المتتالية .ولتفسير أداء الطالب على
االختةارات الفرعية األربعة يتم تحويل
الدرجات ال ام إلى درجات معيارية تتراوح
بين  1و ،20وللحكم على أداء الطالا في
االختةار زكل يتم احتساب الحا ل الرياضي
وهو يمثل الدرجة المعيارية المحولة
الناتجة عن مجموف الدرجات المعيارية

لالختةارات الفرعية ،وتتراوح قيمة الحا ل
الرياضي بين  1و ،200وتصنف هاه القيم
لو ف القدرات الرياضية للطالا على النحو
اآلتي:
الحاصل الرياضي

الوصف

أعمى من 031

ممتاز جدا

031-020

ممتاز

021-000

فوق المتوسط

001-91

متوسط

89-81

تحت المتوسط

79-71

ضعيف

أقل من 71

ضعيف جدا

اختةار االستدالل وتكوين الحس الرياضي:
 إلعداد اختةار االستدالل وتكوين
الحس الرياضي ،فقد تم:
 مراجعة الدراسات السابقة والمصادر
التربوية التي تناولت االستدالل
وتكوين الحس الرياضي ،والمحتوى
الرياضي في منهاج الرياضيات
المدرسية من أجل تحديد المفاهيم
والرموز والتعميمات والمهارات
الرياضية التي سةق تعلمها لطلةة
الصف العاشر األساسي.
 تحديد األهدات العامة التي يقيسها
االختةار ،وتمثلت في قياس قدرة
الطلةة على توظيف االستدالل
وتكوين الحس الرياضي في حل
مشكالت رياضية شير روتينية.
 اختيار وتحديد المشكالت الرياضية
المتضمنة في االختةار ،بحيث تتيح
للطالا توظيف االستدالل والحس
الرياضي في حل مشكالت رياضية
شير روتينية.
 بناء جدول الموا فات الختةار
االستدالل وتكوين الحس الرياضي
وتكون من  14مفردة من األسئلة
الموضوعية ،و 4مفردات من األسئلة

المقالية ،وحددت الدرجة الكلية بد
 30درجة.
دق وثةات
 التحقق من دالالت
االختةار قةل تطةيقه ،حيث تم
التحقق من دق المحتوى لالختةار
من خالل عرضه على ثالثة عشر
محكما من المت صصين في تدريس
الرياضيات من خةراء المناهج
والقائمين على إعدادها ،وأساتاة
المناهج وطرق تدريس الرياضيات
بجامعة السلطان قابوس ،والم تصين
بوزارة التربية والتعليم .وقد أقر
المحكمون االختةار زما هو مع
ياشة بعض
مقترحات بتعديل
المفردات ،وأخات مقترحاتهم بعين
االعتةار ،وأجريت التعديالت المناسةة
آراء
واعتةرت
لالك،
طةقا
المحكمين دليلا على دق محتوى
االختةار.

االتساق الداخلي حسا معادلة
زرونةاخ ألفا ،وبلغت قيمة معامل
الثةات ( )0072وهي قيمة مقةولة في
ثةات مثل هاا االختةار (عمر ،ف رو،
السةيعي و ترزي.)2010 ،
 حساب معامالت الصعوبة لمفردات
االختةار حيث تراوحت قيمها بين
( ،)0022 – 0082بينما تراوحت قيم
معامالت التمييز بين (،)0022 -0052
وتعتةر هاه القيم لمعامالت الصعوبة
والتمييز مناسةة الست دام هاا
االختةار في الدراسة الحالية.
تحديد زمن االختةار مع األخا في االعتةار:
 أن األسئلة تقيس قدرات االستدالل
والحس الرياضي ،وهي تتطلا إعطاء
الطالا الوقت المناسا للتو ل
للحلول الصحيحة.
 أن عدد االسئلة  -وإن بدا قليال-
يشتمل على جزئيات متعددة في زل
نوف من أنواف األسئلة ،حيث تضمن
 14مفردة من األسئلة الموضوعية من
نمط االختيار من  4بدائل ،و4
مفردات من األسئلة المقالية التي
اشتملت على  8مفردات جزئية.

 تطةيق اختةار االستدالل وتكوين
واالختةارات
الحس الرياضي
األساسية األربعة من اختةار القدرات
الرياضية على عينة استطالعية
تكونت من  34طالةة ،من خارج عينة
الدراسة.
 حساب معامل ارتةاط بيرسون بين
درجات الطالةات على اختةار
االستدالل وتكوين الحس الرياضي
ودرجاتهن في اختةار القدرات
الرياضية ( )TOMA-3باعتةار أن
القدرة على االستدالل وتكوين الحس
الرياضي تعتمد على القدرات
الرياضية للطلةة ،وقد بلا معامل
ارتةاط بيرسون ،)0 ,43( Pearson
وهو دال إحصائيا عند مستوى داللة
( ،)0,01مما يعد ذلك دليال على
الصدق التالزمي لالختةار ،وتم
التحقق من ثةات اختةار االستدالل
وتكوين الحس الرياضي بطريقة

العينة
على
االختةار
 تطةيق
االستطالعية وحساب متوسط زمن
خروج الطالةة األولى من االختةار
وزمن خروج الطالةة األخيرة من
االختةار ،وبناء عليه تحدد وقت
االختةار ليكون  90دقيقة.

إجراءات الدراسة
مرت إجراءات الدراسة بال طوات التالية:
.1

الحصول على الموافقة الرسمية
لتطةيق الةرنامج من المكتا الفني
للدراسات والتطوير بوزارة التربية
والتعليم ،ومن المديرية العامة للتربية
والتعليم بمحافعة جنوب الةاطنة.
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.2

اختيار مدرستين عشوائيا من المدارس
ذات الكثافة الطالبية العالية في الصف
العاشر ،هما :مدرسة أسماء بنت يزيد
للتعليم األساسي لوناث ،ومدرسة
الفضل بن العةاس للتعليم األساسي
للازور.

.3

مقابلة إدارات المدارس وتوضيح الهدت
العام من الةرنامج وشروطه وإجراءات
تنفياه.

.4

ر د الطلةة الحا لين على نسةة أعلى
عن  %85في مادة الرياضيات للصف
التاسع األساسي في العام الدراسي
الماضي 2015/2014م ،من واقع بيانات
الةوابة التعليمية لوزارة التربية
والتعليم.

.5

قوائم أسماء الطلةة المرشحين
عر
للمشارزة بالةرنامج على معلمي مادة
إلبداء
بالمدرستين
الرياضيات
مالحعاتهم إن وجدت حول أداء الطلةة
المرشحين ومستواهم في العام
الدراسي الحالي2016 /2015م ،حيث
استةعد طالا واحد لعروفه الصحية.

.6

تهيئة الطلةة وتوضيح الفكرة العامة
للةرنامج وضوابط االلتحاق به ،وآلية
تنفياه.

.7

تطةيق اختةار القدرات الرياضية
( )TOMA-3على الطلةة المرشحين
للمشارزة بالةرنامج.

.8

توزيع الطلةة مرتفعي التحصيل
عشوائيا في مجموعة ضابطة وأخرى
المدرستين
زال
في
تجريةية
المشارزتين في الةرنامج.

.9

التنسيق مع إدارات المدارس الستكمال
إجراءات تنفيا الةرنامج.

.10

التطةيق القةلي الختةار االستدالل
وتكوين الحس الرياضي على الطلةة
مرتفعي التحصيل في المجموعات

التجريةية
2015/11/2م.

والضابطة

بتاريخ

.11

 .13تدريا المعلمين المشارزين على
تنفيا جلسات الةرنامج في  8ساعات
تدريةية على مدى يومين.

.12

 .14تنفيا الةرنامج في زل من مدرسة
أسماء بنت يزيد للتعليم األساسي،
ومدرسة الفضل بن العةاس األساسي
خالل الفترة من – 2015/11/12
2015/12/21م.

.13

 .15التطةيق الةعدي الختةار االستدالل
وتكوين الحس الرياضي على الطلةة
مرتفعي التحصيل في المجموعات
بتاريخ
والضابطة
التجريةية
2015/12/23م.

.14

 .16تصحيح إجابات الطلةة على
االختةارات ،وتحديد مستوى الطلةة
(مرتفع ،من فض) وفق أدائهم في
في
الرياضية
القدرة
اختةار
المجموعتين الضابطة والتجريةية
(مرتفع :حا ل على  121درجة فأعلى
ومن فض:
في الحا ل الرياضي،
حا ل على  120 -90درجة في الحا ل
الرياضي) ،وإدخال الةيانات باست دام
برنامج .SPSS-19

المعالجة اإلحصائية
لوجابة عن أسئلة الدراسة تم تحليل الةيانات
الست راج المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية ألداء أفراد المجموعتين الضابطة
والتجريةية على اختةار االستدالل وتكوين
الحس الرياضي .واست دم اختةار تحليل
التةاين المشترك ( )ANCOVAذي التصميم
العاملي ( )2×2للكشف عن التفاعل بين
المتغير المستقل المجموعة (ضابطة،
تجريةية) والمتغير التابع القدرة الرياضية
(مرتفع من فض) ،زما تم است راج مربع
آيتا ( )2ηللتعرت على حجم أثر است دام

االستدالل وتكوين الحس الرياضي يعزى إلى
التفاعل بين المجموعة (تجريةية ،ضابطة)
والقدرة الرياضية(مرتفع ،من فض) لدى
طلةة الصف العاشر األساسي".

الةرنامج المقترح في تنمية قدرة الطلةة
على االستدالل وتكوين الحس الرياضي.

نتائج الدراسة ومناقشتها
ن السؤال األول على " ما فاعلية الةرنامج
المقترح في تنمية قدرة طلةة الصف العاشر
مرتفعي التحصيل في مادة الرياضيات على
االستدالل و تكوين الحس الرياضي؟"
ولوجابة عليه يغت الفرضية األولى التي
تن على " ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )0,05 = αبين متوسط
درجات طلةة المجموعة التجريةية ومتوسط
درجات طلةة المجموعة الضابطة في التطةيق
الةعدي الختةار االستدالل وتكوين الحس
الرياضي".

ولوجابة عن هاين السؤالين ،تم است راج
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
والمتوسطات المعدلة لدرجات الطالب في
المجموعتين التجريةية والضابطة على
اختةار االستدالل وتكوين الحس الرياضي
(التطةيق القةلي والتطةيق الةعدي) ،تةعا
الختالت المجموعة (التجريةية ،الضابطة)
ومستوى القدرة الرياضية (مرتفع،
من فض) ،وجدول  1يوضح ذلك.
يتضح من جدول  1وجود فروق ظاهرية بين
متوسطات درجات طلةة المجموعتين
التجريةية والضابطة على اختةار االستدالل
وتكوين الحس الرياضي القةلي .وتشير
النتائج إلى أن المتوسط الحسابي لدرجات
طلةة المجموعة التجريةية زان ()12036
وبانحرات معياري ( ،)3017أما المتوسط
الحسابي لدرجات طلةة المجموعة الضابطة
فةلا ( )11013وبانحرات معياري ( ،)2064أي
أن هناك فرق (ظاهري) في المتوسط
الحسابي بين المجموعتين في االستدالل
وتكوين الحس الرياضي قةل الةدء في تنفيا

ون السؤال الثاني على "هل يوجد أثر في
تنمية القدرة على االستدالل وتكوين الحس
الرياضي يعزى إلى التفاعل بين المجموعة
(ضابطة ،تجريةية) ،والقدرة الرياضية
(مرتفع ،من فض) لدى طلةة الصف العاشر
األساسي مرتفعي التحصيل في مادة
الرياضيات؟" ولوجابة عليه يغت الفرضية
على" ال يوجد فرق ذو
الثانية التي تن
داللة إحصائية عند مستوى داللة (= α
 )0,05بين متوسط درجات طلةة المجموعة
التجريةية ومتوسط درجات طلةة المجموعة
الضابطة في التطةيق الةعدي الختةار
جدول 1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات المعدلة لدرجات الطالب في المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار االستدال ل وتووين
الحس الرياضي (القبلي والبعدي) تبعا الختالف المجموعة ومستوى القدرة الرياضية
المجموعة

التجريبية

الضابطة

الكمي

مستوى القدرة
الرياضية

العدد

البعدي

القبمي

المتوسط

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المعدل

منخفض

03

00,30

2,59

03,09

3,96

03,48

مرتفع

09

03,18

3,38

07,79

3,64

06,93

كمي

32

02,36

3,07

05,92

4,36

05,20

منخفض

00

9,55

2,97

00,36

3,91

02,79

مرتفع

21

02,11

2,13

00,78

3,91

00,62

كمي

30

00,03

2,64

00,63

3,84

02,21

منخفض

24

01,51

2,86

02,35

3,96

03,04

مرتفع

39

02,53

2,79

04,70

4,80

04,28

كمي

63

00,75

2,96

03,80

4,62

03,70
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ولمعرفة ما إذا زانت الفروق في
المتوسطات الحسابية لدرجات طلةة
المجموعتين التجريةية والضابطة على
اختةار االستدالل وتكوين الحس الرياضي
الةعدي ذات داللة احصائية عند مستوى
( ،)0,05=αوبهدت عزل الفروق بين
المجموعتين في اختةار االستدالل وتكوين
الحس الرياضي القةلي إحصائيا تم است دام
اختةار تحليل التةاين المشترك (،)ANCOVA
زما تم است راج مربع آيتا ( )2ηللتعرت
على حجم أثر است دام الةرنامج المقترح
في تنمية قدرة الطلةة على االستدالل
وتكوين الحس الرياضي ،وزانت النتائج
زما في جدول.2

الةرنامج مقداره ( ،)1,23زما تشير النتدائج
إلى وجود فروق ظاهرية بين
متوسددطات درجددات طددالب المجمددوعتين
التجريةية و الضابطة على اختةار االسدتدالل
و تكوين الحس الرياضي الةعدي ،حيدث بلدا
المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة
التجريةية علدى اختةدار االسدتدالل وتكدوين
الحس الرياضي الةعددي ( )15092وبدانحرات
معيدداري ( ،)4036أمددا المتوسددط الحسددابي
لدرجات طدالب المجموعدة الضدابطة فةلدا
( )11063وبددانحرات معيدداري ( ،)3084أي أن
هناك فرق (ظاهري) في المتوسط الحسدابي
بددين المجمددوعتين علددى اختةددار االسددتدالل
وتكددوين الحددس الرياضددي الةعدددي مقددداره
( ،)4,29زما تشير النتائج إلدى أن متوسدط
درجات الطلةة من فضي القدرة الرياضية في
المجموعتين على االختةار القةلي لالسدتدالل
و تكددوين الحددس الرياضددي بلددا ()10050
وبانحرات معياري ( ،)2086بينما بلا متوسط
درجات الطلةة مرتفعي القدرة الرياضية فدي
المجموعتين على االختةار القةلي لالسدتدالل
وتكوين الحس الرياضي وبانحرات معيداري
( )12053وبفرق ظاهري مقدداره ( ،)2079فدي
حين أن الفرق العاهري بين درجات الطلةدة
من فضي ومرتفعدي القددرة الرياضدية فدي
المجموعتين على االختةار الةعدي لالستدالل
وتكوين الحس الرياضي بلا (.)2,35

تشير النتائج في جدول  2إلى وجود فروق
دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الطلةة
في المجموعتين التجريةية والضابطة على
اختةار االستدالل و تكوين الحس الرياضي
الةعدي ،حيث بلغت قيمة (ت) المحسوبة
للفرق ( ،)10070وهاه القيمة دالة إحصائيا
عند مستوى الداللة ( )0,05=αأي أنه توجد
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )0,05=αفي القدرة على االستدالل و
تكوين الحس الرياضي بين طلةة الصف
العاشر األساسي الاين التحقوا بالةرنامج
اإلثرائي المقترح ومتوسط درجات الطلةة
الاين لم يلتحقوا بالةرنامج اإلثرائي
المقترح .
جدول2

نتائج تحليل التباين المشترك ( ) ANCOVAلدرجات الطالب في المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار االستدالل وتووين الحس
الرياضي تبعا الختالف المجموعة ومستوى القدرة الرياضية

مصدر التباين
المجموعة
القدرة

الرياضية

التفاعل
الخطأ
الكمي

2

 ηألثر المتغير

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف المحسوبة

مستوى الداللة

025,26

0

025,26

01,71

1,112

1,056

06,78

0

06,78

0,43

1,236

1,124

78,86

0

78,86

6,73

1,102

1,014

679,04

58

03337,11

63

00,70

المستقل

وللتعرت على حجم تأثير الةرنامج المقترح
في تنمية القدرة على االستدالل وتكوين
الحس الرياضي لدى الطلةة ،تم حساب مربع
آيتا( )2ηحيث بلغت( ،)00156وبالك يمكن
القول أن ما يقارب ( )%15,6من التةاين في
تنمية القدرة على االستدالل وتكوين الحس
الرياضي بين المجموعتين التجريةية
والضابطة يعزى للةرنامج المقترح.
ولتحديد قيمة الفرق في متوسطات درجات
الطلةة في المجموعتين التجريةية والضابطة
على اختةار االستدالل وتكوين الحس
الرياضي الةعدي ،تشير قيمة المتوسطات
المعدلة الناتجة عن عزل أثر اختةار
االستدالل وتكوين الحس الرياضي القةلي
لطلةة المجموعتين على أدائهم في اختةار
االستدالل وتكوين الحس الرياضي الةعدي
إلى أن الفرق زان لصالح طالب المجموعة
التجريةية (التي خضعت للةرنامج اإلثرائي
المقترح) ،حيث حصلوا على متوسط حسابي
معدل ( )15021وهو أعلى من المتوسط
الحسابي المعدل لطلةة المجموعة الضابطة (
التي لم تلتحق بالةرنامج اإلثرائي المقترح)
والةالا (.)12020
وفي ضوء ما سةق فإنه يتم رفض الفرضية
األولى المنةثقة من السؤال األول التي نصت
على " ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )0,05 = αبين متوسط
درجات طلةة المجموعة التجريةية ومتوسط
درجات طلةة المجموعة الضابطة في التطةيق
الةعدي الختةار االستدالل وتكوين الحس
الرياضي" .وهاا يشير إلى أن الةرنامج
اإلثرائي المقترح يؤدي إلى تنمية القدرة
على االستدالل وتكوين الحس الرياضي لدى
طلةة الصف العاشر األساسي مرتفعي
التحصيل في مادة الرياضيات.
وقد يعود السةا في ذلك إلى:


اعتماد بناء الةرنامج على حل
المشكالت الرياضية حيث تم تدريا
الطلةة على توظيف إستراتيجيات

متنوعة لحل وتكوين المشكالت
الرياضية المعروضة ،مما مكن
الطلةة من اختيار اإلستراتيجيات
األنسا لحل مشكالت رياضية شير
روتينية ،واستكشات الةناء الداخلي
والمشكالت
المواقف
ومكونات
الرياضية ،والترزيز على ربط
الرياضية
والمعرفة
المفاهيم
السابقة للطلةة.


المطروحة،
األنشطة
تنوف
وترزيزها على تنمية جوانا
االستدالل الم تلفة بصفة واضحة،
بالمناقشات
تحققها
وتقييم
الجماعية والفردية ،وارتةاطها
بال ةرة الرياضية السابقة للطلةة
وحياتهم اليومية ،مما حفز الطلةة
على التفاعل والمشارزة بإيجابية
في األنشطة المقدمة ويؤيد ذلك
ما يراه زانكوي (.)Cankoy, 2014



التدريس
إستراتيجيات
اعتماد
المتةعة في الةرنامج على العصف
الاهني وتوظيف أسلوب حل
المشكالت والعمل في مجموعات
غيرة ،واتاحة الفر ة للطلةة
للحوار والمناقشة فيما بينهم وبين
المجموعات األخرى ومع المعلم،
وتشجيع الطلةة على طرح أزةر
قدر ممكن من األفكار والمشكالت
الرياضية ،مما شجعهم على اإلبداف
واالبتكار وتطوير األفكار.



توظيف أنشطة وأساليا التقويم
الةنائي المتنوعة فردية وثنائية
وجماعية ،مما ساعد على جعل
االستدالل وتكوين الحس الرياضي
واضحا للمعلم والطالا ،ومرور
المعلم على الطالب أثناء الحل
ومتابعته لطرق الطلةة في
لألفكار
وربطهم
االستدالل
الرياضية ،ساعده على اختيار
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لعرضها
الم تلفة
النماذج
ومناقشتها مع جميع الطالب.


عزز عدم ارتةاط األنشطة بدرجات
تقييم الطلةة في مادة الرياضيات
إيجابية الطلةة وحريتهم في
المشارزة ،وقلل درجة القلق من
الوقوف في أخطاء أثناء الجلسات
التدريةية ،مما شجع الطلةة على
المشارزة بفعالية وطرح األفكار
ومناقشة األخطاء.



يتميز الطلةة مرتفعي التحصيل
بحةهم ألنشطة التحدي التي تناسا
اهتماماتهم .وقد اعتمدت أنشطة
الةرنامج على مجموعة زةيرة من
األفكار واألنشطة المتضمنة في
الرياضيات
أولمةياد
مسابقات
الم تلفة التي تنمي مستويات
التفكير العليا زالتحليل والتقويم،
مما عزز من مشارزتهم الفاعلة
وانعكس إيجابا على قدرتهم على
االستدالل وتكوين الحس الرياضي.



التنوف في األدوات والوسائل
المساعدة في تنفيا الةرنامج ،حيث
تم توظيف عدد من األنشطة
التفاعلية والةرامج الحاسوبية في
وتوضيح أنشطة الةرنامج،
عر
مما زان له دور واضح في اتساف
مدارك الطلةة في إدراك مكونات
المشكلة الرياضية من زوايا
وجوانا م تلفة ،ومناقشة وطرح
أفكار متعددة لحل المشكلة الواحدة،
والتأزيد على تفسير وتةرير الحل
والحكم على معقولية ومنطقية
الحل عزز من قدرة الطلةة على
االستدالل وتكوين الحس الرياضي.



توظيف استمارة تقييم الجلسة
التدريةية ساعد على أخا التغاية
الراجعة من الطلةة بصورة يومية
وإدخال التعديالت المناسةة على

الجلسات التالية ،مما طور من أداء
الطلةة ومشارزتهم الفاعلة في
تنفيا أنشطة االستدالل وتكوين
الحس الرياضي.
وتشير النتائج في جدول  2إلى وجود فروق
دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الطلةة
في المجموعتين التجريةية والضابطة تعزى
للتفاعل بين المجموعتين (الضابطة
والتجريةية) ومستوى القدرة الرياضية
(من فض ومرتفع) لدى الطلةة ،حيث بلغت
قيمة (ت) المحسوبة للفرق ( )6073وهاه
القيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة
( )0,05=αأي أنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )0,05=αفي القدرة
على االستدالل وتكوين الحس الرياضي بين
متوسط درجات طلةة الصف العاشر األساسي
الاين التحقوا بالةرنامج اإلثرائي المقترح
ومتوسط درجات الطلةة الاين لم يلتحقوا
بالةرنامج اإلثرائي المقترح تعزى للتفاعل
بين المجموعة (ضابطة  ،تجريةية) ومستوى
القدرة الرياضية (من فض  ،مرتفع).
وللتعرت على حجم تأثير التفاعل بين
المجموعة (تجريةية ،ضابطة) ومستوى
القدرة الرياضية (من فض ،مرتفع) في
القدرة على االستدالل وتكوين الحس
الرياضي لدى الطلةة ،تم حساب مربع
آيتا( )2ηحيث بلغت ( ،)00104و بالك يمكن
القول أن ما يقارب  %10,4من التةاين في
تنمية القدرة على االستدالل وتكوين الحس
الرياضي بين المجموعتين التجريةية
والضابطة يرجع للتفاعل بين المجموعة
ومستوى القدرة
(ضابطة  ،تجريةية)
الرياضية (من فض ،مرتفع).
ويوضح شكل 1رسم التفاعل بين المجموعة
ومستوى القدرة الرياضية وأثره في تنمية
قدرة طلةة الصف العاشر األساسي مرتفعي
التحصيل في مادة الرياضيات على االستدالل
وتكوين الحس الرياضي.

شول  1:التفاعل بين المجموعة ومستوى القدرة الرياضية في تنمية القدرة على االستدالل وتووين الحس الرياضي لدى طلبة الصف العاشر
األساسي مرتفعي التحصيل في الرياضيات

ٓعَس مً غهل  1أٌ الفسّم العاٍسٓ٘ يف تينٔ٘

اجملنْع٘ ( جتسٓبٔ٘ ،ضابط٘) ّالكدزٗ السٓاضٔ٘

الكدزٗ عل ٙاالضتدالل ّتهًْٓ احلظ السٓاضٕ لدٚ

(مستفع ،ميدفض) لد ٚطلب٘ الضف العاغس

طلب٘ اجملنْع٘ الضابط٘ صػريٗ ّيف صاحل الطلب٘

األضاضٕ"

ميدفضٕ الكدزٗ السٓاضٔ٘ ،بٔينا ٓعَس الفسم

ٍّرا ٓػري إىل أٌ التفاعل بني اجملنْع٘ ّمطتْٚ

نبريا بني مستفعٕ ّميدفضٕ الكدزٗ السٓاضٔ٘ يف
اجملنْع٘ التذسٓبٔ٘ ّيف ضْ ٛما ضبل فإىُ ٓته
زفض الفسضٔ٘ األّىل امليبجك٘ عً الطؤال األّل
ّاليت ىضت عل " ٙال ْٓدد فسم ذّ دالل٘ إسضاٜ٘ٔ
عيد مطتْ ٚدالل٘ ( )5,55 = αبني متْضط دزدات
طلب٘ اجملنْع٘ التذسٓبٔ٘ ّمتْضط دزدات طلب٘
اجملنْع٘ الضابط٘ يف التطبٔل البعدٖ الختباز

الكدزٗ السٓاضٔ٘ لد ٚطلب٘ الضف العاغس األضاضٕ
مستفعٕ التشضٔل يف السٓاضٔات لُ أثس يف تينٔ٘
الكدزٗ عل ٙاالضتدالل ّتهًْٓ احلظ السٓاضٕ
لدَٓه ٍّْ ،يف صاحل اجملنْع٘ التذسٓبٔ٘ ،سٔح أٌ
املتْضط احلطابٕ املعدل لدزداتَه يف اختباز
االضتدالل ّتهًْٓ احلظ السٓاضٕ ناٌ أعل ٙمً
املتْضط احلطابٕ املعدل لدزدات طلب٘ اجملنْع٘

االضتدالل ّتهًْٓ احلظ السٓاضٕ"

الضابط٘ عل ٙىفظ االختباز ّقد ٓعْد الطبب يف

ٍّرا ٓػري إىل أٌ الربىامر اإلثسا ٕٜاملكرتح ٓؤدٖ

ذلو إىل العْامل اآلتٔ٘:

إىل تينٔ٘ الكدزٗ عل ٙاالضتدالل ّتهًْٓ احلظ
السٓاضٕ لد ٚطلب٘ الضف العاغس األضاضٕ مستفعٕ

1

أٌ مطتْ ٚالكدزٗ السٓاضٔ٘ للطلب٘ قد تْافل
بػهل قْٖ مع الربىامر املكرتح ّما تضنيُ

التشضٔل يف مادٗ السٓاضٔات

مً أىػطّ٘ ،أتاح الربىامر الفسص٘ للطلب٘

ّيف ضْ ٛذلو ،فإىُ ٓته زفض الفسضٔ٘ الجاىٔ٘

لتينٔ٘ قدزتَه عل ٙاالضتدالل ّتْظٔف

ّامليبجك٘ عً الطؤال الجاىٕ ّاليت ىضت عل "ٙال

احلظ السٓاضٕ مً خالل الرتنٔص عل ٙالدّز

ْٓدد فسم ذّ دالل٘ إسضا ٜ٘ٔعيد مطتْ ٚدالل٘ (α

الفاعل للطلب٘ يف عسض ّحتلٔل ّتفطري

=  )5,55بني متْضط دزدات طلب٘ اجملنْع٘

ّتربٓس سلْل املػهالت السٓاضٔ٘ املتيْع٘،

التذسٓبٔ٘ ّمتْضط دزدات طلب٘ اجملنْع٘
الضابط٘ يف التطبٔل البعدٖ الختباز االضتدالل
ّتهًْٓ احلظ السٓاضٕ ٓعص ٚإىل التفاعل بني

ّزبطَا بتعلنَه الطابل
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أٌ الطلب٘ ذّٖ الكدزٗ السٓاضٔ٘ املستفع٘

قدزٗ الطلب٘ مستفعٕ التشضٔل عل ٙاالضتدالل

متنهيٌْ مً املعسف٘ السٓاضٔ٘ الطابك٘ ّما

ّتهًْٓ احلظ السٓاضٕ

حتُْٓ مً مفأٍه زٓاضٔ٘ ّقدزٗ عل ٙسل

ثاىٔا :ىتاٜر الطلب٘ يف اجملنْع٘ الضابط٘ تبعا

املػهالت السٓاضّٔ٘ ،قد ضاعدٍه ذلو علٙ
االضتفادٗ مً أىػط٘ الربىامر بضْزٗ أفضل
مً الطلب٘ ميدفضٕ الكدزٗ السٓاضٔ٘
3

ملطتْ ٚالكدزٗ السٓاضٔ٘ (مستفع ،ميدفض):
أظَست اليتاٜر أٌ املتْضط احلطابٕ املعدل
لالضتدالل ّتهًْٓ احلظ السٓاضٕ يف الكٔاع

اعتناد بٔ ٘ٝالتعله يف دلطات الربىامر علٙ

البعدٖ لطلب٘ اجملنْع٘ الضابط٘ ذّٖ الكدزٗ

التعله التعاّىّٕ ،تْظٔف العضف الرٍين

السٓاضٔ٘ امليدفض٘  ،أفضل مً املتْضط احلطابٕ

ّعسض األفهاز املتيْع٘ يف دلنْعات،

املعدل لطلب٘ اجملنْع٘ الضابط٘ ذّٖ الكدزٗ

ّمياقػتَا مع مجٔع الطلب٘ مع ّضع

السٓاضٔ٘ املستفعّ٘ ،ميهً ازداع ٍرِ اليتٔذ٘ إىل

التربٓسات ّاحلذر اليت تؤٓد ّدَ٘ ىعس

اآلتٕ:

الطالب يف احلل ،مما حيطً مً قدزٗ الطلب٘
عل ٙاالضتدالل ّتْظٔف احلظ السٓاضٕ

ٓالسغ أٌ الفسّم بني املتْضطات احلطابٔ٘ للطلب٘
يف ٍرِ اجملنْع٘ ضْا ٛاملتْضطات احلطابٔ٘ الكبلٔ٘

ّميهً تفطري ٍرِ الفسّم بني الطلب٘ يف االضتدالل

أّ البعدٓ٘ أّ املعدل٘ ٍٕ ،فسّم ضٔٝل٘ ننا ٓتضح

ّتهًْٓ احلظ السٓاضٕ بضْزٗ خاص٘ ننا ٓأتٕ:

مً ددّل ّ ،1قد ٓعْد ذلو إىل اٍتناو املعله

أّال :ىتاٜر الطلب٘ يف اجملنْعتني التذسٓبٔ٘

ظنٔع الطلب٘ باختالف قدزتَه السٓاضٔ٘ بضْزٗ

ّالضابط٘ تبعا ملطتْ ٚالكدزٗ السٓاضٔ٘ الهلٕ:
أظَست اليتاٜر أٌ املتْضط احلطابٕ املعدل الهلٕ
لالضتدالل ّتهًْٓ احلظ السٓاضٕ يف الكٔاع
البعدٖ لطلب٘ اجملنْع٘ التذسٓبٔ٘ ،أفضل مً
املتْضط احلطابٕ املعدل الهلٕ لطلب٘ اجملنْع٘
الضابطّ٘ ،ميهً تفطري ٍرِ األفضلٔ٘ ننا ٓأتٕ:
أٌ الربىامر مبا استْاِ مً أىػط٘ متيْع٘ قاٜن٘
عل ٙسل ّتهًْٓ املػهالت السٓاضّٔ٘ ،تْظٔف
إضرتاتٔذٔات متيْع٘ حلل املػهالت السٓاضٔ٘
معتندٗ بضْزٗ ّاضش٘ عل ٙتينٔ٘ عياصس ّدْاىب
االضتدالل ّتهًْٓ احلظ السٓاضّٕ ،زبط التعله
الطابل بالالسل مع الرتنٔص عل ٙتربٓس خطْات
احلل ّتفطريٍا ّاحلهه عل ٙميطكٔ٘ احلل،
ّاضتدداو طسم متيْع٘ للشل مً قبل الطلب٘ حلل

متهاف ،٘ٝأّ إىل طسم التدزٓظ املتبع٘ اليت تهٌْ
غالبا يف مطتْ ٚالطالب املتْضط ،مما ٓكلل مً
تْظٔف األىػط٘ املياضب٘ لتشدٖ الكدزات العلٔا
للطلبّ٘ٓ ،ؤدٖ إىل تكازب مطتْ ٚالتعله ّاألدا ٛبني
الطلبّ٘ ،عدو إتاس٘ اجملال للطلب٘ مستفعٕ الكدزٗ
السٓاضٔ٘ للتنٔص عل ٙأقساىَه ميدفضٕ الكدزٗ
السٓاضٔ٘
ثالجا :ىتاٜر الطلب٘ يف اجملنْع٘ التذسٓبٔ٘ تبعا
ملطتْ ٚالكدزٗ السٓاضٔ٘ (مستفع ،ميدفض):
أظَست اليتاٜر تفْم الطلب٘ ذّٖ الكدزٗ السٓاضٔ٘
املستفع٘ عل ٙالطلب٘ ذّٖ الكدزٗ السٓاضٔ٘
امليدفض٘ ،ننا ٓعَس مً خالل املتْضطات
احلطابٔ٘ املعدل٘ للتطبٔل البعدٖ الختباز
االضتدالل ّتهًْٓ احلظ السٓاضٕ يف ددّل ،1

املػهل٘ الْاسدّٗ ،تْظٔف احملطْضات ّاملدططات

ّميهً إزداع ٍرِ اليتٔذ٘ إىل:

ّاليناذز يف تْضٔح املػهل٘ ّاحللّ ،تيْع التعصٓص

أٌ الكدزٗ عل ٙاالضتدالل ّتهًْٓ احلظ السٓاضٕ

املادٖ ّاملعيْٖ للطلبّ٘ ،دّز املعله يف حتفٔص الطلب٘

لد ٚميدفضٕ ّمستفعٕ الكدزٗ السٓاضٔ٘ ،قد تأثس

ّإثازٗ دافعٔتَه ،قد ٓهٌْ لرلو نلُ أثس يف تينٔ٘

إجيابٔاّ ،لهً دزدات الطلب٘ ذّٖ الكدزٗ السٓاضٔ٘
املستفع٘ قد ازتفعت بػهل أنرب مً دزدات الطلب٘

ذّٖ الكدزٗ السٓاضٔ٘ امليدفضّ٘ ،قد ٓعْد ذلو إىل

الكدزٗ السٓاضٔ٘ املستفعّ٘ ،قد ٓعْد الطبب يف ذلو

طبٔع٘ الربىامر ّما تضنيُ مً مػهالت زٓاضٔ٘

إىل:

غري زّتٔئ٘ تطتدعٕ تْظٔف مطتْٓات علٔا مً

طبٔع٘ الربىامر ّاعتنادِ عل ٙسل املػهالت

التشلٔل ّالتكْٓه ّالسبط بني عياصس املعسف٘
السٓاضٔ٘ املدتلف٘ ضْا ٛالطابك٘ اّ الالسك٘ ،مما
مهً الطلب٘ مستفعٕ الكدزٗ السٓاضٔ٘ مً تينٔ٘
قدزتَه عل ٙاالضتدالل ّتهًْٓ احلظ السٓاضٕ
بضْزٗ أفضل عً أقساىَه ميدفضٕ الكدزٗ

السٓاضٔ٘ ّتهْٓيَا ،سٔح ٓتٔح الفسص٘ للطلب٘
للتفاعل ّاليكاش ّالعنل التعاّىٕ ّالتعله الراتٕ،
ّتسنٔص الربىامر عل ٙزبط التعله الطابل ّاملعسف٘
السٓاضٔ٘ للطلب٘ ّتْظٔفَا بضْزٗ ذات معي ٙيف
مػهالت سٔاتٔ٘ ّدلسدّٗ ،اصداز االسهاو علٙ

السٓاضٔ٘

املػهالت املعسّض٘ ّتْظٔف احلظ السٓاضٕ،

زابعا :ىتاٜر الطلب٘ ذّٖ مطتْ ٚالكدزٗ السٓاضٔ٘

ّانتػاف املػالطات السٓاضٔ٘ ٍّٕ ،دْاىب ال

امليدفض يف اجملنْعتني التذسٓبٔ٘ ّالضابط٘:

ٓينَٔا التعله يف الضفْف الدزاضٔ٘ عادٗ ،مما

أغازت اليتاٜر إىل أٌ املتْضط احلطابٕ املعدل

ضاعد طلب٘ اجملنْع٘ التذسٓبٔ٘ مستفعٕ الكدزٗ

لالضتدالل ّتهًْٓ احلظ السٓاضٕ يف الكٔاع
البعدٖ لطلب٘ اجملنْع٘ التذسٓبٔ٘ ذّٖ الكدزٗ
السٓاضٔ٘ امليدفض٘ ،ناٌ أعل ٙمً املتْضط

السٓاضٔ٘ عل ٙتينٔ٘ قدزتَه عل ٙاالضتدالل ّتهًْٓ
احلظ السٓاضٕ بضْزٗ أفضل مً أقساىَه يف
اجملنْع٘ الضابط٘

احلطابٕ املعدل لالضتدالل ّتهًْٓ احلظ السٓاضٕ

ضادضا :العالق٘ بني ىتاٜر الطلب٘ تبعا ملطتْ ٚالكدزٗ

يف الكٔاع البعدٖ لطلب٘ اجملنْع٘ الضابط٘ ذّٖ

السٓاضٔ٘ بضسف اليعس عً اجملنْع٘ (ضابط٘ -

الكدزٗ السٓاضٔ٘ امليدفضّ٘ ،قد ٓعْد ضبب ذلو

جتسٓبٔ٘):

إىل أٌ:

أغازت اليتاٜر إىل أٌ املتْضط احلطابٕ املعدل يف

مػازن٘ الطلب٘ الفاعل٘ يف أىػط٘ الربىامر

الكٔاع البعدٖ لالضتدالل ّتهًْٓ احلظ السٓاضٕ

اإلثسا ،ٕٜأتاست الفسص٘ للطلب٘ ميدفضٕ الكدزٗ

لد ٚالطلب٘ ذّٖ الكدزٗ السٓاضٔ٘ املستفع٘ ،ناٌ

السٓاضٔ٘ لتينٔ٘ قدزتَه عل ٙاالضتدالل ّتهًْٓ

أعل ٙمً املتْضط احلطابٕ املعدل يف الكٔاع

احلظ السٓاضٕ ،بٔينا اعتند طلب٘ اجملنْع٘

البعدٖ لالضتدالل ّتهًْٓ احلظ السٓاضٕ لدٚ

الضابط٘ عل ٙاألىػط٘ الضفٔ٘ فكط ،اليت تهٌْ

الطلب٘ ذّٖ الكدزٗ السٓاضٔ٘ امليدفض٘ ّقد ٓعْد

غالبا يف مطتْ ٚاملعسف٘ ّالتطبٔل ،مما حيد مً

الطبب يف ذلو إىل أٌ :الطلب٘ ذّٖ الكدزٗ السٓاضٔ٘

تطْٓس قدزٗ الطلب٘ عل ٙاالضتدالل ّتهًْٓ احلظ

املستفع٘ أقدز عل ٙالسبط ّاالضتدالل عل ٙالعالقات

السٓاضٕ

ّتربٓس اليتاٜر ّتفطريٍا ّاحلهه عل ٙمعكْلٔ٘

خامطا :ىتاٜر الطلب٘ ذّٖ مطتْ ٚالكدزٗ السٓاضٔ٘

ّميطكٔ٘ اليتاٜر بيا ٛعل ٙقدزتَه السٓاضٔ٘

املستفع يف اجملنْعتني التذسٓبٔ٘ ّالضابط٘:
أغازت اليتاٜر إىل أٌ املتْضط احلطابٕ املعدل
لالضتدالل ّتهًْٓ احلظ السٓاضٕ يف الكٔاع
البعدٖ لطلب٘ اجملنْع٘ التذسٓبٔ٘ ذّٖ الكدزٗ
السٓاضٔ٘ املستفع٘ ،ناٌ أعل ٙمً املتْضط احلطابٕ
املعدل لالضتدالل ّتهًْٓ احلظ السٓاضٕ يف
الكٔاع البعدٖ لطلب٘ اجملنْع٘ الضابط٘ ذّٖ

املستفعٍّ٘ ،ه نرلو أقدز عل ٙتْظٔف احلظ
السٓاضٕ يف ّضع التدنٔيات املياضب٘ ّالتشكل ميَا
ّانتػاف االخطاّ ،ٛميتلهٌْ ثك٘ أنرب باليفظ
تعصش مً قدزتَه عل ٙالتعله مما ٓينٕ قدزتَه علٙ
االضتدالل ّتهًْٓ احلظ السٓاضٕ
ّبرلو تتفل ىتاٜر الدزاض٘ مع ما تْصلت إلُٔ
دلنْع٘ مً الدزاضات مً ّدْد أثس إجيابٕ لتدزٓب
الطلب٘ عل ٙاالضتدالل ّتهًْٓ احلظ السٓاضٕ مجل
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اضتدداو احملطْضات ّتْظٔف املْاقف ّاألدّات
عل ٙاالضتدالل ّتهًْٓ احلظ السٓاضّٕ ،دزاض٘
( )Nicole, 2011اليت عجت فعالٔ٘ إضرتاتٔذٔ٘
تدزٓطٔ٘ مكرتس٘ يف تينٔ٘ االضتدالل ّتهًْٓ احلظ
السٓاضّٕ ،أندت ىتاٜذَا فعالٔ٘ اإلضرتاتٔذٔ٘
املكرتس٘ يف تينٔ٘ االضتدالل ّتهًْٓ احلظ
السٓاضّٕ ،ما أندت علُٔ دزاض٘

( Christine,

 )2012مً أثس إجيابٕ للتكْٓه البيا ٕٜيف تينٔ٘
قدزٗ الطلب٘ عل ٙاالضتدالل ّتهًْٓ احلظ

اضرتاتٔذٔ٘ العضف الرٍين لتينٔ٘ مَازات
تهًْٓ املػهالت ّاالبتهاز يف السٓاضٔات لدٚ
طالب احللك٘ الجاىٔ٘ مً التعلٔه األضاضٕ
.دلل٘ تسبْٓات السٓاضٔات  ،مضس– 72، 15،
116
محداٌ ،أمحد سطً؛ ّناظه ،علٕ مَدٖ؛ ّالصبٔدٖ،
عبد الكْٖ؛ ّأمبْضعٔدٖ ،عبداهلل؛ ّأبْ علْاٌ،
زضا؛ ّالْغاسٕ ،مسٓه؛ ّاخلسّصٕ ،طازم؛

السٓاضٕ

ّالطهٔيت ،ضامل ()2514

التْصٔات

املٍْْبني يف ضلطي٘ عناٌ مػسّع عجٕ ممْل

1

الرتنٔص عل ٙتينٔ٘ االضتدالل ّتهًْٓ احلظ
السٓاضّٕ ،ما ٓتطلبُ ذلو مً تْظٔف
االىػط٘ التعلٔنٔ٘ املياضب٘ ّتْفري األدّات
الالشم٘ للتيفٔر

2

تدزٓظ الربىامر املكرتح ىعسا لفاعلٔ٘
الربىامر يف تينٔ٘ قدزٗ الطلب٘ مستفعٕ
التشضٔل عل ٙاالضتدالل ّتهًْٓ احلظ
السٓاضٕ

3

تيفٔر دّزات تدزٓبٔ٘ للنػسفني الرتبْٓني
ّاملعلنني سْل تْظٔف االضتدالل ّتهًْٓ
احلظ السٓاضٕ يف تدزٓظ السٓاضٔات ملا لُ
مً أثس فعال عل ٙأدا ٛالطلب٘

4

التشضٔل يف مدازع التعلٔه العاو يف ضلطي٘
عناٌّ ،تْفري الربامر اإلثسا ٜ٘ٔاليت تينٕ
قدزاتَه ّتضكل مَازاتَه
5

املياضب

للطلب٘

التشضٔل

للنػازن٘ يف الربامر اإلثسا ٜ٘ٔاليت تجسٖ
قدزاتَه يف تعله السٓاضٔات

قابْع ،ضلطي٘ عناٌ
دٓاب ،ضَٔل ( )2511اثس اضتدداو اضرتاتٔذٔ٘ مكرتس٘
حلل املطاٜل اهليدضٔ٘ عل ٙحتضٔل طالب الضف
الجامً االضاضٕ ّ اجتاٍاتَه حنْ السٓاضٔات
.دلل٘ دامع٘ الكدع املفتْس٘ لألعاخ
ّالدزاضات -

فلططني،
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زٓاىٕ ،علٕ؛ ّفلنباٌ ،مسري ( )2512أثس بسىامر إثسإٜ
قاٜه عل ٙعادات العكل يف التفهري اإلبداعٕ
ّالكْٗ السٓاضٔ٘ لد ٚطالب الضف األّل
املتْضط مبه٘ املهسم٘ زضال٘ دنتْزاِ غري
املهسم٘

ضعادٗ ،دْدت أمحد ( )2552امليَر املدزضٕ للنٍْْبني
ّاملتنٔصًٓ( ،ط )1عناٌ ،األزدٌ :داز الػسّم
لليػس ّالتْشٓع
عنس ،ذلنْد؛ ّفدسّ ،سض٘؛ ّالطبٔعٕ ،تسنٕ؛

تيعٔه اجلدّل املدزضٕ عٔح ٓتٔح الْقت
مستفعٕ

مً دللظ البشح العلنٕ ،دامع٘ الطلطاٌ

ميػْزٗ دامع٘ أو الكس ،ٚمه٘

ضسّزٗ االٍتناو بف ٘ٝالطلب٘ مستفعٕ

انتػاف ّزعآ٘

ّتسنٕ ،آمي٘ ( )2515الكٔاع اليفطٕ ّالرتبْٖ
(ط )1عناٌ ،األزدٌ :داز املطريٗ لليػس ّالتْشٓع
اللكاىٕ ،أمحد سطني؛ ّاجلنل ،علٕ أمحد ()2553
معذه املضطلشات الرتبْٓ٘ ّاملعسفٔ٘ يف املياٍر
ّطسم التدزٓظ (ط )2الكاٍسٗ :عامل الهتب
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