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أبنائي :أحمد والفت وفاتن وشهد

إلى إخوتي واخواتي ....األعزاء ....
إلى أساتذتي الكرام أعضاء الهيئة التدريسية ....
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إلى زمالئي وأصدقائي األعزاء  ....عشاق العلم والبحث ....
إلى كل معلم فلسطيني مخلص ....

يسعى من أجل نماء ورقي مجتمعه....
أهديكم ثمرة طالما حلمت بقطفها  ....ثمرة جهدي المتواضع


ب

الباحث

شكر وتقدير
الحمد هلل المستحق للحمد والثناء ،المتفضل على عباده بجزيل المواهب والعطاء ،المبتدئ بالنعم قبل
استحقاقها من خيرات األرض وبركات السماء ،والصالة والسالم على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد

صلى هللا عليه وسلم أما بعد.

فالحمد هلل الذي هداني لإلسالم ،والبيان ،ألبحث وأتأمل ،ثم أخرج بتلك الدراسة إلى حيز الوجود،

فأسأله تعالى أن ينفعني والمسلمين بما علمني ،فالشكر هلل تعالى قبل كل شيء ،الذي أعانني ،ووفقني ،وهيأ

لي أسباب الصحة ،والعافية ،والقدرة ،ما مكنني من أداء هذا البحث ،وبعد شكره تعالى ،واتباع سنة الحبيب

اح ام ُد ( ،)7755اوأُابو اد ُاود (،)4198
صلى هللا عليه وسلم القائل » اال اي ْش ُكر ه
اس» ،ا[راواهُ أ ْ
اَّللا ام ْن اال اي ْش ُك ُر الهن ا
اوالتِّْرمذي -صحيح الجامع ( )1926وصححه األلباني [ أقدم شكري لمنارة العلم واألخالق جامعة األزهر
بغزة ،وعمادة الدراسات العليا ،وكلية التربية ،وقسم المناهج وطرق التدريس واساتذتها األفاضل ،أشكركم

جميعا على جهودهم لتمهيد طريق الباحثين وطلبة العلم ،فجزاهم هللا عنا كل خير.

وأخص بجزيل الشكر والعرفان كل من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواضع وفي مقدمتهم اساتذتي

األفاضل الدكتور /علي نصار ،والدكتور /محمد مقاط ال اذين تفضال باإلشراف على هذه الدراسة ،فكانا نعم

المشرفين والموجهين الحريصين على فائدة الباحث فقاما بالمسؤولية خير قيام ،فكانت لتوجيهاتهما القيمة
وآرائهما السديدة ،ولما قدماه من نصح وارشاد في مختلف مراحل إعداد الدراسة أثر بالغ في إنجاز هذه

الدراسة فجزاهما هللا الخير كله ،وأطال هللا في عمريهما.

كما يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى األستاذ الدكتور /عطا درويش ،والدكتورة /مها الشقرة

لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الدراسة واثقا تمام الثقة في أن آراءهما وتوجيهاتهما ستثري هذه الدراسة وتضيف

إليها حسنا وبهاء.

وأتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل من ساهم في تحكيم أدوات الدراسة من أعضاء هيئة تدريس،

ومشرفين تربويين ،ومعلمين وأخص بالذكر الدكتور /محمد أبو شقير ،واألستاذ الدكتور /محمد عسقول ،

والدكتور /أيمن األشقر

والشكر موصول إلى المعلم /أسامة المقرع الذي راجع الدراسة لغويا مما أثرى الدراسة ،وساعد على

تخطي الصعاب ،أمد هللا في عمره.

كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى مدير مدرسة أسامه بن زيد الثانوية للبنين األستاذ /سعيد طالب

والى جميع أعضاء الهيئة التدريسية في هذه المدرسة لما قدموه من تسهيالت أثناء تطبيق أدوات الدراسة.

وال يف وتني ان أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى زوجتي لما قدمته لي ولتشجيعها لي إلكمال دراستي،
ولتحملها معاناتي وسهرها معي.

واخي ار أتوجه بالشكر والعرفان لكل من ساهم في إخراج هذه الدراسة ،واظهارها بالشكل الالئق ولو

بأقل مجهود فجزاهم هللا خير ،وهللا الموفق وصلي هللا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أله أصحابه

أجمعين.


ت

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية في إكساب مفاهيم ومهارات حل
المسألة الرياضية واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالب الصف العاشر األساسي – بغزة.
وتتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي:

"ما أثر استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية في إكساب مفاهيم ومهارات حل المسألة الرياضية واالتجاه

نحو الرياضيات لدى طالب الصف العاشر األساسي بمحافظة غزة ؟ " .وقد تتفرع عن السؤال الرئيس عدة
أسئلة فرعية .واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهجين :المنهج الوصفي لتحليل المحتوى ،والمنهج شبه
التجريبي لقياس أثر استراتيجية السقاالت التعليمية على اكتساب المفاهيم الرياضية ومهارات حل المسألة

الرياضية ،واالتجاه نحو الرياضيات .حيث تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من ( )80طالب من طالب

الصف ال عاشر األساسي في مدرسة أسامة بن زيد الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم شمال غزة

للعام الدراسي 2016/2015م ،ووزعت العينة عشوائيا على مجموعتين إحداهما تجريبية وعددها( )40طالبا،
واألخرى ضابطة وعددها( )40طالبا .وأعد الباحث ثالث أدوات ،وهي :اختبار المفاهيم الرياضية ،واختبار
مهارات حل المسألة الرياضية ،ومقياس االتجاه نحو الرياضيات .وتم التأكد من صدق وثبات األدوات

بالطرق اإلحصائية المناسبة .وقد تم جمع البيانات وتحليلها باستخدام الرزمة اإلحصائية للبحوث

اإلنسانية(.)spss

وقد أسفرت نتائج الدراسة عن اآلتي:
 .1حقق استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية قوة تأثير كبيرة ( )0.14> ῃ2على إكساب المفاهيم
الرياضية لدى طالب الصف العاشر بغزة.

 .2حقق استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية قوة تأثير كبيرة ( )0.14> ῃ2على إكساب مهارات حل
المسألة الرياضية لدى طالب الصف العاشر بغزة.

 .3حقق استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية قوة تأثير كبيرة ( )0.14> ῃ2على تنمية االتجاه نحو
الرياضيات لدى طالب الصف العاشر بغزة.

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،يوصي الباحث بضرورة تشجيع وتدريب مشرفي

ومعلمي الرياضيات على استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية لما لها أثر في إكساب مفاهيم

ومهارات حل المسألة الرياضية واالتجاه نحو الرياضيات


ث

Abstract
The Effect of Using Educational Scaffolding in Enabling Students' Concepts and skills in
Solving Mathematical Problem, and Attitude towards Mathematics for Tenth Grade in Gaza
This study aimed at investigating The Effect of Using

Educational Scaffolding in

Enabling Students' Concepts, skills in Solving Mathematical Problem, and Attitude towards
Mathematics for Tenth Grade in Gaza. The study main question is "What is The Effect of Using
Educational Scaffolding in Enabling Students' Concepts, skills in Solving Mathematical
Problem, and Attitude towards Mathematics for Tenth Grade in Gaza".
To achieve the study objectives, the researcher adopted the experimental and descriptive
approaches on a purposive sample of (80) tenth graders from Osama Bin Zaid Secondary School
for Boys who were randomly assigned to equal control and experimental group.
To achieve the study objectives, the researcher used four tools to gather data: a content
analysis for the fourth unit in mathematic school book for tenth grade, mathematical concept test,
Solving Mathematical Problem skills test, and attitude scale toward mathematics. The
Educational Scaffolding was used in teaching the experimental group, while the traditional
method was used in teaching the control one in the first term of the scholastic year 2015-2016.
Validity and Reliability have been checked by suitable statistical ways. Data was
collected and analyzed by SPSS.
The results revealed that:
1- Using Educational Scaffolding achieved an enormous effect (η2 > 0·14) on enabling
mathematical Concepts for Gaza tenth graders.
2- Using Educational Scaffolding achieved an enormous effect (η2 > 0·14) on enabling
Solving Mathematical Problem skills for Gaza tenth graders.
3- Using Educational Scaffolding achieved an enormous effect (η2 > 0·14) on developing

an

attitude toward Mathematics for Gaza tenth graders.

Based upon the previous findings, the study recommended that Mathematics teachers and
supervisors should adopt the use of Educational Scaffolding so as to enable students' Concepts
and skills in Solving Mathematical Problem, and Attitude towards Mathematics.


ج

قائمة المحتويات
الصفحة

المحتوى
آية قرآنية

أ

اإلهداء

ب

شكر وتقدير

ت

ملخص الدراسة (باللغة العربية)

ث

ملخص الدراسة (باللغة االنجليزية)

ج

قائمة المحتويات

ح

قائمة الجداول

ر

قائمة المالحق

س
الفصل األول :مشكلة الدراسة وخلفيتها

9-1

المقدمة

2

مشكلة الد ارسة

5

فرضيات الدراسة

6

أهداف الدراسة

7

أهمية الدراسة

7

حدود الدراسة

8

مصطلحات الدراسة

8
الفصل الثاني :الدراسات السابقة

30-10

المحور األول /الدراسات التي تناولت استراتيجية السقاالت التعليمية

11

التعليق على الدراسات التي تناولت استراتيجية السقاالت التعليمية

14

المحور الثاني/الدراسات التي تناولت مفاهيم ومهارات حل المسألة الرياضية

16

التعليق على الدراسات التي تناولت مفاهيم ومهارات حل المسألة الرياضية

20

المحور الثالث /الدراسات التي تناولت االتجاه نحو الرياضيات

23

التعليق على الدراسات التي تناولت االتجاه نحو الرياضيات

27


ح

الصفحة

المحتوى
استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

28

أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

29

التعقيب على الدراسات السابقة

29

الفصل الثالث :اإلطار النظري

62-31

المحور األول :استراتيجية السقاالت التعليمية

32

النظرية البنائية

32

استراتيجية السقاالت التعليمية

33

الجذور التاريخية للسقاالت التعليمية

33

أهداف استراتيجية السقاالت التعليمية

34

خصائص استراتيجية السقاالت التعليمية

35

مبادئ السقاالت التعليمية

36

السقاالت التعليمية في الغرف الصفية

37

عالقة المعلم بالسقاالت التعليمية

37

خطوات استخدام السقاالت التعليمية

39

صور السقاالت التعليمية

41

مزايا السقاالت التعليمية

41

عيوب السقاالت التعليمية

42

المحور الثاني :مفاهيم ومهارات حل المسألة الرياضية:

43

أوال :علم الرياضيات

43

طبيعة علم الرياضيات

43

تعريف علم الرياضيات

44

الرياضيات التقليدية(االعتيادية) والرياضيات المعاصرة(الحديثة)

44

البنية الرياضية(التراكيب الرياضية)

45

مكونات الهياكل الرياضية

46

المهارات الرياضية

48
48

تعريف المهارات الرياضية

خ

الصفحة

المحتوى
أهمية اكتساب الطالب المهارات الرياضية

49

أسباب الضعف في أداء المهارات

50

شروط تعليم المهارات وتحسينها

50

فوائد التدريب على المهارة

50

ثانيا  /المسألة الرياضية

51

تعريف المسألة الرياضية

51

شروط المسألة الرياضية

52

مستويات المسائل الرياضية

53

أهمية حل المسألة الرياضية

53

خصائص حل المسألة الرياضية

54

دور المعلم في عملية حل المسألة الرياضية

54

تنمية القدرة على حل المسألة الرياضية

54

مهارات حل المسألة الرياضية

55

خطوات حل المسألة الرياضية

56

أسئلة هامة تتصل بحل المسألة الرياضية

56

كيف يتأكد المعلم من فهم الطالب للمسألة التي تواجهه

57

المحور الثالث :االتجاه نحو الرياضيات

57

تعريف االتجاه

58

االتجاه نحو الرياضيات

58

موقع االتجاهات بين أهداف تدريس الرياضيات

59

مكونات االتجاهات نحو الرياضيات

59

خصائص االتجاهات

60

أهمية االتجاهات

60

تعديل و تنمية االتجاهات اإليجابية نحو الرياضيات

61

طرق قياس االتجاهات

62
د

المحتوى

الصفحة

الفصل الرابع :إجراءات الدراسة

91- 63

منهج الدراسة

64

متغيرات الدراسة

65

مجتمع الدراسة

65

عينة الدراسة

65

المساعدة
الوسائل ُ

66
67

أدوات الدراسة

األساليب اإلحصائية

90

خطوات الدراسة

91
الفصل الخامس :نتائج الدراسة ومناقشتها

107-93

النتائج المتعلقة بالسؤال االول ومناقشتها وتفسيرها

93

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها وتفسيرها

94

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها وتفسيرها

95

النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها وتفسيرها

97

النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس ومناقشتها وتفسيرها

99

النتائج المتعلقة بالسؤال السادس ومناقشتها وتفسيرها

101

النتائج المتعلقة بالسؤال السابع ومناقشتها وتفسيرها

103

النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن ومناقشتها وتفسيرها

105

توصيات الدراسة

107

مقترحات الدراسة

107

قائمة المراجع

108

المراجع العربية

109

المراجع األجنبية

118

قائمة المالحق

123

ذ

قائمة الجداول
عنوان الجدول

الرقم

الصفحة

4-1

التصميم شبه التجريبي للمجموعتين التجريبية والضابطة مع قياس قبلي– بعدى

64

4-2

عدد الطالب في المجموعتين التجريبية والضابطة والنسبة المئوية لها

66

4-3

التوزيع الزمني للموضوعات المراد تدريسها (توزيع الحصص)

68

4-4

نتائج ثبات تحليل المحتوى عبر الزمن

69

4-5

نتائج ثبات تحليل المحتوى عبر األفراد

70

4-6

قائمة المفاهيم الرياضية لوحدة المعادالت والمتباينات

70

4-7

جدول مواصفات اختبار المفاهيم في وحدة المعادالت والمتباينات للصف العاشر

72

األساسي
4-8

جدول يوضح توزيع مفردات األسئلة حسب مستويات األهداف الختبار المفاهيم

72

الرياضية
4-9

معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية الختبار المفاهيم الرياضية

75

4-10

معامالت االرتباط بين درجة كل مجال مع الدرجة الكلية الختبار المفاهيم الرياضية

76

4-11

حساب درجة صعوبة وتمييز كل فقرة من فقرات اختبار المفاهيم الرياضية

77

4-12

جدول مواصفات اختبار المفاهيم الرياضية في صورته النهائية

78

4-13

مهارات حل المسألة الرياضية التي تم اختيارها و المناسبة لوحدة المعادالت

79

والمتباينات
4-14

معامل االرتباط بين درجة كل مهارة من مهارات حل المسألة الرياضية والدرجة الكلية

82

من اختبار مهارات حل المسألة الرياضية
4-15

معامالت االرتباط بين كل مهارة مع الدرجة الكلية الختبار مهارات حل المسألة
الرياضية

82

4-16

عدد الفقرات في كل مجال من مجاالت المقياس

84

4-17

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس

85

ر

الرقم

عنوان الجدول

الصفحة

4-18

معامل االرتباط والداللة اإلحصائية بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة

86

4-19

الكلية لمجاالت المقياس

معامل االرتباط والداللة اإلحصائية بين درجة كل مجال من مجاالت المقياس والدرجة

87

الكلية لمجاالت المقياس
4-20

الصورة النهائية لفقرات المقياس

88

4-21

اختبار ( )tلحساب الفروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة في

88

4-22
4-23

اختبار المفاهيم الرياضية القبلي

اختبار ( )tلحساب الفروق بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار
مهارات حل المسألة الرياضية القبلي

اختبار ( )tلحساب الفروق بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس

89
90

االتجاه نحو الرياضيات القبلي
5-1

قائمة المفاهيم الرياضية في وحدة (المعادالت والمتباينات)

93

5-2

التعريف االجرائي لمهارات حل المسألة الرياضية

94

5-3

نتائج استخدام اختبار "  " T-Testلعينتين مستقلتين للكشف عن داللة الفروق بين

95

متوسطات درجات الطالب في المجموعتين التجريبية والضابطة على االختبار البعدي
لتنمية المفاهيم الرياضية
5-4

الجدول المرجعي لدالالت "d" ،2

97

5-5

حجم التأثير للمتغير المستقل ( استراتيجية السقاالت التعليمية ) على المتغير التابع

98

5-6

(المفاهيم الرياضية)

نتائج استخدام اختبار "  " T-Testلعينتين مستقلتين للكشف عن داللة الفروق بين

99

متوسط درجات الطالب في المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي
إكساب مهارات حل المسألة
5 -7

حجم تأثير المتغير المستقل (استراتيجية السقاالت التعليمية) على المتغير التابع
(مهارات حل المسألة الرياضية)

ز

102

الرقم

عنوان الجدول

الصفحة

5-8

نتائج استخدام اختبار "  " T-Testلعينتين مستقلتين للكشف عن داللة الفروق بين

103

متوسط درجات الطالب في المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي
5 -9

المتغير الر
االتجاه نحو
ياضيات(استراتيجية السقاالت التعليمية) على المتغير التابع
المستقل
لمقياستأثير
حجم

106

(تنمية االتجاه نحو الرياضيات)
قائمة المالحق
عنوان الملحق

الرقم

الصفحة

1

طلب تسهيل مهمة باحث موجه من الجامعة إلى و ازرة التربية والتعليم

124

2

كتاب تسهيل مهمة باحث موجه من و ازرة التربية والتعليم إلى مديرية التعليم

125

شمال غزة
3

كتاب تسهيل مهمة باحث موجه من مديرية التربية والتعليم إلى مدرسة أسامة
بن زيد

126

4

إفادة إدارة المدرية بتطبيق الباحث التجربة الدراسة وأدواتها

127

5

قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة

128

6

جدول تحليل محتوى الوحدة الرابعة(المعادالت والمتباينات) للصف العاشر

129

األساسي ،الجزء األول
7

الصورة النهائية لدليل معلم الرياضيات

131

8

الصورة األولية الختبار المفاهيم الرياضية لوحدة (المعادالت والمتباينات)

151

9

الصورة النهائية الختبار المفاهيم الرياضية لوحدة (المعادالت والمتباينات)

154

10

مفتاح اجابة اختبار المفاهيم الرياضية

157

11

اختبار مهارات حل المسألة الرياضية (المعادالت والمتباينات)

158

12

الصورة األولية لمقياس االتجاه نحو الرياضيات

165

13

الصورة النهائية لمقياس االتجاه نحو الرياضيات

169


س

الفصل األول :مشكلة الدراسة وخلفيتها
 المقدمـــــــــــــــــــــــة
 مشكلة الدراسة
 فروض الدراسة
 اهداف الدراسة
 أهمية الدراسة
 حدود الدراسة
 مصطلحات الدراسة

الفصل األول
مشكلة الدراسة وخلفيتها
المقدمة:
يشهد العالم المعاصر اليوم ثورة هائلة من التقدم العلمي والتقني السريع أدت إلى تغيرات جذرية في

أنماط الحياة وأساليبها لذا تسعي معظم الدول الى إعداد أفرادها إعدادا جيدا لمواجهة تحديات المستقبل،

السبيل لهذا اإلعداد هو التربية والتعليم ،فقد أصبحنا في حاجة ملحة لتعليم فعال ذي
وتدرك هذه الدول ّ
أن ّ
أثر خاصة في تعل م علم الرياضيات ،والتي تتميز بوجود المفاهيم المجردة لذلك هناك حاجة ماسة لتطبيق
أن المتعلم هو محور العملية التعليمية.
استراتيجيات التدريس الحديثة ،والتي تؤكد على ّ

واليوم وفي ظل هذا التقدم احتلت الرياضيات المكانة المرموقة بين صفوف المعرفة العلمية المختلفة،

فاستحوذت علي اهتمام ذوي االختصاص ،ومن لهم العالقة من الباحثين والدارسين والمختصين في مناهجها
وطرق تدريسها ،وال عجب ان تبلغ الرياضيات هذه المكانة ،اذ سبرت عنوة غير المواد األخرى بكينونتها

ومنطقها ،وما انطوت عليه من مفاهيم وتعميمات ونماذج رياضية تطبيقية بل بات لزاما علي سائر العلوم
األخرى سواء كانت طبيعية ام انسانية ان تستفيد من هذه المادة ،التي هي حق سيدة العلوم وخادمتها علي

حد سواء.

ألنه إذا لم يكتسب الطلبة بعض
إن تعليم المهارات الرياضية يؤدي دو ار هاما في تعليم الرياضياتّ ،
ألن العصر الحالي يرّكز على إيجابية التعلم ،لذلك
هذه المهارات ،فإن ذلك يقيد تقدمهم في تعلم الرياضيات ،و ّ
يجب أن يتعلم المتعلم بنفسه ،وأن يربط معلوماته الجديدة بالمعلومات السابقة الموجودة لديه ،ومن المؤكد أن
النظرية البنائية باستراتيجياتها المختلفة تخدم العلم في تحقيق هذا الهدف (عفانة ،واخرون.)11 :2012 ،

يؤكد صادق ( )155 :2003أن النظرية البنائية ظهرت كظاهرة بارزة للتعلم في العقد الماضي نتيجة

ألعمال ديوي ( ،)Deweyوبياجية ( ،)Piagetوبرونر ( ،)Brunerوفيجوتسكي ( ،)Vygotskyالذين كانوا
سوابق للنظرية البنائية والتي تمثل نموذج لالنتقال من التربية التي تستند على النظرية السلوكية الى التربية

التي تستند على النظرية المعرفية البنائية.
ويرى المرادفي وعزمي ( )256 :2010ضرورة عبور الفجوة بين ما يعرفه بالسقاالت التعليمية

 ، Cognitive Scaffoldingsوتأتي هذه السقاالت إما من المعلم ،أو أحد الزمالء ،أو من كتاب ،أو أي

مصدر آخر للمعرفة مع ضرورة تقديم خطوات ارشادية لتصميمها ،وأضاف ()Perkins M, 1991, 12-19
إلى أنه لحل مشكلة التعقيد المعرفي ينبغي تزويد المتعلم ببعض السنادات أو المعينات أو السقاالت التعليمية
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تساعد على عبور الفجوة بين ما يعرف وما يحاول معرفته .وهذا ما أكدته نتائج دراسة ديو رينغ ( Doering,
 ،)2007ودراسة آن (  ،)An, 2010ودراسة مولينار (.) Molenaar,et al, 2011
ولقد تعددت تطبيقات نظرية البنائية في مجال تدريس العلوم وظهرت العديد من االستراتيجيات في هذا

الصدد منها :نموذج الشكل ( (vوالنموذج الواقعي ،ونموذج التحليل البنائي ،ونموذج التدريس المفصل ،ومن

االستراتيجيات التابعة لنظرية البنائية االجتماعية لفيجوتسكي استراتيجية الدعائم التعليمية ،والتي يتم من
خاللها تقديم المساعدة والدعم للطالب في بداية تعلمهم وحسب احتياجاتهم إلتقان التعلم ،ومن ثم يتناقص

هذا الدعم إلى أن ينعدم ليصبح الطالب معتمدا على نفسه ،وبهذا يتحقق مفهوم التعلم الفعال الذي تسعى
لتحقيقه جميع استراتيجيات التدريس الحديثة.
أن استراتيجية السقاالت التعليمية هي أحد التطبيقات التربوية لنظرية البنائية
وترى حافظ (ّ )2006
التي تفترض أن التعلم العميق يحدث من خالل أتاحت الفرصة للطالب لربط المعرفة الجديدة بما تعلموه

مسبقا ( حافظ.)5 :2006 ،

كما تعتبر هذه االستراتيجية تطبيقا مباش ار لنظرية فيجوتسكي عن التعلم االجتماعي ( Sociocu

 ،)Ltural theoryومفهومه عن منطقة النمو الوشيك (،)Zone of Proximal Development
أن تفاعل
أن التعلم يحدث من خالل المشاركة مع االخرين و ّ
وتختصر باألحرف التالية ،)ZPD( :والتي ترى ّ
المتعلم مع اآلخرين األكثر معرفة أو قدرة يؤثر في طريقة تفكيره ،وتفسيره للمواقف المختلفة ( Jones , et.al
.), 1998
وقد ظهر مصطلح الدعائم (السقاالت) التعليمية  Scaffolding Intrusionsعام 1976م على يد
برون لود و روس ( )Brune wood and ,Rossفي دراستهما والتي هدفت إلى تفعيل دور المعلم في
جعل المتعلم المبتدئ قاد ار على حل المشكالت التي تفوق قدراته ومواهبة العقلية (قطامي.)368 :2005 ،

وقد لوحظ من خالل دراسة األدبيات التربوية والدراسات العربية المتعلقة باستراتيجية السقاالت

التعليميةّ ،أنها اختلفت في ترجمتها لكلمة " ،"Scaffoldingفهناك من ترجمها إلى سقاالت وهناك من ترجمها
أن الدراسة الحالية تمثّل لفظ سقاالت على
إلى دعائم ،وبالرغم من تقارب الكلمتين في المعنى والمضمون ّإال ّ
أن هذا المصطلح هو األكثر شيوعا في األوساط التربوية ،وتتمثل استراتيجية السقاالت "الدعائم"
اعتبار ّ
التعليمية بإجراءات ومواقف مؤقته وقابلة للتعديل تستخدم كمساعدة المتعلمين في المشاركة في مهارات ،أو
عملية عقلية تسير في تزايد مستمر ،ويمكن التخلي تدريجيا عن استخدام السقاالت "الدعائم" كلما أصبح

المتعلم أكثر قدرة واستقالال ،وهي مفيدة جدا في تناول مستويات التفكير العليا ( .) Metcalf ,2000

لقد ظهرت العديد من الدراسات التي اهتمت باستراتيجية الدعائم (السقاالت) التعليمية في التدريس

مثل :دراسة ( )Warwick and mercer, 2011التي هدفت إلى وصف أثر استخدام الدعائم التعليمية
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وشاشة الشرح التفاعلية في تعلم العلوم ،ودراسة أبو زيد (  ) 2009حدثت إلى معرفة فاعلية استخدام
استراتيجية السقاالت التعليمية في تنمية التحصيل والتفكير الناقد في تدريس العلوم ،ودراسة السيد أمين

( ) 2009هدفت إلى التحقق من فاعلية استراتيجية الدعائم (السقاالت) التعليمية في تنمية مهارات البرهان
الرياضي لدى الطالب ذوي صعوبات تعلم الرياضيات في المرحلة االعدادية ،ودراسة الجندي وأحمد

( )2004هدفت إلى معرفة أثر السقاالت التعليمية في تنمية التحصيل والتفكير التوليدي واالتجاه نحو العلوم.

تشكل المفاهيم القاعدة األساسية للتعلم األكثر تقدما كتعلم المبادئ والقوانين والنظريات ،فهي تسهم في

تحقيق تعلم فعال ،لذلك يجب االهتمام بتدريسها ،والتأكيد عليها في كافة المراحل الدراسية وكافة المواد
التعليمية ،وعلى الرغم من تأكيد االتجاهات التربوية الحديثة على أهمية المفاهيم وضرورة تعليمها واكسابها

أن العديد من المعلمين ال يدركون هذه األهمية ،وتعد المفاهيم العلمية من أهم نواتج التعليم التي
للطالب ،إال ّ
بواسطتها ننظم المعرفة في صورة ذات معنى ،فهي تمثل العناصر المنظمة والمبادئ الموجهة ألي معرفة
علمية يتم اكتسابها في أي موقف تعليمي وبالتالي أصبح اكتساب الطالب لهذه المفاهيم هدفا رئيسا من
أهداف التعليم لكونها تزيد من قدرة المتعلم على تفسير العديد من الظواهر الطبيعية وتساعده على تصنيف

العديد من األشياء واألحداث والمواقف وتجمعها في فئات يسهل تعلمها (طلبه :2006 ،ص.)56
والمهارات الرياضية من اهم مكونات البناء الرياضي ،واكتسابها من اهم اهداف تدريس الرياضيات ،ألنه اذا
لم يكتسب الطلبة بعض هذه المهارات ،فان ذلك يقيد تقدمهم في تعلم الرياضيات ،كما ان يعلم الطلبة مهارات

االتقان والسرعة وغايه في األهمية ،ألن اكتساب المهارات يسهل أداء الكثير من االعمال الحياتية واألنشطة

اليومية ،واتقانها يزيد من معرفة الطالب ،وتتيح له الفرصة بان يوجه تفكيره وجهده ووقته بشكل افضل في

حال المشكالت حال علميا سليما (عفانة و آخرون.)103 :2007 ،

ويرى (الربيعيّ )308 :2006 ،أنه لتعلم المهارة يجب توفير الوسائل المناسبة للتعلم والتي تتضمن
تحديد شكل ومحتوى العملية التعليمية بما تحويه من مدخالت ومخرجات وما تتضمنه هذه الخطوة من جديد
لمحتوى المقرر الدراسي وطرائق التدريس المناسبة ووضع التخطيط المناسب لتدريس المهارات والتي يمكن

أن تساعد المتعلم على تحقيق األهداف المرجوة من التعلم.

ويعتبر حل المعادالت الجبرية من أهم المهارات الرياضية ،وتعد مهارات حل المعادالت والمتباينات جزءا ال

يتج أز من المهارات الجبرية المهمة التي تؤدى دو ار هاما في تعليم الرياضيات حيث أن تعلم حل المعادالت
ضروري في دراسة الرياضيات في المراحل الدراسية العليا ،إذ تزود الطلبة بالكثير من الفرص لممارسة

المهارات الحسابية بسهولة ،وأن تعلمها هام لتطوير مواضيع أخرى في علم الرياضيات (قاسم.)40 :1997 ،

وبالرغم من ذلك أظهرت نتائج بعض الدراسات السابقة والتي أجريت على المجتمع الفلسطيني تدنيا

ملموسا في قدرة الطلبة على حل المعادالت والمتباينات الجبرية ومنها دراسة ضبابات ( )1999التي أظهرت
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تدنيا ملموسا في اكتساب الطلبة للمهارات األساسية وقدرتهم على حل المعادالت الجبرية ،كذلك دراسة
الريماوي ( )1990التي اشارت نتائجها بوجه عام الى ضعف أداء الطلبة في كل من الموضوعات الرياضية
الثالثة ،مجموعة االعداد والعمليات عليها والعمليات الجبرية والمعادالت والمتباينات الجبرية.

ومن خالل إجراء الباحث لعدد من المقابالت مع المعلمين والمشرفين التربويين والقائمين على تدريس

الرياضيات للصف العاشر األساسي ،تبين أن الدروس المتعلقة بحل المعادالت والمتباينات وما تتضمنه من
تطبيقات تمثل صعوبة في دراستها بالنسبة لطالب الصف العاشر األساسي ،وتبين ايضا تدنى مستوى

التحصيل الدراسي فيها ،وكثرة شكوى الطالب ،وكذلك أولياء األمور من صعوبة هذه الدروس ،وقد يرجع ذلك

إلى استخدام المعلمين الستراتيجيات ووسائل تعليميه غير فعالة في تعليمهم مفاهيم ومهارات حل المسألة

الرياضية فمعظم هذه الوسائل تستثير دافعية الطلبة للتدريب على هذه المهارات الجبرية وتثبيتها ،بل على

العكس من ذلك تثير فيهم الملل والرتابة ،وانخفاض المتعة واالتجاه والميل واالستعداد لدى الطلبة عند
تعاملهم مع المهارات الجبرية .
وتعد تنمية االتجاهات اإليجابية نحو الرياضيات كما تذكر الردادى ( )2007من األهداف األساسية لتدريس
الرياضيات ،فالطالب ذو االتجاه اإليجابي نحو الرياضيات يدرس بشغف والسلبي عكس ذلك ،وفي ضوء ما

تقدم تبدو الحاجة ماسة إلجراء هذه الدراسة والتي تهدف الى معرفة أثر استخدام استراتيجية السقاالت

التعليمية في إكساب مفاهيم ومهارات حل المسألة الرياضية واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالب الصف

العاشر األساسي.

لذا تم اختيار السقاالت التعليمية كاستراتيجية جيدة للتعلم الذاتي فهي استراتيجية جذابة ومشوقة للطلبة لذلك
عمل الباحث على تطبيق هذه االستراتيجية على طالب الصف العاشر األساسي كونه يعمل معلما ،ويعد

الهدف من استخدام السقاالت التعليمية هو أن يصبح التلميذ ذاتيا مستقال في أداء المهمة المتعلمة أي نقل

مسؤولية إنجاز المهمة من االف ارد األكثر خبرة إلى التلميذ ،بحيث يصبح التلميذ وظيفيا في أداء النشاط أو

المهمة ،وهذه بدوره قد ساعد في تطبيق الدراسة راجيا من هللا – عز وجل -أن يضيف إلى الجهود السابقة ما
ينفع ويفيد.

مشكلة الدراسة:
وألن الرياضيات جزء من هذه المقررات الدراسية ،ولذلك كان من الضروري استخدام استراتيجيات

حديثة في تنمية المفاهيم الرياضية المجردة ،وأيضا تنمي مهارات حل المسألة الرياضية بطريقة تعاونية
اجتماعية ،بحيث تبنى المعرفة الجديدة بناء على الخبرة السابقة الموجودة لدى المتعلم حول موضوع التعلم.
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وعليه تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس:
"ما أثر استخدام السقاالت التعليمية في إكساب مفاهيم ومهارات حل المسألة الرياضية واالتجاه نحو
الرياضيات لدى طالب الصف العاشر األساسي  -بغزة ؟ ".
ويتفرع عن السؤال الرئيس االسئلة الفرعية التالية :
 .1ما المفاهيم الرياضية الواجب إكسابها لطالب الصف العاشر في وحدة المعادالت والمتباينات؟
 .2ما مهارات حل المسألة الرياضية الواجب إكسابها لطالب الصف العاشر في وحدة المعادالت
والمتباينات؟

 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الدالة ( )0.05 ≥ αبين متوسطي درجات

الطالب في المجموعة التجريبية التي استخدمت استراتيجية السقاالت التعليمية وطالب المجموعة

الضابطة في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الرياضية ؟

 .4هل يحقق استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية قوة تأثير " ) 0.14 ≥ ( " η2على إكساب
المفاهيم الرياضية لدى طالب الصف العاشر -بغزة ؟

 .5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الدالة (  )0.05 ≥ αبين متوسطي درجات
الطالب في المجموعة التجريبية التي استخدمت استراتيجية السقاالت التعليمية وطالب المجموعة

الضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات حل المسألة الرياضية ؟

 .6هل يحقق استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية قوة تأثير " ) 0.14 ≥ ( " η2على إكساب مهارات
حل المسألة الرياضية لدى طالب الصف العاشر بغزة ؟

 .7هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الدالة (  )0.05 ≥ αبين متوسطي درجات

الطالب في المجموعة التجريبية التي استخدمت استراتيجية السقاالت التعليمية وطالب المجموعة
الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو الرياضيات؟

 .8هل يحقق استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية قوة تأثير " ) 0.14 ≥ ( "η2على تنمية االتجاه
نحو الرياضيات لدى طالب الصف العاشر بغزة ؟

فرضيات الدراسة:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الدالة (  )0.05 ≥ αبين متوسطي درجات الطالب
في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي الختبار المفاهيم الرياضية.
 .2ال يحقق استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية قوة تأثير مربع ") 0.14 ≥ ( "η
المفاهيم الرياضية لدى طالب الصف العاشر بغزة.
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على إكساب

 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الدالة (  )0.05 ≥ αبين متوسطي درجات الطالب
في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي الختبار مهارات حل المسألة
الرياضية لدى طالب الصف العاشر بغزة.
 .4ال يحقق استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية قوة تأثير مربع ")0.14 ≥ ( "η

على إكساب

مهارات حل المسألة الرياضية لدى طالب الصف العاشر بغزة.
 .5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الدالة ( )0.05 ≥ α

بين متوسطي درجات

الطالب في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو
الرياضيات.
 .6ال يحقق استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية قوة تأثير مربع ")0.14 ≥( "η

على تنمية االتجاه

نحو الرياضيات لدى طالب الصف العاشر بغزة.
أهداف الدارسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 .1تحديد مفاهيم ومهارات حل المسألة الرياضية الواجب إكسابها لدى طالب الصف العاشر االساسي في
وحدة المعادالت والمتباينات .
 .2بيان أثر استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية في إكساب بعض المفاهيم الرياضية لدى طالب الصف
العاشر األساسي بغزة.
 .3معرفة أثر استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية في إكساب مهارات حل المسألة الرياضية لدى طالب
الصف العاشر االساسي – بغزة.
 .4بيان أثر استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية في تنمية االتجاه نحو الرياضيات لدى طالب الصف
العاشر األساسي.
أهمية الدراسة:
تأتي أهمية الدراسة الموضوع الذي سوف تتناوله هذه الدراسة ومن المتوقع أن تفيد هذه الدراسة الفئات
التالية:
 .1قد تساهم نتائج هذه الدراسة في توجيه اهتمام القائمين على العملية التربوية وخاصة في مجال تعلم
الرياضيات إلى بعض االستراتيجيات الحديثة نسبيا والمناسبة لتدريس الرياضيات واالستفادة منها.
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 .2قد تفيد مصممي المناهج في تضمين استراتيجية السقاالت التعليمية في كتاب الرياضيات للصف العاشر
األساسي في الدروس المتعلقة بحل المعادالت والمتباينات .
 .3قد تفيد نتائج الدراسة مشرفي الرياضيات والمشرفين التربويين بشكل عام وذلك من خالل العمل على
إعداد ورشات عمل لمعلمي الرياضيات وتدريبهم على استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس
مهارات حل المعادالت والمتباينات وتنمية االتجاه نحو الرياضيات.
 .4قد تفيد هذه الدراسة التربويين التعرف على اتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي نحو الرياضيات،
ألنها تلعب دو ار مهما في نجاح الطالب وفشله في مادة الرياضيات ،وانها تمثل عامال مؤث ار في
تحصيلهم فيها.

 .5ربما تفتح هذه الدراسة آفاق الباحثين المستقبليين باعتبارها كدراسة سابقة تساعد على ابتكار أساليب
واستراتيجيات جديدة من شأنها تطوير تدريس الرياضيات.
حدود الدراسة :
 .1الحد الموضوعي :اقتصرت الدراسة علي تقصي أثر استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية في
إكساب مفاهيم ومهارات حل المسألة الرياضية لدي طالب الصف العاشر بغزة في وحدة حل
المعادالت والمتباينات.
 .2الحد المكاني  :تم تطبيق الدراسة في مدرسة اسامة بن زيد الثانوية للبنين والواقعة في محافظة شمال
غزة.
 .3الحد الزماني :تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراسي االول من العام الدراسي  2016/2015م.
 .4الحد البشري :تم تطبيق الدراسة علي عينة تجريبية واخرى ضابطة من طالب الصف العاشر
األساسي من مدرسة اسامة بن زيد الثانوية للبنين.
 .5الحد االكاديمي :اقتصرت الدراسة علي وحدة حل المعادالت والمتباينات من كتاب الرياضيات (الجزء
األول ) للصف العاشر.
مصطلحات الدراسة:
ُي ّعرف الباحث مصطلحات الدراسة إجرائياً على النحو التالي:

 .1األثر :حجم التغير الذي يحدثه المتغير المستقل (السقاالت التعليمية ) في المجموعة التجريبية على
المتغيرات التابعة :إكساب مفاهيم ومهارات حل المسألة الرياضية واالتجاه نحو الرياضيات ويتم
تحديد األثر إحصائيا باستخدام حجم التأثير (.)η2
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 .2االستراتيجية :مجموعة الطرائق واألسس والمبادئ التي يستخدمها الباحث في تعليم وحدة الجبر (حل
المعادالت والمتباينات) من أجل إكساب مفاهيم ومهارات حل المسألة الرياضية في هذه الوحدة.
 .3استراتيجية السقاالت التعليمية :مجموعة (اإلجراءات) الخطوات والحركات التي يقوم بأدائها المعلم
داخل غرفة الفصل ليتم من خاللها التدرج في تقديم المساعدة والدعم للطالب والى أن يصبح معتمد
على نفسه في عملية تعلم المفاهيم الرياضية ومهارات حل المسألة الرياضية التي تتضمنها وحدة
المعادالت والمتباينات للصف العاشر.
استخدم الباحث في هذه الدراسة السقاالت التعليمية التي يحتاجها للمهمة التعليمية المراد تنفيذها إذا قام
باستخدام التلميحات ،والتأمل والتفكير وهي تلميحات محسوسة مثل كلمات (متى؟  -أين؟  -لماذا؟ -
كيف؟) وتلميحات التنظيم الذاتي للتفكير بصوت مرتفع ،واستخدم التلميحات اللفظية واالنشطة المساندة،
مثل استخدام الحاسب شريكا للمعلم والوسائط التعليمية والتوضيحات العملية وكذلك استخدام
االستراتيجيات المعرفية .مثل طرح االسئلة ،التغذية الراجعة ،التعلم التعاوني ،تعليم الرفاق ،الكلمات
المفتاحية ،والتوضيح والتوسع في المصطلحات والمفاهيم ،والتنبؤ وحل المشكالت.
 .4المفاهيم الرياضية :مجموعة من األشياء المدركة بالحواس أو األحداث التي يمكن تصنيفها مع
بعضها البعض على أساس من الخصائص المشتركة والمميزة ويمكن اإلشارة إليها باسم أو برمز.
وتقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب في اختبار المفاهيم الرياضية في وحدة المعادالت
والمتباينات المخصص لهذه الدراسة.
 .5مهارات حل المسألة الرياضية :قدرة الطالب على استخدام المهارات العقلية ( تحديد المعطيات –
تحديد المطلوب ،تحديد القانون المستخدم ،واالجابة عن االسئلة والتأكد من صحة الحل) في ذلك
الغموض الذي تواجهه أثناء حل المسألة الرياضية التي تتضمنها وحدة حل المعادالت والمتباينات
في كتاب الرياضيات الجزء االول.
 .6االتجاه نحو الرياضيات :استعداد ذهني لدى طالب الصف العاشر األساسي – عينة الدراسة -
لالستجابة إلى موضوع أو موضوعات رياضية معينة بالقبول أو الرفض وتقاس بالدرجة الكلية التي
يحصل عليها الطالب الستجابته لفقرات المقياس الخاص بذلك.
 .7طالب الصف العاشر األساسي :هم الطالب الذين غالبا ما تتراوح أعمارهم بين  16-15سنة،
وزرة التربية والتعليم العالي
ويجلسون علي مقاعد الدراسة ،ويدرسون المقررات الدراسية التي تقدمها ا
مع طلبة الصف العاشر األساسي.
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الفصل الثاني :الدراسات السابقة
أوالً  /الدراسات التي تناولت استراتيجية السقاالت التعليمية .
التعقيب علي دراسات المحور األول .
ثانياً  /الدراسات التي تناولت مفاهيم ومهارات حل المسألة الرياضية.
التعقيب علي دراسات المحور الثاني .
ثالثاً  /الدراسات التي تناولت االتجاه نحو الرياضيات.
التعقيب علي دراسات المحور الثالث .

الفصل الثاني

الدراسات السابقة
تسعى الدراسة الحالية إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية في إكساب مفاهيم
ومهارات حل المسألة الرياضية واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالب الصف العاشر األساسي في غزة ،ولذلك

قام الباحث باالطالع على الدراسات السابقة في هذا المجال ،لالستفادة منها في إعداد اإلطار النظري وتحديد
أدوات الدراسة .وقد تم تصنيف الدراسات السابقة إلى ثالث محاور ،ومن ثم التعقيب العام على تلك المحاور،
إلبراز مدى االتفاق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة ،ولالستفادة من هذه الدراسات ،وقد تم

ترتيب الدراسات زمنيا من الحديث إلى القديم في كل محور ،وهذه المحاور هي:

المحور األول :دراسات تناولت استراتيجية السقاالت التعليمية.

المحور الثاني :دراسات تناولت مفاهيم ومهارات حل المسألة الرياضية.

المحور الثالث :دراسات تناولت االتجاه نحو الرياضيات.

المحور األول :دراسات تناولت استراتيجية السقاالت التعليمية.
يهدف هذا المحور للتعرف علي الدراسات السابقة التي تناولت استراتيجية السقاالت التعليمية ،وكيف

تم معالجتها لهذا الموضوع ،واالستفادة من مناهجها ،وأدواتها ،وأساليبها اإلحصائية ونتائجها ،وتوصياتها .
-1

دراسة حمادة (:)2011
هدفت هذه الدراسة إلى قياس فاعلية استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية في تنمية التفكير التأملي

واألداء الكتابي والتحصيل في مادة الرياضيات لتالميذ الصف األول االعدادي ذوي أساليب التعلم العميقة
والسطحية وقياس فاعلية استراتيجية السقاالت التعليمية في تنمية األداء الكتابي والتحصيل في مادة

الرياضيات لتالميذ الصف األول االعدادي ذوي أساليب التعلم المختلفة ،واتبع الباحث المنهج الوصفي

التحليلي ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )30تلميذا من تالميذ الصف األول االعدادي بمدرسة السالم
اإلعدادية بإدارة الحقبة التعليمية بالمملكة العربية السعودية .ولتحقيق أهداف الد ارسة استخدم الباحث االختبار

كأداة ،معتمدا على اختبار ( )T.testفي قياس الفروق بين المجموعات .وأظهرت نتائج الدراسة تفوق تالميذ
المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية السقاالت التعليمية عن تالميذ المجموعة الضابطة التي درست

بالطريقة التقليدية حيث اتاحت االست ارتيجية إمكانية التعامل مع األفكار والمواقف التي تتطلب االستيعاب

والتذكر.
-2

دراسة وارويك وميرسر (Warwick and Mercer )2011
هدفت هذه الدراسة إلى وصف أثر استخدام الدعائم التعليمية وشاشة الشرح التفاعلية في تعلم العلوم.

وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي ،واشتملت عينة الدراسة على ( )12من طالب الصف الثالث من
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صورت حلقات النقاش بالفيديو لمدة ستة شهور،
المرحلة االبتدائية بمدرسة ابتدائية في إنجلت ار حيث ُ
ولتحقيق أدوات الدراسة استخدم الباحثان أداة تحليل المحتوى وبطاقة المالحظة.
وأظهرت نتائج الدراسة من خالل المالحظة تبين أن المعلم يتحكم في الحصة بطريقتين:

األولى :استخدم شاشة الشرح التفاعلي لدرس المحتوى المقرر على الطالب.

الثانية :تقديم الدعائم التعليمية المناسبة للمحتوى باستخدام شاشة الشرح التفاعلي وفي هذه الطريقة الحظ
الباحثان تفاعل الطالب مع المحتوى وسيادة مفهوم التنظيم الذاتي والتواصل اإليجابي بين الطالب.

 -3دراسة رايس وآخرون (Rae's and et. Al )2011
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية الدعائم التعليمية المقدمة عبر مواقع الويب في
تنمية مهارات حل المسألة ( الفيزيائية ) الرياضية .استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي ،واختار عينة
عشوائية تمثلت بأربع شعب من طالب الصف التاسع والعاشر بمدرسة الفلمنكية الثانوية ببلجيكا وقد مثل

ال مجموعة التجريبية بثالث شعب :األولى تدرس المحتوى باستخدام الدعائم التعليمية المقدمة عبر مواقع
الويب وعدد طلبتها ( )72طالبا ،الثانية تدرس المحتوى باستخدام الدعائم التعليمية التي يقدمها المعلم وعدد

طلبتها ) ،)97والثالثة تدرس المحتوى باستخدام الدعائم التعليمية المقدمة عبر مواقع الويب بمساعدة المعلم
وعدد طلبتها ) (101ومثلت المجموعة الضابطة بشعبة واحدة عدد طلبتها ( .)63ولجمع البيانات استخدم
الباحث أداتي تحليل المحتوى واختبار مهارات حل المسألة .معتمدا على اختبار ( ،)T.testوتحليل التباين

األحادي ،وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا في التطبيق البعدي الختبار مهارات حل

المسألة لصالح المجموعة التجريبية كاآلتي:

أوال :المجموعة التي درست المحتوى باستخدام الدعائم التعليمية التي يقدمها المعلم.

ثانيا :المجموعة التي تدرس المحتوى باستخدام الدعائم التعليمية المقدمة عبر مواقع الويب بمساعدة المعلم.

بينما ال توجد فروق دالة احصائيا في التطبيق البعدي الختبارات مهارات حل المسألة بين المجموعة
الضابطة والمجموعة التي درست المحتوى باستخدام الدعائم التعليمية المقدمة عبر مواقع الويب.
 -4دراسة ونج وهيو (Wong and Hew )2010
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام المدونات والدعائم التعليمية في تنمية المهارات القرائية
في اللغة اإلنجليزية .وقد استخدم الباحثان المنهج التجريبي  ،وتكونت عينة الدراسة من ) (18طالبة و((18

طالبة من طالب الصف الخامس بمدرسة ابتدائية في سنغافورة ،ولجمع البيانات استخدم الباحثان أداتين

للدراسة هما :اختبار لقياس المهارات الكتابية ،والمقابلة ،واعتمد في تحليل النتائج على اختبار (،)T.test

حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائية في التطبيق البعدي الختبار قياس المهارات الكتابية
لصالح المجموعة التجريبية وهذا يعني فاعلية استراتيجية الدعائم التعليمية في تنمية المهارات القرائية في

اللغة اإلنجليزية.
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 -5دراسة أبو زيد ()2009
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية في تنمية التحصيل

والتفكير الناقد في تدريس العلوم .استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي في الدراسة الميدانية والمنهج
الوصفي في الدراسة النظرية واختارت عينة عشوائية تمثلت بشعبتين من طالب الصف الثامن بمدرستي

قلهانا اإلعدادية ،وقلمشاه بالفيوم إحداها مثلت المجموعة التجريبية وعدد طالبها ) (43طالبا واألخرى مثلت

المجموعة الضابطة وعدد طالبها ( )40طالبا استخدمت الباحثة أداتي :االختبار التحصيلي واختبار التفكير
ّ
الناقد .مستخدما اختبار ( )T.testوالمقارنة البعدية ،حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة احصائيا
في التطبيق البعدي الختبار التحصيل واختبار التفكير الناقد لصالح المجموعة التجريبية وهذا يعني فاعلية

استراتيجية الدعائم التعليمية في تنمية التحصيل والتفكير الناقد في تدريس العلوم.
 -6دراسة السيد ()2009
هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من فاعلية استراتيجية الدعائم التعليمية في تنمية مهارات البرهان
الرياضي لدى الطالب ذوي صعوبات تعلم الرياضيات في المرحلة اإلعدادية .واستخدم الباحث المنهج شبه

التجريبي ،واختار عينة قصدية تمثلت بشعبتين من طالب الصف التاسع بمدرسة التل اإلعدادية الجديدة
إحداها مثلت المجموعة التجريبية وعدد طالبها ( )14مقسمة إلى ( )7من الطالب ذوي صعوبات التعلم،

( )7من الطالب العاديين واألخرى مثلت المجموعة الضابطة وعدد طالبها ( )14مقسمة إلى ( )7من

الطالب ذوي صعوبات التعلم )7( ،من الطالب العاديين وتكونت أدوات الدراسة من أداة تحليل المحتوى
واختبار مهارات البرهان الرياضي .استند في تحليل نتائجه على اختبار ( ،)T.testوالمقارنة بين النتائج قبل

وبعد االختبار ،حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية بين
متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار

مهارات البرهان الرياضي مما اثبت فاعلية استراتيجية الدعائم التعليمية في تنمية مهارات البرهان الرياضي.
 -7دراسة حافظ ()2006

هدفت الي معرفة أثر استخدام استراتيجية السندات التعليمية باستخدام برمجيات العروض التقديمية
في التحصيل الدراسي عند المستويات الدنيا لبلوم والتفكير الناقد في مقرر االحياء لدي طالبات الصف األول
ثانوي ،وطبقت الدراسة علي عينة عنقودية عشوائية بلغت مائة وثالثة وثمانين طالبة ،من طالبات المرحلة

الثانوية بالمدينة المنورة ،واستخدام المنهج التجريبي القائم علي تصميم مجموعتين ،تجريبية وضابطة ذات

االختبار القبلي والبعدي وقد استغرقت الدراسة ثالثة عشر اسبوعا ،وطبقت الدراسة أداتين هما :االختبار

التحصيلي ،واختبار التفكير الناقد  ،واستخدم الباحث اختبار ( )T.testلمعرفة الفروق بين المجموعات ،حيث
أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة احصائيا عند المستويين ) )0.01( ،)0.05في التحصيل
الدراسي عند المستويات الدنيا لبلوم ،بينما ظهر وجود فروق دالة احصائيا عند المستوي ( )0.01في مكونات
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التفكير الناقد ككل .وتوصلت الباحثة الي عدد من التوصيات أهمها :تدريب المعلمات علي استخدام
استراتيجية السنادات التعليمية ،قبل الخدمة واثنائها ،لتستخدم بشكل فعال في التدريس .
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دراسة الجندي؛ وأحمد ()2004
هدفت هذه الدراسة الي تنمية التحصيل الدراسي والتفكير التوليدي واالتجاه من خالل استراتيجية

السقاالت التعليمية نحو العلوم ،واعتمدت الدراسة علي المنهج التجريبي ،حيث طبقت األدوات علي العينة

قبليا وبعديا ،وتكونت عينة الدراسة من فصلين من فصول المرحلة اإلعدادية ،بمدرسة من مدارس منطقة
مصر الجديدة ،احدهما يمثل المجموعة الضابطة ،ويشمل على أربعين طالبة ،واألخر يمثل المجموعة

التجريبية ،ويتكون من ( )40طالبة ،واستخدام مقياس أسلوب التعلم (السطحي/العميق) ،واختبار تحصيلي،
واختبار لمهارات التفكير التوليدي الذي يتضمن (وضع الفرضيات ،التنبؤ في ضوء المعطيات ،الطالقة،

المرونة) ومقياس االتجاه نحو دراسة الجهاز العصبي وجميعها من إعداد الباحثان  .ولتحقيق ذلك استخدم

الباحث اختبار ( ) T.testوللتحقق من صحة الفروق بين المجموعتين  ،حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة ،في كل من اختبار التحصيل واختبار التفكير

التوليدي ،واالتجاه نحو دراسة الجهاز العصبي لصالح المجموعة التجريبية.
التعليق على الدراسات التي تناولت استراتيجية السقاالت التعليمية:
اتفقت جميع الدراسات التي تناولت استراتيجية السقاالت ( الدعائم )التعليمية على اعتمادها كمتغير

مستقل ،وهذا يدل على أهميتها وضرورة التعرف على خطواتها لتطبيقها داخل غرفة الفصل ،وبعد
عرض هذه الدراسات تبين االتي:

بالنسبة لألهداف:

 تنوعت اهداف الدراسات السابقة التي تناولت استراتيجية السقاالت التعليمية ولكن معظم الدراساتالسابقة هدفت الى معرفة اثر او فاعلية استخدام استراتيجية السقاالت (الدعائم) التعليمية ومن هذه

الدراسات دراسة حمادة ( ،)2011دراسة  ،)2011 ( Rae's et .Alودراسة Warwick and

 ،)2011 ( Mercerودراسة  ،)2010( Wong and Hewدراسة أبو زيد( ،)2009دراسة السيد
أمين( ،)2009دراسة حافظ ( ،)2006دراسة الجندي و احمد ()2004

 في ضوء ما سبق تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في معرفة أثر استخدام استراتيجيةالسقاالت (الدعائم) التعليمية .

بالنسبة للمنهج:

 معظم الدراسات السابقة استخدمت المنهج شبة التجريبي ذو المجموعتين التجريبية والضابطة ،امادراسة حمادة ( ،)2011فقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي ،دراسة Warwick and Mercer
14

(  ،)2011فقد استخدمت المنهج الوصفي ،اما دراسة

 ،)2010( Wong and Hewودراسة

حافظ ( ،)2006دراسة الجندي و احمد ( ،)2004فقد استخدمت المنهج التجريبي

 تتشابه الدراسة الحالية مع اغلب الدراسات منها دراسة حمادة ( ، )2011دراسة Rae's et .Al( ،)2011ودراسة أبو زيد ( ،)2009ودراسة السيد آمين ( ،)2009ودراسة الجندي و احمد

( ) 2004في استخدام المنهج شبه التجريبي ذو المجموعتين التجريبية و الضابطة مع قياس قبلي –
وقياس بعدى .

بالنسبة لألدوات:

 تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة ومنها من استخدم أداة تحليل المحتوي واختبارمهارات حل المسالة كدراسة  ،)2011( Rae's et. Alومنها من استخدم تحليل المحتوي  ،وبطاقة

المالحظة كدراسة

 ،)2011 ( Warwick and Mercerومنها من استخدم اختبار لقياس

المهارات الكتابية والمقابلة كدراسة

 ،)2010( Wong and Hewومنها من استخدم االختبار

التحصيلي واختبار التفكير الناقد كدراسة أبو زيد( ،)2009ودراسة حافظ ( )2006ومنها من
استخدم أداة تحليل محتوي  ،واختبار مهارات البرهان الرياضي .

 اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت في ادواتها تحليل المحتوي ،واالختبار مع دراسة ، )2011( Rae's et. Alومع دراسة  ، )2011( Warwick and Mercerودراسة السيد آمين

(.)2009

 واختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت في ادواتها اختبار لقياس المهارات الكتابية ،والمقابلة كدراسة

 ،)2010( Wong and Hewواالختبار التحصيلي واختبار التفكير الناقد

كدراسة أبو زيد (.)2009

 واستخدام مقياس أسلوب التعلم (السطحي/العميق) ،واختبار تحصيلي ،واختبار لمهارات التفكيرالتوليدي الذي يتضمن (وضع الفرضيات ،التنبؤ في ضوء المعطيات ،الطالقة ،المرونة) ،دراسة

الجندي و احمد ( )2004ومقياس االتجاه نحو دراسة الجهاز العصبي وجميعها من إعداد الباحثان.

 واختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت في ادواتها اختبار لقياس المهارات الكتابية،االختبار التحصيلي كدراسة حمادة (. )2011

بالنسبة للعينة:

 -تنوعت المراحل الدراسية التي أجريت فيها الدراسات السابق فمنها ما تم تطبيقه علي طالب الصف

التاسع والعاشر بمدرسة الفلمنكية الثانوية ببلجيكا مثل دراسة  ،)2011( Rae's et .Alوهناك ما

تم تطبيقه علي مرحلة ابتدائية في إنجلت ار كدراسة  ،)2011 ( Warwick and Mercerوكذلك

دراسة  ،)2010( Wong and Hewتم تطبيقه علي الصف الخامس االبتدائي في سنغافورة ،
وهناك ما طبق علي طالب الصف الثامن بمدرسة قلهانا اإلعدادية بالفيوم كدراسة أبو زيد

( ،)2009و دراسة حافظ ( )2006طبقت الدراسة علي عينة عنقودية عشوائية بلغت مائة وثالثة
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وثمانين طالبة ،من طالبات المرحلة الثانوية بالمدينة المنورة وهناك دراسة طبقت علي الصف التاسع
بمدرسة التل اإلعدادية الجديدة  ،وكذلك دراسة حمادة ( ، )2011تم تطبيقه علي الصف األول

االعدادي بمدرسة السالم اإلعدادية .

 وتكونت عينة الدراسة من فصلين من فصول المرحلة اإلعدادية ،بمدرسة من مدارس منطقة مصرالجديدة ،احدهما يمثل المجموعة الضابطة ،ويشمل علي أربعين طالبة ،واألخر يمثل المجموعة

التجريبية ،ويتكون من اربعين طالبة ،واستخدام مقياس أسلوب التعلم (السطحي/العميق) ،واختبار
تحصيلي ،واختبار لمهارات التفكير التوليدي الذي يتضمن (وضع الفرضيات ،التنبؤ في ضوء

المعطيات ،الطالقة ،المرونة) ومقياس االتجاه نحو دراسة الجهاز العصبي كدراسة الجندي و احمد
(.)2004

 تتفق الدراسة الحالية مع دراسة  ، )2011( Rae's et. Alفي انها طبقت على المرحلة الثانويةلطالب الصف العاشر ،ولكنها تختلف الدراسة في انها تم اختيار اربع شعب دراسية من الصف

التاسع والعاشر وكذلك في عملية التدريس حيث كان ثالث شعب تجريبية والشغبة الرابعة ضابطة.
أفادت الدراسة الحالية من دراسات المحور األول:
بناء اإلطار النظري.

-1

كيفية استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية في اكساب المفاهيم ومهارات حل المسألة

-2

الرياضية.

-3

إعداد دليل للمعلم وفقا الستراتيجية السقاالت التعليمية.

-4

اختيار منهجية الدراسة وعينتها.

التعرف إلى المصادر و المراجع التي تثرى االطار النظري

-5

المحور الثاني :الدراسات التي تناولت مفاهيم مهارات حل المسألة الرياضية
-1

دراسة كولبيرتسون (Culbertson )2012
هدفت إلى معرفة أثر استخدام النمذجة التعليمية في تنمية مهارات حل المسألة الفيزيائية.

استخدم الباحث المنهج التجريبي واختار عينة عشوائية تمثلت بشعبتين من طالب الصف العاشر
بمدرسة غرب والية اريزونا بالواليات المتحدة األمريكية احداها مثلت مجموعة تجريبية وعدد طالبها

) (263طالب واألخرى مجموعة ضابطة وعدد طالبها ( )94طالبا .استخدم الباحث اختبار مهارات

حل المشكلة الفيزيائية .حيث استخدم الباحث اختبار ( ،)T.testمشي ار إلى اهمية استخدام النمذجة
التعليمية في تنمية المهارات الخوارزمية ،كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة احصائيا في
التطبيق البعدي اختبار مهارات حل المسألة الرياضية لصالح المجموعة التجريبية التي درست

المحتوى باستخدام النمذجة.
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 -2دراسة عوض ()2011
هدفت إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية تدريس مبنية على نظرية الذكاءات المتعددة في
تحصيل المفاهيم الرياضية لدى طلبة الصف العاشر .استخدم الباحث المنهج التجريبي ،واختار عينة

قصدية تمثلت بأربع شعب من طالب الصف العاشر بمدرستي ذكور مخيم عمان اإلعدادية األولى،
واناث الزهور اإلعدادية الثانية بعمان ،ومثلت المجموعة التجريبية بشعبتين عدد طالب الشعبة األولى

( )38طالب ،وعدد طالبات الشعبة الثانية ( )24طالبة ،كما مثلت المجموعة الضابطة بشعبتين عدد

طالب الشعبة األولى ( )38طالبا ،وعدد طالبات الشعبة الثانية ) )27طالبة .استخدم الباحث األدوات
اآلتية :أداة مسح الذكاءات المتعددة ،واختبار تحصيل المفاهيم الرياضية .حيث

أظهرت نتائج الدراسة بعد استخدام اختبار ( )T.testوجود فروق دالة إحصائيا في التطبيق البعدي
الختبار المفاهيم الرياضية لصالح المجموعة التجريبية الذين درسوا المحتوى الستخدام استراتيجية

التدريس المبنية على نظرية الذكاءات المتعددة.
-3

دراسة البنا ()2007
هدفت إلى استقصاء أثر تدريبي الستراتيجية حل المسألة الهندسية وعلي التفكير الرياضي والتحصيل

لدى طلبة الصف العاشر األساسي في األردن ،استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي وبلغت عينة الدراسة

( )159طالبا وطالبة من طلبة الصف العاشر األساسي موزعين علي اربع شعب ،وزعت الى مجموعتين،

االولي مجموعة تجريبية بلغ عدد افرادها ( )80طالبا و طالبة (شعبة ذكور و شعبة اناث ) ،خضعت
لبرنامج تدريبي الستراتيجيات حل المسألة الهندسية مع دراسة المستوى الهندسي ،المجموعة الثانية

ضابطة بلغ عدد افرادها ( )79طالبا وطالبة (شعبة ذكور وشعبة اناث ) ،ال تخضع لبرنامج تدريبي
ودرست المحتوي بطريقة التقليدية ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث ( )3اختبارات من إعداده
ألغراض البحث ،أحدها اختبار لحل المسألة الهندسية ،واألخر اختبار في التفكير الرياضي ،والثالث

اختبار تحصيلي  .قد استخدم الباحث النسب المئوية والمتوسطات الحسابية ،واختبار ( ،)T.testحيث
أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق جوهري بين متوسط الحسابي لعالمات طلبة المجموعة التجريبية والوسط

الحسابي لعالمات طلبة المجموعة الضابطة على االختبارات الثالثة ،ولصالح طلبة المجموعة التجريبية
التي تدرب على استراتيجيات حل المسألة الهندسية بجانب المحتوى الدراسي.
غريب ()2004
 -4دراسة َ
هدفت إلى استقصاء أثر تدريب طلبة الصف التاسع األساسي علي استراتيجية تعليمية

مقترحة من الباحث في حل المسألة الرياضية في القدرة على حلها ،وكذلك معرفة أثر الجنس في ذلك،
استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي و تكونت عينة الدراسة من اربع شعب تشمل ( )129طالبا و

طالبة ،منهم شعبتان للذكور تشمل ( )63طالبا ،وشعبتان لإلناث تشمل ( )66طالبة ،فكانت المجموعة
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التجريبية مكونة من شعبتين إحداها للذكور واألخرى لإلناث ،تدرب الطالبة فيها على استراتيجية حل
المسألة الرياضية المقترحة ،وتكونت المجموعة الضابطة من شعبتين ايضا ،إحداها للذكور واألخرى

لإلناث ،درسوا المسألة الرياضية وفقا ألسلوب كتاب الصف التاسع األساسي  .قد استخدم الباحث
النسب المئوية والمتوسطات الحسابية ،واختبار (ت) ،حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة

إحصائية بين الوسط الحسابي لتحصيل طلبة المجموعة التجريبية والوسط الحسابي لتحصيل طلبة

المجموعة الضابطة في القدرة على حل المسألة الرياضية .في حين أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة

إحصائية بين الوسط الحسابي لتحصيل الذكور والوسط الحسابي لتحصيل االناث في القدرة على حل

المسألة الرياضية .كما لم تسفر عن وجود أثر للتفاعل بين الطريقة (استراتيجية  ،وال استراتيجية)
والجنس على مستوي التحصيل في حل المسألة الرياضية لدي طلبة الصف التاسع األساسي.
 -5دراسة العمري ()2003
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر تدريب طلبة الصف السادس األساسي في حل المسألة

الرياضية ،وتكونت عينة الدراسة ( )101طالبا من طلبة الصف السادس األساسي في مديرية التربية
والتعليم للواء دير عال في األردن ،واختيرت بطريقة قصدية ،استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي

وقسمت العينة الي مجموعتين ،احدهما تجريبية مكونه من ( )50طالبة تدربت علي برنامج تدريبي
معد من قبل الباحث ،واألخرى ضابطة مكونة من ( )51طالبة درست بأسلوب الكتاب المدرسي  .قد
استخدم الباحث النسب المئوية والمتوسطات الحسابية ،واختبار ( ،)T.testوقد أظهرت نتائج الدراسة

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الوسط الحسابي ألداء طالب المجموعة التجريبية وطالب

المجموعة الضابطة في تحديد المعطيات الالزمة لحل المسألة الحسابية ولصالح طالب المجموعة
التجريبية ،ووجود فروق إحصائية في تحديد المعلومات الزائدة في المسألة الحسابية بين طالب

المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة ولصالح طالب المجموعة التجريبية .وكذلك وجود

فروق ذات داللة إحصائية في القدرة علي حل المسألة الحسابية ،وفي في تحديد عدد ونوع العمليات
الالزمة بين طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة ولصالح طالب المجموعة

التجريبية.
 -6دراسة توينغ (Teong )2003
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر التدريب الفوق معرفي علي حل المسألة الرياضية
اللفظية ،محاوال خاللها اإلجابة عن بعض األسئلة أهمها :هل أداء طلبة المجموعة التجريبية ذوي
التحصيل المتدني يتميز عن أداء طلبة المجموعة الضابطة ذوي التحصيل المتدني على قدرتهم

الفردية في حل المسألة اللفظية؟
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تكونت عينة الدراسة من ( )40طالبا وطالبة من ذوي التحصيل المتدني والذين تقع نتائجهم
بين ( ) % 70 - %50حسب نتائج اختبار نهاية العام الدراسي ،استخدم الباحث المنهج التجريبي ،حيث

قسم الباحث عينة الدراسة الي مجموعتين ،احدهما تجريبية دربت علي استخدام استراتيجية القراءة بعناية
) )CRIMEلمدة ثالث أسابيع ،وتهدف الى تطوير المستويات المتدنية في القدرات للرقابة و التقدير

ألعمال الطلبة اثناء حل المسألة الرياضية اللفظية ،حيث كان مرحلة من مراحل حل المسألة الرياضية
مجموعة أسئلة توجه للطلبة لتنظيم ورقابة حل المسألة ،وكانت المجموعة األخرى الضابطة حلت المسألة

بطريقة (  ( Word Mathبدون استخدام االستراتيجية ،وصمم الباحث دراسته باستخدام التفكير التعاوني

المرتفع ،وقد أدى طلبة المجموعتين اختبا ار قبليا شمل عشر مسائل رياضية لفظية من واقع البيئة المحلية

في االعداد والكسور ،ثم أدت المجموعتان اختبا ار بعديا .قد استخدم الباحث النسب المئوية والمتوسطات

الحسابية ،واختبار ( ،))T.testوقد اظهرت نتائج الدراسة ان أداء طلبة المجموعة التجريبية تأثر
بالتدريبات على استخدام استراتيجية الفوق معرفية ،وان لها دو ار في المساهمة في تحسين أداء ذوي

التحصيل المتدني في حل المسألة اللفظية.
 -7دراسة النواهضة ()2003

هدفت إلى تقصي أثر تدريب طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في محافظة
جنين علي استراتيجيات حل المسألة الرياضية على التحصيل الدراسي واالحتفاظ بالمعلومات وارتباطها بدافع

اإلنجاز ،استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي  ،حيث تدرب الطلبة علي خمس استراتيجيات لحل المسألة
الرياضية هي( :المحاولة والخطأ المنظمة ،والمحاولة والخطأ االستفتاحية ،والرسم واالشكال ،والتقليد ،والحذف

والتعويض ) ،تكونت عينة الدراسة من ( )479طالبا و طالبة من طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس

الحكومية في محافظة جنين ،تم توزيعهم على مجموعتين :المجموعة االولي تجريبية بلغت ( )269طالبا و
طالبة ،درست المحتوي الرياضي في وحدة أنظمة المعادالت باستخدام استراتيجيات حل المسألة الرياضية،

والمجموعة الثانية ضابطة بلغت ( )210طالبا و طالبة درست بالطريقة التقليدية ،بعد اجراء االختبار

التحصيلي البعدي ،وقد استخدم الباحث النسب المئوية والمتوسطات الحسابية ،واختبار ( .)T.testوقد

اظهرت نتائج الدراسة ان الطالبات ذوات التفكير المجرد أكثر قدرة على حل المسألة الرياضية ،وان الطالبات

اللواتي تدربن على مهارات حلها في المستويين المادي والمجرد قد تفوقن على اللواتي لم يتدربن على مهارات

حل المسألة الرياضية ،وان التجريب اثبت فعاليته بشكل مميز لدى طالبات التفكير المجرد بالمقارنة مع

طالبات المادي.

 -8دراسة قاسم ()2001
هدفت إلى التعرف على أثر برنامج مقترح لتنمية مهارات حل المسائل الرياضية لدى طلبة الصف

السادس األساسي بمحافظة غزة  ،استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي ،حيث أجريت الدراسة على عينة من
( )176طالبا و طالبة من طلبة الصف السادس األساسي ،منهم ( )87طالبا و ( )89طالبة ،والعينة قصدية
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قسمت الى مجموعتين :تجريبية و ضابطة وكانت أداة الدراسة ،اختبا ار تكون من ثمانية أسئلة تضمن
المهارات المراد تنميتها ،وتضمن البرنامج المقترح ،وكذلك اهداف البرنامج ومواصفات البرنامج وطريقة السير

في البرنامج والتقويم القبلي والبعدي والروس .واستخدم الباحث اختبار (ت) لعينتين مستقلتين ،واختبار مان –

وتني احصائيا من اجل اختبار فرضيات الدراسة .أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارات حل المسائل الرياضية لصالح طلبة المجموعة التجريبية ،كما

وجد الباحث فروقا لصالح ذوي التحصيل المرتفع في الرياضيات بين طلبة المجموعتين لصالح طلبة
المجموعة التجريبية  .بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس او التحصيل المنخفض .
 -9دراسة العالم ()2000
هدفت إلى معرفة أثر تدريس طلبة الصف الثاني األساسي استراتيجيات متنوعة لحل المسألة

اللفظية على عمليتي الجمع و الطرح من نوع (الضم ،الفصل ،المقارنة ،جزء ،كل) ،في القدرة على
استخدامها في حل هذه المسألة ،واستقصاء أثر الجنس ومستوى التحصيل في الرياضيات في قدرتهم على
حلها ،والكشف عن العالقة بين تحصيل الطلبة في الرياضيات من خالل استجاباتهم في المقابلة العادية،

استخدم الباحث المنهج التجريبي حيث تكونت عينة الدراسة من ( )52طالبا و طالبة ،من الصف الثاني
األساسي من مدرسة ذكور سلفيت األساسية منهم ( )26طالبا ،و ( )26طالبة ،تم اختيارهم بطريقة عشوائية.
قد استخدم الباحث النسب المئوية والمتوسطات الحسابية ،واختبار ( ،)T.testومعامل ارتباط بيرسون ،حيث

أظهرت نتائج الدراسة استخدام الطلبة استراتيجيات متنوعة في حل المسائل المحددة في الدراسة ،وهي ( ضم
الكل ،والضم الى ،والعد صعودا من األصغر ،والعد صعوداُ من األكبر ،والعد صعودا الي ،والعد نزوالُ ،
والعد نزوال الي ،والحقائق العددية ،والفصل من ،والفصل الي ،والمزاوجة)  .كما ان هناك تفوقا للطلبة الذكور
على االناث ،وطلبة التحصيل المرتفع على طلبة مستوى التحصيل المنخفض في المقابلة ،بينما تفوقت

االناث على الذكور ،وتفوق طلبة مستوى التحصيل المرتفع على طلبة مستوى التحصيل المنخفض في

الرياضيات .وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة في المقابلة تعزى للتفاعل بين متغيري
الجنس ومستوى التحصيل .توجد عالقة ارتباطية موجبة بين تحصيل الطلبة في الرياضيات والمقابلة .
التعليق على الدراسات التي تناولت مفاهيم ومهارات حل المسالة الرياضية.
اتفقت جميع الدراسات التي تناولت مفاهيم و مهارات حل المسائل على اعتماد مفاهيم و مهارات حل

المسألة كمتغير تابع ،وهذا يدل على أهمية اكساب مفاهيم و مهارات حل المسألة عند المتعلمين ،وبعد
عرض هذه الدراسات تبين االتي:
بالنسبة لألهداف:
تنوعت اهداف الدراسات السا بقة التي تناولت مفاهيم و مهارات حل المسائل ولكن معظم الدراسات السابقة

هدفت إلى معرفة أثر او فاعلية استخدام استراتيجية السقاالت (الدعائم) التعليمية:
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 هدفت دراسة  )2012( Culbertsonإلى معرفة أثر استخدام النمذجة التعليمية في تنمية مهاراتحل المسألة الفيزيائية ،و دراسة عوض ( )2011هدفت على معرفة أثر استخدام استراتيجية تدريس
مبنية على نظرية الذكاءات المتعددة في تحصيل المفاهيم الرياضية ،ودراسة البنا ( )2007هدفت
هذ ة الدراسة إلى استقصاء أثر تريبي الستراتيجية حل المسألة الهندسية و علي التفكير الرياضي

والتحصيل ،و دراسة غرايب ( )2004هدفت هذ ة الدراسة إلى استقصاء أثر تدريب طلبة الصف
التاسع األساسي علي استراتيجية تعليمية مقترحة من الباحث في حل المسألة الرياضية في القدرة
على حلها ،و دراسة العمري ( )2003هدفت هذ ة الدراسة إلى استقصاء أثر تدريب طلبة الصف

السادس األساسي في حل المسألة الرياضية ،و دراسة توينغ

) )2003( )Teongهدفت هذه

الدراسة إلى التعرف على استقصاء أثر التدريب الفوق معرفي علي حل المسألة الرياضية اللفظية،

ودراسة النواهضة ( )2003هدفت هذ ة الدراسة إلى تقصي أثر تدريب طلبة الصف العاشر
األساسي في المدارس الحكومية في محافظة جنين علي استراتيجيات حل المسألة الرياضية على
التحصيل الدراسي واالحتفاظ بالمعلومات وارتباطها بدافع اإلنجاز ،و دراسة قاسم ( )2001هدفت

هذه الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج مقترح لتنمية مهارات حل المسائل الرياضية ،ودراسة العالم
( )2000هدفت إلى معرفة أثر تدريس طلبة الصف الثاني األساسي استراتيجيات متنوعة لحل
المسألة اللفظية على عمليتي الجمع و الطرح.

بالنسبة للمنهج:
 -معظم الدراسات السابقة استخدمت المنهج شبة التجريبي ذو المجموعتين التجريبية والضابطة ،وتتشابه

الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات منها دراسة البنا ( ،)2007ودراسة غرايب ( ، )2004ودراسة العمري
( ،)2003ودراسة النواهضة ( ،)2003ودراسة قاسم ( )2001في استخدام المنهج شبه التجريبي ذي
المجموعتين التجريبية والضابطة مع قياس قبلي – وقياس بعدى .
بالنسبة لألدوات:

 -تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة ومنها من استخدم أداة مسح الذكاءات المتعددة ،واختبار

تحصيل المفاهيم الرياضية كدراسة عوض ( ،)2011اختبار حل المسألة كدراسة ،)2012( Culbertson

استخدم الباحث ( )3اختبارات من إعداده ألغراض البحث ،أحدها اختبار لحل المسألة الهندسية ،واألخر
اختبار في التفكير الرياضي ،والثالث اختبار تحصيلي كدراسة البنا ( ،)2007اختبار حل المسألة الرياضية

كدراسة غرايب ( ،)2004االختبار التحصيلي حل المسألة الرياضية كدراسة العمري ( ،)2003االختبار
التحصيلي من عشرة مسائل رياضية لفظية كدراسة توينغ ( ، )Teong) )2003االختبار التحصيلي لحل
المسألة الرياضية هي( :المحاولة والخطأ المنظمة ،والمحاولة والخطأ االستفتاحية ،والرسم واالشكال ،والتقليد،

والحذف والتعويض) كدراسة النواهضة ( ،)2003اختبا ار تكون من ثمانية أسئلة تضمن المهارات المراد
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تنميتها كدراسة قاسم ( ،)2001اختبار لحل المسألة اللفظية على عمليتي الجمع و الطرح من نوع ( الضم،
الفصل ،المقارنة ،جزء ،كل) كدراسة العالم (. )2000

 الدراسة الحالية تتفق مع اغلب الدراسات السابق ذكرها في األدوات المستخدمة والتي هي اختبار مفاهيمومهارات حل المسألة الرياضية القبلي والبعدي وكذلك مقياس االتجاه نحو الرياضيات .
بالنسبة للعينة:
-

تنوعت المراحل الدراسية التي أجريت فيها الدراسات السابق فمنها ما تم تطبيقه علي عينة اختيارها

عشوائيا تمثلت بشعبتين من طالب الصف العاشر بمدرسة غرب والية اريزونا بالواليات المتحدة األمريكية

كدراسة  ،)2012( Culbertsonواختار عينة قصدية تمثلت بأربع شعب من طالب الصف العاشر

بمدرستي ذكور مخيم عمان اإلعدادية األولى ،واناث الزهور اإلعدادية الثانية بعمان ،كدراسة عوض

( ،)2011واختارت عينة الدراسة ( )159طالبا وطالبة من طلبة الصف العاشر األساسي موزعين علي
اربع شعب ،كدراسة البنا ( ،)2007وتكونت عينة الدراسة من اربع شعب تشمل ( )129طالبا و طالبة

كدراسة غرايب ( ،)2004وتكونت عينة الدراسة ( )101طالبا من طلبة الصف السادس األساسي في
مديرية التربية والتعليم للواء دير عال في األردن كد ارسة العمري ( ،)2003تكونت عينة الدراسة من ()40
طالبا وطالبة من ذوي التحصيل المتدني والذين تقع نتائجهم بين ( ) %70 - %50حسب نتائج اختبار

نهاية العام الدراسي دراسة توينغ ( ،Teong )2003تكونت عينة الدراسة من ( )479طالبا و طالبة من
طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في محافظة جنين كدراسة النواهضة ( ،)2003عينة

من ( )176طالبا و طالبة من طلبة الصف السادس األساسي ،منهم ( )87طالبا و ( )89طالبة كدراسة

قاسم ( ،)2001تكونت عينة الدراسة من ( )52طالبا و طالبة ،من الصف الثاني األساسي من مدرسة
ذكور سلفيت األساسية منهم ( )26طالبا ،و ( )26طالبة كدراسة العالم (. )2000

 -من الدراسات السابقة ما تم تطبيقه علي طالب غي المراحل الدنيا ،وطالب من المرحلة العليا ،وكذلك من

المرحلة العليا (الجامعات).

 -تتفق الدراسة الحالية في اختيار العينة بطريقة قصدية مع بعض الدراسات السابقة مثل دراسة البنا

( )2007ودراسة النواهضة ( )2003في اختيار العينة وهي عينة الصف العاشر.
أفادت الدراسة الحالية من دراسات المحور الثاني في النواحي التالية:

-1

بناء اإلطار النظري.

-2

استخدم أداة تحليل المحتوى ،لتحديد قائمة المفاهيم الرياضية المراد اكسابها في الوحدة.

-4

بناء اختبار المفاهيم ومهارات المسالة الرياضية ومقياس االتجاه نحو الرياضيات.

-6

اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة.

-3
-5

إعداد دليل المعلم وفقا الستراتيجية السقاالت التعليمية .
اختيار منهجية الدراسة وعيناتها.
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المحور الثالث :الدراسات التي تناولت االتجاه نحو الرياضيات:
يهدف هذا المحور للتعرف على الدراسات السابقة التي تناولت االتجاهات نحو الرياضيات ،وكيف تم
معالجتها لهذا الموضوع ،واالستفادة من مناهجها ،وادواتها ،واساليبها اإلحصائية ،ونتائجها ،وتوصياتها.
 -1دراسة جودة ()2013
هدفت إلى معرفة فاعلية برنامج مقترح معتمد على استراتيجية تمثيل األدوار لتنمية التفكير الهندسي
لدى طلبة الصف الخامس األساسي بغزة في مادة الرياضيات واتجاهاتهم نحوها ،واستخدم الباحث المنهج
التجريبي ،وتكونت العينة من ( )184طالبا وطالبة ،مقسمين الى اربع مجموعات ،مجموعتين من الذكور

ومجموعتين من االناث ،واستخدم الباحث األدوات التالية :اختبار التفكير الهندسي ،ومقياس االتجاه نحو

الرياضيات .وبعد جمع البيانات ثم تحليلها باستخدام البرنامج االحصائي ()spss

اظهرت نتائج الدراسة فاعلية البرنامج المقترح على افراد العينة من الذكور واالناث في تنمية تفكيرهما

الهندسي ،واتجاهاتهم نحو مادة الرياضيات .وفاعلية البرنامج المقترح في تنمية التفكير الهندسي لدى الطلبة
ذو االتجاه المرتفع والمنخفض في مادة الرياضيات .وأوصى الباحث بضرورة ان تتضمن مناهج الرياضيات

بل مناهج جميع المواد مسرحيات تعليمية هادفة تنمي تفكير الطلبة وتكسبهم المفاهيم المختلفة وتزيد من

اتجاهاتهم اإليجابية نحو المواد.

 -2دراسة عبد العاطي (:)2013
هدفت إلى التعرف على فاعلية استخدام استراتيجية االستقصاء في تنمية مهارات التفكير الرياضي

واالتجاهات نحو الرياضيات لدي تالميذ الصف السادس االبتدائي ،واستخدم الباحث المنهج التجريبي،
وتكونت عينة البحث من ( )76تلميذا ،وتم اختيار مجموعة عددها ( )38تلميذا من مدرسة الشهيد عبد
العزيز سامون االبتدائية كمجموعة تجريبية ،ومجموعة اخري عددها ( )38تلميذا من مدرسة السالم
االبتدائية كمجموعة ضابطة التابعتين إلدارة كوم حمادة التعليمية بمحافظة البحيرة ،وقد استخدم الباحث

األدوات التالية :اختبار التفكير الرياضي ،ومقياس االتجاهات نحو الرياضيات ،حيث استخدم الباحث
لتحليل البيانات التحليل االحصائي (. )spss

اظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة للمجموعتين التجريبية
والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الرياضي لصالح المجموعة التجريبية .ووجود فروق ذات

داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة للمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس

االتجاهات نحو الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية .واوصى الباحث بضرورة تطبيق استراتيجية
االستقصاء في جميع المناهج المقررة وفي جميع المراحل الدراسية.
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 -3دراسة الجحدلي (:)2012
هدفت إلى معرفة اثر استخدام التعلم المدمج على التحصيل الدراسي واالتجاه نحو الرياضيات لدى

طالب الصف األول المتوسط ،واعتمد الباحث المنهج التجريبي بالتصميم شبه التجريبين وتكونت العينة من
( )60طالبا مقسمين الى مجموعتين .واستخدم الباحث األدوات التالية :اختبار تحصيلي شمل المستويين
االولين (التذكر و الفهم) حسب تصنيف بلوم ،ومقياس المقوشي لالتجاه نحو الرياضيات المدرسية.

واستخدم الباحث تحليل التباين المصاحب ( )ANCOVAلمعرفة داللة هذه الفروض.

اظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تحصيل المجموعتين
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي عند ( االختبار ككل ،ولكل مستوى على حدة)

لصالح المجموعة التجريبية .ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تحصيل المجموعتين
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية .وقد

اوصي الباحث بضرورة تطبيق استراتيجية التعلم المدمج في المناهج الدراسية المقررة في كافة المراحل

التعليمية.

 -4دراسة أبو الهطل (:)2011
هدفت إلى أثر برنامج تعليمي محوسب في تدريس الرياضيات على تنمية التفكير الرياضي لدى

طالبات الصف الثامن األساسي واتجاهاتهن نحوها ،ولتحقيق اهداف البحث استخدم الباحث المنهج
التجريبي ،حيث تكونت العينة من ( )80طالبة من طالبات الصف الثامن من مدرسة الشاطئ اإلعدادية
"ب" بغزة ،وقد استخدم الباحث األدوات التالية :اختبار التفكير الرياضي ،ومقياس االتجاه نحو الرياضيات.

واالختبار فروض الدراسة تم تحليل البيانات باستخدام البرنامج االحصائي ()SPSS

اظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجريبية التي درست باستخدام البرنامج المحوسب على المجموعة
الضابطة في اختبار التفكير الرياضي .ووجود فاعلية كبيرة للبرنامج المحوسب في تنمية التفكير الرياضي

لدى طالبات الصف الثامن األساسي .واوصي الباحث بضرورة إثراء كل موضوع من موضوعات

الرياضيات بتدريبات تنمي مهارات التفكير الرياضي.
 -5دراسة الحربي (:)2011

هدفت إلى معرفة فاعلية برنامج حاسوبي مقترح لتدريس المسائل اللفظية الرياضية في تنمية

التحصيل وبعض مهارات التواصل الرياضي (التحدث و الكتابة ) واالتجاه نحو الرياضيات لدى تلميذات
الصف الثاني االبتدائي في محافظات جدة .واستخدمت الباحثة المنهج شبة التجريبي وتكونت عينة الدراسة

من ( )46تلميذة بالصف الثاني االبتدائي .واستخدمت الباحثة األدوات التالية :اختبار تحصيلي ،ومقياس
التواصل الرياضي لمهارتي ( التحدث و الكتابة) ،ومقياس االتجاه نحو الرياضيات .وتم استخدام األساليب

اإلحصائية التالية :اختبار( ،)T.testومعادلة الكسب لبالك لمعرفة حجم األثر.
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أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين
التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي لبعض مستوياته (التذكر والفهم و التطبيق) لصالح المجموعة

التجريبية .ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية و
الضابطة في مقياس التواصل الرياضي لمهارتي (التحدث و الكتابة) لصالح المجموعة التجريبية .ووجود

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس

االتجاه نحو الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية .وأوصت الباحثة بضرورة االهتمام بتعليم الطالبات
كيفية استخدام لغة الرياضيات عند مواجهة مواقف حياتية رياضية ،وربطها بلغتهم الخاصة ،وضرورة توعية

معلمات الرياضيات بضرورة ربط الرياضيات بالحياة لطالبات المرحلة االبتدائية.
 -6دراسة محمد؛ ووحيد (MOHAMED, Waheed )2011

هدفت إلى التعرف على اتجاهات طلبة المدارس الثانوية نحو الرياضيات في جزر المالديف،

واستخدم الباحثان المنهج الوصفي ،وتكونت العينة من ( )200طالب و طالبة ،وتحددت األدوات من

مقياس االتجاهات نحو الرياضيات المكون من الثقة الشخصية نحو الرياضيات ،وتصورات الطلبة اتجاه
فائدة الرياضيات .واستخدم الباحثات المتوسطات واالنحرافات المعيارية ،واختبار( )T.testلعينتين

مستقلتين.

اظهرت نتائج الدراسة ان اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات جاءت بدرجة متوسطة أي يمكن القول بأن
الطلبة يمتلكون اتجاه ات إيجابية نحو الرياضيات .واوصي الباحثان بضرورة تحسين االتجاهات نحو
الرياضيات من خالل استخدام استراتيجيات تدريس حديثة.

 -7دراسة الدهش (:)2010
هدفت إلى التعرف على مدى فاعلية برنامج قائم على نظرية جاردنر للذكاءات المتعددة في تنمية

التفكير الرياضي واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالب الصف الثاني المتوسط بمدارس منطقة الرياض،

واستخدم الباحث المنهج التجريبي ذو تصميم المجموعتين ،تكونت العينة من ( )60طالبا ،حيث قسمت الى

مجموعتين متكافئتين .واستخدم الباحث األدوات التالية :اختبار التفكير الرياضي ،ومقياس االتجاه نحو

الرياضيات .واستخدم الباحث ( )T.testللمجموعتين المستقلتين المتساويتين ،ومربع إيتا لقياس حجم األثر.

اظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة ( ≥  )0.05αبين متوسطي

درجات طالب المجموعتين التجريبية و الضابطة في مقياس االتجاه نحو الرياضيات لصالح طالب
المجموعة التجريبية .واوصي الباحث تدريب معلمي الرياضيات في مراحل التعليم الجامعي علي كيفية

تطبيق نظرية الذكاءات المتعددة في تعليم وتعلم الرياضيات.
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 -8دراسة المالكي (:)2010
هدفت إلى معرفة فاعلية برنامج تدريبي مقترح على اكساب معلمي الرياضيات بعض مهارات التعلم

النشط وعلى التحصيل واتجاهات طالبهم (طالب الصف الخامس) نحو الرياضيات ،واستخدم الباحث
المنهج التجريبي ،وتكونت العينة من مجموعتين :معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية بلغ عددهم ()12

معلما ،وطالب المتعلمين الذين حضروا البرنامج التدريبي وبلغ عددهم ( .)273واستخدم الباحث األدوات
التالية :مقياس ألداء لمهارات التعلم النشط ،واختبار تحصيلي ،ومقياس االتجاه نحو الرياضيات .واستخدم

الباحث الختبار الفروض اختبار( )T.testللمجموعات المترابطة.

اظهرت نتائج الدراس ة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي أداء معلمي الرياضيات على مقياس

األداء لمهارات التعلم النشط قبل و بعد تعرضهم للبرنامج لصالح التطبيق البعدي .ووجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطي أداء طالب الصف الخامس االبتدائي في األداء القبلي و البعدي على مقياس

االتجاه نحو الرياضيات لصالح التطبيق البعدي .ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي أداء

طالب الصف الخامس االبتدائي في األداء القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي ( ككل ،ولكل مستوي على
حدا) لصالح التطبيق البعدي .واوصي الباحث بضرورة اهتمام المعلمين بالمستويات العليا من تصنيف بلوم

مثل (التحليل ،التركيب ،التقويم).
 -9دراسة الشرع (:)2010
هدفت إلى معرفة اتجاهات طلبة المرحلة األساسية العليا نحو الرياضيات في مدارس مدينة عمان.
طور الباحث مقياس طبقه على ( )417طالب وطالبة.
ولتحقيق هدف الدراسة ّ
اظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات إيجابية ،كما أظهرت فروقا دالة إحصائيا في
اتجاهاتهم نحو الرياضيات تعزى إلى المتغيرات :الجنس ،ولصالح الذكور ،ومستوى التحصيل ،لصالح ذوي

التحصيل المرتفع ،والمستوى الدراسي ،ولصالح طلبة الصف التاسع األساسي .كذلك أظهرت نتائج الدراسة

أن تفاعل الجنس ومستوى التحصيل دال إحصائيا في اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات ،لصالح الذكور

ذوي التحصيل المتوسط والمتدني ،لصالح اإلناث مرتفعات التحصيل.
 -10دراسة دياب (:)2009
هدفت إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية مقترحة لحل المسائل الرياضية الهندسية على تحصيل

طالب الصف الثامن األساسي واتجاهاتهم نحو الرياضيات .واستخدم الباحث المنهج التجريبي ،وتكونت
العينة من ( )96طالبا من احدى المدارس من مدينة غزة ،وقسمت العينة الى مجموعتين .واستخدم الباحث

األدوات التالية :اختبار تحصيلي ،ومقياس االتجاه نحو الرياضيات .استخدم الباحث اختبار()T.test

للتعرف على داللة الفروق بين متوسطين غير مرتبطين.
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أ ظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعتين التجريبية
والضابطة في االختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسط درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس االتجاه نحو الرياضيات.
التعليق على الدراسات التي تناولت االتجاه نحو الرياضيات :

اتفقت جميع الدراسات التي تناولت االتجاه نحو الرياضيات على اعتماد االتجاه نحو الرياضيات

كمتغير تابع ،وهذا يدل على أهمية االتجاه نحو الرياضيات عند المتعلمين ،وبعد عرض هذه الدراسات تبين
اآلتي:

التعقيب على الدراسات التي تناولت االتجاه نحو الرياضيات :
بالنسبة لألهداف:

-

بالرغم من ان الدراسات السابقة تحدثت في مجملها عن االتجاهات نحو الرياضيات ،اال انها اختلفت

في أهدافها :فبعض الدراسات بينت أثر برنامج مقترح لتنمية االتجاهات نحو الرياضيات كدراسة جودة

( ،)2013أبو الهطل( ،)2011ودراسة الحربي ( ،)2011ودراسة المالكي ( ،)2010ودراسات اخري
بينت أثر استراتيجية لتنمية االتجاهات نحو الرياضيات :كدراسة الجحدلي( ،)2012ودراسة دياب(.)2009

بينما دراسة محمد ووحيد  ، )2011( MOHAMED, Waheedفهدفت الى التعرف على اتجاهات طلبة
المدارس الثانوية نحو الرياضيات .

تتشابه الدراسة الحالية مع دراسة الجحدلي ( ،)2012ودراسة الحربي ( ،)2011ودراسة دياب(،)2009
والتي هدفت الى تنمية االتجاهات نحو الرياضيات باستخدام استراتيجية .في حين هدفت دراسة الشرع

( )2010إلى معرفة اتجاهات طلبة المرحلة األساسية العليا نحو الرياضيات في مدارس مدينة عمان
بالنسبة للمنهج:
معظم الدراسات السابقة استخدمت المنهج التجريبي ذو المجموعتين التجريبية والضابطة  ،بينما دراسة

محمد ووحيد ( ،MOHAMED, Waheed )2011فقد استخدمت المنهج الوصفي.

حيث استخدمت معظم الدراسات المنهج التجريبي مثل دراسة جودة ( ،)2013ودراسة عبد العاطي

( ، )2013ودراسة الجحدلي (، )2012

ودراسة أبو الهطل (،)2011

ودراسة المالكي ( ،)2010ودراسة دياب (.)2009

ودراسة الدهش (،)2010

وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت المنهج شبه التجريبي مثل دراسة الشرع (،)2010
والتي استخدمت المنهج شبه التجريبي ذي المجموعتين التجريبية والضابطة مع قياس قبلي– بعدى .

بالنسبة لألدوات:
-

-1

تنوعت االدوات المستخدمة في الدراسات السابقة باختالف المتغيرات المراد قياسها ،ومنها:
اختبار تحصيلي :دياب (.)2009
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-2

مقياس األداء لمهارات التعلم النشط للمعلمين :المالكي(.)2010

-3

مقياس االتجاه نحو الرياضيات ،محمد ووحيد (،MOHAMED, Waheed )2011

-4

اختبار التفكير الرياضي :أبو الهطل (.)2011

والمالكي( ،)2010ودياب(.)2009

بينما استخدمت الدراسة الحالية أداتين ،األداة األولى تتمثل في اختبار مهارات حل المعادالت والمتباينات،
واالداة الثانية تتمثل في مقياس االتجاه نحو الرياضيات الذي اعده الباحث باالستفادة من دراسة دياب

( ،)2009ودراسة أبو الهطل ()2011
بالنسبة لألساليب اإلحصائية
تنوعت األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسات السابقة من اختبار (ت) ،ومربع إيتا ،ومعادلة الكسب

لبالك ،وتحليل التباين المصاحب ،والبرنامج االحصائي ).)spss

-

تتشابه الدراسة الحالية مع الحربي ( )2011حيث أنها تستخدم اختبار (ت) ،ومعادلة الكسب لبالك.

بالنسبة للعينة:
-

تنوعت المراحل الدراسية التي أجريت فيها الدراسات السابقة فمنها ما تم تطبيقه في المرحلة

-

األساسية الدنيا  :دراسة جودة ( ،)2013دراسة عبد العاطي ( ،)2013الحربي ( ،)2011دراسة

-

األساسية العليا  :دراسة الجحدلي ( ،)2012دراسة أبو الهطل ( ،)2011دراسة دياب (،)2009

المالكي ( ،)2010دراسة الدهش (.)2010
دراسة الشرع (.)2010
-

المرحلة الثانوية  :دراسة محمد ووحيد (.MOHAMED, Waheed )2011

 تتفق الدراسة الحالية في اختيار العينة بطريقة قصدية مع بعض الدراسات السابقة مثل دراسة محمدووحيد (.MOHAMED, Waheed )2011

استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة التقاط التالية:
في ضوء ما سبق تنوعت األهداف التي سعت الدراسات السابقة الى تحقيقها بتنوع المراحل الدراسية

وأماكن اجرائها ،والمنهج المستخدم ،وعينة الدراسة ،وتنوعت أدوات جمع المعلومات ،واألساليب اإلحصائية،
وبالتالي النتائج ،وتفسيرها وصياغة التوصيات والمقترحات بناء عليها وفي هذا السياق تم االستفادة من

الدراسات السابقة في بناء هيكلية الدراسة الحالية من خالل ما يلى:

-1

دعم المقدمة بأبرز النتائج التي اظهرتها الدراسات السابقة وفق الستخدام استراتيجية السقاالت

التعليمية في إكساب مفاهيم ومهارات حل المسالة الرياضية.

-2

دعم االطار النظري بالتعريفات اإلجرائية وابرز النتائج.

-3

االستفادة من األطر النظرية للدراسات السابقة بتدعيم الخلفية المعرفية للباحث.
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-4

إعداد دليل المعلم وفقا لمراحل استراتيجية السقاالت التعليمية في اكساب مفاهيم ومهارات حل المسالة

الرياضية.

-5

إعداد أدوات الدراسة المناسبة  ،والتي تتضمن االداتين ،األولى تمثلت في اختبار حل المسالة

الرياضية ،والثانية في مقياس االتجاه نحو الرياضيات.

-6
-7
-8

اختيار المرحلة الدراسية المراد اجراء التجربة عليها ،وعينة الدراسة(الصف العاشر األساسي).

تحديد منهج الدراسة المناسب ،وهو المنهج شبة التجريبي ذو المجموعتين التجريبية والضابطة.
االطالع على األساليب اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات.

-

أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

-1

توظيف استراتيجية السقاالت التعليمية في إكساب مفاهيم ومهارات حل المسألة الرياضية ،و االتجاه

-2

اختيار للمتغيرين التابعين وهما مفاهيم ومهارات حل المسألة الرياضية ،واالتجاه نحو الرياضيات

نحو الرياضيات للصف العاشر.

وهذا لم تتطرق له اى دراسة من الدراسات السابقة.

-3

اختيار الوحدة الدراسية الرابعة (المعادالت والمتباينات) من كتاب الرياضيات الجزء األول للصف

العاشر األساسي.

-4
-5

اختيار عينة من طالب الصف العاشر األساسي من مدرسة أسامة بن زيد الثانوية (الحكومية).
إعداد مقياس خماسي االستجابة لالتجاه نحو الرياضيات.

إعداد وبناء اختبار مهارات حل المعادالت و المتباينات.

-6

التعقيب على الدراسات السابقة :
أظهرت غالبية الدراسات السابقة التي استطاع الباحث الحصول عليها االهتمام بدراسة الفروق بين

الطالب والطالبات في االتجاه نحو الرياضيات في مراحل الدراسة األساسية والثانوية ،وأظهرت بعضها
اهتماما بدراسة بعض العوامل المؤثرة على االتجاه نحو الرياضيات لدى الطالب والطالبات  ،كما أجريت
هذه الدراسات على مجتمعات مختلفة وعلى عينات متباينة في الحجم ،كما واستخدمت في هذه الدراسات

أداة واحدة هي مقياس االتجاه نحو الرياضيات وبصورته البسيطة ،وحيث أن معظم الدراسات السابقة قد

أخذت بالدرجة الكلية لالتجاه نحو الرياضيات دون اعتبار للجوانب أو األبعاد المكونة لالتجاه نحو
الرياضيات كل بعد على حدة ،وما لم تأخذه الدراسات السابقة بعين االعتبار دراسة العالقة القائمة بين

تحصيل طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) في الرياضيات واالتجاه نحوها ،األمر الذي يعتبر في غاية

األهمية لهؤالء الطلبة وألولياء أمورهم ألن الموضوع مرتبط بالتحصيل الذي يحدد مستقبل الطالب في دخول

الجامعة .

إن الدراسات السابقة التي تم االطالع عليها أغلبها أجريت في بيئات غير فلسطينية ،كما أن البعض منها

أجريت على طلبة المرحلة األساسية.
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وعموما يتضح من خالل مراجعة الدراسات السابقة في هذا المجال ما يلي:
 -1أظهرت جميع الدراسات وجود عالقة موجبة بين االتجاهات في الرياضيات والتحصيل.

 -2كشفت الدراسات عن وجود فروق دالة إحصائيا بين االتجاه نحو الرياضيات ومتغير الجنس.
 -3ندرة الدراسات التي بحثت في العالقة بين االتجاهات نحو الرياضيات والتحصيل الدراسي فيها في البيئة
الفلسطينية وفي المرحلة الثانوية على وجه الخصوص.

 -4أجريت الدراسات السابقة في فترات زمنية متباينة مما يدل على تزايد االهتمام باستخدام الفكر البنائي في
العملية التربوية.

 -5معظم الدراسات السابقة استخدمت المنهج شبه التجريبي للمقارنة بين االستراتيجية المستخدمة والطريقة
االعتيادية.

 -6تنوعت العينة بين الدراسات السابقة ،فمنها ما تناولت المرحلة االبتدائية او اإلعدادية ولكن معظم
الدراسات تناولت المرحلة الثانوية.

 -7تنوعت أدوات الدراسة في الدراسات السابقة لكن معظمها اتفق على أداة االختبار.

 -8صممت بعض الدراسات ال سيما التي استخدمت الدعائم التعليمية دليال للمعلم وهذا ما سوف يقوم به
الباحث حيث سيتم تصميم دليل للمعلم يوضح كيفية استخدام الدعائم التعليمية في شرح وحدة حساب

المثلثات.

 -9أ ثبتت الدراسات السابقة فاعلية استخدام الدعامات التعليمية في التدريس وتنمية المهارات المختلفة
كمهارات حل المسألة ،والمهارات القرائية.
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الفصل الثالث :اإلطار النظري
المحور األول :استراتيجية السقاالت التعليمية
المحور الثاني :مفاهيم ومهارات حل المسألة الرياضية
المحور الثالث :االتجاه نحو الرياضيات

الفصل الثاني
اإلطار النظري
يعرض هذا الفصل األدبيات التربوية المتعلقة بموضوع الدراسة ،والتي قام الباحث بتصنيفها في ثالثة

محاور رئيسية هي :استراتيجية السقاالت التعليمية ،مفاهيم ومهارات حل المسألة الرياضية ،االتجاه نحو
الرياضيات ،وفيما يلي تفصيل هذه المحاور:
المحور األول :استراتيجية السقاالت التعليمية.
ما هي البنائية:
يعد المنظور البنائي من أحدث االتجاهات في التدريس ،وقد برز هذا المنظور نتيجة التحول الكبير في

البحث التربوي خالل العقود الثالثة الماضية ،فقد تحول التركيز من العوامل التي تؤثر خارجيا في تعليم
الطالب مثل متغيرات المعلم ،والمدرسة ،والمنهج ،واألقران ،وغيرها من العوامل ،إلى التركيز على العوامل

التي تؤثر داخليا على هذا المتعلم ،أي على ما يحدث داخل عقل الطالب حينما يتعرض للمواقف المختلفة،
كمعرفته السابقة ،وفهمه السابق ،وقدرته على التذكر ،وقدرته على معالجة المعلومات ،ودافعيته للتعلم،

وأنماط تفكيره ،وكل ما يجعل التعلم لديه ذا معنى(.السعدني وعودة)115 :2006 ،
بينما يرى البعض أن البنائية هي نظرية في التعلم تقوم على أساس بناء المعارف من خالل الخبرات السابقة
وتركز البنائية على الطالب في تفاعله مع المعلم وبيئة التعلم البنائية)Sharon, Collins،2008 :102( .

وترتكز البنائية على عدد من المبادئ األساسية التي تتضح فيما يلي ( زيتون:)44 :2007 ،
 .1خبرات الطالب السابقة في محور االرتكاز في عملية التعلم ،وذلك كون المتعلم يبني معرفته في ضوء
خبرته السابقة.

 .2الطالب يبنى معنى لما يتعلمه بناء ذاتيا ،حيث يتشكل المعنى داخل بنيته المعرفية من خالل تفاعل
حواسة مع البيئة الخارجية من خالل تزويده بمعلومات وخبرات تمكنه من ربط المعلومات الجديدة بما لديه

من معلومات سابقة.

 .3التعلم يحدث على أفضل وجه عندما يواجه الطالب مشكلة أو مهمة حقيقية واقعية.
 .4ال يحدث تعلم جديد ما لم يحدث تغيير في بيئة الطالب المعرفية ،حيث يعاد تنظيم األفكار والخبرات
الموجودة بها عند دخول خبرات جديدة.

 .5ال يبنى الطالب معرفته بمعزله عن اآلخرين بل يبنيها من خالل التفاوض االجتماعي معهم.
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وفي ضوء ما تقدم يرى الباحث بأن التعلم البنائي يقوم على أساس بناء الطالب للمعرفة التي يكتسبها بنفسه،
وذلك من خالل الخبرات السابقة التي مر بها ،وبالتالي فهو يركز على أن الطالب هو محور العملية

التعليمية التعلمية.

وانطالقا من الفكر البنائي والمبادئ األساسية للنظرية البنائية ،فقد انطلقت منها استراتيجيات تدريسية عديدة،
واستراتيجية السقاالت التعليمية واحدة من هذه االستراتيجيات.

استراتيجية السقاالت التعليمية:
تعد السقاالت التعليمية إحدى التطبيقات التربوية للنظرية البنائية ،حيث يتم التركيز على كيفية

اكتساب المعرفة ،وعلى صنع المعنى للظواهر المختلفة ،وأهمية البناء االجتماعي للمعرفة ،وتشجيع المنافسة
في الفصول ،والنظر إلى المتعلم نظرة واسعة ،حيث تنادي السقاالت التعليمية بأن التعلم ال يتم إال من خالل
التعرف على الخبرات السابقة للمتعلم واالنطالق منها للتركيز على التعلم النشط ،والتعلم االجتماعي سواء

كان ذلك مع المعلم أ و مع األقران ،ومن ثم إعادة تنظيم خبرات المتعلم لينتقل إلى مراحل االعتماد على
النفس ،وبالتالي تتحقق استم اررية التعلم من خالل تقديم المساعدة الوقتية والمؤقتة للمتعلم.
الجذور التاريخية للسقاالت التعليمية:
ظهر مفهوم السقاالت التعليمية ) )Instruction Scaffoldingألول مرة من خالل دراسة لود برون

( )Brune Woodوروس (  ) Rossفي عام  ،1976والتي كان هدفها التوصل إلى دور المعلم في جعل
المتعلم المبتدئ أ و الطفل لدية القدرة الواسعة في حل المشكالت التي تتفوق على قدراته الفردية (قطامي،
.)368 :2005

حيث تعد السقاالت التعليمية تطبيقا لنظرية فيجو تسكي (  ) Vygotskyعن التعلم االجتماعي في المفاهيم
ومفهومه عن منطقة النمو الوشيك ) ،(Zone of proximal development) ( ZPDوظهر في هذا

الوقت الذي تزايد فية االهتمام بالمجال االجتماعي في مفاهيم و أفكار فيجو تسكي ونظرياته (،2001:97

.) Lerman

ومن خالل النظرية االجتماعية للعالم فيجو تسكي الذي أوضح فيها أن التعلم يحدث عن طريق

المشاركة في التجارب االجتماعية ،فالمتعلم ال يتعلم بصورة مستقلة ومنفصلة عن اآلخرين بل بفاعلية

ومشاركة مع المتعلمين اآلخرين األكثر معرفة أو قدرة في التأثير في طريقة تفكيرهم وتفسرهم للمواقف
المختلفة ،والذي يتم من خالل أنماط وسقاالت ودعامات لجعل المتعلم قاد ار على حل المشكالت التي

يواجهها (فيجو تسكي.) 15 :2004 ،

ويرى فيجو تسكي أ ن المتعلم ال يتعلم بصورة منفصلة عن اآلخرين بل التعلم يتأثر وبقوة بالتفاعالت

االجتماعية التي تحدث من خالل أنماط وسياقات ذات معنى ( .)Stuyf ، 2002: 41وبناء على نظريات

فيجو تسكي ظهرت ما يسمى بمنطقة النمو الوشيك ( ) ZAD ( ) Zone of Actual Developmentوهو
مصطلح يشير للمسافة بين ما يمكن للشخص ان يقوم به بمساعدة او بدون مساعدة كما ان مصطلح النمو
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الوشيك يشير إلى أن المساعدة المقدمة هي على مسافة قريبة من المتعلم ،وتقوم على أساس القدرات
الموجودة لديهم (.) Cole& Cole ،2001 : 76
أهداف استراتيجية السقاالت التعليمية:
تهدف استراتيجية السقاالت التعليمية إلى إتاحة الفرصة للمتعلم لتنمية مهارته العقلية ،وقدراته الخاصة،
ومن أهمها( :) Nwosu& Azih، 2011: 37

 القدرة على الربط بين األفكار والمفاهيم المختلفة.
 القدرة على تقويم الحقائق والمعلومات بشكل انتقادي.
 القدرة على استخالص نتائج جديدة لحل المشكالت.
 القدرة على مواجهة المشكالت المعقدة.

 القدرة على فهم مواقف جديدة في نوعها.

ويضيف (  )Nwosu& Azih، 2011: 64أن استراتيجية السقاالت التعليمية تعمل على إتاحة الدعم

المؤقت للمتعلم في أثناء التعلم ،بمساعدة اآلخرين ومن ثم يترك لكي يكمل بقيه تعلمه لذاته منفردا معتمدا
على قدراته الذاتية ويطلق عليها اسم الدعائم التعليمية او السقاالت التعليمية.

وبين كل من (  ،)Sukyadi & Hasanah ، 2010 : 21بإشارتهما لمفهوم السقاالت التعليمية بأنها
سميت بهذا االسم ألنها ركزت على الدعم المؤقت للمتعلم ومن ثم تركه لكي يكمل بقية تعلمه معتمدا على
نفسة ،فهي تشبه إلى ٍ
حد كبير سنادة البناء ( سقالة البناء).
ويوضح (  ،)Perkins ، 1991: 18-23مفهوم السقاالت التعليمية بأنها " عملية تساعد المتعلم على

عبور الفجوة بين ما يعرف وما يحاول معرفته لحل المشكالت وتخطيها عن طريق تقديم المساعدة من المعلم

او الزميل او كتاب او مجلة وغير ذلك من مصادر المعرفة المتاحة للجميع".

ويعرف ( برونر) السقاالت التعليمية بأنها " عبارة عن عملية تتم عن طريقها معاونة المتعلم على حل مشكلة

معينة ،تفوق قدراته من خالل مساعدة المدرس او شخص ذي خبرة وأكثر تقدما ،ومن المالحظ بأن مفهوم

السقاالت التعليمية عند (برونر) متشابها لمنطقة النمو التقريبي عند (فيجوتسكي) (ega ، 2011: 53
)Zambrano & Nori

وتنادي السقاالت التعليمية إلى ضرورة التعرف على الخبرات السابقة للمتعلم ،لكي يتم االنطالق منها

والعمل على إعادة تنظيمها ،وتقديم المساعدات للمتعلم من أصحاب الخبرة األكبر منه عم ار ليتمكن من التعلم
وتجاوز الكثير من المراحل ذات الصعوبات عن طريق المساعدة ( .)Park& Nuntrakune، 2011: 67
وتأخذ السقاالت التعليمية أربعة هيئات وهي كاآلتي ( :)Stone ،1998 : 34
 -1تبادل الخبرات بين األكثر خبرة (المعلم ،االقران) ،والمتعلمين ويشمل مشاركتهم في المعنى واألنشطة،
بجانب فهم المتعلمين واستيعاب قدرة تحكمهم في عملية التعلم.
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 -2تحدد مدى المساعدة المقدمة من أصحاب الخبرات والكبار خالل تفاعلهم مع المتعلمين ،وذلك عن
طريق تشخيص مستوي استيعاب المتعلمين للمفاهيم وامتالكهم للمهارات ،وتقديم الدعم والمساعدات من أجل

إتمام المهمة او الهدف.

 -3تقديم أصحاب الخبرات والبالغين أنواع مختلفة من الدعم للمتعلمين والتفاعل معهم ،وذلك يعتمد على
طبيعة المهمة.

 -4العمل على تقوية المسؤولية ونقلها من األكثر الخبرة إلى المتعلمين ،وذلك من خالل تقديم الدعم
والمساعدات المتدرجة والمؤقتة لهم.
خصائص استراتيجية السقاالت التعليمية:
تختص إستراتيجية السقاالت التعليمية باعتبارها الموظف الحقيقي لمدرسة التفكير المتعمق
لفيجو تسكي ،والتي أ كدت على فكرتين أساسيتين ذات أهمية وعالقة بالبعد االجتماعي للتعلم وهما :
السقاالت ،وفكرة منطقة النمو التقريبي ،حيث أشار ( )Molenaar, et al ,2011 :32إلى أن هناك عدة

خصائص تميز السقاالت التعليمية ،ومن أهمها أن السقاالت التعليمية تعمل على:
 .1تقديم توجيهات وارشادات واضحة إلى المتعلمين.

 .2توضح الغرض من تعلم موضوع ما ،ومتطلبات التعلم المطلوبة.
 .3تضمن استمرار المتعلمين في العلم ،وانجاز المهام بالشكل الصحيح.

 .4تقدم فرصة للمتعلمين بالتنبؤ بالتوقعات عن طريق اإلجابة عن األسئلة المطروحة عليهم.
 .5تعمل على توجيه المتعلمين إلى مصادر المعرفة ومصادر التعلم الحديثة.

 .6تعمل على التقليل من المفاجآت واإلحباطات التي تسيطر على المتعلمين.
 .7تعمل على استقطاب جهد المتعلم في تركيز على موضوع الدرس.
 .8تعمل على والدة قوة ودافعية للتعلم وزيادة الحماس عند المتعلمين.

وبين ( ( Hui Chou، 2011 : 39خصائص السقاالت التعليمية الناجحة كاآلتي:

 .1السيطرة على انتباه التالميذ.

 .2العمل التعاوني وتقسيم المهمات.

 .3ضرورة امتالك التلميذ الخلفية الكافية من المعلومات المتعلقة بالمادة.
 .4العمل على تقديم الدعم باالعتماد على استخدام الوسائط التعليمية.
 .5العمل على تشجيع التلميذ من خالل الدعم المعنوي له.

 .6العمل على التدرج في تقديم الدعم والمساعدات لدى التلميذ وذلك طبقا لقدراته.
 .7تهيئة التلميذ واعطاءه الشعور الكامل بالمسؤولية ،وانقاذ المهام المطلوبة.

ويوضح إبراهيم ( )51،2000أن إستراتيجية السقاالت التعليمية تتمثل في بعض المحددات كاآلتي:
 .1السقاالت التعليمية عبارة عن طريقة تدريس وليست طريقة تدريس مفصلة.
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 .2تتكون السقاالت التعليمية من سلسلة إجراءات متتابعة.
 .3السقاالت التعليمية ذات إجراءات مؤقتة وليست دائمة ،وقابلة للتعديل والتغيير حسب الموقف التعليمي.

 .4يعتبر الهدف من السقاالت التعليمية ،هو إنجاز المهام الموكلة على المستوى المعرفي ،أو الوجداني ،أو
المهاري.

 .5تقوم السقاالت التعليمية كاستراتيجية على مبدأ التفاعل والمشاركة بين المعلم والمتعلم.

 .6تتيح السقاالت التعليمية تدريس مواد ذات صلة بالتفكير.

 .7تتصف عالقة السقاالت التعليمية بالنمو المعرفي والمهارى العكسية ،فكلما زادت مهارة التالميذ للنمو

المعرفي انخفضت الحاجة إلى السقاالت.
مبادئ السقاالت التعليمية:

أكدت بعض ألدراسات التي تناولت السقاالت التعليمية على عدة مبادئ أساسية لوصول العملية

التعليمية ،باستخدام داعم مؤقت وهي كاآلتي:

 .1أن يمتلك المتعلم الذاتية واالستقاللية والحكم الوظيفي في إنجاز المهمة المتعلمة ،بدال أن يكون متابعا

ومستمعا إلرشادات اآلخرين .ومن أجل تحقيق هذا المبدأ:

 يتحتم وجود نماذج لالتصال واالستدالل ،من أجل تنظيم واكساب المتعلم أفعال وتعبيرات أكثر خبرة والعمل
على مشاركة المتعلم في أنجاز المهمات.

 المساعدة في كسب المهارات لكي يتم تحويل المتعلم من تابع لإلرشادات ،إلى متعلم متصرف و حاكم،
وأداء المهارات التي يتم تعلمها من خالل مواقف جديدة علية)Biemiller& Meichenbaum,1998: 365) .

 .2العمل على تقدير مستوى المهمة ،وتحديد حجم المساعدة المقدمة من المعلم أو أصحاب الخبرة إلى
المتعلم ،وذلك حسب مستوى المهارة التي وصل إليها المتعلم ،والتعرف على المعارف المختلفة والمعلومات

السابقة لدى التلميذ واستخدامها من أجل جعل محتوى الدرس الجيد داخل منطقة النمو التقريبي لدى التلميذ

(الجندي ،وأحمد)702 :2004 ،

 .3تعتبر السقاالت التعليمية مؤقتة ،وذلك يتضح من خالل عالقة السقاالت ونمو المعرفة بأنها عالقة
عكسية ،أي كلما زادت قدرة المتعلم على أداء مهارة معينة أو اكتسب نمطا من أنماط التفكير كلما انخفضت

الحاجة الى الدعم والمساعدة(Van der, 2002:61).

 .4يجب مراعاة الفروق الفردية بين المتعلم وتنوع احتياجاته ()Null, 2004:35

 .5العمل على استخدام المالحظة وتسجيل سلوك التلميذ ،والتغيير الذي وصل إليه باستخدام السقاالت
التعليمية ،واالستجابة الفورية من قبل المعلم لما يحاول المتعلم أن يؤديه ،ولتقييم مستوى تقدم أداء الطالب.

(إبراهيم)45 :2000 ،

وفي ضوء ما سبق يرى الباحث أن مبادئ البنائية ترتبط بالجانب النفسي للمتعلم ،وهذا يتناسق مع
افتراضاتها فهي تعتبر أن بناء المعرفة يعتمد علي الجانب الداخلي للمتعلم فهو المسئول عن بناء معرفته،
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وتعتمد علي تفاعله مع بيئته المحيطة ،فكلما تفاعل المتعلم مع بيئته الخارجية وامتلك الحوافز الداخلية

للتعلم زادت معرفته.

السقاالت التعليمية في الغرف الصفية:
تستخدم السقاالت التعليمية كطريقة لتعليم المتعلمين وتمكنهم من تطوير معرفتهم ومعلوماتهم القديمة
وتطويرها ،من أجل مساعدتهم في استيعاب المعلومات والمصطلحات الحديثة ،حيث يجب على المعلم
استخدام الوسائل والطرق المناسبة لمساعدة المتعلمين على تحمل المسؤولية والقيام بالمهام المطلوبة منهم

وتطوير مهاراتهم الخاصة ،حيث يقوم المعلمون بتقديم الدعم للمتعلمين من أجل تطوير أنفسهم ،وذلك عن

طريق استخدم السقاالت داخل غرفة الصف وما لها من تأثير واضح في رفع مستوى أداء المعلمين
وتحصيلهم ،ويظهر دور المعلم في اإلشراف على النشاطات التي يقوم بها المتعلم ومساعدة التالميذ على
الربط بين المعلومات القديمة والحديثة وكيفية استخدامها عند المشكالت ومواجهتها للمواقف المشابهة لها،

حيث يتم تقديم التوجيهات من المعلم للمتعلم باستخدام األسلوب اللفظي أو غير اللفظي أو عن طريق السلوك

النموذجي ،وقد يحتم على المعلم وأولياء األمور القيام باستخدام السقاالت في التعليم منذ مراحل مبكرة من

أجل تطوير قدراتهم ومهاراتهم المعرفية من خالل القيام باألنشطة التالية:)Olson and Platt, 2000:170( .

 .1تحفيز المتعلمين والربط بين األعمال التي يهتموا بها والمهمات الموكلة إليهم.
 .2تبسيط المهام من أجل جعلها أكثر سهولة ،وامكانية تحقيقها لدى المتعلمين.

 .3توفير التوجيهات واإلرشادات لكي تساعد المتعلم على التركيز في تحقيق الهدف.
 .4تقليل حجم المخاطر واإلحباط التي تواجه المتعلمين.

 .5اإلشارة إلى إيضاح الفرق بين النتائج التي حققها المتعلم وبين النتائج المثالية او المطلوبة.

 .6العمل على وضع نموذج واضح لألهداف التي سوف يتم تحقيقها من النشاطات المتوقع تنفيذها.
وعند استخدام المعلم السقاالت التعليمية باعتبارها طريقة للتعلم ،فإنه يستخدم بعض النماذج المألوف عليها

كالتنبيهات ،والحوافز ،والحلول ،والتلميحات البصرية و الصوتية ،والتعليمات المباشرة.

عالقة المعلم بالسقاالت التعلمية:

يساعد المعلم المتعلم على إنجاز مهمة أو إدراك مفهوم ال يستطيع إدراكه بشكل مستقل ،ويعرض

المعلم المساعدة ليستطيع المتعلم إنجاز اكبر قدر من المهمة لوحده دون مساعدة اآلخرين .وعندما يشعر
المعلم بأن المتعلم بدأ بحل المشكلة بصورة مستقلة ،يعمل على اإلزالة التدريجية للسقاالت التعليمية.
( ) Lipscomb, Swanson, West ،2004 :48مع الحرص على أداء المتعلمين للمهام بأقل مستوى

إجهاد ممكن ،وتشجيع المعلمين على إدارة حوار مفتوح مع المتعلمين للوقوف على الخبرات السابقة و تحديد
األدوات المناسبة للسقاالت التعليمية للوصول للمعرفة الجديدة.)Benson, 1997: 89( .

فالسقاالت التعليمية في الحقيقة تستعمل كجسر للوصول إلى ما ال يعرفه المتعلمون ،وبالتالي فإن السقاالت

التعليمية التي تدار بشكل صحيح هي التي تعمل كمساعد وليس كمعطل.)Benson, 1997:90(.
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وقد جاء ) ) Larkin , 2002:103بعدة مبادئ توجيهية ،تحتم علي المعلم إتباعها عند استخدامه
السقاالت التعليمية وهي:

 .1االعتماد على أهداف المنهج إليجاد المهام المناسبة للمتعلمين.
 .2تحديد الهدف المشترك بين جميع المتعلمين و المشاركة في المهام المحددة لديهم.
 .3تحديد قدرات المتعلمين الفردية ورصد التطور المعرفي على أساس تلك القدرات.
 .4إتاحة أدوات التعليم وتوفيرها بحيث تتناسب مع قدرات المتعلمين المختلفة.
 .5تحفيز المتعلمين وتشجيعهم على االستمرار في التركيز على األنشطة.
 .6تقديم ردود فعل واضحة لما حققه المتعلمين من إنجازات.

 .7خلق جو ممتع و مريح يشعر المتعلمين من خالله باألمان عند القيام باألنشطة.
 .8زيادة المسؤولية لدى المتعلمين وتعزيزها من أجل التعلم المستقل.

وقام كل من ( ) Hogan & Pressley, 1997 : 76بتحديد عناصر تقديم السقاالت التعليمية التي يمكن
للمعلم استخدامها ،مع مالحظة أنه ليس بالضرورة أن تتم بنفس الترتيب الموجود بالقائمة التالية:

 .1تحديد أهداف المنهج الدراسي وكذلك حاجات التالميذ من قبل المعلم ،الختيار المهام المالئمة بصورة
مسبقة ،وذلك لتحقيق االندماج بين التلميذ والمنهج.

 .2تحديد هدف مشترك ،فربما يصبح التالميذ أكبر استثارة(قابلية) وعمقا في العملية التعليمية ،عندما يقوم
المعلم بالعمل مع كل تلميذ إليجاد أهداف إجرائية.

 .3تشخيص حاجات التالميذ وتفهمها ،فيجب على المعلم المعرفة والدراية التامة بالمحتوى ،أو ما ُيمثل

اهتمام كبير لدى التالميذ.

 .4تقديم المساعدة الالمحدودة ،ويمكن أن يشمل ذلك مفاتيح الحل والتساؤالت والصياغات والمناقشات ،كما
يقوم المعلم باستخدام تلك الجزئيات عند الحاجة وايقافها تبعا الحتياجات التالميذ.

 .5استم اررية متابعة الهدف ،إذ يمكن للمعلم أن يطرح أسئلة ،ويطلب توضيحات لموضوعات معينة ،ويقدم
إطراء وتشجيع للتالميذ لمساعدتهم أن يبقوا على نفس القدر من التركيز على أهدافهم.

 .6تقديم التغذية الراجعة ،لمساعدة التالميذ على مراقبة مدى تقدمهم ،كما يمكن للمعلم أن يلخص التقدم
الراهن بكل وضوح ،لمالحظة السلوكيات التي تشترك في كل نجاح يحققه التلميذ.

 .7السيطرة على نوبات اإلحباط التي يمكن أن تحدث ،إذ يمكن للمعلم أن يخلق جوا ُيشعر فية التلميذ بحرية
المخاطرة أثناء تعلمه ،وتشجيعه على استخدام البدائل.
 .8المساعدة في تحقيق الذاتية واالستقاللية والشمولية في السياقات األخرى ،وهذا يعني مساعدة المعلم

للتالميذ حتى يكونوا اقل اعتمادا على اإلشارات العرضية للمعلم و أن يبدؤوا أو يكملوا مهمة ما ،وكذلك إتاحة
الفرصة لهم لتطبيق تعلمهم في سياقات مختلفة.
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خطوات استخدام السقاالت التعليمية:
استخدام السقاالت التعليمية يتطلب التعرف على المعارف والخبرات السابقة للتالميذ ،واستخدامها
لجعل محتوى الدرس الجديد داخل منطقة النمو الوشيك ،وعلى هذا فالسقاالت التعليمية قد تكون غير ذات

فائدة ،إ ذا كان التلميذ ال يمتلك بعض المعارف األساسية الخاصة بالمادة العلمية ،فيبدأ المعلم أوال بما يعرفه
المتعلم ثم يتم البناء عليه.

ومن خالل ما جاء في الكثير من الدراسات واألدبيات التي تحدثت عن استراتيجية السقاالت التعليمية

ومراحل تطبيقها ،والتي تناولتها دراسة كل من ( الجندي؛ وحسن( ،)702 :2004 ،قطامي )369 :2005 ،
وبعد مراجعة مراحل وخطوات تطبيق االستراتيجية؛ توصل الباحث إلى أنه يمكن تنفيذ السقاالت التعليمية

بالصورة التالية:

أ -قبل الدرس (التهيئة).
التعرف على الخلفية المعرفية للتالميذ وربطها بالمعلومات الحالية.

ب -تقديم النموذج التدريسي.

 -1استخدام التلميحات والدالالت والتساؤالت.

 -2التفكير الجهري للعمليات والمهارات العقلية المتضمنة في المهمة.

 -3كتابة الخطوات التي سوف تتبع في أداء المهمة (يطلب المعلم من التالميذ كتابة ما يعرفونه عن
الموضوع وما يريدون أن يعرفوه) .

 -4إعطاء نموذج لتعلم المهارات العقلية والعمليات المستهدفة.

ج -الممارسة الجماعية الموجهة لمحتوى علمي ومهام متنوعة:
 -1يعمل التلميذ مع رفيقه ثم في مجموعات صغيرة.
 -2مالحظة ورصد أخطاء التالميذ والعمل الفوري على تصحيحيها.

 -3توجيه التالميذ لطرح األسئلة وكذلك االستفسار الذاتي عند أداء المهمة.
 -4ممارسة مجموعة التالميذ للمهام واألنشطة تحت إشراف المعلم.
 -5يشترك المعلم مع التالميذ في تدريس تبادلي.

د -إعطاء التغذية الراجعة.

 -1يعطي المعلم تغذية راجعة مصححة اإلجابات للتالميذ.

 -2يستخدم المعلم قوائم التصحيح  Check Listوالتي تتضمن جميع خطوات أداء المهمة.
 -3مساعدة التلميذ في تقويم عملة بنماذج معدة سابقا.
 -4إتاحة الفرصة للتلميذ الستخدام المراجعة الذاتية.

 -5إعادة تقديم النموذج التدريسي الصحيح عند الحاجة.
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ه -زيادة مسؤوليات التلميذ.
 -1ويتضمن ذلك بعض أنشطة التدعيم والتعزيز من أجل ربط اإلجراءات و العمليات ببعضها.
 -2العمل على إلغاء الدعم المقدم للتلميذ تدريجيا.
 -3مراجعة أداء التلميذ.

و -إعطاء ممارسة مستقلة لكل تلميذ.

 -1يعمل المعلم على تيسير التطبيق لمهمة أخرى ومثال جديد(جوانب إثرائية للموضوع).
 -2يعطي المعلم فرصة للتالميذ لممارسة التعلم بطريقة مكثفة وشاملة.

وقد حاول "كين أبلتون" المنظر التربوي من خالل النموذج الذي قدمة أن يوجد عالقة بين السقاالت المعرفية

وبين التنظير والممارسة وخاصة بين التالميذ والمعلمين وبين التالميذ وأنفسهم مما يجعل ذلك النموذج فعاال
في تنفيذ التدريس البنائي ،وأورد زيتون وزيتون ( )213 -210 :2003أن هذا النموذج يقوم على أربع

مراحل وهي:

أوالً :فرز األفكار التي بحوزة المتعلم :يمثل فرز األفكار التي يحتويها المتعلم نقطة البدء في الفكر البنائي،
حيث يتم الكشف عن الخبرات السابقة للمتعلم ومشاعرة ،وذلك عن طريق المقابالت الشخصية بين المعلم

والمتعلم ،ومن ثم يتم تنسيق تلك الخبرات وتنظيمها في صورة أفكار ومفاهيم.

ثانياً :معالجة المعلومات :حيث يحاول المتعلم من خالل ما تم تحليله للمظاهر المالحظة حول الحدث،
وعليه أن يجد أفضل تفسير مالئم عنه يمكنه من استخدامه في بناء معنى حول المعلومات الجديدة.

ثالثاً :البحث عن المعلومات :يتم البحث عن المعلومات والتنقيب عنها من خالل التلميحات التي يقدمها
المعلم للتالميذ ،حيث أن هذه المعلومات تُقدم تصور بسيط من أجل الوصول لإلجابة ،إذ تمثل تلك
المساعدات التي يقدمها المعلم سقالة كما عبر عنها برونر و فيجو تسكي.

رابعاً :السياق المجتمعي :تتخذ السقاالت بين المعلم والتلميذ اشكاال عده منها التلميحات اللفظية أو البصرية

أو استخدام األفكار المماثلة في الذاكرة ،أو من خالل مالحظة مظاهر الموقف.
المهمة الواجب مراعاتها من قبل المعلم لتقديم السقاالت التعليمية:

 -1قدم للطالب أوال المهام التي يمكن أن يؤدوها بقليل من المساعدة فهذا يحسن الكفاءة الذاتية للطالب.

 -2زود الطالب بمساعدة كافية لإلنجاز الناجح والسريع ،فهذه الخطوة تقلل من مستوى اإلحباط ،وتزيد من
تقدم الطالب.

 -3اترك الطالب لمساعدة أنفسهم ،فالطالب يعملون بجدية ونشاط أكبر ،عندما يدركون أنهم يشبهون
أقرانهم.

 -4ال تجهد الطالب عند تعلمه مهارة معينة.

 -5فكر كيف تزيل الدعائم بشكل تدريجي ،ثم بشكل كامل عند إتقان الطالب للمهمة.

40

صورة السقاالت التعليمية:
الكثير من الطالب بحاجة إلى تعلم مهارات فهم واستيعاب المحتوى العلمي ،بطريقة مناسبة وصنع
معنى لما يقرؤونه ،باإلضافة إلى أن الطالب بحاجة إلى تعليم يهتم ببناء التغيرات اإلدراكية الواعية لفهم

الظواهر العلمية ،فمن الضروري وجود كلمات وأدوات ربط من أجل مساعدتهم لفهم المحتوى العلمي ،وقد ّبين
(  ) Simons & Ertmer , 2006:92فيما يلي األدوات المساعدة ومنها:
أ-التلميحات التي تتعلق بالتأمل والتفكير ،وهي غالبا ما تكون تلميحات محسوسة.
ب-التلميحات المتعلقة بالتنسيق الذاتي للطالب ،والتفكير بصوت ٍ
عال ،وتسمى بالسقاالت ما وراء المعرفة.
ت-استخدام أداة الكروت التعليمية.
ث-استخدام التلميحات اللفظية.

ج -األنشطة المساعدة :مثل استخدام الكمبيوتر كشريك للمعلم والوسائل التعليمية ،والتوضيحية المعملية،
والمجسمات والنماذج.

وذكر ( )Lipscomb, Swanson, West, 2004: 89أدوات مختلفة يمكن استخدامها لتسهيل تعلم

المتعلمين بواسطة السقاالت التعليمية من بينها:
 .1تجزئة المهمة إلى أجزاء سهلة التنفيذ.
 .2استخدام عمليات التفكير ألداء مهمة.

 .3التعلم التعاوني الذي يعتمد على فريق العمل والحوار بين النظائر.
مزايا السقاالت التعليمية:
استخدام السقاالت التعليمية يزيد من قدرة معظم الطالب علي التفاعل واالنخراط في بيئة تعليمية

محفزة على اإلبداع مع بناء معرفه متوالدة وتطويرها وصقلها وقد بين ( )Doering, 2007:51مزايا
السقاالت التعليمية ومنها:

-1

تعرف الطالب على المعلومات والمفاهيم الجديدة.

-3

تقلل من الفشل واإلحباط لدى التالميذ.

-2
-4

إعطاء الطالب فرصه من التمييز واإلبداع قبل االنتقال إلى مرحلة غير معروفة بالنسبة له.
إعطاء الطالب الحرية في توظيف قدراتهم اإلبداعية ،في إطار معين من قبل المعلم إلتمام وانجاز

المهمات.

-5
-6

تساعد الطالب على الربط بين المعلومات السابقة والحديثة.

تستخدم السقاالت التعليمية للطالب ذوي االحتياجات الخاصة.
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عيوب السقاالت التعليمية:
على الرغم من المميزات التي تمتاز بها السقاالت التعليمية إال أن هناك بعض العيوب عند
استخدامها في التدريس فهي تستغرق الكثير من الوقت الذى يقتطعه المعلم من وقت كل طالب من أجل

االستيعاب .ويحتم على المعلمين التخلي عن بعض السيطرة على الصف من أجل إعطاء الحرية للطالب
الكتشاف عالمهم الخاص ،كما أن استخدام السقاالت التعليمية يحتاج لمعلم متدرب بشكل جيد وذي كفاءة

ومهارة عالية لكي يستطيع تطبيقها وايجاد نشاطات فعالة يشارك فيها جميع الطالب ،ومن عيوبها أيضا

استحالة قدرة المعلم على مواجهة احتياجات جميع الطالب ،وشعور المعلم والطالب بالملل بسبب التكرار
للمعلومات وعدم قدرة المعلم على التواصل مع كل طالب واالستماع إليه بمفرده (.)Shih،2010: 98

ويرى الباحث أن السلبيات السابقة يمكن التغلب عليها ،بل إن بعضها تعتبر إيجابية وليس سلبية مثل أن
المتعلم هو محور عملية التعلم ،ودور المعلم محدود  ،وكذلك إذا اشترك الطالب في إعداد السقاالت التعليمية

التي تناسبهم فإن هذا يقلل من وقت وجهد المعلم.

في ضوء ما تم عرضه وبيانه عن السقاالت التعليمية ومبادئها ومراحلها فإنه يمكن ربطها في إكساب مفاهيم
ومهارات حل المسالة الرياضية لطالب الصف العاشر األساسي ويتضح ذلك من خالل:

 .1أن السقاالت التعليمية تتضمن في إحدى خطواتها المشاركة الجماعية ،وذلك عن طريق المجموعات
الهادفة ألداء المهمات المطلوبة من الطالب من أجل زيادة ورفع التحصيل ،األمر الذى يؤدي إلى التفاعل
الصفي وطرح األسئلة والقضايا الهادفة المرتبطة بحياة الطالب واهتماماتهم مما يثير لديهم حب االستكشاف

للوصول إلى المعرفة (الرملي.)123 :2011 ،

 .2تتميز السقاالت التعليمية من االنتقال من الجزء إلى الكل مما يؤدى إلى سهولة التعلم (الشملتي:2004 ،
.)112

 .3تعمل السقاالت التعليمية على جعل المجموعات المختلفة متعاونة مع الخبرات واألنشطة التي تثير التفكير
وتحفز على الزيادة في التحصيل (.الشملتي.)123 :2004 ،

وفي ضوء ما سبق يرى الباحث ضرورة التأكيد على أهمية استخدام السقاالت التعليمية في المرحلة
األساسية (العاشر) واإلفادة من البحث الحالي لطالب المرحلة ،واالهتمام بإعداد القوائم الالزمة للطالب في

كل مرحلة دراسية ،وضرورة تزويد المنهج بأمثلة منتمية وغير منتمية لمفاهيم المادة الدراسية ،لكي تسهم في

إيضاح خصائص المفهوم ،وعلى المعلمين مراعاة التدرج في إعطاء المعلومات وعرضها ،وذلك من أجل
وصول الطالب للمعلومات ذاتيا ،وتقويم تعلم الطالب لها وادراك هذه المعلومات ،والعمل على استخدام

استراتيجية السقاالت التعليمية من أجل الوصول إلى المستوى التحصيلي المرجو لدى الطالب.
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المحور الثاني :مفاهيم ومهارات حل المسألة الرياضية.
تم تنظيم مكونات هذا المحور ليتضمن مبحثين يستعرض األدب التربوي المتعلق بهما بشيء من التفصيل
وهذان المحوران هما :علم الرياضيات ،والمسألة الرياضية
أوالً  /علم الرياضيات:
من األمور المنطقية أن يعي المعلم بشكل عام ،ومعلم الرياضيات بشكل خاص طبيعة المادة التي
يقوم بتدريسها ،ذلك ألن وعيه ومعرفته بطبيعة الرياضيات يساعده على اختيار أنسب طرق التدريس لتعليم

الطالب وبالتالي مساعدتهم على الوصول إلى تحقيق األهداف التعليمية المطلوبة.

ويذكر عبيد وأخرون ( )15:2000أن وعي المعلم بطبيعة الرياضيات من أهم العوامل المساعدة للمعلم
عند قيامه بالتدريس .وتحتل الرياضيات مكانة متميزة بين العلوم األخرى فهي بحق ملكة العلوم وخادمتها،

فلقد أطلق عليها تسميات كثيرة منها :الرياضيات لغة الرموز ولغة العلوم ،وعلوم الضرورة فهي ضرورة الزمة

لدراسة العلوم البحتة واإلنسانية واالجتماعية والنفسية فليس غريبا أن نجد (أفالطون) وهو أول فيلسوف
رياضي عظيم ينظر إلى الرياضيات باعتبارها المثل األعلى لمعرفتنا.
طبيعة علم الرياضيات:
الرياضيات علم تجريدي من خلق وابداع العقل البشري ،ويهتم من ضمن ما يهتم به تسلسل األفكار
والطرائق وأنماط التفكير وهي ال تكون مجموع فروعها التقليدية فحسب ،فهي أكثر من علم الحساب الذي

يعالج األعداد واألرقام والحسابات ،وهي تزيد عن الجبر –لغة الرموز والعالقات -وهي أكثر من علم الهندسة

والذي هو دراسة الشكل والحجم والفضاء .ويمكن إضافة علم المثلثات واإلحصاء والتفاضل والتكامل إلي هذه

األنواع التقليدية التي كانت بمجموعها حتى وقت قريب تُكون علم الرياضيات ( أبو زينة.)15 :1982 ،
وقد عرف الهويدي ( )23 :2006الرياضيات باآلتي:
 طريقة الفرد في التفكير. -بنية معرفية منظمة.

 -دراسة األنماط بما يتضمنه من أعداد وأشكال ورموز.

 دراسة البنى والعالقات بين هذه البنى ،حيث أن البنية عبارة عن مجموعة من العناصر. -لغة تستخدم رمو از و تعبي ار محددة وواضحة.

واذا كانت الرياضيات لغة لها مفرداتها وقواعدها ،يصبح لهذه اللغة وظيفة مهمة وهى التواصل وهو ما يعرف
بالتواصل الرياضي (( )Mathematical Communicationقنديل ،االمام.)109 :1997 ،
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فالرياضيات لها لغتها من حيث مصطلحاتها ورموزها التي تعبر عن محتواها في صورة معادالت أو
مصفوفات أو رسوم بيانية  ...إلخ ،فتعلم الرياضيات يتضمن تعلم قراءتها وكتابتها واالستماع إلى مفاهيمها
ونظرياتها ومناقشة موضوعاتها ،وفهم وادراك قواعد التعبير بها أو التعبير عنها (عبيد.)52 :2004 ،

تعريف علم الرياضيات:
عرفها أبو زينة ( )1982على أنها :علم تجريبي من خلق وابداع العقل البشري وتهتم من ضمن ما تهتم

به تسلسل األفكار والطرائق وأنماط التفكير ( أبو زينة.)15 :1982 ،

ويرى عقيالن ( )11 :2002أنها " طريقة ونمط في التفكير ،فهي تنظم البرهان المنطقي ،وتقرر نسبة

احتمال فرضية أو قضية ما ،باإلضافة إلى أنها معرفة ومنظمة في بنية لها أصولها وتنظيمها وتسلسلها ".

في حين يرى أبو سل ( )12 :1999أنها " نظام مستقل ومتكامل من المعرفة والطرائق للتعامل مع أنماط

وعالقات بالرمز والشكل ،وباإلضافة إلى أنها نشاط يتضمن عمليات االكتشاف ،المناقشة ،الترتيب،
التنصيف ،التعميم ،الرسم ،القياس ،االستقراء ،االستنتاج ،وبها يمكن فهم البيئة والسيطرة عليها".

وينظر الصادق ( )163 :2001إلى الرياضيات على أنها " علم االعداد والفراغ أو هي العلم المختص

بالقياس والكميات والمقادير ،باإلضافة إلى أنها اتصال ووسيلة عالمية مكملة للغة الطبيعية".

أما السنكري ( )2003فيعرفها بأنها العلم الذى يتعامل مع الكميات المجردة مثل العدد والشكل والرموز
والعمليات (السنكري.)29 :2003 ،

ويتناول المفتي ( )1995تعريف علم الرياضيات من منظور أوسع فيرى بأنها علم ذو طبيعة تركيبية تبدأ من

البسيط إلى المركب ،فمن مجموعة المسلمات تشتق النظريات عن طريق السير بخطوات استداللية تحكمها
قوانين المنطق ،والرياضيات بهذه الطريقة تعتبر بناء استداللي في جوهرها ،كما أن التجريد يصبغ الرياضيات

بطابعه ،أي أ ن المسلمات ال تحتمل معنى معين ،بل تكتسب معناها من الجزء الذى تستخدم فية ( المفتي،
.)9 :1995
ويرى الباحث أن الرياضيات نظام مستقل ومتكامل من المعرفة والطرائق ،وهى تعتبر طريقة ونمط في
التفكير ،وأصبحت الرياضيات اليوم تدخل في مختلف العلوم الطبيعية وتعد من مقوماتها األساسية ،لذلك

ينبغي على كل فرد أن يتسلح بحد أدنى منها ليواكب تطور وتقدم العالم.
الرياضيات التقليدية (االعتيادية) والرياضيات المعاصرة(الحديثة):

إن تطور الرياضيات في القرنين الماضيين بشكل كبير وسريع جعل النظرة التقليدية إليها على أنها
مكونة من فروع منفصلة هي ( الحساب ،الهندسة ،الجبر ،التحليل) غير مقبول حيث ظهرت مجموعة من

العلماء نادت بوضع دراسة شاملة عن الرياضيات ،وأن الرياضيات من الحساب البسيط إلى أعلى المستويات
المجردة في الجبر والهندسة والتحليل يمكن تكاملها ووضعها بإيجاز بأنها دراسة الثنائي المرتب ( المجموعة

والبنية).
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وبذلك أصبح ينظر إلى الرياضيات على أنها بناء فكرى واحد متناسق أساسه المجموعة وحجر البناء فيه
البنية ( أبو سل.)16 :1999 ،

فالرياضيات المعاصرة هي مادة علمية جديدة دخلت المنهج المدرسي فجعلته عصريا يالئم التطور المعاصر
ويوضح األفكار العلمية التي يسودها مفهوم الرياضيات المعاصرة من المنظور التربوي ،فالرياضيات

المعاصرة ليست فقط مادة تصاغ بلغة جديدة ذات مصطلحات حديثة أو موضوعات جديدة في الرياضيات

بل إن مفهومها يشمل تطور األهداف والمحتوى وطريقة التدريس أيضا في كل متكامل يؤثر بعضه في
البعض اآل خر ويتأثر به ولهذا فإن تناول الجديد بنفس األسلوب القديم وبنفس النظرة واألهداف يفقد الجديد
قيمته ويقلل من أثره (عقيالن.)23 :2000 ،

وقد كانت ردود الفعل للرياضيات الحديثة سلبية من حيث انخفاض مستويات تحصيل الطالب بالمهارات

األساسية ،إال أ نه كان لها دور في اهتمام المعلمين وأساتذة الجامعات لتطور الفكر الرياضي وما يستحدث
من مفاهيم وموضوعات ولغة رياضية متجددة (عبيد و أخرون.)11 :2000 ،
البنية الرياضية:
أصبحت دراسة الرياضيات تقوم على مفهوم المجموعة والهيكل (البنية) أي مجموعة من العناصر

وهيكل (بنية) مبني على هذه المجموعة ،وبناء عليه تعرف الرياضيات على أنها دراسة البنى والعالقات فيما
بين هذه البنى ،والبنية في الرياضيات عبارة عن مجموعة من العناصر ،وعلى هذه المجموعة نضع هيكال،

أي مجموعة من القواعد والعالقات تحدد طريق العمل (أبو زينة.)19 :1982 ،

ويمكن تحديد األنظمة الرياضية التركيب الرياضي على أنه تركيب افتراضي يتكون (موسى:2005 ،

:)26-25

 -1مجموعة من العناصر :قد تكون أعدادا مثل مجموعة األعداد الحقيقية أو مجموعاتها الجزئية ،مجموعة

األعداد النسبية ،مجموعة األعداد غير النسبية ،مجموعة األعداد الصحيحة ،مجموعة األعداد الطبيعية أو
التي تكون مجموعة نقاط أو مجموعة مسميات أو مجموعة مستويات وهذه العناصر ال يشترط أن يكون لها

معنى أو داللة معينة بل هي معرفات أو مسميات أولية تفهم دون حاجة إلى تعريفها ،وتخص نظاما معينا
تكتسب معناها.

 -2المعرفات :توضح مفهوم المصطلحات و العمليات التي تستخدم في النظام الرياضي.

 -3البديهيات أو المسلمات :وهي عبارة عن جمل رياضية تتضمن مصطلحات معرفة و غير معرفة ،فمثال
في الهندسة اإل قليدية نجد أن أحد األمثلة على البديهيات المثال التالي" بين كل نقطتين معلومتين يمكن رسم
مستقيم واحد يمر بهما" .ونالحظ في هذه البديهية استخدام كلمة نقطة لمصطلح غير معرف ،وكلمات "خط"
و "بين" كمصطلحات معرفة ،وعليه نالحظ أنه في أي بديهية يجب أن تظهر المعرفات وغير المعرفات

بشكل مباشر أو غير مباشر في الصياغة اللغوية (سالمة.)77 :1995 ،
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 -4النتائج (النظريات) :تشتق عن طريق استخدام المنطق الصوري ،أي يبرهن عليها وهذه النظريات
توضح خصائص المصطلحات المعرفة وغير المعرفة وتوضح أيضا خصائص العناصر األولية وصفاتها
األساسية (سالمة.)78 :1995 ،
مكونات الهياكل الرياضية:
يمكن أن نعرف الهياكل الرياضية بأنها المفاهيم والمبادئ والقوانين والنظم التي ترتبط فيما بينها

لتكوين بنية أولية توحد الفكر و المنطق وتتكون الهياكل الرياضية من العناصر اآلتية(.عفانة)27 :2006 ،

 -1المفاهيم :وهى تتكون من الخصائص المشتركة لألشياء التي ترتبط مع بعضها البعض ضمن إطار
رياضي موحد لبناء األساس المنطقي لمصطلح المفهوم أو قاعدته.

 -2التعميمات :وهى تشتمل على مفهومين رياضيين أو اكثر ،وتندرج تحت التعميمات ،والقوانين والمبادئ
واألسس والنظريات الرياضية.

 -3المهارات :ويقصد بها مجموعة األعمال التي يقوم بها الطالب سواء كان ذلك عمال إجرائيا مثل
العمليات الحسابية والهندسية أو عمالا عقليا مثل إدراك المفاهيم وحل المسائل والمشكالت.
أي ان المهارة الرياضية نوعان:

 .1مهارة يدوية :مثل استخدام األدوات الهندسية.

 .2مهارة عقلية :تشمل عمليات التقدير والتقريب والحساب العقلي.

 -4المسائل الرياضية :المسألة الرياضية هي موقف رياضي أو حياتي يتعرض له الطالب ويتطلب حله
استخدام المعلومات الرياضية السابقة ،ومن الضروري أن تكون المسائل التي يتعرض له الطالب متنوعة

وشاملة للمواقف التي تتطلب تطبيقا للمفاهيم والتعميمات والمهارات الرياضية ،كما ويجب أن تشتمل هذه
المسائل على مواقف حياتية تستخدم للمعرفة الرياضية المكتسبة في حلها.
األهداف العامة لتدريس الرياضيات:
إن أي عمل علمي جاد البد ان يبدأ بتحديد األهداف له ،ألن ذلك ييسر الوسائل واإلجراءات

المناسبة التي يمكن بواسطتها تحقيق األهداف الموضوعة ،وعلى هذا األساس فإن أي مادة تعليمية يجب أن
يكون لها أهداف واضحة و محددة.

ولتحديد أهداف تدريس الرياضيات أهمية كبيرة من واضع المنهج والمدرس والتلميذ .وفي ضوء ذلك يمكن

تحديد األهداف العامة لتدريس الرياضيات كما أوردها (إبراهيم )12-10 :1997 ،كالتالي:
 -1تدريب الطلبة على استخدام األساليب العلمية والمنطق الرياضي في التفكير.
 -2مساعدة الطالب على تذوق الناحية الجمالية في الرياضيات.

 -3تنمية االستقالل الذهني للطالب عن طريق تشجيعه على اكتشاف القوانين والعالقات واألنماط
الرياضية وتقدير صحة النتائج وتفسيرها.
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 -4مساعدة الطالب على استخدام األسلوب المنطقي في التفكير واالستنتاج ومناقشة صحة حلول
المسائل.

 -5إعطاء الفرصة للطالب لالستمتاع من خالل دراسته لألنماط واأللغاز الرياضية واكتشاف القواعد
والعالقات.
ويشير عفانة ( )46 – 27 :1995إلى أن تدريس الرياضيات يهدف إلى تحقيق األهداف التالية:
 -1تزويد المتعلم باألساسيات الرياضية من تراكيب معرفيه ومصطلحات ورموز تساعده على فهم المادة
الرياضية.

 -2ترشيد الفهم والبصيرة الرياضية عند المتعلم.

 -3تدريب المتعلم على استخدام أساليب التفكير السليمة والتي تسهم في بناء شخصيتهم ،وهذه األساليب

هي :التفكير االستقرائي– التفكير االستداللي  -التفكير الناقد -التفكير الحدسي -التفكير الفوق معرفي-

التفكير البصري.

 -4إكساب المتعلم القدرة على االكتشاف وحل المسائل الرياضية.
أما أهداف تدريس الرياضيات للصف العاشر في فلسطين فقد تناولها ( أبو لغد وآخرون)512 :1996 ،
على النحو التالي:

 -1تشجيع وتعليم التفكير المنطقي االستنتاجي.
 -2تعليم البرهان الرياضي والتركيز عليه.

 -3تشجيع أسلوب النقاش والبحث والتوصل إلى النتائج.
 -4تنمية القدرة على اكتشاف األنماط وابتكارها.

ويضيف عفانة وآخرون ( )55 :2007مجموعة من األهداف العامة لتدريس الرياضيات في الصفين

األول والثاني الثانويين وهي:

 -1تعزيز المهارات الرياضية المكتسبة في المراحل السابقة.
 -2اكتساب معرفة رياضية ضرورية لفهم أنظمة معرفية أخرى مثل العلوم والتكنولوجيا.
 -3اكتساب معرفة رياضية ضرورية لمتابعة الطالب دراسته المستقبلية.

 -4تعميق المعرفة باألشكال الهندسية وخصائصها وعالقاتها واستخدام البرهان لبيان صحة هذه
العالقات.

 -5تعميق مفاهيم االحتمال واإلحصاء واستخدامها في تطبيقات عملية.
 -6التعرف على الحدود والمقادير الجبرية والعمليات عليها وخصائصها واكتساب مهارات حل
المعادالت والمتباينات واستعمالها في حل المشكالت.

 -7التعرف على مفهوم العالقة واالقتران وأنواع العالقات وخصائصها والتمثيالت المختلفة للعالقات.
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 -8تمييز المعطيات من المطلوب واالستشعار بوجود معلومات زائدة أو ناقصة.
 -9تطوير مهارة حل المسائل الكالمية والمشكالت غير الروتينية وتنمية قدرات التفكير اإلبداعي
واالبتكاري.

-10

تنمية مهارة جمع المعلومات حول ظاهرة معينة وتمثيلها وتحليلها وتفسير النتائج.

ويرى الباحث أن أهداف الرياضيات تكاتفت وتآزرت كلها من أجل المتعلم ليكون نموه العقلي نموا

سليما مبتك ار ومتفحصا في حل المسائل الرياضية ،بل إنها تتعدى ذلك لتكوين المتعلم واعداده للمراحل
المستقبلية والتي في ضوئها يتم توجيهه التوجيه المهني الذي يخدم بيئته ومجتمعه .كما يالحظ أن األهداف

العامة لتدريس الرياضيات ترتكز أساسا على العمليات العقلية والتي بدورها تتطور مع تطور المراحل الدراسية

للمتعلم وصوال إلى المرحلة الثانوية والتي يصل فيها المتعلم إلى أعلى درجات التفكير حيث تساعده
الرياضيات على اكتساب المعرفة التي تؤهله للتعامل مع المشكالت الرياضية بشكل خاص والعلمية بشكل

أعم ،ومن ثم التعامل مع المشكالت الحياتية بأسلوب علمي سليم.
المهارات الرياضية:

يعتبر إكساب وتنمية المهارات الرياضية من األهداف الهامة لتدريس الرياضيات في المستويات التعليمية
المختلفة ،وقد تعددت تعريفات المهارات الرياضية وتباينت ،وفيما يلي عرض لذلك:
تعريف المهارة الرياضية:

تعرف شعراوي ( )73: 1985المهارة بأنها "كيفية عمل شيء ما بسرعة ودقة" ،وهو التعريف الذي يتفق
ّ
معه أبو زينة ( )181: 2001حيث عرفها بأنها "قدرة الفرد على القيام بالعمل بسرعة ودقة واتقان" ،بينما
يعرفها بل ( )72: 1989بأنها "تلك العمليات والخطوات التي يتوقع أن يجريها الطالب والرياضيون بسرعة
ودقة".

ويعرفها خليفة ( )163 :1985على أنها "القدرة على إثبات قانون أو قاعدة أو رسم أو برهان أو تمرين أو
حل مشكلة على مستوى عال من اإلتقان عن طريق الفهم بأقل مجهود ممكن و في أقل وقت ممكن".

ويعرفها معوض ( )55 :1989على أنها "مجموعة من األعمال التي يقوم بها الطالب سواء كان عمال
إجرائيا مثل العمليات الحسابية والجبرية أو عمال عقليا مثل إدراك المفاهيم وحل المسائل والمشكالت ".

ويتفق وليم عبيد ( )1974في أن " المهارة هي أي عمل إجرائي مثل إجراء العمليات الحسابية والجبرية
والهندسية أو أي عمل ذهني مثل :إدراك المفاهيم وحل المشكالت "( .عبيد.)11 :1974 ،

كما يعرفها الشارف ( )18 :1997على أنها" الفعل الذى يظهره الفرد في صورة عملية بطريقة صحيحة
وبسرعة واتقان عند مواجهته لموقف يتطلب عمال ما لحل مشكلة معينة مع فهم دقيق وشامل للعالقة
المنتظمة في الموقف ومعرفة كيف ومتى وأين ولماذا يقوم بهذا التصرف في مواقف مشابهه ".
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وبعد استعراض الباحث للتعريفات السابقة للمهارة الرياضية تبين له أن معظم التعريفات السابقة اتفقت على
أن المهارة الرياضية هي:

 عمل ينجز بسرعة ودقة واتقان.
 قد يكون هذا العمل عمال ذهنيا أو عمال إجرائيا.

وفي ضوء ذلك فإن الباحث يعرف المهارة الرياضية إجرائيا على أنها "قدرة الطالب على القيام بالخطوات

العملية الحسابية بسرعة ودقة واتقان".

أهمية اكتساب الطالب المهارات الرياضية:
قد يطرح سؤال مثير للجدل ،والسؤال هو :في عصر التقدم التكنولوجي حيث يستطيع الحاسوب القيام

بأعقد العمليات الحسابية بسرعة ودقة فائقة هل ال يزال تعليم المهارات ذا أهمية وفائدة ؟

يجيب أبو زينة ()183 :2001على هذا السؤال مؤكدا على أهمية المهارات الرياضية لألسباب اآلتية:

 .2اكتساب المهارات الرياضية واتقانها يساعد المتعلم على فهم األفكار والمفاهيم الرياضية فهما
واعيا يوجه تفكيره بشكل أعمق في المسائل والمواقف التي يواجهها.

 .3اكتساب المهارات يسهل في أداء الكثير من األعمال الحياتية واليومية للفرد في البيت والعمل
ويسهل التعامل مع اآلخرين.

 .4إتقان المهارات يتيح الفرصة للمتعلم لتوجيه تفكيره وجهده ووقته بشكل أفضل في المواقف

التي يواجهها وبالتالي تسهل علية حل المشكالت حال سليما بمعني آخر تنمي قدرة المتعلم

اإلنتاجية على حل المسائل.

 .5اكتساب المهارات يعمق فهم المتعلم للنظام العددي والبنية الرياضية عموما.
كما يعتبر تعلم المهارات الرياضية مهما لألسباب األتية( .البكري و الكسواني.)116 :2001 ،
 )1اكتساب المهارات يساعد في كثير من األعمال اليومية في البيت ،السوق ،العمل ويسهم في حل
المشكالت اليومية.

 )2اكتساب المهارات يساعد على تعلم وادراك مفاهيم جديدة ،فمثال اكتساب مهارة الجمع يساعد
على استيعاب مفهوم الطرح والجمع.

 )3اكتساب المهارات يعزز التفكير المبدع الخالق في حل المسائل والبحث وتعميق الفهم للبناء
الرياضي.

 )4اكتساب المهارات يعمل على تنمية التفكير بكافة أنواعه.
ويرى أبو زينة وعباينة ( )233 :2007أن أهمية تعلم المهارات الرياضية يكمن في:
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 .1تعلم المهارات الرياضية بشكل جيد يسهل على الطالب مواجهة للمشكالت الحياتية من
حيث توفير الوقت والجهد وتوفير الوقت الكافي للتفكير في المشكالت.

 .2تعلم المهارات الرياضية يسهل عملية اكتساب مهارات جديدة ذات صلة بالمهارة
األصلية.

في حين ذكر متولي ( )72 -71 :1999أن اكتساب المهارات الرياضية يعتبر هاما لعدة أسباب هي:

 تؤدى المهارات الرياضية دو ار مهما في تدريس الرياضيات لذا فإن اكتساب تلك المهارات من شأنه تسهيل
عملية التعلم ،وعدم تحقيق ذلك يؤدى إلى تعوق تعلم الرياضيات.

 اكتساب المهارات الرياضية واتقانها يعمق من فهم المتعلم لبنية الرياضيات وأنظمتها المختلفة.
 تنمية المهارات الرياضية يساعد المتعلمين على التغلب على الكثير من المشكالت الحياتية ،وتساعدهم
في تعلم بعض المواد الدراسية التي تحتاج لتلك المهارات.

 تنمية المهارات الرياضية تساعد الطالب على مواصلة دراسة الرياضيات في المراحل التعليمية العليا.
أسباب الضعف في أداء المهارات:
يشير فريد أبو زينة ( )187 :2001إلى أن هناك ضعف واضح عند الطالب في أداء المهارات
ويعزو ذلك إلى ما يلى:
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عدم اهتمام المعلمين بتعليم المهارات.

إتباع المعلمين لوسائل غير فعالة لدى تعليمهم المهارات الرياضية ،حيث أن الوسائل المتبعة تثير

الملل والضجر لدى الطالب وال تؤدى إلى زيادة الدافعية وتثبيت المهارة.

-3

الطبيعة التجريدية للرياضيات تؤدى إلى االفتقار إلى المتعة واالستعداد عند المعلمين ،وبالتالي فهي

تثبط من اكتساب المهارات واتقانها لديهم.
شروط تعليم المهارات وتحسينها:

من خصائص المهارة أنها يمكن أن تعلم بالتقليد والتدريب ولكن التقليد األعمى يعتبر عقيما ومضيعة

للوقت لذا يجب أن يكون التقليد مدعما بالمعرفة الواعية بالمبادئ والنظريات التي تمكن من اكتساب المهارة
وتطويرها بطريقة بنائه وذات معنى تجعل المتعلم يفهم ما يعمل.

وتذكر خضر(" )44 :1984أن تحسين المهارة يستلزم نوعا من التدريب ال يكون قائما على االستظهار
والتمرين الطويل الممل ،ألن ذلك يؤدى إلى تكوين اتجاهات غير محببة نحو تعلم الرياضيات".

فوائد التدريب على المهارة:
حيث ان التدريب هو الوسيلة الوحيدة لتعلم المهارة واكتسابها فإن له عدة فوائد كما ذكرها

متولى( )72 :1995و البكري و الكسواني(:)134 :2001

-1

التدريب ضروري للتذكر واستمرار التعلم وبقائه لفترة أطول.
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-2

التدريب وسيلة لتحقيق الدقة ،حيث يساعد المتدرب على تجنب األخطاء التي وقع فيها مسبقا.

-3

يعزز ثقة المتعلم بنفسة ألن النجاح في أداء المهارة يؤدي إلى زيادة الدافعية.

ثانياً  /المسألة الرياضية:

يواجه اإل نسان في عصرنا الحالي العديد من المشكالت التي تؤثر على مجرى حياته ،ولذلك

أصبحت مقدرة اإل نسان على حل المشكالت من األمور الجديرة باالهتمام ،ولهذا فهناك توجهات كبيرة لتدريب

اإلنسان على مواجهة مشكالته ليصبح قاد ار على صنع الحلول المناسبة واتخاذ الق اررات السليمة ،وأصبحت
المناهج الدراسية تهتم في هذا المجال ،ولعل الرياضيات من المواد الدراسية المهمة في هذا المجال حيث إنها

تصاحب الطالب منذ دخوله المدرسة حتي يتخرج منها ،ومنهاج الرياضيات يشتمل على العديد من المسائل

الرياضية التي هي بمثابة تدريب على حل المشكالت ،وقد اهتم العاملون في مجال تدريس الرياضيات كثي ار
في دراسة وتحليل أساليب حل المسألة الرياضية ،ومنها من يعتقد أن القدرة على حل المسألة الرياضية وهى

من أهم المهارات التي يجب ان يتقنها الفرد ،ذلك ألن حل المسألة الرياضية يرتبط ارتباطا مباش ار بالطريقة

العلمية أي بأسلوب حل المشكالت.

وتبقى القدرة على حل المسألة أهم حصيلة في تعلم الرياضيات ،وعلى الرغم من ذلك فإن الدراسات في هذا
الحقل تتسم بالفوضى والتعقيد (ياسين ،)136 :1984،ولذلك فإن الخوض في هذا الموضوع لهو الجدير
باالهتمام ،على الرغم من تشابك محاوره واتساعه.
تعريف المسألة الرياضية:
هناك عدة تعريفات للمسألة تتشابه في معظمها ،حيث تم تعريفها في (جامعة القدس المفتوحة،

 )337 :1995بأنها المهمة األكثر تعقيدا من التمرين إذ ال يمكنه حلها بالتطبيق المباشر باستخدام واحد أو
أكثر من الخوارزميات الحسابية ،بل يستدعى حلها درجة عالية من اإلبداع من طرف الشخص الذى حلها.

وعرفها (أبو زينة :)46 :1995 ،هي موقف رياضي أو حياتي جديد يتعرض له التلميذ ،ويتطلب حله

استخدام المعلومات الرياضية السابقة ،ومن الضروري أن تكون المسائل التي يتعرض لها التلميذ متنوعه
وشاملة لمواقف حياتية تستخدم المعرفة الرياضية المكتسبة.

ويرى عبد الهادي وآخرون ( )114 :2002أن "المسألة الرياضية تتكون من سؤال يحتاج إلى إجابه علما
بأنه ليس كل سؤال يحتاج إلى إجابة هو مسألة"
أما سالمة ( )82 :2003فيرى أن المسألة الرياضية " هي موقف جديد ومميز يواجه الطالب ،وال يكون لهذا

الموقف حل جاهز عنده".
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أما بدوي ( )191 :2003فيرى أن المسألة الرياضية "هي موقف يتطلب تفكير يتحدى الفرد ليصل إلى
الحل".
وتعرف (بطشون )1 :1989 ،المسألة الرياضية بأنها "هي سؤال محير أو وضع مربك يعيق الفرد ويقف بينة
ّ
وبين الحقيقة هدف يتعلق به األمر الذى يدفع بالفرد إلى السعي للتخلص من العائق وتحقيق هدفه ،وفى
العادة ال يتم التخلص من الوضع المربك إال من خالل سلوك أو حل واع ومناسب"
ويعرف (الفي )67 :1995 ،المسألة الرياضية بأنها "مسألة يتضمن حلها استعمال المفاهيم والمهارات
والعمليات الرياضية".

ومن خالل التعريفات السابقة يعرف الباحث المسألة الرياضية إجرائيا بأنها "كل موقف جديد يواجه الفرد
ويحتاج إلى حل يستدعى درجة عالية من التفكير ،وهذا الحل ينتج تعلما جديدا".
شروط المسألة الرياضية:
هناك شروط حتى يكون الموقف مسألة وهى كما ذكرها أبو زينة ( )202 :1982باآلتي:
 )1ينبغي أن يكون للشخص هدف محدد وواضح ويشعر بوجوده ويسعى لتحقيقه.

 )2هناك ما يمنع تحقيق الهدف ،وهذه العرقلة ال يزيلها عادات الشخص وردود فعله العادية.
 )3اتضاح الموقف للشخص حيث يرى مشكلته ويحدد معالمها ويبين له سبل ووسائل مختلفة وتصلح ألن
تكون فرضيات أو حاوال فنأخذ بتفحص جدواها العملية.

ويذكر بوليا شروطا ليكون الموقف مسألة (سالمة )289 :1995 ،بأنه "يكون لدى الفرد مشكلة إذا كان

لديه هدف يريد الوصول إليه وفى استطاعته ذلك ولديه من الدوافع ما يمكن الباحث الواعي للوصول إلى ذلك

الهدف بإستمرار".

ويذكر عفانة ( )1995ثالث شروط ينبغي أن تتوفر في الموقف حتى يكون مشكلة(.عفانة)48 :1995 ،

 -1أن تظهر المسألة الرياضية معلومات وهدفا ،تكون اإلجابة عليه معتمدا على تلك المعلومات.

 -2أن يكون هدف المسألة الرياضية قابالُ للتحقق من خالل ترجمة المعلومات المتاحة إلى حدود رياضية
أو تطبيق القوانين في مجاالت رياضية متعددة.

 -3أن تكون المحاولة الفردية لحل المسألة الرياضية أو تحقيق الهدف المنشود فيها يكون غير جاهز في
ذاكرة المتعلم أو عمل إجراءات حل المسألة بمجرد رؤيتها.

ويضيف الباحث شروطاً أخرى-:

 -1وجود حاجة إلى البحث بوعي عن فعل مناسب لحل هذه المشكلة.
 -2وجود حوافز محددة او دافع أخطار متوقعة.
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مستويات المسألة الرياضية:
يرى أبو زينة ( )206 :1982أن مستويات المسألة الرياضية هي:

 )1نوع يستخدم مفهوما رياضيا أو تعميما ،وتناول موقفا لم يتعرض له الفرد سابقا.
 )2نوع يتطلب مقدا ار معينا من التجريب والمالحظة وجمع البيانات.

 )3نوع يرتبط بالظروف والمواقف التي لم يتعرض لها الفرد ويتطلب منة إجراء تعديل وتغيير في هذه

الظروف.

 )4نوع يتطلب صياغة فرضيات أو حلول مقترحة تقدم ،وأدلة أو براهين تناقش.

أهمية حل المسالة الرياضية:

حل المسالة الرياضية له أهمية كبيرة في تعليم وتعلم الرياضيات لعدة أسباب منها )سليمان وآخرون،

:)139 :2002

 .1حل المسألة وسيلة ذات معنى للتدريب على المهارات الحسابية واكسابها معني وتنويعها.
 .2من خالل المسألة تكتسب المفاهيم المتعلمة معنى ووضوحا لدى المتعلم.

 .3عن طريق حل المسألة يتم تطبيق القوانين والتعميمات في مواقف جديدة.
 .4تنمية أنماط التفكير لدى الطلبة التي يمكن أن تنتقل إلى مواقف أخرى.

 .5استخدام مسائل رياضية مناسبة تحفز الطلبة على التعلم واثارة الدافعية لديهم لزيادة نشاطهم.
 .6حل المسألة الرياضية وسيلة ألثارة الفضول الفكري وحب االستقالل.
ويرى عفانة (" )17 :1996أن عملية حل المسائل الرياضية تتحدى فكر المتعلم وتجعله في حالة

من التفكير المستمر والتواصل في إيجاد الحلول المتوقعة والمرغوبة ،حيث يستخدم المتعلم ما لديه من
معلومات رياضية وقوانين ومهارات خاصة في بناء استراتيجيات حل المسائل المطروحة".

وقد أشار جونسون ورايزانج أن أهمية حل المسالة تكمن في أنها ( أبو لوم:)96 :2005 ،

 -1وسيلة تدريب على المهارات الحسابية.

 -2وسيلة الكتساب الحقائق والمفاهيم والتعميمات المستلمة.
 -3تطبيق القوانين والتعميمات في مواقف جديدة.
 -4تنمية قدرة الطلبة على التفكير.

 -5وسيلة إلثارة الفضول الفكري كحب االستطالع.
 -6وسيلة للتعلم واثارة الدافعية لديهم.

 -7تنتقل أثر التعلم إلى أوضاع ومواقف جديدة.
 -8تساعد على اكتشاف معارف جديدة.
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خصائص حل المسألة الرياضية (عفانة:)91 :1996 ،
 .1استراتيجية الحل يمكن تعلمها خالل التطبيق باستمرار لها .
 .2ليس هناك استراتيجية مثالية للحل.

 .3تعلم العديد من االستراتيجيات في الحل فرصة الختيار االستراتيجية المالئمة.
 .4يرتبط مستوى نمو الطالب بقدرته على اإلنجاز في حل المسائل الرياضية.
 .5تتحسن مهارات المتعلم في الحل من خالل ارتباط تلك المهارات بالمنهاج.

عرض الفي ( )1995عدة إرشادات تساعد المعلمين على تنمية قدرة طالبهم على حل المسألة

الرياضية ومنها( الفي:)66 :1995 ،

 -1تعويد الطالب على قراءة المسألة قراءة واعية واجادة صياغتها بكتاباتهم ،ومحاولة توضيحها بالرسومات.
 -2ال تتوقع من جميع الطالب القدرة على حل المشاكل.
 -3الطالب يجلسون بطرق مختلفة.

 -4تحضير مسائل متنوعه متدرجة في الصعوبة.

 -5التأكيد من فهم الطالب للمفاهيم والتعميمات والمهارات الرياضية الالزمة في الحل.
 -6صياغة المسألة على شكل قصة.

 -7مراعات بيئة الطالب ومحيطه عند تحضير المسائل.
 -8تدريب الطالب على فهم المسألة والبحث عن الحل.

 -9محاولة البدء بما لدى الطالب من معلومات ثم يبنى عليها ويطورها.

 -10تعويد الطالب على تقويم الخطة من ناحية حسابية ومنطقية.
دور المعلم في عملية حل المسألة الرياضية:

يتمثل دور المعلم في أنه يثير دوافع الطالب نحو التحليل ،ويشجعهم على القراءة الواعية الشاملة،
وأن يشجعهم على قراءة المسألة أكثر من مرة؛ إذا لزم األمر ،ويعبروا عن المسألة بطريقتهم ،وعلية أن
يشجعهم على وضع فرصة الفرد من العمل؛ بغض النظر عن صحتها أو خطأها .وعلى المعلم أن ال يبعد

عن ال تفكير المنظم خطوة خطوة في مرحلة فرض الفروض ،بل يدع األفكار تنطلق على سجيتها مع إعطاء
سبب كل خطوة ( مجلة المعلم.)2006 ،
تنمية القدرة على حل المسائل الرياضية:
ومنها:

يقترح ياسين ( )141 -140 :1984عدة مقترحات لتنمية قدرة الطالب على حل المسائل الرياضية
 .1مساعدة الطالب على التكيف مع المسائل أي معرفة موقع المسألة من معارف الطالب.
 .2تشجيع الطالب على استحضار المزيد من المادة الفكرية والمعلومات.
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 .3مساعدة الطالب على التثبيت بنموذج حل مسائل.
 .4تشجيع الطالب على حل المسألة بأكثر من طريقة.

 .5مساعدة الطالب على تحسين قدراتهم في اختبار الفرضيات وتشجيعهم على االستفسار.
 .6تفهم المسألة جيدا.

 .7تحديد األهداف األساسية والفرعية الخاصة بالمسألة.
 .8استعادة المعلومات المناسبة للمسألة من الذاكرة.
 .9التفكير في اإلجراءات المناسبة.

 .10استخدام اإلجراءات بدقة ثم التحقق من صحة خطوات الحل حتي النهاية.
وتجدر اإلشارة إلى وجود بعض العوامل التي تؤثر في عملية حل المسألة منها ( محمد الصادق:2001 ،
:)244

 .1طريقة التقديم والعرض.
 .2استيعاب المسألة وفهمها.
 .3الكفاءة في اللغة.

 .4االتجاه نحو التفاعل مع المسألة.

 .5معتقدات الطالب نحو قدرتهم على الحل.
 .6الفروق الفردية واألسلوب المعرفي والقدرات العقلية.
 .7الخلفية المعرفية.

 .8ضعف حصيلة الطالب من الخطط والمقترحات العامة المساعدة في اكتشاف الحل.
 .9العمليات االنفعالية والدافع والملل والقلق والالمباالة.

 .10مستوى النمو.

مهارات حل المسألة الرياضية:
من أهم ما يمكن أن يتدرب الطالب من خالله على التفكير االبتكاري مهارات حل المسألة الرياضية

والتي حددها (عفانة )2005 :بالمهارات التالية:
-1

التدقيق من المسألة الرياضية أثناء التفكير في مكوناته.

-3

اشتقاق استراتيجيات واقعية للتعامل مع المسألة الرياضية.

-2

ربط واستخدام المعلومات والبيانات الصحيحة التي تحقق الحلول المتوقعة.
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خطوات حل المسألة الرياضية:
لحل أي مسألة رياضية يتم اتباع الخطوات التي حددها جورج بوليا ( )1975والتي ذكرها
حمدان( )215 :2005باآلتي:

 )1فهم المسألة :إن فهم المسألة من أهم خطوات حلها ،فيعتبره البعض نصف الحل ،لذلك يجب عرض
المسألة بشكل واضح للطالب بحيث تعرض بلغة مفهومة وبسيطة تتالءم مع مستواه كي يستطيع الطالب
تجزئة المسألة إلى أجزاء يمكن تحليلها إلى عناصرها.

 )2ابتكار خطة الحل :في هذه الخطوة يتم تحديد المفاهيم التي تحويها المسألة والمسائل الحسابية التي
تحتاجها ووضع فكرة الحل ورسم الرسومات المناسبة لها إذا كان ممكنا.

 )3تنفيذ خطة الحل :وهذه الخطوة هي أسهل خطوات حل المسألة حيث يطبق الطالب العالقات والقوانين
والمسائل الحسابية التي حددها في الخطوة السابقة ليتوصل إلى الناتج.

 )4التحقق من الحل :يكون التحقق من الحل بعدة طرق ،منها  :السير بخطوات الحل بشكل عكسي أو
بتطبيق النتائج التي توصل إليها في المسألة األساسية.

والخطوات التي حددها حمدان أعاله لحل المسألة الرياضية تتفق مع ما أوردة سالمة ( )2003بأن خطوات
حل المسألة تتمثل في أربع خطوات:

 )1قراءة المسألة وفهمها :إذ يجب عرض المسألة بلغة واضحه ومفهومه ،ويجب على المعلم التأكد من
فهم الطالب لها ،ويتم ذلك بأكثر من وسيله وهذه الوسائل هي:
 .1إعادة صياغة المسألة بلغة يفهمها الطالب.

 .2معرفة العناصر الرياضية في المسألة الرياضية ،وتحديد المعطيات والمطلوب.
 .3رسم توضيحي للمسألة.

 )2ابتكار خطة الحل :أول ما تتطلب هذه الخطوة هو تنظيم المعلومات بشكل يسهل علي الطالب مالحظة
الترابط فيما بينهم ،أن واجب المعلم هنا هو أن يكشف الغموض الذي يعترض الوصول إلى الحل.

 )3تنفيذ الحل :أن تنفيذ خطة الحل عملية سهلة إذا أدركها الطالب إدراكا صحيحا.

 )4مراجعة الحل :يتم التحقق من صحة الحل من خالل السير بخطوات الحل عكسيا ،أو من خالل التحقق
من الجواب بالتعويض أو باللجوء إلى طريقة أخرى لحل المسألة.

أسئلة هامة تتصل بحل المسألة:
عرض هندام وجابر ( )1996عدة أسئلة متصلة بحل المسألة الرياضية ومنها ( هندام؛ وجابر:1996 ،
)238-237

 هل يعلم المعلم طالبه استخدام كلمات معينة في المسألة واالستدالل من األرقام على طرق حل المسألة؟
يجب االنتباه إلى أن االعتماد على مثل هذه العالمات ضار ومفيد ،ولذلك يجب التدريب على التفسير

والتفكير في المسألة.
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 هل من الواجب اشتمال المسألة على بيانات زائدة ،وهل من المقبول عدم اشتمالها على بيانات الزمة
لحلها؟

هناك من يرى أن هذا النوع من المسائل يفيد في التفكير التحليلي ،وعدم استخدام جميع األرقام للحل ،ولكن

ينبغي عدم إبالغ الطالب بصفات هذه المسائل.

 هل من الواجب تأكيد حل المسائل الرياضية شفويا؟

هناك من يرى أن هذا أسلوب ذو قيمة في تحسين القدرة على حل المسائل عامة.

 هل ينبغي على الطالب أن يحل المسألة الرياضية بناء على نوعها؟ يتوقف هذا على الهدف من دراسة
المسألة.

كيف يتأكد المعلم من فهم الطالب للمسألة التي تواجهه؟
يشير (أبو زينة )216 -215 :1997،إلى أن هناك أكثر من وسيلة ليتأكد المعلم من فهم الطالب

للمسألة الرياضية التي تواجهه ومن هذه الوسائل:

 -1إعادة صياغة المسألة الرياضية بلغة الطالب الخاصة.

 -2معرفة العناصر الرئيسية في المسألة الرياضية ،وتحديد المعطيات والمطلوب.
 -3رسم توضيحي للمسألة الرياضية( ان كان ممكنا).

ويرى (أبو شمالة" )4 :1999 ،أن توفر القدرة على القراءة لدى الفرد وفهمه واستيعابه للمسألة الرياضية

أمر مهم جدا".

ويعتقد الباحث بأن المعلم يتأكد من فهم الطالب للمسألة الرياضية التي تواجهه من خالل:

 )1تنقله بين صفوف الطالب ومالحظة وجوههم وسؤالهم المرة تلو المرة وطلب اإلجابة منهم.
 )2بإعطاء الطالب اختبا ار منتميا للموضوع ويالحظ إجاباتهم.
المحور الثالث :االتجاه نحو الرياضيات
نستطيع عن طريق االتجاهات تفسير جميع المواقف الحياتية التي نمر بها ،وكذلك فأن معرفة
االتجاهات تفيد في العديد من الميادين مثل الصناعة و التجارة ،وفي الميدان التربوي تفيد اإلدارة التعليمية

في معرفة اتجاهات المتعلمين نحو المواد الدراسية المختلفة ونحو زمالئهم وكتبهم ومدرسيهم ونظم التعليم.

وتلعب االتجاهات دو ار مهما في عملية التعلم ،فالطالب الذي حباه هللا قدرات عقلية عالية و الزمه النجاح في
أي مجال من مجاالت الحياة ،قد تواجهه بعض الصعوبات التعليمية ،وذلك بسبب بعض اتجاهاته السلبية
نحو الدراسة أو المادة الدراسية ،ومما يجدر ذكره أن االتجاهات من الموضوعات التي تهم المعلمين وأولياء

األمور وكل من ل ه صلة بالتربية والتعليم ،فعن طريق االتجاهات يمكن وضع األفراد الناجحين في الحياة في
المكان المناسب وتصميم البرامج والمناهج الجادة التي تراعي االتجاهات وتعمل على تعزيز االتجاه اإليجابي
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منها وتالفي السلبي ،وتعد عملية تكوين االتجاهات اإليجابية من أهم أهداف المجتمع التربوية التي يسعي إلى
إكسابها ألبنائه.
تعريف االتجاه:
تعددت تعريفات االتجاه لدى التربويين ومنها:
يعرف بخش ( )2012االتجاه على أنه حالة من االستعداد أو التهيؤ العقلي لدى الفرد ،والذي يتكون من
ّ
خالل خبرات الفرد السابقة ويجعله يسلك سلوكا معينا ،ويستجيب بشكل معين نحو جميع األشخاص واألنبياء
والمواقف المتصلة بهذه الحالة (بخش.)93 :2012،

ويرى إبراهيم ( )2000أن االتجاه هو استجابات الفرد التي تعبر عن مدركاته ،ومعتقداته ،واستعداداته

السلوكية نحو بعض الموضوعات والمواقف ،التي تعرض عليه أو يتعرض لها ،بطريقة لفظية أو في شكل

إجراءات علمية (إبراهيم.)898 :2000 ،

يعرف مازن ( )2008االتجاه ب أنه الموقف الذي يتخذه الفرد أو االستجابة التي يبديها نحو شيء
في حين ّ
معين أو حدث ما أو موضوع أو قضية معينة إما بالقبول والموافقة أو بالرفض والمعارضة وذلك نتيجة مروره

بخبرة معينة ترتبط بذلك الشيء أو الحدث أو القضية (مازن.)69 :2008 ،

وفي ضوء ما سبق يعرف الباحث االتجاه بأنه هو استعداد عقلي ومعرفي يولد استجابة لدى الطالب

بالقبول أو الرفض لموضوع ما أو لموقف ما نتيجة لخبرات سابقة تتعلق بالموضوع أو الموقف.
االتجاه نحو الرياضيات:

يعرف موسى ( )1984االتجاه نحو الرياضيات بأنه عبارة عن مجموع درجات استجابات الفرد
اإليجابية أو السلبية التي تعبر عن مشاعر أو معتقدات ومدركات الفرد أو استعداداته السلوكية نحو بعض

الموضوعات أو المواقف المتعلقة بالرياضيات والتي تعرض عليه بطريقة لفظية (مثيرات)(.موسى:1984 ،

 .)16 -15ويرى الشناوي ( )1985أن االتجاه نحو الرياضيات مفهوم يعبر عن محصلة استجابات الفرد
نحو موضوعات مادة الرياضيات ،ويسهم في تحديد مدى حرية الفرد المستقلة تجاه مادة الرياضيات من حيث

القبول والرفض (الشناوي .)10 :1985 ،ويعرفه الطويل ( )1991بأنه حالة من االستعداد العقلي لدى الفرد
تنظم عن طريق خبراته السابقة لالستجابة نحو شيء معين أو مجموعة من األشياء بطريقة محببة أو غير

محببة أو بمعنى آخر بأسلوب إيجابي أو أسلوب سلبي تجاه هذه األشياء أو الموضوعات( .الطويل:1991 ،

 ،)9ويعرفه بخيت ( )2005بأنه يعبر عن محصلة استجابات الفرد نحو موضوعات مادة الرياضيات ويسهم

في تحديد مدى حرية الفرد نحوها من حيث القبول أو الرفض ويقاس إجرائيا بالدرجة التي يحصلها الطالب
نتيجة استجابته على مقياس االتجاهات نحو الرياضيات آليكن (بخيت .)67 :2005 ،كما يعرفه المالكي
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( )2010ب أنه االستجابة التي تتكون من خالل مرور الفرد بتجارب وخبرات تجعله يستجيب بالقبول والرفض
إزاء األفكار التي تتعلق بالرياضيات ،من حيث درجة صعوبتها وأهميتها بالنسبة للفرد والمجتمع ،ويقاس

بالدرجة التي يحصل عليها الفرد في مقياس االتجاه الخاص بذلك(.المالكي.)60 :2010 ،

ويعرف الباحث االتجاه نحو الرياضيات إجرائيا بأنه :استعداد عقلي يولد لدى الطالب مجموعة من

االستجابات نحو مادة الرياضيات وموضوعاتها وفروعها تتراوح ما بين استجابات إيجابية أو سلبية عند

إجابته على فقرات مقياس االتجاه نحو الرياضيات الذى أعده الباحث  ،ويقاس بالدرجة الكلية التي يحصل
عليها الطالب في المقياس.
موقع االتجاهات بين أهداف تدريس الرياضيات:
يتم التعلم بصورة جيدة ،بل ومتميز عندما يتفاعل عقل ووجدان المتعلم ،ويتكامالن الكتساب أفضل
خبرات تعليمية عن فهم ،ومن خالل حب للتعلم ورغبة في التعمق ودافعية للتميز.

ومن هذا المنطلق فإن أحد األهداف األساسية لتعلم الرياضيات هو تكوين االتجاهات اإليجابية نحوها ،وتنمية

الميول الحافزة لتعلمها ،واالستمت اع بها ،واالحساس بأهميتها ،وتثمين فائدتها في تكوين مهارات عقلية

واجرائية تؤهل الطالب للتكيف مع المتغيرات .ومن ثم فإن معلم الرياضيات البد وأن يسعى ليس فقط ألن

يكون طلبته قادرين على عمل الرياضيات ،بل أيضا أن يكونوا محبين للرياضيات ولديهم الدافعية الذاتية
لدراستها والتميز فيها ،حيث تحدث عالقة تبادلية إيجابية بين العقل والوجدان تعمل على استم اررية التعلم

وتعميق الفهم ،وربما يجعل منهم مفكرين مبدعين(.عبيد.)78 :2004 ،

ويتفق ما سبق مع ما أشار إليه بلوم صاحب تصنيف "األهداف السلوكية" في تصنيفه أهداف التعلم إلى

ثالثة مجاالت :معرفية ونفس حركية ووجدانية ،وفي هذا السياق يذكر الباحث أن أهداف تدريس الرياضيات
باإلضافة إلى االهتمام بالمجال المعرفي والمجال المهارى فقد أهتم اهتمام واضح بالمجال الوجداني ،من
خالل تنمية قيم واتجاهات إيجابية نحو الرياضيات.
مكونات االتجاهات نحو الرياضيات:
يتفق األدب التربوي على أن لالتجاهات ثالث مكونات أساسية متكاملة هي (خطابية،)26 :2012 ،
و(عدنان ،)157 :2006 ،و(أبو الهطل:)77 :2011 ،

 .1المكون المعرفي (الفكري)Cognitive Component :
يتضمن المعتقدات التي يؤمن بها الفرد ،والقيم والمبادئ التي يحرص على التمسك بها ،ويتضمن األدلة،

والحكام الشرعية ،والمعلومات ،والحقائق الموضوعية حول القضايا المختلفة.

 .2المكون الوجداني (العاطفي)Affective Component :

ويشير إلى الشعور باالرتياح أو عدم االرتياح ،بالحب أو الكراهية ،بالقبول(التأييد) أو الرفض التي يوجهها

الفرد نحو موضوع معين.

 .3المكون السلوكيBehavioral Component :
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ويتضح هذا المكون من خالل استجابة الفرد العلمية سواء أكانت سلبية أو إيجابية نحو موضوع االتجاه.
ويرى الباحث أنه بالرغم من أن االتجاهات تصنف ضمن األهداف الوجدانية إال أنها تمثل مرأة تنعكس

فيها مكونات الشخصية بكل أبعادها ،حيث أن استجابة الشخص نحو موضوع معين يتخللها اتجاه الشخص
نحو هذا الموضوع ،مهما كانت نوع االستجابة (معرفية أو وجدانية أو سلوكية).

خصائص االتجاهات:

يلخص األدب التربوي خصائص االتجاهات كما يلي (زيتون ،)111 -110 :2010 ،و(الهويدي،

 ،)29 :2005و(درويش:)63 :2011 ،

 .1االتجاهات متعلمة ،أي أنها ليست غريزية أو فطرية موروثة ،بل أنها متعلمة حصيلة مكتسبة من الخبرات
واآلراء والمعتقدات ،يكتسبها الطالب من خالل تفاعله مع بيئته المادية واالجتماعية.

 .2االتجاهات تنبئ بالسلوك ،حيث تعمل كموجهات للسلوك ،ويستدل عليها من السلوك الظاهري للطالب،
فالطالب ذو االتجاهات العلمية ،يمكن أن تكون اتجاهاته لحد كبير منبئات للسلوك العلمي.

 .3االتجاهات اجتماعية ،فهي ذات أهمية شخصية اجتماعية ،تؤثر في عالقة الطالب مع اآلخرين ،وهي أن
للجماعة دو ار بار از على سلوك الطالب ،وأن الطالب ربما يؤثر في استجابة الطلبة اآلخرين.

 .4االتجاهات استعدادات لالستجابة عاطفيا ،ألن المكون االنفعالي أهم مكونات االتجاهات.
 .5االتجاهات ثابتة نسبيا ،ألنها تتكون بعد تعليم و تفكير ،لكنها قابلة للتعديل والتغيير ،فثبوتها نسبي وليس

مطلقا ،لذلك يمكن تعديلها بالتعليم.

 .6االتجاهات قابلة للقياس ،حيث يمكن قياس االتجاهات على صعوبتها ،وتقديرها من خالل مقاييس

االتجاهات ما دام أنها تتضمن الموقف التفصيلي(التقويمي) في فقرات المقياس.
أهمية االتجاهات:
لخص عطية وسرور ( )2011أهمية االتجاهات كما يلي( :عطية وسرور.)228 :2011 ،
 .1االتجاهات تحدد طريق السلوك وتفسيره.

 .2االتجاهات تنظم العمليات الدافعية ،واالنفعالية ،واالدراكية ،والمعرفية حول بعض النواحي الموجودة في
المجال الذي يعيش فية الطالب.

 .3االتجاهات تنعكس في سلوك الطالب واقواله  ،وأفعاله ،وتفاعله مع اآلخرين.

 .4االتجاهات تيسر للطالب القدرة على السلوك ،واتخاذ الق اررات في المواقف النفسية المتعددة في شيء من
االتساق والتوحيد ،دون تردد أو تفكير في كل موقف في كل مرة تفكي ار مستقال.

 .5االتجاهات تبلور وتوضح صورة العالقة بين الفرد وبين عالمة االجتماعي.

 .6االتجاهات تحمل الفرد على ان يحس ويدك بطريقة محددة إزاء موضوعات البيئة الخارجية.
 .7االتجاهات المعلنة تعبر عن مسايرة الفرد لما يسود مجتمعة من معايير وقيم ومعتقدات.
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ويرى الباحث في ضوء ما سبق ،يمكن القول أن أهمية قياس االتجاهات تنبع من أهمية االتجاهات
نفسها ،حيث أن قياس االتجاهات يساعد في تفسير السلوك والتنبؤ به ،إضافة إلى إمكانية التحكم به ،ومن

ثم العمل على تعديله ،ألن تعلم وتعديل السلوك أو تغييرة وبناء برامج هذا التعديل ال يمكن أن تكون فعالة
وذات جدوى بدون القياس العلمي والدقيق لالتجاهات الفعلية والواقعية.

وفي هذا الصدد يتساءل الباحث عن كيفية تنمية االتجاهات اإليجابية نحو الرياضيات ودور معلم الرياضيات

في ذلك؟ وتتضح اإلجابة فيما يلي:

تعديل و تنمية االتجاهات اإليجابية نحو الرياضيات:
إ ن عملية تعديل أو تغيير االتجاهات عملية شاقة وبالغة الصعوبة ،والسبب في ذلك هو أن

االتجاهات بعد فتر طويلة أو قصيرة تصبح جزءا من شخصية الفرد في كثير من األحيان ،ويحدث هذا
بصفة خاصة إذا كانت هذه االتجاهات قوية وثابتة ،أو عندما تكون واضحة للفرد أو يكون االتجاه عميقا

جدا ،واألفكار واألساليب التي تساعد على تغيير االتجاهات كثيرة منها( :بخش)97 :2012 ،
 .1تحديد االتجاه ،أو االتجاهات المرغوب تنميتها لدى الطالب.

 .2تحديد الخبرات التعليمية المختلفة التي تساعد على تنمية االتجاه نحو الرياضيات.

 .3تحديد استراتيجيات وأساليب تنمية هذه االتجاهات ،وفي هذا المجال يمكن للمعلم توظيف استراتيجيات
تدريسية حديثة التي تركز على استخدام التفكير العلمي ،وحل المشكالت.

 .4تحديد المواقف التعليمية التي توفر فرص التعليم الجمعي ،ومشاركة الطلبة في القيام بأنشطة أو تجارب أو
تدريبات معينة .فمثل هذه المواقف لها إمكانيات تعليمية تسمح بتبادل الخبرات العاطفية التي تزيد من تعلم

االتجاهات ،حيث يصاحب هذا التعلم الشعور بالسرور ،والنجاح لدي الطلبة.

 .5عرض بعض النماذج إنسانية التي تظهر في سلوكها اتجاهات إيجابية في مواقف معينة ،كأن يعرض
المعلم على طلبته نماذج لشخصيات علمية بارزة ،أو لبعض المدرسين.
ويضيف (جودة )68 :2013 ،بعض األساليب واألفكار:
 -1القيام بعملية تخطيط ،وتنظيم البرامج التدريبية الهادفة إلى تغيير اتجاهات األفراد العاملين حيال
مواضيع معينة.

 -2القيام بعمليات اتصال بشكل مخطط ومنظم سواء كانت هذه االتصاالت فردية أو جماعية ،شفوية أو
مكتوبة وغيرها من طرق االتصال.

 -3القيام بصياغة استراتيجية ترويحية مناسبة ،بحيث تقوم على منهج واضح لالتجاهات الحالية وألهداف
التغيير.

 -4القيام بعملية تغيير في عناصر البيئة الثقافية المحيطة باألشخاص المعينين بشكل مخطط ،بحيث تؤدي
إلى إثارة قدرتهم الحسية.
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وفي ضوء ما سبق يرى الباحث أن تغيير وتعديل االتجاهات ليس باألمر السهل بل في غاية التعقيد ،إن
االتجاهات ال تنمو بمجرد دراسة الطلبة بالطرق المعتادة ،بل تتم من خالل توفير ظروف مناسبة ،وتعمل

على زيادة دافعيتهم نحو يعلم المادة وتنمي مهاراتهم ،وبهذا تعمل على زيادة إقبالهم على دراسة المادة،
وتغيير اتجاهاتهم السلبية نحوها.

طرق قياس االتجاهات:

تستخدم بعض المقاييس المدرجة لقياس االتجاهات والقيم واآلراء وغير ذلك من المتغيرات التي ال

يمكن قياسها باالختبارات أو غير ذلك من األساليب.

والمقياس المدرج هو مجموعة من الفئات أو القيم العددية التي تعطي للصفة أو السلوك وفقا الستجابات

الفرد بغرض قياس بعض المتغيرات ،وتختلف المقاييس المدرجة عن االختبارات في انها ال تحدد نجاحا أو
رسوبا ،أو تبين نواحي قوة أو نواحي ضعف ،ولكنها تقيس الدرجة التي يظهر بها الفرد خاصية من

الخصائص(أبو عالم.)399 :2010 ،

ومن أشهر مقاييس االتجاهات كما يذكرها األدب التربوي( :النبهان ،)364 :2004 ،و(عودة:2011 ،

 ،)520 -505و(فرج ،)798 -794 :2007 ،و(مصلح ،)53 :2013 ،و(أبو دقة،)245 :2008 ،
و(أبو صرصور ،)147 :2014 ،و(الشهراني )46 :2010 ،ما يلي:
 .1مقياس ليكرت (طريقة التقديرات الجمعية).
 .2مقياس ثرستون.

 .3مقياس جوتمان.
 .4مقياس تمايز معاني المفاهيم.

ويعتبر مقياس ليكرت من أكثر األساليب استخداما في قياس االتجاهات ،إذ أنه يتكون من مجموعة من
العبارات تقيس االتجاهات نحو موضوع معين ،ويطلب من المستجيب االستجابة لكل عبارة بأحد االستجابات

وفقا لتدرج من خمسة مستويات :موافق بشدة ،موافق ،محايد ،معارض ،معارض بشدة ،وتعطي كل استجابة
من هذه االستجابات قيمة عددية ،بحيث يتم تحويل التقديرات اللفظية إلى تقديرات عددية ،حتى يمكن جمع

استجابات الفرد لعبارات المقياس ،ويعبر المجموع عن اتجاه الفرد نحو الموضوع  .ويعطي هذه التقديرات في

مقياس ليكرت على النحو التالي(5 :موافق بشدة)(4 ،موافق)(3 ،محايد)(2 ،معارض)(1 ،معارض بشدة)،
هذا بالنسبة للعبارات اإليجابية ،أما العبارات السالبة فتعكس التقديرات بحيث تكون(1 :موافق بشدة)،

(2موافق)(3 ،محايد)(4 ،معارض)(5 ،معارض بشدة)(.أبو عالم.)400 :2010 ،
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الفصل الرابع

 منهج الدراســــــــــة
 متغيرات الدراســـة
 مجتمــع الدراســـة
 عينة الدراســـــــــة

 الوسائل المساعدة
 أدوات الدراســــــة

 خطوات الدراســة

 األساليب اإلحصائية

إجراءات الدراسة

الفصل الرابع

إجراءات الدراسة
يهدف هذا الفصل إلى توضيح اإلجراءات التي اتبعها الباحث في هذه الدراسة والتي تضمنت على:
عينة الدراسة ،مجتمع الدراسة ،أدوات الدراسة وصدقها وثباتها والتصميم
منهج الدراسة ،متغيرات الدراسةّ ،
التجريبي وضبط المتغيرات ،وخطوات تنفيذ الدراسة والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات.
اوالً :منهج الدراسة:
استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج شبه التجريبي وذلك لمالئمتهما لطبيعة الهدف من هذه

الدراسة فالمنهج الوصفي هو" المنهج الذي يدرس ظاهرة أو حدث أو قضية موجودة حاليا يمكن الحصول
منها على معلومات تجيب عن أسئلة البحث ،دون تدخل الباحث فيها" (األغا واألستاذ.)83 :2003 ،

حيث قام الباحث بتحليل محتوى الوحدة الرابعة(المعادالت والمتباينات) من كتاب الرياضيات الجزء

األول للصف العاشر األساسي ،والذي يتم تدريسه في فلسطين ،وذلك لتحديد المفاهيم الرياضية المتضمنة في
وحدة المعادالت والمتباينات ومهارات حل المسألة الرياضية واالتجاه نحو الرياضيات ،ولقد استخدم الباحث

في دراسته الحالية المنهج شبة التجريبي ،الذى يعرف بأنه المنهج الذى يكشف عن العالقات السببية بين
المتغيرات وذلك في ضوء ضبط كل العوامل المؤثرة في المتغير أو المتغيرات التابعة ،ما عدا متغير واحد

يتحكم فية الباحث ،لغرض قياس تأثيره على المتغيرات التابعة( .الحمداني وآخرون.)156 :2006 ،

وقد تم اختيار المنهج شبه التجريبي ألن العينة قصدية حيث تم اختيار المدرسة بشكل قصدي،

ولتسهيل إجراءات تطبيق الدراسة ،تم اختيار التصميم شبه التجريبي للمجموعتين التجريبية والضابطة مع

قياس قبلي _ بعدي (أبوعالم .)222 :2010 ،ويعبر عنة بالصورة التالية:
جدول()4-1

يوضح التصميم شبه التجريبي للمجموعتين التجريبية والضابطة مع قياس قبلي  -بعدى
مجموعة الدراسة

القياس القبلي

المجموعة التجريبية
اختبار مفاهيم ومهارات حل المسألة
المجموعة الضابطة

زمن التطبيق

الرياضية (المعادالت والمتباينات)

المعالجة

القياس البعدي

التدريس باستراتيجية

اختبار مفاهيم

السقاالت التعليمية

ومهارات حل

التدريس بالطريقة

المسألة الرياضية

االعتيادية
12/7 - 11/21

11/19 - 11/18

(المعادالت
والمتباينات)
12/9 - 12/8

وتم تطبيقه من خالل اتباع الباحث أسلوب تصميم المجموعتين الضابطة والتجريبية المتكافئتين بحيث

درست المجموعة التجريبية عن طريق استراتيجية السقاالت التعليمية ،ودرست المجموعة الضابطة بالطريقة
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االعتيادية  ،وتم التأكد من تكافؤ المجموعتين في التحصيل من خالل نتائج االختبار القبلي لكل من اختبار
المفاهيم الرياضية واختبار مهارات حل المسألة الرياضية.
ثانياَ :متغيرات الدراسة:
أ -المتغير المستقلُ :يعرف بأنه العامل أو المتغير الذي يسبب الظاهرة أو يؤثر فيها( .أبو ناهيه:2009 ،
 )35ويتمثل في الدراسة الحالية في التدريس باستراتيجية السقاالت التعليمية.

ب -المتغير التابعُ :يعرف بأنه العامل أو المتغير الذي يتبع المتغير المستقل ،ويتأثر بوجوده أو يحدث نتيجة
له( .أبو ناهيه )35 :2009 ،ويتمثل في الدراسة الحالية في إكساب مفاهيم ومهارات حل المسألة الرياضية
وتم قياسها باالختبار الذي تم إعداده ،واالتجاه نحو الرياضيات حيث تم قياسها بالمقياس الذي تم إعداده.

ت -المتغيرات الدخيلة التي تم ضبطها :وتُعرف بأنها المتغيرات التي تؤثر في المتغير التابع بخالف المتغير
المستقل ،والهدف من أي دراسة معرفة أثر المتغير المستقل في المتغير التابع (Deaumont , 2009: 39
) ،وتتمثل في الدراسة الحالية في المتغيرات التالية :البيئة االجتماعية ،االقتصادية ،الثقافية ،العمر الزمني،

التحصيل السابق في مادة الرياضيات.
ثالثاً :مجتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف العاشر األساسي في محافظات غزة التابعة لو ازرة
التربية والتعليم في العام الدراسي  2016-2015والبالغ عددهم ( )15705طالبا.
رابعاً :عينة الدراسة:

تتألف عينة الدراسة من عينتين هما:

أ -العينة االستطالعية:

تم اختيار ( )40طالبا من طالب الصف الحادي عشر علمي من مدرسة أسامة بن زيد الثانوية
للبنين ،وذلك لتأكد من صالحية االختبار والمقياس المراد تطبيقهما.
ب -العينة األساسية:

تم اختيار العينة األساسية من مدرسة أسامة بن زيد الثانوية للبنين التابعة لو ازرة التربية والتعليم
بمديرية شمال غزة ،حيث تم اختيار المدرسة بطريقة قصدية ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )80طالبا

من طالب الصف العاشر األساسي ،وقد تم اختيار شعبتين بالطريقة العشوائية لتمثل إحداهما العينة

التجريبية وبلغ عددها ( )40طالبا واألخرى الضابطة وبلغ عددها ( )40طالبا ،والجدول ( )4-2يوضح
عدد طالب عينة الدراسة.
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جدول ()4-2

عدد الطالب في المجموعتين التجريبية والضابطة والنسبة المئوية لها
مجموعات الدراسة

الصف /الشعبة

العدد

النسبة المئوية

طريقة التدريس

المجموعة الضابطة

4/10

40

%100

التدريس بالطريقة االعتيادية

المجموعة التجريبية

5/10

40

%100

التدريس بالطريقة السقاالت التعليمية

80

%100

-

المجموع
خامساً :الوسائل المساعدة:
دليل المعلم:

هو حلقة الوصل بين المخطط لفعاليات الدليل والمنفذ لها ،ويتم عرض تصورات الخطط لتحقيق

األهداف المرتبطة بالموقف التعليمي من خالل عرضه لمجموعة من النصائح واإلرشادات ،والتوجيهات
للمعلم بشأن تنفيذ األنشطة ،والفعاليات المعدة ( .اللقاني والجمل.)139 :1999 ،

وفي هذا السياق تم اختبار الوحدة الرابعة (المعادالت والمتباينات) ،واعادة صياغتها وفقا الستراتيجية
السقاالت التعليمية ،وحيث قام الباحث بإعداد دليل معلم الرياضيات في وحدة (المعادالت والمتباينات)

باالستناد إلى:

أ -كتاب الرياضيات المقرر على طالب الصف العاشر األساسي ،وبعض المراجع المتعلقة بمحتوى الكتاب.
ب -األدب ال تربوي المتعلق باستراتيجية السقاالت التعليمية ،وذلك للتعرف على األسس والمبادئ ،والشروط
الالزم توافرها في الدروس المعبرة وفقا الستراتيجية السقاالت التعليمية.

ت -بعض الدراسات السابقة المشابهة للدراسة الحالية حيث تم االطالع على طريقة تنظيم الدروس ،وعرضها
في ضوء استراتيجية السقاالت التعليمية كدراسة حمادة ( ،)2011ودراسة وارويك وميرسر Warwick and
 ،)2011(Mercerودراسة رايس وآخرون  ،)2011( Rae's and et. Alودراسة ونج وهيو Wong and

) ،Hew (2010دراسة أبو زيد(.)2009

ثم تم إعداد الدليل وعرضه على مجموعة من أساتذة الجامعات تخصص مناهج وطرق تدريس الرياضيات،
وعلى عدد من مشرفي ،ومعلمي الرياضيات ،إلبداء آرائهم حوله وحول إمكانية تعديله ،حيث قام الباحث

بتعديل الدليل بناء على آراء المحكمين .حيث تضمن الدليل :األهداف المراد تعلمها ،الخبرات السابقة،

التوزيع الزمني للحصص ،واألنشطة المتضمنة ،والوسائل التعليمية ،وخطوات التنفيذ ،وأسئلة التقويم ،إلى أن
خرج الدليل في صورته النهائية كما هو في الملحق (.)7
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سادساً :أدوات الدراسة:
قام الباحث بإعداد أدوات الدراسة بغرض جمع البيانات لإلجابة عن أسئلة الدراسة وفرضياتها وهي

كالتالي:

 قائمة المفاهيم الرياضية في وحدة المعادالت والمتباينات في الرياضيات (أداة تحليل المحتوى). اختبار المفاهيم الرياضية في وحدة المعادالت والمتباينات. -قائمة بمهارات حل المسألة الرياضية.

 اختبار مهارات حل المسألة الرياضية. مقياس االتجاه نحو الرياضياتأوالً :قائمة المفاهيم الرياضية:
قام الباحث بتحديد المفاهيم المتضمنة في وحدة المعادالت والمتباينات من كتاب الرياضيات للصف

العاشر األساسي – الجزء األول ولتحقيق ذلك قام الباحث بتحليل المحتوى لتحديد هذه المفاهيم.

ويقصد بتحليل المحتوى :هو األسلوب الذي يقوم على وصف منظم ودقيق لمحتوى نصوص مكتوبة أو
مسموعة من خالل تحديد موضوع الدراسة وهدفها و تعريف مجتمع الدراسة الذي سيتم اختيار الحاالت

الخاصة منه لدراسة مضمونها وتحليله.

وقد استخدم الباحث أداة تحليل المحتوى لتحديد قائمة المفاهيم وتكونت األداة من:

مكونات أداة تحليل المحتوى:

اشتملت أداة تحليل المحتوى على :التعريف اإلجرائي (الداللة اللفظية ) للمفاهيم ،الهدف من التحليل،

عينة التحليل ،وحدة التحليل ،فئات التحليل ،وحدة التسجيل ،ضوابط عملية التحليل ( .عطية؛ والهاشمي،
.)199 :2009

وقام الباحث بتحليل المحتوى وفقا للخطوات التالية:
 –1الهدف من التحليل:

تهدف عملية تحليل المحتوى الى تحديد المفاهيم الرياضية المتضمنة في كتاب الرياضيات الجزء
األول ،للصف العاشر األساسي( وحدة المعادالت والمتباينات).

 –2عينة التحليل:

شملت عينة التحليل الوحدة الرابعة( المعادالت والمتباينات) من كتاب الرياضيات الجزء األول،
للصف العاشر األساسي والجدول( )4-3التالي يبين الدروس وعدد الحصص والصفحات لكل درس وفق
خطة توزيع مقرر مبحث الرياضيات للصف العاشر األساسي الفصل األول للعام الدراسي 2016/2015

والذي تعده و ازرة التربية والتعليم بغزة.
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جدول ()4-3

التوزيع الزمني للموضوعات المراد تدريسها (توزيع الحصص).
الوحدة
الرابعة :المعادالت والمتباينات

عنوان الدرس

عدد الحصص

رقم الصفحة

حل معادالت تشمل القيمة المطلقة القتران خطّي

3

8

حل معادالت تشمل القيمة المطلقة القتران تربيعي

3

12

حل نظام من المعادالت في متغيرين واحدى المعادلتين

3

15

حل نظام من معادلتين تربيعيتين

3

19

المتباينات وحلّها

3

22

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 15حصة

تربيعية

 –3وحدة التحليل:

وهى" وحدات المحتوى التي يمكن إخضاعها للعد والقياس بسهوله  ،ويعطى وجودها أو غيابها أو

تكرارها أو ابرازها دالالت تفيد الباحث في رسم نتائج التحليل وقد تكون وحدة التحليل ،مثل :الكلمة أو الجملة

أو الفقرة أو الموضوع أو الشخصية أو المفردة أو مقياس المسافة و الزمن" (محمد؛ وعبد العظيم:2012 ،

 )161واختار الباحث الفقرة كوحدة تحليل تعتمد عليها فئات التحليل.
 –4فئة التحليل:
وهى "العناصر الرئيسة أو الثانوية التي يتم وضع وحدات التحليل فيها سواء كانت كلمة أو موضوع أو

قيم أو غيرها والتي يمكن وضع كل صفة من صفات المحتوى فيها وتصنف على أساسها "(طعيمه 1987،

 .) 62:وحدد الباحث فئات التحليل في هذه الدراسة المفاهيم الرياضية وتعريفاتها اإلجرائية التي تم إعدادها
من خالل تحليل المحتوى ،وكذلك مهارات حل المسألة الرياضية التي تتضمنها الوحدة.

 –5وحدة التسجيل:

وهى أصغر وحدة يظهر من خاللها تكرار الظاهرة ( شحاتة والنجار )89 :2003 ،وقد اعتمد الباحث

في هذه الدراسة الفقرة التي تظهر فيها فئات التحليل كوحدة للتسجيل.

 –6ضوابط عملية التحليل:

للوصول إلى تحليل دقيق تم وضع ضوابط لعملية التحليل تتمثل في التالي:
التحليل في ضوء كتاب الرياضيات الجزء االول للصف العاشر األساسي وحدة المعادالت والمتباينات.

تم اختيار الفقرة لتشمل محتوى وحدة المعادالت والمتباينات من كتاب الرياضيات للصف العاشر األساسي.

تم استبعاد أسئلة الوحدة الواردة في نهاية الوحدة من عملية التحليل.
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التحليل في إطار المحتوى والتعريفات اإلجرائية للمفاهيم الرياضية ومهارات حل المسألة الرياضية.
 –7صدق أداة تحليل المحتوى:
يعتمد صدق التحليل على صدق أداة تحليل المحتوى وهو أن تقيس األداة ما وضعت لقياسه ،بمعنى

أن يكون التحليل صالحا لترجمة الظاهرة التي يحلها الباحث بأمانة ( عطية ،والهاشمي)199 :2009 ،

وقد تم تقدير صدق األداة باالعتماد على المحكمين ،وحيت عرضت األداة في صورتها األولية على مجموعة

من ذوي االختصاص في المناهج وطرق تدريس الرياضيات ،ومشرفي ومعلمي الرياضيات من ذوي الخبرة

ملحق رقم ( )5وذلك للتأكد من الصدق الظاهري لألداة ومراجعة فئات التحليل ،وفي ضوء أراء المحكمين قام
الباحث بإجراء التعديالت الالزمة على قائمة المفاهيم الرياضية.
 –8ثبات أداة تحليل المحتوى:

لتحديد ثبات أداة التحليل قام الباحث باستخدام الثبات باستخدام نوعين من الثبات ،هما :الثبات عبر

الزمن والثبات عبر األفراد وفيما يلي توضيح لهذين النوعيين:

أ– الثبات عبر الزمن لقائمة المفاهيم:

تم التأكد من ثبات التحليل من خالل حساب االتساق عبر الزمن ،حيث قام الباحث بتحليل محتوى
الوحدة (المعادالت والمتباينات) واعداد قائمة بالمفاهيم الرياضية التي تتضمنها في بداية شهر  2015/10ثم
أعيد التحليل مرة ثانية من قبل الباحث في بداية شهر  2015/12ومن ثم تم تحديد معامل الثبات بين

التحليلين باستخدام معادلة هولستي( )Holistiوالتي تأخذ الشكل التالي :
معامل الثبات =

نقاط االتفاق
نقاط االتفاق  +نقاط االختالف

%100 X
(عطية؛ والهاشمي.)204 :2009 ،

والجدول ( )4-4يوضح نتائج ثبات تحليل المحتوى عبر الزمن:
جدول ()4-4

نتائج ثبات تحليل المحتوى عبر الزمن
التحليل عبر الزمن

التحليل األول

التحليل الثاني

المفاهيم الناتجة

19

20

نقاط

نقاط

االتفاق

االختالف

19

1

(معامل الثبات)
%95

ويتضح من جدول ( )4-4أن معامل الثبات بلغ ( )0.93مما يدل على ثبات عال للتحليل ،وبناء
على ذلك تم تحديد قائمة المفاهيم لوحدة المعادالت والمتباينات.

ب– الثبات عبر األفراد لقائمة المفاهيم:

ويقصد به مدى االتفاق بين نتائج التحليل التي توصل إليه الباحث وبين نتائج التحليل التي توصل

إليها المختصون في مجال تدريس الرياضيات ،وقد قام معلم الرياضيات للصف العاشر بمدرسة أسامة بن
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زيد الثانوية للبنين(ناصر المحروق) ،بالتحليل واعداد قائمة بالمفاهيم الرياضية والتي تضمنتها وحدة
المعادالت والمتباينات ،وتم تحديد نقاط االتفاق واالختالف بين التحليلين وذلك لحساب معامل الثبات

باستخدام معادلة هولستي ( ،)Holistiوالجدول ( )4-5يوضح نتائج تحليل المحتوى عبر االفراد( .عطية؛
والهاشمي)205 :2009 ،

جدول ()4-5

نتائج ثبات تحليل المحتوى عبر األفراد
التحليل عبر األفراد

تحليل الباحث

تحليل المعلم

نقاط االتفاق

نقاط االختالف

(معامل الثبات)

المفاهيم الناتجة

20

22

20

2

%100

ويتضح من جدول ( )4-5أن معامل الثبات بلغ ( )%100كون وجود مفهومين تكر ار ،وبذلك فإن

متوسط معامل الثبات بلغ ( )0.925وهى نسبة عالية تطمئن اليها الباحث ،وبناء على ذلك تم تحديد قائمة
المفاهيم الرياضية لوحدة المعادالت والمتباينات ،التي تتكون من ( )22مفهوما كما هو موضح في جدول رقم

(.)4-6

جدول ()4-6

قائمة المفاهيم الرياضية لوحدة المعادالت والمتباينات
الرقم
1
2

عنوان الدرس

المعرفة المفاهيمية

حل معادالت تشمل القيمة

 القيمة المطلقة. -اقتران القيمة المطلقة.

المطلقة القتران خطي

ياضية.
المتباينة
ان الالترربيعي.
 -االقترالقيمة
القيمةمربع
 -المطلقة.ربيعي
لالقتران الت
المطلقة
 نظام -خطية .والتربيعية
معادلة الخطية
المعادالت

حل معادالت تشمل القيمة
المطلقة القتران تربيعي
حل نظام من المعادالت في

خطي.
-اقتران النظام
حل
انات.
االقتر
-نقاطالنظام
تقاطعحل
مجموعة

3

متغيرين واحدى المعادلتين

4

حل نظام من معادلتين تربيعيتين

5

المتباينات وحلها

تربيعية

للمتباينة.
التمثيل البياني
معادالت تربيعية.
 -نظامالنظام*.المتباينة.
على اشارة
العملياتحل
-

الخطية.
المتباينة
مجموعة
النظام* .
حل حل
مجموعة
 - طرق حل نظام معادالت(التعويض ،الحذف)

 -المتباينة التربيعية.

 العمليات على اشارة المتباينة. -مجموعة حل المتباينة.
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ثانياً :اختبار المفاهيم الرياضية:

هدف الباحث من بناء هذا االختبار قياس أثر استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية في إكساب مفاهيم

حل المسألة الرياضية لدى طالب الصف العاشر األساسي بمحافظة غزة ،وقد تم بناء االختبار على نمط
االختيار من متعدد والذي يعتبر أكثر مالئمة لعدة أسباب منها:

 خلوه من التأثر بذاتية المصحح و يقلل نسبة التخمين.

 تغطيته جزء كبير من المادة العلمية المراد اختبار الطالبات فيها.
 سهلة اإلجابة عليها بالنسبة للطلبة.

 مستوى الثبات عال ،ألن زيادة عدد البدائل يشبه في تأثيره زيادة طول االختبار.
 قليلة الغموض.

 ال تحتاج الى خطوات حل كثيرة.

 يمكن السيطرة على درجة صعوبة فقرات االختبار من خالل تغيير درجة اتساق البدائل.

وتكون االختبار في صورته األولية من ( )30فقرة من نمط ( االختيار من متعدد) ،ذي األربعة بدائل،

وخصصت لكل فقرة درجة واحدة ،لتصبح الدرجة النهائية ( )30درجة.
خطوات بناء اختبار المفاهيم الرياضية:
أ -تحديد المادة الدراسية :
تم اختيار وحدة ( المعادالت والمتباينات ) من كتاب الرياضيات الجزء االول للصف العاشر ،وهي
مقسمة إلى  5موضوعات ،وتم إعطاء ثقال نسبيا لكل درس بناء على عدد الحصص لكل درس.

ب -تحديد الهدف من االختبار:

يهدف اختبار المفاهيم الرياضية إلى قياس مستوى إكساب المفاهيم الرياضية لدى طالب الصف

العاشر في مادة الرياضيات في وحدة المعادالت والمتباينات ويشمل على مستويات بلوم المعرفية وهي
(التذكر والفهم و التطبيق ) وقد حددت هذه المستويات تبعا لمناسبتها للوحدة.

وهدف الباحث من تحليل المحتوى استخراج األوزان النسبية ألهداف الوحدة وذلك لمساعدتها في إعداد البنود

االختيارية لالختبار المراد إعداده في صورته األولية ،بحيث تم قياس المفاهيم على مستويات بلوم بناء على
جدول المواصفات بمعنى عدد الحصص واألهمية .والجدول ( )4-7التالي يوضح الوزن النسبي لكل مستوى.
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جدول ()4-7

جدول مواصفات اختبار المفاهيم في وحدة المعادالت والمتباينات للصف العاشر األساسي
تذكر

فهم

تطبيق

مجموع االسئلة

%25

%30

%45

%100

%40

3

4

5

12

%14

1

1

2

4

%11

1

1

2

4

حل نظام من معادلتين تربيعيتين

%16

1

1

2

4

المتباينات وحلها

%19

1

2

3

6

المجموع

%100

7

9

14

30

مستويات األهداف واالوزان النسبية

الموضوع ووزنه النسبي

حل معادالت تشمل القيمة المطلقة
القتران خطي
حل معادالت تشمل القيمة المطلقة
القتران تربيعي

حل نظام من المعادالت في متغيرين
واحدى المعادلتين تربيعية

لقد تم توزيع مفردات األسئلة على بلوم المعرفية وهي ( :تذكر ،فهم ،تطبيق) وقد تم اختيارها بناء على

توفرها في الوحدة الدراسية المقصودة وذلك بعد القيام بتحليل المحتوى والجدول رقم( )4-8موضح هذا
التوزيع.

جدول ()4-8

جدول يوضح توزيع مفردات األسئلة حسب مستويات األهداف الختبار المفاهيم الرياضية
مستوى الهدف

أرقام األسئلة

عدد الفقرات

النسبة المئوية

تذكر

29 ،28 ،24 ،15 ،13 ،10 ،9

7

%23

فهم

25 ،23 ،20 ،18 ،14 ،12 ،11 ،2 ،1

9

%30

14

%47

30

%100

تطبيق

،22 ،21 ،19 ،17 ،16 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3
30 ،27 ،26
المجموع

ت -صياغة فقرات االختبار:
باالستفادة من األدب التربوي والدراسات السابقة التي تضمنت اختبارات تتعلق بالمفاهيم الرياضية ،قام

الباحث ببناء وصياغة فقرات االختبار ،وقد تم صياغة فقرات االختبار من نوع األسئلة الموضوعية ،حيث

كانت األسئلة الموضوعية من نوع االختيار من متعدد ،وذلك لدقتها وقلة التخمين أو الصدفة فيها ،وسهولة
تصحيحها ،وعدم تأثرها بذاتية المصحح ،وارتفاع معاملي الصدق والثبات.
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وقد روعي عند صياغة فقرات االختبار أن تكون:
 -صياغتها بشكل واضح ومحدد.

 صياغة السؤال بحيث ال يتحمل أكثر من إجابة واحدة. تقيس مستويات مختلفة لألهداف السلوكية حسب تصنيف بلوم. منتمية لموضوعات الوحدة ( المعادالت والمتباينات) -مناسبة لمستويات الطالب العقلي والعمري.

ث -وضع تعليمات االختبار:

بعد تحديد فقرات االختبار وصياغتها قام الباحث بوصع تعليمات االختبار التي تهدف إلى شرح فكرة

اإلجابة على االختبار في ابسط صورة ممكنة وإلزالة الغموض ،وهي كالتالي:
 -بيانات خاصة بالطالب :االسم ،والشعبة.

 -تعليمات خاصة بوصف االختبار :عدد الفقرات ،وعدد البدائل ،وعدد الصفحات.

 -تعليمات خاصة باإلجابة عن جميع األسئلة ،ووضع البديل الصحيح في المكان المناسب.

ج -الصورة األولية لالختبار:

في ضوء ما سبق تم إعداد اختبار المفاهيم في صورته األولية ،حيث اشتمل على ( )30فقرة ،لكل فقرة

أربعة بدائل واحد منها فقط صحيح ،ثم عرض االختبار على مجموعة من المحكمين ملحق رقم ( )5ذوي
الخبرة واالختصاص من أساتذة الجامعات في مجال المناهج وطرق التدريس ومشرفي ومعلمي الرياضيات

من ذوي الخبرة ،وأهم النقاط التي تم أخذ آراء المحكمين فيها هي :

 تمثيل فقرات االختبار لألهداف المعرفية.
 صحة فقرات االختبار علميا ولغويا.
 دقة صياغة البدائل.

 مناسبة فقرات االختبار والبدائل لمستوى طالب الصف العاشر.
 مدى انتماء الفقرات إلى كل من األبعاد األربعة لالختبار.

البنود االختبارية تأخذ األرقام ( ،)..،3 ،2 ،1أما البدائل تأخذ الترقيم(أ ،ب ،ج ،د).
وقد تم مراعاة آراء المحكمين و تعديل بعض الفقرات و حذف واضافة بعضها و بقي االختبار مكون من

( )30فقرة ،ملحق رقم (.)9

 -6التجربة االستطالعية لالختبار:

ا .تجريب االختبار:

تم تجريب االختبار على عينة استطالعية عشوائية ممن سبق لهم دراسة الوحدة ،ولهم نفس خصائص

المجتمع األصلي ،وتكونت العينة من ( )40طالب من مجتمع الدراسة ،ومن نفس المدرسة ،وهدفت العينة

االستطالعية إلى:
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ب .تحديد زمن االختبار:
تم حساب زمن االختبار بناء على المتوسط الحسابي لزمن تقديم طالب العينة االستطالعية ،فكان
زمن متوسط المدة الزمنية التي استغرقها أفراد العينة االستطالعية يساوي ( )45دقيقة ،وذلك ألن متوسط

المدة الزمنية التي استغرقها أفراد العينة االستطالعية تساوي تقريبا (  )50–40دقيقة  ،وذلك بتطبيق
المعادلة التالية :

زمن إجابة االختبار= زمن إجابة أول ثالث طالب  +زمن إجابة اّخر ثالث طالب
6

ج .تصحيح االختبار:

تم تصحيح االختبار بعد إجابة طالب العينة االستطالعية على فقراته حيث حددت درجة واحدة لكل فقرة

من فقرات االختبار لتصبح الدرجة النهائية لالختبار ( )30درجة ،وبذلك تصبح الدرجة الصغرى( ،)0والدرجة
العظمى()30

 -أعد الباحث مفتاحا مثقبا لتصحيح استجابات أفراد العينة االستطالعية.

 قام الباحث بتصحيح األوراق بالمفتاح المثقب ،وأعيد عملية التصحيح مرة ثانية للتأكد من دقة الدرجاتقبل تحليلها.

 رتبت أوراق اإلجابة ترتيبا تنازليا ،وتم رصد الدرجات الخام للطالب. -صدق االختبار

 يمكن تعريف صدق االختبار على أنه " الدرجة التي يقيس بها االختبار السمة التي وضع لقياسها"(كوافحة.)97 :2003 ،

 -7صدق االختبار:

اقتصر الباحث على نوعين من الصدق حيث أنهما يفيان بالغرض هما:

( صدق المحكمين ،وصدق االتساق الداخلي ).

اوالً :صدق المحكمين:

وقد تم التأكد من صدق المحتوى عن طريق عرضه على مجموعة من أساتذة الجامعات المتخصصين

في المناهج وطرق التدريس والموجهين والمعلمين المتخصصين في مادة الرياضيات ،وذلك إلخراج االختبار
بأفضل صورة وقد تم األخذ بآرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقراته ،مدى انتماء الفقرات إلى كل بعد من

أبعاد االختبار .وقد ابدى المحكمون بعض المالحظات واآلراء في االختبار تركزت حول إعادة صياغة بعض

الفقرات بحيث يتم تبسيط بعض األعداد في الفقرات لتتناسب مع مستويات الطالب.
ثانياً :صدق االتساق الداخلي:

ويقصد به قوة االرتباط بين درجات كل من مستويات األهداف؛ ودرجة االختبار الكلية  ،وكذلك درجة

ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مستوى االهداف الكلى الذي تنتمي إليه (حسن ،)516 :2011 ،وتم
تحقق الباحث من صدق االتساق الداخلي لالختبار بتطبيقه على عينة استطالعية من خارج أفراد عينة
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الدراسة وبلغ عددها ( )40طالبا ،وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات االختبار
والدرجة الكلية لالختبار الذي تنتمي إليه وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي( )SPSSكالتالي:

معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لالختبار:

لقد تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية لالختبار الذي
تنتمي إليه وهي كما يوضحها الجداول رقم (.)4-9
جدول ()4-9
معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية الختبار المفاهيم الرياضية
المستويات

رقم

معامل

السؤال

االرتباط

9

0.78

دالة عند 10.0

10

0

غير دالة عند 0.05

28

13

0.77

دالة عند 0.01

29

15

0

غير دالة عند 0.05

التذكر

الفهم

التطبيق

مستوى الداللة

رقم

معامل

السؤال

االرتباط

24

0.68

دالة عند 0.01

0.51

دالة عند 0.01

0.63

دالة عند 0.01

مستوى الداللة

1

0.53

دالة عند 0.01

18

0.71

دالة عند 0.01

2

0.58

دالة عند 0.01

20

0.46

دالة عند 0.01

11

0.88

دالة عند 0.01

23

0.68

دالة عند 0.01

12

0.39

دالة عند 0.05

25

0.79

دالة عند 0.01

14

0.36

دالة عند 0.05

3

0.66

دالة عند 0.01

17

0.37

دالة عند 0.05

4

0.56

دالة عند 0.01

19

0.38

دالة عند 0.05

5

0.74

دالة عند 0.01

21

0.51

دالة عند 0.01

6

0.82

دالة عند 0.01

22

0.59

دالة عند 0.01

7

0.46

دالة عند 0.01

26

0.68

دالة عند 0.01

8

0.50

دالة عند 0.01

27

0.46

دالة عند 0.01

16

0.68

دالة عند 0.01

30

0.40

دالة عند 0.01

ر عند مستوى داللة  0.05و درجة حرية (0.312 = )39
ر عند مستوى داللة  0.01و درجة حرية (0.389 = )39

ويتضح من الجدول ( )4-9أن معظم الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكلية لمجالها ارتباطا داال داللة

إحصائية عند مستوي داللة ( )0.01عدا الفقرات ( ،)15 ،10وهذا يدل على أن االختبار يمتاز باالتساق
الداخلي لمجالها.

معامل اال رتباط بين درجة كل مجال مع الدرجة الكلية لالختبار:
لقد جرى حساب معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت االختبار مع الدرجة الكلية وهي كما

يوضحها الجدول رقم (.)4-10
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جدول ()4-10

معامالت االرتباط بين درجة كل مجال مع الدرجة الكلية الختبار المفاهيم الرياضية
المجال

معامل االرتباط مع الدرجة الكلية

مستوى الداللة

تذكر

0.92

دالة عند 0.01

فهم

0.91

دالة عند 0.01

تطبيق

0.96

دالة عند 0.01

ويتضح من الجدول رقم ( )4-10أن جميع معامالت االرتباط بين كل مجال والدرجة الكلية

لالختبار دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.01وهذا يدل على تناسق مجاالت االختبار مع الدرجة الكلية
لالختبار

 -8تحليل نتائج االختبار:
بعد اجتياز طالب العينة االستطالعية الختبار المفاهيم الرياضية قام الباحث بتحليل نتائج إجابات الطالب

على أسئلة االختبار  ،وذلك بهدف التعرف على :

 -معامل التمييز لكل فقرة من فقرة االختبار.

 معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرة االختبار.وقد تم ترتيب درجات الطالب تنازليا بحسب عالماتهم في اختبار المفاهيم  ،وأخذ أعلى إحدى عشر

طالب ذوي التحصيل المرتفع (كمجموعة عليا) ،وأقل إحدى عشر طالب ذوي التحصيل المنخفض

(كمجموعة دنيا).

أ -معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار:
معامل التمييز هو الفرق بين نسبة الطالب الذين أجابوا عن الفقرة بشكل صحيح من الفئة العليا و نسبة

الطالب الذين أجابوا عن الفقرة بشكل صحيح من الفئة الدنيا(أبو دقة. )172:2008 ،
حيث قام الباحث بحساب معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار بالمعادلة التالية:
معامل التمييز=

عدد المجيبين بشكل صحيح من الفئة العليا  −عدد المجيبين بشكل صحيح من الفئة الدنيا
عدد أفراد إحدى الفئتين

وكان الهدف من حساب معامل التمييز لفقرات االختبار هو حذف الفقرات التي يقل معامل تمييزها
عن ) (0.20ألنها تعتبر ضعيفة في تمييزها ألفراد العينة.

وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار ،والجدول التالي يوضح

معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار.

ب -معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار:
ويمكن تعريف معامل الصعوبة بأنه نسبة الطالب الذين أجابوا إجابة صحيحة عن الفقرة وقد استخدم

الباحث المعادلة التالية لحساب درجة الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار(أبو دقة.)170 :2008 ،
حيث قام الباحث بحساب درجة صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار باستخدام المعادلة التالية:
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معامل الصعوبة للفقرة =

عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة
عدد الطالب الذين حاولوا اإلجابة

وكان الهدف من حساب درجة الصعوبة لفقرات االختبار هو حذف الفقرات التي تقل درجة صعوبتها

عن ) )0.02أو تزيد عن ).)0.80

جدول ()4-11

حساب درجة صعوبة وتمييز كل فقرة من فقرات اختبار المفاهيم الرياضية
رقم السؤال

معامل الصعوبة

معامل التمييز

رقم السؤال

معامل الصعوبة

معامل التمييز

1

77.27

0.45

16

54.55

0.73

2

63.64

0.55

17

90.91

0.18

3

40.91

0.64

18

63.64

0.73

4

40.91

0.64

19

31.82

0.27

5

59.09

0.82

20

36.36

0.18

6

45.45

0.91

21

27.27

0.36

7

31.82

0.45

22

72.73

0.55

8

59.09

0.45

23

68.18

0.64

9

50.00

1.00

24

77.27

0.45

10

0.00

0.00

25

50.00

1.00

11

50.00

1.00

26

59.09

0.82

12

22.73

0.45

27

59.09

0.82

13

59.09

0.82

28

68.18

0.64

14

22.73

0.27

29

59.09

0.82

15

0.00

0.00

30

72.73

0.55

تذكر

44.81

0.53

فهم

50.51

0.59

تطبيق

53.25

0.58

درجة كلية

50.45

0.57

ويتضح من الجدول ( )4-11أن معامل الصعوبة والتمييز كانا مناسبين لمعظم الفقرات ما عدا

الفقرات التي تحمل األرقام التالية ( ،)15 ،10وهي نفس الفقرات التي تم حذفها في صدق االتساق الداخلي،
وعليه تم قبول معظم فقرات االختبار المتبقية ،حيث كانت في المستوى المعقول من الصعوبة والتمييز.

 -9ثبات االختبارReliability Test :

يشير إلى األداة التي تعطي نتائج متقاربة أو نفس النتائج إذا طبقت أكثر من مرة في ظروف مماثلة

(حسن ،)514 :2011 ،وقام الباحث بحساب معامل الثبات الختبار المفاهيم الرياضية بعد تطبيقه على
العينة االستطالعية بطريقتي التجزئة النصفية وكودر -ريتشارد سون  21بالطرق التالية:
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أوالً :طريقة التجزئة النصفية:

تم حساب ثبات االختبار باستخدام طريقة التجزئة النصفية بعد تجريبه على عينة استطالعية من

مجتمع الدراسة بلغ عددها ( )40طالبا ،وقد بلغت قيمة الثبات ( ،)0.78وهي نسبة جيدة تطمئن الباحث إلى

تطبيق األداة.

ثانياً :طريقة كودر -ريتشاردسون 21

تم استخدام معادلة كودر ريتشارد سون  ، 21وذلك إليجاد معامل ثبات االختبار ،وتم الحصول على قيمة

معامل كودر ريتشارد سون 21للدرجة الكلية لالختبار ككل طبقا للمعادلة التالية:
ر=21

ك
ك𝟏−

[ -1

م)ك−م(
ع𝟐 ك

حيث أن :م :المتوسط = 16.1

] ( ملحم)266 :2005 ،
ك :عدد الفقرات = 30

ع :2التباين = 50.04

يتضح مما سبق أن معامل كودر ريتشارد سون 21لالختبار ككل كانت ( )0.88وهي قيمة عالية

تطمئن الباحث إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة.
وبذلك تم التأكد من صدق وثبات اختبار المفاهيم.

الصورة النهائية الختبار المفاهيم الرياضية:

وبعد تأكد الباحث من صدق وثبات اختبار المفاهيم الرياضية ،وفي ضوء آراء المحكمين أصبح
االختبار في صورته النهائية يتكون من ( )30فقرة ،موزعة على مستويات األهداف ( تذكر ،فهم ،تطبيق)

والمحتوى الدراسي كما يوضحه جدول رقم ( ،)4-12والموضح في الملحق رقم(.)9
جدول ()4-12

جدول مواصفات اختبار المفاهيم الرياضية في صورته النهائية
أسئلة

أسئلة

أسئلة

تطبيق

االسئلة

2

4

5

11

حل نظام من المعادالت في متغيرين واحدى المعادلتين تربيعية

0

1

2

3

المتباينات وحلها

1

الموضوعات

مستويات األهداف

تذكر

حل معادالت تشمل القيمة المطلقة القتران خطي

حل معادالت تشمل القيمة المطلقة القتران تربيعي
حل نظام من معادلتين تربيعيتين

المجموع

1
1
5

ثالثا :اختبار مهارات حل المسألة الرياضية:

فهم
1
1
2

9

2
2
3

14

مجموع

4
4
6

28

قام الباحث بإعداد اختبار مهارات حل المسألة الرياضية في وحدة المعادالت والمتباينات في محتوى

الرياضيات الصف العاشر األساسي (الجزء األول) بغرض معرفة أثر استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية
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على اكتساب مهارات حل المسألة الرياضية ،ولقد تكون االختبار من ( )4مهارات ،والجدول التالي ()4-13
يوضح مهارات حل المسألة الرياضية التي تم اختيارها لتدريس وحدة المعادالت والمتباينات.
جدول ()4-13

مهارات حل المسألة الرياضية التي تم اختيارها و المناسبة لوحدة المعادالت والمتباينات
مهارة حل المسألة الرياضية

م
1

تحديد معطيات المسألة.

2

تحديد المطلوب في المسألة.

3

اختيار القانون.

4

إجراء المسألة وتنظيم الحل

خطوات بناء االختبار:

 .1تحديد الهدف من االختبار:
يهدف االختبار الى مدى اكساب طالب الصف العاشر لمهارات حل المسألة الرياضية التي تتضمنها الوحدة
الرابعة (المعادالت والمتباينات).
 .2تحديد قائمة مهارات حل المسألة الرياضية:
تم الرجوع لعديد من الدراسات السابقة مثل دراسة البنا ( ،)2007ودراسة غرايب ( ، )2004ودراسة
العمري ( ،)2003ودراسة النواهضة ( ،)2003ودراسة قاسم ( ،)2001وكذلك اطلع الباحث الى قائمة

مهارات حل المسألة الرياضية لجورج بوليا وكمال زيتون ،ومن ثم حصر مهارات حل المسألة الرياضية
وعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص في المناهج وطرق تدريس الرياضيات ،ومشرفي

ومعلمي الرياضيات ذوي الخبرة ،وبعد التعديل والحذف واإلضافة توصل الباحث إلى قائمة تحتوي على 4

مهارات أساسية لحل المسألة الرياضية ،وتم اختيار أنسب هذه المهارات تبعا لمناسبتها لوحدة المعادالت

والمتباينات وهي كالتالي:

 تحديد معطيات المسألة.

 تحديد المطلوب في المسألة.
 اختيار القانون.

 إجراء المسألة وتنظيم الحل.

بناء على المهارات السابق ذكرها قام الباحث بإعداد اختبار مهارات حل المسألة الرياضية بصورته

األولية المكون من أربع مهارات السابق ذكرها ،بحيث تم صياغة ( )6أسئلة لكل سؤال فرعين.
 .3صياغة فقرات االختبار:

تمت صياغة الفقرات على صورة مسائل لفظيه بحيث تستوفي الشروط التالية:
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أ -تراعي الدقة العلمية واللغوية.

ب-سهلة ومناسبة لمستوى الطالب.

ت-محددة وواضحة وخالية من الغموض واللبس.
ث-شاملة للمحتوي واألهداف المرجو قياسها
 .4وضع تعليمات االختبار:

بعد تحديد فقرات االختبار وصياغتها قام الباحث بوصع تعليمات االختبار التي تهدف إلى شرح فكرة

اإلجابة على االختبار في ابسط صورة ممكنة وإلزالة الغموض ،وهي كالتالي:
أ– بيانات خاصة بالطالب :االسم ،والشعبة.

ب– تحديد هدف االختبار.

ت– تعليمات خاصة بوصف االختبار :عدد الفقرات ،وكيفية اإلجابة عن األسئلة.
تعليمات خاصة باإلجابة عن جميع األسئلة ،ووضع اإلجابة الصحيح في المكان المناسب.

 .5الصورة األولية الختبار مهارات حل المسألة الرياضية:

قام الباحث بإعداد اختبار مهارات حل المسألة الرياضية بصورته األولية المكون من أربع مهارات

السابق ذكرها ،بحيث تم صياغة ( )6أسئلة لكل سؤال فرعين ثم عرض االختبار ملحق رقم ( )11على لجنة
التحكيم وذلك الستطالع آرائهم حول مدى تغطية فقرات االختبار للمحتوى وتمثيلها لمهارات حل المسألة

الرياضية المراد قياسها ،وكذلك الدقة اللغوية والعلمية ،وث هم االستفادة من آراء المحكمين واجراء التعديالت

الالزمة لتصبح األسئلة طبقا لمهارات حل المسألة.
 .6التجربة االستطالعية لالختبار:

ا -تجريب االختبار:

تم تجريب االختبار على عينة استطالعية عشوائية ممن سبق لهم دراسة الوحدة من طالب الصف

الحادي عشر علمي ،ولهم نفس خصائص المجتمع األصلي ،وتكونت العينة من ( )40طالبا من مجتمع
الدراسة ،ومن نفس المدرسة ،وهدفت العينة االستطالعية إلى:

.1

تحديد زمن االختبار.

.2

تحليل فقرات االختبار لحساب معامالت الصعوبة والتمييز.

.4

حساب معامالت الثبات.

.3

حساب معامل االتساق الداخلي.

ب– تحديد زمن االختبار:

في ضوء التجربة االستطالعية وجد الباحث أن الزمن المناسب لتطبيقه هو ( )60دقيقة ،وذلك ألن

متوسط المدة الزمنية التي استغرقها أفراد العينة االستطالعية تساوي تقريبا ( )70-50دقيقة.
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ت– تصحيح االختبار:
تم تصحيح االختبار بعد إجابة طالب العينة االستطالعية والمكونة من طالب الحادي عشر علمي
والبالغ عددهم ( )40طالبا على فقرات االختبار حيث حددت درجة واحدة ل ـ ــكل من معطيات السؤال ،وتحديد

المطلوب ،وتحديد القانون ،ودرجتان لـ ـ إجراء المسألة وتنظيم الحل وبهذا يكون ( )5درجات لكل فرع و()10

درجات لكل سؤال و( )60درجة لالختبار ككل ،وبذلك تكون درجة الطالب محصورة بين ( )60 –0درجة.
ث– تحليل إجابات االختبار:

بعد أن تم تطبيق اختبار مهارات حل المسألة على طالب العينة االستطالعية تم تحليل نتائج إجابات

الطالب على االختبار.
 .7صدق االختبار:

ويقصد بصدق االختبار أن يقيس االختبار ما وضع وصمم لقياسه ،وقد لجأ الباحث إلى طريقتين

لحساب صدق االختبار وهما :صدق المحكمين ،وصدق االتساق الداخلي

أوالً :صدق المحكمين:

وقد تحقق الباحث من صدق االختبار عن طريق عرض االختبار في صورته األولية على مجموعة

من أساتذة الجامعات من المتخصصين في المناهج وطرق التدريس والموجهين وأساتذة متخصصين في
الرياضيات ملحق رقم ( ،)5حيث قاموا بإبداء آرائهم و مالحظاتهم حول مناسبة فقرات االختبار ،ومدى دقة

االسئلة ،وكذلك الدقة اللغوية والعلمية وذلك للوصول إلى أصح الصياغات لالختبار ،و قد تم األخذ

بمالحظاتهم و إجراء التعديالت من حذف و إضافة و بقي االختبار مكونا من ( )6أسئلة يشتمل كل سؤال
على فرعين.

ثانياً  :صدق االتساق الداخلي:

يقصد بصدق االتساق الداخلي قوة االرتباط بين درجات كل مجال والدرجة الكلية لالختبار ،وكذلك

درجة ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار بالدرجة الكلية للمهارة التي ينتمي إليه(حسن،)516 :2011 ،
وجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار على عينة مكونه من ( )40طالبا من خارج أفراد عينة
الدراسة وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية لالختبار

التي تنتمي إليه وذلك باستخدام البرنامج  SPSSكالتالي:
معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية الختبار مهارات حل المسألة الرياضية:
لقد تم حساب معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية لمجاالت االختبار وهي كما
يوضحها الجدول رقم (.)4-14
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جدول ()4-14
معامل االرتباط بين درجة كل مهارة من مهارات حل المسألة الرياضية والدرجة الكلية من اختبار مهارات حل المسألة الرياضية

مهارة حل المسألة الرياضية

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

تحديد معطيات المسألة.

0.97

0.01

تحديد المطلوب في المسألة.

0.96

0.01

اختيار القانون.

0.95

0.01

إجراء المسألة وتنظيم الحل

0.96

0.01

ر عند مستوى داللة  0.05و درجة حرية (0.312 = )39
ر عند مستوى داللة  0.01و درجة حرية (0.389 = )39

يتضح من الجدول ( )4-14أن جميع المهارات مرتبطة مع الدرجة الكلية الختبار مهارات حل المسألة

ارتباطا داال داللة إحصائية عند مستوي داللة ( ،)0.01وهذا يدل على أن االختبار يمتاز باالتساق الداخلي.
معامل االرتباط بين درجة كل مهارة من مهارات حل المسألة الرياضية مع الدرجة الكلية للمهارة التي تنتمي لها:

لقد تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل مهارة والدرجة الكلية لمجاالت اختبار مهارات حل المسألة

وهي كما يوضحها الجدول رقم (.)4-15

جدول ()4-15

معامالت االرتباط بين كل مهارة مع الدرجة الكلية الختبار مهارات حل المسألة الرياضية
رقم السؤال

1
2
3
4
5
6

إجراء

مهارة فرع السؤال

تحديد معطيات

تحديد المطلوب في

اختيار

المسألة

المسألة

القانون

1

0.43

0.41

0.33

0.47

2

0.53

0.45

0.58

0.71

0.67

1

0.61

0.87

0.67

0.63

0.78

2

0.77

0.75

0.75

0.69

0.79

1

0.85

0.70

0.72

0.60

0.81

2

0.71

0.74

0.68

0.62

0.74

1

0.81

0.81

0.71

0.79

0.83

2

0.72

0.77

0.63

0.70

0.72

1

0.91

0.80

0.70

0.68

0.85

2

0.83

0.81

0.56

0.57

0.72

1

0.81

0.70

0.77

0.77

0.86

2

0.81

0.78

0.77

0.73

0.85

رقم الفرع

ر عند مستوى داللة  0.05و درجة حرية (0.312 = )39
ر عند مستوى داللة  0.01و درجة حرية (0.389 = )39
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المسألة

مع درجة االختبار

وتنظيم الحل

ككل
0.37

يتضح من الجدول ( )4-15أن جميع المهارات مرتبطة مع الدرجة الكلية لالختبار ارتباطا داال داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( ،)0.01وهذا يدل على أن االختبار يمتاز باالتساق الداخلي.
 .8ثبات االختبار:
ويقصد بثبات االختبار أن يعطي االختبار النتائج نفسها تقريبا إذا أعيد تطبيقه على الطلبة في نفس
الظروف (حسن ،)514 :2011 ،ولقد تم التأكد بطريقتين لثبات االختبار بعد إعداد االختبار قام الباحث
بتطبيق االختبار على عينة استطالعية قوامها ( )40طالب من طالب الصف العاشر من خارج عينة

الدراسة.

أ – طريقة التجزئة النصفية لالختبار:
لقد استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية وبلغت قيمتها ( ، )0.84وهي قيمة تطمئن الباحث إلى

تطبيق االختبار على عينة الدراسة.

ب – معامل الفا كرونباخ لالختبار:
لقد استخدم الباحث حساب معامل الفا كرونباخ وبلغت قيمتها ( ، )0.97وهي قيمة تطمئن الباحث

إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة.

وبذلك تأكد الباحث من صدق وثبات اختبار مهارات حل المسألة الرياضية.
 .9الصورة النهائية الختبار مهارات حل المسألة الرياضية:

وبعد تأكد الباحث من صدق وثبات اختبار مهارات حل المسألة الرياضية ،وفي ضوء أراء المحكمين

أصبح االختبار في صورته النهائية يتكون من ( )12فرعا موزعين على ( )6أسئلة ،ملحق رقم (.)11

رابعاً :مقياس االتجاه نحو الرياضيات:

قام الباحث بإعداد مقياس االتجاه نحو الرياضيات لقياس أثر استراتيجية السقاالت التعليمية على اتجاه

الطالب نحو الرياضيات ،ولقد تم بناء المقياس ضمن الخطوات:
 -1تحديد الهدف من المقياس:

كان الهدف من المقياس متمثال في قياس اتجاه طالب الصف العاشر نحو الرياضيات.
 -2تحديد أبعاد المقياس:
بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة باالتجاه نحو الرياضيات واالستفادة من
بعض الدراسات كدراسة دياب ( ،)2009ودراسة أبو الهطل ( ،)2011ودراسة مصلح ( ،)2013ودراسة

جودة ( ،)2013ودراسة أبو صرصور( ،)2014قام الباحث ببناء المقياس وفق أربعة أبعاد وهي:
أ-

االتجاه نحو طبيعة مادة الرياضيات.

ب-

االتجاه نحو قيمة الرياضيات.

ث-

االتجاه نحو االستمتاع بالرياضيات.

ت-

االتجاه نحو تعلم الرياضيات.
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 -3بناء فقرات المقياس:
تم بناء المقياس على التعريف اإلجرائي لالتجاه ،واألدب التربوي والدراسات السابقة ،حيث أصبح المقياس
في صورته األولية يتكون من ( )29فقرة ملحق رقم (.)12
 -4تحكيم المقياس:

تم عرض المقياس على مجموعة من المحكمين ،من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات الفلسطينية،
ومتخصصين في مناهج وطرق تدريس الرياضيات ،إلبداء أراءهم ومالحظاتهم حول كل فقرة من الفقرات،

وملحق رقم ( )5يبين أعضاء لجنة التحكيم .ومن هذه المالحظات ما يلي:
 .1الدقة العلمية واللغوية لفقرات المقياس.

 .2مالءمة الفقرات للتعريف اإلجرائي لالتجاه نحو الرياضيات.
 .3مناسبتها لمستوى الطالب.
 .4ما ترونه مناسبا.

بعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون تم إضافة وحذف وتعديل وصياغة بعض الفقرات وقد

بلغ عدد فقرات المقياس بعد صياغتها النهائية ( )29فقرة موزعة على أربع مجاالت هي " :االتجاه نحو
طبيعة مادة الرياضيات  ،االتجاه نحو قيمة الرياضيات  ،االتجاه نحو تعلم الرياضيات ،االتجاه نحو

االستمتاع بالرياضيات " .كما يوضحها الجدول( )4-16التالي:
جدول ()4-16

عدد الفقرات في كل مجال من مجاالت المقياس
الرقم

المجال

عدد الفقرات

1

االتجاه نحو طبيعة مادة الرياضيات

6

2

االتجاه نحو قيمة الرياضيات

6

3

االتجاه نحو تعلم الرياضيات

9

4

االتجاه نحو االستمتاع بالرياضيات

8

الدرجة الكلية
-5

29

االستجابة على فقرات المقياس:

تتم االستجابة على فقرات المقياس حيث أعطي لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم متدرج خماسي طريقة ليكرت:

(أوافق بشدة ،أوافق ،محايد ،أعارض ،أعارض بشدة) ،أعطيت األوزان التالية ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على

التوالي ،وجميع الفقرات تصحح بهذا االتجاه .

 -6إجراءات صدق وثبات مقياس االتجاه نحو الرياضيات:
قام الباحث بتطبيق المقياس على أفراد العينة االستطالعية قوامها ( )40طالب من طالب الصف

الحادي عشر العلمي ،وذلك لتأكد من صدقه وثباته كالتالي:
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ا -صدق المقياس:
قام الباحث بالتأكد من صدق المقياس بطريقتين هما :صدق المحكمين ،وصدق االتساق الداخلي.

أوالً :صدق المحكمين:

تم اللجوء إلى صدق المحكمين للتأكد من مدى مالئمة مفردات المقياس للغرض الذي وضعت من

أجله وهو معرفة درجة اتجاه طالب الصف العاشر األساسي نحو الرياضيات ،لألخذ برأيهم في مدى مناسبة
فقرات المقياس ،ومدى انتماء الفقرات إلى كل مجال من مجاالته ،وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية ،وفي
ضوء تلك اآلراء تم تعديل بعض الفقرات.

ثانياً :صدق االتساق الداخلي:

جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة بتطبيق المقياس على عينة استطالعية مكونة من

( )40طالبا من طالب الصف العاشر األساسي خارج عينة الدراسة ،وتم حساب معامل االرتباط بين كل فقرة

من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس ،وكذلك بين كل فقرة ودرجة مجالها ،وكل مجال من مجاالت

المقياس والدرجة الكلية للمقياس  ،ويتضح ذلك في الجدول ( )4-17التالي:
جدول ()4-17
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس
الرقم

معامل االرتباط

الرقم

مستوى الداللة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

االتجاه نحو طبيعة مادة الرياضيات
1
2
3

0.68
0.73
0.53

7
8
9

0.73
0.68
0.79

13
14
15
16
17

0.58
0.24
0.54
0.38
0.53

4
0.01
5
0.01
6
0.01
االتجاه نحو قيمة الرياضيات
10
0.01
11
0.01
12
0.01
االتجاه نحو تعلم الرياضيات
18
19
20
21

0.53
0.64
0.43

0.01
0.01
0.01

0.64
0.73
0.59

0.01
0.01
0.01

0.78
0.48
0.45
0.19

0.01
0.01
0.01
غير دالة

0.01
غير دالة
0.01
0.05
0.01
االتجاه نحو االستمتاع بالرياضيات

0.79
26
0.01
0.58
22
0.79
27
0.01
0.77
23
0.68
28
0.01
0.83
24
0.53
29
0.01
0.78
25
ر عند مستوى داللة  0.05و درجة حرية ( || 0.312 = )39ر عند مستوى داللة
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0.01
0.01
0.01
0.01
 0.01و درجة حرية (0.389 = )39

يتضح من الجدول رقم ( )4-17أن جميع فقرات المقياس مرتبطة ارتباطا ذو داللة إحصائية مع
الدرجة الكلية للمقياس عدا الفقرتين ( ،)21 ،14وهذا يدلل على صدق األداة.

ولقد قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية

للمجال الذي تنتمي اليه ،ويتضح ذلك في الجدول ( )4-18التالي:
جدول ()4-18

معامل االرتباط والداللة اإلحصائية بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية لمجاالت المقياس
الرقم

معامل االرتباط

الرقم

مستوى الداللة

معامل االرتباط مستوى الداللة

االتجاه نحو طبيعة مادة الرياضيات
1
2
3

0.69
0.83
0.64

7
8
9

0.85
0.64
0.77

13
14

0.44
0.15

17

0.40

15
16

22
23
24
25

0.67
0.66

0.66
0.85
0.87
0.82
ر عند

0.54
0.81
0.60

0.01
0.01
0.01

4
0.01
5
0.01
6
0.01
االتجاه نحو قيمة الرياضيات

0.79
0.83
0.71

0.01
0.01
0.01

االتجاه نحو تعلم الرياضيات
0.66
18
0.01
0.46
19
غير دالة

0.01
0.01

10
11
12

0.01
0.01
0.01

20
21

0.01
0.01

0.56
0.15

0.01
االتجاه نحو االستمتاع بالرياضيات
0.80
26
0.01
0.85
27
0.01
0.73
28
0.01
0.51
29
0.01
مستوى داللة  0.05و درجة حرية (0.312 = )39

0.01
غير دالة

0.01
0.01
0.01
0.01

ر عند مستوى داللة  0.01و درجة حرية (0.389 = )39

يتضح من الجدول رقم ( )4-18أن جميع فقرات المقياس مرتبطة ارتباطا ذو داللة إحصائية مع الدرجة
الكلية لمجاالت المقياس عدا الفقرتين ( ، )21 ،14وهذا يدلل على صدق األداة.

ولقد قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت المقياس مع الدرجة الكلية

لمجاالت المقياس ،ويتضح ذلك في الجدول التالي:
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جدول ()4-19
معامل االرتباط والداللة اإلحصائية بين درجة كل مجال من مجاالت المقياس والدرجة الكلية لمجاالت المقياس
الرقم

المجاالت

عدد الفقرات

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

االتجاه نحو طبيعة مادة الرياضيات

6

0.86

0.01

2

االتجاه نحو قيمة الرياضيات

6

0.91

0.01

3

االتجاه نحو تعلم الرياضيات

7

0.79

0.01

4

االتجاه نحو االستمتاع بالرياضيات

8

0.94

0.01

ر عند مستوى داللة  0.05و درجة حرية (0.312 = )39
ر عند مستوى داللة  0.01و درجة حرية (0.389 = )39

يتضح من الجدول رقم ( )4-19أن جميع مجاالت المقياس مرتبطة ارتباطا ذو داللة إحصائية مع الدرجة

الكلية للمقياس.

ب– ثبات المقياس:

 -1طريقة جتمان لالستبانة:
تم استخدام طريقة جتمان لحساب ثبات المقياس بعد تجريبها على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة بلغ

عددها ( )40من طالب الصف العاشر األساسي ،وقد تم حساب معامل الثبات وبلغت قيمته (.)0.89

 -2طريقة ألفا كرونباخ:

تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لحساب ثبات المقياس بعد تجريبها على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة

بلغ عددها ( )40من طالب الصف العاشر األساسي ،وقد تم حساب معامل الثبات وبلغت قيمته ( .)0.93

زمن المقياس:

تم حساب زمن المقياس من خالل رصد االنتهاء من المقياس األول ( )5طالب ينتهوا من االستجابة
على فقرات المقياس ،وآخر ( )5طالب ينتهوا من االستجابة ،مقسوما على عددهم ( ،)10ويتضح ذلك في

المعادلة التالية:

)𝟒𝟏(𝟐𝟔+𝟐𝟔+𝟐𝟔+𝟐𝟒+𝟐𝟑)+(𝟏𝟔+𝟏𝟓+𝟏𝟓+𝟏𝟓+

زمن المقياس =

𝟎𝟏

=  20دقيقة

وقد تم تخصيص ( )20دقيقة أي نصف حصة دراسية لالستجابة على فقرات المقياس.

 -7الصورة النهائية لفقرات المقياس:

أصبح المقياس في صورته النهائية مكونا من ( )27فقرة ،ملحق ()13
والجدول ( )4-20التالي يوضح الصورة النهائية لفقرات المقياس
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جدول ()4-20

الصورة النهائية لفقرات المقياس
الرقم

المجاالت

عدد الفقرات

الفقرات التي يقيسها

1

االتجاه نحو طبيعة مادة الرياضيات

6

6–1

3

االتجاه نحو تعلم الرياضيات

7

21 - 13

4

االتجاه نحو االستمتاع بالرياضيات

8

29 - 22

2

االتجاه نحو قيمة الرياضيات

6

المجموع

12 - 7

27

تكافؤ مجموعتي الدراسة:
جرى التأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة من حيث:

 االختبار القبلي للمجموعتين الضابطة والتجريبية للمفاهيم الرياضية.

 االختبار القبلي للمجموعتين الضابطة والتجريبية لمهارات حل المسألة الرياضية.
 مقياس االتجاه نحو الرياضيات القبلي للمجموعتين الضابطة والتجريبية.

وفيما يلي عرض موجز لتكافؤ المجموعتين في كل جانب من هذه الجوانب والجدول رقم ( )4-21يبين
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وداللة الفروق باستخدام اختبار ( )tبين المجموعتين التجريبية والضابطة

في اختبار المفاهيم الرياضية.

جدول ()4-21

اختبار ( ) tلحساب الفروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية و الضابطة في اختبار المفاهيم الرياضية القبلي

المتغير
تذكر
فهم
تطبيق
الدرجة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.78

العينة

العدد

الضابطة

40

1.45

التجريبية

40

1.28

0.85

الضابطة

40

2.38

1.19

التجريبية

40

2.58

1.11

الضابطة

40

3.08

1.59

التجريبية

40

3.68

1.79

الضابطة

40

6.90

2.72

التجريبية

40

7.53

2.51
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قيمة () t

الداللة اإلحصائية

0.96

غير دال عند 0.05

0.78

غير دال عند 0.05

1.58

غير دال عند 0.05

1.07

غير دال عند 0.05

فيما يتعلق بنتائج االختبار القبلي للمفاهيم الرياضية:
كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة يساوي ( )6.90والمتوسط الحسابي في التطبيق
للعينة التجريبية والذي يساوي ( ،)7.53وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساوي ( ،)1.07وهي غير دالة

إحصائيا عند مستوى داللة عند ( ،)0.05وهذا يعني أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا عند ( )0.05 ≥ في
متوسطي درجات الطالب الختبار المفاهيم القبلي في للمجموعتين التجريبية والضابطة.
 فيما يتعلق بنتائج االختبار القبلي لمهارات حل المسألة الرياضية:وفيما يلي عرض موجز لتكافؤ المجموعتين في كل مهارة من مهارات حل المسألة الرياضية والجدول

رقم ( )4-22يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية وداللة الفروق باستخدام اختبار ( )tبين المجموعتين
التجريبية والضابطة:

جدول ()4-22

اختبار ( ) tلحساب الفروق بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار مهارات حل المسألة الرياضية القبلي

البيان
تحديد معطيات المسألة
تحديد المطلوب في المسألة
اختيار القانون
إجراء المسألة وتنظيم الحل
الدرجة الكلية

المتوسط

االنحراف

"قيمة

نوع

الحسابي

المعياري

""t

ضابطة

40

3.45

1.78

تجريبية

40

3.70

1.44

ضابطة

40

3.15

1.58

تجريبية

40

3.20

1.44

ضابطة

40

2.28

1.38

تجريبية

40

2.50

1.18

ضابطة

40

3.20

2.69

تجريبية

40

3.10

2.10

ضابطة

40

12.08

6.19

تجريبية

40

12.50

5.36

التطبيق

العدد

مستوى الداللة

0.691

غير دال عند 0.05

0.148

غير دال عند 0.05

0.786

غير دال عند 0.05

0.185

غير دال عند 0.05

0.328

غير دال عند 0.05

فيما يتعلق بنتائج االختبار القبلي لمهارات حل المسألة الرياضية:
كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة يساوي ( )12.08و المتوسط الحسابي في

التطبيق للعينة التجريبية الذي يساوي ( )12.50وكانت قيمة

"  " tالمحسوبة تساوي ( )0.328وهي غير

دالة إحصائيا عند مستوى داللة عند ( .)0.05وهذا يعني أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا عند()0.05 ≥ 

في متوسطي درجات الطالب في مهارات حل المسألة الرياضية في المجموعتين التجريبية والضابطة.
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 فيما يتعلق بنتائج المقياس القبلي لالتجاهات نحو الرياضيات:وفيما يلي عرض موجز لتكافؤ المجموعتين في كل بعد من ابعاد مقياس االتجاهات نحو الرياضيات
والجدول رقم ( )4-23يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية وداللة الفروق باستخدام اختبار ( )tبين

المجموعتين التجريبية والضابطة:

جدول ()4-23

اختبار ( ) tلحساب الفروق بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس االتجاه نحو الرياضيات القبلي
البيان
االتجاه نحو طبيعة
مادة الرياضيات

االتجاه نحو قيمة
الرياضيات
االتجاه نحو تعلم
الرياضيات

المتوسط

االنحراف

"قيمة

نوع

الحسابي

المعياري

""t

الضابطة

40

17.95

4.06

التجريبية

40

17.55

2.95

الضابطة

40

16.78

4.44

التطبيق

العدد

التجريبية

40

16.53

4.42

الضابطة

40

20.90

4.72

التجريبية

40

20.88

4.59

االتجاه نحو االستمتاع

الضابطة

40

20.75

6.36

بالرياضيات

التجريبية

40

22.38

5.99

الضابطة

40

76.38

14.61

التجريبية

40

77.33

13.07

الدرجة الكلية

0.504

0.252

مستوى الداللة
غير دال عند 0.05

غير دال عند 0.05

0.024

غير دال عند 0.05

1.177

غير دال عند 0.05

0.306

غير دال عند 0.05

فيما يتعلق بنتائج المقياس القبلي لالتجاه نحو الرياضيات:
كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة يساوي ( )76.38والمتوسط الحسابي في التطبيق

للعينة التجريبية والذي يساوي ( ،)77.33وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساوي ( )0.306وهي غير دالة
إحصائيا عند مستوى داللة عند ( )0.05وهذا يعني أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا عند

( )0.05 ≥ في متوسطي درجات الطالب لمقياس االتجاه القبلي في المجموعتين التجريبية والضابطة.
سابعاً :األساليب اإلحصائية المستخدمة:

للتحقق من صالحية اختبار مفاهيم ومهارات حل المسألة الرياضية ،ومقياس االتجاه نحو الرياضيات،

وكذلك تكافؤ مجموعتي الدراسة ،والختبار صحة الفروض تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:
 -1تم استخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار (  test ) tلعينتين مستقلتين.

 -2تم استخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار (  test ) tلعينتين مرتبطتين.
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 -3مربع إيتا للكشف عن أثر التدريس باستراتيجية السقاالت التعليمية ،و( )dإليجاد حجم التأثير للمتغير
المستقل على المتغير التابع.

أساليب احصائية لتقنين األدوات:
 -1معادلة كودر ريتشاردسون ( )21وطريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ وذلك إليجاد معامل
ثبات االختبار.

 -2معامل التمييز لحساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار.

 -3معامل الصعوبة لحساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار.
 -4معامالت االرتباط لحساب معامالت االتساق الداخلي.
ثامناً :خطوات الدراسة

لقد اتبع الباحث الخطوات اآلتية لتحقيق أهداف الدراسة:

 -1االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة .
 -2تحليل محتوى الوحدة الرابعة (المعادالت والمتباينات) لتحديد المفاهيم المتضمنة .
 -3إعداد اختبار المفاهيم الرياضية .

 -4إعداد اختبار مهارات حل المسائل الرياضية.
 -5إعداد مقياس االتجاه نحو الرياضيات.

 -6عرض األدوات على مجموعة من المحكمين للتأكد من صدق االختبارين.
 -7حساب الثبات لكال االختبارين والمقياس.

 -8الحصول على موافقة من و ازرة التربية والتعليم لتطبيق الدراسة في مدارسها ،وتم ذلك بتاريخ

 2016\11\6ملحق ( ) 2

 -9إعداد دليل المعلم في ضوء استراتيجية السقاالت التعليمية وتحكيمه ،من خالل عرضه على مجموعة

من المختصين ،والمشرفين ،والمعلمين.

 -10التأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية من خالل عدد من المتغيرات وتطبيق اختبار

المفاهيم الرياضية واختبار مهارات حل المسألة الرياضية ومقياس االتجاه قبل البدء بالتدريس.

 -11تدرس المجموعة التجريبية باستخدام استراتيجية السقاالت التعليمية ،والمجموعة الضابطة بالطريقة

(االعتيادية) التقليدية.

 -12إعادة تطبيق أدوات الدراسة مرة أخرى بعد االنتهاء من التدريس مباشرة.
 -13رصد النتائج وتحليلها وتفسيرها ومعالجتها إحصائيا .
 -14تقديم التوصيات والمقترحات.
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الفصل الخامس

نتائج الدراسة ومناقشتها
 النتائج المتعلقة بالسؤال االول ومناقشتها وتفسيرها.
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها وتفسيرها.
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها وتفسيرها.
 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها وتفسيرها.
 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس ومناقشتها وتفسيرها.
 النتائج المتعلقة بالسؤال السادس ومناقشتها وتفسيرها.
 النتائج المتعلقة بالسؤال السابع ومناقشتها وتفسيرها.
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن ومناقشتها وتفسيرها.
 توصيات الدراسة.
 مقترحات الدراسة.

الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها
يتناول هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصل إليها الباحث ،والمتعلقة بهدف الدراسة المتمثل في "

أثر استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية في إكساب مفاهيم ومهارات حل المسألة الرياضية واالتجاه نحو
الرياضيات لدى طالب الصف العاشر األساسي بمحافظة غزة " ،حيث تم استخدام البرنامج اإلحصائي

" " SPSSفي معالجة بيانات الدراسة ،ومن خالل برامج أخري باستخدام األساليب اإلحصائية التالية :اختبار
"  " T-Testلعينتين مستقلتين ومتساويتين ،حجم التأثير باستخدام مربع إيتا ،وقيمة  ، dوسيتم عرض النتائج
التي تم التوصل إليها وكذلك مناقشة النتائج وتفسيرها .
نتائج السؤال االول ومناقشتها:
ينص السؤال االول من أسئلة الدراسة على " :ما المفاهيم الرياضية الواجب إكسابها لطالب الصف

العاشر في وحدة المعادالت والمتباينات؟ "

لإلجابة علي هذا السؤال قام الباحث باالطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة حيث قام بتحليل

محتوي الوحدة الرابعة (المعادالت والمتباينات) من كتاب الرياضيات الجزء األول ،واعداد قائمة بالمفاهيم
الرياضية التي يجب إكسابها لدى طالب الصف العاشر األساسي من خالل دراستهم لوحدة المعادالت
والمتباينات ،وبعد ذلك تم عرض القائمة على المختصين والخبراء من أساتذة الجامعات في المناهج وطرق

التدريس ومشرفي ومعلمي الرياضيات ملحق رقم ( ،)5للتأكد من صحتها وشموليتها والخروج بالصورة النهائية
المتكونة من ( )22مفهوما ،ويبين الجدول ( )5-1قائمة المفاهيم الرياضية لوحدة المعادالت والمتباينات.
جدول ()5-1

قائمة المفاهيم الرياضية لوحدة المعادالت والمتباينات
الرقم
1
2
3

عنوان الدرس

المعرفة المفاهيمية

حل معادالت تشمل القيمة المطلقة القتران

القيمة المطلقة ،اقتران القيمة المطلقة ،المتباينة الرياضية ،مربع

خطي

القيمة المطلقة

حل معادالت تشمل القيمة المطلقة القتران

 معادلة خطية.االقتران التربيعي ،القيمة المطلقة لالقتران التربيعي
 -اقتران خطي.

حل نظام من المعادالت في متغيرين واحدى

حلانات.
االقتر
تقاطع
نظام المعادالت -
النظام ،مجموعة حل
بيعية،
نقاطوالتر
الخطية

تربيعي
المعادلتين تربيعية

4

حل نظام من معادلتين تربيعيتين

5

المتباينات وحلها

البياني للمتباينة.
 -التمثيل النظام.

العملياتحلعلى
المتباينة .حل النظام*،
اشا*رة ،مجموعة
النظام
نظام معادالت-تربيعية،
الخطية.
المتباينة
مجموعة حل
طرق -
الحذف)
(التعويض،
معادالت
حل نظام

المتباينة التربيعية ،العمليات على اشارة المتباينة ،مجموعة حل
المتباينة
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حيث بلغ عدد المفاهيم الرياضية في وحدة المعادالت والمتباينات ( )22مفهوما ،موزعين علي خمسة
دروس ،بحيث بلغ عدد المفاهيم في الدرس األول ( ،)10وعدد مفاهيم الدرس الثاني ( )2مفهوم ،وعدد

المفاهيم في الدرس الثالث ( )3مفاهيم ،وعدد المفاهيم في الدرس الرابع ( )4مفاهيم ،وعدد المفاهيم في
الدرس الخامس ( )3مفاهيم.
نتائج السؤال الثاني ومناقشتها:
ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على " :ما مهارات حل المسألة الرياضية الواجب إكسابها

لطالب الصف العاشر في وحدة المعادالت والمتباينات؟" لإلجابة علي هذا السؤال قام الباحث باالطالع على
األدب التربوي والدراسات السابقة حيث قام الباحث بإعداد قائمة مهارات حل المسألة الرياضية وعرضها على

المختصين والخبراء من أساتذة الجامعات في المناهج وطرق التدريس ومشرفي ومعلمي الرياضيات ملحق رقم

( ،)5للتأكد من صحتها ،ومناسبتها لألهداف المحددة لها ،والجدول ( )5-2يبين جدول التوزيع لمهارات حل
المسألة.

جدول ()5-2

التعريف االجرائي لمهارات حل المسألة الرياضية
م

مهارة حل المسألة الرياضية

1

تحديد معطيات المسألة

2

تحديد المطلوب في المسألة

3

اختيار القانون

4

إجراء المسألة وتنظيم الحل

ويتضح من جدول

التعريف اإلجرائي

قدرة الطالب على تحويل المسألة اللفظية الى رموز دالة على المفاهيم التي
تتضمنها المسألة

قدرة الطالب على تحديد المشكلة الرئيسية التي تتضمنها المسألة اللفظية
قدرة الطالب على كتابة القانون الذي سوف يستخدمه في حل المشكلة التي
تتضمنها المسألة

قدرة الطالب على استخدام القانون واالستفادة من معطيات المسألة والتدرج
في خطوات للوصول الحل

( (5-2أن المهارات األربعة لحل المسألة الرياضية مناسبة عند استخدام

السقاالت التعليمية ،وذلك ألن المهارات التي تم اختيارها يتم استخدامها بشكل ضمني عن حل المسألة

الرياضية وتتناسب مع استراتيجية السقاالت التعليمية.
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نتائج السؤال الثالث ومناقشتها:
ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على " :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي
الدالة ( )0.05 ≥ αبين متوسطي درجات الطالب في المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة في
التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الرياضية؟"

ولإلجابة على هذا السؤال يتم التحقق من الفرضية األولى والتي تنص على " :ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى داللة ) (0.05 ≥ αبين متوسطي درجات الطالب في المجموعة التجريبية والمجموعة

الضابطة في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الرياضية".

وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار "  " T-Testلعينتين مستقلتين للكشف عن داللة الفرق
بين متوسطي األداء في اختبار المفاهيم الرياضية البعدي لكل من المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية،

والجدول ( )5-3يوضح ذلك.

جدول ()5-3

نتائج استخدام اختبار "  " T-Testلعينتين مستقلتين للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات الطالب
في المجموعتين التجريبية والضابطة على االختبار البعدي لتنمية المفاهيم الرياضية
المتغير
تذكر
فهم
تطبيق
الدرجة

االنحراف

قيمة

الداللة

المعياري

()t

اإلحصائية

العينة

العدد

المتوسط

المجموعة الضابطة

40

2.58

1.26

المجموعة التجريبية

40

4.33

.80

المجموعة الضابطة

40

5.45

1.68

المجموعة التجريبية

40

6.30

1.24

المجموعة الضابطة

40

5.15

1.10

المجموعة التجريبية

40

9.83

1.63

المجموعة الضابطة

40

13.18

3.38

المجموعة التجريبية

40

20.45

2.41

7.43
2.57
15.03
11.09

دال عند
0.01
دال عند
0.05
دال عند
0.01
دال عند
0.01

قيمة ( )tالجدولية عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة(2.00 =)0.05
قيمة ( )tالجدولية عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة(2.66 =)0.01

ويتضح من الجدول ( )5-3أن قيمة "  " tالمحسوبة للدرجة الكلية الختبار المفاهيم الرياضية تساوي

( )11.09وهي أكبر من قيمة "  " tالجدولية عند مستوى داللة ( )0.01والتي تساوي ( )2.66وعليه تم
رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،أي انه يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة

( )0.05 ≥ αبي ن متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي للمفاهيم الرياضية
لصالح المجموعة التجريبية .وفيما يلي مناقشة نتائج الفرضية األولى
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أوالً  /بالنسبة للتذكر كأحد أبعاد االختبار:

كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة يساوي ( )2.58وهو أقل من المتوسط الحسابي

في التطبيق للعينة التجريبية الذي يساوي ( )4.33وكانت قيمة "  " tالمحسوبة تساوي ( )7.43وهي دالة

إحصائيا عند ( ،)0.01وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ( 0.01 ≥ 

بين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد التذكر الختبار المفاهيم

الرياضية البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
ثانياً  /بالنسبة للفهم كأحد أبعاد االختبار:

كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة يساوي ( )5.45وهو أقل من المتوسط الحسابي

في التطبيق للعينة التجريبية الذي يساوي ( )6.30وكانت قيمة "  " tالمحسوبة تساوي ( )2.57وهي دالة
إحصائيا عند ( ، )0.05وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ( 0.05 ≥ 

بين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد الفهم الختبار المفاهيم

الرياضية البعدي لصالح المجموعة التجريبية .
ثالثاً  /بالنسبة للتطبيق كأحد أبعاد االختبار:
كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة يساوي ( )5.15وهو أقل من المتوسط الحسابي
في التطبيق للعينة التجريبية الذي يساوي ( )9.83وكانت قيمة "  " tالمحسوبة تساوي ( )15.03وهي دالة

إحصائيا عند ( ،)0.05وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (0.05 ≥ بين
متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد التطبيق الختبار المفاهيم

الرياضية البعدي لصالح المجموعة التجريبية ،ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أثر استراتيجية السقاالت
التعليمة في تنمية المفاهيم الرياضية في وحدة المعادالت والمتباينات ،حيث تعمل على ربط المفاهيم

الرياضية ببعضها البعض وذلك من خالل مراجعة المتطلبات السابقة ،والتي تتناسب مع تدريس المفاهيم

الرياضية ،وحيث أنها تركز في خطواتها على عدم االنتقال من مرحلة ألخرى إال بعد التأكد من إتقان الطالب
للمرحلة السابقة ،وبالتالي ال تنتقل لمفهوم جديد إال بعد إتقان المفهوم السابق ،وبالتالي فإن السقاالت التعليمية

تؤكد على التعلم باإلتقان.

وبالنظر إلى الدراسات السابقة نجد أن هذه النتائج تتفق مع دراسة السيد أمين( ،)2009ودراسة ونج

وهيو ( ،Wong and Hew )2010ودراسة أحمد ( )2010والالتي أثبتت أثر استراتيجية السقاالت
التعليمية في جذب االنتباه ،وتوجيه المعلم لمعرفة األهداف الخاصة بالطالب.
بالنسبة للدرجة الكلية لالختبار:

كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة يساوي ( )13.18وهو أقل من المتوسط

الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية الذي يساوي ( )20.45وكانت قيمة "  " tالمحسوبة تساوي ()11.09
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وهي دالة إحصائيا عند ( ،) 0.01وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
) (0.05 ≥ بين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم

الرياضية البعدي لصالح المجموعة التجريبية  .ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أثر استراتيجية السقاالت
التعليمة في تنمية المفاهيم وربطها مع بعضها البعض.

وبالنظر إلى الدراسات السابقة نجد أن هذه النتائج تتفق مع دراسة السيد أمين ( ،)2009ودراسة وارويك

وميرسر ( ،Warwick and Mercer )2011والالتي اثبتت أثر استراتيجية السقاالت التعليمية في تشكيل
دور من االتصال بين المعلم والطالب ،والطالب وأقرانه هدفها أن ينشئ لدى المتعلم الوعي بما يؤديه المعلم
وما يقوله ،مما يعمل على إعادة التنظيم المفاهيمي لديه.

نتائج السؤال الرابع ومناقشتها:
ينص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على " :هل يحقق استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية قوة

تأثير مربع " )0.14 ≥( " ηعلى إكساب المفاهيم الرياضية لدى طالب الصف العاشر -بغزة ؟"

ولإلجابة على هذا السؤال يتم التحقق من الفرضية الثانية والتي تنص على " :ال يحقق استخدام استراتيجية

السقاالت التعليمية قوة تأثير مربع " )0.14 ≥( "ηعلى إكساب المفاهيم الرياضية لدى طالب الصف العاشر

بغزة" .وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب حجم التأثير من خالل حساب معامل مربع إيتا ( ) 2

حسب المعادلة التالية:

𝟐𝒕

𝟐 =2

𝒇𝒅𝒕 +

وحساب قيمة (  ) dللكشف عن درجة التأثير ،وهي كما يوضحها الجدول (.)5-4

(عفانة)34 :2000 ،

جدول ()5-4
الجدول المرجعي لدالالت "d" ،2
البيان
D

2

حجم التأثير
صغير

متوسط

كبير

كبير جدا

0.2

0.5

0.8

1.1

0.01

0.6

0.14

0.20

ٍ
كل من  Dو  2الستراتيجية السقاالت المعرفية على المفاهيم الرياضية
ويبين الجدول ( )5-5قيمة ّ
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جدول ()5-5
حجم التأثير للمتغير المستقل ( استراتيجية السقاالت التعليمية ) على المتغير التابع "المفاهيم الرياضية"
نوع التطبيق

نوع التطبيق
قبلي

تذكر

بعدي
قبلي

فهم

بعدي
قبلي

تطبيق

بعدي

الدرجة الكلية

قبلي
بعدي

العدد
40
40
40
40

المتوسط

االنحراف المعياري

1.28

.85

4.33

.80

2.58

1.11

6.30

1.24

3.68

1.79

9.83

1.63

7.53

2.51

20.45

2.41

قيمة ""t

مربع" "2قيمة ""d

حجم التأثير

16.59

0.88

4.97

كبير جدا

14.15

0.84

4.15

كبير جدا

16.07

0.87

4.80

كبير جدا

23.50

0.93

7.27

كبير جدا

ويتضح من الجدول ( )5-5أن قيمة " " 2لمتوسط درجات الطالب في اختبار المفاهيم الرياضية

بلغت ( )0.93وأن قيمة " "dبلغت ( )7.27وهذا يشير أن استراتيجية السقاالت التعليمية لها حجم تأثير كبير
جدا على المتغير التابع إكساب المفاهيم الرياضية ،وبدرجة فعالية كبيرة جدا ،وتبين أن مجال التذكر والفهم
والتطبيق لهم تأثير كبير حسب الجدول المرجعي ( .)5-5ويعزو الباحث هذه النتائج إلى أن استخدام

استراتيجية السقاالت التعليمية كان لها تأثيرات إيجابية على الطالب ،ومن ذلك:

 .1أن استراتيجية السقاالت التعليمية تخرج المتعلم من كونه متلقي سلبي إلى باحث و ٍ
بان للمعرفة.
 .2أن استراتيجية السقاالت التعليمية وفرت للطالب مناخ يسمح بتنبيه جانبي الدماغ .

 .3أن االستراتيجية وفرت للطالب جو من المناقشات بين المعلم وطالبه والتي يعمل المعلم على التعليق
أثناء حل المسألة الرياضية.

 .4وفرت االستراتيجية قدرة على كشف أبعاد المفهوم لدى الطالب فجميع الطالب يستطيعوا تعريف
المفهوم بمجرد استرجاع الداللة اللفظية للمفهوم .

وبالنظر إلى الدراسات السابقة نجد أن هذه النتائج تتفق مع أغلب الدراسات التي بحثت تأثير االستراتيجية
على تنمية المفاهيم الرياضية  ،كدراسة عوض ( .)2011والتي راعت الفروق الفردية لدى الطالب.
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نتائج السؤال الخامس ومناقشتها:
ينص السؤال الخامس من أسئلة الدراسة على" :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي
الدالة ( )0.05 ≥ αبين متوسطي درجات الطالب في المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة في
التطبيق البعدي الختبار مهارات حل المسالة الرياضية ؟

ولإلجابة على هذا السؤال يتم التحقق من الفرضية الثالثة والتي تنص على" :ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوي الدالة ( )0.05 ≥ αبين متوسطي درجات الطالب في المجموعة التجريبية والمجموعة

الضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات حل المسالة الرياضية لدى طالب الصف العاشر بغزة".

وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار "  " T-Testلعينتين مستقلتين للكشف عن داللة الفرق

بين متوسطي األداء في اختبار مهارات حل المسألة البعدي لكل من المجموعة الضابطة والمجموعة

التجريبية  ،والجدول ( )5-6يوضح ذلك .

جدول ()5-6

نتائج استخدام اختبار "  " T-Testلعينتين مستقلتين للكشف عن داللة الفروق بين متوسط درجات الطالب في
المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي إكساب مهارات حل المسألة

البيان

المتوسط

االنحراف

نوع التطبيق

العدد

المجموعة الضابطة

40

8.40

المجموعة التجريبية

40

11.23

1.44

تحديد المطلوب في

المجموعة الضابطة

40

8.15

1.98

المسألة

المجموعة التجريبية

40

10.85

1.44

المجموعة الضابطة

40

6.30

1.96

المجموعة التجريبية

40

9.83

2.40

إجراء المسألة وتنظيم

المجموعة الضابطة

40

9.05

3.23

الحل

المجموعة التجريبية

40

15.68

5.95

المجموعة الضابطة

40

31.90

6.76

40

47.58

10.16

تحديد معطيات المسألة

اختيار القانون

الدرجة الكلية

المجموعة التجريبية

الحسابي

المعياري
1.89

"قيمة ""t

مستوى الداللة

7.51

0.01

6.97

0.01

7.19

0.01

6.19

0.01

8.13

0.01

قيمة ( )tالجدولية عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة(2.00 =)0.05
قيمة ( )tالجدولية عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة(2.66 =)0.01

ويتضح من الجدول ( )5-6أن قيمة "  " tالمحسوبة للدرجة الكلية الختبار مهارات حل المسألة

الرياضية تساوي ( )8.13وهي أكبر من قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة ( )0.01والتي تساوي ()2.66
وعليه تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،أي انه يوجد فروق ذات داللة احصائية عند

مستوى داللة ( )0.05 ≤ αبين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي

لمهارات حل المسألة لصالح المجموعة التجريبية .وفيما يلي مناقشة نتائج الجدول كما يلي:
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أوالً  /بالنسبة (تحديد معطيات المسألة) كأحد مهارات حل المسألة -:
كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة يساوي ( )8.40وهو أقل من المتوسط الحسابي

في التطبيق للعينة التجريبية الذي يساوي ( )11.23وكانت قيمة "  " tالمحسوبة تساوي ( )7.51وهي دالة

إحصائيا عند ( ،)0.01وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (0.05 ≥ بين

متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات حل المسألة الرياضية
لصالح المجموعة التجريبية .ويعزو الباحث هذه النتائج الى ان استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية تعمل

على إعطاء توجيهات وارشادات واضحة بحيث تضمن توجيه الطالب توجيها صحيحا في كيفية تحديد

معطيات السؤال واستخدامها في طريقة حل المسألة الرياضية.

ثانياً  /بالنسبة ( تحديد المطلوب في المسألة) كأحد مهارات حل المسألة-:
كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة يساوي ( )8.15وهو أقل من المتوسط الحسابي

في التطبيق للعينة التجريبية الذي يساوي ( )10.85وكانت قيمة "  " tالمحسوبة تساوي ( )6.97وهي دالة

إحصائيا عند ( ،)0.01وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (0.05 ≥ بين
متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات حل المسألة الرياضية

لصا لح المجموعة التجريبية .ويعزو الباحث هذه النتائج الى ان استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية تسير
جنبا بجنب مع تفكير الطالب في حل المسألة الرياضية حيث تعمل على زيادة قدرات الطالب في كيفية
تحديد المطلوب بحيث يكون قاد ار علي عملية التشخيص الدقيق.

وبالنظر إلى الدراسات السابقة نجد أن هذه النتائج تتفق مع ودراسة البنا ( ،)2007ودراسة غرايب (،)2004
ودراسة العمري ( ،)2003في أ ن يختار مهارة حل المسألة الرياضية التي تعمل على معالجة مشكلة التعلم

المطروحة.

ثالثاً  /بالنسبة (اختيار القانون) كأحد مهارات حل المسألة-:
كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة يساوي ( )6.30وهو أقل من المتوسط الحسابي
في التطبيق للعينة التجريبية الذي يساوي ( )9.83وكانت قيمة " " tالمحسوبة تساوي ( )7.19وهي دالة

إحصائيا عند( ،)0.01وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (0.05 ≥ بين
متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات حل المسألة الرياضية
لصالح المجموعة التجريبية .ويعزو الباحث هذه النتائج الى ان استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية تسير

جنبا بجنب مع تفكير الطالب في حل المسألة الرياضية حيث تعمل على زيادة قدرات الطالب في اختيار
القانون األمثل لحل المسألة الرياضية ،بحيث يكون قاد ار علي عملية التشخيص الدقيق.

وبالنظر إلى الدراسات السابقة نجد أن هذه النتائج تتفق مع ودراسة البنا ( ،)2007ودراسة غرايب (،)2004
ودراسة العمري ( ،)2003وان يحدد القانون الذي يؤدي الى حل المسألة الرياضية.
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رابعاً  /بالنسبة ( إجراء المسألة وتنظيم الحل) كأحد مهارات حل المسألة:

كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة يساوي ( )9.05وهو أقل من المتوسط الحسابي

في التطبيق للعينة التجريبية الذي يساوي ( )15.68وكانت قيمة "  " tالمحسوبة تساوي ( )6.19وهي دالة

إحصائيا عند ( ،)0.01وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (0.05 ≥ بين
متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات حل المسألة الرياضية

لصالح المجموع ة التجريبية .ويعزو الباحث هذه النتائج الى ان استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية
ساعدت الطالب على التلخيص والتصنيف وتحديد األولويات وتسلسل المعرفة العلمية  ،مما يجعل المعرفة

محددة وواضحة لدى الطالب.

وبالنظر إلى الدراسات السابقة نجد أن هذه النتائج تتفق مع و دراسة العمري ( ،)2003ودراسة توينغ

 ،)2003(Teongودراسة دياب(.)2009
بالنسبة للدرجة الكلية لالختبار:
كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة يساوي ( )31.90وهو أقل من المتوسط

الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية الذي يساوي ( )47.58وكانت قيمة "  " tالمحسوبة تساوي ()8.13
وهي دالة إحصائيا عند ( ،)0.01وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

) )0.05 ≥ بين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات
حل المسألة الرياضية لصالح المجموعة التجريبية .ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى فاعلية استراتيجية
السقاالت التعليمة في إكساب مهارات حل المسألة الرياضية وربطها مع بعضها البعض.

وبالنظر إلى الدراسات السابقة نجد أن هذه النتائج تتفق مع دراسة السيد أمين( ،)2009دراسة وارويك

وميرسر ( ،Warwick and Mercer )2011التي أثبتت فاعلية استراتيجية السقاالت التعليمية في تشكيل
دور من االتصال بين المعلم والطالب ،والطالب وأقرانه هدفها أن ينشئ لدى المتعلم الوعي بما يؤديه المعلم

وما يقوله ،مما يعمل على إعادة تنظيم مهارات المسألة الرياضية لديه.
نتائج السؤال السادس ومناقشتها:
ينص السؤال السادس من أسئلة الدراسة على " :هل يحقق استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية
قوة تأثير مربع " ) 0.14 ≥ ( " ηعلى إكساب مهارات حل المسألة الرياضية لدى طالب الصف العاشر-

بغزة ؟"

ولإلجابة على هذا السؤال يتم التحقق من الفرضية الرابعة والتي تنص على " :ال يحقق استخدام استراتيجية

السقاالت التعليمية قوة تأثير مربع ") 0.14 ≥ ( "η
طالب الصف العاشر بغزة ".
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على إكساب مهارات حل المسألة الرياضية لدى

ولتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب حجم التأثير من خالل حساب معامل مربع إيتا (  ) 2حسب
المعادلة التالية :

𝟐𝒕

𝟐 =2

𝒇𝒅𝒕 +

(عفانة)34 :2000 ،

وحساب قيمة (  ) dللكشف عن درجة التأثير ،وهي كما يوضحها الجدول (.)5-4
𝟐𝟐√
𝟐√𝟏−

=d
(حسن)271 :2001 ،

حيث  Dfتعني درجة الحرية 2 ،تعني قيمة مربع إيتا.

جدول ()5 -7

حجم تأثير المتغير المستقل (استراتيجية السقاالت التعليمية) على المتغير التابع
(مهارات حل المسألة الرياضية)
نوع التطبيق

المهارة

للعينة التجريبية

تحديد معطيات

قبلي

المسألة

بعدي

تحديد المطلوب

قبلي

في المسألة

بعدي

اختيار القانون
إجراء المسألة
وتنظيم الحل

الدرجة الكلية

قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي

العدد

40

40
40
40
40

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.70

1.44

11.23

1.44

3.20

1.44

10.85

1.44

2.50

1.18

9.83

2.40

3.10

2.10

15.68

5.95

12.50

5.36

47.58

10.16

قيمة ""t

مربع
""2

قيمة ""d

حجم

التأثير
كبير

23.40

0.93

7.24

23.78

0.94

7.37

17.36

0.89

5.23

12.60

0.80

3.62

19.31

0.91

5.88

جدا
كبير
جدا
كبير
جدا
كبير
جدا

كبير
جدا

يتضح من جدول ( )5-7أن قيمة مربع إيتا " "2بلغت ( )0.91وأن قيمة " )5.88( "dوهذا يدل

على أن استراتيجية السقاالت التعليمية تحقق حجم تأثير كبير جدا على المتغير التابع (مهارات حل المسألة
الرياضية) وبدرجة فعالية كبيرة جدا حسب الجدول المرجعي لدالالت "."d" ،"2

ويعزو الباحث هذه النتائج الى أن استراتيجية السقاالت التعليمية لها أثر كبير على إكساب مها ارت حل

المسألة الرياضية وذلك لألسباب التالية:

 .1تعرف الطالب على المعلومات والمفاهيم والمهارات الجديدة.

 .2إعطاء الطالب فرصه من التمييز واإلبداع قبل االنتقال إلى مرحلة غير معروفة بالنسبة له.
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.3

تقلل من الفشل واإلحباط لدى التالميذ.

.4

إعطاء الطالب الحرية في توظيف قدراتهم اإلبداعية ،في إطار معين من قبل المعلم إلتمام المهمات.

.5

تستخدم السقاالت التعليمية للطالب ذوى االحتياجات الخاصة.

نتائج السؤال السابع ومناقشتها:
ينص السؤال السابع من أسئلة الدراسة على " :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي
الدالة (  )0.05 ≥ αبين متوسطي درجات الطالب في المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة في
التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو الرياضيات؟

ولإلجابة على هذا السؤال يتم التحقق من الفرضية الخامسة والتي تنص على " :ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوي الدالة ( )0.05 ≥ αبين متوسطي درجات الطالب في المجموعة التجريبية والمجموعة

الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو الرياضيات لدى طالب الصف العاشر بغزة".

وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار"  " T-Testلعينتين مستقلتين للكشف عن داللة الفرق

بين متوسطي األداء في مقياس االتجاه نحو الرياضيات البعدي لكل من المجموعة الضابطة والمجموعة

التجريبية  ،والجدول ( )5-8يوضح ذلك.

جدول ()5-8

نتائج استخدام اختبار "  " T-Testلعينتين مستقلتين للكشف عن داللة الفروق بين متوسط درجات الطالب في المجموعتين التجريبية
والضابطة في االختبار البعدي لتنمية مقياس االتجاه نحو الرياضيات

المتوسط

االنحراف

"قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

""t

الداللة

2.45

3.86

0.01

البيان

نوع التطبيق

العدد

االتجاه نحو طبيعة

المجموعة الضابطة

40

22.13

مادة الرياضيات

المجموعة التجريبية

40

24.25

2.48

االتجاه نحو قيمة

المجموعة الضابطة

40

22.33

1.99

المجموعة التجريبية

40

24.28

2.59

االتجاه نحو تعلم

المجموعة الضابطة

40

25.28

3.69

الرياضيات

المجموعة التجريبية

40

27.50

3.29

االتجاه نحو

المجموعة الضابطة

40

31.60

3.98

40

34.15

3.33

40

101.33

4.15

الرياضيات

االستمتاع

بالرياضيات
الدرجة الكلية

المجموعة التجريبية
المجموعة الضابطة
المجموعة التجريبية

110.18

40

5.65

3.77
2.85

0.01

0.01

3.11

0.01

7.98

0.01

قيمة ( )tالجدولية عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة(2.00 =)0.05
قيمة ( )tالجدولية عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة(2.66 =)0.01

ويتضح من الجدول ( )5-8أن قيمة "  " tالمحسوبة للدرجة الكلية لمقياس االتجاه نحو الرياضيات

تساوي  7.98وهي أكبر من قيمة "  " tالجدولية عند مستوى داللة ( ،)0.01والتي تساوي ( )2.66وعليه تم
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رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،أي أنه توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة
( )0.05 ≤ αبين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لمقياس االتجاه
نحو الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية .وفيما يلي مناقشة نتائج الجدول كما يلي:

أوالً  /بالنسبة (االتجاه نحو طبيعة مادة الرياضيات) كأحد ابعاد مقياس االتجاه نحو الرياضيات:

كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة يساوي ( )22.13وهو أقل من المتوسط

الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية الذي يساوي ( )24.25وكانت قيمة "  " tالمحسوبة تساوي ()3.86

وهي دالة إحصائيا عند( ، )0.01وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

) (0.05 ≥ بين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مقياس االتجاه
نحو الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية .ويعزو الباحث هذه النتائج إلى أن السقاالت التعليمية ساعدت

الطالب على التعلم الذاتي للطالب ،وزيادة ثقة الطالب بأنفسهم ،وبالتالي يقلل من الخوف والرهبة نحو
طبيعة مادة الرياضيات التي تتملك الطالب ،وهذا يؤدي إلى تحول االتجاه السلبي نحو الرياضيات كمادة إلى

االتجاهات اإليجابية ،فعندما تزيد إنجازات الطالب في مادة الرياضيات فإن ذلك سيؤدي إلى الرغبة في

دراسة المادة.

وبالنظر إلى الدراسات السابقة نجد أن هذه النتائج تتفق مع دراسة الجحدلي ( ،)2012ودراسة الحربي

(.)2011
ثانياً  /بالنسبة (االتجاه نحو قيمة الرياضيات) كأحد ابعاد مقياس االتجاه نحو الرياضيات:
كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة يساوي ( )22.33وهو أقل من المتوسط
الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية الذي يساوي ( )24.28وكانت قيمة "  " tالمحسوبة تساوي ()3.77

وهي دالة إحصائيا عند ( ،)0.01وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

) (0.05 ≥ بين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مقياس االتجاه
نحو الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية .ويعزو الباحث هذه النتائج إلى أن السقاالت التعليمية ساعدت

الطالب على التعرض لمشكالت رياضية أدت إلى شعور الطالب بضرورة إيجاد الحلول لها ،فأصبح لديهم
الرغبة في إيجاد هذه الحلول ،وبتوصلهم الى الحل الصحيح أصبح لديهم وعي بقيمة مادة الرياضيات.

وبالنظر إلى الدراسات السابقة نجد أن هذه النتائج تتفق مع دراسة الجحدلي ( ،)2012ودراسة المالكي

( ،)2010ودراسة الحربي (.)2011

ثالثاً  /بالنسبة (اال تجاه نحو تعلم الرياضيات) كأحد أبعاد مقياس االتجاه نحو الرياضيات:

كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة يساوي ( )25.28وهو أقل من المتوسط

الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية الذي يساوي ( )27.50وكانت قيمة "  " tالمحسوبة تساوي ()2.85

وهي دالة إحصائيا عند ( ،)0.01وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
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) (0.05 ≥ بين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مقياس االتجاه
نحو الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية .ويعزو الباحث هذه النتائج إلى أن السقاالت التعليمية ساعدت

الطالب على التفاعل الدائم وتنمية التفكير ،واالعتماد على النفس في التعلم ،بما ينعكس على نفسية الطالب،
وبالتالي تكونت اتجاهات إيجابية نحو تعلم الرياضيات.
رابعاً  /بالنسبة (االتجاه نحو االستمتاع بالرياضيات) كأحد ابعاد مقياس االتجاهات نحو الرياضيات:
كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة يساوي ( )31.60وهو أقل من المتوسط

الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية الذي يساوي ( )34.15وكانت قيمة "  " tالمحسوبة تساوي ()3.11

وهي دالة إحصائيا عند ( ،)0.01وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

) (0.05 ≥ بين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مقياس االتجاه
نحو الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية .ويعزو الباحث هذه النتائج إلى أن السقاالت التعليمية ساعدت

الطالب على التفاعل الدائم وتنمية التفكير ،واالعتماد على النفس في التعلم ،بما ينعكس على نفسية الطالب،

وكذلك تنمية الحس الجمالي للرياضيات ،وتقدير أهميتها في الحياة الواقعية ،والقدرة على إشباع الحاجات

واالنتماء والعطف واإل نجاز من خالل تنوع أساليب التدريس المختلفة ،مما كان له الدور البارز والفاعل في
استمتاع الطالب اثناء حل المسائل الرياضية.
بالنسبة للدرجة الكلية للمقياس:
كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة يساوي ( )101.33وهو أقل من المتوسط
الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية الذي يساوي ( )110.18وكانت قيمة "  " tالمحسوبة تساوي ()7.98
وهي دالة إحصائيا عند ( ،)0.01وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

) (0.05 ≥ بين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مقياس االتجاه
نحو الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية .ويعزو الباحث هذه النتائج إلى أن السقاالت التعليمية ساعدت

الطالب من خالل المشاركة الفاعلة واإليجابية من جانب الطالب في الموقف التعليمي ،واشباع رغباتهم في
التفاعل االجتماعي ،أدى إلى تنمية االتجاه نحو الرياضيات .وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت له دراسة

الجحدلي ( ،)2012ودراسة المالكي (.)2010
نتائج السؤال الثامن ومناقشتها:

ينص السؤال الثامن من أسئلة الدراسة على " :هل يحقق استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية قوة تأثير

مربع " ) 0.14 ≥ ( " ηعلى تنمية االتجاه نحو الرياضيات لدى طالب الصف العاشر بغزة ؟"
ولإلجابة على هذا السؤال يتم التحقق من صحة الفرضية السادسة والتي تنص على " :ال يحقق استخدام

استراتيجية السقاالت التعليمية قوة تأثير مربع " ) 0.14 ≥ ( "ηتنمية االتجاه نحو الرياضيات لدى طالب

الصف العاشر بغزة ".
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وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب حجم التأثير من خالل حساب معامل مربع إيتا (  ) 2حسب
المعادلة التالية:

𝟐𝒕

𝟐 =2

(عفانة)34 :2000 ،

𝒇𝒅𝒕 +

وحساب قيمة (  ) dللكشف عن درجة التأثير ،وهي كما يوضحها الجدول (.)5 -9
جدول ()5 -9

حجم تأثير المتغير المستقل (استراتيجية السقاالت التعليمية) على المتغير التابع ( تنمية االتجاه نحو الرياضيات)
نوع التطبيق للعينة

المهارة

التجريبية

االتجاه نحو طبيعة

قبلي

مادة الرياضيات

بعدي

االتجاه نحو قيمة

قبلي

الرياضيات

بعدي

االتجاه نحو تعلم

قبلي

الرياضيات

بعدي

االتجاه نحو

قبلي

االستمتاع

بعدي

بالرياضيات

قبلي

الدرجة الكلية

بعدي

العدد
40
40
40

40

40

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

17.55

2.95

24.25

2.48

16.53

4.42

24.28

2.59

20.88

4.59

27.50

3.29

22.38

5.99

34.15

3.33

77.33

13.07

110.18

5.65

قيمة ""t

مربع
""2

قيمة ""d

حجم

التأثير

10.99

0.76

3.06

كبير جدا

9.56

0.70

2.56

كبير جدا

7.42

0.59

1.82

كبير جدا

10.87

0.75

3.02

كبير جدا

14.59

0.85

4.30

كبير جدا

يتضح من جدول ( )5-9أن قيمة مربع إيتا " "2بلغت ( )0.85وأن قيمة " "dبلغت ( )4.30وهذا
يدل على أن استراتيجية السقاالت التعليمية لها حجم تأثير كبير جدا على المتغير التابع (االتجاه نحو

الرياضيات) وبدرجة فعالية كبيرة جدا حسب الجدول المرجعي لدالالت " ."d" ،"2ويعزو الباحث هذه النتيجة
إلى أن استراتيجية السقاالت التعليمية لها أثر كبير على تنمية االتجاه نحو الرياضيات وذلك لألسباب التالية:

 .1يزيد من فرصة المشاركة الفعالة واستكشاف المعلومات ،ويعمل على إثارة دافعيتهم ،وزيادة ثقتهم
بأنفسهم.

 .2شعور الطالب بالفخر والثقة بالنفس من خالل عرض كل مجموعة من النتائج التي توصل اليها
الطالب.

 .3لها دور فعال في تدعيم التفاعل االجتماعي ،مما يزيد من حب الطالب لمادة الرياضيات.
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 التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث باآلتي:

 .1ضرورة استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات في جميع المراحل التعليمية.
 .2ضرورة تدريب الطالب على مهارات حل المسألة وتوظيف استراتيجيات حديثة لتدريسها.

 .3عقد دورات تدريبية للمعلمين لالستفادة من دليل المعلم المعد في تدريس وحدة المعادالت والمتباينات
باستخدام استراتيجية السقاالت التعليمية.

 .4عقد دورات تدريبية وورش عمل لمعلمي مبحث الرياضيات لتدريبهم على كيفية توظيف إستراتيجية
السقاالت التعليمية في مبحث الرياضيات بشكل خاص.

 .5االبتعاد عن طرق التدريس االعتيادي(التقليدي) أثناء تدريس مبحث الرياضيات للصف العاشر
األساسي ،لما تتصف به هذه الطرق من محدودية الفائدة ولعدم توفر عنصر التشويق فيها.

 .6توجيه المشرفين التربويين إلى أهمية متابعة وتشجيع معلمين مبحث الرياضيات على استخدام
إستراتيجية السقاالت التعليمية أثناء تدريس مبحث الرياضيات في المراحل الدراسية المختلفة.

 .7التوسع في استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس مواد دراسية اخرى.

 .8االهتمام بتنمية المفاهيم الرياضية لدى المتعلمين  ،و ذلك ألهميتها في بناء المعرفة .
 المقترحات:
في ضوء نتائج الدراسة الحالية يقترح الباحث المزيد من البحوث والدراسات في المجاالت اآلتية:
 .1دراسة فعالية استراتيجية السقاالت التعليمية على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي.

 .2دراسة فعالية استراتيجيات حديثة على تنمية مهارات حل المسألة الرياضية بمقارنتها باستراتيجية
السقاالت التعليمية.

 .3إ جراء دراسة تهدف الى مدي تقبل معلمي الرياضيات الستراتيجية السقاالت التعليمية ومدى تطبيقهم
لها.

 .4دراسة اثر استخدام السقاالت التعليمية على التحصيل الدراسي في مقررات دراسية أخري ،وعلي
مستويات مختلفة من المراح الدراسية الثالثة.

 .5دراسة فاعلية استخدام السقاالت التعليمية في تحسين اتجاهات الطلبة نحو المواد المختلفة.
 .6دراسة فعالية استراتيجية السقاالت التعليمية في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية.

 .7إجراء دراسة تهدف الى إكساب مفاهيم ومهارات حل المسألة الرياضية باستخدام استراتيجيات أخرى.
 .8دراسة أثر استراتيجية السقاالت التعليمية على تنمية الذكاءات المتعددة.

 .9دراسة أثر استراتيجية السقاالت التعليمية على إكساب مفاهيم ومهارات التفكير المختلفة.
 .10إجراء المزيد من الدراسات والبحوث في استخدام السقاالت التعليمية ،ودراسة تأثيرها في تحسين

العملية التعليمية بشكل عام.
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قائمة المراجع
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المراجع العربية:
 -1إبراهيم ،إبراهيم محمد سعيد( .)2000أثر استخدام استراتيجية الدعائم التعليمية في تنمية السحايا
العقلية و االتجاه نحو الرياضيات دراسة الفلسفة لدى تالميذ الصف األول الثانوي ،مجلة كلية التربية

بالزقازيق ،العدد( ،)35ص .88-37

 -2إبراهيم ،مجدي عزيز( .)1975مدى احتياج طالب القسم األدبي لمادة الرياضيات ،رسالة ماجستير
(غير منشورة) ،كلية التربية ،جامعة أسيوط ،مصر.

 -3إبراهيم ،مجدي عزيز( .)1985تدريس الرياضيات في التعليم قبل الجامعي ،ط ،2مكتبة النهضة
المصرية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر.

 -4أبو الهطل ،ماهر( .)2011أثر استخدام برنامج محوسب في تدريس الرياضيات على تنمية التفكير
الرياضي واالتجاه نحوها لدي طالبات الصف الثامن األساسي بغزة  ،رسالة ماجستير غير منشورة،

كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 -5أبو دقة ،سناء ( .)2008القياس والتقويم الصفي المفاهيم واإلجراءات لتعلم فعال ،ط ،2غزة :دار
آفاق للنشر.

 -6أبو زيد ،إيناس ( .)2009فعالية برنامج بالوسائط المتعددة لتنمية المفاهيم والوعي الصحي في
العلوم لدي طلبة الصف السادس األساسي .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 -7أبو زينة ،فريد ( .)1995الرياضيات مناهجها وأصول تدريسها ،دار الفرقان ،عمان.
 -8أبو زينة ،فريد كمال ( .)1982الرياضيات مناهجها وأصول تدريسها ،ط :1دار الفرقان للنشر
والتوزيع ،عمان.
 -9أبو زينة ،فريد كمال ( .)2001الرياضيات مناهجها وأصول تدريسها ،ط :5عمان ،دار الفرقان
للنشر والتوزيع.

 -10أبو زينة ،فريد؛ و عباينة ،عبدهللا ( .)1997تدريس الرياضيات للمبتدئين رياض األطفال
والمرحلة االبتدائية الدنيا ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،الكويت.

 -11أبو زينة ،فريد؛ وعباينة ،عبدهللا ( .)2007مناهج تدريس الرياضيات للصفوف األولى  ،عمان ،
دار المسيرة.

 -12أبو سل ،محمد عبد الكريم ( .)1999مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها ،ط ،1دار الفرقان
للنشر والتوزيع ،عمان.
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 -13أبو شمالة ،فرج ( .)1999أثر بعض المتغيرات البنائية في المسائل الرياضية اللفظية في القدرة

على حلها لدى طلبة الصف التاسع بمحافظة غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر

بغزة.
 -14أبو صرصور ،محاسن ( .)2014فاعلية توظيف نموذج ويتلي في تنمية بعض مهارات التفكير
الرياضي واالتجاهات نحو الرياضيات لدى طالبات الصف السادس بغزة ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،جامعة األزهر.
 -15أبو عالم ،رجاء ( .)2010مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ،ط ،1القاهرة :دار النشر
للجامعات.
 -16أبو لوم ،خالد محمد ( .)2005أثر استخدام استراتيجية بوليا القائمة على المنحنى البنائي في مقدرة

طلبة الصف الثامن األساسي على حل المسألة الرياضية ،مجلة القراءة والمعرفة ،العدد 46كلية

التربية ،جامعة عين شمس ،القاهرة.
 -17أبو ناهية ،صالح الدين ( .)2009دليل الباحث في إعداد خطة البحث وتنفيذها وكتابة الرسالة
الجامعية ،ط ،1القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية.

 -18األغا ،إحسان؛ واألستاذ ،محمود ( .)2003مقدمة في تصميم البحث التربوي .ط ،3غزة.
 -19بخيت ،تيسير ( .)2005عالقة الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات بتحصيل طلبة الصف

العاشر األساسي واتجاهاتهم نحو مادة الرياضيات في محافظة الطفيلة ،مجلة كلية التربية
بالمنصورة ،الجزء األول ،العدد تسع وخمسون ،الشهر التاسع ،ص.67 :

 -20بدوي ،رمضان مسعد ( .)2003استراتيجيات في تعليم وتقويم تعلم الرياضيات ،ط ،1دار الفكر
للنشر والتوزيع ،عمان.
 -21بركات ،معتصم ( .)2001درجة توظيف معلمي العلوم في األردن لمبادئ النظرية البنائية،
رسالة ماجستير غير منشورة ،عمان :الجامعة األردني.
 -22بطشون ،جوليت ( .)1989أثر تدريب الطلبة على مهارات حل المسألة الرياضية في تنمية
قدراتهم على حل المسائل ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
 -23البكري ،أمل؛ و الكسواني ،عفاف( .)2001أساليب تعليم العلوم والرياضيات  ،ط ،1األردن ،دار
الفكر للطباعة والنشر.

 -24بل ،فريدريك ( .)1989طرق تدريس الرياضيات ،ترجمة  :محمد المفتي وممدوح سليمان،
القاهرة ،الدار العربية للنشر والتوزيع.
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 -25البنا ،جبر ( .)2007أثر برنامج تدريبي استراتيجيات حل المسألة الهندسية في تنمية القدرة

على حل المسألة الهندسية وعلى التفكير الرياضي والتحصيل لدى طلبة الصف العاشر في األردن.

(رسالة دكتوراه غير منشورة) .الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
 -26جامعة القدس المفتوحة ( .)1995الرياضيات وطرق تدريسها( ،)2برنامج التعليم المفتوح ،القدس.
 -27الجحدلي ،عبد العزيز( .)2012أثر استخدام التعلم المدمج على تحصيل طالب الصف األول
المتوسط في الرياضيات واتجاهاتهم نحوها  ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة ام

القري ،السعودية.
 -28الجندي أمينة؛ وأحمد نعيمة ( .)2004دراسة التفاعل بين بعض أساليب التعلم و السقاالت
التعليمية في تنمية التحصيل والتفكير التوليدي واالتجاه نحو العلوم لدى تلميذات الصف الثاني

اإلعدادي  .الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ،المؤتمر العلمي السادس.

 -29جودة ،موسى ( .)2013فاعلية برنامج مقترح على استراتيجية تمثيل األدوار لتنمية التفكير
الهندسي لدى طلبة الصف الخامس األساسي بغزة في مادة الرياضيات واتجاهاتهم نحوها  ،رسالة

دكتوراه غير منشورة جامعة جنان ،طرابلس ،لبنان.

 -30حافظ ،أفنان ( .)2006أثر استخدام إستراتيجية السنادات التعليمية باستخدام برمجيات العروض
التقديمية في التحصيل الدراسي عند المستويات الدنيا لبلوم والتفكير الناقد لدي طالبات الصف

األول الثانوي في مقرر األحياء بالمدينة المنورة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة طيبة،
المدينة المنورة.
 -31حافظ ،أفنان ( .)2006استراتيجية السنادات التعليمية وأثرها في التحصيل الدراسي والتفكير الناقد
لدى طالبات الصف األول الثانوي في مقرر األحياء بالمدينة المنورة ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة طيبة ،السعودية.
 -32الحربي ،نوال ( .)2011فاعلية برنامج حاسوبي مقترح لتدريس المسائل اللفظية الرياضية في

تنمية التحصيل وبعض مهارات التواصل الرياضي واالتجاهات نحو الرياضيات لدى تلميذات الصف

الثاني االبتدائي بمحافظة جدة  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة الملك عبد
العزيز ،السعودية.

 -33حسن ،عزت ( .)2011اإلحصاء النفسي والتربوي تطبيقات باستخدام ، spss18القاهرة :دار
الفكر العربي.
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 -34حمادة ،محمد ( .)2011فاعلية إستراتيجية السقاالت التعليمية في تنمية التفكير التأملي واألداء
الكتابي والتحصيل في مادة الرياضيات لتالميذ الصف األول اإلعدادي ذوي أساليب التعلم المختلفة،

مجلة تربويات الرياضيات ،المجلد( ،)14مجلد( ،)2ص ص .239-163

 -35حمدان ،فتحي خليل( .)2005مفاهيم أساسية في العلوم والرياضيات ،دار المناهج للنشر
والتوزيع ،عمان.

 -36الحمداني ،موفق وآخرون ( .)2006مناهج البحث العلمي الكتاب األول أساسيات البحث العلمي،
ط ،2عمان :جامعة عمان العربية للدراسات العليا.

 -37خضر ،نظله حسن ( .)1984دراسات تربوية رائدة في الرياضيات ،القاهرة ،عالم الكتب.
 -38خطابية ،عبدهللا ( .)2012تعليم العلوم للجميع ،الطبعة الثالثة ،عمان ،دار المسيرة.
 -39خليفة ،خليفة عبد السميع ( .)1985تدريس الرياضيات في التعليم األساسي ،القاهرة ،مكتبة
االنجلو المصرية.

 -40خليفة ،خليفة عبد السميع ( .)1994تدريس الرياضيات في المدرسة الثانوية ،ط ،3مكتبة النهضة
المصرية ،القاهرة ،مصر.

 -41الخليلي ،خليل يوسف ( .)2007مناهج العلوم والصحة في المرحلة االبتدائية وأساليب تدريسها،
عمان :جامعة القدس.
 -42الدهش ،عبدهللا ( .)2010فاعلية برنامج األنشطة التعليمية قائم على نظرية جاردنر للذكاءات
المتعددة في تنمية التفكير الرياضي واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالب المرحلة المتوسطة بمدارس

منطقة الرياض  ،مجلة كلية التربية ،جامعة عين شمس ،ع ،36الجزء الثاني.

 -43دياب ،سهيل ( .)2009أثر استخدام استراتيجية مقترحة لحل المسائل الهندسية على تحصيل
طالب الصف الثامن األساسي واتجاهاتهم نحو الرياضيات  ،مجلة جامعة االزهر بغزة (سلسة العلوم

اإلنسانية) ،مجلد  ،11العدد.1B-
 -44الربيعي ،محمود ( .)2006طرائق وأساليب التدريس المعاصرة ،ط ،1إربد :عالم الكتب الحديث
للنشر و التوزيع.
 -45الردادى ،حنين ( .)2007أثر التعليم التعاوني علي التحصيل الرياضي واالتجاهات نحو
الرياضيات لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة  .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية
التربية  ،جامعة طيبة  ،السعودية .
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 -46الرملي ،إسالم ( .)2011أثر توظيف المدخل المنظومي في تنمية المفاهيم الفقهية واالتجاه
نحوها لدي طالبات الصف الحادي عشر في محافظة غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة

اإلسالمية -غزة.
 -47الريماوي ،هاله ( .)1990تشخيص األداء الرياضي لد طلبة الصفوف االعدادي في اختبار متعدد
المستويات .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن .
 -48زيتون ،حسن؛ وزيتون ،كمال( .)2003التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية ،ط،1
القاهرة ،عالم الكتب.

 -49زيتون ،عايش ( .)2007النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم .الطبعة األولى .عمان:
دار الشروق للنشر والتوزيع.
 -50زيتون ،عايش ( .)2010االتجاهات العالمية المعاصرة في مناهج العلوم وتدريسها ،الطبعة
االولي ،عمان ،دار الشروق.
 -51السعدني ،عبد الرحمن؛ وعودة ،ثناء ( .)2006التربية العلمية مدخالتها واستراتيجياتها .الطبعة
األولى .القاهرة :دار الكتاب الحديث.

 -52سالمة ،حسن ( .)1995طرق تدريس الرياضيات بين النظرية والتطبيق ،دار الفجر للنشر
والتويع ،القاهرة ،مصر.

 -53سالمة ،عبد الحافظ ( .)2003أساليب تدريس العلوم والرياضيات ،دار اليازوري ،عمان.

 -54سليمان ،نايف وآخرون ( .)2002أساسيات العلوم و الرياضيات وأساليب تدريسها ،ط ،1دار
الفرقان للنشر والتوزيع ،عمان.

 -55السنكري ،بدر ( .)2003أثر نموذج هايل في تنمية مهارات التفكير الهندسي واالحتفاظ بها
لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية.
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ملحق()5
قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة
االسم

مكان العمل

الدرجة العلمية

التخصص

الرقم
1

د .سهيل دياب

جامعــة غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة

أستاذ مشارك

مناهج وطرق تدريس الرياضيات

2

د .محمد شقير

الجامعة االسالمية

أستاذ مشارك

مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا التعليم

3

ا .د /محمد عسقول

الجامعة االسالمية

أستاذ مشارك

مناهج وطرق تدريس الرياضيات

4

د .خالد السر

جامعة األقصى

أستاذ مشارك

مناهج وطرق تدريس الرياضيات

5

د .خالد عبدالقادر

جامعة األقصى

دكتوراه

مناهج وطرق تدريس الرياضيات

6

د .عبدالكريم فرج هللا

جامعة األقصى

أستاذ مساعد

مناهج وطرق تدريس الرياضيات

7

د .بسام دياب

جامعة األقصى

دكتوراه

أساليب تدريس الرياضيات

8

د .أيمن األشقر

جامعة األقصى

أستاذ مساعد

مناهج وطرق تدريس الرياضيات

9

د .مها الشق ار

و ازرة التربية والتعليم

أستاذ مساعد

مناهج وطرق تدريس الرياضيات

10

د .محمود عساف

و ازرة التربية والتعليم

أستاذ مساعد /معلم

أصول تربية /رياضيات

11

ا .هاني االغا

و ازرة التربية والتعليم

ماجستير /معلم

مناهج وطرق تدريس الرياضيات

12

ا .هاني القانوع

و ازرة التربية والتعليم

بكالوريوس /معلم

رياضيات

128

129

130

ملحق()7
الصورة النهائية لدليل معلم الرياضيات
دليل معلم
يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان/

" أثر استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية في اكساب مفاهيم ومهارات حل المسألة الرياضية واالتجاه نحو
الرياضيات لدى طالب الصف العاشر بغزة" ،حيث تقتصر الدراسة على الوحدة الرابعة " المعادالت
والمتباينات" من كتاب الرياضيات للصف العاشر في الفصل الدراسي األول.
عزيزي معلم الرياضيات للصف العاشر األساسي،،،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
نضع بين يديك هذا الدليل وقد تم إعداده من خالل دراسة األدبيات التربوية المرتبطة باستراتيجية السقاالت

صص لك لالسترشاد به في تدريس الوحدة الرابعة (المعادالت والمتباينات) من كتاب
التعليمية ،وقد ُخ ّ
تم إعادة صياغة الدروس وفقا للخطوات اإلجرائية الستراتيجية
الرياضيات للصف العاشر األساسي ،وقد ّ
السقاالت التعليمية ،ويتضمن الدليل ما يلي:
 مقدمة الدليل.
 أهمية الدليل.

 الهدف من الدليل.
 نبذة مختصرة عن إستراتيجية السقاالت التعليمية ،وتوجيهات عامة تتعلق بتدريس الوحدة الرابعة
(المعادالت والمتباينات) ،المعاد صياغتها وفقا للخطوات اإلجرائية لالستراتيجية.

 التوزيع الزمني للموضوعات المراد تدريسها (توزيع الحصص).
 األهداف العامة المرتبطة بتدريس الوحدة.

 خطة السير في تدريس الوحدة الرابعة (المعادالت والمتباينات) وتتضمن ما يلي:
األهداف اإلجرائية ،والمصادر والوسائل التعليمية -التعلمية ،الخطوات اإلجرائية الستراتيجية السقاالت

التعليمية ،غلق الدرس ،النشاط البيتي ،ومالحظات المعلم.

 قائمة بأهم المراجع التي يمكن للمعلم االستفادة منها واالسترشاد بها أثناء التخطيط والتنفيذ والتقويم
لموضوعات الوحدة.

مع الشكر وخالص األمنيات بالتوفيق،،،
الباحث،،،
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بسم هللا الرحمن الرحيم
دليل المعلم لتدريس الوحدة الرابعة (المعادالت والمتباينات) من كتاب الرياضيات للصف العاشر األساسي.
مقدمة/
إن التدريس المعاصر باإلضافة لكونه علما تطبيقيا انتقائيا متطو ار ،هو عملية تربوية هادفة وشاملة ،تأخذ
في االعتبار كافة العوامل المكونة للتعلم والتعليم ،ويتعاون خاللها كل من المعلم والتالميذ ،واإلدارة

المدرسية ،والغرف الصفية ،واألسرة والمجتمع ،لتحقيق ما يسمى باألهداف التربوية ،والتدريس إلى جانب

ذلك عملية تفاعل اجتماعي وسيلتها الفكر والحواس والعاطفة واللغة.

لذلك ،بدأ البحث عن استراتيجيات تدريسية خاصة تجعل الطالب عنص ار فاعال في القرية الصغيرة ،التي
أصبحنا نعيش فيها ،أو تطوير الستراتيجيات معروفة لتكون أكثر فاعلية ،وتكليفهم بعمل أو نشاط يقومون
به مجتمعين متعاونين في أجواء مريحة خالية من التوتر والقلق ،ترتفع فيهم الدافعية إلى أقصى حد ممكن

(الكبيسي.)688 :2011 ،

ومن األهمية بمكان تنويع استراتيجيات وطرق التدريس في ظل االختالف والتباين بين الطالب في الفصل

الدراسي الواحد ،من خالل التعرف على الجوانب والعناصر التي يمكن تنويعها وأساليب وطرق تنويع كل
عنصر من العناصر؛ لتحقيق األهداف المنشودة من العملية التعليمية ،والتركيز بأن يصبح المعلم قائد

لتالميذ مختلفين في جوانب متعددة ،مرتبطة بقدرات واحتياجات واهتمامات هؤالء الطالب.

وتعد استراتيجية السقاالت التعليمية إحدى التطبيقات التربوية للنظرية البنائية ،والتي تركز على اكتساب
المعرفة ،وتركز أيضا على المعني ،وتنظر للمتعلم على أنه محور العملية التعليمية التعلمية.

أن
وقد أوضح أعالم التربية والتعليم في نظرياتهم أمثال فيجو تسكي في نظريته عن التعلم االجتماعيّ ،
التعلم يحدث عن طريق المشاركة في التجارب االجتماعية ،فالمتعلم ال يتعلم بصورة مستقلة ومنفصلة عن
اآلخرين بل بفاعلية ومشاركة مع المتعلمين اآلخرين األكثر معرفة أو قدرة في التأثير في طريقة تفكيرهم

وتفسيرهم للمواقف المختلفة ،والذي يتم من خالل أنماط وسقاالت ودعامات لجعل المتعلم قاد ار على حل

المشكالت التي يواجهها ،وهذا ما سنجده في استراتيجية السقاالت التعليمية.


أهمية الدليل/

يقدم لك عزيزي المعلم هذا الدليل خطوات التدريس وفق استراتيجية السقاالت التعليمية والذي تكمن أهميته
في:

.1

تقديم محتوى مادة الرياضيات باستخدام استراتيجية السقاالت التعليمية والتي تعتبر من االستراتيجيات

المهمة في التدريس.

أن السقاالت التعليمية تعد تعليما مساندا للطالب ومن خالله يتم تزويدهم بما يساند تعلمهم في بيئة
.2
ّ
تعليمية متفاعلة.

132

.3

من الضروري أن يتعرف المدرس على ما يسمى باستراتيجية السقاالت التعليمية ألنها تساعد الطالب

حيث تبني عملية المناقشة والمحاورة بين المدرس والمجموعات
على تعلم المهارات واكتسابها ذاتيا،
ُ
الخاصة بالطالب على استخدام خطوات محورية هدفها استم اررية وزيادة االنشغال النشط للطالب في تعلم
المضمون المراد فهمه.


الهدف من الدليل/

.1

مساعدة المعلم على إتقان استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية.

.3

توليد األسئلة وصياغتها واثارتها حول المضمون وتعزيز ما تم تلخيصه سابقا من أفكار مفتاحية.

.5

إثبات جدارة االستراتيجية في الفهم وزيادة القدرة على حل المسألة الرياضية.

.2
.4


تلخيص المضمون وتحديد المعلومات والبيانات االكثر أهمية من الجزء إلى الكل ،ومن الكل للجزء.

توضيح ومناقشة ما هو صعب من أمثلة ومصطلحات ومفاهيم صعبة أو جديدة.
نبذة مختصرة عن إستراتيجية السقاالت التعليمية:

تعد استراتيجية السقاالت التعليمية إحدى التطبيقات التربوية للنظرية البنائية ،حيث يتم التركيز من خاللها

على كيفية اكتساب المعرفة ،وعلى صنع المعنى للظواهر المختلفة ،وأهمية البناء االجتماعي للمعرفة،

وتشجيع المنافسة في الموقف التعليمي ،والنظر للمتعلم نظرة واسعة.

وقد أوضح فيجو تسكي في نظريته عن التعلم االجتماعي أن التعلم يحدث عن طريق المشاركة في التجارب
االجتماعية ،فالمتعلم ال يتعلم بصورة مستقلة ومنفصلة عن اآلخرين بل بفاعلية ومشاركة مع المتعلمين

اآلخرين األكثر معرفة أو قدرة في التأثير في طريقة تفكيرهم وتفسيرهم للمواقف المختلفة ،والذي يتم من

خالل أنماط وسقاالت ودعامات لجعل المتعلم قاد ار على حل المشكالت التي يواجهها.

وسميت السقاالت التعليمية بهذا االسم ألنها تركز على الدعم المؤقت للمتعلم من خالل تقديم مجموعة من

األنشطة والبرامج ومن ثم تركه ليكمل بقية تعلمه معتمدا على قدراته الذاتية ،ويمكننا تعريف االستراتيجية
على النحو التالي:

استراتيجية السقاالت التعليمية:
وهي إحدى تطبيقات النظرية البنائية تهدف إلى تزويد الطالب بالدعم والتوجيه لتحقيق مزيد من التعلم
يصعب الوصول إليه دون مساعدة المعلم ،فالدعائم التعليمية تعمل على توفير دعم مؤقت للطالب في

منطقة التعلم التي ال يمكن تجاوزها دون مساعدة اآلخرين بعدها ُيترك ليكمل بقية تعلمة منفردا معتمدا
على قدراته الذاتية (.)Nwosu & Azih, 2011, P86

يعرفها الباحث إجرائياً  :استراتيجية تعليمية معدة وفقا للنظرية البنائية لطبيعة المعرفة ،وعملية بناء مستمرة
و ّ
ونشطة ،تقوم على الدعم المعرفي المؤقت لطالب الصف العاشر األساسي لمساعدتهم على إيجاد تراكيب
جديدة للمسألة الرياضية أو إعادة بناء منظومتها المعرفية اعتمادا على ما سبق من دعم.
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ارشادات تتعلق بالتدريس وفق إستراتيجية السقاالت التعليمية:

عزيزي المعلّم ،هناك بنود أساسية في إستراتيجية السقاالت التعليمية تمكنك من التدريس بهذه االستراتيجية
تتمثل في التالي:

.1
.2
.3
.4

يجب أن تنتقل المسئولية في التدريس تدريجيا إلى الطالب.
يتوقع أن يشترك جميع الطالب في األنشطة المتضمنة ،وعلى المدرس التأكد من ذلك.
يجب على المعلم تقديم الدعم والتغذية الراجعة في الوقت المناسب.

تكرار المحاولة لبناء معنى للمفاهيم والمهارات لفهمها وتمييزها والحكم عليها ( Jeffrey, 2000:

.)92

.5

تعطي قد ار أكبر لمراعاة الميول والقدرات ،حيث تعطي الحرية التامة للطالب في اختيار بدائل عديدة

في التعلم.

.6

الخصوصية األخالقية لعملية التعلم ،حيث تبنى هذه االستراتيجية على أساس تلقي التوجيه والرعاية

.7

االعتماد على المعلم :هذه االستراتيجية تقوم على جهد المعلم ،ولكن جهد يحول من كونه مصدر

واإلرشاد من المعلم.

للمعرفة إلى كونه معدا لمصادرها موجها لها ،مسئوال عن نظم اإلثابة والتعزيز ،مقدما للتغذية الراجعة ،في

جو يبعد من التحيز.

.8


.1

االعتماد على مصادر تعلم متنوعة( .الكبيسي.)690 :2011 ،
مراحل السقاالت التعليمية:

قبل الدرس (التهيئة) :يتم من خاللها التعرف على معرفة الطالب السابقة وربطها بالمعلومات

الحالية.

.2

تقديم النموذج التدريسي :وذلك من خالل:

أ -استخدام التلميحات والدالالت والتساؤالت.

ب-التفكير الجهري للعمليات والمهارات العقلية المتضمنة في المسألة.
ج-كتابة الخطوات التي سوف يتم اتباعها في حل المسألة.

د -إعطاء نموذج لتعلم المهارات العقلية والعمليات المستهدفة.

 .3العمل الجماعي الموجه لمحتوى النماذج والمهام المتنوعة:
أ -من خالل عمل الطالب مع بعضهم في مجموعات صغيرة.
ب-مالحظة أداء الطالب والعمل على التصحيح الفوري لألخطاء.
ج-توجيه الطالب لطرح األسئلة واالستفسار عن أداء المسألة.

د -القيام بالمهام واألنشطة في مجموعات تحت إشراف المعلم.
ه-يقوم المعلم بمشاركة الطالب في أداء المهام.

 .4إعطاء التغذية الراجعة:
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أ -إعطاء تغذية راجعة من قبل المعلم إلجابات الطالب.
ب-يقوم المعلم باستخدام قوائم التصحيح التي تتضمن جميع خطوات أداء المهمة.
ج-مساعدة الطالب في تقويم عملهم بنماذج معدة مسبقا.

د -إعطاء الفرصة للطالب الستخدام المراجعة الذاتية.

ه-إعادة تقديم النموذج التدريسي الصحيح إذا لزم األمر.

 .5زيادة مسئوليات الطالب:

أ -ويتضمن ذلك بعض أنشطة التدعيم والتعزيز من أجل ربط اإلجراءات والعمليات والمهام ببعضها.
ب-العمل من قبل المعلم على إلغاء الدعم المقدم للطالب تدريجيا.
ج-مراجعة أداء الطالب.

 .6إعطاء فرصة لكل طالب ليؤدي المهام وحده:
أ -يعمل المعلم على تيسير التطبيق لمهمة أخرى ومثال جديد.

ب-يعطي المعلم فرصة للطالب ليمارسوا التعلم بطريقة مكثفة وشاملة.
التوزيع الزمني للموضوعات المراد تدريسها (توزيع الحصص)
الوحدة
الرابعة :المعادالت والمتباينات

عدد الحصص

رقم الصفحة

عنوان الدرس
حل معادالت تشمل القيمة المطلقة القتران خطّي.

3

8

حل معادالت تشمل القيمة المطلقة القتران تربيعي.

3

12

حل نظام من المعادالت في متغيرين واحدى المعادلتين تربيعية.

3

15

حل نظام من معادلتين تربيعيتين.

3

19

المتباينات وحلّها.

3

22

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
الوحدة

الدرس:

الرابعة

األول

حل معادالت تشمل القيمة المطلقة القتران
خطّي

 أهداف الدرس:
يتوقع من الطالب في نهاية الحصة أن:

 .1يستنتج خصائص القيمة المطلقة.

 .2يحل معادالت تشمل القيمة المطلقة القتران خطي.
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 15حصة
عدد الحصص:
3

 .3يمثل مجموعة حل معادالت تشمل القيمة المطلقة القتران خطي بيانيا على المستوى الديكارتي.
 أهم المفاهيم التي يتعرض لها هذا الدرس:

القيمة المطلقة ،اقتران القيمة المطلقة ،االقتران الخطي ،حل المعادالت.
 الوسائل التعليمية:

الكتاب المدرسي ،بطاقات تعليمية ،كتب وكراسات الطلبة ،نماذج تدريسية ،لوحة الرسم البياني
خطة السير في الدرس

أوالً :قبل الدرس (التهيئة):
التعرف على معرفة الطالب السابقة وربطها بالمعلومات الحالية.
الوسائل

األهداف

التعليمية

اإلجراءات واألنشطة

الزمن

مالحظات
التقويم

يتعرف الفرق

السبورة،

والمعادالت

كراسات

بين المتباينات الطباشير،

 10د

مالحظة دقة

نشاط كتابي:
ما مجموعة حل المعادلة التالية:
3س.10 =5 -

الطالب.

ما مجموعة حل المتباينة التالية:

اإلجابات.

ما الفرق بين
المعادلة
والمتباينة؟؟

س .3 <2-
ثم يقوم المعلم بالتنويه للفرق بين المعادلة والمتباينة بعد
سؤال الطالب ومعرفة إذا ما كان لديهم خلفية أو ال
الفرق بين المعادلة والمتباينة هو أن المعادلة تساوي
طرفين أي يوجد بينها إشارة (=) ،بينما المتباينة تتكون

من إحدى الرموز التالية.)< ،> ،≤ ،≥( :
تقديم النموذج التدريسي
ثانيا :أثناء الدرس:
يستنتج
خصائص

القيمة

المطلقة.

 25د

بعد التهيئة يقوم المعلم بكتابة خصائص القيمة المطلقة

 ما قيمة س

ثم يطلب من الطالب
واحدة تلو األخرى ويعطي مثاال ّ
أن يأتوا بأمثلة على غرار األمثلة المطروحة.

التي تجعل

من خصائص القيمة المطلقة:
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|س|=5؟؟
 إذا كانت
س=،5

 .1إذا كانت | س | = أ ،حيث أ ≥ صفر ،فإن س =
أ ،أو س = -أ.
 | .2س ص | = |س| |ص|.

| .3س/ص| = |س| | /ص| ،حيث ص≠ صفر.
 | .4س +ص| ≤ |س| | +ص|.
 .5إذا كان |س| < أ حيث أ>صفر ،فإن –أ <س<أ.

ص= ،3-
فما العالقة
بين قيمة
كل من:

| س ص| ،
|س| |ص|؟

ثالثا :عمل جماعي.
تنمية القدرة

بطاقات

على العمل

معادالت

الجماعي.

ومتباينات.

 25د

يقوم المعلم بتكليف مجموعات من الطالب كل مجموعة متابعة
بمهمة أو بحل مسألة.
أوجد حل المعادالت التالية:

المجموعات
وتدقيق إجاباتهم.

أ| -س| = .8
ب |-س | = .5-
ج |-س  = |3-صفر.

وتكون المجموعة مكونة إما من عدة طالب أو طالب
وزميله.
رابعا :تغذية راجعة.
تصحيح

سبورة.

 10د

فوري.
خامسا :زيادة مسئوليات كل طالب.
تعليم الطالب

كراسات

تحمل

الطالب.

المسئولية.

 25د

إعطاء تغذية راجعة أوال بأول كي يكون الطالب على

مالحظة إجابات

ثقة بما يقوم بحله حتى ال ينصدم بنتائجه ويكون

الطالب

التصحيح سريع.

وتدقيقها.

حيث يقوم المعلم بتخفيف التلميحات والمساعدات

متابعة ومالحظة

تدريجيا عن الطالب ،لجعلهم اكثر مسئولية وزيادة

ألداء الطالب.

قدراتهم على االعتماد على أنفسهم.

سادسا :إعطاء الفرصة لكل طالب على حدى (تقويم ختامي)
الكشف عن

بطاقات

قدرات

أسئلة.

ويطلب من كل طالب اإلجابة بنفسه عن األسئلة.

15د

تقويم ختامي:

حل األسئلة في

أوجد حل المعادلة |س| = 3س.2+

نهاية الحصة

الطالب.

 15د

يقوم المعلم بتدوين أسئلة التقويم الختامي على السبورة

تقديم المساعدة
إن لزم األمر
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ليتأكد كل طالب

من دقة إجاباته.

أوجد مجموعة الحل للمعادالت التالية:
5 | س.8 = |3 +
3| س .7 = |1 -
أوجد مجموعة حل المتباينات التالية:
|س .3< |5 -
النشاط البيتي:
تعزيز التعلم

الصفي.

السبورة،

الطباشير.

 10د

متابعة النشاط

أجب عن سؤال ( )1فرع ج ،د.

البيتي.

وسؤال ( )2فرع أ ،د.
وسؤال ( )5في كراستك المخصصة لذلك.

الوحدة الرابعة

الدرس :الثاني

حل معادالت تشمل القيمة المطلقة القتران تربيعي

عدد الحصص3:

 أهداف الدرس:
يتوقع من الطالب في نهاية الحصة أن:

 .1يحل معادالت تشمل القيمة المطلقة القتران تربيعي.

 .2يمثل حل معادالت تشمل القيمة المطلقة القتران تربيعي بيانا على خط األعداد.
 أهم المفاهيم التي يتعرض لها هذا الدرس:

القيمة المطلقة ،االقتران التربيعي.
 الوسائل التعليمية:

الكتاب المدرسي ،بطاقات تعليمية ،كتب وكراسات الطلبة ،نماذج تدريسية.
خطة السير في الدرس

أوال :قبل الدرس (التهيئة):
التعرف على معرفة الطالب السابقة وربطها بالمعلومات الحالية.
األهداف

الوسائل

الزمن

اإلجراءات واألنشطة

التعليمية

مالحظات
التقويم
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خبرات

السبورة،

سابقة

الطباشير،
الكتاب

مراجعة للقيمة المطلقة القتران خطي.
10

أوجد مجموعة
حل المعادلة:

أجب عن السؤال التالي:

د

ما مجموعة حل المتباينة التالية:

المدرسي،

| 5س= |3 +
.8

الدرس.3 < |:
أثناء س 2-
ثانيا| :

كراسات
الطالب.

المعادلة والمتباينة؟؟
ال :ما
سؤ
بينريسي
الفرقالتد
النموذج
تقديم

تمهيد

السبورة،

سوف نتناول حل معادالت تشمل القيمة

حل مثال (:)1

للدرس

طباشير.

المطلقة القتران تربيعي.

معادلة |س^-2

الجديد.

 25د

يقوم المعلم برسم خط األعداد ويدرس الطالب

.12= |4

اشارات المعادالت ويعطيهم أمثلة عليها.

ثالثا :عمل جماعي.
تنمية روح

كراسات الطالب،

الجماعة.

الكتاب المدرس،
السبورة.

 25د

يقوم المعلم بتكليف مجموعات من الطالب

متابعة

كل مجموعة بمهمة أو بحل مسألة.

المجموعات

وتكون المجموعة مكونة إما من عدة طالب
أو طالب وزميله.
بإمكان المعلم تقسيم السبورة بعدد المجموعات
وكتابة معادلة لكل مجموعة ،واجراء مسابقة
فيما بين المجموعات.
رابعا :تغذية راجعة.
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وتدقيق
إجاباتهم.

 10د

عمل تغذية راجعة إلجابات طالب كل

متابعة

التصحيح

كراسات الطالب،

ومالحظة

والتعزيز

إجابات

مجموعة واعالن المجموعة التي لم تخطأ

الفوري.

المجموعات.

على أنها الفائزة ،لخلق روح المنافسة والدقة

الدقة

في اإلجابات.

وتعزيز
وتعديل
اإلجابات.

خامسا :زيادة مسئوليات كل طالب.
حيث يقوم المعلم بتخفيف التلميحات

متابعة

تعود
الطالب

والمساعدات تدريجيا عن الطالب ،لجعلهم

الطالب.

على

اكثر مسئولية وزيادة قدراتهم على االعتماد

تحمل

على أنفسهم.

المسئولية.

 25د

سادسا :إعطاء فرصة لكل طالب على حدى (التقويم الختامي).

تعويد

يقوم المعلم بتوزيع بطاقات أسئلة أو أوراق

مالحظة

الطالب

ويطلب من كل طالب أن يجيب عليها بنفسه.

قدرة

االعتماد

التقويم الختامي:

على

حل المعادالت التالية وعبر عنها بالرسم

النفس.
تطبيق

15

ألنشطة

د

البياني:
س^|-2=1-2س|.

الصف.

|س^.3=|6-2
النشاط البيتي:
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الطالب.
متابعة
ومالحظة
دقة
اإلجابات.

حل المعادالت التالية وتأكد من صحة الحل:

تعزيز
 10د

ما

 - 9 | س^2 =|2س.1-

تعلمه

| س^.3=|6-2

في

متابعة
النشاط
البيتي

 س= |-2س|.

الصف

الوحدة

الدرس :الثالث

الرابعة

حل نظام من المعادالت في متغيرين واحدى
المعادلتين تربيعية.

 أهداف الدرس:
يتوقع من الطالب في نهاية الحصة أن:
 .1يحل نظام من معادلتين إحداهما تربيعية واألخرى خطية.

 .2يوظف حل نظام من معادلتين أحدهما تربيعية في حل مسائل.
 .3يحل مسائل لفظية منتمية للموضوع.

 أهم المفاهيم التي يتعرض لها هذا الدرس:
المعادلة الخطية ،المعادلة التربيعية ،حل نظام من معادلتين.

 ا لكتاب المدرسي ،بطاقات تعليمية ،كتب وكراسات الطلبة ،نماذج تدريسية.
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عدد
الحصص:
3

خطة السير في الدرس
أوال :قبل الدرس (التهيئة):
التعرف على معرفة الطالب السابقة وربطها بالمعلومات الحالية.
األهداف

الوسائل

الزمن

اإلجراءات واألنشطة

التعليمية
خبرات

السبورة،

سابقة

الطباشير،
الكتاب

 10د

حل النظام اآلتي:
س^+2ص^50=2

المدرسي،

س=ص

كراسات

ما طرق حل نظام من المعادالت؟

الطالب.

حل النظام اآلتي:
حل النظام اآلتي:
س +ص=2
ص^-2س^.8=2

ثانيا :أثناء الدرس:
تقديم النموذج التدريسي
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مالحظات
التقويم
حل

المعادلة:

س^.125=2
طرق الحل:
الحذف ،التعويض،
الرسم البياني.

تمهيد

السبورة،

للدرس

طباشير.

 25د سوف نتناول حل نظام معادلتين حل مثال(.)1
إحداهما معادلة تربيعية واألخرى
خطية.

الجديد.

ثم
يبدأ المعلم بالتمهيد للدرس ومن ّ

حل مثال( )1ومثال ( )2على
السبورة.

تمهيد :أوال/عند حل المسائل اللفظية
نقوم بافتراض أن المجاهيل أحدها
ص واآلخر س.
ثانيا /نقوم بتكوين معادلتين من
الدرجة األولى والثانية من خالل الفهم
للمسألة وحسب المطلوب.
ثالثا /القيام بحل المعادالت جبريا
للحصول على قيمة كل من القيم
المجهولة.
ثالثا :عمل جماعي.
تنمية

كراسات

روح

الطالب،

25د

الطالب كل مجموعة بمهمة أو بحل المجموعات

اجعة.
تغذية ر
رابعا:
الكتاب
الجماعة.
المدرسي،
التصحيح كراسات
السبورة.
والتعزيز الطالب،
الفوري.

إجابات
المجموعات.

يقوم المعلم بتكليف مجموعات من متابعة
مسألة.

10د

وتدقيق

إجاباتهم.
عدة متابعة
إلجاباتمنطالب
وتكون تغذية ر
عمل
اجعةمكونة إما
المجموعة
ومالحظة الدقة في ومالحظة
مجموعة
كل
طالب وزميله.
طالب أو
اإلجابات.
يقسم المعلم الوقت بين المجموعات
لتقوم كل مجموعة بحل المعادلة
المكلفة بحلها.
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الدقة وتعزيز
وتعديل
اإلجابات.

خامسا :زيادة مسئوليات كل طالب.
تعود

25د حيث يقوم المعلم بتخفيف التلميحات متابعة

الطالب

والمساعدات تدريجيا عن الطالب ،الطالب.

على

لجعلهم اكثر مسئولية وزيادة قدراتهم
االعتماد

على

أنفسهم،

تحمل

على

المسئولية.

كمجموعات أوال ،ثم كل طالب
لوحده.

سادسا :إعطاء فرصة لكل طالب على حدى (التقويم الختامي).
تعويد
الطالب
االعتماد
على

15د يجيب الطالب عن أسئلة التقويم كل مالحظة قدرة
طالب لوحده بمعزل عن مجموعته.

الطالب.

التقويم الختامي:

متابعة

النفس.

أجب على سؤال رقم ( ،)1فرع (أ).

تطبيق

حل المسألة اللفظية التالية:

ألنشطة

عددان نسبيان مجموعهما ،14

الصف.

وضعف أكبرهما يزيد عن ثالثة

ومالحظة
دقة
اإلجابات.

أمثال أصغرهما بمقدار  ،3أوجد
قيمة العددين!!
النشاط البيتي:
تعزيز ما
تعلمه في
الصف.

10د حل سؤال رقم ( ،)1فرع (ب وج).
حل سؤال رقم ( ،)2وسؤال رقم (،)3
من الكتاب المدرسي.
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متابعة
النشاط
البيتي.

الوحدة

الدرس:

الرابعة

الرابع.

حل نظام من معادلتين تربيعيتين.

عدد
الحصص3 :

 أهداف الدرس:
يتوقع من الطالب في نهاية الحصة أن:
 .1يحل نظام معادلتين تربيعيتين.

 .2يحل مشكالت تتضمن تكوين أنظمة المعادالت.
 أهم المفاهيم التي يتعرض لها هذا الدرس:

ا لمعادلة التربيعية ،حل نظام من معادلتين تربيعيتين.
 الوسائل التعليمية:

الكتاب المدرسي ،بطاقات تعليمية ،كتب وكراسات الطلبة ،نماذج تدريسية.
خطة سير الدرس:
أوال :قبل الدرس (التهيئة):
التعرف على معرفة الطالب السابقة وربطها بالمعلومات الحالية.
األهداف

الوسائل

الزمن

اإلجراءات واألنشطة

التعليمية

مالحظات
التقويم

خبرات

السبورة،

سابقة

الطباشير،
الكتاب

10د

حل النظام اآلتي:
 س^+2ص^.5=2
 س^ - 2ص^.3-2

المدرسي،
كراسات
الطالب.
تقديم النموذج التدريسي
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مالحظة قدرات
الطالب على
اإلجابة.

ثانيا :أثناء الدرس:
تمهيد

السبورة،

للدرس

طباشير.

25د

الجديد.

سوف نتناول في حصة اليوم حل حل

مثال(،1

نظام من المعادالت يشتمل على و)2

لهذا

معادلتين تربيعيتين ،أي كل منهما من الدرس

من

معادالت من الدرجة الثانية.
ثم
يبدأ المعلم بالتمهيد للدرس ومن ّ
حل مثال ( ،1و )2على السبورة.

الكتاب
المدرسي.

ثالثا :عمل جماعي.
تنمية

روح كراسات

الجماعة.

25د

الطالب،

يقوم المعلم بتكليف مجموعات من متابعة
الطالب كل مجموعة بمهمة أو بحل المجموعات

الكتاب

مسألة.

المدرسي،

وتدقيق

يقسم المعلم الوقت بين المجموعات

السبورة.

إجاباتهم.

لتقوم كل مجموعة بحل المعادلة
المكلفة بحلها.

رابعا :تغذية راجعة.
التصحيح

كراسات

والتعزيز

الطالب،

الفوري.

إجابات

10د

عمل تغذية راجعة إلجابات طالب متابعة
كل مجموعة ومالحظة الدقة في ومالحظة الدقة
اإلجابات.

المجموعات.

وتعزيز وتعديل
اإلجابات.

خامسا :زيادة مسئوليات كل طالب.
تعود

25د

اآلن على المعلم القيام بتخفيف متابعة الطالب.

الطالب على

التلميحات والمساعدات تدريجيا عن

تحمل

الطالب ،لجعلهم أكثر مسئولية وزيادة
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قدراتهم على االعتماد على أنفسهم،

المسئولية.

كمجموعات أوال ،ثم كل طالب لوحده.
سادسا :إعطاء فرصة لكل طالب على حدى (التقويم الختامي).
15د

تعويد
الطالب
االعتماد
على النفس.

يجيب الطالب عن أسئلة التقويم كل مالحظة
طالب لوحده بمعزل عن مجموعته.

الطالب.

التقويم الختامي:

متابعة

حل سؤال رقم ( :)1فرع (أ) ( ،د)،

تطبيق

(ه)( ،و).

ألنشطة

قدرة

ومالحظة دقة
اإلجابات.

وتأكد من صحة الحل.

الصف.
النشاط البيتي:
تعزيز

ما

تعلمه

في

10د

حل سؤال رقم ( ،)2وسؤال رقم ( ،)3متابعة النشاط
من الكتاب المدرسي.

البيتي.

الصف.

الوحدة الرابعة

الدرس :الخامس

المتباينات وحلّها

 أهداف الدرس:
يتوقع من الطالب في نهاية الحصة أن:
 .1يحل متباينة تشمل القيمة المطلقة القتران خطي.

 .2يحل متباينة تشمل القيمة المطلقة القتران تربيعي.
 .3يمثل حل المتباينات في المستوى الديكارتي.
 .4يمثل حل المتباينات على خط األعداد.
 أهم المفاهيم التي يتعرض لها هذا الدرس:
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عدد الحصص3 :

حل المتباينة ،االقتران الخطي ،المتباينة ،القيمة المطلقة.
 الوسائل التعليمية:

الكتاب المدرسي ،بطاقات تعليمية ،كتب وكراسات الطلبة ،نماذج تدريسية.

خطة السير في الدرس

أوال :قبل الدرس (التهيئة):
التعرف على معرفة الطالب السابقة وربطها بالمعلومات الحالية.
األهداف

الوسائل

الزمن اإلجراءات واألنشطة

التعليمية

مالحظات
التقويم

خبرات

السبورة،

سابقة

الطباشير،
كراسات
الطالب.

10د

ما مجموعة حل المعادلة التالية:

مالحظة

دقة

اإلجابات.

|3س.10 =|5 -
ما مجموعة حل المتباينة التالية:

 ما الفرق بين
المعادلة

والمتباينة؟؟

| س .3 < |2-
يقوم المعلم بالتنويه للفرق بين المعادلة
والمتباينة بعد سؤال الطالب ،وتصحيح
إجاباتهم.
الفرق بين المعادلة والمتباينة هو أن المعادلة
تساوي طرفين أي يوجد بينها إشارة (=)،
بينما المتباينة تتكون من إحدى الرموز
التالية.)< ،> ،≤ ،≥( :

تقديم النموذج التدريسي
ثانيا :أثناء الدرس:
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25د

يتعرف
خصائص

بعد التهيئة يقوم المعلم بحل مثال (  ،)2( ،)1ما قيمة س؟؟
( .)3على السبورة.

القيمة

أوجد حل المتباينات التالية:

المطلقة.

2| س3 >|1+س.
| س|> 5س^2

ثالثا :عمل جماعي.
تنمية

بطاقات

القدرة

معادالت

على

ومتباينات.

25د

يقوم المعلم بتكليف مجموعات من الطالب متابعة المجموعات
وتدقيق إجاباتهم.

كل مجموعة بمهمة أو بحل مسألة.
وتكون المجموعة مكونة إما من عدة طالب

العمل

أو طالب وزميله.

الجماعي.
رابعا :تغذية راجعة.
تصحيح

سبورة.

10د

فوري.

إعطاء تغذية راجعة أوال بأول كي يكون مالحظة

إجابات

الطالب على ثقة بما يقوم بحله حتى ال الطالب وتدقيقها.
ينصدم بنتائجه ويكون التصحيح سريع.

خامسا :زيادة مسئوليات كل طالب.
تعليم

كراسات

الطالب

الطالب.

25د

حيث

يقوم

المعلم

بتخفيف

التلميحات متابعة

ومالحظة

والمساعدات تدريجيا عن الطالب ،لجعلهم ألداء الطالب.

تحمل

اكثر مسئولية وزيادة قدراتهم على االعتماد

المسئولية

على أنفسهم.

سادسا :إعطاء الفرصة لكل طالب على حدة (التقويم الختامي).
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الكشف

بطاقات

عن

أسئلة.

15د

يقوم المعلم بتوزيع بطاقات أسئلة أو تقديم المساعدة إن لزم
أوراق ويطلب من كل طالب أن يجيب األمر.
عليها بنفسه.

قدرات
الطالب.

حل األسئلة في نهاية
الحصة ليتأكد كل طالب

التقويم الختامي:
أوجد مجموعة حل المتباينات التالية:

من دقة إجاباته.

|س .3< |5 -
حل سؤال فرع (.)4 ،2
النشاط البيتي:
تعزيز
التعلم
الصفي.

10د

أجب عن التمارين والمسائل في متابعة النشاط البيتي.
الكتاب:
س (.)7 ،6 ،5 ،3
في كراستك المخصصة لذلك.

قائمة بأهم المراجع التي يمكن للمعلم االستفادة منها واالسترشاد بها أثناء التخطيط والتنفيذ والتقويم

لموضوعات الوحدة:
مراجع عربية:

 .1كتاب الرياضيات للصف العاشر األساسي الفصل الدراسي األول.
 .2دليل المعلم للصف العاشر األساسي ،و ازرة التربية والتعليم.

 .3الفطايري ،سامي (  .) 1996فعالية استراتيجية ما وراء اإلدراك في تنمية مهارات قراءة النص والميول

الفلسفية بالمرحلة الثانوية ،مجلة كلية التربية ،جامعة الزقازيق ،ع ( ،)27ج ( ،)1سبتمبر ،ص-223 :

.258
 .4الكبيسي ،عبد الواحد ( .)2011أثر استراتيجية السقاالت التعليمية على التحصيل والتفكير الرياضي

لطلبة الصف الثاني متوسط في مادة الرياضيات ،مجلة الجامعة االسالمية ،م ( ،)19ع ( ،)2ص

 ،731-687جامعة األنبار  :العراق.

5. Jeffrey, M (2000): Reciprocal Teaching of Social Studies in Inclusive
Elementary Classrooms, Journal of Learning Disabilities, Austin, Jan/Feb.
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ملحق()10
مفتاح اجابة اختبار المفاهيم الرياضية
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اختبار مهارات حل المسألة الرياضية (المعادالت والمتباينات)

السؤال األول ( 10درجة):

 )1إذا كان | 2س  3 > |1 −فإن  > 3-س >  ، 3حيث س ∋ ح  ،تحقق من صحة العبارة
السابقة.

حدد كال من:

المعطيات ( 1درجة):
.......................................................................................................................... .................................................................................

المطلــوب ( 1درجة):
.......................................................................................................................... .................................................................................

قانـــــــون "االستـــــراتيجيـــــــة" ( 1درجة):
.......................................................................................................................... ............................................... ..................................

إجراء المسألة وتنظيم الحل ( 2درجات):
.......................................................................................................................... .................................................................................
...................................................................................................... .....................................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
...................................................................... .................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... ................................................ .................................

 )2قام عبدالرحمن بحل المعادلة التالية| :س| =

1
3

س2+

وتمثيلها بيانا ،فكان الرسم المجاور يمثل حال بيانيا لها .حدد
من الرسم مجموعة الحل ،ثم تحقق من الحل جبريا.

المعطيات ( 1درجة):

ق(س) =
س

.................................................. ................................................. .....

المطلــوب ( 1درجة):

.................................................. ................................................. .....

القانـــــــون "االستـــــراتيجيـــــــة(1درجة).:
.......................................................................................................................... .................................................................................

إجراء المسألة وتنظيم الحل ( 2درجات):
.......................................................................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................... .............................
.......................................................................................................................... .................................................................................
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...................................................................... .................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................

السؤال الثاني ( 10درجة):
 )1حل المتباينة التالية 2 − 4| :س| –  ، 0 < 2ثم تحقق من صحة الحل ومثله على خط األعداد.
المعطيات ( 1درجة):
.......................................................................................................................... .................................................................................

المطلــوب ( 1درجة):
.......................................................................................................................... .................................................................................

القانـــــــون "االستـــــراتيجيـــــــة" ( 1درجة):
.......................................................................................................................... .................................................................................

إجراء المسألة وتنظيم الحل ( 2درجات):
.......................................................................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
................................................................................................... ........................................................................................................
............................................... ........................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... ............................................................................. ....
.......................................................................................................................... .................................................................................

 )2قام عمر بحل معادلة تشمل القيمة المطلقة القتران
تربيعي ،ثم مثّلها بيانيا على المستوى الديكارتي كما هو

موضح في الرسم المجاور ،وتوصل إلى أن مجموعة حل

المعادلة المطلوبة هي {.}2 ، 2-

ص= س

المعطيات ( 1درجة):

........................................................ ...............................................

المطلــوب ( 1درجة):

........................................................ ...............................................

القانـــــــون "االستـــــراتيجيـــــــة" ( 1درجة):

.......................................................................................................................... ................................................................................
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إجراء المسألة وتنظيم الحل ( 2درجات):
.......................................................................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................... .............
.......................................................................................................................... .................................................................................
...................................................................................... .....................................................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................

السؤال الثالث ( 10درجة):
 )1إذا كانت | 2س ( 3 = |6 −س  ، )2 +حيث س ∋ ح  ،جد مجموعة حل المعادلة السابقة ،ثم
مثل الحل على خط االعداد.

المعطيات ( 1درجة):

.......................................................................................................................... .................................................................................

المطلــوب ( 1درجة):
.......................................................................................................................... .................................................................................

القانـــــــون "االستـــــراتيجيـــــــة" ( 1درجة):
.......................................................................................................................... .................................................................................

إجراء المسألة وتنظيم الحل ( 2درجات):
.......................................................................................................................... .................................................................................
...................................................................... .................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... ................................................ .................................
...................................................................................................................... .....................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................

2

 )2جد مجموعة حل المتباينة |س  ، |5 −| > |4 −ثم تحقق من صحة الحل ومثله على خط
األعداد.

المعطيات ( 1درجة):
.......................................................................................................................... .................................................................................
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المطلــوب ( 1درجة):
............................................................................................. ..............................................................................................................

القانـــــــون "االستـــــراتيجيـــــــة" ( 1درجة):

\

.......................................................................................................................... .................................................................................

إجراء المسألة وتنظيم الحل ( 2درجات):
............................................................................................................ ...............................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
........................................................................................................ ...................................................................................................
.................................................... ...................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................

السؤال الرابع ( 10درجة):
 )1حل المتباينة التالية − 4| :س|  -س ، 0 = 4 + 2وتحقق من صحة الحل ،ثم مثله على خط
األعداد.

المعطيات ( 1درجة):
.......................................................................................................................... .................................................................................

المطلــوب ( 1درجة):
.......................................................................................................................... .................................................................................

القانـــــــون "االستـــــراتيجيـــــــة" ( 1درجة):
.......................................................................................................................... .................................................................................

إجراء المسألة وتنظيم الحل ( 2درجات):
............................................................................................................... ............................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
...................................................................... .................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... ................................................ .................................
...................................................................................................................... .....................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................

161

 )2حل المتباينة |س| <  5س ، 2ثم تحقق من صحة الحل ومثله على خط االعداد.
المعطيات ( 1درجة):
.......................................................................................................................... .................................................................................

المطلــوب ( 1درجة):

\

.......................................................................................................................... ..................................................... ............................

القانـــــــون "االستـــــراتيجيـــــــة" ( 1درجة):
.......................................................................................................................... .................................................................................

إجراء المسألة وتنظيم الحل ( 2درجات):
.......................................................................................................................... ........................................... ......................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
...................................................................... .................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
...................................................................... .................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................

السؤال الخامس ( 10درجة):
 )1عددان صحيحان مجموع األول وضعفي الثاني يساوي  22وحاصل ضربهما يساوي  ،56ما هما
العددان؟

المعطيات ( 1درجة):
.......................................................................................................................... .................................................................................

المطلــوب ( 1درجة):
............................................................................................. ..............................................................................................................

القانـــــــون "االستـــــراتيجيـــــــة" ( 1درجة):
................................................................................................ ...........................................................................................................

إجراء المسألة وتنظيم الحل ( 2درجات):
.......................................................................................................................... .................................................................................
...................................................................... .................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... ................................................ .................................
...................................................................................................................... .....................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
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 )2مستطيل الفرق بين بعديه يساوي  2سم وطول قطره  5سم .ارسم رسما توضيحا للمسألة السابقة ،ثم
جد طولي بعدي المستطيل.

المعطيات ( 1درجة):

.......................................................................................................................... .................................................................................

المطلــوب ( 1درجة):
.......................................................................................................................... .................................................................................

القانـــــــون "االستـــــراتيجيـــــــة" ( 1درجة):
.......................................................................................................................... .................................................................................

إجراء المسألة وتنظيم الحل ( 2درجات):
.......................................................................................................................... ................................................................... ..............
.......................................................................................................................... .................................................................................
..................................................................................... ......................................................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
...................................................................... .................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................

السؤال السادس ( 10درجة):
 )1مثلث قائم مجموع طولي ضلعي القائمة يساوي  7سم وطول الوتر يساوي  5سم .جد مساحة
المثلث.
المعطيات ( 1درجة):
.......................................................................................................................... .................................................................................

المطلــوب ( 1درجة):
.......................................................................................................................... .................................................................................

القانـــــــون "االستـــــراتيجيـــــــة" ( 1درجة):
.......................................................................................................................... .................................................................................

إجراء المسألة وتنظيم الحل ( 2درجات). :
.......................................................................................................................... .................................................................................
...................................................................... .................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... ................................................ .................................
...................................................................................................................... .....................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
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 )2عددان صحيحان مجموع مربعيهما يساوي  25وحاصل ضربهما يساوي  .12ما هما هذان العددان؟

المعطيات "محددا النقص في المعطيات ،واعتبره من معطيات المسألة عند حلها" ( 1درجة):

.......................................................................................................................... .................................................................................

المطلــوب ( 1درجة):

............................................................................................ ...............................................................................................................

القانـــــــون "االستـــــراتيجيـــــــة" ( 1درجة):
.......................................................................................................................... .................................................................................

إجراء المسألة وتنظيم الحل ( 2درجات):
............................................................................................................. ..............................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
...................................................................... .................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
...................................................................... .................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................................................
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الصورة األولية لمقياس االتجاه نحو الرياضيات
مقياس االتجاه نحو الرياضيات

جامعة األزهـــــــــــــــــــــــــر – غــــــــــــــــــــــزة

عمــــــــــادة الدراســـــــــــــات العـــلــــــــيــــــــــا

كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــة
ماجستير المنـــــاهج وطــــرق التدريس

عزيزي الطالب:

سيستخدم ألغراض البحث العلمي
بين يديك مقياس يهدف إلى قياس اتجاهك نحو الرياضيات ،وهو ُ
ولن يطلع على نتائجه أحد ،فهو ال عالقة له بدرجاتك المدرسة .لذا يرجى اإلجابة بصدق على كل فقرة من

فقرات المقياس.

تعليمات المقياس:

 -1يتضمن المقياس ( )30فقرة ،ولكل فقرة ( )5بدائل تتمثل في( :أوافق بشدة ،أوافق ،محايد  ،أعارض،
أعارض بشدة).
عبر عن اتجاهك ،وانتبه أنه ال توجد إجابة
 -2اق أر كل فقرة بدقة وتركيز ،وضع إشارة (√) في الخانة التي تُ ّ
صحيحة واجابة خاطئة ،ولكن الصحيح ما ُيعبر عن اتجاهك الحقيقي نحو الرياضيات.
 -3ال تترك أي فقرة دون تحديد اإلجابة عليها.

 -4ال تضع أكثر من إشارة أمام الفقرة الواحدة.

 -5مثال يوضح طريقة اإلجابة على فقرات المقياس:
م

الفقرة

أوافق بشدة

 1أشعر بالمتعة عند دراسة الرياضيات بأساليب جديدة

أوافق

محايد

أعارض

أعارض
بشدة

√

الحظ أن الطالب قد وضح رأيه في هذه العبارة بأنه يوافق على أن دراسة الرياضيات بأساليب جديدة

ُيشعره بالمتعة أثناء دراستها.
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م

أوافق

الفقرات

بشدة

المحور األول :االتجاه نحو طبيعة مادة الرياضيات
1

2

أحب مادة الرياضيات ألنها ممتعة وتجذب
انتباهي
أرى أن مادة الرياضيات معقدة لكثرة رموزها
ومفاهيمها

3

أرى أن الرياضيات مجال جيد لالبتكار واإلبداع

4

أرى أن الرياضيات ال تضيف لي شيئا ممي از

5
6

أحب حضور حصص الرياضيات ألنها تنمي
التفكير
أرى أن فروع الرياضيات مترابطة وغير منفصلة

المحور الثاني :االتجاه نحو قيمة الرياضيات
7
8
9
10

أرى أن مادة الرياضيات مفيدة للعلوم األخرى
أرى أن ال فائدة من تعلم الرياضيات في حياتي
اليومية
يساعدني تعلم الرياضيات في حل المشكالت
أرى أن قيمة الرياضيات أكبر وأهم من المواد
األخرى

 11أشعر أن فهمي للرياضيات يزيد من ثقتي بنفسي
 12تساهم الرياضيات في اكتشافات علمية كبيرة
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أوافق محايد أعارض

أعارض
بشدة

المحور الثالث :االتجاه نحو تعلم الرياضيات
 13أجد صعوبة في فهم مادة الرياضيات
14

أجد صعوبة في اختيار طرق حل المسائل
الرياضية

 15أسعى لتنمية مهاراتي في تعلم الرياضيات
16

أجد أن تعلم الرياضيات يحتاج إلى وقت وجهد
كبيرين

 17سأختار الرياضيات لدراستي في المستقبل
 18سيزداد حبي للمدرسة إذا ألغيت مادة الرياضيات
 19أرى أنه يمكنني تعلم الرياضيات ذاتيا
 20أرى أن تعلم الرياضيات يحتاج إلى انتباه وتركيز
ومجهادا عند دراستها
 21تجعلني الرياضيات عصبيا ُ
المحور الرابع :االتجاه نحو االستمتاع بالرياضيات
22

23

24

25

أستمتع بحل واجبات الرياضيات أكثر من غيرها
من المباحث
أشعر بالفخر عندما أتعلم شيئا جديدا في
الرياضيات
أشعر بالراحة عند تفكيري الصحيح في حل
المسائل الرياضية
أشعر بالفخر عندما أتوصل إلى حل صحيح
للمسألة الرياضية
167

26

27

28

29

أرغب بقضاء وقت إضافي لحل مسائل رياضية
أكثر
أحب المشاركة في المسابقات واألنشطة المتعلقة
بالرياضيات
استمتع بمساعدة زمالئي في حل المسائل
الرياضية
أرى أن الكثير من الطلبة ال يحبون مادة
الرياضيات
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ملحق()13

الصورة النهائية لمقياس االتجاه نحو الرياضيات
م

أوافق

الفقرات

بشدة

المحور األول :االتجاه نحو طبيعة مادة الرياضيات
1
2

أحب مادة الرياضيات ألنها ممتعة وتجذب انتباهي
أرى أن مادة الرياضيات معقدة لكثرة رموزها ومفاهيمها

3

أرى أن الرياضيات مجال جيد لالبتكار واإلبداع

4

أرى أن الرياضيات ال تضيف لي شيئا ممي از

5

أحب حضور حصص الرياضيات ألنها تنمي التفكير

6

أرى أن فروع الرياضيات مترابطة وغير منفصلة

المحور الثاني :االتجاه نحو قيمة الرياضيات
7

أرى أن مادة الرياضيات مفيدة للعلوم األخرى

8

أرى أن ال فائدة من تعلم الرياضيات في حياتي اليومية

9

يساعدني تعلم الرياضيات في حل المشكالت

 10أرى أن قيمة الرياضيات أكبر وأهم من المواد األخرى
 11أشعر أن فهمي للرياضيات يزيد من ثقتي بنفسي
 12تساهم الرياضيات في اكتشافات علمية كبيرة
المحور الثالث :االتجاه نحو تعلم الرياضيات
 13أجد صعوبة في فهم مادة الرياضيات
 14أجد صعوبة في اختيار طرق حل المسائل الرياضية
 15أسعى لتنمية مهاراتي في تعلم الرياضيات
 16أجد أن تعلم الرياضيات يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين
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أوافق محايد أعارض

أعارض
بشدة

 17سأختار الرياضيات لدراستي في المستقبل
 18سيزداد حبي للمدرسة إذا ألغيت مادة الرياضيات
 19أرى أنه يمكنني تعلم الرياضيات ذاتيا
 20أرى أن تعلم الرياضيات يحتاج إلى انتباه وتركيز
ومجهادا عند دراستها
 21تجعلني الرياضيات عصبيا ُ
المحور الرابع :االتجاه نحو االستمتاع بالرياضيات
 22أستمتع بحل واجبات الرياضيات أكثر من غيرها من
المباحث

 23أشعر بالفخر عندما أتعلم شيئا جديدا في الرياضيات
24

أشعر بالراحة عند تفكيري الصحيح في حل المسائل
الرياضية

 25أشعر بالفخر عندما أتوصل إلى حل صحيح للمسألة
الرياضية

 26أرغب بقضاء وقت إضافي لحل مسائل رياضية أكثر
 27أحب المشاركة في المسابقات واألنشطة المتعلقة
بالرياضيات

 28استمتع بمساعدة زمالئي في حل المسائل الرياضية
 29أرى أن الكثير من الطلبة ال يحبون مادة الرياضيات
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