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 الشكر

لنا إال ما علمتنا إنك  ، اللهم ال علمحممد الصادق األمني  ، والصالة والسالم علىالعاملنيرب احلمد هلل 
إتباعه، احلق حقاً، وارزقنا  أنت العليم احلكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا مبا علمتنا، وزدان علماً، وأران

فيتبعون أحسنه، أمحده سبحانه على  وأران الباطل ابطاًل، وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول
اجلهد املتواضع، أسأل هللا أن ينفع  جزيل نعمه، وما غمرين به من فضل وتوفيق، إىل أن وفقين إلمتام هذه

 العرفان ابجلميل واالحرتام والتقدير ملنأتقدم خبالص الشكر اجلزيل و .به، ويكون عواًن يل على طاعته
ابلشكر  علي بقبول اإلشراف على رسالة املاجستري أتقدم تين ابلنصح وتفضلتين ابلفضل واختصتغمر 

على هذه الرسالة،  بقبول اإلشراف التفضله إبراهيمأمل حممود  /ة الدكتور يتومشرف يتوالتقدير ألستاذ
 اهللا سبحانه أن يعينه وتوجيه، أسال وإرشاده إيل من نصح تأسده من جهد وعطاء، وما توعلى ما بذل

بعينه  احيرسه و أن، اخطاه على محل هذه األمانة العظيمة والتبعة اجلسيمة وان يسدد على طريق احلق
كما أتقدم خبالص الشكر   .ظل من سدنة العلم وأهلهتبكنفه الذي ال يضام، ل ايكأله اليت ال تنام، و

علي ما وآلين به من اهتمام ونصح وإرشاد أثناء إمتامي هلذا  حممد دواليتوالتقدير ملشريف الدكتور / 
كما يطيب يل أن   وأن يسدد خطاه.هللا سبحانه أن يعينه على محل هذه األمانة العظيمة  أسالالبحث 

املشرف العام مالك مدارس  حممد املويس سليمان /األستاذألستاذي ومعلمي أتقدم ابلشكر اجلزيل 
ينفعنا بعلمه، إنه ويل  و أنأسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يبارك فيه،  للبنني ابملدينة املنورة األهليةاألوس 

فيض علمه، وانتفعت آبرائه السديدة، وتوجيهاته الرشيدة وقد زادين  ذلك والقادر عليه، الذي هنلت من
أسأل هللا أن ينعم عليه من فضله، وأن جيزيه عين خري  ،رسالة يف مدرسته العامرةتطبيق هذه الشرفا بقبول 

 والشكر موصول لزمالئي األكارم الذين كان هلم الدور الكبري يف النصح واإلرشاد على مدار .اجلزاء
 ملا عانوه معي، كما أتوجه ابلشكر اجلزيل والثناء اجلميل والتوقري النبيل إىل مجيع أفراد أسريت دارسيت 

كانت قبس الضياء يف عتمة البحث، ومنحتين    املخلصةيتزوج ابلذكرطوال إعداد هذه الرسالة، وأخص 
وأخريا أسأل هللا أن أكون قد . يف سبيل راحيت  الثقة وغرست يف نفسي قوة العزمية ومل تدخر جهداً 
 نسيان فمن نفسي والشيطان، ور أووما كان من قص وفقت يف حبثي هذا فما كان من صواب فمن هللا ،

 .وأصحابه أمجعني آلةهللا وسلم وابرك على سيدان حممد وعلى  وصل
 هناـبوالأالباحث/ خالد 
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 مللخصا

يل الكشف عن فاعلية اسرتاتيجية مقرتحة قائمة على مدخل املشروعات يف تنمية الفهم إهدفت الدراسة 
وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التطبيقي واالجتاه حنو مادة الرايضيات لطالب املرحلة املتوسطة 

ملشروعات التحليلي واملنهج شبه التجرييب عند قياس فاعلية املقرر يف ضوء اسرتاتيجية قائمة علي مدخل ا
، ومتثل املتغري املستقل يف هذه الدراسة ابسرتاتيجية مقرتحة قائمة على مدخل املشروعات  واملتغري التابع 
بتنمية الفهم التطبيقي واالجتاه حنو مادة الرايضيات .ولقد تكونت عينة الدراسة من طالب الصف األول 

ام الباحث إبعداد أدوات الدراسة اليت متثلت ق ولتحقيق اهلدف ( طالباً ، 100املتوسط البالغ عددهم ) 
يف االختبار التحصيلي وبطاقة املالحظة واالستبانة ومت التأكد من صدق هذه األدوات وثبات صالحيتها 

( بني متوسطي α  =0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )يل إ.وقد توصلت هذه الدراسة 
تنمية الفهم التطبيقي واالجتاه حنو الرايضيات يف التطبيق القبلي درجات طالب اجملموعة التجريبية يف 

وأظهرت النتائج أن نسبة الكسب املعدل  والتطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لصاحل التطبيق البعدي.
( لدرجة طالب اجملموعة التجريبية يف تنمية الفهم التطبيقي واالجتاه حنو 1.245لبالك بلغت )
( ضمن املدى الذي حدده 1.2(، وهذه القيمة تزيد عن )%88.52ة فاعلية بلغت )الرايضيات، وبنسب

بالك للحكم على فاعلية االسرتاتيجية املقرتحة ، وهذا يدل على أن االسرتاتيجية املقرتحة القائمة على 
موعة مدخل املشروعات هلا فاعلية عالية يف تنمية الفهم التطبيقي واالجتاه حنو الرايضيات لدى طالب اجمل

وتبني من نتائج الدراسة أن حجم األثر السرتاتيجية مقرتحة قائمة علي مدخل املشروعات  التجريبية.
( يف تنمية االجتاه حنو مادة  0.8516( يف تنمية الفهم التطبيقي و )  0.7707( حيث بلغ )0.14يزيد عن )

 ابستخداميوصي الباحث  احلالية ثالبح نتائج عنه أسفرت ما الرايضيات وهذا يعترب حجم كبري . يف ضوء
عمل دورات تدريبية  .ةاملتوسط للمرحلةاسرتاتيجية التعلم ابملشروعات يف تدريس مادة الرايضيات 

للمعلمني يف كيفية تنفيذ املخططات واملشروعات العلمية لكل وحدة دراسية من وحدات املنهج .الرتكيز 
نميتها بطريقة منظمة ودقيقة .الرتكيز علي التعلم ابملشروعات للمعلمني و التوجيه بت األدائيةعلي املهارات 

يف تنمية املهارات التطبيقية ملادة الرايضيات . الرتكيز علي التعلم ابملشروعات يف تنمية املهارات املعرفية 
  عمل دورات تدريبة ملعلمني يف كيفية توظيف اسرتاتيجية التعلم ابملشروعات واالثرائية ملادة الرايضيات
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Abstract  
The study aimed at identifying the effectiveness of a proposed strategy based on the entrance of 

projects in developing the practical understanding and the direction towards mathematics for 

intermediate students. The researcher used the analytical descriptive approach and the semi-

empirical method when measuring the effectiveness of the course in the light of a strategy based 

on the entrance of projects. With a proposed strategy based on the input of projects and the 

variable of developing the practical understanding and the direction towards mathematics. The 

sample of the study consisted of students of the first grade (75) students, The study found that 

there were statistically significant differences at the level (α = 0.05) between the average scores 

of the students in the experimental group in the development of practical understanding and the 

trend toward mathematics in the application Tribal and post-application testing for the benefit of 

post-application. The results showed that the average rate of gain for BlackBerry reached (1.245) 

for the students of the experimental group in the development of practical understanding and the 

trend towards mathematics with an efficiency ratio of 88.52%. This value is more than 1.2 within 

the range set by Black to judge the effectiveness of the proposed strategy. Indicates that the 

proposed strategy based on the entrance of projects is highly effective in developing the practical 

understanding and the direction towards mathematics among the students of the experimental 

group. The results of the study showed that the magnitude of the impact of the proposed strategy 

based on the input of the projects is greater than (0.14) where it reached (0.7707) in the 

development of practical understanding and (0.8516) in developing the trend toward 

mathematics and this is a large size. In light of the results of the current research results, the 

researcher recommends using the project learning strategy in the teaching of mathematics for the 

first intermediate grade. To conduct training courses for teachers in the implementation of 

scientific plans and projects for each unit of the curriculum units. Focus on the performance 

skills of teachers and guidance in their development in a systematic and accurate manner. Focus 

on project learning in developing the applied skills of mathematics. Focusing on learning 

projects in the development of cognitive skills and enrichment of mathematics, the work of 

training courses for teachers in how to employ the strategy of learning projects  
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 الفصل األوؿ

 مقدمة البحث

البحث،  ١تشكلة ، كعرضان لإلحساس با١تشكلةالبحث، حيث يتضمن كصفان مقدمة يتناكؿ ىذا الفصل 
ك  أل٫تية البحثالبحث، كٖتديدان ك أىداؼ ، عنها ة سوؼ يتناكؿ البحث اإلجاباألسئلة اليتك 

 مصطالحاتو 

 مقدمة

بًتكيبها الدقيق بصورة ال تضاىيها أم مادة يف دقتها كقوة منطقها كشدة تناسقها،  غنية الرياضيات مادة
 اتاٟتواس كالتصور  فتعتمد على عامةأما يف العلـو  .كالنظرية ا١تربىنة رياضيا تكوف ٔتثابة يقُت عقلي مطلق

 كأللتصديق  معرضةالفلك كالفيزياء ا٠تاصة ب علـوال ٧تد أف. لذا  عاَف الواقعالتناغم كالصدؽ مع  ك
٢تذه  .التكذيب، فتبطل النظريات اٞتديدة القدٯتة كالشواىد على ذلك يف تاريخ العلـو تكاد ال ٖتصى

  ملكة العلـو " ٢تذا السبب ٝتيت الرياضيات بلقب يقينها رياضية للداللة علىٝتيت ا١تربىنة ال األسباب
ّتاذبية خاصة كسحر أٌخاذ كبريق مبهر فهو مادة إيقاظ الفكر كشحذ عن غَته يتمتع علم الرياضيات 
ف مادة الرياضيات ىي مادة البناء يف أْتاث الفضاء كالفلك كاألجهزة اإللكًتكنية إا١تواىب كبناء العقوؿ ، 

 … آخر ع ٣تاالت اٟتياة كتغلغلت هبا كانتقلت بالناس من عاَف إُف عاَفاليت دخلت ٚتي

كبالرغم من أف الرياضيات مادة مشوقة ، ٘تيل النفس إُف دراستها كالبحث فيها إال أهنا يف كثَت من 
 الرياضيات ألصوؿ هبم. كذلك بسبب عدـ استيعا من األشخاص ياف تكوف حجر عثرة أماـ الكثَتاألح

َف يكن عيبان يف ا١تادة  عدـ القدرة على فهم الرياضياتك٦تا الشك فيو أف . القوانُت ا٠تاصة هبا كنظريتها ك
 !! كلكنو نابع من ذاتنا ٨تن

٘تكن  كيتم قياس القواعدكفقا القتناع منطقي للعقل . يتم قبل أك بعد حفظ  احيث تتم ا١تعرفة فيه
 . ا١تشكلة( كتقدٔف الربىاف ا١تناسب( ا١تسألةيف حل  مك٧تاحه بقدراهتممن علم الرياضيات الدارسُت 

َف ينل ما يستحقو من االىتماـ فهو ْتق ذلك اٞتندم اجملهوؿ يف كل إ٧تاز علمي مهم فالرياضيات علم 
ذم باؿ فعلماء النفس ا١تعاصركف يستعينوف بالرياضيات لبناء ٪تاذج لدراسة عمليات التعلم كاالقتصاديوف 
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كالشركات ,قة بُت االستهالؾ يف االقتصاد الراىن القائم على ا١تنافسة، يعتمدكف عليها يف فهم العال
يف   يعتمدكفُتتطبق التفكَت الرياضي على مسائل اإلدارة كالتخزين كاإلنتاج كا١تهندس الكربل كا١تصانع
كعلى الرغم من  .على الرياضيات يف كضع النماذج ك التصاميم ا٢تندسية ك٤تاكاة الواقع األساس األكؿ

افظة الرياضيات على مسلماهتا القائمة منذ آالؼ السنُت فقد استجابت ألخطر التحديات العلمية ٤ت
كالتقنية ا١تعاصرة، بل بعثت التطورات يف علـو اٟتاسب اآلِف كالطب كاإلحياء كاالقتصاد كا١تواصالت 

كن أف نعتربىا أـ العلـو الفضاء نشاطا عارما يف الرياضيات اليت ٯت ككاالت ة كيماية البيئاٟتك  تكاالتصاال
 .األساسية كلغة التقنية اٟتديثة

حيث عليو فإف الرياضيات تعترب ْتق العمود الفقرم لتطور العلـو على اختالؼ أنواعها كشعبها  كبناءن 
نتصور ازدىارا معتربا يف شىت ا١تيادين إال بقدر ما  كال نكاد ،  تظهر لنا حاجة العلـو األخرل ا١تاسة ٢تا

 .الرياضياتعليو كنستوعبو يف فركع نستحوذ 

 ا١تقصودفكلذلك ف يف حياتنا ا١تعاصرة قصور كاضح يف مفهـو الفهم التطبيقي للرياضيات ،ك٧تد اآل
كن أف يعكس أف كل تعريف ٯت ٯتكن القوؿة أك ياالت ا١تعرفاجمل اختالؼ ْتسب الفهم ٯتكن أف ٮتتلفب

على التعريفات ا١تقدمة يف ٣تاِف علم اللغة  البحث ذا ٣تاال معينا من ٣تاالت ا١تعرفة. ك سنعتمد يف ى
 .النفسي ك علم الًتبية ك االمتحانات

كيرل الًتبويوف ، أف األىداؼ كالغايات التعليمية الًتبوية تتغَت كتتطور باستمرار ؛ نتيجة لتغَت متطلبات 
ستجداتو السريعة ، كٖتوالتو اجملتمع ، كظركفو االجتماعية، كالثقافية : كذلك يف ضوء تغَتات العصر ، كم

، كٖتدياتو ا١تستقبلية . كيف ظل ذلك تتنوع اسًتاتيجيات تدريس العلـو اٟتديثة اآلنيةا١تتسارعة ، كتوقعاتو 
اِف طبيعة عملية التعلم كالتعليم من جهة  ا١تنظورلتغَت  طبقان ، كطرائقها ، كأساليبها ، ك٪تاذجها ؛ 

 (ُ).أخرمهة كالتحوؿ إِف ا١تدرسة البنائية من ج

الفهم التطبيقي كاالٕتاه على االىتماـ بتنميػة تؤكد  دكؿ العاَف كثَت منأىداؼ تدريس الرياضيات يف  ك 
العامة لتدريس الرياضيات  األىػداؼ"، فمن ضمن  ا١تختلفةا١تهارات الذىنية ، كإكساب الطالب للمادة

                                                 

 .ُّص  د. ط ، النظرية البنائية واستراتيجيات التدريسزيتوف، ( ُ)
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كثيقة منهج مادة الرياضيات يف التعليم العاـ يف  كمػا كرد -يف التعليم العاـ با١تملكة العربية السعودية
 :(ُ)" )ىػػ َُِْ(

مساعدة " ."ما يدرسو كالكشف عن عالقات جديدة الستيعابالطالب ا١تهارات الالزمة  إكساب"
تنمية ا١تهارات الذىنية ". "الطالب على تكوين ميوؿ كإتاىات سليمة ٨تو الرياضيات كعلى تذكقها

 ."العلميةكاالبتكارات 
اليت  ,NCTM) 2777(كثيقػة مبػادئ كمعػايَت الرياضػيات ا١تدرسية"الواليات ا١تتحدة األمريكية كرد يف  كيف

 (NCTM) National Council of Teachers of Mathematicsأصدرىا اجمللس القومي ١تعلمي الرياضػيات   
 :"أف ٌكن الطالب مػنبرامج التعليم من الركضة كحىت الصف الثآف عشر أف ٘تكافة أنو ٬تب على  

ينقل تفكَته الرياضي مًتابطان ككاضحان إُف أقرانو "."نظم كيدعم تفكَته الرياضي من خالؿ التواصلي"
 ."التفكَت الرياضي كاالسًتاتيجيات الرياضية لدل اآلخرين ٭تلل كيقيم"."كمعلميو كاآلخرين

الرياضية مًتابطة  ا١تهاراتأف  يفهم كيف"."خالؿ األفكار الرياضيةمن يتعرؼ كيستخدـ الًتابط " 
يتعرؼ كيطبق الرياضيات يف بيئات خارج "."كاحدان مًتابطان  كمبنية فوؽ بعضها البعض لتنتج بناءن 

 ."بدقةستخدـ لغة الرياضيات للتعبَت عن األفكار الرياضية ي"."الرياضيات
س الثانوية يف الياباف ؼ تعلم الرياضيات يف ا١تػدار اىدمن أأف " (ِ) ) ُّٔـ، صُٖٗٗ(فوجيتا  يرمك 

 ."الرياضية كقوة التفكَت الرياضيكا١تهارة تعزيز الذكاء الرياضي من خالؿ تأكيد ا١تعرفة 
أف العاَف الذم نعيش فيو عػاَف يتطػور بسرعة مذىلة، كأف "(ّ) ) ُُٔـ، صُُٗٗ(نظلة خضر  شَت تك 

تشاؼ كحل مشكالت تتحدل من يقـو بتطويره أناس مثلنا كلكنهم تدربوا منذ طفولتهم على االك
تفكَتىم، كأف التحدم اٟتقيقي للػدكؿ ا١تتقدمػة كالنامية على حد سواء ىو أف يتفوؽ كينبغ أفرادىا يف 
العلـو كالرياضػيات، كأف الدكؿ النامية خصوصان ْتاجة إُف تنمية عقوؿ رياضية ابتكارية لتستقل عن 

 ."التبعية اآللية للدكؿ ا١تتقدمة

                                                 

 . ُ، ط  وثيقػة مػنهج مػادة الرياضيات في التعليم العاـ .كزارة الًتبية كالتعليم، اإلدارة العامػة للمنػاىج (ُ)
 . َُْ-ُّْ، ص ٖج،ِْ ط،  "رة فػي المرحلة الثانوية في اليابافأضواء وظالؿ على مناىج الرياضيات المطػو "، فوجيتا (ِ)
 . ّط ،، أصوؿ تدريس الرياضياتخضر (ّ)
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أل٫تيػػػػة ا١تتزايػػػػدة الػػػيت ٖتظػػػػى هبػػػا الرياضػػػػيات كالػػػػدكر الػػػػذم تقػػػػـو بػػػو يف عصػػػػرنا اٟتاضػػػػر كعلػػػى الػػػػرغم مػػػن ا
كتعلػػػػم الرياضػػػػيات يعػػػػآف مػػػػن عػػػػدد مػػػػن   كمػػػػا يؤمػػػػل أف ٭تققػػػػو تعلػػػػم الرياضػػػػيات، إال أف تعلػػػػػيمكا١تسػػػػتقبل 

م فبينمػا ىنػاؾ تقػدـ عظػي :"بقولػو(ُ) ) ُٕـ : صََِْ(ا١تشػكالت كالػػسلبيات، يؤكػػد علػػى ذلػػك عبيػد
كمتسػػارع يف الرياضػػػيات كمػػػادة أكادٯتيػػة ككػػأداة فاعلػػة كمشػػهود ٢تػػا يف تقػػدـ العلػػـو كالتكنولوجيػػا بالدرجػػة 

يف نفػػس  –التػػػي يصػػف فيهػػا الػػبعض التكنولوجيػػا الفائقػػة ا١تعاصػػرة علػػى أهنػػا تكنولوجيػػا رياضػػػية، نلمػػس
ذلػك أف تعلػيم  ."ت كمادة تعليميةأنو يوجد إحساس بعدـ الرضا ا١تمزكج باألَف  بالنسبة للرياضيا -الوقت

كتعلػػػم الرياضػػػيات يعػػػآف مػػػن سػػػلبيات فػػػػي احملتػػػول كأسػػػاليب التعلػػػيم كأنشػػػطة الػػػتعلم كنػػػواتج تقػػػؤف ٖتصػػػيل 
بل كيف االٕتاىات ٨تػو دراسػتها، كذلػك علػى الػرغم مػن  ...ا١تتعلمُت يف كل ا١تراحل الدراسية طفولة كشبابان 

كيػػػػػػػرل .مػػػػػػػدة مػػػػػػػػن ا١تؤسػػػػػػػػسات الًتبويػػػػػػػػة كالتعليميػػػػػػػة ذات الصػػػػػػػلةثػػػػػػػراء كفخامػػػػػػػة األىػػػػػػػداؼ ا١تعلنػػػػػػػة كا١تعت
و بػالرغم مػن أ٫تيػػة الرياضػػيات، كالػيت ال يكػاد يوجػد علػم أك فػن أنػ"(ِ))  ُ-ِىػػ، ص صُِْٓ(الزىػرآف

مػػن فنػػوف ا١تعرفػػة ال ٭تتػػاج إُف الرياضػػيات، إال أنػػو ٦تػػا يثػػَت األسػػى كاألسػػف أف ىػػذا اٞتمػػاؿ كاأل٫تيػػة البالغػػة 
شكول مريرة عا١تية من الطالب كاجملتمعػات بػأف الرياضػيات مػادة جافػة تستعصػي علػػى يقابلها  للرياضيات

 ."الفهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم، كال تتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح تطبيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرس إال بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنُت عديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن تعٌلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
التفكػػَت مػػن أىػػم مسػػػؤكليات مهػػػارات إف تعلػػيم " (ّ)(  ُُٗ.ـ : صُٕٗٗ(كيقػػوؿ ديسػػقورس كالتمػػار

 يساندىانػاىج الرياضػيات ، كما يف تطوير مرئيسيان يف صدارة أىدافنا الًتبويػة الًتبية، ك٬تب أف يكوف ىدفان 
  . "مػػػػػن طػػػػػرؽ تػػػػػدريس ك٤تتػػػػػول مػػػػػادة علميػػػػػة، ككسػػػػػائل تعليميػػػػػػة كأنشػػػػػطة مدرسػػػػػية كأسػػػػػاليب تقػػػػػؤف

أف ا١تشػػػػاريع الرياديػػػػػة فػػػػػي تطػػػػػوير منػػػػاىج الرياضػػػػيات كطػػػػرؽ  " (ْ)) ْـ، صَََِ(كمتػػػػوِف  بلطيػػػػو رمكيػػػػ
أحػػػد االٕتاىػػػػات اٟتديثػػػة يف تطػػػوير تعلػػػيم الرياضػػػيات، فتقػػػدٔف  مهػػػارات التفكػػػَت لػػػت تنميػػػة تدريسػػػها جع

مػػػن خػػالؿ ٤تتػػول ا١تنػػاىج الدراسػػية لػػيس مهمػػان قػػدر أ٫تيػػة أف يكػػوف ٤تتػػول  للطػػالبا١تعػػارؼ كا١تعلومػػات 
                                                                                                  ."الطػػػػػػػالبلػػػػػػػدل كالتطبيػػػػػػػق  ا١تػػػػػػػنهج مػػػػػػػن حيػػػػػػػث ا١تسػػػػػػػتول كالتنظػػػػػػػيم كسػػػػػػػيلة لتنميػػػػػػػة مهػػػػػػػارات التفكػػػػػػػَت

                                                 

 ، د.ط.، تعليم الرياضيات لجميع األطفاؿ في ضوء متطلبات المعايير وثقافة التفكيرعبيد (ُ)
 .ُط  ،المرشد في الرياضيات للمعلمين والمعلمات، الزىرآف (ِ)
  .ُ.، ص ّج ، ُط ،"ر منػاىج الرياضػيات فػي تنميػة مهارات التفكير العليادو "،  ديسقورس (ّ)
فاعليػة نمػوذج األلعػاب التعليميػة التنافسية في عالج صعوبات تعلم الرياضيات واختزاؿ القلػق الرياضػي " ، بلطيو (ْ)

 .ُُٔ-ِّص  ، د.ط ، المصاحب لها لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم
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أحػػػػد االٕتاىػػػات  ىػػػو أىػػػم أف تنميػػػػة ا١تقػػػػدرة الرياضػػػػية"(ُ) ) ِٓـ، صَََِ(ةأبػػػو عمػػػَت ٤تبػػػات  تشػػػَتك 
األىػداؼ اٞتديػدة  مػن أىػمتعػد  مراحػل التعلػيم العػاـ، كمػا أهنػػا كافة  اٟتديثة يف تطوير تعليم الرياضيات يف

يف ٣تػػػاؿ تعلػػػيم الرياضػػػيات ٞتميػػػع ا١تتعلمػػػُت، كأف تلػػػػك ا١تقػػػدرة تظهػػػر يف قػػػدرة ا١تػػػتعلم علػػػى اإل١تػػػاـ بػػػبعض 
ا١تتطلبػػات كمنهػػا توظيػػف التفكػػَت الرياضػػي مػػن خػػالؿ اسػػتخداـ ا١تعرفػػة كالفهػػم ألغػػراض التحليػػل كالتخمػػُت 

 ."ستقصاءكالتصميم كالتقييم كالصياغة كالتعميم كاال
الرياضيات ضػمن مشػركع  ا١تملكة العربية السعودية ٦تثلة يف كزارة التعليم بتطوير شامل ١تناىج"كقد قامت 

يف تعريب كمواءمة إحػدل السالسػل  تطوير مناىج الرياضيات كالعلـو الطبيعية، حيث يتمثل ىذا ا١تشركع
 McGraw-Hill)طبيعيػػػة (سلسػػػلة ماجركىيػػػل ال األمريكيػػػة العا١تيػػػة ا١تتميػػػزة يف منػػػاىج الرياضػػػيات كالعلػػػـو

Educationلالسػػتفادة مػػن ا٠تػػربات العا١تيػػة ا١تتميػػزة يف ىػػذا اجملػػاؿ ٔتػػا كذلػػك  ٞتميػػع مراحػػل التعلػػيم العػػاـ؛
قادر على حل مشكالتو كمشكالت ٣تتمعو ككطنػو. كأظهػر ىػذا  يواكب الدكؿ ا١تتقدمة لبناء جيل إ٬تايب

ضػػػػمنت يف مقػػػػررات الرياضػػػػيات يف ىػػػػذه السلسػػػػلة موضػػػػوعات حيػػػػ التطػػػػوير االىتمػػػػاـ ْتػػػػل ا١تسػػػػألة، ث ي
، باإلضػػافة إُف مػػا الثالػػث الثػػانوممػػن الصػػف األكؿ االبتػػدائي كحػػىت الصػػف  ٥تصصػػة ٟتػػل ا١تسػػألة بػػدءنا

مػػػن مسػػػائل متنوعػػػة، كمػػػا أكردت  -يف ٚتيػػػع ا١تراحػػػل الدراسػػػية ا١تختلفػػػة-األخػػػرل  تتضػػػمنو ا١توضػػػوعات
 ا١تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػألة هػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعد الطالػػػػػػػػػػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػػػػػػػػل٣تموعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػًتاتيجيات كا١ت

كيف ىػػذا العصػػر َف يعػػد مقبػػوال أف تػػًتؾ عمليػػات التعلػػيم كالػػتعلم ، كالتخطػػيط للعمليػػة التعليميػػة كتنفيػػذىا 
مسػػػبق يف ضػػػوء فلسػػػفة كاضػػػحة تنبثػػػق ، عنهػػػا  إعػػػدادلالرٕتػػػاؿ كالعشػػػوائية كاحملاكلػػػة كا٠تطػػػأ ، كالبػػػد مػػػن 

جيات الػػتعلم ا١تناسػػبة للمجتمػػع ا١تسػػتهدؼ بكػػل خصائصػػو النفسػػية أىػػداؼ العمليػػة التعليميػػة ، كاسػػًتاتي
كقدراتػػػو ، كمتطلبػػػات ٪تػػػوه يف بيئػػػة ثقافيػػػة معينػػػة ، كظػػػركؼ تعلػػػم ذات طبيعػػػة خاصػػػة ، كيف ظػػػل مفهػػػـو 

 .(ِ) "تكنولوجيا التعليم القائم علي أسلوب النظم
ة ، كنظريتها التعليمية اسًتاتيجيات التدريس من مصادر متعددة يف فلسفتها الًتبوي"كقد جاءت 

،كتركيزىا علي بعض اٞتوانب اإل٬تابية يف التعلم . فلكل منها رأيها يف طبيعة التعلم ، كشكل البيئة 
الالزمة ٟتدكثة ، كالنشاطات اليت تؤدم إليو ، كالتخصص الذم تناسبو ، كاإلمكانيات الالزمة لتوفَت 

وع يف طرقو كاسًتاتيجياتو ٔتا يتالءـ كطبيعة الطالب ، قدر من النمو نتيجة لو ، لذا ٬تدر با١تعلم أف ين
                                                 

 . ُط .تعليم الرياضيات بين النظرية والتطبيق،  أبو عمَتة (ُ)
 .ٕٔٔ،ص د.ط ،  ، مستوى التنور التكنولػوجي لػدى معلمػي العلػـو بالمرحلة الثانوية العامة أثناء الخدمة أٛتد( ِ)
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كا١تادة الدراسية ، كما يصاحبها من ظركؼ كمتغَتات أخرل انطالقان من فلسفة خاصة ، كٕتارب سابقة 
 .              (ُ) "حوؿ الفرد كمستقبلو

الرياضيات كخاصة  كتعترب اسًتاتيجية التعلم با١تشاريع كأحد االسًتاتيجيات ا١تناسبة لتدريس مادة
ِف تنمية مهارات التطبيق . ١تا تضمنو من مشاريع ىادفة تساعد علي تنمية إا١توضوعات اليت ٖتتاج 

 مهارات الفهم التطبيقي كاالٕتاه ٨تو ا١تادة لدم الطالب.
 من األىداؼ اليت تتالقى مع طبيعة العلم : كمنها عمل الفرؽ كٖتقق اسًتاتيجية التعلم با١تشاريع عددان 

،كشرط اإلٚتاع العتماد ا١تعرفة ، كدكر ا١تناقشة يف تطوير ا١تعرفة ، كغَتىا من األىداؼ ، لذلك فإف 
اسًتاتيجية التعلم با١تشركع تعد من االسًتاتيجيات ا١تساندة لالسًتاتيجيات الرئيسة يف تدريس العلـو  

 (ِ)كالتعلم ا١تبٍت علي االستقصاء كدكرة التعلم.
ضػػمن ا١تنػػاىج الدراسػػية يكػػوف ٢تػػا أثػػراى كبػػَتان يف تنشػػيط عمليػػة الػػتعلم ْتيػػث يقػػـو فاسػػتخداـ ا١تشػػركعات "

التنفيػػػذ مػػػن أجػػػل ٖتقيػػػق تلػػػك  إجػػػراءاتالطالػػػب بصػػػياغة أىػػػداؼ ا١تشػػػركع ل ، التخطػػػيط لػػػو ، كتنظػػػيم 
 ( ّ). "األىداؼ

دراسػة  الػتعلم القػائم علػي المشػروعات مثػل اسػتراتيجيةوقد دللت العديد من الدراسات علػى أىميػة 
(Graummann:2007 توصػػػلت )أف الػػػتعلم القػػػائم علػػػي ا١تشػػػركعات ، ٭تفػػػز الطػػػالب علػػػى الػػػتعلم ، "ِف : إ

 . "كعدىا أهنا من أفضل أنظمة التعليم يف العاَف
فعاليػػة اسػػتخداـ الػػتعلم القػػائم علػػي ا١تشػػركعات يف تنميػػة ا١تهػػػارات "ِف : إ( توصػػلت Intel:2008دراسػػة )

 . "، كالوجدانية، كقدرة الطالب علي التنظيم ، كالتخطيط، كاستشراؽ ا١تستقبلا١تعرفية ، ك ا١تهارية 
أف التعلم القائم علي ا١تشركعات يسهل ا١تعرفة للمحتول ، "ِف : إ( توصلت Shaft:2007دراسة )

 . "كٯتنحهم القدرة على حل مشكالت أكثر تعقيدان 
ريع القػائم علػي الويػب ، ينمػي مهػارة حػل أف الػتعلم با١تشػا"ِف : إ( توصػلت ََُِالصيعرم :  (دراسة 

 . "ا١تشكالت كزيادة التحصيل يف مادة اٟتاسوب لدم الطالبات
                                                 

 .َُّ،ص د.ط ،، اللغة والتفكير الناقد( اٟتالؽُ)
 .ُُٖص  د.ط،،  وتطبيقات عملية، طرائق تدريس العلـو مفاىيم (  سعيدمِ)
          ،، فاعلية نموذج قائم على المشروعات في تنمية مهارات التنظيم الذاتي والداء األكاديمي في الرياضيات( الشُتّ)
 . ُُّ، ص ُُٓ ط
 



6 

 

صػػبح بػػو قصػػور ملمػػوس يف كاقعنػػا فهػػو أكعلػػى اعتبػػار أف الفهػػم التطبيقػػي كاالٕتػػاه ٨تػػو مػػادة الرياضػػيات 
٭تقػػػػق أىػػػػداؼ مػػػػادة ِف معلمػػػػُت قػػػػادرين علػػػػى تدريسػػػػو بػػػػالطرؽ كاالسػػػػًتاتيجيات ا١تختلفػػػػة ، ٔتػػػػا إْتاجػػػػة 

 .الرياضيات 
ف يسػػتخدمها ألػذا فقػد كجػد الباحػث حاجػة تػدعوه للبحػث يف ٣تػاؿ االسػًتاتيجيات اٟتديثػة كالػيت ٯتكػن 

ِف تعزيػز قػدرات الطػالب ، إلتحقيق األىداؼ ا٠تاصػة ٔتػادة الرياضػيات ، كالػيت هتػدؼ  ةا١تعلم بكل كفاء
خل ا١تشػركعات ، كىػذه اٟتاجػة الػيت كجػدىا الباحػث كقد تبٍت الباحث اسًتاتيجية مقًتحة قائمة علي مد

عػاـ ، كمػن خػالؿ اللقػاءات ا١تختلفػة  ُٕباعتباره معلمػا كمشػرفا تربويػا للرياضػيات كمػدربا ١تػدة تزيػد عػن 
ِف اسػػًتاتيجية جديػػدة إمػػع الػػزمالء يف نفػػس ٣تػػاؿ العمػػل كا١تشػػرفُت الًتبػػويُت ، كجػػد اٞتميػػع أهنػػم ْتاجػػة 

 يات ، كتنمية الفهم التطبيقي ك االٕتاه لدم الطالب .٘تكنهم من تدريس الرياض
كمن خالؿ االطالع علي الدراسات اليت استخدمت ىذه االسًتاتيجية ، كجدىا قليلة يف العاَف العريب ، 

حوؿ تطبيقات ىذه االسًتاتيجية يف تنمية الفهم التطبيقي ك٪تو  أْتاثعلى حد علم الباحث كَف ٕتر أم 
 .ياضياتالر االٕتاه يف مادة 

 كالطالبعلى اٟتقائق  ـكعلى اٞتانب اآلخر فإف االٕتاىات تعتمد على معتقدات اإلنساف ،  كال تقو 
٨تو مادة الرياضيات  كيعمل كدافع للدراسة ،  الطالبقد يتعصب ضدىا ، كاالٕتاه ىنا يؤثر يف سلوؾ 

جيهها توجيها سليما ، كمن كمن ىنا كانت أ٫تية التعليم كالتعلم يف خلق كاكتساب إتاىات سليمة كتو 
تصبح من العوامل اليت  الطالبا١تعلـو أف االٕتاىات اليت تتكوف ضد الرياضيات كاليت يكتسبها بعض 

تؤدل غالبا  ٨تو مػادة الػرياضيػات السلبيةتعوؽ تعلم  الرياضيات كاالستمرار يف دراستها ، كأف ا١تشاعر 
 َجبة تؤدل غالبا إُف االٕتاه ا١توجب ٨توىا إُف البعد عن ىذه ا١تادة بينما ا١تشاعر ا١تو 

عليها تعتمد على إتاىاهتم كميو٢تم الثابتة  الطالبكمن ل فإف درجة النجاح اليت ٯتكن توقع حصوؿ  
كا١تؤقتة كلذا ٬تب العمل على تقوية االٕتاىات ا١توجبة لدل التالميذ طا١تا أف ىذا االٕتاه مرغوبا فيو ، 

عن استجاباهتم إيزاء موضوعات مادة الرياضيات ، كبالتاِف فهي ٘تثل  ميذ تعربنظران ألف إتاىات التال
 ٓ أ٪تاطا ٥تتلفة من السلوؾ ٨تو ىذه ا١تادة

 



9 

 

 إلحساس بالمشكلةا
بصػيغ ٥تتلفػة كذلػك لتحٌببنػا  أظفارنػاالرياضيات ىي أساس العلـو ٚتيعها"، نسمع ىذه ا١تقولة منػذ نعومػة 

ا كاحػػدةه مػػن أىػػٌم العلػػـو يف العػػاَف، كىػػذا ألٌف العديػػد مػػن النػػاس ال ٭تبٌػػوف بالرياضػػيات كٞتعلنػػا نقتنػػع بأهٌنػػ
فائػػدةن مػػن ب يشػػعركاكمػػادةو يف ا١تدرسػػة أك اٞتامعػػة أك غَتىػػا دكف أف   االرياضػػيات بػػل يرغمػػوف علػػى دراسػػته

 ختلفػػػة أكا١ت القواعػػػدفائػػػدةن مػػػن معرفػػة  أم ىػػذا العلػػػم يف اٟتيػػاة اليوميػػػة، فالعديػػػد منٌػػا ال يسػػػتطيع أف يػػرل
 .أك العمليات ا٢تندسية ا١تختلفة كا١تعقدة اليت يزكدنا هبا أساتذة الرياضيات كالتكامالت االشتقاقات

ك الرياضػػيات ىػػي مقيػػاس التقػػدـ كاٟتضػػارات، فكلمػػا كثػػر اسػػتخدامها زادت اٟتضػػارات كازدىػػرت ك٨تػػن 
كا١تسػػػافات  كاألزمػػػافقػػػادير الًتتيػػػب، كبيػػػاف الكميػػػات كا١تك ، يف القيػػػاس، األمػػػورنسػػػتخدمها يف كثػػػَت مػػػن 

 كالتطبيقات الفيزيائية كالكيميائية كالطبية .  كاألكزافكاٟتجـو 
األقػػػػدر علػػػػى حػػػػل  نػػػػاكٕتعل األفكػػػػارعلػػػػى تنظػػػػيم  نايف حياتنػػػػا، فهػػػػي تسػػػػاعد مػػػػن اىػػػػم العلػػػػـوالرياضػػػػيات 
 اتنػػػػػػا....يف حي اإل٬تابيػػػػػػةبػػػػػػالتميز، فالرياضػػػػػػيات تعػػػػػػزز اٞتوانػػػػػػب السػػػػػػلوكية  ناكتشػػػػػػعر  نابنفسػػػػػػ ا١تشػػػػػػكالت

كاجملػػاؿ الزاؿ  كعلػػم الرياضػػيات سػػيطر علػػى العػػاَف أٚتػػع كلػػو أ٫تيتػػو االسػػًتاتيجية للػػدكؿ علػػى كافػػة األصػػعدة
كتدريبػػو  إعػػدادهمػػن معلمػػي مػػادة الرياضػػيات يف الػػربط بػػُت ا١تػػادة كالواقػػع ، إمػػا لعػػدـ  ان يعػػآف قصػػور كاضػػح

 بعػض مهػارات ا١تعلػم كالػػذم لػو األثػر السػػليب لقصػػور يف أكتػدريبا سػويا يف ضػوء االسػػًتاتيجيات الالزمػة لػو 
كمػػػن أبػػػرز ا١تشػػػكالت ا١ترتبطػػػة بتعلػػػيم كتعلػػػم الرياضػػػيات مشػػػكلة الفهػػػم التطبيقػػػي  الطػػػالب.علػػػى ٖتصػػػيل 

تػػػػدٓف  ٖتصػػػػيل معظػػػػم الطػػػػالب يف الرياضػػػػيات، فعلػػػػى الػػػػرغم مػػػػن  إِفكاالٕتػػػػاه ٨تػػػػو الرياضػػػػيات ٦تػػػػا يػػػػؤدم 
بتحسػُت مسػتول "(ُ)) ْـ، صُٖٗٗ( ؿالزغلػو  ك  عبابنػةة كما يشػَت االىتماـ ا١تتزايد يف الػسنوات األخيػر 

الرياضػػيات عا١تيػػان ك٤تليػػان، كذلػػك أل٫تيػػة الرياضػػيات كموضػػوع يػػػسهم فػػػي إعػػداد  ٖتصػػيل الطػػالب فػػػي مػػادة
الفػػػرد للحيػػػاة العامػػػة، كأل٫تيػػػة التحصػػػيل كأحػػػد ا١تخرجػػػات الرئيسػػػة للتعلػػػػيم، إال أف مشػػػكلة تػػػدٓف  ٖتصػػػيل 

البػػػػاحثُت كا١تهتمػػػػُت بتعلػػػػيم كتعلػػػػم  الرياضػػػػيات تظػػػػل كاحػػػػدة مػػػػن أىػػػػم التحػػػػديات الػػػػيت تواجػػػػوالطػػػػالب يف 
احملليػػة أك العا١تيػػة  الرياضػػيات، حيػػث أكػػد عػػدد مػػػن البػػػاحثُت كأكضػػحت نتػػائج عػػدد مػػن الدراسػػات سػػواء

إُف أنػو الحػظ مػن خػالؿ "(ِ)) ٖىػػ، صُُْٖ( العيسػىفقػد أشػار ."لرياضػياتا تدٓف ٖتصيل الطػالب يف
                                                 

الػصف السابع في تحصيل طلبػة  )االستقالؿ عن المجاؿ –االعتماد (أثر التعلم التعػاوني والػنمط المعرفي"، عبابنة (ُ)
 . ْٔ، ص ُّج، ُٓ، ط"  األساسي في مادة الرياضيات

 " ، د.ط . تأثير كفاءة معلم الرياضيات على اتجاه طالبػو نحو الرياضيات وتحصيلهم فيو"العيسى (ِ)
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كمػػن خػػالؿ تطبيػػق بعػػض االختبػػارات  التحصػيلية علػى الطػالب  ا١تػدارسزياراتػو ١تعلمػي الرياضيات داخل 
 ."كاضحان لدل كثَت من الطالب فػي مػادة الرياضياتكقصوران أف ىناؾ ضعفان 

 ١تنػػػػاىج الرياضػػػيات بػػػُت اٟتػػػُت تطػػػويرإُف أنػػػو بػػػالرغم مػػػن إجػػػراء "(ُ)) ِٔىػػػػ، صُُْٖ( اٟترقػػػافيقػػػوؿ ك 
اسػتمرار نسػب الرسػوب العاليػة يف مػادة الرياضػيات مقارنػة  الحظكاآلخر يف ٤تاكلة لتقدٔف األفضل، إال أنو 

 ."الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعف العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ يف الرياضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيات ٠تر٬تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الثانويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كأيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا١تواد األخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل، 
أنػػػو الحػػػظ مػػػن خػػػالؿ اطالعػػػو علػػػى العديػػػد مػػػػن تقػػػارير ا١تنػػػاطق "(ِ) ) ْىػػػػ، صُِِْ( العويشػػػق يشػػػَتك 

 .يف الرياضػػيات"يميػة يف ا١تملكػػة العربيػة السػػعودية أف تلػك التقػػارير تشػػَت إلػػى ضػػعف ٖتصػيل الطػػالب التعل
أف ٖتصػػػيل طػػػالب الػػػػصف الثػػػآف ا١تتوسػػػط مػػػػنخفض "(ّ) ) ُْٔىػػػػ، صُِّْ( الػػػركيسدراسػػػة كبينػػػت 

                                                  (       َِ( مػػػػػػػػػػػن ) ّّ,ٕقن ) تنسػػػػػػػػػػػبيان، حيػػػػػػػػػػػث كػػػػػػػػػػػاف متوسػػػػػػػػػػػط درجػػػػػػػػػػػاهتم يف اختبػػػػػػػػػػػار رياضػػػػػػػػػػػػيات مػػػػػػػػػػػ
ا٩تفػػاض مسػػتول ٖتصػػيل طػػالب الصػػف الثالػػث (ْ)) ُّٗىػػػػ، صُِْٔ( البػػػصيصدراسػػة كمػػا بينػػت 

                                                                                         ."ا١تتوسػط بدرجػة كبيػرة فػي موضوعات ا٢تندسة ا١تقررة عليهم
طػػػالب (% ( مػػػػن أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػة  ُ,ُٔأف ) "(ٓ) ) ّٓىػػػػ، صُُْٖ( سػػػالمةكمػػػا بينػػػت دراسػػػة 

يعانوف من تػدٓف التحصػيل كصػعوبات يف مػػادة الرياضػيات، كمػا أكضػحت الدراسػة نفسػها  )ا١ترحلة الثانوية
األكليػة، كالعالقػات الرياضػية %( مػن أفػراد العينػة يفتقػػركف بشػكل كاضػح لكثػَت مػن ا١تفػاىيم  ٖ,ِٕ)  أف 

يف الرسػػػم أك العمليػػػات اٟتسػػػابية، رغػػػم كػػػوف بعضػػػهم مػػػن مرتفعػػػػي  البسػػػيطة، كا١تهػػػارات األساسػػػية سػػػواء
                                                                             .    ."التحصػػػػػػػػػػػػػػػػػيل يف مػػػػػػػػػػػػػػػػػواد أخػػػػػػػػػػػػػػػػػرل

ضػػػػعف ٖتصػػػػيل طػػػػالب الصػػػػف الثػػػػآف علػػػى " (ٔ)) ُُٕـ، صُُٗٗ( العزيػػػػز عبػػػػددراسػػػػة كمػػػا أكػػػػدت 
ا١تتوسػػػط يف ٖتصػػػػيل ا١تهػػػػارات الرياضػػػػية ا١تتضػػػػمنة يف كتػػػػاب الرياضػػػػػيات للصػػػػف الثػػػػآف ا١تتوسػػػػط حيػػػػث َف 

 ."مػػػػػػػػػػػػػن أفػػػػػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػػػػػة( %   ٕٗ,ُْ) تتجػػػػػػػػػػػػػاكز نسػػػػػػػػػػػػػبة مػػػػػػػػػػػػػن كصػػػػػػػػػػػػػػل إلػػػػػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػػػػتول الػػػػػػػػػػػػػتمكن
                                                 

 .ِّط " ، ما الفائدة من تدريس الرياضػيات"، اٟترقاف (ُ)
 " ، د.ط .ريػة لدى طالب المرحلة المتوسطة في ضوء نظرية  بياجيواألخطاء الشائعة في حل المعادالت الجب" .العويشق( ِ)
التنبؤ بالتحصيل الرياضي لطالب الصف الثامن في المملكة العربية السعودية من خالؿ االبتكار الرياضػي "، الركيس (ّ)

 . ُٔٔ-َُٓ، صْٕط "واالتجػاه نحو تعلم الرياضيات ودرجات الطالب المدرسية في الرياضيات
 " ، د.ط .صعوبات الهندسة المػستوية لػدى طػالب الصف الثالث المتوسط وأسبابها"، البصيص( ْ)
 .  ٖٓ- ْٗص ، ّٖط " ،، قلق وقلة تحصيل الطالب في مادة الرياضػياتسالمة (ٓ)
 . ُٔص ،  ْ ط،  "تقويم مهارات الرياضيات لدى طالب الصف الثػاني المتوسط بالمملكة العربية السعودية" ، عبدالعزيز (ٔ)
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ق ا١تملكػة العربيػة السػعودية كبلػغ مشلػت ٚتيػع منػاط"(ُ)  )ىػػُُِْ( كآخػركف سػحابنتػائج دراسػة بينػت ك 
( طالػػػػب كطالبػػػػة يف ا١تػػػػرحلتُت االبتدائيػػػػة كا١تتوسػػػػطة تػػػػدٓف مسػػػػتول  ََِٕحجػػػػم عينتهػػػػا مػػػػن الطػػػػالب ) 

 َٓالتحصيل الدراسي لدل أفراد العينػة يف موضوعات الرياضيات بشكل عاـ حيث تػػدنت النػػسبة عػػن ) 
 ."ة% ( لكػال  اٞتنسُت كٞتميع صفوؼ ا١ترحلة ا١تتوسط

الرياضػػػػيات لػػػػيس مقصػػػػوران علػػػػى الطػػػػػالب الػػػػػسعوديُت  مػػػػادة الطػػػػالب مسػػػػتول التحصػػػػيلي لػػػػدل كتػػػػدٓف 
 كمتػػػػوِف بلطيػػػوحيػػػث يقػػػوؿ فحسػػػب، بػػػل إهنػػػا تكػػػاد تكػػػوف ظػػػاىرة لػػػدل الطػػػالب يف ٚتيػػػع أ٨تػػػاء العػػػاَف، 

 فيهػػا ف الرياضػػيات تعػػد مػػن أكثػػر ا١تػػواد الدراسػػية الػػيت يعػػآف العديػػػد"إ (ِ) )ّْ-ْٔـ، ص ص ُٗٗٗ(
ًتتػػػب عليػػػو خػػػوؼ مػػػن ا١تػػػادة كٕتنػػػػب دراسػػػػتها، كلػػػيس ا١تقصػػػود يمػػػػن صػػػعوبات يف تعلمهػػػا ٦تػػػا  الطػػػالب
الطػالب ىنا أكلئك الذين يعانوف مػن اضػػطرابات انفعاليػػة أك إعاقػات حسػية أك عقليػة بػل إهنػم  بالطالب

تباعػػدان داالن إحػػصائيان بػػُت  ، إال أهنم يظهػػركف)متوسط أك أعلى من ا١تتوسط(يتمتعوف ٔتستول ذكاء الذين
 ."العػػادم الطالػب مػػن  ٖتصػيلهم األكػػادٯتي الفعلػي يف مػػادة الرياضػيات كبػػُت ا١تسػتول التحصػػيلي ا١تتوقػع

كذكػر أف ، فػي الرياضػيات الطالبضعف مػستول ٖتػصيل  أف على" (ّ)) ُٕـ، صََِْ( عبيدكيؤكد 
،   اء العمليات اٟتسابية كاٞتربية بيسر كطالقػةعلى إجر  الطالبمن الشواىد على ىذا الضعف عدـ قدرة 

كما أف ىناؾ قصوران كاضحان يف القدرة علػى التقػػدير التقريبػػي للمسػافات كا١تسػاحات كاألكزاف ١تػا يواجهػو 
كيضػيف أف مػن الشػواىد أيضػان علػى ضػعف التحصػيل تػدٓف نتػائج مػن  ا١تواطن العادم يف حياتػو اليوميػػة،

 TIMSS).)"يف ا١تسابقات العا١تيػة مثػل الدراسػة الدكليػة فػػي العلػػـو كالرياضػيات العربشػارؾ مػن الطالب 
إُف أف العػػاَف العػػريب شػػهد عزكفػػان مػػن جانػػب الطػػػالب عػػن "(ْ) ) ٕٖ-ٖٔـ، صُٖٗٗ( الكػػرشكيشػػَت 

    دراسػػة الرياضػػيات، كأف مػػن أىػػم ا١تظػػاىر السػػلبية الػػيت تعػػآف منهػػا الرياضػػيات تػػدٓف نسػػبة التحصػػيل فيهػػا،
يػػػػرل أف تػػػػدٓف مسػػػتول الطػػػالب يف الرياضػػػيات كالعلػػػـو يف بدايػػػة ا١ترحلػػػة Molnor)  مػػػػولنرأف ) كذكػػػر 

                                                 

 د.ط. " ،تعليم الرياضيات للمرحلتين االبتدائية  والمتوسطة للبنين والبنات بالمملكة العربية السعودية "، ( سحابُ)
فاعليػة نمػوذج األلعػاب التعليميػة التنافسية في عالج صعوبات تعلم الرياضيات واختزاؿ القلػق الرياضػي " .،بلطيو( ِ)

 . ُُٔ-ِّ، صُط،  "لمرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلمالمصاحب لها لدى تالميذ ا
 ، د.ط.تعليم الرياضيات لجميع األطفاؿ في ضوء متطلبات المعايير وثقافة التفكير  ،( عبيدّ)
دراسة تحليلية لبعض العوامل التربوية المؤدية إلى تدني التحصيل العلمي للطالب في مادة الرياضيات بالمرحلػة "، ( الكرشْ)
 .ُُٗ-ٖ،ص ٕج، ُْط ،ثانويػة بدولة قطر كما يراىا المعلموفال
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 ."اٞتامعية يعد من أيكلػػى اىتمامػات أعضػاء ىيئػات التػدريس يف الكليػات كاٞتامعػات علػى مسػتول العػاَف
ىػػي ضػػعف االىتمػػاـ ا١تشػػكلة أك السػػلبية األخػػرل الػػيت تواجػػو تعلػػيم كتعلػػم الرياضػػيات كيػػرم الباحػػث أف 

ذلك الضعف كيػذكر أف "(ُ)) ُٕـ، صََِْ( عبيديؤكد ك  .الرياضيمهارات التطبيق كالتفكَت بتنمية 
مػػن الشػػواىد علػػى ذلػػك تنػػاقص القػػدرة علػػى التفكػػَت عنػػػد حػػػل ا١تػػػسائل كا١تػػػشكالت الرياضػػية البحتػػة أك 

٤تاكلػة الطػالب التػدليل علػى صػحة التطبيقية، كمػا أف ىنػاؾ عشػوائية يف أسػاليب كخطػوات التفكػَت عنػد 
 ."خاصية رياضية معينة، أك الربىنة علػى صحة نظرية معينة

إُف أنػػػو بػػػػالرغم مػػػػن تأكيػػػػد أىػػػداؼ تػػػدريس الرياضػػػيات علػػػى تنميػػػة "(ِ) ) ٖـ، صُٗٗٗ(الليثػػػيكيشػػػَت 
تفكَت كتنميتػػو التفكػػَت كاىتمػػاـ البػػاحثُت كالًتبػػػويُت فػػػي ٣تػػاؿ تػػدريس الرياضػػيات يف السػػنوات األخػػَتة بػػال

كتعٌلمػػو كتعليمػػو إال أف ىػػذا ال يتحقػػق منػػو يف ا١تػػدارس إال الشػػيء القليػػل، فا١تنػػاىج مػػا زالػػت تعمػػل علػػى 
حشػػو أذىػػاف الطػػالب با١تعلومػػات متجاىلػػة األسػػاليب كطرائػػق التػػدريس الػػيت تػػػساعد علػػى تنميػػة مهػػارات 

 . "التفكَت
 كتدٓف مستويات طبيقية ١تادة الرياضيات الطالب يف ا١تهارات الت ضعفِف إ الدراسات ك أشارت
 النجاح فقط كاالنتقاؿ إلػىبعلى االىتماـ الطالب كاقتصار هارات األساسية للمادة ا١ت يفالطالب 

 على الطالببتنمية قدرات  ا١تعلمُت باستخداـ طرؽ حديثة تقـوا١تستول األعلى يف ظل عدـ اىتماـ 
 .اليب تفكَتىم طوير مهاراهتم كأسكتشجيعهم على ت التطبيق
كتػػػب  :يف كتابػػػوJanMokros مػػػوكركس جػػػافإُف أف "(ّ)) ّْـ، صََِْ( كآخػػػركف أكتشػػػيداكيشػػػَت 

يعػًتض علػى كثػَت مػن كتػب الرياضػيات حيػث   Math text Books Where is أيػن الرياضػػيات :الرياضػيات
نفػػػػسهم ّتمػػػػع ا١تعلومػػػػات يسػػػتخدموهنا ليقومػػػوا بأ الػػػيتالفرصػػػة ٢تػػػم ، ألهنػػػػا ال تػػػػوفر الػػػيت تػػػدرس للطػػػالب

بتعلػػيم الرياضػػيات ٖتديػػد بعػػض  ا١تختصػُتكقػد حػػاكؿ كثػػَت مػػن . "اٟتقيقيػػة ككصػػفها كتلخيصػػها كتفسػػَتىا
فكانػت طػرؽ التػدريس التقليديػة ا١تتبعػة  )مهارات الفهػم التطبيقػيتدٓف مستول (أسػباب تلػك ا١تشكالت 

ا١تتخصصػػػُت، كمػػػػا توصػػػلت إليػػػو نتػػػائج بعػػػض يف تعلػػػيم الرياضػػػيات مػػػن أبػػػرز كأىػػػم مػػػا أشػػػار إليػػػو معظػػػم 

                                                 

 د.ط. ، تعليم الرياضيات لجميع األطفاؿ في ضوء متطلبات المعايير وثقافة التفكير  ،عبيد( ُ)
 "، د.ط. أثر استخداـ برنامج مقترح في الرياضيات على تنمية مهارات التفكير الرياضي لطالب المرحلة الثانوية"، ( الليثيِ)
 . ُط ،إعداد التالميذ للقرف الحادي والعػشرين ،( أكتشيداّ)
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أف طػػرؽ التػدريس السػػائدة يف "(ُ)) ٖٔـ، صََُِ(عصػرَتل فػػالضػعف؛  ذلػػكالدراسػات مػػن أسػباب 
حصػػػص الرياضػػػيات تعتمػػػد علػػػى أسػػػلوب العػػػرض ا١تباشػػػر، الػػػذم يتصػػػف بسػػػيطرة ا١تعلػػػم علػػػػى األنػػػػشطة 

ىزة للطػػػالب، كىػػذا األسػػلوب أدل إُف الصػػفية كٖتٌكمػػو يف سػػَت اٟتصػػة، عػػن طريػػق تقػػدٔف ا١تعلومػػات جػػػا
عجز الطالب عن أداء ا١تهارات األساسية، كتقليل رغبتهم يف دراسة الرياضيات، كعػدـ اسػتثارة دافعيػتهم 

إف األسػلوب التقليػدم "(ِ) ) َُٕ.ص :ـُٕٗٗ(كالتمػار ديػػسقورسيقػوؿ ك  ."كٛتاسػهم ٨تػو تعلمهػا
فػػيظ ألجػػل ىػػدؼ كاضػػح ك٤تػػدد كىػػو اجتيػػاز االختبػػارات ىػػػو التلقػػػُت كالتح تػػدريس ا١تػػوادالػػذم يتبػػع يف 

يعػػد قػػادران علػػى إعػػداد أفػػراد قػػادرين علػػى إحػػداث التغيػػَت، كضػػبطو لصػػاٟتو  ذلػػك األسػػلوب َفك بنجػػاح، 
كلصػػاٌف اآلخػػرين، كَف يعػػد أسػػلوبان فعػػاالن يف فهػػم كاسػػتيعاب ا١تػػادة التعليميػػة كتطبيقاهتػػػا فػػػي ٣تػػاالت اٟتيػػاة 

 "يف التكيف مع التغَت يف العلـو كالتكنولوجيا، كيف حل مشكالت ا١تستقبل الغامض ا١تختلفة، كغَت فعاؿ
. 

أف الطػرؽ التقليديػػة ا١تتبعػػة فػػي تػػدريس الرياضػيات القائمػة علػى "(ّ)) ِٕٓـ، صََِّ (التػودرمكيرل 
يف الرياضػػػيات كعػػػدـ  كتػػػدٓف مسػػػتوم الطػػػالباٟتفػػػظ كإجػػػراء العمليػػػات دكف فهػػػم، تػػػػؤدم إلػػػػى ضػػػػعف 

 ."التفكػػػػػػَت يف الرياضػػػػػػياتمهػػػػػػارات قػػػػػػدمهم فيهػػػػػػا، كمػػػػػػا أف تلػػػػػػك الطرائػػػػػػق لػػػػػػػم تعػػػػػػػد مؤىلػػػػػػػة لتنميػػػػػػة ت
إُف أنػػو رغػػم أف الرياضػػيات بطبيعتهػػا مرنػػة تسػػمح بتنػػوع أسػػئلتها " (ْ)) َْٕـ، صََِِ(العػػرايبكيشػػَت 

مػػػن طبيعػػػة كمسػػػائلها كمشػػػكالهتا، ٦تػػػػا ينمػػػػي االبتكػػػار لػػػدل الطػػػالب، إال أف كاقػػػع تدريسػػػها ال يسػػػتفيد 
، كتعتمػػد بدرجػػػة كبػػَتة )٤تػػددة(ا١تػػػادة، فمعظػػػم األسػػئلة الػػيت يلقيهػػا ا١تعلمػػوف ٪تطيػػة ذات إجابػػات كاحػػدة 

على حفظ اٟتقائق كالقػوانُت أك اتبػاع إجػراءات ركتينيػة معينػة ٟتػل ا١تػػسائل عػن طريػق كثػرة األمثلػة احمللولػة 
ة، ٦تػػا أدل إُف تػػدٓف مسػػتول ٖتصػػيل الطػػالب يف ا١تتشػػاهبة مػػن قبػػل ا١تعلػػم مػػع سػػلبية الطالػػب بدرجػػة كبػػَت 

 ."لرياضيالتطبيق كالتفكَت ا الرياضيات كيف مهػارات
                                                 

،  "فاعلية أسلوب التعلم النشط القائم على المواد اليدوية التناولية في تدريس المعادالت والمتراجحات الجبرية"، ( عصرُ)
 .ُُّ-ِٖص، د.ط

 .ُ.، ص د.ط، دور منػاىج الرياضػيات فػي تنميػة مهارات التفكير العليا"، ( ديسقورسِ)
استراتيجية مقترحة لتدريس رياضيات الػصف الثالث االبتدائي وأثرىا على التفكير الرياضي وترجمة التمارين " ،( التودرمّ)

 .  َّٗ -ِٓٓ، ص ِ، ط" اللفظيػة واالحتفاظ بالتعلم
البتكاري واالتجاه نحو مادة فاعلية استخداـ األسئلة والمشكالت مفتوحة النهاية على التحصيل والتفكير ا"، ( العرايبْ)

.ْٕٔ-ّٔٓص،  د.ط، "الرياضيات لتالميػذ المرحلة االبتدائية
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مهػارات تدٓف مستول ) تواجػو تعلػيم كتعلػم الرياضيات  اليت صػعوباتالػشكالت ك ا١ت ا ال شك فيو أفك ٦ت
احثُت كالًتبويُت كخاصة ا١تهتمػُت تستحق االعتناء هبا، كااللتفات إليها ّتديػة من قبل البالفهم التطبيقي( 

 .الرياضػػػيات للبحػػػث عػػػن أفضػػػل الطػػػرؽ كاٟتلػػػوؿ ١تواجهػػػة تلػػػك ا١تشػػػكالت كالتغلػػػب عليهػػػامػػػادة بتعلػػػيم 
ـ، ََِّ( التػػػػودرمك"اقًتاحػػػات يف ىػػػذا اجملػػػاؿ  بتعلػػػػيم الرياضػػػػياتالًتبػػػويُت ا١تهتمػػػُت  ك قػػػدـ كثػػػَت مػػػن

كحلػػوؿو لتلػػك ا١تشػػكالت (ٖ)) ْٗـ، صََِْ( كمينػػػا( ٕ)( ْٕىػػػ، ص ُُِْ(٤تسػػن ك (ٔ))ِٖٓص
الرياضػػيات، كالبحػػث عػػن طػػرؽ تدريسػػية غيػػػر ا٠تاصػػة ب تػػػدريساليف طػػرؽ  كتغػػَت إحػػداث نقػػالت نوعيػػةك 

٪تطيػػػة ْتيػػػث تتػػػضمن ٣تموعػػة مػػن األنشػػطة كاألسػػاليب الػػيت تػػؤدم إُف حػػدكث تفاعػػل إ٬تػػايب بػػُت ا١تعلػػػم 
مهػػارات الػػيت تعمػػل علػػى تنميػػة  ا١تختلفػػة ة التعليميػػة، كتشػػجيع ا١تعلمػػُت علػػى اسػػتخداـ األنشػػطكالطػػالب

علػػى أ٫تيػػة كأكلويػػة  كا١تتخصصػػوف، كمػػا أكػػد أيضػػان ا٠تػػرباء الطػػالبلػػدل  اتالرياضػػي الفهػم التطبيقػػي ١تػػادة
يذكر برهنوبر إف "(ْ)) ِٖ.ص :ـُٗٗٗ( كمتػوِف بلطيوحيث يقوؿ  ".إحداث تغيَتات يف طرؽ التدريس
التعليميػػة يقصػػد بػػػو طريقػػة التػػدريس الػػيت يقػػـو هبػػا ا١تعلػػم كيعيشػػها ا١تػػتعلم أم ٖتسػػُت مطلػػوب يف العمليػػة 

كذلػػك بشػػرح ا١تػػادة التعليميػػػة كفهمهػػا، كهبػػذا تكػػوف طريقػػة التػػدريس ىػػي األسػػاس الفعػػاؿ يف ربػػط ركػػائز 
 ُُٓىػػػػػ، صُِّْ(الػػػػركيس يوصػػػػيك ". العمليػػػػػة التعليميػػػػة الثالثػػػػة كعػػػػن طريقهػػػػا ٭تػػػػدث التفاعػػػػل بينهػػػػا

ب ٚتيػػع معلمػػػي الرياضػػػيات علػػػى ٥تتلػػف ٪تػػػاذج كمػػداخل التػػدريس الػػيت تثػػَت تفكػػَت الطػػػالب بتػػدري"(ٓ))
 إلػػػػػػى دراسػػػػػػة فاعليػػػػػػة التوجػػػػػوعرضػػػػػو سػػػػػابقان حػػػػػوؿ  مت يف ضػػػػػوء مػػػػػاك  "كرغبػػػػػػاهتم كاىتمامػػػػػػاهتم كميػػػػػو٢تم

الػػػػػتعلم كالنمػػػػػاذج ا١تنبثقػػػػػة عػػػػػن  ، كمنهػػػػػػا االسػػػػػػًتاتيجياتالتػػػػػدريساالسػػػػػًتاتيجيات كالنمػػػػػاذج اٟتديثػػػػػة يف 
يف مػػػػػادة  الػػػػػتعلم لػػػػػدم الطػػػػػالبكسػػػػػلبيات  ػشكالتمػػػػػ كمحػػػػػاكالت للتغلػػػػػب علػػػػػػى بعػػػػػػض  با١تشػػػػػركعات
الطػػػرؽ  الكتشػػاؼبػػػإجراء دراسػػات كأْتػػػاث  ، كيف ضػػوء توصػػػيات بعػػض الدراسػػػات الػػػسابقة،الرياضػػيات

                                                 

استراتيجية مقترحة لتدريس رياضيات الػصف الثالث االبتدائي وأثرىا على التفكير الرياضي وترجمة التمارين "، ( التودرمُ)
 .َّٗ -ِٓٓ، ص  ِط، "اللفظيػة واالحتفاظ بالتعلم

  . ْٕ-ِْص  ، ُِط، "يات تواجو الرياضيات في البلػداف الناميػةتحد"، ( ٤تسنِ)
 .ّٓ-ْٓ، ص د.ط ، "تطوير تعليم الرياضيات في مجتمع المعرفة"، ( ميناّ)
فاعليػة نمػوذج األلعػاب التعليميػة التنافسية في عالج صعوبات تعلم الرياضيات واختزاؿ القلػق الرياضػي "، بلطيو( ْ)

 .ُُٔ-ِّ، ص  د.ط،  "ميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلمالمصاحب لها لدى تال
التنبؤ بالتحصيل الرياضي لطالب الصف الثامن في المملكة العربية السعودية من خالؿ االبتكار الرياضػي "، ( الركيسٓ)

 .ػ َُْ-ُٓٓ، صْٕط، "واالتجػاه نحو تعلم الرياضيات ودرجات الطالب المدرسية في الرياضيات
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اد التػػي عػد مػن ا١تػو تأف مػادة الرياضػيات  أكػدت الدراسػاتكمػا  تالرياضيا التدريسية الفعالة فػي تػدريس
إتاىػات الطالػب ٨توىػا، كٖتديػد  فػػي كبيػػر دكر لػو لتحصيل فيهاف اإحيث الطالب فيها ك  يتػدْف ٖتػصيل

خػػػالؿ تػػػدريس  كمػػػن  .بينػػػت ذلػػػك بعػػػض الدراسػػػات نػػػوع كمسػػػار دراسػػػتو يف السػػػنوات الالحقػػػػة، كمػػػػا
كزياراتػػو  أعػواـ َُدة كعملػو كمشػرؼ تربػوم للمػادة ١تػ عامػػان  ُٓالباحػث ١تػادة الرياضػيات ١تػدة تزيػد عػن 

تدريسػهم الرياضػيات علػى الطػرؽ  للمعلمُت داخل الفصوؿ الدراسية الحظ اعتماد كثَت مػن ا١تعلمػػُت فػػي
بينمػا يكػوف ا١تػتعلم سػلبيان متلقيػان فقػط للمعلومػات، كعػدـ  التقليدية اليت تعتمد على نشاط كإ٬تابيػة ا١تعلػػم

ٟتديثػػة يف تعلػػيم كتعلػػم الرياضػػيات، ككػػذلك عػػدـ اىتمػػامهم للطػػرؽ كالنمػػاذج ا تفعيػػل ا١تعلمػػػُت كتطبػػػيقهم
لػػدل طػػالب ا١ترحلػػة  ان الحػػظ الباحػػث أف ىنػػاؾ قصػػور  كأيضػػا  .لػػدل الطػػالب الفهػػم التطبيقػػي بتنميػػػة

ب  كفهػػم النظريػػات كالقػػوانُت ا٠تاصػػة ٔتػػادة الرياضػػيات اسػػتيعاا١تتوسػػطة بشػػكل عػػاـ يف عػػدـ القػػدرة علػػى 
بطها با١تواقف اٟتياتية كتأكػدت ا١تشػكلة عنػد مالحظػة نتػائج االختبػارات القدرة علي تطبيقها كر  كضعف

ف بعػػض الػػزمالء يف ا١تيػػدا أراءكاسػػتطالع خاصػػة األسػػئلة الػػيت يكػػوف جانػػب الفهػػم كالتطبيػػق فيهػػا أعلػػي ك 
يف االٕتاه ٨تو مادة الرياضيات كٟتل ىذه ا١تشكلة قاـ  أيضنا ان ىناؾ قصور  أف، كما الحظ الباحث الًتبوم

باحػػث بػػاقًتاح اسػػًتاتيجية الػػتعلم القػػائم علػػي ا١تشػػركعات الػػيت مػػن شػػأهنا تنميػػة الفهػػم التطبيقػػي كاالٕتػػاه ال
الرياضيات.٨تو مادة 

 مشكلة البحث
لدل  اتيالفهم التطبيقي كاالٕتاه ٨تو مادة الرياضكجود ضعف يف كتتحدد مشكلة البحث يف ))  

 .ا١ترحلة ا١تتوسطة (( طالب
 أسئلة البحث

 السؤاؿ الرئيس التاِف: ل ىذه المشكلة ، يمكن اإلجابة عنولح
استراتيجية التعلم بالمشروعات على تنمية الفهم التطبيقي واالتجاه لدي الطالب نحو مادة  أثرما 

 الرياضيات ؟
 : التاليةوتتفرع عن السؤاؿ السابق األسئلة 

   لة ا١تتوسطةمهارات الفهم التطبيقي الالـز تنميتها لدم طالب ا١ترحما  – ُ
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اسًتاتيجية مقًتحة قائمة على مدخل ا١تشركعات لتنمية مهارات الفهم  كإجراءاتما أسس  – ِ
  التطبيقي ١تادة الرياضيات لدل طالب ا١ترحلة ا١تتوسطة

اسًتاتيجية مقًتحة قائمة على مدخل ا١تشركعات لتنمية االٕتاه ٨تو مادة  كإجراءاتما أسس  -ّ
  ١ترحلة ا١تتوسطةالرياضيات  لدل طالب ا

ما فاعلية اسًتاتيجية مقًتحة قائمة على مدخل ا١تشركعات يف تنمية الفهم التطبيقي ١تادة الرياضيات  -ْ
 لدم طالب ا١ترحلة ا١تتوسطة  

ما فاعلية اسًتاتيجية مقًتحة قائمة على مدخل ا١تشركعات يف تنمية االٕتاه ٨تو مادة الرياضيات  -ٓ
 طة  لدم طالب ا١ترحلة ا١تتوس

 البحثأىداؼ 
 تتمثل أىداؼ البحث يف ٖتقيق ما يلي :

 قائمة ٔتهارات الفهم التطبيقي الالـز تنميتها لدم طالب ا١ترحلة ا١تتوسطة يف مادة الرياضيات . إعداد -ُ
 ٚتاعية (. –كضع اسًتاتيجية مقًتحة قائمة علي مدخل ا١تشركعات ) فردية  -ِ
تيجية مقًتحة قائمة على مدخل ا١تشركعات يف تنمية الفهم الكشف عن الفركؽ يف فاعلية اسًتا -ّ

 التطبيقي ١تادة الرياضيات لدم طالب ا١ترحلة ا١تتوسطة
الكشف عن الفركؽ يف فاعلية اسًتاتيجية مقًتحة قائمة على مدخل ا١تشركعات يف تنمية االٕتاه  -ْ

 ٨تو مادة الرياضيات لدم طالب ا١ترحلة ا١تتوسطة.
 البحثأىمية  

 أ٫تيتواألكؿ من نوعو يف ٣تاؿ الرياضيات كتكمن  –على حد علم الباحث  –ىذا البحث  يعد 
  التطبيقية أ٫تيتو:  أكال

  الفهػػػم ، كىػػػي مهػػػارات طػػػالب الصػػػف أكؿتتنػػػاكؿ ىػػػذه الدراسػػػة جانبػػػان مهمػػػان مػػػن أىػػػم مهػػػارات
 التطبيقي .

 كفػػتح  م التطبيقػي الفهػمهػػارات  مػن ا١تمكػن أف تسػػاعد ىػذه الدراسػة يف الوقػػوؼ علػى أساسػيات
 .اجملاؿ للوقوؼ على ٚتيع مهارات الفهم التطبيقي لكافة ا١تراحل
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 ربط الرياضيات باٟتياة قدر اإلمكافتشجع ا١تعلم كالطالب علي  دق. 
  با١تشركعاتعلي استخداـ اسًتاتيجيات التعلم  أخرمقد تشجع معلمي مواد . 
 مشػاركتو  كجعلو فعاالن من خػالؿ ، علمبث الركح يف ا١تت ، كالطالب علي مواجهة الصعاب تدرب

 .يف العمل 
 يف إعػػػدادبا١تشػػػركعاتالػػػتعلم  اسػػػًتاتيجيةد توجػػػو أنظػػػار القػػػائمُت علػػػى التعلػػػيم بضػػػركرة تبػػػٍت قػػػ ، 

 .ا١تساقات ا١تختلفة كتدريسها
  التدريسجديدة يف  اسًتاتيجياتخرل الستخداـ ا١تواد األيفتح البحث اٟتاِف اجملاؿ أماـ . 

 النظرية  يتوأ٫تثانيان : 
 باسًتاتيجيات كعالقتها كأ٫تيتها الرياضيات يف التطبيقي الفهم مهارات عن معريف بإطار ا١تكتبة سيمد
ثشكمانؽٌبضٍبدلعتكبػعْػِانعؼاقخفًتطٌٕؽانتؼهٍىانتمهٍعيثشكمػبو,ٔتعؼٌف,با١تشركعات التعلم

.ضبص

 تحديد مصطلحات البحث
 ى ا١تصطلحات التالية :اٟتالية علتشتمل الدراسة 

 
   االستراتيجية

ًة لًتىٍحًقيًق علم ٗتطيط  : لغة  بي األٍخذي هًبىا يف الًقمًَّة كىالقىاًعدى كىيػيٍقصىدي هًبىا التٍَّخًطيطي كىٖتىًٍديدي الوىسىاًئًل الَّيًت ٬تًى
ةً  اًؼ البىًعيدى  (ُ) األٍىدى

إلنساف،  ط لألساليب العامة اليت ٖتكم أفكارالتخطي : خيطَّة شاملة يف أم ٣تاؿ من ٣تاالت اصطالحيا
 (ِ) كألواف نشاطو كىو ٯتارس العمليات العقلية مثل االنتباه، كالتنظيم، كالتذكر

فيها  ،كيستخدـ أك خارجها  فل غرفة الصم داخا٠تطوات اليت يقـو هبا ا١تعلمن ىي ٣تموعة :  إجرائياً 
 دة كافة الوسائل كاإلمكانات من أجل ٖتقيق أىداؼ ٤تد

                                                 

 https://goo.gl/MbJsNa قاموس ا١تعجم الوسيط(  ُ)
 https://goo.gl/MbJsNa قاموس ا١تعجم الوسيط (ِ)

https://goo.gl/MbJsNa
https://goo.gl/MbJsNa
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 الفهم

معرفتك الشيء بالقلب . فىًهمىو فػىٍهمان كفػىهىمان كفىهامة : عىًلمىو ؛ األخَتة عن سيبويو . كفىًهٍمت :  لغة
  .(ُ) الشيء : عىقىلتيو كعرىٍفتو

 كفػىهٍَّمت فالنان كأىفػٍهىٍمتو ، كتػىفىهَّم الكالـ : فىًهمو شيئان بعد شيء
ـه ، ك ْهم  الف   ك . حيسني تصٌور ا١تعٌت :  اصطالحيا   جودةي استعداد الذىن لالستنباط . كاٞتمع : أىٍفها

 (ِ) . فيهـو
كالعليا للمادة كيقاس  األساسيةالفهم التطبيقي ىو قدرة الطالب علي القياـ بتطبيق ا١تهارات  ًا :إجرائي

 كتوظيفها . األخرلذلك بربطها بالتطبيقات اٟتياتية كتطبيقات ا١تواد 
 

 االتجاىات:
    (ّ) ؤ عقلٌي ١تعاٞتة ٕتربة أك موقف من ا١تواقف تصحبو عادةن استجابة خاٌصة: هتيٌ  لغة

شعور الفرد العاـ الثابت نسبيا الذم ٭تدد استجاباتو ٨تو موضوع معُت أك قضية معينة من : اصطالحيا 
 .(ْ) حيث القبوؿ أك الرفض ، التأييد أك ا١تعارضة ،احملاباة أك اجملافاة

ابات الطالب ٨تو موضوعات الرياضيات، كيسهم يف ٖتديد حرية الطالب ا١تستقلة استجىو : ًا : إجرائي
 . هباأك ا١تواقف ا١ترتبطة  مادة الرياضيات من حيث القبوؿ أك الرفض ٨تو
 

 :مدخل
   .(ٓ) مىٍوًضع الدُّخيوؿ:  لغة

                                                 

https://goo.gl/k5evJ8قاموس ا١تعجم الوسيط(  ُ)

 https://goo.gl/k5evJ8قاموس ا١تعجم الوسيط (  ِ)

  https://goo.gl/1JUcyfمعجم ا١تعآف اٞتامع   )ّ) 

 ُِٔص  د. ط ، النظرية البنائية واستراتيجيات التدريسزيتوف،  ْ ) ) 

     https://goo.gl/c9GDZEٞتامعمعجم ا١تعآف ا(  ٓ) 

https://goo.gl/k5evJ8
https://goo.gl/k5evJ8
https://goo.gl/1JUcyf
https://goo.gl/c9GDZE
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 (ُ) ٣تموع البيانات أك ا١تعلومات الداخلة أك اٞتاىزة لإلدخاؿ:   اصطالحيا 
الًتٚتة الًتبوية لنظرية ا١تعرفة يف صورة برامج تعليمية تتحقق فيها فلسفة ا١تعرفة نفسها، كأسس  : اً إجرائي

الًتبية كنظريات علم النفس، من أجل ٖتقيق األىداؼ ا١تبتغاة سواء أكانت أىدافان للمجتمع، أـ أىدافان 
بأساليب  كانتهاءان من األىداؼ للفرد، كتتحقق يف ا١تدخل أسس ا١تناىج، كتستوىف عناصرىا ا١تعركفة بدء

 .التقؤف كالقياس
 

 :تنمية
   .(ِ) : الزيادة كالنماء كالكثرة كالوفرة كا١تضاعفة كاإلكثار لغة

ىي عبارة عن ٖتقيق زيادة سريعة تراكمٌية كدائمة عرب فًتة من الزمن يف اإلنتاج كا٠تدمات :   اصطالحيا 
 ّ) ) نشطة ا١تشًتكةنتيجة استخداـ اٞتهود العلمٌية لتنظيم األ

عبارة عن التغيَت اإلرادم الذم ٭تدث يف اجملتمع سواءن اجتماعيان، أـ اقتصاديان، أـ سياسيان، اً : إجرائي
ْتيث ينتقل من خاللو من الوضع اٟتاِف الذم ىو عليو إُف الوضع الذم ينبغي أف يكوف عليو، هبدؼ 

وارد كالطاقات ا١تتاحة حىت تستٌغل يف مكاهنا يع ا١تٚتتطوير كٖتسُت أحواؿ الناس من خالؿ استغالؿ 
 .الصحيح، كيعتمد ىذا التغيَت بشكل أساسي على مشاركة أفراد اجملتمع نفسو

 
 :مشروع

   .(ْ) : خطة أك اقًتاح إلنتاج منتج جديد لغة
:   سلوؾ استباقي يفًتض القدرة على تصور ما ليس متحققا ك القدرة على ٗتيل زماف اصطالحيا 

 ٓ بل من خالؿ بناء تتابع من األفعاؿ كاألحداث ا١تمكنة كا١تنظمة قبلياا١تستق
يف ا١تستقبل كانفتاح على آفاقو كإسقاط للذات يف مساره من خالؿ معرفة الذات  ٩تراطااً : إجرائي

                                                 

  https://goo.gl/c9GDZEمعجم ا١تعآف اٞتامع(  ُ) 

   https://goo.gl/oCP3iu معجم ا١تعآف اٞتامع(  ِ)
  https://goo.gl/oCP3iu عآف اٞتامعمعجم ا١ت(  ّ) 
   https://goo.gl/YYNL8n  قاموس ا١تعجم الوسيط(  ْ) 
   https://goo.gl/YYNL8n  قاموس ا١تعجم الوسيط(  ٓ) 

https://goo.gl/c9GDZE
https://goo.gl/oCP3iu
https://goo.gl/oCP3iu
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لتحقيق أىداؼ ٤تددة من حيث نوعها  الطالبكاحمليط كٖتديد ا٢تدؼ ا١تبتغى كإعداد خطة يعتمدىا 
دىا الزمٍت عن طريق توقعها كتوفَت الوسائل الالزمة كا١تؤىالت كالقدرات ا١تطلوبة لبلوغ تلك كطبيعتها كبع

 .األىداؼ
 

  أىميتها و أىدافها في ىذا الفصل تم تحديد المشكلة والسؤاؿ الرئيس للدراسة و
وتحقيقػػا لهػػذا الهػػدؼ، يتنػػاوؿ الباحػػث فػػي ولكػػي يقػػـو الباحػػث بعمػػل إجػػراءات البحػػث 

الدراسات التي تناولت مدخل المشروعات في المواد عامة، ثػم تلػا التػي  التالي الفصل
تناولت الفهم التطبيقػي، ثػم الدراسػات التػي تناولػت تنميػة االتجػاه نحػو المػادة . الالزمػة 

 مواد أخري أوللمعلم ، سواء أكانت دراسات خاصة بمادة الرياضيات 
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 لفصل الثانيا

 السابقة والدراسات أدبيات الدراسة

 . النظري األدب -

 المبحث األوؿ : استراتيجيات التعلم 

 المبحث الثاني : التعليم القائم على المشروع 

 المبحث الثالث : الفهم ودوره في عملية التعلم
 المبحث الرابع : االتجاه في تنمية قدرة الطالب في الرياضيات

 . الدراسات السابقة -

 القائم المشروعات   المحور األوؿ : دراسات حوؿ التعلم
 دراسات حوؿ تنمية االتجاهو  المحور الثاني:   دراسات الفهم التطبيقي

 . التعليق علي الدراسات السابقة -
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 والدراسات السابقة الدراسة أدبياتالفصل الثاني : 

ا٢تدؼ من ىذا الفصل ىو اإلفادة من الدراسات كالبحوث السابقة اليت تناكلت مدخل ا١تشركعات 
نمية الفهم التطبيقي كاالٕتاه ٨تو مادة الرياضيات، كىذه يتيح الفرصة أماـ الباحث لالستفادة من لت

 أدبيات ىذه الدراسات، كما يتم االستفادة من مناىجها، كإجراءاهتا، كأدكاهتا، كنتائجها.
 –دراسة  كبتتبع ما أجريت من البحوث كالدراسات يف ٣تاؿ تعليم الرياضيات،  يتبُت أنو َف ٕتر أم 

تناكلت مدخل ا١تشركعات لتنمية الفهم التطبيقي كاالٕتاه ٨تو مادة  –على حدكد علم الباحث 
 الرياضيات، كىذه ا١تيزة تعطي أ٫تية قصول للبحث اٟتاِف.

كٖتقيقا ٢تذا ا٢تدؼ، يتناكؿ الباحث يف ىذا الفصل الدراسات اليت تناكلت مدخل ا١تشركعات يف ا١تواد   
يت تناكلت الفهم التطبيقي، ل الدراسات اليت تناكلت تنمية االٕتاه ٨تو ا١تادة . الالزمة عامة، ل تلك ال

 مواد أخرم . أكللمعلم ، سواء أكانت دراسات خاصة ٔتادة الرياضيات 

 .    اوالً : االدب  النظري
 بوم،تناكؿ الباحث يف ىذا الفصل اسًتاتيجيات التعلم اليت يتم توظيفها يف عملية النظاـ الًت 

 كركز على اسًتاتيجية التعلم با١تشاريع
 المبحث األوؿ : استراتيجيات التعلم :

 تعريف مصطلح االستراتيجية
 .نتطرؽ يف اٞتزء التاِف لعدد من تعريفات مصطلح االسًتاتيجية

 " حشد كاستخداـ القول السياسية  فن اِف فن تنظيم اٟترب كتطور ا١تفهـو أهنا هباا١تقصود
يف نسق متكامل لتحقيق األىداؼ اليت تضعها  كالتكنولوجية كالنفسية كالعسكرية كٖتريكهاكاالقتصادية 

 ."السياسية اتالسلط

 " معٌت االسًتاتيجية: ٣تموعة األفكار ك ا١تبادئ اليت تتناكؿ ميدانا من ميادين النشاط اإلنسآف بصورة
إتاىات مساره لغرض الوصوؿ  شاملة كمتكاملة، كتكوف ذات داللة على كسائل العمل، كمتطلباتو ك

  ".إُف أىداؼ ٤تددة مرتبطة با١تستقبل
 " الظركؼ ا١تناسبة لتنفيذىا توفرت طويلو مىت ما أعواـبعيدة ا١تدل اليت تنفذ بعد  ا٠تطةىي" . 
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 "كا١تواد بطريقة  استخداـ اإلمكانيات فنوفمصطلح عسكرم يقصد بو ، :  مصطلح االسًتاتيجية
 ".ليت ننشدىاامثلى ، ٖتقق األىداؼ 

 " من الناحية اللغوية ٯتكن تعريف كلمة اسًتاتيجية بأهنا خطة أك سبيل للعمل، كالذم يتعلق ّتانب
عمل ٯتثل أ٫تية دائمة ا١تنظمة ككل كبطبيعة اٟتاؿ فإف ىذا ا١تفهـو ال يعكس ا١تضموف العلمي 

ة للمنظمة ككل، كعليو فقد حيث ال ٯتكن دائما ٖتديد تلك األعماؿ ذات األ٫تية الدائم لالسًتاتيجية
ازداد االىتماـ بتحديد مفهـو االسًتاتيجية ْتيث ٯتكن أف تساعد يف تطبيقها كاستخدامها من قبل 

تلك القائمُت على ٦تارسة العمليات اإلدارية للمنظمة ككفقا لوجهة النظر ىذه فإف االسًتاتيجية ىي 
ق درجة من التطابق بُت رسالة ا١تنظمة تضمن خلؽ نشطة ا١تنظمة اليت يتم كضعها بطر األطط ك ا٠ت

 "كأىدافها كبُت ىذه الرسالة كالبيئة اليت تعمل فيها بصورة فعالة كذات كفاءة عالية 
 :لالستراتيجية عدة تعاريف من بعض المفكرين ومن أىمها وأشهرىا 
تنظيم الذم يعترب من أكائل ا١تهتمُت ٔتوضوع ال" :ALFRID CHANDLERتعريف الفريد شاندلَت -ُ  

كاالسًتاتيجية با١تؤسسة االقتصادية أف االسًتاتيجية ٘تثل: سواء إعداد األىداؼ كالغايات األساسية 
 للمؤسسة أك اختيار خطط العمل كٗتصيص ا١توارد الضركرية لبلوغ الغايات".

R.A.THIETARTتعرؼ  -ِ إذ عرؼ االسًتاتيجية ىي ٣تموعة القرارات كاٟتركات ا١ترتبطة باختيار ":
 لوسائل كمت فصل ا١توارد من أجل الوصوؿ إُف األىداؼ".ا
: بكوهنا خطة موحدة كشاملة كمتكاملة تربط ا١تنافع ُٖٖٗ JAUCH  GLEUCKتعريف  -ّ

للمنظمة بالتحديات البيئية، كاليت تبٍت لتأكيد ٖتقيق األىداؼ األساسية للمنظمة من  االسًتاتيجية
 خالؿ التنفيذ ا١تناسب.

: "خطط مستقبلية طويلة األجل كشاملة تتعلق بتحقيق التوافق PEARCE and ROBINSONتعريف  -ْ
 بُت البيئة التنافسية كقدرة اإلدارة العليا على ٖتقيق األىداؼ". كاالنسجاـ

: "ىي عملية ٖتديد األىداؼ كا٠تطط كالسياسات ا١تناسبة للظركؼ البيئية اليت BYARSتعريف  -ٓ
 ضمن عملية ٖتديد كتقؤف البدائل ا١تتوفرة ".تعمل يف ظلها ا١تنظمة، كاليت تت
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تعريف بورتر: "بناء كإقامة دفاعات ضد القول التنافسية، أك إ٬تاد موقع يف الصناعة حيث تكوف  -ٔ
 القول أضعف".

ىي ٣تموعة السياسات كاألساليب كا٠تطط كا١تناىج ا١تتبعة من  االسًتاتيجيةالتعريف األمثل:" أف  -ٕ
  ا١تسطرة يف أقل كقت ٦تكن كبأقل جهد مبذكؿ".أجل ٖتقيق األىداؼ 

حركات اٞتيش  طكلمة اسًتاتيجية قدٯتا يف االستعداد للحرب بتحديد خط  مت استعماؿلقد       
بشكل عاـ لتحقيق ىدؼ معُت كىذه الكلمة لغويا تعٍت فن اٞتنراؿ كىي ذات مصدر يونآف 

STRATEGOS  ىي ا١تسؤكلة عن ٣تموع اٟترب ا١تعتربة ككل كتتميز االسًتاتيجية عن التكتيك فاألكُف
للتقسيم ىدفها النصر يف حُت أف التكتيك يعٍت حركة القول يف حضور العدك ٔتيداف ا١تعركة يف  ةغَت قابل

عملية أك اشتباؾ معُت ك١تا كانت ا١تعارؾ كاٟتركب عامة ال ترتبط فقط باٞتيش أك اٞتيوش ا١تتقابلة 
وامل كاألطراؼ مثل االرتباط ٓتطوط اإلمداد كالتموين كٓتطوط االتصاؿ كٔتيداف اٟترب بل بعدد من الع

 كا١تعلومات كاٞتانب ا١تعنوم للحرب الذم قد يكوف لد الدكر اٟتاسم يف النهاية. 
  متالحق كتفاعل منسق  بشكل كاليت مت تصميمهاعلم كفن كضع ا٠تطط ا١تدركسة بعناية، "ىي

  ."كالقوة لتحقيق األىداؼ الكربل الستخداـ ا١توارد ك٥تتلف أشكاؿ الثركة
 " التعٌرؼ على أفضل طريقة لبلوغ ا٢تدؼ كالتوٌصل إُف أ٧تع طريق يؤدم إليو يف أحسن الظركؼ

 ".ا١تمكنة من خالؿ استغالؿ نقاط القوة كالتغٌلب على مناطق الضعف 
 "ان لعناصر القوة تعريف ١تركز الدراسات االسًتاتيجية كمقره جنيف ينظر لالسًتاتيجية بوصفها توظيف

 "لعمل كتصميم كبناء حاضر يتيح إ٧تاز أىداؼ ا١تستقبل

 -:التعلم استراتيجيات
 . ا١تهاـ تعلم إلكماؿ يستخدمهايتم  اليت اإلجراءات ك األفكار ىي التعلم اسًتاتيجيات

 لػتعلم،ا علػى طالبػو١تساعدة  التدريس اسًتاتيجيات من الكثَت يستخدـ ا١تعلم اٞتيد أف ٚتيعا نعلم ك٨تن
 عناصػر ا١تباشػر إُف طالبػو انتبػاه كجػذب ، جديػدة أفكػار لتقػدٔف كاالستكشػاؼ االستبصػار كيسػتخدـ

 .٢تم جديد مفهـو إدخاؿ قبل األساسية طالبو معارؼ تنشيط ك ىامة،
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مسػتقل  بشػكل أنفسػهم توظيػف مػن خال٢تػا ٯتكػن للطػالب الػيت األدكات ىػي الػتعلم، اسػًتاتيجيات
 قد كلمات كمرادفها قائمة ١تعرفة ٭تتاج الذم الطالب ،ال اٟتصر ا١تثاؿ سبيل لىع. معينة مهمة إلكماؿ

الػتعلم  كاسػًتاتيجيات التدريس اسًتاتيجيات بُت نفرؽ أف ا١تهم من كلذلك.كلمة كل تذكريصورة ل يرسم
 ككطالب. كمعلم ٥تتلفُت دكرين يف التفكَت خالؿ من ذلك يف التفكَت ٯتكن ك

 التفكػَت السػلوكية كعمليػات األ٪تػاط الػتعلم باسػًتاتيجية يقصػد " ََِٖ جػابر اٟتميػد عبد جابر تعريف
 إهنػا ، كالعمليػات ا١تيتامعرفيػة الػذاكرة ذلػك يف ٔتػا ، تعلمػو مت فيمػا كتػؤثر الطػالب يسػتخدمها الػيت

 نقػال ا١تصػرم ٤تمػد كعرفهػا (ُ) ""معينػة تعلػم مشػكالت ١تعاٞتػة الطػالب يسػتخدمها الػيت االسًتاتيجيات
 .(ّ) "ٔتتعة أك أكثر ، تعليمي ىدؼ لتحقيق أكثر أك متعلم هبا يقـو اليت اإلجراءات من ٣تموعة(ِ(عن

 كاسػًتاتيجيات تفكَتيػة خطػوات ىػي الػتعلم اسًتاتيجيات أف ) "ََِٖ الغزك كختاـ بشارة )موفق كيرم
 ْتيػث ، ا١تعركضػة كاسػتيعابو للخػربة فهمػو كتطػوير ٖتسػُت هبػدؼ عػادة ا١تػتعلم هبػا يقػـو ، كاعيػة سػلوكية
 خربات من لديو يتوفر ما علي اعتمادا كاستخدامها كاسًتجاعها ا٠تربة أك ا١تعرفة ٗتزين عملية عليو يسهل
 .(ٗ) "سابقة
 اقتصرقد  القيادة ك فن" :كىي سًتاتيجيوسا اليونانية الكلمة من مشتقة كلمة : اسًتاتيجية ككلمة

لتحقيق  ا١تتاحة الوسائل استخداـ فن تعٍت هيفسكرية الع ا١تيادين علي يف ذلك الوقت استعماالهتا
 : انو البد من اٞتميع كيتفق "للحرب ا١تثالية القواعد عن العلمية ا١تعلومات نظاـ لكوهنا أك األغراض

 . كٖتديدىا األىداؼ ٚتيع اختيار (ُ
   ."األىداؼ ٚتيع  العلمية لتحقيق ختيار الطرؽا" (ِ
   . التنفيذية ا٠تطط كضع (ّ
   .واحيهاكل ن تنسيق (ْ
 بُت قاسم  مشًتؾ ليكوف امتد كإ٪تا كحدىا العسكرية ا١تيادين علي قاصران  االسًتاتيجية استخداـ يعد كَف
  . ا١تختلفة العلـو ميادين يف النشاطات كل

                                                 

 .َّٕ، ص د.طالقاىرة،  .استراتيجيات التدريس والتعلم  ، (جابرُ)
 . َِِص ، ُّ ،طتقييم طلبة جامعة صنعاء الستراتيجيات تعلمهم لمقررات   ، باعباد (ِ)
 .ّْٕ، ص  ِٓ اجمللد، (  ْ-ّ)  ط ، دمشق جامعة مجلة ،  (٤تمد ا١تصرمّ)
 .ُْٕٓ، ص  د.ط ،العامة بأىمية استراتيجيات التعّلم وممارستهم لها  وعي طلبة الثانويةمدى  ، (بشارةْ)
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 تصنيف استراتيجيات التعلم:
 :O'malley & Chamot , 1990 ) تصنيف) : أوالً 
 التفصػػيل أك التوضػيح"الػنص : بتحليػل كهتػتم (Cognitive Strategies)ا١تعرفيػة االسػػًتاتيجيات -ُ

(Rehearing) معقػدة أـ بسػيطة تعلػم ا١تهػاـ أكانػت التسميع سواء : أمثلتها كمن ، دراستو ا١تراد ا١توضوع 
(Organization) التنظيم " , (Elaboration) 

 مثػل الػتعلم بػإدارة عمليػة مكهتػت. (مركبة" :(Meta Cognitive Strategies)ا١تعرفية فوؽ االسًتاتيجيات -ِ
 الذايت التقؤف أك تعلمو مت ما ضبط كتقؤف أك الفهم كمراقبة ، النص من معُت جزء علي االنتقائي االنتباه

(Comprehension Monitoring ) االستيعاب" . (Self Evaluation) 
 بػُت مػا بالتفاعػل كهتػتم"(Social – Affective Strategies)الوجدانيػة: أك االجتماعيػة االسػًتاتيجيات -ّ

 . "الذات مع ا١تناقشة كاٟتوار ، ما مشكلة ٟتل اآلخرين مع التعاكف : مثل كاآلخرين ا١تتعلم
 أنماط ثالث إلي تنقسم التعلم استراتيجيات أف ماير يري Mayer ,  ( 1988:ماير (تصنيف : ثانياً 

 : وىي رئيسية
 جػزء ٤تػددتعلػم ىػو  ا٢تػدؼ يكػوف عنػدما كتسػتخدـ: وإبرازىػا المعلومػات اختيػار استراتيجيات" -ٔ
 ا١تادة كٕتزئة ، الرئيسي كا١تصطلح ا١تفهـو  ،ٖتديد ا١تهمة ةا١تعلوم ٖتت ا٠تطوط كضع : كمنها ، ا١تادة من

 ."ا١تهمة عناصرىا كٖتديد
اٟتفػظ  تعزيػز عمليػة يف كيػتم اسػتخدامها : المػادة أجزاء بين داخلية روابط تكوين استراتيجيات" -ٕ

 كضػع : كمنهػا الفػرد لػدم االسػتدالؿ الػذىٍت علػي القػدرة كٖتسػُت ، ا٠تػربات مػن يعػرض ١تػا الػذىٍت
 . "كالبيانات كتبويب ا١تعلومات تصنيف ، للمادة تنظيمية ٥تططات

 مػا دمػج كلكنها تعػزز ، با١تعلومات االحتفاظ عملية تعزز ال كقد : للمادة خارجية استراتيجيات" -ٖ
 ا١تػواد ربطأف يػ :كمنهػا بشػكل متكامػل، اٞتديػدة األبنيػة مػع للخػربات معػريف ءبنػا مػن الفػرد ٯتتلكػو

 (ُ) "عليهػا أمثلة إعطاء مع اٟتياة بواقع ا١تواد ربطأف ي أك سابقان، تعلمها مت ٢تا مشاهبة أخرم ٔتوضوعات
. 

  : أربعة وىي ( إلي Weinsten Model ( 1988) وينستين لنموذج وفقا التعلم استراتيجيات تقسم

                                                 

 .ٓٔ، د.ط ، ص استراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعلم وأنماط التعلم   ، (شاىُتُ)
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 والتفصيل  التوضيح استراتيجياتأنماط  -ٔ
 Elaboration) أك األساسية البسيطة التعليمية ا١تهاـ ألداء كالتفصيل التوضيح اسًتاتيجيات" -أ

Strategies for Basic Learning Tasks)  : أك إشارات أك رموز كإضافة ، التصور استخداـ كتتضمن 
 "..)لموتع ا١تراد النص( للخربة ا١تعركضة كلمات

 Elaboration Strategiesأك ا١تعقػدة  ا١تركبػة التعليميػة ا١تهػاـ ألداء كالتفصػيل التوضػيح اسػًتاتيجيات" -ب

for Complex Learning Tasks ) كا١تعتقػدات السػابقة كا٠تػربات ا١تعلومػات اسػتخداـ ( كتتضػمن 
 ". كضوحان  أكثر اٞتديدة ا١تعلومات ٞتعل كاالٕتاىات

 : تنظيمال استراتيجيات -ِ
  Organizational) : كاألساسػػية البسػػيطة التعليميػػة ا١تهػػاـ ألداء التنظػػيم اسػػًتاتيجيات -"أ

Strategies for Basic Learning Tasks)  إِف ا١تعلومػات ترٚتػة أك ٖتويػل علػي هبػا القػدرة كيقصػد 
 . "قوائم عمل مثل فهما أكثر ٬تعل ا٠تربة ْتيث  أخر شكل أك صيغة

 Tasks) (Organizational Strategies forا١تعقدة أك ا١تركبة التعليمية ا١تهاـ ألداء التنظيم جياتاسًتاتي -"ب

Complex Learning توضيحية  رسومات ككضع ١توضوع  عاـ إطار بتصميم كا١تتمثلة ." (Diagrams)  
 كتعٍت (Comprehe nsion Monitoring) : االستيعاب في التحكم استراتيجيات -"ٖ

 ٔتستوم تأديتها مقارنة منو يتطلب اليت للمهاـ كإدراكو كالفهم االستيعاب علي لقدرتو ا١تتعلم معرفة
 ." ا١تطلوب األداء

 الوجدآف ا١تناخ خلق كتتضمن (Affective Strategies) : وجدانية استراتيجيات -"ْ
 . للدراسة جدكؿ كعمل فالتعاك  Relaxation) االسًتخاء، أمثلتها كمن ، التعلم فعالية لضماف ا١تناسب (
، (Cooperation)(ُ)" 
 نظاـ أكسفورد كضعت  New System Of Languageَّ : أكسفورد ربيكا ) :أكسفورد تصنيف"

 ا٢ترمية العالقات من كاضحة ٣تموعة يتضمن انو ترم ألهنا نظاما اللغة كأٝتتو تعلم السًتاتيجيات جديد
، Learning Strategies.، الفردية كاٞتماعية االسًتاتيجيات ربط يف كتنظيم كضوح ثرأك نظامها أف كترم 

 ."األربع اللغة ٔتهارات

                                                 

.ٔٔ د.ط ، ص ،استراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعلم وأنماط التعلم  ، شاىُت (ُ)
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 : يلي ما إلي التعلم استراتيجيات أكسفورد وقسمت 
 " التعلم مادة يف مباشرة تتضمن اليت كىي : DIRECT STRATEGIES مباشرة استراتيجيات : "أوالً 
 : التالية ياتكتتضمن االسًتاتيج " األجنبية أك الثانية اللغة

 :Memory تذكريو اسًتاتيجيات -ُ
 كلمات ٣تموعات ،التفصيل ،استخداـ يف التصنيف Creating mental linkages ذىنية: ركابط عمل -أ

 .جديدة
 ،استخداـ السينمائية التصويرية ،الصورApplying images and sounds كاألصوات الصور توظيف -ب

 .بالذاكرة ا١توجودة األصوات ،استغالؿ مفتاحي كلمات
 .البنائية ا١تراجعة Reviewing well اٞتيدة ا١تراجعة -ج
 .ا١تيكانيكية األساليب استخداـ ا١تعٍت، ٘تثيل.Employing action اٟتركي التوظيف -د
 .: Cognitive معرفية اسًتاتيجيات -ِ
 الصيغ علي تايب، التعرؼالصويت كالك النظاـ علي الرٝتي التدريب التكرار، :Practicing ا١تمارسة -أ

 .ُ)) الطبيعية الربط،،ا١تمارسة إعادة كاستخدامها، كالًتاكيب
 استخداـ للفكرة، ا٠تاطفة ا١تعرفةReceiving and sending messages الرسائل : كاستقباؿ إرساؿ -ب

 . ا١تعلومات كإرساؿ الستقباؿ ا١تصادر
 استخداـ التعبَتية، ا١تصطلحات ٖتليل ستنباطية،االAnalyzing and reasoning كاالستدالؿ: التحليل -ج

 .األثر انتقاؿ الًتٚتة، البيئي، التحليل
 ا١تالحظات، تدكينCreating structure for input and output كا١تخرجات: ا١تدخالف تنسيق -د

 ا٢تامة . األجزاء علي الًتكيز ،التلخيص
 .: Compensation تعويضية اسًتاتيجيات -ّ

 أخرم. تلميحات استخداـ لغوية، تلميحات استخداـ:Guessing intelligently الذكي التخمُت -أ
 ((Overcoming limitations in speaking and writing كالتحػدث  الكتابػة يف القصػور علػي التغلػب -ب

 أك الكلػي اإلشػارات ،التجنػب أك الصػامت التمثيػل اسػتخداـ ا١تسػاعدة، طلػب األـ، اللغػة إِف االرتػداد

                                                 

.ٕٔ، ص  د.ط ،استراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعلم وأنماط التعلم  ، شاىُت (ُ)
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 أك الوصػف كلمػات، اسػتخداـ ٗتليػق الرسػالة، تقريػب أك تطويػع ا١توضػوع، اختبػار لالتصػاؿ، اٞتزئػي
 .(ُ)ا١ترادفات

 : INDIRECT STRATEGIES مباشرة غير استراتيجيات ثانيا:
 كتتضمن. اللغة لتعلم ضركرية كلكنها ذاهتا التعلم مادة يف مباشرة تتضمن ال اليت كىي

 : التالية االسًتاتيجيات
 : Metacognitive Strategies ا١تعرفة كراء ما اسًتاتيجيات -ُ

 :Centering your learning التعلم عملية تركيز -أ         
 علي كالًتكيز التكلم تأجيل االنتباه، قبل، تركيز من معركؼ ىو ٔتا جديد ىو ما كربط الشاملة النظرة

 .االستماع
 :Arranging and planningالتعلم كتنظيم ٗتطيط -ب         

 استماع) اللغوية ا١تهمة من الغرض فهم كا٠تاصة، العامة األىداؼ ٖتديد التنظيم، اللغة، تعلم عملية فهم
 العملية للممارسة فرص عن لغوية (،البحث ١تهمة التخطيط(كتابة - تكلم – قراءة -

 الذايت قؤفالت الذاتية، ا١تراقبة :learning evaluation التعلم تقؤف -ج         
 : Affective Strategies كجدانية اسًتاتيجيات -ِ

 مليػا، التفكػَت أك عميػق نفػس أخػذ أك اإل٬تػايب االسػًتخاءLowering anxiety القلػق: خفػض -أ        
 الفكاىة من االستفادة ا١توسيقى، استخداـ
 ْترص، ا١تخاطرة شجعة،ا١ت اإل٬تابية العبارات ذكر Encouraging oneself الذات:  تشجيع -ب       
  الذات مكافأة
 اسػتخداـ اٞتسػد، تسػمعdeciding emotional temperature االنفعػاِف: ا١تسػتوم ٖتديػد -ج        
 .أخر شخص مع ا١تشاعر مناقشة اللغة، لتعلم يوميات كتابة القوائم،

 : Social Strategies اجتماعية اسًتاتيجيات -ّ
 .التصحيح طلب التفسَت، أك التوضيح ،طلب Asking questions األسئلة: طرح -أ        

                                                 

.ٖٔ، ص  د.ط ،استراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعلم وأنماط التعلم   ، شاىُت (ُ)
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 مستخدمُت مع التعاكف الزمالء، مع التعاكفCooperating with others اآلخرين: مع التعاكف -ب        
 .للغة أكفأ              

 ركمشاع أفكار مراعاة الثقايف، الفهمEmpathizing with others اآلخرين: مع التعاطف -ج       
 .اآلخرين

 : التعلم استراتيجيات أىمية
 النجاح لتحقيق الالزمة للمهارات ا١تتعلم إدراؾ تتطلب اليت ا١تعقدة العمليات من التعلم عملية الف نظرا"

 ضوء يف كذلك التعلم اسًتاتيجياتاالستذكار ك  كعادات ، الدراسية با١تهارات االىتماـ تزايد لذا ، فيها
 الدراسػية ا١تراحػل تقػدـ مػع ا١تهمػات التعليميػة تعقيػد كازديػاد جهة من التعلم مليةع يف ا١تتعلم دكر تفعيل
 يتعلمػوا أف ا١تتعلمػُت نعلػم أف ىػو الػتعلم اسػًتاتيجيات مػن الرئيسػي الغػرض إف (ُ( أخػرم جهػة مػن

 -selfمسػتقل مػتعلم منػو التعلم من النمط ىذا تصف مصطلحات عدة كىناؾ ، أنفسهم معتمدين علي
 ىنػا نسػتخدـ كسػوؼIndependent learner اسػًتاتيجي كمػتعلم strategic learner ، نفسػو ظميػن كمػتعلم
 بأربعػة القيػاـ يستطيعوف الذين regulated learner ا١تتعلمُت أكلئك ليع يشَت كالذم ، نفسو ينظم متعلم
ا١تػتعلم  ٮتتػار أف ، دقيقان  صحيحان  تشخيصان  معينان  تعليميان  موقفان  صيشخبت يقـو ا١تتعلم أف -: ىامة أشياء

 فاعليػة يكػوف ا١تػتعلم قػادا علػي مراقبػة أف ، ا١تطركحػة الػتعلم مشػكلة ا١تناسػبة الػيت تعػاًف   سػًتاتيجيةاال
 الذم ا١تتعلم ذلك كمثاؿ. يتم حىت التعلم موقف يف ليندمج الدافعية ا١تتعلم لدم يكوف أف ،االسًتاتيجية

 أسػئلة يطػرح أك كتػاب يف يقػرأ موضػوعان  كىػو يلخػص فأ ا١تهػم مػن أف يعػرؼ الػذم ذلػك ىػو ذاتػو ينظم
 يراقػب كأف العمليػات ىػذه مثػل ألداء يكػوف مػدفوعا كأف ا١تعلػم لعػرض يصػغي أك ، القػراءة ىػذه أثنػاء

 مثالي  ، معينة اسًتاتيجية استخداـمنو  تتطلب كا١تواقف اليت األكقات يعرؼالبد أف   ا١تتعلم ىذا ، ٧تاحو
 .(ِ) "خربة يسًتجع أك طرفو كأ نكتو ا١تعلم ٭تكي حُت
 : يلي فيما التعلم السًتاتيجيات استخدامو من ا١تتعلم علي تعود األ٫تية اليت تلخيص ٯتكن

 . سواء حد علي العمل يف كالضعفاء ا١توىوبُت الطالب ا٩تراط زيادة (ُ
 . مبأنفسه شؤكهنم إدارة يف ا١تسئولية لديهم تنمي بطرؽ يتعلموف للخطر ا١تعرضُت الطالب جعل (ِ
 .  عملية التعلم يف الذايت الرضا علي الًتكيز إِف ا٠تارجية ا١تكافآت علي الًتكيز من االنتقاؿ (ّ

                                                 

 .ِِْ، ص ،  ِٓ ج ،( ْ-ّ) ، ط مجلة جامعة دمشق ا١تصرم،  ٤تمد (ُ)
 .َّٖص   ، د.ط  ،، استراتيجيات التعلم جابر (ِ)
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 .مهارات التفكَت ماستخدامه ك اكلللمشحلوؿ  علي إ٬تاد زيادة قدرة ا١تتعلمُت (ْ
 .تغَت فكرة ا١تعلم التقليدم (ٓ
 )ُ)"بنفسو ثقتو الطالب يعزز" (ٔ
  ."ا١تستداـ التعلم يشجع" (ٕ
 .كلديو ٣تموعة كاسعة من فرص التعلم العليا التفكَت مستويات ب قادران علي استخداـيكوف الطال (ٖ
 .كا١تفتوحة ا١تعقدة ا١تهاـ على تعاكٓف بشكل العملكينمي  ٥تتلفة مواضيع يف يكوف التعلم مستمران  (ٗ

 .النجاح لتحقيق العمل عليهم إذ – التعليمية العملية يف أكرب مسؤكلية ٖتمل الطالب من يتطلب (َُ
 .يفهمونو كال يفعلونو ما كاكتشاؼ هبم ا٠تاصة التعليمية العمليةيكوف الطالب قادرين علي مراقبة  (ُُ
 النقدم، كالتفكَت ا١تشكالت، حل :ا١تثاؿ سبيل على( الكفاءات بناء على الطالب يساعد (ُِ

 ..احملتول معرفة ككذلك كالتواصل،
 .كإثارة الدافعية ةا١تتعدد  الذكاءات ك ا١تتنوعة التعلم أساليب مع يتماشى   (ُّ
 . علهم قادرين علي التعبَتٕتكتنمية ذاتية ٢تم ك  كهبجة متعة اِف كالتعليم التعلم ٖتوؿ (ُْ
 كاليت للطالب الناجحة للدراسة الضركرية ا١تهارات من التعلم اسًتاتيجيات أف يتبُت تقدـ ما خالؿ من

 الدراسية مع ا١تهمات تتناسب ةدراسي اسًتاتيجيات كاختيار ، تعلمو بعمليات ا١تتعلم معرفة تتضمن
 تعليم أف علي من الًتبويُت كثَت كيتفق تلك االسًتاتيجيات استخداـ يف ٧تاحو مدم كمراقبة ا١تختلفة
  النهائي للتعليم ا٢تدؼ يكوف أف ك٭تتمل ، جدان  ىاـ يتعلموف كيف الطالب

 الجيدة: االستراتيجياتمواصفات 
ا١توقف  يف ا١تتوقعة كاالحتماالت ا١تواقف ٚتيع جيةخطوات االسًتاتي تتضمن ْتيث ،يةالشمول (ُ

 .ا١تعدة لو التعليمي
 . آلخر صف من استخدامها ٯتكن ْتيث للتطوير، للتعديل ك قابلةك مرنو    (ِ
 .ةا١توضوعاألساسية  ىداؼاألب مرتبطة   (ّ
 .الطالب بُتا١توجودة  الفردية فركؽلل تستطيع معاٞتة   (ْ
 . )ٚتاعي ، فردم ( واعوك أن التعلم أ٪تاط  ٞتميعمراعية    (ٓ

                                                 

 . َِ، ص  ُ، طأصوؿ استراتيجيات التعلم والتعليم ( حسُت أبو رياش،ُ)
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 . با١تدرسة ا١تتاحة اإلمكانياتلكل  مراعية   (ٔ
 الجيدة: االستراتيجياتمكونات 

 : أهنا علي عاـ بشكل التدريس اسًتاتيجيات مكوناتت حدد
 . التدريسية األىداؼ (ُ
 . تدريسو يف ٢تا كفقا ليسَت كينظمها ، خطط ا١تعلم اليت يضعها كيقـو هبا (ِ
 .  "األىداؼ إِف لوصوؿا١توضوعة ل اليب"الطرؽ كاٟتلوؿ كاألس (ّ
  . "للحصة الصفي كالتنظيم التعلم البيئة ا١تستخدمة يف" (ْ
 ا١تعلم جودة دالئل أحد فإف ا١تعلم كبالتاِف ينظمها اليت ا١تثَتات عن النإتة الطالب استجابات (ٓ

 كتتالءـ ، ناحية من الدرس ك٤تتواه أىداؼ اليت ٖتقق التدريس السًتاتيجية ا١تعلم اختيار يف يتمثل
 يتداخل قد ، عديدة باسًتاتيجيات الًتبوم ا١تيداف يعج ، حيث أخرم ناحية من تالميذه كاحتياجات

 ٯتكنو ىو الذم اٞتيد ا١تعلم فإف لذا اإلجراءات بعض تنفيذ يف بعضهايتشابو  كقد ، البعض مع بعضها
  .الدرس ٤تتوم لطبيعة طبقا أحدىا استخداـ أك معا ىذه االسًتاتيجيات من مز٬تان  تطبيق

 الجيدة: االستراتيجيةمعايير اختيار 
 تعلم طريق عن تعلمها ٯتكن الفعالية كىذه ا١تعلم فعالية إِف يرجع ا١تالئمة التدريس اسًتاتيجية اختيار إف

  : ا١تواىب التالية معاٞتة كيفية
 .  الزمن تدبَت (ُ
 . بو تسهم ما اختيار (ِ
   ككيف   األثر لأفض لتحقيق قوتك تستخدـ أين معرفة (ّ
  .  الصحيحة األكلويات ٖتديد (ْ

 يف النقاط ىذه كل يأخذ أف ٬تب عليو فأنو ، التدريس اسًتاتيجيةيقـو ا١تعلم باختيار  كحُت
يف  أك ، أساسها علي يتخَت لكي ٤تكات ثالث يستخدـ أف للمعلم بأف : القوؿ كٯتكن. االعتبار
 : كىي ا١تناسبة االسًتاتيجية ضوئها

 . ٖتقيقها يراد اليت التعليم ىداؼأ طبيعة (ُ
 . ا١تنشأ كالدافعية ا٠تارجية ا١تنشأ الداخلية الدافعية تركض ْتيث ، التعلم خربة ثراء إِف اٟتاجة (ِ
 .الطالب قدرة (ّ
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 : ىو الطالب يكوف أف يف للتدريس اٞتيدة بُت االسًتاتيجيات ا١تشًتؾ القاسم كيتمثل
 . مستقبالن فقط فاعالن فيها كليس التعليمية العملية ٤تور (ُ
 .نتائجال ضوء يف أدائو كيطور كمستواه سلوكو مراقب (ِ
  . كقائمان علي أداء ك٦تارسة األنشطة التعاكٓف كالتعلم الذايت بالتعلم مستمتع (ّ
 . "القرارات كاٗتاذ ا١تشكالت كحل ، ا١تعارؼ عن يبحث" (ْ
 . "ا١تهارات كاكتساب التعلم من ١تزيد يسعي ، لمعرفةبناءن ل" (ٓ
 : يكوف أف ا١تعلم من اٞتيدة االسًتاتيجيات لبتتط كما"
 . للمعرفة ناقالن  كليس كالتعلم التعليم لعملييت ميسران  (ُ
 . لتالميذه كالتعاكٓف الذايت التعلم فرص إتاحة علي حريصان  (ِ
 . ٢تم ا١تتكاملة الشخصية بناء علي حريصان  (ّ
 . "بينهم فيما الفردية للفركؽ مراعيا (ْ
 التعلم النشط: معوقات استخداـ استراتيجيات"
 ا٠توؼ من ٕتريب أم جديد . (ُ
 قصر زمن اٟتصة . (ِ
 زيادة أعداد ا١تتعلمُت يف بعض الصفوؼ . (ّ
 نقص بعض األدكات كاألجهزة . (ْ
 ا٠توؼ من عدـ مشاركة ا١تتعلمُت كعدـ استخدامهم مهارات التفكَت العليا . (ٓ
 عدـ تعلم ٤تتول كاؼ. (ٔ
 ا٠توؼ من فقد السيطرة على ا١تتعلمُت . (ٕ
 ا١تعلمُت ١تهارات إدارة ا١تناقشات . قلة مهارة (ٖ
 . "ا٠توؼ من نقد اآلخرين لكسر ا١تألوؼ يف التعليم (ٗ
 

 (ُ) نبذة عن بعض االستراتيجيات

                                                 
(1( https://sites.google.com/site/modernteachingstrategies/-learning-and-teaching-strategies  

https://sites.google.com/site/modernteachingstrategies/-learning-and-teaching-strategies
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  :استراتيجية لعب األدوار "أوالً :
  :مفهومها

ىي أحدل أساليب التعليم كالتدريب اليت ٘تثل سلوكان كاقعيان يف موقف مصطنع ، كيتقمص كل فرد من "
 كُت يف النشاط التعليمي أحد األدكار اليت توجد يف ا١توقف الواقعي ، كيتفاعل مع اآلخرين يفا١تشار 

 . "حدكد عالقة دكره بأدكارىم
 :أىدافها

 .توفَت فرص التعبَت عن الذات ، كعن االنفعاالت لدل الطالب  -ُ
ا١تادة العلمية  زيادة اىتماـ الطالب ٔتوضوع الدرس ا١تطركح ، حيث ٯتكن للمعلم أف يضمنها  -ِ

 . اٞتديدة ،أك يقـو بتعزيز ا١تادة العلمية ا١تدركسة
تدريب الطالب على ا١تناقشة كالتعرؼ على قواعدىا ، كتشجيعهم على االتصاؿ مع بعضهم   -ّ

 . البعض ؛ لتبادؿ ا١تعلومات أك االستفسار عنها
لتصرؼ يف مواقف معينة إكساب الطالب قيمان كإتاىات تعدؿ سلوكهم ، كتساعدىم على حسن ا -ْ

 . إذا كضعوا فيها
تشجيع ركح التلقائية لدل الطالب ، حيث يكوف اٟتوار خال٢تا تلقائيان كطبيعيان بُت الطالب ،   -ٓ

 . كٓتاصة يف مواقف األدكار اٟترة كغَت ا١تقيدة بنص أك حوار
 . الواحد تنمية قدرة الطالب على تقبل اآلراء ا١تختلفة ، كالبعد عن التعصب للرأم -ٔ
 . تقوية إحساس الطالب باآلخرين ، كمراعاة مشاعرىم ، كاحًتاـ أفكارىم  -ٕ

  :استراتيجية التعلم التعاوني "ثانياً:
 : مفهومها

اسًتاتيجية تدريسية يتعلم فيها الطالب من خالؿ العمل يف ٣تموعات صغَتة غَت متجانسة يتعاكف "
 . "طة هبما١تهمات التعليمية ا١تنو  إ٧تازأفرادىا يف 

 : أىدافها
 . تساعد على استخداـ عمليات التفكَت االستدالِف بشكل أكرب -ُ
 . تسهم يف رفع مستول التحصيل الدراسي للطالب  -ِ
 . تنمي العالقات اإل٬تابية ، كتساعد على تقبل الفرد لوجهات نظر اآلخرين -ّ
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 . تثَت الدافعية لدل ا١تتعلمُت  -ْ
 . ىات إ٬تابية أفضل ٨تو ا١تدرسة كا١تعلمُتتساعد على تكوين إتا  -ٓ
 . ٖتقق تقديران أعلى للذات  -ٔ
 . تساعد على التكيف اإل٬تايب للطالب نفسيان كاجتماعيان   -ٕ

 :استراتيجية التقويم البنائي التدريسية"ثالثاً: 
 : مفهومها

١تعلم للموقف التعليمي ىي اسًتاتيجية تدريسية تعتمد على التقؤف ا١ترحلي الذم يتم أثناء تأدية ا"
التعلمي، هبدؼ أخذ تغذية راجعة مستوحاة من ٚتع ا١تعلومات عن الطالب كتعلمهم ، كمن ل 

 . تشخيص ىذا الواقع ، كالتعرؼ على حاجاهتم كاالعتماد عليها للتخطيط لتعلمهم الالحق
لتعليم كالتعلم )قبل كخالؿ من ا١تعلم اعتماد التقؤف جزءان أساسيان من عملية ا االسًتاتيجيةتتطلب ىذه 

كبعد تنفيذ ا١توقف التعليمي التعلمي( ؛ للتغلب على الصعوبات كالعثرات اليت تواجو تعلم الطالب 
 ".كمعاٞتتها
 :أىدافها

 . توظيف نتاجات عملية التقؤف الصفي يف ٖتسن تعلم الطالب ، كٖتسُت أداء ا١تعلمُت  -ُ
 . ران ىامان كمتطلبان رئيسان للتعلم اٞتديداالىتماـ بالتعلم السابق كجعلو عنص  -ِ
 . دمج التقؤف يف عملية التعليم كالتعلم ، ْتيث يصبح متكامالن معها كليس مفصوالن عنها -ّ
 . تفريد التعليم ْتيث يصبح كل طالب عنصران فريدان يف ا١توقف التعليمي التعلمي -ْ
 . رة اىتمامو كدافعيتو للتعلمتفعيل دكر الطالب يف عملية التعليم كالتعلم كإثا  -ٓ
  . معاٞتة مواطن الضعف لدل الطالب ، كتعزيز مواطن القوة  -ٔ
 . تنمية دكر ا١تعلم يف تلبية حاجات الطالب ، كمتطلبات ا١تنهج ا١تدرسي  -ٕ

  : استراتيجية عمليات التعلم"رابًعا : 
 : مفهومها

اليت تساعد ا١تتعلم على الوصوؿ إُف ا١تعارؼ ،  ىي ٣تموعة من العمليات العقلية األساسية كالتكاملية"
كتنمي قدرتو على ا١تثابرة ، كالتعلم الذايت ، كحل ا١تشكالت عن طريق ا١تالحظة ، كٚتع البيانات ، 

  . كفرض الفركض ، كقياس العالقات ، كتفسَتىا بطريقة علمية باستخداـ اٟتواس كالتفكَت العلمي
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ى ٙتاف عمليات ىي: ا١تالحظة ، التصنيف ، االتصاؿ ، عالقات كتشتمل عمليات العلم األساسية عل
 . (ا١تكاف كالزمن ، االستنتاج ، عالقات العد )األرقاـ( ، القياس ، التنبؤ )التوقع

أما عمليات العلم التكاملية فتشتمل على ٜتس عمليات ىي: التحكم يف ا١تتغَتات، تفسَت البيانات ، 
 ". ، التجريبفرض الفركض ، التعريف اإلجرائي 

كييالحظ أف عمليات العلم األساسية كالتكاملية ٘تثل تنظيمان ىرميان، ٔتعٌت أف استخداـ العمليات 
التكاملية يتطلب إتقاف العمليات األساسية، كما أف عمليات العلم التكاملية تضم ٣تموعة من العمليات 

 . األساسية
 : أىدافها

 . علومات بنفسو بدالن من تقدٯتها لو من قبل ا١تعلممساعدة ا١تتعلم على الوصوؿ إُف ا١ت  -ُ
 . تأكيد اعتبار التعلم عملية للبحث كاالستقصاء كاالكتشاؼ ، كليس عملية لتلقُت ا١تعرفة -ِ
تنمية بعض االٕتاىات العلمية لدل ا١تتعلمُت مثل حب االستطالع ، كالبحث عن مسببات   -ّ

 . الظواىر
 . كَت االبتكارم لدل ا١تتعلمُتتنمية التفكَت الناقد كالتف -ْ
 . تنمية قدرة ا١تتعلم على ا١تثابرة كالتعلم الذايت -ٓ
إكساب ا١تتعلم إتاىات إ٬تابية ٨تو البيئة كاحملافظة عليها ، األمر الذم يساعده على حل   -ٔ

 .ا١تشكالت اليت تواجهو داخل ا١تدرسة كخارجها
 .العلم إُف مواقف تعليمية كحياتية أخرل انتقاؿ أثر اكتساب ا١تتعلم ١تهارات عمليات -ٕ

  :استراتيجية االستقصاء"خامساً : 
  :مفهومها

اسًتاتيجية تدريسية يتعامل فيها الطالب مع خطوات ا١تنهج العلمي ا١تتكامل ، حيث يوضع الطالب يف "
مواجهة إحدل ا١تشكالت ، فيخطط كيبحث كيعمل بنفسو على حلها عن طريق توليد الفرضيات 

 ". تبارىاكاخ
  : كلالستقصاء ثالث صور متنوعة ، ىي

االستقصاء اٟتر : يقـو فيو الطالب باختيار الطريقة كاألسئلة كا١تواد كاألدكات الالزمة ؛ للوصوؿ إُف  -ُ
 . حل ا١تشكلة اليت تواجهو
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االستقصاء ا١توجو : يعمل ا١تتعلم ٖتت إشراؼ ا١تعلم كتوجيهو ، أك ضمن خطة ْتثية أعدت  -ِ
  . مان مقد
االستقصاء العادؿ : ٯتر ٔتراحل تبدأ بتقسيم طالب الصف إُف ٣تموعتُت ، تتبٌت كل ٣تموعة كجهة  -ْ

نظر ٥تتلفة ٕتاه ا١توضوع أك القضية ا١تطركحة يف ٤تتول الدرس ، باإلضافة إُف ٣تموعة ثالثة تقـو مقاـ 
  . ىيئة احملكمُت

  :أىدافها
 . دراكي ، كالبناء العقلي الذم تنتظم فيو اٟتقائقمساعدة الطالب على بناء ا٢تيكل اإل -ُ
  . تنمية مهارات التفكَت ، كالعمل ا١تستقل لدل ا١تتعلمُت ، كالوصوؿ إُف ا١تعرفة بأنفسهم -ِ
 . تنمية مهارات ) عمليات ( العلم أثناء التعلم باالستقصاء -ّ
  . تنمية مهارات التعلم الذايت لدل ا١تتعلمُت  -ْ
 . ملية البحث العلمي كفق ا٠تطوات ا١تنهجية ا١تعركفة٦تارسة ع  -ٓ
 . إكساب ا١تتعلم الثقة بالنفس كالقدرة على إبداء الرأم ، كتقبل الرأم اآلخر  -ٔ
  :استراتيجية االتصاؿ بمصادر التعلم"سادساً:  

 :مفهومها
علم بأنواعها ا١تتعددة ، ىي ٣تموعة من ا١تهارات اليت تنمي قدرات ا١تعلمُت يف كيفية االتصاؿ ٔتصادر الت"

ٔتا ٮتدـ عملية التعلم لدل ا١تتعلمُت ، كيساعد على تنمية القدرات اإلبداعية كمهارات االكتشاؼ 
 . "كالتعلم الذايت

 :كٯتكن أف تيصنف مصادر التعلم إُف أربعة أصناؼ ىي
، أك الذين  ا١تصادر البشرية: ك تشمل األشخاص الذين يقوموف بدكر تعليمي مباشر كا١تعلمُت  -ُ

 . يستعاف هبم لزيادة التوضيح مثل األطباء كا١تهندسُت كرجاؿ األمن كغَتىم
ا١تصادر ا١تكانية: كىي ا١تواقع اليت يتم فيها التفاعل مع ا١تصادر األخرل كمنها: ا١تعارض كا١تتاحف   -ِ

 . ، كمراكز البحوث كا١تساجد كغَتىا
من أنشطة موجهة هتدؼ إُف إكساب خربات ٤تددة مثل  األنشطة: ك٘تثل كل ما يشًتؾ فيو ا١تتعلم  -ّ

 . : الزيارات ا١تيدانية كالرحالت كاحملاضرات كالندكات كغَتىا
ا١تواد التعليمية: ك ىي ا١تواد التعليمية اليت يتم تصميمها ؛ لتحقيق أىداؼ تعليمية ، كمنها:   -ْ
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 . د٣تة كغَتىاالنماذج كالعينات كا٠ترائط كا١تصورات كالسبورات كاألقراص ا١ت
 :أىدافها

 . تنمية قدرة ا١تتعلم يف اٟتصوؿ على ا١تعلومات من مصادر ٥تتلفة -ُ
  . تنمية مهارات البحث كاالكتشاؼ كحل ا١تشكالت لدل ا١تتعلمُت -ِ
 . تزكيد ا١تتعلمُت ٔتهارات ٕتعلهم قادرين على االستفادة من التطورات ا١تتسارعة يف نظم ا١تعلومات  -ّ
 . ا١تعلمُت فرصة للتنويع يف أساليب التدريس إعطاء  -ْ
 . كالتعاكف يف تطوير ا١تواد التعليمية مساعدة ا١تعلمُت على تبادؿ ا٠تربات، -ٓ
 . إتاحة الفرصة للتعلم الذايت من قبل ا١تتعلمُت -ٔ
 . تلبية احتياجات الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت -ٕ
  .  كتنميتهااكتشاؼ ميوؿ كاستعدادات كقدرات ا١تتعلمُت-ٖ

  :مهارات التواصل"سابعاً : 
  :مفهومها

ىي ٣تموعة من ا١تهارات اليت تساعد على تنمية التواصل اللفظي كغَت اللفظي لدل ا١تعلمُت ، كمن ل "
  ". توظيفها ٔتا ٮتدـ عملية التعلم لدل ا١تتعلمُت

ءة ،الكتابة . أما التواصل غَت كيتضمن التواصل اللفظي أربع مهارات ىي : االستماع ، التحدث ، القرا
اللفظي ، فهو عبارة عن كسائط أخرل إلرساؿ الرسائل التواصلية ، كمنها اٞتسم كالصوت كا١تكاف ، كلو 

  : نوعاف
اإلشارة: ْتركات اٞتسم ، كتعبَتات الوجو ، كالعُت ، كتلوين الصوت ، كالصمت ، كاٟتواس  -ُ

 . األخرل
  . كاف ، كاٞتماليات كاأللوافداللة األشياء: ا١تصنوعة كا١ت -ِ

  :أىدافها
 .( التعبَت ا١تالئم-االستماع -تقوية الركابط االجتماعية )بالتعاطف  -ُ
 . توسيع نطاؽ العالقات مع اآلخرين  -ِ
  . معرفة الذات كحسن تقديرىا  -ّ
 . النجاح يف اٟتياة ا١تهنية  -ْ
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 . ٖتسُت الصحة النفسية كاٞتسمية  -ٓ
  . أكثر متعة كأمانان  جعل اٟتياة -ٔ

  :استراتيجية خرائط المفاىيم"ثامناً : 
  :مفهومها

ىي اسًتاتيجية تدريسية فاعلة يف ٘تثيل ا١تعرفة عن طريق أشكاؿ ٗتطيطية تربط ا١تفاىيم ببعضها البعض "
 . "ٓتطوط أك أسهم يكتب عليها كلمات تسمى كلمات الربط

جديدة ، كاكتشاؼ العالقات بُت ا١تفاىيم ، كتعميق  كتستخدـ خرائط ا١تفاىيم يف تقدٔف معلومات"
 . "الفهم ، كتلخيص ا١تعلومات ، كتقؤف الدرس

  :أىدافها
 . تنظيم ا١تعلومات يف دماغ الطالب ؛ لسهولة اسًتجاعها  -ُ
 . تبسيط ا١تعلومات على شكل صور ككلمات -ِ
 . ا١تساعدة على تذكر ا١تعارؼ يف شكل معُت  -ّ
 . م اٞتديدة بالبنية ا١تعرفية للمتعلمربط ا١تفاىي  -ْ
 . تسهم يف إ٬تاد عالقات بُت ا١تفاىيم -ٓ
 . تنمية مهارات ا١تتعلم يف تنظيم ا١تفاىيم كتطبيقها كترتيبها  -ٔ
 . تزكيد ا١تتعلمُت ٔتلخص ٗتطيطي مركز ١تا تعلموه  -ٕ

 :استراتيجية التفكير الناقد"تاسعاً : 
  :مفهومها

سية تضم ٣تموعة من مهارات التفكَت اليت ٯتكن أف تستخدـ بصورة منفردة أك ىي اسًتاتيجية تدري"
٣تتمعة دكف التزاـ بأم ترتيب معُت ؛ للتحقق من الشيء ، أك ا١توضوع ، كتقوٯتو باالستناد إُف معايَت 

 ."معينة من أجل إصدار حكم حوؿ قيمة الشيء ، أك التوصل إُف استنتاج أك تعميم ، أك قرار
 : لتفكَت الناقد ثالث مهارات أساسية ىيكيتضمن ا"
فحص الوقائع كا١تعطيات كٖتليلها ك٤تاكمتها كتقوٯتها ) أم إصدار حكم عليها(، كيرتبط هبذه   -ُ

ا١تهارة ٣تموعة من ا١تهارات الفرعية ، منها: اكتشاؼ ا١تغالطات ، التمييز بُت اٟتقائق كاالدعاءات ، ٘تييز 
جج الغامضة ، تعرُّؼ األسباب ذات العالقة با١توضوع كتلك اليت ال ترتبط الرباىُت من االدعاءات أك اٟت
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بو ، ٖتديد مصداقية مصدر ا١تعلومات ، ٖتديد دقة ا٠ترب أك الركاية، تعرؼ االفًتاضات غَت الصر٭تة 
 . ا١تتضمنة يف النص ، ٖترم التحيز أك التحامل يف اآلراء ، ٖتديد درجة قوة الربىاف

 . ة االستنتاجتقدير درجة صح  -ِ
 . "اٟتكم على صحة االستدالؿ  -ّ

  :أىدافها
 . تنمية التفكَت الناقد عند الطالب من خالؿ فحص الوقائع كا١تعطيات كٖتليلها ك٤تاكمتها كتقوٯتها -ُ
 . تدريب الطالب على تقدير درجة صحة استنتاج معُت يف ضوء ا١تعطيات اليت انبثق منها  -ِ
 . لى إصدار اٟتكم حوؿ صحة االستدالؿتنمية قدرة الطالب ع  -ّ
إتاحة الفرصة أماـ الطالب ١تمارسة أنشطة تعليمية قائمة على االستقصاء كحل ا١تشكالت كاٗتاذ   -ْ

 . القرار كالتجريب كالتحليل كا١تقارنة
 . تعويد الطالب على اٟترية يف طرح كجهات النظر كتقبل آراء اآلخرين -ٓ
 . حليل كالنقد كاكتشاؼ العالقات كأكجو التشابو كاالختالؼكضع الطالب يف مواقف الت -ٔ

 :استراتيجية التفكير اإلبداعي"عاشرًا: 
  :مفهومها

ىي اسًتاتيجية تدريسية تضم ٣تموعة من ا١تهارات ، منها : الطالقة ا١تركنة ، األصالة ، اإلفاضة ، "
ٍت ، كتستخدـ للوصوؿ إُف األفكار ا٠تياؿ ، اٟتساسية ٟتل ا١تشكالت ، األسئلة الذكية ، العصف الذى

كالرؤل اٞتديدة اليت تؤدم إُف الدمج كالتأليف بُت األفكار ، أك األشياء اليت تعترب مسبقان أهنا غَت 
 . "مًتابطة

  :أىدافها
 . تنمية مهارات التفكَت اإلبداعي لدل الطالب -ُ
 . تشجيع الطالب على التفكَت بطريقة غَت مألوفة  -ِ
 . الب على النظر يف التفكَت باعتباره مهارة ٯتكن التدرب عليها كالعمل على ٖتسينهاتشجيع الط -ّ
 . دعم االٕتاىات اإل٬تابية لدل الطالب ٨تو اإلبداع كالتفكَت اإلبداعي -ْ
  . إكساب الطالب القدرة على اإلحساس با١تشكالت كتقدٔف حلوؿ ٢تا بطرائق إبداعية  -ٓ
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 التعليم القائم على المشروعالمبحث الثاني : 
كيتسػم بالناحيػة العلميػة  فرد كاحد أك أفراد عػدة بويقـو  ميدآفعمل  أما١تشركع ىو  :تعريف المشروع"

البيئة االجتماعية . كٯتكن القػوؿ  يف كيكوف ىادفا كٮتدـ ا١تادة العلمية ،كأف يتسم ُتكٖتت إشراؼ ا١تعلم
ٮتتاركهنػػا  الػػيتالطريقػػة با١تشػػركعات كذلػػك ألف الطػػالب يقومػػوف فيهػػا بتنفيػػذ ا١تشػػركعات  ىػػذهبػػأف تسػػمية 

أسلوب من أسػاليب التػدريس كالتنفيػذ للمنػاىج  فهيتنفيذىا .لذلك  يفبأنفسهم كيشعركف برغبة صادقة 
ا١تعلػػم بشػػرحها كعلػػى الطػػالب اإلصػػغاء إليهػػا ل حفظهػػا ىنػػا بػػدال مػػن دراسػػة ا١تػػنهج بصػػورة دركس يقػػـو 

الكتػب  الطالػبصورة مشركع يضم عددا من كجوة النشاط كيسػتخدـ  يفيكلف الطالب بالقياـ بالعمل 
 . الطالبا١تعارؼ ٨تو ٖتقيق أىدؼ ٤تددة ٢تا أ٫تيتها من كجهة نظر  أكلتحصيل ا١تعلومات 

 حيػث أنػو الًتبويػة،  األكسػاطيف كعات كطريقة تدريس حديثة نسػبينا ا١تشر  مدخل عترب التعليم القائم علىي
ففػي الوقػت الػذم تركػز فيػو اسػًتاتيجيات التػدريس التقليديػة  يهتم بتفعيػل دكر ا١تػتعلم أثنػاء عمليػة الػتعلم.

علػػػػى أسػػػػاليب التلقػػػػُت كاٟتفػػػػظ كاالسػػػػتظهار كطغيػػػػاف الثقافػػػػة اللفظيػػػػة كثقافػػػػة اإللقػػػػاء علػػػػى ا١تمارسػػػػات 
ة داخػػل الفصػػوؿ كا١تختػػربات دكف فػػرص للحػػوار كالتفاعػػل الصػػفي كالنشػػاط الفػػردم كالتعػػاكٓف مػػن التدريسػي

( تا١تشػركعا مػدخل قبل الطالب؛ هتتم اسًتاتيجيات التعلم النشط )كمنهػا اسػًتاتيجية الػتعلم القػائم علػى
كيقتصػر دكر ا١تعلػم علػػى  بػدكر ا١تػتعلم الفعَّػاؿ يف عمليػػة الػتعلم، بػل كٕتعػل مػػن ا١تػتعلم مركػزنا ٢تػذه العمليػػة؛

 .(ُ) "ا١توجو كا١تيسر لعملية التعلم
علػػى مػػادة دراسػػية دكف أخػػرل،  تا١تشػػركعامػػدخل اسػػًتاتيجية التعلػػيم القػػائم علػػى  كال يقتصػػر اسػػتخداـ

 .حيث ٯتكن استخدامها لتدريس معظم ا١تواد الدراسية با١تراحل الدراسية ا١تختلفة
الطػػالب ا١تشػػاكل  فيػػو يكتشػػف للتػػدريس دينػػاميكي مػػنهج ىػػو ا١تشػػركعات مػػدخل علػػى القػػائم كالتعلػػيم

يف  عػػػػػػػرب العمػػػػػػػل ا١تهػػػػػػػارات يكتسػػػػػػػبوف الوقػػػػػػػت نفػػػػػػػس كيف هبػػػػػػػم احملػػػػػػػيط العػػػػػػػاَف يف اٟتقيقيػػػػػػػة كالتحػػػػػػػديات
كمػػا أنػػو ٪تػػوذج تعليمػػي يػػدمج الطػػالب يف ْتػػث كٖتقيقػػات حػػوؿ مشػػكالت  صػػغَتة، تعاكنيػػة ٣تموعػػات

ملػػػػػيء با١تشػػػػػاركة  ا١تشػػػػػركعات علػػػػػى القػػػػػائم الػػػػػتعلم ي؛ كألفتقابلػػػػػو، ليصػػػػػل يف النهايػػػػػة إُف إنتػػػػػاج حقيقػػػػػ
يتلقػى يدرسوهنا، كيدمج مػا بػُت ا١تعرفػة كالفعػل، حيػث  اليت با١تواد أعمق ٔتعرفة الطالب ٯتد فإنو كاإل٬تابية
مػػن أجػػل حػػل  كيتعلمونػػو كعناصػػر ا١تنػػاىج الدراسػػية األساسػػية، ك يطبقػػوف مػػا يعرفونػػو ا١تعلومػػات الطػػالب
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 علػػػػػػػػػػى كاٟتصػػػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػػػى نتػػػػػػػػػػائج قابلػػػػػػػػػػة للتطبيػػػػػػػػػػق. كهبػػػػػػػػػػذا يركػػػػػػػػػػز التعلػػػػػػػػػػيم القػػػػػػػػػػائممشػػػػػػػػػػاكل حقيقيػػػػػػػػػػة 
ػػا تعليمينػػا علػػى الطالػػب كلػػيس ا١تػػنهج. تا١تشػػركعا مػػدخل يعتمػػد بشػػكل كبػػَت  خاصػػان ك٦تيػػز  كيعتػػرب ٪توذجن

علػػػى نظريػػػات الػػػتعلم اٟتديثػػػة كيفعلهػػػا، كىػػػو بػػػديل للتلقػػػُت كاالسػػػتظهار كالفصػػػوؿ الدراسػػػية الػػػيت يقودىػػػا 
 .(ُ) ا١تعلم

م حيػث يكػوف الػتعل Jean Piaget يػرتبط التعلػيم القػائم علػى ا١تشػاريع بالنظريػات البنائيػة لػػ جػاف بياجيػو"ك
مػن خػالؿ إشػراؾ الطػالب يف التحقيػق، حيػث تقػـو  التعلػيمىػو منظػور شػامل يركػز علػى  ا١تشركعاتعرب 

 ةاٟتقيقيػ العلػمالب ٔتشػاكل ىي إثػارة اىتمػاـ الطػ ا١تشركعات مدخل الفكرة األساسية للتعليم القائم على
، عرفة اٞتديػدة يف سػياؽ حػل ا١تشػكالتكتطبيق ا١ت م ا١تهاراتاكتساهبك للتفكَت اٞتاد فيها  كدعوة الطالب

 .(ِ) "يعمل الطالب معا إل٧تاز أىداؼ ٤تددةك 
ت منظمة )يقـو ا١تعلم بوضع أىدافها( أك غػَت منظمػة )الػيت يقػـو الطػالب بوضػع ا١تشركعا ىذه تكوف "ك
 .(ّ) "دافها(، كقد تكوف نصف منظمة كىي اليت يشارؾ ا١تعلوف كالطالب يف كضع أىدافهاأى

 جذور التعليم القائم على المشروعات
ا١تشػػركعات إُف أكاخػػر القػػرف التاسػػع عشػػر عنػػدما نػػادل جػػوف  مػػدخل ترجػػع جػػذكر التعلػػيم القػػائم علػػى"

معينػػة ك تشػػكيل  طػػرؽ كأفكػػارسػػة لفػػرض ديػػوم بفكػػرة الػػتعلم با١تمارسػػة كأكضػػح أف ا١تعلػػم لػػيس يف ا١تدر 
الػيت  االٕتاىػات كا١تسػاراتعضػونا يف اجملتمػع يسػاعد يف ٖتديػد  وصفييف الطالب، كلكنو  خاصةعادات 

سػػاعده يف االسػػتجابة ٢تػػا بشػػكل مناسػػب. ل طػػورت األْتػػاث الًتبويػػة ىػػذه الفكػػرة تتػػؤثر علػػى الطالػػب ك 
أف  الدراسػات، كأثبتت ىػذه مدخل ا١تشركعاتلقائم على للتعليم كالتعلم يف منهجية تعرؼ باسم التعلم ا

درجػات أعلػى   ا١تشركعات قد حػازت مدخل الطالب يف الفصوؿ الدراسية اليت تبنت التعليم القائم على
 .(ْ) "من الطالب يف الفصوؿ الدراسية التقليدية

 دور الطالب والمعلم في التعليم القائم على المشروعات
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سػػئلة كبنػػاء ا١تعرفػػة كٖتديػػد حلػػوؿ لقضػػايا حقيقيػػة مت إثػػارة التسػػاؤالت حو٢تػػا. دكر الطالػػب ىػػو طػػرح األ"
يسِّر، حيث يقـو هبيكلة السػؤاؿ كا١تشػكلة 

ي
كيكوف دكر ا١تعلم يف التعليم القائم على ا١تشركعات ىو دكر ا١ت

 يما١تقًتحػػػػة كتوجيػػػػو الطػػػػالب ٨تػػػػو قػػػػوائم ا١تػػػػواد الػػػػيت تشػػػػتمل علػػػػى احملتػػػػول؛ كيسػػػػاعد الطػػػػالب علػػػػى تنظػػػػ
األىػداؼ االنتقاليػة لضػػماف بقػاء الًتكيػز علػػى ا١تشػاريع كامػتالؾ فهػػم عميػق للمفػاىيم الػػيت ٬تػرم التحقيػػق 

 اٟتاسػػػػػوب بػػػػػرامج الكًتكنيػػػػػة، كالوسػػػػػائل ا١تناسػػػػػبة )كتػػػػػب، مواقػػػػػع بػػػػػاألدكات الطػػػػػالب فيهػػػػػا، كمػػػػػا يػػػػػزكد
إُف تزكيػػػػد الطػػػػالب ا١تشػػػػركعات باإلضػػػػافة  تقيػػػػيم الذكيػػػػة(، كيقػػػػـو بإعػػػػداد أدكات كتطبيقػػػػات، كاألجهػػػػزة

بالتغذيػػػػة الراجعػػػػة ا١تسػػػػتمرة كاإلرشػػػػاد عػػػػرب ٚتيػػػػع مراحػػػػل عمليػػػػة الػػػػتعلم، كبعػػػػد االنتهػػػػاء مػػػػن ا١تشػػػػركعات 
 .(ُ) "يساعدىم على تعزيز مهاراهتم ١تشركعهم ا١تقبل

 :(ٕ)المشروعات مدخل خصائص التعلم القائم على"
 .يركز على ا١تشكالت اليت تفتقر إُف حلوؿ ٤تددة مسبقنا 
 ز على األسئلة ا١تفتوحة كا١تهاـ اليت تثَت التحدم.يرك 
 .يقـو الطالب باٗتاذ القرارات كا١تسا٫تة يف الوصل اٟتلوؿ ا١تمكنة 
 .٭تسن دافعية الطالب إُف معرفة احملتول كا١تهارات األساسية 
 .يوفر جونا من ٖتمل ا١تسئولية لدل الطالب 
 تعاكف ك٥تتلف أشكاؿ االتصاؿ.يتطلب التفكَت الناقد كالتمكن من حل ا١تشكالت كال 
 .يشتمل على التغذية الراجعة كالتقؤف بشكل مستمر 
 .يضيف نوع من ا١تتعة أثناء عملية التعلم عن طريق اٟتاسب اآلِف 
 يعمل على ا٠تركج ٔتنتج هنائي كتقوٯتو".  

 )ّ)أىمية ومزايا التعليم القائم على المشروعات
    كمنها ما يلي: ياللتعليم القائم على ا١تشركعات عدة مزا"

  تشػػػٌجع ا١تشػػػركعات الطالبيػػػة عمليٌػػػة البحػػػث كالتأٌمػػػل كاالستفسػػػار النشػػػط كاالرتقػػػاء بػػػالتفكَت ٦تػػػا
قػػدراهتم يف الػػتعٌلم الػػذايت كحػػٌل ا١تشػػكالت حينمػػا  كتعػػززالطػػالب العلمػػي،  مسػػتوليػػنعكس علػػى 
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ارتبػػػاط اٟتقػػػائق  يزاكلػػػوف بأنفسػػػهم حػػػٌل مشػػػكالت حياتيٌػػػة حقيقيٌػػػة، ك٬تعلهػػػم أكثػػػر كعيػػػا ٔتػػػدل
العلميٌػػػة با١تهػػػارات كاٟتيػػػاة. كيػػػزكد الطػػػالب ٔتهػػػارات ال غػػػٌت عنهػػػا يف التعلػػػيم العػػػاِف، فػػػالطالب 
يتعلمػػوف أكثػػر مػػن ٣تػػرد إ٬تػػاد أجوبػػة بػػل يتػػيح ٢تػػم الػػتعلم القػػائم علػػى ا١تشػػركعات توسػػيع عقػػو٢تم 

 ."كالتفكَت فيما كراء ما يفعلوف
 " من ا١تزايا لتنفيذ ىذه االسًتاتيجيات يف الفصوؿ الدراسػية ٔتػا يتميز ىذا النوع من التعلم بالعديد

يف ذلػػػػػك عمػػػػػق أكػػػػػرب إلدراؾ ا١تفػػػػػاىيم، كقاعػػػػػدة معرفيػػػػػة أكسػػػػػع، كٖتسػػػػػُت االتصػػػػػاؿ كا١تهػػػػػارات 
، كزيػادة تنميػة ا١تهػارات لديهم القيادة، كزيادة اإلبداع فن الشخصية كاالجتماعية، كتعزيز مهارات

  ."ا١تعقدة
 " يف عتمػد يالقائم على ا١تشركعات يف األصػالة كتطبيػق البحػوث يف كاقػع اٟتيػاة ك تكمن قوة التعلم

 التحفيػػزللتفكػػَت اٞتػػاد فيهػػا ك  كدعوتػػو العلػػمفكرتػػو األساسػػية علػػى إثػػارة اىتمػػاـ الطػػالب ٔتشػػاكل 
 ."على اكتساب كتطبيق ا١تعرفة اٞتديدة يف سياؽ حل ا١تشكلة

 "كافة مستويات الذكاءفرص التنافس بُت اجملموعات اليت تتضمن   يتيح". 
 " التعلم با١تشركعات يذىب كراء ما يتطلع إليو الطالب، فالتصميم اٞتيد للمشاريع يشجع

يبحث ليكتشف قيم كمعٌت أنشطة التعلم  فعقلنا. البحث النشط كينمى مهارات التفكَت العليا
هم حل ا١تشكالت على ف باكتساب فهم جديد كتساعدىم ٤تاكالت وكمن ل تتحسن قدرات

 ."١تاذا  كمىت  ككيف  ارتبطت تلك اٟتقائق
 " باىتمػػاـ البػػاحثُت يف ٣تػػاؿ طػػرؽ التػػدريس اٟتديثػػة بشػػكل   ا١تشػػركعات٭تظػػى التعلػػيم القػػائم علػػى

مواجهػػػة فػػػرص كبػػػَت كذلػػػك لػػػدكره الكبػػػَت يف تعميػػػق الػػػتعلم لػػػدل الطػػػالب كقدرتػػػو علػػػى مػػػنحهم 
 ."اليت تشبو اٟتياة اليومية بشكل كبَتمشكالت معقدة كمثَتة للتحدم كأحيانا أكثرىا تعقيدا ك 

 " يسػػاىم يف إشػػراؾ الطػػالب يف التخطػػيط كالتنظػػيم كالتنفيػػذ كاإلشػػراؼ كالتقػػؤف للعمليػػة التعليميػػة
كالًتبوية ٦تا يساعد يف ٖتفيزىم كتقليل نسبة الغياب كتعزيز مهارات التعلم التعاكٓف كٖتسػُت األداء 

ب كاعتمػػادىم علػػى الػػذات كٖتسػػُت إتاىػػاهتم ٨تػػو األكػػادٯتي، كمػػا يزيػػد مػػن نسػػبة حضػػور الطػػال
 ."التعلم

 " ا مػػن ا٠تػػربة يف ٣تػػاؿ التعلػػيم كالتػػدريب كزيػػادة التعػػاكف بػػُت الػػزمالء كتػػوفر يكسػػب ا١تعلمػػُت مزيػػدن
 ."الفرص الالزمة ٠تلق عالقات جيدة مع الطالب
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 "وثيقػو. كمػا كت منػو كالتحقػق القػرار كصػنع مشػكلة ٟتػل نشػط منػاخ يف الطػالب تضػع ا١تشػركعات
 ."الطالب لدل جديدة ١تعارؼ كبناء ْتث تستدعى ا١تشركعات يف أف األنشطة
٘تشػػػينا مػػػع العصػػػر الػػػذم نعيشػػػو كىػػػو عصػػػر االنفجػػػار ا١تعػػػريف كالتطػػػورات التكنولوجيػػػة كيػػػرم الباحػػػث أنػػػو 

علينػػػػا اسػػػػتخداـ  ا١تتسػػػػارعة، ك٘تشػػػػينا مػػػػع ا١تنػػػػاىج اٟتديثػػػػة الػػػػيت تعتػػػػرب ا١تػػػػتعلم ٤تػػػػورنا للعمليػػػػة الًتبويػػػػة، لزامنػػػػا
 مػػػدخل اسػػػًتاتيجيات تػػػدريس متنوعػػػة تركػػػز علػػػى الػػػتعلم النشػػػط )كمنهػػػا اسػػػًتاتيجية التعلػػػيم القػػػائم علػػػى

، الرياضػػػياتا١تشػػركعات( الػػيت ٕتعػػػل للمػػتعلم دكرنا إ٬تابينػػػا أثنػػاء عمليػػػة الػػتعلم كخاصػػػة عنػػد تػػػدريس مػػادة 
التػوازف كالقػدرة  ممي الشخصية كتكسػبهمهارات اٟتياة اليت تن إكساهبمعلى  الطالب األمر الذم يساعد

علػػػػى التوافػػػػق مػػػػع متطلبػػػػات العصػػػػر  معلػػػػى حػػػػل ا١تشػػػػكالت كاٗتػػػػاذ القػػػػرارات الصػػػػحيحة كتعػػػػزز قػػػػدراهت
كمػػػػا أف اسػػػػتخداـ أم اسػػػػًتاتيجية أك تقنيػػػػة حديثػػػػة مرىػػػػوف ٔتػػػػدل تقبػػػػل ا١تعلمػػػػُت ٢تػػػػا كمػػػػدل  اٟتػػػػديث.

تبػػػػٍت خطػػػػط تعليميػػػػة جديػػػػدة إلحػػػػراز علػػػػى ا١تعلمػػػػُت  ينبغػػػػيتشػػػػجيعهم الطػػػػالب السػػػػتخدامها، كلػػػػذلك 
 النجاح، كال يتأتى ىذا إالَّ من خالؿ تدريب ا١تعلمُت على كيفية استخداـ اسًتاتيجيات التعلم النشط.

خػالؿ  مػن أك فرديػا نطاقػو خػارج أك الدرس خالؿ ٖتدث أف ٯتكن االسًتاتيجيات ىذه تعليق الباحث :
 لتحفيػز االسػًتاتيجيات ىػذه اسػتخداـ ٯتكػن التكنولوجيػا أدكات اسػتخداـ خػالؿ مػن ٣تموعػات ك

 على الطالب
 مبتكر ك إبداعي بشكل القدرة علي التفكَت. 
 صغَتة ٣تموعة يف أك خر ) شريك (أشخص  مع القدرة علي التحدث. 
 بطرؽ ٥تتلفة األفكار عن القدرة علي التعبَت. 
 كا١تناقشة كاٞتداؿ ا١تناظرات عرب كالقيم الشخصية ا١تواقف القدرة  علي استكشاؼ. 
 التعليمية بالعملية القدرة علي التأمل. 

 في عملية التعلم ه: الفهم ودور  الثالثلمبحث ا
 مفهـو الفهم

إف ا١تقصػػود بعمليػػة الفهػػم ٯتكػػن أف ٮتتلػػف بػػاختالؼ ٣تػػاالت ا١تعرفػػة أك بتعبػػَت آخػػر نقػػوؿ أف كػػل      "
يف ىذا العمػل علػى التعريفػات ا١تقدمػة تعريف ٯتكن أف يعكس ٣تاال معينا من ٣تاالت ا١تعرفة. ك سنعتمد 

 ."يف ٣تاِف علم اللغة النفسي ك علم الًتبية ك االمتحانات
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عمليػػة تفاعػػل يلعػػب فيهػػا القػػارئ ك الػػنص ك السػػياؽ دكرا  " :ففػػي علػػم اللغػػة النفسػػي يعػػرؼ الفهػػم بأنػػو
قػا مػن معلوماتػو ك بتفسػَت ٤تتػول الػنص انطال ك فيهػا يقػـو القػارئ بعمليػة إنتػاج للمعػٌت ك ذلػك  أساسيا،

 . (ُ)  "أفكاره الشخصية ك من خالؿ ما يرمي إليو من عملية القراءة
٘ترين يطلب فيو ا١تدرس من الطالب أف يقرأ  " :أما يف ٣تاؿ علم الًتبية ك االمتحانات فيعرؼ الفهم بأنو 

هػػم ا١تػػتعلم أك يسػمع نصػػا ل ٬تيػب علػػى عػػدد مػن األسػػئلة الػػيت يسػتطيع مػػن خال٢تػا التعػػرؼ علػػى مػدل ف
 (ِ) "للنص، ك معرفة مدل ٖتقيق األىداؼ ا١تنشودة من العملية التعليمية

انطالقا من ىذين التعريفُت نستطيع أف نعترب عملية الفهػم يف ٣تػاؿ علػم اللغػة النفسػي، نشػاطا يقػـو      
وضػوع الفهػم أداة بو ا١تتعلم إلعطاء معٌت لألشياء؛ ىػذا يف الوقػت الػيت يعتػرب علػم الًتبيػة ك االمتحانػات م
 .نستطيع من خال٢تا معرفة ا١تستول الذم كصل إليو ا١تتعلم يف ميداف من ميادين ا١تعرفة

ك  " (ّ)الفهم ىو عبارة عن عملية إعطاء معٌت لألشياء " :  Frank  Smith  فرانك ٝتيث يقوؿ      
نص إُف ا١تستمع أك إف ا١تعٌت ال يأيت من ال " : يذىب ىذا الباحث إُف أبعد من ذلك حُت يقوؿ

  . (ْ)ص"القارئ ىو الذم يأيت با١تعٌت للنالقارئ، بل 
 .H. BOYER et M ريفػػػارا –بػػػوايي ك ميشػػػاؿ بوزبػػػاش  يف نفػػػس السػػػياؽ عػػػرؼ كػػػل مػػػن ىػػػػنرم 

BUTZBACH – RIVERA  عبػػارة عػػن إنتػػاج ١تعػػٌت ك ليسػػت عمليػػة تلػػق ك  " : عمليػػة الفهػػم بأهنػػا
 (ٓ) "استقباؿ

، انطالقا من ىذه ا١تعطيات، إف الذم ٭تدد مستول فهم الػنص ك درجتػو لػيس طبيعػة ك ٯتكن القوؿ     
احملتػػول ك درجػػػة كضػػػوح الػػػنص ك لكػػػن طبيعػػػة ا١تعلومػػػات األكليػػػة الػػػيت ٯتتلكهػػػا ا١تػػػتعلم ك ا١تتعلقػػػة ٔتحتػػػول 

 إف مػا يعرفػو الفػرد ك طريقػة " : Britt – Mari BARTH النص. حوؿ ىذه النقطة تقوؿ بريػت مػارم بػارت
معرفتو لو تؤثر على الطريقة اليت يتعامل هبا مػع الػنص. فلػيس ٤تتػول الػنص ىػو الػذم يػؤثر علػى ا١تػتعلم ك 

  .(ٙ) "لكن ا١تعلومات اليت ٯتتلكها ىذا األخَت ىي اليت ٘تكنو من فهم معٌت النص
 

                                                 
(1) BLOOM ( B. S );  Caractéristiques individuelles et apprentissage scolaire, Paris, Fernan   Nathan. 

(2) DE CORTES ( E ); Les fondements de l’action didactique, Bruxelles, DE Boeck Université Weswael, . 

(3) DE LA GARANDERIE ( A ); Pédagogie des moyens d’apprendre, Paris, Le Centurion, . 

(4) GREBOT ( E ); Images mentales et stratégies d’apprentissage, Paris, ESF. 

(5) MOIRAND ( S ); Situations d’écrit, Paris, CLE international. 

(6) SAINT – ONGE ( M ); Moi, j’enseigne, mais eux, comprennent – ils ?, Lyon, Chronique sociale, 2 Ed. 
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 :كيفية حدوث عملية الفهم 
جة قياـ الفرد بعدة عمليات ذىنية للتطرؽ إُف ىذا ا١توضوع سنعترب أف عملية الفهم ٖتدث نتي     

تسمح لو بإعطاء معٌت للنص. لقد كاف ىذا ا١توضوع ٤تل اىتماـ العديد من الباحثُت، ك يف ىذا العمل 
٤تاكلُت من خال٢تا تفسَت كيفية  سنقـو بذكر ثالثة أعماؿ قاـ هبا ثالثة باحثُت ك قدموا ثالثة ٪تاذج 

 .وصلنا إُف الفهمحدكث أك طبيعة العمليات الذىنية اليت ت
 النموذج األوؿ -أ

زعيم التيار الًتبوم    Antoine DE LA GARANDERIE  كىو الذم اقًتحو أنتواف دك ال جارندكرم
يهتم  .Pédagogie de la gestion mentale  "  اإلدارة الًتبوية للعمليات الذىنية  "الذم يعرؼ باسم 

يقـو بو الطالب أثناء العملية التعليمية، ك ىذه العملية  ىذا الباحث بدراسة طبيعة النشاط الذىٍت الذم
 :ترتكز على عنصريُت أساسيُت ٫تا –أنتواف دك ؿ ال جارندكرم  حسب رأم  –

 أوال : المشروع     
ك أف يتصور   فهمو للمادة العلمية خالؿىدؼ يرمي الوصوؿ إليو من  للطالبك يقصد بو أف يكوف 

 .يف حالة تطبيق لذلك ا١تشركع –ليمية عند حدكث العملية التع-نفسو 
 ثانيا : تكوين صور ذىنية     

١تػػا يقػػـو بػػو ا١تػػدرس  -ٝتعيػػة كانػػت أك بصػػرية –أثنػػاء عمليػػة الػػتعلم يقػػـو الطالػػب بتكػػوين صػػور ذىنيػػة  "
أثنػػاء شػػرح الػػدرس. بتعبػػَت آخػػر، لكػػي تػػتم عمليػػة فهػػم ا١تػػادة العلميػػة يقػػـو الطالػػب بًتٚتػػة ا١تعلومػػات إُف 

ذىنيػػة. إف عمليػػة الًتٚتػػة ىػػذه تعتػػرب عمليػػة أساسػػية السػػتيعاب ا١تعلومػػات ك السػػتدعائها مػػن كقػػت صػػور 
إُف آخػر، األمػػر الػذم ٬تػػب اإلشػارة إليػػو ىػو أف ترٚتػػة ا١تعطيػات إُف صػػور ذىنيػة ك بالتػػاِف ٗتزينهػا داخػػل 

نوع من انػواع ينها، فبدكف الذاكرة تتطلب إ٬تاد عالقة معينة بُت ا١تعطيات اٞتديدة ك ا١تعطيات اليت مت ٗتز 
 ."عالقة ال نستطيع أف نًتجم مضموف ا١تادة العلمية إُف صور ذىنية ك بالتاِف ال تتم عملية االستيعابال

 الثاني النموذج  -ب
ك الػذم أشػار فيػو إُف ا١تراحػل ا١تختلفػة الػيت ٘تػر هبػا   Judith W. Irwin  جوديػث إيػركين"ىػو الػذم قدمػو 

ىػذه العمليػات  ."العمليات الذىنية اليت يقـو هبا القارئ إلعطاء معٌت للنص َت آخرعملية الفهم، أك بتعب
 : ىي
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ـ عناصػر اٞتملػة ك تسػمح لنػا بػالتعرؼ علػى -ك ىػي الػيت تػدخل يف فػو العمليات األوليػة الصػغيرة" –أ 
 ."الكلمات ك قراءهتا مع بعضها البعض

ك ىي اليت تساعد على البحث عػن   rationLes processus d’intég  عمليات التكامل و الدمج" –ب 
 ."التماسك ك االنسجاـ ا١توجود بُت اٞتمل

ك ىػػي الػػيت هتػػدؼ إُف فهػػم ا١تعػػٌت العػػاـ للػػنص ك ذلػػك باعتبػػاره كػػال  العمليػػات الذىنيػػة الكبػػرى" –ج 
 ."متكامال ك كذلك بفضل استعماؿ تركيبات أك أجزاء النص ك التعرؼ على األفكار الرئيسة

ك ىػي تلػك الػيت تسػمح للقػارئ بإعطػاء معػٌت   Le processus d’élaboration  ت التكػوينعمليػا" –د 
 ."آخر للنص بفضل عمليات االستنباط الشخصية ك االفًتاضات ك الصور ك العمليات الذىنية

 النموذج الثالث -ج
كاريػل إُف ىػذا   باتريسػيا"  ، ك قد تطرقػت (ُ)الثالث يف إطار ما يسمى بنظرية النماذج  النموذج  يدخل 
عػن إشػكالية الفهػم ك بينػت يف عملهػا أنػو  عنػدما ٖتػدثت ىػي األخػرل  Patricia L. CARELL  النموذج

 عمليػػػػػة ذاتيقػػػػـو القػػػػػارئ بعمليتػػػػػُت ذات إتػػػػاىُت ٥تتلفػػػػػُت:  حيػػػػػث بػػػػػالفهم مػػػػػا يسػػػػمى  للوصػػػػوؿ إُف 
 ."أسفل –أعلى  االٕتاه عملية ذاتك   أعلى –أسفل  االٕتاه

إُف إعطاء معاف مسبقة ١تضموف  أسفل –ذات االٕتاه  أعلى  د قيامو بالعمليات الذىنية يعمل الفرد عن"
انطالقػا مػن ٕتاربػو السػابقة ك معلوماتػو العامػة، ل يقػـو القػارئ ٔتقارنػة  –كما أشرنا إليػو   –النص ك ذلك 

ا. أمػػػػا تلػػػػك ا١تعػػػػآف مػػػػع مضػػػػموف الػػػػنص ك ذلػػػػك بقصػػػػد تأكيػػػػد أك اسػػػػتبعاد تلػػػػك ا١تعػػػػآف ا١تعطػػػػاة مسػػػػبق
أعلػػى فهػػي الػػيت ٕتػػرم علػػى مسػػتول الوحػػدات اللغويػػة أم علػػى مسػػتول  –العمليػػات ذات االٕتػػاه أسػػفل 

األشػػياء ا١تكتوبػػة، ك يقػػـو الفػػرد مػػن خال٢تػػا ٔتقابلػػة مضػػموف تلػػك الوحػػدات اللغويػػة مػػع معلوماتػػو ك ذلػػك 
 .(ِ) "للتعرؼ على مدل تناسقها

 "فيمػا ٮتػص العمليػات ذات االٕتػػاه  Patricia L. CARELL  باتريسػيا كاريػل إف مػا ذىبػت إليػو      "
 –يشَت بطريقة كاضػحة إُف ٥تتلػف األنشػطة الػيت يقػـو هبػا الفػرد عنػد القػراءة. كمػا رأينػا  "أسفل  –أعلى 

 :"يقـو الفرد عند القراءة بنوعُت من العمليات الذىنية ٫تا –حسب كجهة نظر ىذه الباحثة 
 

                                                 
(1) SCHMITT ( M.P ), VIALA ( A ); Savoir – lire, Paris, Didier. 

(2) BARTH ( B. M );  Le savoir en construction, Paris, RETZ. 
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 .وى النصتكوين معاف مسبقة حوؿ محت –أ 
 .لتأكيد ىذه التصورات أو تغييرىا فحص محتوى النص  –ب 

٘تثػػل بالنسػػبة لبػػاحثُت آخػػرين  – "أسػػفل –أعلػػى  " –إف العمليػػات الػػيت ٕتػػرم علػػى ىػػذا ا١تسػػتول      
يقصػد بعمليػة  " :جػوىر عمليػة القػراءة. كحػوؿ ىػذا ا١توضػوع يقػوؿ   Gérard Vigner  جػَتار فينيػي مثػل 

فًتاضات داللية حملتول النص. ك تستمر عملية االفًتاض ىذه حىت يصل القارئ إُف ا١تعٌت القراءة تكوين ا
 .(ُ) "الذم يرمي إليو الكاتب

حػوؿ عمليػة القػراءة نسػتطيع أف نقػوؿ  Gérard Vigner  انطالقا من التعريػف ا١تقػدـ مػن جػَتار فينييػو     
ٖتتػل  "أعلػى  –أسػفل  "ذات االٕتػاه  ليػات بالعم Patricia L. CARELL باتريسػيا كاريػل أف مػا تسػميو 

يبػدك يف النهايػة أف الػذم  " :Gérard  Vigner  أك تلعػب دكرا ثانويػا يف عمليػة الفهػم. يقػوؿ جػَتار فينيػي
يلعب دكرا رئيسيا يف عمليػة الفهػم ىػي العمليػات الذىنيػة الػيت يقػـو هبػا القػارئ ك لػيس درجػة الكفػاءة يف 

دكرا ثانويػا يف عمليػة الفهػم. يقػـو الفػرد عنػد القػراءة بعػدة عمليػات ذىنيػة ك  اللغة، إذ تلعب ىذه األخػَتة
توضػع العناصػر ا١تتعلقػة بالوحػدات اللغويػة يف الدرجػة الثانيػة  بالتاِف ٖتتػل أك  يستخدـ معلوماتو العامة ك 

 .(ِ) "٫تيةببالغ األ  –حسب النظرة التقليدية للعملية التعليمية  –علما بأف درجة كفاءة القارئ ٖتظى 
إُف   Gérard Vigner  ك جػَتار فينييػو Patricia L. CARELL بينمػا تطػرؽ كػل مػن باتريسػيا كاريػل     

إشكالية عملية الفهم منطلقُت من طبيعة العمليات اليت يستخدمها أك يقػـو هبػا الفػرد عنػد القػراءة، تنػاكؿ 
طبيعػػة ا١تعلومػػات الػػيت يعتمػػد عليهػػا ا١توضػػوع نفسػػو مركػػزا اىتمامػػو علػػى  Frank  Smith  فرانػػك ٝتيػػث
تعتمػػد عمليػػة القػػراءة علػػى ا١تعلومػػات الػػيت يسػػتقبلها اٞتهػػاز البصػػرم ك علػػى ا١تعلومػػات  ":القػػارئ. يقػػوؿ

 " Sa structure cognitive (ٖ)ا١توجودة يف ذىن القارئ أم يف ما يسمى بًتكيبتو الذىنية
علنػا نعتقػد أف اٞتهػاز البصػرم يلعػب دكرا رئيسػيا ٯتكن أف ٬ت Frank  Smith  قوؿ فرانك ٝتيث "إف      

يف عمليػػة القػػراءة. يف الواقػػع، إف كظيفػػة اٞتهػػاز البصػػرم تتمثػػل يف اسػػتقباؿ ا١تثػػَتات ك إرسػػا٢تا إُف الػػدماغ 
علػػى مسػػتول  –علػػى ىيئػػة ذبػػذبات عصػػبية تكػػوف متوافقػػة للمثػػَتات الػػيت مت اسػػتقبا٢تا. إف ىػػذا يعػػٍت أنػػو 

ا١تعلومػػات بػػدكف مضػػموف دالِف. إف ىػػذا األخػػَت ييعطػػى مػػن طػػرؼ القػػارئ بعػػد  تبقػػى –اٞتهػػاز البصػػرم 
                                                 

(1) BOYER ( H ), BUIZBACH – RIVERA ;  Nouvelle introduction à la didactique du français langue 

étrangère, Paris, CLE international. 

(2) CARELL ( P. L ); ”  Rôle des schémas du contenu et des schémas formels ”  , le français dans le monde, 

recherches et application, février – mars 1990, pp  16 – 29 

(3) LE GENDRE ( R ) ; Dictionnaire actuel de l’éducation, Montréal, Guérin, 1993 
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 .M . يقػوؿ كػل مػن ميشػاؿ مشيػت ك آالف فيػاال(ُ) "قيامو بعملية استبعاد ك اختيار على مستول الدماغ
P. SCHMITT, A. VIALA  : " إف القػراءة ىػي أكال عمليػة إدراؾ جملموعػة مػن اإلشػارات البصػرية. عمليػة

بػػػػالغ األ٫تيػػػػة  ىػػػػذه ال تػػػػؤدم إُف إعطػػػػاء معػػػػٌت إال بعػػػػد قيػػػػاـ الفػػػػرد ٔتجهػػػػود إقصػػػػائي كاختيػػػػارم  اإلدراؾ
 .(ِ) "لالفًتاضات اليت تتناسب مع ٤تتول النص

انطالقػػػا مػػػن "–يف هنايػػػة حػػػديثنا عػػػن طبيعػػػة العمليػػػات ا١تؤديػػػة إُف عمليػػػة الفهػػػم، نسػػػتطيع أف نقػػػوؿ      
قػارئ يسػتخدـ عضػوين ٫تػا : اٞتهػاز البصػرم ك الػدماغ. فمعرفػة أف ال – مت سػردىا ٥تتلف ا١تقوالت اليت 

طريقػػة عمػػل ىػػذين العضػػوين ٘تكننػػا مػػن اتبػػاع طريقػػة مثلػػى عنػػد القػػراءة ك بالتػػاِف نتوصػػل إُف فهػػم ٤تتػػول 
. إف معرفػة القػراءة ىػي "عمليػة القػراءة بشػكل فعػاؿ، علينػا أف نعػرؼ أكال كيػف نقػرأ ٗتػرجلكػي  كالنص. 

يكػػوف التقػػاط ا١تعلومػػات يف نظػػرة  " :Frank  Smith  البصػػرم. يقػػوؿ فرانػػك ٝتيػػثحسػػن إدارة النظػػاـ 
كاحدة يف ا٠تمػس أجػزاء األكُف مػن ا١تائػة مػن الثانيػة أك أقػل مػن ذلػك، أمػا يف بقيػة الوقػت فلػيس للجهػاز 

 إرسػػاؿ فػػإذا مت". "البصػرم أم كظيفػػة يف عمليػػة القػراءة حينهػػا يقػػـو الػدماغ ٔتعاٞتػػة ا١تعلومػػات ا١ترسػلة إليػػو
معلومػػات جديػػدة إُف الػػدماغ ك َف يفػػرغ ىػػذا مػػن معاٞتػػة تلػػك الػػيت أرسػػلت إليػػو يف فػػًتة سػػابقة، ال يقػػـو 

. كيف كلتا اٟتػالتُت ٖتػدث "الدماغ ٔتعاٞتة ا١تعلومات اٞتديدة أك يهمل معاٞتة ا١تعلومات اليت َف تعاًف بعد
 ".عملية إ٫تاؿ ٞتزء من ا١تعلومات ا١ترسلة إليو

عن آلية عمل اٞتهاز البصرم، يسمح لنػا بػالقوؿ أف اتبػاع  Frank  Smith  فرانك ٝتيث"إليو  إف ما أشار
ال تسػػمح للػػدماغ ٔتعاٞتػػة ٚتيػػع الكلمػػات ا١ترسػػلة إليػػو. علينػػا  "الكلمػػة تلػػو الكلمػػة أثنػػاء القػػراءة  "طريقػػة 

ساؿ ٣تموعػة مػن الكلمػات ٔتعٌت أف يقـو القارئ بعملية مسح ك إر  "القراءة الكلية  "إذف أف نتبٌت طريقة 
يف آف كاحد. إف ىذه الطريقة ٘تكن الدماغ من االنتهاء من معاٞتػة ٚتيػع ا١تعلومػات ا١ترسػلة إليػو ك بالتػاِف 

 ."يتوصل القارئ إُف إعطاء معٌت للنص
    العوامل التي تعيق عملية الفهم 

لبػػػدائي ك الػػػدماغ العلػػػوم أك أثبتػػت الدراسػػػات العلميػػػة أف للكػػػائن البشػػػرم نػػػوعُت مػػػن الػػػدماغ : الػػػدماغ ا
 .القشرم، ك لكل من ىذين الدماغُت عالقة مع العملية التعليمية من حيث النجاح ك الفشل

 : Michel  de Coeffé  حوؿ كظيفة ىذين الدماغُت يقوؿ ميشاؿ دك كوايف

                                                 
(1) SMITH ( F ); La compréhension et l’apprentissage, Canada, HRW, 1979  

(2) VIGNER ( G );  Lire du texte au sens, Paris, CLE international, 1979 
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جػػة الػػوعي، ك مػػن الواقػػع إُف در  يرسػػل الػػدماغ البػػدائي ا١تعلومػػات القادمػػة مػػن اٟتػػواس  : الػػدماغ البػػدائي "
تغيَتىػا حسػب الغرائػز ك الواقػع ا١تعػاش. إف ىػذا النػوع مػن الػدماغ يقػـو بًتغيػب  يقـو بتخزينهػا بعػد إ٘تػاـ 

بإعادة  أك ليجنبو اإلزعاج. ك من ل يقـو ىذا النوع من الدماغ  الفرد أك تنفَته ك ذلك لكي ٬تد لو متعة 
  "         .نفس ٪تاذج العمل الذىنية

يقػـو ىػذا الػدماغ بإصػالح ٕتػاكزات  : Le cerveau supérieur ou Cortex  لػوم أك القشػرمالػدماغ الع "
عنػػد  –الػػدماغ البػػدائي ك ٭تػػاكؿ أف يبصػػر العػػاَف بطريقػػة أفضػػل ك يتعامػػل معػػو. إف ميػػزة الػػدماغ العلػػوم 

ف يكتسػب تكمػن يف قدرتػو علػى االنفتػاح ك قدرتػو عػن طريػق التبػادؿ ا١تسػتمر أ -مقارنتو بالدماغ البدائي
 .(ُ) "آليات عمل جديدة ك أف يطبقها ك بالتاِف يقـو بتخزينها، إف ىذا الدماغ ينمي نفسو بنفسو

الدراسػية ٯتكػن أف تعػود إُف اعتمػاد  الطػالببعػض مشػكالت  أفبػالقػوؿ  ، ٯتكػن٦تا سبق ذكره عن      
الدماغ يقـو ٔتقارنة ٤تتول  يف الواقع، إف ىذا ا١تستول منك٧تد يف دراستهم على الدماغ البدائي.  همبعض
، فػإف الػدماغ البػدائي يسػمح بيػنهمك الًتاكيب الذىنيػة ا١توجػودة يف الػذاكرة. كإذا كػاف ىنػاؾ تطػابق  ا١تواد

ك٭تكػم  ٔتركر ا١تعلومة، أما إذا َف يكن ىناؾ تطابق ، فإف ىذا النػوع مػن الػدماغ يقػـو بػرفض ىػذه ا١تعلومػة
 .عليها بالصعوبة

حائال أماـ القيػاـ بػأم ٣تهػود لفهػم ا١تػادة العلميػة، األمػر الػذم ٬تعػل كػل عمليػة  إف ىذا اإلحساس يقف
تعليمية مستحيلة. إف ٧تاح العملية التعليمية تتطلب من الطالب السيطرة على الدماغ البدائي ك االعتماد 

ادة العلميػة على ا١تستول العلوم من الػدماغ ألنػو ىػو الػذم ٯتكنػو مػن إثػراء ٪تاذجػو الذىنيػة ك مػن فهػم ا١تػ
 .فيما بعد

أف نتطػػػرؽ إُف العوامػػػل الػػػيت تعيػػػق عمليػػػة الفهػػػم مػػػن حيػػػث طبيعػػػة النشػػػاط الػػػذىٍت الػػػذم يقػػػـو بػػػو  ٯتكػػػن
 .اسًتجاع ا١تعلومات الطالبك نتساءؿ ١تاذا ال يستطيع بعض  الطالب

على  ا١توادل ١تاذا ال يستطيع بعض الطلبة اسًتجاع ٤تتو     من عدمو ٕتعلنا نتساءؿ ا١توادإف عملية فهم 
يقودنػػا إُف اٟتػػديث عػػن نػػوع  الػػرغم مػػن قيػػامهم بنشػػاط ذىػػٍت السػػتيعاب ا١تػػادة العلميػػة. إف ىػػذا السػػؤاؿ 

آخػػر مػػن النشػػاط الػػذىٍت الػػذم يقػػـو بػػو الطػػالب الػػذين ال يتحصػػلوف، يف أغلػػب األحيػػاف، علػػى نتػػائج 
رمػي إُف فهػم ا١تعلومػات ك بالتػاِف مرضية. يف الواقع، إف النشاط الذىٍت الذم يقـو بو ىؤالء الطػالب ال ي

إُف استيعاهبا ك ٗتزينها يف الذاكرة البعيػدة األجػل، ك لكنػو يرمػي إُف حفػظ ا١تػادة العلميػة عػن ظهػر قلػب. 
                                                 

(1) Michel de Coéffé , ” Guide des méthodes de travail  “, Paris, Dunod, 1993, p10 
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عمليػة حفػظ ا١تعلومػات احملفوظػة عػن  ١تػاذا ال تػؤدم  يف ىذا ا٠تصوص ٯتكن لنا أف نطرح السػؤاؿ اآليت: 
 إ٧تػاح العمليػة التعليميػة  لإلجابػة علػى ىػذا السػؤاؿ ٯتكػن القػوؿ أف ظهر قلب إُف استيعاهبا ك بالتػاِف إُف
 :يف الذاكرة بعيدة األجل كسطُت ٫تا

ك فيو ٗتزف ا١تعلومات اليت حفظت عن ظهر قلب ك اليت َف يتم ترٚتتها إُف صور  الوسط اللفظي" –  
 ".ذىنية
 ."ا ك ترٚتتها على ىيئة صور ذىنيةك فيو ٗتزف ا١تادة العلمية اليت مت استيعاهب الوسط الداللي" – 

عنػدما يقػـو الطالػػب ْتفػظ ا١تػادة الدراسػػية عػن ظهػػر قلػب، أم دكف إ٬تػاد أم عالقػػة بػُت ا١تعلومػػات      
ا١تعلومػػات يف الوسػػط  يػػتم ٗتػػزيندراسػػتها،  يػػتم األفسػػابقة ك ا١تعلومػػات الػػيت  اتالػػيت مت اسػػتيعاهبا يف فػػًت 

م يقػػػـو بػػػو ا١تػػػتعلم يف ىػػػذه اٟتالػػػة ال ٯتكػػػن الطالػػػب، يف أغلػػػب اللفظػػػي. إف طبيعػػػة النشػػػاط الػػػذىٍت الػػػذ
األحياف من اسًتجاع ا١تعلومات ك االسػتفادة منهػا يف فػًتة متقدمػة مػن التعلػيم. بتعبػَت آخػر، ٯتكػن القػوؿ 
إف الطالػػب الػػذم يعتمػػد فقػػط يف دراسػػتو علػػى عمليػػة اٟتفػػظ عػػن ظهػػر قلػػب، ٬تػػد نفسػػو غػػَت قػػادر علػػى 

س. ك ىذا الشيء يبُت لنا أسباب فشل الطالب الػذين يقضػوف سػاعات طويلػة يف استيعاب ٤تتول الدرك 
 الطػالبا١تذاكرة دكف اٟتصوؿ على نتائج مرضية. كالعكس مػن ذلػك فػإف النشػاط الػذىٍت الػذم يقػـو بػو 

فهػػػم ا١تػػػادة العلميػػػة ْتيػػػث يصػػػل الطالػػػب إُف تكػػػوين صػػػور ذىنيػػػة ٯتكػػػن ٗتزينهػػػا يف الوسػػػط  يوصػػػلو اِف 
االعتماد على ىذه الطريقػة يف الػتعلم ىػي الػيت تعطػي أفضػل النتػائج شػريطة أف يقػـو الطالػب  الدالِف. إف

ف عمليػة ا١تراجعػة ٕتعػل ا١تعلومػات يف حالػة يسػهل اسػتدعاؤىا ك فنجػد أٔتراجعة ما تعلمو بطريقػة علميػة. 
 .كضعها يف الذاكرة القريبة األجل حىت يتم توظيفها لفهم ا١تادة الالحقة

 التعليمية ي تلعب دورا في عملية الفهم و تحدد مدى نجاح العملية العناصر الت
إف طبيعػػػة عمليػػػة الفهػػػم ٖتػػػتم علػػػى الباحػػػث االعتمػػػاد علػػػى نتػػػائج العمليػػػة التعليميػػػة لدراسػػػة ىػػػذا      "

 Black  ا١توضػػوع. بتعبػػَت آخػػر ٯتكػػن أف نقػػوؿ أف عمليػػة الفهػػم ٕتػػرم يف مػػا نسػػميو بالصػػندكؽ األسػػود
Box." مػن تقػدٔف عػدد مػن االفًتاضػات  –ك خاصػة علمػاء الػنفس  -٠تاصػية َف ٘تنػع البػاحثُتىػذه ا "إف

 :. ك قد انطلق ىؤالء الباحثوف من نقطتُت ٫تا"لشرح العناصر اليت تتدخل يف إدارة العمليات التعليمية
 .النتائج التي توصل إليها المتعلم بعد فترة معينة من التعليم –أ 

 .وقت انطالؽ العملية التعليمية وضعية أو حالة المتعلم –ب 
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للنقطة األكُف على نتائج العملية التعليميػة معتمػدين علػى الػدرجات  كيعتمد الباحثوف عند دراستهم      
 .ا١تتحصل عليها ك ذلك باعتبارىا أداة تسمح لنا بإ٬تاد نوع من العالقة بُت ا١تدخالت ك ا١تخرجات

٣تموعػة ا١تعطيػات الشخصػية  "هبػا العمليػة التعليميػة ك يقصػد أما فيما ٮتص كضعية ا١تتعلم كقت انطالؽ 
الػػيت ٯتكػػن أف تكػػوف ٢تػػا عالقػػة بالعمليػػة التعليميػػة ك كػػذلك الػػيت تػػؤثر أك ٯتكػػن أف يكػػوف ٢تػػا تػػأثَت علػػى 

علػى ىػذا   Benjamin S. Bloom  لقػد ركػز بنجػامُت بلػـو   .(ُ) "حػدكث العمليػة الًتبويػة ك نتائجهػا
ك قد قاـ ىذا الباحث بتقسيم “بتاريخ الطالب “للمردكد الدراسي يف إطار ما ٝتاه  ا١توضوع عند دراستو

 .كجانب كجدآف كضعية ا١تتعلم إُف جانب معريف 
إف حالػة ا١تػتعلم ا١تعرفيػة  " : بالنسػبة للجانػب ا١تعػريف Benjamin S. Bloom (ِ) بنجػامُت بلػـو يقػوؿ      

أمػػا بالنسػػبة للجانػػب  . ىػػاـ يف ا١تراحػػل التعليميػػة الالحقػػة ٘تثػػل جانبػػا مػػن تػػاريخ الطالػػب الػػذم لػػو دكر
 –إف الطريقػة الػيت ييقػيِّم هبػا الطالػب نفسػو يف مراحػل التعلػيم السػابقة  " : الوجدآف فيقػوؿ الباحػث نفسػو

ٖتػػدد ا٠تصػػائص الوجدانيػػة ٟتالػػة ا١تػػتعلم عنػػد انطػػالؽ عمليػػة  -سػػواء كانػػت النتيجػػة بالسػػلب أك اإل٬تػػاب
إُف جانب كضػعية ا١تػتعلم كقػت انطػالؽ العمليػة التعليميػة تطػرؽ بنجػامُت  . (ّ)١تراحل الالحقةالتعليم يف ا

 "إُف عنصر آخر ٯتكن أف يساىم يف إ٧تاح العملية الًتبوية. ىذا العنصػر ىػو  Benjamin S. Bloom  بلـو
لتفاعػل بػُت عمليػة ا٠تصػائص العامػة للعمليػة التعليميػة مػن حيػث ا" : ك يقصػد هبػا "نوعيػة عمليػة التعلػيم 
 . (ْ)"التعليم ك عملية التعلم

إف ىػػذه العناصػػر الثالثػػة ال تلعػػب الػػدكر نفسػػو أك ال تسػػاىم بػػنفس الدرجػػة يف إ٧تػػاح العمليػػة التعليميػػة. 
إف كضػػعية ا١تػػتعلم ا١تعرفيػػة يف بدايػػة العمليػػة  ":Benjamin S. Bloom  بنجػػامُت بلػػـو فمػػن كجهػػة نظػػر 

مػػػػن االختالفػػػػات ا١توجػػػػودة بػػػػُت الطػػػػالب مػػػػن حيػػػػث ا١تػػػػردكد  َٓ اِف % التعليميػػػػة ٯتكػػػػن أف تفسػػػػر حػػػػو 
مػػػػن ىػػػػذه االختالفػػػػات. إف ىػػػػذين  ِٓيف حػػػػُت أف ا٠تػػػػواص الوجدانيػػػػة ٯتكػػػػن أف تفسػػػػر %  الدراسػػػػي، 

                                                 
(1) E. DE CORTES ( et all ), Les fondements de l’action didactique   ,   De Boeck Université Weswael, Bruxeles, 

2 Ed, 1990, p  84 

 

(2) B. S. BLOOM; Caractéristiques individuelles et apprentissages scolaires  ,  Fernand Nathan 

 .١َُُترجع السابق ص ا( نفس ّ)
 .ُّٖ( نفس ا١ترجع السابق ص ْ)
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مػػػػػن االختالفػػػػػات مػػػػػن حيػػػػػث ا١تػػػػػردكد يف النشػػػػػاط التعليمػػػػػي  ٕٓاٞتػػػػػانبُت ٯتكػػػػػن أف يفسػػػػػرا حػػػػػواِف % 
 .(ُ)"الالحق
يقابلهػا اختالفػات  –من حيث األ٫تيػة  – مت ذكرىا سابقان وجودة بُت العناصر اليت ف االختالفات ا١ت٧تد أ

 .Benjamin S بنجػامُت بلػـو مػن حيػث األثػر النػاتج عػن غيػاب أك حضػور ىػذا العنصػر أك ذاؾ. يقػوؿ 
Bloom يف ىذا الشأف: 

فيجػػػب أف يكػػػوف  إذا كػػػاف الطػػػالب ٯتلكػػػوف ا١تعلومػػػات األكليػػػة الضػػػركرية للقيػػػاـ بنشػػػاط تعليمػػػي معػػػُت،"
النجػػػػػاح حلػػػػػيفهم إذا كانػػػػػت لػػػػػديهم الرغبػػػػػة يف الػػػػػتعلم ك إذا كانػػػػػت نوعيػػػػػة التػػػػػدريس مالئمػػػػػة ٠تصػػػػػائص 

 .(ٕ)"ا١تتعلمُت
يسػػػتطيع الطػػػالب أف يتعلمػػػوا ك لػػػو َف تكػػػن لػػػديهم الرغبػػػة األكيػػػدة يف الدراسػػػة، ك لكػػػنهم ٮتفقػػػوف يف  "

 (ّ) "الرغبة األكيدة يف الدراسةغياب ا١تعلومات الضركرية األكلية حىت ك لو كانت لديهم 
إذا كانت لديهم الرغبة األكيدة يف التعلم ك ٯتتلكوف ا١تعلومات األساسػية الضػركرية يسػتطيع الطػالب أف "

 .(ْ) "يتعلموا حىت يف ظركؼ تعليمية سيئة
طػػالؽ توضػػح لنػػا ا١تقػػوالت الػػثالث الػػيت ذكرناىػػا أ٫تيػػة الػػدكر الػػذم تلعبػػو ا١تعلومػػات األكليػػة كقػػت ان     

العملية التعليمية. يف اٟتقيقة، يلعب ىػذا العنصػر دكرا مهمػا، إذ أنػو ٭تػدد بػل ك يقػرر مػدل ٧تػاح العمليػة 
 .بالتنبؤ بنتائج العملية الًتبوية التعليمية أك فشلها. ٯتكن لنا القوؿ إنو يسمح لنا 

 االنعكاسات التربوية
أف بعضػها ٯتكننا القػوؿ ذات طبيعة منهجية.  تعدة تساؤاليدفعنا إُف طرح  ما مت سرده سابقان إف قراءة "

: عمليػة الفهػم  ذكػر سػابقان من شأنو أف يدفع بعض ا١تدرسُت إُف إعادة النظر يف طريقة تدريسػهم. فكمػا 
ىػذا التعريػف لعمليػة الفهػم مػن ا١تفهػـو ينبػع ليسػت نإتػة عػن شػرح كلمػات أك ٚتػل.  ك عملية إنتػاجىي 

من ٪توذج لعملية الفهم يلعب الطالب فيو دكر ا١تتلقي ك ا١تستهلك  ينقلنااٞتديد للعملية التعليمية، حيث 
من ٪توذج لعملية الفهم يتيح  ينقلناللمعلومات إُف ٪توذج يلعب فيو ىذا األخَت دكر ا١تبدع. كبتعبَت آخر، 

                                                 

 .ُُٓ( نفس ا١ترجع السابق ص ُ)
 .ّْ( نفس ا١ترجع السابق ص ِ)
 .ُُِ( نفس ا١ترجع السابق ص ّ)
 .ُِٓ( نفس ا١ترجع السابق ص ْ)
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سػي الػدكر األسا الطالػب ٣تاال ضيقا، إُف ٪توذج يلعب فيػو النشػاط الػذىٍت الػذم يقػـو بػو الطالبلنشاط 
 ."يف عملية الفهم

إف إعطػػػاء ىػػػذه الدرجػػػة مػػػن األ٫تيػػػة ٢تػػػذين العنصػػػرين يتطلػػػب نظػػػرة جديػػػدة ك طريقػػػة تعامػػػل جديػػػدة مػػػع 
الػػنص، ك مػػن شػػأف ىػػذه النظػػرة اٞتديػػدة أف تػػزكد الطػػالب بػػاألدكات الػػيت ٯتكػػن أف تسػػهل اكتسػػاب مػػا 

عمليػػة الفهػػم تتميػػز  أف،  توضػػيحومت. ككمػػا سػػبق ك  "مهػػارة الفهػػم  "ك بالتػػاِف  "ٔتهػػارة القػػراءة  "يسػػمى 
بالتفاعل بُت نوعُت من اآلليات: اآلليات اليت تعتمػد علػى الػنص ك اآلليػات الػيت تعتمػد علػى ا١تعلومػات. 

األكليػػػة ك  –إف بػػػُت ىػػػذه اآلليػػػات ك تلػػػك عالقػػػة ٔتعلومػػػات القػػػارئ العامػػػة. إف طبيعػػػة ىػػػذه ا١تعلومػػػات 
 ان مػػػػػنجانبػػػػػ٭تمػػػػػل  الواقػػػػػع الػػػػػذم نعيشػػػػػوعيقػػػػػو. إف ٯتكػػػػػن أف تسػػػػػهل نشػػػػػاط الطالػػػػػب أك ت –األساسػػػػػية 

دفع ا١تدرسػػػُت اٟتريصػػػُت علػػػى إ٧تػػػاح العمليػػػة التعليميػػػة إُف اقػػػًتاح النصػػػوص الػػػيت ٖتتػػػوم علػػػى يػػػ اإللػػػزاـ 
مضامُت ذات ٤تتول معركؼ من قبل الطالب. يف الواقػع، إف اقػًتاح مواضػيع ذات مضػموف جديػد يػدفع 

علػػى ا١تعلومػػات ا١توجػػودة داخػػل الػػنص فقػػط، ك ىػػذه الطريقػػة  –لفهػػم الػػنص  –إُف االعتمػػاد  بػػالطالب
ٕتػػػػدم أبػػػػدا. كبتعبػػػػَت آخػػػػر ٯتكػػػػن أف نقػػػػوؿ أف غيػػػػاب ا١تعلومػػػػات األكليػػػػة ك األساسػػػػية ذات العالقػػػػة  ال 

بطريقػة  Franck  Smith  مػا ٝتػاه فرانػك ٝتيػث –عنػد القػراءة  –ٔتحتػول الػنص يػدفع الطػالب إُف تبػٍت 
إننا ال نستطيع أف نتوصل إُف عمليػة الفهػم إذا  ":  النقطةحوؿ ىذه . يقوؿ "قية النف الرؤية  "ك القراءة أ

 (ٔ) "سواء كاف ذلك على مستول الكلمة أك النص "الرؤية النفقية  "انتهجنا يف القراءة طريقة 
 : االتجاه في تنمية قدرة الطالب في الرياضيات الرابعالمبحث 

 مفهـو االتجاىات وطبيعتها: 
ال ٖتػػبهم، كٚتاعػػات بشػػرية ٖتبهػػا كٖتػػب أف تسػػمع عنهػػا، كأخػػرل ال ٖتبهػػا،  آخػػركف د ٖتػػبهم كىنػػاؾ أفػػرا

كمواد دراسية ترغػب فيهػا كأخػرل تنفػر منهػا، كمؤسسػات ترغػب يف الػذىاب إليهػا كأخػرل تتضػايق ٔتجػرد 
اىاتنػػا ٨تػػو فػػإف مػػا ٬تعلنػػا نشػػعر ْتالػػة القبػػوؿ ك احملبػػة، أك بػػالنفور كعػػدـ االرتيػػاح ىػػو إت"الػػذىاب إليهػػا. 

 ."ا١تواضيع كاألشياء كاألشخاص....اٍف
 اإلعػالففتربز أ٫تية االٕتاىات إذا الحظنػا أف كػل الفعاليػات السياسػية كاالقتصػادية ككسػائل االتصػاؿ ك "

إُف تكػػػوين االٕتاىػػػات أك تغيَتىػػػا أك تعػػػديلها أك قياسػػػها كمعرفػػػة األىػػػداؼ كتكػػػوين ىػػػذه كالثقافػػػة تتجػػػو 
                                                 

 .ِٔ( نفس ا١ترجع السابق ص ُ)
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يػرث اإلنسػاف السػمات كا١تػزاج لكػن االٕتاىػات تكتسػب، ذلػك أف االٕتػاه ىػو  األىداؼ لػدل اإلنسػاف.
 ."كالوراثة معان كتساىم يف توجيو السلوؾ أيضان  االكتساباٞتانب االجتماعي للسمة كىو مكوف من 

فقد تزايد االىتماـ بدراسة االٕتاىات يف عصرنا، كغطت الدراسات التطبيقية العديد من ٣تاالت حياتنا. 
 اىات تعريفات كثَتة منها:كلالٕت

نسيب يف ثبوتو، عاطفي يف أعماقو، يؤثر يف الدكافع النوعية، كيوجو سلوؾ  "ميل عاـ مكتسب،
 .(ُ)الفرد."

"حالة من االستعداد العقلي كالعصيب تكونت نتيجة ا٠تربات كالتجارب السابقة اليت مر هبا اإلنساف، 
 .(ِ) ١تواقف اليت ترتبط هبا"كتعمل على توجيو االستجابة ٨تو ا١توضوعات كا

 .(ّ)"استعداد نفسي عصيب للتصرؼ بطريقة معينة إزاء موضوع معُت"
"تنظيم مستمر للعمليات االنفعالية كاإلدراكية كا١تعرفية عن بعض النواحي ا١توجودة يف اجملاؿ الذم يعيش 

 .(ْ) فيو الفرد"
عداد عقلي ك عصيب تنظمها ا٠تربة ك ىذه "ىو حالة است(Allport)كما ٯتكن تعريف االٕتاه من البورت 

 .(ٓ) اٟتالة توجو استجابات الفرد ٨تو كل ا١توضوعات ك ا١تواقف اليت ترتبط هبا"
فٕاف االٕتاه عقلنة السمة أك (|Neuropsychic) "كبا١تقارنة بتعريف السمة كوهنا تركيب عصيب نفسي

١توضوعات ْتيث ٯتكن التنبؤ بسلوؾ أك ٨تو ا االستجاباتباألحرل تغيَت ٤تتواىا كلكن يبقى توجيو 
 .(ٔ) "حد ما ف السمة تشارؾ يف ىذه الصفة ٕاِفعرفت إتاىاتو فإ  اذااستجابات الشخص 

االٕتاه مكتسب، فهو أمر يتعلمو اإلنساف يف تنشئتو االجتماعية ٔتا تشملو من خربات كمواقف ٯتر "ك
قليل، كيقتصر على  بعض الصفات الوراثية مثل هبا. كإف كاف للوراثة أثر يف تكوين االٕتاه، فأثرىا 

                                                 

 . ِ، طلنفس االجتماعيأسس علم ا ،ٛتزة (ُ)
 ، د.ط .علم النفس االجتماعي، أبو النيل (ِ)
 ، د.ط، علم النفس االجتماعيالشيخ (ّ)
 ، د.ط.، علم النفس االجتماعيفهمي (ْ)
 .، د.ط علم النفس االجتماعيجامعة القدس ا١تفتوحة،  (ٓ)
 ، د.ط.نمو القيم واالتجاىات عند الطفل ما قبل المدرسة،  غزاكم (ٔ)
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معها. كٔتا أف االٕتاه  وكتفاعل بيئة الفرداألكرب يف تكوين االٕتاىات يعود إُف  ٧تد أف األثرالذكاء. 
 .(ُ) "مكتسب يتعلمو الفرد نتيجة خربات ٯتر هبا، فهو قابل للتعديل ك التغيَت

ريفات اليت كردت يف ٣تاؿ الًتبية كعلم النفس ١تفهـو إف التعريفات السابقة ما ىي إال عينة من التع"
االٕتاه أما النظرة ا١تعاصرة لالٕتاه فتحاكؿ ٕتنب التعريفات النظرية اجملردة حىت تلك البسيطة منها 

كفقان ٢تذه -كتشجع التعريفات اإلجرائية ألهنا ٕتد فيها ٖتقيقان فعاالن لألىداؼ اليت ننشدىا إذ يكتفى
 (ِيف ٖتديد مفهـو االٕتاه بأنو "ما يقيسو مقياس صادؽ لقياس االٕتاه".)-النظرة ا١تعاصرة

دد ٭تنظران ألنو يصعب تبٍت تعريف كاحد عاـ لالٕتاه يصلح ٞتميع ا١تواقف كلذلك ٯتكن للباحث أف 
 نوم استخدامو من مقاييس لقياس ىذه االٕتاىات يفيعرفو يف حدكد ما ياالٕتاه ٨تو الرياضيات ك 

كحسب جوانب الًتكيز اليت يتضمنها مقياس االٕتاىات ا١تستخدـ. كتتبٌت ىذه الدراسة  ىذا اجملاؿ،
تعريف االٕتاه ٨تو تعريف االٕتاىات ٨تو الرياضيات بأنو مفهـو يعرب عن ٤تصلة استجابات الطالب ٨تو 
موضوعات الرياضيات كيسهم يف ٖتديد مشاعر الطالب ٕتاه مادة الرياضيات من حيث القبوؿ أك 

خر فبينما تظل آرفض، كٗتتلف االٕتاىات يف درجة قوهتا كضعفها كيف درجة ثباهتا كتغَتىا من زمن ٕاُف ال
بعض االٕتاىات قوية كثابتة على ما ىي عليو لدل بعض األشخاص فًتة طويلة فإهنا  تكوف لدل 

 اآلخرين ضعيفة ٯتكن تغيَتىا بسهولة.
 تعديل االتجاىات وتغييرىا :

 كاإلجراءاتت تتمتع بقدر معقوؿ من الثبات ٕاال أنو ٯتكن تعديلها أك تغيَتىا بالطرائق مع ٕاف االٕتاىا"
ذلك ألف معظم االٕتاىات يف أ٪تاط ". "نفسها اليت تستعمل يف تغيَت أك تعديل أ٪تاط السلوؾ األخرل

كأ٪تاط سلوكية مكتسبة كمتعلمة من البيئة، كما دامت كذلك فإهنا ٗتضع لعمليات التغيَت كالتعديل  
السلوؾ األخرل. كٗتتلف الطرؽ ا١تتبعة يف التعليم أك التعديل تبعان للنظرة الفلسفية ٕاُف قضية التعلم 
عمومان. فهناؾ من يرل بأف أفضل السبل لتعليم االٕتاىات ىي استعماؿ مبادئ التعلم العامة ك ىناؾ 

ا١تعلومات كتقدٔف اٟتجج كالرباىُت من يرل أف الًتكيز ٬تب أف يكوف على تغيَت اٞتانب ا١تعريف، بشرح 
 .(ّ). "على صحتها كتوجيهو كجهة معينة تنسجم مع االٕتاه

                                                 

 ، د.ط. علم النفس االجتماعيامعة القدس ا١تفتوحة، (جُ)
 . ّٓ ، ط ، دور االتجاىات في سلوؾ الفردا١تخزكمي (ِ)
 ، د.ط  ، المهارات األدائية النفس حركية: تعليمها وتعلمهابلقيس (ّ)
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 مكونات االتجاىات وخصائصها :
 : (ُ)ٕاف االٕتاىات تتضمن ثالثة مكونات متكاملة تتفاعل فيما بينها ىي"
 كأراءأفكار : كيشمل على كل ما لدل الفرد من عمليات إدراكية كمعتقدات ك المكوف المعرفي"_ ُ

 . "مرتبطة ٔتوضوع االٕتاه
كىو يشَت ٕاُف الشعور باالرتياح أك عدـ االرتياح ، باٟتب أك  المكوف السلوكي)العاطفي(:"_ ِ

 ."الكراىية ، بالتأييد أك الرفض ١توضوع االٕتاه 
ارؼ كىو يتضمن ٣تموعة األ٪تاط السلوكية أك االستعدادات اليت تتفق مع ا١تع المكوف السلوكي:"_ّ

 ."كاالنفعاالت ٔتوضوع االٕتاه
 خصائص االتجاىات:

 : (ِ) "األتيةكٯتكن القوؿ أف االٕتاىات تتميز با٠تصائص "
 . "االٕتاىات يكتسبها األفراد كيتعلموهنا" .ُ
 . "االٕتاىات تتضمن عالقة بُت فرد ما ، كشيء أك موقف أك موضوع ما يف البيئة" .ِ
 ."د كالشيء، أك ا١توقف أك ا١توضوعاالٕتاىات تعكس نوع العالقة بُت الفر " .ّ
االٕتاىات قد تتعدد كتتنوع لدل الفرد الواحد باختالؼ األشياء أك ا١تواقف أك ا١توضوعات " .ْ

 ."كتعددىا
 ."االٕتاىات يغلب عليها طابع الذاتية أكثر من طابع ا١توضوعية لدل األفراد" .ٓ
 .  "للتغَت كالتطور ٖتت ظركؼ كشركط معينةاالٕتاىات ٢تا صفة الثبات كاالستمرار النسيب كلكنها قابلة " .ٔ
االٕتاىات قد تتحدد ٨تو موقف أك موضوع أك شيء ما ٤تدد بشكل دقيق كقد تكوف عامة ٨تو " .ٕ

 ."٣تاؿ أكسع من عدة موضوعات أك أشياء أك مواقف
ٯتثل الرفض أك أحد٫تا موجب  كاألخراالٕتاىات تقع على مدل لو طرفاف أحد٫تا ٯتثل القبوؿ " .ٖ

 .  "سالب أك مرغوب فيو أك غَت مرغوب فيو كاآلخر
 

                                                 

.، د.ط علم النفس االجتماعيا١تفتوحة،  جامعة القدس (ُ)
.، د.ط جتماعيعلم النفس االجامعة القدس ا١تفتوحة،  (ِ)
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 :(ُ) أىمية قياس االتجاىات نحو الرياضيات
حيث إف تكوين  االٕتاىات ٤تاكلة تعديل السليب منها كتطويره ك ٖتسينو علىبعد التعرؼ  ناٯتكن" (ُ

تدريس عترب من األىداؼ ا١تهمة اليت نسعى إُف ٖتقيقها من كراء ت٨تو الرياضيات  إ٬تابيةإتاىات 
 . "الرياضيات

هتم ٨تو ا١تواد الدراسية ك اختيارىم للتخصصات اليت يرغبوف يف كتفضيال الطالبٖتديد رغبات " (ِ
الرياضيات حيث ٭تاكلوف ٕتنب دراسة الرياضيات ما مادة  يف ضوء إتاىاهتم ٨تو تعلمهااالستمرار يف 

 ."أمكنهم حينما تكوف إتاىاهتم سلبية ٨توىا أك العكس
يف بعض األحياف،  -يف ضوء إتاىاهتم ٨توىا–تويات ٖتصيل الطلبة يف الرياضيات توقع مس" (ّ

 ."الرتباط التحصيل باالٕتاىات يف حدكد معينة
 :(ِ) نظريات تفسير تكوين االتجاىات

 األشراطأربعة أطر نظرية كىي نظرية ألىم ىناؾ عدة نظريات تفسر االٕتاىات كفيما يلي عرض "
ليمية(، كنظرية اٟتوافز كالصراع، كالنظرية الوظيفية )ا١تدرسة التحليلية(، كأخَتا نظرية كالتعزيز)ا١تدرسة التع

 ."االتساؽ اإلدراكي )ا١تدرسة اإلدراكية(
كأساس ىذه النظرة يكمن يف أف اإلنساف يتعلم االٕتاىات بنفس الطريقة  "والتعزيز : األشراطنظرية  (ُ

ا١تعلومات كاٟتقائق فإهنم يتعلموف ا١تشاعر كالقيم ا١ترتبطة اليت يتعلم هبا العادات ، فكما يكتسب الناس 
هبذه ا١تعلومات كاٟتقائق ،االٕتاىات تتكوف كتتطور عن طريق ثالث عمليات كىي: الًتابط كالتعزيز 

 . "كالتقليد، كالعيب يف ىذه النظرية أهنا تعترب الفرد سلبيان ال يؤثر يف عملية تكوين االٕتاىات أك تعلمها

                                                 

، ، العالقة بين االتجاىات نحو الرياضيات والتحصيل الدراسي فيها لدى طلبة الصف العاشر في محافظة طولكـر ناصر (ُ)
 د.ط.

 ، ،العالقة بين االتجاىات نحو الرياضيات والتحصيل الدراسي فيها لدى طلبة الصف العاشر في محافظة طولكـر ناصر، (ِ)
 د.ط.
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تتعلق ىذه النظرية بتغيَت االٕتاىات نتيجة لتواجد الفرد يف مواقف " لحوافز والصراع :نظرية ا (ِ
تتعارض فيها دكافعو كحوافزه فينشأ الصراع كيظهر التوتر، ك٬تد الفرد أف عليو أف ٮتتار أكثر االستجابات 

و كىذا شبيو فائدة لو. فالفرد يف مثل ىذه ا١تواقف لديو أسباب لقبوؿ ا١توقف ك أسباب أخرل لرفض
 .                                                                      "نظرية إ٬تابية ) تعزيز إ٬تايب( كيتعلم االٕتاه ٔتقدار ما موضوع االٕتاه من عناصر سلبية ) تعزيز سليب (

ٮتتار إتاىو كىي مشاهبة لنظرية اٟتوافز كالصراع فالفرد حسب ىذه النظرية  "نظرية الوظيفة: (ّ
األساسي أك األكِف أك يغَت ىذا االٕتاه باعتبار الوظيفة النفسية أك النفع النفسي الذم ٬تنيو من اٗتاذ 
تلك االٕتاىات. كقد استعمل ىذه النظرية بشكل عملي ا١تؤرخوف كعلماء السياسة كعلماء النفس  

 ."ٕتاىات اليت يتبنوهناكطريقة لتوضيح أسباب تبٍت بعض ىذه األفراد أك بعض اٞتماعات لال
تقـو ىذه النظرية على فرضية اٞتشتالط األساسية كىي أف الناس  "نظرية االتساؽ اإلدراكي : (ْ

ْتاجة ألف ينظموا كيبسطوا كأف يكملوا تصوراهتم كإدراكاهتم. فحُت تعرض على األفراد أشكاؿ ناقصة 
 ."األخبار الناقصةفإهنم ٯتيلوف إُف إكما٢تا أك أهنم ْتاجة إُف إكماؿ القصص أك 

 وظائف االتجاىات:
 :(ُ)يشَت كثَت من الباحثُت إُف أف لالٕتاىات أربع كظائف أساسية

كتعٍت أف االٕتاىات تساعد الفرد يف ٖتقيق عدد كبَت من أىدافو اليت يرٝتها  "الوظيفة المنفعية: (ُ
ت االٕتاىات منسجمة مع لنفسو ٦تا يؤدم إُف زيادة تكيفو مع البيئة اليت يعيش فيها السيما إذا كان

 ."مع معايَت ىذه اٞتماعة كقيمها كمشاعرىا لفةآكمتإتاىات اٞتماعة البشرية اليت يعيش بينها 
فاالٕتاىات تعمل على مساعدة الفرد يف االستجابة لفئات من  "الوظيفة التنظيمية )االقتصادية(: (ِ

 ."يل ك جزيئات ال لزـك ٢تاالناس الذين يتعامل معهم بشكل عاـ دكف ضركرة اللجوء إُف تفاص
كتنبع ىذه الوظيفة مع أف االٕتاىات ترتبط ارتباطان مباشران ْتاجات الفرد ك ": الوظيفة الدفاعية (ّ

 ."دكافعو أكثر ٦تا ترتبط ٓتصائص ا١توضوع الذم يكٌوف الفرد إتاىاتو ٨توه
ا١تعرفية ا١تناسبة لفهم إف حصوؿ الفرد على ا١تعرفة ك األطر  "الوظيفة التعبيرية) تحقيق الذات (: (ْ

 ."ىذه ا١تعرفة من حولو ك تفسَتىا ٢تما دكر بارز يف تكوين االٕتاىات عند الناس
 :(ُ)أدوات  قياس االتجاىات (ٓ

                                                 

 ، د.ط. النفس التربوي ، علمنشوايت (ُ)
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 .االستبانات 
 .ا١تقابالت الشخصية 
 .التقارير 
 .السجالت 
 .ا١تقاييس السوسيومًتية 

 ق مناىج المواد المختلفة:االتجاىات التربوية العامة التي يجب أف تقـو عليها عملية تطبي
تتعدد االٕتاىات الًتبوية اٟتديثة اليت ينادم ا١تربوف بأف تكوف أساسان ١تناىج ا١تواد ا١تختلفة، فَتل "

أف تكوف ىناؾ إتاىات تربوية عامة تصلح لكل ا١تواد الدراسية بغض النظر عن مرحلة التعليم  البعض
كفيما يلي أىم االٕتاىات الًتبوية "اصة بكل مادة .بإتاىات خ األخرا١تعنية بينما ينادم البعض 

 :(ِ)"العامة
 .الوحدة أساس ا١تنهاج كالكتاب 
 .التأكيد على القضايا ك ا١تشكالت ا١تعاصرة ك األحداث اٞتارية 
 .ا١تواد ا١تساندة كا١تساعدة كاألنشطة أجزاء أساسية من ا١تنهاج كالكتاب 
 .٦تارسة الطالب لألنشطة بنفسو 
 اىيم ا١تكانية كالزمنية مفاىيم أساسية.اعتبار ا١تف 
 التفاعل مع طريقة البحث ك التفكَت ا٠تاصة بكل مادة". 

  مفهـو المرحلة المتوسطة:
 )ّ)ا١ترحلة ا١تتوسطة، كما حددهتا سياسة التعليم يف ا١تملكة العربية السعودية      

ىي "مرحلة ثقافية عامة، غايتها تربية الناشئ تربية إسالمية شاملة لعقيدتو، كعقلو، كجسمو، كخلقو،  
وُّه، كخصائص الطور الذم ٯترُّ بو، كىي تشارؾ غَتىا يف ٖتقيق األىداؼ العامة من ييراعى فيها ٪ت

 التعليم".
                                                                                                                                                             

، د.ط. علم النفس االجتماعي، جامعة القدس ا١تفتوحة (ُ)

 ، د.ط. علم النفس االجتماعيجامعة القدس ا١تفتوحة،  (ِ)
 .ُ، ط وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، كزارة الًتبية كالتعليم (ّ)
 

https://shms.sa/authoring/20254-%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9/view#footnote-1
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كىي مرحلة تعليمية مستقلة تلي ا١ترحلة االبتدائية، كتسبق ا١ترحلة الثانوية، "يلتحق هبا ا١تتعلم يف سن     
طالب يف بداية مرحلة الثانية عشرة من عمره، كىي بذلك تتفق مع ا٠تصائص النفسية كاٞتسمية لل

  ا١تراىقة"

 أىداؼ المرحلة المتوسطة:
 أىداؼ ا١ترحلة ا١تتوسطة يف النقاط التالية:  حددت سياسة التعليم يف ا١تملكة العربية السعودية     

العقيدة اإلسالمية يف نفس الطالب، كجعلها ضابطة لسلوكو كتصرفاتو، كتنمية ٤تبة اهلل  غرز قيم" -ُ
 ."يف قلبوكتقواه كخشيتو 

با٠تربات كا١تعارؼ ا١تالئمة لسنِّو، حىت يلمَّ باألصوؿ العامة كا١تبادئ األساسية  الطالب تزكيد " -ِ
 ."للثقافة كالعلـو

 ."تشويقو إُف البحث عن ا١تعرفة، كتعويده على التأمل كالتتبع العلمي" -ّ

 ."توجيو كالتهذيب، كتعهدىا بال العقلية كا١تهارات ا١تختلفة  قدرات الطالبتنمية "-ْ

على اٟتياة االجتماعية اإلسالمية اليت يسودىا اإلخاء كالتعاكف، كتقدير التبعة  الطالب تربيت "-ٓ
 ."كٖتمل ا١تسؤكلية

 ."على خدمة ٣تتمعو ككطنو، كتنمية ركح النصح كاإلخالص لوالة أمره الطالب تدريب" -ٔ

اليت ينتمي إليها، كاستئناؼ السَت يف طريق العزة الستعادة أ٣تاد أيمَّتو ا١تسلمة  الطالب حفز ٫تت" -ٕ
 ."كاجملد

االنتفاع بوقتو يف القراءة ا١تفيدة، كاستثمار فراغو يف األعماؿ النافعة، كتصريف  الطالب تعويد" -ٖ
 ."نشاطو ٔتا ٬تعل شخصيتو اإلسالمية مزدىرة قوية

كا١تذاىب ا٢تدامة، كا١تبادئ  كيف يواجو اإلشاعات ا١تضللة،  -بقدر سنو  -ليعرؼ  وتقوية كعي"-ٗ
 ."الدخيلة

 ."إعداده ١تا يلي ىذه ا١ترحلة من مراحل اٟتياة" -َُ
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كيالحظ أف ىذه األىداؼ نابعة من تعاليم ديننا اإلسالمي، كتتناسب مع خصائص ٪تو ا١تتعلمُت يف     
 ىذه ا١ترحلة.

أىدافو تركز على عدة أمور،  أفالسعودية، ا١تتأمل للتعليم يف ا١ترحلة ا١تتوسطة يف ا١تملكة العربية  ٬تد    
 يف النقاط التالية:انكُجمٔآضؽٌٔ حددىا

كدرجة النمو ا١تتكامل لطالب ا١ترحلة ا١تتوسطة من ٚتيع اٞتوانب الركحية، الطالب  ٔتستول االرتقاء .ٔ
 كاٞتسمية، كالعقلية، كالوجدانية.

 ف فيها.إعداد الطالب للحياة العملية يف البيئة اليت يعيشو  .ِ

تأكيد مفاىيم الوطنية يف نفوس الطالب، كالعمل على تقوية اعتزازىم بوطنهم كدكره يف األمة  .ّ
 اإلسالمية كالعربية.

 إعداد الطالب للمسا٫تة يف خدمة البيئة كا١تدرسة. .ْ

 خصائص نمو المرحلة المتوسطة:
لق عليها علماء النفس مصطلح تعد ا١ترحلة ا١تتوسطة مرحلة فاصلة يف حياة الطالب، كييط         

ا١تراىقة، كٯتكن تعريفها بأهنا "تلك الفًتة الغامضة من اٟتياة، اليت ٘تتد من هناية الطفولة إُف بداية مرحلة 
 .(ُ)ظهور خصائص األنوثة كالرجولة"

بأهنا: " فًتة زمنية يف ٣ترل حياة الفرد، تتميز بالتغَتات اٞتسمانية كالفسيولوجية، اليت  (ِ) كعرفها جالؿ
لظركؼ الثقافية تتم ٖتت ضغوط اجتماعية معينة، ٕتعل ٢تذه ا١ترحلة مظاىرىا النفسية ا١تتميزة، كتساعد ا

 يف بعض الثقافات على ٘تييز ىذه ا١ترحلة ".

 بأهنا: "مرحلة ينتقل فيها الفرد من الطفولة إُف مرحلة الرشد كالنضج". (ّ) كما عرفها زىراف

                                                 

 (.ُْص )،  د.ط، ولةالمراىقة: وداعا أيتها الطف، كابلن، لويز ج (ُ)
 .ِط، الطفولة والمراىقة، جالؿ، سعد (ِ)
 .ٔط ،نفس النمو الطفولة والمراىقة علم ،زىراف (ّ)

https://shms.sa/authoring/20254-%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9/view#footnote-2
https://shms.sa/authoring/20254-%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9/view#footnote-3
https://shms.sa/authoring/20254-%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9/view#footnote-4
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كتعد ا١ترحلة ا١تتوسطة مرحلة انتقالية بُت مرحلتُت، ٫تا ا١ترحلة االبتدائية كا١ترحلة الثانوية، فهي ٘تثل هناية 
ها السمات الشخصية كاالجتماعية لدل الطالب، مرحلة الطفولة، كبداية مرحلة ا١تراىقة، كاليت تتضح في

كلكي ٨تسن تعليم الطالب يف ىذه ا١ترحلة ا١تهمة من مراحل النمو، ك٨تقق ٢تم ٪تونا شامال كمتكامال، ال 
 بد من التعرؼ على خصائص النمو اليت ٘تيز تلك ا١ترحلة.

 النمو الجسمي:    .ٔ
م للجسم، كالطوؿ، كالوزف، كالعرض، ك٪تو العضالت كييقصد بو التغَتات اليت تطرأ على الشكل الظاىر "

 .(ُ) "كالعظاـ كغَتىا
 كصف مظاىر النمو اٞتسمي بالتاِف: ناكٯتكن

، كزيادة ٪تو العضالت كالقوة البدنية بصفة عامة، كتكوف الفركؽ يف القوة العضلية يف سريع و٪ت      -
 منتهى الوضوح بُت اإلناث كالذكور.

د طوؿ اٞتذع كطوؿ الساقُت؛ ٦تا الطوؿ زيادة سريعة كيتسع الكتفاف، ك٤تيط األرداؼ، كيزدا زيادة      -
 يؤدم إُف زيادة يف الطوؿ.

 االىتماـ با١تظهر الشخصي ا٠تارجي، كيظهر لدل األنثى أكثر من الذكر.  -
يعآف تالميذ ىذه ا١ترحلة من مشكالت، كالعادات الغذائية غَت السلمية، كا٩تفاض قوة التحمل  -

 اٞتسمي كالعقلي.
لطفولة إُف فظاظة جسمية؛ بسبب اختالؼ نسب أعضاء اٞتسم عما  ٖتوؿ دقة ا١تالمح ا١تميزة ل  -

 كانت عليو.
 النمو العقلي:    .ٕ

 "ييقصد بو التغيَتات اليت تطرأ على األداء العقلي يف الكم كالكيف" ، كىو يسَت من البسيط إُف ا١تعقد.
 كمظاىر النمو العقلي تًتكز يف اآليت:

 ، كا١تبادئ األخالقية كالقيم.ا١تفاىيم كالعالقات اجملردة وإدراك  -
 على االنتباه كاإلصغاء كاإلدراؾ، بعد أف كانت ٤تدكدة يف مرحلة الطفولة. قدرتوتزداد   -
 على التخيل، كاالنسياؽ كراء أحالـ اليقظة. قدرتوتزداد   -

                                                 

 َد.ط،  منهج المدرسة الثانوية في ظل تحديات القرف الواحد والعشرين ،فرج (ُ)

https://shms.sa/authoring/20254-%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9/view#footnote-5
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 االختالؼ يف درجة القدرة العقلية العامة. كظهورتتضح الفركؽ الفردية يف ىذه ا١ترحلة،   -
 ٪تو ا١تيوؿ كاالىتمامات، كيظهر اىتماـ ا١تراىق ٔتستقبلو الدراسي كا١تهٍت.زيادة   -
 ٯتيل ا١تراىق إُف التفكَت النقدم، فال يتقبل اٟتقائق بدكف أدلة عليها.  -
 النمو االنفعالي: .ٖ

 ىو ما يطرأ من تغيَتات على انفعاالت ا١تراىقُت كاستجاباهتم للمثَتات من حو٢تم.
 مو االنفعاِف تًتكز فيما يلي:ك مظاىر الن

 الفركؽ يف معدالت النمو، قد ٕتعل ا١تراىق شديد اٟتساسية.  -
التقلبات االنفعالية يف تصرفات ا١تراىقُت، كذلك لكوهنم يتصرفوف كالكبار حينا، ككالصغار حينا    -

 آخر.
نو يف غٌت عن ا٠تدمات اليت لتكوين ىوية ذاتية مستقلة، كٖتقيق االستقالؿ االنفعاِف، ظنان منو أ سعيو -

 يقدمها الكبار.
 الغضب عند ا١تراىقُت، كال يسهل يف ىذه ا١ترحلة توقع تصرفاتو. زيادة  -
 كالعناد، كاإلصرار على الرأم من صفات مراىقي ىذه ا١ترحلة. يقل صربه كيزداد  -
 ا٠تياؿ الواسع ا٠تصب، كاالستغراؽ يف أحالـ اليقظة.   -
 النمو االجتماعي: .ٗ
 ."ييقصد بو عالقة الفرد بالبيئة احمليطة بو، كمدل عمقها كاتساعها" ك
 ك من أبرز مظاىر النمو االجتماعي ما يلي: 
 ٨تو االستقاللية، كاالعتماد على النفس، كاالستقالؿ االجتماعي. ميلو  -
 حب القيادة كالسيطرة كالتمرد على مصادر السلطة، كرفض توجيهات الكبار. -
 ل ا١تراىق إُف االنتماء ٨تو ٚتاعة األصدقاء.يزداد مي  -
 ا١تراىق ٔتا يكنو لو اآلخركف من مشاعر اٟتب كاالحًتاـ. اىتماـ -
 

 التطبيقات التربوية لخصائص النمو
 : التطبيقات التربوية لخصائص النمو الجسمي أوالً 

 زيادة االىتماـ بالًتبية الصحية كالعادات الصحية :
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 كالتغذية .   -ُ
 ات النـو .أكق  -ِ
 ا٠تاصة با١تهارات اٟتركية : ميولوتنمية   -ّ

 ألعاب، نشاط توجيو النمو اٞتنسي .
 ثانيا : التطبيقات التربوية لخصائص النمو العقلي

 مراعاة الفركؽ الفردية . -ُ
 اختيار طريقة التدريس ا١تناسبة لكل صف دراسي ، كلكل مادة دراسية . -ِ
 لة على التفكَت كاالستنباط كالتحليل .الطالب يف ىذه ا١ترح تدريب -ّ
 عالج بثور الشباب . -ْ
 تشجيع ا٢توايات االبتكارية ، كتوجيهها كفق الشرع . -ٓ
 التطوير يف أساليب التعليم : -ٔ
 ْتيث يشجع الطالب على التعلم الذايت .  -أ 
  استخداـ األسلوب العلمي يف التفكَت .  -ب 

 اٟتوار كا١تشاركة ، كالبعد عن الطريقة االلقائية ا١تملة .طريقة التدريس ا١تبنية على   -ج
 ثالثا : التطبيقات التربوية لخصائص النمو االنفعالي

 توجيو الطالب إُف ضبط النفس كحثهم على تقول اهلل . -ُ
 مساعدة الطالب على التخلص من اٟتساسية االنفعالية . -ِ
 حل ا١تشكالت االنفعالية قبل أف تستفحل . -ّ
 مساعدة ا١تراىقُت على ٖتقيق االستقالؿ . -ْ

 التطبيقات التربوية لخصائص النمو االجتماعي -رابعا :
 توجيو الطالب إُف أ٫تية اختيار الرفاؽ الصاٟتُت . -ُ
 يوضح ٢تم ا٢تفوات كا١تزالق ا٠تلقية اليت ينبغي ٕتنبها كالتحذير ٦تن يقًتفها . -ِ
 هبم . اءلالقتدإبراز سَت الصحابة كالصاٟتُت  -ّ
 يوضح لو يف ىذه ا١ترحلة أنو أصبح مكلفان شرعان إذا مت بلوغو . -ْ
 توجيههم إُف االلتحاؽ ٔتراكز النشاط . -ٓ
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 احًتاـ رأيهم كعدـ ٖتقَته . -ٔ
 احًتاـ ميو٢تم كرغباهتم كتوجيهها . -ٕ
 إشعارىم بأ٫تية التعاكف اٞتماعي . -ٖ
 ة ، ٨تو االعتداؿ دكف إفراط أك تفريط .تزكيدىم بالقيم ا٠تلقية كالضوابط الشرعي -ٗ

 التعاكف بُت ا١تربُت كا١ترشدين يف ا١تدرسة . -َُ
 بناء العالقة القوية بُت ا١تريب كتالميذه من خالؿ : -ُُ

 .همسيئمالتجاكز عن  -ج         الثناء عليهم . -ب       تشجيعهم  –أ              
لػػػي مػػػدخل ا١تشػػركعات ٢تػػػا عالقػػػة كبػػػَتة مػػػع خصػػػائص ا١ترحلػػػة كيػػرم الباحػػػث أف االسػػػًتاتيجية القائمػػػة ع

 ا١تتوسطة كتنميو الفهم التطبيقي كاالٕتاه ٨تو الرياضيات حيث أهنا تسهم يف :
 ٦تػا يسػاىم يف نقػل  ٦تارسة ا١تتعلم لعملياتو عقليةو متنوعةو كا١تالحظة كا١تقارنة كالتحليل كاالسػػتنتاج

 .تعلمها كاستيعاب ا١تعرفة الرياضية كبقاء أثر
  متعلمػػي  الفكريػػة كاإلجرائيػػة كالتنظيميػػة ا٠تالَّقػػة ، كالقػػدرات اللفظيػػة لػػدلالعقليػػة ك تنميػػة القػػدرات

 .الرياضيات 
 كفاعليتػػو يف بنػػػاء  اسػػتثارة دكافػػع كميػػوؿ ا١تػػػتعلم اإل٬تابيػػة ٨تػػو تعلػػم الرياضػػػيات كاالرتقػػاء ٔتػػػشاركتو

 .ية الرياض للمهارة٪تاذج حسيةو أك تصويريةو أك ٣تردةو 
  معاٞتتػو لنمػاذج  زيادة استعداد ا١تتعلم لتعلم الرياضيات كنتيجةو إلعادة تشكيل خربتػو مػن خػالؿ

 .رياضيةو متنوعةو 
 الرياضي  معاٞتة ظاىرة الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت من خالؿ تنوع أساليب تقدٔف احملتول.  
  تقليل أثر الرياضيات كمعرفةو ٣تردةو على قابلية تعلمها. 
  عادة تنظيم مادة الرياضيات كتطوير عناصرىا لتسهيل تعلمهاإ 
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 ثانيا: الدراسات السابقة 

 : دراسات حوؿ التعلم القائم المشروعات  : المحور األوؿ
 اوالً : الدراسات العربية

 (ٔ) ( ٜٕٓٓدراسة ) الشين  (ٔ
داء األكػػػادٯتي يف كاأل التنظػػػيم الػػػذايت فاعليػػػة ٪تػػػوذج قػػػائم علػػػى ا١تشػػػركعات يف تنميػػػة مهػػػارات") بعنػػػواف

 ("الرياضيات
ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إُف الكشػػػف عػػػن فاعليػػػة ٪تػػػوذج الػػػتعلم القػػػائم علػػػى ا١تشػػػركعات يف تنميػػػة مهػػػارات 

استخدمت الباحثة ا١تنهج الوصفي يف مرحلة التحليل، "التنظيم الذايت كاألداء األكادٯتي يف الرياضيات، ك
٪تػوذج الػتعلم القػائم  ِٖيبية ، كالضابطة ( عند قيػاس مػدل فاعليػة كا١تنهج التجرييب ذا اجملموعتُت ) التجر 

علػػػى ا١تشػػػركعات، كقامػػػػت بإعػػػداد اختبػػػار مهػػػػارات التنظػػػيم الػػػذايت كبطاقػػػػة مالحظػػػة ١تهػػػارات التنظػػػػيم، 
كاختبار األداء األكادٯتي، كطبقتها على عينة الدراسػة كا١تكونػة مػن سػتُت طالبػان مػن طػالب الصػف األكؿ 

درسة ٤تمود تيمور ٔتدينة نصػر، كبينػت نتػائج الدراسػة كجػود فاعليػة كبػَتة لنمػوذج الػتعلم اإلعدادم من م
القائم على ا١تشركعات يف تنمية مهػارات التنظػيم الػذايت كاألداء األكػادٯتي يف الرياضػيات لصػاٌف اجملموعػة 

 "التجريبية
 (ٕ) (ٕٓٔٓدراسة ) ىيفاء الصيعري : (ٕ

علػػى  تنميػػة مهػػارة حػػل ا١تشػػكالت كالتحصػػيل يف  اثػػره لػػى الويػػب كالػػتعلم با١تشػػاريع القػػائم ع")بعنػػواف
 ("مادة اٟتاسوب

 مهارةحػل تنميػة علػى الويػب علػى القػائم با١تشػاريع الػتعلم أثػر عػن الكشػف إُف الدراسػة ىػذه ىػدفت
مرحلػة  يف الوصػفي لتحقيػق ا٢تػدؼ اتبػع الباحػث ا١تػنهج"اٟتاسػوب ك مػادة يف كالتحصػيل ا١تشػكالت

                                                 

 ، د.ط ،داء األكاديمي في الرياضياتفاعلية نموذج قائم على المشروعات في تنمية مهارات التنظيم الذاتي واأل  ،الشُت (ُ)
 .(ُٕٔ-ُّٓص)

 ، التعلم بالمشاريع القائم على الويب وأثره على تنمية مهارة حل المشكالت والتحصيل في مادة الحاسب اآلليالصيعرم (ِ)
 ، د.ط.
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 علػى الويػب القائم با١تشاريع التعلم فاعلية معرفة يف اجملموعة الواحدة ذم التجرييب شبو هجكا١تن التحليل،
 مهػارة حػل اٟتاسػوب كاسػتخدـ أدكات اختبػار مػادة يف كالتحصػيل ا١تشػكالت حػل مهػارة تنميػة علػى

صػل ٢تػا الدراسػة كمػن أىػم النتػائج الػيت تو  عينػة علػى كطبقتهػا كبعػديان  قبليػان  ٖتصػيلي كاختبػار ا١تشػكالت
 زيادة ككذلك حل ا١تشكالت، مهارة ٪تت حيث البعدم التطبيق لصاٌف إحصائية داللة ذات فركؽ كجود

 ."البعدم التطبيق يف الطالبات لدل اٟتاسوب مادة يف التحصيل
 (ٔ)(ٖٕٔٓ عمر سليماف الدين نصر دراسة )أمل (ٖ

 زيػادة يف كأثػره علػى ا١تشػركعات القائم يف التعلم االجتماعي التواصل شبكات لتوظيف مقًتح")  بعنواف
   ( "الويب عرب التعلم ٨تو كاالٕتاه دافعية اإل٧تاز

ٯتكن  كاليت االجتماعي التواصل شبكات كأدكات إمكانات لتوظيف مقًتح تصور ىدفت  الدراسة لتقدٔف
دـ لتحقيػق ا٢تػدؼ اتبػع الباحػث ا١تػنهج التجػرييب كاسػتخ"ا١تشػركعات ك علػى القػائم الػتعلم يف توظيفهػا
 إتاىػات يف أثػره قيػاس ل ،)موسػى فػاركؽ :إعػداد( « لألطفاؿ كالراشدين لإل٧تاز الدافع اختبار  أدكات

الباحػث كمػن  إعػداد مػن الويػب عػرب الػتعلم مقيػاس إتاىػات باسػتخداـ الويػب عػرب الػتعلم ٨تػو الطالبػات
 االٕتػاه كزيػادة لإل٧تػاز الدافعيػة ةزيػاد يف الواضػح كأثػره ا١تقػًتح، التصػور اىم النتائج اليت توصػل ٢تػا فاعليػة

 إُف الباحثة كتوصلت ا١تقًتح، التصور تطبيق بعد كذلك البحث عينة الويب لدل عرب التعلم ٨تو اإل٬تايب
 كبػُت ا١تشػركعات علػى القػائم الػتعلم يف االجتمػاعي شػبكات التواصػل توظيػف بػُت طرديػة عالقػة كجػود
 كتطبيػق اسػتخداـ ضػركرة علػى الضػوء يلقػي ٦تػا ،  الويػب عػرب الػتعلم ٨تػو كاالٕتػاه اإل٧تػاز دافعيػة زيػادة

 علػى كٖتػثهم الػذايت الػتعلم يف الطػالب قػدرات تعػزز ا١تشػركعات كالػيت علػى القػائم الػتعلم اسػًتاتيجيات
 الويػب مشػركعات علػى كبػَت تعتمػد بشػكل تعلػم بيئػات تصػميم خػالؿ مػن كذلػك التعػاكٓف، الػتعلم

 ٨تػو الػتعلم إتاىاتػو كٖتسػُت للػتعلم الطالػب دافعيػة زيػادة يف بػالغ تػأثَت مػن ٢تػا ١تػا االجتماعية، كتطبيقاتو
 ."الويب عرب

                                                 

 دافعية اإلنجاز دةزيا في وأثره على المشروعات القائم في التعلم االجتماعي التواصل شبكات لتوظيف )مقترح ، مرع (ُ)
 ( ،د.ط. الويب عبر التعلم نحو واالتجاه
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 ثانياً  : الدراسات االجنبية 

 ( ٔ) .  :KIBETT 2002 ٕٕٓٓ دراسة كيبت   (ُ
يف كينيا باإلضافة إُف أثار ردكد  أثر التعلم با١تشركع على أداء طالب ا١تدارس الثانوية الزراعية") بعنواف

 ("الفعل على برامج التعليم جنس الطالب
يف كينيػػا  ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إُف معرفػػة أثػػر الػػتعلم با١تشػػركع علػػى أداء طػػالب ا١تػػدارس الثانويػػة الزراعيػػة

التجػرييب يف  اسػتخدـ الباحػث ا١تػنهج"باإلضافة إُف أثػار ردكد الفعػل علػى بػرامج التعلػيم جػنس الطػالب، 
ميػػوؿ ٤تػػددة،  اسػػتخدمت لتحديػػدLSDبإعػػداد االختبػػارات، كاختبػػارات  ، كقػػاـاالسػػًتاتيجيةقيػػاس فاعليػػة 

ثالث منهن من أربػع  كطبقهما على عينة الدراسة، كا١تكونة من ستة كثالثُت طالبان من اثنيت عشرة مدرسة
معػامالت ٥تتلفػة بينمػا اجملموعػة  مناطق ٥تتارة من ا١تقاطعة شاركت يف الدراسة، ثالثة مناطق كقعػت ٖتػت

ىنػػاؾ نتػػائج مرضػػيةن ك٦تيػػزة للعالقػػات بػػُت  تصػػرفت كمجموعػػة ضػػابطة يف كينيػػا، كبينػػت النتػػائج أف الرابعػػة
عاليػػة، كعمليػػة، كدلػػت النتػػائج أيضػػان أف أداء األكالد  القػػائمُت علػػى ا١تشػػركع، كاجملموعػػة التجريبيػػة ٔتهػػارات

 "من البنات بعد تطبيق ا١تشركع الذكور يف مهارة عالية، كتطبيقية، كانت أعلى

 (ِ)  .:lou & MacGregor 2004 ٕٗٓٓ دراسة " لوي و " مارؾ (ِ
تنمية إتاه الطلبة ٨تو التعلم  التعلم با١تشاريع اإللكًتكنية على باسًتاتيجيةتأثَت التعلم ") بعنواف

 ("التشاركي
تنميػػة  الػػتعلم با١تشػػاريع اإللكًتكنيػػة علػػى باسػػًتاتيجيةكىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إُف الكشػػف عػػن تػػأثَت الػػتعلم 

، االسػػًتاتيجية اسػػتخدـ الباحثػػاف ا١تػػنهج التجػػرييب للكشػػف عػػن أثػػر"إتػػاه الطلبػػة ٨تػػو الػػتعلم التشػػاركي، 
كثالثُت طالبػا كطالبػة،  كقاما بإعداد اختبار كاستبياف، كمت تطبيقهما على عينة الدراسة، كا١تكونة من اثنُت

ربعػػػة طػػػالب كأربػػػع عشػػػرة طالبػػػةن ( درسػػػت أ ) مت تقسػػػيمهم إُف ٣تمػػػوعتُت اجملموعػػػة األكُف كا١تكونػػػة مػػػن
كاألخػػرل كا١تكونػػة مػػن ) طػػالبُت كسػػت عشػػرة طالبػػةن (  الػػتعلم با١تشػػاريع اإللكًتكنيػػة اسػػًتاتيجيةباسػػتخداـ 

                                                 
(1) KIBETT, J., (2002). EFFECT OF PROJECT-BASED LEARNING ON STUDENT PERFORMANCE IN 

SECONDARY SCHOOL AGRICULTURE, Egerton University, Retrieved 2/2/2013, from 

http://www.egerton.ac.ke/theses/EFFECT%20OF%20PROJECTBASED%20LEARNING%20ON%20STUDENT.p

df  

(2) Lou, Y., MacGregor, K., (2004)., Enhancing Project-Based Learning Through Online Between-Group 

Collaboration, PBworks | Online Team  Collaboration, Retrieved 2/2/2013, from  

http://cedu521-kf07.pbworks.com/f/15890039.pdf  

http://www.egerton.ac.ke/theses/EFFECT%20OF%20PROJECTBASED%20LEARNING%20ON%20STUDENT.pdf
http://www.egerton.ac.ke/theses/EFFECT%20OF%20PROJECTBASED%20LEARNING%20ON%20STUDENT.pdf
http://cedu521-kf07.pbworks.com/f/15890039.pdf
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علػػى  االسػػًتاتيجيتُتلكػال  إ٬تػػايبكبينػت النتػػائج كجػػود تػأثَت  Blackboardبػالؾ بػػورد ،  اسػػًتاتيجيةاتبعػت 
 "إتاه الطلب

Asan & Halilogo ,2005   : ٕ٘ٓٓ" و ىاليلوجودراسة " أساف ( ّ
(ٔ) 

 ("الفصل أثر تطبيق التعلم القائم على ا١تشاريع اإللكًتكنية يف") بعنواف
الفصػػػل،  ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إُف الكشػػػف عػػػن أثػػػر تطبيػػػق الػػػتعلم القػػػائم علػػػى ا١تشػػػاريع اإللكًتكنيػػػة يف

أثػػػػػػر  ريبيػػػػػػة كالضػػػػػػابطة ( يف الكشػػػػػػف عػػػػػػناسػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػث ا١تػػػػػػنهج التجػػػػػػرييب ذا اجملمػػػػػػوعتُت ) التج"ك
طالبان  (ٖٗ) ، كقاـ بإعداد اختبار كبطاقة مالحظة، كطبقهما على عينة الدراسة، كا١تكونة منالسًتاتيجية

ك ضػػابطة  (َٓ)٣تمػػوعتُت  كطالبػػة مػػن الصػػف السػػادس يف ا١تػػدارس االبتدائيػػة يف تركيػػا كمت تقسػػيمهم إُف
إحصػائيا بػُت اجملموعػة التجريبيػة، كالضػابطة،  إُف كجػود فػركؽ دالػة ٕتريبية ، كبينت نتػائج الدراسػة ( ْٖ)

 ". التعلم با١تشاريع اإللكًتكنية اسًتاتيجيةلصاٌف الطلبة الذين درسوا من خالؿ 

 (ٕ)  :OZDEMIR 2006  ٕٙٓٓ دراسة أزدمر(  ْ
 ("ة ا٢تندسةكإتاىهم ٨تو ماد التعلم با١تشاريع على إ٧تازات الطالب، اسًتاتيجيةأثر ") بعنواف

كإتاىهم ٨تػو مػادة  التعلم با١تشاريع على إ٧تازات الطالب، اسًتاتيجيةىدفت ىذه الدراسة إُف معرفة أثر 
، االسػػًتاتيجيةعػػن أثػػر  اسػػتخدـ الباحػػث ا١تػػنهج التجػػرييب ذم اجملموعػػة الواحػػدة، يف الكشػػف"ا٢تندسػػة، 

طالبػان  (ِْ)الدراسػة، كا١تكونػة مػن  لى عينةكقاـ بإعداد اختبار كبطاقة مالحظة، كميزاف إتاه كطبقهما ع
الػتعلم ا١تعتمػد علػى ا١تشػركع؛ زاد مػن إ٧تػاز الطػالب  يف الصف السابع يف تركيا، كبينت نتائج الدراسػة أف

لبعػػػدم اتتعامػػػل مػػػع اٟتيػػػاة اليوميػػػة، لصػػػاٌف التطبيػػػق  خاصػػػة كميػػػو٢تم ٨تػػػو ا٢تندسػػػة، نتيجػػػة لصػػػنع ٪تػػػاذج
ذب االنتبػػاه، خصوصػػان ٢تػػؤالء الطػػالب الػػذين لػػديهم سػػعة كبػػَتة جػػ كيضػػاؼ إُف ذلػػك أهنػػا سػػاعدت يف

 "ككاف أدائهم غَت مرض

                                                 
(1) ASAN, A., HALILOGLU, Z., (2005)., IMPLEMENTING PROJECT BASED LEARNING IN  OMPUTER 

CLASSROOM, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Retrieved 2/2/2013, from 

http://www.tojet.net/articles/v4i3/4310.pdf  

(2) ÖZDEMİR, E., (2006). IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE 

OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, 

MiddleEast Technical University, Retrieved 2/2/2013, from http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/3/12607166/index.pdf  

http://www.tojet.net/articles/v4i3/4310.pdf
http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/3/12607166/index.pdf
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  (ٔ)     :Sirotiak 2008 ٕٛٓٓ دراسة ستورياؾ(ٓ
 ("كالتواصل كاإلدارة التعلم با١تشاريع على تنمية مهارات القيادة اسًتاتيجيةأثر ") بعنواف

كالتواصػػػل  با١تشػػػاريع علػػػى تنميػػػة مهػػػارات القيػػػادة الػػػتعلم اسػػػًتاتيجيةىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إُف معرفػػػة أثػػػر 
االختبػػار،  ، كقػػاـ بإعػػداداالسػػًتاتيجيةاسػػتخدـ الباحػػث ا١تػػنهج التجػػرييب يف الكشػػف عػػن أثػػر "كاإلدارة، 

 كمن أىم النتائج اليت توصل ٢تا كجودطالبان، ستوف  كاالستبياف كطبقهما على عينة الدراسة، كا١تكونة من
التواصػل  زيػادة ككػذلك ،القيػادة مهػارة ٪تػت حيػث البعػدم التطبيػق لصػاٌف ةإحصػائي داللػة ذات فػركؽ

 ."البعدم التطبيق يف لدم الطالب كاإلدارة
 ."العمليةالتعلم با١تشاريع على تنمية مهارة الطالب يف اٟتياة  اسًتاتيجيةفاعلية  كبينت نتائج الدراسة

( (BAS & BEYHAN :2010   ٕٓٔٓ دراسة باس و بيهاف (ٔ
 (ٕ) 

على مستول الطالب كإتاىهم  أثر الذكاءات ا١تتعددة، ا١تدعومة من التعلم القائم على ا١تشركع") بعنواف
 ("اإل٧تليزية٨تو اللغة 

علػػى  ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إُف معرفػػة أثػػر الػػذكاءات ا١تتعػػددة، ا١تدعومػػة مػػن الػػتعلم القػػائم علػػى ا١تشػػركع
اجملمػػػػوعتُت )  اسػػػػتخدـ الباحػػػػث ا١تػػػػنهج التجػػػػرييب ذا" ،اإل٧تليزيػػػػةمسػػػػتول الطػػػػالب كإتػػػػاىهم ٨تػػػػو اللغػػػػة 
علػػػى عينػػػة الدراسػػػة  ، كقػػػاـ بإعػػػداد اختبػػػار، كطبقػػػواالسػػػًتاتيجيةالتجريبيػػػة كالضػػػابطة ( يف معرفػػػة فاعليػػػة 

الدراسة من مدرسة كراتلػي  كا١تكونة من ٜتسُت طالب من فصوؿ ٥تتلفة للصف ا٠تامس، سا٫توا يف ىذه
اختالفػػات ٦تيػػزة بػػُت مواقػػف  يف ٧تػػد يف تركيػػا، كبينػػت نتػػائج الدراسػػة كجػػودشػػت سػػاىن يلمػػاز االبتدائيػػة 

أف مػػػػدخل أنشػػػػطة الػػػػذكاءات  اجملموعػػػػة التجريبيػػػػة كأىػػػػدافها، كبػػػػُت اجملموعػػػػة الضػػػػابطة كاكتشػػػػفت أيضػػػػان 
التطػػور اإل٬تػػايب للطػػالب، كميػػو٢تم  مػػن الػػتعلم القػػائم علػػى ا١تشػػاريع كػػاف أكثػػر فعاليػػة يف ا١تدعومػػةا١تتعػػددة 

 "تعلموا بطرؽ تقليدية هنم أكثر ٧تاحان، كلديهم مستويات أعلى من الطالب الذينكأ

                                                 
(1) Sirotiak, T., (2008)., The effect of problem project-based learning on a desired skill set, Iowa State 

University Research, Retrieved 2/2/2013, from 

http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2145&context=etd  

(2) .BAŞ, G., BEYHAN, O., (2010). Effects of multiple intelligences supported project-based learning on 

students’ achievement levels and attitudes towards English lesson, INTERNATIONAL ELECTRONIC 

JOURNAL OF ELEMENTARY EDUCATION, from http://www.iejee.com/2_3_2010/365-385.pdf  

http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2145&context=etd
http://www.iejee.com/2_3_2010/365-385.pdf
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 (ٔ) :Erdem 2010  ٕٓٔٓ دراسة اردـ( ٚ
االختبارم، استخدـ الباحث  أثر التعلم با١تشركع على إتاه الطالب ٨تو الكيمياء، كالقلق") بعنواف

 ("م با١تشركعا١تنهج التجرييب ذم اجملموعة الواحدة عند قياس أثر التعل
 ىػػػػدفت ىػػػػذه الدراسػػػػة إُف معرفػػػػة أثػػػػر الػػػػتعلم با١تشػػػػركع علػػػػى إتػػػػاه الطػػػػالب ٨تػػػػو الكيميػػػػاء، كالقلػػػػق

 ,استخدـ الباحث ا١تنهج التجرييب ذم اجملموعػة الواحػدة عنػد قيػاس أثػر الػتعلم با١تشػركع"االختبارم، 
 مػن تسػعة كعشػرين طالبػان مػنكقاـ بإعداد اختبار كمقيػاس إتػاه كطبقهػا علػى عينػة الدراسػة، كا١تكونػة 

 إحصػائية داللػة ذات فػركؽ كمن أىم النتػائج الػيت توصػل ٢تػا كجػودٗتصص الكيمياء،  ا١تستول الرابع
 نقصػاف القلػق االختبػارم ككذلك ،٪تا إتاه الطالب ٨تو مادة الكيمياء حيث البعدم التطبيق لصاٌف

التطػور اإل٬تػايب  كػاف أكثػر فعاليػة يف   أف الػتعلم با١تشػركع كاكتشػفالبعػدم  التطبيػق يف لدم الطالب
 " االختبارم للطالب ٨تو الكيمياء، كالقلق

    (ٕ) :Eskrootchi & Oskrochi 2010   ٕٓٔٓ دراسة اسكروتشي واوسكرشي ( ٖ
 ("احملاكاة باٟتاسوب فاعلية دمج التعلم القائم على ا١تشاريع اإللكًتكنية مع") بعنواف

احملاكػػاة  عػػن فاعليػػة دمػػج الػػتعلم القػػائم علػػى ا١تشػػاريع اإللكًتكنيػػة مػػعىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إُف الكشػػف 
معػػػػريف  اسػػػػتخدـ الباحثػػػػاف ا١تػػػػنهج التجػػػػرييب يف معرفػػػػة أثػػػػر الفعاليػػػػة، كقامػػػػا بإعػػػػداد اختبػػػػار"باٟتاسػػػػوب، 

الصػف السػادس إُف  كاستبياف، كطبقا٫تا على عينة الدراسػة، كا١تكونػة مػن اثنػُت كسػبعُت طالبػان كطالبػة مػن
أمريكيػػػا، كتوصػػػلت نتػػػائج  لثػػػامن )اثنػػػُت كثالثػػػُت طالبػػػان كأربعػػػُت طالبػػػة ( مػػػن مدينػػػة كػػػاف زاس يفا الصػػػف

 اإللكًتكنيػة علػى التعلػيم با١تشػاريع الدراسة إُف كجود فركؽ دالة إحصائية بُت الطلبػة الػذين ٘تػت دراسػتهم
 "كًتكنيةاإلل التعلم با١تشاريع اسًتاتيجيةكالذين درسوا بالطريقة التقليدية لصاٌف 

 

 

                                                 
(1) Erdem, E., (2012)., Examination of the Effects of Project Based Learning Approach on Students’ Attitudes 

Towards Chemistry and Test Anxiety, INTERNATIONAL DIGITAL ORGANIZATION FOR 

SCIENTIFICINFORMATION, Retrieved 2/2/2013, from http://idosi.org/wasj/wasj17(6)12/15.pdf  

(2) Eskrootchi, R., Oskrochi, G., (2010)., A Study of the Efficacy of Projectbased Learning Integrated with 

Computerbased, Journal of Educational Technology & Society, Retrieved 2/2/2013, from 

http://www.ifets.info/journals/13_1/22.pdf  

http://idosi.org/wasj/wasj17(6)12/15.pdf
http://www.ifets.info/journals/13_1/22.pdf
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   )  (1)  Beres2011: ٜ )  دراسة  ) بيرس ٕٓٔٔ  
التعلم القائم على ا١تشركع، كأثره على التحفيز للرياضيات داخل الفصل الدراسي ") بعنواف    

 ("للمراىقُت
الدراسػي  داخػل الفصػل للرياضػيات التحفيػز على كأثره ا١تشركع، على القائم ىدفت الدراسة  ١تعرفة التعلم

 كبطاقػة الكتػايب، االختبػار  أدكاتكاسػتخدـ  الباحػث  ا١تػنهج التجػرييب"ىقُت كلتحقيق ا٢تػدؼ اتبػع للمرا
 التطبيػق لصػاٌف إحصػائية داللػة ذات فػركؽ كمن أىػم النتػائج الػيت توصػل ٢تػا كجػود كاالستبياف ا١تالحظة،

 أف الدراسػة تػائجن بينػت كالبعػدم  التطبيػق يف لػدم الطػالب التفكَت الرياضػي مهارة ٪تت حيث البعدم
 "الطالب معظم لتحفيز كإ٬تابية طريقة فاعلة ىو با١تشركع التعلم

 

 (ٕ) : Simpson2011 )ٕٔٔٓ سمبسوف دراسة ) دراسة(ٓٔ
داخػػل الفصػػوؿ الدراسػػية  يف جامعػػة  اإل٧تليزيػػةاسػػًتاتيجية الػػتعلم با١تشػػركع معتمػػدان علػػى اللغػػة ") بعنػػواف
 ("تايالند

 الفصػوؿ داخػل اإل٧تليزيػة اللغػة علػى معتمػدان  با١تشػركع الػتعلم اسػًتاتيجيةىػدفت الدراسػة ١تعرفػة أثػر  
 االختبػار  أدكاتاسػتخدـ "تايالنػد كلتحقيػق ا٢تػدؼ اتبػع الباحػث ا١تػنهج التجػرييب ك جامعػة يف الدراسية
 لػمتع أف إُف الدراسػة نتػائج كاالستبياف كمن اىم النتائج اليت توصػل ٢تػا بينػت ا١تالحظة، كبطاقة الكتايب،

 كمتػدٓف متوسػطي الطػالب تطػور علػى أثػر مرضػية إحصػائية نتػائج علػى للطػالب حصػل اإل٧تليزيػة اللغػة
التحصػيل  متػدٓف للطػالب الكتابيػة كالتعبػَتات اٞتمػل، تركيػب باسػتثناء اإل٧تليزيػة مهػارات اللغػة يف الػتعلم

 القػراءة مهػارة لكػن ابػةكالكت التحػدث، مهػارة يف كبػَت تطػور عػرض العليػا اجملموعػة بالنسػبة لطػالب أمػا
 . "مرضي تطور تعرض كاالستماع َف

                                                 
(1)

 
 Beres, P., (2011)., Project- Based Learning and its Effect on Motivation In the Adolescent Mathematics 

Classroom, The College at Brockport: State University of New York, Retrieved 2/2/2013, from 

http://digitalcommons.brockport.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1040&context=ehd_theses  

(2) Simpson, J., (2011)., integrating project-based learning in an English language tourism classroom in thai 

university, Australian Catholic University, Retrieved 2/2/2013, from 

http://dlibrary.acu.edu.au/digitaltheses/public/adtacuvp309.29062011/02whole.pdf  

http://digitalcommons.brockport.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1040&context=ehd_theses
http://dlibrary.acu.edu.au/digitaltheses/public/adtacuvp309.29062011/02whole.pdf
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 : التعليق على دراسات المحور األوؿ

 من حيث أىداؼ الدراسة -ٔ
فاعلية اسػًتاتيجية مقًتحػة قائمػة علػى مػدخل ا١تشػركعات يف تنميػة دفت ىذه الدراسة إُف الكشف عن ى

، لػػذلك فقػػد اتفقػػت الدراسػػات  ا١تتوسػػطة  الفهػػم التطبيقػػي كاالٕتػػاه ٨تػػو مػػادة الرياضػػيات لطػػالب ا١ترحلػػة
لتنميػػػػة ا١تهػػػػارات ا١تختلفػػػػة مػػػػع  اتالػػػػتعلم با١تشػػػػركع اسػػػػًتاتيجيةيف توظيػػػػف  السػػػػابقة مػػػػع الدراسػػػػة اٟتاليػػػػة

 الػػدين نصػػر )أمػػل، (ََُِ) ىيفػػاء الصػػيعرم :مػػن الدراسػػات العربيػػة دراسػػة اخػػتالؼ التخصػػص، 
 )ٝتبسػػوف ) دراسػػةاالجنبيػػة دراسػػة  (  كمػػن الدراسػػات ََِٗ،) الشػػُت  (َُِّ عمػػر سػػليماف

Simpson :2011   ،بَتس (  Beres: 2011    )( ،باس ك بيهاف   BAS & BEYHAN :2010 ( ، )اردـ 
 Erdem : 2010( ، )اسكركتشػي كاكسكرشػي   Eskrootchi & Oskrochi : 2010( ،  )سػتورياؾ   ( 

Sirotiak : 2008  ( ،أسػاف " ك ىػاليلوجو "    Asan & Halilogo ,2005( ، )أزدمػر  OZDEMIR :2006 
كَف ٗتتلػف  ( .  KIBETT :2002 دراسػة كيبػت( ، )lou & MacGregor : 2004 " لػوم ك " مػارؾ( ، )

 عن الدراسات السابقة يف ا٢تدؼ .

 : من حيث منهج الدراسة المستخدـ -ٕ

التجػرييب   ا١تػنهج الوصػفي كا١تػنهجفقد اتفقت الدراسة اٟتالية مع غالبية الدراسات السػابقة يف اسػتخدامها 
) ىيفػػاء الصػػيعرم مػػن الدراسػػات العربيػػة دراسػػة  كمنهجػػُت مناسػػبُت ١تثػػل ىػػذا النػػوع مػػن الدراسػػات مثػػل 

( كمن الدراسات االجنبيػة دراسػة  ََِٗ،) الشُت  (َُِّ عمر سليماف الدين نصر )أمل، (ََُِ:
 BAS & BEYHAN   باس ك بيهاف، )(   Beres: 2011  ) بَتس،  Simpson :2011 )ٝتبسوف ) دراسة

(   Eskrootchi & Oskrochi : 2010   اسكركتشػي كاكسكرشػي( ، )Erdem : 2010  اردـ( ، )2010:
  أزدمػر( ، )Asan & Halilogo ,2005    " أسػاف " ك ىػاليلوجو، )  Sirotiak : 2008 )   سػتورياؾ، )

OZDEMIR :2006( ، )لػوم ك " مػارؾ " lou & MacGregor : 2004 ( ، )   كيبػت KIBETT :2002  .)

كَف ٗتتلف عن الدراسات السابقة يف ا١تنهج .
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 : من حيث أدوات الدراسة -ٖ

) الشػُت   اتفقت ىذه الدراسة يف أدايت الدراسة ٫تا : )االختبار التحصيلي ، بطاقة مالحظة( مػع دراسػة
أدكات أخػػرل دراسػػة)  ة اٟتاليػػة السػػتخدامهاكاختلفػػت مػػع الدراسػػ( كىػػي مػػن الدراسػػات العربيػػة   ََِٗ

 سليماف الدين نصر أمل كدراسة )  الستخدامها اختبار مهارة حل ا١تشكالت (ََُِىيفاء الصيعرم :
 مػن الدراسػات العربيػة )موسى فاركؽ :إعداد( « لألطفاؿ كالراشدين لإل٧تاز الدافع ( اختبارَُِّ عمر

 يف أدايت الدراسػة  ( Asan & Halilogo ,2005    ك ىػاليلوجو" أسػاف " )الدراسػة مػع دراسػة كاتفقت ىذه
(   BAS & BEYHAN :2010   بػػػاس ك بيهػػػاف)االختبػػػار التحصػػػيلي ، بطاقػػػة مالحظػػػة(، كدراسػػػة) 

اسكركتشػي ) ،(   Beres: 2011  ) بػَتس،  Simpson :2011 )ٝتبسػوف ) دراسػة كالستخدامو االختبػار 
" لوم )  ،   Sirotiak : 2008 )   ستورياؾ(  ، ) Eskrootchi & Oskrochi : 2010   كاكسكرشي
  أزدمػػػر)دراسػػػة كاختلفػػػت مػػػع السػػػتخدامها االسػػػتبياف، (   lou & MacGregor : 2004 ك " مػػػارؾ

OZDEMIR :2006 ( )اردـ  Erdem : 2010( ك )   كيبػت KIBETT :2002  .  ) السػتخدامهما مقيػاس
  االٕتاه

 : راسةمن حيث مجتمع وعينة الد -ٗ 

ا١تػػدارس ،  اتفقػػت ىػػذه الدراسػػة مػػع بعػػض الدراسػػات العربيػػة يف عينػػة ك٣تتمػػع الدراسػػة، يف اختيػػار طلبػػة
 سليماف الدين نصر أمل ( ، )  ََِٗ، ) الشُت  (ََُِحيث اتفقت مع دراسة ) ىيفاء الصيعرم :

 & BAS   بػػاس ك بيهػػاف، )(    Beres: 2011  ) بػػَتس،   كاتفقػػت ىػػذه الدراسػػة  ( َُِّ عمػػر
BEYHAN :2010 ( ، )اسكركتشػي كاكسكرشػي   Eskrootchi & Oskrochi : 2010 ( ،  )سػتورياؾ   ( 
Sirotiak : 2008  ( ،أسػاف " ك ىػاليلوجو "    Asan & Halilogo ,2005( ، )أزدمػر  OZDEMIR :2006 

 )ٝتبسػػوف كاختلفػػت مػػع ) دراسػػة مػػن الدراسػػات األجنبيػػة،(  .  KIBETT :2002 كيبػػت  ( ،   ) 
Simpson :2011 (  ،(اردـ  Erdem : 2010( ، )لوم ك " مارؾ " lou & MacGregor : 2004    ) فكانت

 كليس طالب ا١تدارس . كا١تعاىد عينة الدراسة طلبة اٞتامعات
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 : من حيث النتائج -٘

الدراسػات  نتشاهبت معظم الدراسات يف ىذا احملور يف الكثَت من النتائج حيث أسػفرت نتػائج العديػد مػج
مػػػن الدراسػػػات للطلبػػػة مثػػػل دراسػػػة ا١تختلفػػػة  عػػػن كجػػػود أثػػػر لتطبيػػػق الػػػربامج التدريبيػػػة يف تنميػػػة ا١تهػػػارات 

(   ََِٗ،) الشُت  (َُِّ عمر سليماف الدين نصر )أمل، (ََُِ) ىيفاء الصيعرم :العربية دراسة 
بػاس ، )(   Beres: 2011  َتس) بػ،  Simpson :2011 )ٝتبسوف ) دراسةكمن الدراسات االجنبية دراسة 

 : Eskrootchi & Oskrochi   اسكركتشػي كاكسكرشػي( ، )BAS & BEYHAN :2010   ك بيهػاف
( ، Asan & Halilogo ,2005    " أسػاف " ك ىػاليلوجو، )  Sirotiak : 2008 )   سػتورياؾ(  ، ) 2010

 دراسػػة كيبػػت( ، ) lou & MacGregor : 2004 " لػػوم ك " مػػارؾ( ، )OZDEMIR :2006  أزدمػػر)
KIBETT :2002  .  ) كاختلفت دراسة ( ،اردـ  Erdem : 2010)  كتوصلت إُف عدـ كجػود فاعليػة لتطبيػق

 . بُت االختبار القبلي كالبعدم االسًتاتيجية

 دراسات حوؿ تنمية االتجاهي و:   دراسات الفهم التطبيقالثانيالمحور 
 اوالً  : الدراسات العربية

 (ُ) ( ـ ٕٙٔٓعبداهلل بن ناصر محمد آؿ مهري دراسة )(ٔ
تقػػػؤف أداء معلمػػػي اللغػػة العربيػػػة التدريسػػي ١تسػػػتويات الفهػػػم القرائػػي ٔتقػػػرر لغػػيت ا٠تالػػػدة للصػػػف ")بعنػػواف

 ( "الثالث ا١تتوسط يف ضوء خطوات تدريس ا١تهارة القرائية
ئي ا١تناسبة لطالب الصف الثالث ىدفت الدراسة إُف ٖتديد ا١تهارات ا٠تاصة بتنمية مستويات الفهم القرا

للصػف ” لغػيت ا٠تالػدة“ا١تتوسط كتقؤف مستول أداء معلمي اللغة العربية التدريسي ٢تذه ا١تستويات ٔتقػرر 
اتبػع الباحػث ا١تػنهج الوصػفي "الثالث ا١تتوسػط يف ضػوء خطػوات تػدريس ا١تهػارة القرائيػة كلتحقيػق ا٢تػدؼ 

مهػػػػارة مػػػػن مهػػػارات الفهػػػػم القرائػػػػي بعػػػد التأكػػػػد مػػػػن ( ّٕبطاقػػػػة مالحظػػػػة تضػػػمنت ) أدكاتكاسػػػتخدـ 
مسػػػػتول أداء معلمػػػػي اللغػػػة العربيػػػػة كػػػػاف الباحػػػث أف كمػػػن اىػػػػم النتػػػػائج الػػػيت توصػػػػل ٢تػػػػا  صػػػدقها كثباهتػػػػا
بتنميػػة  الػػيت هتػػتمبتنميػػة مسػػتول الفهػػم التطبيقػػي، كمتوسػػطان يف ا١تهػػارات  الػػيت هتػػتمهػػارات ا١تمنخفضػػان يف 

                                                 

، تقويم أداء معلمي اللغة العربية التدريسي لمستويات الفهم القرائي بمقرر لغتي الخالدة للصف الثالث المتوسط  ؿ مهرم(آُ)
 ، د.ط.  في ضوء خطوات تدريس المهارة القرائية
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بتنميػػػػػػػة مسػػػػػػػتويي الفهػػػػػػػم اٟتػػػػػػػريف،  الػػػػػػػيت هتػػػػػػػتمطػػػػػػػان، كتقوٯتػػػػػػػان(، مهػػػػػػػارات مسػػػػػػػتويات الفهػػػػػػػم القرائي)ٗتطي
كأكصػػى الباحػػػث يف رسػػالتو إُف تطػػػوير بػػرامج إعػػداد معلمػػػي اللغػػة العربيػػػة يف اٞتامعػػات ٔتػػػا .كاالسػػتنتاجي

يتوافػق مػع التطػػورات الػيت كاكبػت تػػأليف مقػررات اللغػة العربيػػة، مقًتحػان بػإجراء دراسػػة ٦تاثلػة ٢تػذه الدراسػػة 
 اكؿ تقؤف أداء معلمي اللغة العربية يف تدريس مستول الفهم اإلبداعي بالصف الثالث ا١تتوسػط بوصػفوتتن

 ."القرائي مستول متقدمان من مستويات الفهم

 (ٔ)) ٖٜٜٔ :السعيدين) ( ٕ
لعمل يف لًتبية على ااإربد، ٨تو  إتاىات ا١تديرين كا١تعلمُت يف مديرية الًتبية كالتعلػيم حملافظػة")  عنواف ب

 ( "إطار الًتبية اإلسالمية
الًتبيػػػة علػػى العمػػػل يف ضػػوء الًتبيػػػة  ىػػدفت الدراسػػة إُف الكشػػػف عػػن إتاىػػػات ا١تػػػديرين كا١تعلمػػػػُت ٨تػػػو 

العػاملُت يف مديريػة الًتبيػة  مػن(  معلمػان ِٓٗك  مػديرا  ّٔ ) كانت عينة الدراسة مكونة من ك اإلسالمية
فقػػرة  ِٓاسػػتبانة مكونػػة مػػن الباحػػث اسػػتخداـ " كباحػػث ا١تػػنهج الوصػفي اتبػػع ال .كالتعلػيم ٔتحافظػػة إربػػد

كا١تعلمػُت يف مديريػة الًتبيػة كالتعلػيم ٔتحافظػة إربػد، ٨تػو الًتبيػة علػى العمػل يف  لتحديد: إتاىػػات ا١تػػديرين
أك ا١تػػديرين  توصػػلت الدراسػػة إُف عػػدـ كجػػود فػػركؽ يف االٕتاىػػات تعػػػزل إلػػػىك  .الًتبيػػة اإلسػػالمية إطػػار

 "ا١تؤىل العلمي ا١تعلمُت، إضافة إُف أنو ليس ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية يعػزل إلػى

 (ٕ)  ( ٖٜٜٔ:مصطفى)  ( ٖ
الًتبية يف اٞتامعات  مدل رضا الطالب ا١تلتحقُت يف برنامج التعليم االبتدائي يف كليات")  بعنواف

 ")ا١تصرية عن الدراسة هبا
االبتػػدائي، كأىػػم األسػػباب الػػيت  لطػػالب عػػن ٗتصصػػهم التعلػػيمىػػدفت الدراسػػة إُف تعػػرؼ مػػدل رضػػا ا 

 طالبػا كطالبػة لتحديػػد مػػدل رضػػا ْٖٓكانػت عينػة الدراسػة مكونػة  ك .تػدفعهم إُف الرضػا عػن الدراسػة
اتبػػػع  الدراسػػػة ، الطػػػالب عػػػن ٗتصصػػػهم التعلػػػيم االبتػػػدائي، كأىػػػم األسػػػباب الػػػيت تػػػدفعهم إُف الرضػػػا عػػػػن

 تكونػػت أداة الدراسػػة مػػن اسػػتبانة ذات أسػػئلة مفتوحػػة تتعلػػق ٔتػػدل رضػػػػا" ك الباحػػث ا١تػػنهج الوصػػفي
                                                 

 و التربية على العمل في إطار التربية، اتجاىات المديرين والمعلمين في مديرية التربية والتعليم لمحافظة إربد نح السعيدين( ُ)
 ، د.ط . اإلسالمية

 . ِٕ، د.ط ،ص ، مدى رضا طػالب شػعبة التعلػيم االبتدائي في كليات التربية عن الدراسة بهامصطفى (ِ)
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ا١تصػػػرية عػػػن الدراسػػػة  الطػػػالب ا١تلتحقػػػُت يف برنػػػامج التعلػػػيم االبتػػػدائي يف كليػػػػات الًتبيػػػػة فػػػػي اٞتامعػػػػات
 :ككاف من أبرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة.هبا
االىتمػػاـ هبػػم با١تقارنػػة مػػع  ررات كصػػػعوبتها، كقلػػػةعػػدـ رضػػا الطػػالب عػػن ٗتصصػػهم بسػػبب كثػػػرة ا١تقػػػ -أ

 .زمالئهم طالب الشعب األخرل
 .يف التعامل معهم سوء طرائق التدريس ا١تتبعة، كقلة ا١تعامل كاإلمكانات، كالشعور بغياب العدالة -بج
تلػػػف كمػػػن ٥ت الشػػػعور العػػػاـ بعػػػدـ الرضػػػا عػػػن الدراسػػػة بػػػالتعليم االبتػػػدائي بػػػُت الطػػػالب كالطالبػػػػات -جج

 "التخصصات العلمية كاألدبية

 (ٔ)) ٜٜ٘ٔ :خريسات) (ٗ

 ) "إتاىػػػػػػػات طػػػػػػػالب كليػػػػػػػات اجملتمػػػػػػػع ٨تػػػػػػو اإلرشػػػػػػػاد الًتبػػػػػػػوم ٔتحافظػػػػػػػة إربػػػػػػػد")  بعنػػػػػػػواف
األردف، كإُف بيػػػاف أثػػػر متغػػػَتات  الدراسػػػة إُف الكشػػػف عػػػن إتاىػػات طػػػالب كليػػػات اجملتمػػػػع فػػػي ىػػدفت

تكونػت عينػة الدراسػة "(  الطلبػة ٨تػو اإلرشػاد الًتبػوم اىػاتاٞتنس، كا١تستول األكادٯتي، كالكليػة) يف إت
طالبػا  ٖٗطػالب مػن مسػتول السػنة األكُف، ك  َُٖك  من الػذكور ُٕٗطالبان كطالبة، منهم  َٕٕمن 

طالبػة مػن مسػتول  ِٕٔطالبػة مػن مسػتول السػنة األكُف ك  ٕٗاإلناث  مػن ّٕٓمن مستول الػسنة، ك 
 ، كقػػػد مت اختيػػػار عينػػػػةسػػػنة  َِ -ُٖالعمريػػػة ألفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة بػػػُت  كتراكحػػػت الفئػػػة الػػػػسنة الثانيػػػػة

لإلجابػة عػن أسػئلة  .الدراسة بالطريقػة العشػوائية الطبقيػة العنقوديػة مػن ٚتيػع كليػات اجملتمػع ٔتحافظػة إربػد
ب  معرفة إتاىات طال بتطوير اسػتبانة خاصػة هبػدؼ قاـ الباحث ك اتبع الباحث ا١تنهج الوصفيالدراسة 

اعتمػػػد الباحػػػث يف تطػػػوير ىػػػذه األداة علػػػى   كليػػػات اجملتمػػػع ٨تػػػو اإلرشػػػاد الًتبػػػوم ٔتحافظػػػة إربػػػػد، كقػػػػد
أكافػػق )،كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس ليكػػرت ا٠تماسػػي "كتابػػات البػػاحثُت كاالسػػتعانة بػػآراء ا١تختصػػُت

أف ىنػاؾ إتاىػان  ككػاف مػن نتػائج الدراسػة ( . أعػارض، أعػارض بشػدة بشدة، أكافق، ال أستطيع أف أقرر،
كقػد تػأثر االٕتػاه ٔتتغػَت اٞتػنس لصػاٌف الػذكور، كتػأثر االٕتػػاه ٔتتغيػػر الكليػػة إذ  إ٬تابيان ٨تو اإلرشاد الًتبػوم،

 "األكادٯتي الكليات ا٠تاصة تفوقت على الكليات اٟتكومية كَف تتغَت االٕتاىات طبقػا للمػستول إف

 

                                                 

 ، د.ط.، اتجاىات طالب كلية المجتمع نحػو اإلرشػاد التربويخريسات( ُ)
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 (ٔ)( ٜٜ٘ٔسالم )(  ٓ
ـ ٪توذج التمثيل ا١تتعدد يف تدريس الرياضيات على ٖتصيل كإتاىات طلبة الصف أثر استخدا") بعنواف

 (  "التاسع األساسي
دراسػػػػة ىػػػػدفت إُف فحػػػػص أثػػػػر اسػػػػتخداـ ٪تػػػػوذج التمثيػػػػل ا١تتعػػػػدد يف تػػػػدريس الرياضػػػػيات علػػػػى ٖتصػػػػيل 

كقػػد  كالتجػػرييباتبػػع الباحػػث ا١تػػنهج الوصػػفي كإتاىػػات طلبػػة الصػػف التاسػػع األساسػػي يف منطقػػة نػػابلس 
جاءت الدراسة ١تقارنة نتائج ٣تموعات الدراسة حيث تكونت ٣تموعيت الدراسة من طلبة الصف التاسع "

(، ل اختػَتت عشػوائيان ُّٓاألساسي، من مدارس منطقة نابلس حيث بلغ ٣تمػوع الطػالب كالطالبػات )
تعػػػددة ك الشػػػعبتاف شػػػعبتُت لتطبيػػػق تػػػدريس كحػػػدة التحليػػػل إُف العوامػػػل باسػػػتخداـ طريقػػػة التمثػػػيالت ا١ت

ا١تتبقيتػػػاف مت تدريسػػػهما ا١تػػػادة التعليميػػػة كفػػػق طريقػػػة الكتػػػاب ا١تقػػػرر كقػػػد اسػػػتخدـ الباحػػػث ٖتليػػػل التبػػػاين 
الثنػػائي لفحػػص فرضػػيات الدراسػػة ا١تتعلقػػة بالتحصػػيل، حيػػث تبػػُت أف ٖتصػػيل الطلبػػة الػػذين درسػػوا ا١تػػادة 

صيل الطالب الذين درسػوا ا١تػادة التعليميػة كفػق التعليمية كفق طريقة التمثيالت ا١تتعددة كاف أفضل من ٖت
 مػػػادة الرياضػػػاتالدراسػػػة معلمػػػي  كتوصػػػي( َٓ.َ=αأسػػػلوب الكتػػػاب ا١تدرسػػػي كعلػػػى مسػػػتول داللػػػة )

التمثػػػيالت ا١تتعػػػددة بعػػػُت االعتبػػػار يف  ؽا١تدرسػػػية إُف ضػػػركرة أخػػػد طػػػر  هػػػامناىج كا١تسػػػؤكلُت عػػػن تػػػأليف
 ."تدريس كتأليف منهاج الرياضيات ا١تدرسية

 (ٕ)) ٜٜٚٔالعمري، ) ( ٙ

اسػتخداـ اٟتاسػوب يف ضػوء بعػض  إتاىػات طػالب كليػة الًتبيػة كالفنػوف فػػي جامعػػة الَتمػػوؾ ٨تػػو ")بعنػواف
 (  "ا١تتغَتات الدٯتغرافية

عينػػة الدراسػػة  كقػػاـ الباحػػث باختبػػار .الدراسػػة إُف معرفػػة إتاىػػات الطػػالب ٨تػػو اسػػتخداـ اٟتاسػػوبىػػدفت 
%  ِٓ طالبػا كطالبػة بنسػبة ّٕٔتكونت عينػة الدراسػة مػن "ك قي العنقػودم العػشوائي،بطريقة التمثيل الطب

                                                 

  عدد في تدريس الرياضيات على تحصيل واتجاىات طلبة الصف التاسع األساسي، أثر استخداـ نموذج التمثيل المت ساَف (ُ)
 ، د.ط.

، اتجاىات طالب كلية التربية والفنوف في جامعػة اليرموؾ نحو استخداـ الحاسوب في ضوء بعض المتغيرات  العمرم (ِ)
 ، د.ط.الديموغرافية
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ة كمشلػػػت عينػػػة الدراسػػػة ا١تسػػػتويات األكادٯتيػػػة كالتخصصػػػات الدراسػػػية يف كليػػػة الًتبيػػػ مػػػن ٣تتمػػػػع الدراسػػػػة،
كونػػػػة مػػػػن ٘تثلػػػػت أداة الدراسػػػػة يف اسػػػػتبانة مك اتبػػػػع الباحػػػػث ا١تػػػػنهج الوصػػػػفي  .كالفنػػػػوف يف جامعػػػػة الَتمػػػػوؾ

) الطلبػػة ٨تػػو اسػػتخداـ اٟتاسػػوب، كأخػػذت مػػن مقيػػاس االٕتاىػػات إعػػداد كتطػػوير  فقػػػرة لقيػػػاس إتاىػػػاتّٕ
فقػػرة سػػالبة مػػن أصػػل االسػػتبانة الكلػػي الػػذم تكػػوف مػػن  ّّكقػػد اشػػتمل ا١تقيػػاس علػػى "( ُٓٗٗ، لزبتػػػاكما

مػن الطػالب لػديهم إتاىػات  %ٖ,ٗٔ  توصلت الدراسػة إُف ٣تموعػة مػن النتػائج كػاف أبرزىػػا أف .فقره ّٕ
،أمػا ا١تسػتول األكػادٯتي فكػاف لػو فػرؽ يف تكػوين  إ٬تابية ٨تو استخداـ اٟتاسب، كَف يكن ىناؾ أثػر للجػػنس

 "من البكالوريوس كالدبلـو ماجستَت االٕتاىات ألصحاب ا١تؤىالت العالية

 (ٔ) (ـٜٜٛٔ:ألغامدي) (ٚ
 ") العربية السعودية ا١تعلمُت بالريػاض با١تملكػةإتاىات الطالب ٨تو االلتحاؽ بكلية ")  بعنواف 

كعالقة االٕتاىات ٔتتغَتات الدراسية  ىدفت ىذه الدراسة إُف تعرؼ العوامل ا١تؤثرة يف إتاىات الطػالب 
بالرياض با١تملكة  طالب من طالب كلية ا١تعلمُت ََٖ  كانت عينة الدراسة مكونة من"سة . الدرا

تكونت أداة الدراسة من ك اتبع الباحث ا١تنهج الوصفي  .أقساـ الكلية كلهاالعربية السعودية، ٦تثلة 
  أفراد العينة، أما القسم الثآف فكاف مكونان من استبانة من قسمُت: األكؿ يتضمن بيانات عامػة لوصػف

 :توصلت الدراسة إُف نتائج متعددة تلخصت فيما يلي".ا١تؤثرة يف االٕتاىات فقرة ٘تثػل العوامػل َّ
يف الثانوية العامة  عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل إُف حالتهم االجتماعية أك ٗتصصهم

ك الًتاكمي، أ عدـ كجود فرؽ ذم داللة إحصائية يعزل إُف ا١تػستول الدراسػي أك ا١تعػدؿ.)علمي،أديب)
لطالب ٨تو عدـ كجود فرؽ ذم داللة إحصائية بُت إتاىات اص سنة التحاقهم بالكلية أك التخص

 ا١تعلمُت بالرياض كمتغَتات عمر الطالب كتقديره يف الثانوية العامة االلتحػاؽ بكليػة

 (ُ) )ـٜٜٛٔ:منصور (( ٛ
الرياضي كاالٕتاه ٨تو الرياضيات لدل طالب الػصف األكؿ  فعالية برنامج مقًتح لتنميػة التفكيػر") بعنواف
 ( "األزىرم الثػانوم

                                                 

-ُٓٔ ، صٕٔ ط، ين بالرياض بالمملكة العربية السعودية، ) اتجاىػات الطالب نحو االلتحاؽ بكلية المعلملغامدما( ُ)
ِِٓ. 
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٨تو الرياضيات لدل طالب  ر برنامج مقًتح لتنمية التفكَت الرياضػي، كاالٕتػاهىدفت الدراسة إُف معرفة أث
الدراسػػػة مػػػن  تكونػػػػت عينػػػػة"ك كالتجػػػرييب اتبػػػع الباحػػػث ا١تػػػنهج الوصػػػفي الصػػػف األكؿ الثػػػانوم األزىػػػػرم،

تقسػػػػيمهم إُف  ٔتحافظػػػػة اٞتيػػػػزة، مت طالبػػػػان مػػػػن طػػػػالب الصػػػػف األكؿ الثػػػػانوم مػػػػن معاىػػػػػد األزىػػػػػرُُِ
فسػػها بالطريقػػة التقليديػػة، ضػػابطة درسػػت ا١توضػػوعات ن  ُت متسػػاكيتُت إحػػدا٫تا ٕتريبيػػة كاألخػػػرل٣تمػػوعت

اختباران يف التفكَت الرياضي يشمل مظاىر أك مكونات التفكػَت ، كمػا تضػمنت  أدكات الدراسػة كتضمنت
م نتػػائج الدراسػة مػػا قبليػػان كبعػديان ككػػاف مػن أىػ ، طبػػق كػل منهمػػا"األدكات مقياسػان لالٕتػاه ٨تػػو الرياضػيات

طػػػالب اجملمػػػوعتُت  بػػػُت متوسػػػطي درجػػػاتَٓ,َ) (كجػػػود فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتول 
لالختبػػار ككػػل كلكػػل مكػػوف (التفكػػَت الرياضػػي  التجريبيػػة كالضػػابطة يف التطبيػػق البعػػدم لكػػلو مػػن اختبػػػار

 ."ريبيػػػػػػػػػػػػةلتجا ٨تػػػػػػػػػػػػو الرياضػػػػػػػػػػػػيات لصػػػػػػػػػػػػاٌف طػػػػػػػػػػػػالب اجملموعػػػػػػػػػػػػة  كمقيػػػػػػػػػػػػاس االٕتػػػػػػػػػػػػػاه)مػػػػػػػػػػػػن مكوناتػػػػػػػػػػػػو
الػدرجات كانػت يف الربىػاف  أعلى درجات مكونات التفكػَت الرياضػي كانػت يف إدراؾ العالقػات، كأدنػػى"

 "اجملموعتُت التجريبية كالضابطة الرياضي كذلػك بالنػسبة لكػلو مػن طػالب

 (ٕ)(.ٜٜٛٔيوسف ، وصفي، )( ٗ
يف مادة  الصف التاسع األساسي ؼ أثر ٪توذجُت من ٪تاذج التعليم التعاكٓف على ٖتصيل طلبة") بعنواف

 ("كإتاىاهتم ٨توىا الرياضيات
ىدفت إُف فحص أثر طريقة التعليم التعاكٓف كفق ٪توذجُت ٪توذج جيجسو ك٪توذج التعلم اٞتمعي يف "

على  إجابتناٖتصيل طلبة الصف التاسع األساسي يف مادة الرياضيات ك إتاىاهتم ٨توىا من خالؿ 
يف مادة الرياضيات تعزل  الطالبتوجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف ٖتصيل األسئلة التالية: ىل 

لطريقة التعليم )التعلم التعاكٓف، التعلم التقليدم(. ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف ٖتصيل 
ع اتب الذين درسوا كفق ٪توذجي طريقة التعليم التعاكٓف ٪توذج جيجسو ك٪توذج التعلم اٞتمعي الطالب
كتكوف ٣تتمع الدراسة من طالب الصف التاسع األساسي ) الذكور( ا١تلتحقُت  تجرييبا١تنهج الالباحث 

                                                                                                                                                             

فعالية برنامج مقترح لتنميػة التفكيػر الرياضي واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالب الػصف األوؿ الثػانوي "، منصور (ُ)
 ، د.ط ."األزىري

األساسي في مادة الرياضيات في  ، أثر نموذجين من نماذج التعليم التعاوني على تحصيل طلبة الصف التاسع يوسف( ِ)
 ، د.ط .محافظة طولكـر واتجاىاتهم نحوىا
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،  للعاـ الدراسي  "با١تدارس اٟتكومية يف ، كالبالغ عددىم ُٖٗٗمديرية الًتبية كالتعليم حملافظة طولكـر
 َُْ شعب بلغ عدد طالهبا ّشعبة كتكونت عينة الدراسة من  ُّ( طالبان موزعُت على ِٖٗ)

طريقة التعليم كلصاٌف  لصاٌفنتائج أنو توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف التحصيل ال. كأظهرت "طالب
الطريقة التعاكنية. كعدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف ٖتصيل الطلبة الذين درسوا كفق ٪توذج 

ه الدراسة أكصى كعلى ضوء ىذ "ٖتصيل الطالب الذين درسوا كفق ٪توذج التعلم اٞتمعي"جيجسو ك
 ."الباحث بتنويع أساليب التدريس كإتباع طريقة التعلم التعاكٓف لزيادة ٖتصيل الطلبة فيها

 (ٔ)(. ٜٜٜٔإخليل، غانم، )( َُ
مستول التفكَت االبتكارم كعالقتو بالتحصيل كاالٕتاه ٨تو الرياضيات للصف العاشر ") بعنواف

 ("األساسي
ككل مػن التحصيل كاالٕتػاه ٨تػو الرياضػيات، كمػا  االبتكارملتفكَت ىدفت إُف ْتث العالقة بُت مستول ا

أنثػػى( علػػى ٪تػػو قػػدرة طلبػػة الصػػف العاشػػر األساسػػي علػػى التفكػػَت  ، ىػػدفت إُف ْتػػث أثػػر اٞتػػنس )ذكػػر
(  ََُطالبػػػان كطالبػػة مػػن طلبػػة الصػػف العاشػػر األساسػػي)( ُٔٗاالبتكػػارم. تألفػػت عينػػة الدراسػػة مػػػن )

يف منطقػػة بيػػت ٟتػػػم . أعػػػد الباحػػث ألغػػراض البحػػث اختبػػارا ٖتصػػيليان " كمقياسػػا طالبػػة (  ٔٗطالبػػان ك)
اتبػػع الباحػػث ا١تػػنهج  لالٕتػػاه ٨تػػو الرياضػػيات، كمػػا اسػػتخدـ مقيػػاس التفكػػَت االبتكػػارم فػػػي الرياضػػػيات .

كأظهػػػػرت النتػػػػائج كجػػػػود ارتبػػػػاط موجػػػػب ذ م داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػُت التفكػػػػَت االبتكػػػػارم  شػػػػبو التجػػػػرييب
صػػػػيل فػػػػػي الرياضػػػػيات، كأظهػػػػرت عػػػػدـ كجػػػػود فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية يف مقيػػػػاس االٕتػػػػاه ٨تػػػػو كالتح

الرياضػػػيات كالتحصػػػيل يف الرياضػػػيات تعػػػزل إُف اٞتػػػنس. كيف ضػػػوء نتػػػائج الدراسػػػة فقػػػػد أكصػػػػى الباحػػػػث 
التفكػػَت  بإعػػادة النظػػر يف أسػػاليب التػػدريس ا١تتبعػػة يف تػػدريس الرياضػػيات كتعػػديل الػػربامج الدراسػػية لتنميػػة

االبتكارم لديهم، كما أكصى الباحث بضركرة بناء اختبارات لقياس القػدرة االبتكاريػػة باسػتخداـ مسػائل 
 "رياضية، كإجراء دراسات لتحديد أثر ا١تعلم يف تنمية التفكَت االبتكارم للطلبة

 

                                                 

، مستوى التفكير االبتكاري وعالقتو بالتحصيل واالتجاه نحو الرياضيات للصف العاشر األساسي في منطقة بيت إخليل (ُ)
 ، د.ط.لحم
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 (ٔ)(. ٕٗٓٓالحرباوي، خولة مصطفى علي،)( ُُ
ساليب التعلم يف ٖتصيل طالبات ا١ترحلة اإلعدادية كإتاىاهتن ٨تو دراسة اثر التدريس بنماذج أ") بعنواف

 ("الرياضيات
إُف معرفػػػة اثػػػر التػػػدريس بنمػػػاذج أسػػػاليب الػػػتعلم يف ٖتصػػػيل طالبػػػات ا١ترحلػػػة اإلعداديػػػة  ىػػػدفت الدراسػػػة

( طالبػة مػن ُْٕكتكونػت عينػة الدراسػة مػن )" الوصػفياتبػع الباحػث ا١تػنهج كإتاىاهتن ٨تو الرياضيات، 
البػػػػات الصػػػػف الرابػػػػع األساسػػػػي ، موزعػػػػات إُف ثػػػػالث شػػػػعب دراسػػػػية : الشػػػػعبة األكُف ٘تثػػػػل اجملموعػػػػة ط

التجريبيػػػة األكُف ، ك٘تثػػػل الشػػػعبة الثانيػػػة اجملموعػػػة التجريبيػػػة الثانيػػػة ، بينمػػػا مثلػػػت الشػػػعبة الثالثػػػة اجملموعػػػة 
اجملمػػػوعتُت التجػػػريبيتُت عػػػدـ كجػػػود فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػُت  "الضػػػابطة ، كقػػػد أظهػػػرت النتػػػائج :

األكُف كالثانيػػػػة يف التحصػػػػيل كاالٕتػػػػاه ٨تػػػػو الرياضػػػػيات . بينمػػػػا كجػػػػود فػػػػركؽ يف التحصػػػػيل كاالٕتػػػػاه ٨تػػػػو 
الرياضػػيات بػػُت اجملمػػوعتُت التجػػريبيتُت األكؿ كالثانيػػة مػػن جهػػة كاجملموعػػة الثالثػػة لصػػاٌف اجملمػػوعتُت األكُف 

 . " اٞتنسُت يف ٖتصيل الرياضيات لصاٌف الذكوركالثانية من جهة أخرل. ككجود فركؽ دالة بُت

  (ٕ)(.ٕٗٓٓناصر، سناء، )( ُِ
 ("إتاىات طالب ك طالبات جامعة القدس ا١تفتوحة/ مركز قلقيلية الدراسي ٨تو أ٫تية العلم") بعنواف

هتػدؼ إُف التعػػرؼ علػػى إتاىػػات طػػالب ك طالبػػات جامعػة القػػدس ا١تفتوحػػة/ مركػػز قلقيليػػة الدراسػػي ٨تػػو 
ما ىي إتاىات طلبة جامعػة القػدس ا١تفتوحػة ٨تػو أ٫تيػة  " ية العلم كذلك باإلجابة عن األسئلة التالية:أ٫ت

العلػم، كىػل يوجػػد اخػتالؼ بػػُت اسػتجابات الطلبػة يف اٞتامعػػة ٨تػو أ٫تيػػة العلػم تعػزل ١تتغػػَت اٞتػنس، كىػػل 
غػػَت ا١تسػػتول الدراسػػي، كىػػل يوجػػد اخػػتالؼ بػػُت اسػػتجابات الطلبػػة يف اٞتامعػػة ٨تػػو أ٫تيػػة العلػػم تعػػزل ١تت

اتبػػػع  ،"يوجػػػد اخػػػتالؼ بػػػُت اسػػػتجابات الطلبػػػة يف اٞتامعػػػة ٨تػػػو أ٫تيػػػة العلػػػم تعػػػزل ١تتغػػػَت مكػػػاف السػػػكن
صػل طالبػا كطالبػة مػن أ َّة قوامهػا اشػتملت عينػة الدراسػة علػى عينػة عشػوائي"ك تجرييبالباحث ا١تنهج ال
إُف عػػدـ كجػػود فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية يف  طالبػػا كطالبػػة. كقػػد أشػػارت النتػػائج ُْْٔالدراسػػة قوامػػو 

إتاىػػات طػػالب جامعػػة القػػدس ا١تفتوحػػة/ مركػػز قلقيليػػة الدراسػػي ٨تػػو أ٫تيػػة العلػػم تعػػود ١تتغػػَتات اٞتػػنس 

                                                 

،  لمرحلة اإلعدادية واتجاىاتهن نحو الرياضيات، دراسة اثر التدريس بنماذج أساليب التعلم في تحصيل طالبات ااٟترباكم (ُ)
 د.ط .

 ، د.ط .، اتجاىات طالب و طالبات جامعة القدس المفتوحة/ مركز قلقيلية الدراسي نحو أىمية العلمناصر (ِ)
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كمسػػتول الدراسػػي كمكػػاف السػػكن كمػػن أىػػم التوصػػيات عمػػل نػػدكات ك٤تاضػػرات كتوزيػػع كتيبػػات ٖتػػث 
 ."على طلب العلم كتبُت أ٫تيتو

 (ُ) (ٕٙٓٓد خميس )السر ، خال( ُّ
 ("معتقدات الطلبة ا١تعلمُت ٗتصص الرياضيات يف جامعة األقصى حوؿ الرياضيات") بعنواف

استكشاؼ معتقدات طلبة قسم الرياضيات بكلية الًتبية يف جامعة األقصى حوؿ "ِف إىدفت الدراسة 
امعة األقصى حوؿ الرياضيات، كمعرفة داللة العالقة بُت ىذه ا١تعتقدات ك األداء التدريسي، كج

كلتحقيق ىذه األىداؼ طبق الباحث مقياسان حوؿ طبيعة  تجرييباتبع الباحث ا١تنهج الالرياضيات، 
( طالبان كطالبة، كأظهرت نتائج الدراسة أف ٕٖالرياضيات ك تعليمها ك تعلمها على عينة مؤلفة من )

نظرة الطبيعية كالتجريبية %( يعتقدكف بالُ.ِٔ%( لديهم نظرة أدائية حوؿ الرياضيات، ك)ّ.ٔٓ)
ك  الدينامية%( يعتقدكف بالنظرة ِ.ٖٔ%( يعتقدكف بالنظرة ا١تثالية للرياضيات، ك)ْٓللرياضيات، ك)

%( يعتقدكف بالتعلم التشاركي، ُ.ّٗ%( لديهم نظرة ٥تتلطة، ك)ٔ.ٖٗاالجتماعية للرياضيات، ك)
 %( يعتقدكف بكفاءهتم الذاتية يفّ.ٔٓ%( لديهم معتقدات القيم الًتبوية للرياضيات، ك)ٗ.ّٖك)

الرياضيات، كبينت النتائج عدـ كجود  مادة الرياضيات، كٚتيع الطلبة يعتقدكف بالنظرة البنائية لتعليم مادة
  ."عالقة بُت األداء التدريسي كا١تعتقدات حوؿ الرياضيات

 (ٕ)( ٕٚٓٓسليم كامل والرياف عادؿ ) (ُْ
القدس ا١تفتوحة ٨تو اإلحصاء كعالقتها بالتحصيل الدراسي يف  دراسة إتاىات طلبة جامعة") بعنواف

 ("ضوء بعض ا١تتغَتات
إُف معرفة إتاىات طلبة جامعة القدس ا١تفتوحة ٨تو اإلحصاء كعالقتها بالتحصيل  ىدفت الدراسة

أىداؼ الدراسة  لكي يتم التحقق من"ك الوصفياتبع الباحث ا١تنهج  الدراسي يف ضوء بعض ا١تتغَتات.
أظهرت النتائج  ( طالبان كطالبة اختَتكا بطريقة العينة الطبقية.ُِٓمن ) تكونتبق مقياس االٕتاه عينة طي 

أف إتاىات طلبة جامعة القدس ا١تفتوحة ٨تو اإلحصاء بشكل عاـ إ٬تابية منخفضة ، كما بينت النتائج 
                                                 

 ، د.ط ، معتقدات الطلبة المعلمين تخصص الرياضيات في جامعة األقصى حوؿ الرياضياتالسر (ُ)
طلبة جامعة القدس المفتوحة نحو اإلحصاء وعالقتها بالتحصيل الدراسي في ضوء بعض  ، دراسة اتجاىاتسليم (ِ)

 ، د.ط. المتغيرات
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س كلو كعلى كل عامل من كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف إتاىات الطلبة ٨تو اإلحصاء على ا١تقيا
الثانوية العامة، كعالمة  كنوع،  العمر الدراسيكمستول  ، كالتخصص عواملو تعزل ١تتغَتات : العمر،

  ."اٞتنسمبادئ اإلحصاء ، يف حُت َف تكن الفركؽ دالة تبعان ١تتغَت  االمتحاف النصفي يف مقرر

 (ُ) (ٕٛٓٓعلي محمد جاسم )(ُٓ
 ("ة التعليم األساسي ٨تو الرياضياتإتاىات طلبدراسة ") بعنواف

إُف التعرؼ على إتاىات طلبة التعليم األساسي ٨تو الرياضيات كخطوة على طريق   ىدفت الدراسة
تقؤف  لبعض األساليب الًتبوية ا١تتبعة يف التعليم األساسي هبدؼ العمل على دفعها يف االٕتاه الصحيح، 

( طالب كطالبة  من مدارس التعليم األساسي ََْينة من )تكونت  الع"ك الوصفياتبع الباحث ا١تنهج 
يف ٤تافظة حضرموت، كقد دلت النتائج على كجود  فركؽ ذات داللة إحصائية يف  إتاىات الطالب 
٨تو الرياضيات  بُت الذكور كاإلناث كلصاٌف اإلناث، ككما تشَت إُف أف إتاىات الطلبة الذين مت 

 مادة من الطلبة الذين درسوايا أكثر إ٬تابية ٨تو الرياضيات تربو مؤىلُت  معلمُتتدريسهم من قبل 
غَت مؤىلُت تربويا، كما أكدت النتائج أف إتاىات  الطلبة الذين كانوا  معلمُتالرياضيات من قبل 

كبَتة أفضل من إتاىات الطلبة الذين مت تدريسهم من قبل   تعليميةخربة  معلمُت ٢تميدرسوف من قبل 
 ."خربة تدريسية قليلة ٯتلكوفمعلمُت 

 (ِ) (ـٜٕٓٓمنعم بن حسن محمد الذيبة الغامديدراسة )عبد ال (ٙٔ
تدريس كحدة دراسية يف مادة العلـو بواسطة التعليم ا١تربمج علي التحصيل كاالٕتاه ٨تو  أثر") بعنواف

 ("ا١تتوسط األكؿا١تادة لدم  تالميذ الصف 
يف تدريس كحدة  األِفلتعليم ا١تربمج ٔتساعدة اٟتاسب استخداـ ا"ِف التأكد من اثر إىدفت الدراسة 

اتبع  "دراسية من مادة العلـو يف تنمية التحصيل الدراسي كاالٕتاه ٨تو مادة العلـو كلتحقيق ا٢تدؼ
بر٣تية تعليمية تعتمد علي طريقة التعليم ا١تربمج باستخداـ   أدكاتالباحث ا١تنهج شبو التجرييب كاستخدـ 

 ليهاإاىم النتائج اليت توصل كمن (يف كحدة "التغَتات الفيزيائية" authorwareبرنامج اكثركير)
                                                 

 ، د.ط.اتجاىات طالبة الصف التاسع األساسي نحو الرياضيات ، علي (ُ)
المادة لدي   ، اثر تدريس وحدة دراسية في مادة العلـو بواسطة التعليم المبرمج علي التحصيل واالتجاه نحو الغامدم ( ِ)

 ،د.ط.تالميذ الصف األوؿ المتوسط  
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(بُت متوسطات درجات الطالب يف َكَٓعند مستوم ) إحصائيةتبُت كجود فركؽ ذات داللة  -ُ
االختبار البعدم ٖتصيلي لصاٌف اجملموعة التجريبية عند كل من : مستوم التذكر ،كالفهم ، كالتطبيق  

 ستويات ا١تعرفية الثالثة بعد ضبط التحصيل القبلي.،ك٣تموع ا١ت
( بُت متوسطي درجات التطبيق البعدم َٓ،َعند مستوم ) إحصائيةتبُت كجود فركؽ ذات داللة  -ِ

 لطالب اجملموعتُت التجرييب كالضابطة ١تقياس االٕتاه ٨تو مادة العلـو لصاٌف اجملموعة التجريبية .
( بُت درجات الطالب علي مقياس َٓ,َعند مستوم) إحصائيةلة توجد عالقة ارتباطية ذات دال  -ّ

 االٕتاه ٨تو مادة العلـو كاالختبار التحصيلي البعدم .
   (ُ)(ٕٓٔٓالشرع ) إبراىيم(ٚٔ

 ("إتاىات طلبة ا١ترحلة األساسية العليا ٨تو الرياضيات دراسة") بعنواف
سية العليا ٨تو الرياضيات يف مدارس مدينة فقد ىدفت دراستو إُف معرفة إتاىات طلبة ا١ترحلة األسا

الدراسة طٌور الباحث مقياس طبقو  ىذه ؼاىدألتحقيق "ك اتبع الباحث ا١تنهج شبو التجرييب عماف.
( طالب كطالبة. كأظهرت النتائج أف إتاىات الطلبة ٨تو الرياضيات ُْٕ) عينة تكونت من على

 صاٌفا١تتغَتات: اٞتنس؛ ك  لصاٌفٕتاىاهتم ٨تو الرياضيات إ٬تابية، كما أظهرت فركقان دالة إحصائيان يف ا
صاٌف طلبة الصف  صاٌف ذكم التحصيل ا١ترتفع، كا١تستول الدراسي؛ كك الذكور، كمستول التحصيل؛ 

تفاعل اٞتنس كمستول التحصيل داؿ إحصائيا يف  "التاسع األساسي. كذلك أظهرت نتائج الدراسة أف
؛ لصاٌف الذكور ذكم التحصيل ا١تتوسط كا١تتدٓف؛ لصاٌف اإلناث "إتاىات الطلبة ٨تو الرياضيات

 ."مرتفعات التحصيل
  (ِ) (ٕٔٔٓطو فائق علي نصر)(ٛٔ

بالتحصيل  وا٠ترطـو ٨تو التخصص كعالقت طالب ا١ترحلة الثانوية بوالية دراسة إتاىات") بعنواف
 ("الدراسي

٨تو التخصص الدراسي كعالقتو بالتحصيل ،  ىدفت الدراسة إُف معرفة إتاىات طالب ا١ترحلة الثانوية
كمعرفة إتاىاهتم ٨تو طبيعة التخصص الدراسي، ك ٖتديد العالقة بُت إتاىات الطالب ٨تو التخصص، 
كتعليم كل من األب كاألـ، ك دخل األسرة، كمعرفة الفركؽ بُت طالب العلمي كاألديب يف االٕتاه ٨تو 

                                                 

 ، د.ط.، دراسة إلى معرفة اتجاىات طلبة المرحلة األساسية العليا نحو الرياضيات في مدارس مدينة عمافالشرع( ُ)
 ، د.ط. ، دراسة اتجاىات طالب المرحلة الثانوية بوالية الخرطـو نحو التخصص وعالقتو بالتحصيل الدراسيطو (ِ)
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طالب ك  ََٓطبقت الدراسة على عينة عشوائية تتكوف من ك  الوصفياتبع الباحث ا١تنهج التخصص، 
طالبة، كتوصلت الدراسة إُف عدة نتائج أ٫تها أف إتاىات طالب ا١ترحلة الثانوية ٨تو طبيعة التخصص 

كالطالبات يف االٕتاه ٨تو التخصص الدراسي ، ك ال توجد  الطالبالدراسي إ٬تابية، كال توجد فركؽ بُت 
 تعليم األب ك األـ ك دخل األسرة ٕتاه الطالب ٨تو التخصص الدراسي ، كمستول عالقة ارتباطيو بُت ا

 (ٔ) (ٕٕٔٓشبالؽ ) خليفة ودراسة ( ٜٔ
       ("طلبة الثانوية العامة ٔتحافظة غزة ٨تو الرياضيات كعالقتها ببعض ا١تتغَتات إتاىات")بعنواف 

نس كالتحصيل يف مادة الرياضيات لدل معرفة العالقة بُت االٕتاىات ككل من متغَتم اٞتىدفت إُف 
كقد  ا١تنهج شبو التجرييب استخدـ الباحثاف"ٔتحافظة غزة ،ك  طلبة ا١ترحلة الثانوية فرع العلـو اإلنسانية
( فقرة موزعة على أربعة أبعاد فرعية ) طبيعة ا١تادة ،  َْأعد ٢تذا الغرض استبانة مكونة من ) 

قيمة ا١تادة كأ٫تيتها ( ككذلك اختبار ٖتصيل الرياضيات، كقد تكونت  االستمتاع با١تادة ، تعلم ا١تادة ،
توجد فركؽ  ( طالب كطالبة طلبة الصف الثآف. كتوصلت النتائج إُف أنو  َٔٓعينة الدراسة من ) 

ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات الطلبة يف ٣تاالت االٕتاىات ٨تو الرياضيات تعزم إُف كل 
منخفض(،  -الرياضيات ) مرتفع مادة إناث ( كمستول التحصيل يف   -س ) ذكور متغَتم اٞتن  من
 . "موجبة ك قوية بُت إتاىات الطلبة ٨تو الرياضيات كٖتصيلهم فيها ارتباطيةتوجد عالقة  ك

 

 (ٕ) ـ( ٕ٘ٔٓ) نور الدين :(ٕٓ
 ("إتاىات التالميذ ٨تو مادة الرياضيات"بعنواف )
معمػػػػق ١تشػػػػكلة حقيقيػػػػة تصػػػػاحب العمليػػػػة الًتبويػػػػة كالتعليميػػػػة، كىػػػػي  بشػػػػكل"للبحػػػػث  دراسػػػػةىػػػػدفت ال

آداب(، ، كمػػػا  –االٕتاىػػات السػػلبية ٨تػػو الرياضػػيات لػػدل تالميػػذ اٞتػػذكع ا١تشػػًتكة )علػػـو كتكنولوجيػػا 
اإلرشػاد اٞتمعػي لتغيػَت تلػك االٕتاىػات السػلبية،  اسػًتاتيجيةيهدؼ إُف اقًتاح برنامج إرشػادم قػائم علػى 

ث ا١تػػػنهج التجػػػرييب ١تناسػػػبتو طبيعػػػة ا١توضػػػوع، حيػػػث ٘تثٌلػػػت عينػػػة الدراسػػػة يف ٣تمػػػوعتُت اسػػػتخدـ الباحػػػ
                                                 

 ،د.ط اتجاىات طلبة الثانوية العامة بمحافظة غزة نحو الرياضيات وعالقتها ببعض المتغيرات ، خليفة (ُ)

 .، د.ط ، اتجاىات التالميذ نحو مادة الرياضيات  نورالدين (ِ)
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كمػػن أجػػل ( تلميػػذا ّْحيػػث ضػػمت كػػل ٣تموعػػة )(تلميػػذا  ٖٔمتكػػافئتُت: ٕتريبيػػػة كضػػابطة، قوامهمػػا )
ضبط العينة أكثر، كالتحقق مػن تكػافؤ اجملمػوعتُت حسػب تنػاظر عشػوائي يف الػػذكاء كالتحصػيل الدراسػي 

الرياضػػػيات، كالسػػػن، كعػػػدد الػػػذكور كاإلنػػػاث، كالتخصػػػص الدراسػػػي، علمػػػي/أديب، كالكفػػػاءة الذاتيػػػة  يف
كالثقػػػايف  االجتمػػػاعيالعامػػػػة، كذلػػػك حسػػػب مػػػا يتطلبػػػو ا١تػػػنهج التجػػػرييب ا١تعتمػػػد، كا١تسػػػتول االقتصػػػادم 

موعػػة التجريبيػػػة إرشػػاد أفػػراد اجمل لألسػػرة، ككػػذلك الشػػأف بالنسػػبة ١تقيػػاس االٕتػػاه ٨تػػػو الرياضػػيات، فقػػد مت
اإلرشػػػػاد اٞتمعػػػػي ا١تصػػػػٌغر،  اسػػػػًتاتيجيةم علػػػػػى لػػػػك باسػػػػتخداـ برنػػػػامج إرشػػػػػادم قػػػػػائبطريقػػػػة تعليميػػػػة، كذ

بطريقػػة علميػة ٤تكنمػة، قصػػد التحقػق مػن مػدل أثػػر الربنػامج اإلرشػادم علػػى  مت ضػبطهاك٣تموعػة ضػابطة 
إلرشػػػادم علػػى أفػػػراد اجملمػػوع التجريبيػػػة مت تطبيػػػق الربنػػامج ا أف مت اجملموعػػة التجريبيػػػة عنػػد ا١تقارنػػػة.  كبعػػد

إجػراء مقيػػاس االٕتػػػاه علػػى اجملمػػوعتُت كبعػػد التحليػل اإلحصػػائي تأكػػدت نتيجػػة فرضػػية الدراسػػة كا١تػػذكورة 
اإلرشػاد اٞتمعػػي ا١تصػػٌغر  اسػًتاتيجيةكاليت أكدت على مدل فاعليػة الربنػامج اإلرشػادم القػائم علػى  .آنفا

 –السػػلبية ٨تػػو الرياضػػيات لػػدل تالميػػذ اٞتػػذكع ا١تشػػًتكة )علػػـو كتكنولوجيػػا  ؿ تغييػػػر كتعػػػديل االٕتاىػػات
 ".إ٬تابيةآداب( كبصورة جد 

 (ُ) ( ٕ٘ٔٓ )جلبة    أبودراسة )منيرة شبيب  (ٕٔ
 اإلبداعيفاعلية اسًتاتيجية الفصوؿ ا١تقلوبة باستخداـ موقع ادمودك يف تنمية التفكَت ") بعنواف

 ("لدم طالبات  ا١ترحلة الثانوية اءاألحيكاالٕتاىات ٨تو مادة 
(يف edmodoدمػػودك) فاعليػػة اسػػًتاتيجية الفصػػوؿ ا١تقلوبػػة باسػػتخداـ موقػػع"ىػػدفت الدراسػػة الكشػػف عػػن 

الثػانوم يف مدينػة الريػاض  األكؿلػدم طالبػات الصػف  األحيػاءكاالٕتػاه ٨تػو مػادة  اإلبػداعيتنمية التفكػَت 
 اختبػػػار تػػػػورانس أدكاتييب كاسػػػتخدـ  تصػػػميم شػػػبو ٕتػػػر كلتحقيػػػق ا٢تػػػدؼ اتبػػػع الباحػػػث ا١تػػػنهج التجػػػرييب

العينػػة   أفػػرادكقػػد بلػػغ عػػدد  األحيػػاءب( كاعػػدت مقيػػاس االٕتػػاه ٨تػػو مػػادة  األشػػكاؿ) اإلبػػداعيللتفكػػَت 
ليهػػػا التوسػػػع يف تطبيػػػق اسػػػًتاتيجية إ( بػػػُت ٣تموعػػػة ضػػػابطة كٕتريبيػػػة  كمػػػن اىػػػم النتػػػائج الػػػيت توصػػػل ِٓ)

  "األحياءكاالٕتاه  ٨تو مادة  اإلبداعيوقع ادمودك لتنمية التفكَت الفصوؿ ا١تقلوبة باستخداـ م

                                                 
ت نحو مادة فاعلية استراتيجية الفصوؿ المقلوبة باستخداـ موقع ادمودو في تنمية التفكير اإلبداعي واالتجاىا،  ابو جلبة (ُ)

 ، د.ط. األحياء لدي طالبات  المرحلة الثانوية في مدينة الرياض
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كضػػػع بػػػرامج لتػػػدريب القػػػائمُت علػػػي التػػػدريس بأ٫تيػػػة اسػػػًتاتيجية الفصػػػوؿ ا١تقلوبػػػة باسػػػتخداـ موقػػػع  -ُ
 ادمودك كتعميمو علي معظم ا١تاد الدراسية ككيفية ٗتطيط دركسهم كتنفيذىا كفق ىذه الطريقة 

اٟتصة باألنشطة كالتدريبات عوضا عن الطريقة التقليدية اليت تنقل احملتول  لوقت األمثلاالستثمار  -ِ
للطالب بشكل نظرم مباشر كذلك باالستفادة من االسًتاتيجيات اٟتديثة ؾ"اسًتاتيجية الفصوؿ 

 ا١تقلوبة"
تشجيع كٖتفيز ا١تؤسسات التعليمية كا١تعلمُت إلنشاء حسابات يف موقع ادمودك كالتواصل مع  -ّ

 .خال٢تان طالهبم م

 الدراسات األجنبية:ثانياً :

 (ُ)(LING,1982) ٕٜٛٔ لينا(ٔ
 ("إتاىات الطلبة ٨تو الرياضيات") بعنواف

( من ُٕأجراىا على عينة مكونة من )"دراسة، ىدفت إُف ْتث إتاىات الطلبة ٨تو الرياضيات، 
راسة سلسلة من ( من الطلبة اٞتدد، استخدـ لتحقيق ىدؼ الدُْٗصفوؼ الرياضيات اليت تضم )

األسئلة كاالستبانات، ل قاـ باستخداـ أسلوب التحليل العاملي ١تعاٞتة البيانات كا١تعلومات، كٖتديد قوة 
اٞتنس، كالوضع االقتصادم ك االجتماعي، ك ا١تناىج، نوع  الرياضيات كمادة العالقة بُت النظرة ٨تو 

 ٢تم نظرة ائج ىذه الدراسة إُف أف اإلناثكا٠تلفية يف الرياضيات، كمستول التحصيل. كقد أشارت نت
من نظرة الذكور، حيث بينت الدراسة أف اإلناث أقل معاناة يف الرياضيات ٨تو الرياضيات أكثر إ٬تابية 
 ."من الذكور

(Yong,1992)ٕٜٜٔ يونج(ٕ
(ِ) 

 ( "إتاىات الطلبة األمريكيُت من أصل إفريقي ٨تو العلـو كالرياضياتدراسة ")  بعنواف
قد "سة ىدفت إُف معرفة إتاىات الطلبة األمريكيُت من أصل إفريقي ٨تو العلـو كالرياضيات، كدرا

من أصل إفريقي من طالب ا١تدارس ا١تتوسطة  متفوقان  أمريكيان  طالبان  ُُٕالدراسة من "عينة  تألفت

                                                 
(1) Ling, J. L. (1982).  A factor  analytic study of mathematics anxiety. Dissertation Abstracts International, 43 

(7)2266-A 

(2) YONG, F. (1992) . Mathematics and Science Attitudes of African- American Middle grade Students 

Identified as Gifted: Gender and grade Differences. Dissertation  Abstracts International 
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حث ا١تنهج اتبع البا ٨تو العلـو كالرياضيات الباحث مقياسان  ، كقد استخدـ"كالثانوية من اٞتنسُت
من اإلناث.   إُف أف إتاه الذكور ٨تو العلـو كالرياضيات أكثر إ٬تابان  نتائج ىذه الدراسة. كانتهت التجرييب

كما تبُت على عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف االٕتاه ٨تو العلـو ك الرياضيات باختالؼ 
 ."ا١تستول الدراسي

(Chen,1997) ٜٜٚٔ تشين(ٖ
 (ُ) 

رنة لالٕتاىات ٨تو الرياضيات بُت مدارس ثانوية عليا ٥تتارة يف الصُت، كمدارس ثانوية عليا مقا") بعنواف
 ("يف أمريكا

دراسة مقارنة لالٕتاىات ٨تو الرياضيات بُت مدارس ثانوية عليا ٥تتارة يف الصُت، كمدارس ثانوية عليا يف 
ُت، تالبلد طالبالرياضيات بُت قد ىدفت الدراسة إُف تقصي الفركؽ يف االٕتاىات ٨تو  "أمريكا. ك

يف الصف  أمريكيان  طالبان  ُِٗعالكة على دراسة أثر اٞتنس يف االٕتاىات. كتكونت عينة الدراسة من 
، ككاف عدد الذكور ك اإلناث ُٔٗٗمن ا١تلتحقُت يف العاـ الدراسي  صينيان  طالبان  َُّالثآف عشر ك

اجملموعة  طالبف على ثالث ٣تموعات من الطلبة، ككاف يف كلتا العينتُت، كقد اشتملت العينتا متساكيان 
األكُف منهم يرغبوف بالدراسة اٞتامعية يف العلـو ا٢تندسية، كطلبة اجملموعة الثانية يرغبوف بالدراسة اٞتامعة 

طلبة اجملموعة الثالثة فلم ٭تددكا رغبتهم بااللتحاؽ يف أم موضوع.  أمابالعلـو اإلنسانية ك االجتماعية، 
توصلت الدراسة إُف نتائج منها: عدـ كجود فركؽ يف االٕتاىات ٨تو الباحث ا١تنهج التجرييب  اتبع

كىم الذين يرغبوف بالدراسة  الطالبُت، كأف اجملموعة األكُف من تالرياضيات تعزل إُف اٞتنس يف البلد
  ."عتُت الثانية كالثالثةأعلى من طلبة اجملمو  اٞتامعية يف ا١تواضيع ا٢تندسية أظهركا إتاىات إ٬تابية جدان 

( Barkins,2002) ٕٕٓٓ باركينس(ٗ
(ِ) 

 ("لصفُت السابع كالرابعالرياضيات لٔتساعدة اٟتاسوب يف تعليم  أثر استخداـ التعليم") بعنواف
ىدفت إُف ٖتديد أثر استخداـ التعليم ٔتساعدة اٟتاسوب يف تعليم الصفُت السابع كالرابع كمدل  دراسة

( طالبان من الصف ٖٔتكونت عينة الدراسة من )"ذ متقدمي التحصيل يف الصفُت ، كاستيعاب التالمي
، كتوصلت الدراسة إُف عدـ كجود اتبع الباحث ا١تنهج التجرييب ( طالبان من الصف السابع ْٔالرابع ك )

                                                 
(1) Chen, G. (1997) . acomparative Study of Attitudes Toward Mathematics Between Selected Chinese High 

School Students. Dissertation Abstracts International, p. 3861. 

(2) Barkinsi, Ugur. (2002) "Gifted and  Talented Students at Risk for Underachievement". Jornal of Advanced 

Academics, 20(2), 274-29 
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فركؽ ذات داللة إحصائية تعود لالٕتاه ٨تو الرياضيات كأف اجملموعة اليت تعلمت باٟتاسوب حققت 
 ."صيالن أعلى يف الرياضيات ، ككجود فركؽ دالة يف التحصيل تبعان ١تتغَت اٞتنس لصاٌف الذكورٖت
 

 (Barkatsas & Malone,2005) ٕ٘ٓٓ باركاتساس ومالوف(٘
(ٔ) 

 ("ك٦تارساهتم التدريسية معتقدات معلمي الرياضيات ٨تو طبيعة الرياضيات") بعنواف
اضيات ٨تو طبيعة الرياضيات كتعلمها كتعليمها، كما ىدفت إُف فحص معتقدات معلمي الري دراسة

طبقت الدراسة على عينة مكونة "ىدفت إُف فحص العالقة بُت تلك ا١تعتقدات ك٦تارساهتم التدريسية، 
( مدرسة ثانوية يف اليوناف، كٞتمع البيانات ا١تتعلقة ْٓ( معلمان كمعلمة موزعُت على )ْٔٓمن )

التجرييب شبو اتبع الباحث ا١تنهج   ( فقرة، أظهرتّْنة مكونة من )بالدراسة استخدـ الباحثاف استبا
نتائج الدراسة أف معتقدات ا١تعلمُت ترتبط بشكل قوم بالرؤية ا١تعاصرة  ٨تو تعلم الرياضيات كتعليمها، 
كخلصت الدراسة ٔتجموعة من االستنتاجات من أبرزىا أف معتقدات ا١تعلمُت تؤثر على ٦تارساهتم 

ا١تعتقدات ا١تتعلقة كل معتقدات ا١تعلمُت تتشكل يف مراحل مبكرة من الدراسة، يف حُت أف  الصفية، كأف 
 . "بتعليم الرياضيات تتشكل أثناء االلتحاؽ باٞتامعة

 الثالثالتعليق على دراسات المحور 

 من حيث أىداؼ الدراسة -ٔ
،  ب ا١ترحلػػة ا١تتوسػػطة تنميػػة االٕتػػاه ٨تػػو مػػادة الرياضػػيات لطػػالدفت ىػػذه الدراسػػة إُف الكشػػف عػػن ىػػ

تناك٢تػػػػػا تنميػػػػػة االٕتػػػػػاه مػػػػػع اخػػػػػتالؼ يف  لػػػػػذلك فقػػػػػد اتفقػػػػػت الدراسػػػػػات السػػػػػابقة مػػػػػع الدراسػػػػػة اٟتاليػػػػػة
 أبػػو)منػػَتة شػػبيب  ،  ىػػػػ (ُّْٕ/ُّْٔ)عبػػداهلل بػػن ناصػػر ٤تمػػد آؿ مهػػرم  دراسػػةالتخصصػػات  مثػػل 

خليفػة ) ، (ََِٗ\َُّْ: )عبد ا١تنعم بن حسن ٤تمد الذيبػة الغامػدم،  ( ُّْٔ\ُّْٓ :جلبة  
علػي ٤تمػد جاسػػم ) ، (ََُِ:الشػرع  إبػراىيم، ) (َُُِ:طػو فػائق علػي نصػػر ،) (َُِِ:شػبالؽ  ك
اٟتربػػػاكم، ،)  (ََِٔ:السػػػر ، خالػػػد ٜتػػػيس ، ) ( ََِٕ :سػػػليم كامػػػل كالريػػػاف عػػػادؿ ، ) (ََِٖ:

يوسػػػػػػف ، ،)  (ُٗٗٗ:إخليػػػػػػل، غػػػػػػاّف، ) (ََِْ:ناصػػػػػػر، سػػػػػػناء،)  (ََِْ:خولػػػػػػة مصػػػػػػطفى علػػػػػػي
                                                 

(1) Barkatsas, A. &Malone, J. (2005). Atypology  of mathematics teachers’ beliefs about teaching and learning 

mathematics and instructional practices. Mathematics Education Research  Journal , 17 
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 :خريسػػػػػػػػات( ، ) ُّٗٗ:مصػػػػػػػػطفى، )) ُّٗٗ:السػػػػػػػػعيدين) ، (ُٓٗٗ:سػػػػػػػػاَف ، ) (ُٖٗٗ:يكصػػػػػػػػف
  (َُِٓ، ) نػور الػدين : ) ُٖٗٗ:منصػور (( ، ُٖٗٗ:ألغامػدم، )) ُٕٗٗ :العمػرم) ، ) ُٓٗٗ

، بػػػػػاركينس  (Barkatsas & Malone:2005)مػػػػػن الدراسػػػػػات العربيػػػػػة . كدراسػػػػػة باركاتسػػػػػاس كمػػػػػالوف 
(Barkins:2002  تشُت ، )(Chen:1997) يػونج  ،(Yong:1992)  لينػك ،(LING:1982) مػن الدراسػات ،

 االجنبية 

 : من حيث منهج الدراسة المستخدـ -ٕ

التجػرييب   فقد اتفقت الدراسة اٟتالية مع غالبية الدراسات السػابقة يف اسػتخدامها ا١تػنهج الوصػفي كا١تػنهج
بػػػػداهلل بػػػػن ناصػػػػر ٤تمػػػػد آؿ مهػػػػرم )ع دراسػػػػةمثػػػػل  كمنهجػػػػُت مناسػػػػبُت ١تثػػػػل ىػػػػذا النػػػػوع مػػػػن الدراسػػػػات

)عبػػػد ا١تػػػنعم بػػػن حسػػػن ٤تمػػػد ،  ( ُّْٔ\ُّْٓ :جلبػػػة   أبػػػو)منػػػَتة شػػػبيب ،   ىػػػػػ (ُّْٕ/ُّْٔ
،  (َُُِ:طػػػػو فػػػػائق علػػػػي نصػػػػر ،) (َُِِ:خليفػػػػة كشػػػػبالؽ ) ، (ََِٗ\َُّْ: الذيبػػػػة الغامػػػػدم

،  ( ََِٕ : سػػليم كامػػل كالريػػاف عػػادؿ، ) (ََِٖ:علػػي ٤تمػػد جاسػػم ) ، (ََُِ:الشػػرع  إبػػراىيم)
،  (ََِْ:ناصػر، سػناء،)  (ََِْ:اٟترباكم، خولػة مصػطفى علػي،)  (ََِٔ:السر ، خالد ٜتيس )
، ) ُّٗٗ:السػػػػعيدين)) ،  (ُٓٗٗ:سػػػػاَف ، ) (ُٖٗٗ:يوسػػػػف ، كصػػػػفي،)  (ُٗٗٗ:إخليػػػػل، غػػػػاّف)
 (( ، ُٖٗٗ:ألغامػػػػدم، )) ُٕٗٗ: العمػػػػرم) ، ) ُٓٗٗ :خريسػػػػات( ، ) ُّٗٗ:مصػػػػطفى)

مػػػػن الدراسػػػػات العربيػػػػة . كدراسػػػػة باركاتسػػػػاس كمػػػػالوف  (َُِٓنػػػػور الػػػػدين : ، ) ) ُٖٗٗ:منصػػػػور
(Barkatsas & Malone:2005) ( بػػػػػػػػػػػاركينس ،Barkins:2002  تشػػػػػػػػػػػُت ، )(Chen:1997)   ،

  األجنبية، من الدراسات (LING:1982)، لينك  (Yong:1992)يونج

 : من حيث أدوات الدراسة -ٖ

)عبداهلل ( مع دراسة مقياس إتاه، ) االختبار ، االستبانة  أدايتمع دراسة من حيث  اتفقت ىذه الدراسة
ابػػػراىيم )( ،ََِْ :اٟتربػػػاكم، خولػػػة مصػػػطفى علػػػي)  ىػػػػػ (ُّْٕ/ُّْٔبػػػن ناصػػػر ٤تمػػػد آؿ مهػػػرم 

،  (ََِٔالسػػػػػػر ، خالػػػػػػد ٜتػػػػػػيس ) ( ،) ََِٕ :سػػػػػػليم كامػػػػػػل كالريػػػػػػاف عػػػػػػادؿ  ،) (ََُِ: الشػػػػػػرع 
طػػػػػػػو فػػػػػػػائق علػػػػػػػي (  ، )َُِِ:خليفػػػػػػػة كشػػػػػػػبالؽ ، )( ُٗٗٗ :إخليػػػػػػػل، غػػػػػػػاّف) ،(ُٖٗٗ:الشػػػػػػػناكم)

، ) ُّٗٗ:السػػػػػعيدين)،  (ََِْ:ناصػػػػػر، سػػػػػناء ،) (ََِٖ:علػػػػػي ٤تمػػػػػد جاسػػػػػم ، ) (َُُِ:نصػػػػػر
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 (( ، ُٖٗٗ:ألغامػػػػدم، )) ُٕٗٗ: العمػػػػرم) ، ) ُٓٗٗ :خريسػػػػات( ، ) ُّٗٗ:مصػػػػطفى)
( ، Barkins:2002مػػن الدراسػػات العربيػة ، كدراسػػة )بػػاركينس  (َُِٓ) نػػور الػدين :،) ُٖٗٗ:منصػور

،  (Chen:1997))تشػػػُت ، LING:1982)، )لينػػػك  Barkatsas & Malone:2005))باركاتسػػػاس كمػػػالوف 
 من الدراسات األجنبية. (Yong:1992))يونج

( من الدراسات العربية  ََِٗ\َُّْعبد ا١تنعم بن حسن ٤تمد الذيبة الغامدمكاختلفت مع دراسة )
تعتمد علي طريقة التعليم ا١تربمج باستخداـ برنامج  بر٣تية تعليمية  أدكاتحيث استخدمت 

  (يف كحدة "التغَتات الفيزيائية"authorwareاكثركير)
٪توذجُت ٪توذج من الدراسات العربية حيث استخدـ  (ُٖٗٗ:يوسف ، كصفيكاختلفت مع دراسة )

 جيجسو ك٪توذج التعلم اٞتمعي
٪توذج التمثيل ا١تتعدد يف ة حيث استخدـ من الدراسات العربي (ُٓٗٗ:ساَف كاختلفت مع دراسة ) 

 تدريس الرياضيات

 : من حيث مجتمع وعينة الدراسة -ٗ 

)منػَتة شػبيب ،  ىػػػ (ُّْٕ/ُّْٔ)عبداهلل بػن ناصػر ٤تمػد آؿ مهػرم دراسة   اتفقت ىذه الدراسة مع
 ، (ََِٗ\َُّْ: )عبػػػد ا١تػػػنعم بػػػن حسػػػن ٤تمػػػد الذيبػػػة الغامػػػدم،  ( ُّْٔ\ُّْٓ :ابػػػو جلبػػػة  

علػػي ٤تمػػد ) ، (ََُِ:ابػػراىيم الشػػرع ، ) (َُُِ:طػػو فػػائق علػػي نصػػر ،) (َُِِ:يفػػة كشػػبالؽ خل)
يوسػػف ، ،)  (ُٗٗٗ:إخليػػل، غػػاّف، ) (ََِْ:اٟتربػػاكم، خولػػة مصػػطفى علػػي، ،)  (ََِٖ:جاسػػم 
مػػػن الدراسػػػات  (َُِٓ، ) نػػػور الػػػدين : ) ُٖٗٗ:منصػػػور (،  (ُٓٗٗ:سػػػاَف ، ) (ُٖٗٗ:كصػػػفي

، لينػػػػػػػػػػػػػػك  (Yong:1992)،  يػػػػػػػػػػػػػػونج (Chen:1997)( ، تشػػػػػػػػػػػػػػُت  Barkins:2002العربيػػػػػػػػػػػػػػة ، بػػػػػػػػػػػػػػاركينس )
(LING:1982) كاختلفػػت ا١تػػدارس ،  يف عينػػة ك٣تتمػػع الدراسػػة، يف اختيػػار طلبػػة، مػػن الدراسػػات االجنبيػػة
ناصػػػػػر، ،)  (ََِٔ:السػػػػػر ، خالػػػػػد ٜتػػػػػيس ، ) ( ََِٕ :سػػػػػليم كامػػػػػل كالريػػػػػاف عػػػػػادؿ مػػػػػع دراسػػػػػة )

، ) ُٕٗٗ: العمػػػػػػرم) ، ) ُٓٗٗ :خريسػػػػػػات)( ،  ُّٗٗ:مصػػػػػػطفى، )) (ََِْ:سػػػػػػناء
اٞتامعػػػات كاختلفػػػت مػػػع دراسػػػة فكانػػػت عينػػػة الدراسػػػة طلبػػػة مػػػن الدراسػػػات العربيػػػة  (ُٖٗٗ:ألغامػػػدم)

ا١تعلمػُت  فكانػت عينػة الدراسػةمن الدراسات االجنبيػة  (Barkatsas & Malone:2005)باركاتساس كمالوف 
 ات العربية فكانت عينة الدراسة ا١تدراء كا١تعلمُت .من الدراس ) ُّٗٗ:السعيدين)كاختلف مع دراسة  .
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 ئج:من حيث النتا -٘
الدراسػات  تشاهبت معظم الدراسات يف ىذا احملور يف الكثَت من النتائج حيث أسػفرت نتػائج العديػد مػن

ناصر )عبداهلل بن  دراسة مثل  للطلبةا١تختلفة   االٕتاىاتعن كجود أثر لتطبيق الربامج التدريبية يف تنمية 
)عبػد ا١تػنعم بػن ،  ( ُّْٔ\ُّْٓ :)منَتة شػبيب ابػو جلبػة    ، ىػػ (ُّْٕ/٤ُّْٔتمد آؿ مهرم 

طػػػػػػو فػػػػػػائق علػػػػػػي  ،) (َُِِ:خليفػػػػػة كشػػػػػػبالؽ ) ، (ََِٗ\َُّْ: حسػػػػػن ٤تمػػػػػػد الذيبػػػػػػة الغامػػػػػػدم
سػليم كامػل كالريػاف عػادؿ ، ) (ََِٖ:علي ٤تمد جاسم ) ، (ََُِ:ابراىيم الشرع ، ) (َُُِ:نصر

ناصػػػر، ،)  (ََِْ:اٟتربػػػاكم، خولػػػة مصػػػطفى علػػػي،)  (ََِٔ:السػػػر ، خالػػػد ٜتػػػيس ، ) ( ََِٕ :
 (ُٓٗٗ:سػػػػػػػػػػػػاَف ، ) (ُٖٗٗ:يوسػػػػػػػػػػػػف ، كصػػػػػػػػػػػػفي،)  (ُٗٗٗ:إخليػػػػػػػػػػػػل، غػػػػػػػػػػػػاّف، ) (ََِْ:سػػػػػػػػػػػػناء

، ) ُٕٗٗ: العمػػػػرم) ، ) ُٓٗٗ :خريسػػػػات( ، ) ُّٗٗ:مصػػػػطفى، )) ُّٗٗ:السػػػػعيدين)،
مػػػن الدراسػػػات العربيػػػة . كدراسػػػة  (َُِٓ، ) نػػػور الػػػدين : ) ُٖٗٗ:منصػػػور (( ، ُٖٗٗ:ألغامػػػدم)

،  (Chen:1997)( ، تشػُت  Barkins:2002، بػاركينس ) (Barkatsas & Malone:2005باركاتسػاس كمػالوف 
 ، من الدراسات االجنبية (LING:1982)، لينك  (Yong:1992)يونج

 اوجو االستفادة من الدراسات السابقة

 :-في بقةالدراسات السا من الدراسة الحاليةت استفاد
 .الدراسة اٟتالية فركض صياغة -1
 .للدراسة اٟتالية النظرم اإلطار ٖتديد -2
 .الدراسة فرضيات من للتحقق ا١تناسبة اإلحصائية األساليب اختيار -3
 .الدراسة منهج اختيار -4
 .كمناقشتها الدراسة اٟتالية نتائج تفسَت -5
 .ةالدراسات السابق ك األْتاث على االطالع بعد النظرم اإلطار كتابة -6
 .الدراسات السابقة نتائج مع الدراسة اٟتالية ستخرج ما مقارنة -1
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 ما تميزت بو الدراسة الحالية

  يلي بما غيرىا عن ويرى الباحث اف الدراسة الحالية تميزت
سًتكز ىذه الدراسة تنمية الفهم التطبيقي للمادة كتعترب من كجو نظر الباحث اكؿ دراسة تتناكؿ  -ُ

 ىذا اٞتزء.
 با١تشاريع . ك لتعلم الفردية، با١تشاريع التعلم با١تشاريع التعلم أ٪تاط من طُت٪ت بُت قارنت -ِ
إعداد دليل للمعلم لكيفية تناكؿ اسًتاتيجية التعلم با١تشركعات ٦تا يساعد على ترسيخ ىذه ا١تفاىيم  -ّ

 بشكل عملي كدائم .

 
  عرض األدب النظري والدراسات السابقة في ىذا الفصل تم 

وتحقيقا لهذا الهدؼ، يتناوؿ الباحث  باإلجابة عن تساؤالت الدراسةحث ولكي يقـو البا
، البحث وتطبيقها لبناء أدواتوصفاً للطريقة واإلجراءات التي تمت  التالي في الفصل

 البحثوالتصميم التجريبي الم ستخدـ، ووصفاً لمجتمع  البحثحيث يتضمن منهج 
ومواد المعالجة التجريبية، وإجراءات ، البحثوطريقة اختيار العينة، وعرضاً ألدوات 

لإلجابة عن أسئلة البحث ، وتحديداً للمعالجة اإلحصائية التي است خدمت البحث
 واستخالص النتائج.

 
 
 
 



91 

 

 

 الثالث الفصل

 البحث منهجية

  البحث. منهج -
  حدكد البحث .  -
  البحث. ٣تتمع -
  البحث. عينة -
  متغَتات البحث. -
  أدكات البحث. -
  ئية ا١تستخدمة.األساليب اإلحصا -
  إجراءات البحث. -
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 الثالثالفصل 

 بناء أدوات البحث، وتطبيقها

، حيث يتضمن منهج البحث كتطبيقها لبناء أدكاتيتناكؿ ىذا الفصل كصفان للطريقة كاإلجراءات اليت ٘تت 
ستخدـ، ككصفان جملتمع  البحث

ي
، البحثات كطريقة اختيار العينة، كعرضان ألدك  البحثكالتصميم التجرييب ا١ت

لإلجابة عن أسئلة ، كٖتديدان للمعاٞتة اإلحصائية اليت استيخدمت البحثكمواد ا١تعاٞتة التجريبية، كإجراءات 
 كاستخالص النتائج.البحث 

 :البحثأوال: منهج 

 :منهجية ثنائية تتمثل يف البحث على اىذ اعتمد

ة كما ىي يف الواقع، كيهتم بوصػفها على دراسة الظاىر الذم يعتمد "كىو  التحليلي: المنهج الوصفي -ٔ
، كيعػػرب عنهػػا تعبػػَتان كيفيػان بوصػػفها كتوضػػيح خصائصػػها، كتعبػػَتان كميػان بوصػػفها رقميػػان ٔتػػا يوضِّػػح  كصػفان دقيقػػان 

حيػػث يعػػد ىػػو ا١تػػنهج األنسػػب لتشػػخيص جوانػػب ، (ُ)حجمهػػا أك درجػػات ارتباطهػػا مػػع الظػػواىر األخػػرل
ٕتػػاه ٨تػػو مػػادة الرياضػػيات لطػػالب ا١ترحلػػة ا١تتوسػػطة با١تملكػػة العربيػػة يف تنميػػة الفهػػم التطبيقػػي كاال "القصػػور

السػػػعودية؛ كذلػػػك مػػػن خػػػالؿ تطبيػػػق االختبػػػار التحصػػػيلي للوحػػػدة السػػػابعة ١تػػػادة الرياضػػػيات للصػػػف األكؿ 
 ا١تتوسط.

الػػذم يقػػـو يف األسػػاس علػػى دراسػػة الظػػواىر اإلنسػػانية كمػػا ىػػي دكف " ىػػو :لمػػنهج شػػبو التجريبػػيا -ِ
مػع القيػاس القبلػي كالبعػدم  ،الضابطة كالتجريبية ا١تتكافئتُت تصميم اجملموعتُتكاستخدـ يف الدراسة  (ِ)تغيَت

اسًتاتيجية مقًتحة قائمػة  فاعليةعلى  للتعرؼ؛ "على اجملموعتُت، ل مقارنة النتائج قبل تطبيق الربنامج كبعده
ادة الرياضػػيات لطػػالب ا١ترحلػػة ا١تتوسػػطة علػػى مػػدخل ا١تشػػركعات يف تنميػػة الفهػػم التطبيقػػي كاالٕتػػاه ٨تػػو مػػ

 .با١تملكة العربية السعودية
  

                                                 

 .ُٖٖ – ُٕٖ، ص  ،د.ط مفهومو وأدواتو وأساليبو –، البحث العلمي (  عبيداتُ)
 . ُٖٖص   ، ّ، ط منهج البحث في العلـو السلوكية(القحطآف، ِ)
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 حدود البحث: ثانياً 

 كتشتمل علي ) اٟتدكد ا١تكانية كالزمانية كالبشرية كا١توضوعية (

 الحدود المكانية:       

 طبق ىذا البحث ٔتدارس األكس األىلية با١تدينة ا١تنورة با١تملكة العربية السعودية.  (ُ

 الحدود الزمانية :        

ـ كذلك َُِٕ/َُِٔ -ىػ  ُّْٖ/ُّْٕسيطبق البحث خالؿ الفصل الدراسي الثآف للعاـ الدراسي 
 على مدار ٜتسة أسابيع دراسية.

 الحدود البشرية :      

 طالب ٯتثلوف طالب الصف األكؿ ا١تتوسط . ََُ

 الحدود الموضوعية :  

لفهم التطبيق كاالٕتاه كاالسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على مدخل اتنمية كتتمثل ىذه اٟتدكد ا١توضوعية يف 
 .ا١تشركعات

 البحث ثالثاً: مجتمع

ػكن أف تيعمَّم عليهم نتائج  البحث٣تتمع  سواء كانوا  البحثىو مصطلح علمي منهجي ييراد بو كل من ٯتي
طالب ا١ترحلة ا١تتوسطة ٚتيع  يف البحث اٟتاِفيتمثل ٣تتمع  .(ُ)د، أك كتب، أك مبآف مدرسية٣تموعة أفرا

كفق  طالب (َُْْٖ) مكالبالغ عددى ىػ،ُّْٖىػ/ُّْٕلعاـ  الثآف، يف الفصل الدراسي با١تدينة ا١تنورة
 . إلدارة شؤكف الطالب باإلدارة العامة للتعليم ٔتنطقة ا١تدينة ا١تنورةاإلحصاءات الرٝتية 

                                                 

 د.ط.، المدخل إلى البحث في العلـو السلوكية ،العساؼ( ُ)
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 البحث رابعاً: عينة

ثِّل ىذا اٞتزء اجملموعة كلهػا، أك ٔتعٌت آخر ىي اختيار جزء من ا١ت"يقصد بالعينة  ادة موضوع البحث ْتيث ٯتي
، ل تقـو بعد ذلك بتعميم نتائج "تبحث يف حالة جزء معُت أك نسبة معينة من أفراد اجملتمع األصلي

عينة عشوائية من طالب الصف األكؿ على اٟتاِف  البحثقتصر . كسوؼ ي(ُ) على اجملتمع كلو البحث
( طالب ٯتثلوف ثالثة فصوؿ، ََُط ٔتدارس األكس األىلية للبنُت با١تدينة ا١تنورة البالغ عددىم )ا١تتوس

( َف تشملهم العينة النهائية للبحث، يف حُت َّحيث مت اختيار عينة استطالعية منهم بلغ عدد أفرادىا )
( ّٓضابطة كٕتريبية بواقع ) ( طالبان مناصفة على ٣تموعتُتَٕمت توزيع باقي أفراد العينة البالغ عددىم )

 طالب يف كل ٣تموعة، كٯتثلوف بذلك العينة النهائية للبحث.

 تجانس مجموعتي البحث:

لدرجة ٖتصيلهم يف مادة الرياضيات خالؿ الفصل الدراسي كفقاى البحث  يتالتجانس جملموعاختبار مت إجراء 
معامل  ةقيم ة الرياضيات، فإذا كانتىػ، ل حساب معامل االلتواء ١تتغَت درجُّْٖ/ُّْٕلعاـ  األكؿ

تو كانت قيم  إذاأما  ا١تتغَت، ذلكهذا يعٍت كجود ٕتانس بُت أفراد عينة البحث يف ف ؛(ُ)±قل من ا االلتواء
ٕتانس أفراد عينة البحث،  دكؿ التاِفاٞت يوضح ك .(ِ) يعٍت عدـ ٕتانس أفراد العينة ؛ فهذا(ُ±أكرب من 

 ل االلتواء لدرجتهم يف مادة الرياضيات.كذلك من خالؿ حساب قيمة معام
 (ٔجدوؿ )

  البحثتجانس أفراد عينة  

 المتغير اإلحصائي
عدد أفراد 

 العينة
وحدة 
 القياس

النهاية 
 العظمى

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الوسيط
معامل 
 االلتواء

 ِٖٗ.َ ّٗ ُٕٖ.ّ ْٕ.ّٗ ََُ درجة َٕ درجة الطالب
درجة الطالب يف مادة الرياضيات لطالب الصف قيمة معامل االلتواء ١تتغَت ( أف ُاٞتدكؿ ) يتضح من

؛ األمر الذم ُ±(، كىذه القيمة أقل من ِٖٗ.َبلغت ) البحثأفراد عينة  األكؿ ا١تتوسط الذين ٯتثلوف
تطبيق االسًتاتيجية قبل ا١تستول التحصيلي يف مادة الرياضيات ألفراد عينة البحث يدؿ على تقارب 

                                                 

 .  َٖ، ص  د.ط، ،  أساسيات القياس في العلـو السلوكية( النبهافُ)
 .ُِٔ، ص د.ط،  SPSS،  مقدمة في اإلحصاء وتطبيقات ( الكنآفِ)
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حة القائمة على مدخل ا١تشركعات يف تنمية الفهم التطبيقي كاالٕتاه ٨تو مادة الرياضيات، كىذا يدؿ ا١تقًت 
 .بالضركرة ٕتانس أفراد عينة البحث

   البحثمتغيرات : خامساً 

 :تاِفاٟتاِف يف ال البحث٘تثلت متغَتات  

 .اسًتاتيجية مقًتحة قائمة على مدخل ا١تشركعات المتغير المستقل: -ُ

 ت.تنمية الفهم التطبيقي كاالٕتاه ٨تو مادة الرياضيا ر التابع:المتغي -ِ

تجريبيػػة، حيػػث يػػتم تعريضػػهما لػػنفس الضػػابطة و ولتحقيػػق ذلػػا يػػتم اسػػتخداـ تصػػميم المجمػػوعتين ال
وفقػا للمخطػط  ماعدا المتغير المستقل الذي يدخل فقط على المجموعة التجريبية. و ذلااألدوات 

 التالي:

 




 

 
 

 سادساً: أدوات البحث
    ٘تثلت أدكات البحث اٟتاِف:

 .(ْملحق رقم ) اختبار ٖتصيلي يف مادة الرياضيات للصف األكؿ ا١تتوسط -ُ
 .لقياس االٕتاه (ٔق رقم )ملح استبانة الستطالع رأم الطالب بعد التجربة -ِ
 .لقياس االٕتاه (ٓة ملحق رقم )بطاقة مالحظة لقياس مهارات الطالب أثناء  التجرب -ّ

 مجموعة تجريبية 

 مجموعة ضابطة 

 )قبلي(
 اختبار تحصيلي.

 
 

 مقياس الفهم واالتجاه 
 

استخداـ استراتيجية قائمة 
 مدخل المشروعات علي
ر تدريس الوحدة المشا في

 إليها
 

تدريس الوحدة  بالطريقة 
  السائدة

 

 )بعدى (      
 .اختبار تحصيلي

 االستبانة .

 مقياس الفهم واالتجاه 
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة:سابعاً  :

األساليب  ان ( مستخدم(SPSSلتحليل بيانات البحث إحصائيان، مت االعتماد على الربنامج اإلحصائي 
 اإلحصائية التالية:

 التمييز ١تفردات االختبار.ك السهولة كالصعوبة معامالت  .ُ

 .( Pearson's coefficient)معامل ارتباط بَتسوف  .ِ

 .  (Alpha – cornpach)معامل ألفا كركنباخ  .ّ

 (.Intrinsic Validityمعامل الصدؽ الذايت ) .ْ

 (.Spearman-Brown) سبَتماف براكفمعامل  .ٓ

 التكرارات كالنسب ا١تئوية. .ٔ

 . اال٨ترافات ا١تعياريةا١تتوسطات اٟتسابية ك  .ٕ

 .(Skewnessمعامل االلتواء ) .ٖ

 .(Standard Deviation) ا١تعيارم اال٨تراؼ .ٗ

 (.Independent Samples T.testاختبار "ت" للعينات ا١تستقلة ) .َُ

 .(Paired Samples T.testاختبار "ت" جملموعتُت مرتبطتُت ) .ُُ

 . ثراأل( لقياس حجم  η2مربع إيتا ) .ُِ

 ا١تقًتح. لقياس فاعلية الربنامج (Black)عادلة بليك م .ُّ

 



173 

 

 : إجراءات البحثثامناً 

 قاـ الباحث باإلجراءات التالية: للبحث حيثٗتدـ األىداؼ الرئيسة كي كلبناء األدكات السابق ذكرىا  

ث تنقسم كل أداة منها إِف قسمُت أحدا٫تا لقياس الفهم التطبيقي يأكالن: قاـ ببناء األدكات السابقة ْت
 خر لقياس االٕتاه ٨تو ا١تادة ْتيث تشمل التقسيمات كالتاِف :للمادة كاأل

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

الفهم مقياس 
 التطبيقي

االٕتاه مقياس 
 ٨تو ا١تادة

مت تكوبن االختبار ْتيث يشمل علي عدد 
 ( فقرة تقيس الفهم التطبيقي َِ)

االستبانة ْتيث يشمل علي عدد مت تكوبن 
 (  فقرة تقيس الفهم التطبيقي َُ)  

 
مت تكوبن بطاقات ا١تالحظة ْتيث يشمل 

( فقرة تقيس الفهم ُٖعلي عدد ) 
 التطبيقي

مت تكوبن االختبار ْتيث يشمل علي عدد 
 ( فقرة تقيس االٕتاه ٨تو ا١تادة َُ) 

مت تكوبن االستبانة ْتيث يشمل علي عدد 
 فقرة تقيس االٕتاه ٨تو ا١تادة ( ُْ) 

 
مت تكوبن بطاقات ا١تالحظة ْتيث يشمل 

( فقرة تقيس االٕتاه ٨تو  ُُعلي عدد ) 
 ا١تادة
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 بناء االدوات      
 ألداة األولى: االختبار التحصيليا

( سؤاالن من نوع األسئلة َّتكوف اختبار الوحدة السابعة ١تادة الرياضيات للصف األكؿ ا١تتوسط من )
الطالب يف بيعدم الفهم التطبيقي كاالٕتاه ٨تو مادة  ا١توضوعية )االختيار من متعدد(، تقيس مستول

  الرياضيات لطالب ا١ترحلة ا١تتوسطة.
 ما يأيت: عرض ، كاليت تشتملاالختبار إعداد عند اتبعت اليت ا٠تطوات توضيح يلي كفيما 
 .االختبار إعداد من ا٢تدؼ -ُ
 .االختبار إعداد مصادر -ِ
 .صياغة تعليمات االختبار -ّ
 األكلية. وػورتص يف االختبار إعداد -ْ
 .االختبار ٖتكيم -ٓ
 التحكيم. لنتائج كفقا االختبار تعديل -ٔ
 يف صورتو النهائية. االختبار أسئلةصياغة  -ٕ
 طريقة تصحيح االختبار. -ٖ
 التجربة االستطالعية لالختبار. -ٗ

 الصورة النهائية لالختبار -َُ

  كقد سارت عملية بناء كإعداد االختبار كفقان للخطوات اآلتية: 

 االختبار:   إعدادمن  الهدؼ -ٔ

مستول طػالب الصػف األكؿ ا١تتوسػط يف بيعػدين أساسػيُت ٫تػا: الفهػم التطبيقػي، قياس يهدؼ االختبار إُف 
كيًضعى كاالٕتاه ٨تو مادة الرياضيات، قبل كبعد تطبيق اسًتاتيجية مقًتحة قائمة على مدخل ا١تشركعات، كقد 

 :ما يأيتلتحقيق  االختبار،
 .لقياس مستول الطالب الذين ٯتثلوف )٣تموعيت البحث(؛ استخدامو كاختبار قبلي -أ 
 بعد سًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على مدخل ا١تشركعاتاال فاعلية استخدامو كاختبار بعدم؛ لقياس -ب 

 .تطبيقها
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 االختبار: إعداد مصادر -ٕ

توسػػط، كذلػػك الوحػػدة السػػابعة ١تػػنهج الرياضػػيات للصػػف األكؿ ا١تيف ضػػوء ٖتليػػل ٤تتػػول االختبػػار مت إعػػداد 
كالكتػػب ا١تصػػادر كا١تراجػػع  إُف كالرجػػوع، االختبػػاراتبعػػد االطػػالع علػػى بعػػض أنػػواع األسػػئلة ا١تسػػتخدمة يف 

 .اليت تناكلت تصميم االختباراتكالبحوث السابقة 

 صياغة تعليمات االختبار: -ٖ

ر، كقػػػد صػػػيغت االختبػػػار بسػػػهولة كيسػػػ ألسػػػئلةعػػػد التعليمػػػات موجِّهػػػات أساسػػػية تسػػػاعد علػػػى االسػػػتجابة تي 
، كعػدد األسػئلة الػيت االختبػاربصػورة كاضػحة كمبسػطة، كتضػمنت التعليمػات ا٢تػدؼ مػن االختبار تعليمات 

مػع  ا١تػتعلم، كطريقة اإلجابة عن أسئلة االختبار، كالػزمن ا١تسػموح بػو لإلجابػة، كبيانػات الطالبعليها  ٬تيب
 لبحث العلمي فقط.اإلشارة إُف أف نتائج ىذا االختبار سوؼ تيستخدـ ألغراض ا

 : إعداد االختبار في صورتو األولية -ٗ

 ( سؤاالن موضوعيان، تتوزع على بيعدين ٫تا: َّتكوف االختبار يف صورتو األكلية من )

 :( سػػؤاالن  تقػػيس الفهػػم التطبيقػػي، كىػػي ا١ترقمػػة )َِكيتكػػوف مػػن ) الفهػػم التطبيقػػيُ ،ِ ،ّ ،ْ ،
ٓ ،ٔ ،ٖ ،ٗ ،َُ ،ُُ ،ُّ ،ُْ ،ُٓ ،ُٔ ،ُٖ ،ُٗ ،َِ ،ُِ ،ِِ ،ِّ) 

 :( أسػئلة تقػيس االٕتػاه ٨تػو ا١تػادة، كىػي األسػئلة ا١ترقمػة )َُكيتكوف من ) االتجاه نحو المادةٕ ،
ُِ ،ُٕ ،ِْ ،ِٓ ،ِٔ ،ِٕ ،ِٖ ،ِٗ ،َّ.) 

ْتيػػث يتبعػػو أربعػػة  سػػؤاؿ. كقػػد صػػيغ كػػل )االختيػػار مػػن متعػػدد(٪تػػط حيػػث مت صػػياغة ٚتيػػع األسػػئلة علػػى  
يػػدكف الطالػػب إجابتػػو بتظليػػل  الطالػػب خيػػاران كاحػػدان ليمثػػل اإلجابػػة الصػػحيحة، ْتيػػثخيػػارات ٮتتػػار منهػػا 

 ا٠تيار على كرقة اإلجابة يف ا١تكاف ا١تخصص لذلك.
 :تحكيم االختبار -٘

 عدد من يف صورتو األكلية على و، كأنو يقيس ما كضع لقياسو؛ مت عرضالظاىرم لالختبارصدؽ الللتأكد من 
لتحقيق ا٢تدؼ ؛ للتأكد من مشوليتو كمناسبتو كا١تناىج كطرؽ التدريس الرياضيات، احملكمُت ا١تتخصصُت يف

 :، كقد طيلب من احملكمُت إبداء الرأم يفمن البحث
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 كمشو٢تا. لالختبارباألىداؼ احملددة  األسئلةارتباط  .ُ
 : الفهم التطبيقي كاالٕتاه ٨تو مادة الرياضيات. األسئلة بأبعاد االختبار كىيارتباط  .ِ
 .االختبار ألسئلةمة كصحة ككضوح الصياغة اللغوية كالعلمية سال .ّ
 .طالب الصف األكؿ ا١تتوسط١تستول  االختبار أسئلةمناسبة  .ْ
 .االختبارمدل كفاية ككضوح تعليمات  .ٓ
 .اء احملكمُت ككجهات نظرىمإما باٟتذؼ أك اإلضافة أك التعديل كفقنا آلر  األسئلة ٖتكيم .ٔ

 :وفقا  لنتائج التحكيم االختبارتعديل  -ٙ

التعديالت كا١تالحظات اليت أجريت على أسئلة االختبار، كذلك بنسبة  مت األخذ بآراء احملكمُت حوؿ
 يف تصحيح بعض األخطاء الطباعية، احملكموف إليها أشاراليت تعديالت كتتمثل ال%(، ْٗ)بلغت  اتفاؽ

ترتيب ك  (   ِٕ،  ُٕ،  ٖثل سؤاؿ ) َف تكتب ٢تا عالمة الدرجة م األسئلةحيث كاف ىناؾ بعض 
(   َِ(كاف سابقان رقم )  ّ) السؤاؿ رقم  ) حيث مت تبديل األسئلة األسئلة من األسهل إُف األصعب

 . ( ٖ( كاف سابقان رقم )  ِٓ( كالسؤاؿ رقم )  ِّ( كاف سابقان رقم )  ُِكالسؤاؿ رقم ) 

 :في صورتو النهائية االختبار أسئلةصياغة  -ٚ

 أسػئلةصػياغة  إعػادة ، لكفقػان آلرائهػم ا١تطلوبػة التعػديالتعليػو علػى احملكمػُت، أيجريػت االختبػار ض بعد عر 
( سػؤاالن موزعػة علػى َّاالختبار يف صورتو النهائية، كقد احتفظ االختبار بنفس عدد أسئلتو البالغ عددىا )

 بيعدم الفهم التطبيقي كاالٕتاه ٨تو ا١تادة. 

 :االختبارتصحيح  طريقة -ٛ

مػػػن  مفػػػردةلكػػػل  لكػػػل إجابػػػة صػػػحيحة( ُدرجػػػة كاحػػػدة )مت ٖتديػػػد  ،لتحقيػػػق الدقػػػة يف التصػػػحيح كسػػػرعتو
( درجػة، َّكبػذلك تكػوف الدرجػة النهائيػة لالختبػار ) .، كصفران إذا كانػت اإلجابػة خاطئػةاالختبار مفردات

 كالدرجة الصغرل صفران.

 لالختبار:التجربة االستطالعية  -ٜ

بلغ  –البحث عينة  خارجمن  –بق على عينة استطالعية طي ختبار يف صورتو النهائية، بعد أف مت صياغة اال
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 ، كذلك هبدؼ ٖتديد اآليت:( طالبان َّعددىا )
 االختبار. ١تفرداتمعامالت السهولة كالصعوبة  (ُ
 . االختبار ١تفرداتالتمييز  حساب معامالت (ِ
 االختبار.  ١تفرداتصدؽ االتساؽ الداخلي  (ّ
  ثبات االختبار. (ْ
 زمن االختبار. (ٓ

 :ختباراال لمفرداتحساب معامالت السهولة والصعوبة  -ٔ

يفيد معامل الصعوبة كالسهولة يف إيضاح مدل سهولة أك صعوبة سؤاؿ ما يف االختبار، كىو عبارة عن 
االختبار إجابة صحيحة أك خاطئة،  مفرداتمن  مفردةالنسبة ا١تئوية من ا١تستجيبُت الذين أجابوا عن كل 

 كالسؤاؿكوف عاِف الصعوبة، ي( ُٓ.َيكوف معامل السهولة لو أقل من ) الذم السؤاؿعترب "أف كقد أي 
، كقد مت حساب معامل السهولة (ُ) كوف عاِف السهولةي( ٖٓ.َيكوف معامل السهولة لو أكرب من ) الذم

 االختبار اٟتاِف على النحو التاِف: مفرداتمن  مفردةكالصعوبة لكل 

 االختبار مت استخداـ ا١تعادلة التالية:  ألسئلةولة ٟتساب معامالت السه 

 عدد اإلجابات الصحيحة              
 =معامل السهولة

 عد اإلجابات الصحيحة + عدد اإلجابات ا٠تاطئة

  االختبار مت استخداـ ا١تعادلة التالية: ١تفرداتكٟتساب معامالت الصعوبة 

 معامل السهولة. -ُمعامل الصعوبة = 

  .ختباراال ١تفرداتقيم معامالت السهولة كالصعوبة  التاِفٞتدكؿ ايوضح ك 

                                                 

 .ُّٗ، ص د.ط،  ، مبادئ القياس في التربية ( ا١تنيزؿُ)
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 (ٕ) جدوؿ
  ختباراال لمفردات والتمييز معامل السهولة والصعوبة

 رقم
 المفردة

 معامل
 السهولة

 معامل
 الصعوبة

 رقم
 المفردة

 معامل
 السهولة

 معامل
 الصعوبة

 رقم
 المفردة

 معامل
 السهولة

 معامل
 الصعوبة

ُ َ.َٖ َ.َِ ُُ َ.ِٕ َ.ِٖ ُِ َ.َٔ َ.َْ 
ِ َ.ْٖ َ.ُٔ ُِ َ.َٔ َ.َْ ِِ َ.ٖٔ َ.ِّ 
ّ َ.َٖ َ.َِ ُّ َ.ْٔ َ.ّٔ ِّ َ.ٕٔ َ.ِْ 
ْ َ.ْٖ َ.ُٔ ُْ َ.ٕٔ َ.ِْ ِْ َ.ْٔ َ.ّٔ 
ٓ َ.َٔ َ.َْ ُٓ َ.ٕٔ َ.ِْ ِٓ َ.ٖٔ َ.ِّ 
ٔ َ.ٕٔ َ.ِْ ُٔ َ.َٔ َ.َْ ِٔ َ.ْٔ َ.ّٔ 
ٕ َ.ٓٔ َ.ْْ ُٕ َ.ٕٔ َ.ِْ ِٕ َ.ٖٔ َ.ِّ 
ٖ َ.َٖ َ.َِ ُٖ َ.ٕٔ َ.ِْ ِٖ َ.َٔ َ.َْ 
ٗ َ.َٖ َ.َِ ُٗ َ.َٔ َ.َْ ِٗ َ.ٖٔ َ.ِّ 
َُ َ.ٕٔ َ.ِْ َِ َ.ِٕ َ.ِٖ َّ َ.ْٔ َ.ّٔ 

(. ْٖ.َ - ٔٓ.َتراكحت من ) ١تفردات االخت قدمعامالت السهولة  قيم أف (ِيتضح من اٞتدكؿ )
لة ا١تتعارؼ عليها يف ىذا ا٠تصوص كاحملصورة ما القيم ضمن ا١تدل ا١تقبوؿ لنسبة درجة السهو  ىذهكتندرج 

 .(ٖٓ.َ - ُٓ.َبُت )

 :ختباراال لمفردات التمييز معامالتحساب  -ٕ

االختبار يف التمييز بُت إجابة كل  مفرداتمن  مفردةمت حساب معامل التمييز لتحديد مدل فاعلية كل 
جل اإلبقاء على األسئلة كا١تفردات ذات من أكذلك يف الدرجة النهائية لالختبار؛  كالطالب اآلخر، طالب

( مقبولة، ٖٓ.َ – ُٓ.َالتمييز العاِف كاٞتيدة فقط، كقد أيعترب "أف ا١تفردة اليت يًتاكح معامل ٘تييزىا من )
. كقد مت حساب (ُ)( فيتم رفضها" ٖٓ.َ( أك يزيد عن )ُٓ.َأما ا١تفردة اليت يقل معامل ٘تييزىا عن )

 :االختبار اٟتاِف على النحو التاِف مفرداتن م مفردةلكل  التمييزمعامل 

                                                 

 .ُُْ، ص د.ط، ، مبادئ القياس في التربية ( ا١تنيزؿُ)
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  االختبار مت استخداـ ا١تعادلة التالية: ألسئلةٟتساب معامالت التمييز 

 ص –س 
 معامل التمييز =

 ف

 : إفحيث 

 س: عدد الفئة العليا يف التحصيل الذين أجابوا على السؤاؿ إجابة صحيحة.

 ا على السؤاؿ إجابة صحيحة.ص: عدد الفئة الدنيا يف التحصيل الذين أجابو 

 ف: عدد أفراد إحدل اجملموعتُت.

 .ختباراال ١تفرداتالتمييز  تمعامال التاِف قيميوضح اٞتدكؿ ك 

 (ٖجدوؿ )
 ختباراال مفرداتمن  مفردةمعامالت التمييز لكل  

 رقم
 المفردة

 معامل
 التمييز

 رقم
 المفردة

 معامل
 التمييز

 رقم
 المفردة

 معامل
 التمييز

ُ َ.ٕٓ ُُ َ.ُٔ ُِ َ.ّّ 
ِ َ.ُٖ ُِ َ.ّّ ِِ َ.ّٓ 
ّ َ.ٕٓ ُّ َ.ْْ ِّ َ.ٖٔ 
ْ َ.ُٖ ُْ َ.ٖٔ ِْ َ.ْْ 
ٓ َ.ّّ ُٓ َ.ٖٔ ِٓ َ.ّٓ 
ٔ َ.ٖٔ ُٔ َ.ّّ ِٔ َ.ْْ 
ٕ َ.ُِ ُٕ َ.ٖٔ ِٕ َ.ّٓ 
ٖ َ.ٕٓ ُٖ َ.ٖٔ ِٖ َ.ّّ 
ٗ َ.ٕٓ ُٗ َ.ّّ ِٗ َ.ّٓ 
َُ َ.ٖٔ َِ َ.ُٔ َّ َ.ْْ 
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(. ُٖ.َ-ّّ.َتراكحت من )١تفردات االختبار قد  يم معامالت التمييزأف ق (ّ) اٞتدكؿ يتضح من
كوهنا حصلت على   ؛من حيث معامل التمييز ا١تفرداتىذه القيم مناسبة، ٦تا يدؿ على قبوؿ ىذه  كٚتيع

كبذلك يستقر االختبار على ٚتيع أسئلتو البالغ عددىا  قيم تناسب ا١تدل ا١تتعارؼ عليو ٢تذه ا١تعامالت.
 االن.( سؤ َّ)

 حساب زمن االختبار: -ٖ

من خالؿ حساب حاصل ٚتع الزمن الذم استغرقو  ختباراال أسئلةمت حساب الزمن الالـز لإلجابة عن 
كما يوضح ذلك ا١تعادلة   االختبار مقسومان على عدد٫تا، أسئلةيف االجابة عن  طالب، كآخر طالبأكؿ 

  التالية:

ْٓ + ٔٓ 
 = زمن االختبار

ِ 

 اإلجابة( دقائق إللقاء التعليمات، كتوضيح كيفية ٓ( دقيقة باإلضافة إُف )ٓٓاالختبار ىو ) ككجد أف زمن
 ( دقيقة.َٔ) ساعة كاحدة االختبار، كبذلك يكوف الزمن ا١تناسب لتطبيق االختبار أسئلةعلى 

 حساب معامالت صدؽ االختبار: -ٗ

 احتسابو بطريقتُت:مت  االختبار صدؽللتأكد من 

كذلػػك باحتسػػػاب اٞتػػذر الًتبيعػػي ١تعامػػػل ثبػػات االختبػػػار  ( :Intrinsic Validity) الصػػدؽ الػػػذاتي - أ
(. ٗٗ.َ(، كبتطبيق ا١تعادلة بلغت قيمة معامل الصدؽ الػذايت ألسػئلة االختبػار )ٖٗ.َالذم بلغت قيمتو )

عنػػػد  كىػػي قيمػػة مرتفعػػػة تػػدؿ علػػػى صػػدؽ االختبػػػار، ك٘تتػػع أسػػئلتو بدرجػػػة عاليػػة مػػػن الدقػػة كا١تركنػػػة كالتػػوازف
 تطبيقو.

 Pearsonمعامػػل االرتبػػاط بَتسػػوف )كذلػػك ْتسػػاب صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخلي ألسػػئلة االختبػػار:  - ب
Correlation)  بػػُت درجػػة كػػل مفػػردة كالدرجػػة الكليػػة للبيعػػد الػػذم تنتمػػي إليػػو، ككػػذلك معامػػل االرتبػػاط بػػُت

 ( التالية: ٓ، ) (ْدرجة كل بيعد كالدرجة الكلية لالختبار كما يوضح ذلك اٞتداكؿ ا١ترقمة )
 (ٗ) جدوؿ
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 الكلية للب عد الذي تنتمي إليودرجة الو  درجة المفردةبين  )بيرسوف( معامالت االرتباط

 االرتباط معامل رقم المفردة االرتباط معامل رقم المفردة االرتباط معامل رقم المفردة
ُ َ.ٖٗ** ُُ َ.َٗ** ُِ َ.ٕٖ** 
ِ َ.ٕٕ** ُِ َ.ٖٓ** ِِ َ.ٖٕ** 
ّ َ.ٔٔ** ُّ َ.ُٖ** ِّ َ.ٖٕ** 
ْ َ.ٖٕ** ُْ َ.ْٖ** ِْ َ.ٕٕ** 
ٓ َ.ٕٖ** ُٓ َ.ٕٔ** ِٓ َ.ٕٕ** 
ٔ َ.ٕٗ** ُٔ َ.ٕٗ** ِٔ َ.ُٕ** 
ٕ َ.ّٖ** ُٕ َ.ّٕ** ِٕ َ.ٕٕ** 
ٖ َ.ِٖ** ُٖ َ.ٕٗ** ِٖ َ.ٖٓ** 
ٗ َ.ٖٖ** ُٗ َ.َٖ** ِٗ َ.ٖٓ** 
َُ َ.ّٖ** َِ َ.ّٖ** َّ َ.ٕٕ** 

كل مفردة من مفردات االختبار كالدرجة بُت درجة   االرتباطمعامالت قيم أف ( ْمن اٞتدكؿ ) يتضح
(. ٦تا يدؿ على االتساؽ الداخلي َُ.َالداللة )عند مستول  ان إحصائي الكلية للبيعد الذم تنتمي إليو دالة

 . للتطبيق ألسئلة االختبار كمفرداتو، كصالحيتو

                                                 

 ، كينطبق ذلك على اٞتداكؿ الالحقة . َُ.َتعٍت دالة عند مستول  **
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 (٘جدوؿ )

 لالختباروالدرجة الكلية  قيم معامالت االرتباط بين درجة كل ب عد

 (ُ) أبعاد االختبار
 الفهم التطبيقي

(ِ) 
 االٕتاه ٨تو ا١تادة

 الدرجة الكلية

 **ٖٗ.َ **ْٖ.َ ُ ( الفهم التطبيقيُ)
 **ّٗ.َ ُ  ( االٕتاه ٨تو ا١تادةِ)

 ُ   الدرجة الكلية

أبعاد االختبار كالدرجة كل بيعد من بُت درجة   االرتباط مصفوفة معامالتقيم أف ( ٓمن اٞتدكؿ ) يتضح
ألسئلة (. ٦تا يدؿ على االتساؽ الداخلي َُ.َالداللة )عند مستول  ان إحصائي الكلية لالختبار دالة

 . للتطبيق االختبار مع أبعاده كمفرداتو، كصالحيتو

 ختبار:االثبات حساب معامالت  -٘

 عينة االستطالعية:بطريقتُت، كذلك بالتطبيق على درجات الختبار االأكد من ثبات  التمت
-Spearman) سػبَتماف بػراكف اسػتخداـ معادلػةمت  حساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصػفية: .أ 

Brown ) حيػػث مت تقسػػيم االختبػػػار إُف نصػػفُت متسػػػاكيُت ، (ُ)االختبػػػار ألسػػئلةعػػن طريػػق التجزئػػػة النصػػفية
معامػػػل ثبػػػات  د ذلػػػك حسػػػاب(، كمت بعػػػٔٗ.َيسػػػاكم )معامػػػل االرتبػػػاط بػػػُت درجػػػات النصػػػفُت ككجػػػد أف 
 على درجة عالية من الثبات. االختبار كىذا يدؿ على أف  (،ٖٗ.َ)كبلغت قيمتو االختبار 

. كقػػد جػػاءت (Cronpbach's Alphaحسػػاب ثبػػات االختبػػار باسػػتخداـ معادلػػة ألفػػا كرونبػػاخ ) .ب 
 النتائج كما يوضح اٞتدكؿ التاِف:

                                                 

(مت تقسيم أسئلة االختبار إُف نصفُت، فأصبح كل قسم من القسمُت قائمان بذاتو، كبعد ذلك مت إ٬تاد معامل االرتباط بُت درجات ُ)
 النصفُت، كحساب اٞتذر الًتبيعي ١تعامل االرتباط.
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 (ٙجدوؿ )
 كرونباخ   ثبات االختبار باستخداـ معامل ألفا

 دد األسئلةع البيعد
ا١تتوسط 
 اٟتسايب

 اال٨تراؼ
 ا١تعيارم

 معامل الثبات التباين

 ٕٗ.َ َْٗ.ٔٔ ُْٓ.ٖ ْٔ.ٖ َِ ( الفهم التطبيقيُ)
 ّٗ.َ ََُ.ُٔ ََُ.ْ ِٓ.ْ َُ ( االٕتاه ٨تو ا١تادةِ)

 ٖٗ.َ َّٗ.ُّٕ ُِٕ.ُُ ُٔ.ُّ َّ الدرجة الكلية لالختبار

 ا(، كذلك من خالؿ قيمة معامل الثبات )ألفعاليةتمتع بدرجة ثبات االختبار ي( أف ٔدكؿ )اٞتيتضح من 
تحقيق االختبار لتشَت إُف صالحية  مرتفعة(، كىي قيمة ٖٗ.َ)كاليت بلغت قيمتها  لالختبارللدرجة الكلية 

أف تيسفر أىداؼ البحث من خالؿ اإلجابة عن أسئلتو، ٦تا يؤدم إُف إمكانية الوثوؽ يف النتائج اليت ٯتكن 
 عنو عند تطبيقو.

 الصور النهائية لالختبار: -ٓٔ

يف أصبح مكونان  احتفظ االختبار ّتميع أسئلتو، كبذلك بعد التأكد من صدؽ االختبار، كحساب ثباتو،
  ، كصاٟتان للتطبيق.( سؤاالن موزعة على بيعدم الفهم التطبيقي كاالٕتاه ٨تو ا١تادةَّصورتو النهائية من )
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 استطالع الرأياستبانة :  لثانيةااألداة 
( عبارة موزعة على بيعدين ٫تا: الفهم التطبيقي، كاالٕتاه ٨تو ِْتكونت االستبانة يف صورهتا األكلية من ) 

 ا١تادة.
 ما يأيت: عرض ، كاليت تشتملةاالستبان ىذه إعداد عند اتبعت اليت ا٠تطوات توضيح يلي كفيما

 .االستبانة إعداد من ا٢تدؼ -ُ
 االستبانة. إعداد مصادر -ِ
 األكلية. هاػصورت يف االستبانة إعداد -ّ
 االستبانة. ٖتكيم -ْ
 التحكيم. لنتائج كفقا االستبانة تعديل -ٓ
 النهائية. صورهتا يف االستبانة صياغة -ٔ

 االستبانة: إعداد من الهدؼ

اه لػػػدم هتػػػدؼ االسػػػتبانة إُف قيػػػاس أثػػػر اسػػػًتاتيجية الػػػتعلم با١تشػػػركعات علػػػى تنميػػػة الفهػػػم التطبيقػػػي كاالٕتػػػ
 الطالب ٨تو مادة الرياضيات. 

 :االستبانة إعداد مصادر

مهارات الفهم التطبيقي الالـز تنميتها  قاـ الباحث ٔتراجعة عدد من ا١تصادر كاألدبيات كا١تراجع اليت تناكلت
 اسًتاتيجية التعلم با١تشركعات. كإجراءاتلدم طالب ا١ترحلة ا١تتوسطة، كأسس 

 :ا األوليةإعداد االستبانة في صورته

 على النحو التاِف:، ( عبارة موزعة على بيعدينِْ) يف صورهتا األكلية ستبانةاال تضمنت

 :( مػػػن عبػػػارات االسػػػتبانة، كتقػػػيس ٕ.ُْ( عبػػػارات ٘تثػػػل )َُكيتكػػػوف مػػػن ) الفهػػػم التطبيقػػػي%
 .(ِّ، ِِ، ُٓ، ُْ، ُّ، ُِ، ُُ، ٗ، ْ، ِالفهم التطبيقي، كىي ا١ترقمة )
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 :( مػػن عبػػارات االسػػتبانة، كتقػػيس ّ.ٖٓ( عبػػارة ٘تثػػل )ُْكيتكػػوف مػػن ) االتجػػاه نحػػو المػػادة%
، ُِ، َِ، ُٗ، ُٖ، ُٕ، ُٔ، َُ، ٖ، ٕ، ٔ، ٓ، ّ، ُاالٕتػػػاه ٨تػػػو ا١تػػػادة، كىػػػي العبػػػارات ا١ترقمػػػة )

ِْ.) 

دَّد الذملألسئلة  ا١تغلق الشكل االستبانة إعداد يف الباحث تبٌتَّ  كقد . سؤاؿ لكل احملتملة االستجابات ٭تي
 من عبارة كل كيقابل ،االستبانة عبارات لقياس ا٠تمسة النقاط ذم ا١تتدرج ليكرت مقياس استخداـ مت كقد

 إعطاء مت كقد، (معارض، معارض بشدة أكافق، ٤تايد، )أكافق بشدة، التالية ا٠تيارات ٖتمل قائمة العبارات
، كيقابل كل خيار من إحصائيان ت ليتم من خال٢تا معاٞتة العبارا درجة ٤تددة ىذه ا٠تيارات من خيار كل

 ( درجات، معارضّ، ٤تايد )درجات( ْ) ، أكافق درجات( ٓ) أكافق بشدة :ا٠تيارات الدرجات التالية
 .كاحدة درجة( ُدرجتاف، معارض بشدة )( ِ)

 تحكيم االستبانة:

 األكليػػة علػػى ايف صػػورهت هالقياسػػو؛ مت عرضػػ تقػػيس مػػا كضػػعت ا، كأهنػػالظػػاىرم لالسػػتبانةصػػدؽ الللتأكػػد مػػن 
 اكمناسػػػبته ا؛ للتأكػػػد مػػػن مشوليتهػػػكا١تنػػػاىج كطػػػرؽ التػػػدريس الرياضػػػيات،احملكمػػػُت ا١تتخصصػػػُت يف  عػػػدد مػػػن

 من حيث:، كقد طيلب من احملكمُت إبداء الرأم لتحقيق ا٢تدؼ من البحث
 مدل مناسبة كل عبارة للبعد الذم تنتمي إليو. -ُ
 .انةكاللغوية لعبارات االستبالصياغة العلمية  سالمة -ِ
 إضافة عبارات َف ترد يف االستبانة. -ّ
 حذؼ عبارات غَت مهمة. -ْ

 :تعديل االستبانة وفقا  لنتائج التحكيم

التعديالت كا١تالحظات اليت أجريت على العبارات ا١تتضمنة يف االستبانة،  مت األخذ بآراء احملكمُت حوؿ
الرياضيات أفهم أف  ٘تنيتهػػارة " فمػثالن: ا١ت تصحيح أخطاء مطبعية يف صياغة بعض العباراتكتتمثل يف 

 ".فيو كأتفوؽالرياضيات أفهم أف  أ٘تٌتمت تعػػديلها إُف "   (ِفقرة ) "  افيه كأتفوؽ
 . 
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 صياغة االستبانة في صورتها النهائية:

اليت تضػمنتها  فقد بلغ عدد العبارات كبناء على ذلكاحتفظت االستبانة بنفس عدد عباراهتا بعد ٖتكيمها، 
 ( عبارة، كيوضح اٞتدكؿ التاِف كصفان ٢تا. ِْبانة يف صورهتا النهائية )االست

 (ٚجدوؿ )
 توزيع عبارات االستبانة في صورتها النهائية

 النسبة المئوية من المجموع عدد العبارات األبعاد ـ
 %ٕ.ُْ َُ الفهم التطبيقي ُ
 %ّ.ٖٓ ُْ االٕتاه ٨تو ا١تادة ِ

 %ََُ ِْ العدد الكلي

 :ستبانةساؽ الداخلي لالاالتصدؽ 

 عػدد البػالغسػتطالعية االعينػة العلػى  يف صػورهتا النهائيػة تبقػطي بعد التأكد من الصدؽ الظاىرم لالستبانة، 
كقػػػد اسػػػتخدمت اسػػػتجابات العينػػػة االسػػػتطالعية يف ٖتليػػػل عبػػػارات االسػػػتبانة كذلػػػك ، طالبػػػان ( َّ) أفرادىػػػا

 الكليػػة الدرجػػةك  االسػػتجابة للعبػػارة درجػػة بػػُت (Pearson Correlation)بَتسػػوف  االرتبػػاط معامػػل سػػابْت
للبيعػػد الػػذم تنتمػػي إليػػو، كبػػُت الدرجػػة الكليػػة لكػػل بيعػػد كالدرجػػة الكليػػة علػػى االسػػتبانة، كمػػا يوضػػح ذلػػك 

 ( التالية. ٗ( ، )ٖاٞتداكؿ )
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 ( ٛ) جدوؿ
 عد الذي تنتمي إليو للب   الكلية الدرجةو  االستجابة على العبارة درجة بين بيرسوف رتباطاال معامالت

 معامل االرتباط العبارةرقم  معامل االرتباط العبارةرقم  الب عد

 الفهم التطبيقي

ِ َ.َٗ** ُّ َ.ِٗ** 
ْ َ.ٖٔ** ُْ َ.ُٖ** 
ٗ َ.ِٕ** ُٓ َ.ّٗ** 
ُُ َ.ٔٔ** ِِ َ.َٕ** 
ُِ َ.ٖٔ** ِّ َ.ْٔ** 

 االتجاه نحو المادة

ُ َ.ٕٖ** ُٔ َ.َٕ** 
ّ َ.ْٕ** ُٕ َ.ٖٗ** 
ٓ َ.ٕٖ** ُٖ َ.ٖٕ** 
ٔ َ.ٖٔ** ُٗ َ.ٕٖ** 
ٕ َ.ُٖ** َِ َ.ِٗ** 
ٖ َ.ِٗ** ُِ َ.ٕٔ** 
َُ َ.ُٖ** ِْ َ.ُٖ** 

 العبارات من عبارة االستجابة لكل درجة بُتاالرتباط معامالت أف ٚتيع قيم  (ٖ) من اٞتدكؿ يتضح
أف  يدؿ علىكىذا ، (َُ.َ) الداللةند مستول ع ان إحصائي دالة للبيعد الذم تنتمي إليو الكلية الدرجةك 

 . البحثصاٟتة ألغراض  كىي االتساؽ الداخليتمتع بصدؽ االستبانة ت

كما مت حساب مصفوفة معامالت االرتباط بُت الدرجة الكلية لألبعاد الرئيسة كالدرجة الكلية لالستبانة،  
 كما يوضح ذلك اٞتدكؿ التاِف.
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 (ٜجدوؿ )
 تباط بين درجة الب عد والدرجة الكلية لالستبانةمصفوفة معامالت االر 

 (ُ) الب عد
 الفهم التطبيقي

(ِ) 
 االٕتاه ٨تو ا١تادة

 الدرجة الكلية

 **ْٗ.َ **ّٖ.َ ُ ( الفهم التطبيقيُ)
 **ٕٗ.َ ُ  ( االٕتاه ٨تو ا١تادةِ)

 ُ   الدرجة الكلية

دالة إحصائيان، ٦تا يشَت بشكل كاضح إُف ( أف ٚتيع قيم معامالت االرتباط مرتفعة، ك ٗيتضح من اٞتدكؿ )
أف ٚتيعها تشًتؾ يف قياس مفهـو كاحد، كيتأكد ذلك يف معامالت ارتباط األبعاد الرئيسة مع الدرجة 

 البحث. لتحقيق أىداؼصاٟتة  وكى بالصدؽ،تتمتع االستبانة أف  يدؿ علىكىذا الكلية لالستبانة، 

 ثبات االستبانة:

من خالؿ درجات استجابات العينة االستطالعية اليت أيجريت عليها عملية استخرجت معامالت الثبات 
(، كيوضح اٞتدكؿ التاِف Cronbach's alphaٖتليل العبارات، بعد تصحيحها باستخداـ معادلة ألفا كركنباخ )
 معامالت الثبات لكل بيعد من أبعاد االستبانة كالثبات الكلي.

 ( ٓٔ) جدوؿ
 االستبانة  ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل

 دد العباراتع البيعد
ا١تتوسط 
 اٟتسايب

 اال٨تراؼ
 معامل الثبات التباين ا١تعيارم

 ِٗ.َ َِٓ.َْ ّْْ.ٔ َٖ.ُْ َُ ( الفهم التطبيقيُ)
 ْٗ.َ َِٓ.َٖ ٖٓٗ.ٖ ََ.ِّ ُْ ( االٕتاه ٨تو ا١تادةِ)

 ٔٗ.َ ّّٖ.ُِْ ٕٓٔ.ُْ َٖ.ّٕ ِْ الدرجة الكلية لالستبانة

، كذلك من خالؿ قيم معامالت الثبات تتمتع بدرجة ثبات عاليةاالستبانة أف ( َُدكؿ )يتضح من اٞت
(. كقد بلغت قيمة معامل ألفا لبيعد الفهم ٔٗ.َ)ألفا(، حيث بلغت قيمة معامل ألفا لالستبانة ككل )
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داة األحية صال (، كىي قيم مرتفعة تشَت إُفْٗ.َ(، بينما بلغ لبيعد االٕتاه ٨تو ا١تادة )ِٗ.َالتطبيقي )
 سفر عنها عند تطبيقها.إُف إمكانية ثبات النتائج اليت ٯتكن أف تي  يؤدم، ٦تا ألغراض البحث
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 بطاقة المالحظة: الثالثةاألداة 
( أسئلة رئيسة تقيس سلوؾ الطالب ٕ( مهارة موزعة على )ِٗتكونت البطاقة يف صورهتا األكلية من ) 

 ألداء ا١تهارة أك جزء منها.
 ما يأيت: عرض ، كاليت تشتملالبطاقة ىذه إعداد عند اتبعت اليت ا٠تطوات توضيح يلي كفيما

 .البطاقة إعداد من ا٢تدؼ -ُ
 .البطاقة إعداد مصادر -ِ
 األكلية. هاػصورت يف البطاقة إعداد -ّ
 .البطاقة ٖتكيم -ْ
 التحكيم. لنتائج كفقا البطاقة تعديل -ٓ
 النهائية. صورهتا يف البطاقة صياغة -ٔ

 :المالحظة بطاقة إعداد من الهدؼ

إُف قياس أثر اسًتاتيجية التعلم با١تشركعات على تنمية الفهم التطبيقػي كاالٕتػاه لػدم  بطاقة ا١تالحظةهتدؼ 
 الطالب ، كذلك من خالؿ قياس سلوؾ الطالب ألداء ا١تهارة أك جزء منها. 

 بطاقة المالحظة: إعداد مصادر

مهارات الفهم التطبيقي الالـز تنميتها  جع اليت تناكلتقاـ الباحث ٔتراجعة عدد من ا١تصادر كاألدبيات كا١ترا
 اسًتاتيجية التعلم با١تشركعات. إجراءات لدم طالب ا١ترحلة ا١تتوسطة، كأسس ك

 :في صورتها األولية بطاقة المالحظةإعداد 

 على النحو التاِف:، ( أسئلةٕ( مهارة موزعة على )ِٗ) البطاقة يف صورهتا األكلية تضمنت

 ( .ٖ.ُّ( مهارات ٘تثل )ْكيتكوف من ) وؿ:السؤاؿ األ% 

 :( .ِ.ُٕ( مهارات ٘تثل )ٓكيتكوف من ) السؤاؿ الثاني% 

 :( .ْ.َُ( مهارات ٘تثل )ّكيتكوف من ) السؤاؿ الثالث% 
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 :( .ٖ.ُّ( مهارات ٘تثل )ْكيتكوف من ) السؤاؿ الرابع% 

 :( .ٖ.ُّ( مهارات ٘تثل )ْكيتكوف من ) السؤاؿ الخامس% 

 ( .ٖ.ُّ( مهارات ٘تثل )ْكيتكوف من ) س:السؤاؿ الساد% 

 :( .ِ.ُٕ( مهارات ٘تثل )ٓكيتكوف من ) السؤاؿ السابع% 

دَّد الذملألسئلة  ا١تغلق الشكل البطاقة إعداد يف الباحث تبٌتَّ  كقد  كقد. سؤاؿ لكل احملتملة االستجابات ٭تي
 قائمة مهارة كل كيقابل ،لبطاقةا مهارات لقياس األربعة النقاط ذم ا١تتدرج ليكرت مقياس استخداـ مت

 كل إعطاء مت كقد، (بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة )بدرجة كبَتة جدان، بدرجة كبَتة، التالية ا٠تيارات ٖتمل
، كيقابل كل خيار من إحصائيان ليتم من خال٢تا معاٞتة ا١تهارات  درجة ٤تددة ىذه ا٠تيارات من خيار

( ِ) ( درجات، بدرجة متوسطةّ، بدرجة كبَتة )درجات( ْ) جدان  بدرجة كبَتة :ا٠تيارات الدرجات التالية
 .كاحدة درجة( ُدرجتاف، بدرجة قليلة )

 :بطاقة المالحظةتحكيم 

عػدد  األكليػة علػى ايف صػورهت هالقياسػو؛ مت عرضػ تقػيس مػا كضػعت ا، كأهنالظاىرم للبطاقةصدؽ الللتأكد من 
لتحقيػػق  اكمناسػػبته ا؛ للتأكػػد مػػن مشوليتهػػطػػرؽ التػػدريسكا١تنػػاىج ك  الرياضػػيات،احملكمػػُت ا١تتخصصػػُت يف  مػػن

 من حيث:، كقد طيلب من احملكمُت إبداء الرأم ا٢تدؼ من البحث
 مدل مناسبة كل مهارة للسؤاؿ الذم تنتمي إليو. -ُ
 .كاللغوية ١تهارات البطاقةالصياغة العلمية  سالمة -ِ
 إضافة مهارات َف ترد يف البطاقة. -ّ
 حذؼ مهارات غَت مهمة. -ْ

 :وفقا  لنتائج التحكيم بطاقة المالحظة تعديل

التعديالت كا١تالحظات اليت أجريت على ا١تهارات ا١تتضمنة يف البطاقة،  مت األخذ بآراء احملكمُت حوؿ
يف موقف حيايت أك العالقات بُت الزكايا  يستخدـفمػثالن: ا١تهػػارة "  تعديل صياغة بعض ا١تهاراتكتتمثل يف 

مت تعػػديلها إُف "  الدرس األكؿ  " يفالزكايا كاألرقاـ العربية ( –ؽ كاإلشارات ) تقاطع الطر  نشاط حيايت
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الزكايا كاألرقاـ –) تقاطع الطرؽ كاإلشارات  يف موقف حيايت أك نشاط حيايتالعالقات بُت الزكايا  يوظف
 ".العربية (

 في صورتها النهائية: بطاقة المالحظةصياغة 

، كيوضػػح اٞتػػدكؿ التػػاِف (، كذلػػك بعػػد ٖتكيمهػػاِٗات البػػالغ عػػددىا )احتفظػػت البطاقػػة بػػنفس عػػدد ا١تهػػار 
 كصفان ٢تا. 

 (ٔٔجدوؿ )
 توزيع عبارات بطاقة المالحظة في صورتها النهائية

 النسبة المئوية من المجموع عدد العبارات رقم السؤاؿ ـ
 %ٖ.ُّ ْ األكؿ ُ
 %ِ.ُٕ ٓ الثآف ِ
 %ْ.َُ ّ الثالث ّ
 %ٖ.ُّ ْ الرابع ْ
 %ٖ.ُّ ْ ٠تامسا ٓ
 %ٖ.ُّ ْ السادس ٔ
 %ِ.ُٕ ٓ السابع ٕ

 %ََُ ِٗ العدد الكلي

 االتساؽ الداخلي لبطاقة المالحظة:صدؽ 

 عػػدد البػػالغسػػتطالعية االعينػػة العلػػى  يف صػػورهتا النهائيػػة تبقػػطي بعػػد التأكػػد مػػن الصػػدؽ الظػػاىرم للبطاقػػة، 
 سػابطالعية يف ٖتليل مهارات البطاقػة؛ كذلػك ْتكقد استخدمت درجات العينة االست، طالبان ( َّ) أفرادىا
للسػؤاؿ الػذم تنتمػي إليػو،  الكليػة الدرجةا١تهارة ك  درجة بُت (Pearson Correlation)بَتسوف  االرتباط معامل

 ( التالية. ُّ( ، )ُِكبُت الدرجة الكلية لكل سؤاؿ كالدرجة الكلية للبطاقة، كما يوضح ذلك اٞتداكؿ )
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 ( ٕٔ) جدوؿ
 للسؤاؿ الذي تنتمي إليو  الكلية الدرجةو  المهارة درجة بين بيرسوف رتباطاال التمعام

 معامل االرتباط المهارةرقم  معامل االرتباط المهارةرقم  األسئلة

 السؤاؿ األوؿ
ُ َ.َٗ** ّ َ.ْٖ** 
ِ َ.ٔٗ** ْ َ.ّٗ** 

 السؤاؿ الثاني
ُ َ.ٕٗ** ْ َ.ٗٓ** 
ِ َ.ٖٗ** ٓ َ.ّٗ** 
ّ َ.ٗٔ**   

 السؤاؿ الثالث
ُ َ.ٕٗ** ّ َ.ٗٔ** 
ِ َ.ٗٓ**   

 السؤاؿ الرابع
ُ َ.ٖٕ** ّ َ.ٖٖ** 
ِ َ.ٗٔ** ْ َ.ٗٓ** 

 السؤاؿ الخامس
ُ َ.ّٗ** ّ َ.ٕٗ** 
ِ َ.ٔٓ** ْ َ.ّٗ** 

 السؤاؿ السادس
ُ َ.ِٖ** ّ َ.َٗ** 
ِ َ.ّٖ** ْ َ.ٖٕ** 

 السؤاؿ السابع
ُ َ.ٕٖ** ْ َ.ٖٓ** 
ِ َ.ٕٖ** ٓ َ.ُٔ** 
ّ َ.ّٗ**   

مهارة من ا١تهارة ا١تتضمنة يف  كل درجة بُتاالرتباط معامالت أف ٚتيع قيم  (ُِ) من اٞتدكؿ يتضح
يدؿ كىذا ، (َُ.َ) الداللةعند مستول  ان إحصائي دالة للسؤاؿ الذم تنتمي إليو الكلية الدرجةك  البطاقة
 . البحثٟتة ألغراض صا كىي االتساؽ الداخليتمتع بصدؽ بطاقة ا١تالحظة تأف  على

كما مت حساب مصفوفة معامالت االرتباط بُت الدرجة الكلية لألسئلة الرئيسة كالدرجة الكلية للبطاقة، كما 
 يوضح ذلك اٞتدكؿ التاِف.
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 (ٖٔجدوؿ )
 مصفوفة معامالت االرتباط بين درجة السؤاؿ والدرجة الكلية للبطاقة

 السابع السادس ا٠تامس الرابع الثالث الثآف األكؿ السؤاؿ
الدرجة 
 الكلية

 **ٓٗ.َ **ٖٖ.َ **ُٗ.َ **ُٗ.َ **ٓٗ.َ **ٕٕ.َ **ٕٗ.َ ُ األكؿ
 **ٖٗ.َ **ٖٖ.َ **ِٗ.َ **ُٗ.َ **ٓٗ.َ **ٖٔ.َ ُ  الثآف
 **ُٗ.َ **ُٖ.َ **ِٖ.َ **ّٕ.َ **ْٖ.َ ُ   الثالث
 **ٕٗ.َ **ِٗ.َ **ِٗ.َ **ٖٖ.َ ُ    الرابع

 **ُٗ.َ **ّٖ.َ **ٖٖ.َ ُ     ا٠تامس
 **ٔٗ.َ **ّٗ.َ ُ      السادس
 **ْٗ.َ ُ       السابع

 ُ        الدرجة الكلية

( أف ٚتيع قيم معامالت االرتباط مرتفعة، كدالة إحصائيان، ٦تا يشَت بشكل كاضح ُّيتضح من اٞتدكؿ )
يسة مع الدرجة إُف أف ٚتيعها تشًتؾ يف قياس مفهـو كاحد، كيتأكد ذلك يف معامالت ارتباط األسئلة الرئ

 البحث. لتحقيق أىداؼصاٟتة  وكى بالصدؽ،تتمتع بطاقة ا١تالحظة أف  يدؿ علىكىذا الكلية للبطاقة، 

 ثبات بطاقة المالحظة:

استخرجت معامالت الثبات من خالؿ درجات العينة االستطالعية اليت أيجريت عليها عملية ٖتليل 
(، كيوضح اٞتدكؿ التاِف Cronbach's alphaركنباخ )ا١تهارات، بعد تصحيحها باستخداـ معادلة ألفا ك

 معامالت الثبات لكل سؤاؿ من أسئلة البطاقة كالثبات الكلي.
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 ( ٗٔ) جدوؿ
 بطاقة المالحظة  ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل

 دد العباراتع السؤاؿ
ا١تتوسط 
 اٟتسايب

 اال٨تراؼ
 ا١تعيارم

 معامل الثبات التباين

 ٕٔ.َ ِّٓ.ّ ٕٕٖ.ُ ٕٔ.ْ ْ األكؿ
 ٓٗ.َ ّّٖ.ٗ ُّٔ.ّ َٔ.ٔ ٓ الثآف
 ْٗ.َ َٕٖ.ٕ ْٕٗ.ِ ُٔ.ٓ ّ الثالث
 ُٗ.َ ِّٓ.ٓ َّٓ.ِ ِْ.ٓ ْ الرابع

 ّٖ.َ ّٕٖ.ِ ٓٗٔ.ُ َْ.ٓ ْ ا٠تامس
 ِٖ.َ َْٕ.ٓ ِّٓ.ِ ْٔ.ٓ ْ السادس
 ّٖ.َ ُٕٗ.ْ ُِٕ.ِ َْ.ٔ ٓ السابع

 ٖٗ.َ َٕٓ.ُِْ ِٔٓ.ُٓ ْٖ.ّٖ ِٗ الدرجة الكلية للبطاقة

، كذلك من خالؿ قيم معامالت الثبات تتمتع بدرجة ثبات عاليةاالستبانة أف ( ُْيتضح من اٞتدكؿ )
(. كقد تراكحت قيم معامل ألفا ألسئلة ٖٗ.َ)ألفا(، حيث بلغت قيمة معامل ألفا لالستبانة ككل )

 يؤدم، ٦تا ثألغراض البحداة األصالحية  (، كىي قيم مرتفعة تشَت إُفٓٗ.َ( إُف )ٕٔ.َالبطاقة من )
 سفر عنها عند تطبيقها.إُف إمكانية ثبات النتائج اليت ٯتكن أف تي 
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 التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي:

بعد التأكد من ٕتانس اجملموعتُت يف مستول التحصيل الدراسي يف مادة الرياضيات، مت تطبيق االختبار 
على اجملموعتُت الضابطة كالتجريبية قبل تطبيق التحصيلي القبلي ١تادة الرياضيات ا٠تاص بالوحدة السابعة 

التجربة، كذلك للتأكد من تكافؤ٫تا، كمت رصد الدرجات كحساب متوسطي درجات اجملموعتُت، كداللة 
(، كيوضح Independent Samples T.testالفرؽ بينهما. كذلك باستخداـ اختبار "ت" للعينات ا١تستقلة )

لة الفركؽ بُت متوسطي درجات أفراد ٣تموعيت البحث يف التطبيق ( دالُٔ(، )ُٓاٞتدكلُت ا١ترقمُت )
 القبلي لالختبار التحصيلي لكل من الفهم التطبيقي، كاالٕتاه ٨تو ا١تادة.

 ( ٘ٔجدوؿ )
 داللة الفروؽ بين متوسطي درجات أفراد مجموعتي البحث في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي

االختبار 
 التحصيلي

 المجموعة الضابطة يبيةالمجموعة التجر 

قيمة 
 )ت(

مستوى 
الداللة 

اإلحصائية 
ائية (٘ٓ.ٓعند )
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الفهم 
 التطبيقي

ّٓ 

ُّ.ّٔ ّ.َٔ 

ْٖ ّٓ 

ُّ.ِْ ّ.ِْ 

ْٖ 

َ.ُِْ َ.َِٗ 
غَت 
 دالة

االتجاه 
نحو 
 المادة

غَت  َُِ.َ ٓٔٔ.ُ ََ.ِ ْْ.ّ ِْ.ِ ْْ.ْ
 دالة

الدرجة 
 الكلية

ُٕ.َٖ ٓ.ُٔ ُٔ.ٖٔ ْ.ُٗ َ.ِٕٓ َ.ْٓٔ 
غَت 
 دالة

 يبُت متوسط (َٓ.َالداللة ) إحصائيان عند مستول ةدال عدـ كجود فركؽ (ُٓ) من اٞتدكؿ يتضح
موعيت البحث )التجريبية كالضابطة( يف التطبيق القبلي لكل من بيعدم الفهم التطبيقي، طالب ٣تدرجات 

األمر الذم يدؿ على تقارب مستول طالب عينة البحث  كاالٕتاه ٨تو ا١تادة، كلالختبار التحصيلي ككل .
 . لالختبار التحصيلي ١تادة الرياضيات بأبعاده ا١تختلفة يف التطبيق القبلي 
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طػالب التجريبيػة ك  طػالب اجملموعػةدرجػات  يبػُت متوسػط ان إحصػائي داؿوجػد فػرؽ ال يى أنػو : كىذا يدؿ عل
لالختبػػار التحصػػيلي ١تػػادة الرياضػػيات، حيػػث أف قيمػػة "ت" غػػَت دالػػة  القبلػػيالضػػابطة يف التطبيػػق اجملموعػػة 

 (.َٓ.َإحصائيان عند مستول الداللة )
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  االستراتيجيةبناء 
 التعلم بالمشروعات

القػػائم علػػى ا١تشػػركعات بػػالغ األثػػر يف بػػث ركح االستكشػػاؼ يف الطػػالب كخاصػػة يف مرحلػػة الصػػغر،  للػػتعلم
كالتلقائيػػة يف التعامػػل مػػع بعضػػهم الػػبعض، إُف جانػػب  كاإل٬تابيػػةكا١تشػػاركة البنػػاءة مػػع زمالئػػو يف فريػػق كاحػػد 

مشػكالت تتميػز باألصػالة، العمل بركح الفريق الواحػد للوصػوؿ إُف ا٢تػدؼ، كتنميػة اإلبػداع كتقػدٔف حلػوؿ لل
كالػػتعلم القػػائم علػػى ا١تشػػركعات ملػػيء بػػالتعلم النشػػط فانػػو ٯتػػد الطػػالب ٔتعرفػػة أعمػػق بػػا١تواد الػػيت يدرسػػوهنا، 
حيػث تًتسػخ ا١تعلومػة كا١تعرفػة الػيت ٭تصػل عليهػا الطػالب مقارنػة مػع ا١تعلومػة الػيت كػاف ٭تصػل عليهػا بػالطرؽ 

 التقليدية القائمة على التلقُت.
أجل  اليت يقـو هبا الطالب بشكل فردم أك ٣تموعات من كاألنشطةالتعلم بالعمل :الباحث بأنويعرفو 

.ٖتقيق أىداؼ ٤تددة ك٪تو مهارم كتفكَتم لعقلية الطالب

 استراتيجية التعلم بالمشروعات :

 ٯتكن اعتماد اسًتاتيجية ا١تشركع بشكل كبَت يف تدريس موضوعات الرياضيات، إذ تكاد تقتصر ىذه
الطريقة على اٞتوانب العملية اليت تتضمن مهارات الفهم التطبيقي . كقد ادخل " كاباتريك " طريقة 
ا١تشركع يف التدريس من خالؿ ترٚتة ألفكار " جوف ديوم" حوؿ كضع ا١تناىج الًتبوية بشكل عملي 

ات ا١تتصلة تطبيقي على شكل مشركعات عمل تتصل ْتياة الطالب كحاجاهتم . كٯتكن أف تؤدم ا١تشركع
بالرياضيات  إما فردم أك ٚتاعي ، كذلك يف ضوء ما يتوفر من إمكانيات، كما تطلبو طبيعة ا١تشركع من 

.جهد فردم، أك ٚتاعي

: من االسًتاتيجيات ا١تناسبة لتدريس الرياضيات ويرى الباحث استراتيجية التعلم بالمشروعات بأنها
١تا ٖتتويو على العديد من ا١تشركعات الذم ْتاجة إُف  كٓتاصة كحدات ا٢تندسة كاالحتماالت، كذلك

 تنفيذ.

 أىداؼ التعلم بالمشروعات:

زيادة الدافعية: التعلم ا١تبٍت على ا١تشركعات يقدـ العديد من الفرص لزيادة دافعية ا١تتعلمُت باعتماده  -ُ
 على رغبات ا١تتعلمُت أنفسهم كتساؤالهتم.



129 

 

صبح الطالب ذك مسؤكلية أكثر عن تعلمهم، كتصقل مهاراهتم يف زيادة االستقاللية ا١تعرفية: ي  -ِ
اٟتصوؿ على ا١تعرفة من دكف االعتماد على ا١تعلم كمصدر رئيس ٢تم . فتتطور عادات ذىنية تساعد ا١تتعلم 

 ليمتلك استقاللية معرفية هتيئو ليصبح متعلمان يف فًتات حياتو كلها.

 عليا يف التفكَت من خالؿ توظيف موجو للحقائق زيادة التحصيل: ٯتارس الطالب مستويات  -ّ

 أحكاـ. كإصدارالتطبيقية من أجل إنتاج حلوؿ، كتفسَتات، كاستنتاجات، 

تفعيل ا١تنحى التكاملي: مساعدة الطالب على الربط التكاملي بُت اٟتياة الواقعية كا١تادة األكادٯتية   -ْ
 ا١تختلفة.كمساعدتو على الربط التكاملي بُت ا١تواد الدراسية 

تنويع التقؤف: تعطي ا١تشركعات فكرة أكضح عن قدرات الطالب، كا١تعلموف الذين يطبقوف طريقة  -ٓ
ا١تشركعات يتعرفوف على الكثَت حوؿ طالهبم، أكثر ٦تا تقدمو ٢تم االختبارات الورقية كيتفاجؤكف من 

عيفي ا١تستول يف االختبارات ا١تهارات ا١تعرفية كاٟتلوؿ التطبيقية اليت تقدـ ٢تم من بعض الطالب ض
 التحصيلية، أك ا١تشاركة الصفية.

 تبديد القلق: ٬تد الطالب مقدارا  أكرب من اٟترية يف ا١تشركع كبنسبة قلق اقل.  -ٔ

عندما يعرض الطالب مشركعو أماـ الفصل، فإنو يصبح معلمان صغَتان يشرح "ا١تتعلم معلم لألخرين:   -ٕ
اليت كاجهها، كاألشياء اٞتديدة اليت تعلمها، ك٬تيب  مر هبا، كالصعوبات فكرتو، كيبُت ا٠تطوات ت اليت

على استفسارات زمالئو، كهبذا تزيد ثقتو بنفسو، كثقة زمالئو بو . كذلك عندما يشرح الطالب مشركعو 
أماـ زمالئو يزداد فهمو ١تشركعو، كما أف الطالب عندما يقف أماـ الصف يشرح الدرس يواجو زمالءه من 

الب غَت منتبهُت، أك يتكلموف فيما بينهم، هبذا الوعي تتعدؿ العديد من السلوكيات ا٠تاطئة لدل الط
 كإبداءالطالب، كما أهنا فرصة للمعلم أيضا لتدريب طالبو على احًتاـ زميلهم الذم يعرض مشركعو، 

 (ُ)."، كالتدريب على آداب اإلصغاء، كتقبل اآلخرينكإنتاجوالًتحيب بأفكاره 

 مية الفهم التطبيقي كاالٕتاه للرياضيات لدم طالب احمللة ا١تتوسطةتن  -6

 مميزات التعلم بالمشروعات:

                                                 

 .ُُٔص ، ، د.طق تدريس العلـو مفاىيم وتطبيقات عملية، طرائسعيدم (ُ)
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 يعود الطالب على البحث ا١تنظم، سواء أكاف ذلك يف ا١تدرسة، أك خارجها. -ُ
 يعود من جانب آخر من الطالب على التعلم التعاكٓف، الذم يشاركوف فيو كل حسب قدراتو.  -ِ
 ؼ اليت تظهر فيو الفركؽ الفرديةتتاح الظرك  -ّ
 تثَت يف الطالب حب االستطالع كالشعور با١تسؤكلية كالثقة بالنفس. -ْ
 تعود الطالب على الربط بُت النظر كالعمل كبُت الفكر كا١تمارسة.  -ٓ

 تعزز يف الطالب القدرة على العمل كالنشاط الذايت.  -ٔ

 .تساعد على تعديل سلوؾ ا١تتعلم ٨تو األفضل  -ٕ

                    (ُ)."تعود الطالب على حب التعاكف كالعمل اٞتماعي ا٢تادؼ" -ٖ

ٖتت إشراؼ  يشكل ا١تتعلم ٤تور العملية التعليمية بدالن من ا١تعلم فهو الذم ٮتتار ا١تشركع كينفذه" -9
                                  (2)."ا١تعلم

(3)."اتصاؿ ا١تواد الدراسية مع بعضها البعض"-17

 خصائص التعلم بالمشروعات :

 يتصف المشروع كاستراتيجية في التدريس بالخصائص اآلتية :

 يليب حاجات الطالب كميو٢تم كرغباهتم :  -ُ

، كميو٢تم، كرغباهتم ، كتتغَت بتغَت ا١تعرفة ا١تًتاكمة إل٧تاح ا١تشركع، ٬تب أف ٬تيء ا١تشركع ملبيان ٟتاجاهتم
 كبتغَت البيئة ؛ كذلك ألف ا١تنهج ٬تب أف ينبع من رغبات الطالب، كاقًتاحاهتم كمشاركاهتم يف بنائو.

 تدعم ا١تشركعات خاصية التكامل بُت ا١تواد : ) ا١تنحى التكاملي (  -ِ

 بقية ا١تواد الدراسية، كلكنو قد تغلب بعضكىذا يعٍت أنو ال تدرس ا١تادة بشكل مستقل عن 
                                                 

 .ََُص،  ، د.ط، األساليب الحديثة في التعليم والتعلم، دار اليازوري( نبهافُ)
 .ّٖص،  ، د.ط، طرائق التدريس العامة، دار المسيرة( مرعيِ)
 .  ٔٗص ، ،د.ط ، طرؽ التدريس بين التقليد والتجديداٟتريرم (ّ)
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 ا١تواد الدراسية ا١تواد األخرل، فا١تشركع قد تغلب عليو الصفة العلمية، أك الصفة الدينية، أك

 اٞتغرافية كلكن ليس ٔتعزؿ عن بقية ا١تواد الدراسية.

ا١توجودة بُت  ز الفاصلةكما أف الطالب يف ىذه ا١تشركعات يتعلم ٥تتلف ا١تواد الدراسية دكف التقيد باٟتواج
كليس عن طريق تلقينها  ا١تواد الدراسية، حيث يكتسب الطالب ا١تعلومات من خالؿ مركره با٠تربات العلمية

 من قبل ا١تعلم.

 يسمح بتكوين عالقات اجتماعية بُت الطالب:  -ّ

كل جهد  قديركذلك ألف ا١تشركع قد تعمل فيو ٣تموعة من الطالب، كىذا يتطلب التعاكف كا١تساعدة كت
الطالب، كما  مبذكؿ من كل الطالب، ٦تا يبعث على األلفة كا١تساعدة كتكوين العالقات اإلنسانية بُت

اجتماعية مع البيئة احمللية كمع  ٯتكن أف ٯتتد العمل يف ا١تشركع إُف خارج ا١تدرسة ٦تا يتطلب تكوين عالقات
 أفراد اجملتمع كذلك من أجل إ٧تاز ا١تشركع.

 د الطالب النمو العقلي كا١تهارات :٭تقق عن -ْ

تتطلب  ، حيث أف ا١تشركعاتالطالبتركز ا١تناىج الدراسية يف الغالب على ٖتقيق النمو ا١تعريف عند 
ببعض  جوانب معرفية، باإلضافة إُف تنمية ا١تهار ا ت العملية، كذلك ألف ا١تشركعات تتطلب منو القياـ

الناحية  ١تشركعات تنمي النواحي العقلية كالعملية باإلضافة إُفاألعماؿ اليدكية بإتقاف كبالتاِف فاف ا
اإلنساف  ا١تشركعات تساىم يف بناء"االجتماعية كاالنفعالية اليت كردت يف الفقرة السابقة، كىذا يعٍت أف 

 (ُ)."ا١تتكامل من الناحية العقلية، كالنفس حركية كاالنفعالية كاالجتماعية

 :وعاتبالمشر  التعلم في المعلم دور

 اىتمامهم تعكس إتاىهم ك اليت الطالب حاجات ٖتليل على القدرة. 
  كحسن اٟتاجات، ىذه ٖتقيق على تساعد اليت كاألنشطةللدركس  اٞتيد التخطيطالقدرة علي 

 .تنفيذىا
  الطالب لدل التعلم لدكافع كاحملفزة اٞتاذبة، التعليمية البيئة هتيئةقادرا علي. 

                                                 

 .ُِٖص، ، د.ط ليب واستراتيجيات تدريس الرياضيات، أساا٢تويدم (ُ)
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  ا١تشركعات كتنفيذ التعليمية للعملية كميسرا كموجهان  مشرفان قادرا علي أف يكوف 
 :بالمشروعات التعلم في الطالب دور

 ٣تموعة(أك فالطالب، التعلمية التعليمية العملية ٤تور فهو ,للطالب ا٢تاـ الدكر على تؤكد ا١تشركع طريقة "إف
 نرل السابقة للخطوات لكنظرة تأم . ينفذ من كىو العمل، طريقة يضع كمن ا١تشركع ٮتتار من ) الطالب

 مع للتفاعل اٞتيد إعداده يتم ضماف ، كمتلق كليس – كمشارؾ – ا١تتعلم دكر تعميق على تعمل أهنا
 العملية على القائمُت تقود تنفيذ ا١تشركع يف كاإلبداع التميز على الطالب بقدرة الثقة أف كما ,اٟتياة

(1)."ا١تبدع الطالب إلعداد التعليمية

 :المشروعات اختيار شروط

 :اآليت منها نذكر ا١تشركعات اختيار عند هبا األخذ من البد الشركط من ٣تموعة ىناؾ

 الًتبوية ذات القيم ىذه تكوف أف ك٬تب، معينة تربوية قيم الذم مت اختياره للمشركع تكوف أف ٬تب .ُ
 .ا١تتعلم باحتياجات معينة عالقة

 ا١تشركع  لتنفيذ الالزمة ا١تواد توفَت .ِ
 ا١تشركع  قيمة مع متناسبا ،ما مشركع تنفيذ يف يقضيو الطالب الذم الوقت وفيك أف ٬تب .ّ
 .ا١تدرسي  دكؿاٞت مع الذم مت اختياره ا١تشركع يتعارض أال ٬تب .ْ
 يف متناكؿ األيدم. ما ١تشركع ا١تعلم ٭تتاجها اليت ا١تواد أسعار ٬تب أف تكوف .ٓ
 .ا١تطلوبة الًتبوية القيم على للحصوؿ ا١تشركع مالئمة .ٔ
 ان  معقد ا١تشركع يكوف أال ب٬ت .ٕ
  كقتان طويالن  يستغرؽ أال ٬تب .ٖ
  ,كتنفيذه تصميمو يف الطالب قابلية مع متناسبان  ا١تشركع يكوف أف ٬تب .ٗ

 عليها ٭تصلوا أف الطالب يستطيع ال صعبة معلومات أك , معقدة يتطلب مهارات أال ٬تب .َُ

                                                 

. ُِٗص،  ،د.ط، طرائق التدريس( طوالبةُ)
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 (ُ)."ا١تتعاقبة ا١تشركعات يف الضركرم غَت التداخل ٕتنب ٬تب"  .ُُ
 :المشروعات على المؤثرة العوامل

 :يلي ٔتا إ٬تازىا ٯتكن كنوعو ا١تختار، ا١تشركع طبيعة على تؤثر اليت العوامل من العديد ىنالك

 ا١تشركع تنفيذ يف الطالب إمكانية. 
 ا١تشركع طبيعة. 
 ا١تشركع إل٧تاز ا١تناسبة كالوسائل ا١تستلزمات توفر. 
 الدراسية ا١ترحلة. 
 ا١تشركعات متابعة ىعل ا١تعلم إمكانية. 
 ا١تشركعات ١تتابعة ا١تتاح الوقت. 
 ا١تادية اإلمكانيات. 

 علمية مشاريع اختيار خالؿ من كذلك ،الدراسة ىذه في السابقة العوامل جميع بضبط الباحث وقاـ
 الكايف الوقت كٗتصيص لتنفيذىا الالزمة الضركرية ا١تواد كافة كتوفَت الطالب، كرغبات حاجات تليب
 .كا١تتابعة ذللتنفي

 : بالمشروعات التعلم استراتيجية خطوات

 :باآلتي المشروع خطوات تحديد يمكن

 ٬تب كلذلك جدية ا١تشركع، مدل عليها يتوقف إذ ا١تشركع مراحل يف مرحلة أىم كىي :المشروع اختيار
 خربة إُف ؤدمي كأف الطالب، حياة مهمة يف ناحية يعاًف كأف ,الطالب ميوؿ مع متوافقان  ا١تشركع يكوف أف

  ظركؼ كتراعي ,متنوعة ا١تختارة ا١تشركعات تكوف كأف,١تستواىم  مناسب يكوف ,اٞتوانب متعددة كفَتة
 .العمل كإمكانيات كالطالب ا١تدرسة

                                                 

 .ُٖص ،، د.ط ، طرائق التدريس العامة( مرعيُ)
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 أىداؼ تفاصيلها من كمناقشة ا٠تطة بوضع معلمهم، إشراؼالطالب ٖتت  يقـو إذ :للمشروع  التخطيط
 كل كتدكف ٣تموعات ، الطالب إُف يقسم أف على ,احملتملة لصعوباتكا ك ا١تهارات ك ا١تعرفة النشاط
  النقص كإكماؿ كالتصحيح اإلرشاد ىو رسم ا٠تطة يف ا١تعلم دكر كيكوف ا٠تطة تنفيذ يف عملها ٣تموعة

 مرحلة كىي ,حيز الوجود إُف كالتخيل التفكَت عاَف من كا١تقًتحات ا٠تطة هبا تنقل اليت ا١ترحلة كىي :التنفيذ
 هتيئة ا١تعلم كدكر ,هبا ا١تكلف منهم با١تسؤكلية كل كيقـو كالعمل، اٟتركة الطالب كيبدأ ,كاٟتيوية نشاطال

 حسب للتنفيذ ا١تناسب بالوقت كيسمح الًتبوم، بعملية التوجيو يقـو كما الصعوبات، كتذليل الظركؼ،
 الضركرة دعت إذا معهم، كاالجتماع العمل على كيشجعهم أثناء التنفيذ كيالحظهم ,منهم كل قدارتك
 .ا١تشركع سَت يف بالتعديل كيقـو بعض الصعوبات، ١تناقشة

 ا١تشركع سَت مستمرة مع عملية كالتقؤف ا١تشركع، تنفيذ أثناء الطالب إليو كصل ما تقؤف بو يقصد :التقويم
 كبعض عمل من بو قاـ ما كل طالب يستعرض ا١تشركع هناية يف إذ ،السابقة ا١تراحل كأثناء البداية منذ

 :اآلتية التساؤالت خالؿ من ا١تشركع على ٭تكم الطالب ل ،ا١تشركع ىذا من عليو عادت اليت الفوائد

  "كا١تراجع بالكتب االستعانة خالؿ من خرباتنا لنمو الفرصة ا١تشركع لنا أتاح مدل أم إُف". 
 "ا١تشكالت  يف الفردمك  اٞتماعي، التفكَت على للتدريب الفرصة ا١تشركع لنا أتاح مدل أم إُف

 ".ا٢تامة
 "مناسبة، جديدة كإتاىات ميوؿ كاكتساب ميولنا، توجيو على ا١تشركع ساعد مدل أم إُف 

 كلو ا١تشركع إعادة أك ا١تشركع، خطوات من خطوة تعاد أف اٞتماعي التقؤف عملية كٯتكن بعد
 (ُ).  "السابقة األخطاء تاليف على يعملوف ْتيث بصورة أفضل

 ::بالمشروعات التعلم التي تواجو تحدياتال

  اٞتيدة للمشركعاتالتعرؼ علي ا١تواقف اليت تصلح. 
 الطريقة ىذه استخداـ عند الطالب يفهمها أف ٯتكن اليت العلمية ا١تادة أك ا١تعلومات، قلة. 
 ا١تشكالت ْتيث تصبح فرصان للتعلم تنظيم. 

                                                 

 .ُُِ،  د.ط ، ص، التعلم النشط( بديرُ)
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 عالية بكفاءة مدربان  معلما كتتطلب ات،ياإلمكان ضعف. 
 اكف مع الزمالء لتنمية مشاريع لفركع معرفية متعددةالتع 
 "ا١تادة يف التعمق من ا١تتعلمُت ٘تكُت عن قصوره"(ُ)    

 " كالتسلسل التنظيم إُف الطريقة ىذه افتقار . "(ِ) 
 

 القيم ترؾ الطالب ك ميوؿ حوؿ العملية كتركيز الطالب، اٟترية إعطاء يف ا١تبالغة 
 "(3)"كحدىا للصدفة ثقافيةال كاالٕتاىات االجتماعية

 

 : وقد تضمن كل درس من دروس الدليل العناصر التالية
       األىداؼ العامة . 
       ( .  األىداؼ ) السلوكية 
       التمهيد . 
       ا١تصادر، كالوسائل التعليمية ا١تقًتحة . 
       خطوات التطبيق . 

 :األىداؼ العامة
يف تنمية الفهم التطبيقي كاالٕتاه ٨تو مادة الرياضيات لطالب ا١ترحلة ا١تتوسطة إُف  االسًتاتيجيةهتدؼ ىذه 

 ، ينبثق عنها ٣تموعةاالسًتاتيجية، كقد مت ٖتديد أىداؼ عامة يف بداية 
 .من األىداؼ ا٠تاصة، تلي عنواف كل درس من الدركس

 :اآليتعلى النحو  لالسًتاتيجيةكٯتكن ٖتديد األىداؼ العامة 
 .تنمية مهارات الفهم التطبيقي ١تادة الرياضيات -ُ
 .تنمية االٕتاه ٨تو مادة الرياضيات -ِ

                                                 

 .ِِٓص  ، ،د.ط، المنهج الحديثة وطرائق التدريس( عطيةُ)
 .ٕٗص ،، د.ط التجديد، طرؽ التدريس بين التقليد و ( اٟتريرمِ)
.ُُِص  ،  ، د.ط، التعلم النشط( بديرّ)
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 .تنمية مهارات استخداـ الرياضيات يف مشاريع علمية -ّ
 :خػالؿ مػن تنميتهػا ثػم ومػن الفهم التطبيقي للرياضيات مهػارات تػدريس سوؼ يتم الدراسػة ىػذه وفي

 ليت تناسب احتياجات الطالبا١تشركعات ا اختيار. 
 للمشركعات  التخطيط. 
 ا١تشركعات تنفيذ. 
 ا١تشركعات تقؤف. 
 :الفهم التطبيقي للرياضيات  مهارات تقويم معايير

 صحيح بشكل معُت كفق ترتيب ٤تددة ٓتطوات الطالب قياـ من التأكد ا١تهارة تقؤف من ا٢تدؼ ليس
 :ىي ا١تعايَت كىذه، اإلتقاف ٮتضع  ١تستول منها معيار كلك  العملية ا١تهارة لتقؤف معايَت ىناؾ، فقط

 تؤدم ىذه ْتيث، ا١تطلوب بالشكل ا١تشركع خطوات بتنفيذ الطالب قياـ من التأكد كيتم :األداء
 لفهم ا١تهارة . الوصوؿ إُف ا٠تطوات

 .شركعقيامو با١ت نتيجة حدكثو ٯتكن ما باستنتاج الطالب قياـ من التأكد يتم حيث :االسػػػتنتاج

 سبق ما يف ضوء ا١تشركع  أداء ٓتطوات قيامو نتيجة كيرل ٭تدث ١تا مناسبا تفسَتان  الطالب يقدـ :التفسير 
 .ك يربطو باٟتياة منطقيا عمليا تفسَتا كيقدـ استنتاجو

 . كاألكزاف، كالسعات، كاإلحجاـ، كالزمن، كا١تسافة، الطوؿ، تقدير شمليك  :التقدير

 :بالمشروعات التعلم استراتيجية ضوء في لتعليميا المحتوى تصميم معايير

 :التالية ا١تعايَت مراعاة من للمشركع البد التعليمي احملتول تصميم عند

 .للمقرر التعليمية باألىداؼ ٤تتوم ا١تشركع ارتباط -ُ

 .ا١تقرر الدراسي يتضمنها اليت ك ا١تهارية ا١تعرفية الكفايات علي ا١تشركع ٤تتوم تركيز -ِ

 .ا١تقرر الدراسي يتضمنها اليت كالسلوكيات كا١تفاىيم كاألفكار األىداؼ لكافو ا١تشركع ٤تتوم يوتغط  -ّ
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 .ا١تشركع ٤تتوم يقدمها اليت ا٠تربات بُت كالتكامل الًتابط -ْ

 .ا١تشركع ٤تتوم عرض يف ا١تنطقي كالتسلسل التنظيم مراعاة -ٓ

 .كمنظمة متتابعة خطوات كفق متتابع خطي شكل يف ا١تشركع ٤تتوم تنظيم -ٔ

 .التعلم أىداؼ ٖتقق مًتابطة قصَتة فقرات إِف ا١تشركع ٤تتوم ٕتزئو -ٖ

 .ا١تتعلمُت خصائص مع ا١تقرر ٤تتول توافق -ٗ
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 الطالب عند الفردية والجماعية بالمشروعات التعليم استراتيجية تنفيذ خطوات

                           

  ٌ       ٌ          

                       

                          ٌ    

   ٌ          

       ٌ   

                      ٌ     

                      

            ٌ   

 
             

  ٌ      ً   %

 

            ٌ    

   

 الفردية با١تشركعات التعلم ًتاتيجيةاس سَت يوضح( ُ) ٥تطط

 با١تشركعات التعلم اسًتاتيجية ضوء يف الباحث إعداد من
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  ٌ       ٌ          

                       

             ٌ                  

    ٌ  

       ٌ   

                         ٌ     

                      

            ٌ   

 
                

  ٌ      ً   %

 

            ٌ    

   

 للمجموعات با١تشركعات التعلم اسًتاتيجية سَت يوضح( ِ) ٥تطط

 با١تشركعات التعلم اسًتاتيجية ضوء يف الباحث إعداد من
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 :لمشروعاتالتعلم با استراتيجيةخطوات تنفيذ 
استعراض  ، كذلك من خالؿللطالبيقـو ا١تعلم بعمل ٘تهيد  :يبدأ المعلم باستعراض المشاريع -ٔ

 .بعض ا١تشاريع العلمية الذم ٯتكن تنفيذىا

بالفهم تتعلق  يقـو ا١تعلم بتوضيح ا١تفاىيم النظرية اليت :يعرض المعلم المفاىيم النظرية للمشروع  -ٕ
 .شكل صحيح قبل البدء يف ا١تشركعب تنميتها، ككيفية التطبيقي

باختيار الطالب يقـو  :هموقدرات هموميول هموحاجات همالمشروع بما يناسب رغبات الطالبيختار  -ٖ
 .مهارات ا١تراد تعلمهاللا١تشركع ا١تناسب 

للمشركع،  بإشراؼ معلمهم بوضع ا٠تطة التفصيلية الطالبيقـو  :يقـو الطالب بالتخطيط للمشروع -ٗ
 . تشتمل على ا١تواد كاألدكات الضركرية لتجميع ا١تشركع كاليت

تنفيذ  قبل البدء يف الطالبيقـو  :يتأكد الطالب من توافر المواد واألدوات الضرورية للمشروع -٘
 .ا١تشركع بالتأكد من توافر ٚتيع ا١تواد كاألدكات كالعناصر الضركرية ، كذلك لضماف تنفيذ ا١تشركع

كالعناصر  بعد قياـ الطالب بوضع ا٠تطة كالتأكد من توافر ٚتيع ا١تواد :المشروع يبدأ الطالب بتنفيذ -ٙ
الوجود كيبدأ التنفيذ الفعلي  الضركرية لتجميع ا١تشركع ينتقل الطالب من عاَف التفكَت كالتخيل إُف حيز

 .للمشركع 

 :تيػػػػػػػػةيػػػػػػػػتم اٟتصػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػى التغذيػػػػػػػػة الراجعػػػػػػػػة مػػػػػػػػن خػػػػػػػػالؿ إتبػػػػػػػػاع ا٠تطػػػػػػػػوات اآل:التغذيػػػػػػػػة الراجعػػػػػػػػة -ٚ

مػن تصػميم  بعػد انتهػاء الطػالب :بعد االنتهاء من العمل يقـو الطالب بعرض أعمػالهم أمػاـ اآلخػرين .أ
 .با١تشػػػركع، بعػػػرض ا١تشػػػركع مشػػػاريعهم يقػػػـو الطػػػالب بشػػػكل فػػػردم أك ٣تموعػػػات ْتسػػػب عػػػدد ا١تشػػػاركُت

 يشػاىد الطػالب :بةيقػـو الطػالب بنقػد أعمػاؿ اآلخػرين وتقػديم التغذيػة الراجعػة المناسػ .ب           
 .مت تصػػػػميمو أعمػػػاؿ الطػػػػالب اآلخػػػػرين كيقػػػػدموا االقًتاحػػػػات كاآلراء حػػػػوؿ تعػػػػديل كٖتسػػػػُت ا١تشػػػػركع الػػػػذم

 :بػػرجراء التعػػديالت الالزمػػة للمشػػروع فػػي ضػػوء أراء الطػػالب اآلخػػرين الطػػالب يقػػـو  .ت          
التحسػػينات  كإضػػافة، كل ا١تناسػػبيسػػتفيد الطػػالب مػػن االقًتاحػػات كاآلراء كيقومػػوا بتعػػديل التصػػميم بالشػػ

 .الالزمة



141 

 

الالزمة  التحسينات وإضافةبعد قياـ الطالب بتعديل التصميم  :ينتقل الطالب إُف مشركع آخر -8
 للمشروع ينتقل الطالب لتنفيذ مشروع جديد

 

 

  بناء أدوات البحث وتطبيقها  في ىذا الفصل تم 
قيقا لهذا الهدؼ، يتناوؿ الباحث في وتح بقياس مدي فاعلية الدراسةولكي يقـو الباحث 

 ختبارعرًضا لنتائج البحث التي تم التوصل إليها من خالؿ تطبيق اال التالي الفصل
التحصيلي لمادة الرياضيات أخرى قبلياً وبعدياً، وتحليلها ومناقشتها، مرتبطة باألسئلة 

، وكذلا عرض الخاصة بها ومفسرة في ضوء ما جاء في أدبيات البحث المرتبطة بمجالها
لنتائج استبانة استطالع الرأي وبطاقة المالحظة بعد تطبيق االستراتيجية المقترحة القائمة 
على مدخل المشروعات في تنمية الفهم التطبيقي واالتجاه نحو الرياضيات لدي طالب 

المرحلة المتوسطة بالمدينة المنورة وفيما يلي عرض لهذه النتائج
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 الرابعالفصل 

 ج البحث ومناقشتهانتائ

 اإلجابة عن السؤاؿ األكؿ . -

 اإلجابة عن السؤاؿ الثآف . -

 اإلجابة عن السؤاؿ الثالث . -

 اإلجابة عن السؤاؿ الرابع . -

 اإلجابة عن السؤاؿ ا٠تامس . -
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 الرابعالفصل 
 ومناقشتها عرض نتائج البحث

التحصيلي ١تادة  ختبارؿ تطبيق االالبحث اليت مت التوصل إليها من خاليتناكؿ ىذا الفصل عرضنا لنتائج 
 باألسئلة ا٠تاصة هبا كمفسرة يف ضوء ما جاء يف مرتبطة، كٖتليلها كمناقشتها قبليان كبعديان، أخرل الرياضيات

أدبيات البحث ا١ترتبطة ٔتجا٢تا، ككذلك عرض لنتائج استبانة استطالع الرأم كبطاقة ا١تالحظة بعد تطبيق 
الرياضيات لدم  كاالٕتاه ٨تو ائمة على مدخل ا١تشركعات يف تنمية الفهم التطبيقيقالقًتحة ا١تسًتاتيجية اال

 : با١تدينة ا١تنورة كفيما يلي عرض ٢تذه النتائج طالب ا١ترحلة ا١تتوسطة

 االجابة علي السؤاؿ األوؿ
   مهارات الفهم التطبيقي الالـز تنميتها لدم طالب ا١ترحلة ا١تتوسطةما :  والذي ينص على

كٖتكيمها من قبل ا١تختصُت كتعديلها  يجابة عن السؤاؿ األكؿ مت عمل حصر ١تهارات الفهم التطبيقكلإل
 بعد التحكيم

 مهارات الفهم التطبيقي الالـز تنميتها لدي طالب المرحلة المتوسطة

 يستخدـ لغة اجملموعات بالقدر ا١تناسب . .ُ

 قيقية .يطبق مبادئ نظم األعداد الكلية ك الصحيحة ك النسبية ك اٟت .ِ

 يطبق حل ا١تعادالت ك ا١تتباينات موظفا مفاىيم العبارات ك اٞتمل الرياضية . .ّ

 يطبق اإلنشاءات ا٢تندسية باستخداـ أدكات الرسم . .ْ

 يطبق مفاىيم ا٢تندسة ا١تستوية  .ٓ

 يطبق مفاىيم ىندسة التحويالت  .ٔ

 يطبق مفاىيم اجملسمات . .ٕ

 الربىاف الرياضي  يطبق األفكار الرياضية موظفا ذلك يف إجراء خطوات .ٖ



144 

 

 يطبق مبادئ ا٢تندسة التحليلية ك تطبيقاهتا . .ٗ

 يطبق مبادئ اإلحصاء كاالحتماالت  .َُ

يطبق ا١تفاىيم ك ا١تهارات الرياضية الالزمة للمواطن يف اٟتياة اليومية ك ا١ترتبطة بدراسة ا١تواد األخرل ك  .ُُ
 اليت ٘تكنو من مواصلة دراستو للرياضيات يف ا١تراحل األعلى

 طبق كحدات القياس كيستنتج العالقات بينها.ي -ُِ

 يطبق مهارات حل ا١تشكالت يف حدكد العمر العقلي للطالب. -ُّ

 تكوف لديو القدرة على استخداـ أساليب سليمة للتفكَت . -ُْ

 يكتسب ا١تهارات اآلتية كتوظيفها يف ا١تواقف اٟتياتية كا١تواد األخرل : -ُٓ

 كالكسور كإجراء العمليات عليها .قراءة ككتابة األعداد الطبيعية  - أ

 تنمية كاستخداـ األدكات ا٢تندسية يف رسم بعض األشكاؿ ا٢تندسية البسيطة .  - ب

 يستخدـ كحدات القياس كالتحويل من كحدة إُف أخرل . - ت

 يستخدـ الرموز كا١تصطلحات الرياضية قراءة ككتابة كتعبَتان . - ث

 قراءة كتفسَت البيانات الكمية يف صورىا ا١تختلفة - ج

 اكتشاؼ األ٪تاط العددية كالبصرية - ح

 ٬ترم العمليات األربع بناء على قاعدة ترتيب العمليات  - خ
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 االجابة علي السؤاؿ الثاني و الثالث 
اسًتاتيجية مقًتحة قائمة على مدخل ا١تشركعات لتنمية  كإجراءاتما أسس :  على افينص لذافوال

  ١ترحلة ا١تتوسطةمهارات الفهم التطبيقي ١تادة الرياضيات لدل طالب ا

اسًتاتيجية مقًتحة قائمة على مدخل ا١تشركعات لتنمية االٕتاه ٨تو مادة الرياضيات   كإجراءاتما أسس 
  لدل طالب ا١ترحلة ا١تتوسطة

 كأيضالإلجابة علي ىذاف السؤالف قاـ الباحث ببناء االسًتاتيجية ا١تقًتحة كمن ل قاـ بعمل دليل للمعلم 
 دليل تقؤف للطالب

 : د تضمن كل درس من دروس الدليل العناصر التاليةوق
األىداؼ العامة . 
( .  األىداؼ ) السلوكية 
التمهيد . 
ا١تصادر، كالوسائل التعليمية ا١تقًتحة . 
خطوات التطبيق . 

 :األىداؼ العامة
ب المرحلة في تنمية الفهم التطبيقي واالتجاه نحو مادة الرياضيات لطالهتدؼ ىذه االسًتاتيجية إُف 

 ، كقد مت ٖتديد أىداؼ عامة يف بداية االسًتاتيجية، ينبثق عنها ٣تموعةالمتوسطة 
 .من األىداؼ ا٠تاصة، تلي عنواف كل درس من الدركس

 :كٯتكن ٖتديد األىداؼ العامة لالسًتاتيجية على النحو اآليت
 .تنمية مهارات الفهم التطبيقي ١تادة الرياضيات -ُ
 .و مادة الرياضياتتنمية االٕتاه ٨ت -ِ
 .تنمية مهارات استخداـ الرياضيات يف مشاريع علمية -ّ

إلجابة علي ىذاف السؤالف قاـ الباحث ببناء االسًتاتيجية ا١تقًتحة كمن ل قاـ بعمل دليل للمعلم كايضا 
 دليل تقؤف للطالب
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 التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي:

 اإلجابة عن السؤاؿ الرابع

ما فاعلية اسًتاتيجية مقًتحة قائمة على مدخل ا١تشركعات يف تنمية الفهم التطبيقي  على:والذي ينص : 
   ١تادة الرياضيات لدم طالب ا١ترحلة ا١تتوسطة

 التاِف:الصفرم ، مت اختبار الفرض الرابعكلإلجابة عن السؤاؿ 

طالب يبية ك التجر  طالب اجملموعةبُت ( َٓ.َ) فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول ال توجد  -
 يف التطبيق البعدم لدم طالب ا١ترحلة ا١تتوسطة يف تنمية الفهم التطبيقي ١تادة الرياضياتالضابطة اجملموعة 

 .لالختبار التحصيلي

لدل  الفهم التطبيقي ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لدرجات كالختبار ىذا الفرض، مت حساب
متوسطي الفركؽ بُت  . كقيمة "ت" لداللةالتحصيلي ١تادة الرياضيات ختبارااليف  طالب ٣تموعيت البحث

لالختبار التحصيلي ١تادة  البعدميف التطبيق  ٣تموعيت البحث لدل طالب الفهم التطبيقيدرجات 
 ، كما يوضح(Independent Samples T.test) للعينات ا١تستقلةاستخداـ اختبار "ت" ب الرياضيات؛ كذلك

 .التاِفدكؿ اٞت ذلك

 (ٙٔ)رقم جدوؿ 
في التطبيق البعدي  للفهم التطبيقيالمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة "ت" ومستوى الداللة  

 لدى مجموعتي البحث التحصيلي لمادة الرياضياتختبار الل

الفهم 
 التطبيقي

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
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 دالة َََ.َ ُِّ.ٗ ْٖ َٖ.ّ ْٖ.ُّ ّٓ ْٖ َْ.ُ ْٖ.ُٗ ّٓ

 درجات يبُت متوسط (َٓ.َالداللة ) د مستولإحصائيان عن ةدال أنو توجد فركؽ (ُٔ) يتضح من اٞتدكؿ
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التحصيلي ١تادة الرياضيات،  لدل طالب ٣تموعيت البحث يف التطبيق البعدم لالختبار الفهم التطبيقي
( ١تستول الداللة ْٖ( عند درجة حرية )ُِّ.ٗحيث بلغت قيمة "ت" ) لصاٌف اجملموعة التجريبية،

بعد موعة التجريبية يف الفهم التطبيقي ١تادة الرياضيات كىذا يدؿ على ٪تو ٖتصيل طالب اجمل (.َٓ.َ)
 . قائمة على مدخل ا١تشركعاتالقًتحة ا١تسًتاتيجية تطبيق اال

فركؽ ذات داللة  توجد"األمر الذم يقود إُف: "رفض الفرض الصفرم كقبوؿ الفرض البديل" كىو: 
يف تنمية الفهم الضابطة جملموعة طالب االتجريبية ك  طالب اجملموعةبُت ( َٓ.َ) إحصائية عند مستول

 ".لالختبار التحصيلي يف التطبيق البعدم لدم طالب ا١ترحلة ا١تتوسطة التطبيقي ١تادة الرياضيات

بعػد  الفهم التطبيقي تنمية ١تهاراتمن  طالب اجملموعة التجريبيةكٯتكن تفسَت ىذه النتيجة يف ضوء ما اكتسبو 
 إُف أف تطبيق االسًتاتيجية كػاف لػو أثػر فاعػل يف ؛على مدخل ا١تشركعات قائمةالقًتحة ا١تسًتاتيجية اال تطبيق

٦تػا انعكػس بػدركه إ٬تابػان علػى درجػاهتم  ،تنمية الفهم التطبيقي ١تادة الرياضيات لػدم طػالب ا١ترحلػة ا١تتوسػطة
 .  التحصيلياليت حصلوا عليها يف االختبار 

يف التطبيػػػق  لػػػدل طػػػالب ٣تمػػػوعيت البحػػػث الفهػػػم التطبيقػػػيدرجػػػات متوسػػػطي بػػػُت الفػػػركؽ تلخػػػيص كٯتكػػػن 
 بالشكل التاِف: لالختبار التحصيلي ١تادة الرياضيات البعدم
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مجموعتً البحث فً التطبٌق  الفروق بٌن متوسطً درجات الفه  التطبٌقً لدى طالب( 1)شكل 

 الب دي لالختبار التحصٌلً لمادة الرٌاضٌات
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 اإلجابة عن السؤاؿ ا٠تامس
ما فاعلية اسًتاتيجية مقًتحة قائمة على مدخل ا١تشركعات يف تنمية االٕتاه ٨تو مادة  والذي ينص على:: 
   اضيات لدم طالب ا١ترحلة ا١تتوسطةالري

 التاِف: الصفرم ، مت اختبار الفرضا٠تامسجابة عن السؤاؿ كلإل

طالب التجريبية ك  طالب اجملموعةبُت ( َٓ.َ) فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول ال توجد -
 يف التطبيق البعدم اضيات لدم طالب ا١ترحلة ا١تتوسطةاالٕتاه ٨تو مادة الرييف تنمية الضابطة اجملموعة 

 .لالختبار التحصيلي

االٕتاه ٨تو مادة  ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لدرجات تبار ىذا الفرض، مت حسابكالخ
 . كقيمة "ت" لداللةالتحصيلي ١تادة الرياضياتختبار االيف  اضيات لدل طالب ٣تموعيت البحثالري

 البعدمتطبيق يف ال ٣تموعيت البحث اضيات لدل طالباالٕتاه ٨تو مادة الريدرجات متوسطي الفركؽ بُت 
 Independent) للعينات ا١تستقلةاستخداـ اختبار "ت" ب لالختبار التحصيلي ١تادة الرياضيات؛ كذلك

Samples T.test)التاِفدكؿ اٞت ذلك ، كما يوضح. 

 (ٚٔ)رقم جدوؿ 
طبيق في الت لالتجاه نحو مادة الرياضياتالمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة "ت" ومستوى الداللة  

 لدى مجموعتي البحث التحصيلي لمادة الرياضياتختبار الالبعدي ل

االتجاه 
نحو 

 الرياضيات
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 دالة َََ.َ َُٔ.ُِ ْٖ َُ.ِ ٖٔ.ّ ّٓ ْٖ ٕٗ.َ ُِ.ٗ ّٓ

 درجات يبُت متوسط (َٓ.َالداللة ) إحصائيان عند مستول ةدال أنو توجد فركؽ (ُٕ) يتضح من اٞتدكؿ
التحصيلي ١تادة  يق البعدم لالختبارلدل طالب ٣تموعيت البحث يف التطب٨تو الرياضيات  االٕتاه

( ١تستول ْٖ( عند درجة حرية )َُٔ.ُِحيث بلغت قيمة "ت" ) لصاٌف اجملموعة التجريبية،الرياضيات، 



149 

 

اضيات بعد االٕتاه ٨تو مادة الريكىذا يدؿ على ٪تو ٖتصيل طالب اجملموعة التجريبية يف  (.َٓ.َالداللة )
 . على مدخل ا١تشركعات قائمةالقًتحة ا١تسًتاتيجية تطبيق اال

فركؽ ذات داللة  توجد"األمر الذم يقود إُف: "رفض الفرض الصفرم كقبوؿ الفرض البديل" كىو: 
االٕتاه يف تنمية الضابطة طالب اجملموعة التجريبية ك  طالب اجملموعةبُت ( َٓ.َ) إحصائية عند مستول

 ".لالختبار التحصيلي البعدميف التطبيق  اضيات لدم طالب ا١ترحلة ا١تتوسطة٨تو مادة الري

 اضياتالٕتاه ٨تو مادة الريلتنمية من  طالب اجملموعة التجريبيةكٯتكن تفسَت ىذه النتيجة يف ضوء ما اكتسبو 
إُف أف تطبيػػق االسػػًتاتيجية كػػاف لػػو أثػػر  ؛قائمػػة علػػى مػػدخل ا١تشػػركعاتالقًتحػػة ا١تسػػًتاتيجية اال تطبيػػقبعػػد 

٦تػػا انعكػػس بػػدركه إ٬تابػػان علػػى  ،لػػدم طػػالب ا١ترحلػػة ا١تتوسػػطة اضػػياتالرياالٕتػػاه ٨تػػو مػػادة تنميػػة  فاعػػل يف
 .التحصيليدرجاهتم اليت حصلوا عليها يف االختبار 

يف  ٣تمػوعيت البحػث اضػيات لػدل طػالباالٕتػاه ٨تػو مػادة الريدرجػات متوسػطي بُت الفركؽ تلخيص كٯتكن 
 التاِف: بالشكل لالختبار التحصيلي ١تادة الرياضيات البعدمالتطبيق 
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مجموعتً البحث فً  لدى طالب الفروق بٌن متوسطً درجات ا تجاه  حو مادة الرٌاضٌات( 2)شكل 

 التطبٌق الب دي لالختبار التحصٌلً لمادة الرٌاضٌات
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 الرئيساإلجابة عن السؤاؿ 

ما أثر اسًتاتيجية التعلم با١تشركعات على تنمية الفهم التطبيقي كاالٕتاه لدم  والذي ينص على:: 
   ٨تو مادة الرياضياتالطالب 

 التاِف: الصفرم ، مت اختبار الفرضالرئيسكلإلجابة عن السؤاؿ 

طالب التجريبية ك  طالب اجملموعةبُت ( َٓ.َ) فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول ال توجد -
يف التطبيق  ٨تو الرياضيات لدم طالب ا١ترحلة ا١تتوسطة الفهم التطبيقي كاالٕتاهيف تنمية الضابطة اجملموعة 
 .لالختبار التحصيلي البعدم

ي الفهم التطبيق ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لدرجات كالختبار ىذا الفرض، مت حساب
. كقيمة التحصيلي ١تادة الرياضياتختبار االيف  ٨تو الرياضيات ككل لدل طالب ٣تموعيت البحث كاالٕتاه

٣تموعيت  ٨تو الرياضيات لدل طالب الفهم التطبيقي كاالٕتاهدرجات متوسطي الفركؽ بُت  "ت" لداللة
للعينات اـ اختبار "ت" استخدب لالختبار التحصيلي ١تادة الرياضيات؛ كذلك البعدميف التطبيق  البحث
 .التاِفدكؿ اٞت ذلك ، كما يوضح(Independent Samples T.test) ا١تستقلة

 (ٛٔ)رقم جدوؿ 
للفهم التطبيقي واالتجاه نحو الرياضيات المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة "ت" ومستوى الداللة  

 ى مجموعتي البحثلد التحصيلي لمادة الرياضياتختبار الفي التطبيق البعدي ل

الفهم 
التطبيقي 
واالتجاه 

نحو 
 الرياضيات
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 دالة َََ.َ ُّٓ.ُُ ْٖ ٕٗ.ْ ُٔ.ُٕ ّٓ ْٖ َٔ.ُ َٔ.ِٖ ّٓ

 درجات يبُت متوسط (َٓ.َالداللة ) إحصائيان عند مستول ةدال أنو توجد فركؽ (ُٖ) يتضح من اٞتدكؿ
 لالختبار لدل طالب ٣تموعيت البحث يف التطبيق البعدم اضياتاالٕتاه ٨تو مادة الريك  الفهم التطبيقي
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( عند درجة ُّٓ.ُُحيث بلغت قيمة "ت" ) لصاٌف اجملموعة التجريبية،التحصيلي ١تادة الرياضيات، 
الفهم كىذا يدؿ على ٪تو ٖتصيل طالب اجملموعة التجريبية يف  (.َٓ.َ( ١تستول الداللة )ْٖحرية )
 . قائمة على مدخل ا١تشركعاتالقًتحة ا١تسًتاتيجية اضيات بعد تطبيق االاالٕتاه ٨تو مادة الريك  التطبيقي

فركؽ ذات داللة  توجد"األمر الذم يقود إُف: "رفض الفرض الصفرم كقبوؿ الفرض البديل" كىو: 
الفهم  يف تنميةالضابطة طالب اجملموعة التجريبية ك  طالب اجملموعةبُت ( َٓ.َ) إحصائية عند مستول

لالختبار  يف التطبيق البعدم لة ا١تتوسطةاضيات لدم طالب ا١ترح٨تو مادة الري االٕتاهك  التطبيقي
 ".التحصيلي

للفهػػم  تنميػػةمػػن  طػػالب اجملموعػػة التجريبيػػةيف ضػػوء مػػا اكتسػػبو  كالنتػػائج السػػابقة كٯتكػػن تفسػػَت ىػػذه النتيجػػة
إُف  ؛قائمة علػى مػدخل ا١تشػركعاتالقًتحة ا١تسًتاتيجية اال تطبيقبعد  اضيات٨تو مادة الري االٕتاهك  التطبيقي
لػدم طػالب  اضػياتاالٕتػاه ٨تػو مػادة الريك  الفهػم التطبيقػيتنميػة  االسًتاتيجية كاف لو أثر فاعل يف أف تطبيق

. كٯتكػػن التحصػػيلي٦تػػا انعكػػس بػػدركه إ٬تابػػان علػػى درجػػاهتم الػػيت حصػػلوا عليهػػا يف االختبػػار  ،ا١ترحلػػة ا١تتوسػػطة
 تلخيص ذلك يف النقاط التالية:

يف عػػػالج ا١تشػػػكالت الػػػيت تواجػػػو  علػػػى مػػػدخل ا١تشػػػركعات قائمػػػةال ًتحػػػةا١تقسػػػًتاتيجية االمسػػػا٫تة   -ُ
 .اضيات٨تو مادة الري كاالٕتاه الفهم التطبيقي الطالب يف تنمية

؛ أدل إُف ٖتقيػق األىػداؼ الػيت قائمة على مػدخل ا١تشػركعاتالقًتحة ا١تسًتاتيجية لالالتطبيق الدقيق  -ِ
 لدل الطالب. اضيات٨تو مادة الري كاالٕتاه الفهم التطبيقيتنمية كضعت من أجلها، ٦تا أسهم يف 

؛ كقػد قائمػة علػى مػدخل ا١تشػركعاتالقًتحػة ا١تسػًتاتيجية االاستفادة الطالب ا١تسػتهدفُت مػن تطبيػق  -ّ
لػػدل  اضػػيات٨تػػو مػػادة الري كاالٕتػػاه الفهػػم التطبيقػػي بػػرز ذلػػك مػػن خػػالؿ ا١تشػػاركة الفاعلػػة للطػػالب يف تنميػػة

 الطالب.

الدراسات السػابقة الػيت ٘تػت االشػارة اليهػا يف الفصػل الثػآف  معظممن نتائج  كتتفق النتيجة السابقة مع ما جاء
. 

اضػػػيات لػػػدل ٨تػػػو مػػػادة الري كاالٕتػػػاه الفهػػػم التطبيقػػػي تنميػػػةدرجػػػات متوسػػػطي بػػػُت الفػػػركؽ تلخػػػيص كٯتكػػػن 
 بالشكل التاِف: لالختبار التحصيلي ١تادة الرياضيات البعدميف التطبيق  ٣تموعيت البحث طالب
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 المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة

لدى  ت مٌة الفه  التطبٌقً وا تجاه  حو مادة الرٌاضٌات الفروق بٌن متوسطً درجات( 3)شكل 

 مجموعتً البحث فً التطبٌق الب دي لالختبار التحصٌلً لمادة الرٌاضٌات طالب

 




واالتجاه نحو مادة  في تنمية الفهم التطبيقي على مدخل المشروعات القائمة االستراتيجية المقترحةية فاعل
 الرياضيات لدي طالب المجموعة التجريبية:

االسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على مدخل ا١تشركعات يف تنمية الفهم التطبيقي  مدل فاعليةللتعرؼ على 
 التاِف: الصفرم ، مت اختبار الفرضلدم طالب اجملموعة التجريبيةكاالٕتاه ٨تو مادة الرياضيات 

طالب اجملموعة بُت متوسطي درجات ( َٓ.َ) وجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستولال ت -
لالختبار البعدم التطبيق يف التطبيق القبلي ك ٨تو الرياضيات  الفهم التطبيقي كاالٕتاهيف تنمية  التجريبية

 تطبيق البعدم.لصاٌف الالتحصيلي 

طالب درجات كالختبار ىذا الفرض، مت حساب ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لدرجات 
االسًتاتيجية ا١تقًتحة قبل كبعد تطبيق  ٨تو الرياضيات، الفهم التطبيقي كاالٕتاهيف تنمية  اجملموعة التجريبية

 Paired Samples) " جملموعتُت مرتبطتُتـ اختبار "ت، ل مت استخداالقائمة على مدخل ا١تشركعات
T.test يف التطبيق القبلي  طالب اجملموعة التجريبيةمتوسطي درجات (، هبدؼ قياس داللة الفركؽ بُت

 :التاِفدكؿ اٞت ذلك ، كما يوضحلالختبار التحصيليالبعدم التطبيق ك 
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 ( ٜٔجدوؿ )
للفهم التطبيقي واالتجاه نحو الرياضيات الداللة المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة "ت" ومستوى  

 التجريبية المجموعةلدى  التحصيلي لمادة الرياضياتختبار الالبعدي ل القبلي والتطبيق في التطبيق

المتوسط  العدد التطبيق األبعاد
 الحسابي

االنحرا
ؼ 

 المعياري

درجات 
 قيمة "ت" الحرية

مستوى 
عند  الداللة

(ٓ.ٓ٘) 

الداللة 
 ةاإلحصائي

 الفهم التطبيقي
 القبلي

ّٓ 

ُّ.ّٔ ّ.َٔ 

ِْ 

 دالة َََ.َ ُٖٗ.ٖ
 َْ.ُ ْٖ.ُٗ البعدم

االتجاه نحو 
 الرياضيات

 ِّ.ِ ْْ.ْ القبلي
 دالة َََ.َ ّْٕ.ُُ

 ٕٗ.َ ُِ.ٗ البعدم

 الدرجة الكلية
 َٔ.ٓ َٖ.ُٕ القبلي

 دالة َََ.َ َْٗ.َُ
 ْٕ.ْ َٔ.ِٖ البعدم

 ما يلي:( ُٗٞتدكؿ )يتضح من ا

الفهم يف تنمية  طالب اجملموعة التجريبيةأف قيمة "ت" لداللة الفركؽ بُت متوسطي درجات  -
بلغت  لالختبار التحصيليالبعدم التطبيق يف التطبيق القبلي ك ٨تو الرياضيات  التطبيقي كاالٕتاه

دؿ على كجود فركؽ دالة (. كىذا يَٓ.َ(. كىذه القيمة دالة إحصائيان عند مستول داللة )َْٗ.َُ)
الفهم يف تنمية  طالب اجملموعة التجريبية( بُت متوسطي درجات َٓ.َإحصائيان عند مستول داللة )

لصاٌف التطبيق  لالختبار التحصيليالبعدم التطبيق يف التطبيق القبلي ك ٨تو الرياضيات  التطبيقي كاالٕتاه
 البعدم.

الفهم يف تنمية  طالب اجملموعة التجريبيةات أف قيمة "ت" لداللة الفركؽ بُت متوسطي درج -
(. كىذه القيمة دالة ُٖٗ.ٖبلغت ) لالختبار التحصيليالبعدم التطبيق يف التطبيق القبلي ك التطبيقي 

(. كىذا يدؿ على كجود فركؽ دالة إحصائيان عند مستول داللة َٓ.َإحصائيان عند مستول داللة )
يف التطبيق القبلي الفهم التطبيقي يف تنمية  ة التجريبيةطالب اجملموع( بُت متوسطي درجات َٓ.َ)
 لصاٌف التطبيق البعدم. لالختبار التحصيليالبعدم التطبيق ك 
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٨تو  االٕتاهيف تنمية  طالب اجملموعة التجريبيةأف قيمة "ت" لداللة الفركؽ بُت متوسطي درجات  -
(. كىذه القيمة دالة ّْٕ.ُُبلغت ) يليلالختبار التحصالبعدم التطبيق يف التطبيق القبلي ك الرياضيات 

(. كىذا يدؿ على كجود فركؽ دالة إحصائيان عند مستول داللة َٓ.َإحصائيان عند مستول داللة )
يف التطبيق القبلي ٨تو الرياضيات  االٕتاهيف تنمية  طالب اجملموعة التجريبية( بُت متوسطي درجات َٓ.َ)
 ٌف التطبيق البعدم.لصا لالختبار التحصيليالبعدم التطبيق ك 

وجد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية تإُف: "رفض الفرض الصفرم كقبوؿ الفرض البديل" كىو:  يقوداألمر الذم 
٨تو  الفهم التطبيقي كاالٕتاهيف تنمية  طالب اجملموعة التجريبيةبُت متوسطي درجات ( َٓ.َ) عند مستول
 .لصاٌف التطبيق البعدمار التحصيلي لالختبالبعدم التطبيق يف التطبيق القبلي ك الرياضيات 

كٯتكن تفسَت ىذه النتيجة يف ضػوء مػا اكتسػبو طػالب اجملموعػة التجريبيػة مػن مهػارات أدت إُف تنميػة الفهػم 
التطبيقي كاالٕتاه ٨تػو الرياضػيات لػديهم بعػد تطبيػق االسػًتاتيجية ا١تقًتحػة القائمػة علػى مػدخل ا١تشػركعات؛ 

ية ا١تقًتحػػة القائمػػة علػػى مػػدخل ا١تشػػركعات؛ أدل إُف ٖتقيػػق األىػػداؼ الػػيت بػػأف التطبيػػق الػػدقيق لالسػػًتاتيج
ا٠تاصػػة ٔتهػػارات الفهػػم التطبيقػػي، ٦تػػا أسػػهم يف تنميػػة الفهػػم التطبيقػػي كاالٕتػػاه ٨تػػو مػػادة الرياضػػيات لػػدل 

اه ٨تػو الطالب كأف ٢تا فاعلية كبَتة يف عالج ا١تشكالت اليت تواجو الطالب يف تنميػة الفهػم التطبيقػي كاالٕتػ
مػن تطبيػػق االسػػًتاتيجية ا١تقًتحػة القائمػػة علػى مػػدخل ا١تشػػركعات؛  ااسػػتفادك مػادة الرياضػػيات ك أف الطػالب 

كقػػد بػػرز ذلػػك مػػن خػػالؿ ا١تشػػاركة الفاعلػػة للطػػالب يف تنميػػة الفهػػم التطبيقػػي كاالٕتػػاه ٨تػػو مػػادة الرياضػػيات 
لػى مػدخل ا١تشػركعات قػد أثػرت يف تنميػة لدل الطالب كذلك يدؿ علي أف االسًتاتيجية ا١تقًتحػة القائمػة ع

الفهػػم التطبيقػػي كاالٕتػػاه ٨تػػو الرياضػػيات لػػدل طػػالب اجملموعػػة التجريبيػػة، كقػػد بػػرز ىػػذا التػػأثَت مػػن خػػالؿ 
الدرجات اليت حصل عليها طالب اجملموعة التجريبية يف االختبار التحصيلي ١تادة الرياضيات؛ ٦تا يػدؿ علػى 

 . ت فيها االسًتاتيجية ا١تقًتحةاستفادهتم من الدركس اليت طيبق
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االستراتيجية المقترحة القائمة على مدخل لفاعلية  (Black) نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ 
المجموعة في تنمية الفهم التطبيقي واالتجاه نحو مادة الرياضيات لدي طالب  المشروعات

 التجريبية:

١تشػػركعات يف تنميػػة الفهػػم التطبيقػػي كاالٕتػػاه ٨تػػو مػػادة ًتاتيجية ا١تقًتحػػة القائمػػة علػػى مػػدخل ااالسػػفاعليػػة قيػػاس ل
(، الػذم يشػَت إُف Blackؾ )استخداـ معادلة الكسب ا١تعػدؿ لػبال؛ مت اجملموعة التجريبيةالرياضيات لدم طالب 

ؿ بعػدـ فاعليػة ٯتكػن القػو  و( فإنُ -أنو إذا كانت نسبة الكسب ا١تعدؿ تقع بُت الصفر كالواحد الصحيح )صفر 
، فهػػذا يعػػٍت أف نسػػبة (ِ.ُالواحػػد الصػػحيح كَف تتعػػدَّ ) ، أمػػا إذا زادت نسػػبة الكسػػب عػػنا١تقًتحػػةيجية ًتاتاالسػػ

، حققػت فاعليػة مقبولػة ةا١تقًتحػًتاتيجية االسػ، كىذا يدؿ علػى أف دؿ بلغت اٟتد األدْف من الفاعليةالكسب ا١تع
ب كصػػػلت إُف اٟتػػػد األقصػػػػى ( فهػػػػذا يعػػػٍت أف نسػػػبة الكسػػػػِ.ُكلكػػػن إذا زادت نسػػػبة الكسػػػػب ا١تعػػػدؿ عػػػن )

 .حققت فاعلية عالية ةا١تقًتحًتاتيجية االس، كىذا يدؿ على أف فاعليةلل
ًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على مدخل ا١تشركعات يف تنمية الفهػم التطبيقػي كاالٕتػاه االسفاعلية كقد مت قياس مدل 

 :ؿ التاِف كفقان للمعادلة التالية اٞتدك كما ىو مبُت يف  اجملموعة التجريبية،٨تو مادة الرياضيات لدم طالب 

 = الفاعلية
 ُـ – ِـ
 ُـ – د

 كما مت حساب قيمة الكسب ا١تعدؿ لبالؾ كفقان للمعادلة:

 = الكسب ا١تعدؿ لبالؾقيمة 
 ُـ – ِـ

+ 
 ُـ – ِـ

 د ُـ – د
 .  التطبيق البعدم يف= الدرجة ِـ حيث أف: 

 .القبلي التطبيق يف= الدرجة ُـ
 هاية العظمى.د=الن

ًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على مدخل ا١تشركعات االس ؾ لفاعليةكسب ا١تعدؿ لبالنسبة ال التاِفكيوضح اٞتدكؿ 
 .اجملموعة التجريبيةيف تنمية الفهم التطبيقي كاالٕتاه ٨تو مادة الرياضيات لدم طالب 
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 (ٕٓ) جدوؿ
رحة القائمة على مدخل المشروعات في االستراتيجية المقتؾ لفاعلية نسبة الكسب المعدؿ لبال

 المجموعة التجريبيةتنمية الفهم التطبيقي واالتجاه نحو مادة الرياضيات لدي طالب 

 األداء  األبعاد ـ
المتوسط 
 الحسابي

النهاية 
 العظمى

نسبة 
 الفاعلية

نسبة 
 الكسب

داللة 
 الكسب

 الفهم التطبيقي ُ
 ّٔ.ُّ القبلي

 عالية ِِٖ.ُ %ُٕ.ِٗ َِ
 ْٖ.ُٗ عدمالب

 االٕتاه ٨تو الرياضيات ِ
 ْْ.ْ القبلي

 عالية َُّ.ُ %ُٕ.ْٖ َُ
 ُِ.ٗ البعدم

 الدرجة الكلية
 َٖ.ُٕ القبلي

 عالية ِْٓ.ُ %ِٓ.ٖٖ َّ
 َٔ.ِٖ البعدم

 ما يلي: (َِ) دكؿاٞتتضح من ي

الفهػػم يف تنميػػة  بيػػةطػػالب اجملموعػػة التجري لدرجػػة( ِْٓ.ُأف نسػػبة الكسػػب ا١تعػػدؿ لػػبالؾ بلغػػت ) -
ضػػمن ( ِ.ُتزيػػد عػػن ) القيمػػة %(، كىػػذهِٓ.ٖٖ، كبنسػػبة فاعليػػة بلغػػت )٨تػػو الرياضػػيات التطبيقػػي كاالٕتػػاه

، كىػػذا يشػػَت إُف أف نسػػبة الكسػػب ا١تعػػدؿ ًتحػػةًتاتيجية ا١تقاالسػػ فاعليػػةا١تػػدل الػػذم حػػدده بػػالؾ للحكػػم علػػى 
لػػػدل طػػػالب اجملموعػػػة  ٨تػػػو الرياضػػػيات بيقػػػي كاالٕتػػػاهالفهػػػم التطتنميػػػة للفاعليػػػة يف  األقصػػػىإُف اٟتػػػد  كصػػػلت
يػػة تنميف عاليػػة  ٢تػػا فاعليػػة ًتحػػة القائمػػة علػػى مػػدخل ا١تشػػركعاتًتاتيجية ا١تقاالسػػ، كىػػذا يػػدؿ علػػى أف التجريبيػػة

 .  لدل طالب اجملموعة التجريبية ٨تو الرياضيات الفهم التطبيقي كاالٕتاه

الفهػػم يف تنميػػة  طػػالب اجملموعػػة التجريبيػػة لدرجػػة( ِِٖ.ُأف نسػػبة الكسػػب ا١تعػػدؿ لػػبالؾ بلغػػت ) -
ضػمن ا١تػدل الػذم حػدده بػالؾ ( ِ.ُتزيػد عػن  ) القيمػة %(، كىػذهُٕ.ِٗ، كبنسبة فاعليػة بلغػت )التطبيقي

 األقصػػىإُف اٟتػػد  كصػػلت، كىػػذا يشػػَت إُف أف نسػػبة الكسػػب ا١تعػػدؿ ًتحػػةًتاتيجية ا١تقاالسػػ فاعليػػةللحكػػم علػػى 
ًتحػػػة ًتاتيجية ا١تقاالسػػػ، كىػػػذا يػػدؿ علػػػى أف لػػػدل طػػػالب اجملموعػػة التجريبيػػػةالتطبيقػػي الفهػػػم تنميػػػة للفاعليػػة يف 

 .  لدل طالب اجملموعة التجريبيةالفهم التطبيقي ية تنميف عالية  ٢تا فاعلية القائمة على مدخل ا١تشركعات

 ٕتػػاهااليف تنميػػة  طػػالب اجملموعػػة التجريبيػػة لدرجػػة( َُّ.ُأف نسػػبة الكسػػب ا١تعػػدؿ لػػبالؾ بلغػػت ) -
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ضػمن ا١تػدل الػذم حػػدده ( ِ.ُتزيػد عػن ) القيمػة %(، كىػذهُٕ.ْٖ، كبنسػبة فاعليػة بلغػت )٨تػو الرياضػيات
إُف اٟتػػػد  كصػػػلت، كىػػػذا يشػػػَت إُف أف نسػػػبة الكسػػػب ا١تعػػػدؿ ًتحػػػةًتاتيجية ا١تقاالسػػػ فاعليػػػةبػػػالؾ للحكػػػم علػػػى 

، كىػػػػذا يػػػػدؿ علػػػػى أف تجريبيػػػػةلػػػػدل طػػػػالب اجملموعػػػػة ال ٨تػػػػو الرياضػػػػيات االٕتػػػػاهتنميػػػػة للفاعليػػػػة يف  األقصػػػػى
لػػدل  ٨تػػو الرياضػػيات ٕتػػاهااليػػة تنميف عاليػػة  ٢تػػا فاعليػػة ًتحػػة القائمػػة علػػى مػػدخل ا١تشػػركعاتًتاتيجية ا١تقاالسػػ

 .  طالب اجملموعة التجريبية

ت ًتاتيجية ا١تقًتحػة القائمػة علػى مػدخل ا١تشػركعالالسػ كاليت أظهرت الفاعلية العاليةالنتائج السابقة كٯتكن تفسَت 
الطػػالب رٔتػا يعػود إُف أف  اجملموعػة التجريبيػةيف تنميػة الفهػم التطبيقػي كاالٕتػاه ٨تػو مػادة الرياضػػيات لػدم طػالب 

قػػد اسػػتفادكا بدرجػػة كبػػَتة مػػن تدريسػػهم باسػػتخداـ ىػػذه االسػػًتاتيجية؛ ٦تػػا أدل إُف ارتفػػاع ا١تسػػتول التحصػػيلي 
 كره إُف ارتفاع نسبة الكسب ا١تعدؿ كالفاعلية.لدرجاهتم يف االختبار البعدم بدرجة عالية، كىذا أدل بد

ًتاتيجية ا١تقًتحػػة القائمػػة علػػى مػػدخل ا١تشػػركعات يف تنميػػة االسػػكٯتكػػن تلخػػيص نسػػبة الكسػػب ا١تعػػدؿ لفاعليػػة 
 ، بالشكل التاِف:اجملموعة التجريبيةالفهم التطبيقي كاالٕتاه ٨تو مادة الرياضيات لدم طالب 
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 الدرجة الكلٌة ا تجاه  حو الرٌاضٌات الفه  التطبٌقً

 سبة الكسب الم دل لفاعلٌة ا ستراتٌجٌة المقترحة القائمة على مدخل المشروعات فً ت مٌة الفه  ( 4)شكل 
 التطبٌقً وا تجاه  حو مادة الرٌاضٌات لدي طالب المجموعة التجرٌبٌة
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في تنمية الفهم التطبيقي واالتجاه  على مدخل المشروعات رحة القائمةاالستراتيجية المقتحجم أثر 
 المجموعة التجريبية:نحو مادة الرياضيات لدي طالب 

لالسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على مدخل ا١تشركعات يف تنمية الفهم التطبيقي كاالٕتاه ٨تو حجم األثر  قياسكل
، كٔتا أف قيم )ت( دالة إحصائيان  لكل من االختبارين القبلي يةمادة الرياضيات لدم طالب اجملموعة التجريب

، كذلك باستخداـ معامل االرتباط الثنائي ا١تتسلسلكالبعدم، كلتحديد درجة العالقة بُت ا١تتغَتات مت استخداـ 
 :تيةالصيغة اآل

 =  ثر                    
  

 : فأحيث 
    .ا١تتسلسل الثنائيمعامل االرتباط رث :  

 .: مربع قيمة ت احملسوبة ِت
 .: درجات اٟترية حد

يف  (حجػػم األثػػر) لنحصػػل علػػى نسػػبة التبػػاين ،(²ηمربػػع إيتػػا ) ل مت إ٬تػػاد مربػػع االرتبػػاط الثنػػائي ا١تتسلسػػل
السػًتاتيجية ا١تقًتحػة اعػن ا١تتغػَت ا١تسػتقل ) ةالنإتػ (الفهم التطبيقي، كاالٕتاه ٨تػو الرياضػيات) ةالتابع اتا١تتغَت 
لالسػػػًتاتيجية  كحجػػػم األثػػػر (²ηمربػػػع إيتػػػا ). كيوضػػػح اٞتػػػدكؿ التػػػاِف قػػػيم (ئمػػػة علػػػى مػػػدخل ا١تشػػػركعاتالقا

ا١تقًتحػػة القائمػػة علػػى مػػدخل ا١تشػػركعات يف تنميػػة الفهػػم التطبيقػػي كاالٕتػػاه ٨تػػو مػػادة الرياضػػيات لػػدم طػػالب 
 .اجملموعة التجريبية

 :(ٕٓ، ص ُٕٗٗ)فاـ،  ، كما يليثر١ترجعي لتحديد مستويات حجم األإُف اٞتدكؿ ا الرجوعكمت 

 نوع المقياس
 مستويات حجم األثر

 كبَت متوسط صغَت
²η َ.َُ َ.َٔ َ.ُْ 

   .، مربع إيتا لقياس حجم األثرمعامل االرتباط الثنائي ا١تتسلسل:   2ηحيث أف 

 ٕت
 ح+ دٕت
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 (ٕٔجدوؿ )
لى مدخل المشروعات في تنمية الفهم لالستراتيجية المقترحة القائمة علتحديد حجم األثر "  ²ηنتائج مربع إيتا "

 التطبيقي واالتجاه نحو مادة الرياضيات لدي طالب المجموعة التجريبية

 قيمة "ت" األبعاد ـ
درجات 
 الحرية

 " ²ηقيمة "
نسبة التباين 

 المفسر
 حجم األثر

 كبَت %َٕ.ٕٕ َٕٕٕ.َ ِْ ُٖٗ.ٖ الفهم التطبيقي ُ
 كبَت %ُٔ.ٖٓ ُٖٔٓ.َ ِْ ّْٕ.ُُ االٕتاه ٨تو الرياضيات ْ

 كبَت %َٗ.ِٖ َِٖٗ.َ ِْ َْٗ.َُ الدرجة الكلية

 ما يلي: (ُِ)رقم دكؿ اٞتمن  يتضح

الفهػػػػم يف تنميػػػػة  طػػػػالب اجملموعػػػة التجريبيػػػػة لدرجػػػػة( َِٖٗ.َ) بلغػػػت"  ²ηأف قيمػػػة مربػػػػع إيتػػػػا " -
كفقػان لتحديػد ، كىػى قيمػة كبػَتة %(َٗ.ِٖكبنسػبة تبػاين مفسػر بلغػت ) ،٨تو الرياضػيات التطبيقي كاالٕتاه

أثر كبػَت يف  ا٢ت االسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على مدخل ا١تشركعاتمستويات حجم األثر، ٦تا يشَت إُف أف 
 .تنمية الفهم التطبيقي كاالٕتاه ٨تو مادة الرياضيات لدم طالب اجملموعة التجريبية

الفهػػػػم يف تنميػػػػة  يػػػػةطػػػػالب اجملموعػػػة التجريب لدرجػػػػة( َٕٕٕ.َ) بلغػػػت"  ²ηأف قيمػػػة مربػػػػع إيتػػػػا " -
، كىػى قيمػة كبػَتة كفقػان لتحديػد مسػتويات حجػم األثػر، %(َٕ.ٕٕكبنسبة تباين مفسػر بلغػت ) ،التطبيقي

تنميػة الفهػم التطبيقػي أثػر كبػَت يف  ا٢تػ االسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمػة علػى مػدخل ا١تشػركعات٦تا يشَت إُف أف 
 .لدم طالب اجملموعة التجريبية

٨تػو  االٕتػاهيف تنميػة  طػالب اجملموعػة التجريبيػة لدرجػة( ُٖٔٓ.َ) بلغت"  ²η" أف قيمة مربع إيتا -
، كىى قيمة كبَتة كفقان لتحديد مستويات حجم األثػر، %(ُٔ.ٖٓكبنسبة تباين مفسر بلغت ) ،الرياضيات

ه ٨تػو مػادة تنميػة االٕتػاأثػر كبػَت يف  ا٢ت االسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على مدخل ا١تشركعات٦تا يشَت إُف أف 
 .الرياضيات لدم طالب اجملموعة التجريبية

لالسػػًتاتيجية ا١تقًتحػػة القائمػػػة علػػى مػػػدخل تفسػػَت النتػػػائج السػػابقة كالػػيت أظهػػػرت حجػػم األثػػر الكبػػػَت  كٯتكػػن
إُف هتيئػػػة  ا١تشػػػركعات يف تنميػػػة الفهػػػم التطبيقػػػي كاالٕتػػػاه ٨تػػػو مػػػادة الرياضػػػيات لػػػدم طػػػالب اجملموعػػػة التجريبيػػػة

، كا١تتابعػة الدقيقػة كا١تسػتمرة آلليػة التطبيػق، باإلضػافة إُف التأكػد االسػًتاتيجية ا١تقًتحػةواتيػة لتطبيػق الظركؼ ا١ت
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 الدرجة الكلٌة ا تجاه  حو الرٌاضٌات الفه  التطبٌقً

التباٌن المفسر لحج  األثر لالستراتٌجٌة المقترحة القائمة على مدخل المشروعات فً ت مٌة الفه  التطبٌقً    سبة( 5)شكل 

 وا تجاه  حو مادة الرٌاضٌات لدي طالب المجموعة التجرٌبٌة

تنميػة الفهػم التطبيقػي كاالٕتػاه ٨تػو كا١تتمثلػة يف  لألىػداؼ ا١توضػوعة مػن أجلهػا االسًتاتيجية ا١تقًتحػة من ٖتقيق
إتاحػػػة ا١تشػػػركعات، إُف جانػػػب االىتمػػػاـ ب مػػػدخللػػػدل طػػػالب ا١ترحلػػػة ا١تتوسػػػطة مػػػن خػػػالؿ مػػػادة الرياضػػػيات 

أثنػػاء تطبيػػػق  إتقػػػاف ا١تهػػارات يف الصػػػعوبات الػػيت تػػواجههم يف كمعاٞتػػة علػػػى التػػدريبات بػػالًتكيز للطػػالبالفرصػػة 
تعليميػة عليػو يف مواقػف  تػدربوامػا  لتطبيق مإتاحة الفرصة ٢ت ، عالكة علىمع ا١تعلم كإ٬تاد اٟتلوؿ ٢تا التدريبات

 فعلية.
السػػًتاتيجية ا١تقًتحػػة القائمػػة علػػى مػػدخل ا١تشػػركعات يف تنميػػة ا لخػػيص نسػػبة التبػػاين ا١تفسػػر ٟتجػػم أثػػرتكٯتكػػن 

 بالشكل التاِف: الفهم التطبيقي كاالٕتاه ٨تو مادة الرياضيات لدم طالب اجملموعة التجريبية
 
 

مهارات ل بيقيالفهم التطتنمية في على مدخل المشروعات  االستراتيجية المقترحة القائمةفاعلية 
 ؟ "الرياضيات

هػػارات الفهػػم التطبيقػػي ١تتنميػػة االسػػًتاتيجية ا١تقًتحػػة القائمػػة علػػى مػػدخل ا١تشػػركعات يف فاعليػػة  كللتعػػرؼ علػػى
ا١تالحظػػة ، مت تفريػػغ البيانػػات اإلحصػػائية ا١تتحصػػل عليهػػا مػػن بطاقػػة لػػدل طػػالب اجملموعػػة التجريبيػػة الرياضػػيات

، كذلػك باتبػاع ، كٖتليلهػا احصػائيان االسًتاتيجية ا١تقًتحػة بعد االنتهاء من تطبيقلطالب اجملموعة التجريبية، كذلك 
 ا٠تطوات التالية:

يف  اجملموعة التجريبيةطالب األداء لدل  بعد مالحظة درجةالتبويب البيانات يف جداكؿ توضح  -ُ
 .الرياضياتهارات الفهم التطبيقي ١ت
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من  مهارةسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لكل حساب التكرارات كالنسب ا١تئوية كا١تتوسطات اٟت -ِ
 . لطالب اجملموعة التجريبية الرياضياتمهارات 

ترتيبان تنازليان حسب كل من قيم  يف مهارات الرياضيات لطالب اجملموعة التجريبية األداء ترتيب نتائج -ّ
 م قيم ا١تتوسطات اٟتسابية .قيم التشتت كالذم ٘تثلو اال٨ترافات ا١تعيارية يف حالة تساك ك  ا١تتوسطات اٟتسابية

تفسَت النتائج اعتمادان على قيمة ا١تتوسط اٟتسايب ا١توزكف )ا١ترجح( حيث مت ٖتديد معيار للحكم  -ْ
عند مناقشة نتائج اٞتداكؿ  الرياضياتهارات الفهم التطبيقي ١تيف  اجملموعة التجريبيةعلى األداء لدل 

 كتفسَتىا، كذلك على النحو التاِف : 

طػوؿ خاليػا مقيػاس ليكػرت ذك األبعػاد األربعػة )اٟتػدكد الػدنيا كالعليػا( ا١تسػتخدـ يف ٤تػػاكر  ٖتديػدمت  -
، ل حسػػاب ا١تػػدل باسػػتخداـ ا١تعادلػػة: ا١تػػدل = )أكػػرب قيمػػة لفئػػات ْعػػدد الفئػػات = ا١تالحظػػة، ك بطاقػػة 

  ّ= ُ-ْأقل قيمة لفئات اإلجابة( =  -اإلجابة 

حصوؿ على طوؿ الفئػة الصػحيح أم أف طػوؿ الفئػة = مت تقسيم ا١تدل على عدد الفئات؛ كذلك لل -
  ٕٓ.َ= ْ÷ّعدد الفئات= ÷ ا١تدل

؛ كالقاضػػػػي، ث كحجػػػػم البيانػػػػات )عػػػػودةكٔتػػػػا أف ٖتديػػػػد الفئػػػػات يعتمػػػػد علػػػػى رأم الباحػػػػث كا٢تػػػػدؼ مػػػػن البحػػػػ
( كذلػػػك بإضػػػافة قيمتػػػو إُف أقػػػل قيمػػػة يف ا١تقيػػػاس )أك بدايػػػة ٕٓ.َ( ، مت اسػػػتخداـ  ا١تعيػػػار )َِْـ، صَُِْ

ا١تقيػػاس كىػػي الواحػػد الصػػحيح( كذلػػك لتحديػػد اٟتػػد األعلػػى ٢تػػذه ا٠تليػػة، كىكػػذا أصػػبح طػػوؿ ا٠تاليػػا كتفسػػَت 
 الرياضػياتهػارات الفهػم التطبيقػي ١ت اليت ٭تصػل عليهػا الطالػب يف درجةالا١تتوسط اٟتسايب ا١توزكف للحكم على 

 عند مناقشة نتائج اٞتداكؿ كتفسَتىا، على النحو التاِف:

  (ٕٕجدوؿ )
 المالحظةمعيار الحكم على المتوسطات الحسابية عند مناقشة وتفسير النتائج الخاصة ببطاقة 

 ـ
 المتوسط الحسابي الموزوف

 الفهم التطبيقي للمهارةمعيار الحكم على  الدرجة المستحقة
 إلى من

 ضعيفةبدرجة  ُ ٕٓ.ُأقل من  ُ ُ
 متوسطةبدرجة  ِ َٓ.ِأقل من  ٕٓ.ُ ِ
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 ـ
 المتوسط الحسابي الموزوف

 الفهم التطبيقي للمهارةمعيار الحكم على  الدرجة المستحقة
 إلى من

 بدرجة كبَتة ّ ِٓ.ّمن أقل  َٓ.ِ ّ
 بدرجة كبَتة جدان  ْ ْ ِٓ.ّ ْ

 :(ِّ، ص ََِٕ)أمآف،  مت حساب األ٫تية النسبية من خالؿ ا١تعادلة اآلتية -ُ

 األ٫تية النسبية =
 ٣تموع التكرارات

 ×ََُ% 
 عدد خاليا ا١تقياس× حجم العينة 

بعػػد  يف الفهػػم التطبيقػػي ١تهػػارات الرياضػػياتطػػالب اجملموعػػة التجريبيػػة  بػػأداءا٠تاصػػة كفيمػػا يلػػى عػػرض للنتػػائج 
 .االسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على مدخل ا١تشركعات تطبيق

أواًل: مهارة العالقة بين الزوايا

 (ٖٕجدوؿ )
في طالب المجموعة التجريبية  ألداء واألىمية النسبية المعيارية واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

 قة بين الزواياالعال الفهم التطبيقي لمهارة

المتوسط  المهارة الفرعية ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

درجة 
 األداء

 الرتبة

 ِ كبَتة جدان  %ٕٗ ْْ.َ ٖٖ.ّ .صنف الزكاياي ُ
 ُ كبَتة جدان  %ٗٗ َِ.َ ٔٗ.ّ .٭تدد الزكايا ا١تتقابلة بالرأس ِ
 ـِ دان كبَتة ج %ٕٗ ْْ.َ ٖٖ.ّ .٭تدد الزكايا ا١تتجاكرة ّ
 ْ كبَتة جدان  %ٖٖ َْ.ُ ِٓ.ّ .يوظف العالقات بُت الزكايا يف موقف حيايت أك نشاط حيايت ْ
  كبَتة جدان  %ّ.ٓٗ ْٔ.َ ُٖ.ّ *ا١تتوسط اٟتسايب ا١توزكف ١تهارة العالقة بُت الزكايا  

                                                 

 : تعٍت مشًتؾ يف نفس الرتبة، كينطبق ذلك على اٞتداكؿ الالحقة.ـ 
 .، كينطبق ذلك على اٞتداكؿ الالحقة( درجاتْا١تتوسط اٟتسايب من ) *
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يف الفهم التطبيقي  طالب اجملموعة التجريبية ألداء( أف ا١تتوسطات اٟتسابية ا١توزكنة ِّ) يتضح من اٞتدكؿ
( ُٖ.ّ)للمهارة (، كقد بلغ ا١تتوسط اٟتسايب العاـ ٔٗ.ّ -ِٓ.ّتراكحت بُت ) ١تهارة العالقة بُت الزكايا

، بأ٫تية نسبية بلغت بطاقة ا١تالحظةنقاط يف ضوء توزيع أطواؿ الفئات كفق التدرج ا١تستخدـ يف  أربعمن 
طالب اجملموعة التجريبية   لدل رة العالقة بُت الزكايا١تها الفهم التطبيقي %(، كىذا يدؿ على أفّ.ٓٗ)

 .(كبيرة جداً  )بدرجةكاف 

لكل مهارة من ترتيبان تنازليان  مرتبان  جاء العالقة بُت الزكايا ١تهارةطالب أداء ال أف السابقيتضح من اٞتدكؿ ك 
كالذم ٯتثلو ت ، كحسب أقل قيمة للتشتحسب أعلى قيمة للمتوسط اٟتسايب ا١توزكفا١تهارات الفرعية 

 : على النحو التاِف اال٨تراؼ ا١تعيارم عند تساكم قيم ا١تتوسط اٟتسايب
 .٭تدد الزكايا ا١تتقابلة بالرأس -
 .٭تدد الزكايا ا١تتجاكرة -
 .صنف الزكاياي -
 .يوظف العالقات بُت الزكايا يف موقف حيايت أك نشاط حيايت -

 الزوايا المتتامة والمتكاملة ثانياً: مهارة
 (ٕٗجدوؿ )

في طالب المجموعة التجريبية  ألداء واألىمية النسبية المعيارية واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 
 الزوايا المتتامة والمتكاملة الفهم التطبيقي لمهارة

 المهارة الفرعية ـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

درجة 
 الرتبة األداء

 ِ كبَتة جدان  %ّٗ ُٔ.َ ِٕ.ّ .٭تدد الزكايا ا١تتتامة ُ
 ُ كبَتة جدان  %ٕٗ ّّ.َ ٖٖ.ّ .٭تدد الزكايا ا١تتكاملة ِ
 ْ كبَتة جدان  %ُٗ َٗ.َ ْٔ.ّ .د الطالب القياس اجملهوؿ لزاكيةيوج ّ
 ّ كبَتة جدان  %ُٗ ّٔ.َ ْٔ.ّ .يربط بُت تقاطع ا١تستقيمات كالزكايا ا١تتعامدة ْ
 ٓ كبَتة جدان  %ٖٖ ِٖ.َ ِٓ.ّ .ة موقف حيايت أك نشاط حيايتيوظف الزكايا ا١تتتامة ك ا١تتكامل ٓ
  كبَتة جدان  %ِٗ ِٔ.َ ٖٔ.ّ الزكايا ا١تتتامة كا١تتكاملةا١تتوسط اٟتسايب ا١توزكف ١تهارة  
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يف الفهم التطبيقي طالب اجملموعة التجريبية  ألداء( أف ا١تتوسطات اٟتسابية ا١توزكنة ِْ) يتضح من اٞتدكؿ
 للمهارة (، كقد بلغ ا١تتوسط اٟتسايب العاـٖٖ.ّ -ِٓ.ّتراكحت بُت ) ا١تتتامة كا١تتكاملة الزكايا١تهارة 

، بأ٫تية بطاقة ا١تالحظةنقاط يف ضوء توزيع أطواؿ الفئات كفق التدرج ا١تستخدـ يف  أربع( من ٖٔ.ّ)
طالب  لدل ملةالزكايا ا١تتتامة كا١تتكا١تهارة  الفهم التطبيقي %(، كىذا يدؿ على أفِٗنسبية بلغت )

 .(كبيرة جداً  )بدرجةكاف اجملموعة التجريبية  

لكل مهارة ترتيبان تنازليان  مرتبان  جاء الزكايا ا١تتتامة كا١تتكاملة ١تهارةطالب أداء ال أف السابقيتضح من اٞتدكؿ ك 
لو كالذم ٯتث، كحسب أقل قيمة للتشتت حسب أعلى قيمة للمتوسط اٟتسايب ا١توزكفمن ا١تهارات الفرعية 

 : على النحو التاِف اال٨تراؼ ا١تعيارم عند تساكم قيم ا١تتوسط اٟتسايب
 .٭تدد الزكايا ا١تتكاملة -
 .٭تدد الزكايا ا١تتتامة -
 .يربط بُت تقاطع ا١تستقيمات كالزكايا ا١تتعامدة -
 .يوجد الطالب القياس اجملهوؿ لزاكية -
 .يوظف الزكايا ا١تتتامة ك ا١تتكاملة موقف حيايت أك نشاط حيايت -

 التمثيل بالقطاعات الدائرية ثالثاً: مهارة
 (ٕ٘جدوؿ )

في طالب المجموعة التجريبية  ألداء واألىمية النسبية المعيارية واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 
 التمثيل بالقطاعات الدائرية الفهم التطبيقي لمهارة

 المهارة الفرعية ـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

األىمية 
 سبيةالن

درجة 
 الرتبة األداء

 ّ كبَتة جدان  %ٖٕ ِّ.ُ ُِ.ّ .ينشيء قطاعات دائرية ُ
 ُ كبَتة جدان  %ْٖ ٕٓ.َ ّٔ.ّ يفسر القطاعات الدائرية. ِ

يوظف التمثيل بالقطاعات الدائرية موقف حيايت أك  ّ
 ِ كبَتة جدان  %ْٖ َٗ.َ ّٔ.ّ .نشاط حيايت

  كبَتة جدان  %ِٖ ِٔ.َ ِٖ.ّ ل بالقطاعات الدائريةالتمثيا١تتوسط اٟتسايب ا١توزكف ١تهارة  
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يف الفهم التطبيقي طالب اجملموعة التجريبية  ألداء( أف ا١تتوسطات اٟتسابية ا١توزكنة ِٓ) يتضح من اٞتدكؿ
 للمهارة (، كقد بلغ ا١تتوسط اٟتسايب العاـّٔ.ّ -ُِ.ّتراكحت بُت ) التمثيل بالقطاعات الدائرية١تهارة 

، بأ٫تية بطاقة ا١تالحظةنقاط يف ضوء توزيع أطواؿ الفئات كفق التدرج ا١تستخدـ يف  بعأر ( من ِٖ.ّ)
طالب  لدل التمثيل بالقطاعات الدائرية١تهارة  الفهم التطبيقي %(، كىذا يدؿ على أفِٖنسبية بلغت )

 .(كبيرة جداً  )بدرجةكاف اجملموعة التجريبية  

ترتيبان تنازليان  مرتبان  جاء التمثيل بالقطاعات الدائريةالزكايا  ارة١تهطالب أداء ال أف السابقيتضح من اٞتدكؿ ك 
، كحسب أقل قيمة للتشتت حسب أعلى قيمة للمتوسط اٟتسايب ا١توزكفلكل مهارة من ا١تهارات الفرعية 

 : على النحو التاِف كالذم ٯتثلو اال٨تراؼ ا١تعيارم عند تساكم قيم ا١تتوسط اٟتسايب

 .يةيفسر القطاعات الدائر  -

 .يوظف التمثيل بالقطاعات الدائرية موقف حيايت أك نشاط حيايت -

 .قطاعات دائرية ينشئ -

 المثلثات رابعاً: مهارة
 (ٕٙجدوؿ )

في طالب المجموعة التجريبية  ألداء واألىمية النسبية المعيارية واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 
 المثلثات الفهم التطبيقي لمهارة

لمتوسط ا المهارة الفرعية ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

درجة 
 األداء

 الرتبة

 ُ كبَتة جدان  %ٕٗ ّّ.َ ٖٖ.ّ .٭تدد ا١تثلثات كيصنفها ُ
 ّ كبَتة جدان  %ُٗ ُٖ.َ ْٔ.ّ .يستنتج ٣تموع قياس الزكايا الداخلية للمثلث ِ
 ْ دان كبَتة ج %ٖٗ ُٕ.َ ٔٓ.ّ .يوجد القياس اجملهوؿ لزاكية يف ا١تثلث ّ
 ِ كبَتة جدان  %ِٗ ٗٔ.َ ٖٔ.ّ .يوظف ا١تثلثات يف موقف حيايت أك نشاط حيايت ْ
  كبَتة جدان  %ّ.ِٗ ٖٓ.َ ٗٔ.ّ ا١تتوسط اٟتسايب ا١توزكف ١تهارة ا١تثلثات 

يف الفهم التطبيقي طالب اجملموعة التجريبية  ألداء( أف ا١تتوسطات اٟتسابية ا١توزكنة ِٔ) يتضح من اٞتدكؿ
 أربع( من ٗٔ.ّ) للمهارة (، كقد بلغ ا١تتوسط اٟتسايب العاـٖٖ.ّ -ٔٓ.ّتراكحت بُت ) ا١تثلثات١تهارة 
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، بأ٫تية نسبية بلغت بطاقة ا١تالحظةنقاط يف ضوء توزيع أطواؿ الفئات كفق التدرج ا١تستخدـ يف 
 )بدرجةكاف ية  طالب اجملموعة التجريب لدل ا١تثلثات١تهارة  الفهم التطبيقي %(، كىذا يدؿ على أفّ.ِٗ)

 .(كبيرة جداً 

لكل مهارة من ا١تهارات ترتيبان تنازليان  مرتبان  جاء ا١تثلثات ١تهارةطالب أداء ال أف السابقيتضح من اٞتدكؿ ك 
كالذم ٯتثلو اال٨تراؼ ، كحسب أقل قيمة للتشتت حسب أعلى قيمة للمتوسط اٟتسايب ا١توزكفالفرعية 

 : على النحو التاِف يبا١تعيارم عند تساكم قيم ا١تتوسط اٟتسا

 .٭تدد ا١تثلثات كيصنفها -

 .يوظف ا١تثلثات يف موقف حيايت أك نشاط حيايت -

 .يستنتج ٣تموع قياس الزكايا الداخلية للمثلث -

 .يوجد القياس اجملهوؿ لزاكية يف ا١تثلث -

 األشكاؿ الرباعية خامساً: مهارة
 (ٕٚجدوؿ )

في طالب المجموعة التجريبية  ألداء مية النسبيةواألى المعيارية واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 
 األشكاؿ الرباعية الفهم التطبيقي لمهارة

 المهارة الفرعية ـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

درجة 
 الرتبة األداء

 ْ كبَتة جدان  %ٕٖ ْٕ.َ ْٖ.ّ .الرباعية كيصنفها األشكاؿ٭تدد  ُ
 ِ كبَتة جدان  %ِٗ ٓٓ.َ ٖٔ.ّ .الرباعية لألشكاؿكايا الداخلية يستنتج ٣تموع قياس الز  ِ
 ّ كبَتة جدان  %َٗ ٕٓ.َ َٔ.ّ .يوجد القياس اجملهوؿ  لزاكية  يف شكل الرباعي ّ
 ُ كبَتة جدان  %ٔٗ ْٖ.َ ْٖ.ّ .الرباعية يف موقف حيايت أك نشاط حيايت األشكاؿيوظف  ْ
  كبَتة جدان  %ٓ.ّٗ ِْ.َ ْٕ.ّ الرباعيةاألشكاؿ ا١تتوسط اٟتسايب ا١توزكف ١تهارة  

يف الفهم التطبيقي طالب اجملموعة التجريبية  ألداء( أف ا١تتوسطات اٟتسابية ا١توزكنة ِٕ) يتضح من اٞتدكؿ
( ْٕ.ّ) للمهارة (، كقد بلغ ا١تتوسط اٟتسايب العاـْٖ.ّ -ْٖ.ّتراكحت بُت ) األشكاؿ الرباعية١تهارة 
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، بأ٫تية نسبية بلغت بطاقة ا١تالحظةأطواؿ الفئات كفق التدرج ا١تستخدـ يف  نقاط يف ضوء توزيع أربعمن 
طالب اجملموعة التجريبية   لدل األشكاؿ الرباعية١تهارة  الفهم التطبيقي %(، كىذا يدؿ على أفٓ.ّٗ)

 .(كبيرة جداً  )بدرجةكاف 

لكل مهارة من ترتيبان تنازليان  بان مرت جاء األشكاؿ الرباعية ١تهارةطالب أداء ال أف السابقيتضح من اٞتدكؿ ك 
كالذم ٯتثلو ، كحسب أقل قيمة للتشتت حسب أعلى قيمة للمتوسط اٟتسايب ا١توزكفا١تهارات الفرعية 

 : على النحو التاِف اال٨تراؼ ا١تعيارم عند تساكم قيم ا١تتوسط اٟتسايب

 .الرباعية يف موقف حيايت أك نشاط حيايت األشكاؿيوظف  -

 .الرباعية لألشكاؿاس الزكايا الداخلية يستنتج ٣تموع قي -

 .يوجد القياس اجملهوؿ  لزاكية  يف شكل الرباعي -

 .الرباعية كيصنفها األشكاؿ٭تدد  -

 المتشابهةاألشكاؿ  سادساً: مهارة
 (ٕٛجدوؿ )

في طالب المجموعة التجريبية  ألداء واألىمية النسبية المعيارية واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 
 المتشابهةاألشكاؿ  طبيقي لمهارةالفهم الت

المتوسط  المهارة الفرعية ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

درجة 
 األداء

 الرتبة

 ّ كبَتة جدان  %ٖٓ ُٖ.َ َْ.ّ .٭تدد األشكاؿ ا١تتشاهبة ُ
 ِ كبَتة جدان  %ِٗ ٓٓ.َ ٖٔ.ّ .يوجد الطوؿ اجملهوؿ  يف شكلُت متشاهبُت ِ
 ْ كبَتة جدان  %ٖٓ ََ.ُ َْ.ّ .س الغَت مباشريستخدـ القيا ّ
 ُ كبَتة جدان  %ٕٗ ّّ.َ ٖٖ.ّ .ا١تتشاهبة يف موقف حيايت أك نشاط حيايت األشكاؿيوظف  ْ
  كبَتة جدان  %ٖ.ٖٗ ٖٓ.َ ٗٓ.ّ ا١تتشاهبةاألشكاؿ ا١تتوسط اٟتسايب ا١توزكف ١تهارة  

يف الفهم التطبيقي طالب اجملموعة التجريبية  داءأل( أف ا١تتوسطات اٟتسابية ا١توزكنة ِٖ) يتضح من اٞتدكؿ
( ٗٓ.ّ) للمهارة (، كقد بلغ ا١تتوسط اٟتسايب العاـْٖ.ّ -ْٖ.ّتراكحت بُت ) ا١تتشاهبةاألشكاؿ ١تهارة 
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، بأ٫تية نسبية بلغت بطاقة ا١تالحظةنقاط يف ضوء توزيع أطواؿ الفئات كفق التدرج ا١تستخدـ يف  أربعمن 
طالب اجملموعة التجريبية   لدل ا١تتشاهبةاألشكاؿ ١تهارة  الفهم التطبيقي على أف%(، كىذا يدؿ ٖ.ٖٗ)

 .(كبيرة جداً  بدرجة)كاف 

لكل مهارة من ترتيبان تنازليان  مرتبان  جاء ا١تتشاهبةاألشكاؿ  ١تهارةطالب أداء ال أف السابقيتضح من اٞتدكؿ ك 
كالذم ٯتثلو ، كحسب أقل قيمة للتشتت فحسب أعلى قيمة للمتوسط اٟتسايب ا١توزك ا١تهارات الفرعية 

 : على النحو التاِف اال٨تراؼ ا١تعيارم عند تساكم قيم ا١تتوسط اٟتسايب

 .يف موقف حيايت أك نشاط حيايت ا١تتشاهبة األشكاؿيوظف  -

 .يوجد الطوؿ اجملهوؿ  يف شكلُت متشاهبُت -

 .٭تدد األشكاؿ ا١تتشاهبة -

 .يستخدـ القياس الغَت مباشر -

 التبليط والمضلعات رةسابعاً: مها
 (ٜٕجدوؿ )

في طالب المجموعة التجريبية  ألداء واألىمية النسبية المعيارية واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 
 التبليط والمضلعات الفهم التطبيقي لمهارة

المتوسط  المهارة الفرعية ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

درجة 
 األداء

 الرتبة

 ّ كبَتة جدان  %ٗٗ َِ.َ ٔٗ.ّ .ا١تضلعات كيصنفها ٭تدد ُ
 ُ كبَتة جدان  %ََُ ََ.َ ََ.ْ .منتظم٭تدد ا١تضلع ا١تنتظم كالغَت  ِ
 ْ كبَتة جدان  %ّٗ ُٔ.َ ِٕ.ّ .٭تدد ا١تضلع الذم يصلح للتبليط ّ
 ٓ كبَتة جدان  %ٖٓ ُٖ.َ َْ.ّ .ينشئ شكل ىندسي باستخداـ التبليط ْ
 ـُ كبَتة جدان  %ََُ ََ.َ ََ.ْ .لعات يف موقف حيايت أك نشاط حيايتيوظف التبليط كا١تض ٓ
  كبَتة جدان  %ٓ.ٓٗ ِٖ.َ ِٖ.ّ التبليط كا١تضلعاتا١تتوسط اٟتسايب ا١توزكف ١تهارة  
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يف الفهم التطبيقي طالب اجملموعة التجريبية  ألداء( أف ا١تتوسطات اٟتسابية ا١توزكنة ِٗ) يتضح من اٞتدكؿ
( ِٖ.ّ) للمهارة (، كقد بلغ ا١تتوسط اٟتسايب العاـََْ -َْ.ّتراكحت بُت ) كا١تضلعات التبليط١تهارة 
، بأ٫تية نسبية بلغت بطاقة ا١تالحظةنقاط يف ضوء توزيع أطواؿ الفئات كفق التدرج ا١تستخدـ يف  أربعمن 

عة التجريبية  طالب اجملمو  لدل التبليط كا١تضلعات١تهارة  الفهم التطبيقي %(، كىذا يدؿ على أفٓ.ٓٗ)
 .(كبيرة جداً  )بدرجةكاف 

لكل مهارة من ترتيبان تنازليان  مرتبان  جاء التبليط كا١تضلعات ١تهارةطالب أداء ال أف السابقيتضح من اٞتدكؿ ك 
كالذم ٯتثلو ، كحسب أقل قيمة للتشتت حسب أعلى قيمة للمتوسط اٟتسايب ا١توزكفا١تهارات الفرعية 

 : على النحو التاِف م قيم ا١تتوسط اٟتسايباال٨تراؼ ا١تعيارم عند تساك 
 .منتظم٭تدد ا١تضلع ا١تنتظم كالغَت  -
 .يوظف التبليط كا١تضلعات يف موقف حيايت أك نشاط حيايت -
 .٭تدد ا١تضلعات كيصنفها -
 .٭تدد ا١تضلع الذم يصلح للتبليط -
 .ينشئ شكل ىندسي باستخداـ التبليط -

بعد  الرياضيات ١تهارات يف الفهم التطبيقياجملموعة التجريبية طالب  أداءكللتعرؼ يف احملصلة النهائية على 
، فقد مت استخراج ا١تتوسطات اٟتسابية العامة، االسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على مدخل ا١تشركعات تطبيق

، ل ترتيبها مهارات الرياضيات مهارةلكل  الطالب ألداءكاال٨ترافات ا١تعيارية، كحساب األ٫تية النسبية 
ازليان حسب أعلى قيمة للمتوسط اٟتسايب كحسب أقل قيمة للتشتت كالذم ٯتثلو اال٨تراؼ ا١تعيارم عند تن

 التاِف. سط اٟتسايب. كما يوضح ذلك اٞتدكؿتساكم قيم ا١تتو 

 (ٖٓجدوؿ )
في طالب المجموعة التجريبية  ألداء واألىمية النسبية المعيارية واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

 مهارات الرياضياتتطبيقي لالفهم ال

 المهارة ـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

درجة 
 الرتبة األداء

 ِ كبَتة جدان  %ّ.ٓٗ ْٔ.َ ُٖ.ّ العالقات بُت الزكايا. ُ
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المتوسط  المهارة ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

درجة 
 الرتبة األداء

 ٓ كبَتة جدان  %َ.ِٗ ِٔ.َ ٖٔ.ّ .الزكايا ا١تتتامة كا١تتكاملة ِ
 ٕ كبَتة جدان  %َ.ِٖ ّٗ.َ ِٖ.ّ .التمثيل بالقطاعات الدائرية ّ
 ْ كبَتة جدان  %ّ.ِٗ ٖٓ.َ ٗٔ.ّ .ا١تثلثات ْ
 ّ كبَتة جدان  %ٓ.ّٗ ِْ.َ ْٕ.ّ .األشكاؿ الرباعية ٓ
 ٔ كبَتة جدان  %ٖ.ٖٗ ٖٓ.َ ٗٓ.ّ .ا١تتشاهبةاألشكاؿ  ٔ
 ُ كبَتة جدان  %ٓ.ٓٗ ِٖ.َ ِٖ.ّ .التبليط كا١تضلعات ٕ

  كبَتة جدان  %ٓ.ُٗ ِٓ.َ ٔٔ.ّ يات١توزكف ١تهارات الرياضاا١تتوسط اٟتسايب 

يف الفهم التطبيقي طالب اجملموعة التجريبية  ألداء( أف ا١تتوسطات اٟتسابية ا١توزكنة َّ) يتضح من اٞتدكؿ
( ٔٔ.ّ) ا١توزكف للمهارات(، كقد بلغ ا١تتوسط اٟتسايب ِٖ.ّ -ِٖ.ّتراكحت بُت ) الرياضيات ١تهارات

، بأ٫تية نسبية بلغت بطاقة ا١تالحظةلفئات كفق التدرج ا١تستخدـ يف نقاط يف ضوء توزيع أطواؿ ا أربعمن 
كاف طالب اجملموعة التجريبية   الرياضيات لدل الفهم التطبيقي ١تهارات %(، كىذا يدؿ على أفٓ.ُٗ)

 .(كبيرة جداً  )بدرجة

لكل مهارة من  ترتيبان تنازليان  مرتبان  الرياضيات جاء ١تهاراتطالب أداء ال أف السابقيتضح من اٞتدكؿ ك 
كالذم ٯتثلو اال٨تراؼ ، كحسب أقل قيمة للتشتت حسب أعلى قيمة للمتوسط اٟتسايب ا١توزكفا١تهارات 

 : على النحو التاِف ا١تعيارم عند تساكم قيم ا١تتوسط اٟتسايب
 .التبليط كا١تضلعات -
 .العالقات بُت الزكايا -
 .األشكاؿ الرباعية -
 .ا١تثلثات -
 .لةالزكايا ا١تتتامة كا١تتكام -
 .ا١تتشاهبةاألشكاؿ  -
 .التمثيل بالقطاعات الدائرية -
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التبليط  مهارات الرياضيات أداءن لدل طالب اجملموعة التجريبية ىي مهارةك٦تا سبق يتضح أف أكثر 
 . التمثيل بالقطاعات الدائرية ا١تهارات أداءن ىي مهارة، كأف أقل كا١تضلعات

كاف طالب اجملموعة التجريبية   يقي ١تهارات الرياضيات لدلالفهم التطبكيف ضوء النتائج السابقة اتضح أف 
 كبيرة جدًا(.)بدرجة  ( ٕالبالغ عددىا )كاف أداء أفراد العينة ٞتميع ا١تهارات ، فقد  (كبيرة جداً  )بدرجة

االستراتيجية المقترحة القائمة على فاعلية للتأكد من  استطالع رأي طالب المجموعة التجريبية
  مهارات الفهم التطبيقي واالتجاه نحو الرياضياتتنمية  مدخل المشروعات في

مهػػػارات الفهػػػم التطبيقػػػي تنميػػػة االسػػػًتاتيجية ا١تقًتحػػػة القائمػػػة علػػػى مػػػدخل ا١تشػػػركعات يف فاعليػػػة للتأكػػػد مػػػن 
اسػتبانة ، مت تفريػغ البيانػات اإلحصػائية ا١تتحصػل عليهػا مػن لػدل طػالب ا١ترحلػة ا١تتوسػطة كاالٕتاه ٨تو الرياضيات

، كٖتليلهػػػا االسػػػًتاتيجية ا١تقًتحػػػة طالع الػػػرأم لطػػػالب اجملموعػػػة التجريبيػػػة، كذلػػػك بعػػػد االنتهػػػاء مػػػن تطبيػػػقاسػػػت
 ا٠تطوات التالية:، كذلك باتباع إحصائيا

الفهم التطبيقي كاالٕتاه ٨تو  اجملموعة التجريبية حوؿ آراء طالبتبويب البيانات يف جداكؿ توضح  -ُ
 .الرياضيات

 عباراتمن  عبارةا١تئوية كا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لكل  حساب التكرارات كالنسب -ِ
 . استبانة استطالع الرأم

كقيم حسب قيم ا١تتوسطات اٟتسابية  االستبانة أبعادمن  بيعدكل   يف ترتيبان تنازليان النتائج ترتيب  -ّ
 .البيعدىذا  اٟتسابية ١تفرداتالتشتت كالذم ٘تثلو اال٨ترافات ا١تعيارية يف حالة تساكم قيم ا١تتوسطات 

تفسَت النتائج اعتمادان على قيمة ا١تتوسط اٟتسايب ا١توزكف )ا١ترجح( حيث مت ٖتديد معيار للحكم  -ْ
عند مناقشة نتائج اٞتداكؿ كتفسَتىا، كذلك  الفهم التطبيقي كاالٕتاه ٨تو الرياضيات آراء الطالب حوؿعلى 

 على النحو التاِف : 

أبعػػاد مقيػػاس ليكػػرت ذك األبعػػاد األربعػػة )اٟتػػدكد الػػدنيا كالعليػػا( ا١تسػػتخدـ يف طػػوؿ خاليػػا  ٖتديػػدمت  -
 -، ل حساب ا١تدل باستخداـ ا١تعادلة: ا١تدل = )أكرب قيمة لفئات اإلجابة ٓعدد الفئات = االستبانة، ك 

  ْ= ُ-ٓأقل قيمة لفئات اإلجابة( = 
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فئػة الصػحيح أم أف طػوؿ الفئػة = مت تقسيم ا١تدل على عدد الفئات؛ كذلك للحصوؿ على طوؿ ال -
 َٖ.َ= ٓ÷ْعدد الفئات= ÷ ا١تدل

مرجػػع ؛ كالقاضػػي، ث كحجػػم البيانػػات )عػػودةكٔتػػا أف ٖتديػػد الفئػػات يعتمػػد علػػى رأم الباحػػث كا٢تػػدؼ مػػن البحػػ
( كذلػػػػك بإضػػػػافة قيمتػػػػو إُف أقػػػػل قيمػػػػة يف ا١تقيػػػػاس )أك بدايػػػػة َٖ.َ( ، مت اسػػػػتخداـ  ا١تعيػػػػار )َِْ، صسػػػػابق

الواحػػد الصػػحيح( كذلػػك لتحديػػد اٟتػػد األعلػػى ٢تػػذه ا٠تليػػة، كىكػػذا أصػػبح طػػوؿ ا٠تاليػػا كتفسػػَت ا١تقيػػاس كىػػي 
الفهػػػػم التطبيقػػػػي كاالٕتػػػػاه ٨تػػػػو  آراء طػػػػالب اجملموعػػػػة التجريبيػػػػة حػػػػوؿا١تتوسػػػػط اٟتسػػػػايب ا١تػػػػوزكف للحكػػػػم علػػػػى 

 عند مناقشة نتائج اٞتداكؿ كتفسَتىا، على النحو التاِف: الرياضيات

 ( ٖٔجدوؿ )
 باالستبانةالحكم على المتوسطات الحسابية عند مناقشة وتفسير النتائج الخاصة  معيار

 ـ
 المتوسط الحسابي الموزوف

 درجة الموافقةمعيار الحكم على 
 إلى من

 ضعيفة جدان  َٖ.ُأقل من  ُ ُ
 ضعيفة َٔ.ِأقل من  َٖ.ُ ِ
 متوسطة َْ.ّأقل من  َٔ.ِ ّ
 كبَتة َِ.ْأقل من  َْ.ّ ْ
 كبَتة جدان  ٓ َِ.ْ ٓ

 :(ِّ)أمآف، مرجع سابق، ص  مت حساب األ٫تية النسبية من خالؿ ا١تعادلة اآلتية -ٓ

 األ٫تية النسبية =
 ٣تموع التكرارات

 ×ََُ% 
 عدد خاليا ا١تقياس× حجم العينة 

 رياضػػياتالفهػػم التطبيقػػي كاالٕتػػاه ٨تػػو ال طػػالب اجملموعػػة التجريبيػػة حػػوؿا٠تاصػػة بػػآراء كفيمػػا يلػػى عػػرض للنتػػائج 
 .االسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على مدخل ا١تشركعات بعد تطبيق
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 أواًل: الفهم التطبيقي
 (ٕٖجدوؿ )

طالب المجموعة التجريبية حوؿ آلراء  واألىمية النسبية المعيارية واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 
 الفهم التطبيقي

المتوسط  العبارة ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

مية األى
 النسبية

درجة 
 الرتبة الموافقة

 ّ  كبَتة جدان  %ٔ.ٕٗ َٔ.َ ٖٖ.ْ .أف أفهم الرياضيات كأتفوؽ فيو أرجو ِ
 ٗ متوسطة %َ.َٔ ُٗ.َ ََ.ّ .الطالب األذكياء فقط يفهموف الرياضيات أعتقد أف ْ
 ٓ  كبَتة جدان  %ٖ.ٔٗ ٓٓ.َ ْٖ.ْ اعتقد أف الرياضيات تساعد يف التقدـ التكنولوجي. ٗ

ُُ 
التطبيقية ٯتكن استعما٢تا حىت اعتقد أف الرياضيات 

 ِ  كبَتة جدان  %ِ.ٗٗ ِِ.َ ٔٗ.ْ .خارج ا١تدرسة

اعتقد أف التقدـ يف العلـو  يعتمد على التقدـ يف  ُِ
 الرياضيات.

 ٔ  كبَتة جدان  %ْ.ْٗ ُٔ.َ ِٕ.ْ

اعتقد أف الرياضيات مثَتة للتفكَت أكثر من ا١تواضيع  ُّ
 األخرل.

 ٕ  كبَتة جدان  %ْ.ٖٔ ِِ.ُ ِّ.ْ

 ٖ كبَتة %ْ.ِٖ ّٔ.ُ ُِ.ْ أحب التعامل مع متخصصي الرياضيات. ُْ

اعتقد أف الرياضيات علم معقد ألنو يتعامل مع أشياء  ُٓ
 َُ ضعيفة %َ.ْْ ُْ.َ َِ.ِ ٣ترده.

 ُ  كبَتة جدان  %ِ.ٗٗ َِ.َ ٔٗ.ْ .استفدت كثَتا من التعلم با١تشركعات ِِ

لتعلم با١تشركعات علي معظم دركس ا٘تٍت تطبيق ا ِّ
 ْ  كبَتة جدان  %ٖ.ٔٗ ْٕ.َ ْٖ.ْ .الرياضيات

  كبَتة جدان  %ٕ.ٖٓ ْٓ.َ ِٖ.ْ *لموزوف للفهم التطبيقياالمتوسط الحسابي 

آلراء طالب اجملموعة التجريبية حوؿ الفهم ( أف ا١تتوسطات اٟتسابية ا١توزكنة ِٓ) يتضح من اٞتدكؿ
( من ٜتس نقاط يف ِٖ.ْ(، كقد بلغ ا١تتوسط اٟتسايب العاـ )ٔٗ.ْ -َِ.ِتراكحت بُت ) التطبيقي

%(، كىذا يدؿ ٕ.ٖٓ، بأ٫تية نسبية بلغت )االستبانةضوء توزيع أطواؿ الفئات كفق التدرج ا١تستخدـ يف 
 .(كبيرة جداً  )بدرجةكاف طالب اجملموعة التجريبية   الفهم التطبيقي لدل على أف

                                                 

 .، كينطبق ذلك على اٞتداكؿ الالحقة( درجاتٓا١تتوسط اٟتسايب من ) *
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لكل ترتيبان تنازليان  مرتبان  جاءت الفهم التطبيقي لعبارات طالبدرجة موافقة ال أف السابقيتضح من اٞتدكؿ ك 
كالذم ٯتثلو ، كحسب أقل قيمة للتشتت حسب أعلى قيمة للمتوسط اٟتسايب ا١توزكفعبارة من العبارات 

 على النحو التاِف: اال٨تراؼ ا١تعيارم عند تساكم قيم ا١تتوسط اٟتسايب

 .١تشركعاتاستفدت كثَتا من التعلم با -

 .اعتقد أف الرياضيات التطبيقية ٯتكن استعما٢تا حىت خارج ا١تدرسة -

 .أ٘تٌت أف أفهم الرياضيات كأتفوؽ فيو -

 اعتقد أف الرياضيات تساعد يف التقدـ التكنولوجي. -

 .تطبيق التعلم با١تشركعات علي معظم دركس الرياضيات أ٘تٍت -

 الرياضيات. اعتقد أف التقدـ يف العلـو  يعتمد على التقدـ يف -

 .اعتقد أف الرياضيات مثَتة للتفكَت أكثر من ا١تواضيع األخرل -

 .أحب التعامل مع متخصصي الرياضيات -

 .الطالب األذكياء فقط يفهموف الرياضيات أعتقد أف -

 اعتقد أف الرياضيات علم معقد ألنو يتعامل مع أشياء ٣ترده. -

تمثل يف عليها أفراد اجملموعة التجريبية ت افقعبارات الفهم التطبيقي اليت ك ك٦تا سبق يتضح أف أكثر 
أف الرياضيات علم تمثل يف ت كافقوا عليها العبارات اليت، كأف أقل كثَتا من التعلم با١تشركعات  مدهتااستف

 . معقد ألنو يتعامل مع أشياء ٣ترده

كبيرة  )بدرجةكاف طالب اجملموعة التجريبية   الفهم التطبيقي لدلكيف ضوء النتائج السابقة اتضح أف 
عبارة كاحدة  ( عبارات كالتاِف :َُ)البالغ عددىاالفهم التطبيقي  كافق أفراد العينة على عبارات، فقد (جداً 

( ُ، ككافقوا على عبارة كاحدة ))بدرجة متوسطة(( ُ، ككافقوا على عبارة كاحدة )(ضعيفة)بدرجة ( ُ)
 .(بيرة جداً ك)بدرجة  ( عبارات ٕيف حُت كافقوا على ) (كبيرة)بدرجة  
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كن ٯت، كما االسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على مدخل ا١تشركعاتتطبيق  يف ضوءكٯتكن تفسَت تلك النتيجة 
الفهم التطبيقي رٔتا يعود إُف تركيز االسًتاتيجية على األىداؼ  ، أف النمو الكبَت يفوتكوف قد أحدثتأف 

 لسلوكية ا١تعرفية.اإلجرائية التطبيقية، أكثر من تركيزىا على األىداؼ ا

 ثانياً: االتجاه نحو الرياضيات
 (ٖٖجدوؿ )

طالب المجموعة التجريبية حوؿ آلراء  واألىمية النسبية المعيارية واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 
 االتجاه نحو الرياضيات

 العبارة ـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

درجة 
 الرتبة الموافقة

 َُ كبَتة %َ.ٕٔ ٖٓ.َ َٖ.ّ أحب  مادة الرياضيات. ُ
 ُُ كبَتة %ٔ.ّٕ ٔٓ.َ ٖٔ.ّ .الرياضيات بدراسة استمتع ّ
 ٗ كبَتة %ِ.ّٖ ُٖ.ُ ُٔ.ْ اعتقد أف الرياضيات تزيد لدم القدرة على التفكَت. ٓ

اعتقد أف الرياضيات ٖتل مشكالت كثَتة يف اٟتياة  ٔ
 ٕ كبَتة جدان  %ْ.ْٗ ُٔ.َ ِٕ.ْ اليومية للفرد كاجملتمع.

اعتقد أف الرياضيات لو منافع كثَتة يف حياة  ٕ
 ّ كبَتة جدان  %ْ.ٖٗ ِٕ.َ ِٗ.ْ اإلنساف

 ُِ كبَتة  %ٔ.ّٕ ّٖ.ُ ٖٔ.ّ أ٘تتع بقراءة كتاب الرياضيات. ٖ

َُ 
 إ٬تايبعلماء الرياضيات يتفاعلوف بشكل  اعتقد أف

 ََ.َ ََ.ٓ مع اجملتمع الذم يعيشوف فيو.
ََُ.َ

 ُ بَتة جدان ك %

كمتخصصيها كل  يستحق علماء الرياضيات ُٔ
 االحًتاـ كالتقدير.

 ٓ كبَتة جدان  %ْ.ٖٗ َْ.َ ِٗ.ْ

يساىم متخصصي الرياضيات كعلمائها بتقدـ  ُٕ
 البشرية.

 ٔ كبَتة جدان  %َ.ٔٗ ُْ.َ َٖ.ْ

 ٖ كبَتة جدان  %ٔ.ٖٗ َٓ.ُ ْٖ.ْ الرياضيات مادة مسلية ك٦تتعة. ُٖ

يد التوعية حوؿ زيادة دكر الرياضيات يف ينبغي أف تز  ُٗ
 ِ كبَتة جدان  %ِ.ٗٗ َِ.َ ٔٗ.ْ حياتنا.

 ُْ ضعيفة %َ.ْْ َٓ.َ َِ.ِ ٭تتمل أف ال استخدـ الرياضيات يف حيايت مطلقا. َِ
 ُّ متوسطة %ْ.ِٔ ّٖ.َ ُِ.ّ شاؽ عمل الرياضيات دراسة تعترب ُِ
 ـّ كبَتة جدان  %ْ.ٖٗ ِٖ.َ ِٗ.ْدة جدي أفاقااعتقد أف التعلم با١تشركعات فتح ِف  ِْ



116 

 

المتوسط  العبارة ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

درجة 
 الرتبة الموافقة

 .يف اٟتياة
  كبَتة جدان  %ٖ.ْٖ ّْ.َ ِْ.ْ لموزوف لالتجاه نحو الرياضياتاالمتوسط الحسابي 

االٕتاه ٨تو آلراء طالب اجملموعة التجريبية حوؿ ( أف ا١تتوسطات اٟتسابية ا١توزكنة ّّ) يتضح من اٞتدكؿ
( من ٜتس نقاط يف ِْ.ْبلغ ا١تتوسط اٟتسايب العاـ )(، كقد ٔٗ.ْ -َِ.ِتراكحت بُت ) الرياضيات

%(، كىذا يدؿ ٖ.ْٖ، بأ٫تية نسبية بلغت )االستبانةضوء توزيع أطواؿ الفئات كفق التدرج ا١تستخدـ يف 
 .(كبيرة جداً  )بدرجةكاف طالب اجملموعة التجريبية   لدل االٕتاه ٨تو الرياضيات على أف

ترتيبان  مرتبان  االٕتاه ٨تو الرياضيات جاءت لعبارات طالبفقة الدرجة موا أف السابقيتضح من اٞتدكؿ ك 
، كحسب أقل قيمة للتشتت حسب أعلى قيمة للمتوسط اٟتسايب ا١توزكفلكل عبارة من العبارات تنازليان 

 على النحو التاِف: كالذم ٯتثلو اال٨تراؼ ا١تعيارم عند تساكم قيم ا١تتوسط اٟتسايب

 .مع اجملتمع الذم يعيشوف فيو إ٬تايبتفاعلوف بشكل علماء الرياضيات ي اعتقد أف -

 .ينبغي أف تزيد التوعية حوؿ زيادة دكر الرياضيات يف حياتنا -

 .اعتقد أف الرياضيات لو منافع كثَتة يف حياة اإلنساف -

 .جديدة يف اٟتياة أفاقااعتقد أف التعلم با١تشركعات فتح ِف  -

 .كالتقدير يستحق علماء الرياضيات كمتخصصيها كل االحًتاـ -

 .يساىم متخصصي الرياضيات كعلمائها بتقدـ البشرية -

 .اعتقد أف الرياضيات ٖتل مشكالت كثَتة يف اٟتياة اليومية للفرد كاجملتمع -

 .الرياضيات مادة مسلية ك٦تتعةاعتقد  -

 .اعتقد أف الرياضيات تزيد لدم القدرة على التفكَت -

 .أحب  مادة الرياضيات -
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 .ياتأ٘تتع بقراءة كتاب الرياض -

 .الرياضيات بدراسة استمتع -

 .شاؽ عمل الرياضيات دراسة تعترب -

 .٭تتمل أف ال استخدـ الرياضيات يف حيايت مطلقا -

تمثل يف كافق عليها أفراد اجملموعة التجريبية ت عبارات االٕتاه ٨تو الرياضيات اليتك٦تا سبق يتضح أف أكثر 
 العبارات اليت ، كأف أقلمع اجملتمع الذم يعيشوف فيو إ٬تايبعلماء الرياضيات يتفاعلوف بشكل  أف اعتقادىم

 . مطلقا مضيات يف حياهتالريا يستخدمواال  أف احتماؿتمثل يف ت كافقوا عليها

 )بدرجةكاف طالب اجملموعة التجريبية   االٕتاه ٨تو الرياضيات لدلكيف ضوء النتائج السابقة اتضح أف 
( عبارة كالتاِف  ُْ)  البالغ عددىا االٕتاه ٨تو الرياضيات اراتكافق أفراد العينة على عب، فقد (كبيرة جداً 

( ْ، ككافقوا على ))بدرجة متوسطة(( ُ، ككافقوا على عبارة كاحدة )(ضعيفة)بدرجة ( ُ) :عبارة كاحدة
 .(كبيرة جداً )بدرجة  ( عبارات ٖ، يف حُت كافقوا على )(كبيرة)بدرجة  عبارات 

كن ٯت، كما االسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على مدخل ا١تشركعاتطبيق ت يف ضوءكٯتكن تفسَت تلك النتيجة 
االٕتاه ٨تو الرياضيات رٔتا يعود إُف تركيز االسًتاتيجية على األىداؼ اإلجرائية  ، أف ٪تووتكوف قد أحدثتأف 

 التطبيقية، أكثر من تركيزىا على األىداؼ السلوكية الوجدانية كا١تعرفية.

 الفهم التطبيقي كاالٕتاه ٨تو الرياضيات طالب اجملموعة التجريبية حوؿآراء لنهائية على كللتعرؼ يف احملصلة ا
، فقد مت استخراج ا١تتوسطات اٟتسابية االسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على مدخل ا١تشركعات بعد تطبيق

الفهم : بيعدممن لكل  العينةالعامة، كاال٨ترافات ا١تعيارية، كحساب األ٫تية النسبية الستجابة أفراد 
، ل ترتيبها تنازليان حسب أعلى قيمة للمتوسط اٟتسايب كحسب أقل قيمة كاالٕتاه ٨تو الرياضيات، التطبيقي

 التاِف. سط اٟتسايب. كما يوضح ذلك اٞتدكؿللتشتت كالذم ٯتثلو اال٨تراؼ ا١تعيارم عند تساكم قيم ا١تتو 



116 

 

 (ٖٗجدوؿ )
واألىمية النسبية للفهم التطبيقي واالتجاه نحو  عياريةالم المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

  الرياضيات

 الب عد ـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

 ُ كبَتة جدان    %ٔ.ٖٓ ْٓ.َ ِٖ.ْ الفهم التطبيقي ُ

 ِ كبَتة جدان  %ٖ.ْٖ ّْ.َ ِْ.ْ االٕتاه ٨تو الرياضيات ِ

  كبَتة جدان  %ِ.ٖٓ ّٕ.َ ِٔ.ْ الموزوفلحسابي المتوسط ا

لفهم التطبيقي كاالٕتاه ا١تتوسط اٟتسايب ا١توزكف آلراء اجملموعة التجريبية حوؿ ا( أف ّْ)اٞتدكؿ  يتضح من
( من ٜتس نقاط يف ضوء توزيع أطواؿ الفئات كفق التدرج ا١تستخدـ يف ِٔ.ْ)بلغ  ٨تو الرياضيات

إتاه ٨تو فهم تطبيقي ك  الطالب لديهمأف  %(، كىذا يدؿ علىِ.ٖٓ) غتبأ٫تية نسبية بل، االستبانة
 . االسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على مدخل ا١تشركعات تطبيق، كذلك بعد كبيرة جدًا(بدرجة  ) الرياضيات

( ِٖ.ْٔتتوسط حسايب قدره )كما يتضح من اٞتدكؿ السابق أف الفهم التطبيقي جاء يف ا١ترتبة األكُف 
( ِْ.ْٔتتوسط حسايب قدره ) الثانيةيف ا١ترتبة  %(، بينما جاء االٕتاه ٨تو الرياضياتٔ.ٖٓ) نسبية كأ٫تية

  %(.ٖ.ْٖ) كأ٫تية نسبية

، كما االسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على مدخل ا١تشركعاتتطبيق  يف ضوء كٯتكن تفسَت النتيجة السابقة
 هم التطبيقي كاالٕتاه ٨تو الرياضيات رٔتا يعود إُف الف ، أف النمو الكبَت يفوتكوف قد أحدثتكن أف ٯت

 ،) ا١تتجانسة غَت اجملموعة ( ا١تختلفة العقلية تقدراال ذكم من الصغَتة، اجملموعات ٪تط استخداـ -ُ
 .تيجيةااالسًت  تأثَت كحجم فاعلية زيادة إُف أدل

 ب ذكم قدرات طال مع ) عليا مستويات ( علياال عقليةال الطالب ذكم القدرات  دمج إف  -ِ

 . ملديه التحصيل كزيادة ا١تعريف، النمو على ساعد كدنيا، متوسطة
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 لدل كالتفاعل اإل٬تابية، الفاعلة ك كا١تشاركة بالنفس، الثقة زيادة إُف أدل الصغَتة، اجملموعات نظاـ إف -ّ
 .اٞتميع

 كترسيخها ا١تفاىيم، عمق ادةزي إُف أدل العلمية، ا١تفاىيم حوؿ اجملموعات داخل كاألفكاراآلراء  تبادؿ -ْ
 .ملديه صحيح بشكل

زاد دافعية الطالب كحفزىم ٨تو . منتظم، بشكل ا١تهاـ كتوزيع صغَتة، ٣تموعات يفتعاكف الطالب  -ٓ
 التعلم .

 إُف أدل العلمية ا١تفاىيم حوؿ نتائج من إليو توصلوا ما كمناقشة مستمر، بشكل ٥تتلفة عاتاجتما-ٔ
 . التحصيل كزيادة ة،ا١تعرفي تاا١تهار  زيادة

 . التحصيل ٨تو لدافعيةاك  التحفيز، زيادة إُف أدل با١تسؤكلية اجملموعة داخل الطالب شعور -ٕ 

 مهارات االختيار كالتخطيط. إتقافكا١تواد الالزمة ٦تا أتاح للطالب  األدكاتقياـ كل ٣تموعة باختيار  -ٖ

 هارات التنفيذ كالتقؤف لدم الطالب .اِف تنمية م أدمقياـ كل ٣تموعة بالتنفيذ  كالعرض  -ٗ

 

 ىذا الفصل تمت اإلجابة على تساؤالت الدراسة في 
عرًضا لملخص نتائج البحث وأىم التوصيات  التالي يتناوؿ الباحث في الفصل  و

 والمقترحات.
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 الخامسالفصل 

 خاتمة البحث

 ملخص البحثأواًل: 
 ملخص النتائجثانياً : 

 توصيات: الثالثاً :
 : المقترحاترابعاً :
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 الخامسالفصل 

 والتوصيات والمقترحات نتائجالملخص 

 .كا١تقًتحات كأىم التوصيات يتناكؿ ىذا الفصل عرضنا ١تلخص نتائج البحث

 أوالً : ملخص البحث  

ِف الكشف عن فاعلية اسًتاتيجية مقًتحة قائمة على مدخل ا١تشركعات يف تنمية إىدفت الدراسة كقد 
كقد استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي لتطبيقي كاالٕتاه ٨تو مادة الرياضيات لطالب ا١ترحلة ا١تتوسطة الفهم ا

التحليلي كا١تنهج شبو التجرييب عند قياس فاعلية ا١تقرر يف ضوء اسًتاتيجية قائمة علي مدخل ا١تشركعات ، 
دخل ا١تشركعات  كا١تتغَت التابع ك٘تثل ا١تتغَت ا١تستقل يف ىذه الدراسة باسًتاتيجية مقًتحة قائمة على م

بتنمية الفهم التطبيقي كاالٕتاه ٨تو مادة الرياضيات .كلقد تكونت عينة الدراسة من طالب الصف األكؿ 
قاـ الباحث بإعداد أدكات الدراسة اليت ٘تثلت  كلتحقيق ا٢تدؼ ( طالبان ، ََُا١تتوسط البالغ عددىم ) 

 كاالستبانة كمت التأكد من صدؽ ىذه األدكات كثبات صالحيتها يف االختبار التحصيلي كبطاقة ا١تالحظة

 ملخص النتائج:  ثانياً 

 طالب ٣تموعيت البحث درجات  يبُت متوسط (َٓ.َ) إحصائيان عند مستول ةدال ال توجد فركؽ
ر )التجريبية كالضابطة( يف التطبيق القبلي لكل من بيعدم الفهم التطبيقي، كاالٕتاه ٨تو ا١تادة، كلالختبا

 .التحصيلي ككل

 لدل طالب  الفهم التطبيقي درجات يبُت متوسط (َٓ.َ) إحصائيان عند مستول ةدال توجد فركؽ
 .لصاٌف اجملموعة التجريبيةالتحصيلي ١تادة الرياضيات،  ٣تموعيت البحث يف التطبيق البعدم لالختبار

 لدل ٨تو الرياضيات  االٕتاه درجات يبُت متوسط (َٓ.َ) إحصائيان عند مستول ةدال توجد فركؽ
 .لصاٌف اجملموعة التجريبيةالتحصيلي ١تادة الرياضيات،  طالب ٣تموعيت البحث يف التطبيق البعدم لالختبار
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 االٕتاه ٨تو ك  الفهم التطبيقي درجات يبُت متوسط (َٓ.َ) إحصائيان عند مستول ةدال توجد فركؽ
التحصيلي ١تادة الرياضيات،  دم لالختبارلدل طالب ٣تموعيت البحث يف التطبيق البع اضياتمادة الري

 .لصاٌف اجملموعة التجريبية

 يف  طالب اجملموعة التجريبية( بُت متوسطي درجات َٓ.َفركؽ دالة إحصائيان عند مستول ) توجد
لصاٌف  لالختبار التحصيليالبعدم التطبيق يف التطبيق القبلي ك ٨تو الرياضيات  الفهم التطبيقي كاالٕتاهتنمية 
 يق البعدم.التطب

 يف  طالب اجملموعة التجريبية( بُت متوسطي درجات َٓ.َفركؽ دالة إحصائيان عند مستول ) توجد
 .لصاٌف التطبيق البعدم لالختبار التحصيليالبعدم التطبيق يف التطبيق القبلي ك الفهم التطبيقي تنمية 

 يف  موعة التجريبيةطالب اجمل( بُت متوسطي درجات َٓ.َفركؽ دالة إحصائيان عند مستول ) توجد
 لصاٌف التطبيق البعدم. لالختبار التحصيليالبعدم التطبيق يف التطبيق القبلي ك ٨تو الرياضيات  االٕتاهتنمية 

  الفهم التطبيقي ية تنميف عالية  ٢تا  فاعلية ًتحة القائمة على مدخل ا١تشركعاتًتاتيجية ا١تقاالسأف
 .التجريبية لدل طالب اجملموعة ٨تو الرياضيات كاالٕتاه

  الفهم التطبيقي ية تنميف  عالية ٢تا  فاعلية ًتحة القائمة على مدخل ا١تشركعاتًتاتيجية ا١تقاالسأف
 .لدل طالب اجملموعة التجريبية

  ٨تو  االٕتاهية تنميف  عالية ٢تا  فاعلية ًتحة القائمة على مدخل ا١تشركعاتًتاتيجية ا١تقاالسأف
 تجريبية.لدل طالب اجملموعة ال الرياضيات

  تنمية الفهم التطبيقي أثر كبَت يف  ا٢ت االسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على مدخل ا١تشركعاتأف
 .كاالٕتاه ٨تو مادة الرياضيات لدم طالب اجملموعة التجريبية

  تنمية الفهم التطبيقي أثر كبَت يف  ا٢ت االسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على مدخل ا١تشركعاتأف
 .موعة التجريبيةلدم طالب اجمل
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  تنمية االٕتاه ٨تو مادة أثر كبَت يف  ا٢ت االسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على مدخل ا١تشركعاتأف
 .الرياضيات لدم طالب اجملموعة التجريبية

 (كبيرة جداً  )بدرجةكاف طالب اجملموعة التجريبية   الرياضيات لدل الفهم التطبيقي ١تهارات أف. 

 كبيرة  )بدرجةكاف طالب اجملموعة التجريبية   لدل ارة العالقة بُت الزكايا١ته الفهم التطبيقي أف
 .(جداً 

 بدرجةكاف طالب اجملموعة التجريبية   لدل الزكايا ا١تتتامة كا١تتكاملة١تهارة  الفهم التطبيقي أف( 
 .(كبيرة جداً 

 بدرجةكاف يبية  طالب اجملموعة التجر  لدل التمثيل بالقطاعات الدائرية١تهارة  الفهم التطبيقي أف( 
 .(كبيرة جداً 

 (كبيرة جداً  )بدرجةكاف طالب اجملموعة التجريبية   لدل ا١تثلثات١تهارة  الفهم التطبيقي أف. 

 كبيرة  )بدرجةكاف طالب اجملموعة التجريبية   لدل األشكاؿ الرباعية١تهارة  الفهم التطبيقي أف
 .(جداً 

 كبيرة  )بدرجةكاف طالب اجملموعة التجريبية   لدل ا١تتشاهبةاألشكاؿ ١تهارة  الفهم التطبيقي أف
 .(جداً 

 كبيرة  )بدرجةكاف طالب اجملموعة التجريبية   لدل التبليط كا١تضلعات١تهارة  الفهم التطبيقي أف
 .(جداً 

  تطبيق، كذلك بعد كبيرة جدًا(بدرجة  ) إتاه ٨تو الرياضياتفهم تطبيقي ك  الطالب لديهمأف 
 .على مدخل ا١تشركعاتاالسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة 

 (كبيرة جداً  )بدرجةكاف طالب اجملموعة التجريبية   الفهم التطبيقي لدل أف. 

 (كبيرة جداً  )بدرجةطالب اجملموعة التجريبية كاف  لدل االٕتاه ٨تو الرياضيات أف. 
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  االٕتاه ٨تو الرياضيات أكرب من درجة لدل الطالب الفهم التطبيقيدرجة أف. 

 : التوصياتثالثاً 

 يوصي الباحث ٔتا يلي: ةاٟتالي البحث نتائج عنو أسفرت ما ضوء يف

 استخداـ اسًتاتيجية التعلم با١تشركعات يف تدريس مادة الرياضيات للصف األكؿ ا١تتوسط. .ُ

               عمل دكرات تدريبية للمعلمُت يف كيفية تنفيذ ا١تخططات كا١تشركعات العلمية لكل كحدة دراسية من  .ِ
 . كحدات ا١تنهج

 للمعلمُت ك التوجيو بتنميتها بطريقة منظمة كدقيقة . األدائيةالًتكيز علي ا١تهارات  .ّ

 الًتكيز علي التعلم با١تشركعات يف تنمية ا١تهارات التطبيقية ١تادة الرياضيات . .ْ

 الًتكيز علي التعلم با١تشركعات يف تنمية ا١تهارات ا١تعرفية كاالثرائية ١تادة الرياضيات .ٓ

 يبة ١تعلمُت يف كيفية توظيف اسًتاتيجية التعلم با١تشركعات .عمل دكرات تدر  .ٔ

 يف ا١تواد األخرل مثل العلـو ّتميع فركعها . اسًتاتيجية التعلم با١تشركعاتاستخداـ  .ٕ

 عقد دكرات تدريبية للمعلمُت يف إنتاج اٟتقائب التعليمية . .ٖ

 عقد دكرات تدريبية للمعلمُت يف كيفية توظيف اٟتقائب التعليمية .ٗ

 قترحاتالم: بعاً را

 استكماالن ١تا بدأه البحث اٟتاِف، ييقًتح الباحث إجراء الدراسات ا١تستقبلية التالية: 

فاعلية اسًتاتيجية التعلم با١تشركعات يف تنمية مهارات الرسم ا٢تندسي ١تادة الرياضيات يف ا١ترحلة  .ُ
 الثانوية

١تادة الرياضيات يف ا١ترحلة اإلبداعي فكَت فاعلية اسًتاتيجية التعلم با١تشركعات يف تنمية مهارات الت .ِ
 االبتدائية.
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 فاعلية اسًتاتيجية التعلم با١تشركعات يف تنمية مهارات التصميم  ١تادة الفيزياء يف ا١ترحلة الثانوية .ّ

 .معوقات استخداـ فاعلية اسًتاتيجية التعلم با١تشركعات لدم معلمي الرياضيات  .ْ

 يف تنمية االٕتاه ٨تو الرياضيات لطالب ا١ترحلة االبتدائية. تفاعلية اسًتاتيجية التعلم با١تشركعا .ٓ

يف تنمية مهارات التفكَت اإلبداعي ١تادة الرياضيات لطالب ا١ترحلة  فاعلية اسًتاتيجية التعلم با١تشركعات .ٔ
 االبتدائية.

ا١ترحلة  يف تنمية مهارات إجراء التجارب ١تادة الكيمياء لطالب فاعلية اسًتاتيجية التعلم با١تشركعات .ٕ
 الثانوية.
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 :المستخدمة المراجع 
 المراجع العربية : -اوالً :  

 للنشػر الفرقػاف دار : عماف األردف ،)د.ط،  تدريسها وأصوؿ مناىجها الرياضيات، كامل فريد ، زينة أبو (ُ
 (. ـُٖٓٗ، كالتوزيع

  (. ـُٖٓٗ، قلمال دار :الكويت ،)د.ط، الدراسي التحصيل وتقويم قياس،   ٤تمود رجاء ، عالـ أبو (ِ

أثػػػػر التخصػػػػص والمسػػػػتوى التعليمػػػػي علػػػػى االتجاىػػػػات نحػػػػو ، أبوزينػػػػة، فريػػػػد كالكػػػػيالٓف، عبػػػػداهلل زيػػػػد (ّ
 (. ـَُٖٗ،د.ف  :االردف  ،)د.ط، الرياضيات عند فئات من المعلمين والطلبة في األردف

،  لعامػة أثنػاء الخدمػةمستوى التنػور التكنولػػوجي لػػدى معلمػػي العلػػـو بالمرحلػة الثانويػة ا، أٛتد ، آماؿ (ْ
 ـ(.ُٗٗٗمصر : د.ف ،  القاىرة )،ُط

اتجاىػػات نحػػو الرياضػػيات وعالقتهػػا باختيػػار نػػوع التخصػػص وبعػػض المتغيػػرات ، أٛتػػد، شػػكرم السػػيد (ٓ
 .ـ(ُٖٔٗرسالة ا٠تليج العريب، دار  ،)قطر:ُٖط ،لدى تالميذ الصف األوؿ الثانوي القطريين

عػػػن دراسػػػة الرياضػػػيات وعالقتػػػو بػػػبعض المتغيػػػرات  عػػػزوؼ الطلبػػػة، أٛتػػػد، شػػػكرم ك٤تػػػركس، مػػػدحت (ٔ
 جامعػة قطػر د.ط،)،المعرفية و النفسية واالجتماعية لدى عينتين من طالب دولتي قطػر واإلمػارات

 .ـ(ُٖٗٗقطر:د.ف، 

مستوى التفكير االبتكاري وعالقتو بالتحصيل واالتجػاه نحػو الرياضػيات للصػف العاشػر  ،إخليل، غاّف (ٕ
 .ـ( ُٗٗٗ،  د.ففلسطُت: القدس )، ، د.طلحماألساسي في منطقة بيت 

أداء معلمػػػي اللغػػػة العربيػػػة التدريسػػػي لمسػػػتويات الفهػػػم  تقػػػويم ، عبػػػداهلل بػػػن ناصػػػر ٤تمػػػد ، آؿ مهػػػرم (ٖ
 ،  القرائي بمقرر لغتي الخالدة للصف الثالث المتوسط في ضوء خطػوات تػدريس المهػارة القرائيػة

 (. ىػػُّْٕ،السعودية : د.ف  ٧تراف د.ط ،)

دار : عمػػػاف األردف،)  د.ط طرائػػػق التػػػدريس مػػػنهج، أسػػػلوب، وسػػػيلة، ، حػػػزاـٛتػػػد، ردينػػػة كيوسػػػفاأل (ٗ
 ـ(. ََِٓا١تناىج، 
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دراسة معرفة اثر التدريس بنماذج أساليب الػتعلم فػي تحصػيل طالبػات ، اٟترباكم، خولة مصطفى علػي  (َُ
 ـ (.ََِْ د.ف،العراؽ:  بغدادد.ط،) ، المرحلة اإلعدادية واتجاىاتهن نحو الرياضيات

 .  ـ(ََُِدار الفكر، :  عماف األردف )، ، د.ططرؽ التدريس بين التقليد والتجديد ، اٟتريرم، رافدة  (ُُ
 .ـ(ََُِدار ا١تسَتة، :  عماف األردف)،  ، د.طاللغة والتفكير الناقد ، اٟتالؽ، علي  (ُِ

 للنشػر ا١تسػَتة دار:    ردفاال)، ، د. طوالتطبيػق النظريػة بػين التعلػيم تكنولوجيػا ، ٤تمػود ٤تمػد ، اٟتيلػة  (ُّ
 ـ (.  ََِّ ، كالتوزيع

، د.ط ،)   الدراسػية للمػادة الطػالب بتقبػل وعالقتهػا التعليميػة الوسػائل،  العزيػز عبػد ناصػر ، الػداكد  (ُْ
 .( ق ُُِْ، السعودية ، كالنشر للطباعة العبيكاف مكتبة: السعودية الرياض

ص الرياضػػػيات فػػػي جامعػػػة األقصػػػى حػػػوؿ معتقػػػدات الطلبػػػة المعلمػػػين تخصػػػ، السػػػر، خالػػػد ٜتػػػيس  (ُٓ
 .ـ( ََِٔ،  د.ففلسطُت :  )،، د.طالرياضيات

 األساسػي التعلػيم الكويػت بشػعبة األدبػي التخصػص طػالب ميػوؿ تنميػة ، مسػعد رضػا ، السػعيد  (ُٔ
 ـ(.َُٗٗد.ف ،   : مصر اإلسكندرية (، ّط ، الرياضيات وتدريس دراسة نحو التربية بكليات

إلى معرفة اتجاىات طلبة المرحلة األساسػية العليػا نحػو الرياضػيات فػي مػدارس  ةدراس ،الشرع، ابراىيم (ُٕ
 .ـ( ََُِ،  د.فاألردف: عماف) ،د.ط مدينة عماف

،)قطػر :  ِٗط ،لعالقة بين دافعيػة االنجػاز واالتجػاه نحػو مػادة الرياضػيات، االشناكم، عبدا١تنعم زيػداف (ُٖ
 .ـ(ُٖٗٗ،  رسالة ا٠تليج العريبدار 

 للفصػل الرياضػيات مػادة تدريس في التربوية التقنيات استخداـ حوؿ دراسة ،  ٤تمد هللا عبد ، الشيخ (ُٗ
 ـ(.َُٗٗمصر : د.ف  اإلسكندرية، د.ط ،) الكويت دولة مدارس في المتوسط األوؿ

 ـ(.ُِٗٗ ، مصر :د.ف القاىرة ،د.ط ،) علم النفس االجتماعي، الشيخ، عبدالسالـ (َِ
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القػػػائم علػػػى الويػػػب وأثػػػره علػػػى تنميػػػة مهارةحػػػل المشػػػكالت  لػػػتعلم بالمشػػػاريعا ، الصػػػيعرم، ىيفػػػاء (ُِ
 ـ(.ََُِ:د.ف،السعودية  )، ،د.ط والتحصيل في مادة الحاسب اآللي

شػػػركة السػػػعودية:  الريػػػاض،)  د.ط،المػػػدخل إلػػػى البحػػػث فػػػي العلػػػـو السػػػلوكية ، العسػػػاؼ، صػػػاٌف ٛتػػػد (ِِ
 .ـ(ََِّ، العبيكاف للطباعة كالنشر

مػػػنهج البحػػػث فػػػي العلػػػـو ، د؛ كآؿ مػػػذىب، معػػػدم؛ كالعمػػػر، بػػػدرافالقحطػػػآف، سػػػاَف؛ كالعػػػامرم، أٛتػػػ (ِّ
 .(ـََُِ،  السعودية:د.ف الرياض )، ّ، طالسلوكية

دار اليػػازكرم عمػػاف األردف :  ،د.ط،)SPSSمقدمػػة فػػي اإلحصػػاء وتطبيقػػات  ، عايػػد كػػريم الكنػػاني، (ِْ
 ـ(.َُِّ، العلمية للنشر

 ـ (.ُٓٗٗد.ف، ،) قطر: ّٓط، ،دور االتجاىات في سلوؾ الفردا١تخزكمي، أمل (ِٓ

 (.قَُْٗد.ف، :السعودية الرياض، ) ، د.طالرياضيات تدريس طرؽ ، ا١تغَتة عثماف بن اهلل ،عبد ا١تغَتة (ِٔ

 معاصرة ونظريات أساليب - الرياضيات وتعليم لعلم النفسية ألسسا،   الرٛتن عبد اهلل عبد ، ا١تقوشى (ِٕ
 (. ق ُِِْ،  ا٠تليج لدكؿ ريبالع الًتبية مكتب مطبعة :السعودية  الرياض ،د.ط )

: د.ف ،  اإلمػػػارات العربيػػػة ا١تتحػػػدة ،د.ط،) مبػػػادئ القيػػػاس والتقػػػويم فػػػي التربيػػػة ، ا١تنيػػػزؿ، عبػػػداهلل فػػػالح (ِٖ
 .(ـََِٗ

 ـ(.ََِٕ، دار ا١تناىج: عماف األردف  )، ،د.طالمفاىيم العلمية وطرائق التدريس، الناشف، سلمى (ِٗ
دار الشػػػركؽ للنشػػػر االردف:  عمػػػاف )، ،د.طلعلػػػـو السػػػلوكيةأساسػػػيات القيػػػاس فػػػي ا ، النبهػػػاف، موسػػػى (َّ

 .ـ(ََِْ، كالتوزيع

دار  :اإلمػػارات العربيػػة ا١تتحػػدة العػػُت) ،  ،د.طأسػػاليب واسػػتراتيجيات تػػدريس الرياضػػيات، ا٢تويػػدم، زيػػد (ُّ
 ـ (.ََِٔ،الكتاب اٞتامعي 

 ـ (.ََِٔ،د.ف مصر: القاىرة ،د.ط،)التحليل اإلحصائي للبيانات ، موسى ٤تمد أمآف، (ِّ
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، تقيػػيم طلبػػة جامعػػة صػػنعاء السػػتراتيجيات تعلمهػػم لمقػػررات الجامعػػة ، باعبػػاد علػػي ىػػود، مرعػػي توفيػػق (ّّ
 ـ (.ُٔٗٗ، )د.ـ : د.ف ، ُّط

 .ـ(ََِٖدار ا١تسَتة، : األردف عماف)،  ،د.طالتعلم النشط، بدير، كرٯتاف (ّْ
عمػاف: دائػرة الًتبيػة كالتعلػيم يف  ط ،)،د. : تعليمها وتعلمهاالمهارات األدائية النفس حركية،بلقيس، أٛتد (ّٓ

 ـ(.ُٖٖٗ،األكنركا/اليونسكو. قسم تربية ا١تعلمُت كالتعليم العاؿ

: دار الفكػػػر العػػػريب،  مصػػػر القػػػاىرة ، د.ط،) التػػػدريس والػػػتعلم تاسػػػتراتيجيا، جػػػابر عبػػػد اٟتميػػػد جػػػابر (ّٔ
 ـ (.ََِٖ

 .(ـُْٗٗجامعة القدس ا١تفتوحة، القدس: منشورات،) ،د.ط المنهاج التربويجامعة القدس ا١تفتوحة،  (ّٕ

،د.ط،)القدس: منشورات جامعة القدس طرائق التدريس والتدريب العامةجامعة القدس ا١تفتوحة،  (ّٖ
 ـ(.ُّٗٗا١تفتوحة،

 القدس:منشػػػػػػػػورات جامعػػػػػػػػة القػػػػػػػػدس،د.ط ،)علػػػػػػػػم الػػػػػػػػنفس االجتمػػػػػػػػاعي، جامعػػػػػػػػة القػػػػػػػػدس ا١تفتوحػػػػػػػػة  (ّٗ
 ـ(.ُٖٗٗ،١تفتوحةا

 ـ(.ُِٗٗ،القدس: منشورات جامعة القدس ا١تفتوحة،د.ط،)لتربويعلم النفس ا، جامعة القدس ا١تفتوحة (َْ

 د.ت(.،: دار الفكر العريبمصر القاىرة )،ِط ،الطفولة والمراىقة ،جالؿ، سعد  (ُْ

أصػوؿ اسػتراتيجيات الػتعلم  ، حسُت أبو رياش، حسُت ٤تمد كسػليم ٤تمػد شػريف كعبػد اٟتكػيم الصػايف  (ِْ
 ـ( .ََِٗ،دار الثقافة األردف : عماف)،  ُط والتعليم،

 الًتبيػة دار : عمػاف د.ط ،)، حديثػة وتربويػة تقنيػة بمفػاىيم للتػدريس العلمػي التنفيذ ،زياد ٤تمد ٛتداف، (ّْ
 ـ(.ُٖٓٗ،اٟتديثة

 .ـ(ُِٖٗ،: دار البياف العريبالسعودية جدة،) ،د.ط أسس علم النفس االجتماعي ٛتزة، ٥تتار، (ْْ
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عامػػة بمحافظػػة غػػزة نحػػو الرياضػػيات وعالقتهػػا اتجاىػػات طلبػػة الثانويػػة ال، خليفػػة ،علػػي كشػػبالؽ، كائػػل  (ْٓ
 .ـ(َُِِد.ف،غزة فلسطُت:)، ،د.طببعض المتغيرات

 ،الكتػب  دار علػم مصػر : القػاىرة )،ٔط ،علم نفس النمو الطفولة والمراىقػة ،زىراف، حامد عبد السالـ (ْٔ
 ـ(.ََِٓ

 .ـ(ََِٕ،ر الشركؽدا: عماف األردف)،  ،د.طالنظرية البنائية واستراتيجيات التدريس،شزيتوف، عاي (ْٕ

 فػي والبنػات للبنػين والمتوسػطة االبتدائيػة للمػرحلتين الرياضػيات تعليم ، كآخركف أٛتد ساَف ، سحاب (ْٖ
 (.  ػى ُُِْ السعودية: د.ف، الرياض، د.ط ،)  السعودية العربية المملكة

عمػاف  )،َ،د.ططرائق تػدريس العلػـو مفػاىيم وتطبيقػات عمليػة ، سعيدم، عبد اهلل ك البلوشي، سليماف (ْٗ
 ـ ( .ََِٗ،دار ا١تسَتة:  األردف

دراسػة اتجاىػات طلبػة جامعػة القػدس المفتوحػة نحػو اإلحصػاء وعالقتهػا ، سليم، كامػل كالريػاف، عػادؿ  (َٓ
 ـ (.ََِٕ ، د.ففلسطُت: ا٠تليل )،، د.طبالتحصيل الدراسي في ضوء بعض المتغيرات

 (، ّط، التػدريس نحومهنػة  ربيػةالت كليػة فػي المعلػم الطالػب اتجاىػات ، عطيػة ٭تػِت ، سػليماف (ُٓ
 (.ـ َُٗٗ: د.ف،مصر  اإلسكندرية

 الػػػتعلم المتقدمػػػة واسػػػتراتيجيات التػػػدريس اسػػػتراتيجيات  ، اٟتميػػػد عبػػػد حسػػػن اٟتميػػػد شػػػاىُت ، عبػػػد (ِٓ
 .ـ(َُُِ ،د.ـ : د.ف ،) د.ط، التعلم وأنماط

صػفين السػابع والثػامن دراسػة العالقػة بػين مدرسػي العلػـو و الرياضػيات وطلبػتهم فػي ال شبيب، اٯتػاف،  (ّٓ
 نػابلس)،،د.طاألساسيين في مدارس مدينة نابلس من حيث التسلط والتعػاوف والتسػليم والمعارضػة

 َـ( ُٕٗٗد.ف، فلسطُت: 

 النهضػة دار ، د.ط،) د.ـ: تدريسػها واسػتراتيجات أىػدافها الرياضػيات، مصػطفى إحسػاف ، شػعراكم (ْٓ
 ( .ـ ُٖٓٗ ، العربية
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 والخرطـو نحو التخصػص وعالقتػ تجاىات طالب المرحلة الثانوية بواليةإدراسة ، طو، فائقة علي نصػر (ٓٓ
 ـ(.َُُِد.ف،  :السوداف كالية ا٠ترطـو ، د.ط) بالتحصيل الدراسي

 ـ(.ََُِ، دار ا١تسَتة: عماف األردف )،  ، د.ططرائق التدريس ، طوالبة، ىادم كالصرايرة، باسم (ٔٓ

 مرحلػة مػن الثانيػة الحلقػة وتلميػذات تالميػذ اىػاتالتج مقارنػة دراسػات ،  كآخػر ، علػى ، ا١تػنعم عبػد (ٕٓ
   :مصػر القػاىرة ، د.ط ،)العلػـو فػي الخػارجي والكتػاب المدرسػي الكتػاب نحػو األساسػي التعليم
 َ( ـ ُٖٔٗ د.ف ،

 .(ـ ُِٗٗ،ا١تصرية األ٧تلو مكتبة :مصر القاىرة ،)ّ، ط الرياضيات تربويات ، كآخركف كليم ، عبيد (ٖٓ

)عمػاف االردف ، ، د.ط  مفهومػو وأدواتػو وأسػاليبو –البحث العلمػي  ،بد اٟتقعدس عك  ؛عبيدات، ذكقاف (ٗٓ
 (.ـََِْ،  دار الفكر: 

 .ـ(ََِٗ،  دار ا١تناىج: عماف األردف) ، ، د.طالمنهج الحديثة وطرائق التدريس ، عطية، ٤تسن (َٔ

 د.ف :  الػيمن ،) ِّط ، اتجاىات طالبة الصف التاسع األساسػي نحػو الرياضػيات، علي،٤تمد جاسم (ُٔ
 .ـ(ََِٖ،

علػى  القػائم فػي الػتعلم االجتماعي التواصل شبكات لتوظيف مقترح ، سػليماف الدين نصر أمل  ، عمر (ِٔ
الريػاض  ، ) د.ط،  الويػب عبػر الػتعلم نحػو واالتجػاه دافعيػة اإلنجػاز زيػادة فػي وأثػره المشػروعات

 ( .ـ َُِّ السعودية : د.ف ،

 ـ(.ََُِ ،.ف) د.ـ : د،د.ط ،  طرؽ التدريس عمر، إٯتاف (ّٔ
 مكتبػة الفػالح للنشػر كالتوزيػع)عمػاف االردف : ، ِ، طاإلحصػاء الوصػفي عودة ، أٛتػد؛ كالقاضػي، منصػور (ْٔ

 .ـ( َُِْ،

دار ا١تبتػدلء لبنػاف :  بػَتكت  ،د.ط ،)نمو القيم واالتجاىات عند الطفل ما قبل المدرسػة غزاكم، زىَت، (ٓٔ
 ـ(. ُّٗٗ، للطباعة كللنشر
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 ، السػعودية ، مكتبػة مػرزاا١تكرمة مكػة،)  ، د.ط باليػدويات الرياضػيات تػدريس، حسػن عبػاس ، غنػدكرة (ٔٔ
 (. ق ُُْٖ

 :مصػػػػر  القػػػػاىرة  )،ُٔط، حجػػػػم التػػػػأثير الوجػػػػو المكمػػػػل للداللػػػػة اإلحصػػػػائية،فػػػػاـ، رشػػػػدل منصػػػػور (ٕٔ
 (.ـُٕٗٗد.ف،

 ) ، د.طمػػنهج المدرسػػة الثانويػػة فػػي ظػػل تحػػديات القػػرف الواحػػد والعشػػرين ،فػػرج، عبػػداللطيف حسػػُت (ٖٔ
 (.ـََِٗ، دار الثقافة للنشر كالتوزيعاألردف :  فعما

القػػػػػػاىرة مصػػػػػر: مكتبػػػػػػة ا٠تػػػػػػا٧تي  ،د.ط)علػػػػػػم الػػػػػػنفس االجتمػػػػػػاعي،فهمػػػػػي، مصػػػػػػطفى كالقطػػػػػاف، ٤تمػػػػػػد (ٗٔ
 ـ(.ُٕٕٗبالقاىرة،

 ، :منشػػػػػورات كزارة الثقافػػػػػةسوريا دمشػػػػػق، د.ط ، )  المراىقػػػػػة: وداعػػػػػا أيتهػػػػػا الطفولػػػػػة ،كػػػػابلن، لػػػػػويز ج (َٕ
 (.ـُٖٗٗ

علية نموذج قائم على المشروعات في تنمية مهاراتػالتنظيم الػذاتي والػداء األكػاديمي فا ،  الشُت، ٝتر (ُٕ
 ـ(. ََِٗ) القاىرة مصر : د.ف ، ، ُُٓط، في الرياضيات

 ـ(.ََِٗدمشق سوريا :د.ف ، ،) ّ،ط قدمش جامعة مجلة ، ٤تمد ا١تصرم (ِٕ

 َـ (ََِٗ،دار ا١تسَتة :االردف عماف)،  ،د.ططرائق التدريس العامة ،مرعي، توفيق كاٟتيلة، ٤تمد (ّٕ
 كا١تطبوعػػات الكتػػب مديريػػة تشػػرين جامعػػة منشػػورات : الالذقيػػة)، ،د.ط  ونظرياتػػو الػػتعلم: علػػي، منصػػور (ْٕ

   (.ـََُِ، اٞتامعية

  مػدى وعػي طلبػة الثانويػة العامػة بأىميػة اسػتراتيجيات الػتعّلم وممارسػتهم لهػا، الغػزك كختػاـ بشػارة موفػق (ٕٓ
 .ـ( ََِٖ، ) د.ـ : د.ف ، د.ط،

اتجاىات طالب و طالبات جامعة القدس المفتوحة/ مركز قلقيليػة الدراسػي نحػو أىميػة  ناصر، سناء،  (ٕٔ
 ـ (.ََِْد.ط، ) قلقيلية فلسطُت: د.ف،، العلم
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العالقػػة بػػين االتجاىػػات نحػػو الرياضػػيات والتحصػػيل الدراسػػي فيهػػا لػػدى طلبػػة  ،ناصر،حسػػاـ توفيػػق (ٕٕ
 .ـ(ُٗٗٗد.ف، لس فلسطُت:ناب )، ،د.ط الصف العاشر في محافظة طولكـر

 .ـ(ََِٖ،  دار اليازكرم: عماف األردف )، د.ط، األساليب الحديثة في التعليم والتعلم،نبهاف، ٭تِت  (ٖٕ
 ـ (.ُْٖٗ،  : دار الفرقافاألردف عماف، ) د.ط ،علم النفس التربوي ،نشوايت، عبد اجمليد (ٕٗ

الريػػاض السػػعودية : )  ، ُ،ط عربيػػة السػػعوديةالتعلػػيم فػػي المملكػػة ال وثيقػػة سياسػػة ،كزارة الًتبيػة كالتعلػػيم  (َٖ
 .  ىػ( ُُْٔد.ف ،

أثػػػر نمػػػوذجين مػػػن نمػػػاذج التعلػػػيم التعػػػاوني علػػػى تحصػػػيل طلبػػػة الصػػػف التاسػػػع  يوسػػػف ، كصػػػفي،  (ُٖ
 (. ـُٖٗٗ،د.فنابلس فلسطُت:)،  د.ط، األساسي في محافظة طولكـر واتجاىاتهم نحوىا
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(ٔملحق رقم )  

 خطاب التحكيم
 حفظو اهلل.                     األستاذ الدكتور الفاضل/                  

  :السالـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو

فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على مدخل المشروعات في تنمية  يقـو الباحث بإجراء دراسة حوؿ
 تجاه نحو مادة الرياضيات لطالب المرحلة المتوسطةالفهم التطبيقي واال

 األىداؼمدل ٖتقق  لبياف  أدكاتكذلك للحصوؿ على درجة ا١تاجستَت يف الًتبية لذا قاـ الباحث بتطوير 
   ا١ترجوة من الدراسة

اٟتة، كافة فيما إذا كاف صاٟتنة أك غَت ص  األدكاتلذا أرجو التكـر بإبداء رأيكم السديد كمقًتحاتكم بشأف 
كمدل انتماء كل فقرة للمجاؿ احملدد ٢تا، كبنائها اللغوم، كأية اقًتاحات أك تعديالت تركهنا مناسبة لتحقيق 

 .ىدؼ الدراسة اٟتالية

  ا١ترفقة األدكات

  استبانة .ُ
 دليل ا١تعلم  .ِ
  االختبار القبلي كالبعدم .ّ
 بطاقات ا١تالحظة .ْ
 وسطةقائمة ٔتهارات الفهم التطبيقي للطالب ا١ترحلة ا١تت .ٓ

  مع خالص الشكر كالتقدير
 الباحث / خالد سيد اٛتد ابوا٢تنا                                                      
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 ( ٕملحق رقم ) 

 لجنة التحكيم
 مكاف العمل  الصفة  االسم ـ

 ا١تدينة ا١تنورة –جامعة طيبة  مشارؾ مناىج كطرؽ تدريس أستاذ د/ ٛتدم ٤تمد الصباغ  ٔ

 ا١تدينة ا١تنورة –جامعة طيبة  مشارؾ مناىج كطرؽ تدريس أستاذ / فتحي صادؽ منصورد ٕ

 ا١تدينة ا١تنورة –جامعة طيبة  مشارؾ مناىج كطرؽ تدريس أستاذ د/ ٤تمد مسعود شرؼ ٖ

 ا١تدينة ا١تنورة –جامعة طيبة  مساعد مناىج كطرؽ تدريس أستاذ د/ ماجد سليم الصاٌف ٗ

 ا١تدينة ا١تنورة –جامعة طيبة  مشارؾ إحصاء أستاذ دد/ ٤تمد سويلم حام ٘

 ا١تدينة ا١تنورة –كزارة التعليم  مشرؼ تربوم ١تادة الرياضيات أ/ عبد اهلل العيدركس ٙ

 ا١تدينة ا١تنورة –كزارة التعليم  مشرؼ تربوم ١تادة الرياضيات  الرحيلي أ/ عبد الرٛتن ٚ

 ا١تدينة ا١تنورة–س األكس مدار  معلم رياضيات أ/ ٤تمد ٤تمود علي  ٛ

 ا١تدينة ا١تنورة–مدارس األكس  معلم رياضيات أ/ عاطف السيد ابراىيم ٜ

 ا١تدينة ا١تنورة–مدارس األكس  معلم رياضيات أ/ ٤تمود عادؿ الطحاكم ٓٔ

 ا١تدينة ا١تنورة–مدارس األكس  معلم رياضيات أ/ اٯتن ٤تمد أمُت ٔٔ

 ا١تدينة ا١تنورة–مدارس األكس  ياتمعلم رياض أ/ اٯتن عبد العاطي ٕٔ
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 (ٖملحق رقم )

 مهارات الفهم التطبيقي الالـز تنميتها لدي طالب المرحلة المتوسطة
 يستخدـ لغة اجملموعات بالقدر ا١تناسب . .ُ

 يطبق مبادئ نظم األعداد الكلية ك الصحيحة ك النسبية ك اٟتقيقية . .ِ

 لعبارات ك اٞتمل الرياضية .يطبق حل ا١تعادالت ك ا١تتباينات موظفا مفاىيم ا .ّ

 يطبق اإلنشاءات ا٢تندسية باستخداـ أدكات الرسم . .ْ

 يطبق مفاىيم ا٢تندسة ا١تستوية  .ٓ

 يطبق مفاىيم ىندسة التحويالت  .ٔ

 يطبق مفاىيم اجملسمات . .ٕ

 يطبق األفكار الرياضية موظفا ذلك يف إجراء خطوات الربىاف الرياضي  .ٖ

 اهتا .يطبق مبادئ ا٢تندسة التحليلية ك تطبيق .ٗ

 يطبق مبادئ اإلحصاء كاالحتماالت  .َُ

يطبق ا١تفاىيم ك ا١تهارات الرياضية الالزمة للمواطن يف اٟتياة اليومية ك ا١ترتبطة بدراسة ا١تواد األخرل ك اليت  .ُُ
 ٘تكنو من مواصلة دراستو للرياضيات يف ا١تراحل األعلى

 يطبق كحدات القياس كيستنتج العالقات بينها. -ُِ
 ات حل ا١تشكالت يف حدكد العمر العقلي للطالب.يطبق مهار  -ُّ
 تكوف لديو القدرة على استخداـ أساليب سليمة للتفكَت . -ُْ
 يكتسب ا١تهارات اآلتية كتوظيفها يف ا١تواقف اٟتياتية كا١تواد األخرل : -ُٓ

 قراءة ككتابة األعداد الطبيعية كالكسور كإجراء العمليات عليها . - أ
 ت ا٢تندسية يف رسم بعض األشكاؿ ا٢تندسية البسيطة .تنمية كاستخداـ األدكا  - ب
 يستخدـ كحدات القياس كالتحويل من كحدة إُف أخرل . - ت
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 يستخدـ الرموز كا١تصطلحات الرياضية قراءة ككتابة كتعبَتان . - ث
 قراءة كتفسَت البيانات الكمية يف صورىا ا١تختلفة - ج
 اكتشاؼ األ٪تاط العددية كالبصرية -ذ

 العملياتبناء على قاعدة ترتيب ٬ترم العمليات األربع   -ش
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 (ٗملحق رقم )

 االختبار
 (. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: )  التعلم اسًتاتيجية ػػػػػػػ       ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: الصف.  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ             ػ:الطالب اسم

االختبار التحصيلي لقياس مهارات الفهم التطبيقي للمادة الرياضيات الصف  لقياس التحصيلي االختبار
 .األكؿ ا١تتوسط

 : الطالب أخي

 ،،،، كبركاتو اهلل كرٛتو عليكم السالـ

 لرياضيات مهارات الفهم التطبيقي للمادة ا يف العلمية ا١تعلومات اكتساب مستول لقياس االختبار ىذا يأيت

 .العلمي فقط البحث إُف يهدؼ إ٪تاك  التحصيلية، بعالمتك عالقة لو ليس االختبار ىذا أف يؤكد كالباحث

 يف اإلجابة الشركع قبل االختبار تعليمات قراءة منك يرجو فإنو لتعاكنك، الشكر لك يقدـ إذ كالباحث

 : االختبار تعليمات

 . دقيقة(  َٔ)  بػ  ٤تدد االختبار زمن  -1
 ( . متعدد من اختيار)  نوع من(  َّ)   االختبار فقرات دعد -2
 .كاحد بديل ٗتتار أف الطلبة كعلى بدائل(  ْ)  من الفقرة إجابة تتكوف  -3
 . باإلجابة البدء قبل جيد بشكل األسئلة قراءة يرجى -4

 كالنجاح بالتوفيق للجميع ٘تنيايت مع

 الباحث                                                                                         

 خالد سيد اٛتد ابوا٢تنا

 
 ا ختبار التحصٌلً لقٌاس مهارات الفه  التطبٌقً للمادة الرٌاضٌات الصف األول المتوسط
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 : ظلل اإلجابة الصحٌحة فً ورقة اإلجابة لدٌك مستخدًما المرسا  فقط 

1 
 000000000الزاوٌتان المتقابلتان بالرأس 

                       ـ                          

2 
 000000فً  اتكون الزاوٌتان متجاورتان اذا اشتركت

 ض       ض ع    س  ـ   س    ض ع  

3 
 000000000  وعها  150ْقٌاسها  التًالزاوٌة 

     ٌ              ـ   ئ         ة   

4 
 مضلع السداسً =.........ْ مجموع قٌاس الزواٌا الداخلٌة لل

    1     0  ـ  02    54  

5 
 000000الزاوٌة القائمة تكملها زاوٌة 

     ٌ              ـ   ئ         ة   

6 
 ْْ  000000فان ق> ل =ْْ  65كان ق>  = اذا كا ت >ل ، >  متتامتٌن و

 55   45  ـ 35   25  

0 

 القٌ  المجهولة علً الترتٌب
 
 
 
 
 
 
 

   ْ    0% ،  12   ـ  ْ    %5 ،   2   ْ     %1 ،   1   
 1   ، %

5  % 

  
 ْْ  0000000فان ق > جـ =  108، ق > ب =  25فً المثلث أ ب جـ اذا كان ق > ا =

 05    3  ـ 40    5  

0 
 واحدة00000000المثلث الم فرج الزاوٌة  ٌحتوى على زاوٌة 

      ٌ            ـ   ئ         ة  

1  
 فان  ْْ  44  ، ق > ع = ْْ  62فً المثلث س ص ع اذا علمت أن ق > س = 

 ْْ  0000000ق > ص =    
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 42   04  ـ 64    0  

11 
 ْْ  000000000فان ق > جـ = ْْ  43 فً المثلث أ ب جـ القائ  فً > ب اذا كان ق > أ = 

 50   40  ـ 30   20  

12 

 
 

 المجهولة قٌاس الزاوٌة ام الشكل، مثلثً طائرة ج احٌن لدى
ْ ........= 

  6   45  ـ 22   21  

13 
 هو شكل رباعً فٌه كل ضل ٌن متقابلٌن متوازٌٌن ومتطابقٌن 0000000000

      ع       ٌ   ـ       ٌ      ض      زي   

14 

 شكل رباعً فٌه ضل ان متوازٌان فقط  00000000000

       ٌ    ـ       ٌ         زي   ض    
    

       ف

15 

 متطابقة  أضالعههو متوازي أضالع جمٌع  00000000000

       ٌ    ـ       ٌ         زي   ض    
    

       ف

16 

 زواٌا قائمة 4هو متوازي أضالع فٌه 0000000000000

       ٌ    ـ       ٌ         زي   ض    
    

       ف

10 

له  األفضلوالم ٌن فان الوصف  المستطٌلل الرباعً له جمٌع خصائص اذا كان الشك
000000000 

     ٌ    ـ   ض      زي       ع  
    

       ف

18 

 ْْ  22، ق> د = ْْ  35، ق > جـ = ْْ  88فً الشكل الرباعً أ ب جـ د أذا كان ق > أ = 
 ْْ  0000فان ق > ب =    

  26    24  ـ  22   216  

10 

 ، ق > ل قائمةْْ  128، > ع = ْْ  45=الشكل الرباعً س ص ع ل اذا كان ق > س فً 
 ْْ  00000000فان ق > ص =   

 00   05  ـ 0 1   5 2  
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2  
 00000000المت اظرة  اٌتشابه المضل ان اذا كا ت زواٌاهم

                 ة   ـ                    

21 
 00000000المت اظرة  ماٌتشابه المضل ان اذا كا ت اضطالعه

      ٌ             ـ                     

22 
 ْْ  000000000قٌاس زاوٌة المضلع التساعً الم تظ  = 

  14    12  ـ   1       

23 
 000000000000 أضالعهالمضلع الم تظ  هو مضلع جمٌع 

                    ـ                   

24 
 متقابلة ومتطابقة أضالعباعٌة األتٌة لٌس فٌها الر األشكالأي 

       ٌ              ف  ـ      ع     ض      زي   

25 

 

 65   55  ـ 45   35   

26 

 
 

 بأ ه  أضالعهالمثلث  فً الشكل المقابل ٌص ف حسب 
 مثلث ..............

 غٌ    ك         ق   ض  ٌ  ـ   ض       ق      ض      ف    

20 

 

 ْْ  فً الشكل المقابل قٌاس زاوٌة س =..............

 ْْ  43تشكل هذه القاعدة الخشبٌة للتزلج زاوٌة قٌاسها 
 

 = ..... ْ فإن ق > س 
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 130   135  ـ  11   40   

2  

فً الصورة ٌ بوع ٌدفع الماء إلى ارتفاع 
 . ما ارتفاع  13  ، فٌص ع ظالاً طوله  18

  ،  11شجرة قرٌبة م ه تص ع ظالً طوله 
 على افتراض أنا المثلثٌن متشابهان

   3360     2065  ـ    2     2663   

20 
 ل مل تبلٌط ٌمكن استخدامهلتالٌة ا األشكالأي من 

       ً         ً  ـ       ً     ث ثً  

3  

رها التً البترول كمٌة تزٌد مرة ك    تصدا

رها التً البترول كمٌة إٌران على   قطر تصدا

    ع        ث ث       ـ           ة   

 
 األسئلةا تهت 

 التم ٌات بالتوفٌق أطٌبمع 
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  (٘م )ملحق رق

 بطاقة المالحظة
بطاقة ا١تالحظة لقياس مهارات الفهم التطبيقي ك٪تو االٕتاه ٨تو مادة الرياضيات لطالب الصف األكؿ 

 التوسط

 : ا١تعلم أخي

 ،،،، كبركاتو اهلل كرٛتو عليكم السالـ

االٕتاه ٨تو يف مهارات الفهم التطبيقي ك٪تو  العلمية ا١تعلومات اكتساب مستول لقياس البطاقات ىذا تأيت
 مادة الرياضيات لطالب الصف األكؿ التوسط

 يف مالئها الشركع قبل بالطاقة تعليمات قراءة منك يرجو فإنو لتعاكنك، الشكر لك يقدـ إذ كالباحث

 : البطاقة تعليمات

 . لكل درس بطاقة منفصلة  -1
 . تعبأ البطاقة لكل طالب علي حده -2
 .كاحد بديل ٗتتار أف الطلبة كعلى بدائل(  ْ)  من الفقرة إجابة تتكوف  -3
 التقؤف يكوف ١ترة كاحدة فقط .  -4

 كالنجاح بالتوفيق للجميع ٘تنيايت مع

 الباحث

خالد سيد اٛتد ابوا٢تنا
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انًبظح:ؼٌبضٍبدانظف:األٔل)انؼاللبدثٍٍانؿٔاٌب(ثطبلخيالزظخنًٓبؼح

انًتٕقظ

 ظٓؽِانطبنت(أيبوانكهٕنانتًٌ√ضغإشبؼح)

 

انؼاللبدثٍٍانؿٔاٌبانًٓبؼحاقىانطبنت

تكؽاؼانتمٌٕى)(انسظخ:انتبؼٌص:انٍٕو:



ثدرجخ  السلىك المالحظ )جزٌئبد المهبرح(

 مجٍرح جدا

ثدرجخ 

 مجٍرح

ثدرجخ 

 متىسطخ

ثدرجخ 

 قلٍلخ 

وصف سلىك الطبلت 

ألداء المهبرح أو جزء 

 منهب

 صنف الزواياي

الزوايا المتقابلة  يحدد
 بالرأس 



الزوايا المتجاورةيحدد 

انؼاللبدثٌٍٍٕظف

فًيٕلفانؿٔاٌب

زٍبتًأَٔشبط

)تمبطغزٍبتً

–ٔاإلشبؼادانطؽق

ٔاألؼلبوانؿٔاٌب

انؼؽثٍخ(



تفسٍر المعلم 

........................................: 

تمٍ)(غٍؽيتمٍ:انطبنت)(يتمٍٍىانًؼهى



يهسٕظخْبيخ:ٌكجككمتمٌٕىتعؼٌفٔتعؼٌتٔيًبؼقخندؿئٍبدانًٓبؼحٔلجمتطجٍكثطبلخ

انًالزظخ.
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انًبظح:ؼٌبضٍبدانظف:األٔلانًتٕقظ(الزوايا المتتامة و المتكاممة)ثطبلخيالزظخنًٓبؼح

 تًٌظٓؽِانطبنت.(أيبوانكهٕنان√ضغإشبؼح)

 

الزوايا المتتامة و المتكاممةانًٓبؼحاقىانطبنت

تكؽاؼانتمٌٕى)(انسظخ:انتبؼٌص:انٍٕو:



ثدرجخ  السلىك المالحظ )جزٌئبد المهبرح(

 مجٍرح جدا

ثدرجخ 

 مجٍرح

ثدرجخ 

 متىسطخ

ثدرجخ 

 قلٍلخ 

وصف سلىك 

الطبلت ألداء 

المهبرح أو جزء 

 منهب

 ا المتتامة حدد الزوايي

حدد الزوايا المتكاممةي

وجد الطالب القياس المجهول ي
 لزاوية  



ٌؽثظثٍٍتمبطغ

انًكتمًٍبدٔانؿٔاٌب

انًتؼبيعح



انؿٔاٌبانًتتبيخٌٕٔظف

انًتكبيهخيٕلفزٍبتً

أَٔشبطزٍبتً



تفسٍر المعلم 

.....................................:...... 

:انطبنت)(يتمٍ)(غٍؽيتمٍتمٍٍىانًؼهى





يهسٕظخْبيخ:ٌكجككمتمٌٕىتعؼٌفٔتعؼٌتٔيًبؼقخندؿئٍبدانًٓبؼحٔلجمتطجٍكثطبلخ

انًالزظخ.

ثطبلخيالزظخنًٓبؼح
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ًتٕقظانًبظح:ؼٌبضٍبدانظف:األٔلان(إحصاء : التمثيل بالقطاعات الدائرية)

 (أيبوانكهٕنانتًٌظٓؽِانطبنت.√ضغإشبؼح)

إحصاء : التمثيل بالقطاعات انًٓبؼحاقىانطبنت
الدائرية

تكؽاؼانتمٌٕى)(انسظخ:انتبؼٌص:انٍٕو:



ثدرجخ  السلىك المالحظ )جزٌئبد المهبرح(

 مجٍرح جدا

ثدرجخ 

 مجٍرح

ثدرجخ 

 متىسطخ

ثدرجخ 

 قلٍلخ 

طبلت وصف سلىك ال

ألداء المهبرح أو جزء 

 منهب

 نشيء قطاعات دائريةي

 فسر القطاعات الدائرية. ي

انتًثٍمٌٕظف

ثبنمطبػبدانعائؽٌخ

يٕلفزٍبتًأٔ

َشبطزٍبتً



تفسٍر المعلم 

...........................................: 

:انطبنت)(يتمٍ)(غٍؽيتمٍتمٍٍىانًؼهى



يهسٕظخْبيخ:ٌكجككمتمٌٕىتعؼٌفٔتعؼٌتٔيًبؼقخندؿئٍبدانًٓبؼحٔلجمتطجٍكثطبلخ

انًالزظخ.
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انًبظح:ؼٌبضٍبدانظف:األٔلانًتٕقظ(المثلثات)ثطبلخيالزظخنًٓبؼح

 (أيبوانكهٕنانتًٌظٓؽِانطبنت.√ضغإشبؼح)

المثلثاتانًٓبؼحقىانطبنتا

تكؽاؼانتمٌٕى)(انسظخ:انتبؼٌص:انٍٕو:



ثدرجخ  السلىك المالحظ )جزٌئبد المهبرح(

 مجٍرح جدا

ثدرجخ 

 مجٍرح

ثدرجخ 

 متىسطخ

ثدرجخ 

 قلٍلخ 

وصف سلىك 

الطبلت ألداء 

المهبرح أو جزء 

 منهب

 صنفها يالمثلثات و  يحدد

ٌكتُتحيدًٕعلٍبـ

اٌبانعاضهٍخنهًثهثانؿٔ



وجد القياس المجهوؿ لزاوية في ي
المثلث



فًانًثهثبدٌٕظف

يٕلفزٍبتًأَٔشبط

زٍبتً



تفسٍر المعلم 

...........................................: 

:انطبنت)(يتمٍ)(غٍؽيتمٍتمٍٍىانًؼهى

ٔتعؼٌتٔيًبؼقخندؿئٍبدانًٓبؼحٔلجمتطجٍكثطبلخيهسٕظخْبيخ:ٌكجككمتمٌٕىتعؼٌف

انًالزظخ.
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انًبظح:ؼٌبضٍبدانظف:األٔلانًتٕقظ(األشكال الرباعية)ثطبلخيالزظخنًٓبؼح

 (أيبوانكهٕنانتًٌظٓؽِانطبنت.√ضغإشبؼح)

األشكال الرباعيةانًٓبؼحاقىانطبنت

تكؽاؼانتمٌٕى)(انسظخ:انتبؼٌص:انٍٕو:



ثدرجخ  السلىك المالحظ )جزٌئبد المهبرح(

 مجٍرح جدا

ثدرجخ 

 مجٍرح

ثدرجخ 

 متىسطخ

ثدرجخ 

 قلٍلخ 

وصف سلىك 

الطبلت ألداء 

المهبرح أو جزء 

 منهب

انؽثبػٍخاألشكبلٌسعظ

ٌٔظُفٓب



ٌكتُتحيدًٕعلٍبـ

نألشكبلانؿٔاٌبانعاضهٍخ

ؽثبػٍخان



وجد القياس المجهوؿ  لزاوية  ي
في شكل الرباعي



انؽثبػٍخاألشكبلٌٕظف

يٕلفزٍبتًأٔفً

َشبطزٍبتً



تفسٍر المعلم 

...........................................: 

:انطبنت)(يتمٍ)(غٍؽيتمٍتمٍٍىانًؼهى



ؼٌفٔتعؼٌتٔيًبؼقخندؿئٍبدانًٓبؼحٔلجمتطجٍكثطبلخيهسٕظخْبيخ:ٌكجككمتمٌٕىتع

انًالزظخ.
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انًبظح:ؼٌبضٍبدانظف:األٔلانًتٕقظ(األشكال المتشابهة)ثطبلخيالزظخنًٓبؼح

 (أيبوانكهٕنانتًٌظٓؽِانطبنت.√ضغإشبؼح)

هةاألشكال المتشابانًٓبؼحاقىانطبنت

تكؽاؼانتمٌٕى)(انسظخ:انتبؼٌص:انٍٕو:



ثدرجخ  السلىك المالحظ )جزٌئبد المهبرح(

 مجٍرح جدا

ثدرجخ 

 مجٍرح

ثدرجخ 

 متىسطخ

ثدرجخ 

 قلٍلخ 

وصف سلىك 

الطبلت ألداء 

المهبرح أو جزء 

 منهب

حدد األشكال المتشابهةي

وجد الطوؿ المجهوؿ  في ي
شكلين متشابهين



عوانمٍبـانغٍؽٌكتط

يجبشؽ



األشكبلٌٕظف

يٕلفانًتشبثٓخفً

زٍبتًأَٔشبطزٍبتً



تفسٍر المعلم 

...........................................: 

:انطبنت)(يتمٍ)(غٍؽيتمٍتمٍٍىانًؼهى



ٔلجمتطجٍكثطبلخيهسٕظخْبيخ:ٌكجككمتمٌٕىتعؼٌفٔتعؼٌتٔيًبؼقخندؿئٍبدانًٓبؼح

انًالزظخ.
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انًبظح:ؼٌبضٍبدانظف:األٔلانًتٕقظ(التبلٌط و المضل ات)ثطبلخيالزظخنًٓبؼح

 (أيبوانكهٕنانتًٌظٓؽِانطبنت.√ضغإشبؼح)

التبلٌط و المضل اتانًٓبؼحاقىانطبنت

ؽاؼانتمٌٕى)(تكانسظخ:انتبؼٌص:انٍٕو:



ثدرجخ  السلىك المالحظ )جزٌئبد المهبرح(

 مجٍرح جدا

ثدرجخ 

 مجٍرح

ثدرجخ 

 متىسطخ

ثدرجخ 

 قلٍلخ 

وصف سلىك 

الطبلت ألداء 

المهبرح أو جزء 

 منهب

ٌسعظانًضهؼبد

ٌٔظُفٓب



ٌسعظانًضهغانًُتظى

يُتظىٔانغٍؽ



ٌسعظانًضهغانػي

ٌظهرنهتجهٍظ



شكمُْعقًٌُشئ

ثبقتطعاوانتجهٍظ



انتجهٍظٌٕظف

يٕلفٔانًضهؼبدفً

زٍبتًأَٔشبطزٍبتً



تفسٍر المعلم 

...........................................: 

:انطبنت)(يتمٍ)(غٍؽيتمٍتمٍٍىانًؼهى





نًٓبؼحٔلجمتطجٍكثطبلخيهسٕظخْبيخ:ٌكجككمتمٌٕىتعؼٌفٔتعؼٌتٔيًبؼقخندؿئٍبدا

انًالزظخ.
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 (ٙملحق رقم )

 االستبانو
 

  دفظل هللا عشٝشٛ اىطبىب

  :اىسالً عيٞنٌ ٗ ردَت هللا ٗ بزمبحٔ ، ٗ بعذ

ٍع أٍْٞبحٜ ىل ببىخ٘فٞق ٗ اىْجبح فٜ اىذارِٝ فٜ اىذّٞب ٗ اٟخزة ، فإّْٜ أضع بِٞ ٝذٝل ٕذٓ 

فبعلٍخ استراتٍجٍخ مقترحخ قبئمخ على مدخل ))ٖب عْ٘اّٗ ٕٜ حخعيق بإجزاء دراست  االسخببّت

 المشروعبد فً تنمٍخ الفهم التطجٍقً واالتجبه نحى مبدح الرٌبضٍبد لطالة المرحلخ المتىسطخ ((

  :ىذا فإّْٜ أرغب ٍْل اىخنزً ببإلجببت عيٚ ٕذٓ األسئيت ٍع ٍزاعبة ٍبٝيٜ

  .اىذزٝت فٜ اإلجببت ٗ ح٘خٜ اىصزادت ٗ األٍبّت  -1

  .مخببت االسٌ أٍز غٞز إىشاٍٜ -2

ٍذبطت ببىسزٝت اىخبٍت ٗال حسخخذً إال فٜ غزض اىذراست  االسخببّتاإلجببت عيٚ ٕذٓ   -3

  .فقظ

  .عيٞل س٘ٙ ٗضع عالٍت ) صخ ( أٍبً مو عببرة حذج خٞبر ٗادذ ٍب  -4

 اىَ٘ج٘دة . األسئيتببخخصبر عِ  اإلجببت -5

ٗ  االسخببّتبذىخٔ ٍِ جٖذ فٜ إّجبس ٕذٓ  ببث ٗ ٍبحقذً ٍْل ٍِ إجب شبمز ىل ٍقذٍبً ٍب

  . اى٘ص٘ه إىٚ أفضو اىْخبئج ، راجٜ ٍِ هللا أُ ٝزعبك ٗ ٝذفظل

 اىببدث

 خبىذ سٞذ ادَذ اب٘اىْٖب

 

  :ٍعيٍ٘بث شخصٞت

 :اخخٞبرٛ()  االسٌ

  : اىَــذرست

  : اىصـــــــف

  :اىعـــــــــَز

 

 نظرك.حست وجهخ  إلجبثتلغ المقبثل ( فً الفرا  الرجبء وضع عالمخ ) اوال : 
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 العجبرح الرقم
 أوافق

 ثشدح
 معبرض محبٌد أوافق

معبرض 

 ثشدح

      .مادة الرٌاضٌات أحب  1

      فٌه وأتفوقالرٌاضٌات أفه  أن  أرجو 2

      الرٌاضٌات بدراسة استمتع 3

      الطالب األذكٌاء فقط ٌفهمون الرٌاضٌات أعتقد أن 4

      الرٌاضٌات تزٌد لدي القدرة على التفكٌر.اعتقد أن  5

6 
الحٌاة  كثٌرة فً حل مشكالتتالرٌاضٌات اعتقد أن 

 الٌومٌة للفرد والمجتمع.
     

      فً حٌاة اإل سانله م افع كثٌرة  الرٌاضٌاتاعتقد أن  7

      أتمتع بقراءة كتاب الرٌاضٌات. 8

      لتك ولوجً.الرٌاضٌات تساعد فً التقد  ااعتقد أن  9

11 
بشكل ٌتفاعلون الرٌاضٌات علماء الرٌاضٌات اعتقد أن 

 مع المجتمع الذي ٌ ٌشون فٌه. إٌجابً
     

11 
تطبٌقٌة ٌمكن است مالها حتى الالرٌاضٌات اعتقد أن 

 خارج المدرسة
     

12 
التقد  فً ال لو   ٌ تمد على التقد  فً اعتقد أن 

 الرٌاضٌات.
     

13 
للتفكٌر أكثر من المواضٌع  ةالرٌاضٌات مثٌرأن اعتقد 

 األخرى.
     

      أحب الت امل مع متخصصً الرٌاضٌات. 14

15 
الرٌاضٌات عل  م قد أل ه ٌت امل مع أشٌاء اعتقد أن 

 مجرده.
     

16 
ٌستحق علماء الرٌاضٌات و متخصصٌها كل ا حترا  

 والتقدٌر.
     

      علمائها بتقد  البشرٌة. ٌساه  متخصصً الرٌاضٌات و 17
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      الرٌاضٌات مادة مسلٌة وممت ة. 18

19 
 فً الرٌاضٌات دور زٌادة حول التوعٌة تزٌد أن ٌ بغً

 .حٌات ا
     

      .مطلقا الرٌاضٌات فً حٌاتً استخد    أن ٌحتمل 21

      شاق عمل الرٌاضٌات دراسة ت تبر 21

      مشروعاتاستفدت كثٌرا من الت ل  بال 22

23 
تطبٌق الت ل  بالمشروعات علً م ظ  دروس  أتم ً

 الرٌاضٌات
     

24 
جدٌدة فً  أفاقاً اعتقد أن الت ل  بالمشروعات فتح لً 

 الحٌاة
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 (ٚملحق رقم )

 دليػػػػل المعلػػػػم
 قػػػدمةم

كثػَتة تػدعو النػاس إِف التفكػَت كالتأمػل كمنهػا   القرآف الكرٔف للتفكَت أ٫تية بالغة، كقد كردت آيػات أعطىلقد 
يٍكِف األٍلبىػػػػػاًب  )آؿ تعػػػػاِفاهلل "قػػػػوؿ  ػػػػػاًر آليىػػػػاتو ألِّ ػػػػمىاكىاًت كىاألىٍرًض كىاٍخػػػػػًتالىًؼ اللٍَّيػػػػًل كىالنػَّهى ٍلػػػػػًق السَّ }ًإفَّ يف خى

 (.ٖ) الرـك :من آية"( كقولو عز كجل }أىكىَفٍى يػىتػىفىكَّريكا يف أىنفيًسًهٍم  َُٗعمراف:آية
بوصػػفو ٪تطػػان مػػن أ٪تػػاط التفكػػَت بوجػػو خػػاص ضػػركرة مػػن ضػػركريات العصػػر ١تػػا  كاإلبػػداعفػػالتفكَت بوجػػو عػػاـ 

نواجو من مشكالت عديدة. ىذه ا١تشكالت نادران ما تقبل حالن كحيدان ؛ نظران ألهنػا ٘تتػد إِف جػذكر ا١تاضػي  
 كلكنها ٖتتاج إِف حلوؿ أكثر فاعلية كمناسبة لغالبية الظركؼ .

ىػػػػدفا  مػػػػن أىػػػػداؼ تػػػػدريس الرياضػػػػيات ، كذلػػػػك الف   اإلبػػػػداعيثػػػػل تنميػػػػة الفهػػػػم التطبيقػػػػي كالتفكػػػػَت ك ٯت
لػػدم الطػػالب ، حيػػث طبيعتهػػا  اإلبػػداعيالرياضػػيات مػػن ا١تػػواد الدراسػػية الػػيت تتخػػذ كوسػػط لتنميػػة التفكػػَت 

مػادة دراسػػية  أهنػاإِف  الًتكيبيػة تسػمح باسػتنتاج أكثػر مػن نتيجػة منطقيػة لػنفس ا١تقػدمات ا١تعطػاة ، باإلضػافة
غنية با١تواقف كا١تشكالت اليت ٯتكن أف توجو الطالب ليوجدكا لكل منهػػا حػلوال متعددة كمتنػػػوعة كجػػػػديدة 

. 
كالفهم التطبيقي كاالٕتاه ٨تو ا١تػادة يف الرياضػيات  لػدم طػالب ا١ترحلػة  اإلبداعيكإٯتانا بأ٫تية تنمية التفكَت 
ل للمعلم ١تساعدة طػالب ا١ترحلػة ا١تتوسػطة  علػى تنميػة  الفهػم التطبيقػي كاالٕتػاه ا١تتوسطة ، نقدـ ىذا الدلي

 يف٨تػػو مػػادة الرياضػػيات  لػػديهم  ، ك الػػذل يتضػػمن اإلرشػػادات كا٠تطػػوات اإلجرائيػػة الػػيت توضػػح كتسػػاعد 
 تدريس ٤تتول  ا١تادة

 كاملة .  استفادةنو عليو بدقة كتأف قبل القياـ بالتدريس حىت تكوف االستفادة م االطالعا١ترجو 
 واهلل من وراء القصد

 الباحث                                                               

 خالد سيد احمد ابوالهنا
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 ( بناؤه وتنفيذه ) الدليل

 : تعريف دليل المعلم

  (َََٔ:  ُِٗ) نشواف ،  "كتيب يرجع إليو ا١تعلم ك يسًتشد بو يف تدريس كحدة معينة"ىو 

 : مقدمة

لقد قاـ الباحث بإعداد دليل ا١تعلم لتدريس الوحدة السابعة ، من كتاب الرياضيات للصف األكؿ ا١تتوسط 
 : يف ضوء ما يلي با١تملكة العربية السعودية  معتمدان على النظرية البنائية مستخدمان اسًتاتيجية التعلم با١تشركعات

 ضوع االسًتاتيجية كتطبيقاهتامراجعة األدبيات الًتبوية ذات الصلة ٔتو . 
استطالع الدراسات، كالبحوث السابقة اليت اىتمت بدراسة اسًتاتيجية التعلم با١تشاريع . 
استطالع الدراسات، كالبحوث السابقة اليت اىتمت بدراسة ا١تهارات الرياضيات . 
 ةاستطالع الدراسات، كالبحوث السابقة اليت اىتمت بتعليم اجملموعات الصغَت . 
ٖتليل ٤تتول كتاب الرياضيات لتحديد ا١تهارات الواردة فيو . 
إعداد دليل ا١تعلم باالسًتاتيجية ا١تقًتحة . 
ٖتضَت الدركس كفق خطوات اسًتاتيجية التعلم با١تشاريع . 

 ، كلتحقيق تنمية الفهم التطبيقي واالتجاه نحو مادة الرياضيات  كا٢تدؼ من ذلك ىو
 ا٠تطوات كاإلجراءات اليت اتبعها الباحث يف بناء دليل ا١تعلم من خالؿذلك سوؼ نتناكؿ فيو 

 : ٫تا مرحلتُت رئيسيتُت
 . مرحلة إعداد الدليل -ُ
 . مرحلة تنفيذ الدليل -ِ

 : توجيهات عامة للمعلم
 .على ا١تعلم أف يوفر بيئة تعليمية مناسبة لتطبيق دليل ا١تعلم باالسًتاتيجية ا١تقًتحة -ُ
 .طالب ٔ -ُطالب إُف ٣تموعات متجانسة، ْتيث تتكوف اجملموعة منتقسيم ال  -ِ
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 يبدأ الدرس داخل الفصل، ّتذب انتباه الطالب، كيطرح ا١تهمة على اجملموعات -ّ
 .شكل مشكلة علمية، أك سؤاؿ، أك استفسار اك غَت ذلك من ما يراه مناسبان 

 .يف ا٧تاز العمليزكد الطالب باألنشطة، كالوسائل كاألدكات اليت تساعدىم  -ْ
 .يطلب ا١تعلم من الطالب تنفيذ مهاـ كل ٣تموعة -ٓ
 .يعطي الوقت الكايف للمجموعات لتنفيذ األنشطة ا١تختلفة، كاستنباط حلوؿ جديدة للمشكلة -ٔ
 .ٯتنح اٟترية للمجموعات يف التعبَت عن أفكارىم -ٕ
ويرىا سعيان للوصوؿ إُف أحسن األفكار يساعد اجملموعات على إدارة األفكار، كاٟتلوؿ، كتعديلها، كتط -ٖ

 .كأدؽ اٟتلوؿ
 يطلب من اجملموعات تدكين األفكار، كاٟتلوؿ اليت توصلوا إليها ١تناقشتها مع اجملموعة -ٗ

 .األخرل
 .تعرض كل ٣تموعة ما توصلت إليو من أفكار كحلوؿ كاستنباطات -َُ
 .يفتح باب النقاش أماـ كل ٣تموعة من اجملموعات األخرل -ُُ
يغرس العديد من القيم اإلنسانية، كالسلوكيات احملببة كاحًتاـ آراء الغَت، كحسن اإلنصات ، كتقبل الرأم  -ُِ

 .األخر
 التعلم بالمشروعات

للػػتعلم القػػائم علػػى ا١تشػػركعات بػػالغ األثػػر يف بػػث ركح االستكشػػاؼ يف الطػػالب كخاصػػة يف مرحلػػة الصػػغر، 
كالتلقائيػػة يف التعامػػل مػػع بعضػػهم الػػبعض، إُف جانػػب  كاإل٬تابيػػةاحػػد كا١تشػػاركة البنػػاءة مػػع زمالئػػو يف فريػػق ك 

العمل بركح الفريق الواحػد للوصػوؿ إُف ا٢تػدؼ، كتنميػة اإلبػداع كتقػدٔف حلػوؿ للمشػكالت تتميػز باألصػالة، 
كالػػتعلم القػػائم علػػى ا١تشػػركعات ملػػيء بػػالتعلم النشػػط فانػػو ٯتػػد الطػػالب ٔتعرفػػة أعمػػق بػػا١تواد الػػيت يدرسػػوهنا، 
حيػث تًتسػخ ا١تعلومػة كا١تعرفػة الػيت ٭تصػل عليهػا الطػالب مقارنػة مػع ا١تعلومػة الػيت كػاف ٭تصػل عليهػا بػالطرؽ 

 التقليدية القائمة على التلقُت.
 تعريفات التعلم بالمشروعات :
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عبػػارة عػػن نشػػاط يقػػـو بػػو الطػػالب مػػن اجػػل ٖتقيػػق األىػػداؼ احملػػددة "عػػرؼ كليػػاـ كلباتريػػك ا١تشػػركع بأنػػو: 
"ة، كيقـو بو بشكل طبيعي يف جو اجتماعي يشبو ا١تناخ اٟتقيقي للعملكا١ترسوم

 (217:2116) الهىٌدي ،                                                                               
  فريػػػػد، ٤تػػػػوره ا١تػػػػتعلم أمػػػػا ا١تعلػػػػم فػػػػدكره يقتصػػػػر علػػػػى اإلشػػػػراؼ، كالتوجيػػػػوأسػػػػلوب تعليمػػػػي "كىػػػو 

 ."،كا١تساعدة عند اٟتاجة فالطالب يقوموف بأنشطة ذاتية ٖتت إشراؼ ا١تعلم
 (99:2116)نجهبن ،                                                                               

  يقـو بػو الفػرد كيتسػم بالناحيػة العمليػة كٖتػت إشػراؼ ا١تعلػم كيكػوف أم عمل ميدآف "كيعرؼ بأنو
."ىادفان كٮتدـ ا١تادة العلمية، كأف يتم يف البيئة االجتماعية

 (319:2111)عمر،                                                                            

  ا١تعلػػػم سػػػواء كانػػػت داخػػػل ا١تدرسػػػة، أك  أنػػػو أنشػػػطة غػػػَت صػػػفية تػػػتم ٖتػػػت إشػػػراؼ"كيعػػػرؼ علػػػي
خارجهػػا، كىػػي كغَتىػػا مػػن األنشػػطة العلميػػة قػػد تكػػوف فرديػػة، أك ٚتاعيػػة، كلكػػن مػػن األفضػػل أف 

 ."تكوف ٚتاعية من أجل تكامل ا١تشركع، كٖتقيق أىداؼ اجملاؿ الوجدآف لدل الطالب
 (116:2119)النبشف ،                                                                                  

أجل  اليت يقـو هبا الطالب بشكل فردم أك ٣تموعات من كاألنشطةالتعلم بالعمل :ويعرفو الباحث بأنو

.ٖتقيق أىداؼ ٤تددة ك٪تو مهارم كتفكَتم لعقلية الطالب

 استراتيجية التعلم بالمشروعات :

يف تدريس موضوعات الرياضيات، إذ تكاد تقتصر ىذه ٯتكن اعتماد اسًتاتيجية ا١تشركع بشكل كبَت 

الطريقة على اٞتوانب العملية اليت تتضمن مهارات الفهم التطبيقي . كقد ادخل " كاباتريك " طريقة 

ا١تشركع يف التدريس من خالؿ ترٚتة ألفكار " جوف ديوم" حوؿ كضع ا١تناىج الًتبوية بشكل عملي 

ْتياة الطالب كحاجاهتم . كٯتكن أف تؤدم ا١تشركعات ا١تتصلة تطبيقي على شكل مشركعات عمل تتصل 
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بالرياضيات  إما فردم أك ٚتاعي ، كذلك يف ضوء ما يتوفر من إمكانيات، كما تطلبو طبيعة ا١تشركع من 

.جهد فردم، أك ٚتاعي

ياضيات : من االسًتاتيجيات ا١تناسبة لتدريس الر ويرى الباحث استراتيجية التعلم بالمشروعات بأنها

كٓتاصة كحدات ا٢تندسة كاالحتماالت، كذلك ١تا ٖتتويو على العديد من ا١تشركعات الذم ْتاجة إُف 

 تنفيذ.

 أىداؼ التعلم بالمشروعات:

زيادة الدافعية: التعلم ا١تبٍت على ا١تشركعات يقدـ العديد من الفرص لزيادة دافعية ا١تتعلمُت باعتماده  -ُ
 كتساؤالهتم.على رغبات ا١تتعلمُت أنفسهم 

زيادة االستقاللية ا١تعرفية: يصبح الطالب ذك مسؤكلية أكثر عن تعلمهم، كتصقل مهاراهتم يف   -ِ
اٟتصوؿ على ا١تعرفة من دكف االعتماد على ا١تعلم كمصدر رئيس ٢تم . فتتطور عادات ذىنية تساعد ا١تتعلم 

 كلها.ليمتلك استقاللية معرفية هتيئو ليصبح متعلمان يف فًتات حياتو  

 زيادة التحصيل: ٯتارس الطالب مستويات عليا يف التفكَت من خالؿ توظيف موجو للحقائق  -ّ

 أحكاـ. كإصدارالتطبيقية من أجل إنتاج حلوؿ، كتفسَتات، كاستنتاجات، 

تفعيل ا١تنحى التكاملي: مساعدة الطالب على الربط التكاملي بُت اٟتياة الواقعية كا١تادة األكادٯتية   -ْ
 اعدتو على الربط التكاملي بُت ا١تواد الدراسية ا١تختلفة.كمس

تنويع التقؤف: تعطي ا١تشركعات فكرة أكضح عن قدرات الطالب، كا١تعلموف الذين يطبقوف طريقة  -ٓ
ا١تشركعات يتعرفوف على الكثَت حوؿ طالهبم، أكثر ٦تا تقدمو ٢تم االختبارات الورقية كيتفاجؤكف من 

ٟتلوؿ التطبيقية اليت تقدـ ٢تم من بعض الطالب ضعيفي ا١تستول يف االختبارات ا١تهارات ا١تعرفية كا
 التحصيلية، أك ا١تشاركة الصفية.

 تبديد القلق: ٬تد الطالب مقدارا  أكرب من اٟترية يف ا١تشركع كبنسبة قلق اقل.  -ٔ
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علمان صغَتان يشرح عندما يعرض الطالب مشركعو أماـ الفصل، فإنو يصبح م"ا١تتعلم معلم لألخرين:   -ٕ
اليت كاجهها، كاألشياء اٞتديدة اليت تعلمها، ك٬تيب  طوات ت اليت مر هبا، كالصعوباتفكرتو، كيبُت ا٠ت

على استفسارات زمالئو، كهبذا تزيد ثقتو بنفسو، كثقة زمالئو بو . كذلك عندما يشرح الطالب مشركعو 
يقف أماـ الصف يشرح الدرس يواجو زمالءه من  أماـ زمالئو يزداد فهمو ١تشركعو، كما أف الطالب عندما

الطالب غَت منتبهُت، أك يتكلموف فيما بينهم، هبذا الوعي تتعدؿ العديد من السلوكيات ا٠تاطئة لدل 
 كإبداءالطالب، كما أهنا فرصة للمعلم أيضا لتدريب طالبو على احًتاـ زميلهم الذم يعرض مشركعو، 

 ."ب على آداب اإلصغاء، كتقبل اآلخرين، كالتدريكإنتاجوالًتحيب بأفكاره 
(161:2119)سعٍدي والجلىشً، 

 تنمية الفهم التطبيقي كاالٕتاه للرياضيات لدم طالب احمللة ا١تتوسطة  -6

 مميزات التعلم بالمشروعات:

 يعود الطالب على البحث ا١تنظم، سواء أكاف ذلك يف ا١تدرسة، أك خارجها. -ُ

 ب على التعلم التعاكٓف، الذم يشاركوف فيو كل حسب قدراتو.يعود من جانب آخر من الطال  -ِ

 تتاح الظركؼ اليت تظهر فيو الفركؽ الفردية -ّ

 تثَت يف الطالب حب االستطالع كالشعور با١تسؤكلية كالثقة بالنفس. -ْ

 تعود الطالب على الربط بُت النظر كالعمل كبُت الفكر كا١تمارسة.  -ٓ

 على العمل كالنشاط الذايت.تعزز يف الطالب القدرة   -ٔ

 تساعد على تعديل سلوؾ ا١تتعلم ٨تو األفضل.  -ٕ

                  .  "تعود الطالب على حب التعاكف كالعمل اٞتماعي ا٢تادؼ" -ٖ

(111:2118) نجهبن ، 

ٖتت إشراؼ  ٮتتار ا١تشركع كينفذهيشكل ا١تتعلم ٤تور العملية التعليمية بدالن من ا١تعلم فهو الذم " -9
(83:2119)مرعً والحٍلخ ،                                  ."ا١تعلم
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(96:2111) الحرٌري ، ."اتصاؿ ا١تواد الدراسية مع بعضها البعض"-17

 خصائص التعلم بالمشروعات :

 ية في التدريس بالخصائص اآلتية :يتصف المشروع كاستراتيج

 يليب حاجات الطالب كميو٢تم كرغباهتم :  -ُ

إل٧تاح ا١تشركع، ٬تب أف ٬تيء ا١تشركع ملبيان ٟتاجاهتم، كميو٢تم، كرغباهتم ، كتتغَت بتغَت ا١تعرفة ا١تًتاكمة 
 اهتم يف بنائو.كبتغَت البيئة ؛ كذلك ألف ا١تنهج ٬تب أف ينبع من رغبات الطالب، كاقًتاحاهتم كمشارك

 تدعم ا١تشركعات خاصية التكامل بُت ا١تواد : ) ا١تنحى التكاملي (  -ِ

 كىذا يعٍت أنو ال تدرس ا١تادة بشكل مستقل عن بقية ا١تواد الدراسية، كلكنو قد تغلب بعض

 ا١تواد الدراسية ا١تواد األخرل، فا١تشركع قد تغلب عليو الصفة العلمية، أك الصفة الدينية، أك

 غرافية كلكن ليس ٔتعزؿ عن بقية ا١تواد الدراسية.اٞت

 كما أف الطالب يف ىذه ا١تشركعات يتعلم ٥تتلف ا١تواد الدراسية دكف التقيد باٟتواجز الفاصلة

كليس عن  ا١توجودة بُت ا١تواد الدراسية، حيث يكتسب الطالب ا١تعلومات من خالؿ مركره با٠تربات العلمية
 .طريق تلقينها من قبل ا١تعلم

 يسمح بتكوين عالقات اجتماعية بُت الطالب:  -ّ

كل جهد  كذلك ألف ا١تشركع قد تعمل فيو ٣تموعة من الطالب، كىذا يتطلب التعاكف كا١تساعدة كتقدير
الطالب، كما  مبذكؿ من كل الطالب، ٦تا يبعث على األلفة كا١تساعدة كتكوين العالقات اإلنسانية بُت

اجتماعية مع البيئة احمللية كمع  ع إُف خارج ا١تدرسة ٦تا يتطلب تكوين عالقاتٯتكن أف ٯتتد العمل يف ا١تشرك 
 أفراد اجملتمع كذلك من أجل إ٧تاز ا١تشركع.

 ٭تقق عند الطالب النمو العقلي كا١تهارات : -ْ
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تتطلب  ، حيث أف ا١تشركعاتالطالبتركز ا١تناىج الدراسية يف الغالب على ٖتقيق النمو ا١تعريف عند "
ببعض  معرفية، باإلضافة إُف تنمية ا١تهار ا ت العملية، كذلك ألف ا١تشركعات تتطلب منو القياـجوانب 

الناحية  األعماؿ اليدكية بإتقاف كبالتاِف فاف ا١تشركعات تنمي النواحي العقلية كالعملية باإلضافة إُف
اإلنساف  عات تساىم يف بناءاالجتماعية كاالنفعالية اليت كردت يف الفقرة السابقة، كىذا يعٍت أف ا١تشرك 

 ."ا١تتكامل من الناحية العقلية، كالنفس حركية كاالنفعالية كاالجتماعية
 (218:2116)الهىٌدي، 

 :بالمشروعات التعلم في المعلم دور

 اىتمامهم تعكس إتاىهم ك اليت الطالب حاجات ٖتليل على القدرة. 
 تنفيذىا كحسن اٟتاجات، ىذه قٖتقي على تساعد اليت كاألنشطةللدركس  اٞتيد التخطيط. 
 الطالب لدل التعلم لدكافع كاحملفزة اٞتاذبة، التعليمية البيئة هتيئة. 
  ا١تشركعات كتنفيذ التعليمية للعملية كميسرا كموجهان  مشرفان 

 :بالمشروعات التعلم في الطالب دور

 ٣تموعة(أك فالطالب، التعلمية ميةالتعلي العملية ٤تور فهو ,للطالب ا٢تاـ الدكر على تؤكد ا١تشركع طريقة" إف
 نرل السابقة للخطوات كنظرة تأمل . ينفذ من كىو العمل، طريقة يضع كمن ا١تشركع ٮتتار من )الطالب

 مع للتفاعل اٞتيد إعداده يتم ضماف ، كمتلق كليس – كمشارؾ – ا١تتعلم دكر تعميق على تعمل أهنا
 العملية على القائمُت تقود تنفيذ ا١تشركع يف كاإلبداع التميز على الطالب بقدرة الثقة أف كما ,اٟتياة

."ا١تبدع الطالب إلعداد التعليمية
 (192:2111 ,وآخرون )طىالجخ

 :المشروعات اختيار شروط

 :اآليت منها نذكر ا١تشركعات اختيار عند هبا األخذ من البد الشركط من ٣تموعة ىناؾ

الًتبوية  القيمة ىذه تكوف أف ك٬تب ,نةمعي تربوية قيمة ا١تختار للمشركع تكوف أف ٬تب .ُِ
 .ا١تتعلم باحتياجات معينة عالقة ذات
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 ا١تشركع  لتنفيذ الالزمة ا١تواد بتوفَت االىتماـ .ُّ
 ا١تشركع  قيمة مع متناسبا ,ما مشركع تنفيذ يف يصرؼ الذم الوقت يكوف أف ٬تب .ُْ
 ا١تدرسي  الدركس جدكؿ مع ا١تختار ا١تشركع يتعارض أال ٬تب .ُٓ
 ما ١تشركع ا١تعلم ٭تتاجها اليت ا١تواد أٙتاف يف قتصاداال مراعاه .ُٔ
 .ا١تطلوبة الًتبوية القيم على للحصوؿ ا١تشركع مالئمة .ُٕ
 ان  معقد ا١تشركع يكوف أال ٬تب .ُٖ
  كقتان طويالن  يستغرؽ أال ٬تب .ُٗ
  ,كتنفيذه تصميمو يف الطالب قابلية مع متناسبان  ا١تشركع يكوف أف ٬تب .َِ
 عليها ٭تصلوا أف الطالب يستطيع ال صعبة معلومات أك , معقدة يتطلب مهارات أال ٬تب .ُِ
 ".ا١تتعاقبة ا١تشركعات يف الضركرم غَت التداخل ٕتنب ٬تب"  .ِِ

 (81:2009 الحٍلخ، و مرعً (

 :المشروعات على المؤثرة العوامل

 :يلي ٔتا إ٬تازىا ٯتكن كنوعو ا١تختار، ا١تشركع طبيعة على تؤثر اليت العوامل من العديد ىنالك

 ا١تشركع تنفيذ يف الطالب يةإمكان. 
 ا١تشركع طبيعة. 
 ا١تشركع إل٧تاز ا١تناسبة كالوسائل ا١تستلزمات توفر. 
 الدراسية ا١ترحلة. 
 ا١تشركعات متابعة على ا١تعلم إمكانية. 
 ا١تشركعات ١تتابعة ا١تتاح الوقت. 
 ا١تادية اإلمكانيات. 
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 علمية مشاريع اختيار خالؿ من لككذ ،الدراسة ىذه في السابقة العوامل جميع بضبط الباحث وقاـ
 الكايف الوقت كٗتصيص لتنفيذىا الالزمة الضركرية ا١تواد كافة كتوفَت الطالب، كرغبات حاجات تليب

 .كا١تتابعة للتنفيذ

 : بالمشروعات التعلم استراتيجية خطوات

 :باآلتي المشروع خطوات تحديد يمكن

 ٬تب كلذلك جدية ا١تشركع، مدل عليها يتوقف إذ عا١تشرك  مراحل يف مرحلة أىم كىي :المشروع اختيار
 خربة إُف يؤدم كأف الطالب، حياة مهمة يف ناحية يعاًف كأف ,الطالب ميوؿ مع متوافقان  ا١تشركع يكوف أف

  ظركؼ كتراعي ,متنوعة ا١تختارة ا١تشركعات تكوف كأف,١تستواىم  مناسب يكوف ,اٞتوانب متعددة كفَتة
 .العمل اتكإمكاني كالطالب ا١تدرسة

 أىداؼ تفاصيلها من كمناقشة ا٠تطة بوضع معلمهم، إشراؼالطالب ٖتت  يقـو إذ :للمشروع  التخطيط
 كل كتدكف ٣تموعات ، الطالب إُف يقسم أف على ,احملتملة كالصعوبات ك ا١تهارات ك ا١تعرفة النشاط
  النقص كإكماؿ كالتصحيح اإلرشاد ىو رسم ا٠تطة يف ا١تعلم دكر كيكوف ا٠تطة تنفيذ يف عملها ٣تموعة

 مرحلة كىي ,حيز الوجود إُف كالتخيل التفكَت عاَف من كا١تقًتحات ا٠تطة هبا تنقل اليت ا١ترحلة كىي :التنفيذ
 هتيئة ا١تعلم كدكر ,هبا ا١تكلف منهم با١تسؤكلية كل كيقـو كالعمل، اٟتركة الطالب كيبدأ ,كاٟتيوية النشاط

 حسب للتنفيذ ا١تناسب بالوقت كيسمح الًتبوم، بعملية التوجيو قـوي كما الصعوبات، كتذليل الظركؼ،
 الضركرة دعت إذا معهم، كاالجتماع العمل على كيشجعهم أثناء التنفيذ كيالحظهم ,منهم كل قدارتك
 .ا١تشركع سَت يف بالتعديل كيقـو بعض الصعوبات، ١تناقشة

 ا١تشركع سَت مستمرة مع عملية كالتقؤف ا١تشركع، تنفيذ أثناء الطالب إليو كصل ما تقؤف بو يقصد :التقويم
 كبعض عمل من بو قاـ ما كل طالب يستعرض ا١تشركع هناية يف إذ ,السابقة ا١تراحل كأثناء البداية منذ

 :اآلتية التساؤالت خالؿ من ا١تشركع على ٭تكم الطالب ل ,ا١تشركع ىذا من عليو عادت اليت الفوائد

 .كا١تراجع بالكتب االستعانة خالؿ من خرباتنا لنمو الفرصة شركعا١ت لنا أتاح مدل أم إُف 

 .ا١تشكالت ا٢تامة يف كالفردم اٞتماعي، التفكَت على للتدريب الفرصة ا١تشركع لنا أتاح مدل أم إُف
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 كٯتكن بعد مناسبة، جديدة كإتاىات ميوؿ كاكتساب ميولنا، توجيو على ا١تشركع ساعد مدل أم إُف"
 ْتيث بصورة أفضل كلو ا١تشركع إعادة أك ا١تشركع، خطوات من خطوة تعاد أف ٞتماعيا التقؤف عملية

 "السابقة األخطاء تاليف على يعملوف
 (112:2008، ثدٌر( 

 ::بالمشروعات التعلم تحديات

 التعرؼ علي ا١تواقف اليت تصلح للمشاريع اٞتيدة. 
 الطريقة ىذه استخداـ عند البالط يفهمها أف ٯتكن اليت العلمية ا١تادة أك ا١تعلومات، قلة. 
 ىيكلة ا١تشكالت ْتيث تصبح فرصان للتعلم. 
 عالية بكفاءة مدربان  معلما كتتطلب اإلمكانات، إُف ٖتتاج. 
 التعاكف مع الزمالء لتنمية مشاريع لفركع معرفية متعددة 
 "225:2009 ، عطٍخ(  "ا١تادة يف التعمق من ا١تتعلمُت ٘تكُت عن قصوره) 

  "97:2010 ، الحرٌري"           (  كالتسلسل التنظيم إُف الطريقة هىذ افتقار) 

 "القيم ترؾ الطالب ك ميوؿ حوؿ العملية كتركيز الطالب، اٟترية إعطاء يف ا١تبالغة" 
 "112:2008 ، ثدٌر( "كحدىا للصدفة الثقافية كاالٕتاىات االجتماعية) 

 

 : ر التاليةوقد تضمن كل درس من دروس الدليل العناص
األىداؼ العامة . 
( .  األىداؼ ) السلوكية 
التمهيد . 
ا١تصادر، كالوسائل التعليمية ا١تقًتحة . 
خطوات التطبيق . 

 :األىداؼ العامة
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يف تنمية الفهم التطبيقي كاالٕتاه ٨تو مادة الرياضيات لطالب ا١ترحلة ا١تتوسطة إُف  ًتاتيجيةاالسهتدؼ ىذه 
 ، ينبثق عنها ٣تموعةاالسًتاتيجيةىداؼ عامة يف بداية ، كقد مت ٖتديد أ

 .من األىداؼ ا٠تاصة، تلي عنواف كل درس من الدركس
 :على النحو اآليت لالسًتاتيجيةكٯتكن ٖتديد األىداؼ العامة 

 .تنمية مهارات الفهم التطبيقي ١تادة الرياضيات -ُ
 .تنمية االٕتاه ٨تو مادة الرياضيات -ِ
 .استخداـ الرياضيات يف مشاريع علميةتنمية مهارات  -ّ
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المتوسط األولرٌاضٌات الصف  المقرر:  

                  ع وان الموضوع :

 أهداف الموضوع :

-                            ٌ    

            ال          ٌ              إ         -

         ة   ض     ٌ   ٌع               -

    ٌ             ز  ٌ          ة        ٌ     ٌ س -

  ً    ٌ ه                   ٌ   ٌع         -

 تحدٌد مخرجات المشروع :

 

ٌ                            ً    ء             ص        ً                    ً       ً    -  

              ة  ً             ى         إ             ى  إٌ    ً            ٌ              -

                              

                   ٌ   ٌع         ص ٌ          ً                  ص      ٌ ضٌ     ى      -

 مصادر الت ل  :

- ً              

            ٌ      ص         -

-  ٌ                

خطة ال مل والجدول الزم ً 

 للمها  التالٌة :

  ً    ٌ ة    ٌ    ٌ ٌ               ٌ      ق  -

إ   ء    ئ       ٌ     ٌ      ٌ           ٌ    ى        -  

  ً    ث ث              ٌ    ص          -

 تق ٌات التواصل بٌن فرق

 ال مل والمشرف :

       –    ٌ      –     س  - إل      ًٌ       -

      ع      ً       س -

 نتططٍظظؼـثبقتطعاواقتؽاتٍدٍبدانتؼهىثبنًشؽٔػبد:ًَٕغج
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التقوٌ  : أسالٌب  

    ث ث           ٌ                  ئ      -

   ٌف               ئ                ٌ                 ى    ٌ     ٌ                  -

    ٌ ة

 ت فٌذ المشروع :

      ٌ س                     ة             ٌ                ٌ      ٌ            -

          ً  ٌ    ض            ص      ٌ       ٌ ة       ٌ            ٌ س        -

    ز  ٌ         ٌ            -

 تقوٌ  المشروع :

      ضٌ           ص     ٌ                          ٌق    ٌ             ص     -

    ٌ                ٌث             ً    ضٌ            صٌ  -
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المتوسط  األولرٌاضٌات الصف  المقرر:   

        ٌ         ع وان الموضوع : 

    ٌ                             ً  - أهداف الموضوع : 

           ً    ٌص ف                 -

   ض        زي   ٌ                  -

-   ٌ                       ٌ    

-   ٌ                     ٌ    

  ً    ٌ       ٌ ة       ٌ           ٌ       ص ئص  -

 تحدٌد مخرجات المشروع :

 

       ٌ      ء        .          ٌ           -

       ٌ     ً    ٌ       ح    ص             ٌص ف         -

    ٌ  ق           ص              ٌ   ً    ٌئ      ٌ  . -

                                   ة                             .    -

                   ً - مصادر الت ل  : 

            ٌ      ص          -

     ٌ ٌ    ى            ص        ع   -

خطه ال مل والجدول 

:  التالٌةالزم ً للمها    

       ف   ٌ     ض      ٌ    ص             زي  -

        ٌ            ٌ    ص    ص ئص            -

 تق ٌات التواصل بٌن فرق 

 ال مل والمشرف : 

       –    ٌ      –     س  - إل      ً    ٌ   -

      ع      ً       س -

 ًَٕغجنتططٍظظؼـثئقتطعاواقتؽاتٍدٍبدانتؼهىثبنًشؽٔػبد:
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التقوٌ  :  أسالٌب                     ً    ئ    ٌف                ٌ      - 

    ٌف               ٌ                ٌ      ص          -

         (      ٌ      ٌف   4-2ٌ      ٌ        إ ى                             ) - ت فٌذ المشروع : 

   ٌ    ٌ        

                   ٌ            ٌ      ص     إ ى         ٌ                  ع               - تقوٌ  المشروع : 

         إ   ء                ٌ                         

             ً               ٌ   ً    ٌ     ص  ٌ               ٌف            ٌ    ز ٌ      -

        ٌ        ٌ      ث ٌ   أل              
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المتوسط  األولرٌاضٌات الصف  المقرر:   

   ز  ٌ                      ع وان الموضوع : 

                       ٌ             ز  ٌ   - أهداف الموضوع : 

           ئ     ٌ ٌ        ع    ٌ ه   ٌ       -

     ق      ى                                  ٌ             ز  ٌ   -

 تحدٌد مخرجات المشروع :

 

  0°   ٌ   ف                   ز  ٌ                -

   1°   ٌ   ف                   ز  ٌ                 -

   ٌ                             ٌ  ق  ٌ               ه    ٌ             ز -

              ً  - مصادر الت ل  : 

        ز  ٌ      ز         ٌ         -

               ق   ٌ   -

خطه ال مل والجدول 

:  التالٌةالزم ً للمها    

     ز  ٌ      ٌف  -

  ٌ    ز  ٌ            -

ز  ٌ                        -  

         ز  ٌ               -

 تق ٌات التواصل بٌن فرق 

 ال مل والمشرف : 

       –    ٌ      –     س  - إل      ً    ٌ   -

      ع      ً       س -

التقوٌ  :  أسالٌب إ   ء           ٌ    ٌ        ز  ٌ               -   

  ث  :     ٌ        ٌ       ئ           ٌ   -

 ًَٕغجنتططٍظظؼـثبقتطعاواقتؽاتٍدٍبدانتؼهىثبنًشؽٔػبد:
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      ...............   °ز  ٌ   ٌ           

      .............   4°ز  ٌ   ٌ           

                6                  4ٌ        - ت فٌذ المشروع : 

                ئ    ً        ٌ     ز  ٌ ٌ                      -

   ئ    ز  ٌ      ٌ   ٌ       ز  ٌ   -

ٌ       ز  ٌ              ز  ٌ               -  

      ض      ز  ٌ              ٌ       ضٌ   ع        ً  صص    ٌ ٌ         ص   - تقوٌ  المشروع : 

               ز  ٌ         : 

    ز  ٌ      -1

     ز  ٌ                        -2

   ٌ                            ز -3

                    ٌ       ٌ           ٌ         ف  إ   ء           ٌ   -
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المتوسط  األولرٌاضٌات الصف  المقرر:   

          ٌ    ز  ٌ  ع وان الموضوع : 

      س             ٌ  ف          ز  ٌ   - أهداف الموضوع : 

          ة   ٌ  ف          ز  ٌ   -

      س                     ة   ٌ  ق         ٌ    ز  ٌ   -

 تحدٌد مخرجات المشروع :

 

      س غٌ         ٌ               ٌ   ف             ز  ٌ     -

    ٌ   ف             ز  ٌ                       س     ك  ض ع     ك  -

              ز  ٌ                                  س  ٌ  ق  ٌ       ٌ -

               - مصادر الت ل  : 

                       ثٌ    ز  ٌ    ى      ع  ً    ء  -

خطه ال مل والجدول الزم ً للمها  

:  التالٌة  

      س                ٌف    ز  ٌ   -

         ة      ٌف    ز  ٌ   -

   زٌع          ى           ٌق   ز  ٌ    ى      ع  -

تق ٌات التواصل بٌن فرق ال مل 
       –    ٌ      –     س  - إل      ً    ٌ   - والمشرف :

      ع      ً       س -

التقوٌ  :  أسالٌب     ق                         إ      ً   ٌ     ٌ   - 

- ٌ ٌ                   

-   ً     ٌ    

                     ٌ        إ ى  - ت فٌذ المشروع : 

 ًَٕغجنتططٍظظؼـثبقتطعاواقتؽاتٍدٍبدانتؼهىثبنًشؽٔػبد:
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  ً   ثٌ    ز  ٌ                         -

            ٌ                    ء  -

      س              ز  ٌ           ة                      ز  ٌ   -

       ٌق  ً               ز  ً     ٌ              ف     ٌ     - تقوٌ  المشروع : 

                       ء            -

      ف إ   ز   ٌ    ً ص  ه     ئٌ  ٌ    ض     ً ص  ه      ءٌ    ص ٌ   -
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المتوسط األولرٌاضٌات الصف  المقرر:   

    ث ث    ع وان الموضوع : 

   ز  ٌ              ٌ   ف   ى  ص ٌف    ث ث    - أهداف الموضوع : 

    ض              ٌ   ف   ى  ص ٌف    ث ث    -

  ً  ث ث            ٌ     ٌ س ز  ٌ   -

 تحدٌد مخرجات المشروع :

 

إ   ء    ٌ        ث ث    -  

        ٌ       ى       إ   ء  -

    ٌ    إ   ء   ٌ  -

                      ٌ ضٌ           ً   صف  - مصادر الت ل  : 

      ٌ ٌ     ٌ   ٌزٌ   -

      ٌ ٌ     ٌ       ٌف  -

خطه ال مل والجدول الزم ً للمها  

:  التالٌة  

  ألض               ف   ى          ث ث    -

   ز  ٌ               ف   ى          ث ث    -

  ً  ث ث            ز  ٌ      ٌ س إٌ   -

تق ٌات التواصل بٌن فرق ال مل 

 والمشرف :

       –    ٌ      –     س  - إل      ً    ٌ   -

      ع      ً       س -

التقوٌ  :  أسالٌب  -           

   ق        -

-              

    إ   ف                        ٌق               ٌ  إل      ٌ ٌ           ٌق      - ت فٌذ المشروع : 

 ظؼـثبقتطعاواقتؽاتٍدٍبدانتؼهىثبنًشؽٔػبد:ًَٕغجنتططٍظ
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                        ٌ            ي ٌ    

            ق ً     إ     ٌ         ٌق  ً                   ً  ً          ز  ً  - تقوٌ  المشروع : 

   ع       س ٌ           ى        ئٌ    ص  ة       ٌ           ض     ً  -
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المتوسط  األولرٌاضٌات الصف  المقرر:   

      ٌ      ض       ع وان الموضوع : 

    ٌ   ف          ى  ص ٌف    ض      - أهداف الموضوع : 

    ٌ   ف   ى    ٌ      ج      ٌ   -

              ٌ   ف   ى    ض      -

المشروع : تحدٌد مخرجات  

 

إ   ء    ٌ      ص ٌف    ض      -  

     ق      ى         إ   ء  ص  ٌ      ٌ   -

              ٌ  غ                ص  ٌ        ٌ   -

    ٌ إ   ء    ئ   -

              ً  - مصادر الت ل  : 

           ى       ٌ ٌ       ٌ    -

للمها   خطه ال مل والجدول الزم ً

:  التالٌة  

      ف   ى    ض ع  -

      ف   ى  ص ٌف    ض ع  -

      ف   ى  ٌ ٌ     ٌ     ض      -

تق ٌات التواصل بٌن فرق ال مل 
 والمشرف :

       –    ٌ      –     س  - إل      ً    ٌ   -

      ع      ً       س -

التقوٌ  :  أسالٌب  -           

    ق       -

-              

 ًَٕغجنتططٍظظؼـثبقتطعاواقتؽاتٍدٍبدانتؼهىثبنًشؽٔػبد:

 



247 

 

    إ   ف                        ٌق          إل      ٌ       ٌ ٌ           ٌق      - ت فٌذ المشروع : 

                        ٌ            ي ٌ    

            ق ً     إ     ٌ         ٌق  ً                   ً  ً          ز  ً  - تقوٌ  المشروع : 

ٌ           ى    ع       س       ئٌ    ص  ة       ٌ           ض     ً  -  
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 (ٛملحق رقم )

 دليل الطالب
 وصحبو آلةالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالـ علي نبينا محمد وعلي 

ات للصف األوؿ المتوسط  وذلا بهدؼ عزيزي الطالب اقدـ لا ىذا الدليل للوحدة السابعة لمنهج الرياضي
 قياس تحصيل مهارات الفهم التطبيقي واالتجاه نحو المادة .

وتجد في ىذا الدليل العديد من التمارين المتنوعة والشاملة لكل درس  وقد خصص لكل تمرين فراغ لتدوف فيو 
 لتدوف فيها خطوات حلا. إضافيةتستعمل أوراقا  أفوىذا ال يمنع  إجابتا

 ي إذا اقدـ لا عزيزي الطالب ىذا الدليل وآمل أف يجعل لتعلم الرياضيات متعة أكثر وفائدة أكبر .وأنن

 الباحث        

 خالد سيد احمد ابوالهنا
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   العػالقػػات بػيػػن الػػزوايػػػػا الدرس األوؿ  /  

 منفرجة :  أوقائمة أو مستقيمة سم كل زاوية مما يأتي بأربع طرؽ ثم صنفيها إلى زاوية حادة أو        

 تػصػنػيػػفػػهػػػػػا اسػػػػمػػها الػػػزاكيػػة

   

   

   

   

 المعطاة بالجدوؿ : الزواياحدد نوع كل زاوية من 

 من خالؿ الشكل المجاور : صنف كػػل زوج من الزوايا التالية إلى 

  متجاورتين أو متقابلتين بالرأس أو غير ذلا

 قياس الزاكية
 بالدرجات

 نوعها بالدرجات قياس الزاكية نوعها بالدرجات قياس الزاكية نوعها

ُُِ  ُّْ  ٖٗ  

َُٖ  َٗ  ّْ  
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 الزوايا المتتامة والمتكاملة/    الدرس الثاني 

  

 أكجد قيمة س . 

 

 ،  فما ؽ>    أ      º ٕٔإذا كانت >    أ  كى >    ب  متتامتُت ، ككاف ؽ>    ب  = 

                                                                                                                                                    

     º ُُٓإذا كانت >    ج  كى >    د  متكاملتُت ، ككاف ؽ>    د  = 

 

 لية :استعمل الشكل اجملاكر لإلجابة عن األسئلة التا 

  سم زكجان من الزكايا ا١تتتامة   

 سم زكجان من الزكايا ا١تتكاملة  

     سم زكجان من الزكايا  ا١تتقابلة بالرأس  

 حدد ما إذا كاف كل زكج من الزكايا اآلتية متكاملة أك متتامة أك غَت ذلك   
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 إ ص ء :     ثٌ                ئ ٌ     س   ث  ث  /  

 

 ؟   1425i       ً     ك  ٌ   ٌ   ً           ق إ ص ء               

 

 

                    ئ ٌ         ة    ً   ٌ            ٌ     ٌ     ٌ    

. 

 .                                                                       ٌ   ؟   

         ة ٌزٌ      ق   ى        ؟

                                                                                      

                                                                                                                                           . 

 على شكل قطاعات دائرية  مثل كل ٣تموعة بيانات ٦تا يأيت

 

 

 

 

 

 أكجد قيمة س



245 

 

 

 الػمػثػػػلػثػػػػػػػػات /    الدرس الرابع

 

 .     أ، فأكجد ؽ>     º َُٖ= جػ ، ك  ؽ>   º ِٓ= ب  إذا كاف ؽ>يف ا١تثلث أ ب جػ    

 

 

 ارسم مثلث فيو ثالث زكايا حادة  كثالث أضالع متطابقة . 

 

 

 ة كال يوجد فيو  أضالع  متطابقة ارسم مثلث فيو زاكية كاحدة قائم 

 

 أكجد قيمة س يف كل ٦تا يلي :     
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 الدرس الخامس  /  األشػػكػػاؿ الػػربػػاعػيػػة 

 

 أكجد قيمة س يف الشكل الرباعي اجملاكر 

                                                                                                                . 

                                                                                                                                                    . 

                                                                                                                                                    . 

 

 أكجد قياس الزاكية اجملهولة يف كل شكل رباعي ٦تا يأيت : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 > ج   . احسب قياس كل من   > ب ، > ج        ِ،   > ب   =   ِْٓ، > د  =   ٕٓٓ=   أب  ج  د رباعي فيو : > أ

  

 

 

 º،  س   º     ،ٕٖ º    ،ُُٓ.ْ º ٓ.ّٕالزاكية اجملهولة  يف الشكل الرباعي  :    قياسأكجد  
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 األشػػكػػاؿ الػمػتػشػػػػابػهػػػػة/    الدرس السادس

 

 ك        iد ´ أم ا١تثلثات التالية يشابو  

 

 

 

 

 

       طوؿ أ جػ د فأكجد  ا١تثلثاف متشاهبافإذا كاف 

 

 

     iضالع اآلتية يشابو متوازم األضالع ؾ ؿ ـ أم متوازيات األ 

 

 

 

 أكجد قيمة س يف كل زكج من األشكاؿ ا١تتشاهبة اآلتية : ػ 
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 الدرس السابع  /  التبػػليػػط والمػػضلعات 

 أكجد قياس الزاكية يف مضلع ٙتآف منتظم   

                                          

 اكية يف مضلع رباعي منتظم   أكجد قياس الز 

 

 ضلع منتظم  ُُأكجد قياس الزاكية يف مضلع ذك 

 

 أم األشكاؿ التالية مضلع   كىل ىو منتظم أـ ال   كإذا كاف مضلعان فصنفيو كإذا َف يكن مضلعان فاذكر السبب 

 ليس مضلع بسبب  تصنيفو  منتظم مضلع الشكل 
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 يستطيع مازف استعماؿ بالط علي شكل مثلثات متطابقة االضالع لتغطية األرضية .ىل 

 عامة علي الباب السابع ةراجعم

 أوال : أسئلة االختيار من متعدد :

 اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يلى :

  قياس الزاوية المرسومة فى الشكل يساوى .........ْ : (ٔ

 .     ٓٛٔد(              ٓٓٔج(                  ٜٓب(                 ٓ٘ ( أ

 مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعى ......ْ  : (ٕ

  ٕٓٚد(              ٜٓج (              ٖٓٙب(           َُٖ ( أ

 الزاويتاف المتتامتاف مجموع قياسيهما ..........ْ   (ٖ

 ٖٓٙد(       ٓٛٔج(                    ٜٓب(                ٘ٗ ( أ

  تكملها زاوية قياسها  ...... ْ  ْ ٕ٘ٔية التى قياسها الزاو  (ٗ

 ٕ٘ٔد(             ٘٘ج (                  ٘ٗب(                  ٕ٘ ( أ

  الزاويتاف فى الشكل المقابل :  (٘

 د( متقابلتاف بالرأس    متساويتاف     ب(   متتامتاف   ج(  متكاملتاف ( أ

 أنها  : يمكن تصنيف الزاوية فى الشكل المقابل على (ٙ

 د( مستقيمة     حادة            ب( قائمة         ج( منفرجة ( أ

 مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة .......... ْ  (ٚ

 ٖٓٙد(        ٕٓٚج (        ٓٛٔب (           ٜٓ ( أ

 فى الشكل المقابل س = ...... ْ  (ٛ
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 ٜٓد(            ٕ٘ٔجػ(            ٕٙب(              ٕٛ ( أ

 

 

  المرسـو يسمى :الشكل  (ٜ

 مربع            ب( متوازى أضالع      ج( معين ( أ

 فى أى شكلين متشابهين الزوايا المتناظرة ........... (ٓٔ

 د( متجاورة    متطابقة      ب( متتامة               جػ( متكاملة ( أ

 أى األشكاؿ الرباعية اآلتية ليس فيو أضالع متقابلة ومتطابقة: (ٔٔ

 المربع     جػ( شبو المنحرؼ      د ( المستطيل متواز األضالع     ب (  ( أ

 ثانيا : أسئلة اإلكماؿ

 -أكمل مايلي:

 من الشكل المرسـو قيمة س =...........ْ   (ٔ

  فرف ؽ >)ص( =............. ْ  ْ ٓٗ ، ؽ > ) ع ( =  ْ ٙ٘س ص ع مثلث فيو ؽ> )س( =  (ٕ

 فى القطاعات الدائرية المقابلة قيمة س = ........   (ٖ

 

 

 كل زاوية فى الشكل السداسى المنتظم يساوى  .............. ْ قياس   (ٗ

 قياس إحدى زوايا شكل خماسى منتظم يساوى  ............. ْ  (٘

 مجموع قياسات زوايا الشكل الخماسى............... ْ  (ٙ
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 من المثلث المرسـو س + ص + ع = ........... ْ   (ٚ

   من الشكل ، قيمة س = ..... ْ  (ٛ

   

 

 شابهين ، س= .......ـ المثلثين مت (ٜ

 

 

 إذا كاف فى شكلى شبو منحرؼ الزوايا المتناظرة متطابقة واألضالع المتناظرة متناسبة فرف الشكلين يكونا ............ (ٓٔ

 -ثالثا :  أسئلة الصواب والخطأ :  

 × ( :(  أو خطأ )  √فى كل مما يلى ضع عالمة صح ) 

 .                               )       (  ضالعقياس كل زاوية فى المثلث المتساوى األ -:ٔ

 )       (                                       ْْ     ٓٛٔمجموع الزاويتين المتتامتين  -:ٕ

 ْْ                                               )       ( ٓٛٔالزاوية المستقيمة قياسها  -:ٖ

 ْْ     )       ( ٓٛ فرف قياس األخرى   ْ ٖٓيتيو الحادتين مثلث قائم قياس إحدى زاو  -:ٗ 

 عند تقاطع مستقيمين فرف كل زاويتين متقابلتين بالرأس متطابقتين         )       (  -:٘ 
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 رابعا : أسئلة المقاؿ  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )جػ(: اوجد ؽ  ْ ٛٓٔ  ،  ؽ >) ب( =  ْ ٘ٛفى المثلث أ ب جػ إذا كاف ؽ >)أ( = 
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 فى الشكل المقابل اوجد قيمة س :  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 سم ، فكم عرضو االصلى قبل التكبير؟ ٕٓسم ، فرذا كاف طولو األصلى  ٕ٘سم وعرضو  ٖ٘تم تكبير رسم بحي يصبح طولو  
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 ( ٜملحق )

 صور التطبيق
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 (ٓٔق رقم ) ملح

 الموافقة علي التطبيق
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