



كلية التربية
المجلة التربوية
** *

برنامج مقرتح قائم على التعلم النشط وأثره على تنمية
مهارات حل املسألة الرياضية اللفظية واختزال القلق
الرياضي لدى طالب الصف السادس االبتدائي

إعداد
د /إبساٍيه بً علي علي كسيسي
المشرؼ التربوي باإلدارة العامة لمتعميـ بمنطقة جازاف
المممكة العربية السعودية

DOI: 10.12816/EDUSOHAG. 2020. 74918

اجمللة الرتبوية ـ العدد الثاىى والسبعوٌ ـ أبسيل 2020و
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

برنامج مقترح قائم على التعلم النشط وأثره على تنمية مهارات حل المسألة الرياضية اللفظية ...................

امللدص:
تعرؼ أثر برنامج مقترح قائـ عمى الػتعمـ النشػط عمػى تنميػة ميػا ار
ىدؼ البحث إلى ُّ

حؿ المسألة الرياضية المفظية واختػزاؿ القمػؽ الرياضػد لػدب طػصف ال ػؼ السػادس االبتػدائد

أعد الباحث البرنامج المقترح القائـ عمػى الػتعمـ النشػط ،كمػا َّ
ولتحقيؽ ىذا اليدؼَّ ،
أعػد اختبػا ار
لقياس ميا ار حؿ المسألة الرياضية المفظية لدب عينة البحث ،ومقياسا آخػر لمقمػؽ الرياضػد
لػػدب العينػػة نفسػػيا ،وقػػد بمػػع أة ػراد العينػػة  )63طالبػػا مػػف طػػصف ال ػػؼ السػػادس االبتػػدائد
بمدرسػػة مجمػػا العػػز التعميمػػد بمنطقػػة جػػازاف التعميميػػة تػػـ اختيارىػػا بطريقػػة ق ػػدية ،مثم ػ
مجموعتيف متكاةئتيف؛ إحداىما تجريبية  )49طالبا ،واألخػرب ضػابطة  )47طالبػا ،وقػد طقبػؽ

اختبػػار ميػػا ار حػػؿ المسػػألة الرياضػػية المفظيػػة ومقيػػاس القمػػؽ الرياض ػد قبميػػا وبعػػديا عمػػى
المجمػػػوعتيف وأسػػػفر نتػػػائج البحػػػث عػػػف وجػػػود ةػػػروؽ ذا داللػػػة إح ػػػائية عنػػػد مسػػػتوب
 )3‚34بيف متوسطا درجا طصف المجموعة التجريبية ودرجا طصف المجموعة الضػابطة
ةد التطبيؽ البعدي لكؿ مػف اختبػار ميػا ار حػؿ المسػألة الرياضػية المفظيػة ةيػـ المسػألة –
التخطػػيط لمحػػؿ – تنفيػػذ خطػػة الحػػؿ – التحقػػؽ– الميػػا ار ككػػؿ) ،ولمقيػػاس اختػػزاؿ) القمػػؽ
الرياضد ،وذلؾ ل الح طصف المجموعة التجريبية وةد ضوء ىذه النتػائج قػدـ الباحػث بعػ
التو يا

والمقترحا

الكمما المفتاحية التعمـ النشط ،المسألة الرياضية المفظية ،القمؽ الرياضد

- 4<7 -

................... برنامج مقترح قائم على التعلم النشط وأثره على تنمية مهارات حل المسألة الرياضية اللفظية

A proposed program based on active learning and its effect on
developing skills for solving verbal mathematical problem and
reducing mathematical anxiety for sixth-grade students
Abstract:
This research aimed at investigating the effect of a proposed
program based on active learning of teaching mathematics in sixth
graders' of mathematical verbal problem solving skills and anxiety
reduction. To achieve this aim, the researcher prepared investigating the
effect of a proposed program based on active learning and prepared two
tools (mathematical verbal problem solving skills test and a mathematics
anxiety scale) for a deliberate sample, which consisted of (30) sixth
grade elementary students at Alez School in Jazan Educational District,
Saudi Arabia. The research sample was divided into two equivalent
groups: An experimental group (16) students, and the other control group
(14) students. Pre and post mathematical verbal problem solving skills
test and mathematics anxiety scale were applied for both groups. The
research results showed statistically significant differences at level (0.05)
between the means of experimental and control groups in both post
mathematical verbal problem solving skills test (understanding the
problem – devising a plan – carrying out the plan – looking back-the
skills as a whole), and mathematics anxiety scale in favor of the
experimental group. In light of the research results, the research made
some recommendations and suggestions for further research.
Keywords: active learning, mathematical verbal problem solving,
mathematics anxiety.
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مكدمة البخث وخلفيتُ اليظسية:
تمثؿ الرياضيا المغػة الرمزيػة العالميػة التػد يفيميػا ويتعامػؿ معيػا جميػا الشػعوف عمػى
حػػد س ػواء؛ ةػػد بػػيعيـ وش ػرائيـ ومعػػامصتيـ وةػػد شػػتى شػػؤوف حيػػاتيـ ،ةالرياضػػيا ال نػػى
لمبشرية عنيػا ةيػد تحسػف منجػ از ماضػييـ ،وتحػؿ مشػكص حاضػرىـ ،وتسػاعد ةػد التفكيػر
الستشراؼ مستقبميـ
ويعد حؿ المسألة الرياضية مف أىـ الموضوعا
ةيو نشاط ةكري ينمو ويتوا ؿ لدب الفرد عندما يتعر
العقمية ذا

ةد مجاؿ تعميـ الرياضيا

وتعمميا،

لمسألة ما؛ وىو مف "أعقد األنشطة

المستوب األعمى المتضمف التخيؿ والت ور والتذكر والتجديد والتعميـ والتحميؿ

والتركيف وسرعة البديية واالستب ار" األميف )5334 ،ص  ،)577وبإتقاف ميا ار
المسألة الرياضية ي بح الطصف قادريف عمى اتخاذ الق ار ار

حؿ

السميمة ،ومعالجة ال عوبا

التد تواجييـ ةد أثناء عممية الحؿ شوالف)5343 ،
ويمثؿ تعمػـ حػؿ المسػألة الرياضػية المفظيػة مػف أىػـ األىػداؼ الرئيسػة لدراسػة الرياضػيا
ةػػد المرحمػػة االبتدائيػػة ،ويمثػػؿ كػػذلؾ تعمميػػا الجػػزء األ ػػعف ةػػد الرياضػػيا المدرسػػية لعػػدـ
ظيػػػور أدوا الحػػػؿ بشػػػكؿ مباشػػػر بػػػؿ تتطمػػػف قػػػراءة جيػػػدة وتحديػػػدا لممعطيػػػا والمطمػػػوف
)NCTM, 1989
ويػػرب ريتشػػارد و خشػػاف ):87 534; ،أف العديػػد مػػف المسػػائؿ الرياضػػية يمكػػف حميػػا
بسػػيولة إذا كػػاف لػػدينا الفكػػرة الذكيػػة وال ػػحيحة ،وال ػػعوبة ىنػػا تكمػػف ةػػد أف الفكػػرة الذكيػػة
جدا ،وعندما تظير لنا الفكػرة نشػعر بالغبػاء؛ وذلػؾ ألف الفكػرة
وال حيحة) عادة ما تكوف ذكية ّ

جدا وبعيدة كؿ البعد عف األةكار االعتيادية لدينا ،إذ نشػعر أننػا ال نسػتطيا التفكيػر ةػد
مبدعة ّ
مثؿ ىذه الفكرة مف لقاء أنفسنا ،وبالتأكيد أف مف لدييـ عبقرية ةائقػة ىػـ الوحيػدوف القػادروف

جػديا لمػ ار بيف ةػد التعامػػؿ مػا حػػؿ
ػديا ّ
عمػى الح ػوؿ عمػػى مثػؿ ىػػذه األةكػار وىػػذا يشػكؿ تحػ ّ
عبقريا بالفطرة ،ةيػؿ ىػذا يعنػد أنػو ال يوجػد لػديؾ أي أمػؿ ةػد
المسائؿ الرياضية ،ةإذا لـ تكف
ّ
حؿ مشكص رياضية عبة وحقيقية؟ وىؿ يوجد طريقة مػا تمكػف اإلنسػاف العػادي مػف تجػاوز
العقبا العقمية لمو وؿ إلى اكتشاؼ الفكرة الذكية وال حيحة التد تحؿ المسألة؟
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ومػػف المصحػػظ أف "مػػادة الرياضػػيا تحتػػا مػػف الطالػػف إجػػراء بعػػ

العمميػػا العقميػػة

كالتذكر ،والتفكير ،والربط ،والتخيؿ ،والحدس ،ةإف القمؽ ةييا ي يف الطالػف بحالػة مػف التػوتر
التد تؤثر عمى ىذه العمميا ويحد مف نشاطيا "
وةد ظؿ التطور المعموماتد الكبير أ بح

والحة وعسفا)666 ،533; ،
الحاجة ماسة الستخداـ طرائؽ واستراتيجيا

تساعد الطصف عمى بناء معرةتيـ بشكؿ سميـ ،وتنمد ميا ار التفكير لدييـ ،والقدرة عمى حؿ
المشكص  ،ومف تمؾ الطرائؽ واالستراتيجيا

التد قد تساعد عمى تنمية ميا ار

الرياضية المفظية واختزاؿ القمؽ الرياضد لدب الطصف؛ استراتيجيا

حؿ المسألة

التعمـ النشط التد تقوـ

عمى الفمسفة البنائية التد تركز عمى إيجابية وةاعمية الطالف ،بؿ وتجعمو محور العممية
عوبا

التعميمية ،وتعمؿ عمى عص

التعمـ عمر وحسيف533; ،؛ محمد والسرسد

أثر إيجابيا ةد التح يؿ وتنمية الميا ار
وابراىيـ ،)5345 ،كما أف ليا ا
لدب الطصف كما ةد دراسا

ةد المواد المختمفة

كؿ مف الب ير وأبوىدرة5348 ،؛ التركد5345 ،؛ الحديبيد،
ﱟ

5345؛ سميماف5344 ،؛ الشربيند5345 ،؛ عبدالحميد5344 ،؛ محمد )5345
وةد جانف تدريس الرياضيا

أكد

التعمـ النشط ةد الت ح يؿ وتنمية الميا ار
االتجاه نحو الرياضيا

البحوث والدراسا

عمى وجود ٍ
إيجابد الستخداـ
أثر
ٍ

بشكؿ عاـ وميا ار

واختزاؿ القمؽ الرياضد منيا دراسا

التفكير بشكؿ خاص وتنمية

كؿ مف بدر5344 ،؛ حمادة،
ﱟ

5338؛ سميماف وعبدالقادر5339 ،؛ الشيراند5347 ،؛ عبد وعشا وأبوعواد والشمبد،
5343؛ عطيفد533; ،؛ مداح533< ،؛ م طفى وأميف)5344 ،
وةد التعمـ النشط ينغمس الطالف ةد مياـ
يتمقى المعموما

مف يره؛ بحيث يشجا التعمـ النشط عمى مشاركة الطصف ةد التفاعؿ مف

خصؿ العمؿ ضمف مجموعا
المفاىيـ والتدريبا

فية متنوعة ،بدال مف أف يكوف ةردا سمبيا

لممناقشة ،وطرح األسئمة المتنوعة ،واالشتراؾ ةد اكتشاؼ

القائمة عمى حؿ المشكص  ،الذي يتيح ليـ الفر ة الستخداـ ميا ار

التفكير المختمفة )Mathews, 2006
وقد أكد ديفيد وويمدر  )David & Wilder, 2003عمى أف استخداـ التعمـ النشط
ةد تدريس الرياضيا

يزيد مف الفيـ لدب الطصف وتكويف

ور ذىنية تساعدىـ عمى

التفكير ،والقدرة عمى التخميف واإلقناع والتقدير والمصحظة ،وبناء المعرةة بأنفسيـ
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ومف االستراتيجيا
بأقؿ وق

القائمة عمى التعمـ النشط والتد تؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ المنشودة

وجيد استراتيجيو كؿ مف التعمـ باالكتشاؼ ،االستق اء ،التعمـ بمساعدة

الحاسوف ،المشاريا ،حؿ المشكص  ،لعف األدوار ،الع ؼ الذىند ،)K.W.L ،ةكر -زاو -
شارؾ بدر5344 ،؛ الشيراند)5347 ،
وتػػزداد أىميػػة الػػتعمـ النشػػط ةػػد الع ػػر الحػػديث ةيػػو اسػػتجابة لممتغي ػ ار المتصحقػػة ةػػد
العالـ المعا ر ،ألف طػصف اليػوـ يختمفػوف عػف أسػصةيـ مػف الطػصف السػابقيف ،ةطػصف اليػوـ
لػػدييـ توجػػو أكثػػر نحػػو التقنيػػة ونحػػو البيئػػة التعميميػػة التػػد تعتمػػد عمػػى التعامػػؿ السػػريا مػػا
األجيزة واألدوا المصئمة لمتعمـ النشط ،كمػا أف االخػتصؼ ةػد القػد ار واالىتمامػا والحاجػا
والميػػوؿ بػػيف الطػػصف يحػػتـ عمػػى المعممػػيف اسػػتخداـ طرائػػؽ واسػػتراتيجيا تعميميػػة وتعمميػػة
متنوعة داخؿ الحجرة الدراسية ،وأف التعمـ بطبيعتو يمثؿ عمص نشطا محمد)5345 ،
ػر لػتعمـ الطػػصف ،كػػد
وقػد أ ػػبح دور المعمػـ ةػػد ظػؿ الػػتعمـ النشػط مرشػػدا وموجيػا وميسػ ا
يشاركوا ،ويستق وا ،وينموا إدراكيـ الشخ د لممعػارؼ & Alutu, 2006; Mckeachie
)Svinicki, 2006
ويرب الباحث أف عمى المعمـ ةد ظؿ التعمـ النشط أف يراعػد الفػروؽ الفرديػة بػيف الطػصف
عند تخطيط وتنفيذ وتقػويـ الػتعمـ النشػط ،وأف يػوةر التغذيػة الراجعػة الفوريػة المناسػبة ،وكػذلؾ
يقوـ بالتعزيز المادي والمعنوي حسف الموقؼ التعميمد
وبالنسػبة لػػدور الطالػػف ةػػد الػتعمـ النشػػط ،ةيتضػػمف قيػػاـ الطالػف بأنشػػطة وأعمػػاؿ تتطمػػف
التفكير والتأمؿ ةد كؿ ما يقػدـ لػو مػف معمومػا  ،إذف ةيػو ال يركػز ةقػط عمػى الحفػظ والتمقػيف
وانمػا عمػى تنميػة التفكيػر والميػا ار التػد يكتسػف بيػا الطالػف ىػذه المعمومػا  ،ومػف ىنػا ةػػإف
ممارستو ألساليف التعمـ النشط تتطمف منو أف يندمج ةػد عمميػا التفكيػر وأف أيػة اسػتراتيجيو
تستخدـ ةد التعمـ النشط البد أف تراعد ذلؾ عبدالحميد)5344 ،
التطوير ةد العممية التعميمية ،وميدانا خ با

وتقعد البرامج التعميمية مف أبرز منطمقا
لتفعيؿ الطرائؽ واالستراتيجيا والنظريا الحديثة ،بؿ أ بح
لتمبية حاجا

بكؿ توجياتيا مطمبا ضروريا

نظر لمدور الذي تقوـ بو تمؾ البرامج ةد زيادة الداةعية نحو
الع ر ومتطمباتو ا

التعمـ وبموغ األىداؼ التربوية المراد تحقيقيا الحميد ،)5343 ،ومف تمؾ البرامج التعميمية؛
البرامج القائمة عمى التعمـ النشط ،التد أشار البحوث والدراسا
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مختمؼ الجوانف التدريسية والتدريبية ،كما ةد دراسا

كؿﱟ مف

عمر وحسيف533; ،؛

القحطاند5347 ،؛ م طفى وأميف5344 ،؛ وزيري وعدوي )5345
وةد ضوء األىمية السابقة لمتعمـ النشط وما يتضمنو مف استراتيجيا عديدة؛ إضاةة إلى
أىمية إيجاد بدائؿ عف الطرائؽ المعتادة ةد تدريس الرياضيا
تظير أىمية تدريس الرياضيا

لتحقيؽ األىداؼ المنشودة،

باستخداـ برنامج قائـ عمى التعمـ النشط مف أجؿ تنمية

ميا ار حؿ المسألة الرياضية المفظية واختزاؿ القمؽ الرياضد

مشكلة البخث:
مػػف خػػصؿ تػػدريس الباحػث مػػادة الرياضػػيا لطػػصف مراحػػؿ التعمػػيـ العػػاـ عمومػػا ،والتعمػػيـ
االبتػدائد بشػػكؿ خػػاص ،باإلضػػاةة لمعمػػؿ كمشػػرؼ تربػػوي لرياضػػيا المرحمػػة االبتدائيػػة؛ الحػػظ
تدنيا ةد مستوب امتصؾ الطصف لميا ار حؿ المسألة الرياضية المفظية
ىػػذا وةػػد مقػػابص مفتوحػػة قػػاـ بيػػا الباحػػث مػػا عػػدد مػػف الػػزمصء معممػػد ومشػػرةد مػػادة
الرياضيا  ،والباحثيف ةد المناىج وطرائؽ تدريس الرياضيا ةد منطقة جػازاف ،خػصؿ الف ػؿ
الدراسد األوؿ مػف العػاـ الدراسػد 4774-4773ىػػ)؛ تبػيف مػف خػصؿ إجػابتيـ عمػى السػؤاؿ
المفتػػوح حسػػف رأيػػؾ؛ كيػػؼ تػػرب مسػػتوب طػػصف المرحمػػة االبتدائيػػة ةػػد مػػادة الرياضػػيا ةػػد
ميػػا ار حػػؿ المسػػألة الرياضػػية المفظيػػة ،وىػػؿ تصحػػظ وجػػود قمػػؽ رياضػػد لػػدييـ؟) ،أف ىنػػاؾ
مشكمة لدب طصف المرحمة االبتدائية تتمثؿ ةد تػدند تمكػنيـ مػف امػتص ؾ ميػا ار حػؿ المسػألة
الرياضية المفظية يراةقو وجود قمؽ رياضد لدييـ
وىذا األمر يصحظو الميتموف ةد مجاؿ تدريس الرياضػيا  ،وتؤكػده نتػائج بعػ
والدراسػػػا

2004

Akpinar,

&

البحػوث

Adiguzel؛ حمادنػػػة وحمادنػػػة534< ،؛ حمادنػػػة

والنزعاند534: ،؛ Sarver, 2004؛ السعيدي5346 ،؛ شوالف)5343 ،
إضاةة لما سبؽ ،ةإف القمؽ الرياضد مف الظواىر الشائعة بيف الطػصف ،والتػد تسػبف ةػد
تدند مستوياتيـ ةد تعمـ الرياضيا ؛ حيث أكد ذلؾ البحوث والدراسا التػد أجريػ ةػد ىػذا
المجػاؿ ،ولعػؿ مػف أبػرز ىػا أحمػد534; ،؛ Perry, 2004؛ التخاينػة534; ،؛ الشػيري،
;533؛

اوي534< ،؛ كريري5344 ،؛ كماؿ و شتا 534: ،؛ الميثد)5349 ،

وبنػػاء عمػػى مػػا سػػبؽ ،يمكػػف تحديػػد مشػػكمة البحػػث ةػػد تػػدند مسػػتوب امػػتصؾ الطػػصف
لميػػا ار حػػؿ المسػػألة الرياضػػية المفظيػػة لػػدب طػػصف ال ػػؼ السػػادس االبتػػدائد ،إضػػاةة إلػػى
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وجود قمؽ رياضد مرتفا لدييـ؛ األمر الذي دةا الباحث إلى تعرؼ أثر استخداـ برنامج مقتػرح
قائـ عمى التعمـ النشط عمى تنميػة ميػا ار حػؿ المسػألة المفظيػة واختػزاؿ القمػؽ الرياضػد لػدب
طصف ال ؼ السادس االبتدائد

أسئلة البخث:
سعى البحث لإلجابة عف األسئمة التالية
 -1ما البرنامج المقترح القائـ عمى التعمـ النشط؟

 -2مػػا أثػػر البرنػػامج المقتػػرح القػػائـ عمػػى الػػتعمـ النشػػط عمػػى تنميػػة ميػػا ار حػػؿ المسػػألة
المفظية لدب طصف ال ؼ السادس االبتدائد؟

 -3ما أثػر البرنػامج المقتػرح القػائـ عمػى الػتعمـ النشػط عمػى اختػزاؿ القمػؽ الرياضػد لػػدب
طصف ال ؼ السادس االبتدائد؟

أٍداف البخث:
ىدؼ البحث إلى تعرؼ
 -4البرنامج المقترح القائـ عمى التعمـ النشط
 -5أثػػر البرنػػامج المقتػػرح القػػائـ عمػػى الػػتعمـ النشػػط عمػػى تنميػػة ميػػا ار حػػؿ المسػػألة
المفظية لدب طصف ال ؼ السادس االبتدائد
 -6أثػػر البرنػػامج المقتػػرح القػػائـ عمػػى الػػتعمـ النشػػط عمػػى اخت ػزاؿ القمػػؽ الرياضػػد لػػػدب
طصف ال ؼ السادس االبتدائد

أٍنية البخث:
نبع أىمية البحث مما يمد
 -4يسػػيـ ىػػذا البحػػث ةػػد ت ػػميـ برنػػامج مقتػػرح قػػائـ عمػػى الػػتعمـ النشػػط قػػد يسػػاعد ةػػد
تنمية ميا ار حؿ المسألة المفظية واختزاؿ القمؽ الرياضد لدب طصف ال ػؼ السػادس
االبتدائد
 -5تزويػػػد معممػػػد رياضػػػيا ال ػػػؼ السػػػادس االبتػػػدائد باختبػػػار ميػػػا ار حػػػؿ المسػػػألة
الرياضية المفظية
 -6تزويد معممد رياضيا المرحمة االبتدائيػة بمقيػاس لمقمػؽ الرياضػد قػد يفيػد ةػد إعػداد
مقاييس مماثمة
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 -7قد تساعد نتػائج البحػث الحػالد البػاحثيف ةػد عمػؿ المزيػد مػف البحػوث والدراسػا ةػد
مجاؿ تدريس الرياضيا

مصطلخات البخث:
ةػػد ضػػوء مػػا اطمػػا عميػػو الباحػػث مػػف األدبيػػا والبحػػوث والدراسػػا السػػابقة ذا ال ػػمة،
تو ؿ إلى التعريفا التالية لم طمحا البحث

التعله اليشط:
عرؼ سميماف وعبدالقادر  )5339التعمـ النشط بأنو "عبارة عف الممارسا
َّ

التربوية

التد يتبعيا المعمـ داخؿ الف ؿ وتعتمد أكثر ما يكوف عمى نشاط وةعالية وايجابية التمميذ
وتحمؿ مسؤولية تعممو وقدرتو عمى اتخاذ قرار بشأف تعممو وتشجيعو عمى العمؿ بشكؿ
تعاوند لدعـ ذكاءاتو الذاتية واالجتماعية" ص )755
وعرةتو محمد  )5345بأنو "ةمسفة تربوية تعتمد عمى إيجابية المتعمـ ةد الموقؼ
َّ
التعميمد ،وتشمؿ جميا الممارسا التربوية واإلجراءا التدريسية التد تيدؼ إلى تفعيؿ دور
المتعمـ وتعظيمو ،حيث يتـ التعمـ مف خصؿ العمؿ والبحث والتجريف ،واعتماد المتعمـ عمى
ذاتو ةد الح وؿ عمى ا لمعموما

واكتساف الميا ار  ،وتكويف القيـ واالتجاىا  ،مما يتطمف

ميا ار أدائية محددة مف قبؿ المعمـ والمتعمـ لتحقيؽ التعمـ النشط" ص )::
ويعرﱢؼ الباحث البرنامج المقترح القائـ عمى التعمـ النشط إجرائيا بأنو مجموعة مف
ق
الممارسا التربوية واالجراءا التدريسية المخططة والمنظمة ،لتدريس موضوعا حؿ
المسألة  ،مف خصؿ األنشطة والمسائؿ والمياـ التد تتطمف مف طالف ال ؼ السادس
االبتدائد استخداـ ميا ار حؿ المسألة الرياضية المفظية ،وأف يكوف مشاركا ومتفاعص إيجابيا
ةد الموقؼ التعميمد

- 534 -

برنامج مقترح قائم على التعلم النشط وأثره على تنمية مهارات حل المسألة الرياضية اللفظية ...................

املسألة السياضية اللفظية:
عرؼ الشيري < )533المسألة الرياضية المفظية بأنيا "موقؼ رياضد يأتد ةػد
حالة أو نشاط أو سؤاؿ أو تمريف أو مشكمة ويتضمف معموما معطاة وأخرب مطموبػة"

ػورة
ص

)46:
وعرةيػػػا شػػػوالف )5343 ،بأنيػػػا "األسػػػئمة الرياضػػػية المكتوبػػػة بكممػػػا وعبػػػا ار لغويػػػة،
وتدور حوؿ موقؼ يتطمف التدخؿ لحمو رياضيا ،دوف اإلشارة إلى نوع عممية الحػؿ المطموبػة"
ص ):
وعرةيا الباحث إجرائيا بأنيا قدرة طالف ال ؼ السادس االبتدائد عمى تحديد العمميا
العقمية المعرةية التد يستخدميا لحؿ مسألة ما ،يتمكف مف خصليا مف ةيميا ،و وال إلى
حميا والتحقؽ مف

حتو ،وتقاس بالدرجة التد يح ؿ عمييا الطالف ةد اختبار ميا ار حؿ

المسألة الرياضية المفظية

الكلل السياضي:
عػػرؼ كػػؿ مػػف

ػوالحة وعسػػفا ; )533القمػػؽ الرياضػػد بأنػػو "شػػعور المػػتعمـ بػػالتوتر

والجػػزع الػػذي يعتريػػو عنػػد تعاممػػو مػػا األرقػػاـ أو حػػؿ المسػػائؿ الرياضػػية ذا العصقػػة بمنػػاحد
الحياة اليومية أو األكاديمية" ص )676
وعرؼ الشيري ; )533قمؽ حؿ المشكمة الرياضية بأنو "شعور الطالف بالضػيؽ والتػوتر
تجػػاه حػػؿ مشػػكمة رياضػػية ،ومحاولػػة التيػػرف مػػف ممارسػػة ميػػا ار حػػؿ المشػػكمة الرياضػػية
إلحساسو بالخوؼ مف الفشؿ ةد حميا" ص )96
ويعرةػػو الباحػػث إجرائيػػا بأنػػو حالػػة مػػف التػػوتر والضػػيؽ واإلحسػػاس بػػالخوؼ مػػف الفشػػؿ
يشعر بيا طالف ال ؼ السادس االبتدائد أثناء تعمـ مادة الرياضيا
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حدود البخث:
اقت ر البحث عمى الحدود التالية
 -1عينػػة ق ػػدية مػػف طػػصف ال ػػؼ السػػادس االبتػػدائد بإحػػدب مػػدارس منطقػػة جػػازاف
التعميمية مدرسة مجما العز التعميمد بأحػد المسػارحة) بالمممكػة العربيػة السػعودية؛
حيث شعر الباحث بالمشكمة
 -2ميا ار حؿ المسألة المفظية األساسية ةيـ المسألة – التخطيط لمحؿ – تنفيذ خطػة
الحؿ – التحقؽ)

 -3الف ؿ الدراسد األوؿ مف العاـ 4774 /4773ىػ

 -4موضوعا حؿ المسألة الرياضية المقررة بكتاف رياضػيا ال ػؼ السػادس االبتػدائد
مف الف ؿ الدراسد األوؿ

الدزاسات السابكة:
احملوز األول :دزاسات تياولت التعله اليشط
أجرب المالكد  )5343دراسة ىدة
إكساف معممد الرياضيا
الرياضيا

وأظير

ميا ار

إلى تعرؼ ةعالية برنامج تدريبد مقترح عمى

التعمـ النشط وعمى تح يؿ واتجاىا

طصبيـ نحو

نتائج الدراسة وجود ةروؽ دالة إح ائيا بيف متوسطد درجا

المجموعتيف التجريبية والضابطة ةد التطبيؽ البعدي لكؿ مف االختبار التح يمد ،ومقياس
االتجاه نحو الرياضيا ) وذلؾ ل الح طصف المجموعة التجريبية ،كما أظير نتائج الدراسة
ميا ار

وجود ةعالية لمبرنامج التدريبد المقترح عمى إكساف معممد الرياضيا

التعمـ النشط

وعمى تح يؿ واتجاىا طصبيـ نحو الرياضيا
وأجرب م طفى وأميف  )5344دراسة ىدة
قائـ عمى بع

استراتيجيا

إلى تعرؼ ةاعمية برنامج تدريبد مقترح

التعمـ النشط ةد اكتساف واستخداـ ميا ار

لدب معممد وموجيد الرياضيا

بالمنيا وأظير

التخطيط لمتدريس

نتائج الدراسة وجود ةعالية لمبرنامج

التدريبد المقترح ةد اكساف واستخداـ معممد وموجيد الرياضيا

ةد المرحمتيف االبتدائية

واإلعدادية لميا ار التخطيط لمتدريس
كما أجرب الزعبد  )5345دراسة ىدة
تنمية بع

العمميا

إلى تعرؼ ةعالية برنامج التعمـ النشط ةد

الرياضية واالتجاه نحو الرياضيا
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تمميذا

وأظير نتائج الدراسة وجود ةروؽ دالة إح ائيا

المرحمة االبتدائية بدولة الكوي

بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة ةد التطبيؽ البعدي لكؿ مف

اختبار التح يؿ،

ومقياس االتجاه نحو الرياضيا ) عند مستوب  )3034وذلؾ ل الح طصف المجموعة
التجريبية ،ووجود عصقة ارتباطية دالة اح ائيا عند مستوب  )3038بيف درجا

المجموعة

التجريبية ةد التطبيؽ البعدي الختبار التح يؿ ومقياس االتجاه نحو الرياضيا  ،كما أظير
العمميا

نتائج الدراسة وجود ةعالية لبرنامج التعمـ النشط ةد تنمية بع

الرياضية واالتجاه

نحو الرياضيا
ةد حيف قام

عمد  )5346بدراسة ىدة

إلى قياس ةعالية برنامج قائـ عمى التعمـ

النشط ةد تنمية الثقاةة الرياضياتية والميؿ نحو الرياضيا
األدبية وأظير

لدب الطصف المعمميف بالشعف

نتائج الدراسة وجود ةروؽ دالة إح ائيا بيف التطبيؽ القبمد والبعدي

لمجموعة الدراسة لكؿ مف

اختبار التح يؿ ،ومقياس الميؿ نحو الرياضيا ) ل الح

التطبيؽ البعدي ،كما أظير نتائج الدراسة وجود ةعالية لمبرنامج المقترح ةد تنمية الثقاةة
الرياضياتية والميؿ نحو الرياضيا لدب الطصف المعمميف بالشعف األدبية
وقاـ عمد والعنزي  ) 5347بدراسة ىدة

إلى تعرؼ ةعالية نموذ تدريسد مقترح قائـ

عمى التعمـ النشط ةد تنمية التح يؿ والتفكير الناقد ةد الرياضيا واختزاؿ القمؽ نحوىا لدب
طالبا

المرحمة المتوسطة بمدينة عرعر وأظير نتائج الدراسة وجود ةروؽ دالة إح ائيا

عند مستوب  ) 3034بيف متوسطد درجا
البعدي لكؿ مف

المجموعتيف التجريبية والضابطة ةد التطبيؽ

اختبار التح يؿ ةد الرياضيا  ،واختبار التفكير الناقد ةد الرياضيا ،

ومقياس قمؽ الرياضيا ) وذلؾ ل الح المجموعة التجريبية ،كما أظير نتائج الدراسة وجود
ةعالية لمنموذ التدريسد المقترح القائـ عمى التعمـ النشط ةد تنمية التح يؿ والتفكير الناقد
ةد الرياضيا واختزاؿ القمؽ نحوىا لدب طالبا المرحمة المتوسطة
وةد سيا ٍ
ؽ مت ؿ أجر عبداليادي  )5348دراسة ىدة

قائـ عمى التعمـ النشط لتنمية حؿ المشكص
اإلعدادية

وأظير

إلى تعرؼ ةعالية برنامج

اليندسية والميؿ نحو المادة لدب تصميذ الحمقة

نتائج الدراسة وجود ةروؽ دالة إح ائيا بيف متوسطد درجا

المجموعتيف التجريبية والضابطة ةد التطبيؽ البعدي لكؿ مف

اختبار حؿ المشكص

اليندسية ،ومقياس الميؿ نحو مادة اليندسة) وذلؾ ل الح طصف المجموعة التجريبية،
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ووجود ةروؽ دالة إح ائيا بيف متوسطد درجا
والبعدي لكؿ مف اختبار حؿ المشكص

المجموعة التجريبية ةد التطبيقيف القبمد

اليندسية ،ومقياس الميؿ نحو مادة اليندسة) وذلؾ

ل الح التطبيؽ البعدي ،كما أظير نتائج الدراسة وجود ةعالية لمبرنامج المقترح ةد تنمية
حؿ المشكص اليندسية والميؿ نحو المادة لدب تصميذ الحمقة اإلعدادية

احملوز الثاىي :دزاسات تياولت املسألة السياضية اللفظية:

أجرب ٌّ
كؿ مف ادجيسؿ واكبنر  (Adiguzel & Akpinar, 2004دراسة لمكشؼ عف

ةاعمية برنامج مقترح قائـ عمى التمثيص
تخطيطية) بالحاسف اآللد لتنمية ميا ار

الرياضية المتعددة سمعية ،ورمزية ،ورسوـ
حؿ المسألة الرياضية المفظية ،وتكون

الدراسة مف  )5:طالبا وطالبة مف طصف ال ؼ السابا بالواليا
استغ رق

عينة

المتحدة األمريكية،

التجربة أسبوعيف ،قدـ خصليا خمس مسائؿ رياضية لفظية ،وكان

النتائج تشير

إلى أف ىناؾ تحسف كبير ةد الحؿ باستخداـ البرنامج المقترح
إلى الكشؼ عف الطرؽ التد

قدـ سارةير  )Sarver, 2004دراسة ىدة
كما ّ
يستخدميا الطصف ةد حؿ المسائؿ الرياضية المفظية ،والعمميا

ما وراء المعرةية ،وتكون

عينة الدراسة مف  )9طصف بالمرحمة المتوسطة ،تـ تقسيميـ إلى مستوب ٍ
عاؿ ومتوسط
ومنخف
ميا ار

بناء عمى اختبار قياسد ،وتـ استخداـ إستراتيجية التفكير ب و

ٍ
عاؿ الختبار

الحؿ يفيـ -يخطط -يطبؽ -يقوـ السموؾ -يعمـ كتوجيو منظـ ةد مسائؿ

مشا بية) ،وتو م

الدراسة إلى تعرؼ سموؾ الطصف أثناء الحؿ ،كما تو م

أث ار إيجابيا الستخداـ إستراتيجيا

ما وراء المعرةة ةد تدريس ميا ار

إلى أف ىناؾ

حؿ المسائؿ الرياضية

المفظية
وىدة
ميا ار

دراسة السعيدي  )5346إلى تعرؼ مدب ةاعمية استخداـ النمذجة ةد تنمية

حؿ المسألة الرياضية ةيـ المسألة– وضا خطة لمحؿ– تنفيذ الحؿ -التأكد مف

حة الحؿ) لدب التمميذا
العربية السعودية ،وتكون
االبتدائد ،قسم
وقد تو م

بطيئا

التعمـ بالمرحمة االبتدائية ةد منطقة عسير بالمممكة

عينة البحث مف  )<8تمميذة مف بطيئا

إلى مجموعتيف تجريبية بمغ

 )78تمميذة ،وضابطة بمغ

نتائج البحث ةاعمية ةد تنمية ميا ار

وضا خطة لمحؿ– تنفيذ الحؿ -التأكد مف

التعمـ بال ؼ السادس
 )83تمميذة

حؿ المسألة الرياضية ةيـ المسألة–

حة الحؿ) لدب التمميذا بطيئا التعمـ بالمرحمة
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االبتدائية ،حيث توجد ةروؽ ذا
تمميذا

داللة إح ائية عند مستوب  )3034بيف متوسطد درجا

المجموعتيف التجريبية والضابطة ةد اختبار ميا ار

حؿ المسألة الرياضية ككؿ

والميا ار الفرعية المكونة لو كؿ عمى حدة
كما ىدة

دراسة حمادنة والنزعاند  )534:إلى استق اء أثر استخداـ إستراتيجية

بولي ا ةد تدريس المسألة الرياضية المفظية ةد مقدرة طمبة ال ؼ الثامف األساسد عمى حميا
ةد مدارس البادية الشمالية الشرقية ،وةقّا لمتغي ار
بينيما تكون

الجنس وطريقة التدريس والتفاعؿ

عينة الدراسة مف  )438طالبا وطالبة مف طمبة ال ؼ الثامف األساسد ةد

مدارس البادية ال شمالية الشرقية ،وتـ اختيارىـ بأسموف العينة العشوائية الطبقية ولتحقيؽ
ر

الدراسة تـ إعداد اختبار تح يمد ةد وحدة جمؿ المعادال

الرياضيا

الخطية ،مف كتاف

المقرر لم ؼ الثامف األساسد ةد المدارس الحكومية ةد األردف ،وأظير نتائج

الدراسة وجود ةروؽ ذا داللة إح ائية عند مستوب الداللة  )3038ةد مقدرة الطمبة عمى
حؿ المسألة الرياضية المفظية تعزب ألثر الجنس ول الح الذكور -لطريقة التدريس
باالستراتيجية المقترحة -ولمتفاعؿ بيف الجنسيف وطريقة التدريس)
ةد حيف قاـ حمادنة وحمادنة < )534بدراسة ىدة

إلى الكشؼ عف أثر استراتيجية

التدريف والمراف ةد تنمية ميارة حؿ المسألة الرياضية المفظية والتوا ؿ الرياضد وخف
القمؽ الرياضد لدب عينة مف الطصف المتأخريف دراسيا وتكون

عينة الدراسة مف )44

طالبا مف طصف ال ؼ السادس األساسد المتأخريف دراسيا ةد الرياضيا

وقسموا ةد

مجموعتيف ،ىما المجموعة الضابطة ف=  )9طالبا درسوا اعتياديا والمجموعة التجريبية
ف=  )8طالبا درسوا باستخداـ استراتيجية التدريف والمراف واستخدـ االختبار التح يمد ةد
حؿ المسألة الرياضية المفظية ومقياس التوا ؿ الرياضد ومقياس القمؽ الرياضد مف إعداد
الباحثاف لجما البيانا

وأظير النتائج وجود ةروؽ ةد درجا الطصف عمى القياس البعدي

ةد اختبار حؿ المسألة الرياضية المفظية ومقياس التوا ؿ الرياضد ومقياس القمؽ الرياضد
ل الح المجموعة التجريبية؛ مما يدؿ عمى وجود أثر الستخداـ استراتيجية التدريف والمراف
ةد تنمية حؿ المسألة الرياضية المفظية وتنمية التوا ؿ الرياضد وخف
لدب الطصف
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احملوز الثالث :دزاسات تياولت الكلل السياضي:
أجرب الميثد  )5349دراسة ىدة إلى تق د أثر استخداـ وحدة تعميميػة مقترحػة قائمػة
عمػػى تطبيقػػا نظريػػة الػػذكاءا المتعػػددة لعػػص بع ػ
مادة الرياضػيا وخفػ

ػػعوبا الػػتعمـ وتنميػػة التح ػػيؿ ةػػد

معػدؿ القمػؽ الرياضػد لػدب تصميػذ المرحمػة االبتػدائد ،وتكونػ عينػة

البحػػث مػػف  )65تمميػػذا كمجموعػػة تجريبيػػة واحػػدة ،وقػػد قػػاـ الباحػػث بإعػػداد أدوا البحػػث
المتمثمة باالختبار التشخي د واالختبار التح يمد ومقيػاس قمػؽ تعمػـ الرياضػيا  ،وقػد طبقػ
عمى العينة التجريبية ةبميا وبعديا ،وأسفر نتائج البحث إلى وجود ةػروؽ ذا داللػة إح ػائية
عنػػد مسػػتوب  )3034بػػيف متوسػػطد درجػػا الطػػصف ةػػد التطبيػػؽ القبمػػد والبعػػدي لصختبػػار
التشخي د واالختبػار التح ػيمد ومقيػاس قمػؽ تعمػـ الرياضػيا ل ػالح التطبيػؽ البعػدي ،ممػا
يوضح مدب نجاح نظرية الذكاءا المتعددة ةد ذلؾ
وىدة دراسة كماؿ و شتا
المنظـ ذاتيا ةد تنمية ميا ار

 )534:إلى تعرؼ ةاعمية نموذ تدريسد قائـ عمى التعمـ
التنظيـ الذاتد والقدرة عمى حؿ المشكص

اإلح ائية وخف

قمؽ الرياضيا لدب طالبا السنة التحضيرية بجامعة الممؾ سعود ،وأعد الباحثتاف مقياس
التنظيـ الذاتد واختبار المشكص
مف طالبا
وطبق

أدوا

االح ائية ومقياس قمؽ الرياضيا

السنة التحضيرية بجامعة الممؾ سعود وقسم

المشكص اإلح ائية وخف
وىدة

لمجموعتيف تجريبية وضابطة،

البحث عمى المجموعتيف قبميا وبعديا ،أثبت

تدريسد قائـ عمى التعمـ المنظـ ذاتيا ةد تنمية ميا ار

واختير عينة البحث

نتائج البحث ةاعمية نموذ

التنظيـ الذاتد والقدرة عمى حؿ

قمؽ الرياضيا لدب طالبا المجموعة التجريبية

دراسة أحمد ; )534إلى تق د ةاعمية استخداـ استراتيجية ال فوؼ المقموبة

لتنمية التح يؿ وميا ار

حؿ المسائؿ وخف

القمؽ الرياضد نحو دراسة الميكانيكا لدب

طصف المرحمة الثانوية ،ولتحقيؽ ذلؾ قام الباحثة بإعداد أدوا البحث المتمثمة ةد اختباري
التح يؿ وميا ار

حؿ المسألة الرياضية ةد وحدة الميكانيكا ،ومقياس القمؽ الرياضد نحو

دراسة الميكانيكا ،وبعد تطبيقيا قبميا وبعديا أسفر

نتائج البحث إلى ةاعمية استخداـ

استراتيجية ال فوؼ المقموبة ةد تنمية التح يؿ وميا ار
الرياضد نحو دراسة اليندسة لدب طصف المجموعة التجريبية
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وأجرب التخاينة ; )534دراسة ىدة
ةد تنمية التفكير الرياضد وخف
وتكون

لتعرؼ أثر استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ

القمؽ لدب طمبة المرحمة األساسية ةد مدارس عماف،

عينة الدراسة مف  )434طالبا وطالبة مف طمبة مدارس عماف لم ؼ الثامف

األساسد ذوي مستويا

مختمفة مف القمؽ الرياضد ،ققسموا عشوائيا إلى مجموعتيف إحداىما

طور الباحث اختبا ار ةد التفكير
تجريبية ،واألخرب ضابطة ولإلجابة عف أسئمة الدراسة ّ
الرياضد تـ التحقؽ مف دقو وثباتو ،وأداة لقياس القمؽ الرياضد ،كذلؾ تـ التحقؽ مف
دقيا وثباتيا أظير نتائج الدراسة وجود ةرؽ داؿ إح ائيا  )α≤3038بيف المتوسطيف
الحسابييف لعصما

باستخداـ استراتيجية التعمـ

طصف المجموعتيف التجريبية) التد درس

المستند إلى الدماغ والضابطة) التد درس بالطريقة االعتيادية ةد التفكير الرياضد والقمؽ
الرياضد ،كذلؾ أظير نتائج الدراسة وجود عصقة ارتباطية عكسية بيف التفكير الرياضد
والقمؽ الرياضد ،وةد ضوء نتائج الدراسة يو د الباحث بضرورة استخداـ استراتيجية التعمـ
المستند إلى الدماغ ةد تدريس الرياضيا
وقاـ متولد ; )534بدراسة ىدة
لمدماغ ةد تدريس الرياضيا
الرياضيا

وخف

إلى تعرؼ أثر توظيؼ استراتيجيا

عمى مستوب التح يؿ الفوري والمؤجؿ وتنمية االتجاه نحو

مستوب القمؽ الرياضد لدب طصف المرحمة المتوسطة ذوي

التعمـ بالمممکة العربية السعودية ،وقد تكون
ق دية مف أربا مدارس حكومية قسم
بمغ

التعمـ المستند
عوبا

عينة البحث مف ; )9طالبا اختيروا بطريقة

إلى مجموعتيف تجريبية بمغ

 )67طالبا وضابطة

 )67طالبا ،وقاـ الباحث بت ميـ اختبار التح يؿ ومقياس االتجاه نحو الرياضيا

وآخر لقياس القمؽ الرياضد ،وتـ تطبيقيا قبميا وبعديا عمى عينة الدراسة ،وأثبت
مدب تأثير توظيؼ استراتيجيا

التعمـ المستند لمدماغ ةد تدريس الرياضيا

التح يؿ الفوري والمؤجؿ وتنمية االتجاه نحو الرياضيا
لدب عينة ذوي
وىدة
العمميا

وخف

النتائج

عمى مستوب

مستوب القمؽ الرياضد

عوبا التعمـ مف طصف المرحمة المتوسطة

دراسة

اوي < )534إلى تعرؼ أثر استخداـ الحكايا

الرياضية ةد تدريس

الحسابية لتنمية المفاىيـ الرياضية واختزاؿ القمؽ الرياضد لدب تصميذ المرحمة

االبتدائية ،وقد قاـ الباحث بإعداد أداتد البحث المتمثمة باختبار المفاىيـ الرياضية ومقياس
القمؽ الرياضد ،وأسفر نتائج البحث إلى وجود ةروؽ ذا
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 ) 3034بيف متوسطد درجا

طصف المجموعتيف التجريبية والضابطة ةد التطبيؽ البعدي

الختبار المفاىيـ الرياضية ل الح المجموعة التجريبية وكذلؾ وجود ةروؽ ذا
إح ائية عند مستوب  )3038بيف متوسطد درجا

داللة

طصف المجموعتيف التجريبية والضابطة

ةد التطبيؽ البعدي لمقياس القمؽ الرياضد ل الح المجموعة التجريبية

فسوض البخث:
 -4توجػػد ةػػروؽ ذا داللػػة إح ػػائية عنػػد مسػػتوب  )3034بػػيف متوسػػطد درجػػا طػػصف
المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة ةػػد التطبيػػؽ البعػػدي الختبػػار ميػػا ار حػػؿ المسػػألة
الرياضػػية المفظيػػة ةيػػـ المسػػألة – التخطػػيط لمحػػؿ – تنفيػػذ خطػػة الحػػؿ – التحقػػؽ –
الميا ار ككؿ) ل الح طصف المجموعة التجريبية
 -5توجػػد ةػػروؽ ذا داللػػة إح ػػائية عنػػد مسػػتوب  )3034بػػيف متوسػػطد درجػػا طػػصف
المجموعتيف التجريبية والضابطة ةػد التطبيػؽ البعػدي لمقيػاس اختػزاؿ) القمػؽ الرياضػد
ل الح طصف المجموعة التجريبية

ميَج البخث واجساءاتُ:
ميَج البخث:
استخدـ البحث المنيج الو فد ةد بناء مادة وأداتد البحث ،باإلضاةة لممنيج شبو
التجريبد؛ الذي يأخذ بت ميـ المجموعتيف التجريبية والضابطة ،لمعرةة أثر المتغير المستقؿ
برنامج مقترح قائـ عمى التعمـ النشط) عمى المتغيريف التابعيف ميا ار

حؿ المسألة

الرياضية المفظية ،القمؽ الرياضد)

جمتنع البخث:
شمؿ مجتما البحث طصف ال ؼ السادس االبتدائد جميعيـ بمنطقة جازاف التعميمية
لمعاـ الدراسد 4773ىػ4774 -ىػ

عيية البخث:
تـ اختيار عينة عشوائية مف طصف ال ؼ السادس االبتدائد بمدرسة مجما العز
التعميمد التابعة لمنطقة جازاف التعميمية وعددىـ  )63طالبا ،تـ تقسيميا إلى مجموعتيف؛
إحداىما تجريبية وعددىا  )49طالبا درس

موضوعا
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المقترح القائـ عمى التعمـ النشط ،واألخرب ضابطة وعددىا  )47طالبا درس

الموضوعا

نفسيا بالطريقة المعتادة

مواد البخث:
استخدـ البحث البرنامج المقترح القائـ عمى التعمـ النشط؛ وةيما يمد اجراءاتو

)1

حتديد اسرتاتيجيات التعله اليشط املستددمة يف الربىامج:
ةد ضوء ما اطما عميو الباحث مف األدبيا

التعمـ النشط ،تـ تحديد اإلستراتيجيا

التالية

والبحوث والدراسا

السابقة ةد مجاؿ

استراتيجيو التعمـ بمساعدة الحاسوف

 ،Computer Assisted Instruction Strategyواستراتيجيو الع ؼ الذىند Brain
 ،Storming Strategyواستراتيجيو ةكر -زاو  -شارؾ)

)Think- Pair- Share

 ،Strategyواستراتيجيو ماذا أعرؼ؟ ماذا أريد أف أتعمـ؟ ماذا تعمم ؟)

Strategy

)(K.W.L

)2

حتديد منوذج ختطيط دزوس موضوعات حل املسألة املدتازة باستدداو الربىامج املكرتح

الكائه على التعله اليشط:
• أ) التييئة

• د) التقويـ

• ب) تحديد األنشطة
واألفكار

العصؼ
الذىني

K.W.L

التعمـ
بمساعدة
الحاسوب

فكر ،زاوج،
شارؾ
• ج) تنفيذ األنشطة
واألفكار

شكم ( )1نمىرج انبشنامج انمقتشح انقائم عهً انتعهم اننشط
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اخلطوة األوىل :التَيئة.

أ -

• طرح أسئمة ترتبط بموضوع الدرس) تسمح بالتفكير بحرية
األةكار

• تقعطى الفر ة لمطصف لمتفكير ةرديا ،ثـ ثنائيا ،ثـ جماعيا ،لعر
• توليد األةكار وتدوينيا عمى السبورة ،مف خصؿ إجابا الطصف عمى أسئمة التييئة
• ت نيؼ األةكار ةد ةئا  ،ثـ ترتيبيا حسف أىميتيا
• تقييـ األةكار

ب -

اخلطوة الثاىية :حتديد األىشطة واألفكاز.

• تقدـ لكؿ طالف بطاقة  ،)K.W.Lليقوـ بتدويف كؿ ما يعرةو عف الموضوع ةد العمود ""K
• استثارة عقوؿ الطصف ومناقشتيـ ةيما يريدوف أف يتعمموه ،ثـ يبدأ الطصف بتحديد األنشطة
واألةكار التد يريدوف تعمميا مف خصؿ المسألة الرياضية المفظية وكتابتيا ةد العمود ""W

ج -

اخلطوة الثالثة :تيفير األىشطة واألفكاز.

• يبدأ كؿ طالف بالتفكير عمى حدة ةد المسألة الرياضية المفظية المطموف تنفيذىا
• يزاو كؿ طالف تفكيره ما زميمو حوؿ المسألة الرياضية المفظية
• المشاركة والمناقشة الجماعية حوؿ المسألة الرياضية المفظية
• يعود كؿ طالف إلى بطاقة  )K.W.Lثـ يسجؿ ما ذا تعمـ مف المسألة الرياضية المفظية
• االنتقاؿ إلى المسألة الرياضية المفظية التالية

د -

اخلطوة السابعة :التكويه.
يتـ ةد ىذه الخطوة استخداـ استراتيجيو التعمـ بمساعدة الحاسوف بنمط "التدريف

والممارسة" لمتأكد مف تحقؽ األىداؼ لدب الطصف ،مف خصؿ برنامج كورس الف ،حيث يتدرف
كؿ طالف ذاتيا عمى مسائؿ حوؿ الدرس ،مف ثـ اختبار ذاتد يعطى الطالف ةد نيايتو درجة
تبيف مدب تقدمو

)3

بياء دليل املعله لتدزيس موضوعات حل املسـألة املدتازة بالربىامج املكرتح الكائه على

التعله اليشط:
تـ بناء دليؿ المعمـ لتدريس موضوعا
النشط ،وذلؾ وةقا لنموذ

حؿ المسألة بالبرنامج المقترح القائـ عمى التعمـ

البرنامج؛ حيث تضمف تخطيط كؿ درس مف دروس الوحدة

العنواف ،والفكرة العامة ،والمفردا  ،والوسائؿ التعميمية ،والزمف ،واألىداؼ المعرةية ،والمياـ،
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واألنشطة ،وأساليف التقويـ) ،ىذا باإلضاةة إلى توضيح أدوار كؿ مف المعمـ والطالف،

والتعريفا المتعمقة بالبرنامج المقترح القائـ عمى التعمـ النشط.

أدوات البخث:
استخدـ البحث األداتيف التاليتيف وذلؾ بعد التأكد مف

دقيما وثباتيما

 )4اختبار ميا ار حؿ المسألة الرياضية المفظية ممحؽ)4
 )5مقياس القمؽ الرياضد ممحؽ)5

اجساءات البخث:
 )4تطبيؽ أداتد البحث اختبار ميا ار

حؿ المسألة الرياضية المفظية  ،مقياس القمؽ

الرياضد) قبميا عمى عينة البحث بمدرسة مجما العز التعميمد خصؿ الف ؿ الدراسد
األوؿ 4774/4773ىػ ،لمتأكد مف تكاةؤ مجموعتد البحث
 )5التعييف العشوائد لم ؼ السادس الف ؿ أ) بالمدرسة ليمثؿ المجموعة التجريبية
والف ؿ ف) ليمثؿ المجموعة الضابطة
 )6قاـ معمـ الرياضيا

بالتدريس لممجموعة التجريبية باستخداـ البرنامج المقترح القائـ

عمى التعمـ النشط ،والتدريس لممجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة ،بواقا خمس
ح ص ةد األسبوع لكؿ ة ؿ
)7

استمر عممية التدريس أربعة أسابيا دراسية

)8

تطبيؽ أداتد البحث اختبار ميا ار حؿ المسألة الرياضية ،ومقياس القمؽ الرياضد)
بعديا عمى مجموعتد البحث الضابطة والتجريبية

)9

ت حيح األداتيف ور د النتائج لمعالجتيا إح ائيا

أساليب البخث اإلحصائية:
استخدـ الباحث مجموعة مف األساليف اإلح ائية مف خصؿ الرزمة اإلح ائية
لمعموـ االجتماعية  )SPSSلتحميؿ البيانا الكمية لمبحث وةؽ اآلتد
 )4النسف المئوية ،والمتوسطا الحسابية ،واالنحراةا المعيارية
 )5قيمة

) لداللة الفرؽ بيف متوسطا

درجا

المجموعتيف الضابطة والتجريبية ةد

التطبيؽ القبمد والبعدي الختبار ميا ار حؿ المسألة الرياضية المفظية ،ومقياس القمؽ
الرياضد
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 )6معادلة ىولستد ،وألفا كورنباخ ،ومربا إيتا ،ومعامؿ ارتباط بيرسوف

مياقشة ىتائج البخث وتفسريٍا:
- 1اليتائج املتعلكة باإلجابة عً السؤال األول:
اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف خصؿ ت ميـ البرنامج المقترح القائـ عمى التعمـ

تم

ورة النياية ،ودليؿ المعمـ لتدريس موضوعا

النشط ةد

حؿ المسألة الرياضية المفظية

مف خصلو

 - 2اليتائج املتعلكة باإلجابة عً السؤال الثاىي:
تم اإلجابة عف السؤاؿ الثاند مف خصؿ التحقؽ مف
نص عمى أنو "توجد ةروؽ ذا

حة الفر

األوؿ لمبحث والذي

داللة إح ائية عند مستوب  )3034بيف متوسطد درجا

طصف المجموعتيف التجريبية والضابطة ةد التطبيؽ البعدي الختبار ميا ار

حؿ المسألة

الرياضية المفظية ةيـ المسألة – التخطيط لمحؿ – تنفيذ خطة الحؿ – التحقؽ – الميا ار
ككؿ) ل الح طصف المجموعة التجريبية" ،ولمتأكد مف
واالنحراةا

حتو ،تـ حساف المتوسطا الحسابية

المعيارية وقيـ " " لنتائج مجموعتد البحث التجريبية والضابطة) ةد التطبيؽ

البعدي الختبار ميا ار حؿ المسألة الرياضية المفظية ،وجدوؿ  )4يوضح ذلؾ
جذول ( )1انمتىسطات انحسابُة واالنحشافات انمعُاسَة وقُم "ت" ننتائج مجمىعتٍ انبحث
فٍ انتطبُق انبعذٌ الختباس مهاسات حم انمسأنة انشَاضُة انهفظُة
مستىي
انمجمىعة انضابطة
انمجمىعة انتجشَبُة
مهاسات حم
انذالنة
قُمة
()11
()11
انمسأنة انشَاضُة
"ت"
انهفظُة
االنحشاف
انمتىسط
االنحشاف
انمتىسط
انمعُاسٌ
انحسابٍ
انمعُاسٌ
انحسابٍ
73771
,3,8
131,
4371
73,2
23,7
فهم انمسأنة
73771
2314
17,
,31,
7324
138,
انتخطُط نهحم
73771 11371
732,
73,,
7314
1371
تنفُز خطة انحم
73771 17341
7317
13,7
7327
,312
انتحقق
73771 1,322
7377
17381
7372
18387
انمهاسات ككم

يتضح مف الجدوؿ  )4وجود ةرؽ ذو داللة إح ائية عند مستوب  )3‚34بيف
متوسطد درجا

طصف المجموعتيف التجريبية والضابطة ةد التطبيؽ البعدي الختبار ميا ار

حؿ المسألة الرياضية المفظية ةيـ المسألة – التخطيط لمحؿ – تنفيذ خطة الحؿ – التحقؽ –
الميا ار ككؿ) ل الح طصف المجموعة التجريبية ،مما يدؿ عمى أف الفروؽ التد تـ التو ؿ
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إلييا ىد ةروؽ جوىرية ناتجة عف استخداـ البرنامج المقترح القائـ عمى التعمـ النشط ،ولذلؾ
تـ قبوؿ الفر

األوؿ لمبحث

 - 3اليتائج املتعلكة باإلجابة عً السؤال الثاىي:
تم اإلجابة عف السؤاؿ الثاند مف خصؿ التحقؽ مف
نص عمى أنو "توجد ةروؽ ذا

حة الفر

الثاند لمبحث والذي

داللة إح ائية عند مستوب  )3034بيف متوسطد درجا

طصف المجموعتيف التجريبية والضابطة ةد التطبيؽ البعدي لمقياس اختزاؿ) القمؽ الرياضد
ل الح طصف المجموعة التجريبية" ،ولمتأكد مف
واالنحراةا

حتو ،تـ حساف المتوسطا

الحسابية

المعيارية وقيـ " " لنتائج مجموعتد البحث التجريبية والضابطة) ةد التطبيؽ

البعدي الختبار ميا ار حؿ المسألة الرياضية المفظية ،وجدوؿ  )5يوضح ذلؾ
جذول ( )7انمتىسطات انحسابُة واالنحشافات انمعُاسَة وقُم "ت" ننتائج مجمىعتٍ انبحث
فٍ انتطبُق انبعذٌ نمقُاس (اختزال) انقهق انشَاضٍ
مستىي
قُمة "ت"
انمتىسط انحسابٍ االنحشاف انمعُاسٌ
انعذد
انمجمىعة
انذالنة
7‚2,
71‚,8
11
انتجشَبُة
7‚771
11‚12
11
انضابطة
1‚14
17‚17

يتضح مف الجدوؿ  )5وجود ةرؽ ذو داللة إح ائية عند مستوب  )3‚34بيف
متوسطد درجا

طصف المجموعتيف التجريبية والضابطة ةد التطبيؽ البعدي لمقياس

اختزاؿ) القمؽ الرياضد ل الح طصف المجموعة التجريبية ،مما يدؿ عمى أف الفروؽ التد تـ
التو ؿ إلييا ىد ةروؽ جوىرية ناتجة عف استخداـ البرنامج المقترح القائـ عمى التعمـ
النشط ،ولذلؾ تـ قبوؿ الفر

الثاند لمبحث

ويرب الباحث أف األثر الواضح لمبرنامج المقترح القائـ عمى التعمـ النشط ةد تنمية
ميا ار

حؿ المسألة الرياضية المفظية واختزاؿ القمؽ الرياضد ،كما أكدتو

حة الفرضيف

األوؿ والثاند ،ربما يعود إلى
 )4تركيز البرنامج المقترح القائـ عمى التعمـ النشط؛ عمى جعؿ الطالف محور العممية
التعميمية ،حيث نقمو مف مجرد مستقبؿ لممعموما
تكوف ىذه المعموما
كيفية ُّ

إلى باحث عنيا ،كما َّ
ركز عمى

لدب الطالف؛ مما ساعد عمى إيجابيتو ،وشجعو عمى بذؿ

الجيد؛ لمتو ؿ إلى المعرةة واالحتفاظ بيا
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 )5تنظيـ الدروس ةد

ورة أنشطة أو مياـ متنوعة ،ساىـ ةد تقريف األةكار ،وتكويف

تعمـ ذي معنى ،وذلؾ مف خصؿ إدراؾ الطالف لممفاىيـ والعصقة بينيا

 )6تييئة البرنامج المقترح القائـ عمى التعمـ النشط ٍ
لجو مف التعاوف وتقبؿ أةكار
اآلخريف ،األمر الذي أشعر الطصف باألمافَّ ،
وعزز ثقتيـ بأنفسيـ

 )7مساىمة البرنامج المقترح القائـ عمى التعمـ النشط ةد تنمية قدرة الطصف عمى
االستفادة مف األةكار التد يقدميا زمصؤىـ وتطويرىا؛ سواء ةد تحديد ميمة التعمـ أو
تنفيذىا
 )8تأكيد أساليف التقويـ ةد البرنامج المقترح القائـ عمى التعمـ النشط؛ باستخداـ التعمـ
بمساعدة الحاسوف ،عمى تنمية ميا ار
األسئمة واالختبا ار

شجع
التد َّ

حؿ المسألة الرياضية المفظية مف خصؿ كثرة

الطصف عمى حؿ المسائؿ ،وتوظيؼ المعموما

السابقة ةد المواقؼ الجديدة

 )9اىتماـ البرنامج المقترح القائـ عمى التعمـ النشط بتقديـ التغذية الراجعة والتعزيز
المناسف لمطالف ،سواء مف قبؿ زمصئو الطصف أو مف قبؿ المعمـ
 ):تفعيؿ البرنامج المقترح القائـ عمى التعمـ النشط لدور المعمـ األساسد؛ حيث يشجا
الطصف عمى التعمـ النشط مف خصؿ التوجيو واإلرشاد والدعـ والمساعدة وتقديـ
المعمومة اإلضاةية الصزمة
ولذلؾ ةإف اجتماع ما سبؽ مف العوامؿ التد تـ توةيرىا ةد البرنامج المقترح القائـ
عمى التعمـ النشط قد أسيم ةد وجود األثر الواضح ةد تنمية ميا ار حؿ المسألة الرياضية
المفظية واختزاؿ القمؽ الرياضد

توصيات البخث:
ةد ضوء ما أسفر عنو نتائج البحث أو ى الباحث بما يمد
 )4تفعيؿ برامج مقترحة قائمة عمى التعمـ النشط لتدريس الرياضيا

ةد المرحمة

االبتدائية خ و ا والمراحؿ األخرب عموما
 )5عقد دو ار تدريبية لمعممد الرياضيا والمشرةيف التربوييف ةد مجاؿ التعمـ النشط
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 )6االىتماـ بطرائؽ واستراتيجيا

التدريس التد تندر تح

التعمـ النشط ،التد تجعؿ

الطالف محور العممية التعميمية ،وتيتـ بجوانف شخ يتو المتعددة ،وتراعد الفروؽ
الفردية بيف الطصف
حؿ المسألة الرياضية المفظية واختزاؿ القمؽ الرياضد لدب

 )7االىتماـ بتنمية ميا ار
طصف المرحمة االبتدائية

مكرتحات البخث:
اقترح الباحث إجراء البحوث والدراسا التالية
 )4تطبيؽ برنامج مقترح قائـ عمى التعمـ النشط عمى عينة أكبر أو عمى عينة مف طصف
المرحمة المتوسطة أو الثانوية أو عمى عينة مف الطالبا أو ةد مناطؽ تعميمة أخرب
مف أجؿ تنمية ميا ار حؿ المسألة الرياضية المفظية واختزاؿ القمؽ الرياضد
تعرؼ أثر برنامج مقترح قائـ عمى التعمـ النشط ةد تنمية ميا ار التفكير الرياضد
ُّ
)5
 )6تق د أثر استخداـ برامج قائمة عمى نموذ
المعرةة -الذكاءا

أو نظرية أو ةمسفة أخرب ماوراء

المتعددة -مارزانو) ةد موضوعا

أو وحدا

أخرب ةد

الرياضيا  ،عمى تنمية ميا ار حؿ المسألة الرياضية المفظية واختزاؿ القمؽ الرياضد
لدب الطصف
 )7المقارنة بيف برنامج مقترح قائـ عمى التعمـ النشط وبرامج أخرب ،ةد تنمية ميا ار
حؿ المسألة الرياضية المفظية واختزاؿ القمؽ الرياضد لدب الطصف
 )8تقويـ كفايا معممد الرياضيا ةد استخداـ التعمـ النشط واستراتيجياتو المتعددة ةد
التدريس
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الميارات المئوية لػدى طالبػات الصػؼ األوؿ المتوسػط .مجمػة كميػة التربيػة ،اإلسػماعيمية ،مصػر،

( ،)83ص ص .016 – 67

محمد ،نحمده محمد؛ والسرسي ،أسماء محمد؛ وابراىيـ ،فيوليت فؤاد ( .)8108فاعمية الػتعمـ النشػط فػي
خفض صعوبات التعمـ القراءة لدى عينة مف تالميذ المرحمة االبتدائية .دراسات الطفولػة ،مصػر،
 ،)55( 05ص ص .098 - 097

وزيػػري ،سػػحر محمػػديف؛ وعػػدوي ،مجػػدي فريػػد ( .)8108برنػػامج مقتػػرح لمتربيػػة الفنيػػة قػػائـ عمػػى الػػتعمـ
النشػػط لتالميػػذ المرحمػػة األولػػى مػػف التعمػػيـ األساسػػي .د ارسػػات الطفولػػة ،مصػػر ،)05( 57 ،ص

ص .84 -07
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