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 قـــديرــــوتر ــــشك

و ادخلين برمحتك يف  ترضاه،" رب اوزعين ان اشكر نعمتك اليت انعمت عيل و عىل وادلي وان امعل صاحلا 

 ( .91)عبادك الصاحلني "" المنل الاية 

ويل النعم بتوفيقه  امحلد هلل ذي الطول والآالء، والشكر شكرا كام ينبغي جلالهل وعظمي سلطانه، فهو س بحانه وتعاىل

آهل وآأحصابه ومن سار عىل هدي ه من االتقياء ' تمت الصاحلات، وصىل هللا عىل س يدان محمد خامت الرسلو الأنبياء وعىل آ

 ". من ال يشكر الناس ال يشكر هللا

سامعيل راحبيشكرى وعظمي تقديري وامتناين اىل اس تاذي الفاضل ادلكتور '  آأتقدم خبالص " اذلي رشفين  ا 

ومنحين علام وخلقا يعجز مييل عن  املفيدة،لكي ر من وتته وتوياهاته اب وخصينابرشافه عىل هذه الرساةل 

 ....جفزاه هللا عين لك اخل ر.ماكفئته

 للأساتذة:الشكر موصول 
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  .عضوا مناتشا ابتنة   اس تاذ حمارض آأ جامعة  ختاش محمد د 
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 والنجاح والعافيةابلصحة 

آأيريت  اىل لك آأعضاء جلنة التكوين عمل النفس املدريس دون اس تثناء، مدراء املتوسطات واساتذهتا اليت -

 فاها ادلراسة، مفتيش الرتبية.
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 (.23)" البقرة  احلكمي
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 متام هذا  ويزاك هللازويج العزيز  اىل من آأتول فيه وراء لك امراة رجل عظمي  اجلهد.عنا لك اخل ر عىل ا 

  اعامرا الوهابويرسفون ينا  ويستمثرون صبغةاملبدع. بناءا،حرية،  العقل.اىل من يقطفون من مثار 
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 ملخص الدراســـــــــة: 

تمثل موضوع هذه الدراسة في بحث فاعلية برنامج تعليمي قائم على استراتيجيات تعليمية في       
 وتمثلت في كلأدرجت ضمنيا في محتوى البرنامج  والتي، خفض صعوبات تعلم مادة الرياضيات

"، 1استراتيجية حل المشكالت " ليبوليا "، استراتيجية التعليم التعاوني " خصصت طريقة جيسكو من:
استراتيجية الخرائط المفاهيمية، الرسم البياني لمتابعة التطور كإستراتيجية تقييم ذاتي من طرف 

 الطالب. 

 : ما يأتي أهداف لهاكوقد اتخذت الدراسة    

  بعض االستراتيجيات التعليمية للخفض من صعوبات تعلم مادة رنامج تعليمي قائم على ببناء
 الرياضيات.

اختبار فعالية البرنامج المقترح تجريبيا في الخفض من صعوبات تعلم مادة الرياضيات وبالتالي  -1
 في مستوى التحصيل وذلك من خالل: التحسين

 ض من صعوبات تعلم استقصاء أثر البرنامج التعليمي القائم على استراتيجيات تعليمية للخف
 مادة الرياضيات وزيادة التحصيل فيها 

  استقصاء حجم األثر الذي يحدثه البرنامج التعليمي للخفض من صعوبات تعلم مادة
 الرياضيات 

اعتمدت الدراسة المنهج الشبه التجريبي ذي المجموعة الواحدة ضابطة وتجريبية في  والختبار الفعالية
 التتبعي.  والبعدي ثمنفس الوقت مع القياس القبلي 

أجريت الدراسة الشبه تجريبية على عينة من تالميذ السنة الثانية متوسط قدر  فقد العينة المختارة أما
 التالية:ام األدوات وقد تم استخد تلميذ، 11 بــــــ:عددها 

  التعليم التعاوني  –المشكالت  )حلالبرنامج التعليمي المصصم القائم على استراتيجيات تعليمية
 للتطور(. والتمثيل البياني التصحيح–المفاهيمية الخرائط  –
  متكافئة نسخةنسخ  3 والمضلعات بصيغةاختبار تحصيلي في مادة الرياضيات لمحتوى الكسور 

 التتبعي.للقياس  3نسخة رقم  البعدي،للقياس  2نسخة رقم القبلي،للقياس  1رقم 



 

 
 

 التالية:حساب صدق األدوات بعرضها على المختصين وقد توصلت الدراسة الى النتائج  وقد تم

  هناك فعالية للبرنامج التعليمي القائم على استراتيجيات تعليمية في خفض صعوبات تعلم مادة
 فيها.التحصيل  تالي زيادةوبالالرياضيات 

  ومتوسط درجاتهمهناك فروق ذات ذاللة إحصائية لمتوسط درجات التالميذ على القياس القبلي 
 البعدي.لصالح القياس  األكاديميعلى القياس البعدي على االختبار التحصيلي 

  هناك فروق ذات داللة إحصائية لمتوسط درجات التالميذ على القياس البعدي ومتوسط درجاتهم
 التتبعي.القياس  األكاديمي لصالحعلى القياس التتبعي على االختبار التحصيلي 

درجة مرتفعة جدا من التاثير  المحصل الىكما اشارت نتائج حجم األثر ومعامل هريدي للشغل 
 الية.مقبولة للفعودرجة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Abstract 

The objective of this study is to examine the effectiveness of an  

éducational program based on learning strategies to reduce 

learning difficulties in mathematics، implicitly included in the 

content of the program. Problem solving strategy "Libolia", 

Cooperative Education Strategy The "Geisco 1 Method", 

Conceptual Mapping Strategy, Self assessment by the student 

1. - Build an educational program based on some educational 

strategies to reduce the difficulties of learning mathematics. 1.2. 

Investigate the impact of the educational program based on 

educational strategies to reduce learning difficulties and increase 

the achievement of mathematics 2.3. Investigate the magnitude of 

the impact of the educational program to reduce learning 

difficulties 

 2. - Test the effectiveness of the proposed program empirically in 

reducing the difficulties of learning mathematics and thus 

improving the level of achievement. To test the effectiveness of the 

study, the study adopted a semi-experimental, one-group, 

experimental and experimental approach at the same time with 

tribal and post-titular measurements.    In the light of the 

characteristics of the selected sample, a semi-experimental study 

wasconducted on a sample of second year students with an average 

number of 19 students. The following tools wereused: 

1. A structured educational program based on educational 

strategies (problem solving - cooperative education - conceptual 

maps - correction and graphical representation of development). 

 2. Mathematics test for the content of fractions and polygons in 

the form of 3 equal copies. Version 1 of the tribal measurement, 

version 2 of the post-measurement, version 3 of the sequential 

measurement. The validity of the tools hasbeen calculated by 



 

 
 

presenting them to the specialists. The study has reached the 

following results: 

 • There is an effectiveness of the educational program based on 

educational strategies in reducing the difficulties of learning  

Mathematics and thus increase the collection. 

 • There are statistically significant differences in the average grade 

of students on the tribal measurement and their average score on 

the post-measurement on the academic achievement test for the 

benefit of telemetry. 

 5. There were statistically significant differences in the average of 

the students' grades on the post-measurement and their average 

scores on the sequential measurement of the academic achievement 

test for the sequential measurement. 

 The results of the magnitude of the effect and the Hurdy 

coefficient of the work obtained indicated a very high degree of 

impact and an acceptable degree of effectiveness. 
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 مقـــــــدمــــــــــــة 

وكذا بما تملكه من عقول يستفاد منها في مادية يقاس رصيد الدول بما تملكه من ثروات  
من احداث نوع و ومدي استعابها للتغيرات التكنولوجية والمعلومات المذهلة  ،وهندستهاصناعة المعرفة 

تفجير الطاقات  علىالتي تعتمد  اصالة الهوية الوطنية علىبين معاصرة العولمة والحفاظ  التوازن
مكانية   توظيفها.الخالقة والمبدعة وا 

واالهتمامات المدرسية لتربوية في المجتمع تتبلور من خالل القضايا اان كفاءة المنظومة 
بناءالفرد ومتابعته من أولويات اهداف التربية بفاالهتمام  الرعايــة،وتوليها  التي تضعها في أولوياتها

 للحياة.ووظائفها يقول " جون ديوي " التربية هي اعداد 

 علىالتعليمية هي بذل الجهود لتربية االنسان العصري القادر  اتان المهام المنوطة بالمؤسس
التكيف  علىالتفكير العلمي السليم البناء المزود بالمعارف والمهارات األساسية التي تمكنه وتساعده 

، المجاالتمع طبيعة العصر الذي يحياه ويتفاعل مع متغيراته المتسارعة وانجازاته المتتالية في كل 
آثارها وتداعياتها ى ي تبقمن كافة الصعوبات وخاصة التعليمية التتحرر الفرد  إذاوال يتأتي ذلك اال 

 .حياتهطوال 

الميذ في كافة المستويات ، اذ انها تالمقررة على ال الرئيسية المواد أحدتعتبر الرياضيات 
مقياسا  تمثلالمعرفية فائدة ، كما انها  ، فهي من أكثر المجاالت المعاصرةحياة التلعب دورا بارزا في 

(  little 2000) "ليتل  "لمدى تطور األمم ورقيها واحتاللها لموقع متقدم على الصعيد العالمي يشير
ان دور الرياضيات وأهميتها في الحياة يتزايد خصوصا في ظل التطور التكنولوجي الهائل وما 

يم والمهارات الرياضية يتطلبه من االفراد من إمكانيات تتمثل في القدرة على تطبيق العديد من المفاه
في عصرنا الحاضر وأنه الغنى " الى األهمية المتزايدة للرياضيات 2000، كما يشير "الشيخي 

عنها في أي مجتمع ، حيث ان التطور والتقدم يتطلب من األفراد االلمام بالرياضيات وتطبيقاتها 
رات المكتسبة منها اهيم والمهاوخصوصا انها ملكة العلوم وخادمتها ، اذ يمكن تحويل المعرفة والمف

 ( Jerry2000الى معرفة وظيفية مفيدة مهنيا )

المفاهيم المكتسبة من و كال من اشكال المهارات شمن الوظائف في العقد القادم تتطلب  % 00"
 الرياضيات.



 

  ب
 

اال ان المتتبع لمسار تحصيل التالميذ في هذه المادة ورغم التقدم الحاصل في تطوير مناهج 
فال تزال الرياضيات  تحصيلها،الرياضيات بجميع المراحل يرى تدني في درجاته وصعوبة تعوق 

معظمهم يجدون صعوبة في تعلم المفاهيم الرياضية  وأصبحصعوبة لدى الكثير من التالميذ  لتشك
وجود العديد  السابقة " تدني تحصيل مادة الرياضيات "وعلىنتائج البحوث والدراسات  تؤكدهما  وهذا

( "أغلب التالميذ 13ص Tobias 1993من صعوبات التعلم التي تواجه التالميذ في هذه المادة )
 .يغادرون المدرسة كفاشلين في الرياضيات "

العالمية لتقدير مستوى التالميذ  المسابقةنتائج  أما ما يتعلق بالدول العربية واالسالمية فان
ذيل الترتيب، وهذا من المؤشرات المهمة والرئيسية في  تصنف في فانهايات في العالم ضفي الريا

سابقة الدولية منتائج التالميذ في الأن " Philips2007نة األنظمة التعليمية يشير " فيليبس ر مقا
(TIMSS) اتوفر معلومات عالمية قياسية ووطنية للدول حول آداء سياساتها واستراتيجياته 

والتالميذ فهي مقياس  التعليم،المدارس، المعلمين المناهج،ومؤسساتها المعنية بالتعليم وحول 
 الرياضيات.لمستويات األداء في تعليم مادة 

فية الخفض منها عن طريق لتتناول موضوع صعوبة الرياضيات وكي وقد جاءت هذه الدراسة
 وقد اعتمد لتنفيذها على خطة السنة الثانية متوسط،تعليمي موجه لتالميذ  بناء وتجريب برنامج

طار كاالتي : الفصل األول اال ة للجانب النظري وفصلين للجانب الميدانيأربع ستتة فصولشملت 
 الدراسة، مفاهيمالدراسة،فرضيات مقدمة،إشكالية،األهمية،األهداف، علىالعام للدراسة الذي يشتمل 
 عليها.الدراسات السابقة والتعليق 

باعتبارها المادة التي اختارتها الباحثة لتطبيق  والمتمثل في الرياضيات نيالثا ليليه الفص
من ماهية الرياضيات وطبيعتها وبعض تعاريف المادة، يليها خصائص  استراتيجيات البرنامج،

نظريات تدريس الرياضيات، المادة، اهداف تدريس الرياضيات، أهمية تدريس مادة الرياضيات، 
أساليب تقويم الرياضيات، الكفايات التي تسعى الرياضيات لتحقيقه وملمح تخرج التلميذ في نهاية 

 المرحلة المتوسطة  

و منه البرامج التعليمية  في البرامج االرشادية والذي استوحينا لوالمتمث الفصل الثالث بعده
والذي تناول موضوع االستراتيجيات التعليمية من المفهوم والتعريف ثم التخصص بعده الفصل الرابع 



 

  ت
 

استراتيجية  في االستراتيجيات التي وظفها البرنامج التعليمي والمتمثلة في استراتيجية حل المشكات ثم
للتعرف الخرائط المفاهيمية تليها استراتيجية التعلم التعاوني بشيئ من التفصيل في جوانبها النظرية 

الذاتي التي وظفنا فيها الرسم والتمثيل البياني للتطور والتي يمثل التلميذ  معليها بعد ذلك عملية التقوي
كيزة االساسية الستراتيجيات التعلم ر أساسا ثم الر األساسي فيها النه محور العملية التعلمية العنص

 النشط التي تضمنها البرنامج التعليمي محاولة منا لتفعيل دوره .

الفصل  شتمل علىتت تيل الدراسة والو م فصهفي أ ينلتمثموال يناألخير  ينثم نختمه بالفصل
 الدراسة،نتائج  ،الدراسةاستطالعية الى أدوات  اتمن دراس تطبيقي للدراسةالجانب ال الخامس

. يليه الفصل السادس واألخير والذي حوى بين الدراسةتحليل نتائج  المستخدمة،األساليب اإلحصائية 
 طياته مناقشة وتفسير النتائج والتي مهدت الى توصيات الدراسة في األخير.
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 الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: ةــــــــــــشكلم-1

هو االطار التربوي العام الذي يشمل التوجهات المستقبلية هو عصارة فلسفة الدولة ، و المنهج 
حلقات مترابطة ومتكاملة فيما بينها ، و نسق تعليمي شامل ،  أنه "التي تصبو الدولة الى تحقيقها كما 

تنطلق مكوناته من الكل الى الجزء ، ض في سياق  بعمنطقي ، يشتق بعضها من ل ومتسلسلة بشك
التي تمثل المؤسسة التعليمية ، يلي ذلك الغايات حيث تحدد في البداية حاجيات المجتمع من 

لك المرامي أي تحديد المواصفات المنتظرة من جهات التربوية العامة ، ثم بعد ذاالختيارات والتو 
يب للغايات التربوية والحاجيات االجتماعية المتعلمين المتخرجين ، من خالل تكوينهم تكوينا يستج

المرسومة وفق تخطيط منهجي مضبوط قصد تحديد الكفايات والقدرات العامة المستهدفة وكذا 
ص 2015) حمداوي ئل الديداكتيكية الكتسابها وسبل تقويمها ويتجسد ذلك في العملية التربوية " االوس

16-17 ) . 

اال أن تغير  بالكفايات،قاربة مقاربة باالهداف الى ان وصل الممن ال تـأرجح المنهاج التربوي
تي ؤ فالتطور الذي طرأ على الشكل لم ي الكالسيك،البيداغوجيا لم تغير الديداكتيك حيث بقي بذهنية 

  التدريس.بظالله على المحتوى واألساليب والديداكتيك أي فن 

 الفنيات،في  لثورة والتي أصلت بيداغوجيا الكفايات باتمقار  الحديث تبني يتطلب التدريس
التعلم و  المشكالت،طريقة االلقاء الى حل  تحيث تجدد التدريس،األساليب وطرق  االستراتيجيات،

اجراء التقويم وبناء   و  طرقكما تغيرت  التعاوني،ط بفنياته وخاصة التعلم شالفردي الى التعلم الن
 .االختبارات

وهي بالغة األهمية بالنسبة  ،أساسي ورئيسي في التعليم العام  منهاجكالرياضيات تصنف 
وهي ليست هامة في المجال  الدراسية،للتلميذ اذ يدرسها ويستخدمها في مختلف المستويات والمواد 

اال ان نتائج البحوث والدراسات السابقة أكدت كذلك ، الدراسي فقط بل حاسمة في الحياة اليومية 
صيل المادة وعلى وجود صعوبات تعوق التالميذ عن الوصول الى المستوى على تدني في تح

و"ضعف في مستوى تحصيل فهناك عدم تناغم بين مدخالت العملية التعليمية ومخرجاتها  المقبول،
 International Association for evaluation ofالدولية لتقييم التحصيل  الرابطة)الرياضيات بشكل عام" 

education Achevement). 
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 30( في 1111 – 1110الدولية الثالثة في الرياضيات والعلوم ) الدراسة هو ما أكدته و
سالمية )نتائجمن بينها دول عربية دولة  دراسات العلوم   TIMSS ،2007المسابقة الدولية الرابعة  وا 

 . (2012، 01، العدد  31التربوية المجلد 

التي تهدف الى تحقيق النوعية  المعنية،يطمح له النظام التربوي والمؤسسات  وهذا عكس ما
والموائمة ما يتحقق من خالل مخرجات تعليمية ذات مواصفات نوعية من مهارات التفكير ونوع 

التي أصبحت ضرورة ملحة لكل فرد حتى يصبح بمقدوره الدخول في  العصرية،عرفة والمهارات مال
 العالمية.اإلقليمية ومن ثمة  ة،الوطنيدائرة التافس 

في عملية تعليم الرياضيات وتتمثل هذه  اشهدت الساحة التربوية في العقدين األخيرين تطور 
التطورات في عدة اتجاهات نبعت عن مؤتمرات في تربويات الرياضيات ، على المستوى اإلقليمي 

د الرياضيات ، واالتحاد االفريقي والعالمي ومن أهمها المؤتمر الذي عقدته اللجنة الدولية التحا
والندوة التي  ،( عن تعلم الرياضيات في مرحلة ماقبل الجامعة  1100للرياضيات في القاهرة ) 

عقدتها اللجنة الدولية لتعليم الرياضيات ، وقد توصلت التوصيات الى ضرورة التدخل لمعالجة مشكلة 
ماد على استراتيجيات حديثة وتقنيات تقوم صعوبة الرياضيات وتدني التحصيل فيها وضرورة االعت

فأصبحت من مبادئ تدريس المادة وضمن مقاييس على التعلم النشط واستراتيجيات حل المشكالت ، 
لمؤتمر االجودة العالمية لتقويم تدريس مادة الرياضيات نظرا ألهمية المادة ودورها في الحياة ، ف

الرياضيات أكد على ذلك " دور الرياضيات في التعليم ( لتعليم 2000التاسع الذي عقد في اليابان )
 " 21العام في القرن 

جاء استجابة لتحديات العصر (ERFKE)روع تطوير التعليم نحو االقتصاد المعرفي شوم
 التعليمية.التكنولوجي المعرفي يركز على جعل التلميذ محور العملية 

المشكالت الرياضية يمكن ان تساعد التالميذ عل تحسين قدراتهم  نأ (Hartig1114)يرى 
كما يساعدهم على تعلم المهارات والمفاهيم  مختلفة،التحليلية واستخدام هذه القدرات في مواقف 

والمبادئ الرياضية المتبادلة بينها وعلى تفهم الموضوعات بصورة أعمق واالحتفاظ بالمعلومات لمدة 
 لهم.التالميذ نحو تعلم الرياضيات وجعلها أكثر متعة واثارة بالنسبة  أطول وتحسين دافعية
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مفهوم العدد، المقارنة بين األشياء وبالتالي  كإدراكفالرياضيات تتطلب مجموعة من القدرات 
وتعلم العمليات الضرورية كالجمع تحديد االتجاه  الهندسية،االدراك البصري واالشكال  التمييز،

 .استرجاعهاقسمة الى جانب القدرة على االحتفاظ بالحقلئق الرياضية وسرعة والطرح والضرب وال

ان تتوافر لديه مجموعة من الشروط  فال بد يكون الفرد قادر على حل المسائل التي تواجههل
الك ذخيرة مناسبة من استراتيجيات حل المسألة وان يتوافر لديه الدافع الذاتي لحل هذه تمن ابرزها ام

المسائل وان يمتلك بنية مفاهيمية متماسكة منظمة تنظيما مناسبا ، ومدى قدرته على تنظيم هذه 
البنية المفاهيمية وتحريرها يساهم في مقدار نجاحه في حل المسائل ، وان يكون قادرا على بناء 

يتعامل معها ، وقادرا على وضع خطة للحل وتفسير تمثيالت أو رسم أشكال توضيحية للمسائل التي 
هذه الخطة عند الحاجة ، وان يكون لديه القدرة على اشتقاق حلول مناسبة واستخدامها بشكل صحيح 

ن قادرا ، وان يراقب تقدمه في الحل أي ان يمارس التفكير فوق المعرفي في أثناء الحل ، وأن يكو 
 على القيام بالتحليل والتفكير المنطقي واستخدام القدرات العقلية العليا .

استخدام الخرائط  التعاوني،التعلم  المشكلة،يتلخص في توظيف استراتيجيات حل  وهذا ما
وهر التعلم بالمقاربة لب وج يالمفاهيمية أي االعتماد على تقنيات التعلم النشط وتوظيفها وه

 بالكفايات 

 التالي:صياغة إشكالية الدراسة في التساؤل العام  تم عليه  و

من  تعليمية للخفضقائم على استراتيجيات  ما فعالية استخدام برنامج تعليمي
 ؟تعلم مادةالرياضياتات صعوب

 التالية:تحته التساؤالت الفرعية  تندرج

ض من صعوبات ـــــــــــــــــتعليمية للخفر تطبيق برنامج تعليمي قائم على استراتيجيات ـــــــــــــــما أث -1
 الرياضيات؟تعلم مادة 

 البعدي؟القياس  ودرجاتهم فيدرجات التالميذ في القياس القبلي  بينفروق هل توجد  -2
 والقياس التتبعي؟هل توجد فروق بين درجات التالميذ في القياس البعدي  -3

 ى للبرنامج التعليميهل هناك فرق بين درجات التالميذ في مادة الرياضيات تعز 
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على استراتيجيات تدريسية للخفض من صعوبة  مالتعليمي القائهل توجد فعالية للبرنامج  -4
 الرياضيات؟تعلم مادة 

 تالميذ.ما حجم تأثير البرنامج على خفض صعوبة تعلم مادة الرياضيات عند  -5

 :التاليةالدراسة سيتم اختبار الفروض  تالتساؤ  ولإلجابة على

 لدى الرياضيات مادة في التعلم صعوبات حدة من لخفضل المقترح البرنامج تطبيق ؤديي -1
 كبيرة بدرجة الرياضيات مادة تعلم صعوبات ذوي من متوسط الثانية السنة تالميذ من عينة
 .الفعالية من

 القياس في التجريبية العينة تالميذ درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد -2
 في التحصيلي لالختبار البعدي القياس لصالح البعدي القياسمتوسط درجاتهم في و  القبلي
 .(2النسخة رقم ) الرياضيات مادة

 والقياس القبلي القياس في التالميذ درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد – 3
 التتبعي التطبيق عند الرياضيات مادةي ف ( 3النسخة رقم ) التحصيلي االختبار على التتبعي
 التتبعي. القياس لصالح

للبرنامج التعليمي القائم على استراتيجيات تعليمية للخفض من صعوبات تعلم  أثر يوجد - 4
 مادة الرياضيات.

صعوبة من  تعليمية للخفضالقائم على استراتيجيات  التعليمي للبرنامج فعالية توجد - 5

 .الرياضيات مادة تعلم

 الدراســــــــــة: اهداف-1
 :الى الحاليــــــــــة الدراسة تهدف
 تدنيلمساعدة التالميذ من ذوي  المعرفييستند الى االتجاه  تربوي تعليميبرنامج  تصميم -1

 سبب على يركز اذ الصعوبات حدة من للتخفيف الرياضيات التحصيل والصعوبة في مادة
 .مــــــــــــــــعا التربوية آثارها وعلى الصعوبة

 السنة تالميذ من عينة لـــــــدى التعلم صعوبات من للخفض المقترح البرنامج استقصاء فعالية -2
 .الرياضيات مادةتعلم  صعوبة ذوي متوسط الثانية
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 من الخفض فيتطبيق البرنامج التعليمي القائم على استراتيجيات تعليمية  أثرعن  الكشف -3

 .الرياضيات مادة تعلم صعوبات

مدى فعالية البرنامج التعليمي القائم على استراتيجيات تعليمية للخفض من  على الكشف -4
 صعوبات تعلم مادة الرياضيات لدى عينة من تالميذ السنة الثانية متوسط.

 . وفاعليته التعليمي البرنامج احدثه الذي التاثير حجم حساب -5
 ومحاولة الرياضيات مادة في المرحلة تالميذ تواجه التي الصعوبات همإطار عام أل تحديد -6

 .لها حلول إيجاد
مخططي المناهج بمحتوى برنامج يحقق اهداف التكفل بفئة ذوي صعوبات التعلم  تزويد -7

 .الرياضيات مادة فيالتحصيل  وتدني
التحصيل في مادة  وتدنيأهمية هذه البرامج وتوجيه النظر للتكفل بذوي صعوبات  ابراز -0

 البشري.االستثمار األمثل في العامل  اطار في الرياضيات

 :اهميةالدراسة-2

 : يليأهمية هذه الدراسة في مستويين النظري والتطبيقي مــــــــــــــــن خالل ما  تظهر

 النظرية:األهمية-

تسهم هذه الدراسة في القاء الضوء على بعض الحقائق العلمية الخاصة بهذه الفئة والظاهرة  حيث
 وذلكالتربوية والمتمثلة في تدني تحصيل المادة الذي ألقي بضالله على نتائج التحصيل في المادة 

خالل األثر الواضح وخاصة في المسابقات الوطنية والتي يعد ضعف التحصيل في مادة  من
 الرياضيات من اهم أسباب تدني النتائج المحصل عليها.  

ذوي التحصيل المتدني في مادة  تساعداالتالميذ التى واالستراتيجيات المهارات بعض على االطالع
 في توظف حديثة استراتيجيات على يتعرفوا عندما المادة الرياضيات من التخفيض من حدة صعوبة

 المتعلقة بها. سائلمال وحل المادة مذاكرة

 التطبيقية: األهمية -
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برنامج تعليمي لمساعدة هذه الفئة من األطفال ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات  توفير -
 من حدة الصعوبة.في المرحلة المتوسطة للتخفيف 

 للتخفيف المساعدة الالزمة واالستراتيجيات المهارات أهمية الى والمعلمين نظراالولياء لفت -
 المادة.والرفع من التحصيل في  الرياضياـت، تعلم صعوبات من
اهتمام الباحثين للقيام ببناء برامج تساعد هذه الفئة للرفع من مستوى تحصيلها العلمي  اثارة -

 .في مواد أخرى واألكاديمي،
 الرياضيات مادة تعلم )صعوبةنظر التربويين للتكفل بهذه الفئة من األطفال باعتبارها  لفت -

 التدخل يستوجب مما الحدود كل تخطت النطاق واسعة عالمية المادة( مشكلة تحصيل وتدني
ووضع المنهاج  انتشارها،التالميذ ومن  حدتهاعلى من للخفض وبديلة حديثة استراتيجيات لتوظيف

 الموقف. لمعالجة بديلة حلول التربوي تحت المجهر لتقصي األسباب وتقديم
باستراتيجيات وطرق  للتدريس في المادة متخصصين أساتذةمن اجل اعداد معلمين و  النداء -

 و المعايير من باعتبارهامعترف بفعاليتها عالميا، او إعادة رسكلة األستاذ على هذا األساس  حديثة

 .التدريس على للحكم العالمية الجودة مقاييس ومن األستاذ، أداء تقييم في بها المعتد المقاييس

  الدراسة: متغيرات-3

 البرنامج ) المتغير المستقل ( 

صعوبة تعلم مادة الرياضيات ) المتغير التابع ( و المعبر عنه تدني التحصيل في مادة الرياضيات  
:  وتجسدها النتائج الضعيفة للتالميذ على اختبار المادة المصمم للدراســـــــــــــــــة )  الدراسة  الصعوبة

 االستطالعية (

 (:المتغير المستقل  ( يالتعليم البرنامج -3-1

في  والخبرات والمهارات المقترحةعبارة عن مجموعة من األنشطة  تربــــــــوي، تعليميبرنامج  هو
الى التراث النظري لصعوبات التعلم يحوي  ومنظمة تستندمخطط لها  13جلسات يبلغ عددها 

 والخاصة بالبرنامجالمحاور التالية لتحقيق األهداف العامة 
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 (بوليا )استراتيجيةاالستراتيجية المناسبة لحل المشكالت الرياضية  تعلم -1
 البصريةخاصةرة لتنشيط الذاكرة والذاك المفاهيميةالخرائط  استخدام -2
 تجزئتها ونموذج التعليم الفعال الذي يركز على تبسيط المهمات التعليمية  استخدام -3
 والرسم البياني للتطور  التصحيح -4

 (2جيسكوا )طريقة الصغيرة بالمجموعات التعاوني التعليم -5
 االستراتيجيات التعليمية: -3-2

 ونقصد بها في البرنامج:

المطبقة  وخطواتها االجرائية لحل المشكالت الرياضية و الرياضية كالتشاستراتيجية بوليا لحل الم-

 في محور الكسور.

للتعليم التعاوني المطبقة  2التعاوني بالمجموعات نخصص استراتيجية جيسكوا التعليماستراتيجية  -

 اثناء عملية تقويم الطالب.

خرائط المفاهيمية والمطبقة في محور الهندسية موضوع المضلعات ونخصص بعد  استراتيجية ال-

 ذلك المعين كحالة خاصة. 

المتابعة والرسم البياني للتطور، كأسلوب للتقويم الذاتي وتفعيل دور المتعلم في تقويم عمله وعمل -
 المجموعة التي ينتمي اليها.

ثه دتحن أن يمكذي لر األثا دى": مبأنهاتعرف الفاعلية   :Effectivenessلفاعلية ا -3-3
 . ("1117د لسعي")التابعة(اارت لمتغيد احأفي  مستقالرا متغيها ريبية باعتبارلتجالمعالجة ا

الخفض من مستقل في ر كمتغيرح لمقتالتعليمي ا نامجرلبر اثأ دىمبأنها: ئيا ارجرف إتعو -
( 2النسخة  األكاديميالختبارالتحصيلي التالميذ في ا )درجاتتابع ر كمتغيصعوبة مادة الرياضيات 

 بـــــ:حصائيا تحديد درجة هذا األثر إم   يتوالسنة الثانية متوسط(.   العينة تالميذدى افراد ل
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 - T test لعينتي مرتبطتين الفروق 

 تقل في المتغير التابعمستغير اللمحجم األثر الذي خلفه ا -

 2000ك )لة بالدمعادام باستخر ألثذا اهد يدل تحدلمعب اللكس Blackاستخدام معادلة بالك -
Packham & MayersP2)  

 متوسط: السنةالثانية تالميذ-3-4

تدني التحصيل بسبب صعوبة مادة الرياضيات و التي يعبر عنها   تعاني األطفال من فئة
 المفاهيم وفهمالتلميذ على الوصول الى مستوى النجاح بالنسبة لمادة الرياضيات  بعدم مقدرة 
 الحسابية العمليات ومعالجة واجراء والرياضي العددي واالستدالل الحسابي والفهم الرياضية والحقائق
 الرياضيات لمادة بالنسبة النجاح مستوى الى الوصول على التلميذ مقدرة مبعد عنه يعبر و والرياضية

 التيو المهارات  المفاهيم من حدى أساسيةعلى اومهارة مفهوم لكل بالنسبة وذلك ،
عنها بذوي التحصيل المتدني في مادة  معبرلهذا  الغرض ، وال المعـــــــــــــــــــــد التحصيلي يقيسهااالختبار 

/  2016في الثالثي األخير  من العام الدراسي 10الرياضيات  ) المتحصلون على معدل اقل من 
اللذين يدرسون السنة األولى متوسط وانتقلوا الى الثانية متوسط والمختارين وفقا للدراسة  2117

  االستطالعية وخطواتها (

 السابقــــــــة: الدراسات-4

التفكير "دراسة ميدانية  بمهارات عالقته والتحصيل في الرياضيات  منصور:غسان  .د -1
 .2111على عينة من تالميذ الصف السادس اساسي في مدارس دمشق الرسمية " 

 تلميذةو تلميذ  241افراد العينة  عدد . 
 الدراسة الى تبيان العالقة بين التحصيل في مادة الرياضيات ومهارة التفكير أجريت  هدفت

 .الوصفي التحليلي في المدارس االساسية لمدينة دمشق اتبعت الوصف المنهج
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من المهارات التاليــــــــــة  لكل ادائية( مسالة12)التفكير مهارات مقياس استخدام بعد -
 القرار،اتخاذ  الحلول،التمييز،المقارنة،المرونة،االستنتاج،انتاج  )التحليل،االختصار،التركيب،

 "ديبونو ادوارد" اعدادالبرهان،التعميم( من التوسع،
 يوم اعيد  15( وتطبيق اولي للمقياس بعد 2004 – 2003دراسةاستطالعية ) اجراء تم

 الذاتي والصــــدق،0,  74التطبيق على نفس العينة للتحقق من الثبات وكان معامل الثبات 
06  ,0. 
 اختبار تحصيلي في مادة الرياضيات من اعداد الباحث طبق على عينة  تطبيق

,  70الصدق الذاتي  ،0,  62بالتجزئة النصفية  بات)الث وتلميذة(تلميذ  30)استطالعية 
0. 

 الى:النتائج  وقد اشارت 
 مقياسواالداء على الرياضيات مادة في التحصيل بين موجب ارتباط عالقة وجود 

 التفكير. مهارات
 مقياس على الكلي االداء وفي مستوى التحصيل مستوى في الجنس لمتغير أثر وجود 

 التفكير. مهارات
 ومستوى مرتفع( متوسط، )ضعيف،لمستوى التحصيل في مادة الرياضيات  أثر وجود 

 التفكير.على مقياس مهارات  االداء

 :حيثالدراسة الحالية عن هذه الدراسة من  تختلف  _

 في  وليس الرياضياتتبحث في فعالية برنامج للخفض من صعوبة تعلم مادة  انها
 العالقة 

 متوسطالمستهدفة سنة ثانية  العينة 
 المستخدمة االدوات 
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 ــــةــــــــــــــــــــــــــقائمة على حل المشكالت في زيادة الدافعيــــ تدريسية استراتيجية استخدام اثر 2-
 ، (2000 – 2007االمارات العربية المتحدة نحو الرياضيات لدى طالب الصف الثامن اساسي )

Mathgaza.4umer.com/t27_topic   

 الرويس مدارس اساسي الثامن الصف طالبات الدراسة عينة. 
 نيدرسون الذي الطالب درجات متوسط بين فروق وجود عن البحث الى الدراسة هدفت 

 على العادية بالطريقة يدرسون الذين زمالئهم ومتوسط مشكالت حالل استراتيجية باستخدام
 .الرياضيات نحو الدافعية اختبار

 متكافئتين،تصميم تجريبي لمجموعتين  الرياضيات،مقياس الدافعية نحو  استخدم 
 .قصديةالعينة 

 0, 70صدق المحكمين  ،»" اعادة التطبيق  0, 04الثبات  فقرة، 27 المقياس. 
 التجريبيةالنتائج وجود فروق بين اداء المجموعتين لصالح المجموعة  اظهرت. 

طلبة المرحلة  لدى الرياضيات ادةفي م التحصيل تدني أسباب :اهلل حرزحسام  بركات، زياد-3
 .طوكرماألساسية الدنيا من وجهة نظر المعلمين في محافظة 

 "2010 المستقبل واستشراف الحاظر استجابة فلسطين، في المدرسي التعليم"  مقدم بحث

 بند 20من  مكون استبيان :األداة-1
 يت فالمشكال حل استراتيجية أثر معرفة الى الدراسة هدفت: 2112القيسي تيسير دراسة -2

 األردن في األساسية المرحلة طلبةى لد الرياضي التفكير و التحصيل
 أساسي  السابع الصف طالب من طالب 86 من الدراسة عينة تكونت حيث التجريبي المنهج اتبعت

 مجموعتين على عشوائيا األساسية " وزعوا الخطاب ابن عمر " مدرسة
  درست بطريقة حل المشكالت درسة بطريقة حل المشكالت  طالب( 35 )تجريبية 

 العادية.درست بالطريقة  طالب( 33ضابطة )
 :الباحث فوظ
 فقرة 20اختبار تحصيلي مكون من  -
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 موضوعية فقرة من مكون الرياضي التفكير اختبار -
 :النتائج كانت

  0.01= وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 المجموعة الضابطة لصالح  ومتوسط درجاتمتوسط درجات طالب المجموعة التجريبية  بين

 الرياضيات.المجموعة التجريبية في التحصيل في مادة 
  بين متوسط درجات المجموعة التجريبية  0.05=  يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند

لي على كل مجال من المجموعة الضابطة في اختبار التفكير الرياضي الك ومتوسط درجات
 التجريبية.مجاالته لصاالح المجموعة 

 خرائط –المفاهيمية  )الخرائط المعرفة وراء ما استراتيجيتي استخدامأثر :الخطيب أحمد محمد -4
 متوسط، الثاني الصف طالبي لدى  البصر  التفكير ومهارات المفاهيمية البنية في العقل(

 .2014الرياض، طيبة، جامعة،101ص 1العدد  التربوية مجلةالعلوم

 عشوائية:مجموعات  3طالب قسمت لـــــ  15العينة 

 درست باستخدام الخرائط المفاهيمية  تجريبية – 1

 درست باستخدام خرائط العقل  تجريبية-2

 ضابطة درست بالطريقة العادية –3

  اختبار البنية المفاهيمية 
  اختبار التفكير البصري 

 النتائـــــــــــج:كانت 

  في اختبار البنية المفاهيمية من العية التي  أفضلالتي درست بالخرائط المفاهيمية  1العينة
 العادية.التي درست بالطريقة  والمجموعة الضابطةدرست بخرائط العقل 
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  1مهارة التماثل المجموعة  –البصري  )االستنتاجأما بالنسبة الختبار مهارات التفكير البصري 
البصري الكلي المجموعة  واختبار التفكيرالنمط  ومهارة اكتشافالتدوير العقلي  – 2من  أفضل

 (3والمجموعة  1من المجموعة  أفضل 2
 3و 2في كل االختبارات من المجموعة  أفضل المجموعة واحد. 

  البصري  )االستنتاج 0.70ات معامل الثب البصري(التفكير  )مهاراتاختبار القدرة المكانية
 (.0.02اكتشاف النمط  0.04االختالف  0.02التماثل  0.01العقلي  ، التدوير0.07

 .30ن = 0.02الثبات الكلي لالختبار 
 :درجات والدنيا  4العالمة القصوى  لإلجابةالخاطئة، 0صحيحة وعالمة لكل إجابة  التصحيح

0. 

الرياضيات  مادةفي ل التعاوني في التحصيالتعلم استخدام طريقة  أثرالطراونة: حسن  صبري-5
 األردن.-مؤتة  التربوية جامعةالعلوم  كلية ،األساسيلطالبات الصف الثامن  واالتجاه نحوها

على التقليديةة ـة بالطريقـهدفت الدراسة  إلى الكشف عن أثراستخدام طريقة التعلّم  التعاوني مقارن
الدراسة  تكونت عينةامن األساسي ـصف الثـة الـفي مادة الرياضيات واالتجاه نحوها لطلبل التحصي
المزار الجنوبي في اءاألساسية في لو، ت األ زورـة بنـة خولـطالبة من طالبات مدرس (44)من  

لشعبة األخرى  درست اطالبة( و 22) ونية التعلّم  التعاـإحدى الشعب درست بطريق،شعبتين 
األولى اختبار تحصيلي والثانية مقياس آيكن ، أداتين   وتم استخدام، (طالبة22)بالطريقة التقليدية 

ل في التحصي، لالتجاهات وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذي داللة إحصائية  لطريقة التدريس
 ثر ذي وجود أ  كذلك نتائج الدراسةوأظهرت  التعاونيولصالح طريقة التعلّم 

 التعاوني.التعلم لطريقة التدريس قي اتجاهات الطالبات ولصالح طريقة  صائيةـداللة إح

هدفت الى التعرف على اثر استخدام التعلم التعاوني والخرائط  المفاهيميــــة  :2111عبيدات -6
في الفهــــم المفــــاهيمي لطلبــــة الصـــف  الســــابع األساســــي في مــــادة العلــــوم مقارنــــة بالطريقــــة  

السابع األساسي ، ومن ابرز ما تلميذ من تالميذ الصف  11التقليديــة وقــد بلغــت عينــة الدراســة 
توصلت الدراسة إليه من نتـائج ، وقد قام الباحث بإعداد مقياس لقياس الفهم المفاهيمي للطلبة، من 
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ابرز ما توصلت اليه الدراسة: وجود فروق في الفهم المفاهيمي عند طلبة الصـف السـابع األساسـي 
عزى إلى طريقة التدريس وكان لصالح المجموعة بـين المجموعـة الضـابطة والمجموعـة التجريبية ي

التجريبية، هذا من جانب ومـن جانـب اخـر أظهــرت نتــائج الدراســة انــه ال يوجــد فــروق  في الفهــم 
المفــاهيمي عنــد طلبــة الصــف  الســابع األساســي بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية تعزى 

 إلى الجنس.  

 :فيالدراسة الحالية  و الدراساتهذه  تتفق عليق على الدراسات السابقة:الت

لخفض من صعوبة مادة الرياضيات وبالتالي زيادة التحصيل في المادةبتطبيق محاولة ا
استراتيجيات مختلفة وطرق تدريس غير معتمدة في واقع المدارس ومحاولة اقتراح هذه االستراتيجيات 

المطبقة والتي تعتمد في الغالب االستراتيجيات التقليدية والمتمثلة في االلقاء، كبدائل لالستراتيجيات 
" ومحاولة بالكفآءاتي مع المقاربة التعليمية المتبناة في التربية والتعليم " المقاربة شمع محاولة التما

وظيف مية، وذلك بالتركيز على تلالمحور الفعال في العملية التعباعتباره تفعيل دور التلميذ 
المؤتمرات الدولية  اليهاقترحات التي اسفرت مشط مع محاولة توظيف الاستراتيجيات التعلم الن

 للرياضيات وتدني التحصيل فيها.

 في:تختلف هذه الدراسات والدراسة الحالية  االختالف: أوجه

 .  الدراسة الحالية تبحث في فاعلية برنامج -1
 التجريبي ذي المجموعة الواحدة.  الدراسة الحالية اعتمدت التصميم -2
 .كاديميأداة لها اختبار تحصيلي أالدراسة الحالية اتخذت ك -3
 للبرنامج.الدراسة الحالية وظفت مجموعة من االستراتيجيات كانت العمود الفقري  -4
، التعليم التعاوني طريقة "لبوليا "اتيجية حل المشكالت ر اعتمدت الدراسة الحالية على است -5

المتابعة والرسم البياني محاولة منها لتفعيل دور المتعلم  المفاهيمية،الخرائط  ،«2ا جيسكو "
 التعلمية.في العملية التعليمية باعتبارة المحور الرئيسي واالساسي 

لم تقتصر الدراسة الحالية علي تتبع األثر فقط بل دعمت ذلك بدراسة حجم األثر والفعالية  -6
 بعد ذلك.
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 استراتيجيتين،واحدة وفي األكثر  ةابقة على توظيف استراتيجياقتصرت اغلب الدراسات الس -7
اون حل عواستخمدت توليفة مركبة بين التاما الدراسة الحالية آلفت بين عدة استراتيجيات 

كما أعطت للمتعلم دور في عملية التقويم من خالل  المفاهيمية،ت، الخرائط المشكال
 المتعلمتوظيف التقويم الذاتي اتباع أسلوب المتابعة والرسم البياني للتطور والذي يقوم به 
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  تمهيــــــــد: 
في اكساب  عليهاتعتبر الرياضيات في جل مراحل التعليم أهم مواد المنهاج التي يعول        

واكساب األسلوب المنهجي  العليا،المتعلمين طرق وأساليب التفكير المنطقي، وتنمية مهارات التفكير 
 .أغلبها في ومتأصلة العلوم كل بين هامة مكانة تحتل فهي

لمنهاج الرياضيات في العقود االخيرة يالحظ تغيرا طرأ عليها، نظرا لمتطلبات العصر حيث  المتتبع
 حتميا.  واستخداماتهاامراعن تطبيقاتها  البحثأصبحو تغيرت اهداف تدريسها 

 اهداف لها أصبح بل الرمزية العالقات و المجردة المهارات أو العقلية التدريبات تلك تعد لم فهي
 اتخاذ و المشكالت حل على القدرة و المنطق لغة باعتبارها العلمي التفكير اكساب اهمها من جديدة

 .المسؤوليات اتحمل بعده ومن القرارات
  :اتيالرياض ماهية  -2-1

كما أنها علم الدراسة المجردة  ترابطها،وكيفية  ،كيفيتهاو علم الدراسة المنطقية لكم األشياء  الرياضيات
ئدة اوهي واحدة من أكثر أقسام المعرفة اإلنسانية ف الرياضية،البحتة التسلسلية للقضايا والألنظمة 

 ،التي تشملها كالجبر والهندسة ... المواضيع كثرة بسبب التعريف الصعبة المجاالت أهم ومن واثارة،
 .فيها تتغلغل التي العلوم وتشعب

 
  الرياضيــــــات: عةــــــطبي-3

 كونها: تتمثل في
 الحقائق خالل من العلمي التواصل تيسر الطبيعية، اللغات مع متكاملة عالمية لغة تعتبر 

 .اليها المتوصل
 المسلمات من مجموعة على يقوم استنتاجي بناء عن عبارة الرياضي النظام 

 :التالية القضايا في األخرى العلوم بقية ضمن كعلم يتحدد وهذاالنظام ،االفتراضاتو 
 المقادير و القياس الكميات،علم األعداد والفراغ والتي تختص بدراسة  الرياضيات 
 التجريد الذي يهتم بطرائق الحل وأنماط التفكير التي أبدعها العقل  علم هي 
 المعادالت و والصيغ واألشكال الكمية الحقائق مع التفاعل علم هي. 
 نظام يبدأ " باالمعرفات أو المفردات الغير معرفة ثم تأتي التعريفات وبعدها  كل

وأخيرا النظريات  العام،تتناقض مع النسق الرياضي  أالالمسلمات والتي يفترض فيها 
 (.163نص  1170 األمين،)محمد

 : الرياضيات لطبيعة الحديثة االتجاهات-4
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 (Ernest1944)يقدمها    Wan2004&Lazin ( حسب
I. الى الرياضيات باعتبارها مجموعة من الحقائق  ينظر :األدائي االتجاه

 المتغيرات.النافعةيمكناستغاللهاالنجازبعضوالقواعد والمهارات 
II. الرياضيات بناءا هيكليا موحد من العرفة الموضوعية. يتعبر :المثالي االتجاه 
III. الرياضيات بناء معرفيثقافي ديناميكي، ومجال  يعتبر :االتجاهاالجتماعي

واسع لالبتكار واالبداع، فهي منتج ثقافي يقوم على حل المشكالت، وعملية 
، 2006السراستقصاء واكتشاف للمعرفة ال تنتهي، وهي مفتوحة على كل جديد )

 (.211ص
 

، فهي عبارة عن بناء ت وجوهرها يكمن في الترابط المنطقي الواضح والتسلسل فيها اطبيعة الرياضي
منطقي ال يمكن التوصل اليه اال عن طريق العقل ، واستنتاج نتائج من خالل المالحظة واتباع 

 خطوات منهجية لتنمية القدرة على التفكير وصقل مهارات الفرد خالل مراحل اعداده للحياة .
 
  :الرياضيات تعاريف-5
 تجريدا أكثر موضوعات التعريف يشمل حتى وذلك والكم، التنظيم و للشكل المنطقية الدراسة هي

 مقاييس و اشكالها هيئة عن بعيدا الفراغات خواص دراسة في يبحث الذي » التوبولوجي " مثل وعمقا
 تقرر وتنظم البرهان المنطقي  التفكير، في ونمط طريقة " (.15 ص،1110سالمة،ن )حس ابعادها
 (.11ص،2000عقالن،)محمداحتمال صحة فرضية أو قضية معينة  نسبة
 دراك الفهم اساسه التفكير في اسلوب  االكتشاف اسلوبيعتمد واالستدالل العالقات وا 

 (.00ص،2002)عالونة،الحل الى للوصول والمناقشة
  الرياضيات علم تجريدي   من تكوين العقل البشري من ضمن ما تهتم به األفكار والطرائق

 .(1، ص2004)السلطاني،وأنماط التفكير 
 كما  والنسب،لكنه يبحث في األرقام  المحسوسات،يبحث في  الرياضيات علم عقلي مجرد ال

يتم البحث في  مانوا موادأن الهندسة ال تبحث في األشكال على أنها مواد حسية مصنوعة من 
الرياضيات في األعداد على أنها رموز مجردة وفي األشكال الهندسية على أنها نسب ومساحات 

 (.170ص  ،2005)البطاينةوآخرون،
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  على كمية  والعدد يدلتدل على الكم  واالصطالحات الرياضيةعلم مواضعه مفاهيم مجردة
لذلك  الكم،قياس المقدار نطلق عليه اسم  وعندما نستطيعللزيادة او النقصان  والمقدار قابلالمعدود 

العلوم إذ ان هذه العلوم ال تكتمل إال عندا تحول  وتعتبر لغةعرفها بعض العلماء بأنها علم القياس 
 .الحرة(الموسوعة  )اوكيبيدياخطوط بيانية  وتحول ثوابتها الىنتائجها الى معادالت 

  الحساب. وغالبا ما تعني العد  اليومية:من خالل الحياة 
  وقوانين فهي لغة عالمية ذات رموز  وتطوير الرياضياتإذا نظرنا اليها كعلم لحل المسائل

حي قابل  وهي علمالبعض بغض النظر عن بلد المنشأ حيث يستطيع العلماء فهم بعضهم  مشتركة
 للتطوير.
 المجردة والبراهين المنطق باستخدام المجردة البنى دراسة هي الرياضيات ان نستنتج ومنه 

 البنيان تراكمي علم وهي العلوم، ملكة فهي وانماطها االعداد دراسة أو الرياضي والتدوين
 نظريات، مفاهيم، قواعد من يتكون مباشرة وغير مباشرة بصورة البشري العقل مع يتعامل

 للعقل رياضة وهي والرموز االرقام باستخدام وبرهان )مسائل( مشكالت حالل عمليات،
 البشري

 :القيم التربوية للرياضيات-6

 التجريد:-6-1

 ذاته.ودراسة الرياضيات هي دراسة التجريد في  ،أن الرياضيات هي أكثر العلوم تجريدا

بمعنى أنها تماما،ولكنها مادية  ةوقد يعترض البعض على ذلك فيقولون أن الرياضيات ليست مجرد
 ودقيقة.محددة 

فأننا  ،ولكن ذلك يقوم على استخدام غير سليم لأللفاظ ألننا عندما نقابل المجرد بالمادي
شكل أو نمط  فالتجريد، كليتهانعني تحديد مظاهر منتقاة أو مظاهر لألشياء وال نعني األشياء في 

 الخاصة.يمكن تطبيقه على األشياء 

أما الرياضيات فال يشترط أن تتضمن أشياء في وحدة معقدة ولكن مظاهر شكلية معينة من  
 معينة.وهي تعني بطرق تحليل الخبرة وتنظيمها طبقا ألنماط شكلية األشياء،
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فمثال ما يسميه الرياضيون " االستمرار الحقيقي للعدد " يتضمن جميع األعداد الصحيحة 
يمكن أن يحدد على أساسها كل ةشكليفنظام األعداد الحقيقية خطة هوعليأيضا،والكسرية والتحليلية 

 تنظيمها.األطوال الممكن 

الرياضيات تفيد بصفة خاصة في توضيح التفكير الذي يستطيع أن يرتفع  دراسة عامةو 
 واسعة.وأن ينتقل إلى خلق واستخدام مفاهيم لها عمومية الخاصة،بالحاالت 

 :المنطق-6-2

ال يتفق الرياضيون والفالسفة على ماهية العالقة بين الرياضيات والمنطق ولكنهم يتفقون  
جميعا على أن التفكير الرياضي منطقي في طبيعته وأن الرياضيات الصحيحة هي أيضا بالضرورة 

أكيد منطقية في طبيعتها. والواقع أن كلمن المنطق والرياضيات يتضمن استراتيجيات دون وجود ت
ولكن يقتصر التأكيد فقط على طريقة استنتاج فكرة  ،على حقائق خاصة بعالم األشياء في أي منهما

 من فكرة أخرى.

ومن القيم الفريدة في دراسة الرياضيات وجود تلك الفرص الكثيرة لتعلم كيفية التفكير المنطقي  
أن توضح الفروض وأن توضح  إن هدف الرياضيات األساسي ،مما ال يوجد إال في علم المنطق ذاته

 ما يمكن أن يستنتج منها.

 االعتماد الشكلي المتبادل:-6-3

إن األشياء التي تدخل في الخبرة اإلنسانية ال يمكن اعتبارها منفصلة تماما بعضها عن بعض ولكن 
 ،فجوهر المعنى في الخبرة هو في صحة األحداث ،يجب النظر إليها في عالقات متشابكة مترابطة

 ،فمن بين إسهامات الرياضيات أن نتناول بطريقة منظمة األشكال الممكنة لالعتماد المتبادل 
والرياضيات تتناول  ،فالعالقة تحدد بقاعدة حيث يرتبط شئ أو أكثر بمجموعة من األشياء األخرى

 واعد التي يقوم عليها االرتباط.قالبناء الشكلي لمثل هذه ال

 اليقين: -6-4
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 ،مبدئية ال نهائية ،محتملة ال مؤكدة النتائج فيه تكون المعرفة فروع من فرع الرياضيات
 األساسية فالفروض، األوقات جميع في المناقشة يقبل ال مؤكدا يعتبر الرياضيات في الثابت فالفرض

 بين فمن ،األحداث تخضع حقائق ليست رياضي نظام أي في البديهيات و التعريفات من تشتق التي
 تحدد فالعالقة ،المتبادل لالعتماد الممكنة األشكال منظمة بطريقة نتناول أن الرياضيات إسهامات
 لمثل الشكلي البناء تتناول والرياضيات ،األخرى األشياء من بمجموعةر وأكث شئأ يرتبط حيث بقاعدة
 .االرتباط عليها يقوم التي واعدقال هذه

لالرتباط بين األشياء مما يجعل الطبيعة فمثال"رياضيات الدالة" توضح لنا الطرق الممكنة 
كذلك تمدنا الرياضيات بأكثر المعالجات وضوحا وتنظيما  ،األساسية للمعنى العقلي طبيعة حية
وبذا تقدم إسهاما مهما في فهم الذكاء لألمور اإلنسانية فهما  ،للخصائص الشكلية للتحويالت الممكنة

 عميقا.

ذك ال يعني أن جميع النتائج الممكنة قد تثبت صحتها  فإن ،اتالرياضيورغم اليقين الذي تتميز به 
بنجاح. ويعود ذلك إلى الفجوات في التفكير المنطقي الخاص بميدان البحث في الرياضيات من 

 وبسبب سوء التقدير من ناحية أخرى. ،ناحية

 عاد ،عامة ال يوجد مدى لحدود البحث والكشف عن الرياضيات ة الربط ألنه بالربط المستمر وا 
لذا فالرياضيات  ،يمكن تكوين فروض جديدة ،بين األفكار وبإقامة تعريفات وبديهيات جديدة

، وقابلة ألنها تمدنا بفرص عديدة الكتشافات جديدة تبقى ثابتة مدى الحياة ،لها جاذبية خاصة
 .للنماءوالتجدد الدائم

 العقلية: الصرامة -6-5

ففي الرياضيات وحدها يصل مطلب الدقة  ،العمل العقليإن دراسة الرياضيات هي تدريب على 
وتتضح الصرامة العقلية في العرض  ،والمنطق الخالص الدقيق )الصرامة العقلية( إلى أقصى الحدود

وعليه تقترب الرياضيات أكثر من أي نظام آخر من المثل  ،يها كل عبارةلالتام لألسس التي تقوم ع
الرياضيات الصارمة ووضوحها ودقتها تعد انتصارات كبرى للعقل وبالتالي فنقاء  ،األعلى للكمال

 اإلنساني.
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 الرياضيات: لغة -6-6

ومن ثم فهي تستخدم بدل الكلمات العادية لغة  ،تتميز الرياضيات بالمستوى العالي في التجريد
بما يالئم العمل التجريبي  ،قائمة على الرموز لتحقق أهدافها في تحرير الفرد من قيود التخصيص

إذ أن لغة الرياضيات تساعد على العد المعقد أو التوضيح أو البرهان بأكبر قدر من  ،مالئمة تامة
 وذلك ما يحتاجه الباحثون في أي ميدان من ميادين المعرفة. ،السهولة وأقل فرصة من الخطأ

ها اإلنسان حيث أن البصيرة التي كذلك فإن القدرة على استخدام الرموز من الهبات التي ينفرد ب
تتيح فهم الطبيعة ووظيفة األنظمة المركزية الممكنة هي إحدى القيم التربوية األساسية للرياضيات. 
وعليه فإن دراسة لغة الرياضيات التي تقوم على الرموز يمكن أن تسهم إسهاما فعاال نحو تحقيق هذا 

 الهدف.

 الواقع: و الرياضيات- -6-2

الرياضيات هي األساس الذي تستند إليه سائر العلوم من بيولوجية واجتماعية ونفسية إلى علوم إن 
مادية بحتة. لذا ينبغي أن تتيح الرياضة الفرصة لمن يدرسها أن يفهم معنى العمليات الرياضية التي 

الفن  وبمعنى آخر ينبغي أن تبين الرياضيات أن قوام ،ومدى هذه العمليات ودورها ،تقوم بها
الرياضي أن نضع المشكلة الشخصية بواسطة آليات مجردة ومبسطة على شكل عمليات أو على 

 على الواقع تمام االنطباق. تنطبقشكل معادالت 

أن يقف من يدرس الرياضيات على الفوائد التي يقدمها استخدام هذا النمط من  أيضاينبغي و  
وعليه أيضا أن يدرك أن  ،سرعتها وصحتها وعموميتهاالعمليات أو المعادالت: أال وهي دقة النتيجة و 

هذا النمط من العمليات ال يمكن أن تكون له مثل هذه الفوائد إال بمقدار ما يمنحها له نشاطه 
وأن يجعل منها عادات له  ،ن يكتسب هذه الفوائد بنفسهاومن هنا كان من الضروري  ،الفكري

 وغايات لذكائه.

 :الفنياإلبداع  الرياضيات و-6-8
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النظام عامل من عوامل الجمال إذا ما انضافت إليه األناقة التي تعني اختيار أسهل طريقة تؤدي 
لذا ال توجد أدنى قرابة أن يكون  الرياضيات،وذلك ما تمتاز به  ،غدا الجمال كامال ،إلى النتيجة

 الكثير من الرياضيين أناسا يهزهم سحر الفنون وال سيما الموسيقى.

 التربوية تجعل تدريس الرياضيات فن مبني على تركيبات تقوم على حقائق  هذه القيم
 ونظريات وقوانين ولكي يصبح تدريس الرياضيات فنا فإنه يتطلب:

 مراعاة متطلبات ومبائ عامة البد منها في بناء وتنظيم محتوياتها ومن أبرز هذه المحتويات:

 الحاجات األساسية للفرد. -
 والنظريات والخواروميات والمهارات والمسائل الرياضية(.المصطلحات  المفاهيم،البناء الرياضي ) -
 .الرياضيأساليب التفكير  -
 .الرياضيات والتعلم فيطرائق التعليم  -
 .(23– 22ص  ،1111)أبوسل،استخدامات الرياضيات في الحياة العملية  -
  والبرهان وكذا مما سبق يتضح ان الرياضيات تنظم وتنمي ملكات التفكير واالستدالل

االستنتاج وتعتبر الحلقة األساسية في معظم المهن الى جانب انها تساعد على تطوير الخصائص 
 العقلية والفكرية.

 :الرياضيات هدافأ-2
 وتذكرمجموعةتعد اهداف تدريس الرياضيات تقتصر على اكتساب اجراء العمليات الحسابية  لم

 :الىبل اصبحت تتعدى  والتعميمات،من المفاهيم 
 والتعميمات والمبادئ.من المفاهيم  واستيعاب مفرداتهااكتساب لغة الرياضيات  -
 تحليلها. وتنمية قدرة التلميذ على مالحظة العالقات  -
 المعالجة. وتوجيه التلميذ نحو مراعاة الدقة في التناول  -
 المنطقي.تعليم التلميذ التفكير  -
 واكتساب المهاراتالرياضية.تعليم العمليات الحسابية  -
 التباعدي.تعليم التفكير التفريقي او  -
 التقدير. والتخمين وتعلم التقريب  -
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 االحتماالت.تعلم التقييم ودراسة -
 اليومية.كشف الجوانب التطبيقية للرياضيات بالحياة  -
 توضيحية قراءةاالشكال.تمثيل البيانات في جداول واشكال  -
 واالحساس بالعالقات.الوعي باألبعاد المكانية  -
 اليها.توقع النتائج قبل الوصول  -
 )المسائل(.تعلم التفكير في حل المشكالت  -
 وتشجيع التعلمالذاتي.اكتساب الثقة بالنفس  -
 (146- 145ص  ،2005ج،احمد، عريف )ساميالتعبير عن الذات والمالحظات بلغة دقيقة  -
 

 الرياضيات:أساسيات -8

 (:الخاصيةأو  )القانون القاعدة- 1

إن معرفة التلميذ للقاعدة واستخدامها في إيجاد إجابات صحيحة ال يعني فهمه لما يتعلمه أو حتى 
 القاعدة.معرفته للمفاهيم األولية لهذه 

،    الثانييضرب التلميذ الكسر األول في مقلوب الكسر  كسر،فمثال عند قسمة كسر على 
وذلك بالطبع دون معرفة السبب الذي جعله يفعل ذلك. إن فهم ، على إجابات صحيحة لك يحصلوبذ

 ن التلميذ:ـــــــــقسمة كسر على كسر يتطلب تكوين المفاهيم األولية التالية في ذهقاعدة 

 .القسمة(الضرب معكوسة عملية  )عمليةالعلمية ومعكوسها  -
 العنصر المحايد في عملية الضرب. -
 ضرب بسط ومقام كسر في أي عدد ال يساوي الصفر ال يغير من قيمة هذا الكسر. خاصية -
 المفهوم الرياضي:- 2

يمكن أن تعرف المفاهيم _بعامة_ بأنها عبارات أو رموز لفظية تدل على معلومات وأفكار 
بالمفهوم الرياضي ذلك  ونعنى،مجردة ألشياء أو خبرات معينة ذات صفات أو خصائص مشتركة
 .التجريد العقلي للصفات المشتركة بين فئة من الخبرات أو الظواهر
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المفاهيم الرياضية ال تكتسب قيمها إال من خال ل التنظيم التجريدي الذي ن اذلك يوضح 
توى يدرس عالقتها. فمثال مفهوم مثل مفهوم التوازي هو التجريد لجميع المستقيمات الواقعة في المس

كذلك مفهوم العدد هو تجريد للخاصية المشتركة بين الفئات التي تحتوي  امتدت.وال تتالقى مهما 
على نفس عدد العناصر. أيضا مفهوم عملية الجمع هو تجريد لخاصية مشتركة التحاد الفئات غير 

 وبالمثل مفهوم التساوي هو خاصية مشتركة بين الفئات المتكافئة . المتقاطعة,

 من فسيظل ،بالفعل  تجريبي أصل من كانت وان حتى ،الرياضية المفاهيم نا الجدير بالذكر
 من بريئا علما أصبحت قد أنها و التجريبي األصل ذلك عن انفصلت قدت الرياضيا نا الصحيح
 وعندما .البناء خط في يفكر ال فهو المستقيم الخط في الرياضي يفكر فعندما   .المحسوسة الصفات
 و الشكل، لهذا المادي التحقيق عن مستقال يكون البرهان فان المثلث في تتالقى المنصفات أن يثبت
 يكون أن سوى عمل من للرسم ليس إذ االستدالل برهان محل بالرسم البيان يحل أن المحال من

 أكد كما(  فكرية تصورات الهندسية فالتصورات) للبرهان مكونا عنصرا يكون أن دون لالنتباه دعامة
 .هوسول األلماني الرياضي الفيلسوف بذلك

 يمكن التأكيد على أن عملية تكوين المفهوم في ذهن التلميذ تتأتى عن  ،في ضوء ما سبق
فمثال ال يدل معرفة التلميذ ،طريق تكوين المفاهيم والعالقات األولية األساسية لذلك المفهوم

العدد مفهوم مركب يتطلب فهمه معرفة ن اإذ ،فهمه لمفهوم العددللعدد وتميزه وعده على 
 عالقة الترتيب.،التناظر األحادي،مثل: الفئات المتكافئة،مفاهيم أساسية

 الرياضي: التركيب-3

 الجبرية، والعمليةالذهنية،والعملية  ،تعني كلمة "التركيب" في نظر جوبلو التركيب المرسوم
 : يقوله في ذالك يوضح ما يعنيه مالعل و  وتركيب النتيجة مع الفرض

يميلون إلى أن  ةمناطقال نولك،أحدالتركيبات المرسومة في الهندسة لم تخف على  أهميةن ا" 
 .في حين أنها هي االستدالل نفسه" لالستدالل، ةممهديروا فيها مجرد عمليات مساعدة أو 

من العمليات"كذالك  ةأو سلسل ليست العمليات التركيبية عمليات عقلية)"  وأيضا يقول:
نما هي عمليات تنفذ ذهنيا". عقلية،"ليست العمليات التركيبية عمليات يقول:  وا 
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نركب  ،أن فرضا ما يستبعد نتيجة ما علىلكي نبرهن  وفي فقرة أخرى يقول جوبلو: " 
يريد أن يؤكد على وجه التحديد أن النشاط التركيبي للعقل هو الذي يظهر  وهذا ،النتيجة مع الفرض "
 النتيجة الجديدة ".  

وعالقات  تمالمس يتكون من "والذي يعنينا هنا ونود التركيز عليه هو أن أي تركيب رياضي 
يف ونظريات مشتقة ذلك بشرط أن يتوافر في هذه المكونات التأل توبديهياأو عمليات أولية 

ولكن ال يعني معرفة التلميذ للتركيب الرياضي سيطرته على الموقف تماما  "واالستقالل والتصنيفات
 ...تهودالل تهيتعلمه حتى يستطيع أن يعرف أهمي إذا ينبغي بجانب ذالك فهمه ألساس ما

 البرهان: طبيعـــة-4

أن معرفه التلميذ لطرق البرهنة المختلفة والتمييز بينهما ال يعنى فهمه لطبيعة البرهان إذا أن 
-الجبر-تطبيق هذه األسس في مختلف فروع الرياضيات)الهندسة  ةفهم طبيعة البرهان وكيفل

جود وبرهان برهان الو  وأهميةكما يتطلب أيضا معرفه الطالب لداللة  االحتماالت(-والتكامل-التفاضل
 .الوحدانية

 الرياضيات؟ ندرس لماذا -9

 (الرياضيات كمنهج تربوي)
 التالية الزوايا من الموضوع هذا دراسة يتم: 

 :مثل ردةــــــــــــــالمج والبني والبرهان التحديدات عن تكون – الحقيقية الرياضيات – أن البعض يرى
 " الرياضيين رياضة" عليهااسم نطلق أن يمكنهذه و  الخ،..........الهندسية والنظريات األولية،األعداد

 زاوية من األمر إلى نظرنا إذا الرياضيات تدريس في علة منطقية هناك أن المؤكد من    لكنو 
 الحقائق بين ما في يكمن إنما قدرة من الرياضيات به تستأثر مما كبيرا قدرا الن وذلك والفائدة، النفع
 استحضارى إل يؤدى أن يمكن المعرفة من قليل لقدر تذكرنا أنفي  السبب هو وهذا عالقات، من
 .المعارف من ضخم قدر
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ذا  علينا يحتم الواجب فإن  ،الدراسى المنهج في تحتلها التي بالمكانة جديرة الرياضيات كانت وا 
 ". العالقات هذه إبراز إلى تؤدى بطريقة تعلمها يتأتى أن

 إلى يهتدون حينما المتعة على الناس من كثير يحصل خاللها من اذ أخرى جوانب أيضاهناك
 البناء على تقوم التي األلعاب ببعض ويسمرون يلهون حين أو،الرياضية األحاجي بعض حل

 . الرياضي

 وذلك يستطيعون، ما أقصى إلى تباعا العدد بمحاولة الصغار التالميذ يستمتع :المثال سبيل فعلى
 العديدة، القوالب بعض الستقصاء كنتيجة يتأتى الذي بالزهو التالميذ يشعر كما معين، نظام بإتباع
حيث ، الخ...( 1+2+3+4+3+2+1) ،(1+2+3+2+1) ،(1+2+1) :العمليات حاصل كمثال

على  2،3،4وهذه مربعات األعداد  الخ،...و 16 ,  1,  4نجد أن الحاصل على التوالي هو 
سوق الشواهد  علىو  ،يدربهم على تحليل المعنى الرياضيات،فإن تعلم هذا النوع من كذلك  ،التوالي

أيضا من المهم  ،حتى يتم تعليم الموضوع المطلوب ،وعلى استبعاد ما ال يمت إليه بصلة وثيقة
 .والالزم أن يستخدم المعلم أثناء التدريس طرق تدريس منوعة حتى يساعد التالميذ على التعلم

 :الرياضيات تدريس هدافا-11
 يلي:  فيماسبق فإن اهداف تدريس الرياضيات تتمثل  مما

 .المشكالت عبرالمعلومات الرياضية  اكتساب-1
 .الرياضيةالمبادئ  معرفة-2
المهارة والكفاءة في االداء كإجراء العمليات الحسابية المباشرة واستخدام االدوات الهندسية  اكتساب-3

 في القياس وفي الرسم وفي االنشاء الهندسي.
 االعداد.العالقة بين  فهم-4
 االنجاز.في  السرعة-5
 االبتكارية. وتنمية القدراتاساليب التفكير الرياضي  اكتساب-6
 السليم. والتفكير الدقيق  تنمية-7
 واالستنتاجي.االستدالل االستقرائي –0
 العلوم )ترييض الوضعيات(. وفي بقيةالرياضيات في مجاالت مختلفة من الحياة اليومية  توظيف-1
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دور الرياضيات في االسهام في حل مشكالت التنمية و تطوير التكنولوجيا وبقية العلوم  اظهار-10
 االخرى. 
  الرياضياتان  نستنتجومنه: 
  تعتمد على بنيات وتراكيب منظمة من المعرفة 
  لغة.الرياضيات 
 التفكير. الرياضيات تنمي 
 الرياضيات علم دراسة النماذج. 
  التنظيم. والرياضيات تعتمد على التناسق 
 تختلف اهداف تدريسها حسب اختالف مراحل النمو. 

 :الرياضيات تدريس نظريات-11
التطبيق  والقدرةعلىبالبحث في الرياضيات من جوانب شتى منها ما يتعلق بكيفية التعلم  اهتم

نظريات متنوعة  أنتجيتعلق بطبيعة التعلم بطرق مختلفة مما  ومنهاماومنها ما يتعلق بالنمو العقلي 
 :منها

I- بياجيهجون  نظرية: 
القواعد االساسية في تعليم الرياضيات  أرسواضمن االوائل الذين  وهومنبمراحل نمو التفكير  اهتمت

 من خالل نموذج دورة التعلم 
 نموذج دورة التعلم : 
 كل من " ايتكن  المتحدةصممهافي الواليات  ظهرATCKIN و " كاربليس "KARPLUS  "

 وتسيرخطواتصيغت منها وحدات دراسية في مناهج مختلفة  1174الذي ادخل عليها تعديالت سنة 
 :التاليةالتدريس وفقها بالمراحل 

 الكشف: مرحلة -1
 التي الجديدة والمواقف الخبرات مع ويتفاعلون خبراتهم طريق عن التالميذ بتعليم تبدأ
 جديدة افكار واكتشاف والمعلومات البيانات لجمع وجماعية فردية نبأنشطة فيقومو معرفيا، تستثيرهم

 .(37، ص2001االمين،محمد)اسماعيل واالرشاد بالتوجيه المعلم دور يقتصر و لديهم معروفة تكن لم

 المفهوم(: مرحلة العرض )تقديم- 2 
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الخبرات الحسية التي اكتسبها المتعلم في المرحلة السابقة كأساس لتعميم  تستخدم 
من المتعلمين ان يحددوا العالقة بين مفاهيم المادة التعليمية بأنفسهم مع توجيه من  المفهوم،ويطلب

حيث تبدأ هذه المرحلة بتزويد التالميذ بالمفهوم المرتبط بالمواقف والخبرات الجديدة إن  المعلم،طرف 
ويمكن ان يقدم المفهوم الجديد من طرف المعلم  بأنفسهم،لم يتمكنوا من التوصل الى صياغة مقبولة 

 .التفسيرهذه المرحلة مرحلة الشرح أو  علىاو الكتاب المدرسي ويطلق 
 

 التطبيق:  مرحلة-3
 وقاموا وفهمها الكشف انشطة خالل السابقة بخبراتهم الجديدة االفكار المتعلمون ربط ان بعد
 الذي (المهارة )المبدأ، المفهوم تطبيق مرحلة تبدأ العرض انشطة من حولها االدلة وجمع بتعميمها
 خالل من تعلمها يجب فكارا و مفاهيم عند بهم تقف اضافية خبرات لمعرفة يدفعهم والتطبيق تعلموه
  .جديدة دورة تبدأ و دورة تنتهي وبذلك جديدة كشف مرحلة

 للخطوة تمهيدا معينة وظيفة مرحلة كل تؤدي بحيث بينها فيما متكاملة التعلم دورة مراحل
 الى تؤدي بدرجة معرفيا المتعلم استثارة الى جديدة انشطة خالل من الكشف مرحلة فتؤدي تليها، التي
 يتوصل جديدة معلومات عن البحث خالل من االتزان، عدم عليها يطلق و المعرفي للتوازن فقدانه
 هذه في تتحكم المعلم، طرف من تقديمها خالل من و زمالئها منافسة خالل من او بنفسه، اليها

 تنظيم من البد التعلم دورة تكتمل ولكي الذاتي، التنظيم ركيزتا فهما والموائمة التمثيل عمليتا المرحلة
 قد ذلك وأثناء االضافية التعليمية االنشطة بواسطة معرفية تراكيب من يوجد ما ضمن المعلومات
     التعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم دورة من جديدة حلقة فتبدأ بالتمثيل قيامه تستدعي جديدة خبرات المتعلم تصادف

 ( 47، ص  2001، ) اسماعيل محمود االمين 

II - االخبرةاوزبل و منظمات  نظرية: 
 تمهيدية مادة"  بانه يعرف والذي"  المتقدم المنظم"  اوزبل اقترح معنى ذي التعلم لتحقيق

 بداية في المعلم قبل من المتعلم على تعرض الشمولية، و والعمومية التجريد من عال مستوى على
 تعلم عملية تيسير بهدف معالجته، المراد الموضوع بنية حول"  االنطالق وضعية"  التعليمي الموقف
 .(232ص  2000)محمد السيد على، "  الموضوع هذا في المتضمنة المفاهيم
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 هذا ويهتم ،  " اوزبل"  نظرية عليها بنيت التي المفاهيم أهم من المتقدمة المنظمات تعتبر
 الحقائق لتدريس مناسب وهو االنساني العقل في المعلومات وبتركيب الدراسية المادة ببنية النموذج
 يتم"اوزبل "  لــ وطبقا والفهم، المعرفة مستويات عند معرفية اهداف المبنيةعلى والمبادئ والمفاهيم
 شموال، االقل والمعلومات المفاهيم تحتها تصنف شموال اكثر صورة في متسلسل بشكل البناءات تنظيم
 ويعد قبل، من تعلمها تم التي االفكار مع تندمج ونستوعبها ذلك بعد نتعلمها التي المواد ان يفترض
) اسماعيل  المعرفية بنيةالمتعلم في اكثر بسهولة تندمج بأن الجديدة للمادة تسمح اداة التمهيدي المنظم

 (110، ص  200، محمد االمين

 النموذج مسلمات: 
 :(التدريجي )التمايزالمتوالي  التفاضل -

 من موضوع في والمتضمنة وشمولية، وعمومية تجريدا االكثر والمبادئ المفاهيم ان به ويقصد
 هذا ان  اوزبل يعتقد شمولية، االقل المفاهيم تقدم ثم اوال تقدم ان يجب معينة مادة موضوعات
 ويجعل الجديدة المعلومات وبناء تنظيم في التالميذ يساعد سوف( القاعدة القمةالى )من المدخــــــــــــــل

 .معنى أكثر التعلم
 :التكاملي التوفيق -

دراكو  بوعي وتتوافقبه ان المعلومات الجديدة يجب ان تتكامل  يقصد مع المواد التي سبق  ا 
للتلميذ ان تعلمها في نفس المجال وهذا يعني ان ينظم المعلمون مقرراتهم ووحداتهم وموضوعاتهم 
بقصد حيث يربط التعلم الالحق بالتعلم السابق، وان يعرف التالميذ بالعالقات بين الموضوعات بعد 

 : تحديدها لهم بوضوح وتتكون عملية التوفيق التكاملي من عمليتين
 وهي عملية التكامل والتي يرى فيها المتعلم العالقات بين المفاهيم التي تعلمها سواء االولى :

كانت جديدة او موجودة في بنيته المعرفية كمكتسبات قبلية، ومن ثم يستطيع ان يربط بين هذه 
 المفاهيم ويكامل بينها.

 اتساق بين المفاهيم.: هي عملية توفيق بين ما يبدوا ظاهريا اختالفا وعدم الثانية 
III–  جانييهنظرية : 
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فاالستعداد عند "جانييه " له طابع  المتعلم،بكيفية ترتيب موضوع التعلم بحيث يالئم  اهتم
مفهوم ما إال  لفكرةاوكمي إذ يعتمد على كمية المعلومات التي يمتلكها الشخص فهو ال يكون مستعدا 
 .قبلإذا كانت المفاهيم او المهارات الالزمة لتعلم الفكرة او المفهوم موجود لديه من 

 من يبدأ مستويات من يتكون هرمي كبناء الرياضيات بطبيعة اهتم من اول"  جانييه"  ويعتبر
 .يبالمركب ينته و البسيط

 جانييه عند التعلم انواع : 
وقد بوب قدرات التعلم لدى االنسان في خمسة  هرمي،عمليات التعلم بشكل متسلسل  تتم 
 :هيابواب 

 العقلية:  المهارات -1
 حل و القواعد واكتشاف المعلومات اكتساب في المتضمنة وهي التعلم، حدوث كيفية الى تشير

 تركيب في ببعض بعضها المهارات هذه بين" جانييه" ويربط التعلم، عملية نتاج فهي المشكالت،
 مراحل ثمانية في يرتبها و منها كل لتعلم الالزمة الشروط اساس على بينها يميز متدرج هرمي
 .التعلم بأنماط تسمى التي و الصعوبة في متدرجة

 التعلم االشاري:  –2
 و محايد اشاري مثير وجود من بد ال التعلم ولحدوث ارادي، ال التعلم، ستوياتى مأدن هو و

 كاالتجاهات وجداني فهو التدريسي العمل في فعال تاثير له التعلم من النوع هذا و متوقع، غير
 .مؤلمة او سارة سالبة، او موجبة تكون التي والعواطف

 :واالستجابةالمثير  تعلم-3
االستجابة العضلية للمثير بحيث يجري المتعلم الحركة عندما يريد ونتيجة للتدعيم  يتضمن

المتتابع لالستجابة المرغوبة يتعلم الفرد ان يختار االستجابة المناسبة من عدة استجابات اخرى االقل 
 رغبة فيها والتي يتتبع ايضا المثير 

 :التسلسلي التعلم-4  
من نوع تعلم المثير واالستجابة، وعادة ما  أكثرهو ارتباط متتابع لفعليين غير لفظيين او و 

 يرتبط بتعلم المهارات حيث يتعلم المتعلم كيفية ترتيب متتابعة من االحداث. 
 : اللغوي التعلم-5
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 تكوين تعلم اعقدها و االشياء اسماء تعلم هو انواعه ابسط و لفظي، تسلسلي تعلم وهو
 .جمل

 المتمايز: التعلم-6
 و المفرد نوعان هو و العقلية و االشياءالجسمية إدراك اي السالسل بين المفاضلة تعلم هو و
 .المتعدد

 :المفاهيم تعلم-2
 هذه بين العامة المشتركة االستجابة و المشتركة لخصائصها وفقا االشياء تصنيف يتضمن
 بين و الفيزيائية الخصائص بين يوازن ان الطفل من تتطلب معقدة عملية المفهوم تعلم الخصائص،
 .المفهوم ذلك لتعلم المطلوبة التجريدات

 : مثال
 التعامل يليها ثم الكلمة، بتكرار لغوية ككلمة دائرة لفظة تعلم يتطلب الدائرة لمفهوم الطفل تعلم

 المعلم ينتقل ثم المفهوم، فهم خالل من التصور مرحلة الى االنتقال ذلك يلي ثم محسوسة، نماذج مع
 .رسمها الى الحاجة دون الدائرة مساحة حساب خالل من لتجريديا التعامل الى بالتالميذ

 
 التعميمات:  القواعد و تعلم-2- 1

ات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبفئة كاملة من االفعال العملي )المثيرات(من المواقف  االستجابة لفئة يتضمن
 وقد حدد لها خمس خطوات لتعلم القواعد وهي:  )االستجابة(

 .التلميذ بهذا الهدف وأخبرنوع االداء المتوقع  حدد -1
 .حاول تذكير التالميذ باسترجاع القواعد والمعلومات السابقة المرتبطة بالقاعدة المراد تعلمها -2
 سلسلة متتابعة من المفاهيم المرتبطة بتعلم القواعد. استخدم التلميحات لتقويم المتعلم لوضع -3
ناقش مع التالميذ امثلة تنطبق واخرى ال تنطبق على القاعدة في محاولة لتبيان القاعدة في  -4

 تجسيد. اكثر
 : المشكلة حل تعلم-1-8
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 حل الى للوصول و التخطيط يسميها الداخلية العمليات من مختلفة مجموعة يتطلب هو و
 و المبادئ و الرئيسية المكونات معرفة بدون و الالزم، الهرمي التتابع اعداد دمن الب المشكلة
 .المشكلة حل يستطيع لن التلميذ فإن المكونات تلك كل في المتداخلة العالقات و االنظمة

 : اللفظية المعلومات -2
 عن للتعبير المعرفة عام بشكل عليه نطلق ما وهو المدرسي التعلم من االكبر الجزء وهي

 عن للتعبير جمل في يضعونها عندما االسماء و الحقائق من كبيرا عددا التالميذ يتعلم حيث العالقة
 .اكثر او شيئين بين العالقة

 :المعرفية االستراتيجيات -3
هي " عمليات داخلية للسيطرة او الضبط التنفيذي، وهي مهارات يستعين بها الفرد لتنظيم او و 

تعديل العمليات الداخلية والمتمثلة في االنتباه، االدراك االنتقائي وتحويل المعلومات الى رموز قابلة 
 المشكلة.      للحفظ ومن ثمة تخزينها في الذاكرة طويلة المدى ثم استرجاعها اخيرا في عملية حل

 تنتمي حيث البيئة، مع تعامله في الفرد ضبط على بالسيطرة المعرفية االستراتيجيات تقوم و
 المشكالت حل التعلم، تضم و واستعمالها المعلومات عن البحث على القدرة الى االستراتيجيات هذه
 .(61، ص 2001)اسماعيل محمد االمين،  لحلها االبداعية الطرق ذلك في بما

 االتجاهات: – 4
 يقدرون اوطانهم، نحو ايجابية اتجاهات ذوي تالميذ تخريج عامة بصفة التربوية النظم تهدف

 تجاه معين لفعل الشخص اختيار على تؤثر حالة"  هو فاالتجاه االخرين يحترمون والحياة، التعلم
 لتعلم والرئيسية المباشرة غير االساليب احد هو بالمحاكاة التعلم ان"جانييه"  ويرى"  ما موضوع

  . االتجاهات
 :الحركيـــــــة المهارات– 5

 القفز، بالقلم، )االمساكهي االنشطة التي تتطلب تتابعا دقيقا ومحكما للحركات العقلية و 
 . الدراجة ...(  ركوب

 
IV - " (:100- 01ص  –اسماعيل محمد االمين ، ص ):"دينيزنظرية 
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على اهمية تكوين االبنية الرياضية التي تنشا من الخبرة المباشرة الناتجة عن التعامل  يركز
 االبنيةمع البيئة، لذلك عند تكوينها يجب االهتمام بالتفكير البنائي ومن ثم تنسيق العالقات بين هذه 

 بالجانب مرتبطة كونت الرياضية المفاهيم فإن لذا التحليلي، التفكير اي بنية لكل الداخلية العالقات او
 .التحليلي بالجانب منه أكثر للتفكير التركيبي

 :دينيز االساسيةعند التعلم مبادئ -1
 :الديناميكية مبدأ-1-1

 و االفكار فهم ان اي الحسية، الخبرات اساسها الرياضية التجريدات منها و التجريدات كل
 .تجسدها التي االشياء من عدد من المفهوم او الفكرة هذه تجريد طريق عن يأتي الرياضية المفاهيم

 :االدراكي التفكير مبدأ-1-2
 مختلفة حسية تجارب او اشياء بواسطة عرضه خالل من الرياضي المفهوم او الفكرة تعلم

 االشياء او الحوادث من لعدد عامة صفات أو صفة ادراك طريق عن التجريد الى يؤدي المظهر في
 .التصنيف ثم من و المختلفة

 :الرياضيالتغيير  مبدأ-1-3
 عالقة لها ليس التي المتغيرات فيها تتوالى حادث خالل من الرياضي المفهوم او الفكرة ادراك
 التجريد الى يؤدي مما المواقف جميع في ثابتة العالقة ذات المتغيرات تبقى بينما المفهوم، او بالفكرة
 .البعض بعضها الى تنتمي التي الحوادث من طائفة تكوين طريق عن
 ( : التكوينية) البنائية مبدأ -1-4

 مكوناتها و العدد بناء عملية فمثال تحليلها، يسبق ان يجب المفهوم او الفكرة بناء  تكوين
 .العدد هذا الى المؤدية الضرب فكرة تسبق ان يجب وعوامله واساسياتها

في تعلم الرياضيات هو الفهم الفعلي في كل بنية رياضية والعالقات بين البيانات  المهم 
 .المختلفةالمختلفة ثم القدرة على التعامل بهذه العالقة )تجريدها وتطبيقها( في المواقف 

 اكتساب المعلومات الرياضية وفقا لنموذج " دينيز ":  مراحل-2
 :الحراللعب  مرحلة-2-1

مستويات العليا، يمكن استعمال االلعاب  حتىتالميذعن طريق االلعاب يثير رغبة الكثيرين  التعلم
 او مفهوملتعليم المفهوم او التعميم او كمقدمة شيقة لموضوع رياضي او كبداية لالكتشاف او تثبيت 
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 بان يقنع قد اسلوب كماانه ،الرياضي التفكير و المشكالت لتعزيز حتى او التدريب طريق عن مهارة
 .شيقة مادة الرياضيات

 االلعاب:  مرحلة -1
 أكثر وعيا عنها ينتج المعلم، توجيهات من فيها بد ال معينة ألهداف تصمم تعليمية العاب وهي

 لتجريب استعداد على التلميذ ويكون جديدة اكتشاف عملية خالله من تتهئ الذي الالتجاه تبلور
 تحدد التي القواعد يكتشفون عندما جديدة العاب ووضع المعلم يضعها التي االلعاب قواعد وتغيير
 اكتشاف وكذلك للمفهوم الرياضية البنية تحليل على التالميذ تساعد االلعاب فهذه االلعاب، تلك

 .له المنطقية و الرياضية العناصر
 :المشتركةالبحث عن الخواص  مرحلة -2

 حتى المفهوم مكونات كل فيها تشترك التي الرياضية البنية اكتشاف التالميذ ايستطيع ل ربما
 تصنيف يستطيعوا ولن للمفهوم، الحسية المكونات من العديد مستخدمين باأللعاب قيامهم بعد

 المشتركة بالخواص المامهم بعد إال تمثله ال التي االمثلة من المفهوم تحت تندرج التي االمثلة
 .االمثلة لتلك

 :التمثيل مرحلة -3
 فإنهم للمفهوم، توضع التي االمثلة من كل في المشتركة الخواص التالميذ يالحظ بعدما
 يكون قد و المفهوم لهذا ادراكهم لتعميق المشتركة الخواص كل فيه تتجسد مثال الى يحتاجون

 كلها، االمثلة من تجريدا اكثر المثال هذا يكون ما وعادة شامال لفضيا مثاال او توضيحيا رسما
 .لهاالمفهومو يتنا التي المجردة الرياضية البنية فهم التالميذعلى يساعد مما

 :الترميز مرحلة -4
 فعالية أكثر تكون الرموز، خالدا عملية يليها الترابط الشديدة التجارب من سلسلة استخدام ان
 الى التلميذ يحتاج المرحلة ذهه في الشرح، طريق عن بمعناها الرموز لربط المتواصلة الجهود من

 .المفهوم من فهمه ما لوصف المناسبة الرياضية و اللفظية الرموز تكوين
 :التجريد مرحلة -5

 و المفاهيم عن تعلموها التي المعلومات وتنظيم بفحص التالميذ يقوم المرحلة هذه في
 . بها المرتبطة المسائل حل في يستخدمونها و المهارات و التعميمات
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 و المعرفة على والحصول التعلم هدف في تتفق انها السابقة النظريات من نستنتج 
 المتعلم عقل في المعرفة بها تنظم التي الطريقة و التعلم طبيعة تفسير في تختلف و استخدامها،

 انها إال السابقة الخبرات اهمية على اتفاقها من بالرغم الدراسية المادة محتوى تنظيم حول وكذلك
 . الخبرة هذه وظيفية في تختلف

 :الرياضيات  تدريسطرق -22
 :منهااعتماد عدة طرق لتدريس هذه المادة  يمكن

 :المحاضرة طريقة -1
 طريقة للمحاضرة التدريسية وفقا للخطوات التالية:  1173"كالرك "  اقترح

 المحاضرة بسؤال او مشكلة مثيرة لالهتمام ابدا. 
 ان تكون غامضا بعض الشيء في بداية المحاضرة ولمدة دقائق معدودة حاول. 
 للتالميذ ما تريد ان تقوله من معلومات.  قل 
 يعرفوه ان تريده ما و فعال التالميذ يعرفه ما بين عالقة ايجاد حاول. 
 غامضا يكون قد ما تفسير او التعليمية الوسائل استخدم. 
 (266، 1110)حسن علي سالمة  ممل او ثابت روتين لمحاضرتك تجعل ال. 

 :والحوار المناقشة طريقة -2
 معلمي بين تفضيال التدريسية االساليب أكثر االسئلة توجيه على المبنية الحوار طريقة

 االسئلة الى اربعة انواع هي:   1163صنف " جالرز"  ولقد خاصة، الرياضيات
 البسيط العقلي التذكير اسئلة: 

 اين، من، متى،: مثل السؤالية بالكلمات تتعلق االسئلة وهذه المعلومات بتذكر المتعلقة وهي
  .كيف
 التقاربية:  االسئلة 

بعمليات تفكير اعقد من مجرد التذكر والتسميع، وتتطلب ان يقدم الطالب اجابة بعد  يتعلق
 تفكير عميق وتكون االجابة إما صحيحة او خاطئة. 

 التباعدية:  االسئلة 
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 باإلجابة يتنبأ ان االسئلة واضع يستطيع ال حيث ،حة المفتو  النهايات ذات باألسئلة ويسمى
 التفكير على الطالب فتجبر خاطئة واخرى صحيحة اجابة لها ليس الطالب،فهي سيقدمها التي
 .الفكري تخيله يمكنه مااقصى  الى وينطلق البتكاريا
 التقويمية االسئلة: 

 اسئلة على مبني الحكم ذلك يكون قد و معين شكل قيمياعلى يصدرحكما ان الطالب فنسال
 طبقا االسئلة تصنيف يمكن انه 1172"  فرانسيسهونكين"  اضاف وقد. خارجية ادلة او داخلية
 (.11 عمادعبدالرحيم،شاكرعقلة،ص) التربوية لألهداف"  بلوم"  لتقسيم

 :االكتشافيةالطريقة  –2
اهم الطرق االستقصائية التي تشجع على التفكير واستخدام مهارات البحث وجمع  من

المعلومات واتخاذ القرارات واالعتماد على النفس ويمكن للمعلم اعتماد عدة طرق تقوم على 
 االكتشاف منها: 

 الموجهاالكتشاف  طريقة : 
المعلم للمتعلمين تعليمات واضحة وكافية تمكنهم من الحصول على الخبرات والمعارف  يقدم

باستغالل قدراتهم، وقد يوضح المعلم خطوات االكتشاف االمر الذي يمكنهم من الوصول الى 
 المفاهيم والمبادئ العامة. 

 الحراالكتشاف  طريقة : 
 التقصي و البحث في للمتعلم التامة الحرية تترك بحيث اوتوجيهات تعليمات اية المعلم يقدم ال

 التعلم طرق ارقى وتعد المعلومات اكتشاف بغية وتنفيذها التجارب وتصميم واختبارها الفروض ووضع
 ( . 15عبدالرحيم،شاكرعقلة،ص)عماد 
 البسيط من تبدأ اأنها إذة تركيبي ةعطبي ذات الرياضياتتؤثر طبيعة المادة في طريقة تعلمها ف 
  استداللية بخطوات السير طريق عن والنظريات النتائج تشق المسلمات منمجموعة  فمن المركب إلى

 أن االعتبار في األخذ مع جوهرها افي استداللي بناء الرياضيات تعتبر وعليه المنطق قوانين تحكمنا
 معناها تكتسب بل معينا معنى تحمل ال المسلمات أن يعنى وذالك بطباعه الرياضيات يصبغ التجرد
هناك ف ،كعلم تستخدم فيه وعلى الرغم من طبيعة الرياضيات التي سبق اإلشارة إليها الذي الجزء من

 دراسية ويتمثل هذا الفرق اآلتي : ةفرق بين الرياضيات كعلم والرياضيات كماد
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ق التلميذ تليس من المهم أن يش ةبناء استداللي ولكن عندما تدرس كماد ،الرياضيات كعلم -
إجراء عمليات استداللية بسيطة  يكون التلميذ قادرا على ان   ما نهتم بهبقدر  ةجيد ةمعلومات رياضي

 معطاة. ةخاللها من اشتقاق بعض من المعلومات رياضي نيتمك
 
 ةنما نجد تلك المسلمات في الرياضيات كمادبي، المسلمات في علم الرياضات لها طبيعة تجريديه -

ملموسة في البداية قبل التقدم إلى  ةللتالميذ ومقرونة بأمثل ةدراسية يجب أن تكون واضحة ومفهوم
المستوى المجرد عن طريق األمثلة ثم الهبوط من المجرد الملموس ثانيا عن طريق التطبيقات على 

 من الهبوط ثم األمثلة طريق عن المجرد المستوى إلى التقدم قبل ،مشكالت ومواقف الحياة العملية 
 .العملية الحياة ومواقف مشكالت على التطبيقات طريق عن ثانيا،   الملموس إلى المجرد

 
دراسية يجب أن تبنى في ترتيب هرمي بحيث يعتبر كل موضوع كمطلب كمادة الرياضيات  -

وداخل إطار كل موضوع يجب أن تنظم المفاهيم والمهارات  ،أساسي قبل دراسة الموضوع التالي
تنظيما هرميا بحيث تبدأ بالمفاهيم األولية والمهارات البسيطة ثم تليها المفاهيم الثانوية والمهارات 

 .مثل هذا التنظيم الهرمي يساعد التلميذ على تعلم الرياضيات المركبة.
ده سانمن المهم التنويه إلى أن طبيعة المادة تؤثر على طرق تعلمها وذلك ما توضحه وت

 اآلراء التالية:

الرياضيات ذات طبيعة تركيبيه وتراكمية لذا فإن تعلمها يقوم أساسا على خطوات تتابعيه منظمه  -
وتعلم األخيرة يعتمد على  ،رالتلميذ مفهوم معين إذا كان قد تعلم المفاهيم السابقة األبسط فمثال: يتعلم

على ذلك فان تدريس وغيرها. وبناءوهكذا بالنسبة للمهارات الرياضية ،تعلم مفاهيم سابقه ابسط منها
 .الرياضيات يجب أن يبدأ من ابسط المستويات ثم يتدرج إلى المستوى المركب فاألكثر تركيبا فالمعقد

ومفاهيم ثانوية )مفاهيم متقدمة(،تقوم الرياضيات على أساس نوعين من المفاهيم: مفاهيم أوليه  -
تتضمن المفاهيم الثانوية يجب أن نظرية لكي يتعلم التلميذ  بالتالي والثانية أكثر تركيبا من األولى. و
 يكون قد تعلم المفاهيم األولية أوال.
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  في ضوء الرأيين السابقين نرى أن تعلم الرياضيات يحدث على مراحل أو في مستويات
 .. الخ التي تعتبر متطلبات مسبقةوالمهارات.متتابعة وفي كل مستوى يجب أن يتم تعليم المفاهيم 

 لتعلم المستوى التالي له وهكذا.

لذلك ينبغي على المعلم عند تدريسه لموضوع معين أن يحلل هذا الموضوع إلى مهام تبدأ 
من المهام البسيطة إلى المركبة إلى األكثر تركيبا  وهكذا , ثم ينظمها في مستويات متدرجة في 

ميذ لمحتوى مستوى معين يبدأ في وعند التأكد من تحصيل التال،الصعوبة , تبدأ بأبسط المستويات 
االنتقال للمستوى األرقى وهكذا مع مراعاة إن استخدام طرق التدريس المتنوعة تحكمه عدة عوامل 

 من أهمها خصائص التالميذ ونوعية الموضوع الذي يتم تدريسه .

ومن أجل أن نصل إلى أفضل تعلم ممكن  ،امة تساعد عملية التعليم التالميذ على التعلمع و
هذه الخطة بكل دقة  تنفذوأن يجب أن تكون هناك خطة لعمليات التعليم داخل الفصول الدراسية 

إذ خالل مرحلة التخطيط يتم وضع إستراتيجيات معينة : التخطيط والتنفيذ أهميةوذلك يبرز  ،متناهية
وفى أثناء مرحلة التنفيذ تترجم ،المادةفي ضوء ظروف ومتطلبات الموقف التعليمي لتدريس 

وتشمل هذه ، التعلم –اإلستراتيجية التي سبق وضعها إلى إجراءات تنفيذية داخل مواقف التعليم 
 اإلجراءات أساليب وطرق التعلم التي تناسب ظروف ومتطلبات الموقف التعليمي.

 :االعتبار وهيجوانب يجب أن تؤخذ في  التدريسي ثالثةإستراتيجية تخطيط الموقف  و

 التالميذ واتجاهات قدرات بين فروق هناك الن ضروري التدريس مراحل في التنوع أن-1
 الرياضيات  في تحصيلهم ومستويات وخلفيتهم

ن متنوعة بطرق يتعلمون التالميذ أن-2  من تعلمهم عملية تبدأ التالميذ من مجموعة كل وا 
 .الرياضيات في منهم كل خلفية حسب معين مستوى

 المواقف في المعلم يطبقه الذي الموضوع طبيعة باختالف تختلف التدريس مداخل إن-3
 تعلم أفضل نضمن حتى تتنوع أن يجب – الواحد التدريسي الموقف في أحيانا و التدريسي
 .للتالميذ
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 اختيار يجب لذا يدرس، الذي الموضوع طبيعة باختالف تختلف التدريس مداخل أن حيث و
 في والباحثون الرياضيات تعليم خبراء أثبته ما وذلك ،الدراسة موضوع تناسب بحيث تدريس طرق

 :الميدان في تمت التي اإلسهامات أهم نذكر وفيمايلي, هذاالمجال

 الرياضية المفاهيم تكوين بصدد نكون ما عند التدريس طرق أنسب من االستقرائية الطريقة تعتبر -
 .الرياضية الخواص لتدريس مناسبة االستنباطية الطريقة تعتبر بينما
 وتحقيق ،االستنباطية الطريقة المعلم يستخدم عندما ،المشتقة لمفهوم تعلم أفضل تحقيق يمكن  -

 .االستقرائية الطريقة المعلم يستخدم عندما،النهايات لمفهوم تعلم أفضل
 داخل الرياضية العالقات بعض اكتشاف التالميذ لتعليم المشكالت حل طريقة استخدام المهم من -

 .معين موضوع إطار
 معلومات من سلسلة اشتقاق التالميذ تعليم نريد عندما الطرق أنسب من التركيبية الطريقة تعتبر -

 .معطاة نتيجة إلى الوصول خطوات لبناء الطرق أنسب من التحليلية الطريقة اتعتبر بينم،  معطاة
 كنقطة أساسية رياضية معلومات التلميذ إعطاء هو المقصود يكون ما عند اإللقاء طريقة تستخدم -

 .ما لموضوع معينة خلفية لتكوين بداية
 :باختصار

 وأيضا  ،وعلى كيفية تعلم الفرد لهذه المادة ،يرتكز تعليم الرياضيات على طبيعة المادة نفسها
وعلى طرائق التعليم المناسبة التي يمكن عن طريقها تيسير حدوث  ،على خصائص المتعلم

وهذه يمكن أن تتحدد بمعرفة خصائص  تعليمها،فطبيعة المادة تلقى الضوء على طرق  التعلم،
 .المناسبةوعندما يتم تحديد طرق التعلم فإنه يمكن اختيار طرق التعليم  المتعلم،

 

  :لمرحلة التعليم المتوسط الرياضياتالكفايات المستهدفة في منهج -13
 الكفايات المستهدفة في تعليم الرياضيات في نهاية مرحلة التعليم المتوسط

 
 الكفايات المستهدفة في تعليم الرياضيات في نهاية مرحلة التعليم المتوسطيوضح  (11جدول رقم )

 : 
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الملمح في نهاية 
مرحلة التعليم 

 المتوسط

م  4السنة  ملمح
  3)الطور

من التعليم 
 المتوسط(

 من التعليم المتوسط 2الطور 
  1 )الطورم  1السنة 

 م 2ملمح السنة  م 3ملمح السنة  من التعليم المتوسط(

 الكفاءة 
 الشاملة

يحل مشكالت من 
الحياة اليومية 

بتوظيف مكتسباته 
في مختلف 

ميادين المادة 
)العددي، 

الهندسي، الدوال 
( معطياتوتنظيم 

ويبني براهين 
ويحكم على 

 صدق استدالل.
 

يحل مشكالت 
بسيطة من 

المادة أو من 
الحياة اليومية 
ويحكم على 

صدق استدالل 
بتوظيف 

مكتسباته في 
مختلف ميادين 
المادة )العددي، 
الهندسي، الدوال 

وتنظيم 
 (.معطيات

يحل مشكالت من 
الحياة اليومية 
ويبني براهين 
بسيطة و/أو 

بيا مركبة نس
بتوظيف مكتسباته 
في مختلف ميادين 
المادة )العددي، 
الهندسي، الدوال 
 وتنظيم معطيات( 

يحل مشكالت 
ويستعمل بعض 
أدوات االستدالل 
االستنتاجي في 

بناء براهين 
بسيطة بتوظيف 
مكتسباته في 

مختلف ميادين 
المادة )العددي، 
الهندسي، الدوال 

وتنظيم 
 معطيات(. 

ويبرر يحل مشكالت 
ويوظف نتائج 

مكتسباته في مختلف 
ميادين المادة 

)العددي، الهندسي، 
الدوال وتنظيم 

 معطيات(.

الكفاءات 
 الختامية

 :1ك خ 
يمارس الحساب  

الحرفي والعمليات 
الحسابية على 

األعداد 
الطبيعية، )

، النسبية، العشرية
الناطقة، الصماء. 
ويحل مشكالت 

بتوظيف 
المعادالت 

 والمتراجحات.

 :1ك خ 
يحّل مشكالت 
متعلقة باألعداد 
الناطقة والجذور 

التربيعية 
والحساب الحرفي 

)معادالت 
ومتراجحات من 
الدرجة األولى 
بمجهول واحد، 
 جمل خطية(.

 :1ك خ 
مشكالت  يحلّ 

متعلقة بالكسور 
واألعداد النسبية 
واألعداد الناطقة 
والقوى والحساب 
الحرفي )تبسيط 
ونشر عبارات 

جبرية، المعادالت 
من الدرجة األولى 

بمجهول واحد
ax b cx d   

 :1ك خ 
يحّل مشكالت 
متعلقة بممارسة 
الحساب على 

الكسور واألعداد 
النسبية ويوظف 
في الحساب الحر 

)معادالت بسيطة 
من الشكل:
a x b ) 

 :1ك خ 
يحل مشكالت من 
المادة ومن الحياة 
اليومية بتوظيف 

األعداد )الطبيعية، 
الكسرية، العشرية، 

النسبية( والحساب في 
وضعيات مختلفة 
)المقادير ووحدات 
القياس، التعليم، 

المقارنة...(، والحساب 
)معادالت  الحرفي
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بسيطة من الشكل: 
a x b ،a x b  

  :2ك خ 
ينظم معطيات في 
شكل جداول أو 

مخططات 
)قراءة، ويستغلها 

 تحليل( ويحل
مشكالت مرتبطة 
بالتناسبية ويوظف 

)أطوال، المقادير 
مساحات، حجوم، 

مدد، ... ( 
ويستعمل وحدات 

 قياسها.
 
 
 
 
 

 :2ك خ 
مشكالت يحّل 

متعلقة بالتناسبية 
)الدوال التآلفية، 
الدوال الخطية( 

واإلحصاء 
)مؤشرات 
 الموقع(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :2ك خ 
يحّل مشكالت 

متعلقة بالتناسبية 
)وحدات الزمن، 

الحركة المنتظمة، 
 المئوية(النسبة 

واإلحصاء 
)السالسل 

اإلحصائية، 
تجميع معطيات 

في فئات، حساب 
تكرارات نسبية 
 لة(.متوسط سلس

 
 
 
 
 
 

 :2ك خ 
يحّل مشكالت 

متعلقة بالتناسبية 
)جداول 

التناسبية، النسبة 
المئوية، المقياس( 

وبحساب 
وتوظيف مقادير 
)أطوال، مساحات 

وحجوم( 
أدوات  وباستعمال

إحصائية )تنظيم 
معطيات في 

شكل جداول أو 
مخططات، 

قراءتها 
 وتحليليها(.

 
 

 :2ك خ 
مشكالت من  يحل

المادة ومن الحياة 
اليومية مرتبطة 

بالتناسبية وتطبيقاتها 
وتنظيم معطيات في 

شكل جداول أو 
مخططات ويقرؤها 

 ويحللها.

 

 :3ك خ 
يحل مشكالت 

بتوظيف خواص 
األشكال الهندسية 
المستوية المألوفة 

والمجسمات 
التحويالت 
النقطية 

 :3ك خ 
يحّل مشكالت 

متعلقة باألشكال 
الهندسية 
المستوية 

والمجسمات 
المألوفة واألشعة 

والتحويالت 

 :3ك خ 
يحّل مشكالت 

بتوظيف خواص 
متعلقة بالمثلثات 
)حاالت تقايس 

المثلثات، مستقيم 
المنتصفين في 
مثلث، تمييز 

 :3ك خ 
كالت يحّل مش

متعلقة باألشكال 
الهندسية المألوفة 
)المثلث، الزاوية، 
متوازي األضالع، 

الدائرة( 
والمجسمات 

 :3ك خ 
تعلق يحّل مشكالت ت

باألشكال الهندسية 
)وصف، تمثيل، نقل، 

حساب المساحة 
والمحيط، ...( 

نشائها باستعمال  وا 
أدوات هندسية 
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التناظران، )
، االنسحاب
الدوران( 

 واإلنشاءات
الهندسية 
 والبراهين.

 

النقطية 
)التناظران، 
االنسحاب، 
 الدوران(.

 

المثلث القائم، 
المستقيمات 
الخاصة في 

 مثلث( والتحويالت
النقطية 

)التناظران، 
االنسحاب( 
والمجسمات 

 المألوفة
ومخروط  )الهرم

الدوران( ويبني 
 براهين بسيطة. 

)الموشور القائم، 
أسطوانة الدوران( 
ويستعمل األدوات 

الهندسية في 
إنشائها بشكل 

سليم ويبرر بعض 
خواصها بواسطة 
التناظر المركزي 
ويبني استدالالت 

 بسيطة. 

وخواص )االستقامية، 
التعامد، التوازي، 
 التناظر المحوري(.

الكفاءات 
 العرضية

طابع 
 فكري

 ويحلل ويستدل منطقيا. ويستكشفيالحظ  -
 والسلوك اإلبداعي. والتخيلالنقدي  العلمي والفكر الفضوليمارس  -
 مشكلة. وضعياتيحل  -
 يتحكم في استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال. -
 يمارس سلوك العمل المستقل لتوسيع ثقافته العلمية وللتكوين الذاتي طوال الحياة. -
يتعرف على امتدادات المكتسبات العلمية في ميدان االقتصاد وتأثيرها على واقع عالم  -

 المهن. الشغل وطبيعة
 .وحل مشكالتينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ  -

طابع 
 منهجي

تقان مستعمال بدقة ينظم عمله - طرق العمل الفعالة في التخطيط وجمع المعلومات  وا 
 وتقديم النتائج. وتسيير المشاريع

 يعد إستراتيجية مالئمة لحل وضعيات مشكلة.-

طابع 
 تواصلي

 والجداول.التعبير: األعداد والرموز واألشكال والمخططات  أشكالمختلف  يستعمل -
 يعبر بكيفية سليمة ويبرر بأدلة منطقية. -
 يكيف استراتيجيات االتصال وفق متطلبات الوضعية.-

طابع 
شخصي 
 واجتماعي

 الطبيعية. مواجهة الظواهريتخذ سلوكا عقالنيا في  -
تقان يبذل -  .الجهد للقيام بعمله بدقة وصدق ومثابرة وا 
 .بالواقعية وبالحس األخالقي في تعامله مع الغير يتحلى -
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 الملكية الفكرية ويحترميثمن قيمة العمل  -

القيم 
 والمواقف

 الهوية
 األمازيغية. و ينمي ميله واهتمامه باللغتين العربية  -
نتاجهالفكري.يعتز باستعمالهما من بين اللغات األخرى لتبليغ  -  أعماله وا 
 يتمثل التعاليم اإلسالمية التي تحث على العلم والمعرفة. -

الضمير 
 الوطني

 بانتمائه للجزائر يعتز -
بالمساهمات العلمية للعلماء الجزائريبن والعرب والمسلمين ويسعى إلى توسيع  يهتم -

 واالستشهاد بها. انتشارها
 المجتمع.يبدي انشغاله باإلشكاليات المطروحة في  -
 والمحيط.يحّس بالمسؤولية تجاه القضايا المرتبطة بالصحة  -

 المواطنة

 .احترام أراء اآلخرين واألطروحات ذات الطابع العلمي -
 اإلنسان. واحترام حقوقالتي تمكنه من تثمين  العلميةالمعايير  يتبنى -
 تجاه المحيط والبيئة الطبيعة. المسؤولية بروح يتحلى -
 التضامن والتعاون واحترام الحياة. بقواعد العدالة االجتماعية و يلتزم -
 .الفكريةيحترم الملكية  -
 التعاون واحترام الحياة. التضامن و بقواعد العدالة االجتماعية و يلتزم -
 المقبلة. حظوظ األجيالعلى  المستدامة للمحافظةمبادئ التنمية  ويدافع عن يحترم-

التفتح 
 على العالم

قيمه الوطنية بمدها بالقيم المتعلقة بحقوق اإلنسان وحماية البيئة واألرض على  يعزز -
 لمستوى العالمي.ا

 االكتشافات العلمية.  ويستفيد منعلى التراث العالمي  يطلع -
 الترميز العالمي. يستعمل -
 والتكنولوجية فيما يضمن التنمية المستدامة. الوسائل العصريةُيقبل على استعمال  -
 مناسبة. يثمن في مسعى تدريجي ثقافة مجتمع المعرفة ويتبنى قواعد استهالك -

 
 

 المتوسطة المرحلة نهاية في التلميذتخرج ملمح الكفايات هذه تمثل 

 
 عالمية لتعليم وتعلم الرياضيات في المرحلة المتوسطة:معايير -14

 NCTMوضعها مجلس التربية والتعليم في مدينة نيويورك حسب معايير 
(Bord of education preformece standardce) 
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 : االعداد والعمليات1المجال 
 : يفهم االعداد وطرق تمثيلها والعالقات بينها1المعيار 
 : يفهم العمليات على االعداد والعالقات بينها2المعيار 
 : يحسب بمهارة ويتوصل الى تقديرات معقولة للنواتج3المعيار 
 الدوال  العالقات و و : الجبر2المجال 
 الحدود والمقادير الجبرية  معنى المتغيرات و: يفهم 1المعيار 
 يجري عمليات على مقادير جبرية : 2المعيار 
 يتعرف على المعادالت والمتباينات وياخذ حلوال جبرية بيانية لها : 3المعيار 
 الدوال  : يفهم ويستخدم األنماط والعالقات و4المعيار 
 : يستخدم النماذج الرياضية في حل المشكالت 5المعيار 

 القياس : الهندسة و3المجال  
 ينشئ اشكال هندسية ذات بعدين وثالثة ابعاد ويضع خواصها والعالقات بينها : 1المعيار 
 يستخدم هندسة االحداثيات في تحديد المواقع وصف واستنتاج بعض العالقات : 2المعيار 
 يطبق بعض التحويالت الهندسية ويستخدمها في اثبات بعض العالقات الرياضية : 3المعيار 
: يستخدم التمثيل البصري والنمذجة الهندسية في حل بعض المشكالت الرياضيو غير 4المعيار 
 الرياضية 
 : يستخدم البرهان واالستدالل المنطقي الثبات نظرية هندسية 5المعيار 
 نسب المثلثية األساسية : يتعرف ويستخدم ال6المعيار 
 اإلحصاء  : تحليل البيانات و4المجال 
 يجمع بيانات ويقوم بتنظيمها وعرضها لإلجابة على نساؤالت معينة : 1المعيار 
يختار ويبطق الطرق واألساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل بيانات معينة واإلجابة على : 2المعيار 

 أسئلة تتعلق بها   
يصدر احكاما على التفسيرات والتنبؤات التي يمكن الوصول اليها من تحليل بيانات : 3المعيار 
 معينة   
 : يفهم ويبطق المفاهيم األساسية البسيطة لالحتمال 4المعيار 
 : يقدر أهمية اإلحصاء واالحتمال في مجاالت المعرفة ومواقف الحياة المختلفة  5المعيار 

  تستهدف هذه المعايير االرتفاع بالمستوى وقدرات التفكير العليا،و بالتدقيق في تحليلها نالحظ انها
تستهدف تنمية نهارات البحث العلمي لدى التالميذ، وهي تعتبر في قمة نواتج التعلم لديها وتمثل 

 (.35-34،ص2004ويليام عبيد،). NCTMملمح تخرج التلميذ في المرحلة المتوسطة حسب 
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 :الرياضيات تقويم واساليب وسائل-15
متدرجة تبدأ من وضعية االنطالق و تالزم العملية  متكاملة، مستمرة،التقويم عملية  ديداكتيكة

ذا يعني انها ليست مجرد اختبار في نهاية الدراسة يحدد مدى نجاح التلميذ هو  نهايتها،التربوية حتى 
شاملة  فكرةفي احداث التغيرات السلوكية المطلوبة، و لكنها اوسع من ذلك فهي تهدف الى اعطاء 

 التحسين،التطوير،عن الفرد من جميع جوانب السلوك في كل مرحلة من مراحل التعلم و ذلك بغرض 
التنبؤ، بالنسبة للتعلم و العملية التعليمية، لذى توظف عدة اساليب يكمل بعضها  الكفاءة،زيادة 

 البعض للوصول الى تقويم شامل منها: 
 المالحظة:-1    

ان يالحظ المعلم اسلوب عمل تالميذه كمجموعة وكأفراد ومدى تطور تفكيرهم الرياضي وتعني
 :بــوتقدم كل منهم وتطور سلوكه، والمالحظة الواعية تزود العملية التعليمية 

 المتعلمانتباه  درجة مالحظة. 
 المتعلم واتجاهه نحو تعلم المادة ميل إدراك. 
 العمل على وقدرتهم المسائل حل في الرياضية المهارات تطبيق التالميذعلى قدرة مالحظة 
 .االخرين مع
 شفويا البسيطة الحسابية العمليات اجراء على القدرة مالحظة. 
 المقابلة الفرديـــــة: -2

 في تكشف فهي خاصة، بصفة الرياضيات تدريس في اساسيا دورا الفردية المقابالت تلعب
 في انها كما المتمايزة، التفكير في االنماط بعض وعن الرياضية المواهب بعض عن االحيان بعض
 عليه يترتب مما االساسية الرياضية المبادئ او المفاهيم بعض فهم عن احيانا تكشف لوقت نفسا
 .تستفحل ان قبل حينها في العالج تتطلب االخطاء من صور

 التراكمية: التقارير-3
 يتطلب هو وه عن االساسية المعلومات يتضمن الذي و متعلم بكل الخاص السجل في تتمثل

 في التحصيل مستوى العمل، عادات بالنفس، الثقة المبادرة،  ،الملل مثل الصفات لبعض قوائم عمل
 .والتفكير والمهارات الفهم

 اختبارات الرياضيات:-4
 : التاليةذلك لألسباب  يرجعالمدرسي ائعة في التقويم هي الوسيلة المألوفة والشو 



 فعالية برنامج تعليمي قائم على استراتيجيات تعلمية للخفض من صعوبات تعلم مادة الرياضات

 الفصل الثاني                                                                                             الجانب النظري  
 

50 

 

 
 بين عمليا يميزون ال عام بوجه التربوية العملية على والمشرفين خاص بوجه المعلمين بعض 

ن وبعضهم والتعليم التربية  .التعليمي بالجانب إال اليهتم عمليا انه إال ذلك يدرك نظريا كان وا 
 التعود بحكم الطاغي فأصبح المعرفي الجانب على إال اعدادهم عند يدربوا لم المعلمين اغلب 

 .البيداغوجي الجانب الغي حيث
 الدرجات الن وذلك المجتمع تساؤالت امام عنها الدفاع يمكن و محددة االختبارات نتائج 

 اساليب في الشخصية التقديرات اما معينة، داللة تعطى ان يمكن معينة موضوعية ذات والتقديرات
 ألنها كافية ليست نفسه المعلم حتى و بل والمتعلم المجتمع فثقة التقارير ودراسة والمالحظة المقابلة
 في اساسية كوسيلة التحصيلية االختبارات اعتمدت لذلك وممارسة ودقة ووعي تدريب الى تحتاج
 . التعليم عملية وبالتالي المدرسية التقويم عملية

 

 التحديات التي تواجه علم الرياضيات كقوة محركة للعالم:-16

يتضح من خالل الواقع الحالى أن من أهم الصـعوبات التـى تواجـه الرياضـيات هـى نظـرة التالميـذ 
 ، ويعود السبب في ذلك الى نقص عاملين مهمين هما:هصرفإليها حيث يعتبرونها رياضيات مدرسية 

 العددي في المراحل المبكرة. الحس-1

 الرياضي. اإلثراء-2

 الحس العددي:-16-1

ذلك الجـزء الهـام فـى الرياضـيات والتـى يركـز علـى النظـام العـددى ويهـدف إلـى الحس العددى هو 
دراك حجــم العـــدد ومقارنتــه بأعــداد أخـــرى،  تنميــة اإلدراك العــام لـــدى التلميــذ للعــدد والعمليـــات عليــه، وا 
والمرونــة فــى تنميــة اســتراتيجيات متعــددة للحســاب الــذهنى والتقــدير التقريبــى، واختيــار العالمــة العدديــة 

لمميــزة، كــل ذلـــك يظهــر فـــى أداء التالميــذ مـــن خــالل بيئـــة نشــطة وبنيـــة رياضــية تتســـم بــالترابط بـــين ا
 طرائق الحساب المختلفة، باإلضافة إلى التواصل بين الرياضيات المدرسية والمواقف الحياتية.

 التالية:أي انه عملية تشير وتصف النقاط 
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 ات عليها.اإلدراك الكلى والفهم العام لألعداد والعملي - 

 األعداد.الميل نحو استخدام هذه  - 

 المرونة فى التعامل مع المنظومة العددية. - 

 القدرة على تجهيز المعرفة الرياضية. - 

 المرونة فى إنتاج استراتيجيات متعددة للتعامل مع األعداد وتطويرها بصفة مستمرة. - 

 تقدير  - 

صــدار األحكـام. كــل مـا ســبق فـى إطــار مـن الســببية والمنطقيـة فــى  العمليـات، والحســاب الـذهنى، وا 
 األداء.

أن االهتمــام بتنميــة الحــس الرياضــى بصــفة عامــة والحــس العــددى بصــفة خاصــة لــه تــاثير كبيــر 
علـى تحســين أداء الطـالب، كمــا أن كثيـرا مــن الوثــائق المعنيـة بإصــالح الرياضـيات المدرســية وخاصــة 

م 1115الضوء على تنمية الحس العددى، وأنه منـذ عـام فى الدول الصناعية تؤكد على ضرورة إلقاء 
مـدادهم بــاألدوات الالزمـة لتنميــة الحــس العـددى، والتركيــز علــى  بـدأت األبحــاث تركـز علــى المعلمــين وا 

 كيفية تصميم بيئة تعليمية تنمى مهارات الحس العددى.

ميـذ الكفـاءة الذهنيـة أن الحس العدد هو الجزء األساسى مـن تعلـم الرياضـيات والـذى يبنـى لـدى التل
والقـــدرة الحســـابية، والمتعـــة عنـــد التعامـــل مـــع المنظومـــة العدديـــة أن الحـــس العـــددى كمـــا سيتضـــح مـــن 
تعريفه ومهاراته فيما بعد يعتبر من المهـارات الهامـة والتـى تـرتبط ارتباطـا يق وثيقـا  بالعمـل الـذهنى وقـدرة 

يوجـــد منـــذ القـــدم لـــدى هـــؤالء الـــذين  الفـــرد علـــى رصـــد خطـــوات عملـــه الـــذهني لـــذلك يمكـــن القـــول انـــه
يعتمــــدون فــــى معــــامالتهم الحســــابية علــــى األداء الــــذهنى. ومــــن خــــالل مــــا تقــــدم تتضــــح الفجــــوة بــــين 
الرياضــيات داخــل الفصــل الدراســى والرياضــيات الحياتيــة، والتــى أدت إلــى ظهــور التصــورات الخاطئــة 

ســة، وكــان نتــاج ذلــك ظهــور مفــاهيم حـول جمــود الرياضــيات وزوال أهميتهــا بــزوال ممارســتها فــى المدر 
 كثيرة إلى حيز البحث منها الحس الرياضى بصفة عامة.

 الحس العددي عند الطالب: تطوير إمكانية -16-1-1 
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تثبت الدراسات واألبحاث انه باإلمكان تطوير وتنميـة الحـس العـددي عنـد الطالـب وذلـك مـن خـالل 
 أمور كثيرة نذكر منها ما يلي:

القيــاس  الكــّم،المراحــل المبكــرة للتعلــيم علــى تجســيد مفهــوم األعــداد فــي ســياقات مختلفــة )العمــل منــذ  -
 الخ( وربطها مع الواقع قدر اإلمكان....

تجســــيد المفـــــاهيم مــــن خـــــالل اســــتعمال الوســـــائل التعليميــــة الملموســـــة والقريبــــة مـــــن واقــــع الطالـــــب  -
 برمجيات كمبيوتر الخ(. لوحات،رسومات،العاب،)

عــــرض المســــائل الحســــابية المحفــــزة للحــــس العــــددي للطالــــب منــــذ المراحــــل المبكــــرة للتعلــــيم. وذلــــك  -
 مستوياتها. باختالف أنواعها و

تأكيد العالقات بين اإلعداد واستخدام العمليـات الحسـابية بالشـكل الصـحيح والتـيقن مـن الفهـم السـليم  -
 للطالب لها.

استخدام استراتيجيات حل مختلفة لنفس السؤال من خالل إكساب الطالب مهارات مختلفـة مـن بينهـا  -
تبـــاع أســـلوب المناقشـــة لفســـح أفـــاق  التعامـــل المـــرن مـــع األعـــداد واســـتخدام اســـتراتيجيات التقـــدير, وا 

ة للنقـاش تفكير جديـدة أمـام الطالـب .االبتعـاد عـن التعامـل مـع األمـور كأشـياء مسـّلم بهـا وغيـر قابلـ
 والفحص أو النقد )أو النقض كذلك(.

فحــص اإلجابــة بعــد الحــل بشــكل منهجــي والتأكــد مــن منطــق اإلجابــة ومــدى تالئمهــا وتوافقهــا مــع  -
 الواقع.

 اإلثراء الرياضي:-16-2 

اإلثراء يعني زيادة التوسع فـي الموضـوع وزيـادة معلومـات التلميـذ وفـتح آفاقـه نحـو مواضـيع أخـرى 
 اضيع المطروحة في المنهاج.تختلف عن المو 

يتفـق معلمـو الرياضـيات وبـاحثو التربيــة الرياضـية علـى أهميـة اإلثــراء الرياضـي للتالميـذ مـن جيــل 
مــا قبــل المدرســة وحتــى الجامعــة، ويرجعــون لهــا تــأثيرات كبيــرة علــى المشــتركين فــي العمليــة اإلثرائيــة. 

 في الرياضيات إلى صف الرياضيات. واليوم أصبح هناك اهتمام متزايد بإدخال مواضيع إثرائية
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 وهذا االهتمام يتزايد اليوم لسببين:

 محاولة تقديم ُطرق تدريس بديلة ُتحاول التغلب على مصاعب تعليم وتعُلم الرياضيات. -

 يتطور دائما  وجزء من حضارة إنسانية محددة.أنسنة الرياضيات وتقديمه على أنه علم  -

 من الوظائف التي يتفقون عليها لإلثراء الرياضي بالنسبة للتالميذ:-16-2-1

التحــديات والمتعـــة إضــافة ُبعــد جديــد للرياضــيات وهــو ُبعــد التحـــدي وتنميــة المثــابرة والصــمود أمــام  -
 واللعب وهذا يؤدي إلى تنمية شعور إيجابي تجاه الرياضيات.

 تطوير المقدرات الرياضية عند التالميذ ذوي المستوى الرياضي المتوسط والعالي. -

إشـغال التالميـذ ذوي المسـتوى الرياضــي العـالي بمهـام إثرائيـة تابعــة لـنفس الموضـوع الُمـتقعلم. عنــدما  -
اهتمام التالميذ بالموضوع المتعلم، أو بالوظائف المعطاة انتهى ألنهم يعتقـدون أن  يشعر المعلم أن

مستوى الموضوع أو الوظائف المعطاة سهل، ويجب أن ال يكرسـوا وقتـا  أو جهـدا  إضـافيا  لدراسـتها، 
وقد يحدث ذلك مثال  حين ينتهون قبل غيرهم من التالميذ من المهـام الصـفية، أو فـي إطـار وظيفـة 

 تية.بي

دمج التالميـذ بمشـاريع ال منهجيـة يتعـرف بهـا التلميـذ علـى الرياضـيات الخاصـة بظـاهرة معينـة مثـل  -
 النسبة الذهبية، أو ظاهرة األمواج الشمسية أو الزخرفة أو بناء القباب.

 زيادة اهتمام التالميذ بالموضوع. -

 يساعد التالميذ على إعطاء معنى ومغزى للرياضيات. -

 فكير الرياضي والمنطقي عند التالميذ.تطوير الت -

 التالميذ سيدركون المفاهيم الرياضية بصورة أفضل. -

 الطبيعية.تفسير بعض الظواهر  فهم و  -

http://uqu.edu.sa/page/ar/77597#أسباب1#أسباب1
http://uqu.edu.sa/page/ar/77597#أسباب1#أسباب1
http://uqu.edu.sa/page/ar/77597#وظائف1#وظائف1


 فعالية برنامج تعليمي قائم على استراتيجيات تعلمية للخفض من صعوبات تعلم مادة الرياضات

 الفصل الثاني                                                                                             الجانب النظري  
 

54 

 

ـــى إثـــارة األســـئلة  - ـــذ وتحـــثهم عل المواضـــيع اإلثرائيـــة تُنمـــي التفكيـــر الرياضـــي، والتحليلـــي عنـــد التالمي
 .الرياضيات موضوعجدل في واالستفسار بالنسبة لبعض القضايا المثيرة لل

المواضــيع اإلثرائيــة ســُيقرب التالميــذ مــن بيئــتهم وســيدركون أن الرياضــيات مهمــة فهــي ليســت علــم  -
مجرد، إنما موجودة بكل مكان فهي جزء من طبيعتنا والقدماء سابقا  لم يطوروا هذا العلـم إال بسـبب 

ة والحسـاب فـي مصـر الفرعونيـة نشـأ حاجتهم له في شتى المجـاالت، فمـثال : علـم المسـاحة والهندسـ
تحــت ضــغط الحاجــات االقتصــادية واالجتماعيــة، ففيضــانات وادي النيــل دفعــت المصــريين القــدماء 
ـــى ابتكـــار طـــرق وأســـاليب هندســـية لتحديـــد مســـاحات الحقـــول، وتنظـــيم الزراعـــة والـــري، كمـــا أن  إل

 .ابوالحساهتمامهم ببناء األهرامات جعلهم يتقدمون في استعمال الخطوط 

التعليميــة الحديثــة، حيــث  اإلســتراتيجيات أحــددمــج المواضــيع اإلثرائيــة فــي صــف الرياضــيات ُيعتبــر  -
علــى المعلــم أن ُيشــجع التالميــذ علـــى التفكيــر الناقــد بســياقات مختلفـــة، فهنــا يمكــن أن نثيــر أســـئلة 

ك مـا الـذي مختلفة بعد االطـالع علـى الخلفيـة الرياضـية مـثال كيـف تطـور هـذا العلـم؟ مـا حسـب رأيـ
يمكــــن دمـــج عــــدة اســـتراتيجيات عنــــد تعلـــم تــــاريخ  العلـــم؟دفـــع الحضـــارات األخــــرى لالهتمـــام بهــــذا 

 الرياضيات مثل: أسلوب البحث، التعلم التعاوني، استعمال التكنولوجيا، وحل المشكالت.

 والمشاكل في التطرق للمواضيع اإلثرائية في صف الرياضيات:الصعوبات  -68-2-2

يميــل معظــم معلمــي الرياضــيات للتقيــد بمــادة المنهــاج وهــذا الميــل يرجــع إلــى عــدة أمــور منهــا: إدارة  -
 المدرسة تفرض عليهم ذلك.

ضعف التالميذ في الرياضـيات: يشـكون المعلمـون مـن ضـعف التالميـذ وعـدم معـرفتهم باألساسـيات  -
الرياضـــية المطلوبـــة ممـــا يســـبب هـــدرا  للوقـــت أثنـــاء الحصـــة، ويضـــطر المعلـــم للخـــروج عـــن الـــدرس 
وصرف بعض الوقـت إن لـم يكـن كـل الوقـت فـي توضـيح األساسـيات التـي مـن المفتـرض أن يكـون 

بهــا واســتوعبها مــن خــالل المراحــل التعليميــة الســابقة التــي مــّر بهــا. لــذلك ُيفضــلون  التلميــذ قــد ألــمّ 
 المعلمين تكريس الوقت اإلضافي لمراجعة مواد سابقة بدال  من التوسع بمواضيع مختلفة.

المنـاخ الّصــفي ال ُيســاعد بــإجراء دروس إثرائيــة، عنــد معرفــة التالميــذ أن هــذا الــدرس ســيكون إثرائــي  -
  ُيبدون اهتمام كما يجب.فإنهم ال

http://uqu.edu.sa/page/ar/77597#صعوبات1#صعوبات1
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هنــاك ظــاهرة منتشــرة وســط التالميــذ بكــون الرياضــيات مــادة ُمجــرده ُيصــعب فهمهــا، لــذلك ال يكــون  -
عنــدهم تلــك الرغبــة التــي تجعلهــم يقومــون بمهــام بحــث واستكشــاف للتعــرف علــى مواضــيع جديــدة. 

 يعة هذا العلم.وهذا االعتقاد بأن الرياضيات مادة صعبة ناتج من عدم فهم التلميذ لطب

تــــدُخل أوليــــاء األمــــور بصــــورة مباشــــرة فــــي عمــــل المعلمــــين، حيــــث يجــــادلون فــــي عمــــل المعلمــــين  -
ويخطئونهم في أساليب تعاملهم وتعليمهم ويشككون فـي قـدراتهم وكفـاءتهم، ويعتبـرون خـروج المعلـم 

ينصـب تجـاه عن نطـاق المنهـاج بأنـه مضـيعة وقـت ولـن يعـود بالفائـدة علـى أوالدهـم ألن اهتمـامهم 
 عالمة أبنهم فقط.

بعض المعلمين يعتقدون أن المواضيع اإلثرائية هـي مضـيعة لوقـت هـم بحاجـة إليـه لتغطيـة المنهـاج  -
 المطلوب.

المعلمـين ال ُيفضــلون التطـرق لمواضــيع إثرائيـة، وذلــك بسـبب ازدحــام جـدول المعلــم وتحميلـه بالمزيــد  -
 سة كاإلشراف اليومي، والريادة والنشاط.من األعباء فهو يلعب أدوار مختلفة في المدر 

 عدم تعاون بعض إدارة المدرسة مع معلمي الرياضيات إلجراء دروس اثرائية. -

عــدم تــوفر أســاليب وتقنيــات حديثــة للقيــام بفعاليــات مختلفــة، والتطــرق لمواضــيع إثرائيــه. فــالكثير مــن  -
 المعلم للقيام بهذه الخطوة.المدارس تفتقد لحواسيب أو تكنولوجيات حديثة، لذا ال يتشجع 

نقـــص فـــي معرفـــة معلمـــي الرياضـــيات بالنســـبة لكيفيـــة إدخـــال ودمـــج المواضـــيع اإلثرائيـــة فـــي صـــف  -
الرياضيات، بالرغم من كثرة المصادر التي تتحدث عن أهمية إدخال اإلثـراء فـي صـف الرياضـيات 

ي ُتعطي أمثلة علـى كيفيـة ودمج هذه المواضيع اإلثرائية في صف الرياضيات، إال أن المصادر الت
 الدمج ما زالت قليلة وغير معروفة من قبل ُمعلمي الرياضيات.

وجهــة نظــر المعلمــين بالنســبة لطبيعــة الرياضــيات: وجهــة نظــر معلمــي الرياضــيات بالنســبة لطبيعــة  -
الرياضيات، وتعليم وتعلم الرياضيات يؤثر علـى رغبـة هـؤالء المعلمـين فـي دمـج المواضـيع اإلثرائيـة 
فـــي تعلـــيم الرياضـــيات. إذا نظـــر هـــؤالء المعلمـــون إلـــى الرياضـــيات علـــى أنهـــا جســـم معرفـــي ثابـــت 
ــر إلــى تعلــيم الرياضــيات كنقــل هــذا الجســم مــن المعرفــة مــن المعلمــين إلــى التالميــذ،  ذا ُنظ  ومنتــه، وا 
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ينمـا عندها ال يكون هناك ُفسحة أو مجال للمواضيع اإلثرائيـة فـي عمليـة تعلـيم وتعلـم الرياضـيات، ب
إذا ُنظر إلى الرياضيات كواحد من أشكال ُمتعـددة مـن المعرفـة، أو حتـى كتعبيـر ومظهـر حضـاري 
أو كنشاط إنساني، عندها اإلثـراء فـي هـذا الموضـوع سـيكون لـه معنـى، والتوسـع فـي هـذا الموضـوع 
سيصـــبح وســـيلة لمعرفـــة أفضـــل للعالقـــات بـــين الجـــنس البشـــري والمعرفـــة الرياضـــية، ضـــمن إطـــار 

 ُمعين. حضاري

معظم كتب الرياضيات الدراسية ال تحوي شيئا  من المواضيع اإلثرائية، هذا يجعل معلمي  -
الرياضيات ينظرون إلى المواضيع اإلثرائية على أنها منفصلة عن تعليم ومنهاج الرياضيات وغريبة 

 .(42 – 34 ص 1101 فردريك ) عن النشاط اليومي المتعلق بالتربية الرياضية

 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــخالص

يغفل الكثير من الطالب، االولياء الهـدف األساسـي مـن تعلـم الرياضـيات، وينظـرون اليهـا مـن 
، علــم مجــرد صــعب ويتهربــون مــن تعلمهــا والتفــوق فيهــا ، دليــل ذلــك النتــائج زاويــة انهــا مدرســية بحتــة 

صــة بالرياضــيات ، والســبب الرئيســي فــي ذالــك المتدنيــة المتحصــل عليهــا فــي المــؤتمرات العالميــة الخا
يعـــود الـــى كـــون تعلـــيم الرياضـــيات يســـود عليـــه طـــابع التلقـــين وحشـــو المحتـــوي دون بنـــاء قاعـــدة متينـــة 
ومكتسبات راسخة مـن مفـاهيم ، قواعـد ، تعميمـات تمـك التلميـذ مـن مواجهـة متطلبـات المـادة ، أضـف 

يتــة نأنهــا قــوة محركــة للعــالم ، لــذا يجــب ان يفهــم الـى ذلــك عــدم وضــوح اهــداف تعلــم المــادة ، وعــدم درا
التلميــذ المــتعلم ان الهــدف األساســي مــن تعلــم الرياضــيات هــو مســاعدة االنســان علــى فهــم العــالم الــذي 
يعيشه وأن يتفاعل معه ، وتقديم نمـاذج وأمثلـة علـى نقـالت نوعيـة رياضـية أدت الـى دول مثـل الصـين 

 ريادة والتطور .، جنوب افريقيا ألن تكون في مصاف ال
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 قائمـــــــــــــــــــــــــــــــة المراجع: 

، دار الفكر 1ط  2001محمد الصادق: طرق تدريس الرياضيات ، نإسماعيل محمد االمي - 1
 العربي،القاهرة، مصر. 

 ، دار المسيرة،عمان، األردن. 1إبراهيم محمد عقيالن: مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها، ط  - 2
 ، مطابع آمون، القاهرة، مصر.1ط، 2001احمد عبادة: الحلول االبتكارية النظرية والتطبيق،  – 3
، دار 1102ط،  –جيميس راسل: ترجمة احمد خيري كاظم: أساليب جديدة في التعليم والتعلم، ب  – 4

 النهضة العربية، القاهرة، مصر.
، دار الفجر، 2ط، 2001ق، حسن على سالمة: طرق تدريس الرياضيات بين النظرية والتطبي– 5

 مصر. القاهرة،
 ، عالم الكتب، القاهرة، مصر1ط  ،2001حسن حسين زيتون: مهارات التدريس،  – 6
، دار زائل للنشر، 1، ط2000حسين محمد أبو رياش، غسان يوسف قطيط: حل المشكالت،  – 7

 عمان، األردن.
 معية السعودية للعلوم الرياضية.، مجلة أفكار، الج2003خالد المحيسن: الرياضيات والمجتمع،  – 0
، دار صفاء 1ط ، 2005سامي عريبج، نايف احمد سليمان، أساليب تدريس الرياضيات والعلوم،  – 1

 للنشر، عمان، األردن. 
 ،دار قباء، القاهرة، مصر.2000صفاء االعسر: االبداع في حل المشكالت،  – 10
، دار الكتاب الجامعي ، العين ،  1110فتحي جروان : تعليم التفكير مفاهيم و تطبيقات ،  – 11

 االمارات العربية المتحدة .
: طرق تدريس الرياضيات ، الدار العربية  2ط1101فريدريك ه.بل : ترجمة محمد أمين مفتي – 12

 للنشر والتوزيع 
: أسس الرياضيات والمفاهيم الهندسية األساسية، دار المسيرة 2ط 2000فاضل سالمة شنطاوي  – 13

 للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن.
 االبتدائية، المراحل من األولى الصفوف في تدريسها وأساليب الرياضيات مناهج: محمدعبدالكريم 14

 الفرقان،عمان،األردن ،دار1 ،ط1111
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15 – National council of techers of mathematics: 2000 , principal and stantards 
, reston , va athor  

مداح سامية بنت صدقة: أثر استخدام التعلم النشط في تحصيل المفاهيم الهندسية واالتجاه نحو -16
المناهج الرياضيات لدى تلميذات الصف الخامس ابتدائي بمدينة مكة المكرمة، مجلة دراسات في 

 العدد األول جانفي، الرياض1جلدمواالشراف التربوي ال

 دار التفكير، وثقافة المعايير ضوء في االطفال لجميع الرياضيات تعليم: 1ط  2004عبيد وليام-17
 .والطباعة،عمان،األردن والتوزيع للنشر المسيرة

 و للطباعة ديبونو اثرائية، أنشطة الرياضيات في التفكير تعليم: 2010عامر آل سالم حنان-10
 . األردن التوزيع، و النشر
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 تمهيد:

وفقا  جديدة لإلنسان،من هنا تبرز احتياجات وباستمرار نعيش في عالم متغير سريع التطور
شيخ وفي كل  نموه طفل،مراهق، راشد،من تحديات ومشكالت كثيرة في كل مراحل يعايشهلما 

 حياته.مجاالت 

شادية وبرامج تسهل عليه عملية التوافق وتساعده على حل لذا أضحى وجود خدمات ار 
 ملحة.مشكالته ضرورة 

، طرائقه القت هذه التغيرات بضاللها على مجال التربة والتعليم من حيث أهدافه، أساليبه
فيه والعدد الكبير من التالميذ، مما خلق مشكالت ثقيلة وكثيرة لدى والتقنيات المساعدة الموظفة 

مما زاد من حاجتهم الى  سلوكية،جتماعية وانفعالية االتأخر()تفوق،مكشالت الدراسية التالميذ كال
 التربوية.ارشاد نفسي وتربوي فأصبح جزأ ال يتجزأ من العملية 

 التعليمية: البرامج االرشاديةالى  الحاجة-2

في  مجال التعليم اذ واكب التطور في مجاالت الحياة المختلفة من أهدافه واساليبه  التغيرات
وطرائقه ، والتقنيات المساعدة ، ودخول التعليم اعداد كبيرة جدا من التالميذ بعد ان كان التعلم 

دى مقتصرا على أبناء الصفوة في المجتمع، حيث اصبح االولياء شركاء في العملية التربوية ، مما أ
الى خلق مشكالت حقيقية لدى الطالب كل ذلك زاد من حاجة الطالب الى التوجيه واإلرشاد النفسي 
والتربوي ، حيث اعتبره الكثير من المهتمين في مجال االرشاد جزء ال يتجزأ من اهداف العملية 

 (10،ص 2015التربوية ) التصميم الناجح   لبرامج االرشاد النفسي المدرسية الشاملة ، 

 فترات االنتقال  -
 التغيات في المجال االجتماعي  -
 التغيرات االسرية -
 التغيرات في مجال العمل  -
 (14-12ص  200، عادل )حامدالتقدم التكنولوجي  -

 :ProgramsConceptمج ارلبا مومفه-3
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شاد وجوب تحديد البرامج أو استراتيجيات التدخل التي يقوم يرى الباحثون في مجال االر 
باعدادها، وذلك لتقديم العون والدعم لالفراد الذين يعانون من صعوبات ومشكالت تعوق المرشد 

توافقهم النفسي واالجتماعي والتربوي، وذلك من خالل طرح مجموعة من التساؤالت تتعلق بالحاجة 
 الى هذه البرامج وهي: ماذا،لماذا،كيف، لمن تقدم الخدمة، اين نقدمها، ومتى تقدم؟

االرشاد التربوي مهمة ذات قيمة كبيرة في األوساط العلمية،االجتماعية،  انطالقا من ان
التربوية، حيث تعد خبرة إنسانية في عالم متغير ضعفت فيه قيمة العالقات اإلنسانية بشكل واضح 
جاءت البرامج لتسمح للناس بالتعاون مع بعضهم النجاز اهداف مشتركة، والتخفيف من حدة 

تاحة فرص  انجاز المهام واالهداف وتحقيق الطموحات، لغرض الوصول الى توافق سليم المشكالت وا 
 . (2000http://dr-banderalotaibi.com)العاسمي، مع الذات واآلخرين 

 ملخص اإلجراءات :البرنامج بأنه (1980)يعرف معجم مصطلحات التربية والتعليم
أو سنة كما  أشهر 6دة معينة كفترة والمقررات الدراسية والموضوعات التي تنظمها المدرسة خالل م

يعرفه أيضا بأنه خطة للتدريس تمهد فيها الحدود التقليدية القائمة بين الموضوعات المختلفة وذلك 
 .بإعداد وحدات دراسية شاملة للتعلم تؤخذ في مختلف الحقول

 في األفراد بها يقوم التي األنشطة من مجموعة بأنه : (0998 على،سهام) كماتعرفه      
 وقدراتهم وحاجاتهم ميولهم مع يتعلق فيما إمكانياتهم و طاقتهم توظيف على يعمل بما تعاون و تكامل

 .الطمأنينة و األمن يسوده جو في واستعدادهم

 والمفاهيم التربوية الخبرات من مجموعة: هــبأن( 0995أحمد، على)فائقة وتعرفه       
 . األنشطة لجميع الشاملة و المتكاملة الوحدات من إطار في تنظيمها يتم والمهارات

 التي التعليمية الخبرة من نوع : بأنه للبرنامج تعريفا( 0992البغدادى، محمد) أورد و     
 السلوك أنماط من معينة مجموعة خالل من التلميذ يقود –برنامج  –  المدرس مكان فيها تأخذ

 فيه، مرغوبا معينا طريقا التلميذ هذا يسلك أن احتماال األكثر من يجعل بحيث والمتتابع المخطط
 .وضع عندما البرنامج يعلمه أن قصد ما التلميذ يتعلم أن بمعنى
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 التعليميةتعاريف البرامج االرشادية -4

 االرشادية الخدمات لتقديم علمية، أسس ضوء في منظم مخطط برنامج : 8115 زهران حامد تعريف
 باالختيار والقيام السوي النمو تحقيق في المساعدة بهدف جماعة،او  فردا المباشرة، وغير المباشرة
 (.411 ، ص2005)زهران، خارجها و المؤسسة داخل النفسي التوافق لتحقيق و المتعقل الواعي

 العملية االرشادية  كم؟ و متى؟ اين؟ من؟ كيف؟ لماذا؟ا ماذ يحدد البرنامج ان يرى و

 يستطيع حتى للفرد المتكاملة المساعدة تقديم الى تهدف مخططة هو: خدمة البرنامج أن يظيف و
 أو حياته في يقابلها التي األخالقية أو الصحية أو المهنية أو التربوية أو الشخصية المشكالت حل

 (.12، ص2000)زهران، معها التوافق

 ويتم والمعلومات، بالخبرات الطفل تزويد بهدف مخططة برامج :2113 محمد أسامة أحمد تعريف
 أجل من المشكلة حل هو للبرنامج النهائي الهدف ويكون ،التربوية والمواقف األنشطة خالل من ذلك
 (0ص،2007، )أسامة السليم النمو

 اتخاذه تقرر التي النشاط النواع الكلي البيان هو :2112 الغزة وسعيد الهادي عبد جودت تعريف
 ثم نشودة،مال األهداف تحديد و المشكالت تحديد و الموقف عن بيان أو معين، ارشادي بعمل اللقيام
 ونحقيق المشاكل على التغلب تنفيذها خالل من يمكن عمل خطة ووضع المتاحة، المواد حصر

 (141ص ،2001وسعيد، )جودت ممكنة وتكاليف جهد وبأقل وقت أقصر في األهداف

 الخدمات من مجموعة لتقديم ومنظم مخطط علمي برنامج (:315 ، ص2112)الزعبي تعريف
 مساعدتهم بهدف وخارجها األسرة داخل للمسترشدين جماعيا أو فرديا وغيرالمباشرة المباشرة االرشادية

 سليم. بشكل واالجتماعي والتربوي النفسي التوافق و النفسية الصحة وتحقيق السليم النمو تحقيق في

 الى تهدف تربوية عملية هو االرشادي البرنامج :2118 العلمي سعد دالل و الخالدي عطاء تعريف
 معرفته ضوء في مشكالته حل ليستطيع وامكانياته، قدراته وتنمية شخصيته فهم على الفرد مساعدة
 النفسية صحته على يحافظ مما حياته في اليها يسعى التي أهدافه يحقق لكي وتعليمه، ورغباته

 (16 ص،2000)عطاودالل،
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 او تقييم او اوتنفيذ تخطيط المنظمة االرشادية الممارسة :2113 العظيم عبد اهلل عبد حمدي تعريف
 تهاا اجراء و وخبراتها وانشطتها مراحلها تنسيق يتم النظرية، االتجاهات وأسس مبادئ من المستمدة

 و آمن نفسي جو ضوء وفي أوجماعية فردية )حصص( جلسات صورة في متتابع زمني جدول وفق
 وتقديم األهداف لتحقيق المثمر والتفاعل االيجابية المشاركة المشاركين لكل تتيح ارشادية عالقة

 (.41ص،2013)حمدي، صورها أفضل في المتكاملة المساعدة

  ضوء أسس ومنه نستخلص ان البرامج هي مجوعة من اإلجراءات المنظمة والمخطط لها في
تقديم المساعدة المتكاملة للفرد أو الجماعة علمية وتربوية تستند الى مبادئ وفنيات معينة تهدف الى 

أو التوافق معها، وتنمية مهاراته وقدراته لتحقيق  هيستطيع حل المشكالت التي يقابلها في حيات ىحت
يتم في صورة جلسات أو حصص منظمة في اطار عالقات  الحياة،النمو السليم في شتى مجاالت 

 متبادلة.
  اعداد،التنسيق والتنظيم  تخطيطا،( منهجيا ونظريا )علمييركز البرنامج على: العلمية( 

 ، مع تحديد المكان والزمان ) المدة الالزمة للتنفيذ ( ويمكن ان يشارك فيه عدة اطراف . تقييم( تنفيذ،

يجبان يكون مخططا ومدوسا دراسة جح العمل النا :فوائد البرامج االرشادية التعليمية-5
 . الوسائل ثم النتائج المرجوة منه واالهداف،من حيث الغاية جيدة،

 الرشادية:اائد التي تجنى من البرامج التربوية و الفمن 

وينبغي على الطرفين االتفاق قبل  ،المسترشدو البرامج تعد التخطيط الموجه لكل من المرشد  -1
 البرنامج.تنفيذ 
تعد الخطة او البرنامج مهم للتعرف على مدى ما تحقق من اهداف سواء اكانت مرحلية او  -2
 عامة.
 ه.تنفيذبيان جدوى البرنامج بعد االنتهاء من  -3
 الحصص.البرنامج المعد باتقان التنفيذ خالل الجلسات أو  تسهل الخطة أو -4

 (2011)رافدهوسمير،

 :االرشادية التعليميةأهداف البرامج -6
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األهداف  نعة موثمة مجموالتربوي أن لنفسي د اشارإلوالنفسية الصحة ل امجاالباحثون في ى ري
المراحل العمرية  المشكالت،، وهي تتباين بتباين لى تحقيقهاوالتعليمية إية دشارإلامج ارلبتسعى   ا
 شدتها وخطورتها على الفرد والمجتمع. وديمومتها،المختلفة 

فهي على لذلك منظمة،وتربوية نفسية طتهاخدمات سابوقدم تلتي ا لسائولهوأحد النفسي د اشارإلا
ج لعالد واشارإلل اعلمية في مجانظريات  نم ضوءأسسفي بدقة فائقة مصممة خطة لعموماجه و
 لنفسي.ا

 لئية بشكارجإ االرشادية مجارلبا طبيعة هذه ( أنPerlman 1957»)هيلن نلمار"ب ىرتو -
 نضيارفتاعلى للتدخل االرشادي يقوملمنهجي ا اءرإلجا وهذا ،علميس ساأعلى  زتكرتو ،منهجي

 :نساسييأ

 به. ؤلتنبا وفهمه   نيمك للفرد ذلشاوالسوي ك اولسلا أن هولهما:أو

الوسائل و  لمناسبةعدة المساا وطرشتوافرت  إذافيه  ملتحكوا ضبطه نيمك لوكلسأن ا وثانيهما:
 لسائوصفها بو درلفة ارخب فيبادخالها شد عامدا رلما موقلتي يا،ذلكلمعينة على ا لنفسيةواألنشطة ا

الذي يطرح  لسؤالوا (244 ، ص1112، رمايي ورنهالمضطرب )السلوك لمنع د حدمتأثير  ذات
 التدخلليه إ يتجهوالذي  يةدشارإلامج ارلبا موضوع يكون ذيلطبيعةالسلوك اما ، ناه نفسه

 (Biocher,1987)هذا "بيوشر " ويجيب عن التدريبي؟أو دي شارإلا

http://dr-banderalotaibi.com 

لقائمة ا االجتماعية تلعالقادوار واألا نية يتضمدشارإلا البرامجله  تتصدى ذيلا كولسلإن ا : لوبالق 
لدراسة ساس ا مهم ا أه رباعتبا الدور مومفه زريب حيث،ليب التوافقساوأ ،النموم مهاو ،نيرآلخوا درلفا نبي

 أم بذلكعي ا وا كانأ اءسوما  وربد مقو نما يإحياته  لحظات نملحظة ية أفي  درفالف ،فيه التحكمو  كالسلو 
 (34ص  ،2000، سليمان) واع  غير

ء الستغناا نلتي ال يمكا الطبيةو الجتماعية وا النفسية سسألا نم عةوية على مجمدشارإلا مجارلبا تقوم
 .االرشادي خلتدلاألساسية لعملية ا اتحددلما تعدألنها  ،مجارلبا ميمعملية تصعند عنها 
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 أهداف االرشاد في اآلتي : (Reynolds ; Gutkin ; Elliott , and Witt 1984) حدد
 المراقبة إجراءات باستخدام وذلك للطالب التعليمي والنفسي االجتماعي والتقديرالنفسي التقويم– 1

جراءالمقابالت والتعليمية، النفسية وتطبيقاالختبارات والمالحظة،  .السلوكي التقويم و ، الشخصية وا 
 صحيح، بشكل وأدوارهم وظائفهم أداء في ومساعدتهم والجماعات األفراد توجيه بهدف  التدخل-2
 أساليب باستخدام ذلكو  ،للطالب االجتماعيةو  واالنفعالية المعرفية الجوانب في التأثير محاولةو 

  التعليمي، النفسي العالج المحددة، التعليم خدمات تقويم  التخطيط، التوصيات، :منها مختلفة
 .الطالب لدى التكيفية المهارات تحسين إلى تهدف التي والتدريبية التعليمية البرامج  اإلرشاد،

 نحو تالموجهة الخدما، الطفولة رعاية خدمات التعليمية، الخدمات توجيه بهدفالتدخل    -3
 التعليم برامج طريق عن وذلك المحلي، والمجتمع الطالب أمور وأولياء المدرسة في العاملين
رشادهمو  الوالدين تعليم برامجو  المدرسة داخل الشخصي  .ا 

 بالمشكالت المرتبطة والجوانب األمور في والوالدين المدرسة في العاملين معوالتنسيق  االستشارة-4
 .المدرسية

 خالل من وذلك المحلي، المجتمع و المدرسة إدارة و للطالب والخدمات البرامج وتطوير تنمية-5
 .الفئات هذه من فئة بكل خاصة واجتماعية إرشادية برامج تصميم

 . اإلرشاديةو  النفسية الخدمات على اإلشراف-6
  

 :التالي ( في1989عنان ) و توفيق حددها كما
 .التعليم من ممكنة استفادة أقصى إلى والوصول التحصيل على الطالب مساعدة-1
 النفس على االعتماد من ممكن قدر أكبر إلى والوصول والتغير النمو على الطالب مساعدة– 2
 .بالمدرسة العاملين وبين الطالب بين سليمة اجتماعية عالقات إيجاد-3
كسابهم البناءة، واالتجاهات القيم وتدعيم الضارة االتجاهات نبذ على الطالب مساعدة-4  القيم وا 

 .مجتمعهم ابناء يتطلبه التي الجديدة
 فيه توجد التي المنطقة في خدماتها نشر على المدرسة مساعدة-5
 (.136ص ،2011سمير، رافده،والمدرسة )العمل على إيجاد ترابط وتفاهم قوي بين المنزل -6
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 في: عامة بصفة االرشاد أهداف تلخيص يمكن

 النمائية الجوانب يشمل الذين والمتوازي المتكامل النمو ظروف أو عناصر توفير النمائي: الهدف -1
 والنفسي( االجتماعي)الجسمي،العقلي، المختلفة

 لفكريةا ألمراضا تسرب لمنع وقايتها و النفسية الصحة على الحفاظ تحقيق أي الوقائي: لهدفا -2
 االنسان. الى

 .(21 ، ص2001،)نبيل الفرد لها يتعرض التي المشكالت العالجي: معالجة الهدف -

 :التعليميةاالرشادية  البرامج أسس-7

مكانية التنبؤ  (:Public Fundamentals)العامة ســــاالس –1 به ثبات السلوك اإلنساني نسبيا وا 
 حقهر ريق الفرد أن قح نمو جماعي،سواء أكان فردي أو  والتوجيه والتعلمللتعديل  قابليتهتعني: و

 ج.لعالواد شارإلافي 

(: Fundamentals Psychological&Educational) والتربويةالنفسية  األسس- 2
 يةدرلفا وقرلفدي اشارإلا نامجرلباضع ء وثناأ أن يأخذ دشرلماعلى  بيج رهلنفسية باعتبااسس ألـا
دي، شارإلا لخالتدفي  استعداداتهم ورغبتهم، و الجتماعيوالجسمي والعقلي ا مولنافي  االفرادنبي
الفروق  ةعاارم معر، لكباوااهقين رلما وقرلفر الصغاا لالطفاا نبي وقرلفاكذلك و 
 (.107، ص2001أحمد، (جنسينلانبي

ه رباعتبا دربالفالهتمام  ا:سسألا هذه نمو(:Social Fundamenalsاالجتماعية  األسس– 3
 كولسلن اَّ: أ وهوال أليه سابق ا إ  نارشأن أ قسب الذي بدأللم لمكم هذا المبدأن ا. في جماعة عضوا

 هرجتماعي له معايياقع وافي  يعيش، و جتماعين  اإلنسا، أي أن ا كان او جماعي ديرإلنساني فا
 ظرننأن  نلجماعة فال يمكاو  درلفافي  رثؤجتماعي يا كيانمع جماعة في  شيعي، وقيمهو

 ،فيه  شيعي لذيالمجتمع ، واليهاإلتي ينتمي االجماعة ن بالحسبا ذيأخدون أن ته ذا دبحن لإلنسا
 النفسي والتربوي،د شارإلالمجتمع في در امصا نمدة ستفاالا أيضا الجتماعيةا سسألا نمو ايضأ
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 تسساؤمك ناهو  ،تهشخصي غوفي ص ملمجتمع تسهافي  فلتثقيوا درلفا جيهوتم وعالا لسائو وأن
، أو الجتماعيةا الخدمة  تبمكادة، ولعباا كدورد شارإلوا جيهولتالتقديم جتماعية متخصصة  ا
أن   نيمك همموكبير دور لها  سةمدرلأن الى إباإلضافة المعاقين،هذا عاية ، أو رلمهنيا هيل لتأا

لمجتمع ا أطفال  نم كبير لعددلجماعي وا ديرلفالنفسي د اشارإلت اعملياتقديم ل خال نفيه م متسه
 . (43ص 1111كاملة ، تيم ،) المدرسين قيطر نعأو  شدينرلما قيطر نع سواء، شبابهو

ن أ تقوم هذه األسس على مبدأ(: Phisological Fundamental) :االسس الفيزيولوجية -4
الغدد و  لتنفسيا زلجهاوا لعصبيا زلجهاا لمثة زألجها نمعدد نمن كو يتجسم ن نساإ لكل
في  لكيسن إلنساوا ،الحياة اررستما قتحقي بهدفمتكاملة رة صو ب للتي تعمالخ ا ....ملصا

لجسمي ا نشاطهحصيلة  عنرة عبا هون إلنساك اوفسل ، نفسيةوحدة ه رلبيئي باعتباا محيطهجسمه 
 هذهدراك إلم اتماك يدر أن  شدرلماعلى ، ولجسميةالنفسية بحالته احالته  رتتأثحيث لنفسي مع ا وا

لعالقة  أن اويدرك  ،االفراد  مع لحينما يتعامن بالحسباخذها يأو سدلجوا النفس  نبي الوثيقة  العالقة
كما لهذه العوامل الفيزيولوجية  ،بةالمظطر  السلوكات لشكاأ فمختل نبيت والنفعاالا نبي القوية

عكاشة  أحمدرفية بصفة عامة )عبيولوجية التعلم والتذكر واحتفاظ واسترجاع وعمليات مدور كبير في 
 (222عكاشة، ص , طارق

االنسان طبيعة  المرشد عنان مفهوم (:Philosophical Fundamentals) لفلسفيةا األسس-5
 ضوء هذافي  االفراد ىرسيونفسه ى رألنه ي، عليها عمله التي يقومالفلسفية  ألسسا دحأ يعد

ول تحاو تياالنظرو المفهوم ا بهذا ةرمباش رةوبص رية ستتأثدشارإلافالعالقة  ،المفهوم والنظريات
خاصة  ظرجهة نومنها  للك، ونإلنسااطبيعة  حديدالجتماعية توالنفسية والفلسفية ا نملنظريات ا

 . (70ص2004 ،)نبيلبها 

 رلتي يما حلةربالم الخاصلفلسفيالنسق ا ةطبيع عياريأن  بيجدي شارإلا نامجرفالبلذلك 
 قفي تحقي ول أسلوبهايتناالذي م لعاا طارإل، والمشكلةا نم الذين يعانون ادرألفابها 
 صخصائ نبيو فنياتهونامج رلباهدافأ نبي تناقضأي  حدوث عدمعلى ص ريح بحيثهداف،ألاتلك
على التغلب في طين بهملمحيارغبة أو  همغبتر في للتي تتمث، اهمفاأهدو نامج رللب نلخاضعيااد رألفا
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سب تنالتي ا لسائالو لفضأ لىوذلك للوصوإل،نامجرللبم لعااإلطارايهدف اليهما  هو، و هممشكالت
 هم.مكانياتقدراتهموا  

 :التعليمية االرشادية للبرامج العامة الخصائص-8

 :عامةبصورة  والتعليمي االرشادي بهاالبرنامج يتمتع التي والسمات الخصائص أهم من

يجب ان يكون البرنامج استراتيجية منظمة ومخطط لها ويتضمن تغطية  التنظيم والتخطيط:– 1
 )العينة(،اختيار االفراد المستهدفين  األهداف،عناصر البرامج االرشادية من تمهيد له، وضع 

 حيث ال تسبق مرحلة أخرى.   السير،خطوات 

هو نما ، وا  مةخدلمستت الفنيات والجلسايث احقطعيا من ثابت ا ثبات ا أي ان البرنامج ليس :المرونة -2
لبيئة واية دشارإلالعملية اعلى تطرأ لتي ا وفرجدات واالظلمستاظل  فيللتعديل  لقابو نرم
المتغيرات الطارئة التي تحدث للمسترشد كالمرض أو التحسن المفاجئ  ، وكذلكبها يطةلمحا

 الخ......

ال تعني الوقوف عند جزئية من المشكلة،بل يجب ان يكون شامل ألدوات قياس،  الشمول: – 3
 للبرنامج.ألساسية ارلعناصا .... كلالفنيات 

المسترشد اثناء تفسير  كل معطيات حالةنامج مع رلبا رعناص لتتكامأن بمعنى  :التكامل – 4
 التغيرات التي حدثت في سلوكه ضمن الوحدة التاريخية والحالية.

 يجب ان يكون البرنامج موضوعيا من حيث: الموضوعية:- 5

 النظري الذي يستند اليه  التراث-1

 المشكلة. الى الكلية المرشد نظرة– 2

 والتقوييم. والتقييم بالتشخيص الخاصة والمقاييس األدوات-3

 المستخدمة.االرشادية الفنيات– 4
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 برمته والتربوي النفسي االرشاد على واآلخرين االمرشد أحكام -5

 التي للبئة مناسبة النتائج تكون بحيث البرنامج: فيه يطبق الذي والمرجعي الثقافي اإلطار-6
 البرنامج. فيها يطبق

وتفسير  األهداف،السير،ان يكون البرنامج دقيق في تحديد التطبيق:وسهولة  الدقة -2
 والمسترشد.وان تكون اجراءاته سهلة التطبيق من قبل المرشد  تنائجه،

 نفس يعانون افراد على له( الالزمة الشروط توفرت )إذ تطبيقه امكانية :التعميم إمكانية -8
 (2000http://dr-banderalotaibi.com )رياض المشكلة

 التعليمية: االرشاديةالبرامج  بناء في األساسية المتطلبات-9

 :األهداف تحديد -1
 موضع خطة مكتوبة للبرنامج تقدم فيه الخبرات النظرية والخلفيات العلمية تخد تضمني 

وتترجم األهداف العامة الى أهداف إجرائية واختيار األساليب المالئمة لتحقيق  البرنامج،أهداف 
 األهداف 

 التالية: النقاط في األهدافتلخيص يمكن و -2
 : للبرنامج التطبيقية و النظرية الخلفية

 توصل التي النتائج وتقييم تقويم على المرشد مساعدة لغرض نظري أساس على برنامج كل يبنى
 تطبيقه. من وبعداالنتهاء اثناء البرنامج اليها

 يركز فالبعض ما، نظرية على مبنيا يكون ان يجب البرنامج ان االرشادية: البرامج مصصموا ويقول
   االجتماعية... المهارات تعليم على يركز اآلخر وبعضهم السلوك، وتعديل التعلم نظرية مفاهيم على
 عينةالبرنامج اختيارهم: كيفية و  من البرنامج المستفيدون -3

 تنفيذ البرنامج االرشادي :-



 فعالية برنامج تعليمي قائم على استراتيجيات تعلمية للخفض من صعوبات تعلم مادة الرياضات 

 الجانب النظري                                                                                    الثالثالفصل 
 

70 

 

 الالزم، الجلسات والزمنخطوات التطبيق الحصص أو  المستخدمة،األدوات والفنيات  تطبيقه،كيفية  
 وادواته.التقويم 

 :التعليمية االرشادية أسس البرامج و محكات-01

 :واألسس اآلتيــة والمحكات الحاليعلىا عليميتلا نامجرلبا ءبنا مويق 

 نظري سليم مدعم بالبحوث النظرية أساس – 1

   ودوافعهم.يستجيب لميول التالميذ  أن – 2
 .والثقافياالجتماعي  اإلطارمع  نامجرلبا يتناسب أن – 3
 األهداف المتضمنة في البرنامج  تحديد – 4
 الفعالة.توفير فرص االندماج النشط والمشاركة   - 5
 للبرنامج.تقديم الشكل النهائي   - 6
 .(12-11ص  2013)حمدي لتطبيقاته.النمذجة المناسبة   - 7

 :االرشادية التعليمية  البرامـــــــــــجمراحل اعداد  -11

 موضوع البرنامج اختيار 
  العام واالهداف اإلجرائية( )الهدفتحديد األهداف 
  البرنامج تقويمأدوات القياسات و اعداد 
  الجلسات( محتوى البرنامج، )جلساتاألدوات المناسبة 
  الجلسات والمحتوى،حصر البرنامج  الفعلية، )الخطةوضع الخطة المقترحة لتنفيذ البرنامج 

 (26-16ص  ،2013حمدي، )

 نامج:رلبا تحديد و بناء-22

 محتوى البرنامج التعليمي في ضوء مجموعة من االعتباراتن والتي تتمثل في المحاور االتية :تم اختيار 
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عملية االطالع على المراجع الخاصة بالخصائص النفسية واالجتماعية و المهارية لالطفال و التالميذ  -
 ذوي الصعوبة

 و لمجا  فيو البرامج لمجا في اءرخب مع شخصية تمقابال،  الدراسات بعض عن نماذج -    
 .البرامج اتحد و  محتوى على و ذلك للوقوف و علم النفس رياضيات  أساتذة

نتائج بالرجوع الى محتواه:  ضعو الخبراء تم اابداهالتي ا حظاتللمال تبع او سبقماضوء  فيو  
 أجريت الدراسة االستطالعية )التي في واالقتصادي والثقافي االجتماعي والمستوى لخاصةرة االستماا

 مذكرة ونتائج المالحظة،المقاييس وشبكة  ونتائج االختبارات و 2017/ 2016الدراسي    العام في
 تحديد مت دفق الرياضيات،الماستر المعنونة بمستوى توظيف استراتيجية حل المشكالت في مادة 

 الميداني.لنتائج تلك الدراسات الموضحة في الجانب  تبعا والمحتوى األنشطة

مفهوم الكسور الذي  ولتوضيح للطفل لعامةا للتهيئةعلى ذلك فقد تضمن المحتوى على: نشاط  اءبناو
 العينة.غير واضح ألغلب أفراد  يعتبر

 التعليمية :البرامج االرشادية  تصنيف-13

 منها:توجد عدة تصنيفات قدمها الباحثين للبرامج 

 المنهجية البرامج-الذاتية البرامج  -1

 األهداف: حسب– 2 

 التقييمية-اإلصالحية-التقليدية

 :عملهاات لمجال وفقا- 3

 التربوية -النفسية
 الى: وتنقسم الحالية الدراسة في الموظف البرنامج هذا فيه يقع الذي المجالالتربوية: وهو

 المعرفية.العمليات  برامج -1
 معرفية.العمليات الفوق  برامج -2
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 .الرمزية و اللغوية العمليات برامج -3
 باالكتشاف. ملالتع برامج -4
العمليات الفوق  المعرفية،حتوت ضمنيا العمليات االحلية  )الدراسةبرامج تعليم التفكير المنهجي  -5

معرفية " حل المشكالت " وبرامج التفكير المنهجي والتي يكتسبها الطالب من خالل توظيف 
 »(.واتباع خطوات حل المشكلة وفق مراحل قريقور بوليا 

 (246، ص2116 )ملحم: البرامج الطبية-6

 :علىاالعتماد تم وفعاليته البرنامج تقويم لغرض : االرشادية التعليمية مجاالبر  تقويم-24

 1النسخة  األكاديمي االختبارالتحصيلي بتطبيق قبلي قياس (1
  2 نسخة التحصيلي االختبار تطبيقتم  ه وحصص البرنامج تطبيق انتهاء بعد بعدي قياس (2

 3النسخة  فيه طبقت البعدي القياس من أشهر 3 مدة مرور بعد تتبعي قياس (3
 :وهي البرنامج ياتضفر  من للتحقق إحصائية أساليب عدة وظفت

 الحسابية  المتوسطات 
  االنحرافات المعيارية 
 T TEST مرتبطتين(لعينتين  )الفروقختبار ، لدراسة الفروق بين القياسات 
  حجم التأثير الذي حققة البرنامج  ةدراس 
 دراسة فعالية البرنامج 
  :طرق قياس الفعاليــــــــــــــة 

ـــامج تعليمـــي  ـــار أن البرن ـــى االتجـــاه باعتب ـــائم عل ـــة، واالســـتراتيجيات التعوق ـــة المعرفي ـــة تعـــد والنظري ليمي
مـــة  اإلحصـــائية المســـتخدالـــى اغلـــب المعالجـــات  ، ســـنتطرق فـــي هـــذا الجـــزءصـــميم البرنـــامج ومحتـــواه

 البرامج.لحساب فاعلية البرامج التعليمي ومن ثمة تقويم هذه 

 قياس الفعالية فى إطار برامج التعليم الرسمى: -1

 نسبة الكسب:-1-1
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قياس فعالية المنهج التعليمى المقترح على حساب نسـبة الكسـب لـبالك كمـا هـو موضـح يمكن  
 فى المعادلة التالية:

 الكسب العقلى التام فى التحصيل           

 =   نسبة الكسب لبالك

 الكسب الكلى المحتمل أو المتوقع       

يـــدخل مقـــدار مـــا اكتســـبه مـــن إال أنـــه وجـــد أن قيـــاس الفعاليـــة اعتمـــادا  علـــى المعادلـــة الســـابقة  

المــتعلم مــن المــنهج المقتــرح مــع إهمــال تــأثير المعرفــة الســابقة وهــذا يتعــارض مــع طبيعــة عمليــة الــتعلم 

 ذاتها والتى تتصف بالتراكمية.

ــا   ويمكــن قيــاس الفعاليــة عــن طريــق درجــات المــتعلم فــى االختبــار التحصــيلى الــذى يطبــق قبلي

 :التاليةسبة الكسب المعدل لبالك والمتمثلة فى المعادلة وبعديا  حيث يعتمد فى حسابه على ن

 ص+س               س-ص      

    +           =                  نسبة الكسب المعدل لبالك

 د                  س-د      

 الدرجة فى االختبار القبلى.  = الدرجة فى االختبار البعدى.  س=ص أن:حيث 

 العظمى لالختبار.النهاية  د=

حتـى يمكـن اعتبـار  1.2بالك فى هذا الشأن أن يكون الحد الفاصـل لهـذه النسـبة هـو   ويقترح 

 فاعلية المنهج مقبول.
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وعلـى الـرغم مـن أن هـذه الطريقـة تمـدنا بوسـيلة لتقـدير فاعليـة الـتعلم وذلـك بضـبط الفـروق فــى 

تعلمـه مـن البرنـامج أو مـا يتوقـع فـى واضـع فى حسابها مقدار ما يمكن  هالوضع االبتدائى للمتعلم آخذ

 أنها تهمل الزمن الالزم للتعلم. يرغ تعلمه،البرنامج من المتعلم 

 التعلم: فعالية--2

أن أكثر االختبارات حساسية لقياس فعاليـة الـتعلم هـى تلـك االختبـارات التـى  وجد علماء النفس 

وعليهـا فـيمكن قيـاس الفعاليـة  نسيانها،تأخذ بعين االعتبار الوقت الالزم للمتعلم إلعادة تعلم المادة بعد 

 وفقا  للمعادلة التالية:

 المبدئىدرجة االختبار  -درجة االختبار النهائى                       

 زمن دراسة الفرد بالساعة   =                                             ×  فعالية التعلم

 درجة االختبار المبدئى -النهاية العظمى لالختبار                  

       

وهذه الطريقة تتميز عن الطرق السـابقة فـى أنهـا تأخـذ فـى الحسـبان تـأثير المعرفـة السـابقة بمـا  

ــتعلم،يتفــق مــع عمليــة  ــا  لتحديــد  ال وعمومــا فاالعتمــاد علــى طريقــة واحــدة فــى قيــاس الفعاليــة لــيس كافي

نلخصـها فيمـا ومن ثـم يجـب االعتمـاد علـى الطـرق التاليـة لقيـاس الفعاليـة التـى  للبرنامج،أقصى فعالية 

 :يلي

 :Measurement Amount of Gainمقدار التحصيل: قياس-1-3
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وذلـك عـن طريـق حسـاب  التحصـيل،ويعتمد هذا األسلوب على قياس مقدار الكسب الخام فى  

الفــرق بــين درجــات المــتعلم فــى االختبــار التحصــيلى النهــائى واالختبــار التحصــيلى المبــدئى ثــم قيــاس 

 الكسب المعدل فى التحصيل وذلك من خالل المعادلة التالية:

 درجة االختبار المبدئى-درجة االختبار النهائى    

                     نسبة الكسب المعدل=                           

 درجة االختبار المبدئى-النهاية العظمى لالختبار   

 1000وذلـــك بفـــرض أن النهايـــة العظمـــى لدرجـــة كـــل مـــن االختبـــارين المبـــدئى والنهـــائى هـــى  

 درجة.

وتتميــز هــذه الطريقــة فـــى أنهــا تمــدنا بوســـيلة لتقــدير كفايــة وفعاليــة الـــتعلم آخــذة فــى االعتبـــار  

 تعلمه الفرد فى البرنامج.مقدار ما يمكن أن ي

 االختبار المبدئى درجة-النهائىدرجة االختبار   

 دراسة الفرد بالساعة زمن ×   =                                                    فعالية التعلم

 االختبار المبدئى درجة-النهاية العظمى لالختبار              

وهذه الطريقة تتميز عن الطرق السـابقة فـى أنهـا تأخـذ فـى الحسـبان تـأثير المعرفـة السـابقة بمـا  

ــتعلم،يتفــق مــع عمليــة  ــا  لتحديــد  ال وعمومــا فاالعتمــاد علــى طريقــة واحــدة فــى قيــاس الفعاليــة لــيس كافي

نلخصـها فيمـا ومن ثـم يجـب االعتمـاد علـى الطـرق التاليـة لقيـاس الفعاليـة التـى  للبرنامج،أقصى فعالية 

 :يلي
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 :Measurement Amount of Gainمقدار التحصيل:  قياس-1-4

وذلـك عـن طريـق حسـاب  التحصـيل،ويعتمد هذا األسلوب على قياس مقدار الكسب الخام فى  

الفــرق بــين درجــات المــتعلم فــى االختبــار التحصــيلى النهــائى واالختبــار التحصــيلى المبــدئى ثــم قيــاس 

 الكسب المعدل فى التحصيل وذلك من خالل المعادلة التالية:

 درجة االختبار المبدئى-درجة االختبار النهائى   

 الكسب المعدل=                                                    نسبة

 درجة االختبار المبدئى-النهاية العظمى لالختبار   

 1000وذلـــك بفـــرض أن النهايـــة العظمـــى لدرجـــة كـــل مـــن االختبـــارين المبـــدئى والنهـــائى هـــى  

 درجة.

ليــة الـــتعلم آخــذة فــى االعتبـــار وتتميــز هــذه الطريقــة فـــى أنهــا تمــدنا بوســـيلة لتقــدير كفايــة وفعا 

 مقدار ما يمكن أن يتعلمه الفرد فى البرنامج.

 القياس بعد التعليمي البرنامج فاعلية لدراسة الدراسة تبنتها التي اإلحصائية المعالجات احدى وهي

 البرنامج. حصص من االنتهاء بعد اجري الذي التتبعي

 Relearning Time :التعلم إعادة زمن قياس-5

ـــار التحصـــيلى   ـــدرجات للمـــتعلم فـــى االختب ـــدار التحصـــيل بال ـــين مق ـــك بإيجـــاد النســـبة ب ويـــتم ذل
شــهور( ويبــين مقــدار تحصــيل هــذا المــتعلم  6-3يعقــد بعــد انتهــاء البرنــامج بفتــرة كافيــة ) الــذيالمؤجــل 

يجــرى فــورا  عقــب انتهائـه مــن دراســة البرنــامج كمــا هــو موضــح فــى  الــذيبالـدرجات فــى نفــس االختبــار 
   لمعادلة التالية:ا
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 المؤجلل بالدرجات فى االختبار التحصيلىمقدار التحصي                         

 =                      التذكر نسبة

 الفوري مقدار التحصيل بالدرجات فى االختبار التحصيلى                     

                  

 Study Timeزمن الدراسة:  قياس-1-6

يســتغرقه كــل مــتعلم  الــذيويقصــد بــه الوقــت الــالزم لــتعلم البرنــامج بأكملــه ويســتلزم ذلــك الــزمن  

لالنتهــاء مــن دراســة البرنــامج، وعــادة يســتخدم المعلــم لــذلك الغــرض ســجال  خاصــا  يســجل فيــه رقــم آخــر 

دقيقــة( مــن واقــع  45إطــار انتهــى المــتعلم مــن دراســته بانتهــاء الوقــت المخصــص للحصــة وهــو عــادة )

أشــرطة اإلجابــة التــى تــوزع علــى المــتعلم فــى أول الحصــة وتجمــع فــى نهايتهــا. وبهــذه الطريقــة يمكــن 

 60يســتغرقه كــل مــتعلم إلنجــاز البرنــامج. وبقســمة هــذا الــزمن علــى  الــذيإيجــاد مجمــوع الــزمن الكلــى 

 يمكن حساب زمن التحصيل بالساعات.

 الفعالية فى إطار برامج التعليم غير الرسمى: قياس-2

مــن أبســط المؤشــرات شــيوعا  للداللــة بصــورة تقريبيــة علــى فعاليــة قيــاس معــدل التغيــر الســلوكى:-2-1

الطرق والمعينات هو االعتماد على األعداد المطلقة لمن تعرفوا علـى معلومـة معينـة أو اكتسـبوا مهـارة 

 عينة.أو تغير اتجاههم نحو موضوع محدد نتيجة الستخدام طريقة أو معينة ارشادية م بعينها،

ونظرا  لقصور األسلوب السابق فى الكشف عـن أهميـة الطريقـة أو المعينـة المسـتخدمة بالنسـبة  

ـــى  ـــذلك اســـتلزم األمـــر ضـــرورة قســـمة العـــدد الفعلـــى لمـــن تعـــرف عل لغيرهـــا مـــن الطـــرق أو المعينـــات ل
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ضـرب  المعلومة أو اكتسب المهارة أو تغير اتجاهه على عدد أفراد الجمهور االرشادى المسـتهدف مـع

 :التاليةالناتج فى مائة للحصول على معدل حدوث التغير السلوكى كما توضحه المعادلة 

 دد الفعلى لمن تعرف على المعلومة أو اكتسب المهارة أو تغير اتجاههع                         

 1000×                                                       =السلوكىمعدل حدوث التغير 

 عدد أفراد الجمهور اإلرشادى المستهدف              

 هذا وقد تؤخذ تكاليف المعينة أو الطريقة فى الحسبان عند تقييم أثرها التعليمى. 

 التعليمى النسبى: األثر-2-2

 يمكن قياس الفعالية من خالل األثر التعليمى النسبى الفورى وذلك باستخدام المعادلة التالية: 

 

 درجات القياس التعليمى مجموع-البعدىمجموع درجات القياس     

 1000×        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             األثر التعليمى الفورى النسبى=

 مجموع درجات القياس القبلى               

وبنــــاءا  علــــى مــــا ســــبق عرضــــه لتحديــــد مقيــــاس الفعاليــــة يالحــــظ وجــــود اختالفــــات واضــــحة بــــين تلــــك 

حيـث نجــد أنهــا اعتمــدت بصــورة مباشــرة علــى  الخــاص،المحـاوالت المتعــددة للبــاحثين كــل مــن منظــوره 

أقرب فـى تطبيقهـا علـى مجموعـات المتعلمـين  وهيمعادلة بالك سواء الخام أو المعدلة والسابق ذكرها 

باإلضــافة إلــى أنهــا تهمــل تــأثير المعرفــة الســابقة التــى قــد تتعــرض مــع عمليــة  الدراســية،فــى الصــفوف 

ـــة التـــى يحـــدث فيهـــا  الـــتعلم، ـــتعلم،والبيئ ـــر  ال فـــى حـــين أن دراســـات أخـــرى اعتمـــدت علـــى حســـاب األث
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م فهى أكثر مناسبة للتطبيـق فـى قيـاس الفعاليـة علـى التعليمى النسبى الفورى فى قياس الفعالية. ومن ث

 المقاييس التالية:

 

 1س – 2س           

 100  ×          األثر التعليمى الفورى النسبى=             

 1س             

 

 1س – 2س     

 100  ×    األثر التعليمى الحقيقى النسبى=                 

 1س               

 = متوسط درجات المبحوثين للمجموعة الضابطة فى القياس القبلــــى.1س أن: حيث

 = متوسط درجات المبحوثين للمجموعة التجريبية فى القياس البعدى الفورى.2س 

 = متوسط درجات المبحوثين للمجموعة التجريبية فى القياس البعدى المؤجل.3س 

 الكسب المعدلة لبالكتصحيح نسبة معادلة نسبة الكسب المصححة لعزت: –3

CEGratio= (M2-M1)/P-M1+ (M2-M1)/P + (M2 –M1)/M2 

M1 : القبلي  متوسط درجات القياس 

M2 :  متوسط درجات القياس البعدي 
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P العظمى لالمتحان : النهاية 

   188الفاعبية الحد األدنى لقبول 

 (30، ص2013)عزت، 3ى ال 1النسبة تمتد بين 

 المحصل لهريدي:معادلة نسبة الشغل -4 -1
في المعالجة التجريبيـة واالختصـار علـى معادلـة  ةحدود لألساليب االحصائيمنظرا لالستخدام ال

، لدرجـــة أنهـــا بـــالك للكســـب المعـــدل والتـــي ظهـــرت فـــي آواخـــر الســـتينات مـــن القـــرن الماضـــي
 أصبحت من المسلمات التي ترتبط بالفعالية. 

التناقضـــات التـــي ظهـــرت فـــي هـــذه المعالجـــة أدت الـــى االســـتعانة واالستعاضـــة بحجـــم  ناال أ-
 (212 ص ،2011)عزت، التأثير 

 ن حجم التأثير كبير كان البرنامج فعال، ثم قوة حجم التأثير اك إذا-

 بالك:االنتقادات التي وجهت لمعادلة 
فـــي بعـــض  أوالبعـــدي( أوأحـــدهماالمتوســـطين القبلـــي  )أحـــداالعتمـــاد علـــى مقـــام نســـبة متغيـــر -

 المعادالت 
القبليـة مرتفعـة  )القياسـاتهذا ما أدى الـى وجـود تضـارب فـي بعضـاألحيان فـي دراسـة واحـدة -

كانـت درجـات القياسـات  إذاوالعكـس عـدم وجـود فاعليـة  مقبولـة،النسبة تشير الـى وجـود فاعليـة 
 القبلية منخف وجود

 (274، ص2017 ،02دراسات عربية العدد مجلةة )الموقوتعدم مراعاة للزمن واالختبارات -

H_OWr =100(R) 2/P) (M2-M1)100 

M1:  متوسط القياس القبلي 

M2  متوسط القياس البعدي : 

R  :معامل االرتباط بين درجات القياس البعدي ودرجات القياس القبلي 
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P العظمى لالختبار  : النهاية 

 (2012 هريدي)الدراسة% مقبولة المعادلة التي تبنتها الباحثة في  30أكبر من 

 دلة التي تبنتها الباحثة في الدراسة الحالية وهي المعا

 تعليمية:الة مستويات التخطيط للبرامج االرشادي-15

 : هي و االرشاديةثالثة مستويات للتخطيط للبرامج  13 توجد

 استراتيجي:تخطيط -1

 ضوء اوفي ودراسات بحوث نتائج او نظرية ضوء في توضع ومترابطة متكاملة خطة عن عبارة

 البرنامج خالل من )نمائية،وقائية،عالجية( محددة أغراض تحقيق بهدف للمرشد المرجعي اإلطار

ختيار .... الخ(تربوي)معرفي،سلوكي،ديني، االرشاد اختياراستراتيجية ومنه  الدراسة، عينة وا 

 .(212، ص2005سعفان،وجوانبه. ) ونوعه التقويم طرقالتجريبي، التصميم للبرنامج، الخاصة األهداف

 تكتيكي: تخطيط- -2

 في الستخدامها مناسبة خطة وضع ثم ارشادية، نظرية أساس على تقوم التي الفنيات به يقصد

 األدوار لها، منةضمت األنشطة حصة، كل زمن بها ويقصد حصة لكل الجزئية األهداف ضوء

 إنجازه. ماتم تقويم طرق المنزلية، للواجبات التخطيط والمسترشد، المرشد بها يقوم التي

ينفذ بها ما تم وضعه  واإلجراءات التيبذلك يعتبر التخطيط التكتيكي مجموعة الفنيات  و

 (.212ص السابق المرجع )نفس وتحديده في التخطيط االستراتيجي

  التخطيط التنفيذي: - -3

   .التكتيكية للخطط الفعلي التنفيذ مستوىو هو  -
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 .االرشادية الجلسة ادارة - 
 أثناء الحصةالتواصل اللفظي  -
 .الحصةاللفظي اثناء التواصل غير -

 التعليمي: للبرنامج التخطيط خطوات

 التالية:يحتوي على اإلجراءات  

 والفرعية الخاصة تحديداألهداف- -1
 األهداف لتحقيق مناسبة استراتيجية اختيار- -2
 مناسب بحثي تصميم اختيار- -3
 اختيار محتوى البرنامج التعليمي - -4
 (213 ص- 212ص  المرجع نفس) للبرنامج التنظيمية اإلجراءات- -5

  :التجريبيـــــــة التصاميم-16

 التالية:يتم االختيار من خالل اإلجابة على االسئة 

 ؟البرنامج نقدم لمن:1س

 ؟ ؟وكيف ومتى اين؟:2س

 أحدالشكلين:البحثية بشكل عام  وتأخذ التصاميم

دون التدخل في تغييرها، وهنا  يستخدم عند محاولة قياس الظاهرة :تجريبي غير تصميم – 1
 2نوعين هما: ينفسم هذا التصميم الى و واالجتماعيةالنفسية المتغيرات  علىاالهتمام يركز 

 :وصفي تصميم 6-6

 : فقط لظاهرة وصفا الى يهدف

 نفسية.النتشار ظاهرة  النسب المئوية تحديد 

 نفسيمستوى متغير  قياس. 
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 أداة. باستخدام متغير تشخيص 

 :ةـــــــــعالقــــ تصميم -1-2

 أكثر.يهدف الى قياس العالقة بين متغيرين أو أكثر عن طريق معامل ارتباط او  

 م تجريبييتصم -2

ات كــل منهــا تقــدبم الخــدمو هــي مركــز اهتمــام بــرامج التربيــة و االرشــاد و العــالج النفســي الن فلســفة 
لحل المشكلة ،تحسين اداء او تغيير اتجاهات ومعتقدات وتقديم الخدمة يعتبر تـدخل فـي حـد ذاتـه ، و 

 الساابق المرجعنفـس) في هذا النوع يتم قياس الظاهرة قبل تنفيذ البرنامج و بعد تنفيذه لمعرفة مقدار التغيير

 (.221ص

 ة:ــــــــــــــــــــــــــــــــخالص

أصبحت الحاجة ملحة الستدخال وسائل وأدوات مساعدة لتقـديم حلـول ويـد العـون لكـل محتـاج 

في ظل التغيرات العميقة الت حدثت في المجتمع مما ساهم في تغيير العديد من مجـاالت الحيـاة  لها،

فيـه لــذا فـالبرامج التعليميــة واالرشـادية مــاهي اال أحــد التطـرورات التــي ظهـرت فــي المجتمـع نتيجــة لكــل 

ائج ذات تقــوم وتفظــي الــى نتــ علمية،منهجية،مدروســة،فهــي  الحيــاة،المتغيــرات التــي مســت كــل جوانــب 

لمسـايرة أثر في حل المشكات المطروحـة وتقـديم طـرق قابلـة للتعمـيم والتوظيـف فـي الظـروف المشـابهة 

 والتطور.ركب الحظارة 
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 تمهيد

واستراتيجيات تتمايز االستراتيجيات المعرفية في التدريس من استراتيجيات تعليم 
على فهم عميق آلليات النشاط العقلي المعرفي من حيث مدخالته وعملياته  تعلم،وكالهما يقوم

فاالولى  واستراتيجيات التعلم،ضوء العالقة العضوية الوظيفية بين استراتيجيات التعليم  ونواتجه في
اشتقاق استراتيجيات التعلم وضعف كفائتها نتيجة لضعف  وبسبب انخفاضتؤدي الى الثانية وتفعلها 

 التعلم.وعدم التدرب على توظيف استراتيجيات منظمة مخطط لها في عملية األبنية المعرفية 

د غدت المسيرة التعليمية في عصرنا هذا مشروعا إنسانيا طويل األمد يحتاج الى تحريك لق
ومع ذلك  والرغبة لتحقيقذاته،للطالب من أجل مده بالدافعية  واالبداع الداخليةحث البطاقات العلم و 

والتعليم قين فإن االتجاه التربوي السائد في العديد من المؤسسات التربوية الحالية يعتمد على طرق التل
وفي متعلما اتكاليا سلبيا ينتظر دوما دوره للمشاركة  وتجعل منهالتي تقلل من شأن الطالب  التقليدية
طفاء الشعلةالذي يحدده المعلم ووفقا لما يراه مما يؤدي الى كبت مواهبه  الوقت  لديه.اإلبداعية  وا 

وصول اليها بطريقة سهلة وجذابة يومنا هذا متوفرة ومتنوعة يمكن ال والمعرفة فيفمصادرالعلم 
ل المعلومة فقط بل يتعدى يلم يعد دور المعلم كمتقصر على توص لذيالمعلم،ودون االعتكماد على 

ع الوصول الى يالناقد الذي يستط والباحث، المفكرمسؤول على بناء شخصية الطالب  فأصبحذلك،
 وتوسيع افاقهذاتيا.المعلومات 

 المعرفية:االستراتيجية  مفهوم-2

المعرفية المهارية  والمعالجة العقلية( االستراتيجية هي التخطيط greeno 1170) يعرف جرينو -1
 األهداف.الفاعلة لتحقيق 

الى القدرة على ضبط إيقاع المعالجة  قودان االستراتيجيات المعرفية ت (hunt 1170يرى هانت ) -2
 (.33)صت المختلفة هماالمهام او الم أداءللعمليات المعرفية عند التنفيذية 

االستراتيجية بانها الطريقة التي يستخدم بها الفرد  (undrewood 1978يعرف اندروو ) -3
 المشكالت.خالل تجهيزه للمعلومات وصوال الى حلول  )المكتسباتالقبلية(المعلومات المتاحة لديه 
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يتبعها الفرد  عرف االستراتيجية بانها الطريقة التي( sternberberg 1982)اما سترينبرج  -4
 (.34ص  )المرجعالسابق،ة معينة هملمعالجة مهمة او حل م

 .... الخمكونة من عمليات ادراكية فوق العمليات الطبيعية لتنفيذ مهمة  االستراتيجية: -5
 عليه.ستراتيجية تنجز اهداف ادراكية " كالذاكرة " وهي نشاط يسيطر فاال

طلح عسكري يقصد به فن استخدام اإلمكانات المتاحة بطريقة مثلى صم التدريس:استراتيجية  -6
 (10، ص2000، فراس)المرجوة لتحقيق األهداف 

  والعامة والمتداخلة والمناسبة استراتيجية التدريس هي سياق من طرق التدريس الخاصة
 بأقلمن خاللها تحقيق اهادف ذلك الموقف  والتي يمكنالموقف التدريسي  الهداف

فهي تتمثل فيما يحدث في غرفة الصف من استغالل  ممكن،مستوى  وعلى اجوداإلمكانيات 
 اال ما هو والمعلم الناجحجات المرغوبة لدى الطالب ر إمكانيات معينة لتحقيق المخ

 ناجحة.استراتيجية 

  او فاعليات العمليات المعرفية األخرى  وتوظيف قابلياتتشير التعاريف الى إمكانية تغيير
والى إمكانية توظيف عدة فاعليات معرفية مجتمعة لتفعيل وتنشيط  الموقف،سب مقتظيات ح

 الحل.أو  وتسريع إمكانية الوصل الى الهدف

 :التعليميةاألساسية لالستراتيجيات  المركبات-3

 التعليم والشرح  أسلوب 
 العام  الجو و فيةالص االدراة 
 البيئية والفيزيقية  التعديالت 
 (14– 11ص  ،2000، )فراساختيار وتوظيف الوسائل التعليمية  طريقة. 
 الرياضيات:في تدريس  اإلستراتيجية-4

فالمدرس قد يقوم بطرح ، يتخلل الموقف التعليمي أو التدريسي الواحد مجموعة من األنشطة
بتقييمها عن طريق الموافقة عليها وأرفضها أو  ويقوم ،عليهابعض األسئلة ويستمع إلى إجابات التالميذ 

وفى  عليها.وقد يستمع المدرس إلى األسئلة التي يطرحها التالميذ ثم يجيب منها.اتخاذ موقف محايد 
قد يشرح المدرس نظرية في الهندسة أو يوضح عمليا  إثبات قاعدة أو قانون في الميكانيكا أو ه الموقفنفس
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وفى المقابل قد يكلف المدرس التالميذ بإجراء تجربة  ذلك،ل في الجبروغير مارين ومسائتيقوم بحل بعض 
 وينبغي منه، المطلوب العمل من ماأنجزه على ليقف منهم كل ويتتبع الحظي ثمماأو بحل بعض المسائل 

 التدريسي. الموقف الفوضى عمت إال و منظم، مسار في السابقة األنشطة تتم أن

تتحقق نتيجة لتفاعل المدرس  ،في الموقف التدريسي على أنه ظاهرة اجتماعيةويجب أن ننظر إلى التعليم 
حيث ينتقل أثر التعليم من فئة إلى  ،مع التالميذ من جهة ولتفاعل التالميذ فيما بينهم من جهة أخرى

، أيضا يجب أن ندرك أن للتعليم عناصرهالثقافة،ومن وقت ألخر في نفس آلخر،ومن إطار ثقافي  ،أخرى
 أيضا. أشكاله، تنظيماته ومشاكله
 ومدى قدراتومصادر السلطة  الوقت وحدوده الثابتةفي إطار من الظروف ورغم أن التعليم يتم 

السياسة المدرسية فأنه في صفاته األساسية عبارة عن تنظيم لعمل  الهيكل التنظيمي و و التالميذ
  :يتضمن اجتماعي
               .منها المرجوة األهداف ليحقق األمان بر إلى التنظيم ذلك يقود الذي وهو :المعلم-1
المدرسة عامة، كما تتضمن أهداف المادة التي يقوم المعلم بتدريسها  تتضمن أهداف و األهداف: –2
 هما:موقف تعليمي: ويتضمن مجموعتين من العوامل  –3
مجموعة عوامل ال يستطيع المدرس التحكم فيها كحجم الفصلوعدد التالميذ فيه وصفات التالميذ  - 4

 وخصائصهم.

وتعديلها في أيطار الهدف المرسوم للمادة التي  ،مجموعة عوامل ال يستطيع المدرس التحكم فيها -5
 التالميذ.األسئلة التي يوجهها إلى  بتدريسها، ونوعيقوم 

المجموعة األخيرة هي بمثابة الوسائل التي يستخدمها المدرس لتحقيق األهداف المطلوبة منه  - 6
 مل هما:عوامن ال وتتضمن نوعين

 وهذه تعرف بالوسائل المادية. ،المادة الدراسية وما يرتبط بها من أدوات تعليمية -7

ران هولها مظ اإلجرائية، وسائلوهذه تعرف بال ،طرائق استخدام وتقديم المادة وأدواتها التعليمية -0
 هما:

 باالستراتيجيات. تسمى و واسع و كبير نطاق على مناورات -        
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 المنطقية. العمليات وتسمى ،لالستراتيجيات التكتيكية العناصر تتضمن بسيطة حركات -

 وهذه ،معينةاستراتيجيه إلى نمط من األفعال والتصرفات التي تستخدم لتحقيق نتائج  وتشير كلمة
 فيها.األفعال والتصرفات تعمل بالتالي على وقف تحقيق نتائج غير مرغوب 

 :نشاطهااألهداف العامة التي توجه إليها االستراتيجيات -5

عن طريق حث وتشجيع التالميذ له،تعلم حصل في الوقت المناسب والمحدد الالتأكد من أن 
ومحاولة تقليل األخطاء في إجابتهم عند محاوالتهم تعلم  معلمهم،ومع بينهم،على تبادل األفكار فيما 

 والمبادئ.األفكار 

المنطقية " األشكال التي يتخذها السلوك اللفظي عندما يشرح المعلم المنهج  العمليات»وتعنى 
للتالميذ. فقد يرى أحد المعلمين أهمية التركيز على التعريفات عندما يعرض أفكارا  بتعليمهالمكلف 
 .جديدة

لذا يقدم  الزمة،بينما يرى مدرس أخر أن ربط خبرات التلميذ بما يقوم بشرحه شفهيا ضرورة 
وقد يرى ثالث ضرورة ،للتالميذ حقائق جديدة عليهم ويستخدم وسائل تعينه على توضيح ما يشرحه

 تقييم نتائج التجارب العلمية التي يقوم بها ليبين للتالميذ ما حققته وما فشلت في تحقيقه.

فأنهم جميعا يتفقون على أهمية  ،غم التباين السابق في نظرة كل معلم للموقف التدريسيور 
 .تقييم سلوك التالميذ في ضوء معايير سليمة

أنه إذا لم يقم المدرس بإنجاز األنشطة السابقة التي تتمثل في  ،ومما هو جدير بالذكر 
وأن  أشرافه,كليف التالميذ ليقوموا بها تحت فعليه ت ،الشرح وتقديم التعريفات وتقييم السلوك واألعمال

 يشترك معهم في محاورات علمية .

تحمل مسئولية أنهوفي هذه الحالة يبذل المدرس جهودا مكثفة تفوق الجهود التي يبذلها لو 
وفي بعض ،وتوضح العمليات المنطقية تكوينا يمكن مالحظته ومتابعته ووصفه العمل منفردا.

 .مختصرةاألحيان يكون هذا التكوين غير كامل داخل الفصل إذا كانت العمليات المنطقية 
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قد ال يتبع المدرس الشكل الكامل لما أعده لشرح موضوع ما تماما وال يأخذ كلية بالنمط و  -
 المحدد الذي زعم استخدامه لتوضيح بعض التعريفات.

يمكن تقييمها منطقيا  ،المنطقية التي سبق اإلشارة إليهانود أن نلفت النظر إلى أن العمليات  و
ص  مداح،سامية )وضوح ما يعلمه المدرس مدىوأنها بمثابة مؤشرات عن ،من حيث صالحيتها وصوابها

107) . 

I-  نماذج من االستراتيجيات التعليمية 

 الرياضيات: مادة في المشكالت حل استراتيجيات –اوال 
 والمبتدئين:من الخبراء  يستخدمها كل حل المسالة التي استراتيجيات-1

  1998 (Dhillon) اقتراح دهلون حسب

 ( يوضح استراتيجيات حل المسالة التي يستخدمها كل من الخبراء والمبتدئين 02جدول رقم )

 

 المضمون االستراتيجية الفئة

 استراتيجيات
التي  التفكير

يستخدمها 
 الخبراء 

السير الى  استراتيجية
 Forwordاالمام 

strategy 

تحديد  المتوفرة،المعطيات  استخدام
حساب الكميات  المطلوب،الهدف 

 الهدف،الالزمة التي تقتترب الى 
 حل المسالة  المجهولة،استخدام القيم 

العصف  استراتيجية
 Brainالذهني 

storming strategy  

تحديد  الهدف،تحديد  المسالة، تحديد
 الحلول،عدد من  أكبراقتراح  المعطيات،

 أفضلاختيار  الحلول،اختبار هذه 
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 وتطبيقهاالحلول 

 استراتيجيةاالستلهام

Envisioning 

strategy  

التفكير  المعطيات،تحديد  الهدف، تحديد
 للحل،بعدد من الخطوات المتسلسلة 

يمتلكها  والمفاهيمالتياستخدام المبادئ 
 الفرد للوصول الى الحل 

 استراتيجيات
التفكير التي 
يستخدمها 
 المبتدؤون 

او  القاعدية االستراتيجية
الخواريزمية 

Algorithmic 
strategy 

بمجموعة من القواعد التي  تعانةساال
اللجوء  وطبقها،سبق ان تعلمها الفرد 

الى استخدام مباشر لقانون معين 
ثم التعويض في هذا القانون  للحل،

 بالمعطيات الموجودة 

المحاولة  استراتيجية
 Rondomوالخطاالعشوائية

trial &error strategy 

سلسلة من المحاوالت  اجراء
مجموعة من القوانين  اخضاعالعشوائية،

عدم  المجاهيل،للتطبيق للوصول الى 
 استحدام منهج واضح محدد في الحل 

المحاولة  استراتيجية
المنظمة  والخطا

Systematictrial 
l&error strategy 

مجموعة من المحاوالت  استخدام
المنظمة للحل على شكل سلسلة 

تعتمد كل محاولة على المحاولة التي 
سبقتها لسد الثغرات او األخطاء فيها 

 وهكذا حتى يتم التوصل للحل 

خاللها البحث عن مسألة  يجرىالبحث عن  استراتيجية
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 Analogyالمتشابهات 
strategy  

مشابهة تم حلها سابقا ومحاولة نقل 
هذا الحل وتطبيقه على المسالة 
 الجديدة من اجل إيجاد الحل لها 

توليد الحلول  استراتيجية
 General endواختبارها

test strategy  

طريق ابداع حل واختبااره بعد  وذلكعن
تطبيقه ثم ابتداع حل آخر واختباره 

يتم التوصل الى الحل  وهكذاحتى
 الصحيح 

تحلليل الوسيلة  استراتيجية
 Mean – endsالغاية 

Analysis strategy 

من خالل هذه االستراتيجية اجراء  يتم
تقييم لكل من الوضع القائم للمسالة 

من خالل المعطيات 
مع الهدف  والمطلوب،ومقارنةذلك

االنهائي المراد الوصول اليه 
من االجراءاات لتقليل  واستخداممجموعة

 االحل  الى والوصولالمسافة 

البحث عن  استرانيجية
العوامل الموجهة للحل 
Heuristics search 

strategy  

من خاللها التحري عن مجموعة  يتم
على  المبنية واالجرءاتمن القواعد 

برات سابقة تساعد في اتخاذ قرارات خ
مناسبة وتوجيه البحث من اجل إيجاد 

 للمسالةحل صحيح 

العناصر الرئيسية  التركيزعلى وفيهايتمتجريد المسالة  استراتيجية



 فعالية برنامج تعليمي قائم على استراتيجيات تعلمية للخفض من صعوبات تعلم مادة الرياضات

 الفصل الرابع                                                                                                   الجانب النظري
 

15 

 

Problem 
alistraction strategy 

في المسالة واستبعاد التفصيالت األقل 
حلول العناصر  ومحاولةإيجادأهمية 

األساسية من خاللها يتم تجزئة 
المسالة الى مجموعة من المتطلبات 

 حدييتم التعامل مع كل منها على 
 حتى يتم التوصل الى الحل الشامل 

الرجوع الى  استراتيجية
 Workingالخلف 

Backward strategy 

من خاللها البدء في حل المسالة  يتم
ة ومن ثمة الرجوع من خالل مجموع

من الخطوات العكسية للوصول الى 
 المسالة نفسها 

 (،251ص  ديسمبر، 4العدد  ،13المجلد  والنفسية ـالعلوم التربوية  : مجلة2012محمد)  

 :كبيريناطارين  ضمنيمكن تصنيفها  االستراتيجيات

 المبتدئيين استراتيجيات 
 الخبراء  استراتيجية 

 الخبراء تميز التي الخصائص اهم ومن عليها والتدرب واكسابها االستراتيجيات هذه تعلم يمكن
 منظمة، واسعة معرفة امتالك الحل، في السرعة الرياضية للمسائل حلهم في المبتدئين عن

 .االمام الى التفكير استراتيجية استخدام

 استراتيجية التفكير من خالل الرجوع الى الخلف  :يستخدمونان المبتدئون  إال

 العالقة ذات المبادئ تحديد يواجهونها، التي للمسالة نوعي بتحليل القيام الى الخبراء يعمد 
 استخدام الى يلجأون ثم معرفتهم فيها ينظمون التي الطريقة خالل من دعمه يتم التحليل وهذا

 . واألرقام بالمعادالت التالعب عدم مع مناسبة و منظمة علمية عمليات و رياضية معادالت
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 التالعب على يركزون ما غالبا و محددة، نتيجة نحو موجها تحليال يتبعون المبتدئون اما 
 .مرتبطة غير بمعادالت

 :الرياضياتتدريس في استراتيجية حل المشكالت -2

 تمهيد:

ميوله، مع جهد الطالب، عمره، استعداداته،  والذي يتماشىعنيت التربية الحديثة بالتفكير 
وسعت لتدريبهم على حل مشكالت تعليمية داخل الفصل  التعلمية،الخبرات التعليمية  اتجاهاته،

سنتناول في  ىلذوخارجه بشكل يثير الدافعية للوصول الى الحلول المطلوبة بطرق علمية وسليمة 
 العنصر:هذا 

استراتيجيات حل المشكالت، تعريفها، مميزات حل المشكالت، نماذج الستراتيجية حل 
المشكالت، األسس التربوية الحديثة الستراتيجية حل المشكالت في مادة الرياضيات، تصنيف 

 المشكالت.في استراتيجية حل  ودور المعلمللمشكالت الرياضية 

 المشكلـــــة:ريف اتع 1

لديه  وال يكونالفرد  ومميز يواجهموقف جديد  (:141ص  :2111اسعد، أبو )صالحتعريف  – 1 
 حينه.حل جاهز في 

عبارة عن موقف يتعرض له الفرد ويحتاج الى حل  (:32ص  :2119علوان، )مصعبتعريف  –2
 الموقف الذي وبما يناسبالوصول الى ذلك الحل المطلوب  ومحاورته فيمنه وذلك باستخدام عقله 

 تعرض له

 من أكثر او حاجة يعترض طارئ موقف كل : ( 113 ص :2113دندش، )فايز تعريف  -3 
 او الكمية الصورة يأخذ موقف فهي تعليمي، موقف الي بالنسبة وكذلك حال، يتطلب و الفرد حاجات
 دون المناسب الحل الى الوصول بهدف المحاوالت بعض بذل في الطالب امام عائقا يقف و الرمزية
 هدفه. تحقيق في بعد يفقداالمل لم انه اال جدوى
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 المشكلة:حل مهارة ريف اتع-2 -1

 مشكل موقف حل هو عام بشكل المشكلة حل : (151ص   :2114  ، زيتون )عايشتعريف -1
 المشكل. الموقف بحل يقوم الذي ( المتعلم نظر وجهة من )مشكلة انه على اليه ينظر

 يستطيع عملية هو اجرائيا الرياضية مشكلة حالل (:144ص  :2111 إبراهيم، إسماعيل -2
 حل الى ليصل الجديدة بالمشكلة يربطها مسبقا اكتسبها رياضية معلومات استخدام الفرد خاللها من
 الذهن. في حاضرة حل طريقة له وليس غامضا وهلة ألول يبدوا والذي لها

 

 

 

 

 

 

  استراتيجية حل المشكالت مميزات -2-3

 ليس اال نوع من التعلم يشبه طبيعته األنواع األخرى التي تتضمن عالقات شكالت الم إن حل
فالفرد الذي يعمل على حل المشكلة لديه دافع  لها،معقدة ويخضع لنفس القوانين التي تخضع 

 والتعزيز.بحيث يحقق أهدافه ويتعلم الحل بما يتفق مع قانون األثر  لمواجهتها،
عادة ترتيبهاوتقويمها عبارة عن بحث بيانات عن مشكلة ال يتوافر حلها في األساس  وحل المشكلة وا 
مما تستلزمه اشكال أخرى  والغايات أكثراستبصار أي اكتشاف للعالقات بين الوسائل  وهو يستلزم
 النوع.الدرجة ال في  واالختالف فيمن التعلم 

 
 المشكلـــــة:االتجاهات الفكرية في حل -2-4

 شخص

 يسعى

 لتحقيق

 ما هدف

 الهدف تحقيق غيرمناسبةال وخبرات معلومات

 الهدف 

 قــــعائ

تحقق  الحل لتحقيق مناسبة وخبرات معلومات

 الهدف

 مناسبةالتحقيقغير وخبرات معلومات

 الهدف الهدف الهدف
 قــــعائ

 ـل حـــ

 ـة المشكلـ

 

 ( يوضح مراحل حل المشكلة1شكل رقم )
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 :االرتباطي السلوكي االتجاه -1
يقوم على االرتباط في أساسه،  المشكلة( )حلحيث يرى أصحاب هذا االتجاه ان التفكير 

، فعندما يواجه الطالب مشكلة ما يحاولها والخطأحيث يعتبر سلوكا متضمنا عمليات المحاولة 
 .(67، ص 1171)نشواتي، لديه باالستجابات او العادت المتوفرة 

  اجزائه الى خطوات يسير فيها التعلم  وذلك بتقسيمحل المشكلة موقف يمكن ان يخضع للتعلم
 التالية.  معيار النجاح وعندما يتحقق ذلك ينتقل الى الخطوة  ويحدد لكل خطوة بخطوة،  خطوة
 المعرفي: االتجاه -2

المعرفي للخبرات حل المشكلة هو ذلك النشاط الذهني المعرفي الذي يتم فيه تنظيم التمثيل 
 .(472، ص 2006)سعادة، ،السابقة ومكونات المشكلة معا من اجل تحقيق الهدف

  هنا يحاول الطالب صياغة مبدأ اكتشاف او تحديد عالقة معينة أدت الى حل المشكلة، كما
 يتضمن معالجة اشكال، صور، رموز او صياغة فرضيات مجردة.

 االتجاه الجشطالتي: -3
التفكير يرتكز على التنظيم االدراكي للبيئة التي يحيط بالفرد، ثم استبصار الموقف الكلي 

ص  ،2006سعادة،)الكلالعالقات الجزئية من خالل  إدراكويعتبر " كوهلر " التفكير " حل المشكلة " 
473) 

  األجزاء التي يؤدى الى حل المشكلة. ومن ثمةيركز هذا االتجاه على معرفة الكل 
 المعلومات:اتجاه معالجة -4

الحاسبات االلكترونية  وما بينالمعرفي  والنشاط اإلنسانيوجود تشابه بين العمليات الفكرية 
فهم يحاولون تفسير عمليات التفكير " حل المشكلة " باستخدام بعض التصميمات المتبعة في برامج 

يب هذه الخطوات في كمبيوتر الكمبيوتر، وذلك بتحديد خطوات في أي نشاط تفكيري ومن ثمة تجر 
 (.450، ص 1104)نشواتي،تمثيلي لمعرفة مدى نجاحه في محاكات النشاط التفكيري لإلنسان 

  يحاول هذا االتجاه اسقاط خطوات التفكير لدى االنسان على الحاسب اآللي، ومحاولة تفسير
 لومات.األداء المعرفي اإلنساني بخطواته ومراحله باالداء اآللي في معالجة المع

 :التربوية الحديثة إلستراتيجية حل المشكالت في الرياضياتاألسس -2-5
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م 2011-2010ورد فــي برنــامج تــدريب معلمــي الرياضــيات الجــدد للعــام الدراســي  قــد
التــابع لــوزارة التربيـة والتعلـيم العـالي أن إسـتراتيجية حـل المـشكالت فـي الرياضـيات يـستند إلـى أسـس 

  :ومبـررات تربويـة حديثة من أهمها
عملية التعلم لدى الطلبة حيث يقتـضي أن يوجـد لـدى  اإلستراتيجية مع طبيعةه هذ تتماشى -1

 رامحيــ المعلم هدف أو غرض يسعى لتحقيقه وعليه فـإن اسـتخدام معلمـي الرياضـيات مـشكلة أو سـؤاال
 .يثيــر الطلبــة ويحفــزهم علــى التفكيــر المــستمر ومتابعــة النــشاط التعليمــي لحــل المــشكلة المطروحة

 رياضيات مع المنهج العلمي في البحث وبالتالي فـإنال إستراتيجية حل المشكالت فيتفق  -2
دربهم علــى خطــوات ومهارات وتنمــي روح التقــصي والبحــث العلمــي لــدى الطلبــة ت هــذه اإلســتراتيجية

ضـيات، وهذا ما ينبغي ريااليـة وتـدريس لمالبحث العلمي وهذا بحـد ذاتـه هـدف أساسـي فـي التربيـة الع
 .على معلم الرياضيات أن يحققه لدى طلبته من خالل ممارسته الصفية في حـل المشكالت

جمع إستراتيجية حل المـشكالت بـين شـقي العلـم بمادتـه وطريقتـه، فالمعرفـة العلميـة وسـيلة  - 3
 هله في الوقـت نفـسه، وعليـه يحـاول المعلـم بـذل جهـوده فـي اسـتخدام هـذ ةللتفكير العلمي ونتيج

اإلستراتيجية لمساعدة الطلبة في إتباع األسلوب العلمي واالتجاه االستقـصائي وبالتـالي الجمـع بين 
 .العلم بمادته وطريقته

صـول إلـى الحلـول واكتـشاف اإلسـتراتيجية علـى اعتمـاد المـتعلم علـى ذاتـه فـي الو  هقوم هـذت -4
 همــن خــالل هــذ . المفاهيم والمبادئ التي يمكن أن يستخدمها في مواقف علمية وحياته العملية

اإلســتراتيجية يحــاول المعلــم أن يجعــل طالبــه قــادرين علــى إتبــاع طــرق ومهـارات وعمليـات العلـم فـي 
تحقق حل المشكالت المبحوثة  تعلمية-واسـتخدامها فـي مواقـف تعليميـةالوصـول إلـى المعرفـة العلميـة 
 .المشكالتمن خالل استخدام طريقة حل 

 :الرياضية تصنيف المشكالت-2-6
هنــاك العديــد مــن الــذين صــنفوا المــشكالت الرياضــية بحــسب درجــة تعقيــدها أو بحــسب 

 الموضــوع أو بحـسب الهـدف وفيمـا 
 (151– 142ص2111إبـراهيم  )أسـامة :للمـشكالت الرياضـية تصنيف-1 -1

حيث يقسم المشكالت الرياضية إلى نوعين  :kloosterman) 1988كلوسترمان ) تصنيف -أوال
 :يينرئيس
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  :الروتينيــةلمــشكالت الرياضــية ا األول:النــوع 
ألنهــا تمثــل المــشكالت الــشائعة فــي مقررات الرياضيات والتي تمثل  بــذلكســميت  و

 :غالب مشكالت المقرر فـي جميـع الـصفوف الدراسـية وتنقـسم إلـى أربعـة أنواع كما يلي
ويهدف هذا النوع من المشكالت إلى التـدريب علـى الخوارزميـات  الخوارزميات المباشرة:مشكالت  -

 .األساسيةابية والمهارات الحس
ويهــدف هــذا النــوع مــن المــشكالت إلــى تــدريب الطــالب علــى ترجمــة  مــشكالت لفظيــة بــسيطة: -

 .الرمزيةالمشكالت الرياضيات من الصورة اللفظية إلى الصورة العددية 
هـذا النـوع مـن لهـدف مـن ا أكثـر(تحل في خطـوة واحـدة أو  ) مشكالت قصصية معقدة الترجمة: -

المـشكالت هـو تـدريب التالميـذ علـى اختيـار المعلومـات المهمـة التـي لهـا صـلة بالحـل مـن القـصة 
وهذا النوع قد يحل في خطوة واحدة أو يحـل فـي أكثـر مـن  ،وترجمتها إلى الصورة الرياضية الرمزية

 .خطوة
  غيـر الروتينيـة: المشكالت :الثانيالنوع 

سـميت بـذلك ألنهـا قليلـة الـشيوع فـي مقـررات الرياضـيات وتشمل المشكالت غير  و
 :يليالروتينية ثالثة أنواع من المشكالت كما 

تهـدف إلـى تنميـة مهـارة التفكيـر فـي حـل المـشكلة بـأكثر مـن طريقـة باإلضـافة  :الرياضـيةاأللغـاز  -
 .بعمقإلى مهارة التفكير 

تهدف إلى تدريب التالميذ على مهارات التفكير التحليلي، والتركيبي،   ريع:المشامشكالت  -
  .والناقد، واتخاذ القرار

تهــدف إلــى تــدريب التالميــذ علــى التفكيــر المفتــوح أو االســتنتاج المنطقــي  المــشكالت اإلجرائيــة: -
النـوع مـن المـشكالت بأنهـا ال تحـل حـال  ويتميـز هـذاواسـتخدام اسـتراتيجيات حـل المـشكالت 

 مختلفة.مباشـرا   باستخدام الحسابات المباشرة وانما تحل بعدة طرق 
قسم المشكالت  :الرياضيةألنواع المشكالت Hildebrandt) 1959)تصنيف هيلدبراندت  ثانيا:

 مستويات:الرياضية إلى أربعة 
حيث يتناول موقفا لم يتعرض له الفرد ، التي تستخدم مفهوما رياضيا أو تعميما المشكالت -

      سابقا  
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المـشكالت التـي تتطلـب مقدارا معينـا مـن التجريـب والمالحظـة، وجمـع البيانـات قبـل أن يقتنـع  -
 .الفرد بأن هناك حال ممكنا للموقف

ض لها الفرد وتتطلب منه إجراء تعديل وتغير المرتبطة بالظروف والمواقف التي يتعر  المشكالت  -
  .على هذه الظروف

 .المشكالت التي تتطلب صياغة فرضيات أو حلول مقترحة تقدم، أدلة أو براهين تناقش -
 مجموعات:فهو يصنف المشكالت الرياضية إلى خمس  (:1412تصنيف أحمد ) ثالثا:

 التعاريف.أو  المفاهيم : مسائل األولي المجموعة-1
 الوصفية. المهارات الثانية:مسائل المجموعة-2
 التطبيق. الثالثة:مشكالت المجموعة-3
 المفتوح.التفكير  الرابعة:مشكالت المجموعة-4
 المواقف.مشكالت الخامسة: المجموعة-5
 يعتبر تصنيف أحمد من أفضل النماذج في تصنيف المشكالت الرياضية و 
   : استخدام استراتيجية حل المشكاالت الرياضيات فيمعلم  دور -2-2

( بعـض الخـصائص الواجـب توافرها فـي الـشخص الخبيـر 30)2001 علـوان،  )مـصعبلقـد لخـص 
  :يلي ما ومنهافي حل المشكالت 

 .عليهابإمكانية التغلب  والثقة الكبيرةاالتجاهات اإليجابية نحو المواقف الصعبة،  -
  .المشكلة عليها تنطوي التي الحقائق فهم على والعمل الدقة على الحرص -
 بساطة.تحليلهاالى مكونات أكثر  تجزئة المشكلة والعمل عليها وعلى -
  النهاية. البداية الىمن  حرص بكل خطوة و المشكلة خطوةوالسير في معالجة  التخمين تجنب  -
    عديدة. بأشكال النشاط والفاعلية والحيوية  -
    التخصص.في مجال  معرفية قويةالتمتع بقاعدة  -
والخاصة واالجادة في اختيار المناسب  المشكالت العامةمعرفة واسعة باستراتيجيات حل  -

 المشكلة. حسب متطلبات منهاواستخدامه
 خطوات حل المشكلة.   خطوة من التعليمية لكلعلى تحديد األهداف  القدرة -
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 التدريب والممارسة لتوفير فرص تنظيم التعليم المشكلة،وحل  الجيد لتعلماستخدام التقويم  -
 المناسبة.
 على يشتمل المشكلة حل في السليم العلمي التفكير بأن (150 ص 1116 عفانة، عزوويشير )

 :التالية الخطوات
  .عليه المباشر تأثيرها بفعل بها المتعلم وشعور المشكلة، وجود من التحقق -
 البحث عن معلومات تخصالمشكلةوتساعده على توضيحماهيتها أو تحديدهاأكثر لديه.  -
 كشف العالقات بين العوامل المختلفة للمشكلةالتي أدت الى تواجدها غالبا. -
المعلم وقد تستبدل هذه الفرضيات بأسئلة يقوم  اقتراح الفرضيات التي تفسر المشكلة وتؤدي لحلها، -
 عليها لحل المشكلة. ةالتالميذ باالجاب مع
 المشكلة.تقيم صحة الفرضيات بمحاولة تطبيقها في الواقع لغرض التغلبعلى  -
 تطبيق الحلول المقترحة والوصول الى الحل. -

 الـستخدام المعلم على أنه (111 ص 1116  ، إيليا سمير و المفتي محمد و عبيد وليم ) وبين
 :التالية اإلجرائية الخطوات إتباع الصف حجرة في المشكالت حل إسـتراتيجية

  .تقديم المشكلة وتحديدها بدقة ووضوح -
 توجيه نظر المتعلم الى البياناتذات العالقة بالمشكلة.  -
الخطوات يجري  المتاحة لكيتوجيه المتعلم ليربطبين الهدف المرادالوصول اليهوالمعلومات  -

 المشكلة.لحل  السليمة
 المتعلم.تقويم الحل الذي يصل اليه  -

أن هنـاك أسـاليب إجرائيـة يمكـن أن تـساعد  (221-211ص 1989ويـرى )محمـود شـوق ،
 :المعلـم علـى توجيه تالميذه على اكتساب مهارة استخدام إستراتيجية حل المشكالت وهي

يـساعد المعلـم طالبـه فـي اكتـساب المهـارة فـي تحليـل مختلـف جوانـب المـشكلة وفهـم مـا بهـا  أن -
 ذلك.رموز وغير  مـن عالقات و

 واختبارها واختيارأن يساعد المعلم طلبته في اكتساب المهارة في فرض الفروضلحل المسألة  -
 منها.الصحيح 
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وبما أن حل  المهارة في حل المسائل في كراسات،على اكتساب  ان يساعد المعلم طلبته -
فعلى المعلم ان يوليه أهمية خاصة في  الرياضيات،تدريس  المشكالت يعتبر من أهم أهداف

المعلم على ذلك باعطاء طلبته  فيه، ويساعدالمهارة  يعمل على اكتساب طلبته وأن تعليمه،
، وان يشجعهم على فيها وفهمهالمتضمنة بالعالقات ا المسألة وااللمامالفرصة الكافية لتحليل 

أن  و الحل،من صحة  ثم التأكد منها،الصحيح  بأنفسهم واختيارالفروض واختبارها  فرض
 السبورة.تسجيل الحل على  المهارة فييساعدهم في اكتساب 

 
أن لمعلــم الرياضــيات دور بــالغ  (142 – 146 ص 2111 إبــراهيم،أســامة )يــشير  و

حـل المـشكلة  ودوره فـياألهميــة فــي األخــذ بأيـدي التالميـذ إلتقـان مهـارة حـل المـشكالت الرياضـية، 
الرياضـية يكمـن فــي مــساعدة التالميــذ علــى اســتخدام إســتراتيجية حــل المــشكالت فــي حــل جميــع 

 .بشكل سليم يةضــمــشكالت الرياال
 فرعيةالدور المناط بالمعلم إلى ثالثة أدوار  يقسم ولذا فهو 

 المشكلة المعلم قبل حل دور -1 
قراءة المـشكلة قـراءة واضـحة ومتأنيـة وشـرح الغـامض مـن ألفاظهـا ورسـم شـكل توضـيحي لهـا  -

 .الحل والمطلوب وتحديد شرط وتحديد المعطى
    الحل.توجيه أسئلة للتأكد من فهم الطالب للمشكلة و التفريق بين المعطى والمطلوب و شرط - 
 .الخطأ ومناقشة الطالب في إستراتيجيات الحل الممكنة عن طريق المحاولة  -

 ل:دور المعلم أثناء الح -2
    ومالحظة الطالب أثناء حل المشكلة والتأكد من فهمهم لخطوات الحل خطوة خطوة متابعة -
مـن متابعـة  وعـدم تمكـنهمإعطاء الطالب بعض االقتراحات غير الكاملة في حالة تعثـرهم  -

    .ىتساؤالتهم واإلجابة عل الحل،خطـوات 
 اإلجراءات.    ت وفي الحسابا ومنطقيا رياضياالحل توجيه الطالب للتأكد من سالمة  -
 االيجابات الخاطئة. معالتعامل إليجابية في ا -
 دور المعلم بعد حل المشكلة : -3
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مـع اإلشـارة إلـى  الحـل،صـحة  والتأكـد مـنمناقشة خطوات الحـل مـرة أخـرى خطـوة خطـوة  -   
 .المشكلةمراحـل التفكير المختلفة التي وظفت في حل 

 علىالقائمة حل المشكلة  فيالتفكير مساعدة الطالب على تبني المنهجية الرياضية السليمة في  -
 لمشكالت.حالاستراتيجية أساس 

 أخرى.مناقشة الطالب في إمكانية حل المشكلةبطرق واستراتيجيات  -
 األولى،عن المشكلة  الشيئ توسيع دائرة التطبيق باعطاء مشكلةأخرى مشابهة تختلف بعض -

اختالفا  تختلف عن األولى الجديدة التيالمشكلة  علىالسابقة  الحلخطوات  وتكليف الطالب بتطبيق
قبل  أوالالمشكلة شرط الحل أو نقل  تغييرأو أو رفع مستوى التعقيد  يتمثل في اظافة متغير قدطفيفا 

 كل شيئ.
تحويل  هو يعـوق الوصـول إلـى حلهـا، مـن أهـم أدوار المعلـم تجـاه حـل المـشكلة، هنـاك مـا -    

إلـى فكـرة يمكـن حلهـا بالنـسبة للفـرد، و محاولـة تبـسيطها بالشرح و التوضيح لكي تصبح في  المشكلة
عملية  التحدي و جوهر منكمو هذا ليس باألمر اليسير و هو  ،صورة تمرين أو تدريب أو سؤال

التـدريس الفعـال لحـل المـشكلة الرياضـية، وهـو حقيقـة مـا يميـز بـين معلـم الرياضيات المتميز عن 
 الرياضيات.غيره األقل تميزا من معلمي 

أنه لكي يوظف المعلم إستراتيجية حـل المـشكالت  (41-39 ص2119علوان ، )مصعبويرى 
 : الطرق عليه أن يكون قادرا على حل المشكالت مراعيا الشروط التالية بأحسن

 يعرف المبائواألسسواالستراتيجيات الالزمة لذلك فان فاقد الشيئ ال يعطيه. -
 اكتساب المعلم القدرة على تحديداألهدافالتعليمية لكل خطوة من خطوات البحث. -
خارج غرفة الصف وينبغي أن تكون من  يذ، ويتحداهالتلممن النوع الذي يستثير  أن تكون المشكلة -

 النوع الذي يستثني التلقين أسلوبا لحلها.
  .استخدام المعلم طريقة مناسبة لتقويم تعلم التالميذ أسلوب حل المشكالت -
 .تعلمها في الشروع قبل المشكالت لحل األساسية المتطلبات من التأكد -
تعلــم حــل المــشكالت عــن طريــق  وال يمكــنالتعليمــي لتــوفير التــدريب المناســب  الموقــف تنظيم -

 .واإللقاء  المحاضرة
ال فإن التلميذ لن يستطيع إدراك الحل إال بصعوبة توفير -   .التبصير والنظرة الجشطالتية للمشكلة وا 
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 .استخدامهايع التالميذللحل في الموقف حتى يستط واألدوات الالزمةتوافر المواد  -
 .الحلشكل تلميحات مساعدة على  واإلرشاد علىالتوجيه  -
 .وفعالةحلول متنوعة  ويؤدي إلىحل المشكالت عمال ممتعا  ييجعل العمل الجماع -
 فيها: وخطوات التدريساستراتيجيات حل المشكالت الرياضية  نماذج-2-8

، )227- 225: 2004والكتب مثل دراسة )وائل علي،على العديد من الدراسات ة بعد اطالع الباحث
 (،115ص 2000أسـامة إبـراهيم، ) ، ودراسـة(247-245: 2001 ص األمـين،ودراسـة)إسـماعيل 

تبـين أن  (،207-206ص 1101شـوق، )محمـودوكتـاب  ،(43ص 1111أكـرم النجـار، )دراسـة  و
  :هنـاك العديـد من النماذج العامة في حل المشكالت ومنها المشكالت الرياضية، ومن هذه النماذج

 :ويتضمن خمس خطوات هي نموذج جون د يوي:- 1
 -.وضع الفروض أو الحلول المقترحة للمشكلة-.تعريفها حديد المشكلة وت -.بالمشكلةالشعور  -
 .الحل الوصول إلى -.ختبار صحة الفروضا

ثـرت تـأثيرا كبيـرا فـي تـدريس حـل اوهـو يعـد مـن أشـهر النمـاذج التـي  بوليـا:نمـوذج -2  
 هي:أربع خطوات  النموذجالمـشكالت الرياضية ويتضمن هذا 

  . المشكلة فهم -1
 . المشكلة لحل خطة وضع -2
 . الخطة تنفيذ - -3
  صحته. من التحقق و الحل مراجعة - -4
 الدراسة تبنته الذي النموذج النه التفصيل من بشيء النموذج هذا نتناول وسوف 

 هي: خطوات  5يتضمن و بيل:فريدريك  نموذج-3
 .عام شكل في المشكلةتقديم -1
 (إجرائي تعريف ) المشكلة صياغة عادةا-2
 صحيحا. واحدا حال هناك أن من التحقق أو مناسبة أكثر الممكنة الحلول من أي تعزيز-3
 المشكل لمواجهة مناسبة طريقة تعد التي البديلة والخطوات الفروض تكوين-4
 .البديلة الحلول أوفق حل على للحصول الخطوات واجراء الفروض اختبار-5
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 لحــل الالزمــة المعرفــة أو للعمليــات أربعــةأنمــاط هنــاك أن ويوضــحمـــوذج مـــاير: ن- 4
  :هيو  الرياضية المــشكالت

 بفهم المشكلة. للتالميذتسمح وتتطلب المعرفة اللغوية التي  :الترجمة-1
أي يقـوم التلميـذ بـدمج كـل جملـة فـي تمثيـل متـرابط وأن يكـون لديـة المعرفـة التنظيميـة  :التكامـل-2

 الخاصة والتعرف على حل المشكالت ومعالجتها.
اتيجيات التــي تركــز علــى كيفيــة حــل المــشكلة ويــستلزمان المعرفــة باإلســتر  التخطــيط والمتابعــة:-3

 للحلووضع خطة 
 ولتطبيق القواعد الحسابية بدقة  المعرفة اإلجرائيةأن يقوم التلميذ باستخدام  : ويستلزمالحل تنفيذ-4

 كفاءة.
 الرياضـية المـشكالت لحـل البحث تقنيات مـن مجموعـة مـن ويتكـون وريـدنك:كريلـك  نمـوذج-5

 يـــــــــــة:اآلت الخطوات إطار في وتسير
 .ةالمشكل  قراءة -1
 .الحل استكشاف -2
 .اختياراألسلوبالمناسبللحل -3
 .حاللمشكلة -4
 .والتعميمالمراجعة -5
 :اآلتية ويتضمن الخطواتفرانك ليستر: نموذج- 6
 .االنتباه للمشكلة -1
 .اإلحاطةبالمشكلة -2
 .تحليل الهدف -3
 .تطوير الخطة -4
 .أوالحل تنفيذ الخطة -5

 2-الخطوات اآلتية تضمنوي :شونفيلد نموذج: 
 .المشكلة معرفة -1
 حلها. في البدء قبل المشكلة أبعاد فهم من التأكد -2
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 الحل. تخطيط -3
 المشكلة. حل عمليات مسار تتبع -4
  .المشكلة حل أثناء القرار اتخاذ و رالدعم مصاد تحديد-5

 خمــس المــشكلة لحــل ديــوي( جــون) :فيحــدداختلــف العلمــاء فــي تحديــد خطــوات حــل المــشكلة 
  ايلي: بم عنها نعبر خطوات

 ةوجود عائق للحل المباشر نتيجة للوعي بوجود طرق متشعبة في طريق حل المشكل -
علـى الفــروض المختلفـة كـي ينــشأ  التعـرف-ةتعامل ذكي مع العائق يقود إلى تحديد المشكل -

 تمنهـا الحـل وفــي ضـوئها تـتم المالحظــة وغيرهـا مــن العمليات الخاصة بجمع البيانا
 الفروضمع معلومات أكثر عن كل فرض واختبار جميع ج -
 .ثم يكون هذا هو االختبار النهائي الرابعة ومنفرض معين تم اختياره في الخطوة  -
 :فيحدد ثالثة خطوات لحل المشكلة فيما يلي(    JohnsonDonald   جونسوندونالد  )أما
 اتحليل المشكلة والتعرف إلى العالقات التي تحتويه -
 المشكلةاستخراج المعلومات المتصلة بالمشكلة والتوسع في تناول ذات الوظيفة منها في حل  -
   المشكلة.المعلومات األكثر وظيفية في حل استخالص -

من خـالل العـرض الـسابق للنمـاذج أن هنـاك اختالفـا  فـي عـدد خطـوات حـل المـشكالت فـي لقد اتضح 
الدراســات حيــث أن هنــاك دراســات حــددت ثــالث خطــوات لحــل المــشكالت مثــل نمــوذج جونــسون، 

خطوات ودراسات حددت أربع خطوات لحل المشكالت مثل بوليا وماير، ودراسات حددت خمس 
المشكالت مثل جون ديوي وفريدريك بيل، وكريلك وريدنك وشونفيلد، ودراسات حددت سـت  لحـل

 .خطـوات لحل المشكالت مثل فرانك ليستر
وبعد االطالع على النماذج السابقة، واستشارة بعض المختصين ، ولما لخصه القحطاني  

مجموعـة مـن المختـصين بالواليـات المتحـدة لخطـوات حـل المـشكالت فـي أربـع خطـوات كمـا اقترحهـا 
 .األمريكيـة وهـي متفقة مع منهجية بوليا

   التركيـز علـى نمـوذج بوليـا لحـل المـشكالت الرياضـية، حيـث يعد بوليا من  ةالباحـث ترأفقد
 توصيات على وباالستنادبإستراتيجية حل المشكالت في تدريس الرياضيات  اهتمواأبرز الذين 

   ENTCMللرياضيات والجمعية االمريكية لمدرسي ومستشاري الرياضيات الدولية مؤتمراتال
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بوليا باعتباره االب المؤسس الستراتيجية حل  جورجعلى المرجع الذي خلفه  عتمادوباال ،وتوصياتهم
 .بولياالمشكالت في مادة الرياضيات تم اعتماد خطوات حل المشكالت تبعا الستراتيجية 

 استراتيجية بوليا لحل المشكالت الرياضية : 2-8-1

 (G.poly ; 1973 p 2-19) :حل المشكالتبوليا مراحل إستراتيجية  -2-8-1-1

مـن الـرواد فـي مجـال حـل المـشكالت ، وتعتبـر  Polya George حيـث يعـد جـورج بوليـا
الرياضـيات ولقـد حـدد بوليـا اثنـي إسـتراتيجيته في حل المشكالت من أكثر االستراتيجيات قبوال  فـي 

عـشر إسـتراتيجية خاصـة بحـل المـشكلة تعـرف باإلسـتراتيجيات التنقيبيـة ووضـع بوليـا إسـتراتيجية 
عامـة لحـل المـشكالت تعتمـد علـى مجموعـة مـن األسـئلة المتتابعـة فـي خطـوات محـددة بـشكل محكـم 

ألربع  اللمشكلة ، وقد حدد بوليا إستراتيجيته تبع نحو الحل الصحيح التالميذ لتوجيـه مـسارات تفكيـر
 : (250-241ص 2001مراحل هي )إسماعيل األمين ،

 :المرحلة األولى
 مـن المطلـوب حـدد المعطيـات؟ مـاهـي يوجـه المعلـم عـدة أسـئلة مثـل: ولفهـم المـشكلة :فهم المشكلة 

  المطلوب بين عالقة إيجاد يمكنك هل، مناسبة رموزا ستعملا ، توضيحيا   شكال ارسـم الـسؤال؟
 ؟ والمعطيات

 :الثانيةالمرحلة
 من المشكلة لهذه مماثلة مشكلة رأيت هل: مثلالمعلم عدة أسئلة لطالبه  يوجه وضع خطة للحل 

 هل منها؟ تستفيد فهل نعم اإلجابة إذاكانـت مختلفـة؟ صـيغة فـي نفـسها المـشكلة رأيـت هـل قبل؟
 تنظــيم يمكنــك هــل العالقــات؟ لتوضـيح توضـيحي لرسـم تحتـاج هل الحالية؟ المشكلة تبسيط يمكنك
 مفهوم تعرف هل المعطيات؟ كــل اســتعملت هــل ذلــك؟ يمكنــك كيــف أســهل؟ بــشكل المــشكلة بيانــات

 للحل؟ توصلك نظرية أو

 :الثالثة المرحلة
 أنها على تبرهن أن تستطيع هلعند تنفيذ خطة الحل تأكد من كل خطوة :  تنفيذ خطة للحل 

 المعطيات؟ كل الحل في استخدمت هل الشروط؟ كـل راعيت هل صحيحة؟

 :رابعةالمرحلة ال
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ق من صحته يوجه المعلم األسئلة لمراجعة الحل والتحق:  الحل والتحقق من صحته  مراجعة 
 هنـاك هـل المـشكلة؟ شـروط كـل يحقـق الحـل هـل الحـل؟ صـحة مـن تتأكد أن تستطيع هل التالية:
 فـي الطريقـة أو النتيجـة اسـتعمال تـستطيع هـل للحـل؟ أخـرى طريقـة هنـاك هـل أخـرى؟ حلـول

  عمومية؟ أكثر مواقف في تطبيقهـا يمكـن عامـة لـصيغة توصـلت هـل أخـرى؟ مـشكالت
 ) 240- 247 ،ص2001، إسماعيل األمين) :لحل المشكالتمميزات إستراتيجية بوليا  2-8-1-2

 .اإلستراتجية خاصة أساسا  بالرياضيات -1
 .اإلستراتجية تم تطبيقها في مجال الرياضيات وثبتت فعاليتها -2
بــسيطة ويــسهل تــدريب المعلمــين علــى اســتخدامها فــي حــل المشكالت ثم  اإلســتراتجية -3

 .عليهاتدريب طالبهم 
 لحـل الـسابقة اإلسـتراتيجيات جميـع علـى يالحـظ و محددة، رئيسية مراحل لها اإلستراتيجية -4

 حـدده )جـورج التـي المـشكالت حـل إلسـتراتيجية العامـة الفكـرة مـن منبثقـة إسـتراتيجيات أنهـا المـشكالت
 مـا على بنـاءا المشكالت حل ستراتيجيةا عـن كتـب و بوليـا بعـد جـاءن م كـل أن الحقيقـة و بوليـا(،
 نموذجـا لـه حـدد أو المـشكالت حـل إسـتراتيجية المـشكلة لحـل بوليـا خطـوات أسـاس علـى و كتبـه

  . رياضيا
يعتبـر نمـوذج بوليـا فـي حـل المـشكالت اإلطـار العـام األكثـر قبـوال ، والـذي يحـدد مـسار  -5

 .رج من خالله الفرد )معلما  كان أم متعلما ( في حل المشكلة الرياضيةيتدالتفكيـر الـذي ينبغي أن 
في تطبيق الدراسة الحالية لتدريس  ةها الباحثتتبعا التيلذا فإن إستراتيجية حل المشكالت 

إسـتراتيجية جـورج  هيم 2016/2017الدراسي  للعام متوسطالثانية  سنةال تالميذل الكسور محور
 الحــل،تنفيــذ خطــة  للحــل،وضــع خطــة  المــشكلة، )فهــم بوليـا المحـددة فـي الخطــوات األربــع التاليــة

 (مراجعــة الحــل والتحقق من صحته

 المنظم الشكلي: إستراتيجية- ثانيا

وتطوير تفكيرهم، وهي بمثابة وهي عبارة عن أداة مفيدة تتيح للطلبة فرصة تنظيم المعلومات 
تروق للعديد من الطلبة لمساعدتهم على التعامل مع المعلومات  ،تمثيالت بصرية للحقائق والمفاهيم

 وتنظيمها.
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كما تساعدهم على استيعاب وتلخيص وتركيب األفكار المعقدة، كما تفيدهم عندما يحتاجون إلى 
قودة واكتشاف عالقات واضحة، كما تدعم هذه انتقاء أفكار وتفاصيل هامة واستكشاف معلومات مف

 .اإلستراتيجية أيضا التفكير غير الخطي والتلخيص
ستراتيجيات الهامة التي تجسر الهوة ما بين بحوث الدماغ والصف إن المنظمات الشكلية من اإل

أشارت  ما وتتوافق هذه اإلستراتيجية مع ،فهي تمثيل بصري لكيفية تنظيم الدماغ للمعلومات، الدراسي
 المعنى. يإليه نظرية التعلم المستند إلى الدماغ ونظرية الذكاءات المتعددة، وأساليب التعلم والتعلم ذ

زفي بحثنا هذا على استراتيجية الخرائط المفاهيمية كر نوس،إن المنظمات الشكلية لها عدة أنواع
 :(200ص ،2001)عزو اسماعيل،

 الخرائط المفاهيمية: إستراتيجية-

 تمهيد -1
جاءت فكرة مخططات المفاهيم من نظرية أوزبل ذات المعنى، حيث أكد أوزبل على أهمية 

في تنسيق وتنظيم البنية  الرسم(أو  )بالصورةاستخدام المخططات المفاهيمية كمنظومة توضيحية 
وذلك لتمكنه من فهم المفاهيم الجديدة، كما يرى أن المتعلم بإمكانه التفكر عن  ،المعرفية للمتعلم

طريق نمذجة المفاهيم، بحيث يتم تشكيل المفاهيم بصورة حرفية كمتغير أساسي ومهم في عملية 
 المعنى.التعلم ذي 

 

ية المعرفية، ويحدث التعلم إذا وضحنا العالقات بين المفاهيم الجديدة والمفاهيم القديمة في البن
المعنى يجب على المدرس والطالب النظر  وولكي يتحقق التعلم الجيد ذآلخر،وترتيبها يختلف من فرد 

بمعنى أن عملية إعدادها ليست سهلة إال  ،إلى المادة الدراسية على أنها تمثل هذا النظام المفاهيمي
 ،1111ابوجاللة صبحي،) ليميةأننا في حاجة إليها من أجل تحسين برامجنا التربوية ونظمنا التع

 (101ص
 

فتحديد الهرمية في  ،وتأخذ خرائط المفاهيم شكل الهرمية وتدل على تمايز المفاهيم واختالفها
الخريطة يتطلب تفكيرا معرفيا نشطا وفعاال يعمل على مكاملة المفاهيم بشكل سليم مع أطرهم 

كما أن التكوين الهرمي يتيح سهولة  ،ويقود ذلك إلى التعلم ذي المعنى ،المفاهيمية الموجودة لديهم
 (.44، ص2007،)الغامديوكما هو في المخطط التالي ، تقويمها
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 نموذج الخريطة المفاهيمية  ( يوضح02) شكل رقم
 

 :استراتيجية الخريطة المفاهيمية تعريف  -2
هي إستراتيجية تدريسية فاعلة في تمثيل المعرفة عن طريق أشكال تخطيطية تربط المفاهيم 

 الربطبعضها البعض بخطوط أو أسهم يكتب عليها كلمات تسمى كلمات 
 الفهم،وتعميق  المفاهيم،واكتشاف العالقات بين  جديدة،المفاهيم في تقديم معلومات  تستخدم خرائط و

 .               وتقويم الدرس المعلومات،وتلخيص 
  الخريطة المفاهيمية: مميزات - 3

 أداة فهي لذا معنى، ذات بطريقة العلمية المفاهيم تنظيم على الطلبة لمساعدة فاعلة طريقة أنها
 إن .للمتعلم السابقة المفاهيمية بالبنية الجديدة المفاهيم ربط المتضمن الفعال التعلم تعزز تعليمية
 وبين اكتسبها التي المفاهيم بين الربط على قادرا المتعلم يكون ما عند يتم المعنى ذا الفعال التعلم

 .(15، ص2004 عبيدات، فوزي حيدر) لديه الموجود المفاهيمي المخطط
 من وفاعل صحيح بشكل علم كيفيت للمتعلم توفر بصرية تخطيط أداة المفاهيمية الخريطة تمثل -

 (.47، ص2011كامل، طارق) المعرفية البنية ضمن الجديدة المفاهيم دمج خالل

المفاهيم األكثر 
)  عمومية وشموال 
(مفاهيم مجردة  

مفاهيم ثانوية 
 وسطحية 

 المفاهيم العمومية

مفاهيم أكثر 
خصوصية أقل 

 شمولية 

 أمثلة   

مفاهيم أكثر 
خصوصية أقل 

 شمولية 

 أمثلة    أمثلة   

مفاهيم ثانوية 
 وسطحية 

 المفاهيم العمومية

مفاهيم أكثر 
خصوصية أقل 

 شمولية 

 أمثلة    أمثلة   
 أمثلة   
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لى الترتيب المنطقي لتعلم المواد تهدف  - الخرائط المفاهيمية إلى تطوير مهارات ما وراء التعلم وا 
والسماح للطالب بربط المفاهيم القديمة والجديدة والتأكيد على األهمية النسبية لكل مفهوم كما 

 .(Smith ،20،1102).نشطة التعليمية ذات المعنىأنها تشجع الطالب في فهم األ
 :خرائط المفاهيمالأهداف استراتيجية -4

تنشيط الجانب األيمن من الدماغ من خالل إيجاد عالقات رابطة بين المفاهيم العلمية 
وهذا يقوي الجانب األيمن للدماغ عند ،ومحاولة إيجاد نمط تفكيري شامل للموضوعات الدراسية

ويعزز ذلك أن الجانب األيمن للدماغ يعالج المفاهيم بشكل كلي وقدرته على إيجاد  ،المتعلمين
)عزو وهذا يساعد المتعلمين الذين لديهم جانب أيمن مسيطر في الدماغ، التشابهات بين المفاهيم

 .(221، ص2001اسماعيل،

ى التراكيب وذلك ألنها تركز عل ،كما تقوى هذه اإلستراتيجية عمق المفاهيم لدى المتعلمين
المعرفية في دماغ المتعلم، وبناء هياكل ومخططات دماغية شاملة تخزن في الذاكرة طويلة المدى 

سواء كانت من خالل  ،كما تعرض هذه اإلستراتيجية مخططات مفاهيم بصرية ،عند المتعلمين
 .وال سيما أن الدماغ يتناغم مع المرئيات والبصريات ،أومفاهيم رسومات

على شكل صور  تبسيطالمعلومات.استرجاعهالسهولة،المعلومات في دماغ الطالبتنظيم 
 وكلمات.المساعدة على تذكر المعارففي شكل معين.

 تسهم في إيجاد عالقات بين المفاهيم ربط المفاهيم الجديدة بالبنية المعرفية للمتعلم. -
 .تنمية مهارات المتعلم في تنظيم المفاهيم وتطبيقها وترتيبها

 تزويد المتعلمين بملخص تخطيطي مركز لما تعلموه. -

 المفاهيمية:بناء الخريطة  مراحل- 5
  بأن مراحل بناء الخريطة المفاهيمية تتضمن ما يلي: (52ص ،2005الفالح سلطان،)يشير 
  التعابير و المفاهيم بكل قائمة الطالب يضع حيث الذهني، العصف مرحلة الألولى:المرحلة 

 من محتملة قائمة أكبر توليد هو المرحلة هذه من والهدف المحدد، بالموضوع لهاعالقة التي
 .المفاهيم

 الثانية: المرحلة 
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 يضع ثم سهل، بشكل قراءتها من يتمكن حتى المفاهيم الطالب يضع حيث التنظيم، مرحلة وهي
 .ويضيفها أعلى، فئات تمثل تعابير يحدد ثم المفاهيم، من مترابطة وفرعية رئيسية مجموعات

 :المرحلة الثالثة 
 نفس وفي بالدرس الخاصة المفاهيم يضع ثم للدرس، هرميا مخططا فيها يضع والتي التصميم مرحلة
 .الخاص إلى العام من المفاهيم بين يربط الوقت
 : المرحلة الرابعة 

 .المفاهيمي للمخطط النهائية الصياغة و المراجعة مرحلة
  هي: المفاهيم خريطة لبناء مهمةخطوات  أربع (103،ص2001)أبوجاللة، حدد كما

 المدروسة.تحديد مفاهيم المادة  -
 كتابة المفاهيم على ورقة. -
 آخر. تصنيفها إلى مفاهيم وتوضيح العالقات بين كل مفهوم و -
دراجها من مفاهيم عامة إلى مفاهيم خاصة. -  ترتيب المفاهيم وا 

 المفاهيمية:ذ الخريطة تنفيإجراءات  -6

 : التالية خريطة مفهوم بإتباع الخطواتيمكن تصميم 

 .الرئيسليكن هو المفهوم  اختيار موضوع و -
 األكثر عمومية وشموال الى األكثر تحديدا.من تنظيم قائمة بالمفاهيم  -
 تنظيم المفاهيم في شكل يبرز العالقة بينها. -
 يح نوعية العالقة بينها بكلمات تعبر عنها.ضربط المفاهيم مع بعضها بخطوط، وتو  -
 )حبيبة السلمي (األلوان قدر المستطاع استخدام  -

 إستراتيجية التعلم التعاوني:- ثالثا 

 تمهيد  -1
العمل مع بعضهم البعض،  الطالبيتطلب من  اتدريسي اتعد هذه اإلستراتيجية نموذج

هم فيما يتعلق بالمادة الدراسية، وأن يعلم بعضهم بعضا، وأثناء هذا التفاعل الفعال نوالحوار فيما بي
 (.130، ص2012،)حسن شحاته تنمو لديهم مهارات شخصية واجتماعية إيجابية 
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 تعريف التعليم التعاوني:-2

هي إستراتيجية يعمل فيها الطالب على شكل مجموعات صغيرة في تفاعل إيجابي متبادل يشعر 
فيه كل فرد أنه مسئول عن تعلمه وتعلم االخرين بغيه تحقيق أهداف مشتركة ويترواح عدد افراد 
ة مجموعة التعليم التعاوني ما بين طالبين الي ستة طالب يتفاعلون فيما بينهم ويتعاونون في مساعد

)الصفحة الرسمية للمركز بعضهم البعض لتحقيق التعلم من خالل تفاعل افراد مجموعة التعلم التعاوني 
 (6ص البيداغوجي،الدولي لتكوين المكونين والتجديد 

 مميزات التعلم التعاوني:-3

  .الطالب عند التفكير قدرات وتحسين التحصيل معدالت زيادة -
 وزيادة ثقتهم بأنفسهم. اتجاهات الطالب نحو عملية التعلم مما يحسن نمو عالقات إيجابية -
 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي بين الطالب. -
 زيادة احترام الطالب لقدرات اآلخرين واهتماماتهم وحاجاتهم. -
 االستقاللية اإليجابية. -
 التفاعل وجها لوجه -
 الفردية.المسؤولية  -
 االجتماعية. زيادة المهارات والقدرات -
 (66ص 2000فراس،) التفاعل بينهمأفراد المجموعة في عمليات  تفكير -

 :األسس النظرية للتعلم التعاوني-4
 :هما (Slavin, 1997) ينطلق التعلم التعاوني من أساسين رئيسين

 ي:األساس النمائ :أوالا 
االفتراض  ،يقوم التعلم التعاوني على االتجاه النمائي المشتق من نظريات بياجيه وفيجاتسكي

األساسي للتعلم التعاوني وفق هذا االتجاه هو أن التفاعل بين الطالب مع زمالئه عند دراسة مشكالت 
أو موضوعات علمية يزيد من تمكنهم من المهارات والمفاهيم األساسية مقارنة بتفاعل الطالب مع 

 .المعلم
ن الطالب ذوي ويعزي ذلك إلى أن مدى التطور العقلي لدى الطالب متشابه مما يمك

مما ينعكس على تقارب نوعية اللغة العلمية  ،األعمار المتقاربة للعمل خالل منطقة النمو نفسها
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واألفكار واألخطاء الشائعة التي يمكن أن يالحظها الطالب أثناء تفاعلهم داخل المجموعة، وهذا 
 .يؤدي إلى تحفيزهم للوصول إلى أقصى نمو متاح لهم في المدى العقلي

 
 :األساس الدافعي :ثانياا

وديوتش  Lewin يعتمد هذا االتجاه على أعمال مرتبطة بعدد من العلماء مثل ليون
Deutsch واتكينسون Atkinson  وسيكينر Skinner إذ يعتمد التعلم التعاوني على هذا االتجاه ،

من نقطة مختلفة عن تلك التي في االتجاه النمائي، فالمنظرون النمائيون يركزون أساسا على نوعية 
تفاعاللطالب في األنشطة، أما الذين ينطلقون من االتجاه الدافعي فإنهم يهتمون بالمكافأة أو الهدف 

 . الذي يعمل أعضاء المجموعة ألجله
 وهي:  صيغ نحو تحقيق األهداف ثالث -المجالفي هذا  -حدد ديوتش 

 همان في تحقيق أهداف اآلخرين. االتي يكون فيها هدف الطالب وجهوده يس الصيغة التعاونية -
 التي يكون فيها هدف الطالب وجهوده يثبطان عملية تحقيق أهداف اآلخرين.  الصيغة التنافسية -
التي يكون فيها هدف الطالب وجهوده منعزالن عن أهداف اآلخرين وال تؤثر  الصيغة الفردية -

 .فيهم
ووفقا لنتائج األبحاث والدراسات فإن الهدف في التعلم التعاوني يخلق حالة تجعل منه 
األسلوب الوحيد الذي يكون أعضاء المجموعة فيه قادرين على تحقيق أهدافهم الفردية عبر بوابة 

 .(Slavin 1983 ،، وسالفنJohnson et. al 1114وزمالئه، ونسون نجاح المجموعة )ج
أن هناك اعتمادا  متبادال إيجابيا  بين الفرد والمجموعة، فالطالب مرتبط باآلخرين سواء في  أي

فال يستطيع أن ينجح الطالب حتى ينجح جميع الطالب في المجموعة، والعكس  ،النجاح أو الفشل
وبالتالي مسئولية كل طالب في المجموعة ال  ،صحيح أي أن فشل الطالب هو فشل للمجموعة

ا–تقتصر على تعلمه للمادة العلمية المدّرسة في الصف، ولكنه مسئول  مساعدة زمالئه في  عن-أيض 
لذا يحتاج تحقيق األهداف الفردية لكل طالب المساعدة من أعضاء المجموعة، بل  ،عملية التعلم

 .تشجيع و  وبذل أقصى ما لديهم من مؤازرة
 مبادئ نجاح التعلم التعاوني:-5
 أو تحصيليا   متجانسين غير طالب من التعاوني التعلم مجموعة تشكيل :  المجموعات تشكيل-1 

يؤدي اجتماعيا أو لغويا    .االستراتيجية هذه من المرجوة الفوائد تحقيق إلى ي 
 يزداد قصيرة ممارسة بعد ثم فقط، طالبين من المجموعات تكوين يبدأ  : المجموعة أفراد عدد-2

 المجموعة داخل العمل يتحول األحيان أغلب ستة. وفي عن يزيد أال على طالب، ثالثة إلى العدد
 .حدي على طالبين كل بها يقوم مهام إلى
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 الدراسية، الحصة بطول المحدد المشروع أو النشاط في المجموعة أفراديه ضيرتبط الوقت الذي يق-3
 .الدراسي الجدول مرونة مدى و
 األكاديمية األهداف تكون أن ويجب تحقيقه، إلى الطالب يسعى عام هدف اختيار يتم األهداف:-4

 فيها المرغوب والسلوكيات األكاديمية المهمة الطالب يفهم أن يجب كما الطالب، لدى تماما واضحة
 .بأدائها كلفوا التي والمهام النشاطات وراء من

 فهم من والتأكد المهمة، توضيح في يتمثالن تدخله و سر لمدا متابعة  والتدخل: المتابعة -5 
 و النشاط، أو المهمة تفاصيل في التفكير و التساؤل و االستفسار على وتشجيعهم لها، الطالب
 .وسلوكه طالب كل بتعلم يتعلق ما كل تسجيل إلى باإلضافة المطلوبة، األداءات من نماذج إعطاء

 الفردية: المحاسبة-6
( يوضح 1مخطط رقم )   تقويم ضرورة تظهر عليها المتفق األهداف الطالب تنفيذ  عند

 المجموعة، أفراد من فرد كل لتقويم طريقة من أكثر استخدام ويمكن مساعيهم،مراحل حل المشكلة 
 هذا من االنتهاء وبعد فردي، تحريري اختبار أو معين، طالب بحلها ليقوم مشكالت تقديم فيمكن
 كل أمام تتمثل وهكذا زميله، إجابات وتفسير توضيح المجموعة في آخر طالب أي من ُيطلب التقويم
 .زمالئه تعلم عن ومسئوليته تعلمه، عن الفردية بمسئوليته طال
  التأمل:-7

 أداء أثناء حدثت التي العمليات في والتفكير وتقويمها، ونشاطات مهام من الطالب به قام ما تحليل
 دقيقتين من العملية هذه تستغرق وقد نفسية، أم عقلية عمليات كانت سواء والنشاطات، المهام هذه
 التفكير لمهارات استخدام ففيها ذاتها، العملية بهذه القيام بل لفترة مطوال وليسالمه دقيقة، عشرين إلى

 .ودقة إخالص من التأمل عملية تتطلبه ما إلى باإلضافة التأملي، والتفكير الناقد،
 6 -من التعلم التعاوني يقع تحتهما عدد من  هناك نموذجانأنواع التعلم التعاوني

 االستراتيجيات التعلمية المختلفة، وهما:
ويتطلب ( (Okebukola 1985التنافسي ) التعاونيالنموذج و النموذج التعاوني الكامل 

وتعد  ،توظيف هذين النموذجين تكوين مجموعات صغيرة من الطالب تتفاعل أفرادها مع بعضهم
من خاللها بدال  من التعلم من خالل شرح المعلم في تم التعلميالمجموعة الصغيرة الوحدة البنائية التي 

 المستوى الفردي بصورة غير مرتبطة بزمالئه الصفوف التقليدية أو بدال  من تعلم الطالب على
1980) ،Sharan) 
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على الرغم من أن هذين النموذجين للتعلم التعاوني يشتركان في عدد من الخصائص، إال أن 
 هي: النموذجين يبتعدان فيما بينهما في صفات مهمة

يفتقد النموذج التعاوني الكامل إلى التنافس بين المجموعات أو حتى التنافس على مستوى  -
المجموعة، فالطالب يؤدون واجباتهم مع بعضهم وينتهزون الفرص في مساعدة كل منهم اآلخر، فال 
توجد مقارنات بين إنجاز طالب وطالب آخر في المجموعة نفسها، أو مقارنة إنجاز مجموعة 

 خرى. بمجموعة أ
التنافسي، فإن العمل قائم على التعاون بين أفراد المجموعات من جهة -أما في النموذج التعاوني -

بمعنى أن الطالب يعملون بصورة تعاونية في أداء المهمة  ،والتنافس بين المجموعات من جهة أخرى
 .داخل مجموعتهم، في حين تتنافس كل مجموعة مع المجموعات األخرى

 .الباحثة(ه تالنموذج الذي تبن )وهو
 التنافسي  –النموذج التعاوني التعاوني:ذج للتعلم انم- 6-1
 6-1-1- استراتيجية تقيم إنجازات الفرد والمجموعات (STAD): 

التنافسي. يمكن أن تستخدم هذه -تمثل هذه االستراتيجية مثاال  على النموذج التعاوني -     
 ،مادة أو نشاطات يكون فيها السؤال/ األسئلة في الغالب لها إجابة واحدةاالستراتيجية في تدريس أي 

وتعد هذه االستراتيجية من االستراتيجيات الجيدة للمعلمين الذين يفتقدون الخبرة الالزمة في تطبيق 
 (  (Slavin, 1988(1110التعلم التعاوني

األفضل أن يقضي المعلم بعض وقبل تطبيق التعلم التعاوني في الصف الدراسي، فإنه من -
الوقت مع الطالب في وصف التوقعات السلوكية من الطالب أثناء التعلم التعاوني، وشرح كيفية 
اختالف مجموعات التعلم التعاونية عن التعلم بالصورة التقليدية، وينبغي تعريف الطالب في حد أدنى 

السلوكيات اإليجابية، وتوضيح معنى  بالعمليات التي تجري في مجموعات التعلم التعاونية، ووصف
االعتماد المتبادل اإليجابي والمحاسبة الفردية وعالقتها بالدرجات والمكافآت، وكذلك يمكن أن يوضح 
المعلم دوره في مراقبة سلوكيات المجموعات والطالب، وذلك بسبب أن بناء المجموعة ضروري في 

 .نجاح هذه االستراتيجية
تركز على تحسين األداء الفردي وكذلك على كسب النقاط لمجموعة التعلم، إن هذه االستراتيجية -

فكل طالب في المجموعة يسهم في زيادة درجاته من خالل االختبار وكذلك في زيادة درجات الفريق، 
 .ويتم تطبيق هذه االستراتيجية عبر سبع خطوات عملية
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 :فوائد تطبيق االستراتيجية-6-1-2
  .المستهدفة والمهارات المعلومات تعلم في للنجاح متساوية فرص لديهم الطالب جميع-
نيل درجات عالية )من خالل مقارنة أداء الطالب بأدائهم لجميع الطالب لديهم فرص متساوية -

عطاء الطالب الضعفاء واالقوياء على حد سواء الفرصة للحصول على درجات   .عالية(السابق، وا 
 الطالب لديهم فرص متساوية في الحصول على جوائز بعد كل درس. جميع-
  (Kagan, 1993  لالتحصي وزيادة التنافس إلى الطالب يدفع التعاونية للمجموعات جوائز قديمت-
 
 :تتضمن هذه االستراتيجية سبع مكونات أساسية:  المكونات األساسية لالستراتيجية-6-1-3

 :تعلم واضحة أهداف-1
هذه الخطوة من المعلم تحديد أي المعلومات سوف يتعلمها الطالب وماذا  تتطلب

 .يمكن أن يفعلوه بالمعلومات في نهاية تعلم الوحدة الدراسية
 :لما قبل التدريس  اإلعداد-2

تشتمل هذه الخطوة على عدد من اإلجراءات مثل تقسيم الفصل إلى مجموعات، وتعيين 
أعضاء المجموعات، فيمكن أن يتراوح عدد المجموعة الواحدة من ثالثة طالب إلى خمسة طالب، 
والعدد المثالي أربعة طالب، يكون أحدهم ذا تحصيل عال أو يمتلك مهارات عقلية متقدمة، بينما 

طالبين اآلخرين عاديا، أما الطالب الرابع فيكون أداؤه منخفضا. كما تتضمن هذه الخطوة يكون أداء ال
إعداد أوراق العمل، واالختبارات القصيرة، وتحديد الدرجات وغيرها من أدوات التقويم، كما تتضمن 

صاحبة الخطوة تحديد المواد التعليمية، واإلعداد للمحاضرات القصيرة، واختيار المكافآت للمجموعة 
 .المركز األول

 :توجيه انتباه الطالب إلى محتوى الدرس-3
هذه الخطوة تقديم المعلم للمحتوى المرتبط بنتائج التعلم المتوقعة عبر توظيف وسائل  تتضمن

متعددة، منها: استخدام المحاضرة أو التدريس المباشر أو توظيف برامج الكمبيوتر أو الفيديو وغيرها 
مقدمة كي من الوسائل والوسائط. ومطلوب من المعلم توجيه انتباه الطالب إلى العناية بالمعلومات ال

يحصل الطالب على درجات عالية في اختباراتهم الفردية والتي سوف تحدد درجات المجموعة التي 
 .ينتمي إليها

 التعاوني: التعلم مهمات إنجاز-4 
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تعد هذه الخطوة من أهم الخطوات في هذه االستراتيجية فهي تركز على العمل بشكل جماعي 
فادة الطالب بعضهم لبعض، ويجب  التأكيد على كل طالب بأن يقدم أفضل ما لديه للمجموعة، وأن وا 

تقدم المجموعة أفضل ما لديها لمساعدة الطالبفالمهمة الرئيسة للمجموعة التعاونية هي مساعدة 
الطالب لبعضهم في فهم المحتوى والتمكن من المهارات بغرض الحصول على الدرجات العالية في 

فتعمل كل مجموعة على  ،التقويم الذي يتم على مستوى المجموعةاالختبارات الفردية، وكذلك في 
التمكن من المادة العلمية الموجودة في الكتاب، وعادة يكون لدى الطالب أوراق عمل أو أي أرواق 
أخرى مرتبطة بالمادة العلمية، ففي الرياضيات يمكن أن يعمل الطالب على حل مسائل رياضية ثم 

وفي اإلمالء يمكن أن يدرب كل  ،ناقشون االختالفات بينهم في النتائجيقارنون بين إجاباتهم، وي
وفي الدراسات االجتماعية يمكن أن يعمل الطالب معا  لدراسة بعض المفاهيم  ،طالب زميله اآلخر

 وربطها بالمعلومات الموجودة في المراجع العلمية.
على شرح األفكار والمهارات بغض النظر عن المادة الدراسية، فإنه ينبغي أن يشجع الطالب  -

 .لبعضهم أكثر من إعطاء إجابات صحيحة
ومن جهة أخرى ينبغي للمجموعة أن تظهر االهتمام المتبادل واالحترام الالزم لنجاح العالقات بين  -

وهنا يفترض أن يأخذ جميع الطالب الوقت الكافي للعمل  ،المجموعات وقبول االختالف فيما بينهم
 .في هذه المرحلة، ولكن ينبغي أن يكون الوقت بصورة عادلة للجميع

  : االختبارات الفردية -5
بعد تقديم أجزاء المحتوى المهمة من قبل المعلم، وبعد تمكن الطالب من المعلومات 

أو حصتين أو ثالثا ؛ وينبغي الكشف عن مستوى  والمهارات داخل المجموعة التي تتطلب ربما حصة
لذا يأخذ الطالب اختبارات فردية قصيرة أو يقومون بكتابة  ،تعلم الطالب لما يفترض أن يتعلموه

 .تقارير دون مساعدة اآلخرين
  : ور الطالب والمجموعةطنقاط ت-6

وتحسب النقاط لكل الطالب  ،تقارن عالمات كل طالب بدرجاته السابقة وكيف تحسنت
 .وتجمع للحصول على درجة المجموعة

  :تقديم المكافأةر التعرف على المجموعة الفائزة و -2
يحصل كل طالب على شهادة أو أي جائزة في حالة تفوق مجموعته على المجموعات 

ذا استمرت المجموعة نفسها للعمل في جوالت تنافسية جديدة؛ يمكن أن تكون المقارنة بين  األخرى. وا 
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مجموع درجات الطالب السابقة في المجموعة ومقارنتها بدرجاتهم في الجولة الجديدة ويحسب الفرق، 
 .وذلك لتحديد الفريق الفائز

 :تقويم التعلم التعاوني-8

 إلى يحتاج المعلم أن إال تقويم، أي مثل مثله الواقع في ولكنه صعب التعاوني التعلم تقويم
 :اآلتي النحو على وهي بالمراقبة، الخاصة المهارات بعض تطوير

 :مراقبة الطالب
ينبغي مراقبة الطالب ومالحظتهم أثناء التعلم التعاوني، فهذه الفترة هي الوقت المالئم للمالحظة  -

بمراقبة المجموعات، فإنه يمكن أن يدعم السلوكيات التعاونية والمراقبة والتدريب، فعندما يقوم المعلم 
ويستخدم في ذلك بطاقات المالحظة، إذ يمكن أن يسجل المعلم عدد المرات التي يالحظ فيها الطالب 

كما يمكن للمعلم أن يالحظ  ،يستخدم فيها مهارة التعاون مثل اإلسهام في األفكار أو طرح األسئلة
ن أو الطالب الذين اصطدموا بمشكالت تستدعي تقديم المساعدة التي يجب الطالب غير المتفاعلي
 ،أن تقدم في حدود معينة

 ينبغي التأكد من أن الطالب أخذوا الفرصة في تحليل المشكلة فيما بنيهم.  -
يتجنب المعلم االنشغال بأعمال أخرى مثل تصحيح الواجبات حتى لو كان الطالب منشغلين  -

 .عاتبالعمل في المجمو 
 ؟ماذا تقوم

ماذا يفترض أن نقوم في نشاطات التعلم التعاوني؟ هل هو نجاح الطالب؟ أم هو نجاح  -
 المجموعة؟ أم هو تنمية مهارات التعاون؟

 :يفترض في الواقع تقويم جميع هذه المحاور، وهناك عدة طرق لتقويم هذه األوجه، وهي -
 :نجاح الطالب كفرد

أن يتم التقويم من خالل تقديم أسئلة للطالب معدة مسبقا  أو من خالل اختبارات قصيرة،  يمكن  -
كما يمكن حث الطالب على تقديم منتجات مثل التقارير أو النماذج أو رسوم تقوم بوضع درجات 

 .عليها
 ة:المجموع جاحن
أن تقوم المجموعة وفقا لمستوى إنجاز المهمة الموكلة إليها، فمن األسئلة التي يمكن  يمكن -

طرحها في هذا المجال هي: هل تم االنتهاء من المهمة في الوقت المناسب؟هل نتائج عمل 
ذا كان الجواب )ال( هل األخطاء مبررة من قبل المجموعة؟ مثل هذه المعايير  المجموعة دقيقة؟ وا 

 .قدم إطارا لتقويم المجموعةيمكن أن ت
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 ن:مهارات التعاو
يمكن تقويم هذه المهارات باستخدام بطاقات مالحظة لسلوك الطالب في المجموعة، فتقويم  -

الطالب في هذه المجال يساعدهم ويحفزهم على استخدام مهارات التعاون، فإذا أراد المعلم أن يضع 
كما  ،لتدقيق أو قوائم التقدير عند مراقبة الطالبدرجات لهذه المهارات فيفترض أن يستخدم قوائم ا

 .يمكن توظيف هذه البطاقات على مستوى المجموعات
 

 الخالصة 
يعد التعلم التعاوني أحد نماذج التدريس غير المألوفة في مدارسنا، مع أنه يكفل رفع مستوى 

أنه يزيد من روح  كمااإليجابية،  التعلم لدى الطالب وينمي مهاراته ويكسبه االتجاهات والقيم 
ولقد القى  ،عن طريق ممارسة العصف الذهني والمناقشات الحية بين الطالب ،كةالجماعة والمشا

ولقد أشرنا إلى أن  ،التعلم التعاوني اهتماما متزايدا من منتصف القرن الماضي حتى وقتنا الحاضر
مفهوم التعلم التعاوني يعني توظيف المعلم لمجموعة من طرق التعلم يعمل الطالب من خاللها في 
مجموعات صغيرة مختلفة القدرات تهدف إلى حل مشكلة معينة أو القيام بمهمة أو إنجاز هدف 

(   (Slavin, 1987، سالفن،Artz & Newman, 1990، 1110مشترك )أرتز ونيومان، 
يتطلب التعلم التعاوني بهذا الشكل عمل الطالب وتحاورهم بصورة جماعية من خالل تسخير و 

طالقها والمساعدة في تحفيز جميع أعضاء المجموعة في إنجاز هدف مشترك من  طاقاتهم العقلية وا 
 عرضنا األساس النظري للتعلم التعاوني المتمثل في األساستثم  ،خالل القيام بعدد من المطالب

ثم أوضحنا شروط تطبيق التعلم التعاوني، وانتهينا إلى عرض إحدى  ،النمائي واألساس الدافعي
 .(STAD) استراتيجيات التعلم التعاوني وهي استراتيجية تقسيمات إنجازات الفرد والمجموعات

 
 : االتعاونيالتعلم  اهداف استراتيجيـــــــــــــة-19

تركز هذه اإلستراتيجية على المتعلم كمحور لعملية التعلم، حيث يعمل المتعلم ضمن مجموعات 
متعلمين، وهم  5-3غير متجانسة لتحقيق هدف تعليمي معين، ويتراوح عدد أفراد المجموعة من 
ويتخذون قرارهم البعض،متباينون في قدراتهم وينفذون مهام تعليمية وينشدون المساعدة من بعضهم 

 ( 10، ص2007)عفانة وآخرون،اإلجماع ب
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حيث يستدعي من الطلبة تنويع مصادر تعلمهم ،م التعاوني في تعلم الطلبة متنوعأثر التعل
ويحث التعاون بينهم، ويزيد ثقتهم  ،ويحدث التفاعل والتبادل بين خبراتهم، ويزيد من دافعيتهم للتعلم

لممارسة مهارات تفكيرية عالية المستوى والمنهجية مية، ويدعو يبأنفسهم، ويكشف عن أخطائهم المفاه
 (356، ص2010رواشدة ، ابراهيم)التعلموينمي اتجاهاتهم اإليجابية نحو  ،المنظمة

من خالل المشاركة اإليجابية  ،تهدف اإلستراتيجية إلى تنشيط الجانب األيمن من دماغ المتعلم
وحيث يميل المتعلم ذو الدماغ  نمع أعضاء المجموعة وتكوين عالقات جيدة تقوم على التعاون

نجاز األنشطة المطلوبة األمر الذي يزيد تنبيه الدماغ  ،األيمن المسيطر إلى العمل في مجموعات وا 
الجسمية الالزمة إلنجاز المهام التعاونية كما تؤكد هذه اإلستراتيجية على األنشطة الحركية و  ،وينشطه

كما تتضمن هذه اإلستراتيجية إجراء المناقشات الجماعية داخل المجموعات من اجل اختيار الطرق 
المالئمة إلنجاز المهمة كما تتطلب القيام بعدة أنشطة في آن واحد من أعضاء الفريق الواحد مما 

 (.200،ص  2001عزو اسماعيل،)في وقت واحد  ي يتعامل مع عدة مهامذلدماغ والايعزز عمل 

  : التعلم التعاوني  التطبيق العملي إلستراتيجية-11
تختلف في  ،يمكن تطبيق هذه اإلستراتيجية من خالل تقسيم الطلبة إلى مجموعات تعاونية

وفي  ،بعض الصفات والخصائص والتحصيل ومجموعات الخبراء )قادة المجموعات(
بعضإستراتيجيات التعلم التعاوني تتشكل المجموعات التعاونية من مجموعات أصلية غير متجانسة 

ترسل مندوبين عنها للعمل مع مندوبين من جميع المجموعات األصلية، وبالتالي يشكلون  ،تحصيليا
لكتاب مجموعات الخبراء تقوم بدراسة الجزء المخصص لها من المادة التعليمية، حيث يدرسون ا

ثم يخضع  ،ومن ثم يقومون بنقل ما تعلموه إلى زمالئهم ،والمراجع الخارجية كالدوريات، دراسة متأنية
، ويتم تدوين إنجازهالطلبة الختبار فردي، حيث أن كل طالب فردي هو مسؤول شخصيا عن 

عالمات االختبار لكل فرد على حدى، ثم تجمع عالمات تحصيل الطلبة للحصول على إجمالي 
ثم تحسب هذه الدرجات في كل مجموعة ثم تقدم المكافآت الجماعية للمجموعة  ،درجات المجموعات

 .(35ص 2001)البلوشي،المتفوقة 

 

  خرين:تاالم للطالب التعليم استراتيجياترابعا : 
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يحتاج الطلبة المتاخرين الى استخدام متنوع في النماذج واالستراتيجيات واألنشطة التدريسية 
كثيرة ليتمكنوا من المهارات األساسية، ويجب على المدرسين تجنب االستخدام  والتعليمية والى ممارسة
 التي سرعان ما تصبح مجرد روتين للطالب.  واستراتيجيات االختبارالمفرط للشرح، التمارين 

عرض وتدعيمها بطرق ، سكينر ....... جانييه( زنماذج التعلم )بياجيه، ديني ويمكن توظيف
دنى أوسة، قراءة كتب الرياضيات لمستويات متفسيرية لتفسير المفاهيم والمهارات والتدعيم باالمثلة المل

 غلب المتخلفين في الرياضيات لديهم ضعف في مهارة القراءة. أن أل
كل مهارة قبل تقديم أي مفاهيم  سواجرين يحتاجون الن يتعاملوا مع كل مفهوم ويمار أفاغلب المت

أخرى فكل المتاخرين في الرياضيات يعتبرون مستمعين ضعاف وفترات انتباههم قصيرة  ةوأي مهار 
 مما يحتم االستخدام المتوسط للنموذج التوضيحي ولعلم المحاضرات بشكل مختصر. 

 .التعلم باالكتشاف -
 .المتقدمة المنظمات– 1

 تفريدالتعليم -
 (224-221، ص1101)فريدريك، التربوية األلعاب-

 ة ـــــــــــــــخالص
تمثل االستراتيجيات المعرفية احدى آليات التكوين العقلي المعرفي وتعبر عن مستوى أدائه 

 والمهارية.في معالجة المهام المعرفية واالكاديمية 

تكتسب هذه االستراتيجيات أهميتها في حقيقة ان الكثير من المهام المعرفية تؤدى بأكثر من  
 الحلول.على تباين هذه التكوينات عند االفراد للوصول الى  طريقة اعتمادا

 : المجاالتيستخدم مفهوم االستراتيجية المعرفية على نطاق واسع في مختلف 

علم النفس المعرفي بوجه خاص في مجاالت  عام،علم النفس التربوي وطرق التدريس بوجه  -
 معرفة.وما وراءالحل المشكالت  مثل: المعرفة،التفكير،االبتكار،

"  ان تحديد االستراتيجية الفعالة في مجال ما  bisnes& kil» ”1102وكيل يقرر بزنساز. -1
 عن:حيث تعبر االستراتيجية  استخدامها،يعتمد على الغايات المستهدفة من 

 المعقدة.وصف اآلليات المعرفية األكثر فعالية النجاز المهام المعرفية  -2
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من خبرات و مهارات  وما يشملالمعرفي للقام بالحل  والكيفية للبناءالخصائص الكمية  -3
يجب التنويع في االستراتيجيات التعليمية لتوطيف مداخل المعرفة  لذا (34ص  ،2000)الزياتومعارف 

المستوى  التعليمية الىواستثمار قدرات الفرد الى اقصى الحدود واالرتقاء بمخرجات العملية 
 المطلوب.
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 استراتيجيات تعلمية للخفض من صعوبات تعلم مادة الرياضاتفعالية برنامج تعليمي قائم على 

 ــــةالفصل الخامس                                                                                   االجراءات المنهجية للدراســـــ
 

 

 

 الجانب التطبيقي  

 الفصل الخامس االجراءات المنهجية-
 للدراسة

 (2دراسة االستطالعيــــــــــة ) (1دراسة االستطالعيــــــــــة )

 الدراسة  اهداف-1

 الدراسة  خطوات-1-2

 منهج الدراسة  – 1-3

 الدراسة  عينة-1-4

 الدراسة  أدوات-1-5

االحصــــــــائة  األســــــــاليب-1-6
 المستخدمة 

 نتائج الدراسة  -1-7

 الدراسة  اهداف-1

 الدراسة  خطوات-1-2

 منهج الدراسة  – 1-3

 الدراسة  عينة-1-4

 الدراسة  أدوات-1-5

االحصـــــــــــــــائة  األســــــــــــــاليب-1-6
 المستخدمة 

 نتائج الدراسة -1-7
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مستوى توظيف استراتيجية حل المشكالت في ) ( 11: الدراسة االستطالعية ) اوال
دراسة لنيل شهادة الماستر في علوم التربية تخصص  –حصص الدعم لمادة الرياضيات 

 من اعداد االطالبة نورة زمرة (  -ي علم النفس المدرس

 11 اهداف الدراسة االستطالعية -1
 : ( للكشف عن 01لقد سعت الدراسة االستطالعية ) 

استراتيجية حل المشكالت في حصص الدعم لمادة الرياضيات و التي تعتبر مستوى توظيف  -
 وسيلة لتحسين اداء الطالب .

 التعرف عن مستوى توظيف االستاذ لهذه االستراتيجية وتوجيه التالميذ نحو استخدامها . -
مستوى توظيف التلميذ الستراتيجية حل المشكالت في المسائل التي تعرض عليه خالل حصص  -

 في مادة الرياضيات . الدعم
 :11 االستطالعية  خطوات الدراسة -2
  بناء ادوات الدراسة -
 تقنين ادوات الدراسة ) صدق وثبات االدوات (  -
تطبيق اداوات الدراسة ) شبكة المالحظة ، استبيان يقيس مهارة حل المشكالت طبق على  -

التالميذ عينة الدراسة ، استبيان يقيس مهارة حل المشكالت قدم لالستاذ لتقييم متوسط اداء القسم 
 في تطبيق استراتيجية حل المشكالت 

 :  11 الستطالعية  منهج الدراسة -3
لوصفي باعتباره االنسب لوصف الظاهرة و االدوات المستخدمة وطريقة اعتمدت الدراسة المنهج ا

 جمع البيانات لالجابة على تساؤالت الدراسة 
 :11 الستطالعية ة ـــــــــــعينة الدراس -4

 تمثلت عينة الدراسة في : 
  تلميذ  203تالميذ السنة اولى ثانوي علوم تكنولوجية و البالغ عددهم 
  اساتذة  00اساتذة مادة الرياضيات للسنة اولى ثانوي علوم تكنولوجية و البالغ عددهم 
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 تاو التي اختيرت من  ثانوية " الشهيد بوصبيعات محمد " و متقنة " الشهيد السعيد بن شايب " اختير 
 بطريقة عشوائية من ثانويات مدينة بسكرة .

 :11 الستطالعية ادوات الدراسة  -5
 مقياس حل المشكالت خاص بالتلميذ : -5-1
محاور ) االتجاه العام ،تعريف المشكلة،توليد البدائل، اتخاذ القرار،  05بند و 32يضم   

( 0.13( ، الصدق الذاتي ) 0.70( ، الصدق المحكي )0.05التقويم( الصدق الظاهري للمقياس ) 
، ثبات اعادة  0.11) الفا كرونباخ(  ( ، االتساق الداخلي0.00، الثبات بالتجزئة النصفية ) 

 ( . 0.116التطبيق ) 
 مقياس حل المشكالت خاص باالستاذ :  -5-2

 32قد م لالستاذ من اجل تقييم متوسط اداء القسم في استراتيجية حل المشكالت .يتكون من  
بلغ الصدق  المشكلة، توليد البدائل، اتخاذ القرار، التقويم( محاور ) االتجاه العام، تعريف 5بند و

  0.11الظاهري 
 شبكة المالحظة :  -5-3

ابعاد ) فهم المشكلة، وضع خطة للحل ، تنفيذ خطة الحل، مراجعة   4بند و 24ضمنت ت 
 ،  0.70، الثبات باعادة التطبيق  0.02الحلول التحقق من صحته( بلغ الصدق الظاهري 

 : 11 في الستطالعية ب االحصائية المستخدمة االسالي -6
 لغرض تحليل النتائج وظفت االساليب االحصائية التالية : 

 التكرارات -
 النسب المئوية  -
 المتوسطات الحسابية  -
 االنحراف المعياري -
 مدرجات تقديرية :  -

  متوسط من 55مستويات ضعيف اقل من  03الخاص بالمقياس المقدم للتالميذ وفق ،
   16الى  76، جيد من  75الى  55
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  متوسط  32الى  0مستويات ضعيف من  03الخاص بالمقياس الموجه لالستاذ وفق ،
  16الى  64، جيد من  64الى  32من 

  24، متوسط من  24الى  0مستويات : ضعيف من  3الخاص بشبكة المالحظة وفق 
 .72 16الى  40، جيد من  40الى 

 نتائج الدراسة :  -2
 75 %  يوظفون استراتيجية حل المشكالت بدرجة ضعيفة 

 61.6%   من التميذ يوظفون استراتيجية حل المشكالت بمستوى متوسط 

 100 % من االساتذة اتفقوا ان متوسط اداء كل قسم هو اداء يمستوى متوسط في توظيف
 استراتيجية حل المشكالت .

 : (12الدراسة االستطالعية ) -ثانيا 

 : 12 االستطالعيةالدراسة اهداف – 1

 التالية:لتحقيق األهداف  ( 02) لقد سعت الدراسة االستطالعية

 مدى اتشار مشكلة صعوبة مادة الرياضيات  -

 حديد المستوى الدراسي الذي سوف تجرى عليه الدراسة ت -

 .على ميدان البحث من حيث توقيت التدريس لتحديد الزمن المناسب لتطبيق البرنامج التعرف -

 المادة.الصعوبات التي تمس تعلم  أبرزالتعرف عن قرب باالحتكاك مع األساتذة عن  -

التي سيطبق عليها البرنامج التعليمي من أجل دراسة فعاليته في خفض التحديد األمثل للعينـــــة  -
 الرياضيات. صعوبات تعلم

  :واجراءاتها  12 االستطالعية الدراسة خطوات -2

 تحديد المستوى الدراسي  –1
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التعرف على أكثر  وذلك بغيةالمقابلة مع األساتذة المسؤولين عن مادة الرياضيات 
المستويات الدراسية الصالحة لتوظيفها كعينة للدراسة، وقد تم تحديد السنة الثانية متوسط كافضل 

الميول  ومرحلة تكونمرحلة المراهقة الوسطى  ... ثم مرحلة يمكن ان ينطلق منها البحث باعتبارها
 .ظر أساتذة المادةنم المتوسط حسب التعلي والركيزة فيالمرحلة اهم مرحلة  واالتجاهات والعتبار هذه

اليـه ت داسـتنالمقابالت مع األسـاتذة المسـؤولين عـن مـادة الرياضـيات هـي المحـك األول الـذي 
 ت ما يلي: وقد تضمنت محاور المقابالالباحثة في اختيار عينة الدراسة.

  مدى انتشار صعوبة تعلم مادة الرياضيات بين التالميذ 
  التي يمكن التركيز عليها أهم المستويات 
  صعوبة.الدراسية األكثر  وأهم المحاورأنواع صعوبات تعلم الرياضيات 
  واالجتمـاعي التعرف على الوضعية العامة للتالميذ ذوي الصـعوبة مـن حيـث المسـتوى االقتصـادي

 تلميذ.المعدالت التراكمية لمادة الرياضيات الخاصة بكل  الدراسي،الدفتر  والصحة الجسمية،
  ســمعية،)حســية  اعاقــات،الــدفتر الصــحي مــن أجــل تطبيــق محــك االســتبعاد الي أمــراض او 

 المادة.او حركية كما اعتمدنا على معلومات أساتذة  بصرية ...( 

ـــى مســـتوى المقاطعـــة التـــي توجـــد ضـــمنها  –2 استشـــارة االخضـــائية النفســـية المدرســـية الموجـــودة عل
 للبحث.المتوسطة للتاكد من صالحية العينة 

حيث قامت الباحثة باالطالع على الكتاب المدرسي الخاص بالرياضـيات للسـنة  المدرسي: الكتاب –3
بقصــــدالتعرف علــــى الــــدروس المقــــررة وتحديــــد اهــــم الــــدروس التــــي توجــــد فيهــــا أكثــــر  متوســــط،الثانيــــة 

 التحصيلي.الصعوبات وقد تم استغالله بين مراجع اعداد االختبار 

عـدادها قصـد التعـرف علـى اهـم الصـعوبات التـي  شبكة المالحظة –2-2 التي قامت الباحثـة ببنائهـا وا 
يعـــاني منهـــا هـــؤالء التالميـــذ وقـــد طبقـــت مـــن طـــرف أســـتاذ المـــادة النـــه أكثـــر درايـــة بتالميـــذه وبــــاهم 

 ، وقد تضمنت المحاور التالية: همالصعوبات الموجودة لدي

 التفاعل مع المادة ككل. 
 الحسابية تاجراء العمليا. 
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 التحكم في المفاهيم الرياضية. 
 التعامل مع االشكال والرموز. 

 :  االجتماعي واستمارة تحديد المستوى االقتصادي  –2-3

هـو التعـرف علـى الضـروف التـي يعـيش فيهـا كـل تلميـذ مـن  والهـدف منهـامن تصميم الباحثـة 
دعمــت بمقــابالت مــع األســاتذة لتطبيــق محــك االســتبعاد اســتبعاد التالميــذ الــذين يعــانون  العينــة،تالميــذ 

( تحتــوي علـى قـدر كــافي مـن المعلومـات يمكــن  05 رقـم )الملحـقمـن حرمـان اقتصـادي او اجتمــاعي 
ممت بعد االطـالع علـى الكثيـر مـن صاحب الصعوبة وقد ان توظف في جمع معلومات عن تلميذ ص

 انظـردعمـت بالمعلومـات التـي قـدمها األسـاتذة  وقـدفـي تحديـد االبعـاد  واالستعانة ببعضـهااالستمارات 
 .( 05،15) الملحق رقم

تلميـــذ  30افضــت المقـــابالت مـــع أســـاتذة مــادة الرياضـــيات للســـنة األولـــى متوســط الـــى تحديـــد 
 الجراء الدراسة االستطالعية وتطبيق ادواتها. 

 :12 عينة الدراسة االستطالعية -03
لغــرض فــرز افــراد العينــة األساســية التــي ســيطبق عليهــا البرنــامج التالميــذ ذوي صــعوبة تعلــم 

الدراســي الــذي ســيطبق عليــه البرنــامج التعليمــي، كــان لزامــا علــى الباحثــة مــادة الرياضــيات والمســتوى 
ـــا ـــذين حصـــلو  راختي ـــى متوســـط ال ـــذ الســـنة األول ـــة مـــن تالمي ـــة فـــي مـــادة  اأفـــراد العين ـــائج متدني ـــى نت عل

 الرياضيات والناجحين الى المستوى األعلى السنة الثانية متوسط: 
لــذا أجريــت الدراســة االســتطالعية علــى عينــة مــن تالميــذ الســنة الثانيــة متوســط والــذين اختيــرو 
فـي الســنة األولــى متوســط مـن ذوي تــدني التحصــيل فــي مــادة الرياضـيات ومــن ثمــة ذوي صــعوبة تعلــم 

المحـــاور التـــي تـــم اعتمـــاد انهـــا األكثـــر صـــعوبة لتالميـــذ مـــادة الرياضـــيات قبـــل التعـــرف علـــى محتـــوى 
   . لةالمرح
 :12 االستطالعيةمنهج الدراسة  -14

 في:تعتبرهذة الدراسة االستطالعية دراسة استكشافية من حيث انها تبحث 
  األساسية.تحديد افراد عينة الدراسة 
  تحديد المستوى الدراسي الذي سيطبق عليه البرنامج التعليمي 
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  المحــاور التــي تواجــه  أكثــرتحديــد أهــم الصــعوبات فــي المحــاور الدراســية التــي تعتبــر
 التالميذ.صعوبة لدى 

 االستكشافي.لذا فان المنهج المناسب لهذه الدراسة االستكشافية هو المنهج الوصفي 
 :  12 االستطالعية الدراسة أدوات -15

المميــزة اســتخدمتها الباحثــة للتحديــد االمثــل للعينــة مــن خــالل حصــر الخصــائص 
 .لهذه الفئة من التالميذ 

 الذكاء )اختبار رسم الرجل(  اختبار-1

التــدوير العقلــي ومهــارة  التماثــل،مهــارة  البصــري،)االســتنتاج اختبــار مهــارات التفكيــر البصــري -2
 .النمط(االختالف، مهارة اكتشاف 

 (06)انظر الملحق رقم ) (البصري االستنتاج)  البصري التفكير بالنسبةالختبارمهارات-

 مـــــن افضــــل2  المجموعـــــة الكلــــي البصـــــري التفكيــــر واختبـــــار الــــنمط ومهارةاكتشـــــاف التــــدويرالعقلي –
 ( 3 المجموعة 1المجموعة

 3و 2 المجموعة من االختبارات كل في أفضل( 1)واحد المجموعة. 
 البصري االستنتاج) 0.70 الثبات معامل( البصري التفكير مهارات) المكانية القدرة اختبار 

 (.0.02 النمط اكتشاف 0.04 االختالف 0.02 التماثل 0.01 العقلي التدوير ،0.07
 .30ن =                              0.02الثبات الكلي لالختبار 

 اتــــــــــــــدرج 4 القصوى العالمة الخاطئة، لإلجابة 0و صحيحة إجابة لكل عالمة: التصحيح 
 .0 والدنيا
 التالميذ. معدالت -1
 .االجتماعي والمستوى االقتصادي  ةاستمار  -2
 الرياضيات: المالحظة لصعوبة تعلم شبكة -3

 :على تشتملالرياضيات تبعا الهم مظاهر صعوبة تعلم مادة  من اعداد الباحثة
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الــتحكم فــي المفــاهيم  –إجــراء العمليــات الحســابية  –مــع المــادة ككــل  محــاور: )التعامــل 04  -0
 والرموز(؛التعامل مع االشكال –الرياضية 

بنــد صــممت لغــرض قيــاس وتحديــد درجــة صــعوبة تعلــم مــادة الرياضــيات لــدى التالميــذ   30 -1
 بهدف فرز افراد العينة الموظفة في الدراسة. 

 (07)أساتذة في التخصص انظر الملحق رقم  07لــــ قدمت للتحكيم 

قوبلــت للتطبيــق بــدون تغييــر مــن طــررف جميـــع األســاتذة المحكمــين ممــا يــدل علــى انهــا تتمتـــع  
 بصدق ظاهري 

 :الثبات

حســـب معامـــل الثبـــات بطريقـــة " يـــوم مـــن التطبيـــق األول  20حســـب بطريقـــة إعـــادة التطبيـــق بعـــد 
 (232أ طعيمة ص  )رهولستي " 

 [1 -+ ن  1 /ن  ×اتفاق المحكمين  نمتوسطم ث = 

 ن = عدد المالحظين ) التطبيقات ( 

ر أ طعيمـة ص  )الكليـة. عـدد الفئـات /المالحظون(الفئات التي اتفق عليها  )عدد2متوسط االتفاق = 
 ( . حيث تم االعتماد على مدرج تقديري:  232

 درجة الصعوبة ضعيفة  [ 10،    0 ن  -10
 درجة الصعوبة متوسطة  [ 20،   10 [ -11
 درجة الصعوبة عالية  [ 30،   20 [ -12

 لصعوبات تعلم مادة الرياضيات( يوضح مجاالت التقدير لشبكة المالحظة 3جدول  رقم )

 عال متوسط ضعيف
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 [30      -       20 ن ن  20     -     10 ن ن10   -     0

 

 عدد الفئات الكلية /) عدد الفئات المتفق  عليها ( 2متوسط االتفاق =  -13

=     (27× 2 )/ 30  

         ( =54/ 30  =1,0 

 % 10نسبة االتفاق بــــــ  تقدر1,0متوسط االتفاق = 

 (  1-+ ) ن  1 /ن(×االتفاق الثبات =)نسبةمعامل 

  2=  )التطبيقات(المالحظين  = عددن 

0.1×2 /1 ( +2-1  =   )0.1×2 /2   =0.1  

 وهي نسبة ثبات عالية جدا، مما يدل على ثبات شبكة المالحظة 

 –، دار الفكـــر العربـــي القـــاهرة 2004" رشـــيد احمـــد طعيمـــة: تحليـــل المحتـــوى فـــي العلـــوم اإلنســـانية، 
 مصر. 

 مجتمع الدراسة رز افراد العينة من ــــــــلغرض ف

 :12 األساليب اإلحصائية الموظفة في الدراسة االستطالعية -16

لــذا فــان  االستكشــافي،باعتبــار الدراســة االســتطالعية دراســة استكشــافية فقــد اعتمــدت المــنهج الوصــفي 
 القياس.تمدة جلها تقع في المستوى االسمي من عماألساليب اإلحصائية ال

 :  ولذا فان األسلوب االحصائي المعتمد في تحليل نتائجها ه

  النســب المئويــة الن الغــرض مـــن الدراســة االســتطالعية يكمـــن فــي فــرز أفـــراد العينــة وهــم يمثلـــون
 األغلبية من المتحصلون على نتائج: 
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  البصري.  التفكيرمتدنية في اختبار 
  نتائج متوسطة على شبكة المالحظة الخاصة بصعوبة تعلم مادة الرياضيات 

 :  12 نتائج الدراسة االستطالعية -12

 أفضت الدراسة االستطالعية الى النتائج التاليــــــــــــــــــــة:   

درجـــة أي بـــين  120الـــى  11تلميـــذ ( مـــن   30تتـــراوح درجـــات افـــراد العينـــة االســـتطالعية )  -1

 المتوسط و العالي .

 .(15انظر الملحق ) ال يوجد حرمان ثقافي وبيئي واقتصادي الغلب افراد العينة -2

ينة على اختبار مهـارات التفكيـر البصـري فاالغلبيـة تحصـلوا علـى درجـة تدني درجات افراد الع -3

 وهي درجات متدنية. 2اال فردين تحصلوا على  4على  1

 %0في اختبار مهارات التفكير البصري، % من التالميذ تحصلو على درجات متدنية 14أي نسبة 

 تحصلو على نتيجة فوق الضعيف.

 لرياضياتافيما يخص نتائج شبكة المالحظة الخاصة بصعوبة تعلم مادة  -4

 على شبكة المالحظة  االستطالعية يوضح نتائج افراد العينة (4)جدول رقم 

 الدرجة المستوى ن

 11 متوسط 1

 15 متوسط 2

 12 متوسط 3
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 14 متوسط 4

 17 متوسط 5

 10 متوسط 6

 10 متوسط 7

 17 متوسط 0

 10 متوسط 1

 13 متوسط 10

 01 ضعيف 11

 10 متوسط 12

 10 متوسط 13

 15 متوسط 14

 10 متوسط 15

 11 متوسط 16

 10 متوسط 17

 12 متوسط 10
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 10 متوسط 11

 14 متوسط 20

 16 متوسط 21

 21 عال 22

 11 متوسط 23

 11 متوسط 24

 10 متوسط 25

 14 متوسط 26

 06 ضعيف 27

 15 متوسط 20

 13 متوسط 21

 17 متوسط 30

 

 المالحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــة:مفتاح تصحيح شبكة 

  30 الكليــــــة:الدرجة 
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 التقـــــــدير: مستويات

 مرتفع  –متوسط  –ضعيف مستويات: 03

 المالحظـــــــة:من الجدول أعاله وبتطبيق مفتاح تصحيح شبكة 

فــــــــــــرد وهــذا يعـادل نســبة  27 المالحظــة،تحصـل اغلــب افـراد العينــة علـى مســتوى متوسـط علــى شـبكة 
 من مجموع افراد العينة     % 10

 .   [ 20 - 10 المتوسط[من مجموع افراد العينة يقعون في مستوى     % 10

 % ضعيف جدا 7

 % عال 3

العينــــة لــــديهم صــــعوبة متوســــطة فــــي تعلــــم مــــادة مــــن نتــــائج الجــــدول أعــــاله نســــتنتج ان اغلــــب افــــراد 
 الرياضيات.

 :نتائج الدراسة االستطالعية 

افضت الدراسة االستطالعية بعد تحليل النتائج االختبارات الموظفة وشبكة المالحظة وباالعتمـاد علـى 
نجـــاح و فـــرد ) تلميـــذ( لتطبيــق الدراســـة االساســية بعـــد ال 30نتــائج التالميـــذ واراء االســاتذة الـــى تحديــد 

 االنتقال الى المستوى الدراسي االعلى ) السنة الثانية متوسط ( .

 األساسيــــــــة:الدراسة ثالثا :

 إجراءات الدراسة الميدانية 
تأسيسا على إشكالية الدراسة وعلى ضوء الصياغة النظرية لها والتساؤالت اإلجرائية 
المصاغة لدراستها والتي تم تقديمها في الفصل األول ، وباالعتماد علي التوضيح المعرفي المفاهيمي 
والمنهجي لمتغيرات البحث الموضحة في الفصل الثاني من الدراسة ، ولغرض اختبار فرضيات 

توضيح خطوات الدراسة الميدانية و والميدانية يستوجب علينا ضبط الشروط واآلليات التطبيقية البحث 
، وضعيات التصميم  التجريبي ، تحديد العينة المستهدفة ثم اعداد األدوات الموظفة لغرض جمع 
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وج البيانات ووضعها تحت المعالجة اإلحصائية الالزمة تمهيدا لتفسير النتائج وتحليلها ثم الخر 
 بمقترحات وتوصيات .

 الدراسة:منهج  -1
القائم على استراتيجيات تعليمية  البرنامج التعليمي ال وهومتغير مستقال وفعالية على اثروقوف لل

و  تم اعتمادولتحقيق النتائج المتوخاة لهذه الدراسة  الرياضيات،ض من صعوبات تعلم مادة للخف
بوصفه  التتبعي،التجريبي ذو المجموعة الواحدة مع القياس القبلي والبعدي ثم  المنهج شبهانتهاج 

 . باقتفاء األثر والفعالية جلها متعلقة المنهج المناسب الختبار فرضيات البحث المصاغة النها
 حدود الدراســـــــــــــــــــــــــــــة:  -2
 :حدود بشرية - أ

 
 متوسط 02تلميذ من تالميذ السنة  11اشتملت عينة الدراسة على  

 :حدود زمنية - ب
  14/03/2017الى  2016/ 11/  00تم تطبيق البرنامج في الفترة الممتدة من  

 :حدود مكانية - ت
 متوسطتي زاغز جلول وعجال محمود بسكرة

 
 عينة الدراســــــــة األساسية:  -3

 طريقة اختيار العينــــــــة:

اختيرت بطريقة قصدية، حيث تم الحرص على ان يكون افراد العينة من ذوي صعوبة تعلم مادة  -
و بعد تطبيق محكات ) االستبعاد ، اإلعاقة ، الحرمان البيئي ، الذكاء المتوسط ،  ،الرياضيات

/  2016عدم إعادة السنة و الرسوب طبقا لالختبارات المطبقة في الدراسة االستطالعية في عام 
الن البقية  30تلميذ من اصل  22(  تم التحقق من افراد العينة وتم االستبقاء على  2017

اعادوا السنة طبقا لنتائج الدراسة االستطالعية و االختبارات المطبقة خاللها في العام الدراسي 
 تم اختيار عدد افراد العينة من مستوى سنة أولى متوسط . 2017/ 2016
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تم التأكد والتحقق من افراد العينة الذين انتقلوا الى مستوى  2017/ 2016في العام الدراسي  -
( 30تلميذ من اصل افراد العينة الذي بلغ عددهم )  22السنة الثانية متوسط، تم االستبقاء على 

 الن البقية اعادوا السنة . 
رنامج نظرا للغياب المتكرر من حصص الب 11افراد بقي  03طالب بعد استبعاد  22بلغ عددها  -

 لمجموعة الواحدة نظرا لصغر حجم العينة.ذي او الظروف الصحية، تم تبني التصميم التجريبي 
 00على المجموعة بتاريخ الثالثاء  (11الملحق رقم ) (1طبق االختبار التحصيلي القبلي ) -1

 .2016نوفمبر 
بعد الخضوع للمعالجة و التدخل بالبرنامج التعليمي و االنتهاء من حصصه طبق االختبار  -2

 . 2016ديسمبر  20بعدي على المجموعة  بتاريخ الثالثاء ( 12المنلحق رقم) ( 2التحصيلي ) 
على ( 13الملحق رقم ) 03اشهر تم تطبيق االختبار التحصيلي رقم  03بعد مرور مدة  -3

 . 2016مارس  14المجموعة بتاريخ 
 :المعتمد في الدراسة  التجريبي التصميم -4

 :راسةلدتصميما
 الخفض من صعوبة مادةيـفلتعليميا البرنامجتحاول دراسة فعالية راسةشبهتجريبيةلدنظرًاألنهذها

 يلي: كما الدراسة متغيرات نيفـتص نـيمك هـفإن ، الرياضيات
 ل:ــــــــــــــــــــــــــــــالمستق المتغير 

محور الكسور ) مستويان البرنامج التعليمي القائم على استراتيجيات تعليمية لويمث
محور المضلعات باستراتيجية الخرائط المفاهيمية،استراتيجية ، باستراتيجية حل المشكالت لبوليا 

 .للتطور(المتابعة والرسم البيانيا- ،التعاوني مالتعلي
  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتابع اتالمتغير: 
 درجات التالميذ في القياس البعدي  -1
 درجات التالميذ في القياس التتبعي  -2
 ط:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالضاب المتغير 
 القبلي.درجات التالميذ على االختبار التحصيلي االكاديمي في القياس  -1
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جموعة الواحدة ضابطة مالبحث التجريبي من نوع " التصميم القائم على التصميم تم اعتماد 
 O3 +O2×O1G1وتجريبية وقياس قبلي، بعدي، تتبعي

 G1التجريبية:  المجموعة
 : تطبيق العالجة او البرنامج ×

 الفاصلة +: المدة الزمنية 
O1 القبلي  : القياس 

 البعدي  : القياس12

 التتبعي  القياس: 13

  التعليمي،عرضت المجموعة بعد القياس القبلي للعامل التجريبي المستقل و هو البرنامج 
 عرضت المجموعةاشهر  03وبعد االنتهاء من جلسات البرنامج تم اجاء القياس البعدي ثم بعد فترة 

  03في النهاية تمت مقارنت نتائج القياسات  التتبعي وللقياس 
 

 

 
 اشهر  03بعد                                                        ش
 
 
 
 
 

 في التصميم التجريبي المعتمد  النموذج يوضح  (3)رقم:شكل 

 

 قياس بعدي 

 قياسقبلي

التعرض  قياس تتبعي

 للبرنامج

 قياس قبلي بقياس بعدي  -نتائج:   ةــــــــمقارن

 قياس بعدي بقياس تتبعي  -      
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 الدراســـــــــــــــــــــــــــــة: الموظفة في دواتالأ -5

 للدراسة:وظفت اداتين 

 :الرياضياتمادة في أكاديمياختبار تحصيلي  -1
 نسخ. 03المضلعات بصيغة ق  الكسور ومحورمحور 

  (.11ملحق رقم )نسخة للقياس القبلي 
  (.12ملحق رقم )نسخة للقياس البعدي 
  (.13ملحق ربقم )نسخة للقياس التتبعي 

 له.مع االحتفاظ بالهدف العام  الختبارابتغيير طفيف في صيغة التمارين لتفادي االلفة 

 ( .13، 11،12انظر الملحق رقم )

 مادة تعلم صعوبة من للخفض تعليمية استراتييجات على القائم التعليمي البرنامج -2
 :الرياضيات

 الباحثة.من اعداد  
صمم هذا البرنامج في اطار وخلفية تستند الى النظرية المعرفية و استراتيجيات تدريس 

 دراسيا.خرين تأالم
حيث تم االعتماد على  البرنامج،استراتيجيات التدريس المرجع األساسي لتصميم  لذلك شكلت

 التعليمية.استراتيجيات التعلم النشط ومبادئه في اختيار مجموعة من االستراتيجيات التدريسية 
  المتوسطة.اختبارات المرحلة  البرامج،كالدراسات السابقة وبعض  مصادر:اعتمدت الباحثة على 
  اختيرت المرحلة المتوسطة لتطبيق البرنامج نظرا ألهمية المرحلة و اعتبارها مرحلة بداية تشكل

ن االتجاه نحو المادة اهم اسباب تدني التحصيل فيها، و الحكم على أباعتبار  هات،ااالتج
 الرياضيات على انها صعبة. 

  الرسوب والتسرب من المدارس  المواد سببا في أكثراختيرت الرياضيات بمحتواها للبرنامج النها 
 .وكذا مجموعة من مراجع علم النفس المعرفي وخاصة االستراتيجيات التعليمية 
  :يتضمن البرنامج مجموعة من الحصص والجلسات كما سنعرض في التالي 
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 حصصه: والبرنامج -1

 بناء برنامج تعليمي لتخفيض من صعوبة تعلم الرياضيات 

 البرنامــج:تحديد الهدف من -1

يهدف البرنامج المقترح في هذه الدراسة الى استخدام أساليب معرفية على عينة من تالميذ المرحلة 
  .المتوسطة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات للخفض من هذه الصعوبات

 السابقة:مراجعة االدبيات  – 2

 في:قد أفادت الدراسات السابقة البرنامج الحالي 

 :تحديد األسس العامة لبناء البرنامج  – 3

مما يؤكد ضرورة ارتباط  الصعوبة،توجيه التلميذ توجيها سليما يمكنه من التخفيض من حدة  -
وتنظيم مواقف تعليمية بصورة واضحة تؤدي  الرياضيات،مواضيع البرنامج ببرنامج التلميذ ومنهاج 

 تعديلها او تصحيحها  محاولة والنقص معجوانب الخلل  إدراكفي النهاية الى 
توجيه النظر الى ضرورة االلتفات الى فئة ذوي صعوبات التعلم و مراعاة الصعوبات التي  -

يعانون منها، بتصميم برنامج خاص يأخذ بعين االعتبار بعض جوانب النقص وتصميم برامج خاصة 
 لتخفيض من حدتها.

وخاصة االكاديمية منها وصعوبة  يشتق البرنامج ابعاده من الخلفية النظرية لصعوبات التعلم -
تعلم الرياضيات بصفة خاصة و محاولة تقديم طرق تعلم بديلة تساعدعلى تدارك النقص او الخفض 

 منها.
يراعي البرنامج خصوصية هذه الفترة إذ انها فترة المراهقة األولى و العالقات المتبادلة بينه وبين  -

 جتماعي.المجتمع و النظر اليه في ضوء ذلك االطار اال
 البرنامج:الخاصة لبناء  األسس-4

 عـــــلى: استند البرنامج 

 ذاتي (  )تعلمتفريد التعلم الن كل متعلم حالة خاصة وهناك فروق فردية  –1   
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 عليها  والتركيزالتعلم التعاوني باختيار ذوي نفس الصعوبات  -2

ع كل بعد ــــجزئية يمكن التعامل مالتعامل مرن مع مكونات البرنامج، فهو قائم على محاور أو ابعاد 
) محور ( على حدى دون تأثير على االخر أو االضرار به ،اذ أن التعامل مرن مع ابعاد البرنامج 

 ومكوناته فالعمليات الخاصة بكل محور مستقلة عن المحور والبعد االخر .

 :األوليـــةوضع البرنامج بصورته 

عمليات  ،األهداف،راالختيامبررات  محور: العنوان،يتكون من خمسة ابعاد )محاور( يتضمن كل 
 التقويم.

 للبرنامـــج:األهداف العامة 

و المعارف حول الصعوبة التي يعانون منها لتبصيرهم بها و مجموعة من الحقائق إكسابهم  -1
وقدراتهم و مواهبهم واكسابهم الوعي لتنمية جوانب القوة لديهم ولمساعدتهم في تنمية امكاناتهم 

 بأنفسهم .
و  المهاراتاالكاديمية في مادة الرياضيات مجموعة من  اكساب األطفال ذوي صعوبات التعلم-2

 الطرق لمساعدتهم للتخفيف من صعوبات التعلم في مادة الرياضيات.
 والمتمثلة في:  الالزمة للنجاح في مادة الرياضياتم المهارات ليتع-3
 درة على اتباع التعليمات الق 
  النماذج  إدراكالقدرة على 
  (...والمقدارالحجم  )عنالكمية،القدرة على التقييم من خالل عمل تخمينات منطقية. 
  في الذهن ومعالجة هذه الصورة  المفاهيمية(الخرائط  استخدام)عقلية رسم صورة 
 . القدرة على التوجه المكاني الجيد و التنظيم الفراغي 
 . ) القدرة على التفكير االستنتاجي ) من قاعدة عاملة الى مثال محدد 
  المختلفة.في المواقف  واكتشاف النماذجالى فهم طبيعي  )الوصولالتفكير االستقرائي 
 لديهم  األكاديميأن يكتسبوا ويبحثوا عن مهارات القصور  -

 للبرنامج:األهداف الخاصة 
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 ويكتشفوا جوانبعلى مفهوم صعوبات التعلم  ان يتعرف التالميذ ذوي صعوبات التعلم -
 والقوة لديهم.الضعف 

أن يتمكنوا من صياغة أهداف سلوكية إجرائية لمسايرة الصعوبة التي توجد لديهم وأن يطوروا  -
 جوانب القوة في ذواتهم لمحاولة التخفيف من الصعوبة 

والتدرب عليها من  المشكالت(توظيف استراتيجيات فرعية معرفية جديدة )استراتيجية حل  -
 الصعوبة.أجل التخفيف من حدة 

اذ تكسبهم مهارك التلخيص  والتذكر،توظيف الخرائط المفاهيمية كوسيلة فعالة للمراجعة  -
 والتذكر.وتجزئة المفاهيم الى ابسط مؤشراتها مما يساعد على الحفظ 

 ان يكتسب هؤالء التالميذ مهارات جديدة في استراتيجيات حل المشكالت  -
 ان يكتسب هؤالء التالميذ مفهوم الكسور والمعين واجراء العمليات عليها  -

 المقترح: البرنامج

حصة  13المقترحة في حصص يبلغ عددها والخبرات والمهارات هو مجموعة من األنشطة 
مخطط لها ومنظمة، تستند الى التراث النظري لصعوبات التعلم يحوي المحاور التالية لتحقيق 

 بالبرنامج:مة والخاصة األهداف العا

 الرياضية.تعلم االستراتيجية المناسبة لحل المشكالت  -1
 التدريب على استخدام الخرائط المفاهيمية لتنشيط الذاكرة البصرية. -2
 ( الذي يركز على تبسيط المهمات التعليمية وتجزئتها.)البنائياستخدام نموذج التعليم الفعال  -3
 التصحيح والرسم البياني للتطور. -4
 التعليم التعاوني. -5

 تصميم البرنامج:

 اعتمد ت الباحثة في بناء البرنامج على مجموعة من المصادر والمراجـــــــــــــــــع:  – 1

االطار النظري و المتمثل فيما أتيح للباحثة من مراجع و دراسات خاصة عن صعوبات التعلم بصفة  
، طرق تدريس الرياضيات و استراتيجياتها ، و عامة ، صعوبات التعلم االكاديمية خاصة الرياضيات 

 نظريات تدريس الرياضيات " تدريس الرياضيات بين النظرية و التطبيق " 
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 األسس التي يقوم عليها البرنامج: -2

 يقوم البرنامج على مجموعة من األسس في اعداد حصصه و محتواه وهي كما يلي:

 العامة: األسس– 2-1

تقديم خدمات االرشاد النفسي التربوي للتالميذ ذوي صعوبات التعلم لمساعدتهم على تخفض حدة 
والمعرفية االجتماعية  السلوكية، االنفعالية،الصعوبة وتنمية جوانب الشخصية لديهم في المجاالت 

 خاصة.

مع بيئتهم المدرسية أوال ثم  والتكيفمما يساعدهم للوصول الى حالة من الصحة النفسية 
 االجتماعية الحقا

 االجتماعية: األسس– 2-2

من خالل العمل مع مجموعات ) تعليم تعاوني ( و التفاعل مع افراد المجموعة ثم التواصل معهم 
و االنتماء الى جماعة يتم اكتساب مهارة الصداقة مع افراد المجموعة فيما بينهم و بين الباحثة 

 )المطبقة (

من خالل اكسابهم الثقة في النفس في أداء المهمات المبسطة و المجزئة و التعزيز على و  
النجاح فيها تزيد الدافعية وتبادل الخبرة و المعرفة مع افراد الجماعة مما يعزز االستفادة من 

 تجارب االخرين ويساعد على تعلم خبرات جديدة من خالل التفاعل مع افراد المجموعة.

 التربوية: األسس– 2-3

باالستناد الى حاجات التالميذ ذوي صعوبات التعلم وخصائصهم واالختيار المناسب للجوانب 
 والمهارات المناسبة في ضوء األهداف العامة والخاصة للبرنامج 

 الناجحة،المرور بالخبرات السارة و  التعزيز،ثم مراعات الفروق الفردية للتالميذ حيث يستخدم 
االنتقال التدريجي من نشاط الى آخر للوصول الى حالة اكساب  الحصص،جذب انتباههم خالل 
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المهارة و المفهوم المراد تعلمه، ومن خالل توزيع نشرة تربوية و معرفية، مما يؤثر على جميع 
 جوانب شخصية التلميذ .

 وحصصه:البرنامج  محتوى-2-4

يتراوح زمن كل حصة حصص اختبارات ( 3حصص تدريس،  1) ةحص 12البرنامج من  يتكون
 ساعة ( لكل حصة أهدافها الخاصة و وسائلها و طرق تقويمها  01دقيقة ) 60

تبدأ كل حصة بالترحيب بالتالميذ و السؤال عن احوالهم و ما إذا كانت هناك واجبات قدمت لهم 
 حسب ترتيبها ، تقديم نشاط تعزيزي جاذب لالنتباه لهم ثم نقوم باالنتقال الى األهداف 

تم مراعاة التسلسل في المهام وتجزئتها لغرض تحقيق الهدف العام للبرنامج ،و فيما يلي تقديم 
 لحصص البرنامج .

 التعريف االجرائي للحصة:

 نقصد بحصة في البرنامج الوقت الالزم والكافي النهاء تطبيق بعد او محور من محاور البرنامج 

 :بيان الحصص عددها و موضوعاتها

 يوضح عدد حصص البرنامج وموضوعاتها: (5جدول رقم )

 موضوع الحصص  الساعاتعدد  بيان الحصص 

 التعرف على التالميذ وعلى المطبق وعلى البرنامج   01 01الحصة 

: تقديم شريط  مفاهيمي على الكسومدخل  -
سم ، يطلب من التلميذ 20ورقي طوله 
مربعات ، يطلب منه تلوين  4تقسيمه الى 

مربع واحد باللون األحمر ، يسأأل التالميذ 
ماذا يمثل الجزء الملون من الشريط 
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 ¼"الجواب  
بنفس اللون ،  2يطلب منه تلوين المربع  -

يسأأل التالميذ ماذا يمثل المربعان من 
 2/4شريط "الجواب المجموع مربعات 

) وحدة  4/4نصل الى نتيجة الشريط = -
واحدة ( الكسر هو تجزئة عدد طبيعي الى 

 مجموعة اعداد

التعريف بمفهوم صعوبات التعلم ، اثاره على  02 02الحصة 
 التحصيل 

 و على التلميذ

 التعرف على مفهوم الكسور والعمليات على الكسور  02 03الحصة 

التدرب على استخدام الخرائط المفاهيمية في  01 04الحصة 
 تلخيص

 ( المظلعاتومراجعة الدروس ) تطبيق على درس  

تعليم استراتيجيات حل المشكالت الرياضية و  02 05الحصة 
 التدريب

 عليها ) االستراتيجية التي اعتمدتها الباحثة (  

 التعرف على المعين و العمليات المتعلقة به   02 06الحصة 

تعميم الخرائط المفاهيمية و استراتيجية حل المشكلة  02 07الحصة 
 الكسور والمظلعاتعلى موضوع 

 مراجعة ما تناوله البرنامج   02الى  01من   00الحصة 
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 االحتفال بنهاية البرنامج   01  01الحصة 

 --------------------------- ساعة 15- 14 حصص 01

 

يشتمل المدخل الى كل حصة )مرحلة بناء التعلمات( مراجعة ما تناولته الحصة السابقة من  -
 خالل حل الواجب المنزلي وتقويمه من طرف التالميذ ثم الباحثة 

 محتوى الحصص التعليمية:
 :11الحصة 

 األهـــــــــــداف:
 جلسة تعارف بين التالميذ فيما بينهم والباحثة المطبقة  -
 الخاصة بالبرنامج من حيث أهدافه العامة و التعريف -
مناقشة النتائج المتوقعة من التالميذ بعد تطبيق البرنامج وخاصة في المجال المعرفي  -

 الدراسي
 األسلوب المستخدم:

 ، المناقشةالمنزلية، التعزيزأسلوب المحاضرة، المناقشة، التعليم التعاوني، الواجبات 
 :12الحصة 

 األهــــــــــــداف:
 التعريف بمفهوم صعوبات التعلم  -
 التعلم عند الفرد  ومؤشرات صعوباتتعريف التالميذ بأهم سمات  -
أهمية الرياضيات واأل بعاد الواقعية  التعلم مادةالرياضيات،تعريفهم بالعالقة بين صعوبات  -

وى التحصيل في تحسين مست بالواقع، أهميةربط الرياضيات  الرياضيات،وأهداف تدريس 
 الرياضيات.

 البرنامج،النتائج المتوقعة من التالميذ بعد نهاية  -
 واجب منزلي شامل للبرنامج يتمثل في التمثيل البياني للتطور يعاد بعد انتهاء البرنامج  -

 المستخــــــــدم: األسلوب
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 النشرة التربوية  المحاضرة، المناقشة،، واجب منزلي -
  13الحصة 

 األهـــــــداف:
 مناقشة الواجب المنزلي لكل فرد )التقويم بين التالميذ فيما بينهم ثم المطبقة(  -
 بعد التقويم يطلب من التالميذ االنتباه لمحتوى الدرس الجديد  -
 والعمليات عليهاالكسور  -
 التحكم في العمليات على الكسور والمفاهيم المتعلقة يها المتوقعة:النتائج  -

 المستخدم: األسلوب
 الفعال، تجزئةأسلوب تدريس بطريقة التعلـــــــــــــــــــــــــــــم  التعاوني،المحاضرة، المناقشة، التعليم  -

 الواجب المنزلي  المركب،المهمة الى ابسط مؤشراتها و التدرج من البسيط الى 
 بها  المتعلقةالكسور والعمليات عليهاوالمفاهيم التحكم في  المتوقعة: النتائج -

  14الحصة 
 :األهداف

تدريب التالميذ على استخدام الخرائط المفاهيمية لتلخيص الدروس والمراجعة وتجزئة المفاهيم  -
 من مركبة الى بسيطة للتحكم وتسهيل استدخالها حفظها ومن ثمة استرجاعها وتذكرها 

 : األسلوب المستخدم
 الواجب المنزلي ، المحاضرة  ، النمذجة

 النتائج المتوقعة  -
تعلم طرق استذكار ومراجعة فعالة تساعد على االستذكار مع محاولة تعميم استعمالها في المواد 

 والدروس األخرى 

  15الحصة 

 األهداف:

 مراجعة ومناقشة الواجب المنزلي 

التدريب على امتالك خطوات استراتيجية حل المشكلة المقترحة من طرف الباحثة، فهي االسلوب 
 السليم للتفكير العلمي 

 تعميم استخدام وتوظيف االستراتيجية على مشكالت الكسور
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 :األسلوب المستخدم 

 المحاضرة، المناقشة، التعزيز، الواجب المنزلي، النمذجة

 النتائج المتوقعة 

الجيد الستراتيجية حل المشكالتوفق خطواتالشعور بالمشكلة، تحديد المشكلة، جمع البيانات  التوظيف
والعطيات، وضع الفروض، اختيار الفروض )الحل السليم( ، الوصول الى النتائج وتعميمها ثم تقويم 

 النتائج 

 التحكم في توظيف خطوات البحث العلمي
 16الحصة 

 :األهداف

 ومناقشته تقويم (حل الواجب المنزلي ) 

 درس حول المعين والعمليات الهندسية على المعين  -
 تطبيق الخرائط المفاهيمية -
 توظيف استراتيجية حل المشكالت على الدرس  -

 الهدف المتوقع 
 التحكم في مفهوم الكسور واجراء العمليات عليها ، ثم توظيف استراتيجيات حل المشكلة على الدرس

  12الحصة 
 األهداف:

 حل الواجب المنزلي وتقويمه ومناقشته
 مناقشة ما تناوله البرنامج ككل

 :النتائج المتوقعة 
 والمعينمفهومي الكسور التمكن من 

 توظيف الخرائط المفاهيمية واستراتيجية حل المشكلة 
اليومية تعميم وتوظيف استخدام الخرائط المفاهيمية واستراتيجية حل المشكالت في الدراسة والحياة 

على التركيز واالنتباه الجيد والتأني من خالل توظيف خطوات متسلسلة مترابطة مما يؤدي  لمساعدةا
الى تمعين التفكير وعدم التسرع للوصول الى النتائج النها أهم مشكلة تواجه هذه الفئة ومن ثمة 
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ئي الى التمكن من تجزئة المهمة ) تعلم فعال ( الى خطوات بسيطة يؤدي تسلسلها الهرمي البنا
 الوصول الى الخطوة التالية ، مما يسهل عملية اكتساب المفهوم وحل المشكالت المتعلقة به .

 18الحصة 
 األهداف:

تصحيح الواجب المنزلي اإلجمالي " التمثيل البياني للتطور مما يؤدي الى متابعة التطور  -
 مستوى التالميذ  على
 مراجعة عامة عن البرنامج المطبق  -
 مناقشة إيجابيات وسلبيات البرنامج وتقويمه -

 : النتائج المتوقعة من البرنامج
 لاستراتيجيات جديدة في التعلم وح األساتذة توظيفالدروس من وجهة نظر  أصعباستيعاب 
 المشكالت

 
 19الحصة 

 االحتفال بنهاية البرنامج 
 مالحظة:

د و االستطالعية التي افضت نتائجها الى وجتم التركيز على الكسور والمعين من نتائج الدراسة 
 صعوبة لدى تالميذ المرحلة الستيعاب هاذين الموضوعين 

 ككل:تقويم البرنامج 
 (1اختبار تحصيلي أكاديمي الصورة ) متكافئة،نسخ  3بصيغة تم اعداد اختبار من طرف الباحثة  -

 يطبق تطبيق قبلي 

 (2رقم )الصورة ق بعدي من أجل دراسة األثر يتطب - 

 (3تطبيق تتبعي الصورة رقم )-

 حصة. 13حصص ليصبح عدد حصص البرنامج  3تم التقويم بواقع -

 ة:ـــــــــــــــــــــــــالدراسالشروط السيكوميترية الدوات 

 الظاهري:الصدق  -1
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  ( أساتذة مادة الرياضيات من مدرسي المادة  03االختبار التحصيلي االكاديمي للتحكيم لـــــ ) قدم
( لمادة الرياضيات للمرحلة المتوسطة و تم قبول االختبار 02مفتشين )مستوى الثانية متوسط ، 

 للتطبيق مع بعض التغييرات الطفيفة 
 (07رقم)انظر الملحق 

 التمييزي:الصدق  -2
نسبة  )اخذباستخدام المقارنة الطرفية بين مرتفعي التحصيل و منخفظي التحصيل على االختبار 

 ,Spssباستخدام الرزمة اإلحصائية Ttestالطرفيين ثم المقارنة بينها باستخدام  عند 25%
 17النسخة 

  0،01=  .وهو دال عند مستوى الداللة Ttest  5،707بلغت قيمة 
 14,50اما متوسط درجات الفئة ذو التحصيل المرتفع بلغ 
 7،375متوسط درجات الفئة ذوي التحصيل المتدني بلغ 

والمنخفضي  يوهذا يدل على ان االختبار يتمتع بصدق تمييزي اذ انه يميز بين فئتي المرتفع
 . التحصيل

 الداخلي:اق سصدق االت -3
 : قيمهوبلغت لالختبار  والدرجة الكليةكل تمرين  درجاتبين االرتباطمعامل  من خالل إيجاد

  معامل االرتباط بين درجات افراد العينة على االختبار ككل ودرجاتهم على التمرين االول من
 .0.440بلغت قيمته  االختبار

  معامل االرتباط بين درجات افراد العينة على االختبار ككل ودرجاتهم على التمرين الثاني من
 0.76ت قيمته بلغاالختبار 

 من  معامل االرتباط بين درجات افراد العينة على االختبار ككل ودرجاتهم على التمرين الثالث
 0.724بلغت قيمته  االختبار

  معامل االرتباط بين درجات التالميذ على االختبار ككل ودرجاتهم على التمرين االول و درجاتهم
  0.766لثمن االختبار بلغت قيمته االثاعلى التمرين الثاني و درجاتهم على التمرين 

  مما يدل على ان االختبار يتمتع بصدق البناء الداخلي و االتساق  0.66و هو مرتفع الته من
 بين ما تضمنه من تمارين .
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 االختبار:مفتاح تصحيح -4
 نقطة لكل إجابة صحيحة  نقاط، 05 األول:التمرين
 نقطة لكل إجابة صحيحة  نقاط،07 الثاني:التمرين

 .نقاط  00:  )الوضعيةاالدماجية(التمرين الثالث 
 نقطة. 20 )النهايةالعظمى(الدرجة النهائية لالختبار  وبذلك تصبح

 (2)راجع الملحق رقم
 الدراســــــــة:إجراءات 

 :يليسار التطبيق الميداني كما 
  اختيار التوقيت المناسب لتطبيق البرنامج حسب إمكانيات المؤسسة التي طبق فيها و إمكانية

( ساعة لكل  1( في األسبوع لمدة واحد ) 2الحصول على قاعات للتطبيق بواقع حصتين ) 
 حصة .

  وحصصه.تم اجراء القياس القبلي قبل التعرض لمحتوى البرنامج 
  باعتبار:تولت الباحثة تدريس المجموعة وفقا لالستراتيجيات المقترحة 
  ان المحتوى التدريسي لم يتغير، وظفت االستراتيجيات فقط وهو مجال تخصص الباحثة 
  الباحثة عملت في مجال التدريس بجميع مستوياته 
  معايير السابقة تم التطبيق وفق ال الذالباحثة متحصلة على شهادة البكالوريا تخصص رياضيات

 .من قبل الباحثة
  ( أسابيع حسب المواضيع المقترحة . 4تم تطبيق البرنامج وتدريس المجموعة لمدة أربعة ) 
  ( و الذي يعتبر اختبار  2في صورته ) بعد االنتهاء من التطبيق، تم تطبيق االختبار التحصيلي

 ساعة . 1بعدي بواقع حصة واحدة لمدة 
  ( تم التطبيق التتبعي لالختبار التحصيلي في  14/03/2017اشهر )  03بعد مرور فترة

 ( ساعة . 01) لمدة  حصة واحدة ( بواقع  3صورته ) 
 :  التحصيلي االختبار -5
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تم بناءه بعد االطالع على التراث النظري لبناء االختبارات التحصيلية والعودة الى بعض 
 النماذج التي وضعها المختصون في المقررات الدراسية وبعض المراجع الخارجية 

قامت الباحثة باعداد االختبار التحصيلي االكاديمي في وحدتين من وحدات المقرر ومنهاج 
الثانية متوسط ،و المتمثلة في محور الكسور ومحور المضلعات و الذان يمثالن الرياضيات للسنة 

 حصصه . محتوى البرنامج التعليمي المطبق في جلسات البرنامج و

 االختبار من الهدف: 
 التعليمي البرنامج اثر معرفة المحاور، هذه في والتحصيل القبلية المكتسبات الىقياس يهدف 

 . الدراسة في المستخدم
 شملت تمارين 3: على صورة كل تحتوى متكافئة صور 3 االختبارمن يتكون :االختبار وصف
 والوزن للمحتوى النسبي الوزن حسب تموضعها ،(  المعين مضلع بتخصيص)  والمضلعات الكسور
 . المواصفات جدول في سيوضح والذي لالهداف النسبي

 3و التركيز على يقيس كل تمرين نتاجات معرفية واهداف وفقا لمستويات بلوم المعرفية 
، الفهم ، التركيب ( النها أكثر تمثيال للبرنامج التدريسي و محتواه ، وقد راعت  )الحفظمستويات 
 قياس هذه الجوانب في االختبار لمناسبتها لعمر التلميذ وخصوصية المادة .الباحثة 

: و تمثل قدرة التلميذ على استرجاع الحقائق و المفاهيم العلمية و المبادئ  معرفة()الالحفظ  -1
 و النظريات التي درسها .

تمثل قدرة التلميذ على إعادة صياغة متفسير المعلومات التي درسها وتوظيفها في  الفهم: -2
 استنتاج " .  تفسير، ترجمة،استنتاجات من خالل " 

و الطرق و المفاهيم و المبادئ  والقواعدعلى استخدام المعلومات  يمثل قدرة التلميذ التطبيق: -3
و القوانين التي درسها في البرنامج التعليمي في مواقف أخرى جديدة لم تعرض عليه و التركيز على 
مدى ادماج التلميذ لهذه القواعد و قدرته على تطبيق خطوات منهجية وخاصة في الوضعية 

 االدماجية.
  المحور العمودي يمثل موضوعات المادة التالي:قامت الباحثة باعداد جدول المواصفات بالشكل

 ومحاورهاالدراسية 
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  فهم ، التطبيق ( و التي ال،  " المعرفة " يشمل المستويات المعرفية ) التذكرالمحور االفقي
 .  هااهداف االختبار التحصيلي و الذي يسعى لقياس تعد

 :المواصفات جدول اعداد خطوات

 اتبعت الباحثة الخطوات االتية لتحديد االوزان النسبية لمحتوى الموضوعات .
 تدريسيها.تحديد المحتوى الكلي للموضوعات التي يتم  -1
تحديد الوزن النسبي لكل موضوع من الموضوعين المختارين للتدريس و ذلك من خالل  -2

لها كل موضوع في الكتاب المدرسي تحديد الحجم الزمني لكل موضوع وعدد الصفحات التي يشغ
وبناءا على ما سبق تم بناء جدول المواصفات و عدد التمارين و المستويات كما هو مبين في 

 التالي:الجدول 

جدول المواصفات لمحور الكسور و المضلعات محتوى البرنامج  يوضح ( 6جدول رقم ) 
 التعليمي

الوزن النسبي  العدد الكلي للتمارين  
 للمحتوى 

 

 الحفظ الموضوع

 )التذكر( 

%22 

 الفهم 

 

44% 

 التطبيق

 

 44% 

   تمارين(  ثالثة )  3

 الكسور 

 عدد الساعات

 ص4عدد الصفحات

  تمارين( )اثنان 2 1 2 1

60% 

 

 ()المعينالمضلعات

 ص3

 تمرين 1 2 1 1

 )الوضعيةاالدماجية(

 

 

 

40% 
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( وهو البرنامج التعليمي ، وبعد  )المستقلالمجموعة بعد القياس القبلي للعامل التجريبي  عرضت
( اشهر 3االنتهاء من جلسات البرنامج تم اجراء القياس البعدي ثم بعد انقضاء مدة قدرها ثالثة )

 -بعدي بعدي،–عرضت للقياس التتبعي وفي النهاية تمت مقارنة نتائج القياسات الثالث ) قبلي 
 . األثر ذلك يعود سبب الي و األثر نسبة حساب محاولة مع(  تتبعي

 
 في الدراسة:  المستخدمةاألساليب اإلحصائية - -6
  :استخدمت الدراسة الحالية عدة أساليب إحصائية 
  ( الرزمة اإلحصائيةSPSS V 20   : الجراء المعالجات اإلحصائية التالية ) 

 ( لمجموعة مرتبطة.T TESTاختبار ) -1
 معامل االرتباط بيرسون , -2
 المتوسطات الحسابية، االنحراف المعياري. اإلحصاء الوصفي: حساب -3
 ( .  φ ،Dحساب حجم األثر )  -4
 .معامل بالنك للكسب المعدل -5
 معادلة هريدي للكسب. -6

 :خالصــــــــــة

تناول هذا الفصل عرضا إلجراءات الدراسة بداية بالتصميم المنهجي باختيار المنهج، العينة، األدوات 
ثم تطبيق الدراسة باجراءاتها و مكان تطبيقها و بالخطوات المناسبة ، وصف للبرنامج التعليمي 

المفصلة  لنتمكن من تقديم قاعدة أساس لعرض النتائج ، تفسيرها ثم التوصل الى نتائج نهائية و هي 
 آخر واهم خطوة وبعدها عرض لمقترحات الدراسة .

 ( و األخير للدراسة 6و هذا ما سنتطرق اليه في الفصل السادس ) 
 الدراســـــــــــــة:ئج نتاعرض  -2

 القبلي:نتائج القياس –

 2016-11-15تفريغ نتائج القياس القبلي 
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 01على االختبار التحصيلي نسخة رقم  القياس القبلي افراد العينة  نتائج يوضح (  7جدول رقم ) 

 العالمة الرقم

1 7،5 

2 12 

3 6 

4 0 

5 4،5 

6 10،5 

7 4 

0 4،5 

1 0،5 

10 0،5 

11 5 

12 7 

13 3 

14 3 

15 11 

16 1 

17 1،5 

10 3 
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19 6 

 البعدي:نتائج القياس  -

 نتائج القياس البعدي  تفريغ

 02لبعدي على االختبار التحصيلي نسخة رقم القياس ا افراد العينة  نتائج يوضح (  0جدول ) 

 

1 0 

2 17 

3 6 

4 14 

5 12 

6  10.50 

7 11.50 

0 7 

1 12 

10 10 

11 1.50 

12 10 

13 0.50 

14 10.5 
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15 14 

16 1 

17 1.5 

10 7 

11 15 

 نتائج القياس التتبعي :  تفريغ -

 القياس التتبعي

 03التتبعي  نسخة رقم  القياسعلى االختبار التحصيلي  افراد العينة  نتائج يوضح  (1جدول رقم )

1 8 

2 12.5 

3 11 

4 14 

5 11 

6 11 

2 12 

8 11 

9 13.5 

11 12 

11 11 
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12 11.5 

13 9.5 

14 9.5 

15 15 

16 12 

12 9 

18 8 

19 15 .5 

 

 الدراسة : ومناقشة نتائج تحليل -8

 :T testبعد التحقق من توفر شروط استخدام 

  5حجم العينة أكبر من 
 عينتين مرتبطتين 2= ن 1اليوجد اختالف بين حجم العينتين  ن 
 التجانس بين افراد العينةdf1 =18   ، عند [     ،     ]معامل االلتواء ينتمي الى المجال

 تنتمي الى المجال اذن التوزيع اعتدالي .  KW=0،36حساب قيمته 
 KW=3=3×( االنحراف المعياري  –المتوسط/)الوسيط 
 18=df2 ،F  اقل من  2،36المحسوبةF ومنه يوجد تجانس الن 3،00والمقدرة ب  المجدولة ،

 المجدولة.من القيمة  قلالقيمة الحسوبة أ  
داللة  فروق ذات الفروق. توجدلذا وظفته الباحثة في حساب   T testتحققت شوط استخدام  -1

إحصائية بين درجات التالميذ في القياس البعدي ودرجاتهم في القياس التتبعي في االختبار 
 التتبعي.لصالح لقياس  1نموذج  األكاديميالتحصيلي 



 فعالية برنامج تعليمي قائم على استراتيجيات تعلمية للخفض من صعوبات تعلم مادة الرياضات

 الخامس                                                                                   االجراءات المنهجية للدراســـــــــةالفصل 
 

688 
 

لعينتين مرتبطتين باستخدام   T Testالتحليل االحصائي الستخداميوضح  (    10رقم ) جدول 
 لنتائج االقياس البعدي و القياس القبلي . 20النسخة  SPSSالرزمة اإلحصائية 

 الداللة قيمة ت االنحراف ن المتوسط 

 0,000 5.510 2,03 11 6,0604 قياس قبلي  التحصيل
 2.10 11 10,5701 قياس بعدي

( انه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي و البعدي   10)  الجدول رقم  يتضح من
 على االختبار التحصيلي االكاديمي . 

 ومتوسط درجاتفروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات القياس البعدي ومنه نستنتج وجود 
لصالح القياس التتبعي  1على االختبار التحصيلي نموذج رقم 0،01مستوى داللة  القبلي عندالقياس 

 الباحثة.و هذا يؤكد الفرضية التي انطلقت منها وتبنتها 
بين متوسط درجات التالميذ في 0،01الداللة مستوى  إحصائية عندتوجد فروق ذات داللة  -2

نموذج رقم  ألكاديميافي القياس البعدي على االختبار التحصيلي  ومتوسط درجاتهمالقياس التتبعي 
 التتبعي.لصالح القياس  2

لعينتين مرتبطتين باستخدام   T Test(  يوضح  التحليل االحصائي الستخدام 11جدول رقم )
 لنتائج القياس التتبعي و القياس البعدي  20النسخة SPSS  الرزمة اإلحصائية 

 الداللة قيمة ت االنحراف ن المتوسط 

 0,00 3,100 3 2.10 11 10,50 قياس بعدي  التحصيل
قياس 
 تتبعي 

11,05 11 2.76 

يوضـــــــح داللة الفروق بين متوسط درجات المجموعة على القياس البعدي و متوسط درجاتهم  (  11جدول رقم :  )
 . 3في القياس التتبعي على االختبار التحصيلي االكاديمي رقم 
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درجات بين متوسط  0،01عند مستوى الداللة  و منه نستنتج وجود فروق ذات داللة إحصائية
التالميذ على القياس التتبعي و متوسط درجاتهم على القياس البعدي على االختبار التحصيلي 

 لصالح القياس التتبعي .   3االكاديمي نسخة رقم 

 و هذا يؤكد صحة الفرضية التي انطلقت منها الباحثة و تبنتها .

بين متوسط درجات التالميذ على 0،01عند مستوي الداللة    توجد فروق ذات داللة إحصائية
 3القياس التتبعي و متوسط درجاتهم على القياس البعدي على االختبار التحصيلي االكاديمي نسخة 

 لصالح القياس التتبعي .

يوجد اثر للبرنامج التعليمي القائم على استراتيجيات تعليمية للخفض من صعوبات تعلم مادة  -3
 ات .الرياضي

 البرنامج:وفعالية  حساب حجم التأثير 
  في المتغير التابع الذي حدث نتيجة تاثير المتغير  نسبة التباينيبين    حساب معامل ايتا

 . dالمستقل أي تفسير االختالف في المتوسطات يوظف في حساب حجم قوة التاثير 

   
  

     
المفسر نسبة التباين                                               :          

df = ( 2 × n) - 2                                                  عدد افراد العينة :   n  

  df = 36                                                                قوة التاثير : حجم   d 

       = 0.46 

  
  √  

√       
        =   1.03                                                                                       

 وهو حجم تأثير قوي جدا حسب معيار كوهن  
 يمكن الحكم على حجم التاثير من خالل جدول المعايير لكوهن : 

 ر كوهن للحكم على حجم التأثيرايوضح معي (12جدول رقم )
 مجاالت حجم التاصير  الحكم على مستوى التاثير 

  0.4.......... 0.2 صغير 
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 0.7...........0.5 متوسط 

 1.00...........0.0 كبير

 1,4............1.1 كبير جدا 

 فاكثر    1,4 ضخم

 
 (  204ص  2011) عزت عبد الحميد ، 

  ثر للبرنامج التعليمي القائم على استراتيجيات تعليمية للخفض من أهذا يؤكد استمرار وجود
وذلك بثبات اثر البرنامج  المادة،صعوبات تعلم مادة الرياضيات وبالتالي الرفع من التحصيل في 

 .3وهذا ما أكدته درجات افراد العينة على االختبار التتبعي رقم 
تعليمي القائم على استراتيجيات تعليمية للخفض من صعوبات تعلم توجد فعالية للبرنامج ال -4

 مادة الرياضيات 
  نسبة الكسب المعدل لبالك " استخدام  البرنامج:فاعلية حسابBlake  لحساب هذه النسبة "

 ، والنهاية العظمى لالختبارمتوسطات النستخدم 

الكسب المعدل لبالك = 
  س    ص
س   د

س    ص+     
 د

 ( 445، ص 2000 قير،ش)أبو 

 ص: متوسط القياس البعدي 
 س: متوسط القياس القبلي 

 النهاية العظمى لالختبار د: 
  لفعالية البرامج التربوية، أي ان نسبة الكسب  1.2لكي يكون البرنامج فعال حدد بالك قيمة

 .1.2ان تكون اكبر من  بالمعدل المتحصل عليها بعد تطبيق البرنامج يج
  18462  =متوسط الكسب 

18462 <  1.2 
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تتعارض مع نتيجة حجم التاثير و قوة حجم التاثير التي توصلت الى وجود اثر للبرنامج هذه النتيجة 
 كبيرة.التعليمي بقوة 

  واغلب البرامج  درجة، 20وهذا تعزيه الباحثة الى اعتماد نهاية عظمى لالختبار تصل الى حدود
 درجة1000درجة الى  100الفاعلية تعتمد نهاية عظمى من  تستقصيالتي تبحث و 

 في حدود علم الباحثة.
  اعتماد الباحثة على اختبار تحصيلي اكاديمي مشابه في صيغته لالختبارات التحصيلية

 االكاديمية الموجهة للتالميذ في هذا المستوى .
 حسب معدل بالك و القياس القبلي يوضح الفاعلية فيمايخص القياس البعدي (  13رقم ) جدول

 القيمة   البيان

 20  )النهايةالعظمى(الدرجة الممكنة لالختبار 

  6.060 متوسط القياس القبلي 

  10.570 البعدي  متوسط القياس

 =  1النسبة 
/ متوسط القياس القبلي  -متوسط القياس البعدي 

 متوسط القياس القبلي  -النهاية العظمى 

10.570-6.060  /
20- 6.060  
 =0.102 

 

 =  2النسبة 
/ متوسط القياس القبلي   -متوسط القياس البعدي

 النهاية العظمي لالختبار 

10.570-6.060  / 
20   
 =0,20 

 

 0,102+ 0,20 2+ النسبة  1نسبة الكسب المعدلة بالك = النسبة 
 =0,462 

 

 
 عدم الفعالية مما يدل على 1.2من  اقلنسبة الكسب المعدلة لبالك  نستخلص:من الجدول 
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تتعارض هذه النتيجة مع نتائج الفرضية األولى و الثانية التي توصلت تحليل نتائجها الى  -
 وجود  فروق ذات داللة إحصائية لصالح القياسات البعدية والتتبعية .

 ت و الرفع الرياضيا لخفض من صعوبة تعلم مادة الرياضياتوجود اثر كبير للبرنامج التعليمي ل
 المادة.من تحصيل الطلبة في 

  كبير للبرنامج التعليمي في القياس البعدي والقياس التتبعي   أثروجود حجم 
  و  درجة، 20و هذه النتيجة تعزيها الباحثة الى اعتماد نهاية عظمى لالختبار تصل الى حدود

درجة الى  100اغلب البرامج التي تبحث و تستقصى الفاعلية تعتمد نهاية عظمى من 
 الباحثة.درجة حسب حدود علم 1000

  مشابه في صيغته لالختبارات التحصيلية  أكاديمياعتماد الباحثة على اختبار تحصيلي
 االكاديمية الموجهة للتالميذ في هذا المستوى.

 أوجه  األكاديميوهذا يعتبرأحداس القبلي لالختبار التحصيلي تدني درجات التالميذ في القي
 االنتقادات التي وجهت لمعامل بالك

 على انتقاد  والتي أسستت الباحثة تبني معادلة حديثة في حساب فاعلية البرامج التعليمية أارت الذ
 نظرية بالك.

 هريدي:معادلة 

 : نسبة الكسب البسيطة " الشغل المحصل " لهريدي 

الشغل المحصل  نسبة   =  
 

 
( M2 –M1) ×100  

P  النهاية العظمى لالختبار : 

M2 :  متوسط درجات القياس البعدي 

M1 : متوسط درجات القياس القبلي 

Rارتباط درجات القياس القبلي والبعدي : معامل 
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 اإلنجازات (لعقلية، االمهارات  )المعرفة،تصلح لالختبارات الغير موقوتة

% فعالية مقبولة ، اكبر من  70الى  %30% ، من 30البرنامج فعال إذا تجاوزت النسبة يكون 
 % فعالية كبيرة .70

  40,0 =الشغل المحصل  نسبة 

وهذه النتيجة تدل على ان البرنامج التعليمي القائم على استراتيجيات تعليمية يتمتع 
 مقبولة.بفاعلية 

 حسب بالك  والقياس البعدي القياس التتبعييوضح الفاعلية فيمايخص ( 14رقم )جدول 

 
 القيمة   البيان

 20 ي    الدرجة الممكنة لالختبار )النهاية العظمى(

  11,526 متوسط القياس االتتبعي  

  10.570 متوسط  القياس البعدي 

/   10.570 -11,526 1لنسبة ا
20- 10.570 
 =0.140   

 

 20/ 10.570-11,526 2النسبة 
 =0.106 

 

 0,047+ 0,106 2+ النسبة  1نسبة الكسب المعدلة بالك = النسبة 
 =0,153 

 

 نستخلص:من نتائج الجدول أعاله 
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عدم  على وهذا يدل 1.2من  اقل 0,153نسبة الكسب المعدلة لبالك فيمايخص القياس التتبعي 
 : معوجود الفعالية وهذه النتيجة تتعارض 

ذات داللة  وجود فروقتوصلت تحليل نتائجها الى  التيوالثانية نتائج الفرضية األولى  -
 والتتبعية.إحصائية لصالح القياسات البعدية 

  وجود اثر كبير للبرنامج التعليمي لرفع التحصيل في مادة الرياضيات و الرفع من تحصيل الطلبة
 المادة.في 

    وجود حجم اثر كبير للبرنامج التعليمي في القياس البعدي والقياس التتبعي 
  و  درجة، 20و هذه النتيجة تعزيها الباحثة الى اعتماد نهاية عظمى لالختبار تصل الى حدود

درجة الى  100اغلب البرامج التي تبحث و تستقصى الفاعلية تعتمد نهاية عظمى من 
 الباحثة.درجة حسب حدود علم 1000

  مشابه في صيغته لالختبارات التحصيلية  أكاديمياعتماد الباحثة على اختبار تحصيلي
 االكاديمية الموجهة للتالميذ في هذا المستوى.

  أوجه  األكاديميوهذا يعتبرأحدتدني درجات التالميذ في القياس القبلي لالختبار التحصيلي
 االنتقادات التي وجهت لمعامل بالك

 الباحثة تبني معادلة حديثة في حساب فاعلية البرامج التعليمية والتي أسست على انتقاد ت ألذا ارت
 نظرية بالك.

  للقياس التتبعي والبعدينسبة الكسب البسيطة " الشغل المحصل " لهريدي : 

    الشغل المحصل  نسبة =  
 

 
( M2 –M1) ×100  

 P  النهاية العظمى لالختبار : 
 M2 :  متوسط درجات القياس البعدي 

 M1 : متوسط درجات القياس القبلي 

 Rارتباط درجات القياس القبلي والبعدي : معامل 
 اإلنجازات(المهارات العقلية،  )المعرفة،تصلح لالختبارات الغير موقوتة 
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  اكبر من  مقبولة،% فعالية  70الى  30من  %،30يكون البرنامج فعال إذا تجاوزت النسبة
 كبيرة.% فعالية 70
 % 2.12اي  0,412  الشغل المحصل  نسبة   

 وهي فعالية مقبولة حسب معيار هريدي 
 تدل على ان البرنامج التعليمي القائم على استراتيجيات تعليمية يتمتع  وهذه النتيجة

 مقبولة.بفاعلية 
 
    ن التالميذ لم يسبق لهم ان تعرفوا على الدروس التي يحتويها البرنامج ألوهذا يبدوا منطقي

في حين ان القياس البعدي طبق بعد دراستهم لمحتوى  لتقديمه،واالستراتيجيات الموظفة 
 استراتيجياته.البرنامج وتطبيق 

  تؤكد فاعلية %41.2والمقدرة بـــ  لهريدي المحصل(البسيط )الشغل قيمة نسبة الكسب
 لفاعلية أي برنامج تعليمي.  هريديالتي حددها  %30امج التعليمي النها اكبر من القيمة البرن

 استنتاج:

تدل القيم السابقة على وجود تاثير فعال و قوي للبرنامج التعليمي القائم على -1
استراتيجيات تعليمية للخفض من صعوبات تعلم مادة الرياضيات و رفع 

 التحصيل االكاديمي للتالميذ في المادة. 
هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التالميذ في القياس  -2

 رجاتهم في القياس التتبعي على االختبار التحصيلي. البعدي و متوسط د
  :نتيجة عامة 

ض صعوبات تعلم مادة الرياضيات و منه الرفع من التحصيل للبرنامج داللة إحصائية وعملية في خف
القياس البعدي  )متوسطمتوسطات القياس البعدي و القياس القبلي  االكاديمي للمادة من خالل

 (  11,526ومتوسط القياس التتبعي  6,060اكبر بكثير من متوسط القياس القبلي  10,571
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 مما بدل على ان البرنامج يتمتع بداللة إحصائية كبيرة 

قوة حجم التأثير ،  كبير، حجم التاثير  % مقبولة  40,0هريدي للشغل المحصل نتائج معادلة  
بالنسبة للقياس البعدي والقبلي ، أما برنامج يتمتع بداللة عملية مقبولة ، مما يدل على ان الكبيرجدا

%وهي فعالية مقبولة حسب معيار 2،41ن الفعالية بلغت الفيما يخص القياس التتبعي والبعدي 
 هريدي .
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 النتائج: و تفسير مناقشة

 للمادة: الفاعلية للبرنامج في خفض صعوبات مادة الرياضيات ومنه الرفع من التحصيل األكاديمي– 

 نصت فرضياته على ما يلي: 

ودرجاتهم في القياس القبلي بين درجات التالميذ في القياس البعدي توجد فرق ذات داللة إحصائية  –
 لصالح القياس البعدي.

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات التالميذ في القياس التتبعي و درجاتهم في
 القياس البعدي لصالح القياس التتبعي. 

  أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصاائية بين متوسط درجات التالميذ في القياس
البعدي و متوسط درجاتهم في القياس القبلي لصالح القياس البعدي ، كما أوضحت نتائج حجم 
التاثير و معادلة هريدي  وجود تاثير فعال و مقبول للبرنامج مما يدل على وجود فعالية مقبولة  

ج التعليمي القائم على استراتيجيات تعليمية للخفض من صعوبات تعلم مادة الرياضيات و منه للبرنام
 زيادة التحصيل في المادة . 

وهذا ما يتفق مع عدة دراسات سابقة و خاصة الدراسات التي استندت اليها الباحثة و التي 
دة الى التعليم النشط و هذا توصلت الى نفس النتيجة ، و فاعلية االستراتيجيات التدريسية المستن

 لمزاياه العديدة : 
 الجديدة تساعد على الربط بين الخبرات السابقة و 
  تجعل الطالب محور العملية التعليمية 

 ـــــــدساهمت استراتيجية العمل الجماعي التعاوني في جعل التعلم ذا معنى و فاعلية و هذا ما يؤك
و ان  (  تيسير القيسي الخطيب ، أحمد محمد ، عبيدات،  صبري حسن الطراونة)كل ما جاء به 

التعلم التعاوني يزيد من التفاعل ، الثقة بالنفس ، تبادل الخبرات ، تعليم االقران مما يعطي إمكانية 
 لتنمية التحصيل و زيادته .

  سهولة استراتيجية الخرائط المفاهيمية الحظت الباحثة انها جذبت انتباه التالميذ لتنوع األلوان و
ربط المفاهيم و شرحها تدريجيا من العام الى الخاص الى األكثر خصوصية النها اتاحت 
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الفرصة لتلخيص الدروس و الكم الهائل من األوراق التي تحتويها في مخطط صغير شامل 
 متعدد األلوان يجذب االنتباه.

 أتاح للتالميذ فرصة التقييم  باإلضافة الى التغذية الراجعة التي يقدمها الرسم البياني للتطور، مما
الذاتي لتصور تعلمهم من خالل التمثيل البياني للتطور ومحاولة تحسين أدائهم والتركيز على 

 نقاط القوة في ذواتهم مما يزيد من درجة االستيعاب للمادة وتطبيقاتها.
 م من خالل فالدماغ يستطيع االستيعاب أكثروأفضل إذا ما تم جذب انتباهه وربطه بمواضيع التعل

التعداد في المداخل )سمعي،بصري( بناءا على استراتيجيات منهجية مخططة تحافظ في نسق 
 بنائها وتوظيفها على المعلومة وتسهل عمليةاسترجاعها.

  ترى الباحثة ان تطبيق البرنامج بما تضمنه من استراتيجيات ودروس فعلت دور المتعلم وزادت
 ت في ذاكرته.من دافعيته وتنشيط مراكز المعلوما

  تفاعل كل هذه االستراتيجيات مع بعضها أدى الى فعالية اللبرنامج والخفض من صعوبات تعلم
 مادة الرياضيات وبالتالي زيادة التحصيل فيها.

 مناقشةعامـــة: -1

توصلت الدراسة الحالية الى جملة من النتائج دلت في مجملها على تاثير فعال للبرنامج التعليمي 
ستراتيجيات تعليمية في الخفض من صعوبات تعلم مادة الرياضيات وزيادة التحصيل في القائم على ا

 المادة وهذا ما يدعم ويدل على تحقق فروض الدراسة.

 :من حيث الداللة اإلحصائية 
  متوسط القياس التتبعي أكبرمن متوسط القياس البعدي ، ومتوسط درجات القياس البعدي أكبر

 قبلي بكثير من متوسط القياس ال
كانت الفروق دالة بين متوسط درجات التالميذ احصائيا في جميع القياسات لصالح القياس 

 البعدي ثم التتبعي.
  الداللة العملية:من حيث 

ارتفاع الداللة العملية للبرنامج   dبينت نتائج حساب حجم التاثير بنوعيه، قوة حجم التاثير 
 ووجود اثر فعال و كبير جدا للبرنامج.
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  معامل الشغ المحصل مقبول بالنسبة للقياسين البعدي والتتبعي حسب معيار ومعادلة كوهن
 للكسب البسيط والشغل المحصل.

و قد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع معظم نتائج الدراسات السابقة في فعالية البرامج المستندة الى 
 التعليم النشط في زيادة التحصيل.

 
 تفسير نتائج الدراسة -2

التطور اإليجابي الحاصل عند المجموعة التجريبية نتيجة البرنامج الى ثالثة  ةالباحث تعزو
عوامل : أولها االستراتيجيات التعليمية المتضمنة في البرنامج ،وثانيها البيئة التعليمية للبرنامج وثالثها 

 التفاعل بين متغيرات البرنامج فيما بينها .
لتعلم أن إستخدام إستراتيجيات التعلم المستند إلى ا ةرى الباحثتفمن حيث اإلستراتيجيات 

،  حل المشكالت من خالل البرنامج التعليميي التعلمي ، والتي تنوعت بين إستراتيجيات ) النشط
( باإلضافة إلى األنشطة المتابعة والرسم البياني للتطور  ، العمل في مجموعات، ،المفاهيم خرائط 

لذي تلقاه الطلبة باستخدام هذه اإلستراتيجيات واألنشطة قد ساعد الطلبة األخرى،  فالتعلم والتعليم ا
ودافعيتهم للتعلم  تالميذنعكس على تحسن كبير في نتائج الا ما مكتسباتهم ،على اإلستخدام الكلي ل

، كما ساعد في تنمية تحصيلهم االكاديمي وخفض من صعوبات تعلم مادة الرياضياتوهو ما رفع 
تنشيط  التعلم النشط ، وبتفصيل هذه االستراتيجيات، فقد كانت الستراتيجيةشكالت حل الم مهارات 

دورا مهما في تحسين قدرة الطلبة على التعلم والبعد عن التوتر واإلنفعاالت وزيادة النشاط العقلي ، 
إيجاد فهذه األنشطة وفرت الفرصة لتحسين أداء الدماغ باعتبارها كما أشرنا فيما سبق أنها تساهم في 

الدافعية للتعلم  وتوظف مداخل متنوعة للمعرفةمما يزيدمسارات متنوعة للذاكرة وتهيئ الطلبة للتعلم 
البحث العلمي المنهجي من خالل توظيف  وزيادة القدرة على االستيعاب والتحصيل وتنمية مهارات

ميداني في حين فقد توصلنا من خالل التجريب ال. خطواته في استراتيجية حل المشكالت
تساعد الطالب على تحديد  المفاهيميةوالخصائص النظرية للمنظم الشكلي ،أن إستراتيجية الخريطة 

األفكار الرئيسة واألفكار الثانوية، فهي تساعد على التنظيم الهرمي للمعرفة مما يجعل المتعلم أكثر 
من الموضوعات التعليمية، قدرة على استخدام المعلومات الموجودة لديه وبالتالي أكثر فهما لموضوع 

كما أن طريقة إنجازها تجعل الطالب يحتفظون بالمادة العلمية أو المعلومات بشكل أفضل، وبالتالي 
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سهولة إسترجاعها عند الحاجة إليها في حل مشكلة أو مهمة معينة، كما أن الخريطة المفاهيمية من 
حسين التخطيط واإلدارة الذاتية لتعلمهم، خالل إستقصاء أراء الطلبة ومعرفة إنطباعاتهم عملت على ت

من تطوير إستراتيجيات جديدة للتعلم، ماساهم في تحسين  همفاستخدام الطالب لهذه اإلستراتيجية مكن
عادة صياغة الموضوع وفق فهم التحصيل  ألنها تتيح فرصة التحليل واإلستنتاج وفرصة التخيل وا 

 .الشخص ورغبته
 

ا بينا في مناقشة الفرضيات أنه ومن خالل التطبيق الميداني أما التعلم التعاوني فهو كم
أنها من اإلستراتيجيات التي ةرى الباحثتللطلبة اثناء تفاعلهم في هذه االستراتيجية ، فةومالحظة الباحث

ساهمت في تنمية مهارات الدراسة الحالية أيضا، حيث أن مشاركة المجموعة في األفكار ومناقشتها 
االستجابة ساعد على تنمية مهارات التفكير بصوت مسموع أثناء حل مشكلة أو وايجاد الحلول و 
تعليم االقران ساهم في تصحيح األخطاء وتعزيز التعلم وكذا جعل الطالب منخرطا ان نشاط ، كما 

(  بأن التدريس  2010ليه جنسن ) إشار أفي التعلم ماإنعكس إيجابا على دافعيته للتعلم ، وهذا ما
صغيرة أكثر نجاحا ، وأكثر فاعلية في التعلم، لكونه يدعم الذاكرة العاملة والطويلة ،  في مجموعات

 فالتعلم في مجموعات  يعمل على تذكير الطالب لبعضهم البعض.
 تنمية في التعاوني كانت ذات اثر وفعالية التعلم إستراتيجية إنل لقو ا يمكن هنا ومن

ثمة زيادة  منفي التغلب على الصعوبة فيها و  و ياضياتالرنحو التالميذ ىلد إيجابية اتجاهات
 التعاوني التعلم استراتيجية أن أبرزها ب،األسبا من جملة لىإ النتيجة هذه تعزى وقدالتحصيل  ،   

 قدلتجربة جديدة   يخضع ويشعرأنه،  آمنة بيئة خلق في وتساعدالمتعلمين ،  قلق درجة من لتقل قد
 نتائجه على أثرت قد وهذه ،ياضياتالر تعلم في جديدة لتجربة ئهأخطا من ويتعلم ،فيها يخطئ
كثر أ جعلتهم للتجربة لطلبةا فيها خضع تيلا لفترةا نحوها اتجاهاته مستوى ولعل. نهاـتحس الى وأدت
 تفكير مستوى وإن  كبر،أ االتجاهات رـتغيي يـف هاأثر نكا ثمة ومن ،ونيالتعا باألسلوب الفة

 وجعلهم ،ياضياتالر تعلم نحو اتجاهاتهمو ونيةلتعاا لطريقةبالتعلم ا نتيجة يـبا فإيجا رـأّث قد التالميذ
 يهملد توافرت ثم من و ـا،نحوه انهمـاطمئن من لكذ فزاد ،تعلمها من ضىالر،  على يحصلون
 وينـتك في أهمية له ونيالتعا التعلم أسلوب أن  بويينلترا بعض كديؤ كما نحوها محببة اتجاهات
 التعلمية التعليمية ةلمادا نحو إيجابية النفسية الراحة من جوا للتالميذ يهيئ إذ؛ ةايجابي اتـاتجاه
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 ،  برةالمثا بعنصر ويمدهم ،فيحياتهم وأهميته وبأثره ،وقيمته مايتعلمونه بجدوى اخليالد واالقتناع
 نتائج مع منسجمة نتيجة وهي ،فةالمعر طلب في االستمرار على قوة يعطيهم اخليالد فاالقتناع

 اتـاتجاه ينـب ائيةـإحص لةدال ذات ةـعالق وجود الى مجملها في أشارت التي الدراسات ضـبع
 منسجمة الدراسة ةـنتيج ءتاءوج  ،معينة دراسية موضوعات في ديميكااأل تحصيلهم نحو التالميذ
 نحو االتجاهات في ونيةلتعاا عاتالمجمو تفوق أظهرت  التي ( الفينـس ) ةـدراس نتائج مع أيضًا

 .التقليدية عاتلمجموا على راسيةلدا دةلماا
 ةـتغذي الجماعي العمل مجموعات تلقي  ،  اليه النتيجة هذه عزو يمكن  يالذ اآلخر لسببوا
 مام بةلمطلوا تلمهماا ء اءأد على وتعزيزات ومشجعات ،المعنوية فآتالمكا أساس على راجعة
 لتعلما استراتيجية عـم لطلبةا تكيف كذلكو ،ياضياتلرا نحو  إيجابية  االتجاهات ويرـتط لىإ أدى
 ةـمواجه في وإيجابيتهم ،ونيلتعاا يقالفر اءأعض باقي مع متقدمة عالقات وتحقيقهم ونيلتعاا
 نالمخزو ةـإيجابي من زاد تعليمية مهمات نـم اليهم كليو ما لهموقبو، المختلفة التعلمية قفالمو ا

 دًاـمزي ثمة نـوم ،لتفاعلا من مزيدًا لهم وفر و ةـمختلف فـمواق في اندماج فرص لهم وأتاح المعرفي
 لصياغة الفعالةو المثمرة تهمكاسلو لتطوير ًاـفرص تهمـأعط التي  ،المعرفيةو ليةاالنفعا الخبراتا نـم

 .    ياضياتالر تعلم تجاه خبراتهم
اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج معظم الدراسات السابقة في فعالية البرامج المستندة على 

ات، الرياضخفض من صعوبة تعلم مادة  زيادة التحصيلومن ثمةفي  النشط،استراتيجيات التعلم 
به هذه الدراسة إذ تعد من الدراسات القليلة في حدود علم الباحثة التي تناولت صعوبة  والذي تميزت

 واالولياء.مادة الرياضيات باعتبارها صعوبة عالمية وهاجس الغلب المتمدرسين 

 تعتبر والتي والفعال، النشط التعلم استراتيجيات بعض باستخدام التالميذ تلقاه الذي فالتعلم
 والمجلس الرياضيات، مادة صعوبة ناقشت التي المؤتمرات اغلب بها أوصت ةحديث استراتيجيات

 والتعليم التدريس واستراتيجيات لطرائق كبدائل توظيفها على ومستشاريها المادة باساتذة الخاص
 مسائل حل في وتوظيفها التالميذ مكتسبات جل استثمار علىت ساعد والقاء محاضرة من التقليدي

 .االكاديمي التحصيل في درجاتهم في الكبير التحسن على انعكس مما االكاديمية االختبارات

 والتوصيات التالية:الدراسة الحالية الى المقترحات  ومنه تخلص
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 وتوصيات الدراســــــــــة:مقترحات  -2

االستراتيجيات الموظفة في البرنامج وخاصة بعد ان افظت نتائج تطبيقها  علىتدريب األساتذة  -
 فعاليتـــــــها.الى على التالميذ 

 :يلي بما التوصية يمكن دراسةال فصول في عرضه ماسبق ضوء في

من  لالستفادة  مدارسـهم في التعــاوني الـتعلم فكـرة طبيــقى تعلـ المـدارس مــديري تشـجيع ضـرورة -
 التحصيل.مزاياها في تحسين العملية التعليمية التعلمية والرفع من مستوى 

 االختيـار يجـب بـل التعـاوني الـتعلم فكـرة فرض عدميجب التجـربة و  هذه توضح ندوات عقد -
 .  التجربـــة فـــرض للتقبل دون يعـــود التجربـــة نجـــاح ، ألنوالمـدارس لنوعيـةالمعلمـين األفضـل

االستراتيجيات الحديثة واعطائهم فكرة عنها لجسر  فكرة تطبيق أثناء األمور أولياء إشراك ضرورة -
عطائهم ،المدرسة الهوة بين االولياء و  المقــررات مــع تعــاملهم وطريقــة ،هاعنـ توضيحية فكرة وا 

 .   التجربة بعد أبنــائهم عنــد قالفــرو  درجــة لمعرفــة ،هاتطبيــق أثنــاء في الدراســية

 المـــدارس امـــديرو  فيهـــا يجـــد الـــتي المقـــررات لـــبعض التآلف بين االستراتيجيات فكـــرة تطبيـــق يجـــب -
 في مستوى التحصيل،  ضـــعفا

استخدام استراتيجيات التعليم  وأثنائها علىاالهتمام بتدريب معلمي الرياضيات قبل الخدمة  يجب -
 الحديثة.

فكـــرة  تـــدعيم و تنميـــة في منهـــا االســـتفادة و المختلفـــة الطالبيـــة األنشـــطة علـــى التركيـــز ضـــرورة -
 التعاوني. التعلم

 الدراسة.توظيف استراتيجيات أخرى حديثة باإلضافة الى االستراتيجيات الموظفة في  -

اعداد برامج لتدريب المعلمين في كافة المراحل الدراسية المختلفة لتشمل مختلف المستويات  -
خاصة التي تعاني من  أخرى،تعميم فكرة التدريس باالستراتيجيات الحديثة على مواد  –الدراسية 

 فيها.ضعف وتدني نتائج التالميذ 
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التطبيق الى  الحفظ،الفهم،ي تتجاوز الحرص على تنمية المستويات العليا للجانب المعرفي والت -
 التقويم.التركيب و  التحليل،مستويات 
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 (14ملحق )
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 اختبار التفكير البصري (16ملحق )
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 (17ملحق )

 قائمة األساتذة المحكمين لشبكة المالحظة 

 المؤسسة  التخصص الدرجة العلمية  االسم 

 جامعة بسكرة علم النفس االجتماعي أستاذ  جابر نصر الدين 

 جامعة بسكرة علم النفس المدرسي أستاذ محاضر أ بن عامر وسيلة 

 جامعة بسكرة تقويم ومناهج أستاذ محاضر أ ساعد صباح 

 جامعة بسكرة علم النفس التربوي أستاذ محاضر أ كحول شفيقة

 جامعة بسكرة علم النفس المعرفي محاضر أ أستاذ بن مدور مليكة 

 جامعة بسكرة علم النفس المعرفي أستاذ محاضر أ سايحي سليمة 

 جامعة بسكرة علم النفس المعرفي أستاذ محاضر أ دبراسو فطيمة  
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 (18)ملحق 

 قائمة األساتذة المحكمين لالختبار التحصيلي 

 المستوى )الشهادة ( االسم 

 أستاذة متوسط  جيجلخ لطيفة  

 أستاذة متوسط  بوعزيز سلوى

 مفتش تربية  شارف محمد 

 مفتش تربية ماجات محمد
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 (19ملحق )

 قائمة األساتذة المحكمين للبرنامج 

 المؤسسة التخصص الدرجة العلمية  االسم 

 جامعة بسكرة علم النفس االجتماعي أستاذ   جابر نصر الدين 

 11اتنةجامعة ب علم النفس العيادي أستاذ  جبالي نو الدين 

 جامعة بسكرة علم النفس المدرسي أستاذ محاضر أ بن عامر وسيلة 

 جامعة بسكرة تقويم ومناهج أستاذ محاضر أ ساعد صباح 

 جامعة بسكرة علم النفس التربوي أستاذ محاضر أ سايحي سليمة  

 جامعة بسكرة علم النفس المعرفي أستاذ محاضر أ بن مدور مليكة 

 جامعة بسكرة علم النفس المعرفي أستاذ محاضر أ كحول شفيقة

 جامعة بسكرة علم النفس المعرفي أستاذ محاضر أ دبراسو فطيمة 
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 (11ملحق )
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 (11ملحق )
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 (12ملحق )
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 (13ملحق )
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 (  نموذج من اجابات افراد العينة14ملحق )
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 (15)ملحق 
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 16:  الملحق رقم

 نماذج من المنحنيات البيانية ألفراد العينة على القياسات الثالثة
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 12الملحق رقم :

 على القياسات الثالثةالبيانية لنتائج المجموعات  المنحنيات
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