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 مستخلص:ال

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على فاعلية استخدام إستتراييجية الفتا المولتوي فت       

ينمية مهارات الفهم العميق للرياضيات واستواللية التعلم لدى طالبتات الفتا الول النتانو   

وكذلك دراسة نوع العالقة االريباطية بين مهارات الفهم العميق للرياضيات واستواللية التتعلم 

بمدرستتتين متتن المتتدار   ( طالبتتة44وقتتد ينونتتت عينتتة الدراستتة متتن  الء الطالبتتات. لتتدى هتت 

ت إلى مجمتوعتين متستاويتين  قسم المملنة العربية السعودية ب انوية للبنات بمدينة الرياضالن

محتوى ففل   الشنال الرباعية والتشتاب(( متن  ( طالبة درست49يجريبية قوامها   إحداهما

( 49  والخرى ضابطة قوامها  إستراييجية الفا المولوي باستخدام (9مورر الرياضيات  

 ف  التدريس. التوليدية( طالبة درست المحتوى نفس( باستخدام الطريوة المعتادة 

 ويوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:

 فتترد دال إحفتتائينا عنتتد مستتتوى   وجتتودα≤10,1 بتتين متوستتط  درجتتات طالبتتات )

والضتتتابطة فتتت  اختبتتتار مهتتتارات الفهتتتم العميتتتق للرياضتتتيات كنتتت  المجمتتتوعتين التجريبيتتتة 

طتترا الستت لة( كتت   –مهتتارة التفستتير –ايختتاا الوتترار  –التفنيتتر التوليتتد  ومنونايت( الفرعيتتة  

 على حدة  لفالح طالبات المجموعة التجريبية. 
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   وجتتود فتترد دال إحفتتائينا عنتتد مستتتوىα≤10,1 بتتين متوستتط  درجتتات طالبتتات )

لتجريبيتتتة والضتتتابطة فتتت  مويتتتا  استتتتواللية التتتتعلم كنتتت  ومنونايتتت( الفرعيتتتة المجمتتتوعتين ا

يوتويم يعلتم الرياضتيات( كت  علتى حتدة  لفتالح  -ينفيذ عملية التتعلم  - التخطيط لعملية التعلم 

 طالبات المجموعة التجريبية.

   وجود عالقة اريباطيتة موجبتة ودالتة إحفتائينا عنتد مستتوىα≤10,1 بتين مهتارات )

 العميق للرياضيات واستواللية التعلم لدى طالبات الفا الول النانو .الفهم 

 يوديم بعض التوصيات والموترحات. وف  ضوء النتائج السابوة جرى

 

The Effectiveness of Flipped Classroom Strategy on Developing 

Secondary Stage Female Students' Mathematics Deep 

Understanding Skills and Learning Independence 

 

 

 

Abstract: 

       The current study aimed at recognizing the effectiveness of using 

flipped classroom strategy on developing mathematics deep 

understanding skills and learning independence among first year 

secondary female students and studying the correlation relationship 

type between developing mathematics deep understanding skills and 

learning independence among those students. The participants of the 

study consisted of (84) female students from two schools of 

secondary schools for girls in Riyadh city, kingdom Saudi Arabia, 

they were divided into two equivalent groups. One experimental 

group (42) female students studied a content study (Quadratic shapes 

and similarities) of mathematics curriculum (2) using flipped 

classroom strategy, the other control group (42) female students 

studied the same content using the traditional method of teaching. The 

study revealed some results among them the following: 

 There was a statistically significant difference at (α≤0.01) level 

between the mean scores of the experimental and control groups' 

female students in overall mathematics deep understanding skills and 

its sub- components (conductive thinking- making decision- 

interpretation skill - asking questions) each in favor of the 

experimental group female students. 
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 There was a statistically significant difference at (α≤0.01) level 

between the mean scores of the experimental and control groups' 

female students in overall learning independence scale and its sub-

components (planning learning process - implementing learning 

process - evaluating learning process) each in favor of the 

experimental group female students. 

 There was a statistically significant difference at (α≤0.01) level 

between mathematics deep understanding skills and learning 

independence among first year secondary female students. 

In the light of these results some suggestions and recommendations 

were given. 

 

 

 :الدراسةمقدمة 

ا معرفينتا هتائالن فت  شتتى العلتوم والمجتاالت        وقتد  يشهد العالم فت  العفتر الحتال  انفجتارن

التت  نتادت كنير من نمااج واستراييجيات التدريس الحدينتة  و يواكب هذا الزخم مع استحداث

ا  وفهمت( يفنيتر ا يضمن إعداد جيت  قتادر علتى ينميتة للعملية التعليمية  مم بجع  المتعلم مركزن

من خالل ممارساي( اليومية  ليفبحوا بذلك معتمدين على أنفسهم ف  ح  مشتناليهم والتنيتا 

 متطلبات حيايهم ف  المستوب .  مع

"حيت  يترى العديتد متن ولدراسة الرياضيات أهمية كبيرة للطالي ف  المرحلتة النانويتة.       

التربويين أن الهدف العام متن يعليمهتا هتو مستاعدة الطالتب للحفتول علتى مفتاهيم ومهتارات 

ا على ح  المشنالت المتعلوة بحا جتات الحيتاة اليوميتة  رياضية عميوة اات معنى  يجعل( قادرن

ويمنن( من متابعة دراست( فت  م سستات التعلتيم العلتى واالستتمرار فت  التتعلم الذاي  النتذير 

يهتتدف متتادة الرياضتتيات إلتتى ينميتتة الفهتتم العميتتق ل فنتتار (. كمتتا 9109وخشتتان والستتلول  

ادة الرياضية واستنتاج العالقات  واستبفتار خطتوات حت  المشتنالت الرياضتية  ولتذا يعتد مت

  وزيتادة قتدرات االستتيعاي لتديهم  وينميتة عمال العو  ويوسيع مدارك الطاليالفهم وإلزيادة 

مهتتارايهم الذهنيتتة الحتوائهتتا علتتى مشتتنالت ومواقتتا رياضتتية  يتطلتتب حلهتتا وفتتق منهجيتتة 

 شطة الرياضيات يزيد من قتدرة الطالتبالتفنير الرياض  ومهارات ح  المشنالت  كما أن أن

علتتى يمنيتت  المعرفتتة الرياضتتية ودمجهتتا فتت  بنيتتت( العوليتتة  وينميتتة مهارايتت( فتت  يو يتتا هتتذ  

   (.9101 كمال وعبدالحميد المعرفة ف  المستوب 

ويعتتد استتتراييجية الفتتا المولتتوي متتن إستتتراييجيات التتتدريس الحدينتتة التتت  يتتوفر للمعلتتم     

الننيتتر متتن الوقتتت للتفاعتت  متتع طالبتت( بتتدالن متتن الشتترا التوليتتد  للتتدرو   والتتت  يمنتتن أن 

(. كمتتا يعتتد أحتتد الحلتتول التونيتتة الحدينتتة Overmyer,2014يشتتاهدها الطتتالي فتت  منتتازلهم 

لتوليتد  وينميتة مهتارات التفنيتر لتدى الطتالي  فعتن طريتق مشتاهديهم لعالج ضتعا التعلتيم ا

للدرو  ف  المنزل يحووون المستويات الدنيا من المجال المعرفت  وفونتا لتفتنيا بلتوم  وعتن 
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طريتتق التفاعتت  والحتتوار والمناقشتتة التتت  يجتتر  داختت  الففتت  الدراستت  يحووتتون المستتتويات 

 (.9104 المزموم  العليا من هذا المجال

ا منالينا للوقت ف  يلو  يعلتيم        ويتميز يلك اإلستراييجية بتوفير إطار عمل  يضمن استنمارن

يشخيف   يتسم بالحضور الشخف  المباشتر وييتر المباشتر لنت  متن المعلتم والطالتب  كمتا 

أنها يراع   بشن  نوع ( احتياجات يعلمهم والفرود الفردية بينهم  ويتيح للمعلمين شخفتنة 

لن  طالب بفاعلية  ويزويدهم بتغذية راجعة فورية م ثرة ف  موضوع يعلمهتم  ويتوفر  التعليم

ا صفينا ثر  الخبرات  ويشجع على يو يا يونيات حدينة متنوعة ف  مواقا التعلم  كمتا  مناخن

تا متنوعتة لتتعلم حتر  يالئم استتخدام أدوات مختلفتة للتويتيم البنتائ   فضتالن عتن أنهتا يتوفر فرصن

 (.Adedoja,2016؛ 9102  9104ين بيرجمان وسامرز ومرن للمتعلم

بأنتت(:  Flipped Learning وقتتد عرفتتت موستتوعة الوينيبيتتديا الحتترة التتتعلم المولتتوي       

"شتتن  متتن أشتتنال التعلتتيم المتتدمج التتذ  يشتتم  أ  استتتخدام للتونيتتة؛ لالستتتفادة متتن التتتعلم فتت  

الففول الدراسية، إا يمنن للمعلم قضاء مزيد متن الوقتت فت  التفاعت  متع الطتالي، بتدالن متن 

ا باستتخدام الفيتديوهات التت  يوتوم بدعتدادها  إلواء المحاضرات. ويجر  هذا بشن  أكنر شيوعن

 & Lage; Plattمعلتتم، ويشتتاهدها الطتتالي ختتارج الوقتتات الدراستتية فتت  الففتتول ال

Treglia,2000 .) أما إستتراييجية الفتا المولتوي فدنهتا "إستتراييجية للتعلتيم والتتعلم يعتمتد

على يطبيوات التعليم المدمج  يعتمد على قلب اجراءات التدريس التوليد  للموررات الدراستية 

المختلفة  عن طريق يفميم محتوى يلتك الموتررات فت  شتن  حفت   ف  المراح  التعليمية

أو ملفتات فيتديو مستتجلة ببترامج متخففتة  يتتتم اياحتهتا للطتالي لمشتتاهديها فت  المنتزل قبتت  

الحفة بوقت كاف  وإياحة الفرصة لهم بدضافة قراءايهم الخارجية حولها  ثتم استتنمار وقتت 

علية والتدريبات المتنوعة داخ  حجترة الدراستة الحفة فيما بعد ف  ينفيذ بعض النشطة التفا

فردينا أو ف  مجموعات صتغيرة  بغترض يحويتق الهتداف الموضتوعة مستبوا لنت  موترر متن 

 الموررات الدراسية".

 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

وكتتتذلك  يمنلتتتت مشتتتنلة الدراستتتة الحاليتتتة فتتت  انخفتتتاض مستتتتوى مهتتتارات الفهتتتم العميتتتق     

 ا فتتت للرياضتتيات  المتتتر التتذ  يتتت ثر ستتلبن لتتتدى طالبتتات المرحلتتتة النانويتتة  استتتواللية التتتعلم

يحفيلهن الدراس   ومن مظاهر هذا الضتعا
)* 
طترا يستاتالت عتدم قتدرة الطالبتات علتى:  

متعموة أثناء التعلم وإعطاء يفسيرات واستتنتاجات مناستبة للموقتا التعليمت   يحويت  المفتاهيم 

رى ويفستيرها  يوليتد البتدائ  الفتحيحة والصتيلة عنتد والتعميمات الرياضية من صورة لخ

ح  المشنالت الرياضية والت  يخرج عتن المتألوف والمعتتاد  ايختاا الوترار باختيتار الطريوتة 

المناستتبة لحتت  المشتتنالت الرياضتتية ويبريتتر التتك  ويوضتتيح المفتتاهيم والتعميمتتات الرياضتتية 

معرفتة المفادر الرئيستة قبت  التتعلم   وضع الخطط والهداف ويحديد المستخدمة أثناء الح  

 .التتت  قتتد يوعتتن فيهتتا كيفيتتة التغلتتب علتتى الفتتعوبات التتت  يتتواجههم وكيفيتتة معالجتتة الخطتتاء

                                                           
)*(

يم مالحظة الك أثناء الزيارات الميدانية لبعض المدار  النانوية للبنات ف  مدينة الرياض  ومالحظتها للطالبتات أثنتاء   

 يعليم ويعلم الرياضيات ف  الفف  الدراس .
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هتتا متتن ة الفتتا المولتتوي لمتتا ليولعتتالج يلتتك المشتتنلة ستتعت الباحنتتة إلتتى استتتخدام إستتتراييج

امة والمرحلتة النانويتة بالمراح  الدراسية ع الرياضيات يعلمميزات عديدة ف  عمليت  يعليم و

   .خاصة

 : يالس ال الرئيس اآلللتفد  لتلك المشنلة يحاول الدراسة اإلجابة عن و

ما فاعلية استراييجية الفا المولوي ف  ينمية مهارات الفهتم العميتق للرياضتيات واستتواللية 

 التعلم لدى طالبات المرحلة النانوية؟

 اآليية:ويتفرع من الس ال السابق الس لة الفرعية 

ما فاعلية استراييجية الفا المولوي ف  ينمية مهارات الفهم العميق للرياضيات لتدى  -0

 طالبات الفا الول النانو ؟

ما فاعلية استراييجية الفا المولوي فت  ينميتة استتواللية التتعلم لتدى طالبتات الفتا  -9

 الول النانو ؟

للرياضتتيات واستتتواللية التتتعلم متتا نتتوع العالقتتة االريباطيتتة بتتين مهتتارات الفهتتم العميتتق  -3

 الفا الول النانو ؟ لدى طالبات

 

 أهميـة الدراسة:

 ينمن أهمية الدراسة الحالية ف  أنها:

يستتاير االيجاهتتات التربويتتة الحدينتتة  التتت  يستتعى إلتتى يجريتتب إستتتراييجيات التتتدريس  -

 ويعلم الرياضيات.الحدينة ف  المنظومة التعليمية  وبيان مدى فاعليتها ف  عمليت  يعليم 

يسهم ف  ينمية التتعلم التذاي  لتدى الطالبتات  متن ختالل يغيتر دور الطالبتة فت  العمليتة  -

التعليمية من متلوية سلبية للمعلومات  إلى باحنة وصانعة للمعارف المختلفتة ونشتطة وإيجابيتة 

 ف  المواقا التعليمية المختلفة.

ام استتتتراييجية الفتتتا بعتتتض درو  الرياضتتتيات مفتتتاية للتتتتدريس باستتتتخد يوتتتدم -

مهتتارات الفهتتم العميتتق  المولتتوي لمعلمتتات الرياضتتيات بالمرحلتتة النانويتتة  قتتد يستتهم فتت  ينميتتة

ويمنتن   للرياضيات لدى الطالبات متن جهتة  وينميتة استتواللية التتعلم لتديهن متن جهتة أخترى

 دراستها داخ  الم سسة التعليمية أو خارجها ف  أ  وقت ومن أ  منان.

يفتتتح المجتتال أمتتام البتتاحنين فتت  مجتتال المنتتاهج ويعلتتيم الرياضتتيات  إلجتتراء دراستتات  -

وأبحاث أخرى مماثلة قد يسهم ف  يطتوير الممارستات التدريستية المستتخدمة فت  يعلتيم ويعلتم 

 الرياضيات لطالبات المرحلة النانوية. 

 

 أهداف الدراسة:

 هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على:

اييجية الفا المولتوي فت  ينميتة مهتارات الفهتم العميتق للرياضتيات لتدى فاعلية إستر -0

 طالبات الفا الول النانو .

فاعليتتة إستتتراييجية الفتتا المولتتوي فتت  ينميتتة استتتواللية التتتعلم لتتدى طالبتتات الفتتا  -9

 الول النانو .
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 نوع العالقة االريباطية بين مهتارات الفهتم العميتق للرياضتيات واستتواللية التتعلم لتدى -3

 طالبات الفا الول النانو .

 

 فروض الدراسة:
 ة:دراسة صحة الفروض اإلحفائية التالييختبر ال

( بتتين متوستتط  درجتتات طالبتتات α≤10,1يوجتتد فتترد دال إحفتتائينا عنتتد مستتتوى   -0

رياضتتتيات كنتتت  المجمتتتوعتين التجريبيتتتة والضتتتابطة فتتت  اختبتتتار مهتتتارات الفهتتتم العميتتتق لل

طرا الس لة( ك  علتى  –التفسيرمهارة  –ايخاا الورار  –التوليد  التفنير  ومنوناي( الفرعية

 حدة  لفالح طالبات المجموعة التجريبية. 

( بتتين متوستتط  درجتتات طالبتتات α≤10,1يوجتتد فتترد دال إحفتتائينا عنتتد مستتتوى   -9

كنتتت  ومنونايتتت( الفرعيتتتة  المجمتتتوعتين التجريبيتتتة والضتتتابطة فتتت  مويتتتا  استتتتواللية التتتتعلم

لفتالح   ( كت  علتى حتدةيوتويم يعلتم الرياضتيات -ينفيذ عملية التتعلم  -ة التعلم التخطيط لعملي 

 المجموعة التجريبية. طالبات

( بتين مهتارات α≤10,1يوجد عالقتة اريباطيتة موجبتة ودالتة إحفتائينا عنتد مستتوى   -3

 الفهم العميق للرياضيات واستواللية التعلم لدى طالبات الفا الول النانو .

 

 حدود الدراسة:
 اقتفرت الدراسة الحالية على:

بحت  الفتحافة  (044وثانويتة   (094  بعض طالبتات الفتا الول النتانو  بنانويتة -

 ف  مدينة الرياض.

متن موترر الرياضتتيات  التشتتاب((والنتتان   الشتنال الرباعيتة و محتتوى الففتلين الول -

 (.9104/9102   وزارة التعليمخالل الفف  الدراس  النان  نو ( للفا الول النا9 

 .طرا الس لة –التفسير –ايخاا الورار –التفنير التوليد مهارات الفهم العميق:  -

التخطتتيط لعمليتتة التتتعلم  وينفيتتذ عمليتتة التتتعلم  ويوتتويم يعلتتم منونتتات استتتواللية التتتعلم:  -

 الرياضيات.

 

 مصطلحات الدراسة: 

  الفاعليةEffectiveness: بأنها "أثر عام  أو بعض العوام  المستولة ف   يُعرف

(. كما يعرف بأنها "العم  931  9113عام  أو بعض العوام  التابعة" شحاي( والنجار 

(. ويعرف الفاعلية إجرائيا 1  0224الذ  ينون ل( يأثير إيجاب  ف  الداء واإلنتاج" مختار 

ولوي ف  يدريس الرياضيات على بأنها "الثر اإليجاب  الستخدام إستراييجية الفا الم

ينمية مهارات الفهم العميق للرياضيات واستواللية التعلم لدى طالبات الفا الول 

 مربع إيتااختبار بحساي النانو ". ويوا  
2.) 

 :إستراييجية الفا المولوي  يُعرف إستراتيجية الصف المقلوبFlipped 

Classroom Strategy يووم  مد على التعلم الذاي  للطالب  إاإستراييجية يعت " بأنها
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بدراسة الموضوع من يلواء نفس( عادة  باستخدام درو  فيديو مسجلة يتم إعدادها من قب  

المعلم أو مشاركتها من قب  معلم آخر  ويحاول الطالب بعد الك ف  الفف  يطبيق المعرفة 

. كما يعرف بأنها (Marlowe,2012,4  "من خالل ح  المسائ   والويام بأعمال يطبيوية

في( يحوي  الحفة التوليدية إلى درو  مسجلة من خالل  نوع من التعلم الذ  يجر "

يستطيع الطالب الوصول  ننولوجيا المتوفرة والمناسبة  يجر  وضعها على االنترنت إاالت

إليها خارج الحفة الففية  إلفساا المجال للويام بنشاطات أخرى داخ  

 (.011  9102الحفة" الشرمان 

يعلم طالبات الفا الول  يعتمد على يربوية بأنها "إستراييجية إجرائينا ويعرفها الباحنة    

(  من خالل 9الرياضيات  الشنال الرباعية والتشاب( من مورر  ففل  لمحتوى النانو 

ملفات فيديو قفيرة  يتم مشاهديها ف  المنزل قب  وقت الدر   ويهي ة الطالبات الستوبال 

المفاهيم المتضمنة ف  ك  فيديو يعليم  قب  موعد الحفة الدراسية  لالستفادة بشن  أكبر من 

ي( الطالبات لتطبيق   ويوجالمعلمةوقت الحفة ف  النشطة التفاعلية والتطبيوية الت  يعدها 

 .مشاهدي( ئ  المتعلوة بموضوع الدر  الذ  جرىتطبيوات والمساما يعلمن( من خالل ح  ال

  :يعرف الفهم العميق بأن( "مجموعة متن الوتدرات المترابطتة الفهم العميق للرياضيات

الت  ينمتى ويعمتق عتن طريتق الست لة واالستوفتاء الناشتت عتن التأمت  والمناقشتة واستتخدام 

(. أمتتا الفهتتم العميتتق للرياضتتيات فيعتترف بأنتت( "نتتتاج يلتتك 941-941  9113فنار" جتتابر ال

الترابطات الت  يووم الفرد المتعلم بعملها بتين يلتك المعلومتات الجديتدة  وبتين متا هتو قتائم فت  

بنيت( المعرفيتة فتخترج معهتا وصتالت يستاعد فت  الوصتول إلتى حلتول منطويتة ومعوولتة لنت  

 (.      22  9104 زنوور اضيايية المتعلوة بتلك المفاهيمالمواقا الري

ويعرف إجرائينا بأن( "قدرة طالبة الفا الول النانو  على طرا يساتالت متعموتة أثنتاء     

يعلمهتتا مفتتاهيم ومفتتردات محتتتوى ففتتل  الشتتنال الرباعيتتة والتشتتاب(  وإعطتتاء يفستتيرات 

يوليد بدائ  متعددة ومتنوعتة  يعبتر عتن حلتوالن واستنتاجات مناسبة للموقا التعليم   وإنتاج و

يير يوليدية للمشتنالت الرياضتية  متع قتدرة علتى يفتور أو يوقتع نتتائج معينتة باالستتناد إلتى 

بدائ  محددة  وإضتافة يفاصتي  جديتدة ومتنوعتة للفنترة الرياضتية المودمتة  ويتنتون متن عتدة 

ويوتا   طترا الست لة(. –التفستير –ارايخاا الور - التفنير التوليد مهارات فرعية يتمن  ف  

 إجرائيا بالدرجة الت  يحف  عليها الطالبة ف  اختبار مهارات الفهم العميق المعد لذلك.

 :يوفتتد باستتتواللية التتتعلم استتتقاللية التتتعلم  Independent learning  هتتو "يحمتت

وانتب يعلمت( المتعلم مس ولية يعلم( للرياضيات  ومن ثم قدري( علتى ايختاا قترارات فت  كت  ج

من : يحديد أهداف يعلم(  واختيتار الموضتوعات التت  ستوف يدرستها  ويحديتد استتراييجيات 

التعليم والتتعلم التت  ستيووم بهتا متن أجت  يحويتق أهتداف يعلمت(  ومراقبتة عمليتات يعلمت( أثنتاء 

 .(Rousseau,2008,1)حدوثها  ويوويم يعلم("

بأنهتتا "قتتدرة طالبتتة الفتتا الول النتتانو  علتتى يحمتت   إجرائينتتا ويعتترف استتتواللية التتتعلم   

باستتتخدام إستتتراييجية الفتتا  الشتتنال الرباعيتتة والتشتتاب( مستت ولية يعلمهتتا لمحتتتوى ففتتل 

 المفتتتاهيم والتعميمتتتات  المولتتتوي  متتتن ختتتالل يخطيطهتتتا الكتستتتاي جوانتتتب التتتتعلم المختلفتتتة

كتستابها يلتك الجوانتب  والتوتويم ، والمراقبتة الذاييتة الفيهمتاوالمهارات الرياضتية( المتضتمنة 
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الذاي  لمدى اكتسابها لتلك المعارف". ويوا  إجرائينا بالدرجة الت  يحف  عليها الطالبتة فت  

 المويا  المعد لذلك.

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 مراحلهتا –النظرية التربوية التي تستند إليها  –: إستراتيجية الصف المقلوب )أهميتها أوًل 

 الدراسات السابقة التي تطرقت إليها(: –دور المعلم والطالب فيها  –مزايا استخدامها  –

يعتد التتتعلم المولتتوي متن أفضتت  الممارستتات التت  يحتتاول يطويتتع التونيتات الحدينتتة لتطتتوير     

طرد التدريس  إا يووم المعلم ف  السياد التوليد  بشترا التدر  بينمتا يتترك للطتالي يعميتق 

المهمتتة فتت  المنتتزل متتن ختتالل التنليفتتات المنزليتتة  المتتر التتذ  ال يراعتت  الفتترود المفتتاهيم 

الفردية بين الطالي  أما ف  التتعلم المولتوي فيوتوم المعلتم بدعتداد ملتا مرئت  يشترا المفتاهيم 

الجديدة باستخدام التونيتات الستمعية والبفترية وبترامج المحاكتاة والتويتيم التفتاعل  لتنتون فت  

قبتت  التتدر  ومتاحتتة لهتتم علتتى متتدار الوقتتت وبهتتذا يتتتمنن الطتتالي عامتتة  متنتتاول الطتتالي

ومتوسطو الداء المحتاجون إلى مزيد من الوقت بشن  خاص متن االطتالع علتى المحتويتات 

؛ 9102التفاعليتتتتتة عتتتتتتدة متتتتترات ليتستتتتتتنى لهتتتتتم استتتتتتتيعاي المفتتتتتاهيم الجديتتتتتتدة الزهران  

 (.9101عبدالغن  

للنشتر  اليوييتوي، بوصتف( أداة موقتع لتوي علتى استتخدامويعتمتد إستتراييجية الفتا المو     

متن ختالل البريتد  للطتالي ونشترها مفتورة مشتروعات ينفيتذ خاللت( متن المعلتم يستتطيع

(. كمتا Wantz,2011اإللنترون ، أو شبنات التواص  االجتماع ؛ إا يستطيعون مشتاهديها 

يستتطيع  إا اإلنترنت؛ يوفر خالل من مباشرة اليوييوي موقع من الفيديو مواطع يمنن يضمين

 (.Trier,2007المختلفة  الموضوعات يناسب الت  المواطع من كبير عدد مشاهدة الطالي

وهناك عدة أمور يجب أخذها بعين اإلعتبار عند إنتتاج الفيتديو التعليمت  الختاص بالفتا      

 ;Nicodemus, Falconer & Medlin,2011; Fulton,2012المولتتوي  ومنهتتا 

Neaupane,2017:) 

 اختيار موضوع الدر  المراد عرض( بعناية شديدة. -

 يفض  إعداد سيناريو منتوي قب  يسجي  الفيديو  مما يساعد ف  الشرا بنوة. -

يجتتب ان ينتتون الفيتتديو قفتتيرا وموجتت( إلتتى الموضتتوع مباشتترة  ويركتتز علتتى النوتتاط  -

 المهمة ف  الدر .

 على صوت معلميهم.دمج صوت المعلم ف  الفيديو  لتعود الطالي  -

استتتخدام نبتترات صتتوت مختلفتتة  ومتتن الممنتتن االستتتعانة بشتتريك لتستتجي  حتتوار  ممتتا  -

 يسهم ف  جذي انتبا  الطالي.

 إضافة نفوص يوجيهية ويعليمات  ومفادر إثرائية مختلفة قد ينون مفيدة للطالي. -

 .مشاهدة الفيديو التعليم  قب  نشر   والك إلمنانية يفحيح الخطاء إن وجدت -

   Power Pointيعتمد انتاج الفيديو على مهارة المعلم  فوتد يستتخدم بترامج العترض  -

 أو يفوير الفيديو من الناميرا مباشرة  أو استخدام برامج يفوير الشاشة.
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ويستند يلتك اإلستتراييجية إلتى النظتريتين البنائيتة والبنائيتة اإلجتماعيتة  فالفتا المولتوي      

لتعلم البنائيتة  إا يعطت  الطتالي فرصتة ليفتبحوا أكنتر نشتاطنا فت  هو يعلم مدمج مع نظرية ا

التتتعلم ومتحنمتتين فتت  يعلمهتتم  إا ينونتتوا منختترطين فتت  محتتتوى أكنتتر عمونتتا  كمتتا يستتتطيع 

الطتتتالي بنتتتاء معتتترفتهم بأنفستتتهم  إا إنهتتتم يعملتتتون فتتترادى أو متتتع أقتتترانهم فتتت  مجموعتتتات  

ض فتتت  بي تتتة يفاعليتتتة مركزهتتتا وبدمنتتتانهم طتتترا وجهتتتات نظتتتر مختلفتتتة متتتع بعضتتتهم التتتبع

(. كما أن الفا المولوي متأص  متن النظريتة البنائيتة اإلجتماعيتة Lobdell,2013الطالب 

الت  ي كد دور المتعلم النشط ف  بناء المعنى من ختالل التفاعت  اإلجتمتاع   ومتن الممنتن أن 

متتعلم بالتوجيت( يودم الوسائط التعليمية خالل الفا المولوي معارف جديدة  على أن يحظى ال

ا علتتى فهتتم معنتتى أعمتتق للمحتتتوى  وللتتتعلم  واإلرشتتاد متتن معلمتتين أكفتتاء حتتتى ينتتون قتتادرن

التعتتاون  ويعلتتيم القتتران أهميتتة ختتالل وقتتت الفتتا إا إنهتتا يضتتيا معتتارف جديتتدة وفهتتم 

 (.Tétreault,2013لمعرفتهم السابوة ف  مجال موضوع الدر  

دة مراحتتتتت   يستتتتتمى بالتتتتتتاءات الستتتتتت والستتتتتتخدام التتتتتتعلم المولتتتتتوي  بوجتتتتت( عتتتتتام( عتتتتت

 (:9101؛ العطية Clark,2015 ؛9102؛ النحيل  9102وه  الشرمان 

ويهدف إلى يحديد موضوع الدر  التت  ينتو  المعلتم قلبهتا بالفتا   مرحلة التحديد: -0

 ويشترط مناسبتها للولب.

 ويهدف لتحلي  عناصر المحتوى إلى مفاهيم ويعميمات ومهتارات  أو مرحلة التحليل: -9

تا لهميتهتا النستبية متن وجهتة نظتر المعلتم فت   مفاهيم محددة يجتب معرفتهتا  ويتتم يرييبهتا يبعن

 عرضها بولب التدريس للطالي.

يهتدف لتفتميم وإنتتاج الفيتديو التعليمت  للموضتوع  متضتمنان المتادة  مرحلة التصتميم: -3

وات الويتب العلمية بالفوت والفورة  وبمدة ال يتجاوز ربتع الستاعة  ونشتر  علتى إحتدى أد

 أو أ  وسيط إلنترون  مناسب.

يهتتدف لتوجيتت( الطتتالي إلتتى استتتخدام الوستتيط التننولتتوج  لمشتتاهدة  مرحلتتة التوجيتت : -4

الفيتديو متن اإلنترنتت  قبت  الحفتة الدراستية فتت  المنتزل وفت  أ  وقتت  بوضتع قواعتد لتتذلك 

 ويعريا الطالي بها ونشرها.

ا الطتتالي متتن الفيتتديو فتت  الحفتتة أ  يطبيتتق المفتتاهيم التتت  يعلمهتت مرحلتتة التطبيتتق: -2

 الدراسية  ويطبيق أنشطة واستراييجيات التعلم النشط وكذلك المشروعات وح  المشنالت.

ويجر  فيها يوويم يعلم الطالي داخ  حجرة الدراستة بتأدوات التوتويم  مرحلة التقويم: -1

 المناسبة.

ا من الوقتت        والستخدام إستراييجية الفا المولوي عدة ميزات منها: منح المعلمين مزيدن

لمساعدة الطالي ويلو  استفسارايهم  يطبيتق التتعلم النشتط بنت  ستهولة  يتوافر خيتارات أكنتر 

ف  ممارسة التعليم باستخدام مستحدثات التننولوجيا  مضاعفة وقت التعلم بجمع( بتين فتتريين 

ين للتتتعلم قبتت  الحفتتة وأثنائهتتا  الجمتتع بتتين شتتنلين متتن التعلتتيم همتتا التعلتتيم المتتزيج ومنتتان

والمتزامن ويير المتتزامن  الجمتع بتين أستلوب  التتعلم التذاي  والتتعلم البنتائ   يعزيتز التفنيتر 

الناقد والتتعلم التذاي  وبنتاء الخبترات ومهتارات التواصت  والتعتاون بتين الطتالي  ينميتة النوتة 

دى الطتتالي  يتتوفير وقتتت التتتعلم فتت  ممارستتة النشتتطة داختت  الحفتتة الدراستتية  إا بتتالنفس لتت
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يجر  شرا المفاهيم خالل مشاهدة الفيتديو قبت  حضتور الحفتة داخت  المدرستة  يغييتر دور 

ا   ويغيير دور الطالب من كون( متلو  ستلب   المعلم من كون( ملونا إلى اعتبار  موجهنا ومرشدن

ط ومشتتارك فتت  العمليتتة التعليميتتة  يستتتطيع المعلتتم يويتتيم مستتتوى للمعلومتتات إلتتى متتتعلم نشتت

الطالي ك  على حدة بشن  سريع ومباشر عن طريق يفاعلهم وأدائهم ل نشتطة الفتفية  ممتا 

يمنن( من االريواء بهم إلى مستويات يفنير أعلى ويعلم أعمق  باإلضتافة إلتى مستايرة العفتر 

لتتتب متتتن الجهتتتزة التونيتتتة فتتت  عمليتتتت  التعلتتتيم الرقمتتت  ويو يتتتا البي تتتة المحببتتتة إلتتتى الطا

 (.  Schallert & Krainer,2018؛ 9104؛ سعادة 9101؛ الدريب  9102والتعلم متول  

وللمعلتتم عتتدة أدوار عنتتد استتتخدام إستتتراييجية الفتتا المولتتوي  يتمنتت  ف  الزهرانتتت        

 (:Montgomery,2015; Brown,2016؛ 9102

 والمحتوى وأهداف الدر  ونتائج( المتوقعة.يحديد الف ة العمرية  -

إنتاج أو احضار المادة التعليميتة متن أحتد المفتادر االحترافيتة  إمتا علتى شتن  فيتديو  -

 يعليم  أو عرض يوديم .

رفتتع المحتتتوى إلتتى اإلنترنتتت أو أحتتد أدوات إدارة التتتعلم  ومشتتاركة الطتتالي المتتادة  -

 العلمية إلنترونيا ويأكيد حضورهم لها.

 الطالي على كتابة المالحظات ويدوين االس لة أثناء مشاهدة المحتوى المودم.يدريب  -

 يجب مراعاة يرييب ويسلس  المادة العلمية عند بنائها. -

 بناء أنشطة يعليمية متنوعة ومناسبة للطالي يحوق أهداف الدر . -

قشتة يوديم يغذية راجعة فورية للطالي بعد مشاهدة المادة العلمية  إمتا عتن طريتق المنا -

ف  إحتدى قنتوات التواصت  االجتمتاع  واالجابتة عتن الست لة  أو احتتواء الفيتديو علتى أست لة 

يفاعليتتة موضتتحة صتتحة أو خطتتأ اإلجابتتة  أو يوتتديم اختبتتار إلنترونتت  قفتتير لتويتتيم أهتتداف 

 الدر .

اإلجابتتتة عتتتن يستتتاتالت الطتتتالي حتتتول الفيتتتديو التعليمتتت  داختتت  الففتتت  الدراستتت    -

 نشطة التعليمية  ويوديم الدعم الالزم للطالي الذين بحاجة للمساعدة.واإلشراف على سير اال

 ؛ 9101؛ بيريمتتان 9101أمتتا دور الطالتتب فتت  يلتتك اإلستتتراييجية فيتمنتت  ف  عبتتداللطيا 

:(Kurt,2017  

الوصتتول إلتتى المعلمتتين: إا يحتتتاج الطتتالي إلتتى مستتاعدة معلمتتيهم  ونظتترا لنتت( يوجتتد  -

 ساعدة الطالي فدنهم يحفلون على مزيد من المساعدة.مزيد من الوقت لدى المعلمين لم

ا لوجتتود مزيتتد متتن الوقتتت فتت  الففتت   فتتدن   - المشتتاركة فتت  النشتتطة الفتتفية: نظتترن

النشطة داخ  الفف  يساعد على اريباط عملية التعلم الخاصتة بتالطالي  فضتالن عتن أهتداف 

 الفيديوهات.

ي فتت  مجموعتتات صتتغيرة  الوقتتت التعتتاون : يعمتت  الطتتالي عتتادة فتت  الفتتا المولتتو -

ويجدون معنى من خالل التفاع  والتعاون مع أقرانهم  كما يجد الطالي الوقتت التذ  يعملتون 

 في( جنبنا إلى جنب مع زمالئهم.
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ولود أكدت نتائج العديد متن الدراستات والبحتاث الستابوة فاعليتة استتخدام التتعلم المولتوي      

التعلم المريبطتة بالرياضتيات فت  المراحت  الدراستية  بففة عامة( ف  ينمية العديد من نوايج 

زيتتادة مشتتاركة الطتتالي فتت  التتتعلم وينميتتة يحفتتيلهم المختلفتتة  ومنهتتا علتتى ستتبي  المنتتال: 

 ,Sahinيحفتتتي  التفاضتتت  والتنامتتت  ؛ (Bormann,2014الدراستتت  فتتت  الرياضتتتيات 

Cavlazoglu & Zeytuncu,2015 ؛ يحفي  الجبر لدى طالي الجامعتة)Van,2015 ؛)

 & Clark,2015; Laiمشتتتاركة طتتتالي المرحلتتتة النانويتتتة وأدائهتتتم فتتت  الرياضتتتيات 

Hwang,2016 ؛ يحفي  طالي المرحلة النانوية فت  الرياضتيات)Bhagat, Chang & 

Chang,2016 يحفتتتتتتتتتتي  طالبتتتتتتتتتتات الفتتتتتتتتتتا الول النتتتتتتتتتتانو  العلمتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتت  (؛

طلبتتة  و يعلتتم الرياضتتيات لتتدى(  التفنيتتر الرياضتت  والدافعيتتة نحتت9101الرياضتتيات الزيود،

(  مهتتارة التمنيتت  الرياضتت  وااليجتتا  نحتتو 9101الفتتا الول النتتانو  العلم  اخوارشتتيدة،

(  التحفتي  9101لتدى الطالبتات الموهوبتات بالفتا النتان  المتوستط الجهن   التعلم الذاي 

حلتة ومهارات ح  المستائ  وخفتض الولتق الرياضت  نحتو دراستة المينانينتا لتدى طتالي المر

(؛ مهتتتتتارات التواصتتتتت  فتتتتت  الرياضتتتتتيات لتتتتتدى طالبتتتتتات المرحلتتتتتة 9104النانوية أحمتتتتتد 

مهارات ما وراء المعرفة والح  اإلبداع  للمشنالت الرياضتية (؛ 9104المتوسطة الرحيل  

يحفتتي  الرياضتتيات لتتدى طالبتتات الفتتا (؛ 9104لتتدى طالبتتات التعلتتيم الساستت  الرحيلية 

هتتارات حتت  المشتتنالت الرياضتتية لتتدى يالميتتذ المرحلتتة (؛ م9104النالتت  المتوسط الشتتي  

(؛ يحفتتتتتتتي  الرياضتتتتتتتيات لتتتتتتتدى طتتتتتتتالي الفتتتتتتتا الول 9104اإلعداديتتتتتتتة الفخران  

 ,Carter)يحفتي  طتالي المرحلتة الجامعيتة فت  الرياضتيات (؛ 9104النتانو  المزموم ،

Carter & Foss,2018; Sun, Xie & Anderman,2018) يحفي  الرياضتيات لتدى ؛

محتو الميتة ؛  (Webel, Sheffel & Conner,2018)الفتا الختامس االبتتدائ يالميتذ 

(؛ التحفتتي  الدراستت  فتت  Fahmy, Sukestiyarno & Mariani,2019الرياضتتية  

؛ يحفتتي   (Fredriksen & Hadjerrouit,2019)الرياضتتيات لتتدى طتتالي الجامعتتة

م المفتتاهيم (؛ الوتتدرة علتتى فهتت(Lo & Hew,2018; Torres,2019الطتتالي للرياضتتيات

مهتارات ؛  (Sari, Handika, Rosita, Sari, Anggoro & Putra,2019)الرياضتية

الحتتس العتتدد  واستتتيعاي المفتتاهيم الرياضتتية لتتدى طالبتتات الفتتا الستتاد  اإلبتتتدائ  آل 

 (.  9102وارد 

فتت  حتتدود قتتراءات  –وبمراجعتتة الدراستتات والبحتتاث الستتابوة يتضتتح عتتدم وجتتود دراستتة     

فاعليتتة استتتراييجية الفتتا المولتتوي فتت  ينميتتة مهتتارات الفهتتم  يطرقتتت إلتتى دراستتة –الباحنتتة 

 العميق للرياضيات واستواللية التعلم لدى طالبات المرحلة النانوية.

  

 

الدراستات الستابقة التتي  –مهاراتت   –مظتاهر  و: الفهتم العميتق للرياضتيات )مفهومت  ثانيًا

 تطرقت إلي (:

يعتتد مهتتارات الفهتتم العميتتق مجموعتتة متتن الوتتدرات المترابطتتة التتت  ينمتتى ويعمتتق عتتن طريتتق 

الس لة واالستوفاء الناشت عن التأم  والمناقشة واستتخدام الفنتار  ويعنت  الفهتم العميتق أن 
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يحوق الطالب أكنر من مجرد امتالك المعرفتة  حيت  يتضتمن ويتطلتب استبفتارات وقتدرات 

اينتتتتتة  وهتتتتتذ  المهتتتتتارات يمنتتتتتن ينميتهتتتتتا متتتتتن ختتتتتالل المتتتتتنهج يتتتتتنعنس فتتتتت  أداءات متب

(. كما ال يعن  الفهم العميق للرياضتيات المعرفتة والمهتارة فوتط  وإنمتا 9113الدراس  جابر 

استبفتتارات يتتنعنس علتتى أداء الفتترد المتتتعلم فتت  يوليتتد الفنتتار وطتترا التفستتيرات وإثتتارة 

فترد المعرفيتة  ويظهتر فت  مواقتا التتعلم الس لة الت  ي د  للتربط بتين متا هتو جديتد وبنيتة ال

المختلفتتتتة متتتتن إمنانيتتتتة يشتتتتني  البنتتتتاء المعرفتتتت  فتتتت  ضتتتتوء الموقتتتتا الرياضتتتتياي  وفتتتت  

 (.  9104سياق( زنوور 

ويعرف الفهم العميق بأن( الفحت  الناقتد ل فنتار والحوتائق الجديتدة  ووضتعهم فت  البنتاء      

وكتتذلك الوتتدرة علتتى يوتتديم التفستتيرات  المعرفتت   وعمتت  يرابطتتات متعتتددة بتتين يلتتك الفنتتار 

المختلفتتتتتتتتتتة لمشتتتتتتتتتتنلة أو موضتتتتتتتتتتوع معتتتتتتتتتتين  وإيجتتتتتتتتتتاد حلتتتتتتتتتتول جديتتتتتتتتتتدة لهتتتتتتتتتتذ  

(. ومن مظاهر : التفنيتر التوليتد   طبيعتة التفستيرات  طترا Stephenson,2014المشنلة 

 (.  Chin&Brown,2000الس لة  أنشطة ما وراء المعرفة  مداخ  إيمام المهمة 

ويوفتد بت( يوتديم أوصتافنا متونتة مدعمتة  Explanationعميق: الشرا ومن مظاهر الفهم ال   

وهتو التوصت  إلتى نتيجتة متن بيانتات أو حوتائق  Interpretation التفسير للحوائق والبيانات 

وهتتو الوتتدرة علتتى استتتخدام المعرفتتة   Applicationمنففتتلة أو يرجمتتات ستتليمة  التطبيتتق 

وهتتو أن يتترى الفتترد  Perspectiveبفاعليتتة فتت  مواقتتا جديتتدة وستتياقات مختلفتتة  المنظتتور 

 ويستتمع وجهتتات النظتتر الختترى عتتن طريتتق عيتتون وآاان ناقتتدة للرتيتتة الشتتاملة للفتتورة 

معرفتة التذات قدرة الفترد إلدراك العتالم متن وجهتة نظتر شتخ  آختر   Empathyالتعاطا 

Self-knowledge  ويعن  معرفتة الفترد مواضتع قفتور   وكيتا يت د  أنمتاط يفنيتر  إلتى

 .(9113 جابر فهم مستنير أو متحيز

 

 & McConnell, Parker) ويوجتتتد عتتتدة مهتتتارات للفهتتتم العميتتتق  يتمنتتت  فتتت 

Eberhardt,2013; Fenwick, Humphrey, Quinn & Endicott,2014:) 

المعتتان  واالفنتتار  والمرونتتة  ووضتتع الفتتروض   ويتضتتمن طالقتتة التفكيتتر التوليتتدي: -

 والتنب  ف  ضوء المعطيات الرياضية المعطاة.

ويوفد بها الودرة على ايخاا الورار المناسب عند مواجهة موقا معين   اتخاذ القرار: -

 مع يبرير هذا االختبار.

نتتائج الودرة على يفسير الخبرات التعليميتة  وإعطتاء معنتى منطوت  لل مهارة التفسير: -

أو العالقتتات الرابطتتة  وقتتد يعتمتتد المعنتتى علتتى المعلومتتات الستتابوة أو علتتى طبيعتتة المشتتنلة 

 الرياضية المودمة وخفائفها.

أ  طتترا عتتدد كبيتتر متتن الستت لة متنوعتتة المستتتويات  والمختلفتتة فتت   طتترا ائستتئلة: -

 طبيعتها من  أس لة التذكر  الفهم  التطبيق  التحلي   ... إل (.

الدراستتتات إلتتتى بعتتتض نتتتوايج التتتتعلم والتتتت  يعبتتتر عتتتن مظتتتاهر الفهتتتم العميتتتق كمتتتا أشتتتارت 

 Vahey, Knudsen, Rafanan؛ Havard, Du, Olinzock,2005للرياضيات  ومنها 
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& Lara-Meloy,2013؛ Vidal, Bruna, Giryes & Soatto,2017 ؛

 (:  9104زنوور 

فستيرات واستتنتاجات قدرة الطالب على طرا يساتالت متعموة أثناء يعلمها وإعطتاء ي -

 مناسبة للموقا التعليم   ويرجمت( من صورة إلى أخرى.

يرجمتتة المتتتادة العلميتتتة متتتن صتتتورة لختترى ويفستتتيرها والتنبتتت  بنتائجهتتتا متتتن ختتتالل  -

 االستنتاجات  واالستفادة منها بدعادة استخدامها بعدة طرد.

ل يفاعت  نشتط بناء معرف  يجمع بين نود المعرفة الجديدة وربطها بالموجودة  من ختال -

 ينتج من( بدائ  يعبر عن حلوالن يير يوليدية لمواقا التعليم والتعلم.

التفاع  مع اآلخرين أثناء يعلم الرياضيات لتحويق الفهم  وربط الفنار الجديتدة بالبنيتة  -

المعرفية المسبوة  واستخدام يساتالت عميوة من خالل يفحت  مناقشتات الطتالي  ثتم التعمتق 

  إلى التنب  وايخاا الورارات.ف  الفهم وصوالن 

اإلبداع الرياض  يعد أحد مظاهر الفهم العميق للرياضيات  وكذا طترا االستفستارات  -

المنطوية وإثارة الفضول نحو معرفة متا وراء المفهتوم  ويوليتد البتدائ  الصتيلة والتت  يخترج 

 عن المألوف والمعتاد  ما ه  إال يعمق ف  فهم المحتوى الرياض  المعروض.

ويتضح مما سبق أن الفهم العميق للرياضيات ال يتريبط فوتط بمعرفتة المحتتوى الرياضت       

الموتتدم أو أداء الطتتالي لتتبعض المهتتام المودمتتة فتت  ففتتول الرياضتتيات  وإنمتتا استبفتتارات 

ينعنس على أداء الطالب ف  يوليد الفنار الرياضية  وطرا التفستيرات وإثتارة الست لة التت  

ن ما هو جديد وبنيت( المعرفية  ويظهر ف  مواقا التعلتيم والتتعلم المختلفتة متن ي د  للربط بي

 خالل يشني  البناء المعرف  للطالب ف  ضوء الموقا الرياض  وف  سياق(.

 

وقد يطرقت بعض الدراسات السابوة إلى دراسة الفهتم العميتق للرياضتيات لتدى الطتالي       

برنتامج موتترا لتنميتة الفهتم العميتق للرياضتيات لتدى  ف  المراح  الدراستية المختلفتة ومنهتا:

(  وحدة موترحة ف  الرياضتيات البيولوجيتة Oakes&Star,2008يالميذ المرحلة اإلبتدائية 

(  9102لتنميتتتة مهتتتارات الفهتتتم العميتتتق لتتتدى طتتتالي المرحلتتتة النانويتتتة هان  والتتتدمردا  

البتتات المرحلتتة االبتدائيتتة متتن االستتتراييجيات التتت  يستتتخدمها معلمتتات الرياضتتيات لتمنتتين ط

(  يو يتتا التعلتتيم 9101الفهتتم العميتتق لبنيتتة المستتألة الرياضتتية اللفظية الفتتماد  والنويتتب 

المتمايز متن ختالل النتتاي اإللنترونت  لتنميتة الفهتم العميتق فت  الهندستة لتدى طتالي الفتا 

المعرفتتتة  (  التفاعتتت  بتتتين يجزيتتت 9101النتتتان  اإلعتتتداد  أو المتوستتتط كمال وعبدالحميتتتد 

الرياضيايية والنمط المعرف  والسعة العولية لتنمية الفهتم العميتق فت  الرياضتيات لتدى طتالي 

 (.9104الفا الول النانو  زنوور 

وقتتد يتتم االستتتفادة متتن يلتتك الدراستتات فتت  يحديتتد محتتاور الفهتتم العميتتق للرياضتتيات وكتتذلك   

المهارات الفرعية المتعلوة بهتا  ويمنلتت فت : التفنيتر التوليتد  ويشتتم  عتدة مهتارات فرعيتة 

ه  الطالقة الفنرية  المرونة  وضع الفروض  التنب  فت  ضتوء المعطيتات(  وايختاا الوترار  

 طرا الس لة.  ورومهارة التفسي
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 سبل تنميتها لدى الطالبات(: –: استقاللية التعلم )أهميتها في عمليتي التعليم والتعلم ثالثًا

يعد يمنين الطالب من يحم  مس وليات يعلم( أحد أهداف التربية الحدينتة، إا ينتون التتعلم     

ويوجيت( يعلمت( نابعتة متن المستو  أسلوي حياة يعيش( المتعلم، فتتنتون لديت( الوتدرة علتى إدارة 

دافعية متأصلة ف  ااي(  والتتعلمم المستتو  ال يجتر  بمعتزل ومنتأى عتن المعلتم كمتا فت  التتعلم 

الذاي ، فللمعلم دور مهم ف  ينمية استواللية المتعلم، ويمنين( من التأم  الناقتد واالعتمتاد علتى 

 (.9102؛ سويلم 9101الذات ف  ايخاا الورارات المريبطة بتعلم( عليو  

واستواللية المتعلم ال يعنى ينازل المعلم عن أدوار  ومس ولياي( داخ  ففول الدراسة،     

ا ايجابينا ف  عملية التعلم بحي  ينون  وإنما يفبح موجهان ومرشدان للمتعلم  ويتخذ المتعلم دورن

ا على يوليد الفنار وايجاد فرص لتعليم نفس( بدالن من أن ينون مجرد مستوب  سلب   قادرن

 للمعلومات.

ويساعد استواللية التعلم ف  ينمية قدرة الطالتب علتى التخطتيط التذاي  الكتستاي المهتارات     

المختلفتتة أثنتتاء يعلمتت(  إا يوتتوم بتحديتتد المهتتارات المستتتهدفة، واختيتتار االستتتراييجية المالئمتتة 

اكتستاب( للمهتارات  لذلك، وكذلك يستاعد استتواللية التتعلم الطالتب علتى المراقبتة الذاييتة لمتدى

المختلفة من خالل يحديد الفعوبات الت  قد يعود فهمت(، كمتا يمنتن استتواللية التتعلم الطالتب 

. (Dimitrios,2010)من التوويم الذاي  لمتدى اكتستاب( متن مهتارات بعتد انتهائت( متن التدر 

من االلتتزام بويتود ولذا يعد متطلبنا أساسينا للتعلم  إا يحتاج الطالب إلى االستواللية لن  يتحرر 

التتتعلم داختت  الففتتول التوليديتتة  وإعتتادة صتتياية الفنتتار بأستتلوب( الختتاص، ومتتن ثتتم يحتتتاج 

الطالب إلى استوالل( ف  عملية التعلم لن  يخطط لتعلم(، ويراقب عمليات فهم( للموضتوعات 

 المختلفة، ويووم مدى فهم( لما يتضمن( يلك الموضوعات من مفطلحات ورموز.

استتتواللية التتتعلم إثتتارة دافعتتة المتتتعلم نحتتو التتتعلم، وينميتتة قدريتت( عليتت(، ويعنتت   ويتطلتتب   

استواللية التعلم يعظتيم دور المتتعلم فت  عمليتة التتعلم، وقيامت( بتأدوار إيجابيتة ختالل التخطتيط 

الكتستتاي خبتترات محتتددة فتت  مواقتتا التتتعلم ويحديتتد أوجتت( االستتتفادة متتن يلتتك الخبتترات فتت  

لمختلفتتة، ويعتتدي  الستتلوك، أو إضتتافة خبتترات جديتتدة لهتتا  ومتتن ثتتم ينتتون المواقتتا الحياييتتة ا

استتتواللية التتتعلم هتت  بنتتاء المتتتعلم لمعنتتى الخبتترات المنتستتبة متتن مواقتتا التتتعلم متتن ختتالل 

يخطيط( الكتساي يلك الخبرات، ووعي( بعمليتات اكتستاي هتذ  الخبترات بعتد انتهتاء الموقتا 

 .  (Dimitrios,2010)التعليم 

متتا ستتبق يمنتتن استتتخالص الستتس التتت  جتترى مراعايهتتا فتت  يفتتميم درو   ومتتن ختتالل

الرياضيات باستتخدام إستتراييجية الفتا المولتوي  والتت  قتد يستهم فت  ينميتة استتواللية يعلتم 

 الطالبات ومنها:

التأكيتتد علتتى إثتتارة دافعيتتة الطالبتتات نحتتو التتتعلم باستتتواللية  متتن ختتالل مناقشتتايهن فتت   -

 إلى ك  منهن. أهمية الدوار المسندة

العنايتتة بتتتدريب الطالبتتات علتتى الويتتام بتتأدوار إيجابيتتة نشتتط( ختتالل عمليتتة التتتعلم  إا  -

يضطلعون بمهام التخطيط ل نشطة التعليمية المختلفة وينفيذها، ويوويم مدى نجاحها بمستاعدة 

 المعلمة.
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ى اختيتتار وقتتت التتتعلم، إا إن حتتاالت الطالبتتة مختلفتتة متتن وقتتت آلختتر، والطالبتتة أدر -

بالوقت الذ  ينطلق في( قدرايها لداء مهامها التعليمية، ومتن هنتا فتدن جوانتب التتعلم يجتب أن 

 يفسح الطريق لها لتحديد الوقت والزمن الالزمين لذلك. 

االستتتناد التتى ينميتتة وعتتى الطالبتتات بطبيعتتة وأهميتتة التعتترف علتتى محتتتوى درو   -

 نوايج التعلم المختلفة.الرياضيات، وكذلك يهي ة المواقا المناسبة الكتساي 

التنتتوع فتت  مفتتادر التتتعلم، إا إن يحويتتق استتتواللية التتتعلم يتطلتتب يعتتدد مفتتادر التتتعلم  -

 وينوعها، واعتماد الطالبة على انتواء ما يناسبها منها وفق قدرايها وميولها.

 

 :إجراءات الدراسة

 التجريبي: اوتصميمه منهـج الدراسة

اعتمتتتدت الدراستتتة فتتت  إجراءايهتتتا علتتتى المتتتنهج شتتتب( التجريبتتت  الوتتتائم علتتتى يفتتتميم      

،   Pre–post test designالمجمتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة متتع اختبتتارات قبليتتة بعديتتة

بتة حي  يهتدف االختبتارات الوبليتة إلتى التأكتد متن ينتاف  طالبتات المجمتوعتين قبت  بتدء التجر

الختبتتارات البعديتتة إلتتى بيتتان فاعليتتة استتتخدام المتغيتتر المستتتو  ا ، فتت  حتتين هتتدفتالساستتية

 مهتتتارات الفهتتتم العميتتتق  إستتتتراييجية الفتتتا المولتتتوي( فتتت  ينميتتتة المتغيتتترين التتتتابعين 

 .المرحلة النانوية بمدينة الرياض ( لدى طالباتاستواللية التعلموللرياضيات  

 

 مجتمع الدراسة وعينتها:

من جميع طالبات الفا الول النانو  بمدينة الريتاض  فت  حتين  ينون مجتمع الدراسة      

( 094( طالبتة متن طالبتات الفتا الول النتانو  بنانويتة  44اقتفرت عينة الدراسة على  

المملنة العربية السعودية  شملتهم التجربتة ب ح  الفحافة ف  مدينة الرياض( ب044وثانوية  

( من ك  مدرسة منها  ليمن  طالبتات المدرستة 0/9 الساسية للدراسة  حي  يم اختيار فف  

المجموعتتة التجريبيتتة  وطالبتتات المدرستتة الختترى وعتتددهن  ( طالبتتة49  الولتتى وعتتددهن

 المجموعة الضابطة. ( طالبة49 

 

 إعداد وضبط مواد وأدوات الدراسة:

: دلي  المعلمتة الستتخدام إستتراييجية ف  -الت  أعديها الباحنة  – يمنلت مواد وأدوات الدراسة

مويتا  ات  اختبتار مهتارات الفهتم العميتق للرياضتيالطالبتات  أوراد عمت  الفا المولتوي و

 وقد جرى إعداد وضبط ك  منها وفونا للخطوات اآليية: .التعلم استواللية

 :وأوراق عمل الطالبات إعداد وضبط دليل المعلمة

فتت   استتتخدام إستتتراييجية الفتتا المولتتويمعلمتتة لالسترشتتاد بتت( عنتتد إعتتداد دليتت  لل جتترى   

ضتيات محتوى الففلين الول  الشنال الرباعيتة( والنتان   التشتاب(( متن موترر الريا يدريس

يشتتم  الففت  الول علتى ستتة درو  هت :  زوايتا المضتلع   ( للفا الول النتانو   إا9 

 ب( المنحتترفمستتتطي   المعتتين والمربتتع  شتتالع  المتتتواز  الضتتالع  يمييتتز متتتواز  الضتت

شتتتم  الففتت  النتتان  علتتى أربعتتة درو   المضتتلعات وشتتن  الطتتائرة الورقيتتة(  فتت  حتتين ا
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المتشابهة  المنلنات المتشتابهة  المستتويمات المتوازيتة والجتزاء المتناستبة  عناصتر المنلنتات 

 إعداد هذا الدلي  وفونا للخطوات التالية: وقد جرى  المتشابهة(

 :وكذلك المفادر المتعلوة باستخدام استتراييجية  مراجعة ائدبيات والدراسات السابقة

الفتتتتتتتا المولتتتتتتتوي فتتتتتتت  يتتتتتتتدريس الرياضتتتتتتتيات  ومنهتتتتتتتا علتتتتتتتى ستتتتتتتبي  المنتتتتتتتال ال 

؛   Al-Zaharani,2015; Feledichuk & Wong,2015؛Mattis,2015الحفتتر 

؛ 9101؛ الموتتتاط   Chen, Yang & Hsiao,2016؛ 9101أبتتتوالرو  وعمتتتارة  

؛ آل  Ogden & Shambaugh,2018; Zhang,2018؛9104أحمتد  ؛9101عبتدالحنيم 

 (.9102وارد 

  خطتوات استتخدام  وقد يم يحديداتيجية الصف المقلوب: خطوات استخدام إسترتحديد

فتت  يتتدريس الرياضتتيات لطالبتتات الفتتا الول النتتانو   علتتى  إستتتراييجية الفتتا المولتتوي

 ف  التال : السابوة الت  يم يحديدها سلفنا(ضوء الدراسات والبحاث 

 ويتم بتنفيذ الخطوات اآليية: أوًل: التخطيط لقلب الصف:

اختيار موضوعات الرياضتيات المناستبة للولتب  ويحديتد المعتايير أو مخرجتات التتعلم  -

 المريبطة بها  وصياية أهدافها.

 ودمة. يحلي  محتوى موضوع الرياضيات ويحديد المفاهيم الساسية الم -

 يحديد الفيغة المودم بها المحتوى  والدوات التننولوجية الت  ستعزز  -

يحديد السلوي الذ  سيتم بت( إعتادة صتياية المحتتوى ويوديمت(  مشتنالت  استوفتاء   -

 عرض مباشر .. إل (.

اختيتتار الستتلوي التتذ  ستتيتم بتت( يوتتويم أهتتداف يعلتتم المحتتتوى الموتتدم  وفونتتا لمخرجتتات  -

 ن .التعلم للموضوع ك

 

 الك من خالل: وجرىثانيًا: قولبة المحتوى قبل الصف: 

مراجعة اإلمنانيات التننولوجية المتاحتة فت  المدرستة  والتأكتد متن مالءمتهتا لوتدرات  -

 الطالبات التننولوجية.

اختيار الفيغة االلنترونية الجاابة والمناسبة للمحتتوى واالمنانيتات المتاحتة وقتدرات  -

ا يعليمينا  أم  سواء أكانت الطالبات ا يوديمي فيلمن  محتوى إلنترون .. إل . ة  أمعروضن

 يحديد الوسيط الذ  سينشر الفيغة اإللنترونية للمحتوى علي( واختبار قابليت( للنشر. -

 صياية سيناريو مبسط  يوضح يفميم محتوى در  الرياضيات إن لزم المر. -

عرضت( داخلهتا  ومراجعتت( انتاج الفيغة اإللنترونيتة للمحتتوى بعتد إعتادة صتيايت( و -

 ويطوير .

يحديتتد التعليمتتات المناستتبة التتت  يشتتجع الطالبتتات عنتتد مشتتاهدة موضتتوع التتدر  قبتت   -

 الحفة ونشرها لهن.
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 والك من خالل:ثالثًا: تحديد أنشطة التعلم والتقويم: 

يحديتتد نتتوع المهتتام والنشتتطة الفرديتتة التتت  ستتت ديها كتت  طالبتتة قبتت  حضتتور الحفتتة   -

هن نحو التعلم  أس لة مفتوحة النهاية  كتابة بعض المفاهيم والمهتارات الرياضتية  وينير دافعيت

 ... إل .(

 .تواص  الالمتزامن لتنفيذ النشطةيحديد أدوات ال -

 

 ومنها على سبي  المنال:رابًعا: تحديد أنشطة التعلم أثناء الحصة الدراسية: 

والتتك بتخفتتي  حتتوال  عشتتر دقتتائق فتت  بدايتتة  أنشتتطة المراجعتتة والتقتتويم القبلتتي: -

الحفة  لعرض ملخ  عن الموضوع الموتدم  ويويتيم استتيعاي الطالبتات لت(  ويوتديم التغذيتة 

 الفورية لهن.

 تت  يشتغ  الطالبتات  أو التت  لتم يجترلتحديد أهم الس لة والنواط ال أنشطة الستفسار: -

 زل  ويتم يدوينها من قب  الطالبات.استيعابها أثناء مشاهدة الفيديو التعليم  ف  المن

والغرض منها التمنن من التطبيق ويعميق الفهم ويبتادل الخبترات  ائنشطة الجماعية: -

حول جوانتب الموضتوع الموتدم  فيتتم يوستيم الطالبتات إلتى مجموعتات عمت  صتغيرة لمناقشتة 

 قضية ما  أو لح  مشنلة رياضية معينة  .. إل .

  نهايتتتة الحفتتتة  والغتتترض منهتتتا التويتتتيم المستتتتمر وينتتتون فتتت ائنشتتتطة التقويميتتتة: -

 للطالبات.

ويتتم الستتمرار عمليتة التتعلم  والوصتول  خامًسا: ممارسة أنشطة ما بعد الحصتة الدراستية:

 وعات البحنيتتة ستتواء أكانتتت فرديتتة أملمستتتوى االيوتتان  ويتمنتت  فتت  الستت لة وأنشتتطة المشتتر

 جماعية.

 

 سادًسا: التقويم التكويني والنهائي:

بحتت  مزيتتد متتن التتتدريبات حتتول الموضتتوع الموتتدم   تقيتتيم الطالبتتات مرحليًتتا ونهائيًتتا: -

وعم  نمااج يطبيوية حول( ف  ملا االنجاز  أو االجابة عن س ال متا  ويتنتوع متا بتين فرديتة 

 وجماعية  واايية للطالبة نفسها أو لغيرها من الطالبات .. إل .

من حي  إعداد المادة  ويتوفير فترص التتعلم  فضتالن عتن آليايت(  تقييم المعلمة لنفسها: -

المتعلوتة بالتغذيتة الراجعتتة  ويحفيتز الطالبتتات علتى مواصتتلة التتعلم بالفتتا المولتوي  وينميتتة 

 دافعيتهن نحو التعلم.

  :يضمن دلي  المعلمة ما يلت : مودمتة عتن إستتراييجية الفتا المولتوي مكونات الدليل

استخدامها ف  يدريس الرياضتيات لطالبتات الفتا الول النتانو   وأهتداف وأهميتها وفوائد 

 التتدلي   والجتتدول الزمنتت  لتوزيتتع موضتتوعات الففتتلين الول والنتتان  وكتتذلك اإلجتتراءات

وقتد اشتتم  التدلي  يوضتيح دور كت  متن المعلمتة والطالبتة أثنتاء التتدريس   المتبعة  كما جرى

  وكتتذلك يحديتد متواد المعالجتة التجريبيتة والمتمنلتتة يلتك اإلستتراييجية علتى خطتوات استتخدام

   ف :
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 :لشتترا موضتتوعات الرياضتتيات المتضتتمنة فتت  الففتتلين  عتتدد متتا مقتتاطع الفيتتديو

المختارين مستجلة متن قبت  معلمتة الفتا أو لمعلمتين آخترين يشترحون الموضتوعات نفستها 

نتتزل قبتت  وقتتت للفتتا الول النتتانو   بحيتت  يوتتوم الطالبتتات بمشتتاهديها ودراستتتها فتت  الم

   الحفة المدرسية ف  الزمان والمنان المناسبين لن  طالبة منهن.

 :إا  مجموعتتة متتا أوراق العمتتل وائنشتتطة التفاعليتتة تتتتم فتتي وقتتت الحصتتة الرستتمي

( 2-4يوستتيم طالبتتات الففتت  إلتتى مجموعتتات صتتغيرة  يتنتتون كتت  مجموعتتة متتن   يجتتر 

طالبات  يبدأ الحفة بمراجعة ومناقشة سريعة لموطع الفيديو الستابق  يتتم بعتدها االنتوتال إلتى 

ة الت  يويس مهتارات عوليتة مختلفتة  ح  مجموعة من المشنالت الرياضية والنشطة المتنوع

 .(9 ملحق:نشاطنا مختلفناورقة عم  و( 41 لنشطة التفاعليةأوراد العم  واوقد بلغ عدد 

 

 :عرض( على مجموعتة متن المحنمتين المتخففتين  لضبط الدلي  جرى ضبط الدليل

ف  مجال  يعليم الرياضيات ويونيات التعليم  بغرض معرفة مدى صالحيت( العلمية ومالءمتت( 

ا لالستتخدام  لطالبات الفا الول النانو   وبعد إجراء بعض التعديالت  أصبح الدلي  صالحن

 (.0ف  التجربة الساسية للدراسة ملحق:

 

 الفهم العميق للرياضيات:مهارات ار بناء وضبط اختب

 التالية: وفونا للخطوات بناء وضبط اختبار مهارات الفهم العميق للرياضيات جرى

 :مهتارات الفهتم  هدف االختبتار إلتى التعترف علتى مستتوى تحديد الهدف ما الختبار

إستتتراييجية العميتتق للرياضتتيات لتتدى طالبتتات الفتتا الول النتتانو   كنتتايج يعلتتم الستتتخدام 

 الفا المولوي ف  يدريس الرياضيات.

 :لتحديد مهارات الفهم العميق للرياضتيات يتم  تحديد مهارات الفهم العميق للرياضيات

 & Oakesمراجعتة بعتض المفتادر التت  يطرقتت إلتى بنتاء اختبتارات الفهتم العميتق  منت  

Star,2008  ؛ كمتتتتتتتتتتال 9101؛ الفتتتتتتتتتتماد  والنويتتتتتتتتتتب 9102؛ هتتتتتتتتتتان  والتتتتتتتتتتدمردا

يحديتتتد محتتتاور الفهتتتم العميتتتق للرياضتتتيات  (  وجتتترى9104؛ زنوتتتور 9101عبدالحميتتتد و

 والمهارات الفرعية المتعلوة بها  ويمنلت ف  التال :

 :ويتضمن عدة مهارات فرعية  يتمن  ف : التفكير التوليدي 

o :قدرة الطالبة على إعطاء أكبر عدد ممنن من المنلة الرياضتية  الطالقة الفكرية

 لت  يشترك ف  المعنى أو أ  صفة أخرى ف  وقت محدد.والشنال ا

o :قتتدرة الطالبتتة علتتى يوليتتد أكبتتر عتتدد متتن الفنتتار المتنوعتتة أو الحلتتول  المرونتتة

 الجديدة للمشنالت الرياضية المودمة.

o :قدرة الطالبة على وضع استنتاجات أو حلول مبدئيتة للمشتنالت  وضع الفروض

 الرياضية  ثم يخضعها للفح  والتجريب  حتى يف  للح  الفحيح.

o :قدرة الطالبة على يوقع حدوث نتيجة رياضتية معينتة  التنبؤ في ضوء المعطيات

 من خالل معطيات المسألة. 



   9102سنة مجلة الفتح ...................................................................................... العدد ثمانون .كانون االول ل

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

- 014 - 

 

 :لوتترار باختيتتار طريوتتة لحتت  ويوفتتد بهتتا قتتدرة الطالبتتة علتتى ايختتاا ا اتختتاذ القتترار

 المشنالت الرياضية المعروضة أمام( مع يبريرها الختيار طريوة الح .

  ويوفد بهتا قتدرة الطالبتة علتى اعطتاء يبريترات ويوضتيحات لحلتول  التفسير:مهارة

 رياضية معينة  ويوضيح المفاهيم والتعميمات الرياضية الت  استخدمها أثناء الح .

 :البتتة علتتى إنتتتاج أكبتتر عتتدد متتن الستت لة المتنوعتتة مختلفتتة قتتدرة الط طتترا ائستتئلة

 المستويات  من  أس لة التذكر  الفهم  التطبيق  التحلي   ... إل (.

 تتوى الففتلين يتعلتق كت  منهتا بمح ( ست االن 04 ينتون االختبتار متن  :وصف الختبتار

ايختاا  -التفنيتر التوليتد  أس لة االختبار وفونا لمهارات الفهم العميق اآليية  المختارين  وجر 

 ( اآلي  مواصفات االختبار:0ويوضح جدول  (  طرا الس لة -مهارة التفسير -الورار

 

 طالبات(: مواصفات اختبار الفهم العميق للرياضيات لدى 0جدول )

 الصف ائول الثانوي 

الختبـارلفرعية لمكونــات اال م  عدد  

 ائسئلة

النسبة 

 المئوية

الدرجة 

 المخصصة

 32،10 2 التفنير التوليد  0

% 
92 

 90،43 3 ايخاا الورار 3

% 
02 

 90،43 3 مهارة التفسير 2

% 
02 

 90،43 3   طرا الس لة 4

%  
05 

 71 % 011 04 المجمــــوع الكــــلي

 

 :يتم يوتدير صتدد االختبتار بطتريوين مختلفتتين  أولهمتا بعرضت(  تقدير صتدق الختبتار

أجمعوا على أن االختبتار  يعليم الرياضيات، إاعلى مجموعة من المحنمين المتخففين ف  

صتدد يويس ما وضع لوياس(، ومن ثم فاالختبار صادد فيما يويس(. أما الطريوة النانيتة فنانتت 

يبتاط بتين درجتات الطالبتات فت  كت  مهتارة متن حساي معام  االر  إا جر االيساد الداخل  

 ( اآلي :9  ف  االختبار كن ، كما يتضح ف  جدول الرئيسة، ودرجايهن المهارات الربع

 

 

 

 

 (: معامالت الرتباط بيا مهارات الفهم العميق للرياضيات 3جدول )

 والمجموع الكلي لالختبار
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 م

 

 

الختبارالفرعية ل مكوناتال معامل ارتباط   

 بيرسون
 مستوى

 الدللة 

(1،10  1،110 التفنير التوليد  0  

(1،10  1،221 ايخاا الورار 3  

(1،10  1،142 مهارة التفسير 2  

 (1،10  1،134   طرا الس لة 4

          

( الستتابق أن معتتامالت االريبتتاط بتتين 9ويتضتتح متتن البيانتتات المتضتتمنة فتت  الجتتدول         

، مهتتارة رئيستتة متتن مهتتارات اختبتتار الفهتتم العميتتق للرياضتتياتدرجتتات الطالبتتات فتت  كتت  

(  ممتا يتدل علتى أن 1،10ف  االختبار كن ، جميعها دالة احفتائيان عنتد مستتوى   ودرجايهن

المهارات الفرعية الممنلة ف  الفورات الت  يويسها االختبتار متجانستة داخلينتا، أ  أن االختبتار 

 على درجة عالية من االيساد الداخل .

  :يتتم حستتاي ثبتتات االختبتتار باستتتخدام معادلتتة كيتتودرحستتاب معامتتل ثبتتات الختبتتار- 
(  وقتتد بلتتغ معامتت  ثبتتات االختبتتار وفونتتا 0242 فتترج  Kuder-Richardson ريتشاردستتون

 ( ويعد معام  ثبات مناسب لالختبار.1،42لهذ  الطريوة  

  :ن التتذ  يتتم حستتاي زمتتن االختبتتار عتتن طريتتق حستتاي التتزمتحديتتد نمتتا الختبتتار

التذ   على حد  ف  اإلجابة عن أس لة االختبار، ثم حساي متوسط الزمنةطالبة ( ك  تاستغرق

فتتت  التجربتتتة االستتتتطالعية  وقتتتد بلتتتغ التتتزمن المناستتتب لتطبيتتتق  استتتتغرقها جميتتتع الطالبتتتات

   ( دقيوة.21االختبار 

 :درجتة للتفنيتر التوليتد 92يخفتي    لتفتحيح االختبتار جتر  تصحيح الختبار ) 

ا لن( يشتم  على العديد من المهارات الفرعيتة  فت  حتين خففتت   ( درجتات لنت  02نظرن

 ( درجة.11الخرى لالختبار  وبالتال  بلغت الدرجة النلية لالختبار  المنوناتمنون من 

صتتتوري( النهائيتتتة وبتتتذلك أصتتتبح االختبتتتار فتتت   
 

ا للتطبيتتتق فتتت  التجربتتتة الساستتتية  جتتتاهزن

 (.3 ملحق:للدراسة

 

 وضبط مقياس استقاللية التعلم : إعداد

 :ةياآلي ايخاا اإلجراءات جرى إلعداد وضبط مويا  استواللية التعلم

 :هتدف المويتا  إلتى قيتا  استتواللية التتعلم لتدى طالبتات  تحديد الهتدف متا المقيتاس

    (.9الفا الول النانو  عند يعلمهن لمورر الرياضيات  

 التتتت  يطرقتتتت إلتتتى بنتتتاء موتتتاييس الستتتتواللية  الستتتابقة: مراجعتتتة بعتتتا المصتتتادر

(  9102؛ مخلتتتوف والفتتتادد 9102؛ ستتتويلم 9103ستتتعود  ؛ Dimitrios,2010التتتتعلم 

حي  يم يحديد محاور أو أبعتاد المويتا  والمتمنلتة فت : التخطتيط لعمليتة التتعلم  وينفيتذ عمليتة 

 التعلم  ويوويم يعلم الرياضيات.
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 :ويتتا  هتت  جمتت  خبريتتة يوريريتتة ينشتتا عتتن مفتتردات الم صتتيا ة مفتتردات المقيتتاس

مدى استواللية الطالبات ف  التخطيط لعملية التعلم، وينفيذها، ويوويمها، وروعت  فت  صتياية 

الفتتتا الول النتتتانو  بمدينتتتة هتتتذ  الجمتتت  أن ينتتتون واضتتتحة  ومناستتتبة لمستتتتوى طالبتتتات 

لتستاو  علتى (، موزعتة با4( مفتردة  ملحتق:31  وقد بلغت عدد مفتردات المويتا   الرياض

 أبعاد  النالث، وقد جاءت نفا يلك المفردات موجبة ونففها اآلخر سالبة كما يل :

 (: مواصفات مقياس استقاللية التعلم وعدد العبارات الموجبة والسالبة2جدول )

 أبعاد المقياس م
المجمو العبارات السالبة العبارات الموجبة

 ع

 01 31  91  99  00  9 92  92  04   2  1 التخطيط لعملية التعلم 0

 01 01  02  03  01  2 93  90  02  3  0 ينفيذ عملية التعلم 3

 01 94  91  04  4  1 91  94  01  09  4 يوويم يعلم الرياضيات 2

 31 02 02 المجمـــــــوع

 

  عرضتت( علتتى بعتتض المحنمتتين  جتترىلتوتتدير صتتدد المويتتا  صتتدق المقيتتاس: تقتتدير

المتخففين ف  مجال يعليم الرياضيات حي  أجمعوا على أن المويتا  يوتيس متا وضتع متن 

 أجل( وأن( على درجة مناسبة من الفدد.

  حساي النبات عن طريتق إعتادة يطبيتق المويتا  متريين  جرىثبات المقياس: حساب

تتتتتا يوريبنتتتتتا  وبتطبيتتتتتق93متتتتتتتاليتين بفاصتتتتت  زمنتتتتت  قتتتتتدر     –معادلتتتتتة ستتتتتبيرمان ( يومن

( مما يتدل علتى أن المويتا  يتمتتع 1،42( بلغ معام  ثبات المويا  كن  9111 بروان السيد

 بمعام  ثبات مناسب.

  استتخدام يتدرج لينترت  جترى تصتحيح المقيتاس:طريقة likert الخماست  فت  يحديتد

تاكما يلى: دائ مويا ، وقد حددت االستجاباتشن  استجابة الطالبة على عبارات ال  –يالبنتا –من

ا –أحياننا للنمتواج الموضتح  الدرجات علتى هتذ  االستتجابات وفونتاإطالقنا(، وقد وزعت  –نادرن

 ف  الجدول التال :

 (: تونيع درجات استجابات الطالبات المختلفة على عبارات لمقياس 4جدول )

 نوع المفردات
 الستجابة

 إطالقاً  نادًرا أحياناً   الباً  دائماً 

 0 9 3 4 5 المفردات الموجبة   

 2 4 3 9 0 المفردات السالبة   

 

 ( درجة.31( درجة  بينما الدرجة الفغرى  021وبالتال  يبلغ الدرجة العظمى للمويا   

 

 

 التأكد ما تكافؤ طالبات المجموعتيا قبل التطبيق:
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يتتم يطبيتتق أدايتت  الدراستتة   للتأكتتد متتن ينتتاف  طالبتتات المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة      

مويتتا  استتتواللية التتتعلم( قبلينتتا علتتى طالبتتات  – اختبتتار مهتتارات الفهتتم العميتتق للرياضتتيات 

المجمتتوعتين، للتعتترف علتتى المستتتوى الولتت  لطالبتتات العينتتة فتت  يلتتك المتغيتترات قبتت  بتتدء 

لزمن المحتدد لتزام بايجربة الدراسة الساسية، وقد روع  ف  التطبيق يوضيح التعليمات واال

واالنحتراف المعيتار  وقيمتة  ت( للتعترف علتى  الحستاب  حستاي المتوستط لإلجابة، وجرى

داللة الفرد بين متوستط  درجتات طالبتات المجمتوعتين التجريبيتة والضتابطة كمتا هتو مبتين 

 ( اآلييين: 1(  و 2ف  الجدولين  

في  جريبية والضابطة(: دللة الفرق بيا متوسطي درجات طالبات المجموعتيا الت5جدول)

 التطبيق القبلي لختبار مهارات الفهم العميق للرياضيات

المهارات 

 الفرعية

 المجموعة

 

عدد 

 الطالبات

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

  المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة )ت( 

 المحسوبة

 مستوي

 الدللة

التفكير 

 التوليدي

 1،14 49 0،91 1،42 49 التجريبية

الفرد 

 يير 

 دال

 إحفائينا

 0،32 1،14 49 الضابطة

 اتخاذ

 القرار

 0،32 49 0،11 3،02 49 التجريبية

 0،04 3،29 49 الضابطة

مهارة 

 التفسير

 0،11 49 0،00 3،41 49 التجريبية

 0،91 4،02 49 الضابطة

 طرا

 ائسئلة

 0،99 49 0،91 4،14 49 التجريبية

 0،12 3،11 49 الضابطة

 الختبار

 ككل

 1،24  49 9،01 01،22 49 التجريبية 

 9،39 04،44  49 الضابطة

 

 ( الجدولية عند درجة حرية )(.3027( = )1010( ومستوى دللة )23قيمة )ت 
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(: دللة الفرق بيا متوسطي درجات طالبات المجموعتيا التجريبية والضابطة في 6جدول)

  لمقياس استقاللية التعلمالتطبيق القبلي 

المهارات 

 الفرعية

 المجموعة

 

عدد 

طالباتال  

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

  المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة )ت( 

 المحسوبة

 مستوي

 الدللة

التخطيط 

  لعملية التعلم

 0،22 49 9،41 31،11 49 التجريبية

د الفر

 يير

 دال

 إحفائينا

 9،30 92،42 49 الضابطة

تنفيذ عملية 

  التعلم

 1،21 49 9،33 94،20 49 التجريبية

 9،32 92،01 49 الضابطة

تقويم تعلم 

 الرياضيات

 0،23 49 9،94 91،21 49 التجريبية

 9،92 91،12 49 الضابطة

 المقياس

 ككل 

 0،42  49 4،01 41،04 49 التجريبية 

 4،12 42،40  49 الضابطة

 

أن الفتتترد بتتتين متوستتتط  درجتتتات طالبتتتات  ين( الستتتابو1  ( 2 ينجتتتدولالويتضتتتح متتتن      

ف  التطبيق الوبل  لن  من اختبار الفهم العميق للرياضتيات  المجموعتين التجريبية والضابطة

كن  ومهاراي( الفرعية  ك  على حدة(  وكذلك مويا  استواللية التعلم كن  ومنوناي( الفرعيتة 

قيمتهتتا الجدوليتتة  حيتت  لتتم يتجتتاوز قتتيم  ت( المحستتوبة ييتتر دال إحفتتائينا   كتت  علتتى حتتدة(

 (، ممتتتا يتتتدل علتتتى أن طالبتتتات1،10ة  ( ومستتتتوى داللتتت49( عنتتتد درجتتتة حريتتتة  9،31 

 .ينالمتغير متناف ين ف  هذين التجريبية والضابطة المجموعتين

 

 تنفيذ التجربة ائساسية للدراسة: 

 للخطوات اآليية: وفونا ينفيذ التجربة الساسية للدراسة جرى

( متن كت  مدرستة 0/9  واختيتار ففت   ختيار المدرستين المذكوريين بحدود الدراستةا -

 منها  لتمن  المدرسة النانية المجموعة التجريبية  والولى المجموعة الضابطة.

مويا  استتواللية  – اختبار مهارات الفهم العميق  إجراء التطبيق الوبل  لداي  الدراسة -

التأكد من يناف  طالبات المجموعتين التجريبية والضتابطة  ء التجربة  وقد جرىالتعلم( قب  بد

 رين.ف  هذين المتغي

بعتتد  –فيمتتا يتعلتتق بالوتتائم بالتتتدريس  فوتتد قامتتت معلمتتة الرياضتتيات بالمدرستتة النانيتتة  -

بالتتتتدريس لطالبتتتات  -التتتتدريسفتتت   يتتتدريبها علتتتى استتتتخدام إستتتتراييجية الفتتتا المولتتتوي

المجموعة التجريبية  فت  حتين قامتت معلمتة الففت  فت  المدرستة الولتى بالتتدريس لطالبتات 

 باستخدام الطريوة المعتادة  ف  الوقت نفس( وف  الفترة الزمنية نفسها.المجموعة الضابطة 

  منهما حاصتلة حرصت الباحنة على التأكد من يناف  المعلمتين الوائمتين بالتدريس  فن -

  وكتذلك متدة الخبترة فت  التتدريس نفستها يوريبنتا  على م ه  عال يربو   بنالوريو  يربية(

 حرصتتعلتى نتتائج التجربتة. كمتا  أ  يتأثير ستلب  أو إيجتاب يترين ولذا لن ينون لهذين المتغ
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معهتا فت  التطبيتق متن ختالل  تينالمتعاون لمعلمتينل اوأهدافه شرا فنرة الدراسةعلى  الباحنة

 .ا قب  بدء التجربةمعدة لواءات معه

 ة يابعت الباحنة معلمت  الرياضيات ف  المدرستين المختتاريين للتأكتد متن ستير التجربت -

 والمتواد التعليميتة دليت  المعلتم لتزام معلمة المجموعة التجريبيتة باستتخدامالتأكد من إ إا جرى

باستخدام إستراييجية الفا المولوي  كما يم متابعة معلمة المجموعة الضابطة أثناء  ةالخاص

 .   التوليدية( التدريس باستخدام الطريوة المعتادة

النتتتان  متتتن العتتتام الدراستتت     الدراستتت يطبيتتتق يجربتتتة الدراستتتة ختتتالل الففتتت جتتترى -

 هـ(  وفونا للخطة الزمنية المعتمدة من قب  وزارة التعليم.0432/0441 

بعتدينا  اختبار مهتارات الفهتم العميتق للرياضتيات ومويتا  استتواللية التتعلميطبيق  جرى -

علتتى طالبتتات المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة  فتت  الوقتتت نفستت( ويحتتت الظتتروف نفستتها 

 يلك الدوات.   ووفوا لآللية المتبعة ف  يطبيق مباشرة االنتهاء من يجربة الدراسةا  بعد يوريبن 

 

 :وتفسيرها نتائج الدراسة

 إجابة السؤال ائول:

متتا فاعليتتة استتتراييجية الفتتا "لإلجابتتة عتتن الستت ال الول للدراستتة والتتذ  نتت  علتتى       

يتم  ".طالبات الفا الول النتانو ؟المولوي ف  ينمية مهارات الفهم العميق للرياضيات لدى 

يوجتتد فتترد دال إحفتتائينا عنتتد اختبتتار صتتحة الفتترض الول متتن فتتروض الدراستتة ونفتت( "

( بتتين متوستتط  درجتتات طالبتتات المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة فتت  α≤10,1مستتتوى  

ايختاا  – التفنيتر التوليتد   اختبار مهارات الفهم العميتق للرياضتيات كنت  ومنونايت( الفرعيتة

طتتترا الستتت لة( كتتت  علتتتى حتتتدة  لفتتتالح طالبتتتات المجموعتتتة  –مهتتتارة التفستتتير –الوتتترار 

 .  "التجريبية

استتتخدام اختبتتار ت( لمتوستتطين ييتتر متتريبطين  جتترى والختبتار صتتحة الفتترض الستتابق      

كمتا   بعد التحوق من يتوافر شتروط استتخدام هتذا االختبتار ،(9101(  حسن،9= ن0حي   ن

التوصت  إليهتا   للنتتائج التت  جترى Practical Significanceحساي الداللتة العمليتة  جرى

للتعترف علتى متدى   (9111؛ متراد،2  )Hewison,1983حي  استخدم اختبار مربع إيتا 

التوصتت  للنتتتائج الموضتتحة فتت   جتترىوالمتغيتتر المستتتو  فتت  ينميتتة المتغيتتر التتتابع   فاعليتتة

 ( التال : 1جدول 
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في (: دللة الفرق بيا متوسطي درجات طالبات المجموعتيا التجريبية والضابطة 7جدول)

  ي لختبار مهارات الفهم العميق للرياضيات التطبيق البعد
المهارات 

 الفرعية

 المجموعة

 
عدد 

 الطالبات
المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

  المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة )ت( 

 المحسوبة

 قيمة

(2) 

ائهمية 

 التربوية

التفكير 

 التوليدي

 كبيرة 1،21 2،04 49 9،31 90،31 49 التجريبية

 9،02 01،12 49 الضابطة

 اتخاذ

 القرار

 كبيرة 1،32 1،33 49 9،12 09،11 49 التجريبية

 0،41 2،21 49 الضابطة

مهارة 

 التفسير

 كبيرة 1،42 4،94 49 0،20 01،24 49 التجريبية

 0،12 1،13 49 الضابطة

 طرا

 ائسئلة

 كبيرة 1،32 1،94 49 0،24 09،02 49 التجريبية

 0،11 2،01 49 الضابطة

 الختبار

 ككل

 كبيرة 1072 07036  23 2020 57036 43 التجريبية 

 2052 42005  43 الضابطة

 

 ( الجدولية عند درجة حرية )(.3027( = )1010( ومستوى دللة )23قيمة )ت 

  

( الستتتابق  يتضتتتح أن قتتتيم  ت( المحستتتوبة 1وباستتتتوراء النتتتتائج المتضتتتمنة فتتت  جتتتدول       

( 9،31( قتتتد يجتتتاوزت قيمتهتتتا الجدوليتتتة  07036(   1،94(   4،94(   1،33(   2،04 

فرد دال إحفتائينا عنتد  (   مما يدل على وجود1،10( ومستوى داللة  49عند درجة حرية  

( بتتين متوستتط  درجتتات طالبتتات المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة فتت  α≤10,1مستتتوى  

ايختاا  –اختبار مهارات الفهم العميتق للرياضتيات كنت  ومنونايت( الفرعيتة  التفنيتر التوليتد  

طتتترا الستتت لة( كتتت  علتتتى حتتتدة  لفتتتالح طالبتتتات المجموعتتتة  –مهتتتارة التفستتتير –الوتتترار 

 ئ  الول. قبول الفرض اإلحفا ومن ثم يجرىالتجريبية". 

( 2     ( الستابق، أن قتيم اختبتار مربتع إيتتا1كما يتضح من البيانات المتضمنة فت  الجتدول  

لنتائج طالبات المجموعتين التجريبية والضتابطة فت  التطبيتق البعتد  الختبتار مهتارات الفهتم 

(  1،14علتتى الترييتتب  العميتتق للرياضتتيات كنتت  ومنونايتت( الفرعيتتة  كتت  علتتى حتتدة( كانتتت 

(  وقتتد يجتتاوزت يلتتك الوتتيم الويمتتة الدالتتة علتتى الهميتتة 1،32(   1،42(   1،32(   1،21 

، 9111( متراد،1،04التربوية للنتائج اإلحفائية ف  البحتوث النفستية والتربويتة وموتدارها  

بطة ٪( من التباين بين درجات طالبتات المجمتوعتين التجريبيتة والضتا14(، ويعن  أن  944

٪( 21يرجع ال  متغير المعالجة التدريستية  استتخدام إستتراييجية الفتا المولتوي(، أ  أن  

من التباين بين درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة ف  التطبيق البعد  الختبتار 

مهتتارات الفهتتم العميتتق للرياضتتيات يمنتتن يفستتير  بستتبب اختتتالف المعالجتتة التدريستتية التتت  

 مجمتتوعت  الدراستتة  ويتتدل التتك علتتى أن هنتتاك فاعليتتة كبيتترة ومهمتتة يربوينتتا يعرضتتت لهتتا

الستتتخدام إستتتراييجية الفتتا المولتتوي فتت  ينميتتة مهتتارات الفهتتم العميتتق للرياضتتيات لتتدى 

 طالبات الفا الول النانو  ف  مدينة الرياض.
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 ومن ثم ينون الباحنة قد أجابت عن س ال الدراسة الول.

 

 ي:إجابة السؤال الثان

ما فاعليتة استتراييجية الفتا المولتوي فت  لإلجابة عن الس ال النان  والذ  ن  على "      

اختبتتار صتتحة الفتترض  جتترى ".ينميتتة استتتواللية التتتعلم لتتدى طالبتتات الفتتا الول النتتانو ؟

( بتين α≤10,1يوجتد فترد دال إحفتائينا عنتد مستتوى  النان  متن فتروض الدراستة ونفت( "

المجموعتين التجريبية والضابطة ف  مويتا  استتواللية التتعلم كنت  متوسط  درجات طالبات 

يوتويم يعلتم الرياضتيات( كت   -ينفيتذ عمليتة التتعلم  -ومنوناي( الفرعية  التخطيط لعملية التعلم 

   ."على حدة  لفالح طالبات المجموعة التجريبية

  فتت  الفتترض الول المتبتتع ايختتاا اإلجتتراء نفستت( جتترى والختبتتار صتتحة الفتترض الستتابق      

 ( التال : 4التوص  للنتائج الموضحة ف  جدول   جرىو

في (: دللة الفرق بيا متوسطي درجات طالبات المجموعتيا التجريبية والضابطة 2جدول)

 ي لمقياس استقاللية التعلم التطبيق البعد
المهارات 

 الفرعية

 المجموعة

 
عدد 

طالباتال  
المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

  المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة )ت( 

 المحسوبة

 قيمة

(2) 

ائهمية 

 التربوية

التخطيط 

لعملية 

  التعلم

 كبيرة 1،14 09،92 49 3،02 43،40 49 التجريبية

 49 الضابطة
32،14 9،41 

تنفيذ 

عملية 

  التعلم

 كبيرة 1،19 00،11 49 3،00 40،21 49 التجريبية

 49 الضابطة
33،24 9،14 

تقويم تعلم 

الرياضيا

 ت

 كبيرة 1،21 01،21 49 3،93 41،14 49 التجريبية

 49 الضابطة
33،42 3،10 

 المقياس

 ككل 

 كبيرة 1020 02055  23 5077 036005 43 التجريبية 

 5042 012017  43 الضابطة

       

( الستتتابق  يتضتتتح أن قتتتيم  ت( المحستتتوبة 4وباستتتتوراء النتتتتائج المتضتتتمنة فتتت  جتتتدول      

( عنتتتد 9،31يجتتتاوزت قيمتهتتتا الجدوليتتتة  ( قتتتد 04،22(   01،21(   00،11(   09،92 

فتترد دال إحفتتائينا عنتتد  (  ممتتا يتتدل علتتى وجتتود1،10( ومستتتوى داللتتة  49درجتتة حريتتة  

( بتتين متوستتط  درجتتات طالبتتات المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة فتت  α≤10,1مستتتوى  

 -مليتة التتعلم ينفيتذ ع -مويا  استواللية التعلم كن  ومنوناي( الفرعية  التخطتيط لعمليتة التتعلم 

 ومتن ثتم يجترى يوويم يعلم الرياضيات( ك  على حدة  لفالح طالبات المجموعتة التجريبيتة".

 قبول الفرض اإلحفائ  النان . 

( 2   ( الستابق، أن قتيم اختبتار مربتع إيتتا4كما يتضح من البيانتات المتضتمنة فت  الجتدول   

التجريبية والضابطة ف  التطبيتق البعتد  لمويتا  استتواللية التتعلم لنتائج طالبات المجموعتين 

(  1،19(   1،14(   1،40كنتت  ومنونايتت( الفرعيتتة  كتت  علتتى حتتدة( كانتتت علتتى الترييتتب  
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(  وقد يجاوزت يلتك الوتيم الويمتة الدالتة علتى الهميتة التربويتة للنتتائج اإلحفتائية فت  1،21 

٪( متتن 40(، ويعنت  أن  944، 9111( متراد،1،04البحتوث النفستية والتربويتة وموتتدارها  

التبتتاين بتتين درجتتات طالبتتات المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة يرجتتع التت  متغيتتر المعالجتتة 

٪( متتن التبتتاين بتتين درجتتات طالبتتات 40إستتتراييجية الفتتا المولتتوي(، أ  أن    التدريستتية

يمنتن يفستير   اللية التتعلملمويتا  استتوالمجموعتين التجريبية والضابطة ف  التطبيتق البعتد  

بسبب اختالف المعالجة التدريسية الت  يعرضت لها مجموعت  الدراستة  ويتدل التك علتى أن 

استتواللية الستتخدام إستتراييجية الفتا المولتوي فت  ينميتة  هناك فاعلية كبيرة ومهمة يربوينتا

الباحنتة قتد أجابتت ومن ثم ينتون  لدى طالبات الفا الول النانو  ف  مدينة الرياض. التعلم

 .نان عن س ال الدراسة ال

 

 إجابة السؤال الثالث:

ما نوع العالقة االريباطيتة بتين مهتارات  :لإلجابة عن الس ال النال  والذ  ن  على          

 الفا الول النانو ؟ الفهم العميق للرياضيات واستواللية التعلم لدى طالبات

يوجتد عالقتة اريباطيتة ولإلجابة عن الس ال السابق يم صياية الفترض اإلحفتائ  التتال :    

( بتتين مهتتارات الفهتتم العميتتق للرياضتتيات α≤10,1موجبتتة ودالتتة إحفتتائينا عنتتد مستتتوى  

 والختبتتار صتتحة هتتذا الفتترض  جتترى واستتتواللية التتتعلم لتتدى طالبتتات الفتتا الول النتتانو .

 ( بتين درجتات الطالبتات فت 411  9101 حستن  Pearson حساي معامت  اريبتاط بيرستون

ومويتا  استتواللية   اختبتار مهتارات الفهتم العميتق للرياضتيات   ( التطبيق البعد  لنت  متن

  : التال( 2يم التوص  إلى النتائج الموضحة ف  الجدول  حي  التعلم  ص(  

ختبار لكل ما ا التطبيق البعدي (: معامل الرتباط بيا درجات الطالبات في2جدول)

 مهارات الفهم العميق للرياضيات ومقياس استقاللية التعلم
د 
عد

ت
با
ال
ط
ال

 
اختبار مهارات الفهم 

 العميق للرياضيات 

مقياس استقاللية 

 التعلم

 

  مج

 س ص

قيمة )ر( 

 المحسوبة

مستوى 

 3مج ص مج ص 3مج س مج س الدللة

49 9412 031114 2922 114121 09142321 
1،494 

دال عند 

 1،10)  

     

( السابق، يتضتح أن قيمتة معامت  االريبتاط   ر( 2وبمراجعة النتائج المتضمنة ف  جدول      

(، ممتا يتدل علتى 1،10(  قد يجاوزت قيمتها الجدولية عند مستوى داللة  1،494المحسوبة  

( بتتين مهتتارات الفهتتم α≤10,1ودالتتة إحفتتائينا عنتتد مستتتوى  عالقتتة اريباطيتتة موجبتتة  وجتتود

قبتول  ومن ثم يجترى العميق للرياضيات واستواللية التعلم لدى طالبات الفا الول النانو .

 الفرض اإلحفائ  النال . 

 .نال ال الدراسةعن س ال  تقد أجاب بذلك ةنون الباحنيو
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 تفسير ومناقشة نتائج الدراسة:

 لفهم العميق للرياضيات:نتائج المتعلقة بمهارات اومناقشة الأوئ: تفسير 

إستتراييجية  دلت نتتائج الدراستة علتى وجتود فاعليتة كبيترة ومهمتة يربوينتا الستتخدام      

الفتتا المولتتوي فتت  ينميتتة مهتتارات الفهتتم العميتتق للرياضتتيات لتتدى طالبتتات الفتتا الول 

باستتخدام إستتراييجية الفتا  يفوقت طالبات المجموعتة التجريبيتة الاليت  درستن إا ،النانو 

على طالبتات المجموعتة الضتابطة الاليت  درستن المحتتوى نفست( باستتخدام الطريوتة  المولوي

وقتتتد يرجتتتع يفتتتود طالبتتتات المجموعتتتة التجريبيتتتة علتتتى نظيتتترايهن  المعتتتتادة فتتت  التتتتدريس،

 الفهم العميق إلى عدة أسباي منها: بالمجموعة الضابطة ف  اختبار مهارات

 ت الطالباتيو يا إستراييجية الفا المولوي  وما يشملها من مراح  متنوعة شجع -

على يمني  المفاهيم والتعميمات الرياضية الجديتدة ومعالجتهتا بستهولة  المتر التذ  أستهم فت  

 .التفنير التوليد   ايخاا الورار  التفسير  طرا الس لة ينمية مهارات:

فت  ينميتة  الوعيد واإلحباط  المر الذ  أستهميوفير بي ة يعلم آمنة وخالية من التهديد و -

 .هم العميق للرياضيات لدى الطالباتالمهارات الفرعية المنونة للف

ن يمارستتت الطالبتتتاتبي تتتة يعلتتتم حويويتتتة جعلتتتت  ت إستتتتراييجية الفتتتا المولتتتويوفتتتر -

فت  أنشتطة يعلميتة متنوعتة متن أجت  ينتوين الفهتم  ودمجهتنالرياضيات المعيشية أو الحيايية  

 .لهن مناسبةالراجعة التغذية الويوديم   العميق للرياضيات

بأستلوي شتيق وييتر متألوف بالنستبة للطالبتات   الرياضتياتطريوة يوديم موضوعات  -

حيتت  أصتتبحت الطالبتتة محتتوران للعمليتتة التعليمتتة  ويوتتوم بالتتدور الكبتتر فتت  عمليتتت  التعلتتيم 

 .والتعلم

أداء الطالبات للعديد من المهام والنشطة الفردية الت  قامت بممارستها ك  طالبة قبت   -

 –  ومنها على سبي  المنال ال الحفر  الست لة مفتوحتة النهايتة لحفة الرياضياتحضورها 

التفنيتر التوليتد   ايختاا الوترار  التفستير  طترا  الس لة التت  يشتجع علتى ممارستة مهتارات:

 (.الس لة

  والتتك بتخفتتي  الرياضتتياتيوتتديم بعتتض النشتتطة التعليميتتة المتعلوتتة بموضتتوعات  -

  لعرض ملخت  عتن الموضتوع الموتدم  ويويتيم استتيعاي الحفةفترة زمنية محددة ف  بداية 

 الطالبات ل(  ويوديم التغذية الفورية لهن.

أهتم  االجابة عن أس لة الطالبتات متن ختالل أنشتطة االستفستار  حيت  يتتم االجابتة عتن -

الستت لة والنوتتاط التتت  يشتتغ  بتتال الطالبتتات  أو التتت  لتتم يتتتم استتتيعابها أثنتتاء مشتتاهدة الفيتتديو 

 التعليم  ف  المنزل.

 التتتعلميمنتتن الطالبتتات متتن التطبيتتق ويعميتتق الفهتتم ويبتتادل الخبتترات حتتول جوانتتب  -

ناقشتة المختلفة  من خالل النشطة الجماعية ويوسيم الطالبات إلى مجموعات عم  صتغيرة لم

 قضية ما  أو لح  مشنلة رياضية  .... إل .
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  والتتك متتن ختتالل ممارستتة الحفتتة الدراستتيةاستتتمرار عمليتتة التتتعلم حتتتى بعتتد انتهتتاء  -

أنشطة ما بعد الفا  من خالل أنشطة المشروعات البحنيتة ستواء أكانتت فرديتة أو جماعيتة  

 .المودم محتوىوالفهم العميق لل والغرض منها وصول الطالبات إلى درجة اإليوان

يتتوافر خيتتارات أكنتتر فتت  ممارستتة التتتعلم باستتتخدام مستتتحدثات التننولوجيتتا كالفيتتديو  -

  وكتتذلك مضتتاعفة وقتتت التتتعلم بجمعتت( بتتين فتتتريين وشتتبنات التواصتت  االجتمتتاع  المختلفتتة

 وأثناءها. الحفةومنانين للتعلم قب  

ييتر المتتزامن  والجمتع الجمع بين شنلين من التعليم همتا التعلتيم المتزيج والمتتزامن و -

بين أسلوب  التعلم الذاي  والتتعلم البنتائ   ممتا أدى إلتى بنتاء الطالبتة المعرفتة لنفستها وبنفستها 

 .ةوبذل الجهد ف  الحفول على المعلومات الرياضية يحت إشراف ويوجي( من المعلم

 المفتاهيم  باإلضتافة إلتى شترا الحفتةيوفير وقت التعلم فت  ممارستة النشتطة داخت   -

ختتالل مشتتاهدة الفيتتديو قبتت  حضتتور الطالبتتات  والتعميمتتات والمهتتارات الرياضتتية المختلفتتة

 . للحفة

ويتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج بعض البحاث والدراسات السابوة الت  يوصتلت إلتى    

فاعليتتة إستتتراييجية الفتتا المولتتوي فتت  ينميتتة نتتوايج التتتعلم المختلفتتة المتعلوتتة بالرياضتتيات  

(؛ 9101الزيتتود  ؛ 2016) Bhagat, et al ومنهتا علتتى ستتبي  المنتتال دراستات كتت  متتن: 

(؛ الشتتتتتي  9104(؛ الرحيلتتتتت   9104(؛ أحمتتتتتد  9101الجهنتتتتت   (؛ 9101اخوارشتتتتتيدة  

 ,Webel؛  Carter, et al (2018)(؛ 9104 ((؛ المزمتوم 9104(؛ الفخرانت   9104 

et al (2018)  محتو الميتة الرياضتية  ؛Fahmy, et al (2019  ؛Fredriksen &  

Hadjerrouit (2019) ؛Torres (2019)  ؛Sari, et al (2019)  9102د  آل وار؛  .) 

يتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج بعض البحاث والدراسات السابوة التت  يطرقتت كما      

إلتتتتى ينميتتتتة الفهتتتتم العميتتتتق للرياضتتتتيات  متتتتن ختتتتالل استتتتتخدام بعتتتتض البتتتترامج والنمتتتتااج 

؛ هتتان   Oakes & Star (2008 واالستتتراييجيات التدريستتية  ومنهتتا دراستتات كتت  متتن: 

(؛ زنوتتتور 9101(؛ كمتتال وعبدالحميتتد  9101(؛ الفتتماد  والنويتتتب  9102والتتدمردا   

 9104.) 

 

 ثانيا: تفسير ومناقشة النتائج المتعلقة باستقاللية التعلم:

إستتراييجية  دلت نتتائج الدراستة علتى وجتود فاعليتة كبيترة ومهمتة يربوينتا الستتخدام      

يفوقتتت  إا ،ة التتتعلم لتتدى طالبتتات الفتتا الول النتتانو الفتتا المولتتوي فتت  ينميتتة استتتواللي

علتتى  باستتتخدام إستتتراييجية الفتتا المولتتوي طالبتتات المجموعتتة التجريبيتتة الاليتت  درستتن

وقتتد يرجتتع يفتتود  ،خدام الطريوتتة المعتتتادةطالبتتات المجموعتتة الضتتابطة الاليتت  درستتن باستتت

الضابطة ف  مويتا  استتواللية التتعلم طالبات المجموعة التجريبية على نظيرايهن بالمجموعة 

 إلى عدة أسباي منها:
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قدرة الطالبة على االستوالل واالعتماد عل  اايها ف  ايخاا الورارات المريبطة بتالتعلم  -

والتأم  الناقد والودرة عل  ينفيتذ هتذ  الوترارات ااييتان أثنتاء التتعلم المولتوي  ويعتد التك شترطنا 

 مهامها ف  إستراييجية الفا المولوي.أساسينا لنجاا الطالبة ف  أداء 

ا إيجابينتتا فتت  ينميتتة ويطتتوير قتتدرات التفنيتتر  - كانتتت إلستتتراييجية الفتتا المولتتوي دورن

والبحتت  والتوتتويم التتذاي  لتتدى الطالبتتات  ومتتن ثتتم يشتتجيع استتتواللية التتتعلم أثنتتاء يعلتتيم ويعلتتم 

 الموضوعات المتعلوة بالففلين الخامس والساد . 

تا لتحمت  الطالبتة مست ولية يعلمهتا  ومتن ثتم  أياحتت إستتراييجية - الفتا المولتوي فرصن

قتتدريها علتتى ايختتاا قتترارات فتت  كتت  جوانتتب يعلمهتتا  ومراقبتتة عمليتتات التتتعلم أثنتتاء حتتدوثها  

 ويوويم يعلمها.

يعظتتيم دور الطالبتتة فتت  عمليتتة التتتعلم، وقيامهتتا بتتأدوار إيجابيتتة متتن ختتالل التخطتتيط  -

داختتت  المنتتتزل وفتتت  الففتتت  يم ويعلتتتم الرياضتتتيات  الكتستتتاي خبتتترات محتتتددة يتعلتتتق بتعلتتت

 (.الدراس 

إثارة دافعيتة الطالبتات نحتو عمليتة التتعلم باستتواللية  متن ختالل مناقشتايهن فت  أهميتة  -

الدوار المسندة إلى ك  متنهن  وضترورة انجتاز كت  طالبتة للمهمتة الموكلتة إليهتا أثنتاء التتعلم 

 المولوي.

يحويتتق استتتواللية التتتعلم يتطلتتب يعتتدد مفتتادر التتتعلم  إا إنالتنتتوع فتت  مفتتادر التتتعلم،  -

 وينوعها، واعتماد الطالبة على انتواء ما يناسبها وفق قدرايها وميولها.

الدراستات الستابوة التت  أكتدت علتى ضترورة استتواللية يلك النتائج مع نتائج بعتض ويتفق     

رياضيات  منت  دراستات كت  الطالي ف  عملية التعلم ودور الك ف  يحويق التدريس الفعال لل

 ؛ مخلتتتتوف والفتتتتادد(9102  ستتتتويلم (؛9103  ؛ ستتتتعود 2010) Dimitrios  متتتتن:

 9102). 

 

 ثالثًا: تفسير ومناقشة العالقة الرتباطية بيا مهارات الفهم العميق واستقاللية التعلم:

عالقتتة اريباطيتتة موجبتتة ودالتتة إحفتتائينا عنتتد مستتتوى  وجتتوددلتتت نتتتائج الدراستتة علتتى    

 α≤10,1 بتتين مهتتارات الفهتتم العميتتق للرياضتتيات واستتتواللية التتتعلم لتتدى طالبتتات الفتتا )

   أ  أن هنتتاك عالقتتة طرديتتة بتتين الفهتتم العميتتق للرياضتتيات واستتتواللية التتتعلم الول النتتانو 

ومعنى الك أن( كلما زاد الفهم العميق للرياضيات زادت استواللية التعلم لتدى الطالبتات بوجت( 

تتا نتتس صتتحيحعتتام  والع  بالتتتال  ت  أ  كلمتتا زادت استتتواللية التتتعلم لتتدى الطالبتتات زادأيضن

الفهتتتم العميتتتق للرياضتتتيات لتتتديهن  ويتحوتتتق العالقتتتة الطرديتتتة بتتتين الفهتتتم العميتتتق  مهتتتارات

للرياضيات واستواللية التعلم بففة عامة  من حويوة م داها أن ينمية استواللية التعلم قد يستهم 

الفهتتم العميتق للرياضتتيات  وأنت( كلمتتا يفوقتت الطالبتتة فت  الفهتتم مهتارات فت  يحستين ويطتتوير 

ف  اهتمام    المر الذ  يجع  الطالباتالعميق للرياضيات أدى الك إلى زيادة استواللية التعلم

تتت  ا بنتتتال المتغيتتترين فتتت  المواقتتتا التعليميتتتة المختلفتتتة أثنتتتاء عمليتتتت  يعلتتتيم ويعلتتتممتزايتتتد دائمن

 ة.لنانويالرياضيات بالمرحلة ا
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 توصيات الدراسة:

 ضوء النتائج الت  يم التوص  إليها يوص  الباحنة بما يل : ف 

يتوفير بي تة يعلتم نشتطة فت  يعلتيم ويعلتتم موترر الرياضتيات  يعمت  علتى زيتادة إيجابيتتة  -1

ومشتتتاركة الطالبتتتات فتتت  المواقتتتا التعليميتتتة المختلفتتتة، ويستتتهم فتتت  يحويتتتق أهتتتداف يتتتدريس 

 نوية من جهة وينمية استوالليتهن نحو التعلم من جهة أخرى.الرياضيات بالمرحلة النا

عوتتد دورات يدريبيتتة لمعلمتتات الرياضتتيات بالمرحلتتة النانويتتة لتنميتتة قتتدرايهن علتتى  -2

 استخدام الفا المولوي  كدحدى إستراييجيات التعليم والتعلم الحدينة.

نمطية التدرو   يشجيع طالبات الفا الول النانو  على التعلم باستواللية  بعيدا عن -3

 ف  ففول الرياضيات. المتبعة التوليدية

إعتتداد أدلتتة لتتتدريس فتتروع الرياضتتيات المختلفتتة بالمرحلتتة النانويتتة وفونتتا لخطتتوات  -4

 إستراييجية الفا المولوي.

يوفير بي ة يعلم نشطة ف  يعليم ويعلم الرياضيات  يعم  على زيتادة إيجابيتة ومشتاركة  -5

المختلفة، ويسهم ف  يحويق أهداف يعليم الرياضيات بالمرحلتة  الطالبات ف  المواقا التعليمية

 النانوية من جهة وينمية استوالليتهن نحو التعلم من جهة أخرى.

إياحتتتة الفرصتتتة لطالبتتتات الفتتتا الول النتتتانو  لبنتتتاء النشتتتطة التعليميتتتة بأنواعهتتتا  -6

ويعلتتم الرياضتتيات  المختلفتتة أثنتتاء التتتعلم باستتتخدام إستتتراييجية الفتتا المولتتوي إلثتتراء يعلتتيم

 المدرسية.

متتن ختتالل  يشتتجيع طالبتتات المرحلتتة النانويتتة علتتى استتتخدام وممارستتة التتتعلم التتذاي  -7

يبتتادل اآلراء و العمتت  التعتتاون  ، باإلضتتافة إلتتى يشتتجيعهن علتتىاستتتراييجية الفتتا المولتتوي

 والفنار المتعلوة بجوانب التعلم المختلفة للرياضيات . 

 

 مقترحات الدراسة:

 للجهد المبذول ف  الدراسة الحالية  يوترا الباحنة إجراء البحاث والدراستات التاليتة استنماالن 

 ف  المستوب :

دراسة فاعليتة استتخدام استتراييجية الفتا المولتوي فت  ينميتة مهتارات الفهتم العميتق  -0

 .النانو للرياضيات واستواللية التعلم لدى طالبات الففين النان  والنال  

 استتتتخدام إستتتتراييجية الفتتتا المولتتتوي علتتتى ينميتتتة نتتتوايج يعلتتتم أختتترى دراستتتة أثتتتر -9

 –مهتارات الوترن الحتاد  والعشترين  –الدافعية نحو التعلم  – البراعة الرياضية  للرياضيات

 لدى طالبات المرحلة النانوية. المهارات العليا للتفنير(

متعلوتتة باستتتخدام برنتتامج يتتدريب  لمعلمتتات الرياضتتيات لتنميتتة مهتتارايهن التدريستتية ال -3

 ف  التدريس بالمرحلة النانوية وأثر الك على التحفي  الدراس  لطالبايهن. التعلم المولوي

دراسة فاعليتة استختـدام إستتراييجية الفتا المولتوي فت  ينمتـية يحفتي  الرياضتيات  -4

 وااليجا   نحو استخدام التعلم المولوي لــدى طــالبات المرحلة النانوية.
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 المراجع:قائمة 

 المراجع العربية:

(. فاعليتتة استتتخدام استتتراييجية الفتتفوف المولوبتتة 9104أحمتتد  إيمتتان ستتمير حمتتد    .0

لتنمية التحفي  ومهارات ح  المستائ  وخفتض الولتق الرياضت  نحتو دراستة المينانينتا لتدى 

  الجمعيتتتتة المفتتتترية لتربويتتتتات مجلتتتتة يربويتتتتات الرياضتتتتيات .طتتتتالي المرحلتتتتة النانويتتتتة

 .301-911(  3 90الرياضيات  مفر  يناير 

(. أثر استخدام إستراييجية الفا المولتوي 9101اخوارشيدة، عبير أحمد ضيا هللا   .9

فتت  ينميتتة التفنيتتر الرياضتت  وفتت  الدافعيتتة نحتتو يعلتتم الرياضتتيات لتتدى طلبتتة الفتتا الول 

   الردن.رسالة ماجستير  كلية العلوم التربوية  جامعة آل البيت العلم .النانو  

(. أثر استخدام إستراييجية الفا المولوي علتى 9102آل وارد  حنان حسين عبدهللا   .3

  ينميتتة مهتتارات الحتتس العتتدد  واستتتيعاي المفتتاهيم الرياضتتية لتتدى طالبتتات الفتتا الستتاد

 رسالة ماجستير  جامعة الملك خالد. اإلبتدائ .

الوصول ك  يوم إلى  الفا المولوي:(. 9104بيرجمان  جوناثان؛ وسامرز  آرون   .4
يرجمتتة: زكريتتا الواضتت   منتتتب التربيتتة العربتت  لتتدول الخلتتيج   .كتت  طالتتب فتت  كتت  صتتا

 الرياض. 

يرجمتتة:  .الفتتا المولتتوي: بوابتتة لمشتتاركة الطتتالي(. 9102  -------------------- .2

 عبدهللا زيد النيالن   منتب التربية العرب  لدول الخليج  الرياض.

الريتاض:  .ح  مشتنلة الواجتب المنزلت  بتالتعلم المولتوي(. 9104بيريمان  جوناثن   .1

 منتب التربية العرب  لدول الخليج.

عمتان:  .التذكاءات المتعتددة والفهتم  ينميتة ويعميتق((. 9113جابر  جابر عبدالحميتد   .1

 دار الفنر العرب   الردن.

ام إستتتراييجية الففتت  (. فاعليتتة استتتخد9101الجهنتت ، منتتال بنتتت محستتن خليتتو    .4

المولتتتوي فتتت  ينميتتتة مهتتتارة التمنيتتت  الرياضتتت  وااليجتتتا  نحتتتو التتتتعلم التتتذاي  لتتتدى الطالبتتتات 

مجلتة يربويتات الرياضتيات  الجمعيتة المفترية  بجدة.الموهوبات ف  الفا النان  المتوسط 

 .41-1(  1 91لتربويات الرياضيات  مفر  

اإلحفتتتاء النفستتت  والتربتتتو   يطبيوتتتات (. 9101حستتتن  عتتتزت عبدالحميتتتد محمتتتد   .2
 الواهرة: دار الفنر العرب . .Spss 18)باستخدام برنامج 

(. ايجاهتتات ويفتتورات الطالبتتات الجامعيتتات حتتول 9101التتدريب   عهتتود صتتالح   .01

  مجلتة بحتوث عربيتة فت  مجتاالت التربيتة النوعيتة العتال .يطبيق الفف  المولوي ف  التعليم 

 .911 -923(  يوليو  3العدد  رابطة التربويين العري 

(. أثتتتر التفاعتت  بتتين الففتتت  المولتتوي عبتتتر 9104الرحيلتت ، نتترجس ستتتالم ستتالمة   .00

يطبيوات الجوال والسلوي المعرف  ف  ينمية مهارات التواص  ف  الرياضيات لدى طالبتات 

ن  مجلة العلوم التربوية والنفستية  المركتز الوتوم  للبحتوث بغتزة  فلستطي .المرحلة المتوسطة

9  04  )11-24. 
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(. فاعليتتة استتتخدام استتتراييجية التتتعلم 9104الرحيليتتة  فضتتيلة بنتتت عبتتدهللا ستتليمان   .09

المعنتتو  لتنميتتة مهتتارات متتا وراء المعرفتتة والحتت  اإلبتتداع  للمشتتنالت الرياضتتيايية لتتدى 

 رستالة دكتتورا   كليتة الدراستات ن التعليم الساس  ف  ستلطنة عمتان.طالبات الحلوة النانية م

 العليا للتربية  جامعة الواهرة.

(. التفاع  بين يجزي  المعرفة الرياضيايية والتنمط 9104زنوور  ماهر محمد صالح   .03

المعرفتت   لفظتت / يخيلتت ( والستتعة العوليتتة لتنميتتة الفهتتم العميتتق فتت  الرياضتتيات لتتدى طتتالي 

لرياضتيات    الجمعية المفترية لتربويتات امجلة يربويات الرياضيات النانو .الفا الول 

 .012–40(  0  90مفر  

(. فاعليتتتة استتتتراييجية الفتتتا المولتتتوي فتتت  ينميتتتة 9102الزهرانتتت   عبتتتدالرحمن   .04

ملتك مستوى التحفي  المعرف  لمورر التعليم االلنترون  لتدى طتالي كليتة التربيتة بجامعتة ال

 .31 -0(  0(  المجلد 019  جامعة الزهر  مفر  العدد مجلة كلية التربية عبدالعزيز.

(. أثتتر إستتتخدام الفتتا المولتتوي فتت  يحفتتي  9101الزيتتود، ستتامية أحمتتد ستتلمان   .02

رستتتالة  نحتتتو .طالبتتتات الفتتتا الول النتتتانو  العلمتتت  فتتت  متتتادة الرياضتتتيات وااليجاهتتتات 

 ماجستير  كلية الدراسات العليا  الجامعة الهاشمية  الردن.

عمتتتتان: دار  (. إستتتتتراييجيات التتتتتدريس المعاصتتتترة.9104ستتتتعادة  جتتتتودت أحمتتتتد   .01

 المسيرة  الردن.

(. منهج قائم على مهارات الوترن الحتاد  9103سعود ، عالء الدين حسين إبراهيم   .01

المرحلتة اإلعداديتة باستتخدام  والعشرين لتنمية الوراءة االبتنارية واستواللية التعلم لدى يالميذ

  الجمعيتتة المفتترية دراستتات فتت  المنتتاهج وطتترد التتتدريس التتن .إستتتراييجية إعتتادة إنتتتاج 

 .  24-02  023للمناهج وطرد التدريس  مفر  ع

(. استتخدام استتراييجيات التتعلم المتنظم ااييتان فت  9102سويلم، شيماء محمد إبراهيم   .04

 النانويتتة.لمتتادة الفلستتفة بالمرحلتتة  ينميتتة استتتواللية المتتتعلم والتحفتتي  لتتدى الطتتالي الدارستتين

 ة عين شمس  مفر.   كلية التربية  جامعرسالة ماجستير

الطبعتتة  .علتتم التتنفس اإلحفتتائ  وقيتتا  العوتت  البشتترى(. 9111الستتيد  فتت اد البهتت    .02

 المطورة  الواهرة: دار الفنر العرب .

التدار  .معجم المفطلحات التربوية والنفسية(. 9113شحاي(  حسن؛ والنجار  زينب   .91

 المفرية اللبنانية  الواهرة .

الردن: دار  .التتعلم المتدمج والتتعلم المعنتو (. 9102الشرمان  عتاطا أبتو حميتد   .90

 المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. 

عمتتان: دار  .التتتعلم المتتدمج والتتتعلم المعنتتو (. 9102الشتترمان  عتتاطا أبوحميتتد   .99

 المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

تراييجية الفتتا المولتتوي فتت  (. أثتتر استتتخدام استت9104الشتتي ، ستتمية صتتالح عابتتد   .93

 المنرمتة.يدريس الرياضيات على التحفي  الدراس  لطالبات الفا النالت  المتوستط بمنتة 

 02مجلة البح  العلم  ف  التربية  كلية البنات لآلداي والعلوم والتربية  جامعة عين شتمس  

 09  )42-033. 
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(. االستتتراييجيات التتت  9101الفتتماد   محتتاري علتت   والنويتتب  رحتتاي منفتتور   .94

يستخدمها معلمات الرياضيات ف  المرحلة االبتدائية لتمنين التلميذات متن الفهتم العميتق لبنيتة 

المجلتة العربيتة فت  العلتوم اإلنستانية واالجتماعيتة  مجلتة دراستات  اللفظية.المسألة الرياضية 
 .20–11(  91لجلفة  الجزائر  السنة التاسعة     جامعة اوأبحاث(

(. فاعليتتة استتتخدام استتتراييجية التتتعلم المولتتوي علتتى 9101عبتتدالغن   كريمتتة طتت(   .92

دراستات عربيتة  تتاري  لتدى طتالي المرحلتة النانويتة.التحفي  وبواء أثر التعلم ف  يدريس ال
 .904 -022(  يونيو  14  العدد (ASEPف  التربية وعلم النفس  

(. يتتأثير استتتخدام إستتتراييجية التتتعلم المولتتوي علتتى 9101عبتتداللطيا  ستتال  محمتتد   .91

ينمية الجانب المعرف  ومهتارات التفنيتر اإلبتداع  فت  در  التربيتة الرياضتية لتدى طالبتات 

المجلتتة العلميتتة للتربيتتة البدنيتتة وعلتتوم الرياضتتة  كليتتة  ليتتة التربيتتة الرياضتتية جامعتتة طنطتتا.ك

 .001-11(  11للبنين  جامعة حلوان  مفر   التربية الرياضية 

(. أثر استخدام استتراييجية الفتا المولتوي فت  9101العطية  نورة حمد عبدالنريم   .91

رسالة ماجستتير  كليتة  بات كلية التربية بجامعة المجمعة.ينمية مهارات التفنير الناقد لدى طال

   الرياض. العلوم االجتماعية  جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية

هتـ 00/2/0432يتم استترجاع( بتتاري   .التعلم المستتو (: 9101عليو   ينية جاسم   .94

          http://www.qafeya.com/arمن الموقع:     

(. أثر يو يا التعلم النوتال داخت  بي تة الفتا 9104الفخران ، فاطمة شحاي( محمد   .92

المت يمر  يالميتذ المرحلتة اإلعداديتة.المولوي ف  ينمية مهارات ح  المشنالت الرياضية لدى 

العلم  السنو  الساد  عشر للجمعيتة المفترية لتربويتات الرياضتيات: يطتوير يعلتيم ويعلتم 

( يوليتو  02-04فة الجودة  دار الضيافة بجامعتة عتين شتمس  مفتر   الرياضيات لتحويق ثوا

302-311. 

 الطبعة النانية  الواهرة: النجلو المفرية.  .الويا  النفس (. 0242فرج  صفوت   .31

المدينتة المنتورة:  .فاعلية الففول المولوبة ف  التتعلم(. 9102النحيل   ابتسام سعود   .30

 منتبة دار الزمان.

(. يو يتا التعلتيم المتمتايز متن 9101د؛ وعبدالحميتد  رشتا هاشتم  كمال  مرفت محم .39

خالل النتاي اإللنترونت  فت  يتدريس الهندستة لتنميتة المستتويات التحفتيلية العليتا ومهتارات 

مجلتتة يربويتتات  اإلعتتداد .التواصتت  الرياضتت  والفهتتم العميتتق لتتدى طتتالي الفتتا النتتان  
 .011-092(  4  91الرياضيات    الجمعية المفرية لتربويات الرياضيات

(. يو يتا استتراييجية الففت  المولتوي فت  عمليتت  9102متول   عالء الدين ستعد   .33

المتتت يمر العلمتتت  الستتتنو  الختتتامس عشتتتر للجمعيتتتة المفتتترية لتربويتتتات  والتتتتعلم.التعلتتتيم 
الرياضتتيات: يعلتتيم ويعلتتم الرياضتتيات وينميتتة مهتتارات الوتترن الحتتاد  والعشتترين  الجمعيتتة 

( أيستطس  2-4  دار الضيافة بجامعة عين شمس  الوتاهرة   رية لتربويات الرياضياتالمف

21-011 

الفاعليتتة فتت  المنتتاهج وطتترد التتتدريس حتتول قضتتايا (. 0224مختتتار  حستتن علتت    .34
 منتبة الجامعة  منة المنرمة. .يعليمية معاصرة

http://www.qafeya.com/ar
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ة فت  (. فعاليتة أنشتطة إثرائيت9102مخلوف، هنتاء محمتد؛ والفتادد  أميمتة ريتاض   .32

ضتتوء بعتتض الدراستتات الدوليتتة لتنميتتة مهتتارات الفهتتم الورائتت  واستتتواللية التتتعلم لتتدى يالميتتذ 

رابطتة التربتويين العتري  مفتر   دراسات عربية ف  التربية وعلم النفس  االبتدائية.المرحلة 

 .329-303  3  ج13ع

الستتاليب اإلحفتتائية فتت  العلتتوم النفستتية والتربويتتة (. 9111متتراد  صتتالا أحمتتد   .31
 الواهرة: النجلو المفرية.  واالجتماعية.

(. أثتتر الفتتا المولتتوي علتتى التحفتتي  الدراستت  9104المزمتتوم ، عبتتدهللا عتتوي    .31

مجلتتة كليتتة التربيتتة  جامعتتة أستتيوط   النتتانو .لمتتادة الرياضتتيات لتتدى طتتالي الفتتا الول 

 .942 -919(  00  34مفر  

(. 9109النتتتذير  محمتتتد عبتتتدهللا؛ وخشتتتان  خالتتتد حلمتتت ؛ والستتتلول   مستتتفر ستتتعود   .34

مركز التميز البحن  ف  يطوير يعليم العلتوم  .استراييجيات فاعلة ف  ح  المشنالت الرياضية

 والرياضيات  جامعة الملك سعود  الرياض.

(. فاعليتتة وحتتدة موترحتتة فتت  9102هتتان   مرفتتت حامتتد  والتتدمردا   محمتتد الستتيد   .32

مجلتة  النانويتة.الرياضيات البيولوجية فت  ينميتة مهتارات الفهتم العميتق لتدى طتالي المرحلتة 
 .021–42(  1 04  الجمعية المفرية للتربية العلمية  مفر  التربية العلمية

كتاي الرياضيات للفتا (. م9104/9102ودية  وزارة التعليم بالمملنة العربية السع .41
 الرياض: شركة المطابع الهلية ل وفست المحدودة. .(9الول النانو  
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