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اإلدهاا
إىل أمي السؤوو العظينة ىبع احلياٌ و زمص التضحية والفداء صاىعة األجيال اليت
صقلت شدصييت وعلنتين معيى احلياة.
إىل أبي الغالي.
إىل أخوتي األعصاء أميً وأمني وأخيت أو العبد يف غسبتَا.
إىل شوجي العصيص الري طاملا ضاىدىي وزعاىي.
إىل أبيائي مَجة قليب وقسة عييين عيا,لأ أ,يدأ عبيد ا,أ يوضي,أ عنيسوأ عاصيهأ
وأٍ,ه.
إىل أزواح شييَداء ل أبييو عيأليية األبييساز الييريً اغتييالتَه يييد الغييدز واخلياىيية ظلنييا
وبَتاىا يف حسب الفسقاٌ.
إىل شميالتي وصديقاتي يف العنل وخصوصا الصديقة الوفية أو أ,د.
إىل كل مً علنين حسفا ألصل إلي ذلك القدز مً العله واملعسفة.....
وإلي شسفاء فلططني احلبيبة أيينا كاىوا.....
أٍدي مثسة ٍرا اجلَد املتواضع .....
الباحثة

سريف أبو عيشة

ب

الشكر والتقاير

الحمد هلل رب العالميف ,والصالة والسالـ عمى أشػرؼ المرسػميف سػيداا محمػد الطػاار انمػيف ,وعمػى

آله وصحبه أجمعيف ,ومف تبعه بإحساف إلى يوـ الديف.

المهـ ال عمـ لاا إال ما عممتاا ,المهـ عمماا ما يافعاا واافعاا بما عممتاا وزداا عمماً

إاه ال يسعاي بعد إتماـ تمؾ الدراسة إال أف أتوجه في المقاـ انوؿ بالشكر والحمد الكثير هلل سػبحااه
وتعالى الذي ماحاي القدرة والقوة عمى الجهد والمثابرة إلاجازاا.

كمػا وأتقػػدـ بالشػكر الجزيػػؿ لمجامعػة اإلسػػالمية بةػزة إدارةً وكػاد اًر فموالاػػا مػا كااػػت لتتػاح لػػي الفرصػػة
لمحصوؿ عمى اذه الدرجة العممية.

كمػا أتقػدـ بالشػػكر والعرفػاف نسػتاذي الفا ػػؿ انسػتاذ الػػدكتور عػزو عفااػة الػػذي أمػداي بالتوجيهػػات
واإلرشادات و الذي كاف لي خير ساد وقت الحاجة والعوز.

كما وأتقدـ بجزيؿ الشكر والعرفاف إلي جميع محكمي أداة الدراسة ,سػوا أكػااوا أسػاتذة جػامعييف ,أو

مشرفيف تربوييف ,أو معممي الريا يات لمصؼ الثااي عشر عموـ في مديرية التربية والتعميـ بةزة .

وأتقػػدـ بالشػػكر أي ػاً ل سػػاتذة انفا ػػؿ انسػػتاذ الػػدكتور(إبػراايـ انسػػطؿ) ,وانسػػتاذ الػػدكتور(محمػػد

أبو مموح) ,لتكرمهما وتف مهما بمااقشة اذه الرسالة واثرائها بتوجيهاتهـ الرشيدة .

وال يفوتاي تقديـ الشكر والثاا لو ازرة التربية والتعميـ ,وادارة ومعممات مدرسة الجميؿ الثااوية التػي تػـ

تطبيؽ الدراسة فيها عمى ما وفروه مف تسهيالت جمة لي طواؿ فترة تطبيؽ الدراسة.

وأتقػػدـ بالشػػكر والتقػػدير لكػػؿ مػػف مػػد لػػي يػػد العػػوف وش ػاركاي عممي ػاً ومعاوي ػاً وشػػجعاي إلتمػػاـ اػػذه

الرسالة وأخص بالذكر الصديقة غادة وطالبتي بيساف.

وأخي اًر أتقدـ بالشكر والعرفاف لكؿ مف كاات لػه لمسػة خاصػة ,وبسػمة خفيػة بػيف طيػات اػذه الرسػالة

سوا بكممة أو توجيه أو دعوة.

وألتمس العذر إف كاف قد خاااي التعبير فمـ أعط كؿ ذي حؽ حقه........... ..

واهلل ولي التوفيؽ.

الباحثة
سريف أبو عيشة

ج

ممخص الدراسة

ادفت اذه الدراسة إلى بحث أثر استخداـ استراتيجيتي التعمـ بانقراف والتعمـ بالبحث عمى اكتساب

مهارات إيجاد الاهاية واالحتفاظ بها لدى طالبات الثااوية العامة – الفرع العممي – بةزة ثـ تحديد

مشكمة الدراسة بالسؤاؿ التالي -:

ما أثر استخداـ استراتيجيتي التعمـ بالبحث والتعمـ بانقراف عمى اكتساب مهارات إيجاد الاهاية
واالحتفاظ بها لدى طالبات الثااوية العامة – الفرع العممي – بةزة ؟
وتفرع مف السؤاؿ الرئيس انسئمة الفرعية اآلتية -:

 ما اي مهارات إيجاد الاهاية الواجب عمى طالبات الثااوية العامة اكتسابها ؟ اؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً عاد مستوى ( )0.05 ≤ αبيف متوسطات درجات الطالباتفي المجموعات الثالث ( مجموعة التعمـ بانقراف  ,مجموعة التعمـ بالبحث  ,مجموعة
التعمـ التقميدي) تعزى لاوع االستراتيجية المستخدمة؟
 اؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً عاد مستوى ( )0.05 ≤ αبيف متوسطات درجات الطالبات– مرتفعات التحصيؿ – في المجموعات الثالث تعزى لاوع االستراتيجية المستخدمة ؟ .
 اؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً عاد مستوى ( )0.05 ≤ αبيف متوسطات درجات الطالبات متدايات التحصيؿ -تعزى لاوع االستراتيجية المستخدمة ؟. اؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً عاد مستوى ( ) 0.05 ≤ αفي متوسط درجات الطالبات فيالمجموعة التجريبية انولى (مجموعة التعمـ بانقراف) كما يظهره االختبار البعدي
والمؤجؿ؟.
 اؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً عاد مستوى ( )0.05 ≤ αفي متوسط درجات الطالبات فيالمجموعة التجريبية الثااية (مجموعة التعمـ بالبحث) كما يظهره االختبار البعدي والمؤجؿ؟.

ولقد اتبعت الباحثة الماهج التجريبي حيث تـ اختيار عياة قوامها ( ) 96طالبة مف طالبات الثااوية
العامة – الفرع العممي – بمدرسة الجميؿ الثااوية التي تعمؿ الباحثة كمعممة فيها وتـ تقسيمهف إلي
ثالث مجموعات .

المجموعة التجريبية انولى درست وفؽ استراتيجية التعمـ بانقراف وبمغ عدد أفراداا ( )13طالبة

,المجموعة التجريبية الثااية درست وفقاً الستراتيجية التعمـ بالبحث وبمغ عدد أفراداا ( )13طالبة,
المجموعة ال ابطة درست وفؽ االستراتيجية التقميدية وبمغ عدد أفراداا ( )13طالبة.

د

تـ تافيذ الدراسة خالؿ الفصؿ انوؿ مف العاـ الدراسي  6333 – 6339ولتحقيؽ أاداؼ الدراسة

قامت الباحثة بإعداد قائمة بمهارات إيجاد الاهاية وكذلؾ تـ إعداد أداة الدراسة واي اختبار لقياس
مهارات إيجاد الاهاية .

طبقت الباحثة االختبار قبمياً وبعدياً عمى مجموعات الدراسة الثالث وبعد م ي خمس أسابيع عمى
التطبيؽ انوؿ  ,تـ تطبيؽ االختبار مرة أخرى لقياس االحتفاظ بالتعمـ .

قامت الباحثة بتحميؿ اتائج االختبار قبمياً لمتأكد مف تكافؤ المجموعتيف وبعدياً لمتعرؼ عمى داللة

الفروؽ بيف المتوسطات مستخدمة انساليب اإلحصائية اآلتية -:
 اختبار تحميؿ التبايف انحادي . اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه الفروؽ . اختبار كروسكاؿ – ويمس . اختبار داف البعدي . اختبار ولككسوف لعياتيف مرتبطتيف .وتوصمت الباحثة إلي الاتائج التالية -:

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط درجات الطالبات في المجموعات الثالث لصالح
مجموعة التعمـ بانقراف .
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط مهارات إيجاد الاهاية لدى الطالبات – مرتفعات
التحصيؿ – في المجموعات الثالث لصالح مجموعة التعمـ بانقراف ولصالح مجموعة التعمـ
بالبحث .
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط مهارات إيجاد الاهاية لدى الطالبات – متدايات
التحصيؿ – في المجموعات الثالث لصالح مجموعة التعمـ بانقراف ولصالح مجموعة التعمـ
بالبحث .
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط درجات الطالبات في مجموعة التعمـ بانقراف
بيف االختبار البعدي والمؤجؿ .
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط درجات الطالبات في مجموعة التعمـ بالبحث
بيف االختبار البعدي والمؤجؿ .

وأشارت اتائج الدراسة إلى تفوؽ استراتيجية التعمـ بانقراف عمى كؿ مف استراتيجية التعمـ بالبحث

واالستراتيجية التقميدية في اكتساب مهارات إيجاد الاهاية .
ه

خرجت الدراسة بعدة توصيات كاف أبرزىا:
 توظيؼ استراتيجية التعمـ بانقراف في تدريس المهارات الريا ية لطالبات الثااوية العامة . أامية تدريب المعمميف عمى تافيذ استراتيجية التعمـ بانقراف .-

رورة تفعيؿ استراتيجية التعمـ بالبحث خاصة لدى الطالبات المتميزات ( مرتفعات
التحصيؿ) .
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Abstract
This study aimed to examine the effect of using peer tutoring strategy and
research - based learning strategy on acquiring skills to find limits and
retain it for students in general certificate- the scientific section - in Gaza,
the problem was determained by the following main question: What is the effect of using of peer learning strategy and research based learning strategy on acquiring skills to find limits and retaining
it for students in general certificate - the scientific section - Gaza -?
The following sub-questions branched from the main question,: • What are the skills that students need to find the limits?
• Are there statistically significant differences at the level (α ≤ 0.05)
between the average marks of students in the three groups due to the type
of strategy used (Peer tutoring, research- based learning, traditional
learning)?
• Are there statistically significant differences at the level (α ≤ 0.05)
between the average marks of students - high achievers - in the three
groups due to the type of strategy used? .
• Are there any differences statistically significant at the level (α ≤ 0.05)
between the average marks of students - low achievers - due to the type of
strategy used?.
• Are there statistically significant differences at the level (α ≤ 0.05) in the
average levels of students in the first experimental group (Peer tutoring
group), between the post test and the delayed?.
• Are there statistically significant differences at the level (α ≤ 0.05) in the
average levels of students in the second experimental group (researchbased learning group), between the post test and the delayed?.
The researcher followed the experimental method by selecting a sample of
(92) students of high school students - the scientific section – from Algalile
secondary school, and then divided it into three groups.
The first experimental group was studied depending peers learning
strategy, the second experimental group studied according to the researchbased- learning strategy, the control group studied according to the
traditional Strategy.
س

the Study was applied during the first semester of the academic year 2009 2010 .
To achieve the objectives of the study, the researcher prepared a list of
skills to find the limits, and also developed an achievement test as a tool to
examine the skills to find the limits.
the researcher applied the test before and after on the three groups of the
study. After five weeks of application, the researcher applied of the test
again to measure retaining of learning.
The results of testing were applied before to ensure the equal of groups
and after to know the significance of the differences between the averages,
using the following statistical methods: •One –way ANOVA Test.
• Cheffe test to determine the direction of differences.
• Kruskal – Wallis test.
• Dan dimensional test.
• wilcoxon signed ranks test..
The researcher concluded the following results: • There are significant differences in average levels of students in the three
groups for the benefit of peer tutoring group.
• There are significant differences in average skills to find the limits
between students – high achievers - in the three groups for the benefit of
Peer group learning and for research group learning .
• There are significant differences in average skills to find the limits,
between the students - low achievers - in the three groups for the Peer
learning group and for research learning group .
• There is no statistically significant differences in average levels of female
students in the peer learning group between the post test and the delayed..
• There is no statistically significant differences in average levels of female
students in the research learning group as shown by the post test and
delayed.
ح

The results of the study shows that peers learning strategy is more active
than each of the research learning strategy and traditional one in gaining
skills to find limits.
Several recommendations emerged from the study, most notably.
• Using of Peer learning strategy in teaching the mathematical skills for
high school students.
• The importance of training teachers to use this strategy.
• The need to activate the research learning strategy, especially among
students (high achievers ).
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3

مقدمة الدراسة

يشهد القػرف الحػادي والعشػريف اافجػا اًر معموماتيػاً متسػارعاً  ,وفػي

ػو اػذا االافجػار العممػي الكبيػر

أصػػبحت الحاجػػة ماسػػة لمواكبػػة اػػذا التسػػارع العممػػي المتواصػػؿ فػػي كافػػة ميػػاديف الحيػػاة الح ػػارية
والعممية واالقتصادية.

ونف التربية تجسد العمود الفقري الذي ترتكز عميه مااحي الحياة المختمفة  ,فقد كػاف ل ازمػاً عميهػا أف

تج ػػاري ا ػػذا التس ػػارع العمم ػػي المت ازي ػػد  ,فب ػػرز م ػػا يس ػػمي بمص ػػطمح اقتص ػػاد التربي ػػة ال ػػذي يس ػػعى
لالستثمار في الطاقات البشرية إلبراز القدرات الكاماة واستةالؿ الطاقات المميزة لدى انفراد.

ومع بدايػة انلفيػة الثالثػة أصػبح االسػتثمار فػي اإلاسػاف اػو أ ػمف أاػواع االسػتثمارات عمػي اعتبػار

أاػ ػه لبا ػػة با ػػا المجتم ػػع واػ ػواة تكويا ػػه  ,وب ػػرزت تج ػػارب ارئ ػػدة ل ػػدوؿ اس ػػتطاعت أف تص ػػاع اه ػػة
ح ارية شاممة مف خالؿ االرتقا بالتربية عف طريؽ االستثمار فيهػا  ,ولعػؿ تجربػة اليابػاف وتجربػة

ساةافورة خير شاادتيف في اذا الم مار.

لقد ولى الزمف الذي كاف فيه التعميـ مجرد عممية روتياية تهػدؼ إلػي حصػوؿ المػتعمـ عمػى شػهادات
لايػؿ الوظػػائؼ والترقيػػات وأصػػبح اآلف عمميػػة مدروسػػة تتمحػور حػػوؿ المػػتعمـ تهػػدؼ إلػػي تاميػػة فكػره
واطالؽ الطاقات اإلبداعية الكاماة لديه.

لق ػػد أدت الث ػػورة العممي ػػة المعاصػ ػرة إل ػػي ت ارج ػػع ال ػػامط التقمي ػػدي ف ػػي التربي ػػة ال ػػذي يس ػػتاد إل ػػي أس ػػس
المدرسة المثالية القديمة.

فالتربيػػة التػػي تسػػعى إليهػػا اناظمػػة التربويػػة الحديثػػة اآلف اػػي التربيػػة الحواريػػة القائمػػة عمػػى تفعيػػؿ
العقؿ ال التربية التقميدية ,الديمقراطية التعاواية التكاممية ال التسمطية االاةالقية.

وقػػد ألق ػي اػػذا الػػامط التربػػوي بظاللػػه عمػػى جميػػع عااصػػر التعمػػيـ مػػف معمػػـ ,مػػتعمـ ,ماهاج,وبيئػػة
صفية.

فتةير دور المعمـ مف ممقف لممادة التعميمية إلى موجه وميسر وماظـ لمبيئة الصفية.
أم ػػا المػ ػتعمـ فأص ػػبح المح ػػور الرئيس ػػي لمعممي ػػة التعميمي ػػة يس ػػعى ويث ػػابر لمحص ػػوؿ عم ػػى المعرف ػػة

مستخدماً أساليب وطرؽ جديدة مثؿ البحث واالستقصا واالكتشاؼ ولـ يعد متمقياً سمبياً يجمس عمى
مقاعد الد ارسة في ااتظار تقديـ الوجبة التعميمية له عمى طبؽ مف ذاب.

وبالاسبة لمماهاج فقد فر ت مقت يات المرحمة ماهاجاً جديداً يراعي حاجات وميػوؿ المتعممػيف واف

كاف ال يزاؿ يستقى روافده مف فمسفة الدولة.

اجتماعيا.
أما البيئة الصفية فأصبح لزاماً عميها أف تصبح بيئة فعالة واشطة مامية لمطالب عممياً و
ً

إف التحديات السابقة أحدثت ثػورة فػي عػالـ التربيػة وبػدأت إرااصػات اػذه الثػورة بػالظهور فػي صػورة

فمسػػفات ومػػدارس تربويػػة حديثػػة اابثقػػت عاه ػا اظريػػات جديػػدة مولػػدة طػػرؽ وأسػػاليب واسػػتراتيجيات
جديػػدة لمتعمػػيـ والػػتعمـ .ولقػػد أثبتػػت البحػػوث التربويػػة فاعميػػة واجػػاح العديػػد مػػف اػػذه االسػػتراتيجيات
6

الحديثػ ػػة بػ ػػؿ وتميزاػ ػػا عػ ػػف االسػ ػػتراتيجيات القديمػ ػػة وال ي ػ ػزاؿ بػ ػػاب البحػ ػػث العممػ ػػي مفتوح ػ ػاً لتزويػػػداا
باستراتيجيات واماذج جديدة كؿ يوـ.

يؤكػد مياػا(  )55 :3999عمػػى أف " مصػير العػرب فػػي القػرف الحػادي والعشػريف سػوؼ يتوقػؼ عمػػى

الكيفية التي يعػدوف بهػا أباػا اـ تربويػاً وتعميميػاً فػي السػاوات انولػى مػف اػذا القػرف" ومػف أجػؿ ذلػؾ
يابةػػي عمػػى التربيػػة العربيػػة اآلف أف تسػػعى جااػػدة لتػػوفير تعم ػـ نجػػؿ الػػتمكف ولػػيس لمجػػرد الحفػػظ

ومحتوى.
واالستظهار ولف يأتي ذلؾ إال مف خالؿ رفع المستوى العممي ًا
فكر وتطبيقاً وماهجاً
ً

مما ال شؾ فيه أف التعميـ – إذا أحسات تعبئته وتوجيهه كماً وكيفا – يصبح قوة فاعمػة فػي إحػداث

التةيػ ػرات السياس ػػية واالجتماعي ػػة واالقتص ػػادية وتمك ػػيف البم ػػد م ػػف مواجه ػػة التحػ ػديات والتةم ػػب عم ػػى

الصعوبات وتحقيؽ االستقالؿ والسيادة ,وانكثر أامية مف ذلؾ او إاتاج المواطف الصالح ذو الفكر

الحر ,و القادر عمى تطوير افسه والدفاع عف وحدة وطاه وعقيدته.

ال يستطيع أحد أف ياكر قدرة الحاسوب عمى حؿ الكثير مف المشاكؿ ,بؿ وتفوقػه عمػى اإلاسػاف فػي
كثيػػر مػػف الحػػاالت ولكػػف البحػػث عػػف المشػػكمة والتعػػرؼ عميهػػا وتحديػػداا اػػو خاصػػية إاسػػااية فريػػدة

واو قدرة ومهارة أساسية لمفرد ال يمكف لاا االستةاا عاها مهما تطورت التكاولوجيا .

ومػػف اػػذا الماطمػػؽ فػػإف تاميػػة المهػػارات العقميػػة لػػدى المتعممػػيف يعتبػػر أم ػ اًر بػػالغ انامي ػة يابةػػي أف
تو ع له اناداؼ ,وتةػدؽ عميػه انمػواؿ إلعػداد مفكػريف مػف تخصصػات مختمفػة يعممػوف عقػولهـ

فػػي معطيػػات الما ػػي ومتةي ػرات الحا ػػر واحتمػػاالت المسػػتقبؿ إلاتػػاج أفكػػار متعػػددة انبعػػاد لحػػؿ
مشكالت الحا ر.

وتسعى التربية الحديثة إلي إكساب وتامية المهارات العقمية لممتعمميف مف خالؿ محتوى جميع المواد

الدراسية والماهجية العممية ماها واندبية ,ولكف الريا يات لها اصيب انسد فػي اػذا المجػاؿ كواهػا

متميػزة ببايػػة خاصػة تجعمهػػا مجػػاالً خصػػباً لتاميػػة كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بػػالتفكير و ػػمف اػػذا السػػياؽ يػػرى

بوليا(  )18 :3979أف " الريا يات إ افة إلي كواها كياااً مستقالً تجريبياً في عالقاتها ومفاايمها

فهي تتميز بدرجة عاليػة مػف التطبيػؽ فهػي سػيدة العمػوـ وخادمتهػا تفيػد فػي شػتى المعػارؼ اإلاسػااية

كمػػا يؤك ػد المفتػػي(  )58 : 3995عمػػى أف " الريا ػػيات اػػي بمثابػػة إعػػداد لمطػػالب الػػذيف سػػوؼ
يمتحقوف بالكميات العممية واف أاميتها في العصر الذي اعيشه ال تخفى عمى أحد" .

وتادرج تحت عمـ الريا ػيات مجموعػة مختمفػة مػف انقسػاـ والمعرفػة الريا ػية المختمفػة مثػؿ الجبػر

الخطي ,الجبر الحديث ,عمـ الماطؽ الريا ػي ,عمػـ اإلحصػا واالحتمػاالت ,اظريػة المجموعػات ,

التفا ؿ والتكامؿ وغيراا ....

وتعتبػػر مػػادة التفا ػػؿ التػػي تػػدرس لطمبػػة الثااويػػة العامػػة فػػي فمسػػطيف مػػادة مميئػػة بالمهػػارات العقميػػة

المختمفػػة بػػد اً بمهػػارة إيجػػاد الاهايػػة ,مهػػارة بحػػث االتصػػاؿ  ,مهػػارة االشػػتقاؽ وااتهػػا ً بمهػػارة حػػؿ
المسائؿ المفظية التطبيقية.
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ولقػػد حظيػػت المهػػارات بقػػدر كبيػػر مػػف االاتمػػاـ فػػي اآلواػػة انخيػرة بحيػػث أصػػبح إكسػػابها اػػدفاً مػػف

اناػػداؼ العامػػة فػػي تػػدريس الريا ػػيات لػػذلؾ" فػػاف اظرتاػػا المسػػتقبمية لمريا ػػيات البػػد واف تتسػػع
لتشمؿ المهػارات العقميػة الػدايا والعميػا واف تتةيػر طرديػاً مػع تطػور الفكػر البشػري والتقػدـ التكاولػوجي
وازديػ ػػاد التحػػػديات التػ ػػي يواجههػ ػػا اإلاسػ ػػاف فػ ػػال يقتصػ ػػر عمػػػى مجػ ػػرد اكتسػ ػػاب المه ػػارات انساسػ ػػية

واستخداـ القواايف آلياً" (حبيب)71 :2000,

ومف خالؿ عمؿ الباحثة كمعممة ريا يات لمثااوية العاممة لمدة تربو عمى اإلثاتى عشػرة سػاة ,فقػد

الحظت الباحثة صعوبات جمة لدى الطالبات في اكتسابهف لتمؾ المهارات.

ولقد أكدت الكثير مف الدراسات المحمية عمػى مالحظػة الباحثػة اػذكر ماهػا د ارسػة ( أحمػد)3999 ,

ود ارسػػة (الشػػاعر )6333,فقػػد أشػػارت كػػؿ مػػف الد ارسػػتيف السػػابقتيف إلػػى وجػػود صػعوبات كثيػػر لػػدى
الطمبة في تعمـ التفا ؿ والتكامؿ وعػزت الشػاعر فػي د ارسػتها تمػؾ الصػعوبات إلػى" أسػباب متعمقػة

بالطالب ,وأسباب متعمقة بالمعمـ مثؿ استخدامه لمطػرؽ التقميديػة فػي التػدريس  ,وعػدـ مراعاتػه لمبػدأ

الفػػروؽ الفرديػػة واسػػتااداً لػػذلؾ فقػػد أوصػػت الد ارسػػة ببراػػامج عالجػػي يعتمػػد فػػي تدريسػػه عمػػى أسػػموب
التعمـ التعاواي"(.الشاعر)91 :6333,

وظهر في اآلواة انخيرة ما يسمى بعمـ الافس المدرسي( )school psychologyبكواه واحػداً مػف
أاـ فروع عمـ الافس التربػوي المعاصػر الػذي يهػتـ بالتفػاعالت الحادثػة داخػؿ الفصػؿ الد ارسػي سػوا

أكاات اذه التفاعالت تحدث بيف المعمميف والمتعمميف مف جهة أو بػيف المتعممػيف وأقػرااهـ مػف جهػة

أخػػرى وأخػػذت إرااصػػات اػػذا العمػػـ تػػاعكس عمػػى الد ارسػػات التربويػػة بحيػػث أخػػذت تػػولي االاتمػػاـ
انكبر لطرؽ واستراتيجيات التعميـ التفاعمي مثؿ التعميـ التعاواي ,التعمـ بانقراف ,التعمـ بالبحث.

ففػػي د ارسػػة أج اراػػا سػػالفيف( )Slavin,1980لد ارسػػة التعمػػيـ التعػػاواي وأث ػره عمػػى مسػػتوى التحصػػيؿ
الد ارسػ ػػي فػ ػػي الم ارحػ ػػؿ التعميميػ ػػة المختمفػ ػػة أشػ ػػار إلػ ػػي وجػ ػػود ارتبػ ػػاط مرتفػ ػػع بػ ػػيف التعمػ ػػيـ التعػ ػػاواي
والتحصيؿ الدراسي ,كما أورد كاظـ "مزايا التفاعػؿ فػي المجموعػات الصػةيرة لتحقيػؽ أاػداؼ معرفيػة

عميا مثؿ مهارات حؿ المشكالت وأاداؼ وجدااية مثؿ تكويف االتجااات وباػا العالقػات الشخصػية
بيف انفراد ومهارات التعبير المفظي واتخاذ الق اررات" (كاظـ)46 :3993,

كما ويتيح اذا التفاعؿ فرصا لمتالميذ ذوي المستويات التعميمية كػي يعػززوا تعممهػـ مػف خػالؿ شػرح

وتو ػػيح اقػػاط معياػػة مػػف المحتػػوى نقػرااهـ مػػف التالميػػذ كمعممػػيف مسػػاعديف (,)peer tutoring

ويقوـ أسموب التعمـ بانقراف عمى أساس تاظػيـ المجموعػة الد ارسػية فػي شػكؿ ثاائيػات أو مجموعػات

مف الطالب ,انمر الذي يعمػؿ عمػى تعزيػز مبػدأ االعتمػاد اإليجػابي المتبػادؿ ,فكػؿ فػرد فػي جماعػة
انق ػراف مسػػئوؿ عػػف عمػػؿ غي ػره فػػي المجموعػػة ,وكػػؿ فػػرد يػػؤثر ويتػػأثر بػػاآلخر مػػف حيػػث تشػػكيؿ
وتعزيز وتعميؽ أفكار اآلخريف واذا اوع مف ديااميكية التحكـ الذاتي المرغوب تػوافره بػيف المتعممػيف

(.)Gagne 1992: 286
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كما أشار جبارة (  )431 :3999إلي أف " تدخؿ التمميذ في جمع المعمومػات وتصػايفها ولػيس فقػد

اسػػتخدامها تماحػػه أاميػػة ومعاػػى شخصػػياً عميقػاً لكػػؿ مػػا يػػتعمـ" وتشػػاطره الػرأي سػػهير المبػػااي حيػػث
ت ػػرى أف " ال ػػتعمـ الق ػػائـ عم ػػى أس ػػاس التجريػ ػب أج ػػدى وأاف ػػع م ػػف ال ػػتعمـ انص ػػـ الق ػػائـ عم ػػى الحف ػػظ

واالسػػتظهار" ( المبػػااي , )51 : 3993 ,لػػذلؾ فػػإف الػػتعمـ بالبحػػث يكتسػػب أاميػػة عظمػػى ناػػه يزيػػد

مف دافعية التمميذ المتعمـ بف ؿ التعزيزات التي يتمقااا مف إاجازاته او ويكسبه أسموباً يساعده ليس
فقط في المهمة البحثية الممقاة عؿ كاامػه بػؿ يتعػدااا إلػي مهػاـ حياتيػة جديػدة أخػرى .ونف التػدريس

عمـ وفف ,ونجؿ أف يتماشػى اػذا العمػـ مػع التطػورات الحديثػة وجػب عمػى عممػا التربيػة المختصػيف
دراسة توقعػات المسػتقبؿ لمخػروج برؤيػا شػاممة لط ارئػؽ واظريػات التػدريس التػي تواكػب الثػورة العمميػة

الحديثة.

وفي اذا الصدد يشير أبو الفتوح ر واف(  )313 : 3988إلي أف " طريقة التػدريس مهمػة كػالماهج
افسه واي العامؿ الثااي فػي حصػوؿ الػتعمـ الحػؽ فػالماهج مهمػا يكػف غايػاً ال يمكػف أف يفيػد إال إذا

ت مف طريقة تدريس تستطيع أف تؤثر في شخصية التمميذ بحيث تمكاه مف تعمـ الماهج "
ولقػػد أكػػد المجمػػس الػػوطاي لمعممػػي الريا ػػيات()6333 , NCTM

ػػمف مبادرتػػه العالميػػة لتعم ػيـ

وتعمػػـ الريا ػػيات عمػػى " إعطػػا فرصػػة أكبػػر لػػتعمـ الريا ػػيات بطػػرؽ تتفػػؽ مػػع مػػا يجػػب أف يكػػوف

لمواجه ػػة المس ػػتقبؿ" وف ػػي

ػػو م ػػا تق ػػدـ فق ػػد ارت ػػأت الباحث ػػة إجػػ ار تم ػػؾ الد ارس ػػة متااول ػػة فيه ػػا أث ػػر

إس ػػتراتيجيتيف جدي ػػدتيف متمركػ ػزتيف ح ػػوؿ الم ػػتعمـ ول ػػـ تبحث ػػا بش ػػكؿ موس ػػع ام ػػا إس ػػتراتيجية ال ػػتعمـ

بالبحث ,واستراتيجية التعمـ بانقراف ,آممة أف تعود تمؾ الدراسة بالافع عمى كؿ مػف المػتعمـ  ,المعمػـ
 ,والقائميف عمى العممية التعميمية التعممية.
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مشكمة الدراسة:

تتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس اآلتي :

مػػا أثػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجيتي الػػتعمـ بالبحػػث والػػتعمـ بػػانقراف عمػػى اكتسػػاب مهػػارات إيجػػاد الاهايػػة

واالحتفاظ بها لدى طالبات الثااوية العامة بمحافظة غرب غزة؟

الدرسة:
أسئمة ا

ويتفرع مف اذا السؤاؿ انسئمة الفرعية اآلتية:

 -3ما اي مهارات إيجاد الاهاية الواجب عمى الطالبات اكتسابها ؟
 -6اػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات الطالبػػات فػػي المجموعػػات
الثالث تعزى لاوع اإلستراتيجية المستخدمة ؟ ( إستراتيجية التعمـ بانقراف ,إستراتيجية الػتعمـ
بالبحث ,اإلستراتيجية التقميدية) ؟

 -1اؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسػطات درجػات الطالبػات مرتفعػات التحصػيؿ
في المجموعات الثالث تعزى لاوع اإلستراتيجية المستخدمة؟

 -4اػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات الطالبػػات متػػدايات التحصػػيؿ
في المجموعات الثالث تعزى لاوع اإلستراتيجية المستخدمة؟

 -5اؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبيػة
انولى(مجموعة التعمـ بانقراف) في االختبار البعدي والمؤجؿ؟

 -6اؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبيػة
الثااية(مجموعة التعمـ بالبحث) في االختبار البعدي والمؤجؿ؟

فرضيات الدراسة:

في إطار اإلجابة عف التساؤالت السابقة تسعى اذه الد ارسة الختبار صحة الفر يات اآلتية:

 )3ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عاػػد مسػػتوى ( )0.05 ≤ αبػػيف متوسػػطات درج ػات
الطالبػػات فػػي المجموعػػات الػػثالث تعػػزى لاػػوع اإلسػػتراتيجية المسػػتخدمة (إسػػتراتيجية الػػتعمـ
بانقراف ,إستراتيجية التعمـ بالبحث ,اإلستراتيجية التقميدية).

 )6ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عاػػد مسػػتوى ( )0.05≤ αبػػيف متوسػػطات درجػػات
الطالبات مرتفعات التحصيؿ في المجموعات الثالث تعزى لاوع اإلستراتيجية المستخدمة.
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 )1ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عاػػد مسػػتوى ( )0.05≤ αبػػيف متوسػػطات درجػػات

الطالب ػ ػػات مت ػ ػػدايات التحص ػ ػػيؿ ف ػ ػػي المجموع ػ ػػات ال ػ ػػثالث تعػ ػ ػزى إل ػ ػػي ا ػ ػػوع اإلس ػ ػػتراتيجية
المستخدمة.

 )4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عاد مستوى ( )0.05≤ αفي متوسط درجات الطالبات
في المجموعة التجريبية انولى(مجموعة التعمـ بانقراف) في االختبار البعدي والمؤجؿ.

 )5ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عاد مستوى ( )0.05≤ αفي متوسط درجات الطالبات
في المجموعة التجريبية الثااية (مجموعة التعمـ بالبحث) في االختبار البعدي والمؤجؿ.

أىداؼ الدراسة :

 -3تحديد مهارات إيجاد الاهاية الواجب عمى الطالبات اكتسابها .

 -6بحػػث أثػػر االسػػتراتيجيات الػػثالث( اسػػتراتيجية الػػتعمـ بػػانقراف ,اسػػتراتيجية الػػتعمـ بالبحػػث,
اإلستراتيجية التقميدية) في اكتساب مهارات إيجاد الاهاية لدى الطالبات ككؿ.

 -1بحث أثر االسػتراتيجيات الػثالث السػابقة فػي اكتسػاب مهػارات إيجػاد الاهايػة لػدى الطالبػات
مرتفعات التحصيؿ في المجموعات الثالث.

 -4بحػػث أثػػر االسػػتراتيجيات الػػثالث السػػابقة فػػي اكتسػػاب مهػػارات إيجػػاد الاهايػػة لػػدى الطالبػػات
متدايات التحصيؿ في المجموعات الثالث.

 -5بحث أثر استراتيجية التعمـ بػانقراف فػي االحتفػاظ بػالتعمـ لػدى طالبػات المجموعػة التجريبيػة
انولى.

 -6بحث أثر اسػتراتيجية الػتعمـ بالبحػث فػي االحتفػاظ بػالتعمـ لػدى طالبػات المجموعػة التجريبيػة
الثااية.

أىمية الدراسة:

 -تبح ػػث ا ػػذه الد ارس ػػة ف ػػي إس ػػتراتيجيتيف ح ػػديثتي االس ػػتخداـ وام ػػا اس ػػتراتيجية ال ػػتعمـ بالبح ػػث

واستراتيجية التعمـ بانقراف.

 -تعتبر اذه الدراسة اي انولى مف اوعها في قطاع غزة.

 -قػػد تبػػرز اػػذه الد ارسػػة أاميػػة اسػػتخداـ اسػػتراتيجية الػػتعمـ بالبحػػث فػػي تاميػػة مهػػارات إيجػػاد

الاهاية لدى طمبة الثااوية العامة.

 -قػػد تبػػرز اػػذه الد ارسػػة أاميػػة اسػػتخداـ اس ػػتراتيجية الػػتعمـ بػػانقراف فػػي تاميػػة مهػػارات إيج ػػاد

الاهاية لدى طمبة الثااوية العامة.
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 قد تفيػد اػذه الد ارسػة المعممػيف والمشػرفيف والقػائميف عمػى العمميػة التعميميػة فػي إعػادة تخطػيطأو تاظيـ أو تطوير الماااج التعميمية في

و اتائجها وتوصياتها.

 -قػػد تفيػػد اػػذه الد ارسػػة القػػائميف عمػػى و ػػع ب ػرامج تػػدريب واعػػداد المعممػػيف فػػي كميػػات التربيػػة

بحيث يشتمؿ البراامج التدريبي لممعمميف عمى اإلستراتيجيتيف السابقتيف.

حدود الدراسة :

الحد الزمااي :تـ تطبيؽ اذه الدراسة خالؿ الفصؿ انوؿ مف العاـ الدراسي .6333 -6339
الحػػد المكػػااي :اقتصػػرت اػػذه الد ارسػػة عمػػى ثػػالث شػػعب د ارسػػية مػػف الصػػؼ الثػػااي عشػػر  -الفػػرع

العممي -بمدرسة الجميؿ الثااوية لمباات بمحافظة غرب غزة.

الحد العممي :اقتصرت اذه الدراسة عمى تااوؿ مهارات إيجاد الاهايػة الموجػودة فػي الوحػدة انولػى

وأوؿ ثالث دروس مف الوحدة الثااية مف الكتاب المدرسي انوؿ المقرر في المدارس الحكومية.

متغيرات الدراسة :

المتةيرات المستقمة :إستراتيجية التعمـ بالبحث ,استراتيجية التعمـ بانقراف.

المتةي ارت التابعة :اكتساب مهارات إيجاد الاهاية ,دواـ أثر التعمـ ,و يمثؿ مستوى التحصيؿ متةيػ اًر

تصايفياً.

مصطمحات الدراسة :

 إستراتيجية التعمـ بالبحث :تعرفه الباحثة عمى أاه إستراتيجية تساعد الدراسات عمػى السػعياح ػػو المعموم ػػات واإلجاب ػػات والحم ػػوؿ تج ػػاه مس ػػألة معيا ػػة وتاظيمه ػػا وتحميمه ػػا التخ ػػاذ قػ ػرار
بشأاها(جرجس.)6331 ,

 إسػتراتيجية الػتعمـ بػالقراف  :تعرفػه الباحثػة عمػى أاػه إسػتراتيجية تدريسػية تقػوـ عمػى أسػػاستقسيـ الفصؿ الدراسي إلي مجموعتيف مف انقراف ,مجموعة مرتفعة اندا ومجموعة متداية
اندا فػػي المهػػارات ليشػػكموا ثاائيػػات بحيػػث تقػػوـ طالبػػات المجموعػػة انولػػى ( ذوات اندا

المرتفع) بعد إتقػااهف لمهػارات إيجػاد الاهايػة بتاميػة مهػارات قرياػاتهف فػي المجموعػة الثاايػة(

ذوات اندا المتداي)

 إيجاد النياية :وتعرفها الباحثة عمى أاها:إيجاد قيمة الاهاية القتراف معيف أي( حؿ مسألة اهايات) وتقسـ إلي قسميف:

 -3إيجاد اهاية اقتراف معيف عادما يقترب متةير االقتراف مف عدد حقيقي أي:
َــــــــــهاق(ص) 
صأ
 -6إيجاد اهاية اقتراف عادما يقترب متةير االقتراف مف (∞))∞-( ,أي
َــــــــــهاق(ص) 
ص∞+
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 ميػػارات إيجػػاد النيايػػة :وتعرفهػػا الباحثػػة عمػػى أاهػػا المهػػارات الالزمػػة إليجػػاد قيمػػةالاهاية القتراف معيف (حؿ مسألة اهايات) بسرعة ودقة واتقاف وت ـ تسػع مهػارات
اي:

 -مهارة إيجاد الاهاية بالرسـ.

 مهارة إيجاد الاهاية بالتعويض. -مهارة إيجاد الاهاية بالتحميؿ.

 -مهارة إيجاد الاهاية بالقسمة المطولة.

 مهارة إيجاد الاهاية بال رب بالمرافؽ. مهارة إيجاد الاهاية بتوحيد المقامات. مهارة إيجاد الاهاية بالتعوي ات المثمثية. مهارة إيجاد الاهاية بتعريؼ المشتقة. -مهارة إيجاد الاهاية عاد الالاهاية.

 -4االحتفػػػاظ بػػػالتعمـ :يعرفػ ػه حم ػػادة ( )396 : 6336عم ػػى أا ػػه استح ػػار الخب ػػرة إل ػػي
الموقػػؼ ال ػرااف بعػػد فت ػرة مػػف تعممهػػا حيػػث يػػرى أاػػه ال تعمػػـ بػػدوف احتفػػاظ أو اخت ػزاف فػػي
الذاكرة لما يتـ تعممه.

وتعرفػػه الباحثػػة عمػػى أاػػه قػػدرة الطالبػػات عمػػى إيجػػاد قيمػػة الاهايػػة القتػراف معيف(حػػؿ مسػػألة

اهايات) بعد م ي خمس أسابيع عمى أدائهف لالختبار البعدي.

 -5الطالبات ذوات التحصيؿ المرتفع :واف الطالبات الالتي حصمف عمى أعمى  %65مف
درجػات االختبػػار الاهػائي فػػي مػادة الريا ػػيات فػي الصػػؼ الحػادي عشػػر عمػوـ والمعػػد مػػف
قب ػػؿ المديري ػػة _غ ػػرب غػ ػزة_ وذل ػػؾ بع ػػد ترتي ػػب درج ػػات الطالب ػػات ترتيبػ ػاً تص ػػاعدياً حي ػػث
يمثموف انرباعي انوؿ(انعمى) في المجموعات.

-6الطالبات ذوات التحصيؿ المتدني :واف الطالبات الالتي حصمف عمػى أداػى  %65مػف
درجات االختبار الاهػائي فػي مػادة الريا ػيات لمصػؼ الحػادي عشػر عمػوـ والمعػد مػف قبػؿ

مديرية غرب غزة وذلؾ بعد ترتيب درجات الطالبات ترتيباً تصاعدياً حيث يمثموف انرباعي

الرابع (انداى)في المجموعات .
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انفصم انثانٍ

اإلطــــار اننظـــرٌ
ويشتمؿ عمى ثالث محاور:

أوال :إستراتيجية التعمـ بالقراف.

ثانيا :إستراتيجية التعمـ بالبحث.
ثالثا :ميارات إيجاد النياية.
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الفصؿ الثاني
اإلطػػار النظػػري

يت مف اذه الفصؿ إطا اًر شامالً لالستراتيجيتيف المتيف طبقتهما الباحثة,ويشتمؿ اذا اإلطار عمى
تعريؼ كؿ استراتيجية عمى حدة ,كما ويعرض المزايا والعيوب لكؿ واحدة ودور المعمـ والمتعمـ

وكيفية تافيذ كؿ استراتيجية باإل افة إلى ابذة قصيرة عف أاداؼ الريا يات والمهارات والمسائؿ

الريا ية.
أوال :إستراتيجية التعمـ بالقراف.

مفيوـ إستراتيجية التعمـ بالقراف:

عػػرض حمػػداف( )381 :6333مجموعػػة مػػف الطػػرؽ الجدي ػػدة التػػي تقػػوـ عمػػى تفاعػػؿ التالميػػذ م ػػع
بع ػػهـ الػػبعض مػػف جهػػة ومػػع المعمػػـ مػػف جهػػة أخػػرى وأسػػمااا الطػػرؽ الاشػػطة المتفاعمػػة لمتػػدريس

المعاصػػر وتػػأتى طريق ػة الػػتعمـ بػػانقراف كواحػػدة مػػف الطػػرؽ واناشػػطة المتفاعمػػة لمتػػدريس المعاصػػر
وتقػػوـ اػػذه االسػػتراتيجية عمػػى أسػػاس توظيػػؼ فك ػرة الميػػوؿ التمقائيػػة لمتواصػػؿ والتفػػااـ إلثػػارة دافعيػػة

المتعمميف وتحريؾ طاقاتهـ ودفعهـ احو بذؿ المزيد مف الجهد.

تعريفات إلستراتيجية التعمـ بالقراف:


يشير حمداف ( )381 :6333إلى أف تدريس انقراف او "قياـ أفراد مف التالميذ بتعمػيـ بع ػهـ



مستوى دراسياً"
وقد يكوف القريف المعمـ مف افس العمر أو الفصؿ لمتمميذ أو يميهـ عم اًر أو
ً
تؤكد سػيؼ ( )337 :6334عمػى أف إسػتراتيجية تعمػيـ انقػراف "اػي عمميػة تعمميػة تبادليػة يقػوـ

فيهػػا الطػػالب بتعمػػيـ بع ػػهـ الػػبعض عمػػى المهػػارات المختمفػػة ويقػػوـ كػػؿ طالػػب بػػدور المعمػػـ
والمػػتعمـ والمالحػػظ وذلػػؾ وفق ػاً لاظػػاـ تػػدوير المجموعػػات ويكػػوف الطػػالب عمػػى اتصػػاؿ مسػػتمر

بالمعمـ لمتعرؼ عمي أي استفسارات وارشادات".


أما مختار (  )66 : 3996فقد و ع إستراتيجية تعمػـ انقػراف

ػمف الػتعمـ المػوازي ورأى أاهػا

تعػد أحػد أشػكاله وأسػػاليبه واػي تقمػؿ االعتمػػاد بشػكؿ كمػي عمػى المعمػػـ وتعطػي الفرصػة لممػػتعمـ

لممشاركة في العممية التعميمية انمر الذي يامي خبرة الطالب.


كم ػػا ي ػػرى حبي ػػب ( )76 :6333أف أس ػػموب ت ػػدريس انقػ ػراف ا ػػو "قي ػػاـ المعم ػػـ بتا ػػاوؿ الموق ػػؼ

التعميمػػي حت ػى يتأكػػد أف اصػػؼ التالميػػذ قػػد أتقا ػوا المهػػارة المت ػػماة فػػي الموقػػؼ التعميمػػي ثػػـ
يتدرب التالميذ عمى اذه المهارة في ثاائيات يساعد بع هـ بع اً في تعمـ اشط".



ويؤكػػد عمػػى ذلػػؾ ميػػرؿ ( )5 :3995حيػػث يصػػؼ تعمػػـ انق ػراف بأاػػه "أسػػموب يعتمػػد عمػػى قيػػاـ

المعمػػـ بالشػػرح المختصػػر لمموقػػؼ التعميمػػي ثػػـ إش ػراؾ التالميػػذ فػػي ثاائيػػات التطبيػػؽ والتػػدريب
عمى المهارات المت ماة فيه".
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كمػػا يعػػرؼ فتشػػز ( )Fuchs, 1999 :201تػػدريس انقػراف عمػػى أاػػه "إسػػتراتيجية تقػػوـ عمػػى
أساس تقسػيـ التالميػذ إلػى فػريقيف فريػؽ مرتفػع اندا وآخػر مػاخفض اندا بحيػث يقػوـ الفريػؽ

ذو اندا انعمػى بتعمػػيـ أقػرااهـ ذوي اندا المػػاخفض ثػػـ يػػتـ تبػػادؿ اندوار بػػيف انقػراف حتػػى
يتـ إتقاف المهارة المطموبة"



وتشػير عبػد الحػػؽ ( )Abedelhakh, 2002: 5إلػى أف تػػدريس انقػراف اػػو "أسػموب تعميمػػي
يق ػػوـ في ػػه المتعمم ػػوف بالت ػػدريس لبع ػػهـ ال ػػبعض بحي ػػث يق ػػوـ القػ ػريف المعم ػػـ والم ػػتقف لممه ػػارة

بالتدريس لمقريف المتعمـ انقؿ كفا ة في إتقااه لافس المهارة"


يعتبػػر بيتػػرز ( )Peters, 1998 :25أف أسػػموب تعمػػيـ انق ػراف اػػو "أسػػموب تقاػػي لتػػدريب
المعمميف والطالب المعمميف وتزويداـ بالمعمومات وأسس التدريب عمػى التػدريس حيػث يػتـ فيػه

تخفيض تعقيدات التعميـ العادي التي تحدث في غرفة الصؼ مف حيػث عػدد التالميػذ ومحتػوى
الدرس واو مصمـ لتطوير مهارات جديدة وتاقيح مهارات سابقة"


ويشترؾ مع بيترز ,بيترسوف ( )Peterson, 2000 : 121في رؤيته لتدريس انقراف عمى أاػه
"طريقػػة تتػػيح لمطػػالب تػػدريب بع ػػهـ الػػبعض عمػػى الػػتعمـ عػػف طريػػؽ قيػػامهـ بالتػػدريس وفػػؽ
أاداؼ محددة مع توفير أاواع مختمفة مف أساليب التةذية الراجعة كؿ ذلػؾ

وبعيداً عف تعقيدات التعميـ في الفصوؿ العادية"


ػمف قالػب مبسػط

ويػػرى عطيػػة( )361 :6338أف أسػػموب تعمػػـ انق ػراف اػػو "مػػف أسػػاليب االسػػتراتيجيات القائمػػة
عمى تعاوف المتعمميف وتفاعمهـ مع بع هـ واو يقوـ عمى مبدأ تعميـ الطالب لبع هـ البعض

حيث يقوـ الطالب بتعميـ زميؿ له في افس مرحمته الدراسية أو أكبػر ماػه أو أعمػى ماػه بمرحمػة

دراسية"


أمػػا سػػيؼ فتعػػرؼ تعمػػيـ انق ػراف عمػػى أاػػه " أسػػموب يعتمػػد عمػػى قيػػاـ المعمػػـ بالشػػرح المختصػػر
لمموقؼ التعميمي ثـ إشراؾ الطالب في ثاائيات لمتطبيؽ عمػى المهػارات المت ػماة فػي الموقػؼ

التعميمي " (سيؼ.)36 :6334,

 وبعػػد اسػػتعراض الباحثػػة لهػػذا العػػدد مػػف التعريفػػات الخاصػػة بػػتعمـ انقػراف فإاهػػا الحظػػت مػػا
يمي-:

 اتفقت معظـ التعريفات في رؤيتها لممبدأ الػذي تقػوـ عميػه إسػتراتيجية تعمػـ انقػراف واػوقياـ التمميذ ذي اندا المرتفع بتعميـ التمميذ ذي اندا الماخفض.

 ثمة اختالؼ وا ح في االعتبار فثمة مف اعتبراػا أسػموباً ,ومػاهـ مػف اعتبراػا طريقػة,وماهـ مف اعتبراا إستراتيجية.

 ثمة تبايف وا ح فػي التسػمية فمػاهـ مػف سػمااا تعمػيـ انقػراف ,الػتعمـ بػانقراف ,تػدريسانقراف ,التعميـ بتوجيه انقراف.
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 بعػػض التعريفػػات ركػػزت عمػػى وصػػؼ اإلسػػتراتيجية مثػػؿ تعريػػؼ حمػػداف ,سػػميـ ,ميػػرؿ,عبد الحؽ  ,وأخرى ركزت عمى فوائد اإلستراتيجية مثؿ تعريؼ بيترز وبيترسوف.

 بعػػض التعريفػػات ذكػػرت دور ثابػػت ل قػراف قػريف معمػػـ ,قػريف مػػتعمـ  ,وبع ػػها ذكػػرتدور تبادلي.

أىمية إستراتيجية التعمـ بالقراف:

تعتبػر اسػػتراتيجية الػػتعمـ بػانقراف واحػػدة مػػف اسػتراتيجيات الػػتعمـ الاشػػط الػذي يعمػػؿ عمػػى تفعيػػؿ دور

المتعمـ بإعطائه المساحة انكبر في العممية التعميمية مقاراة بدور المعمـ .

 تشير الطااوى ( )351: 6339إلى أف تدريس انقراف ف الً عػف فائدتػه لمتمميػذ بطػي الػتعمـ
في تامية مهاراته وتحصيمه الدراسي ,فهي تفيده في الاواحي اآلتية:
 -تكويف اتجاه إيجابي احو المدرسة.

 اكتساب خبرات في مساعدة اآلخريف. اكتساب مستوى طموح أعمى. -تعزيز ثقة الطالب بافسه.

 -تحسيف تعمـ الم طربيف اافعالياً ماهـ.

 كما يؤكد كؿ مف جودالد وايرست عمى أامية تعمـ انقراف حيث:
 يسػػاعد معمػػـ الفصػػوؿ ذات انعػػداد الكبيػرة ومسػػتويات التحصػػيؿ المتباياػػة عمػػى تحقيػػؽأاداؼ التعمـ.

 يخف ػػؼ الع ػػب ع ػػف المعمم ػػيف ويس ػػاعداـ عم ػػى توجي ػػه اش ػػاطهـ لمتعام ػػؿ م ػػع التالمي ػػذواالاتماـ بهـ.

 يجعؿ أاشطة التعمـ متمركػزة حػوؿ المتعممػيف بػدال مػف تمركزاػا حػوؿ المعمػـ ممػا يعػززايجابية المتعمـ في المشاركة الفعالة في عممية التعمـ.

 -تفيد في توجيه االاتماـ الفردي لمقريف المتعمـ بإتاحة فرص أف ؿ له لمتعمـ وفقاً لقدرته

وسػ ػػرعته فػ ػػي أدا المهػ ػػاـ فةالب ػ ػاً مػ ػػا يكػ ػػوف شػ ػػرح الق ػ ػريف لقرياػ ػػه متااسػ ػػباً مػ ػػع مسػ ػػتواه

التحصيمي مما يتيح له فرصة أكبر لمتةذية الراجعة.

 ويؤكػد بيرايػت (  )Burnette , 1999 : 1عمػى أاميػة إسػتراتيجية الػتعمـ بػانقراف مػف خػالؿ
كواها طريقة فعالة لزيادة الدافعية لمتعمـ لدى التالميذ حيث يبذؿ القريف المعمـ قصارى جهده

إلتقػػاف المػػادة التػػي سػػوؼ يدرسػػها نق اراػػه المتعممػػيف ,مػػف جااػػب آخػػر يبػػذؿ القػػريف المػػتعمـ

الجهد لموصوؿ إلى مستوى القريف المعمـ ليتساى له تبادؿ الدور في تدريس المادة التعميمية.
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 وت يؼ كؿ مف بخيت وطعيمة أف تدريس انقراف مفيد لكؿ مف القريف المعمـ والقريف المتعمـ
عمػػى حػػد س ػوا فػػالقريف المعمػػـ يتحمػػؿ مسػػئولية تعمػػيـ زمالئػػه المػػادة التعميميػػة مم ػا يزيػػد مػػف

إحساسه بفاعمية دوره وثقته بافسه أما بالاسبة لمقريف المتعمـ فالفوائد متعددة وماها:

 -توجيه االاتماـ الفردي له يتيح له فرصاً أف ؿ لمتعمـ وفؽ مستواه وسرعته.

 توجيػػه االاتمػػاـ الفػػردي لػػه يتػػيح فرصػاً أكبػػر لمتةذيػػة الراجعػػة خطػػوة بخطػػوة لتصػػحيحمجهوداته.

 يس ػػاعد ج ػػو الص ػػحبة والتف ػػااـ والمط ػػؼ ال ػػذي يس ػػيطر عم ػػى الموق ػػؼ التعميم ػػي عم ػػىاكتسػػاب المهػػارات وأدائهػػا بصػػورة أف ػػؿ لكػػال الق ػريايف ( .بخيػػت وطعيمػػة:3999,
)694

 تعد استراتيجية تدريس انقػراف إحػدى التقايػات التػي تسػتخدـ فػي التػدريب عمػى المهػارات,فهي
تحسػػف مػػف إتقػػاف القػريف المعمػػـ لمو ػػوع الػػدرس ,فهػػو يجػػب أف يجيػػب بياػػه وبػػيف افسػػه عػػف

الكثير مف انسئمة المتوقعة لكي يقوـ بعمميات الشػرح والتفسػير لقرياػه المتعمـ,كمػا أف القػريف
المعمػػـ يتحم ػػؿ مس ػػئولية إعػػداد المػ ػواد التعميميػ ػة واس ػػتخداـ أسػػاليب تق ػػويـ مااس ػػبة لتأدي ػػة دوره

المطموب.)SeiFeddin,1990: 853).

مزايا التعمـ بالقراف:

يشير عطية ( )367 : 6338إلى أف التعمـ بانقراف له المميزات اآلتية:
 -يماح الطالب الثقة بافسه.

 يكسػر حػاجز الخػوؼ الموجػود عػادة بػػيف المعمػـ والمػتعمـ ,حيػث يمكػف لمقػريف المػػتعمـأف يسأؿ قرياه المعمـ دوف تردد أو حرج.

 -يامي روح التعاوف بيف الطالب.

 يجاب المعمـ أسموب المحا رة واإللقا . -يزيد مف الثقة والتعاوف بيف المعمـ والطالب.

 يعطػي المعمػػـ فرصػة أكبػػر لمتابعػة أعمػػاؿ أخػرى يمكػػف أف تصػب فػػي صػالح العمميػػةالتعميمية التعممية.

 وبشكؿ عاـ يمكف تمخيص التأثيرات االيجابية نسموب تعميـ انقراف عمػى التالميػذ فيمػا
يمي:

 يحسف مف التحصيؿ. -يحسف مف الدافعية.

 يحسف مف استخداـ وحسف استةالؿ وقت الدرس. يحسف مف اتجاه الطمبة احو المواد الدراسية.34

 يحسف مف التوجه الذاتي واالستقاللية. -يزيد ويرفع مف الثقة بالافس.

شروط تطبيؽ إستراتيجية تدريس الٌقراف-:

 يشير حمداف ( )389 – 388 :6333إلى عدد مف الشروط التي يجب مراعاتهػا عاػد اسػتخداـ
إستراتيجية تدريس انقراف واي:

 -3قبػوؿ القػريايف المعمػػـ والمػػتعمـ لبع ػػهـ الػػبعض فكممػػا ازداد التاػػاغـ الشخصػػي بػػيف القػريايف
واشتركا في الميوؿ والخصائص الشخصية كمما كاات فرصة االستفادة التربوية أغاى وأجدى.

ويمكف تجسيد اذا التااغـ بالرسـ التو ػيحي التػالي الػذي يبػيف أثػر التوافػؽ بػيف القػريايف المعمػـ

والمتعمـ في إحداث التعمـ المرغوب.

شخظيح
انتهًيذ

شخظيح
انقزيٍانًعهى 

انقزيٍانًعهى

انتهًيذ

أسموب القريف

أسهىب 
انتهًيذ

المعمـ والمهمة
التربوية

شكؿ رقـ ()1

التوافؽ بيف القرينيف المعمـ والمتعمـ في إحداث التعمـ المطموب
 -6كفاية معرفة القريف المعمـ الخاصة بمو وع التدريس المطموب.

 -1كفاية القريف المعمـ مف حيث قوة الشخصية وسالمة القيـ وانخالقيات العامة.
 -4معرفة القريف المعمـ لكيفية التفاعؿ مع التمميذ وتدريسه وذلؾ بتدريبه مسبقاً قبؿ القياـ بعممية
التدريس المطموبة.

 -5تح ير المعمـ المشرؼ عمى تعميـ انقراف لبيئة ومواد ووسائؿ التعمـ حتى يمكف لمقريف المعمـ
القياـ بواجبه كما او متوقع ماه.

 كما يشير زيتوف ( )56 : 6331إلى أف تدريس انقراف يت مف الشروط اآلتية:
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 تحديد المعمـ لمدرس وو ع خططه التي سيتبعها التالميذ بالتافيذ. -وعي كؿ مف القريف المعمـ والقريف المتعمـ بأاداؼ اذه الطريقة.

 إتقاف التمميذ المعمـ نسس المادة التي سيقوـ بتدريسها لقرياه المتعمـ. -إثابة (تعزيز) التمميذ المتفوؽ بإعطائه شهادة تقديرية مثالً.

 تحفيز المعمـ المشرؼ ل قراف المعمميف بتوفير مواد ووسائؿ تعياهـ عمى القياـبواجبهـ كما يابةي لهـ.

 إعداد المعمـ المشرؼ لوسائؿ تقويمية يستطيع بها معرفة كفاية التحصيؿ-

والتةييرات السموكية الحادثة لدى كؿ مف القريف المعمـ والقريف المتعمـ.

العوامؿ المؤثرة عمى التعمـ بطريقة القراف

 -3جاس القريف :إذا كاف انقراف مف افس الجاس فهذا يسهؿ عممية التعمـ.
 -6المستوى االجتماعي والثقافي :حيث يكوف التعمـ أف ؿ إذا كاف انقراف مف افس المستوى.
 -1عمر انقراف :كمما زاد عمر القريف المعمـ عف القريف المتعمـ أدى ذلؾ إلى تحسيف التعمـ
بشرط أال يزيد الفرؽ في العمر بيف انقراف عف  1ساوات.

 -4تكرار جمسات التعمـ :حيث أاه كمما زاد عدد جمسات التعمـ كمما كاف التعمـ أجدى وأافع

أما بالاسبة لموقت المااسب لمجمسة الواحدة فهذا يتفاوت وفقاً لطبيعة المادة التعميمية وعمر

انقراف.

 -5قبوؿ انقراف لبع هـ البعض حيث أاه كمما زاد التوافؽ الشخصي زادت فرص االستفادة
التربوية.

 -6التدريب :والمقصود به تدريب القريف المعمـ حيث أاه كمما زاد تدريب القريف المعمـ كمما
حسف ذلؾ مف فاعمية أدائه واذا سياعكس بدوره عمى مستوى التعميـ.

أشكاؿ تعميـ القراف

يشير كؿ مف ميمس ) )Millis,1999: 19-28وبخيت وطعيمة( )131 :3999إلي عدة

أشكاؿ وصور لتعميـ انقراف تـ تصايفها وفقاً ؿ:

 عمر القريف المعمـ والقريف المتعمـ (افس العمر ,أعمار مختمفة). عدد المشتركيف في التعميـ (اثااف ,مجموعة صةيرة). مسئولية اندوار (دور ثابت ,دور تبادلي). اوع المشاركة (كمي ,تكميمي).36

 -اوع التعميـ (فردي خصوصي وجهاً لوجه ,عف بعد).

خطوات تنفيذ استرتيجية التعمـ بالقراف

إف تعمـ انقراف (انتراب) ي ع مسئولية التعمـ عمى عاتؽ التمميذ واذا التةيير له تأثير قوي خاصة
عمى التالميذ ذوي العجز الخفيؼ الذيف غالباً ما يكواوف متعمميف سمبييف.

فالتالميػػذ الػػذيف تعػػودوا الجمػػوس بمفػػرداـ عمػػى مقاعػػد الد ارسػػة ماتظ ػريف توجيهػػات المػػدرس سػػوؼ

يادمجوف في تعممهـ بشكؿ مباشػر مػع وجػود معممػيف خصوصػييف لهػـ مػف أتػرابهـ وسيشػجعهـ ذلػؾ

عمى االعتراؼ بقصوراـ في الفهـ مما يوفر لهـ تةذية راجعة مباشرة.

 يصػػؼ جاكيػػز وجاكيػػز ) )Jenkins & Jenkins ,1981:95سػػبع خطػوات يابةػػي
لممعمـ القياـ بها لتافيذ إستراتيجية التعمـ بانقراف:

 -3حدد التالميذ الذيف يحتاجوف إلى تدريس خصوصي مف انقراف.

 -6ايئ المدرسة لتدريس انقراف حيث أاه البد مف إقااع مدير المدرسة والمدرسػيف الماػدمجيف
في البراامج بجدوى وفائدة مشروع تعمـ انقراف.

 -1حدد وقت الدرس الخصوصي.

 -4أعمـ وأخبر أوليا انمور ببراامج العالج.
 -5صمـ دروساً واظاماً لمقياس ,أي حدد المحتػوى الػذي سػيقوـ انتػراب بتدريسػه وشػرح لطػرؽ
التدريس والتدريب.

 -6درب التالميذ الذيف سوؼ يقوموف بالتدريس لزمالئهـ.

 -7حػافظ عمػى اسػتمرار ااػػدماج المعمػـ الخصوصػي وعمػى اسػػتمرار ااتمامػه عػف طريػؽ تعزيػزه
بصورة مستمرة.

 كمػػا يطػػرح عطيػػة ( )368 :6338اموذج ػاً آخػػر لتافيػػذ طريقػػة الػػتعمـ بػػانقراف يت ػػمف
الخطوات اآلتية:

 -3تاظيـ بيئة التعمـ بطريقة تسمح باستخداـ تعمـ انقراف في التعميـ.

 -6يتـ تقديـ الدرس لمطمبة مف المدرس بطريقة اإللقا أو المحا رة العادية بشكؿ مركػز وفػي
وقت قصير يكفي الستيعاب الطمبة المميزيف لمو وع الدرس.

 -1يطمب المعمـ مف الذيف استوعبوا الدرس مساعدة أقرااهـ في فهػـ المعمومػات المت ػماة فػي
الدرس.

-4يتػػولى المػػدرس بعػػد ذلػػؾ متابعػػة الجميػػع والتشػػديد عمػػى الحػػاالت الخاصػػة التػػي تحتػػاج إلػػى
تدخؿ مباشر ماه.
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 وحػػددت عفػػاؼ عبػػد الك ػريـ ( )655:3995الخط ػوات اآلتيػػة لتافيػػذ إسػػتراتيجية تػػدريس
انقراف في مو وع التربية البداية-:

 -3اختيػػار المحتػػوى :فػػالمعمـ اػػو الػػذي يختػػار المحتػػوى وفػػي بعػػض انحيػػاف يقػػوـ بتقػػديـ فك ػرة
مفهوـ ويقوـ التالميذ باالستجابة بالمشاركة مع آخر.

-6توصيؿ العمؿ:يكمؼ تمميذ واحد ليعرض أو يعمـ مهػارة معياػة فػي التربيػة الريا ػية ل خػريف
ويتعػػاوف التالميػػذ المه ػرة مػػع ا ػؤال الػػذيف لػػديهـ صػػعوبات فػػي الػػتعمـ أو ال يمتمكػػوف الخب ػ ارت

الالزمة.

 -1تقديـ المحتوى :فالتقدـ مف مهارة إلى مهارة والتقدـ بمستوى المهارة الواحدة يجب أف يوصؿ

بو وح عف طريؽ التوجيه المفظي لمجماعة ككؿ ويعد له المعمـ مع التمميذ المعمـ مسبقاً بحيػث

يكوف محؾ الجودة وا حاً لمتمميذ المعمـ.

-4مصػادر التةذيػػة الراجعػػة والتقػػويـ :وتعػد مػػف أكثػػر العااصػػر مالئمػة لتػػدريس انقػراف فػػالمعمـ
الذي يعمػـ جماعػة كبيػرة يجػد صػعوبة فػي تقػديـ اػذا العاصػر بفاعميػة بسػبب عػدـ تػوافر الوقػت
الكافي ولكف

مف إستراتيجية تعمـ انقراف فإف القريف المدرب عمى المالحظػة يمكػف أف يقػدـ

التةذية الراجعة الفورية المالئمة لزميمه بسبب العالقات الطيبة التي تربط بيف انقراف.

 وحدد حمادة ( )393-389 :6336خطوات إستراتيجية تدريس انقراف فيما يمي:

 -3تهيئة البيئة التعميمية مف خالؿ التأكيد عمى العالقات اإلاسااية بيف انقراف.

 -6تقسيـ الطالب إلى مجموعات ت ـ كؿ مجموعة قريف معمـ وأقراف متعمميف.
 -1تحديد لقا ات لمعمـ الفصؿ المشرؼ مع انقراف المعمميف وانقراف المتعمميف.
 -4تزويد انقراف المعمميف بخمفية اظرية حوؿ مادة التعمـ.
 -5تحديد المدة الزماية لمتدريس.

 -6تافيذ التدريس مف قبؿ انقراف المعمميف.

 -7قياـ انقراف المتعمميف بمااقشػة مو ػوع الػدرس وجوااػب القػوة وجوااػب ال ػعؼ فػي أدا
قرياهـ المعمـ.

 -8تبادؿ اندوار بيف انقراف

 كمػػا يشػػير عطيػة( )61 : 6334إلػػى الخطػوات اآلتيػػة لتافيػػذ اسػػتراتيجية الػػتعمـ بػػانقراف
في تدريس الق ار ة -:

 -3قياـ معمـ الفصؿ بتقسيـ التالميذ إلى فريقيف أحداما مرتفع اندا واآلخػر متػداي اندا فػي
الق ار ة تبعاً لاتائجهـ في اختبار الق ار ة .

 -6تقديـ مواد الق ار ة لمتالميذ .

 -1قياـ القريف المعمـ بق ار ة المواد القرائية ق ار ة جهرية لمقريف المتعمـ .
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 -4قياـ القريف المتعمـ بتكرار الق ار ة و ار قرياه المعمـ .

 -5مااقشة القريف المعمـ والقريف المتعمـ لمو وع الق ار ة وما يت ماه مف أفكار .
 -6تبادؿ انقراف ل دوار حتى يتـ إتقاف المهارة .

 وفى ضوء العرض السابؽ إلستراتيجية التعمـ بالقراف تمكنػت الباحثػة مػف تحديػد خطػوات
تنفيذ إستراتيجية التعمـ بالقراف في الدراسة الحالية بما يمي :

 -3تهيئػػة الطالبػػات السػػتخداـ إسػػتراتيجية الػػتعمـ بػػانقراف وذلػػؾ بػػإبراز أاميتهػػا وجػػدوااا
في التمكف مف إتقاف مهارات مختمفة .

 -6قيػػاـ المعممػػة بتقسػػيـ الفصػػؿ إلػػى مجمػػوعتيف انولػػى مرتفعػػة اندا تقػػوـ طالباتهػػا

ب ػػدور القرياػ ػة المعممػ ػة والثااي ػػة متداي ػػة اندا لتمث ػػؿ طالباته ػػا دور القرياػ ػة المتعممػ ػة
وذلؾ وفقاً لتحصيؿ الطالبات في مادة الريا يات في الصؼ الحادي عشر.

 -1قيػػاـ المعممػػة بشػػرح الػػدرس حتػػى تتأكػػد مػػف إتقػػاف القريا ػة المعمم ػة لممهػػارات ال ػواردة
فيه.

 -4تقوـ القرياة المعممة بشرح الدرس لمقرياة المتعممة .

 -5يتـ توزيع أوراؽ عمؿ تت مف تماريف ومسائؿ متاوعة حوؿ المهارة المشروحة
 -6تق ػػوـ القرياػ ػة المعممػ ػة والقرياػ ػة المتعممػ ػة بالتع ػػاوف وح ػػؿ انس ػػئمة الػ ػواردة ف ػػي أوراؽ
العمؿ.

 -7تساعد القرياة المعممة القرياة المتعممة عمى التمكف مف المهارة المطموبة.
 -8تتدخؿ المعممة لتو يح و تذليؿ أي عقبات أو صعوبات قد تعترض عممية التعمـ

تخطيط واستخداـ التعمـ بالقراف:

أشػػار كثيػػر مػػف المعممػػيف إلػػى أف اػػذا الاػػوع مػػف التعمػػيـ يحػػدث عػػادة بطريقػػة عػػابرة وطبيعيػػة غيػػر
مخطط لها وفي اذه الحالة يطمؽ عميه اسـ التدريس بانقراف العابر ويحدث اػذا الاػوع فػي الفصػوؿ

الدراسية عادةً دوف تخطيط ويمكف مالحظته في:
 -تدريب تمميذ لزميمه.

 -مساعدة زميؿ لزميمه في تامية المهارة التي يجيداا.

 تقمي ػػد انقػ ػراف ف ػػي بع ػػض المه ػػارات خصوصػ ػاً ف ػػي الةا ػػا  ,التم ػػاريف الريا ػػية ,حركػ ػػاتالتمثيؿ.

 -عاد الطمب مف تمميذ أف يشرح لزميمه مفهوـ ما بمةته الخاصة.

أم ػػا ال ػػتعمـ ب ػػانقراف الم ػػاظـ فق ػػد أوج ػػده المعمم ػػوف م ػػف خ ػػالؿ الخبػ ػرة حي ػػث وج ػػدوا اا ػػه م ػػف الممك ػػف
التخطيط لمتعمـ بانقراف العابر لجعمه أكثر إيجابية وفائدة.
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الفرؽ بيف أسموب التعمـ بالقراف وأسموب التعمـ التعاوني

يػرى الػػبعض وجػػود تشػابه بػػيف كػػال انسػموبيف ,فهػػؿ يختمػػؼ أسػموب تعمػػـ انقػراف عػف أسػػموب الػػتعمـ

التعاواي؟

يشػػير عطيػػة(  )373 :6338إلػػى أف ااال ػؾ تشػػابهاً كبي ػ اًر بػػيف الػػتعمـ التعػػاواي وتعمػػـ انق ػراف حتػػى

أاهمػػا يبػػدواف اسػػميف لطريقػػة واحػػدة فػػي حػػيف يػػرى الػػبعض أاهمػػا طريقتػػاف مختمفتػػاف ,و ػػمف اػػذا
اإلطار ترى الباحثة أف تعمـ انقراف يختمؼ عف التعمـ التعاواي فيما يمي:

 -3يتطمب بأف يقوـ المعمـ بتعميـ التالميذ كيؼ يقوموا بأدا اناشطة المطموبة.

 -6يتطمب مف التالميذ أف يسمكوا كمدربيف ومتدربيف أما في التعمـ التعاواي فال يشترط ذلؾ.
 -1يتطمب مف المعمـ أف يقوـ بتدريب التالميذ كيؼ يعمموف أقرااهـ.

خصائص التدريس بالقراف:

يتسـ تدريس انقراف بعدد مف الخصائص توجز فيما يمي:
 يكسػػب القػريف المعمػػـ درجػػة كبيػرة مػػف المرواػػة بحيػػث يسػػتطيع االسػػتمرار فػػي الػػتعمـ مكتسػػباًالمعارؼ و المهارات المختمفة ,وتقبؿ أسػئمة التالميػذ بصػدر رحػب ,وتجريػب كػؿ فكػر جديػد

مع التالميذ.

 تةيير الدور التقميػدي لممعمػـ فػي العمميػة التعميميػة انمػر الػذي يقمػؿ مػف التػوتر الااشػئ لػدىالتالميذ باعتباره مصدر سمطة.

 -إعفا المعمـ مف الكثير مف انعماؿ مما يتػيح لػه الوقػت الكػافي إلظهػار دوره اإلاسػااي فػي

االاتماـ بالمتعمميف كأفراد وحثهـ عمػى بػذؿ الجهػد والعمػؿ (عبػد الحميػد وآخػروف: 3998 ,

.) 616

 يفيػد تػدريس انقػراف فػي تحقيػؽ مبػدأ االعتمػاد اإليجػابي المتبػادؿ ,حيػث يػؤثر كػؿ فػرد عمػىغيره مف حيث تشكيؿ وتعزيز انفكار واذا اوع مف ديااميكية التحكـ الذاتي المرغوب توافره

بيف المتعمميف (. ) Gagne , 1992 : 286

 يتيح تدريس انقراف الفرصة أماـ الطالب المعمـ في التدريب عمى مهارة تدريسية محػددة فػيفترة زماية قصيرة وامكااية الحصوؿ عمى تةذية راجعة وفورية استااداً إلى أدوات مو وعية
مما يوفر لمطالب دورة تعمـ قصيرة وااالؾ فرصة كبيرة لتكرار تمؾ الدورة.
ويو ح الشكؿ التالي دورة التعمـ المتبعة في تدريس انقراف.
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تخطيط


انطبنت انمعهم

تقىيم

تذريس

مالحظة

شكؿ رقـ()0

نموذج دورة التعمـ في تدريس القراف
 -4التفاعػؿ المباشػػر المشػػجع بػػيف جماعػػات انفػراد يػؤدي إلػػى تعمػػـ كيفيػػة تعمػػـ مواجهػػة وحػػؿ
المشكالت واذا يزود القريف المعمـ بخبرات متعددة مف مستوى التجريب إلى مستوى يعرؼ

فيػػه سػػبب كػػؿ عمػػؿ ومةػػزى كػػؿ أدا  ,باإل ػػافة إلػػى أف التفاعػػؿ بالمواجهػػة يػػوفر فرصػػة
لظهػور مجموعػة مػف المػؤثرات وانامػاط االجتماعيػة فالمسػاعدة والػدعـ االجتمػاعي يجػداف

طريقاً لهـ في أجوا اذا التفاعؿ.

 -5يعتمد أسموب التعمـ بانقراف عمى تجزئة مو ػوع الػدرس وتحميمػه إلػى مهػارات يػتـ التركيػز
عم ػػى إح ػػدااا فػ ػي ك ػػؿ موق ػػؼ تعميم ػػي ,مم ػػا يس ػػاعد الطال ػػب المعم ػػـ عم ػػى ال ػػتخمص م ػػف
تعقيدات الموقؼ التعميمي ككؿ ويتيح له فرص أكبر في التقػويـ والتةذيػة الراجعػة وتحسػيف

أدائه في المواقؼ التعميمية انخرى (عبد الممؾ.)378 :3998,

 -6يػػوفر تعمػػـ انق ػراف جػػو مػػف الطمأاياػػة وعػػدـ الرابػػة فهػػو يشػػجع الطػػالب عمػػى االعت ػراؼ
بالقصػػور فػػي الفهػػـ دوف االاتمػػاـ بتقػػويـ المعممػػيف ,كمػػا أف التفاعػػؿ مػػع ق ػريف آخػػر يػػوفر

الفرصة لمتساؤؿ والمااقشة والتةذية الراجعة (صالح وأميف.)353 :6331,

دور المعمـ في إستراتيجية التعمـ بالقراف
 -البد بأاداؼ وا حة يمكف تحقيقها.

 -إعداد الفصؿ وذلؾ بشرح طبيعة والةرض مف تعمـ انقراف.
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 اختي ػػار الم ػػدخؿ انبس ػػط والمباش ػػر ليس ػػتخدمه ال ػػدارس المعم ػػـ م ػػع انقػ ػراف ف ػػي ح ػػدود الم ػػادةالدراسية المطموب تااولها.

 مراجعة اناداؼ والمواد والطرؽ مع الدارس المعمـ قبؿ البد بعممية التدريس. متابعة وتعزيز العمؿ الجيد لمدارس المعمـ. -متابعة ما اكتسبه التالميذ (المتعمميف).

 إعطػػا االاتمػػاـ الكبيػػر الختيػػار الػػدارس المعمػػـ مؤكػػداً عمػػى العالقػػة اإليجابيػػة بػػيف الػػدارسالمعمـ والدارس التمميذ.

بعض التحفظات عمى إستراتيجية التعمـ بالقراف

 بالرغـ مف المحاسف والمزايا الجمػة لهػذه اإلسػتراتيجية إال أف بعػض المختصػيف يػروف خطػ اًر فػي
اسػػتخدامها يكمػػف فػػي أف "بعػػض الطػػالب انكثػػر قػػدرة قػػد يكمفػػوف أكثػػر ممػػا يابةػػي بتعمػػيـ ذوي

المه ػػارات ال ػػعيفة ومث ػػؿ ا ػػذا العم ػػؿ ق ػػد ال يك ػػوف ممتعػ ػاً له ػػـ وبالت ػػالي فه ػػو غي ػػر ما ػػتج لك ػػال

الطرفيف" (الحيمة.)119 :6333,

 يوجه نسموب تدريس انقراف بعض االاتقادات اتيجة ل سباب اآلتية:
 م ػػف الص ػػعب ت ػػوفير ج ػػو م ػػف انلف ػػة والص ػػداقة لع ػػدد كبي ػػر م ػػف المتعمم ػػيف داخ ػػؿ غرف ػػةالدراسة.

 فػػي الفصػػوؿ المزدحمػػة بػػالمتعمميف تكػػوف درجػػة ال و ػػا مرتفعػػة بصػػورة تشػػتت ااتبػػاهالمتعمميف.

 قػػد يقػػوـ القػريف المعمػػـ بالتسػػمط والسػػيطرة عمػػى قرياػػه المػػتعمـ تقميػػداً لممعمػػـ الػػذي قػػد يمثػػؿاموذجاً لمتسمط والسيطرة أحياااً.

 قد يصعب حدوث التعمـ بواسطة انقراف في حاؿ عدـ قيػاـ المعمػـ باإلعػداد الجيػد لممػوادالتعميمية وكيفية سير وتاظيـ الدرس.

 -قد يعترض أوليا أمور المتعمميف عمى استخداـ أسموب التعمـ بانقراف.

(الطااوي)351 :6339,

دور الباحثة في التغمب عمى تمؾ الصعوبات

 استثارة دافعية الطالبات احو تجربة استراتيجية التعمـ بانقراف. تدريب الطالبات – مرتفعات التحصيؿ -عمى التعامؿ بمطؼ مع قريااتهفال عيفات.

 اإلعداد الجيد لممواد التعميمية وأوراؽ العمؿ.66

 التاظيـ الجيد لمةرفة الصفية بحيث تجمس القرياة المعممة والقرياة المتعممةمتجاورتيف.

 -التاسيؽ مع أوليا انمور لتافيذ االستراتيجية.

ثانياً :إستراتيجية التعمـ بالبحث-:
تعريؼ التعمـ بالبحث

 يعػػرؼ عمػػى أا ػه "طريقػػة تػػدريس أو أسػػموب مػػاظـ يسػػاعد الدارسػػيف أو الدارسػػات عمػػى
السػعي احػو المعمومػات واإلجابػات والحمػوؿ تجػاه مو ػوع مػا وتقييمهػا وتحميمهػا التخػاذ

قرار بشأاها" (جرجس.)6331,

 كما يعرفه عفااة وابهاف ( )338 : 6331عمى أاه "أسموب يعتمد عمى قدرة المتعمـ في
الفحػػص والتاقيػػب لحػػؿ مشػػكمة ريا ػػية فػػي الهادسػػة أو برااػػة اظريػػة أو الوصػػوؿ إلػػى
تعمػيـ مػا أو اتيجػػة محػددة تمكاػه مػػف كتابػة البحػػث ومااقشػته أمػاـ زمالئػػه بحيػث يسػػير

وفقاً لقدراته واستعداداته وامكاااته الخاصة مع تدخؿ محدود مػف المعمػـ نجػؿ تاظػيـ أو
تفسير الموقؼ التعميمي ومف ثـ تعميمه".

 ويعرفه جبارة ( )431 : 3999عمػى أاػه "أسػموب لحػؿ المشػاكؿ بحيػث يتعػاوف التالميػذ
به ػػذا انس ػػموب عم ػػى تش ػػخيص المش ػػاكؿ وتخط ػػيط الم ارح ػػؿ والط ػػرؽ لحمه ػػا ث ػػـ جمػ ػػع

المعمومات ال رورية وتح ير تمخيص لعممهـ".

 يعرفػ ػػه فػ ػػرج (  ) 354 : 6335عمػ ػػى أاػ ػػه" طريقػ ػػة تػ ػػدريس أو أسػ ػػموب مػ ػػاظـ يسػ ػػاعد
الدارسيف/الدارسػػات عمػػى السػػعي احػػو المعمومػػات واإلجابػػات والحمػػوؿ تجػػاه مو ػػوع أو
مشكمة محددة وتحميمها التخاذ قرار بشأاها".

 في

و ما تقدـ مف تعريفات إلستراتيجية التعمـ بالبحث فإف الباحثة الحظت ما يمي:

 -3جميػػع التعريفػػات قػػد ركػػزت عمػػى الػػدور الفاعػػؿ لممػتعمـ فػػي البحػػث والتاقيػػب لحػػؿ مشػػكمة أو
مسألة معياة.

 -6دور المعمـ في اذه اإلستراتيجية او دور ثااوي( .تدخؿ محدود)

أىمية إستراتيجية التعمـ بالبحث:

يشير فرج (  ) 355- 354: 6335إلى أف أامية التعمـ بالبحث تكمف في أاه-:
 -يجعؿ التعمـ أعمؽ وأمتع.

 يامي لدى الدارس التعمـ الذاتي حيث يكتشؼ بافسه اإلجابات والمعمومات. -يساعد عمى اكتساب الدارس لصفة القوة والثقة بالافس.
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 -يساعد عمى تامية المهارات المةوية لدى كؿ مف الدارس/الدارسة.

 يساعد عمى توسيع مدارؾ الدارس/الدارسة مف خالؿ اطالعهـ عمى معمومػات ومفػاايـ خػارجإطار الماهاج.

 يام ػػي ال ػػتعمـ بالبح ػػث شخص ػػية ال ػػدارس م ػػف خ ػػالؿ خب ػػرة التعام ػػؿ م ػػع أش ػػخاص م ػػف خ ػػالؿالمقابالت البحثية أو زيارات نماكف متعددة خارج الفصؿ.

 -يعمؿ عمى تعزيز التفاعؿ وباا العالقات االجتماعية االيجابية بيف المشاركيف في البحث.

 يع ػػزز ق ػػدرات الب ػػاحثيف م ػػف خ ػػالؿ مش ػػاركتهـ ف ػػي بح ػػث وتحمي ػػؿ المش ػػكالت الت ػػي يواجهه ػػاالمجتمع ومف ثـ تمكاهـ مف تباي بعض المبادرات التاموية الصفية.

 -كما يعرض جبارة (  ) 436 – 436 : 3999انسباب اآلتية نامية التعمـ بالبحث-:

 -3التعمـ بالبحث يزيد مف دافعية المتعمـ واذا بف ؿ التعزيزات التي يتقبمها مف إاجازاته او.
 -6أسػػموب الػػتعمـ بالبحػػث يجعػػؿ المػػتعمـ سػػاعياً و ار جمػػع المعمومػػات وتصػػايفها ممػػا يم ػػاح
المتعمـ معاى عميقاً لكؿ ما تعمـ.

 -1أسموب التعمـ بالبحث يساعد الطالب في باا استرتيجية تفكير تساعده عمى حؿ المشكالت
العممية واتخاذ الق اررات  ,ببساطة فهي تجعؿ ماه مستهمكاً ماتجاً وحكيماً لممعمومات.

 -4أسػػموب الػػتعمـ بالبحػػث يكسػػب التمميػػذ أسػػموب يسػػاعده لػػيس فقػػط فػػي المهمػػة الممقػػاة عمػػى
عاتقه وااما في مهاـ أخرى.

أىداؼ استراتيجية التعمـ بالبحث

ػػمف تصػػايفه السػػتراتيجيات الػػتعمـ حسػػب قػػدرتها عمػػى تاشػػيط أحػػد جػػاابي الػػدماغ أو كميهمػػا يػػذكر

عفااة والجيش(  ) 644 : 6338اناداؼ اآلتية الستخداـ إستراتيجية التعمـ بالبحث واي -:

 .3تاشػػط تفكيػػر المػػتعمـ وتعػػزز مػػف قد ارتػػه الدماغيػػة حيػػث تعمػػؿ عمػػى إثػػارة الػػدماغ مػػف خػػالؿ
البحث واالستقصا .

 .6تكسػػب المػػتعمـ مهػػارات اجتماعيػػة وتفاعميػػة مػػف خػػالؿ مشػػاركة اآلخػريف فػػي الوصػػوؿ لحػػؿ
المشكمة (في حالة البحث الجماعي)

 .1تعمؿ عمػى إثػارة التحػدي والماافسػة لمواجهػة المشػكالت انمػر الػذي يػؤدي إلػى تفعيػؿ شػقي
الدماغ ومف ثـ زيادة قدرة عممه إليجاد الحموؿ الممكاة.

 .4تفعيػػؿ دور المػػتعمـ مػػف خػػالؿ البحػػث واالستقصػػا  ,والتعامػػؿ مػػع المصػػادر البص ػرية ماهػػا
والمحسوسة ,إج ار التجارب ,كتابة التقارير ,التحدث ,الشرح والتفسير.
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أشكاؿ وصور التعمـ بالبحث

سترتيجية التعمـ بالبحث واي-:
يذكر فرج (  ) 355 : 6335أربع أشكاؿ أو صور إل ا

 .3بح ػػث عمم ػػي مبس ػػط خ ػػارج الفص ػػؿ لد ارس ػػة مو ػػوع مع ػػيف مث ػػؿ (أاػ ػواع الترب ػػة ,الحشػ ػرات
ال ارة ,الخدمات التي يقدمها الساتراؿ)

 .6إج ار التجارب المعممية.

 .1البحث في المكتبة ,الصور ,المراجع.
 .4تماريف وأاشطة بحثية تتطمب البحث مثؿ القياـ ب (تكميفات ,تماريف ,عمؿ البوـ)....

 واظ اًر لمطبيعة التجريدية لمادة الريا ػيات فػإف الباحثػة فػي د ارسػتها قػد اختػارت الصػورة
الرابعة لتافيذ استرتيجية التعمـ بالبحث واي القياـ بتماريف وأاشطة بحثية محددة.

خصائص التعمـ بالبحث

يتمتع التعمـ بالبحث بالخصائص اآلتية( :عبد الحميد .) 317 – 315 : 3998 ,

 .3وجود سؤاؿ أو مشكمة تواجه المتعمـ :فبدالً مف تاظيـ الػدروس حػوؿ مبػادئ أكاديميػة معياػة
أو مهػػارات مجػػردة يػػتـ تاظػػيـ الػػدروس حػػوؿ مشػػكالت وأسػػئمة اامػػة اجتماعيػػة ذات مةػػزى
شخصي لممتعمميف بتااوؿ مواقؼ حياتية حقيقية.

 .6لػػه مح ػػور متع ػػدد التخصصػػات :ف ػػالتعمـ بالبح ػػث يقت ػػي أف يواصػػؿ التالمي ػػذ تعممه ػػـ م ػػف
خػػالؿ عمػػؿ بحػػوث أصػػيمة لموصػػوؿ إلػػى حمػػوؿ واقعيػػة لمشػػكالت حقيقيػػة ,يابةػػي أف يحم ػوا

المشػػكمة ويتوصػػموا إلػػى اتػػائج وتعتمػػد طػػرؽ البحػػث المسػػتخدمة عمػػى طبيعػػة المشػػكمة قيػػد
الدراسة.

 .1عمؿ ماتجات ومعارض :يتطمب التعمـ القائـ عمي البحث أف يتوصؿ التالميذ لاػواتج معياػة

يػتـ عر ػها وتختمػؼ اػذه الاػواتج بػاختالؼ المشػكمة البحثيػة فقػد يكػوف اػذا الاػاتج حػوا اًر أو

جداالً حوؿ مشكمة معياة أو قد يكوف تقري اًر أو شريط فيديو أو براامج حاسوبي.

 .4الت افر :يتسـ اػذا الاػوع مػف الػتعمـ (خاصػة البحػث الجمػاعي) بػأف يعمػؿ التالميػذ

ػمف

أزواج أو مجموعات ويوفر اذا العمؿ الجماعي دافعية ت مف االاػدماج فػي المهػاـ الموكمػة

إليهـ ويحسف فرص تامية التفكير والمهارات مف خالؿ المشاركة في البحث واالستقصا .

خطوات إستراتيجية التعمـ بالبحث

تعتبر استراتيجية التعمـ بالبحث إحدى استراتيجيات التعمـ الاشط الذي يعمؿ عمى إبراز وتفعيػؿ دور
المتعمـ مقاراةً بدور المعمـ
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وقػ ػ ػػد حػ ػ ػػدد عفااػ ػ ػػة وابهػ ػ ػػاف (  ) 337 – 336 : 6331خمػ ػ ػػس خط ػ ػ ػوات إلسػ ػ ػػتراتيجية الػ ػ ػػتعمـ
بالبحث-:

 .3تقديـ مشكمة البحث :يقػوـ المعمػـ بتقػديـ مشػكمة لمبحػث حػوؿ ق ػية أو مو ػوع أو قػد يقػوـ
الم ػتعمـ افسػػه بطػػرح مشػػكمة تحتػػاج لحػػؿ أو تفسػػير ويتوقػػؼ اػػوع المشػػكمة وأسػػموب عر ػػها
عمى عدة عوامؿ واي:

 تقديـ معمومات متعار ة لممتعمميف والطمب ماهـ تحديد موقفهـ ماها. -عرض ق ايا مفتوحة الاهاية إلتاحة فرصة أوسع لمبحث.

 طرح أاواع مف انسئمة مثػؿ أسػئمة التفكيػر المتالقػي التػي تعتمػد عمػى الخمفيػة المعرفيػةلممتعمـ.

 .6جمع البيااات والمعمومات:
يػػتـ جمػػع البيااػػات والمعمومػػات حػػوؿ المشػػكمة قيػػد البحػػث والد ارسػػة مػػف مصػػادر متعػػددة مثػػؿ

الم ارجػػع أو إج ػ ار التجػػارب أو المقػػابالت لػػذوي االختصػػاص أو القيػػاـ بػػرحالت ,ببسػػاطة فػػإف
التعمـ بالبحث يشجع المتعمميف عمى العمؿ بمواد و مصادر مختمفة داخؿ أو خارج المدرسة.

 .1التحقؽ مف صحة البيااات والمعمومات:

تأخػػذ اػػذه الخطػػوة عػػدة أشػػكاؿ ماهػػا فحػػص البيااػػات والمعمومػػات حيػػث يقػػارف المتعممػػوف بػػيف

البيااػات التػي تػػـ جمعهػا مػف مصػػادر متعػددة لمتأكػد مػػف عػدـ تااق ػها ومااقشػػتها لمعرفػة كيفيػػة

االستفادة ماها.

 .4تاظيـ البيااات والمعمومات وتفسيراا :

في اذه الخطوة يبدأ المتعمموف بتاظيـ البيااات والمعمومات عمى شكؿ جمػؿ تفسػيرية تتعمػؽ

بجوااب المشكمة وأسباب حدوثها تمهيداً إلعطا مؤشرات لحؿ المشكالت وعالجها.

 .5تحميؿ اتائج البحث وتقويمها:

ي ػػتـ ف ػػي ا ػػذه الخط ػػوة مراجع ػػة وتحمي ػػؿ الخطػ ػوات الت ػػي تم ػػت به ػػا معالج ػػة المش ػػكمة ابت ػػدا ً م ػػف
تحديداا وااتها ً بعممية إصدار انحكاـ حوؿ المشكمة وتفسيراا.

خطوات إعداد وتصميـ خطة البحث:

يذكر فرج ()366-355: 6335عشر خطوات إلعداد خطة البحث تمخصها الباحثة فيما يمي:

 .3تحديػػد أاػػداؼ البحػػث  :تعتبػػر اػػذه الخطػػوة أاػػـ مرحمػػة مػػف م ارحػػؿ إعػػداد وتصػػميـ البحػػث
ناه باا ً عميها يتـ ااتقا المو وعات واناشطة المراد بحثها.
 .6تحديد واختيار مو وعات البحث.
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 .1تحدي ػػد أاش ػػطة البح ػػث :وي ػػتـ تحدي ػػد اناش ػػطة البحثي ػػة بع ػػد تحديػ ػد أا ػػداؼ البح ػػث وااتق ػػا
المو وعات ,ومػف

ػماها المؤشػرات وأسػئمة البحػث وتحديػد واختيػار مصػادر البحػث التػي

تقسـ إلى:

– مصػػادر خػػارج الفصػػؿ مثػػؿ (أف ػراد فػػي المجتمػػع ,وسػػائؿ اإلعػػالـ ,البيئػػة المحميػػة ,المكتبػػات

العامة)

 -مصادر داخؿ الفصؿ مثؿ (الكتب ,الدارسيف أو الدارسات بالفصؿ).

 .4تحديد واختيار أساليب البحث:ومف أاـ تمؾ انساليب:
أ -المشاادة وتقسـ إلى :

 مشاادة مباشرة ,وتتـ بعدة طرؽ واي :

 القياس مثؿ استخداـ أدوات القياس المختمفة لقياس انطواؿ  ,انوزاف  ,والحجوـ. التسجيؿ.-

المؤشرات أي شكؿ يمكف مالحظته بشكؿ مباشر مثؿ تةير شكؿ الابات .

 مش ػػاادة غي ػػر مباشػ ػرة :ا ػػي تم ػػؾ الت ػػي تح ػػدث بالص ػػدفة بص ػػورة عفوي ػػة غي ػػر
مقصودة.

ب -المقابمػػة واػػي وسػػيمة مهمػػة لجمػػع المعمومػػات واالستفسػػار عػػف المو ػػوعات والمسػػائؿ
قيد البحث وتقسـ إلى:
 مقابمة ماظمة

 مقابمة شبه ماظمة.

ج -إج ار التجارب :يقوـ الطالب بإج ار التجارب بافسه لموصوؿ إلى معمومات.

 .5تحديد أسئمة البحث :و مف اذه الخطوة يتـ طرح أكبر قدر ممكف مف انسئمة التي تعطػي
إجابات تةطي المو وع قيد البحث والدراسة.

 .6توزيع وتو يح مهاـ عمؿ فريؽ البحث.

 .7تافيذ اناشطة البحثية  :ويستمزـ ذلؾ عدد مف المهارات التي سيتـ ذكراا الحقاً.

 .8تسجيؿ اتائج البحث :عمى شكؿ تقرير يعرض اتائج البحث بصورة ماظمة ومرتبة وبشػكؿ
يسهؿ فهمه وتحقؽ االستفسارات الالحقة.

 .9عػػرض اتػػائج البحػػث لبػػاقي الدارسػػيف :ويػػتـ عػػرض اتػػائج البحػػث وتبػػادؿ عػػرض انبحػػاث
لتحقيؽ االستفادة الجماعية.

 .33تقويـ انبحاث المقدمة مف قبؿ الدارسيف.
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وال يختمؼ تقويـ انبحاث عف تقويـ الدروس ,فهػو كػأي اػوع آخػر مػف أاػواع التقػويـ يمػر بثالثػة

م ارحػػؿ اػػي التقػػويـ التمهيػػدي  ,التقػػويـ التكػػوياي ,التقػػويـ الختػػامي ,ويػػتـ التقػػويـ بواسػػطة المعمػػـ
والدارسيف الذيف يقوموف بعمؿ تةذية راجعة لمدى تحقؽ اناداؼ.

ميارات تطبيؽ التعمـ بالبحث.

 .3مهارات استثارة دافعية الدارسيف لمتعمـ بالبحث:
فحتى تكوف اناشطة البحثية محببة لدى الدارسيف البد مف استثارة دافعيتهـ وتشجيعهـ وترغيبهـ في

المشاركة الفعالة وتحفيزاـ عمى اكتشاؼ اإلجابات والمعمومات بأافسهـ.

 .6مهارات التأكيد عمى انفكار والمفاايـ الرئيسية لمبحث:

مف ال روري التأكيد عمى المفاايـ وانفكار الرئيسية لمبحث نف ذلؾ يساعد عمى فهـ المجموعات

لمو وعات البحث وبالتالي السير في أاشطة البحث كما او مخطط لها.
 .1مهارات توزيع المهاـ واندوار بيف فريؽ البحث مف الدارسيف:

وتتعمػؽ اػػذه المهػػارات بتوزيػػع المهػػاـ واندوار بػػيف فريػػؽ البحػػث بشػػكؿ ي ػػمف مشػػاركة الجميػػع

كؿ حسب ميوله ورغباته وقدراته.

 .4مهارات االستخداـ الجيد نسئمة البحث:

مػػف ماطمػػؽ كػػوف البحػػث عبػػارة عػػف إجابػػات لتسػػاؤالت معياػػة فيجػػب تػػدريب الباحػػث عمػػى صػػياغة
وتوجيه انسئمة بشكؿ جيد.

 .5مهارات االستخداـ الجيد لمصادر البحث:

يجب توجيه الباحث لمصادر البحث المختمفة بحيث يختار ماهػا المصػادر المالئمػة والمتاحػة لبحثػه

سوا أكاات اذه المصادر مصادر مادية أو مصادر بشرية.
 .6مهارات إتقاف أساليب البحث المختمفة:

يجػػب تػػدريب الدارسػػيف عمػػى ممارسػػة أسػػاليب البحػػث المختمفػػة مػػف مشػػاادة ومقابمػػة واج ػ ار تجػػارب

بحسب اوعية البحث نف إتقاف أسموب البحث يزيد مف اجاعته وفاعميته.

 .7مهارات التسجيؿ والتدويف بدقة أثاا البحث.
 .8مهارات إعداد تقرير البحث :

حيػػث يت ػػمف التقري ػػر اسػػـ المو ػػوع ,ممخ ػػص البح ػػث ,عااصػػر البح ػػث ,انس ػػئمة واإلجاب ػػات

والاتائج التي تـ التوصؿ إليها.

 .9مهارات تقويـ انبحاث وعمؿ تةذية راجعة لمجموعات البحث.

68

دور كؿ مف المتعمـ والمعمـ في إستراتيجية التعمـ بالبحث:

يشػػير كػػؿ مػػف عفااػػة ,وابهػػاف ( ) 336 : 6331إلػػى اندوار اآلتيػػة لكػػؿ مػػف المعمػػـ والمػػتعمـ فػػي

إستراتيجية التعمـ بالبحث:

أوالً :دور المعمـ

 تحديد المو وعات والعااويف وانفكار الرئيسية لمبحث. يقوـ المعمـ بتو يح تطبيؽ اموذج بحثي أماـ الطالب. -يحدد أسموب البحث المراد تافيذه .

 يساعد الدارس في تحديد أسئمة البحث. يوزع مجموعات العمؿ حسب رغبة الدارسيف. -يراقب ويرشد ويوجه الطالب.

 -يتابع عمؿ مجموعات البحث.

 -يقوـ أبحاث الطالب ويسجؿ أعمالهـ.

ثانياً :دور المتعمـ

 يختار ويحدد مو وعات البحث. ي ػػع م ػػع مجموعت ػػه خط ػػة لمبح ػػث  ,ويح ػػدد أس ػػموب العم ػػؿ ومص ػػادر البح ػػث الت ػػي سػ ػوؼيستعيف بها.

 -ي ع أسئمة البحث.

 -يطبؽ البحث ويعقد المقابالت.

 يقوـ بكتابة وتسجيؿ تقرير البحث. يعرض البحث عمى بقية زمالئه الدارسيف في الفصؿ. -يشترؾ مع المعمـ في تقويـ أبحاث زمالئه اآلخريف.

معايير يجب مراعاتيا في إستراتيجية التعمـ بالبحث:
 -تحديد المو وع وأادافه.

 -التأكد مف مصادر البحث المتاوعة.

 مدى مالئمة انساليب المستخدمة في البحث. -تحديد انسئمة البحثية وتو يح اناشطة الالزمة لذلؾ.

 مدى مشاركة الزمال في البحث وتوزيع المهاـ عميهـ إذا لزـ انمر أثاا التافيذ. مدى تقبؿ اآلخريف لطريقة عرض البحث وتفسير الحموؿ. -مدى مشاركة الزمال في المااقشة والحوار.

 التأكد مف كتابة التقرير الختامي أو الحؿ الختامي بطريقة مااسبة وصحيحة.69

أشكاؿ طرؽ البحث:
أوالً :طريقة البحث الفردي:

وفي اذه الطريقة يقوـ الطالب بعممية البحث بمفرده.

مزايا أسموب البحث الفردي

أ .العمؿ بالطريقة الفردية يمزـ المتعمـ تولي مسئولية كبيرة تجاه التعمـ .كما يمزـ المعمـ بأف
يأخذ عمى عاتقه مرافقة تعمـ التمميذ.

ب .مف خالؿ طريقة البحث الفردي يتمكف المتعمـ مف تحقيؽ قدرته الكاماة فيه ومف ثـ فهو
وسيمة لمتةمب عمى الفروؽ الفردية لدى الطالب.

ت .يامي البحث الفردي لدى الدارسيف مهارات التعمـ المستقؿ مثؿ المسئولية ,المبادرة ,تاظيـ
الوقت  ,مما يؤدي إلى التمكف مف المو وع قيد البحث ومف المهارات التي حددت
كأاداؼ إجبارية.

دور المعمـ في طريقة البحث الفردي:
يتمثؿ دور المعمـ في-:

 -عرض المشكمة.

 توفير المصادر والمواد التعميمية الالزمة لمبحث. -معالجة الصعوبات وانخطا التي قد تعترض عممية التعمـ.

 -مرشد لممتعمـ ,داعـ  ,ومشجع له عمى الامو ومواجهة التحديات.

 البحث بشكؿ مستمر مف خالؿ المصادر البحثية المختمفة مثؿ  :الكتب ,الصحؼ,الحاسوب ,المقابالت ,االستعااة بالخب ار .

دور المتعمـ في طريقة البحث الفردي:

 التعمـ (اكتساب المعارؼ والمهارات). البحث بشكؿ مستقؿ مف خالؿ المصادر البحثية المختمفة مثؿالكتب,الصحؼ,الحاسوب,المقابالت,االستعااة بالخب ار .

 -المسئولية الشخصية عف إاها المهمة البحثية.

ثانياً :طريقة البحث التعاوني:

تتـ فيها عممية البحث مف خالؿ مجموعات حيث تتولد عالقات تبادلية بيف المتعمميف.

 يعتمد تافيذ المهمة عمى مساامة كؿ فرد مف أفراد المجموعة البحثية بدور محدد لتحقيؽالهدؼ المشترؾ.
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 يمكف البحث التعاواي التالميذ مف مساعدة أحداـ اآلخر وتبادؿ اآل ار وانفكار المتعمقةبالمهمة قيد البحث وبالتالي فهي تؤدي إلى إيجاد جو اجتماعي وديمقراطي لمبيئة

التعميمية.

 التعاوف في تحديد المشكمة والتخطيط لحمها يسهـ في إيجاد التزاـ تجاه التعمـ مما يسهـفي ااجاز عممية البحث.

كيؼ يتـ استخداـ أسموب البحث الفردي في التعميـ الصفي؟

أشار كؿ مف عفااة ,وابهاف ( )333 :6331إلى الخطوات اآلتية لمقياـ بعممية البحث الفردي:

 )3يحدد المعمـ المو وعات التي تحتاج إلى بحث ويسجمها عمى أوراؽ وي عها في حاوية
ويطمب مف كؿ طالب اختيار ورقة عشوائية ويسجؿ اسـ الطالب والمو وع الذي اختاره.

 )6يطمب المعمـ مف الطالب البد بعممية البحث والتاقيب واالستقصا  ,ويقوـ الطالب بعرض
ما توصؿ إليه عمى المعمـ قبؿ عر ه عمى التالميذ.

 )1يحدد المعمـ جدوالً زماياً لتافيذ و مااقشة انبحاث المطموبة.

 )4يطمب المعمـ مف الطالب تسجيؿ مالحظاتهـ وآرائهـ خالؿ العرض لمااقشة زميمهـ فيها.
 )5يقوـ الطالب بتسجيؿ المالحظات الهامة التي استفادوا ماها خالؿ العرض.

 )6يسجؿ المعمـ المالحظات الاهائية بعد ااتها عرض كؿ طالب ويقدر له درجة في
معايير محددة مع مراعاة إعطا تةذية راجعة فورية لكؿ إاجاز.

 )7حث التالميذ عمى زيارة المكتبة بصورة مستمرة وتبادؿ اآل ار والتعاوف كمما أمكف ذلؾ.

ويمثؿ الشكؿ التالي خارطة مفاايمية تو ح طريقة التعمـ الفردي بأسموب البحث

يجهىداخانطانة











انكتابانًذرسي

استشارجانًعهى

انًزاجعانًختهفح

آراءانشيالء
وانخثزاء

انجحث في
صىرته اننهبئية


شكم رقم ()4
انخبرطة انمفبهيمية نطريقة انتعهم انفردي ثأسهىة انجحث
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و

كيؼ يتـ استخداـ أسموب التعمـ بالبحث

الجماعي؟ 

 تقسيـ الطالب إلى مجموعات صةيرة بحيث يراعى في كؿ مجموعة تفاوت مستويات الطالببيف

المتوسط والمرتفع والماخفض في التحصيؿ الدراسي ويحدد لكؿ فرد مهمة خاصة,

ويعرض عفااة وابهاف ( )336 :6331الشكؿ التالي الذي يو ح آلية توزيع اندوار عمى
الطالب في طريقة البحث الجماعي.


يهخض 
يظىب

يشجع
دور
انطبنت
يزاقة



تاحث







يسجم


شكم رقم ()3
أدوار انطالة في طريقة انجحث انجمبعي
 يوزع المعمـ اندوار داخؿ كؿ مجموعة بحيث يمر كؿ طالب بجميع اندوار المبياةبالشكؿ.

 يقوـ كؿ طالب بالبحث مف خالؿ قيامه بالمهمة الموكمة له ويشترؾ مع باقي أفرادالمجموعة لمتوصؿ إلى الهدؼ الماشود.

 يتـ توزيع الطالب عمى المقاعد وانماكف داخؿ الةرفة الصفية في شكؿ مجموعاتصةيرة.

أما عف دور المتعمـ فهي افسها في طريقة البحث الفردي.
 وفي ضوء ما سبؽ حددت الباحثة الخطوات اآلتية لتنفيذ إستراتيجية التعمـ بالبحث:
 -3تعريؼ الطالبات بإستراتيجية التعمـ بالبحث الستثارة دافعيتهف احو تجربتها.
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 -6تصميـ أوراؽ عمؿ بحثية تت مف كؿ ورقة عمؿ تماريف ومسائؿ تتعمؽ بمهارة واحدة
مف المهارات المطموبة.

 -1تقسيـ طالبات الفصؿ إلى مجموعات غير متجااسة تحتوي كؿ مجموعة عمى خمس أو
ست طالبات.

 -4تقوـ كؿ مجموعة باختيار ورقة عمؿ بحثية.
 -5تحدد المعممة المصادر الممكاة لمبحث واي الكتب ,االاترات ,استشارة الزمال .
 -6تقوـ الطالبات بإج ار عممية البحث والتاقيب واالستفسار إليجاد حموؿ التماريف.

 -7تقوـ كؿ مجموعة بعرض حموؿ التماريف التي تـ التوصؿ إليها عمى المعممة قبؿ القياـ
بعر ها عمى باقي الطالبات.

 -8تقوـ كؿ مجموعة بعرض حموؿ التماريف التي تـ التوصؿ إليها بعد المراجعة والتاقيح
عمى باقي الطالبات.

 -9تسجؿ طالبات الفصؿ مالحظاتهف أثاا العرض لمااقشة مجموعة العرض فيها.
-33

تقوـ المعممة بالتعميؽ عمى الحموؿ وتقديـ التةذية الراجعة الفورية وا افة ما تراه

-33

تقوـ الطالبات بتسجيؿ الحموؿ التي تـ عر ها.

-36

تقوـ المعممة بتقييـ أدا عرض كؿ مجموعة مف المجموعات وفؽ معايير محددة.

مااسباً مف معمومات.

السمات المشتركة بيف إستراتيجية التعمـ بالبحث والتعمـ بالقراف
تشترؾ اإلستراتيجيتاف السابقتاف في السمات اآلتية:

 )3تعتبر كؿ ماهما إستراتيجية مف استراتيجيات التعمـ التفاعمي الذي يعطي المساحة انكبر
لدور المتعمـ مقاراةً بدور المعمـ.

 )6كال اإلستراتيجيتيف السابقتيف تجاب المعمـ أسموب المحا رة واإللقا وتتيح له فرصة أكبر
لمتابعة أعماؿ أخرى غير روتياية تصب في مصمحة العممية التربوية.

أما مظاىر االختالؼ فيمكف تمخيصيا في النقاط اآلتية:

 )3تعمؿ إستراتيجية التعمـ بالبحث عمى إثارة التحدي والماافسة بيف الطالبات بشكؿ أكبر مف
إستراتيجية التعمـ بانقراف.

 )6قد تامي إستراتيجية التعمـ بانقراف مف مهارات القريف المتعمـ بالمقابؿ يمكف أف تشكؿ
إستراتيجية التعمـ بالبحث مشكمة لممتعمميف ذوي القدرات المحدودة.
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 )1مف الممكف أف تؤدي إستراتيجية التعمـ بانقراف إلى الشعور بالممؿ لدى الطالب المتفوؽ
بياما تؤدى إستراتيجية التعمـ بالبحث إلى تطوير قدراته ومهاراته البحثية.

 )4فيما تعمؿ إستراتيجية التعمـ بانقراف عمى حسف استةالؿ الوقت ,يحتاج التعمـ بالبحث إلى وقت

طويؿ لتافيذه.

ثالثا :ميارات إيجاد النياية:
أىداؼ تدريس الرياضيات

 يرى اارد جروؼ ( )hard grove, 1965:12أف الهدؼ الرئيس لدراسة الريا يات يكمف في
فائدتها العممية في الحياة  ,وتعتبر الباحثة اذا الهدؼ ادفاً عائماً و غير وا ح.

 أما (أبو العباس )56 :3961,فقد حدد أاداؼ تدريس الريا يات في :
 .3اكتساب معمومات وحقائؽ وعالقات ريا ية.
 .6اكتساب مها ار ت حياتية.
 .1اكتساب أساليب سميمة في التفكير.
 .4توجيه الميوؿ وتكويف االتجااات المرغوب فيها.
 .5تامية الذوؽ.

 ولقد حدد خميفة ( )367- 366 :3985اناداؼ العامة لمتدريس الريا يات في:
 .3اكتساب المهارة في استخداـ أسموب حؿ المشكالت.

 .6تامية الااحية التذوقية والخمقية والجمالية بتذوؽ الجماؿ في الترتيب والتاسيؽ والدقة في
العمؿ.
 .1ممارسة طرؽ التفكير السميمة مف خالؿ دراسة الريا يات والتعبير والمااقشة بمةة
الريا يات في المواقؼ التي تتطمب التفكير الريا ي.
 .4اكتساب المهارة في فهـ الريا يات واكتشاؼ العالقات الريا ية واالبتكار والتجديد فيها.
 .5التعرؼ عمى دور الريا يات في تطور البشرية وجهود العمما الذيف أسهموا في تطور
الفكر الريا ي.
 .6تكويف وتامية بعض االتجااات السميمة.
 .7فهـ وتطبيؽ الريا يات في الحياة العامة.
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 أاداؼ تدريس الريا يات( شعراوي)38: 3985,

 .3اكتساب المفاايـ والتعميمات التي تمكف الطالب مف أف يصبح ع واً صالحاً في المجتمع.
 .6اكتساب المهارات الريا ية التي تمكف التمميذ مف التعامؿ مع اآلخريف في الحياة اليومية.
 .1اكتساب أساليب سميمة لمتفكير مثؿ أسموب التفكير االستقرائي ,أسموب التفكير االستداللي,
أسموب حؿ المشكالت.
 .4إدراؾ أامية الاماذج الريا ية في إي اح وتفسير بعض الظواار الطبيعية.
 .5فهـ الاماذج الريا ية وادراؾ ما تت ماه مف الال معرفات ,التعريفات ,المسممات ,الاظريات.
 .6تامية قدرة الطالب عمى التجريب واكتشاؼ اناماط وحؿ المسائؿ.
 .7تامية تذوؽ الطالب لمجماؿ.
 .8تكويف اتجااات إيجابية لدى الطالب.
 وبعد استعراض الباحثة ل اداؼ العامة لتدريس الريا يات مف وجهة اظر عدة تربوييف
بارزيف فإاها وجدت أف الجميع يشترؾ في ماطقة تقاطع تت مف اناداؼ اآلتية:

 .3اكتساب المهارات الريا ية والتركيز عميها.

 .6توظيؼ المهارات الريا ية لحؿ المسائؿ الريا ية أو المشكالت الحياتية.
 .1تكويف اتجااات ايجابية لدى الطمبة.
الىداؼ العامة لتدريس الرياضيات في الصفيف الوؿ والثاني الثانوييف()10-11
لقد و ع الفريؽ الوطاي لمبحث الريا يات في و ازرة التربية والتعميـ الفمسطياية عدد مف اناداؼ

لتدريس الريا يات لممرحمة الثااوية واذه اناداؼ اي:

 .3تعزيز المهارات الريا ية المكتسبة في المراحؿ السابقة.
 .6اكتساب معرفة ريا ية

رورية لفهـ أاظمة معرفية أخرى مثؿ العموـ والتكاولوجيا.

 .1اكتساب معرفة ريا ية

رورية لمتابعة الطالب دراسته المستقبمية.

 .4التعرؼ عمى مجموعة انعداد المركبة وعالقتها بانعداد الحقيقية.
 .5التعرؼ عمى مبادئ التفا ؿ والتكامؿ.
 .6التعرؼ عمى خواص االتصاؿ واهاية االقتراف ومشتقاته.
 .7تامية التفكير الاقدي واإلبداعي.
 .8تامية قواعد التفكير الماطقي وأساليب البرااف المختمفة.
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 .9تطوير مهارة حؿ المسائؿ الكالمية والمشكالت الروتياية وتامية استراتيجيات عامة لحؿ
المشكالت.
 .33تكويف اماذج ريا ية لممشكالت العممية وحمها.
 .33استخداـ التقدير والتقريب في الحؿ والتحقؽ مف صحة اإلجابات.
 .36تعميؽ المعرفة بانشكاؿ الهادسة وخصائصها وعالقاتها واستخداـ البرااف لبياف صحة اذه
العالقات.
 .31تامية مهارات جمع المعمومات حوؿ ظاارة معياة وو ع الفر يات والتحقؽ مف صحتها
وتفسير الاتائج والتعميـ.
 .34تامية الفهـ لطبيعة الريا يات والتعرؼ عمى باي جديدة وربطها بالباي السابقة.
 .35تعميؽ مفاايـ االحتماؿ واإلحصا واستخدامها في تطبيقات عممية.
 .36تامية قيـ واتجااات إيجابية مثؿ :الدقة في التفكير والمبادرة والتعمـ الذاتي.
 .37تفهـ البيئة المادية واالحتمالية مف خالؿ الريا يات والعمؿ عمى تطويراا
(عفااة وآخروف )54-51 :6337,
 مما سبؽ يت ح أف التعرؼ عمى مفهوـ الاهاية لالقتراف وتعمـ مهارات إيجاد الاهاية يعتبر
ادفاً استراتيجياً مف أاداؼ تدريس الريا يات في المرحمة الثااوية.

الميارات الرياضية

يعتبر اكتساب وتامية المهارات الريا ية مف اناداؼ الهامة لتدريس الريا يات في المستويات
التعميمية المختمفة.
ما ىي الميارة ؟

 عرفتها شعراوي( )71 :3985بأاها "كيفية عمؿ شي ما بسرعة ودقة ".
 ويعرفها أبو زياة ()383: 6333عمى أاها "قدرة الفرد عمى القياـ بالعمؿ بسرعة ودقة
واتقاف" .

 بياما يعرفها بؿ( )76 :3989بأاها "تمؾ العمميات والخطوات التي يتوقع أف يجريها الطالب
والريا يوف بسرعة ودقة ".
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تعريؼ الميارة الرياضية


يعرفها خميفة( )361: 3985عمى أاها "القدرة عمى إثبات قااوف أو قاعدة أو رسـ شكؿ أو
برااة تمريف أو حؿ مشكمة عمى مستوى عالي مف اإلتقاف عف طريؽ الفهـ بأقؿ مجهود

ممكف وفي أقؿ وقت ممكف ".


بياما يعرفها معوض()55: 3989عمى أاها "مجموعة مف انعماؿ التي يقوـ بها الطالب

سوا كاف عمالً إجرائياً مثؿ العمميات الحسابية والجبرية أو عمالً عقمياً مثؿ إدراؾ المفاايـ
وحؿ المسائؿ والمشكالت ".



ويشاركه الرأي وليـ عبيد في أف "المهارة اي أي عمؿ إجرائي مثؿ إج ار العمميات
الحسابية والجبرية والهادسية أو أي عمؿ ذااي مثؿ :إدراؾ المفاايـ وحؿ المشكالت"

(عبيد.)33:3974,


كما يعرفها الشارؼ (  )38:3997عمى أاها "الفعؿ الذي يظهره الفرد في صورة عممية
بطريقة صحيحة وبسرعة واتقاف عاد مواجهته لموقؼ يتطمب عمالً ما لحؿ مشكمة معياة
مع فهـ دقيؽ وشامؿ لمعالقة الماتظمة في الموقؼ ومعرفة كيؼ ومتى وأيف ولماذا يقوـ

بهذا التصرؼ في مواقؼ مشابهة.

 وبعد استعراض الباحثة لمتعريفات السابقة لممهارة الريا ية تبيف لها أف معظـ التعريفات
السابقة اتفقت عمى أف المهارة الريا ية اي :
 -عمؿ ياجز بسرعة ودقة واتقاف.

 قد يكوف اذا العمؿ عمالً ذااياً أو عمالً إجرائياً.وفي

و ذلؾ فاف الباحثة تعرؼ المهارة في إيجاد الاهاية عمى أاها "القدرة عمى إيجاد

قيمة اهاية معطاة بسرعة ودقة واتقاف"

أىمية اكتساب الطمبة لمميارات الرياضية
قد يطرح سؤاؿ مثير لمجدؿ ,والسؤاؿ او :في عصر التقدـ التكاولوجي حيث يستطيع
الحاسوب القياـ بأعقد العمميات الحسابية بسرعة ودقة فائقة اؿ ال يزاؿ تعميـ المهارات ذا
أامية وفائدة؟
مؤكدا عمى أامية المهارات الريا ية ل سباب
 يجيب أبو زياة ( )381:6333عمى اذا السؤاؿ
ً
اآلتية:

 اكتساب المهارات الريا ية واتقااها يساعد المتعمـ عمى فهـ انفكار والمفاايـ الريا يةفهماً واعياً ويوجه تفكيره بشكؿ أعمؽ في المسائؿ والمواقؼ التي يواجهها
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 اكتساب المهارات يسهؿ في أدا الكثير مف انعماؿ الحياتية واليومية لمفرد في البيتوالعمؿ ويسهؿ التعامؿ مع اآلخريف.
 إتقاف المهارات يتيح الفرصة لممتعمـ لتوجيه تفكيره وجهده ووقته بشكؿ أف ؿ فيالمواقؼ التي يواجهها وبالتالي تسهؿ عميه حؿ المشكالت حالً سميماً بمعاى آخر تامي
قدرة المتعمـ اإلاتاجية عمى حؿ المسائؿ.
 اكتساب المهارات يعمؽ فهـ المتعمـ لماظاـ العددي والباية الريا ية عموماً. كما يعتبر تعمـ المهارات الريا ية مهماً ل سباب اآلتية( :البكري والكسوااي.)336 :6333,
 اكتساب المهارات يساعد في كثير مف انعماؿ اليومية في البيت,السوؽ,العمؿ ويسهـفي حؿ المشكالت اليومية.
 اكتساب المهارات يساعد عمى تعمـ وادراؾ مفاايـ جديدة  ,فمثال اكتساب مهارة الجمعيساعد عمى استيعاب مفهوـ الطرح والجمع.
 اكتساب المهارات يعزز التفكير المبدع الخالؽ في حؿ المسائؿ والبحث وتعميؽ الفهـلمباا الريا ي.
 اكتساب المهارات يعمؿ عمى تامية التفكير بكافة أاواعه. ويرى أبو زياة وعباياة ( )611 :6337أف أامية تعمـ المهارات الريا ية يمكف في:
 تعمـ المهارات الريا ية بشكؿ جيد يسهؿ عمى الطالب مواجهة لممشكالت الحياتية مفحيث توفير الوقت والجهد وتامية الوقت الكافي لمتفكير في المشكالت.
 تعمـ المهارات الريا ية يسهؿ عممية اكتساب مهارات جديدة ذات صمة بالمهارةانصمية.
 في حيف ذكر متولى ( )76-73 :3999أف إكساب المهارات الريا ية يعتبر ااماً لعدة
أسباب اي:
 تؤدي المهارات الريا ية دو اًر مهماً في تدريس الريا يات لذا فاف اكتساب تمؾ المهاراتمف شااه تسهيؿ عممية التعمـ ,وعدـ تحقيؽ ذلؾ يؤدي إلى تعوؽ تعمـ الريا يات.
 اكتساب المهارات الريا ية واتقااها يعمؽ مف فهـ المتعمـ لباية الريا يات وأاظمتهاالمختمفة.
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 تامية المهارات الريا ية يساعد المتعمميف عمى التةمب عمى الكثير مف المشكالتالحياتية  ,وتساعداـ في تعمـ بعض المواد الدراسية التي تحتاج لتمؾ المهارات.
 تامية المهارات الريا ية يساعد الطالب عمى مواصمة دراسة الريا يات في المراحؿالتعميمية العميا.
الضعؼ في أداء الميارات:
يشير فريد أبو زياة ( )387: 6333إلى أف ااالؾ

ويعزو ذلؾ إلى ما يمي:

عؼ وا ح عاد الطمبة في أدا المهارات

 .3عدـ ااتماـ المعمميف بتعميـ المهارات.
 .6إتباع المعمميف لوسائؿ غير فعالة لدى تعميمهـ المهارات الريا ية  ,حيث أف الوسائؿ
المتبعة تثير الممؿ وال جر لدى الطمبة وال تؤدي إلى زيادة الدافعية وتثبيت المهارة.
 .1الطبيعة التجريدية لمريا يات تؤدي إلى االفتقار إلى المتعة واالستعداد عاد المعمميف ,و
بالتالي فهي تثبط مف اكتساب المهارات واتقااها لديهـ.

شروط تعميـ الميارات وتحسينيا:
مف خصائص المهارة أاها يمكف أف تعمـ بالتقميد والتدريب ولكف التقميد انعمى يعتبر عقيماً
وم يعة لموقت لذا يجب أف يكوف التقميد مدعماً بالمعرفة الواعية بالمبادئ والاظريات التي تمكف

مف اكتساب المهارة وتطويراا بطريقة باا ة وذات معاى تجعؿ المتعمـ يفهـ ما يعمؿ.

وتذكر خ ر( " )44: 3984أف تحسيف المهارة يستمزـ اوعاً مف التدريب ال يكوف قائماً عمى

االستظهار والتمريف الطويؿ الممؿ ,نف ذلؾ يؤدي إلى تكويف اتجااات غير محببة احو تعمـ

الريا يات"

فوائد التدريب عمى الميارة:
حيث أف التدريب او الوسيمة الوحيدة لتعمـ المهارة واكتسابها فاف له عدة فوائد كما ذكراا متولى

( )76: 3995والبكري والكسوااي ()314: 6333
 .3التدريب

روري لمتذكر واستمرار التعمـ وبقائه لفترة أطوؿ.

 .6التدريب وسيمة لتحقيؽ الدقة  ,حيث يساعد المتدرب عمى تجاب انخطا التي وقع فيها
مسبقاً.
 .1يعزز ثقة المتعمـ بافسه نف الاجاح في أدا المهارة يؤدي إلى زيادة الدافعية.
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المسائؿ الرياضية
يعتبر إيجاد قيمة الاهاية القتراف معيف اوع مف المسائؿ الريا ية في أغمب انحياف  ,وقد يرتقي –

في بعض انسئمة_ إلى مستوى حؿ المشكالت ,و يت مف حؿ أي مشكمة مجموعتيف رئيسيتيف مف
العوامؿ.

المجموعة الولى:المعرفة العقمية.
وتت مف الحقائؽ والمفاايـ والقواايف والاظريات بمعاى أف اذه المجموعة مف العوامؿ تت مف كافة

المعارؼ العقمية ال رورية والالزمة لحؿ المشكمة والتي بدواها ال يستطيع أف يحؿ الطالب
المشكمة.

المجموعة الثانية:إستراتيجية الحؿ.
وتتعمؽ بالعمميات أو الخطوات التي يقوـ بها الفرد مستخدماً معارفه العقمية لموصوؿ إلى الحؿ
المطموب لممشكمة ,واذا صمب العممية.ولذلؾ فقد كاف بروار يقوؿ "ليس المهـ حؿ المشكمة بؿ

اناـ او طريقة الحؿ "(.سالمة.)689:3995,

فالمشكمة في معاااا العاـ تتكوف مف ادؼ يادفع المتعمـ لموصوؿ إليه ولكاه يواجه عائقاً يماعه

مف الوصوؿ إليه ,فتحؿ المشكمة إذا استطاع المتعمـ التةمب عمى العائؽ.
ويمكف القوؿ باف المشكمة = مفروض _ واقع.

وفي مجاؿ الريا يات غالباً ما تكوف المشكمة في صورة مسألة ريا ية فكؿ تمريف أو مسألة أو
رسـ اادسي أو إدراؾ عالقة ريا ية يعتبر مشكمة طالما أف التمميذ عاده دافع لحؿ التمريف ,أو

المسألة ,أو رسـ الشكؿ الهادسي ,أو إدراؾ العالقات ,وطالما أف الموقؼ فيه حيرة بالاسبة لمتمميذ
(خميفة.)364:3985,

يعتبر حؿ المسألة الريا ية مف أاـ المو وعات التي شةمت العامميف في مجاؿ تدريس

الريا يات والمهتميف بها وبطرؽ تدريسها ماذ فترة طويمة,وحتى وقتاا اذا.

ففي عاـ 3978ـ كاات التوصية انولى مف توصيات المجمس الوطاي انمريكي لمعممي

الريا يات : NCTMاي " "يابةي أف يكوف التركيز في تدريس الريا يات في عقد الثمااياات
عمى حؿ المسألة "وذلؾ

مف التوصيات الثمااية لعقد الثمااياات (.الفي.)66:3995,
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تعريؼ المسألة الرياضية

 المسألة الرياضية:عبارة عف موقؼ جديد يواجه المتعمـ وليس له حؿ جااز ,فيحتاج مف
المتعمـ أف يفكر فيه ويحممه ومف ثـ يستخدـ ما تعممه سابقاً ليتمكف مف حمه( .أبو
زياة)3994:333,
 المسألة الرياضية:عبارة عف موقؼ مشكمة يتعرض له المتعمـ,ويحتاج ماه إلى أف يستخدـ
عقمه ومهاراته في الوصوؿ إلى الحؿ المطموب بحيث ال توفر المسألة إج ار ات محددة أو
وا حة لممتعمـ ,وتستوجب ماه الكشؼ عف مواطف الةموض وازالته لموصوؿ إلى
الحؿ(.عفااة.)386:3996,

ويعتبر حؿ المشكالت أكثر أشكاؿ السموؾ اإلاسااي تعقيداً وأامية ,ويأتي في قمة الهرـ (ارـ

الاتاجات التعميمية) أو أاماط التعميـ عاد جاايه.

أىمية حؿ المسائؿ الرياضية

 حؿ المسألة الريا ية له أامية عظمى في تعمـ الريا يات لعدة أسباب ماها ( :أبو
زياة)631 :3997,

 .3أاها العممية التي بوساطتها اتعمـ مفاايـ جديدة.
معاى وتاويعها.
 .6قد تكوف المسائؿ ذات معاى لمتدريب عمى المهارات الحسابية واكسابها
ً
 .1عف طريؽ حؿ المسائؿ اتعمـ كيؼ ااقؿ المفاايـ والمهارات إلى أو اع ومواقؼ جديدة.
 .4مف خالؿ حؿ المسألة اكتشؼ معارؼ جديدة.
 .5حؿ المسألة وسيمة إلثارة الف وؿ الفكري وحب االستطالع.

خطوات حؿ المسألة
 قاـ جورج بوليا

بو ع اموذج فعاؿ ومشهور لحؿ المسألة الريا ية اقترح فيه أربع

خطوات يقوـ بها الذي يحؿ المسألة وفيما يمي صورة مبسطة لهذه الخطوات:
-3فهـ المسألة .
_6ابتكار خطة الحؿ.
-1تافيذ الحؿ.
-4م ارجعة الحؿ (.الفي )67 :3995,
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 ولقد حدد أبو زياة ( )639 :3997عدة مراحؿ يمر بها حؿ المسائؿ الكالمية في الجبر
وحساب المثمثات واي:
-3التعرؼ عمى المسألة وفهمها.
-6رسـ تخطيطي لممسألة.

-1اختيار المتةير أو المتةيرات ورموزاا.

-4كتابة المعادلة أو الجممة المفتوحة التي تو ح العالقة بيف المعطيات والمطموب.
-5حؿ المعادلة أو الجممة المفتوحة.
-6مراجعة الحؿ.

 وقد أورد جابر وااداـ ( )667: 3997مجموعة مف القواعد البسيطة التي ال يمكف
استخدامها في حؿ مسائؿ الحساب الواردة في الكتب المدرسية فحسب ,بؿ تصمح لحؿ

المسائؿ في المواقؼ انخرى واذه القواعد اي:
 .3اق أر المسألة.
 .6حدد ما بها مف بيااات.
 .1حدد المطموب إيجاده أو البحث عاه.

 .4حدد العمميات ال رورية التي تستخدـ ما يتوافر في المسألة مف بيااات لكي يتوصؿ إلى
الحؿ المطموب.
 .5حؿ المسألة.
 .6راجع المسالة.
 وتقترح الباحثة الخطوات اآلتية لحؿ مسائؿ الاهايات(إيجاد قيمة الاهاية) في مادة التفا ؿ :
 .3ق ار ة المسألة.
 .6تحديد اوع المتةير الذي تؤوؿ إليه الاهاية.
 .1القياـ بالتعويض بقيمة المتةير.
 .4تطبيؽ المهارة المااسبة في حاؿ كاات اتيجة التعويض كمية غير معياة.
 .5إيجاد قيمة الاهاية(حؿ المسألة).
 .6التأكد مف صحة الحؿ باستخداـ طرؽ أخرى مثؿ)) lopital rule
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انفصم انثانث

اندراساث انسابقت
ويحتوي عمى محوريف:

أوالً:دراسات تناولت استراتيجية التعمـ بالقراف.

ثانياً:دراسات تناولت التعمـ بالبحث.
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الفصؿ الثالث
الدراسات السابقة

في اذا الفصؿ تـ تصايؼ الدراسات السابقة إلى محوريف:

 -3المحور انوؿ :دراسات تااولت إستراتيجية التعمـ بانقراف(.)peer tutoring

 -6المحور الثااي :دراسات تااولت إستراتيجية التعمـ بالبحث ( (Research- Based learning
وفي إطار استعراض الباحثة لمدراسات السابقة اتبعت التصايؼ اآلتي:

 اسػػتعراض الد ارسػػات السػػابقة العربيػػة ماهػػا مػػف الحػػديث إلػػى القػػديـ ثػػـ انجابيػػة أي ػػا مػػفالحديث إلى القديـ .

 -اتبعت الباحثة الترتيب السابؽ في كؿ محوري الدراسة.

أوالً :إستراتيجية التعمـ بالقراف:

 الدراسات العربية الخاصة بإستراتيجية التعمـ بالقراف:
 .1دراسة الحارثي ()0225

ا ػػدفت ا ػػذه الد ارس ػػة إل ػػي معرف ػػة أث ػػر إس ػػتراتيجية ت ػػدريس انقػ ػراف ف ػػي إكس ػػاب بع ػػض الكمم ػػات

الوظيفية لمتالميذ المتخمفيف عقمياً بدرجة متوسطة.

تكوات عياة الدراسة مف 6تالميذ 1ذكور 1 ,إاػاث بمدرسػة خاصػة داخػؿ مدياػة الريػاض تتػراوح

أعماراـ بيف  33-7ساة  ,حيث تـ استخداـ أسموب تصميـ التقصي المتعدد لتدريس انقراف و
أظهرت الاتائج وجود عالقة وظيفية إيجابية بيف تدريس انقراف واكتساب الكممات الوظيفية.

 .0دراسة (زغموؿ)0225 ,

اػػدفت الد ارسػػة إلػػي بحػػث أثػػر اسػػتخداـ أسػػموب التطبيػػؽ بتوجيػػه انق ػراف مقاراػػة بأسػػموب الػػتعمـ
بػػانمر عمػػى مسػػتوى اندا لمهػػارات العػػاب القػػوى( العػػدو ,الوث ػب الطويػػؿ ,رمػػي ك ػرة ااعمػػة,

الوثب العريض مف الثبات).

تكوات عياػة الدارسػة مػف  76تمميػذة مػف تمميػذات الصػؼ انوؿ اإلعػدادي فػي الفصػؿ الد ارسػي

انوؿ لمعػػاـ  6338-6337تػػـ تقسػػيمهف إلػػي مجمػػوعتيف قػواـ كػػؿ ماهػػا , 17مجموعػػة تجريبيػػة
درست بأسموب توجيه انقراف ,مجموعة

ابطة درست بأسموب انمر.

اسػػػتخدمت الباحثػ ػػة بطاقػػػة مالحظػ ػػة لجمػ ػػع البيااػ ػػات واس ػػتخدمت الباحثػ ػػة اختبػ ػػار "ت" لتحميػ ػػؿ

البيااات.

أسفرت الدراسة عف فاعمية أسموب التطبيؽ بتوجيه انقراف حيث أثػر تػأثي اًر إيجابيػاً عمػى مسػتوى

اندا لمهارات انلعاب قيد البحث.

44

 .4دراسة ( الجمؿ)0226 ,

ا ػػدفت ا ػػذه الد ارس ػػة إل ػػي معرف ػػة أث ػػر تقاي ػػة اس ػػتجابة انقػ ػ ارف ف ػػي تامي ػػة مه ػػارات الكتاب ػػة بالمة ػػة
االاجميزية وباا اتجااات إيجابية احواا لدى تالميذ الصؼ التاسع انساسي بانردف .

تكوات عياة الدراسة مف 55طالب وطالبة مف طمبة الصؼ التاسع انساسي في مدرسػة الممػؾ

عبػػد اهلل الثػػااي لمتميػػز ف ػي مديريػػة التربيػػة والتعمػػيـ التابعػػة لمحافظػػة اربػػد والمسػػجميف فػػي السػػاة

الد ارس ػ ػػية  , 6336-6335اختي ػ ػػرت العيا ػ ػػة بص ػ ػػورة قص ػ ػػدية وت ػ ػػـ تقس ػ ػػيمها إل ػ ػػي مجم ػ ػػوعتيف
تج ػريبيتيف ,المجموعػػة التجريبيػػة انولػػى عػػدد أفراداػػا  68ذكػػور والمجموعػػة الثاايػػة إاػػاث عػػدد

أفراداا  67استخدمت الباحثة اندوات اآلتية :

اختبار مهارة الكتابة  ,اموذج استجابة انقراف ,تقارير مالحظة المعمـ لسموؾ انقراف أثاا فترة

التدريب.

استمرت التجربة لمدة  6أسابيع متتالية حيث خ عت كؿ مف المجموعتيف لبراامج تعميمي يقوـ
عمػػى أسػػاس تقايػػة اسػػتجابة انقػراف ,اسػػتخدمت الباحثػػة المتوسػػطات لممقاراػػة بػػيف القيػػاس القبمػي
والبع ػػدي لمتةيػ ػرات الد ارس ػػة ,ودل ػػت الات ػػائج عم ػػى وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي ك ػػال
المجموعتيف الذكور واإلااث في كؿ مف مهارات الكتابة واالتجاه احو تعمـ المةة االاجميزية.

أوص ػت الباحثػػة بتباػػي معممػػي المةػػة االاجميزيػػة لمبػػادئ تقايػػة اسػػتجابة انق ػ ارف لػػدى تخطػػيطهـ
لدروس أكثر فاعؿ.

 .3دراسة بدر()0226

اػػدفت ا ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى الكش ػػؼ ع ػػف ط ارئ ػػؽ الت ػػدريس المتبع ػػة ف ػػي م ػػدارس البا ػػات ف ػػي مك ػػة
المكرمػػػة ومػ ػػدى مواكبتهػ ػػا لمعصػ ػػر الحػ ػػديث مػػػف وجهػ ػػة اظػ ػػر موجهػ ػػات ومعممػ ػػات الريا ػ ػػيات

والطالبات المعممات – تخصص -ريا يات.

تكوات عياة الدراسة مف جميع موجهات الريا يات في مكة المكرمة وعدداف عشروف موجهة,

ومجموع ػػة م ػػف معمم ػػات الريا ػػيات ع ػػدداف ( )331معمم ػػة ت ػػـ اختي ػػاراف عشػ ػوائياً م ػػف كاف ػػة

المراحؿ الدراسية ,باإل افة إلى جميػع الطالبػات المعممػات بالفرقػة الرابعػة لمعػاـ 6337-6336
الالتي أاهيف مساؽ التربية العممية وعدداف ( )97طالبة.

وقػػد اسػػتخدمت الباحثػػة اسػػتبااة ت ػػمات( )35فقػرة مصػػاغة بحسػػب مقيػػاس ليكػػرت ذي التػػدريج

الثالثي.

وفي تحميمها لماتائج ,استخدمت الباحثة المتوسطات ومعامؿ ارتباط سػبيرماف ,وخمصػت الد ارسػة

إلى سيادة استراتيجية التدريس المباشر في التعميـ .
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وعف مدى استخداـ استراتيجية تعمـ انقػراف فػي مكػة المكرمػة فقػد جػا ترتيػب االسػتراتيجية فػي

المرتب ػػة السادس ػػة باس ػػبة  %1887ل ػػدى الطالب ػػات المعمم ػػات ,وباس ػػبة %6685ل ػػدى الموجه ػػات
,وباسبة %1588لدى المعممات ,واي اسب قميمة اسبياً .

خمصت الدراسة إلى اتيجة مفاداا سيادة التعميـ القائـ عمى انسموب المباشػر مػع إامػاؿ وا ػح

لطرؽ التدريس التي تؤاؿ الطالبات لمقرف الحادي والعشريف .

أوصػػت الد ارسػػة ب ػػرورة تفعيػػؿ الطػػرؽ التػػي تفعػػؿ دور المػػتعمـ مثػػؿ الػػتعمـ باالكتشػػاؼ  ,الػػتعمـ
بانقراف  ,حؿ المشكالت.

 .1دراسة سيؼ ()0223

ادفت اذه الدراسة إلي الكشؼ عف مدى فاعمية استخداـ إستراتيجية التدريس بانقراف في تاميػة

مهارات الطرح واالتجاه احو الريا يات لدى تالميذ المرحمة االبتدائية بدولة الكويت.

استخدمت الباحثة الماهج التجريبػي ذا تصػميـ المجمػوعتيف التجريبيػة وال ػابطة والقيػاس القبمػي

والبع ػػدي لمتةيػ ػرات الد ارس ػػة ,وتكوا ػػت عيا ػػة الد ارس ػػة م ػػف  73تممي ػػذ م ػػف تالمي ػػذ الص ػػؼ ال ارب ػػع
االبتدائي بمدرسة الفاطاس االبتدائية بايف والتابعة لماطقة انحمدي التعميمية بدولة الكويت.

تػػـ تقسػػيـ أف ػراد العياػػة إلػػي مجمػػوعتيف متجااسػػتيف عػػدد أف ػراد كػػؿ ماهػػا  15تمميػػذ حيػػث درسػػت
المجموعة التجريبية بأسموب تدريس انقراف أما المجموعة ال ابطة فدرست بالطريقة التقميدية.

اسػػتخدمت الباحثػػة اختبػػا اًر تحصػػيمياً مػػف إعػػداداا و مقيػػاس االتجػػاه احػػو الريا ػػيات مػػف إعػػداد
ايكف ( )AIKENوتعريب الشااوي عبد الماعـ كأداتيف لمدراسة.
ولدى تحميمها لمبيااات استخدمت الباحثة اختبار(ت).

حيػػث أظهػػرت اتػػائج الد ارسػػة وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػط درجػػات المجموعػػة
التجريبية ومتوسط درجات المجموعة ال ابطة في كؿ مف االختبار التحصيمي البعدي ومقيػاس

االتجاه احو الريا يات لصالح طالب المجموعة التجريبية.

 .6دراسة عطية ))0223

ادفت اذه الدراسة إلي التعرؼ عمى فاعمية إستراتيجية تدريس انقراف في تاميػة مهػارات القػ ار ة

الجهري ػػة ل ػػدى تالمي ػػذ المرحم ػػة االبتدائي ػػة  ,اس ػػتخدـ الباح ػػث الم ػػاهج التجريب ػػي ذا المجم ػػوعتيف

ال ػػابطة والتجريبيػػة مختػػا اًر عياػػة عش ػوائية عػػدد أفراداػػا  83تمميػػذ وتمميػػذة مػػف مدرسػػة اإلمػػاـ
محمد عبده بمحافظة القميوبية التابعة إلدارة باها.

قس ػػمت العيا ػػة إلػ ػي مجم ػػوعتيف متك ػػافئتيف مجموع ػػة

ػػابطة درس ػػت مق ػػرر القػ ػ ار ة بانس ػػموب

التقميدي ,وبمغ عدد أفراداا  19تمميذ ومجموعة تجريبية درست بأسموب تدريس انقراف بمغ عدد

أفراداا  46تمميذ.
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وفػػي جمعػػه لممعمومػػات اسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار مهػػارات القػ ار ة الجهريػػة مػػف إعػػداده باإل ػػافة

إلػػي بطاق ػة مالحظػػة مػػف إعػػداده أي ػػا  ,طبػػؽ االختبػػار قبمي ػاً وبعػػدياً ,اسػػتخدـ الباحػػث أسػػموب
تحمي ػػؿ التب ػػايف باإل ػػافة إل ػػي حس ػػاب " المتوس ػػطات واالاح ارف ػػات المعياري ػػة لك ػػال المجم ػػوعتيف

لتحميؿ اتائج الدراسة"

دلمػػت الاتػػائج عمػػى أف تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة الػػذيف درس ػوا باسػػتخداـ إسػػتراتيجية تػػدريس

انق ػ ػراف قػ ػػد أظهػ ػػروا تحسػ ػػااً إيجابي ػ ػاً فػ ػػي مهػ ػػارات الق ػ ػ ار ة الجهريػ ػػة مقاراػ ػػة بتالميػ ػػذ المجموعػ ػػة
ال ابطة.

ومف ابرز توصيات الباحث إعداد دليؿ لممعمـ يستاد إلي إستراتيجية تعمـ انقػراف باإل ػافة إلػي
رورة ت ميف براامج إعداد المعمـ عمى استخداـ إستراتيجية تعمـ انق ارف.

 .5دراسة صالح وأميف( )0224

ادفت اذه الدراسة إلي بحث فاعميػة براػامج مقتػرح باسػتخداـ اسػتراتيجية تعمػـ انقػراف فػي تاميػة

بعض المهارات الريا ية الحياتية لدى انطفاؿ المتخمفيف عقمياً القابميف لمتعمـ.

تكوات عياػة البحػث مػف  63طفػؿ وطفمػة مػاهـ  33أطفػاؿ عػادييف مػف سػف  6-5سػاوات33 ,
أطفاؿ متخمفيف عقميػا ولكػاهـ قػابميف لمػتعمـ عمػراـ ثمػااي سػاوات .اشػتمؿ البراػامج عمػى أاشػطة

ومهارات تحتوى عمى  86اشاط تتااوؿ المهارات الريا ية الحياتية المرتبطة بمفهوـ العػد والتػي
تساعد عمى استخداـ الاقود مثؿ التصايؼ ,الترتيب ,التسمسؿ ,العد اآللػي باإل ػافة إلػي بعػض

المفاايـ التبولوجية المرتبطة بالمكاف.

استمر البراامج لمدة  1شهور بواقػع أربػع لقػا ات أسػبوعياً  .دلمػت الاتػائج عمػى فاعميػة البراػامج
باإل ػافة إلػي التػأثير االيجػابي الممحػوظ لمبراػامج عمػى انطفػاؿ ذوي االحتياجػات الخاصػة مػػف

الااحية االجتماعية والسموكية.

 .8دراسة الحارثي والنفيعي ()0220

اػػدفت اػػذه الد ارسػػة إلػػي التعػػرؼ عمػػى أثػػر الػػتعمـ بػػانقراف فػػي التحصػػيؿ الد ارسػػي لػػدى تالميػػذ
الصؼ الثااي االبتدائي ,استخدـ الباحثاف المػاهج التجريبػي حيػث تػـ اختيػار عياػة عشػوائية بمػغ

عػػدد أفراداػػا  53طالػػب مػػف مدرسػػة انحاػػؼ بػػف قػػيس االبتدائيػػة بػػإدارة تعمػػيـ الطػػائؼ بالمممكػػة

العربية السعودية.

قسػػمت العياػػة إلػػي فصػػميف ي ػػـ كػػؿ فصػػؿ  65طالػػب اختيػػر الفصػػؿ انوؿ ليمثػػؿ المجموعػػة
ال ابطة التي درست بالطريقة التقميدية واختير الفصؿ الثااي ليكوف المجموعة التجريبية الثاايػة

التي درست بطريقة التعمـ بانقراف.

قػػاـ الباحثػػاف بتطبي ػؽ ثػػالث اختبػػارات قبميػػة وثػػالث اختبػػارات بعديػػة ,اسػػتخدـ الباحثػػاف أسػػموب
المتوسطات لتحميؿ الاتائج.
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توصمت الدراسة إلي فاعمية أسموب التعميـ بانقراف حيث كاف متوسط درجات طالب المجموعػة

التجريبية في االختبارات أعمى بكثير مف متوسط درجات المجموعة ال ابطة.

في(فرج)54-53 :6335,

 .4دراسة البارودي ومحمد ()0220

ادفت اذه الدراسة إلي التعرؼ عمى أثر استخداـ ثالث استراتيجيات اػي الػتعمـ بأسػموب توجيػه
انقراف ,الػتعمـ بأسػموب الػتعمـ التعػاواي ,الػتعمـ بأسػموب انوامػر عمػى تعمػـ بعػض مهػارات الكػرة

الطائرة.

اسػػتخدـ الباحثػػاف المػػاهج التجريبػػي ذا الػػثالث مجموعػػات ,المجموعػػة التجريبيػػة انولػػى درسػػت
بأسػػموب تعمػػـ انق ػراف ,المجموعػػة التجريبيػػة الثاايػػة درسػػت بأسػػموب الػػتعمـ التعػػاواي ,المجموعػػة

الثالثة درست بأسموب التعمـ بتوجيه انوامر.

أمػػا عياػػة الد ارسػة فكااػػت عبػػارة عػػف  63طالػػب وطالبػػة وزعػػت عمػػى المجموعػػات الػػثالث بحيػػث
تتكوف كؿ مجموعة مف  63طالب وطالبة.

اسػتخدـ الباحثػػاف اختبػػا اًر يتاػػاوؿ المهػارات البدايػػة والمهاريػػة قيػػد البحػث ولتحميػػؿ الاتػػائج اسػػتخدـ
الباحثاف المتوسطات الحسابية واختبار "ت" واختبار ألفا كرواباخ.

أظهرت اتائج الدراسة فاعمية كؿ مف أسموب الػتعمـ بتوجيػه انقػراف والػتعمـ التعػاواي فػي تحسػيف

أدا الطمبة في مهارات الكرة الطائرة عمى احو أف ؿ بكثير مف أسموب التعمـ بانوامر.

ولػػـ تظهػػر اتػػائج الد ارسػػة أي فروقػػات دالػػة إحصػػائياً بػػيف أسػػموبي الػػتعمـ بتوجيػػه انق ػراف والػػتعمـ

التعاواي.

 .12دراسة حمادة ()0220

ادفت اذه الدراسة إلي بحث مدى فاعمية إسػتراتيجية تػدريس انقػراف فػي تاميػة مهػارات تخطػيط

وتافيػػذ وتقػػويـ دروس الريا ػػيات وفػػي ااتقػػاؿ وبقػػا أثػػر تعممهػػا لػػدى الطػػالب المعممػػيف بكميػػة

التربية بجامعة حمواف.

تكواػػت عياػػة الد ارسػػة مػػف طمبػػة الفرقػػة الرابعػػة شػػعبة الريا ػػيات الػػذيف يدرسػػوف مسػػاؽ مقػػرر

تدريس الريا ػيات بالفصػؿ الد ارسػي انوؿ  6336-6333والبػالغ عػدداـ  59طالبػاً وطالبػة تػـ
تقسػػيمهـ إلػػي مجمػػوعتيف متكػػافئتيف إحػػدااما تجريبيػػة عػػدد أفراداػػا  13طالػػب وطالبػػة وانخػػرى
ابطة عدد أفراداا  69طالب وطالبة

اس ػػتخدـ الباح ػػث الم ػػاهج الوص ػػفي التحميم ػػي لتحدي ػػد مه ػػارات تخط ػػيط وتافي ػػذ وتق ػػويـ ال ػػدروس

والماهج التجريبي لقياس مدى فاعمية إستراتيجية تدريس انقراف .
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وفػػي جمعػػه لممعمومػػات اسػػتخدـ الباحػػث اندوات اآلتيػػة :بطػػاقتي مالحظػػة لقيػػاس مسػػتوى أدا

الطػػالب المعممػػيف فػػي مهػػارات تخطػػيط وتافيػػذ وتقػػويـ الػػدروس باإل ػػافة إلػػي اختبػػار مواقػػؼ
التدريس الفعمية مف إعداد الباحث.

وفي معالجته لبيااات الدراسة استخدـ الباحث اختبار "ت" وحجـ التػأثير وأظهػرت اتػائج الد ارسػة

فاعميػػة إسػػتراتيجية تػػدريس انق ػراف فػػي تاميػػة مهػػارات تخطػػيط وتافيػػذ وتقػػويـ دروس الريا ػػيات

وبقا أثر تعممها لدى الطمبة المعمميف.

م ػػف أا ػػـ توص ػػيات الد ارس ػػة اعتم ػػاد إس ػػتراتيجية ت ػػدريس انقػػراف

ػػمف برا ػػامج إع ػػداد الطمب ػػة

المعمميف في كميات التربية.

 .11دراسة حبيب ()0222

بحثػػت اػػذه الد ارسػػة فػػي فاعميػػة اسػػتخداـ أسػػموب تػػدريس انق ػراف فػػي التحصػػيؿ وتاميػػة مهػػارات

القسػػمة لػػدى تالميػػذ الصػػؼ ال اربػػع االبتػػدائي وتكواػػت عياػػة الد ارسػػة مػػف  83تمميػػذ وتمميػػذة مػػف
مدرسة الرحمااية بالشرقية .

اسػػتخدـ الباحػػث المػػاهج التجريبػػي حيػػث تػػـ تقسػػيـ عياػػة الد ارسػػة الػػى مجمػػوعتيف عػػدد افػراد كػػؿ
ماهما  43تمميذ وتمميذة.

اختيرت المجموعػة انولػى لتمثػؿ المجموعػة ال ػابطة التػي خ ػعت نسػموب التػدريس التقميػدي
بياما مثمت المجموعة الثااية المجموعة التجريبية التي خ عت نسموب التدريس بانقراف.

استخدـ الباحث اختبا اًر تـ تطبيقه قبمياً وبعدياً وفي تحميمه لمبيااات استخدـ الباحث اختبار(ت)

دلمػػت اتػػائج الد ارسػػة عمػػى فاعميػػة أسػػموب التػػدريس بػػانقراف عمػػى التحصػػيؿ واكتسػػاب مهػػارات

القسمة لدى التالميذ.

أوصت الد ارسػة بتزويػد كتػب دليػؿ المعمػـ بامػاذج تو ػح كيفيػة اسػتخداـ أسػموب تػدريس انقػراف

فػي تػدريس الريا ػػيات كمػا أوصػػت بتػدريب المعممػػيف عمػى توظيػػؼ أسػموب تػػدريس انقػراف فػػي
التعميـ.

 .10دراسة سكر()0222

ادفت اذه الدراسة إلي بحث أثر إستراتيجية الػتعمـ بػانقراف فػي تاميػة مهػارات الطالبػة ,المعممػة

عمػػى التػػدريس وتكواػػت عياػػة الد ارسػػة مػػف  18طالبػػة مػػف طالبػػات الفرقػػة الثالثػػة تخصػػص تربيػػة
ريا يات بكمية التربية بجامعة السمطاف قابوس و المقيديف لمعاـ الجامعي .3999-3998
تػػػـ تقسػ ػػيـ العياػػػة إلػ ػػي مجمػػػوعتيف

استخدمت طريقة توجيه انقراف.

ػ ػػابطة اسػػػتخدمت الطريقػ ػػة التقميديػػػة ,ومجوعػ ػػة تجريبيػ ػػة
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وفػػي جمعهػػا لمبيااػػات اسػػتخدمت الباحثػػة بطاقػػة تقيػػيـ ( مالحظػػة) مػػف إعػػداداا ودلمػػت الاتػػائج

عمى تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة ال ابطة بصورة دالة إحصائياً في المهارات قيد

البحث.

 .14دراسة طو ()1448

ادفت اذه الدراسة إلي معرفػة مػدى فاعميػة أسػموب انقػ ارف فػي تاميػة بعػض الكفايػات التدريسػية

وخفض قمػؽ التػدريس لػدى طمبػة التربيػة العمميػة  -الفرقػة الثاايػة – بكميػة التربيػة جامعػة طاطػا,
تكوات عياة الدراسة مف  333طالب وطالبة تـ تقسيمهـ إلػي مجمػوعتيف متسػاويتيف فػي الحجػـ
إحدااما

ابطة درست بالطريقة التقميدية وانخرى تجريبية درست باسػتخداـ إسػتراتيجية تػدريس

انقػراف  ,اسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار "ت" لد ارسػػة الفػػروؽ بػػيف المجمػػوعتيف ,باإل ػػافة إلػػي مقيػػاس
القمؽ كأدوات لمدراسة .

دلمت الاتائج عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصػالح المجموعػة التجريبيػة ممػا يػدلؿ عمػى
فاعمية أسموب تدريس انقراف في اكتساب مهارات التدريس وخفض مستوى القمؽ التدريسي لدى

الطمبة.

 .13دراسة مميجي ()1441

اػػدفت اػػذه الد ارسػػة إلػػي التعػػرؼ عمػػى فاعميػػة تػػدريس انق ػراف فػػي تاميػػة االتجااػػات احػػو مهاػػة

التػػدريس وخفػػض قمػػؽ التػػدريس لػػدى الطػػالب المعممػػيف بشػػعبتي الطبيعػػة والكيميػػا بكميػػة التربيػػة
بطاطا.

اس ػػتخدمت الباحث ػػة الم ػػاهج التجريب ػػي حي ػػث ت ػػـ تقس ػػيـ عيا ػػة الد ارس ػػة إل ػػي مجم ػػوعتيف مجموع ػػة
ابطة درست بالطريقة التقميديػة  ,ومجموعػة تجريبيػة تػـ تقسػيـ الطػالب فيهػا إلػي مجمػوعتيف

بحيػػث يقػػوـ أف ػراد المجموعػػة انولػػى بتػػدريس موا ػػيع الفيزيػػا نق ػرااهـ فػػي المجموعػػة الثاايػػة
واستخدمت الباحثة االستبااة كأداة لجمع المعمومات.

خمصػػت الد ارسػػة إلػي أف تػػدريس انقػراف قػػد سػػاعد فػػي خفػػض حالػػة قمػػؽ التػػدريس لػػدى الطػػالب
المعمميف باسبة  %91كما أدى إلي تامية اتجااات ايجابية لديهـ احو مهاة التػدريس باإل ػافة
إل ػػي اكتس ػػاب المه ػػارات العقمي ػػة والعممي ػػة ومه ػػارات الت ػػدريس ل ػػدى العيا ػػة المخت ػػارة الت ػػي درس ػػت

باس ػػتخداـ أس ػػموب الت ػػدريس ب ػػانقراف وم ػػف أب ػػرز توص ػػيات ا ػػذه الد ارس ػػة إدراج أس ػػموب ت ػػدريس

انقراف

مف انساليب المتبعة إلعداد المعمميف.
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 الدراسات الجنبية :
 .1دراسة باركنسف ()Parkinson,2009

ادفت اذه الدراسة إلػي بحػث أثػر تػدريس انقػراف  -مػف خػالؿ تشػكيؿ ثاائيػات مػف طمبػة السػاة
الثااية مع طمبة الساة انولى  -عمى التحصيؿ الدراسي في مادتي الريا يات والكيميا .

اسػ ػػتخدـ الباحػ ػػث المػ ػػاهج التجريبػ ػػي ذا المجمػ ػػوعتيف ال ػ ػػابطة والتجريبيػ ػػة ,درسػ ػػت المجموعػ ػػة

ال ابطة بالطريقة العادية أما المجموعة التجريبية فدرست بتقاية تدريس انقراف .

اسػػتمرت التجربػػة لمػػدة فصػػؿ د ارسػػي كامػػؿ ولجمػػع البيااػػات اسػػتخدـ الباحػػث االختبػػارات البيتيػػة

واختبػػار مػػف إعػػداد الكميػػة وبعػػد تحميػػؿ البيااػػات تبػػيف أف المجموعػػة ذات انق ػراف أحػػرزت تقػػدماً

ممموسػ ػاً ف ػػي أدائه ػػا عم ػػى االختب ػػارات البيتي ػػة ف ػػي التفا ػػؿ والتكام ػػؿ مقارا ػػة ب ػػأدا المجموع ػػة

ال ػابطة ,ولػػوحظ أف عالمػػات الطمبػة قػػد تحسػػات فػي كػػؿ مػػف الفيزيػا والكيميػػا بمعػػدؿ %31
كما اختفت معدالت الرسوب بشكؿ اهائي.

 .0دراسة كامب ()Kamp, 2008

اػػدفت اػػذه الد ارسػػة إلػػي الكشػػؼ عػػف فاعميػػة الػػتعمـ ب ػانقراف فػػي المػػدارس المتوسػػطة حيػػث تػػـ

إلحاؽ  975طالب وطالبة مف طمبة المرحمة المتوسطة في  56مدرسػة ومػف الصػفوؼ السػادس
حتى الثامف ببراامج تعمـ انقراف والمعروؼ باسـ ( .)CWPT

اسػػتمرت الد ارسػػة لمػػدة ثػػالث سػػاوات وأثبتػػت الد ارسػػة أف الطمبػػة الممتحقػػيف بالبراػػامج قػػد تقػػدموا

عمػػى أق ػرااهـ ممػػف تمق ػوا تدريس ػاً تقميػػدياً مػػف قبػػؿ المعمػػـ فقط.أوصػػت الدارسػػة باقػػؿ التجربػػة إلػػي

المدارس الثااوية.

 .4دراسة فتشز ()Fuchs,2008

بحثػػت اػػذه الد ارسػػة فػػي أثػػر تعمػػـ انقػراف

عمى الطمبة في الريا يات.

ػػمف مجموعػػات صػػةيرة مػػع وبػػدوف تعميمػػات صػػفية

ف ػػي ا ػػذه الد ارس ػػة ت ػػـ إخ ػػاع 119فص ػػؿ د ارس ػػي م ػػف المس ػػتوى الثال ػػث الختب ػػار ف ػػي مس ػػائؿ
الريا يات الختيار  243تمميذ مف التالميػذ ال ارسػبيف فػي االختبػار ليشػكموا العياػة المختػارة قسػـ
اصػػؼ اػؤال التالميػػذ إلػػي مجمػػوعتيف تجػريبيتيف تمقػػت كػػؿ مهمػػا تدريسػاً بػػانقراف مػػع فػػارؽ أف

المجموعػػة انولػػى كااػػت مػػع تعميمػػات صػػفية أم ػػا انخػػرى فكااػػت بػػدوف تعميمػػات صػػفية ,أم ػػا

الاصؼ اآلخر فمـ يخ ع لتدريس انقراف .

وك ػػأداة لمد ارس ػػة اس ػػتخدمت الباحث ػػة اختب ػػار لح ػػؿ المس ػػائؿ وتطبيق ػػات الريا ػػيات  ,طب ػػؽ ا ػػذا

االختبػػار قبمي ػاً واسػػتمرت التجربػػة لمػػدة  16أسػػبوع ثػػـ طبػػؽ االختبػػار بعػػدياً اسػػتخدمت الباحثػػة
حساب المتوسطات وحجـ التأثير لتحميؿ البيااات.
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دلمت اتائج التجربة عمى أف متوسط درجات الطالبات الالتي خ عف لتدريس انقراف أعمػى مػف

متوسػط مثػيالتهف فػػي التعمػػيـ العػادي ,كمػػا أف مجموعػػة انقػراف التػي تمقػػت تدريسػاً مػػع تعميمػػات

صػػفية حصػػمت عمػػى متوسػػط عالمػػات أعمػػى مػػف المجموعػػة التػػي تمقػػت تدريس ػاً بػػانقراف دوف
تعميمات صفية.

ومهما يكف فإف الاتائج كاات لصالح تعمـ انقراف بةض الاظر عف المجموعة.

 .3دراسة فير كامب وآخروف ()Veer Kamp, 2007

اػػدفت اػػذه الد ارسػػة إلػػي البحػػث فػػي أثػػر تػػدريس انق ػراف عمػػى التحصػػيؿ الق ارئػػي لػػدى تالميػػذ

الصؼ السادس االبتدائي بالمدارس المتوسطة.

تكواػػت عياػػة الد ارسػػة مػػف ثػػالث شػػعب د ارسػػية مػػف الصػػؼ السػػادس واسػػتخدمت الباحثػػة براػػامج

يعتمد عمى ق ار ة القصص لتدريس انقراف الق ار ة .

وفػي جمعهػػا لمبيااػات اسػػتخدمت الباحثػة اختبػػار كتابػػة المفػردات والتعبيػػر باإل ػافة إلػػي بطاقػػة

مالحظة لقياس سرعة الق ار ة الجهرية.

توصػػمت الد ارسػػة إلػػي أف تػػدريس انقػراف حسػف مػػف اندا الق ارئػػي حيػػث أظهػػرت الاتػػائج تحسػػف
أدا التالميذ في اكتساب القدرات والفهـ القرائي ومستوى الق ار ة الجهرية كمػا دلمػت الاتػائج عمػى
تحسف في سموؾ انقراف المتعمميف والمعمميف عمى حد سوا وقد أوصت الدراسة ب رورة إج ار

العديد مف الدراسات لتدعيـ تمؾ الاتائج.

 .1دراسة يونج ىونج وآخروف ()Yong Hong & others,2001

بحث ػػت الد ارس ػػة ف ػػي أث ػػر تعم ػػـ انقػ ػراف عم ػػى العالم ػػات الاهائي ػػة لمطمب ػػة الخػ ػريجيف ف ػػي م ػػادة

الريا يات .

تكػػوف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف 1224طالػػب وطالبػػة مػػف الطمبػػة المسػػجميف لمسػػاؽ الريا ػػيات فػػي

جامع ػػة أريزوا ػػا  ,م ػػف اػ ػؤال ت ػػـ اختي ػػار عيا ػػة قوامه ػػا  63,95طالب ػػة و  34طال ػػب م ػػف طمب ػػة

الجامعة ساة أولى.

تـ دمج أفراد العياة مع أقراف لهـ مف الطمبة الخػريجيف بواسػطة براػامج ( )FYSSCالػذي تػوفره

الجامعػػة حيػػث يكػػوف الق ػريف المعمػػـ مػػف الطمبػػة الػػذيف تػػـ تػػدريبهـ مسػػبقًا عمػػى مهػػارات تػػدريس
انقراف.
أداة الدراسة كاات عبارة عف اختبار أعدته دائرة الريا يات مكوف مف  200فقرة.

بع ػػد حس ػػاب متوس ػػط العالم ػػات نفػ ػراد العيا ػػة ومقارات ػػه بمتوس ػػط عالم ػػات الطمب ػػة الممتحق ػػيف

بالبراػػامج,ظهر أف براػػامج تعمػػـ انق ػراف قػػد سػػاعد الطمبػػة ذوي اندا المػػاخفض أكثػػر مػػف ذوي
اندا المرتفع.
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وكاات الاتيجة الاهائية لمبحث أف براػامج تعمػـ انقػراف لػه دور إيجػابي عمػى التحصػيؿ والعالمػة

الاهائية في الريا يات.

 .6دراسة بال دويف و فيركامب )(Bladwin &Veerkamp:2001
اػػدفت اػػذه الد ارسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف اثػػر التػػدريس بػػانقراف عمػػى التحصػػيؿ الق ارئػػي لػػدى طمبػػة
المرحمة المتوسطة في شماؿ الواليات انمريكية .

تكوات عياة الدراسة مف ثالث شعب دراسية مف الصؼ السادس االبتدائي الذيف يدرسهـ المعمـ

افسه.

قسمت العياة إلي ثالث مجموعات ,المجموعة انولى تمقت تدريساً تقميدياً مف قبؿ المعمـ .

المجموعػػة الثاايػػة خ ػػعت لتػػدريس انقػراف حيػػث قػػاـ انقػراف المعممػػوف بتػػدريس القػ ار ة نقػرااهـ

المتعمميف بواسطة الروايات.

المجموعة الثالثة خ عت أي ا لتدريس انقراف مع تقديـ جوائز وحوافز مادية.
تػػـ جمػػع المعمومػػات والبيااػػات مػػف االختبػػارات انسػػبوعية لمعػػااي المفػػردات والتعبيػػر والمقػػابالت

لقياس سرعة الق ار ة الشفهية.

استخدمت الباحثتاف أسموب تحميؿ التبايف انحادي وحساب المتوسطات ودلمت الاتػائج عمػى أف

التػػدريس بػػانقراف كػػاف أف ػػؿ مػػف التػػدريس العػػادي بشػػكؿ عػػاـ واف التػػدريس بػػانقراف مػػع تقػػديـ

الجوائز أف ؿ مف التدريس بانقراف مافرداً.

قسمت العياة إلي ثالث مجموعات ,المجموعة انولى تمقت تدريساً تقميدياً مف قبؿ المعمـ .

المجموعػػة الثاايػػة خ ػػعت لتػػدريس انقػراف حيػػث قػػاـ انقػراف المعممػػوف بتػػدريس القػ ار ة نقػرااهـ

المتعمميف بواسطة الروايات.

 .5دراسة شميدليف ()Chemidlin, 1999
ادفت اذه الدراسة إلي بحث أثر تدريس انقراف (القريف المعمـ مف تالميذ الصؼ الخامس)

القريف المتعمـ مف (أطفاؿ الرو ة) عمى تحسف مهارة الق ار ة لدى الطرفيف.

اس ػ ػػتخدمت الباحث ػ ػػة الم ػ ػػاهج التجريب ػ ػػي ذا المجم ػ ػػوعتيف ال ػ ػػابطة والتجريبي ػ ػػة حي ػ ػػث اش ػ ػػتممت
المجموعة ال ابطة عمػى أطفػاؿ الرو ػة وتالميػذ الصػؼ الخػامس كػؿ عمػى حػدة ودرسػت اػذه
المجموع ػػة بالطريق ػػة التقميدي ػػة أم ػػا المجموع ػػة التجريبي ػػة فدرس ػػت بأس ػػموب ال ػػتعمـ ب ػػانقراف حي ػػث

أشرؼ تالميذ الصػؼ الخػامس عمػى تعمػيـ القػ ار ة نطفػاؿ الرو ػة مػف خػالؿ قػ ار ة القصػص ,

واستمرت التجربة لمدة  8أسابيع بواقع  4لقا ات أسبوعياً اسػتخدمت الباحثػة المقػابالت ومقيػاس

االتجااات احو الق ار ة لجمع المعمومات .

طبقت الباحثػة اندوات قبميػاً وبعػدياً  ,ولتحميػؿ الاتػائج اسػتخدمت الباحثػة اختبػار" ت" باإل ػافة
إلي حساب المتوسطات  ,أظهرت الاتائج تقػدماً ممحوظػاً لكػؿ مػف القػريف المعمػـ والقػريف المػتعمـ
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في الق ار ة وكاف أبرز توصيات الدراسة استخداـ تقاية تػدريس انقػراف لتعمػيـ القػ ار ة لمػا لهػا مػف

دور إيجابي عمى عمى كؿ مف القريف المعمـ والقريف المتعمـ .

.8دراسة فاسكو ()Fasco,1994

ادفت اػذه الد ارسػة إلػى الكشػؼ عػف أثػر إسػتراتيجية الػتعمـ بػانقراف عمػى اكتسػاب مهػارة الجمػع
لعددييف كميهما مف مازلة واحدة ,اختيرت عياة الدراسة مف تالميذ المرحمة االبتدائية ذوى الػتعمـ

المحدود.

توزعت عياة الدراسة عمى ثالث مجموعات تتكوف كؿ مجموعة مف عشريف تمميذ

المجموعػػة الثاايػػة (ب) خ ػػعت السػػتراتيجيه الػػتعمـ بػػانقراف وكااػػت طريقػػة الجمػػع اػػي (العػػد
بانصابع) أما المجموعة الثالثة (ج) خ عت السػتراتيجية الػتعمـ بػانقراف وكااػت طريقػة الجمػع

اي (االحتفاظ بالعدد انكبر ثـ اإلكماؿ).

استخدمت الباحثة اختبار قبمي وبعدى كأداة لجمع البيااػات  ,ولتحميػؿ البيااػات والحصػوؿ عمػى
الات ػػائج اس ػػتخدمت الباحث ػػة اختب ػػار تحمي ػػؿ التب ػػايف انح ػػادى ول ػػدى حس ػػاب المتوس ػػطات وج ػػدت

الباحثة أف المجموعة (ج) قد حصمت عمى متوسط  40.1فيما حصمت المجموعػة ( ب) 38.1
في حيف كاف متوسط المجموعة ال ابطة .26.3

دلمػػت اتػػائج الد ارسػػة عمػػى أف اسػػتراتيجية الػػتعمـ بػػانقراف أف ػػؿ مػػف الػػتعمـ التقميػػدي كمػػا دلمػػت
الاتائج عمى أف مية استخداـ الطريقة ( ج ) مقاراة بالطريقة (ب).

أوصت الدراسة باعتماد طريقة التعمـ بانقراف عاد تعميـ جمع عدديف مف مازلػة واحػدة واقترحػت

الدراسة إج ار أبحاث جديدة حوؿ أثر تعمـ انقراف عمى الطرح  ,ال رب  ,القسمة .
 .4دراسة داموف وفيميبس ()Damon & Phelps ,1989

ادفت اذه الدراسة إلي بحث أثر التعاوف بيف انقراف في مجاؿ تعمـ العموـ والريا يات  ,حيث

قػاـ الباحثػػاف بتوزيػػع أفػراد عياػػة البحػػث مػػف ذوى الخبػرة القميمػػة إلػػي فئػػات ت ػػـ كػػؿ فئػػة تمميػػذيف

لهمػػا قػػدرات غيػػر متكافئػػة وطمػػب مػػاهـ حػػؿ المشػػكالت التػػي عجػػز كػػؿ واحػػد مػػاهـ عمػػى حمهػػا
مافرداً.

استخدـ الباحثاف المقابمة لجمع البيااات ,وبعد تحميػؿ البيااػات توصػمت الد ارسػة إلػي أف التعػاوف
بيف انقراف يحدث تحوالً جذرياً في أسموب التفكير وي اعؼ ويزيد مف قػدرة الفػرد عمػى معالجػة

الق ايا الريا ية المعقدة حيث يشجع التمميذ عمى اختبار انفكار الجديدة التي لػـ تكػف لتخطػر

بباله لو ظؿ ياظػر إلػي انشػيا مػف زاويتػه الخاصػة ,كمػا أف التعػاوف بػيف انقػراف يحػدث تحػوالً

فػي البايػػة المفاايميػػة لمفػػرد ويمكػػف مػػف اكتسػػاب قػدرات عميػػا مثػػؿ القػػدرة عمػػى االحتفػػاظ  ,ورؤيػػة

انشيا وفقاً ناميتها الاسبية.
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المحور الثاني :الدراسات التي تناولت إستراتيجية التعمـ بالبحث :
بعد مراجعة الباحثة ل دب التربوي تبيف لها عدـ وجود دراسات سابقة في اذا المو وع سوى دراسة

واحدة واي :


دراسة عفانة ونبياف ( ) 0224

ادفت اذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر أسموب التعمـ بالبحث في تامية التفكير في الريا يات
واإلتجاه احو تعممها واالحتفاظ بهما لدى طالب الصؼ التاسع انساسي بةزة.
استخدـ الباحثاف الماهج التجريبي  ,أما عياة الدراسة فتكوات مف(  )368طالب مف طمبة الصؼ
التاسع انساسي بماطقة البريج بةزة وزعوا عشوائياً عمى ثالث فصوؿ دراسية ليشكموا ثالث

مجموعات  ,المجموعة التجريبية انولى تمقت تعميماً بأسموب البحث الفردي  ,المجموعة التجريبية

الثااية تمقت تعميماً بأسموب البحث الجماعي  ,والمجموعة الثالثة شكمت مجموعة

ابطة تمقت

تعميماً تقميدياً.

استخدـ الباحثاف اندوات اآلتية :
اختبار لقياس التفكير الريا ي لدى أفراد عياة الدراسة  ,باإل افة إلى مقياس لقياس اتجاه الطمبة
احو تعمـ الريا يات.

طبقت اندوات قبمياً وبعدياً  ,ولتحميؿ الاتائج استخدـ الباحثاف أسموب تحميؿ التبايف انحادي One

way Anovaواختبار شيفيه لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف المجموعات الثالث  ,وقد دلمت اتائج
البحث عمى وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف المجموعات الثالث لصالح المجموعتيف التجريبيتيف
ولصالح مجموعة البحث الفردي مقاراةً بمجموعة البحث الجماعي.

 إف عدـ عثور الباحثة عمى عدد مف الدراسات السابقة في محور "التعمـ بالبحث" ال يعد
قصو اًر في اذه الدراسة ,بؿ يشكؿ حاف اًز لفتح آفاؽ البحث في مو وع جديد لـ تتطرؽ له
الدراسات التربوية بكثرة.

تعميؽ عمى الدراسات السابقة:

بعػػد مراجعػػة الباحثػػة لمد ارسػػات السػػابقة العربيػػة ماهػػا وانجابيػػة والمتعمقػػة بإسػػتراتجية الػػتعمـ بػػانقراف

واستراتيجية التعمـ بالبحث الحظت ما يمي-:

 -3بالنسبة لألىداؼ :

 تاوعت اناداؼ التي بحثت في أثر إستراتيجية التعمـ بانقراف بحسب اختالؼ اوع المتةير
التابع:
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 أغمب الدراسات السابقة ادفت إلى بحث فاعمية أثر إستراتيجية التعمـ بانقراف عمى تاميةالمهارات وااقسمت الدراسات

مف اذا التصايؼ إلى قسميف :

أ -دراسات تااولت اثر إستراتيجية التعمـ بانقراف عمى تامية المهارات العقمية مثؿ دراسة
(سيؼ ,)6334 ,دراسة(حبيب ,) 6333,دراسة ( الجمؿ  , )6336 ,دراسة (عطية ,
 , )6334دراسة (صالح وأميف  , )6331 ,دراسة (الحارثي  , )6331 ,دراسة فير كامب
))Veer kamp,2007
ب -دراسات تااولت اثر إست ارتيجية التعمـ بانقراف عمى تامية المهارات الحركية مثؿ (دراسة
مطر ,)6336 ,دراسة (زغموؿ . )6337 ,
ت -دراسات تااولت أ ثر إستراتيجية التعمـ بانقراف عمى تامية المهارات التدريسية مثؿ دراسة
(طه , )3998 ,دراسة (سكر , )6333,دراسة (حمادة .)6336 ,
 بعض الدراسات السابقة ادفت إلى بحث أثر إستراتيجية التعمـ بانقراف في تامية التحصيؿلدى الطمبة مثؿ :دراسة (الحارثي والافيعي  , )6336,دراسة كامب),)Kamp,2008
دراسة باركاسف). )Parkinson,2009
 بعض الدراسات السابقة تااولت البحث في اثر إستراتيجية التعمـ بانقراف عمى تامية االتجاهفي المادة المدرسة مثؿ دراسة (مميجي  ,)3995 ,دراسة (سيؼ  , )6334 ,دراسة
(الجمؿ. )6336 ,
 بعض الدراسات السابقة تااولت البحث في أثر إستراتيجية التعمـ بانقراف عمى خفض القمؽلدى أفراد الدراسة مثؿ دراسة (طه ,)3998 ,دراسة (مميجي.)3995 ,
 بعض الدراسات السابقة تااولت البحث في اثر إستراتيجية التعمـ بانقراف عمى ااتقاؿ أوبقا أثر التعمـ مثؿ دراسة (حمادة.)6336 ,
-

مف محور التعمـ بالبحث ,ادفت الدراسة الوحيدة في اذا المحور إلى التعرؼ عمى أثر
التعمـ بالبحث في تامية التفكير,واالتجاه احو تعمـ الريا يات,واالحتفاظ بهما .

 وبعد استعراض الباحثة لمدراسات السابقة مف حيث أادافها ات ح لها أف الدراسة الحالية -
تتفؽ مع دراسة (سيؼ )6334 ,دراسة (حبيب , ) 6333 ,دراسة (الجمؿ ,)6336 ,دراسة

(عطية )6334 ,دراسة

شميدليف) )Chemidlin,1999في تااولها نثر طريقة التعمـ

بانقراف عمى اكتساب المهارات العقمية لدى الطمبة العادييف .
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وتتفؽ أي اً مع دراسة (حمادة )6336 ,في تااولها نثر طريقة التعمـ بانقراف عمى االحتفاظ
بالتعمـ وتختمؼ مع الدراسات السابقة انخرى .

 كما تتفؽ اذه الدراسة مع دراسة (عفااة وابهاف )6337,في تااولها نثر استراتيجية التعمـبالبحث عمى االحتفاظ بالتعمـ.

 -0بالنسبة لمعينة المختارة :

 كثير مف الدراسات السابقة اختارت العياة مف طمبة الكميات أو الجامعات مثؿ دراسة(مميجي , )3995 ,دراسة (طه ,)3998 ,دراسة (سكر ,)6333 ,دراسة (حمادة,)6336 ,

دراسة باركاسف).)Parkinson,2009

 بعض الدراسات السابقة اختارت العياة مف طمبة المرحمة االبتدائية مثؿ دراسة (سيؼ, ,)6334دراسة (عطية )6334 ,دراسة (الحارثي ,)6337 ,دراسة (صالح وأميف)6331 ,
 ,دراسة فير كامب) ,)Veer kamp,2007دراسة (حبيب )6333,دراسة (الحارثي
والافيعي .)6336,
 بعض الدراسات السابقة اختارت العياة مف طمبة المرحمة المتوسطة مثؿ دراسة (الجمؿ, , )6336دراسة(عفااة وابهاف.)6337,
 لـ تعثر الباحثة عمى أي دراسة سابقة اختيرت عياتها مف طمبة المرحمة الثااوية  ,وبالتالي
فاف الدراسة الحالية تمتاز عف الدراسات السابقة في اختيار عياتها مف طالبات الثااوية العامة

 -4بالنسبة لدوات الدراسة :

 معظـ الدراسات السابقة استخدمت االختبار كأداة لمدراسة واف اختمؼ في اوعه مف حيثكواه اختبا اًر تحصيمياً ًً أو اختبار مهارات .
 بعض الدراسات السابقة استخدمت بطاقة المالحظة كأداة لمدراسة مثؿ دراسة (سكر, )6333دراسة (حمادة  , )6336 ,دراسة فير كامب).)Veer kamp,2007

 بعض الدراسات استخدمت مقياساً لالتجاه مثؿ دراسة (سيؼ , )6334 ,دراسة(عفااةوابهاف.)6337,

 بعض الدراسات استخدمت مقياس لمقمؽ مثؿ دراسة (مميجي ,)3993 ,دراسة (طه ,.)3998

 -بعض الدراسات استخدمت المقابمة الشخصية مثؿ دراسة شميدليف).)Chemidlin,1999
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 واتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في اختياراا لالختبار كأداة لمدراسة حيث

مت الباحثة اختبا ار لقياس مهارات إيجاد الاهاية يتكوف مف  63فقرة  34 ,فقرة مف الاوع

المو وعي و 6فقرات مف الاوع المقالي.

 -3بالنسبة لمنيج الدراسة :

 معظـ الدراسات السابقة استخدمت الماهج التجريبي واف اختمؼ اوع التصميـ فماهـ مفاستخدـ تصميـ المجموعة الواحدة مثؿ دراسة داموف وفيميبس)&Phelips,1989

) Damon

وماهـ مف استخدـ تصميـ المجموعتيف مثؿ دراسة (سيؼ , )6334 ,دراسة (الجمؿ.)6336 ,
وماهـ مف استخدـ الماهج التجريبي بثالث مجموعات أو أكثر مثؿ دراسة فاسكو))Fasco,1994

ودراسة (عفااة وابهاف.)6337,

 -واحدة مف الدراسات استخدمت الماهج الوصفي التحميمي واي دراسة (بدر.)6336 ,

 وقد اتبعت الدراسة الحالية الماهج التجريبي ذا الثالث مجموعات ,المجموعة ال ابطة التي
درست بالطريقة التقميدية  ,المجموعة التجريبية انولى التي درست بإستراتيجية التعمـ بانقراف

 ,المجموعة التجريبية الثااية التي درست باستراتيجية التعمـ بالبحث.

 -1بالنسبة لألسموب اإلحصائي المستخدـ .

 كثير مف الدراسات استخدمت أسموب المتوسطات مثؿ دراسة (الحارثي والافيعي)6336 ,دراسة (الجمؿ , )6336 ,دراسة (عطية , )6334 ,دراسة (زغموؿ  )6337 ,دراسة (طه,
 )3998دراسة (حمادة  )6336 ,دراسة (سيؼ. )6334 ,

 بعض الدراسات استخدمت أسموب تحميؿ التبايف انحادي ( )ANOVAمثؿ دراسة(عطية,)6334 ,دراسة (عفااة وابهاف.)6337,

 بعض الدراسات استخدمت بعض انساليب اإلحصائية البعدية كاختبار شيفيه مثؿ دراسة(عفااة وابهاف)6337,

 -بعض الدراسات استخدـ حجـ التأثير مثؿ دراسة (حمادة .)6336 ,

 ولقد استخدمت الدراسة الحالية عدد مف انساليب اإلحصائية المختمفة مثؿ أسموب تحميؿ
التبايف انحادي ,اختبار شيفيه ,اختبار كروسكاؿ-ويمس,اختبار داف,أسموب المتوسطات

الحسابية ,وبالتالي فهي تتفؽ مع بعض الدراسات مثؿ دراسة(عطية , )6334,دراسة(عفااة
وابهاف )6337,وتختمؼ عف البعض اآلخر.

 -6بالنسبة لمنتائج:

جميع الدراسات السابقة أظهرت تفوؽ إستراتيجية التعمـ بانقراف عمى اإلستراتيجية التقميدية .

وأظهرت دراسة(عفااة وابهاف )6337,تفوؽ استراتيجية التعمـ بالبحث عمى االستراتيجية التقميدية.
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 -5بالنسبة لمتوصيات :
 أشارت معظـ الدراسات السابقة إلى استخداـ إستراتيجية التعمـ بانقراف وتوظيؼ استراتيجية
التعمـ بالبحث المتاف تعمالف عمى :

 تامية واكتساب المهارات مثؿ دراسة (طه , )3998 ,دراسة (سكر )6333 ,دراسة (حمادة,, )6336دراسة(عفااة وابهاف. )6337,

 بقا أثر التعمـ مثؿ دراسة (حمادة,)6336 ,دراسة(عفااة وابهاف.)6337, تامية االتجاه احو الريا يات مثؿ دراسة (مميجي , )3993 ,دراسة (الجمؿ)6336 ,دراسة (سيؼ,)6334 ,دراسة(عفااة وابهاف. )6337,

 امو اندا المهاي لممعمميف وزيادة فعاليتهـ في غرفة الدراسة مثؿ دراسة (طه,)3998 ,دراسة (سكر ,)6333 ,دراسة (حمادة. )6336 ,

 اشتركت كثير مف الدراسات السابقة في توصيتها ب رورة استخداـ و توظيؼ إستراتيجية
التعمـ بانقراف حيث أف الدراسات الخاصة بدراسة مستوى اندا المهاي لممعمميف قد
أوصت ب رورة إدراج إستراتيجية التعمـ بانقراف

مف براامج تأايؿ المعمميف.

 واتفقت اذه الدراسة في توصيتها ب رورة توظيؼ إستراتيجية التعمـ بانقراف في إكساب
مهارات إيجاد الاهاية لطالبات الثااوية العامة.

ما تميزت بو ىذه الدراسة:
 .3بحثت اذه الدراسة في أثر إستراتيجيتيف مف استراتيجيات التعمـ عمى اكتساب مهارات إيجاد
الاهاية واالحتفاظ بها واما إستراتيجية التعمـ بالبحث ,واستراتيجية التعمـ بانقراف في حيف أف
الدراسات السابقة تااولت إستراتيجية واحدة.
 .6تميزت اذه الدراسة عف الدراسات السابقة بإدخالها مستوى التحصيؿ (مرتفع – ماخفض)
كمتةير تصايفي مستقؿ .
 .1تميزت اذه الدراسة باستخدامها الختبار كروسكاؿ -ويمس في التحميؿ اإلحصائي باإل افة
إلى اختبار داف البعدي ,واما أسموباف إحصائياف لـ تستخدمهما أي مف الدراسات السابقة.
 .4تميزت اذه الدراسة باختيار العياة الممثمة مف طالبات الثااوية العامة واو اختيار لـ يتـ في
أي مف الدراسات السابقة.
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 .5تميزت اذه الدراسة بتحديداا لقائمة تت مف مهارات إيجاد الاهاية واو أمر لـ تقـ به أي مف
الدراسات السابقة.

ما أفادتو ىذه الدراسة مف الدراسات السابقة :
استفادت اذه الدراسة مف الدراسات السابقة في كثير مف انمور :
 .3و ع انسئمة وصياغة الفر يات.
 .6إعداد اإلطار الاظري لمدراسة وصياغة التعريفات اإلجرائية.
 .1تحديد إج ار ات الدراسة.
 .4اختيار عياة الدراسة.
 .5تحديد ماهج الدراسة واختيار اوع التصميـ التجريبي.
 .6اختيار انساليب اإلحصائية المالئمة.
 .7كيفية صياغة الاتائج وكتابة التوصيات.
 .8إث ار الدراسة بالمراجع والكتب ذات العالقة .
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انفصم انرابع




إجراءاث اندراست
 منيج الدراسة. مجتمع الدراسة. عينة الدراسة. أدوات الدراسة. ضبط متغيرات الدراسة. إجراءات الدراسة. -الساليب اإلحصائية.
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الفصؿ الرابع
إجراءات الدراسة Study Procedures
يتااوؿ اذا الفصؿ ماهجيػة الد ارسػة وتحديػد مجتمعهػا واختيػار عياتهػا ,كمػا يشػتمؿ عمػى وصػؼ
ندوات الد ارسػػة وطريقػػة إعػػداداا ,والخطػوات اإلجرائيػػة لتطبيػػؽ اػػذه الد ارسػػة ,وانسػػاليب اإلحصػػائية

المستخدمة لموصوؿ لاتائج الد ارسة وتحميمها.
منيج الدراسة : Study Approach

اسػتخدمت الباحثػة المػاهج التجريبػي الػذي يت ػػمف كمػا يػذكر "انغػا" تةييػ اًر متعمػداً ًً وم ػػبوطاً
لمشػ ػ ػػروط المحػ ػ ػػددة لواقع ػ ػ ػػة معياػ ػ ػػة ومالحظ ػ ػ ػػة التةي ػ ػ ػرات الااتج ػ ػ ػػة فػ ػ ػػي ا ػ ػ ػػذه الواقعػ ػ ػػة وتفس ػ ػ ػػيراا "
(انغا )43: 3997,واو ماهج قائـ عمى تصميـ المجموعات الثالث مجموعة
تجريبيتيف.

ابطة ومجموعتيف

مجتمع الدراسة :Study population
يتكوف مجتمع الدراسة مػف جميػع طالبػات الثااويػة العامػة – الفػرع العممػي  -فػي محافظػات غػزة

لمعاـ الدراسي .6333/ 6339
عينة الدراسة : study Sample

 )1العينة االستطالعية لمدراسة:
اختػػارت الباحثػػة العياػػة االسػػتطالعية لمد ارسػػة مػػف طالبػػات الثااويػػة العامػػة  ,حيػػث تكواػػت

العياة االسػتطالعية مػف فصػؿ د ارسػي تكػوف مػف ( ) 13طالبػة مػف مدرسػة بمقػيس الػيمف لتقاػيف
أدوات الدراسة والتأكد مف الصدؽ والثبات لتمؾ اندوات وكذلؾ لمعرفة زمف التطبيؽ.

 )0العينة الصمية لمدراسة "التي تـ التطبيؽ عمييا":

تكوات عياة الد ارسػة مػف ( ) 96طالبػة مػف مدرسػة الجميػؿ الثااويػة لمباػات بمحافظػة غػرب
غزة.

 تـ اختيار المدرسة بصورة قصدية اظ اًر لكوف الباحثة معممة فيها. -تـ تقسيـ عياة الدراسة إلى ثالث مجموعات.

 -تػـ اختيػػار المجموعػػات الػثالث عشػوائياً عػػف طريػؽ القرعػػة,حيث مثمػػت الشػعبة (الثػػااي عشػػر

عموـ( ) )3المجموعة التجريبية انولى "مجموعة التعمـ بانقراف",في حيف مثمت الشعبة الدراسية
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(الثػػااي عشػػر عمػػوـ ( " ) )1مجموعػػة الػػتعمـ بالبحػػث " أمػػا الشػػعبة الد ارسػػية الثالثػػة(الثااي عشػػر
عموـ ( ) )6فمثمت المجموعة ال ابطة "مجموعة التعمـ التقميدي" .
 -المجموعػة التجريبيػػة انولػػى

ػػمت الطالبػػات الالتػي تعممػػف مهػػارات إيجػػاد الاهايػػة واالحتفػػاظ

به ػػا بطريق ػػة ال ػػتعمـ ب ػػانقراف وع ػػدداف ( )13طالب ػػة أم ػػا المجموع ػػة التجريبي ػػة الثااي ػػة ف ػػمت

الطالب ػ ػػات الالتػػ ػػي تعمم ػ ػػف مهػػ ػػارات إيج ػ ػػاد الاهايػػ ػػة واالحتف ػ ػػاظ به ػ ػ ػا بطريق ػ ػػة ال ػ ػػتعمـ بالبحػػ ػػث
وعػػدداف( )13طالبػػة فػػي حػػيف

ػػمت المجموعػػة ال ػػابطة الطالبػػات الالتػػي تعممػػف مهػػارات

إيجاد الاهاية و االحتفاظ بها بالطريقة التقميدية و بمغ عدداف( )13طالبة.

أداة الدراسة :The Study Tool

لتحقيؽ أاداؼ الدراسة والتي تتمثؿ في التعرؼ عمى أثر كؿ مػف إسػتراتيجية الػتعمـ بالبحػث

والتعمـ بانقراف عمى اكتساب مهارات إيجاد الاهاية واالحتفاظ بها لدى طالبات الثااوية العامػة  ,فقػد

قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة واي:

اختبار تحصيمي لقياس الميارات

ولقد استخدـ في الدراسة الحالية اختبا اًر تحصيمياً لقياس مدى اكتساب مهارات إيجاد الاهايػة

واالحتفاظ بها نفراد العياة  ,وقد تكوف االختبار في صورته انولي مف ( )63فقرة.

إعداد أداة الدراسة :

 قامت الباحثة بإعداد اختبار يتكوف مف جزئيف جز مو وعي وجز مقالي.

 و عت الباحثة العدد انكبر مف فقرات االختبار ( 34فقرة ) مف اوع االختيار مف متعدد
ل سباب اآلتية :

 أسئمة االختيار مف متعدد تخمو مف التأثر بذاتية المصحح.

 أسئمة االختيار مف متعدد لها معدالت صدؽ وثبات عالية.
 تةطي أسئمة االختيار مف متعدد جز اً كبي اًر مف محتوى المادة العممية المراد اختباراا.

كما راعت الباحثة أف يكوف باقي االختبار مف الاوع المقالي نف الهدؼ مف االختبار ليس

قياس التحصيؿ وااما قياس مهارات إيجاد الاهاية  ,فبالرغـ مف أف االختبار المو وعي له
مزايا متعددة إال أاه قد ال يكوف دقيقاً عادما يكوف انمر متعمؽ بالمهارات.

قامت الباحثة بعرض االختبار عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي الخبرة واالختصاص في
تدريس الريا يات وأساتذة مف قسـ الماااج وطرؽ التدريس ممحؽ رقـ ( )5لموقوؼ عمى .
 مدى تةطية فقرات االختبار لممهارات قيد البحث .

 مدي مااسبة الوزف الاسبي لفقرات االختبار بحسب جدوؿ المواصفات المرفؽ .
 مدى الدقة العممية لصياغة فقرات االختبار .

 مدى الصحة المةوية و اإلمالئية لصياغة فقرات االختبار.
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 مدى و وح تعميمات االختبار.

 مدى جودة واخراج فقرات االختبار.
وفي

و المعايير السابقة وبعد انخذ باقتراحات وتوصيات المحكميف تـ ما يمي.

 تعديؿ صياغة بعض الفقرات.
 حذؼ بعض الفقرات.

 إ افة فق ارت جديدة بدؿ الفقرات المحذوفة .
 إعادة ترتيب لفقرات االختبار .

 إعادة الطباعة لتو يح الرموز الريا ية في االختبار.

وظهر االختبار في صورته الاهائية كما في ممحؽ ()4

خطوات بناء االختبار التحصيمي الخاص بقياس ميارات إيجاد النياية
تـ باا االختبار وفؽ الخطوات اآلتية:

 -3تحديد المادة الدراسية
 المادة اي الوحدة الدراسية انولي المقررة في مف الكتاب الوزاري وعاوااها الاهايات

واالتصاؿ  ,باإل افة إلى أوؿ درسيف مف الوحدة الدراسية الثااية ( وحدة االشتقاؽ) .

 -6تحديد مهارات إيجاد الاهاية

 لدي قياـ الباحثة بالبحث والتاقيب في اندب التربوي لـ تعثر عمى أي قائمة بمهارات إيجاد
الاهاية وبالتالي فقد عمدت إلى :

 االستعااة بزميمتيف لها مف ذوات الخبرة في تدريس الثااوية العامة.

 الطمب مف كؿ واحدة ماهف تحميؿ الوحدة انولى والثااية لموقوؼ عمى مهارات إيجاد الاهاية
وعمؿ قائمة بتمؾ المهارات .

 حددت الزميمة انولى قائمة بعشر مهارات.
 حددت الزميمة الثااية قائمة بتسع مهارات

 حددت الباحثة قائمة تشتمؿ عمى ثمااي مهارات.

ويبيف ممحؽ رقـ ( )3قوائـ المهارات التي أجرتها الباحثة وزميمتااا .
* بعد المااقشة والحوار تـ االتفاؽ عمى تسع مهارات أساسية إليجاد الاهاية وتـ اعتماداا ليتـ

إعداد االختبار في

وئها.

 -1تحديد أاداؼ االختبار

تـ تحديد أاداؼ االختبار بما يمي -:

 قياس مدى اكتساب مجموعة التعمـ بانقراف ,مجموعة التعمـ بالبحث ,مجموعة التعمـ التقميديلمهارات إيجاد الاهاية .
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قياس مدى احتفاظ المجموعتيف التجريبيتيف (مجموعة التعمـ بانقراف ,مجموعة التعمـ بالبحث)

بمهارات إيجاد الاهاية.

 -4تحديد محتوى االختبار:

 يحتوى االختبار عمى جميع مهارات إيجاد الاهاية التي حددتها الباحثة وعدداا تسع مهارات. يشتمؿ االختبار عمى ثالث مستويات مف مستويات المعرفة واي المعرفة المفاايمية(المعرفةمف مستويي التذكر والفهـ) ,المعرفة اإلجرائية(المعرفة

المشكالت(واي ت ـ المعرفة

مف مستوى التطبيؽ) وحؿ

مف مستويات التحميؿ والتركيب والتقويـ).

 -5باا فقرات االختبار .

تـ تحديد الثقؿ الاسبي لكؿ مهارة مف مهارات إيجاد الاهاية وذلؾ بحساب الوقت الزماي المستةرؽ

في تدريسها حسب خطة الو ازرة ممحؽ رقـ (. )6

 تـ تحديد الثقؿ الاسبي لكؿ مستوى مف مستويات المعرفة ولكؿ مهارة مف المهارات وذلؾ
طبقاً لجدوؿ المواصفات ممحؽ رقـ ()1

 في

و جدوؿ المواصفات صممت الباحثة اختبا اًر مكوف مف ( )63فقرة  )34(,فقرة مف

اوع اختيار مف متعدد بأربعة بدائؿ و( )6فقرات إاشائية.



عاد صياغة الباحثة لفقرات االختبار حرصت عمى مراعاة ما يمي:

 الدقة العممية لمصياغة.

 سالمة المةة وصحة المعمومات.
 توزيع اإلجابات بصورة عشوائية .
 تجااس البدائؿ المو وعة.

 وجود إجابة صحيحة واحدة فقط ل سئمة المو وعية.
 -6إعداد الصورة انولية لالختبار .
في

و ما سبؽ تـ إعداد االختبار وظهرت الصورة انولية لالختبار التحصيمي الخاص بقياس

مهارات إيجاد الاهاية حيث تكوف االختبار مف عشريف فقرة ( ) 34مف الاوع المو وعي  ,و()6

فقرات مف الاوع المقالي(االاشائي).

 -7تجريب االختبار .

 -بعد إعداد االختبار قامت الباحثة بتطبيقه عمى عياة استطالعية قوامها ( )13طالبة

مف طالبات الثااوية العامة  -الفرع العممي – مف مدرسة بمقيس اليمف الثااوية لمباات بةزة .
 اختارت الباحثة اذه المدرسة لقربها مف مدرسة الجميؿ وتقارب مستوى الطالبات في كمتا
المدرستيف.

 طبقت الباحثة االختبار عمى شعبة دراسية واحدة وذلؾ بةرض:
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 -تقايف االختبار (فحص الصدؽ والثبات له).

 الوقوؼ عمى أي مشاكؿ في صياغة االختبار أو في فهـ فقراته . -تحديد الزمف الالزـ لتطبيؽ االختبار.

 -8تحديد زمف االختبار

تـ تحديد زمف االختبار بحساب الوقت الزماي نوؿ طالبة أاهت االختبار وآخر طالبة أاهت

االختبار ثـ إيجاد المتوسط الحسابي لمزمايف .

وكاف الزمف الالزـ لالختبار = ( زمف إجابة الطالبة انولى  +زمف إجابة الطالبة انخيرة )6/

= ( 63 = 6/363 =6/ )75+45دقيقة

 -9تصحيح أسئمة االختبار

 بعد إجابة طالبات العياة االستطالعية عمى االختبار قامت الباحثة بالتصحيح كاآلتي:* حددت درجة واحدة لكؿ سؤاؿ مف انسئمة المو وعية.

* انسئمة المقالية تراوحت درجتها بيف درجتيف وثالث درجات لمسؤاؿ الواحد حسب اوع المهارة

التي يقيسها وبحسب ما او موزع في االختبار.

* وبذلؾ ااحصرت الدرجة التي قد تحصؿ عميها الطالبة بيف ()13 ,3

 -33قامت الباحثة بتقايف االختبار لمتأكد مف صدقه وثباته .
أوالً صدؽ االختبارTest validity :

يوصؼ االختبار بأاه صادؽ إذا" قاس ما أعد لقياسه أو إذا حقؽ الةرض الذي أعد نجمه "

(عودة )115 : 6333,وتـ لمتأكد مف صدؽ االختبار بطريقتيف:

أوالً :صدؽ المحكميف:
وقد تحققت الباحثة مف صدؽ االختبار عف طريؽ عرض االختبار في صورته انولية عمى
مجموعة مف انساتذة الجامعييف المتخصصيف في ماااج وطرؽ تدريس الريا يات ومجموعة مف
مشرفي ومشرفات الريا يات التربوييف بمديرية غرب غزة ومجموعة مف معممي ومعممات الثااوية

العامة _ا لقسـ العممي _ المتخصصيف في محافظات غزة  ,ممحؽ رقـ ( ,)5وطمب ماهـ إبدا
آرائهـ ومالحظاتهـ حوؿ االختبار مف حيث:

 -3مدى تةطية فقرات االختبار لممهارات قيد البحث.

 -6مدى تحقؽ الوزف الاسبي لفقرات االختبار بحسب جدوؿ المواصفات المرفؽ.
 -1مدى الدقة العممية لفقرات االختبار.

 -4مدى الصحة المةوية لصياغة فقرات االختبار.
 -5مدى الصحة اإلمالئية لفقرات االختبار.
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 -6مدى و وح التعميمات لتافيذ االختبار.
وفي

و المعايير السابقة وبعد انخذ باقتراحات وتوصيات المحكميف تـ ما يمي:

 تعديؿ صياغة بعض الفقرات. -حذؼ بعض الفقرات.

 -إ افة بعض الفقرات(تـ إ افة فقرة لمطالب المميز)

 إعادة الطباعة واإلخراج لالختبار بحيث يبدو أكثر و وحاًثانياً صدؽ االتساؽ الداخمي Internal Consistency Validity :

و يقصػػد بػػه " قػػوة االرتبػػاط بػػيف درجػػات كػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات االختبػػار ودرجػػة االختبػػار الكمػػي "
جػػرى التحقػػؽ مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لالختبػػار بتطبيق ػه عمػػى عياػػة اسػػتطالعية مكواػػة مػػف

( )13طالبة  ,مف خارج أفراد عياة الدراسة ,وتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات كؿ فقرة
مف فقرات االختبار والدرجة الكمية لممجاؿ الذي تاتمي إليه وذلؾ باسػتخداـ البراػامج اإلحصػائي (

 )SPSSوالجدوؿ التالي يو ح ذلؾ:
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جدوؿ رقـ ()1

معامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية
ـ

معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

1

0.604

دالة عاد .0.0

2

0.508

دالة عاد .0.0

3

0.442

دالة عاد .0.4

4

0.416

دالة عاد .0.0

5

0.445

دالة عاد .0.4

6

0.604

دالة عاد .0.0

7

0.604

دالة عاد .0.0

8

0.770

دالة عاد .0.0

9

0.427

دالة عاد .0.4

10

0.737

دالة عاد .0.0

11

0.713

دالة عاد .0.0

12

0.395

دالة عاد .0.4

13

0.683

دالة عاد .0.0

14

0.697

دالة عاد .0.0

15

0.848

دالة عاد .0.0

16

0.872

دالة عاد .0.0

17

0.585

دالة عاد .0.0

18

0.685

دالة عاد .0.0

19

0.530

دالة عاد .0.0

20

0.497

دالة عاد .0.0

ر الجدولية عاد درجة حرية ( )68وعاد مستوى داللة (30163 = )3035
ر الجدولية عاد درجة حرية ( )68وعاد مستوى داللة (.461= )333

مف الجدوؿ رقـ ( )3يت ح أف جميع فقرات االختبار دالة إحصائياً عاد مستوى داللة

( )3035( ,)3033واذا يؤكد أف االختبار يتمتع بدرجة جيدة مف االتساؽ الداخمي  ,مما يطمئف
الباحثة إلى تطبيقه عمى عياة الدراسة.

68

 -0ثبات االختبار Test Reliability :

يوصؼ االختبار بأاه ثابت إذا أعطى افس الاتائج عاد إعادته مرة أخرى ولقد تػـ التحقػؽ مػف ثبػات

االختب ػػار عم ػػى أفػ ػراد العيا ػػة االس ػػتطالعية وذل ػػؾ باس ػػتخداـ ط ػػريقتيف  ,طريق ػػة التجزئ ػػة الاص ػػفية,
وطريقة كودر -ريتشادرسوف .63

أوالً :طريقة التجزئة النصفية Split half Method :
تـ استخداـ درجات العياة االستطالعية لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة الاصفية
حيث قسـ االختبار إلى اصفيف ,الاصؼ انوؿ يشتمؿ عمى انسئمة ذات انرقاـ الفردية ,والاصؼ

الثااي يشتمؿ عمى انسئمة ذات انرقاـ الزوجية  ,احتسبت درجة الاصؼ انوؿ لكؿ فقرات

االختبار ,وكذلؾ درجة الاصؼ الثااي مف االختبار وتـ حساب معامؿ االرتباط بيف الاصفيف ثـ
جرى تعديؿ الطوؿ باستخداـ معادلة سبيرماف – براوف فات ح أف معامؿ االرتباط بيف اصفي

االختبار بطريقة التجزئة الاصفية قبؿ التعديؿ ( ) 30688وأف معامؿ الثبات بعد التعديؿ ()30835
واذا يدؿ عمى أف االختبار يتمتع بدرجة عالية جداً مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقه عمى
عياة الدراسة.

ثانياً :طريقة كودر -ريتشارد سوف Richardson and Kuder : 01
اس ػػتخدمت الباحثػ ػة طريقػػػة ثااي ػػة م ػػف طػ ػػرؽ حس ػػاب الثب ػػات ,وذل ػػؾ إليج ػػاد معام ػػؿ ثبػ ػػات
االختبػػار ,حيػػث حصػػمت عمػػى قيمػػة معامػػؿ كػػودر_ ريتشػػارد سػػوف 63لكػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد االختبػػار
وكذلؾ لالختبار ككؿ طبقاً لممعادلة التالية  :والجدوؿ ( )6يو ح ذلؾ:
ـ(ؾ–ـ)
ر - 1 = 10
1

ع

ؾ :عدد الفقرات

حيث أف  :ـ  :المتوسط

جدوؿ رقـ ()0

ؾ

ع

ؾ

6

 :التبايف الكمي لمفقرات

عدد الفقرات والتبايف والمتوسط ومعامؿ كودر_ ريتشارد سوف 01

المجموع

ف

ع2

ـ

معامؿ كودر-
ريتشاردسوف22

30

60.48

19.88

0.920

يت ح مف الجػدوؿ رقػـ ( )6أف معامػؿ الثبػات بطريقػة كػود ر  -يتشػارد سػوف  63تسػاوي()0.920

واي قيمة عالية تطمئف الباحثة إلى تطبيؽ االختبار عمى عياة الدراسة.

وب ػذلؾ تأكػػدت الباحثػػة مػػف صػػدؽ و ثبػػات االختبػػار ,و أصػػبح االختبػػار فػػي صػػورته الاهائيػػة ()63

فقرة .ااظر ممحؽ رقـ (.)4
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ضبط المتغيرات قبؿ بدء التجريب:
ااطالقاً مف الحرص عمى سالمة الاتائج ,وتجاباً آلثار العوامؿ الدخيمػة التػي يتوجػب

ػبطها والحػد

مف آثاراا لموصوؿ إلى اتػائج صػالحة قابمػة لالسػتعماؿ والتعمػيـ ,تباػت الباحثػة المػاهج التجريبػي ذا

المجموعات الثالث الذي يعتمد عمى تكافؤ المجموعات مف خالؿ االعتماد عمى االختيار العشوائي
نف ػ ػراد العياػ ػػة ,ومقاراػػػة المتوسػ ػػطات الحسػ ػػابية فػ ػػي بعػػػض المتةي ػ ػرات .ل ػػذا قام ػ ػت الباحث ػ ػة ب ػ ػػبط

المتةيرات التالية:
 -3متةير الجاس :حيث اختارت الباحثة جميع مجموعات الدراسة مف اإلااث.
 -6متةير المعمـ :قامت الباحثة بافسها بتدريس مجموعات الدراسة الثالث.
 -1متةيػػر العمػػر والتحصػػيؿ فػػي الريا ػػيات (حيػػث تػػـ

ػػبط متةيػػر التحصػػيؿ مػػف خػػالؿ

درجات الطالبات في الصؼ الحادي عشر عموـ ) والجداوؿ اآلتية تو ح ذلؾ:

أوال :المجموعة ككؿ:
جدوؿ رقـ ()4

مصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ؼ" ومستوى

الداللة لممجموعات الثالث(التعمـ بالقراف,التعمـ بالبحث,التعمـ التقميدي) بالنسبة لمتغيري
العمر والتحصيؿ في الرياضيات.

البعاد

مصدر التبايف

العمر

بيف
المجموعات
داخؿ
المجموعات
المجموع

التحصيؿ في
الريا يات

درجات متوسط
الحرية المربعات

مجموع
المربعات

2

0.028
20.602

89

20.630

91

0.014
0.231

قيمة
"ؼ"

قيمة
الداللة

مستوى
الداللة

 0.941 0.061غير دالة
إحصائياً

بيف
المجموعات
 0.382 0.972غير دالة
داخؿ
455.893
89
40574.434
إحصائياً
المجموعات
886.642

المجموع

2

443.321

91 41461.076

ؼ الجدولية عاد درجة حرية ( )6993وعاد مستوى داللة (4086 = )3033
ؼ الجدولية عاد درجة حرية ( )6993وعاد مستوى داللة (1039 = )3035
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مف الجدوؿ رقـ( )1يت ح عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسط أعمار الطالبات فػي

المجموعات الثالث.

كم ػػا يت ػػح ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ دال ػػة إحص ػػائياً ف ػػي متوس ػػط التحص ػػيؿ ف ػػي الريا ػػيات ف ػػي

المجموعات الثالث.

ثانياً :مرتفعات التحصيؿ:
جدوؿ()3

نتائج اختبار كروسكاؿ – ويمس لمطالبات مرتفعات التحصيؿ في المجموعات

الثالث(مجموعة التعمـ بالقراف,مجموعة التعمـ بالبحث,مجموعة التعمـ التقميدي) بالنسبة
لمتغير العمر والتحصيؿ في الرياضيات.

العمر
التحصيؿ
في

الريا يات

الطريقة

العدد

التعمـ بانقراف
التعمـ بالبحث
ابطة قبمي

متوسط
الرتب

8

13.250

8
8

11.375
12.875

8

8.125

8

13.375

8

16.000

التعمـ بانقراف
التعمـ بالبحث
ابطة قبمي

كا

2

0.323

5.190

قيمة الداللة
0.851

0.075

مستوى
الداللة

غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً

ويظير جدوؿ رقـ( )3عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط أعمار الطالبات مرتفعات

التحصيؿ في المجموعات الثالث كما يت ح عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف االطالبات
مرتفعات التحصيؿ في المجموعات الثالث تعزى لمتةير التحصيؿ في الريا يات.
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ثالثاَ :متدنيات التحصيؿ:
جدوؿ رقـ ()1
نتائج اختبار كروسكاؿ – ويمس لمتدنيات التحصيؿ في المجموعات الثالث(مجموعة التعمـ
بالقراف,التعمـ بالبحث,التعمـ التقميدي) بالنسبة لمتغيري العمر والتحصيؿ في الرياضيات.
مستوى
متوسط
2
قيمة الداللة
كا
العدد
الطريقة
الداللة
الرتب
العمر
التحصيؿ
في

الريا يات

التعميـ باالقراف
التعميـ بالبحث
ابطة قبمي
التعميـ باالقراف
التعميـ بالبحث
ابطة قبمي

8
8
8

13.500
12.750
11.250

8
8

9.125
12.438

8

15.938

0.430

3.725

0.807

0.155

غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً

ويظهر جدوؿ رقـ ( )5عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا في متوسط اعمار الطالبات متدايات
التحصيؿ في المجموعات الثالث  ,كما يت ح مف جدوؿ رقـ ( )5أاه ال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية بيف الطالبات متدايات التحصيؿ تعزى لمتةير التحصيؿ في الريا يات.
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 - 3متغير التحصيؿ في ميارات إيجاد النياية.

اوالً:الطالبات ككؿ

جدوؿ رقـ ()6

مصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ؼ" ومستوى الداللة
تعزى لمتغير االستراتيجية المستخدمة (إستراتيجية التعميـ بالقراف ,إستراتيجية التعميـ بالبحث,
استراتيجية التعمـ التقميدي)".

البعاد
-1

-0

إيجاد
النياية
بالتعوض
إيجاد
النياية
بالرسـ

-4

إيجاد
النياية
بالقسمة
المطولة

-3

إيجاد
النياية
بتوحيد
المقامات

-1

-6

إيجاد
النياية
بالضرب
بالمرافؽ
إيجاد

مصدر التبايف
بيف
المجموعات
داخؿ
المجموعات
المجموع
بيف
المجموعات
داخؿ
المجموعات
المجموع
بيف
المجموعات
داخؿ
المجموعات
المجموع
بيف
المجموعات
داخؿ
المجموعات
المجموع
بيف
المجموعات
داخؿ
المجموعات
المجموع
بيف

درجات متوسط
الحرية المربعات

مجموع
المربعات
2.018

2

1.009

69.286

89

0.778

71.304

91

2.417

2

1.208

151.874

89

1.706

154.291

91

0.405

2

0.203

18.671

89

0.210

19.076

91

0.236

2

0.118

20.318

89

0.228

20.554

91

4.899

2

2.450

95.318

89

1.071

100.217

91

1.804

2
71

0.902

قيمة
"ؼ"

قيمة
الداللة

مستوى
الداللة

 0.279 1.296غير دالة
إحصائياً

 0.495 0.708غير دالة
إحصائياً

 0.385 0.966غير دالة
إحصائياً

 0.598 0.517غير دالة
إحصائياً

 0.107 2.287غير دالة
إحصائياً
 0.614 0.490غير دالة

البعاد

مصدر التبايف
المجموعات

النياية
بالتعويضا
داخؿ
ت المثمثية المجموعات

درجات متوسط
الحرية المربعات

مجموع
المربعات
163.726

89

المجموع
بيف
-5
5.159
ميارة إيجاد المجموعات
داخؿ
النياية عند
171.417
الالنياية المجموعات
176.576
المجموع
بيف
-8
1.116
ميارة إيجاد المجموعات
داخؿ
النياية عند
37.754
الالنياية المجموعات
38.870
المجموع
بيف
-4
1.744
ميارة إيجاد المجموعات
داخؿ
النياية
116.677
بالتحميؿ المجموعات
118.421
المجموع
بيف
29.678
المجموعات
الدرجة
داخؿ
1208.634
الكمية
المجموعات

91

165.530

المجموع

قيمة
"ؼ"

قيمة
الداللة

مستوى
الداللة

إحصائياً

1.840

2

2.580

89

1.926

 0.267 1.339غير دالة
إحصائياً

91
2

0.558

89

0.424

 0.274 1.315غير دالة
إحصائياً

91
2

0.872

89

1.311

 0.517 0.665غير دالة
إحصائياً

91
2
89

14.839

 0.340 1.093غير دالة
13.580
إحصائياً

91 1238.313

ؼ الجدولية عاد درجة حرية ( )6993وعاد مستوى داللة (4086 = )3033
ؼ الجدولية عاد درجة حرية ( )6993وعاد مستوى داللة (1039 = )3035
يت ح مف جدوؿ رقـ( )6عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في جميع المهارات والدرجة
الكمية لالختبار ,مما يدلؿ عمى تكافؤ المجموعات الثالث في اذا المتةير(مهارات إيجاد الاهاية).
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ثانيا -:مرتفعات التحصيؿ:

.1

جدوؿ رقـ ()5
نتائج اختبار كروسكاؿ – ويمس لمطالبات مرتفعات التحصيؿ في المجموعات
الثالث(التعمـ بالقراف,التعمـ بالبحث,التعمـ التقميدي) بالنسبة لمتغير إيجاد ميارات النياية.
مستوى
متوسط
2
قيمة الداللة
كا
العدد
الطريقة
الداللة
الرتب
إيجاد
النياية
بالتعويض

التعمـ بانقراف
التعمـ بالبحث
التعمـ التقميدي

.4

إيجاد
النياية
بالقسمة
المطولة
إيجاد
النياية
بتوحيد
المقامات
إيجاد
النياية
بالضرب
بالمرافؽ
إيجاد
النياية
بالتعويضات
المثمثية

التعمـ بانقراف
التعمـ بالبحث

8
8

ابطة قبمي

8

9.500

التعمـ بانقراف
التعمـ بالبحث

8
8

12.500
14.000

ابطة قبمي

8

11.000

التعمـ بانقراف
التعمـ بالبحث

8
8

9.313
16.500

ابطة قبمي

8

11.688

التعمـ بانقراف
التعمـ بالبحث

8
8

15.750
10.313

ابطة قبمي

8

11.438

.8

التعمـ بانقراف
التعمـ بالبحث
ابطة قبمي

8
8
8

15.875
9.625
12.000

ميارة إيجاد
النياية عند
الالنياية

التعمـ بانقراف

8

15.000

التعمـ بالبحث
ابطة قبمي

8
8

14.250
8.250

.0

.3

.1

.6

.5

إيجاد
النياية
بالرسـ

ميارة إيجاد
النياية عند
الالنياية

التعمـ بانقراف
التعمـ بالبحث
التعمـ التقميدي

8
8
8

11.375
13.625
12.500

8
8
8

9.875
13.000
14.625
12.500
15.500
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0.460

0.795

2.321

0.313

4.089

1.022

4.992

2.772

3.321

5.247

0.129

0.600

0.082

0.250

0.190

0.073

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً

.4

ميارة إيجاد
النياية
بالتحميؿ
الدرجة
الكمية

الطريقة

العدد

التعمـ بانقراف
التعمـ بالبحث
ابطة قبمي

متوسط
الرتب

8
8
8

12.563
13.250
11.688

8
8
8

12.438
13.750
11.313

التعمـ بانقراف
التعمـ بالبحث
ابطة قبمي

كا

2

قيمة الداللة

0.220

0.896

0.479

0.787

مستوى
الداللة

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

يت ح مف جدوؿ رقـ ( )7عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في جميع المهارات
والدرجة الكمية لالختبار ,أي أاه ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مهارات إيجاد الاهاية  ,مما
يدلؿ عمى تكافؤ مستوى الطالبات – مرتفعات التحصيؿ  -في المجموعات الثالث في اذا المتةير.
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ثالثا :متدنيات التحصيؿ:

.1

جدوؿ رقـ()8
نتائج اختبار كروسكاؿ – ويمس لمطالبات متدنيات التحصيؿ في المجموعات الثالث
(التعمـ بالقراف,التعمـ بالبحث,التعمـ التقميدي) بالنسبة لمتغير ميارات إيجاد النياية.
مستوى
متوسط
2
قيمة الداللة
كا
العدد
الطريقة
الداللة
الرتب
إيجاد
النياية
بالتعويض

التعمـ بانقراف
التعمـ بالبحث
ابطة

.4

إيجاد
النياية
بالقسمة
المطولة
إيجاد
النياية
بتوحيد
المقامات
إيجاد
النياية
بالضرب
بالمرافؽ
إيجاد
النياية
بالتعويضات
المثمثية

التعمـ بانقراف
التعمـ بالبحث

.8

ميارة إيجاد
النياية عند
الالنياية

.0

.3

.1

.6

.5

إيجاد
النياية
بالرسـ

ميارة إيجاد
النياية عند
الالنياية

التعمـ بانقراف
التعمـ بالبحث
ابطة

ابطة
التعمـ باإلقراف
التعمـ بالبحث
ابطة
التعمـ بانقراف
التعمـ بالبحث
ابطة
التعمـ بانقراف
التعمـ بالبحث
ابطة
التعمـ بانقراف
التعمـ بالبحث
ابطة
التعمـ بانقراف
التعمـ بالبحث
ابطة

8
8
8

11.625
11.125
14.750

8
8
8

12.125
13.875
11.500

8
8

15.000
12.000

8

10.500

8
8

10.500
13.500

8

13.500

8
8

15.813
10.938

8

10.750

8
8

17.313
12.375

8

7.813

8
8
8

12.938
15.813
8.750

8
8
8

9.438
16.813
11.250
77

1.403

0.496

0.649

0.723

2.706

2.300

4.559

3.833

0.258

0.317

0.102

0.001

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً

4.233

0.120

5.688

0.058

غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً

.4

ميارة إيجاد
النياية
بالتحميؿ

الطريقة

العدد

التعمـ بانقراف
التعمـ بالبحث
ابطة

متوسط
الرتب

8
8
8

14.875
10.000
12.625

كا

2

2.082

قيمة الداللة
0.353

مستوى
الداللة
غير دالة
إحصائياً

التعمـ بانقراف
16.563 8
الدرجة
14.250 8
التعمـ بالبحث
الكمية
إحصائياً
6.688
8
ابطة
يت ح مف جدوؿ رقـ ( )8عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في جميع المهارات
والدرجة الكمية لالختبار ,أي أاه ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مهارات إيجاد الاهاية ,مما
يدلؿ عمى تكافؤ مستويات الطالبات – متدايات التحصيؿ -في المجموعات الثالث في اذا
المتةير.
4.645

0.045

إجراءات الدراسة:

اتبعت الباحثة عدداً مف اإلج ار ات لتافيذ الدراسة تمثمت في المراحؿ اآلتية:
أوالً :إعداد اإلطار النظري لمدراسة .

 تـ اإلطالع عمى اندب التربوي المتمثؿ في كتب طرؽ واستراتيجيات التعمـ الحديثة
والرسائؿ وانبحاث السابقة المتعمقة بالمو وع واإلاترات .

 في

و المصادر السابقة تـ إعداد اإلطار الاظري لمدراسة الحالية.

ثانياً :إعداد أداة الدراسة ( اختبار قياس ميارات إيجاد النياية ).

 تحديد مهارات إيجاد الاهاية المت ماة في الوحدة انولي والثااية مف الكتاب الوزاري
وعر ها في شكؿ قائمة .

 إعداد اختبار قياس المهارات تبعاً لجدوؿ المواصفات.

 توزيع الدرجات عمى فقرات االختبار بحسب الوزف الاسبي لممهارات .

 عرض االختبار عمى مجموعة مف المحكميف ( أساتذة جامعات ,مشرفي ريا يات
ومعمميف) مف ذوي الخبرة لتحكيمه وصوالً إلى الصورة الاهائية له.

 تطبيؽ االختبار عمى عياة استطالعية عدداا ( ) 13طالبة مف طالبات الثااوية العامة-
الفرع العممي – بمدرسة بمقيس اليمف بةرض تجريبه .

 تصحيح االختبار ورصد درجة كؿ سؤاؿ.

 إيجاد معامالت الصدؽ والثبات لالختبار.
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غير دالة

ثالثاً :تنفيذ الدراسة

 صياغة المادة التعميمية وفقاً الستراتيجية التعمـ بانقراف ويت مف ممحؽ رقـ( )6اموذجاً
لتقديـ درس وفقاً الستراتيجية التعمـ بانقراف..

 صياغة المادة التعميمية في

و استراتيجية التعمـ بالبحث ويت مف ممحؽ رقـ ()7

اموذجاً لتافيذ درس وفقاً الستراتيجية التعمـ بالبحث.

 مالحظة اامة :قامت الباحثة بصياغة كاممة لممادة التعميمية مرة في
بالبحث ومرةً أخرى في

و استراتيجية التعمـ

و استراتيجية التعمـ بانقراف  ,ولكف كبر المادة التعميمية وصعوبة

طباعة الرموز الريا ية  ,جعؿ الباحثة تكتفي بإرفاؽ اموذج تح ير درس واحد لكؿ
استراتيجية.


بط – المتةيرات الدخيمة ( دراسة تكافؤ المجموعات ) .

 تطبيؽ االختبار القبمي عمى المجموعات الثالث (عياة الدراسة) .
 تدريس المادة التعميمية كاآلتي - :

أ -المجموعة التجريبية انولي :وفقاً الستراتيجية التعمـ بانقراف كما في ممحؽ رقـ ( . ) 6

ب -المجموعة التجريبية الثااية :وفقاً الستراتيجية التعمـ بالبحث كما في ممحؽ رقـ (. )7
ج -المجموعة ال ابطة :وفقاً لالستراتيجية التقميدية .

 تطبيؽ االختبار البعدي بعد االاتها مف تدريس المادة التعميمية المحددة لممجموعات
الثالث.

 تصحيح االختبار وأخذ البيااات .
 قياس بقا أثر التعمـ بإعادة تطبيؽ االختبار بعد م ي خمس أسابيع مف التطبيؽ انوؿ.
 تصحيح االختبار المؤجؿ وأخذ البيااات .
 معالجة البيااات إحصائياً.
 عرض الاتائج وتفسيراا.

 تقديـ التوصيات والمقترحات.

الساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

تـ في اذه الدراسة استخداـ انساليب اإلحصائية التالية( :عفااة)3998,
 -3اختبار كروسكاؿ – ويمسkruskal –Wallis Test.
 -6تحميؿ التبايف انحادي)One Way Anova ).
 -1اختبار شيفيه.
 -4اختبار داف البعديDunns Post Test .
 -5اختبار ولككسوف) (Wilcoxon Signed Ranks testلعياتيف مرتبطتيف.
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انفصم اخلامس

نتائج اندراست وتفسريها
 إجابة السؤاؿ الوؿ.
 إجابة السؤاؿ الثاني.
 إجابة السؤاؿ الثالث.
 إجابة السؤاؿ الرابع.
 إجابة السؤاؿ الخامس.
 إجابة السؤاؿ السادس.
 توصيات الدراسة.
 مقترحات الدراسة.
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الفصؿ الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرىا
يعرض اذا الفصؿ أاـ الاتائج التي توصمت إليها الباحثة باا ً عمى المعالجػات اإلحصػائية
التي أجريت عمى ما تـ جمعه مف بيااات ,كما يت مف تفسي ار عممياً لماتائج وقائمة بػأاـ التوصػيات
والمقترحات.

إجابة السؤاؿ الوؿ الذي ينص عمى:

"ما ىي ميارات إيجاد النياية الواجب عمى الطالبات اكتسابيا ؟"
بعد دراسة مستفي ة لمقوائـ التي تـ إعداداا مف قبؿ الباحثة وزميمتيها (ممحؽ رقـ ) 3
تـ باالتفاؽ تحديد تسع مهارات إليجاد قيمة الاهاية والجدوؿ رقـ ( )9يو ح تمؾ المهارات:

جدوؿ رقـ ()4
ميارات إيجاد النياية الواجب عمى الطالبات اكتسابيا
الرقـ

اسـ الميارة

.3

مهارة إيجاد الاهاية بالتعويض .

.6

مهارة إيجاد الاهاية بالرسـ .

.1

مهارة إيجاد الاهاية بالقسمة المطولة .

.4

مهارة إيجاد الاهاية بتوحيد المقامات .

.5

مهارة إيجاد الاهاية بال رب بالمرافؽ .

.6

مهارة إيجاد الاهاية بالتعوي ات المثمثية .

.7

مهارة إيجاد الاهاية بتعريؼ المشتقة .

.8

مهارة إيجاد الاهاية عاد الال اهاية .

.9

مهارة إيجاد الاهاية بالتحميؿ .
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إجابة السؤاؿ الثاني:

الذي ياص عمػى" :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتوى ( )0.05≥ αفػي متوسػط
درجػػات الطالبػػات فػػي ميػػارات إيجػػاد النيايػػة فػػي المجموعػػات الػػثالث تعػػزى لنػػوع اإلسػػتراتيجية
المستخدمة ( إستراتيجية التعمـ بالقراف  ,إستراتيجية التعمـ بالبحث  ,اإلستراتيجية التقميدية)؟"

لإلجابة عف اذا السؤاؿ تـ التحقؽ مف صحة الفرض اآلتي:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عاد مستوى داللة ( )0.05≥ αفي متوسط درجػات الطالبػات

ف ػػي المجموع ػػات ال ػػثالث تع ػػزى إلػ ػى ا ػػوع االس ػػتراتيجية المس ػػتخدمة (إس ػػتراتيجية ال ػػتعمـ ب ػػانقراف,
إستراتيجية التعمـ بالبحث,إستراتيجية التعمـ التقميدي)

ولمتحقؽ مػف صػحة اػذا الفػرض اسػتخدمت الباحثػة أسػموب تحميػؿ التبػايف انحػادي
 One Way ANOVAوالجدوؿ التالي يو ح ذلؾ.
جدوؿ رقـ ()12
مصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ؼ" ومستوى الداللة
تعزى لمتغير االستراتيجية المستخدمة (إستراتيجية التعمـ بالقراف ,إستراتيجية التعمـ بالبحث,
التعمـ التقميدي)".
المهارات

.1

.0

إيجاد النياية
بالتعويض
إيجاد النياية
بالرسـ

 .4إيجاد النياية
بالقسمة
المطولة
 .3إيجاد النياية
بتوحيد
المقامات
 .1إيجاد النياية
بالضرب
بالمرافؽ
 .6إيجاد النياية

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات متوسط
الحرية المربعات

بيف المجموعات

4.822

2

2.411

داخؿ المجموعات

55.732

89

0.626

المجموع

60.554

91

بيف المجموعات

2.486

2

1.243

داخؿ المجموعات

33.935

89

0.381

المجموع
بيف المجموعات

36.421
0.325

91
2

0.163

داخؿ المجموعات

16.925

89

المجموع

17.250

91

بيف المجموعات

1.494

2

0.747

داخؿ المجموعات

21.332

89

0.240

المجموع

22.826

91

بيف المجموعات

9.593

2

4.797

داخؿ المجموعات

117.374

89

1.319

المجموع

126.967

91

بيف المجموعات

9.931

2
86

0.190

4.966

قيمة
"ف"

3.850

3.260

0.855

3.116

3.637

1.966

قيمة
الداللة مستوى الداللة

0.025

0.043

0.429

0.049

0.030

0.146

دالة عاد
.0.4
دالة عاد
.0.4
غير دالة
إحصائياً
دالة عاد
.0.4

دالة عاد
.0.4
غير دالة

المهارات

مصدر التباين

بالتعويضات
المثمثية

داخؿ المجموعات

مجموع
المربعات
224.838

المجموع

234.769

91

بيف المجموعات

9.696

2

4.848

داخؿ المجموعات

100.609

89

1.130

المجموع

110.304

91

بيف المجموعات

3.025

2

1.513

داخؿ المجموعات

29.931

89

0.336

المجموع

32.957

91

بيف المجموعات

8.392

2

4.196

داخؿ المجموعات

177.293

89

1.992

المجموع

185.685

91

بيف المجموعات

346.265

2

173.132

داخؿ المجموعات 2235.355

89

25.116

2581.620

91

 .5ميارة إيجاد
النياية
بتعريؼ
المشتقة
 .8ميارة إيجاد

النياية عند
الالنياية

 .4ميارة إيجاد
النياية
بالتحميؿ
الدرجة الكمية

المجموع

درجات متوسط
الحرية المربعات
2.526
89

ؼ الجدولية عاد درجة حرية ( )6993وعاد مستوى داللة (4086 = )3033
ؼ الجدولية عاد درجة حرية ( )6993وعاد مستوى داللة (1039 = )3035

قيمة
"ف"

4.289

4.498

2.106

6.893

قيمة
الداللة مستوى الداللة
إحصائياً

0.017

0.014

0.128

0.002

دالة عاد
.0.4

دالة عاد
.0.4
غير دالة
إحصائياً

دالة عاد
.0.0

يت ح مف جدوؿ رقـ( )33أف قيمة "ؼ" المحسوبة أكبر مف قيمة "ؼ"الجد ولية عاد
مستوى داللة( )3035في الدرجة الكمية مما يشير إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط
درجات المجموعات الثالث.
وباا ً عميه تـ رفض الفرض الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ بمعاى ااه توجد فروؽ ذات
داللة إحصائية في متوسط درجات المجموعات الثالث تعزى لاوع اإلستراتيجية المستخدمة.
كما يت ح مف الجدوؿ رقـ ( )33أف قيـ "ؼ" المحسوبة عاد مستوى داللة ( )3035في
المهارة الثالثة واي (مهارة إيجاد الاهاية بالقسمة المطولة) وفي المهارة السادسة واي(مهارة إيجاد
الاهاية بالتعوي ات المثمثية) وفي المهارة التاسعة واي(مهارة إيجاد الاهاية بالتحميؿ) اي عمى
التوالي ( )60336, 30966 , 3 .855واي جميعها أقؿ مف قيمة "ؼ" الجد ولية أي أاه ال توجد
فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط درجات الطالبات في اذه المهارات بيف المجموعات الثالث
تعزى لمتةير لاوع اإلستراتيجية المستخدمة.
وترجع الباحثة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في المهارات الثالث السابقة إلى كوف
اذه المهارات إما معقدة ومف ثـ فهي بحاجة إلى قد ارت عقمية عميا مثؿ التحميؿ والربط كما في
مهارة إيجاد الاهاية بالتعوي ات المثمثية أوتعتمد عمى معارؼ ريا ية سابقة مثؿ مهارة إيجاد
الاهاية بالتحميؿ ومهارة إيجاد الاهاية بالقسمة المطولة وبالتالي فإف الطريقة المستخدمة لـ يكف لها
أثر وا ح في تامية اذه المهارات .
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ويت ح مف الجدوؿ رقـ( )33أف قيمة "ؼ" المحسوبة أكبر مف قيمة "ؼ" الجد ولية عاد
مستوى داللة ( )3035في المهارة انولى والثااية والرابعة والخامسة والسابعة والثاماة والدرجة الكمية
لالختبار ,أي أاه توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتةير اوع االستراتيجية المستخدمة.
ولمعرفة داللة الفروؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبار شيفيه البعدي والجداوؿ
( )37936935934931936933تو ح ذلؾ:
 بالرجوع إلى جدوؿ ( )33والبحث في قيمة "ؼ" عاد مستوى داللة( ) 3 .35ودرجات
حرية( )6993اجد أف قيمة "ؼ"الجد ولية=  1039وحيث أف قيمة "ؼ"
المحسوبة تساوي  1085واي أكبر مف "ؼ" الجد ولية فإااا استاتج أف ااالؾ فروؽ جوارية في
متوسط درجات الطالبات في مهارة إيجاد الاهاية بالتعويض.
ولمتعرؼ عمى داللة تمؾ الفروؽ اقارف بيف مدى شيفيه وفروؽ أزواج المتوسطات
لممجموعات الثالث ويو ح جدوؿ رقـ ( )33داللة اذه الفروؽ.
جدوؿ رقـ ()11
اختبار شيفيو لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات المجموعات الثالث في الميارة الولى:
إيجاد النياية بالتعويض
ـ
اإلستراتيجية التقميدية
2.100
إستراتيجية التعمـ بالبحث
2.258
إستراتيجية التعمـ بالقراف
2.645

استراتيجيو التعمـ بالبحث
2.258

اإلستراتيجية التقميدية
2.100

إستراتيجية التعمـ بالقراف
2.645

0
0.158

0

*0.545

0.387

* دالة إحصائياً عاد مستوى داللة 3033

0

يت ح مف الجدوؿ رقـ ( )33وجود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عاػد مسػتوى = 3033بػيف
مجموع ػػة ال ػػتعمـ ب ػػانقراف ومجموع ػػة ال ػػتعمـ التقمي ػػدي فػ ػي مه ػػارة إيج ػػاد الاهاي ػػة ب ػػالتعويض لص ػػالح
مجموعة التعمـ بانقراف ولـ تت ح وجود فروؽ في المجموعات انخرى.
 وتعػػزو الباحثػػة اػػذه الاتيجػػة إلػػى كػػوف مهػػارة إيجػػاد الاهايػػة بػػالتعويض مهػػارة سػػهمة,ولكف مػػع
س ػػهولتها ف ػػإف ااال ػػؾ بع ػػض انخط ػػا الش ػػائعة ف ػػي ح ػػؿ الاهايػ ػات المتعمق ػػة به ػػا مث ػػؿ أخط ػػا
العمميات الحسابية وأخطا اإلشارات.
ويبدو أف تميز استراتيجية التعمـ بانقراف بالجو التفاعمي الذي يتيح لمقرياة المعممػة أف تعمػـ
قرياتهػػا وأف تشػػرح لهػػا انسػػئمة بشػػكؿ سػػمس ومو ػػح قػػد سػػااـ بشػػكؿ فعػػاؿ فػػي التةمػػب عمػػى تمػػؾ
انخط ػػا الش ػػائعة وبالت ػػالي أدى إل ػػى تحس ػػف أدا الطالب ػػات ف ػػي مجموع ػػة ال ػػتعمـ ب ػػانقراف ف ػػي تم ػػؾ
المهارة.
 بػ ػػالرجوع إلػ ػػى جػ ػػدوؿ( )33والبحػ ػػث فػ ػػي قيمػ ػػة "ؼ"عاػ ػػد مسػ ػػتوى داللػ ػػة (  ) 3 .35ودرجػ ػػات
حري ػػة( )6993اج ػػد أف قيم ػػة "ؼ" الج ػػد وليػ ػة تس ػػاوي( )1039وحي ػػث أف قيم ػػة "ؼ" المحس ػػوبة
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تسػػاوي( )1066واػػي أكبػػر مػػف "ؼ" الجػػد وليػة فإااػػا اسػػتاتج وجػػود فػػروؽ جواريػػة بػػيف متوسػػط
درجات الطالبات في المجموعات الثالث في مهارة إيجاد الاهاية بالرسـ.
ولمتعػ ػػرؼ عمػ ػػى داللػ ػػة تمػ ػػؾ الفػ ػػروؽ اقػ ػػارف بػ ػػيف مػ ػػدى شػ ػػيفيه وفػ ػػروؽ أزواج المتوسػ ػػطات
لممجموعات الثالث ويو ح جدوؿ رقـ ( )36داللة اذه الفروؽ
جدوؿ رقـ()10
اختبار شيفيو لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات المجموعات الثالث في الميارة الثانية:
ميارة إيجاد النياية بالرسـ
ـ
اإلستراتيجية التقميدية
2.483
إستراتيجية التعمـ بالبحث
2.694
إستراتيجية التعمـ بالقراف
2.887

إستراتيجية التعمـ بالبحث
2.694

اإلستراتيجية التقميدية
2.483

إستراتيجية التعمـ بالقراف
2.887

0
0.210

0

*0.404

0.194

* دالة إحصائياً عاد مستوى داللة 3033

0

يت ػػح مػػف الجػػدوؿ رقػػـ ( )36وجػػود فػػروؽ بػػيف مجموعػػة الػػتعمـ بػػانقراف ومجموعػػة الػػتعمـ
التقميدي لصالح مجموعة التعمـ بانقراف ولـ تت ح وجود فروؽ بيف المجموعات انخرى.
 وتع ػػزو الباحث ػػة ا ػػذه الاتيج ػػة إل ػػى أف مه ػػارة إيج ػػاد الاهاي ػػة بالرس ػػـ ا ػػي مه ػػارة بصػ ػرية ولك ػػف
الطالبػػات غالبػاً مػػا يخطػػئف فػػي تحديػػد الاهايػػة اليماػػى والاهايػػة اليسػػرى مػػف الرسػػـ  ,ويبػػدو أف
التعاوف بيف انقراف وتقديـ التةذية الراجعػة الفوريػة قػد سػااـ فػي التةمػب عمػى تمػؾ العقبػة ممػا
كاف له انثر في تحسف مستوى الطالبات في أدائهف لتمؾ المهارة في مجموعة التعمـ بػانقراف
بصورة ممموسة أكثر مف المجموعتيف انخرييف.
 ب ػػالرجوع إل ػػى ج ػػدوؿ رق ػػـ( )33والبح ػػث ف ػػي قيم ػػة "ؼ عا ػػد مس ػػتوى دالل ػػة( ).35
ودرج ػػات حري ػػة( )6993اج ػػد أف قيم ػػة "ؼ" الج ػػد وليػ ػة = ( )1039وحي ػػث أف قيم ػػة
"ؼ" المحسوبة=  10336واػي أكبػر مػف قيمػة" ؼ"الجػد وليػة ممػا يػدلؿ عمػي وجػود
فػ ػػروؽ جواريػ ػػة فػ ػػي متوسػ ػػط درجػ ػػات الطالبػ ػػات فػ ػػي مهػ ػػارة إيجػ ػػاد الاهايػ ػػة بتوحيػ ػػد
المقامات بيف المجموعات الثالث .
ولمتعرؼ عمي داللػة الفػروؽ اقػارف بػيف مػدى شػيفيه وفػروؽ أزواج المتوسػطات لممجموعػات
الثالث ويو ح جدوؿ رقـ ( )31اتائج تمؾ المقاراة
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جدوؿ رقـ ()14
اختبار شيفيو لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات المجموعات الثالث في الميارة الرابعة:
ميارةإيجاد النياية بتوحيد المقامات
اإلستراتيجية التقميدية
0.300

اإلستراتيجية التقميدية
0.300
إستراتيجية التعمـ بالبحث
0.452
إستراتيجية التعمـ بالقراف
0.613

إستراتيجية التعمـ بالبحث
0.452

إستراتيجية التعمـ بالقراف
0.613

0
0.152

0

*0.313

0.161

* دالة إحصائياً عاد مستوى داللة 3033

0

يت ح مف الجدوؿ رقـ ( )31وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عاػد مسػتوى  3033=αبػيف
مجموعة التعمـ بانقراف ومجموعة التعمـ التقميدي لصالح مجموعة التعمـ بانقراف ,ولػـ تت ػح وجػود
فروؽ بيف المجموعات انخرى.
 وتعزو الباحثة اذه الاتيجة إلى أف مهارة إيجاد الاهاية بتوحيد المقامات اي مهارة تعتمد عمػي
المعرفػ ػػة السػ ػػابقة لػ ػػدي الطالبػ ػػات فػ ػػي توحيػ ػػد المقامػ ػػات وجمػ ػػع الكسػ ػػور و يبػ ػػدو أف توظيػ ػػؼ
استراتيجية التعمـ بانقراف قد ساعد الطالبات عمي استرجاع المعرفة السػابقة الالزمػة الكتسػاب
تمؾ المهارة بصورة أف ؿ مما اي في المجموعتيف انخرييف .
 بػػالرجوع إلػػى جػػدوؿ رقػػـ ( )33والبحػػث عػػف قيمػػة "ؼ" عاػػد مسػػتوى داللػػة (  ).35ودرجػػات
حرية ( )6993اجد أف قيمة (ؼ) الجد ولية تساوي ( )1039وحيث أف قيمة (ؼ) المحسوبة
تس ػػاوى ( )10617وا ػػي أكب ػػر م ػػف (ؼ) الجدولي ػػة إذف توج ػػد فروق ػػات جواري ػػة ف ػػي متوس ػػط
درجات الطالبات في المجموعات الثالث في مهارة إيجاد الاهاية بال رب بالمرافؽ ولمتعرؼ
عػػؿ داللػػة الفػػروؽ اقػػارف بػػيف مػػدى شػػيفيه وفػػروؽ أزواج المتوسػػطات لممجموعػػات الػػثالث
ويو ح جدوؿ رقـ ( )34اتائج تمؾ المقاراة.

86

جدوؿ رقـ ()13
اختبار شيفيو لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات المجموعات الثالث في الميارة
الخامسة :ميارة إيجاد النياية بالضرب بالمرافؽ
إستراتيجية التعمـ

اإلستراتيجية التقميدية
1.117
اإلستراتيجية التقميدية
1.117
إستراتيجية التعمـ بالبحث
1.742
إستراتيجية التعمـ بالقراف
1.855

بالبحث
1.742

إستراتيجية التعمـ بالقراف
1.855

0
0.625

0

*0.738

0.113

* دالة إحصائياً عاد مستوى داللة 3033

0

يت ػػح مػػف الجػػدوؿ رقػػـ ( )34وجػػود فػػروؽ بػػيف مجموعػػة الػػتعمـ بػػانقراف ومجموعػػة الػػتعمـ
التقميدي لصالح مجموعة التعمـ بانقراف ,ولـ تت ح أي فروؽ بيف المجموعات انخرى.
 وتعػزو الباحثػة اػػذه الاتيجػة إلػػى كػوف مهػػارة ال ػرب بػالمرافؽ مهػػارة تعتمػد عمػػى معرفػة كيفيػػة
إيجػػاد م ارفػػؽ الجػػذر التربيعػػي وم ارفػػؽ الجػػذر التكعيبػػي واػػي مهػػارات سػػابقة تػػـ د ارسػػتها فػػي
المرحمة اإلعدادية .
واظ اًر نف استراتيجية التعمـ بانقراف تتػيح لجميػع الطالبػات عمػي اخػتالؼ مسػتوااف العممػي
مراجعػػة المتطمب ػػات الس ػػابقة ( حي ػػث ت ارج ػػع القريا ػػة المعمم ػػة معموماته ػػا لت ػػتمكف م ػػف ت ػػدريس قرياته ػػا
المتعممة وفي المقابؿ تتمقػى القرياػة المتعممػة شػرحاً تفصػيمياً نساسػيات المهػارة مػف قرياتهػا المعممػة)
فػإف ذلػؾ قػد سػااـ فػػي تحسػف أدا الطالبػات فػي مجموعػة الػػتعمـ بػانقراف بصػورة ممموسػة أكثػر مػػف
مجموعة التعمـ التقميدي ومجموعة التعمـ بالبحث .
 بالرجوع الى جدوؿ ( )33عاد مستوى داللة ( )3 .35ودرجات حرية ( )6993اجػد
أف قيمة (ؼ) الجػد وليػة تسػاوى ( , )1039وحيػث أف قيمػة (ؼ) المحسػوبة تسػاوى
( )40689واى أكبر مف قيمة (ؼ) الجد ولية ,فهذا يدؿ عمي وجود فروؽ جواريػة
بيف المجموعات الثالث في مهارة إيجاد الاهاية بتعريؼ المشتقة.
ولمتع ػػرؼ عم ػػي دالل ػػة ا ػػذه الف ػػروؽ تم ػػت مقارا ػػة م ػػدى ش ػػيفيه و ف ػػروؽ أزواج المتوس ػػطات
لممجموعات الثالث ويو ح جدوؿ رقـ ( )35اتائج تمؾ المقاراة:
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جدوؿ رقـ ()11
اختبار شيفيو لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات المجموعات الثالث في الميارة السابعة:
ميارة إيجاد النياية بتعريؼ المشتقة
اإلستراتيجية التقميدية
3.233
اإلستراتيجية التقميدية
3.233
إستراتيجية التعمـ بالبحث
3.500
إستراتيجية التعمـ بالقراف
4.016

إستراتيجية التعمـ بالبحث
3.500

إستراتيجية التعمـ بالقراف
4.016

0
0.267

0

*0.783

0.516

* دالة إحصائياً عاد مستوى داللة 3033

0

يت ػػح مػػف الجػػدوؿ رقػػـ ( )35وجػػود فػػروؽ بػػيف مجموع ػة الػػتعمـ بػػانقراف ومجموعػػة الػػتعمـ
التقميدي لصالح مجموعة التعمـ بانقراف ,ولـ تت ح أي فروؽ بيف المجموعات انخرى.
 وترجػػع الباحثػػة اػػذه الاتيجػػة إلػػى أف مهػػارة إيجػػاد الاهايػػة بتعريػػؼ المشػػتقة اػػي مهػػارة صػػعبة
تحتاج إلى جهد مف المعممة لتو يح انفكار المتاوعػة ل سػئمة باإل ػافة إلػى جهػد ذاتػي مػف
الطالبات يتمثؿ في المراف والتدريب عمى التعامؿ مع اذه انفكار المتاوعة .
إف تميػز اسػتراتيجية الػتعمـ بػانقراف بقيػاـ القرياػة المعممػة بالشػرح والتفسػير لقرياتهػا المتعممػػة
فػػي جػػو مػػف الػػود والتعػػاطؼ عمػػؿ عمػػي تسػػهيؿ إكسػػاب اػػذه المهػػارة لمطالبػػات حيػػث تكتسػػب القرياػػة
المعممػػة المهػػارة مػػف معممػػة الفصػػؿ وتقػػوـ بتػػدريب القرياػػة المتعممػػة عميهػػا انمػػر الػػذي يػػؤدى الػػى
تحسػػيف المهػػارة عاػػد جميػػع الطالبػػات بشػػكؿ أف ػػؿ مػػف الػػتعمـ التقميػػدي وأي ػػا أف ػػؿ مػػف الػػتعمـ
بالبحث.
 بػػالرجوع إلػػى جػػدوؿ رقػػـ ( )33والبحػػث عػػف قيمػػة (ؼ) عاػػد مسػػتوى داللػػة ( )3 .35ودرجػػات
حري ػػة ( )6993اج ػػد أف قيم ػػة (ؼ) الج ػػد وليػ ػة تس ػػاوى ( )1039وقيم ػػة (ؼ) المحس ػػوبة تس ػػاوى
( ) 40498واػػي أكبػػر مػػف (ؼ) الجػػد ولي ػة واػػذا يػػدؿ عمػػي وجػػود فػػروؽ جواريػػة فػػي متوسػػط
درجات الطالبات في مهارة إيجاد الاهاية عاد الالاهاية .
ولمتع ػػرؼ عم ػػى دالل ػػة ا ػػذه الف ػػروؽ تم ػػت مقارا ػػة م ػػدى ش ػػيفيه وف ػػروؽ أزواج المتوس ػػطات
لممجموعات الثالث ويو ح جدوؿ رقـ ( )36اتائج تمؾ المقاراة:
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جدوؿ رقـ()16
اختبار شيفيو لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات المجموعات الثالث في الميارة الثامنة:
ميارة إيجاد النياية عند الالنياية
اإلستراتيجية التقميدية
1.267
اإلستراتيجية التقميدية
1.267
إستراتيجية التعمـ بالبحث
1.452
إستراتيجية التعمـ بالقراف
1.710

إستراتيجية التعمـ بالبحث
1.452

إستراتيجية التعمـ
بالقراف
1.710

0
0.185

0

*0.443

0.258

* دالة إحصائياً عاد مستوى داللة 3033

0

يت ػػح مػػف جػػدوؿ رقػػـ ( )36وجػػود فػػروؽ ب ػيف مجموعػػة الػػتعمـ بػػانقراف ومجموعػػة الػػتعمـ
التقميدي لصالح مجموعة التعمـ بانقراف ,ولـ تت ح أي فروؽ بيف المجموعات انخرى.
 وترجػػع الباحثػػة اػػذه الاتيجػػة إلػػى تةمػػب الطالبػػات فػػي مجموعػػة الػػتعمـ بػػانقراف عمػػى انخطػػا
ػرب وقسػمة
الشائعة التي يقعف فيها عاد إيجػاداف لقيمػة الاهايػة عاػد الالاهايػة مثػؿ أخطػا
اإلشارات وذلؾ بفعؿ التعاوف الحاصؿ بيف القرياات في جو مف انلفة والصحبة.
 بػػالرجوع إلػػى جػػدوؿ ( )33والبحػػث عػػف قيمػػة (ؼ) الجػػد ولي ػة وجػػداا أاهػػا تسػػاوي()60891
حيػ ػػث أف قيمػ ػػة (ؼ)الجدوليػ ػػة تسػ ػػاوي(  , ) 1039اجػ ػػد أف قيمة(ؼ)المحسػ ػػوبة أكبػ ػػر مػ ػػف
قيمة(ؼ)الجدوليػػة فهػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود فػػروؽ جواريػػة فػػي متوسػػط المهػػارات الكميػػة بػػيف
المجموعات الثالث .
ولمتعرؼ عمى داللة واتجاه الفػروؽ اقػارف بػيف مػدى شػيفيه ومتوسػطات المجموعػات الػثالث
ويو ح جدوؿ رقـ ( )37اتائج تمؾ المقاراة.
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جدوؿ رقـ ()15
يوضح اختبار شيفيو في الدرجة الكمية لمميارات
اإلستراتيجية التقميدية
17.017
اإلستراتيجية التقميدية
17.017
إستراتيجية التعمـ بالبحث
19.952
إستراتيجية التعمـ بالقراف
21.742

إستراتيجية التعمـ بالبحث
19.952

إستراتيجية التعمـ بالقراف
21.742

0
2.935

0

*4.725

1.790

0

* دالة إحصائياً عاد مستوى داللة 3033

 يت ح مف جدوؿ ( )37أاه توجد فروؽ جوارية في الدرجة الكميػة لمهػارات إيجػاد الاهايػة بػيف
مجموعة التعمـ بانقراف ومجموعة التعمـ التقميدي لصالح مجموعة التعمـ بانقراف.
 وتعزو الباحثة اذه الاتيجة إلى ما يمي:
 ازدي ػػاد الدافعي ػػة لم ػػتعمـ ل ػػدى الطالب ػػات – ف ػػي مجموعػ ػة ال ػػتعمـ ب ػػانقراف -م ػػف خ ػػالؿ تش ػػجيعالطالبات لبع هف البعض.

 شيوع جو مف الصحبة والتفاعؿ بيف انقراف انمر الذي أدى إلػى إيجػاد بيئػة تفاعميػة ومػف ثػـاكتساب المهارات وأدائها بشكؿ اكبر مف المتوقع.

 زي ػػادة فاعمي ػػة دور ك ػػؿ م ػػف القرياػ ػة المعممػ ػة والقرياػ ػة المتعممػ ػة حي ػػث تتحم ػػؿ القرياػ ػة المعممػ ػةالمسئولية لتعميـ قرياتهػا المتعممػة المهػارات المطموبػة,أما القرياػة المتعممػة فػإف توجيػه االاتمػاـ

الفردي لها يتيح لها فرصة أكبر إلتقاف تمؾ المهارات.

كما يت ح مف جدوؿ ( )05وجود فروؽ بيف مجموعة الػتعمـ بالبحػث والمجموعػة التقميديػة ولكاهػا
فروؽ ليست ذات داللة .

 وتعزو الباحثة اذه الاتيجة إلى أف:

 ثقافة التعمـ بالبحث تعتبر ثقافة دخيمة عمى مجتمعاتاا العربية. -افتقار الطالبات لمهارات التعمـ بالبحث.

 تعود الطالبات عمى الامط التقميدي لمتعمـ حيث يقدـ المعمـ الجػز انكبػر مػف المعرفػة لطالبػهبشكؿ معد وجااز.

 وبهػػػذا تتفػ ػػؽ اتػ ػػائج اػػػذه الد ارسػ ػػة مػ ػػع اتػ ػػائج د ارسػ ػػة (حبي ػػب,)1...,د ارسػ ػػة(عطية)1..3,ودراسة(ص ػػالح وأم ػػيف )1..2,ف ػػي فاعمي ػػة إس ػػتراتيجية ال ػػتعمـ ب ػػانقراف وأثرا ػػا عم ػػى اكتس ػػاب

المهارات.
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إجابة السؤاؿ الثالث:
ويػػاص السػؤاؿ عمػػى" :ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )0.05≥ αفػػي
متوسط درجات الطالبات مرتفعات التحصػيؿ فػي ميػارات إيجػاد النيايػة فػي المجموعػات الػثالث
تعزى لنوع اإلستراتيجية المستخدمة؟"

لإلجابة عف السؤاؿ الثالث تـ اختبار صحة الفر ية االتية:

ال توجػ ػػد فػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية عاػ ػػد مسػ ػػتوى ( )0.05≥ αفػ ػػي متوسػ ػػط درجػ ػػات
الطالب ػػات مرتفع ػػات التحص ػػيؿ ف ػػي المجموع ػػات ال ػػثالث تع ػػزى إل ػػى ا ػػوع االس ػػتراتيجية المس ػػتخدمة
(إستراتيجية التعمـ بانقراف ,إستراتيجية التعمـ بالبحث ,إستراتيجية التعمـ التقميدي)
ولمتحقػؽ مػف صػحة اػذا الفػرض قامػت الباحثػة باسػتخداـ اختبػار كروسػكاؿ – ويمػس كمػا فػي

الجدوؿ التالي.

جدوؿ رقـ ()18
نتائج اختبار كروسكاؿ – ويمس في االختبار البعدى (مرتفعات التحصيؿ) تعزى لنوع االستراتيجية
المستخدمة.
الطريقة
.1

إيجاد

النياية

بالتعويض
.0

إيجاد

النياية
بالرسـ
.4

إيجاد
النياية

بالقسمة
المطولة

.3

إيجاد

النياية
بتوحيد

المقامات

إستراتيجية التعلم
باألقران
إستراتيجية التعلم
بالبحث
اإلستراتيجية
التقليدية
إستراتيجية التعلم
باألقران
إستراتيجية التعلم
بالبحث
اإلستراتيجية
التقليدية
إستراتيجية التعلم
باألقران
إستراتيجية التعلم
بالبحث
اإلستراتيجية
التقليدية
إستراتيجية التعلم
باألقران
إستراتيجية التعلم
بالبحث
اإلستراتيجية
التقليدية

متوسط

العدد

الرتب

8

14.125

8

12.688

8

10.688

8

13.563

8

13.250

8

10.688

8

14.875

8

12.000

8

10.625

8

14.688

8

13.563

كا

2

1.325

قيمة

الداللة

0.516

مستوى الداللة

غير دالة
إحصائياً

1.592

0.451

غير دالة
إحصائياً

4.555

0.103

غير دالة
إحصائياً

4.185

0.123

غير دالة
إحصائياً

9.250

8
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الطريقة
.1

إيجاد

النياية

بالضرب

بالمرافؽ
.6

إيجاد

النياية
بالتعويضات
المثمثية

.5

ميارة إيجاد
النياية

بتعريؼ

المشتقة
.8

ميارة إيجاد

النياية عند
الالنياية
.4

ميارة إيجاد
النياية

بالتحميؿ

الدرجة
الكمية

إستراتيجية التعلم
باألقران
إستراتيجية التعلم
بالبحث
اإلستراتيجية
التقليدية
إستراتيجية التعلم
باألقران
إستراتيجية التعلم
بالبحث
اإلستراتيجية
التقليدية
إستراتيجية التعلم
باألقران
إستراتيجية التعلم
بالبحث
اإلستراتيجية
التقليدية
إستراتيجية التعلم
باألقران
إستراتيجية التعلم
بالبحث
اإلستراتيجية
التقليدية
إستراتيجية التعلم
باألقران
إستراتيجية التعلم
بالبحث
اإلستراتيجية
التقليدية
إستراتيجية التعلم
باألقران
إستراتيجية التعلم
بالبحث
اإلستراتيجية
التقليدية

متوسط

العدد

الرتب

8

15.625

8

14.563

8

7.313

8

17.438

8

13.250

8

6.813

8

17.500

8

8.375

8

11.625

8

16.000

8

13.125

8

8.375

8

19.125

8

9.750

8

8.625

8

19.938

8

12.000

8

5.563

كا

2

8.686

9.458

8.636

7.532

11.452

16.781

قيمة
الداللة

0.013

0.009

0.013

0.023

0.003

0.000

مستوى الداللة

دالة عاد .0.4

دالة عاد .0.0

دالة عاد .0.4

دالة عاد .0.4

دالة عاد .0.0

دالة عاد .0.0

ويظهر الجدوؿ رقـ ( )38وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عاد مستوى داللة () 3033
في الدرجة الكمية لمهارات إيجاد الاهاية مما يؤدي إلى رفض الفر ية الصفرية وقبوؿ الفر ية
البديمة.
بمعاى أاه توجد ااالؾ فروؽ دالة إحصائياً عاد مستوى ( )0.0 2= αفي متوسط درجات
الطالبات مرتفعات التحصيؿ في المجموعات الثالث تعزى لاوع اإلستراتيجية المستخدمة.
كما يت ح مف الجدوؿ رقـ ( )38عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في المهارة انولى
(إيجاد الاهاية بالتعويض)والمهارة الثااية(مهارة إيجاد الاهاية بالرسـ) والمهارة الثالثة (مهارة إيجاد
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الاهاية بالقسمة المطولة) والمهارة الرابعة(مهارة إيجاد الاهاية بتوحيد المقامات) ,أي أاه ال توجد
فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتةير لاوع التعميـ المستخدـ بالاسبة لتمؾ المهارات
 وتعزو الباحثة اذه الاتيجة إلى أف المهارات السابقة اي مهارات بسيطة سهمة الفهـ
واالستيعاب بالاسبة لمطالبات مرتفعات التحصيؿ ,لذا فمـ يظهر دور ممحوظ لاوعية
اإلستراتيجية المستخدمة عمى جودة وتحسف اندا .
بالرجوع إلى جدوؿ رقـ ( )38والبحث عف قيمة كا 6المحسوبة ومقاراتها بقيمة كا6
الجدولية يت ح وجود فروؽ في المهارة الخامسة والسادسة والسابعة والثاماة والتاسعة والدرجة الكمية
لالختبار حيث أف قيمة كا 6في تمؾ المهارات اي عمي التوالي
( )3607839330456970516980616990458980686واي أكبر مف قيمة كا 6الجدولية مما يدلؿ
عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتةير لاوع اإلستراتيجية المستخدمة ولمعرفة داللة
واتجاه الفروؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبار داف البعدي والجداوؿ ()64961966963963939
تو ح ذلؾ :وذلؾ وفؽ المعادلة التالية:

| ـ س – ـ ص | ≤ ز  / αؾ (ؾ)3-

ٌ(ٌ )3+
6

(عفااة)661 ,3998 ,

جدوؿ رقـ ( )14
اختبار داف لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات المجموعات الثالث في الميارة الخامسة:
ميارةإيجاد النياية بالضرب بالمرافؽ
الضرب بالمرافؽ

إستراتيجية التعمـ
بالقراف

إستراتيجية التعمـ بالبحث

اإلستراتيجية التقميدية

2.813

1.500

2.875
إستراتيجية التعمـ بالقراف
2.875
إستراتيجية التعمـ بالبحث
2.813
اإلستراتيجية التقميدية
1.500

0
0.063

0

*1.375

1.313

* دالة إحصائياً عاد مستوى داللة 3033

0

يت ػػح مػػف الجػػدوؿ رقػػـ ( )39وجػػود فػػروؽ بػػيف مجموعػػة الػػتعمـ بػػانقراف ومجموعػػة الػػتعمـ
التقميدي لصالح مجموعة التعمـ بانقراف ,ولـ تت ح أي فروؽ بيف المجموعات انخرى.
 وتعػػزو الباحثػػة اػػذه الاتيجػػة إلػػى أف مهػػارة إيجػػاد الاهايػػة بال ػػرب بػػالمرافؽ اػػي مهػػارة تعتمػػد
عمى معرفة سابقة قد تكوف الطالبات قد اسياها ,واف قيػاـ الطالبػة مرتفعػة التحصػيؿ بالتػدريس
لقرياتهػػا المتعممػػة فػػي مجموعػػة الػػتعمـ بػػانقراف قػػد أعطااػػا الدافعيػػة لمراجعػػة الخب ػرات السػػابقة
والتمكف ماها لكي تستطيع أف تؤدي دوراا كمعممة بفاعمية واتقاف.
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جدوؿ رقـ ( )02
اختبار داف لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات المجموعات الثالث في الميارة السادسة:
ميارة إيجاد النياية بالتعويضات المثمثية
التعويضات المثمثية

إستراتيجية التعمـ
بالقراف

إستراتيجية التعمـ بالبحث

اإلستراتيجية التقميدية

5.813

4.563

6.375
إستراتيجية التعمـ بالقراف
6.375
إستراتيجية التعمـ بالبحث
5.813
اإلستراتيجية التقميدية
4.563

0
0.563

0

*1.813

1.250

0

دالة إحصائياً عاد مستوى داللة 3033

يت ػػح مػػف الجػػدوؿ رقػػـ( ) 63وجػػود فػػروؽ بػػيف مجموعػػة الػػتعمـ بػػانقراف ومجموعػػة الػػتعمـ
التقميدي لصالح مجموعة التعمـ بانقراف ,ولـ تت ح أي فروؽ بيف المجموعات انخرى.
 وتعزو الباحثة اذه الاتيجة إلى أف مهارة إيجاد الاهاية بالتعوي ات المثمثية اػي مهػارة صػعبة
وتحتػػاج إلػػى قػػدرات عقميػػة عميػػا مثػػؿ ال ػربط والتحميػػؿ ,باإل ػػافة إلػػي معرفػػة ود اريػػة بق ػواايف
حس ػػاب المثمث ػػات الس ػػابؽ د ارس ػػتها ف ػػي الص ػػؼ الح ػػادي عش ػػر  ,واف تمي ػػز اس ػػتراتيجية ال ػػتعمـ
بػػانقراف بقيػػاـ الطالبػػة ذات التحصػػيؿ المرتفػػع بتكػرار الشػػرح والتػػدريس لقرياتهػػا ذات المسػػتوى
انداػى قػػد أدى إلػى زيػػادة مػراف الطالبػػة ذات المسػتوى المرتفػػع عمػى انسػػئمة الصػعبة وبالتػػالي
تحسػػف مهارتهػػا فػػي الػربط والتحميػػؿ انمػػر الػػذي أدى إلػػى تحسػػف مهػػارة الطالبػػات – مرتفعػػات
التحصيؿ -في قدرتهف عمى إيجاد قيمة الاهايات التي تعتمد عمى مهارة التعوي ات المثمثية.
جدوؿ رقـ ( )01
اختبار داف لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات المجموعات الثالث في الميارة السابعة:
ميارة إيجاد النياية بتعريؼ المشتقة
إستراتيجية التعمـ

تعريؼ المشتقة
إستراتيجية التعمـ بالقراف
5.000
إستراتيجية التعمـ بالبحث
4.125
اإلستراتيجية التقميدية
4.438

بالقراف

إستراتيجية التعمـ بالبحث

اإلستراتيجية التقميدية

4.125

4.438

5.000
0
*0.875

0

0.563

0.313

* دالة إحصائياً عاد مستوى داللة 3033
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0

يت ػػح مػػف الجػػدوؿ رقػػـ ( )63وجػػود فػػروؽ بػػيف مجموعػػة الػػتعمـ بػػانقراف ومجموعػػة الػػتعمـ
بالبحث لصالح مجموعة التعمـ بانقراف ,ولـ تت ح وجود فروؽ بيف المجموعات انخرى.
 وتعزو الباحثة اذه الاتيجة إلى أف مهارة إيجاد الاهاية بتعريؼ المشتقة اي مهػارة بحاجػة إلػى
تو يح وعرض المعممة لمكثير مف انفكار وانمثمة باإل افة إلى جهد الطالبات في التػدريب
والمراف عمى تمؾ انفكار.
إف تميػ ػػز اسػ ػػتراتيجية الػ ػػتعمـ بػ ػػانقراف بجمعهػ ػػا لتمػ ػػؾ الخاصػ ػػيتيف قػ ػػد أدى إلػ ػػى تاميػ ػػة قػ ػػدرة
الطالب ػػات – مرتفع ػػات التحص ػػيؿ -ف ػػي مه ػػارة إيج ػػاد الاهاي ػػة بتعري ػػؼ المش ػػتقة ف ػػي مجموع ػػة ال ػػتعمـ
بانقراف بصورة ممموسة .
وعمى الصعيد اآلخر تركيز العب الدراسي عمى الطالبػة وعػدـ التو ػيح والتفسػير مػف قبػؿ
المعممة في اسػتراتيجية الػتعمـ بالبحػث ,قػد أدى إلػى تػداي مسػتوى الطالبػات – مرتفعػات التحصػيؿ-
في تمؾ المهارة مقاراة بمثيالتهف في المجموعتيف السابقتيف.
جدوؿ رقـ ()00
اختبار داف لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات المجموعات الثالث في الميارة الثامنة:
ميارة إيجاد النياية عند الالنياية
النياية عند الالنياية

إستراتيجية التعمـ
بالقراف

إستراتيجية التعمـ بالبحث

اإلستراتيجية التقميدية

1.750

1.250

2.000
إستراتيجية التعمـ بالقراف
2.000
إستراتيجية التعمـ بالبحث
1.750
اإلستراتيجية التقميدية
1.250

0
0.250

0

*0.750

0.500

* دالة إحصائياً عاد مستوى داللة 3033

0

يت ػػح مػػف الجػػدوؿ رقػػـ ( )66وجػػود فػػروؽ بػػيف مجموعػػة الػػتعمـ بػػانقراف و مجموعػػة الػػتعمـ
التقميدي لصالح مجموعة التعمـ بانقراف ,ولـ تت ح أي فروؽ بيف المجموعات انخرى.
 وتعزو الباحثة اذه الاتيجة إلى أف مهػارة إيجػاد الاهايػة عاػد الالاهايػة اػي مهػارة سػهمة ولكاهػا
تحتاج إلى تركيػز فػي قواعػد ػرب اإلشػارات  ,واف كثافػة التػدريب الالتػي تمقياػه الطالبػات –
مرتفعػػات التحصػػيؿ -فػػي إكسػػابهف المهػػارة لقرياػػاتهف ذوات التحصػػيؿ المتػػداي فػػي مجموعػػة
الػػتعمـ بػػانقراف قػػد أدى إلػػى زيػػادة تركيػػزاف ومػػف ثػػـ رفػػع مسػػتوااف فػػي تمػػؾ المهػػارة مقارا ػةً
بمثيالتهف في كؿ مف مجموعة التعمـ بالبحث ومجموعة التعمـ بانقراف.
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جدوؿ رقـ ()04
اختبار داف لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات المجموعات الثالث في الميارة التاسعة:
ميارة إيجاد النياية بالتحميؿ
التحميؿ
إستراتيجية التعمـ بالقراف
4.750
إستراتيجية التعمـ بالبحث
3.375
اإلستراتيجية التقميدية
3.000

إستراتيجية التعمـ بالقراف

4.750

إستراتيجية التعمـ بالبحث
3.375

اإلستراتيجية التقميدية
3.000

0
*1.375

0

*1.750

0.375

* دالة إحصائياً عاد مستوى داللة 3033

0

يت ػػح مػػف الجػػدوؿ رقػػـ ( )61وجػػود فػػروؽ بػػيف مجموعػػة الػػتعمـ بػػانقراف ومجموعػػة الػػتعمـ
بالبحػػث لصػػالح مجموعػػة الػػتعمـ بػػانقراف ,وبػػيف مجموعػػة الػػتعمـ بػػانقراف ومجموعػػة الػػتعمـ التقميػػدي
لصالح مجموعة التعمـ بانقراف ,ولـ تت ح أية فروؽ بيف المجموعات انخرى.
 وتعزو الباحثة اذه الاتيجة إلى أف مهارة إيجاد الاهاية بالتحميؿ اي مهػارة مركبػة وتحتػاج إلػى
د اريػػة بطػػرؽ التحميػػؿ المختمفػػة باإل ػػافة إلػػى الػػتمكف مػػف إعػػادة تعريػػؼ كػػؿ مػػف اقتػراف القيمػػة
المطمقة واالقتراف السممي.
وقد الحظت الباحثة أف الطالبات – مرتفعات التحصيؿ -يحتجف إلى مساعدة مف المعممة
في حؿ المسائؿ التي تحتاج إلى إعادة تعريؼ لالقتراف.
إف الجو التفاعمي الذي تػوفره اسػتراتيجية الػتعمـ بػانقراف والػذي يػدمج مػابيف خبػرات المعممػة
والتدريب عميها واعادة تمثيمها مف خػالؿ التػدريس ل قػراف أ ثػر بشػكؿ كبيػر عمػى اكتسػاب الطالبػات
في مجموعة التعمـ بانقراف لمهارة إيجاد الاهايػة بالتحميػؿ بصػورة أف ػؿ مػف مثػيالتهف فػي مجموعػة
التعمـ التقميدي حيث ال يمكف لمطالبة أف تعيػد تمثيػؿ دور المعممػة لممهػارة نف دوراػا ياحصػر فػي
تمقيهػػا لمشػػرح مػػف المعممػػة ,وأف ػػؿ مػػف مثػػيالتهف فػػي مجموعػػة الػػتعمـ بالبحػػث حيػػث تباػػي الطالبػػة
معرفتها بافسها دوف مساعدة أو تدخؿ مف المعممة.
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جدوؿ رقـ ( )03
اختبار داف لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات المجموعات الثالث في الدرجة الكمية
لمميارات
المجموع
إستراتيجية التعمـ بالقراف
28.875
إستراتيجية التعمـ بالبحث
25.250
اإلستراتيجية التقميدية
21.125

إستراتيجية التعمـ بالقراف

28.875

إستراتيجية التعمـ بالبحث
25.250

اإلستراتيجية التقميدية
21.125

0
*3.625

0

*7.750

*4.125

0

* دالة إحصائياً عاد مستوى داللة 3033

 يت ػػح مػػف الجػػدوؿ رقػػـ ( ) 64وجػػود فػػروؽ بػػيف مجموعػػة الػػتعمـ بػػانقراف ومجموعػػة الػػتعمـ
بالبحث لصالح مجموعة التعمـ بانقراف ,وبيف مجموعة التعمـ بانقراف والتعمـ التقميدي لصالح
مجموعة التعمـ بانقراف ,وبيف مجموعة التعمـ بالبحث والتعمـ التقميدي لصالح مجموعػة الػتعمـ
بالبح ػػث  ,وتؤك ػػد ا ػػذه الات ػػائج عم ػػى فاعمي ػػة إس ػػتراتيجية ال ػػتعمـ ب ػػانقراف وعم ػػؽ أثرا ػػا عم ػػى
الطالبػػات مرتفعػػات التحصػػيؿ وتعػػزو الباحثػػة اػػذه الاتيجػػة إلػػى أف إسػػتراتيجية الػػتعمـ بػػانقراف
تحمػػؿ القرياػػة المعممػػة المسػػئولية فػػي إكسػػاب المهػػارات لمقرياػػة المتعممػػة انمػػر الػػذي يػػدفعها
ويحفزاا عمى المراف والتدريب ومراجعة الخبػرات السػابقة لتصػؿ إلػى درجػة مػف الػتمكف تؤامهػا
لمعب دور المعممة بكفا ة وفاعمية.
كؿ ذلؾ سااـ في استفادة الطالبات  -مرتفعات التحصيؿ -مف إستراتيجية الػتعمـ بػانقراف
حيث عممت عمى تطوير القدرات والمهارات العقمية لديهف .
ويو ح الجدوؿ رقـ( )64وجود فروؽ في متوسط درجات الطالبات مرتفعات التحصيؿ فػي
مهػػارات إيجػػاد الاهايػػة بػػيف المجموعػػات الػػثالث ودلمػػت الفػػروؽ عمػػي أف إسػػتراتيجية الػػتعمـ بػػانقراف
أف ػػؿ مػػف إسػػتراتيجية الػػتعمـ بالبحػػث ,كمػػا أف إسػػتراتيجية الػػتعمـ بالبحػػث أف ػػؿ مػػف اإلسػػتراتيجية
التقميدية  ,وتعزو الباحثة اذه الاتيجة إلي ااسجاـ الطالبات في مجموعة التعمـ بانقراف بصورة أكبر
مف المجموعتيف انخرييف .
عمػػي الػػرغـ مػػف أف الػػتعمـ بالبحػػث عمػػؿ عمػػى اسػػتثارة دافعيػػة الطالبػػات مػػف خػػالؿ البحػػث
والمااقشػػة إال ااػػه كااػػت ااالػػؾ تحفظػػات عمػػي اػػذه اإلسػػتراتيجية كواهػػا تعتمػػد عمػػى الطالبػػات بشػػكؿ
كبير في البحث عف المعمومات وحؿ انسئمة واو موقؼ تعميمي جديد لـ تألفه الطالبات مف قبؿ.
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إجابة السؤاؿ الرابع:

وياص اذا السؤاؿ عمى ما يمي" :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ()0.05≥ α
في متوسط درجات الطالبات متدنيات التحصيؿ في ميارات إيجاد النياية تعزى لنوع اإلستراتيجية
المستخدمة؟"
ولإلجابة عف السؤاؿ الرابع تـ اختبار صحة الفر ية اآلتية:
ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عاػػد مس ػتوى داللػػة ( )0.05≥ αفػػي متوسػػط درجػػات
الطالب ػػات متػػػدايات التحصػ ػػيؿ فػ ػػي المجموعػ ػػات ال ػػثالث تعػ ػػزى إلػ ػػى ا ػػوع االسػ ػػتراتيجية المسػػػتخدمة
(إستراتيجية التعمـ بانقراف ,إستراتيجية التعمـ بالبحث ,التعمـ التقميدي)
ولمتحقػػؽ مػػف صػػحة اػػذا مػػف الفػػرض قامػت الباحثػة باسػػتخداـ اختبػػار كروسػػكاؿ – ويمػػس كمػػا اػػو
مو ح في جدوؿ (. )65
جدوؿ رقـ ()01
نتائج اختبار كروسكاؿ – ويمس تعزى لنوع االستراتيجية المستخدمة (متدنيات التحصيؿ) .
الطريقة
.1
إيجاد النياية
بالتعويض
.0
إيجاد النياية
بالرسـ
.4

.3

.1

إيجاد النياية
بالقسمة
المطولة
إيجاد النياية
بتوحيد
المقامات
إيجاد النياية
بالضرب
بالمرافؽ

إستراتيجية التعمـ
بانقراف
إستراتيجية التعمـ
بالبحث
اإلستراتيجية التقميدية
إستراتيجية التعمـ
بانقراف
إستراتيجية التعمـ
بالبحث
اإلستراتيجية التقميدية
إستراتيجية التعمـ
بانقراف
استراتيجية التعمـ
بالبحث
اإلستراتيجية التقميدية
استراتيجية التعمـ
بانقراف
استراتيجية التعمـ
بالبحث
اإلستراتيجية التقميدية
استراتيجية التعمـ
بانقراف
استراتيجية التعمـ
بالبحث
اإلستراتيجية التقميدية

العدد

متوسط
الرتب

8

17.250

8

11.438

8

8.813

8

15.250

8

12.250

8

10.000

8

14.000

8

12.500

8

11.000

8

11.500

8

13.000

8

13.000

8

17.625

8

11.063

8

8.813

كا

2

6.756

2.953

0.034

0.228

دالة عاد
.0.4

غير دالة
إحصائياً

1.278

0.484

7.030
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قيمة
الداللة

مستوى
الداللة

0.528

0.785

0.030

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

دالة عاد
.0.4

الطريقة
.6

.5

.8

.4

إيجاد النياية
بالتعويضات
المثمثية
ميارة إيجاد
النياية بتعريؼ
المشتقة
ميارة إيجاد
النياية عند
الالنياية
ميارة إيجاد
النياية
بالتحميؿ

الدرجة الكمية

استراتيجية التعمـ
بانقراف
استراتيجية التعمـ
بالبحث
اإلستراتيجية التقميدية
استراتيجية التعمـ
بانقراف
استراتيجية التعمـ
بالبحث
اإلستراتيجية التقميدية
استراتيجية التعمـ
بانقراف
استراتيجية التعمـ
بالبحث
اإلستراتيجية التقميدية
استراتيجية التعمـ
بانقراف
استراتيجية التعمـ
بالبحث
اإلستراتيجية التقميدية
استراتيجية التعمـ
بانقراف
استراتيجية التعمـ
بالبحث
اإلستراتيجية التقميدية

العدد

متوسط
الرتب

8

15.875

8

13.188

8

8.438

8

18.625

8

12.375

8

6.500

8

14.000

8

12.500

8

11.000

8

18.188

8

11.500

8

7.813

8

19.125

8

13.125

8

5.250

كا

2

4.696

12.568

1.022

9.469

15.556

قيمة
الداللة
0.096

0.002

0.600

0.009

0.000

مستوى
الداللة
غير دالة
إحصائياً

دالة عاد
.0.0

غير دالة
إحصائياً

دالة عاد
.0.0

دالة عاد
.0.0

يت ح مف الجدوؿ رقـ ( )65عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في المهارة الثااية
والثالثة والرابعة والسادسة والثاماة ,أي أاه ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتةير لاوع
االستراتيجية المستخدمة.
كما يت ح وجود فروؽ جوارية في المهارة انولى (مهارة إيجاد الاهاية بالتعويض) والمهارة
الخامسة (مهارة إيجاد الاهاية بال رب بالمرافؽ) والمهارة السابعة (مهارة إيجاد الاهاية بتعريؼ
المشتقة) والمهارة التاسعة (مهارة إيجاد الاهاية بالتحميؿ) والدرجة الكمية لالختبار ,أي أاه توجد
فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتةير لاوع االستراتيجية المستخدمة ولمعرفة داللة الفروؽ قامت
الباحثة باستخداـ اختبار داف البعدي والجداوؿ ( )13 ,69 ,68 ,67 ,66تو ح ذلؾ:
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جدوؿ رقـ ()06
اختبار داف لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات المجموعات الثالث في الميارة الولى:
إيجاد النياية بالتعويض
إيجاد النياية بالتعويض
استراتيجية التعمـ بالقراف
2.750
استراتيجية التعمـ بالبحث
2.000
اإلستراتيجية التقميدية
1.625

استراتيجية التعمـ بالقراف
2.750

استراتيجية التعمـ بالبحث
2.000

اإلستراتيجية التقميدية
1.625

0
0.750

0

*1.125

0.375

0

* دالة إحصائياً عاد مستوى داللة 3033

يت ػػح مػػف جػػدوؿ رقػػـ ( )66وجػػود فػػروؽ بػػيف مجموعػػة الػػتعمـ بػػانقراف ومجموعػػة الػػتعمـ
التقميدي لصالح مجموعة التعمـ بانقراف ,ولـ تت ح أي فروؽ في المجموعات انخرى.
 وتعػػزو الباحثػػة اػػذه الاتيجػػة إلػػى أف مهػػارة إيجػػاد الاهايػػة بػػالتعويض اػػي مهػػارة سػػهمة ولكػػف
مشػػكمتها تكمػػف فػػي انخطػػا التػػي ترتكبهػػا الطالبػػات فػػي العمميػػات الحسػػابية  ,ويبػػدو أف مػػا
تتميز به استراتيجية التعمـ بانقراف مف قياـ القرياة المعممة بالشرح والتفسػير لقرياتهػا المتعممػة
خطوة بخطوة وتوفير التةذية الراجعة الفورية لهػا فػي حػاؿ الخطػأ قػد سػاعد الطالبػات متػدايات
التحصػػيؿ عمػػى التةمػػب عمػػى انخطػػا الااجمػػة عػػف أدا العمميػػات الحسػػابية ومػػف ثػػـ تحسػػف
أدائهف في تمؾ المهارة.
جدوؿ رقـ ()05
اختبار داف لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات المجموعات الثالث في الميارة الخامسة:
إيجاد النياية بالضرب بالمرافؽ
إيجاد النياية بالضرب
بالمرافؽ

استراتيجية التعمـ بالقراف
2.063
استراتيجية التعمـ بالبحث
0.875
اإلستراتيجية التقميدية
0.625

استراتيجية التعمـ بالقراف

استراتيجية التعمـ بالبحث

اإلستراتيجية التقميدية

2.063

0.875

0.625

0
1.188

0

*1.438

0.250

* دالة إحصائياً عاد مستوى داللة 3033

0

يت ػػح مػػف الجػػدوؿ رقػػـ ( )67وجػػود فػػروؽ بػػيف مجموعػػة الػػتعمـ بػػانقراف ومجموعػػة الػػتعمـ
التقميدي لصالح مجموعة التعمـ بانقراف ,ولـ تت ح أي فروؽ بيف المجموعات انخرى.
 وتعػػزو الباحثػػة اػػذه الاتيجػػة إلػػى أف مهػػارة إيجػػاد الاهايػػة بال ػػرب بػػالمرافؽ اػػي مهػػارة تعتمػػد
عمى المعرفػة الريا ػية السػابقة بكيفيػة إيجػاد م ارفػؽ الجػذر التربيعػي وم ارفػؽ الجػذر التكعيبػي,
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واف ما تتميز به استراتيجية التعمـ بانقراف مف قياـ القرياة المعممة بالتدريس لقرياتهػا المتعممػة
فػػي جػػوع تفػػاعمي يسػػوده الػػود وانلفػػة قػػد سػػاعد الطالبػػة _متدايػػة التحصػػيؿ – عمػػى اسػػترجاع
المعرفة السابقة الالزمة ندا تمؾ المهارة.
جدوؿ رقـ ()08
اختبار داف لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات المجموعات الثالث في الميارة السادسة:
إيجاد النياية بتعريؼ المشتقة
إيجاد النياية بتعريؼ
المشتقة

استراتيجية التعمـ بالقراف
3.750
استراتيجية التعمـ بالبحث
3.250
اإلستراتيجية التقميدية
2.250

استراتيجية التعمـ بالقراف

استراتيجية التعمـ بالبحث

اإلستراتيجية التقميدية

3.750

3.250

2.250

0
0.500

0

*1.500

1.000

* دالة إحصائياً عاد مستوى داللة 3033

0

يت ح مف جدوؿ ( )68وجود فروؽ بيف مجموعة التعمـ بانقراف ومجموعة التعمـ التقميدي
لصالح مجموعة التعمـ بانقراف ,ولـ تت ح أي فروؽ بيف المجموعات انخرى.
 وترجػػع الباحثػػة اػػذه الاتيجػػة إلػػى أف مهػػارة إيجػػاد الاهاي ػة بتعريػػؼ المشػػتقة اػػي مهػػارة صػػعبة
وتحتاج إلى دراية ومعرفة بقواايف االشتقاؽ باإل افة إلى آلية تحويؿ الاهاية إلى الشكؿ العاـ
لتعريؼ المشتقة.
ويب ػػدو أف الخص ػػائص الت ػػي تتمي ػػز به ػػا اس ػػتراتيجيه ال ػػتعمـ ب ػػانقراف والت ػػي جعمته ػػا ش ػػبيهة
بالتدريس الخصوصي قد ساعد الطالبات _ متدايات التحصيؿ – عمى التمكف مػف قػواايف االشػتقاؽ
السابؽ دراستها و تقميد اآللية التي يمكف بها تحويػؿ الاهايػة إلػى الشػكؿ العػاـ لتعريػؼ المشػتقة واػي
المتطمبات السابقة التي تمزمهف ندا وتطبيؽ تمؾ المهارة.
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جدوؿ رقـ ()04
اختبار داف لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات المجموعات الثالث في الميارة التاسعة:
ميارة إيجاد النياية بالتحميؿ
إيجاد النياية بالتحميؿ
استراتيجية التعمـ بالقراف
4.063
التعمـ بالبحث
3.063
االستراتيجية التقميدية
2.125

استراتيجية التعمـ بالقراف
4.063

استراتيجية التعمـ بالبحث
3.063

اإلستراتيجية التقميدية
2.125

0
1.000

0

*1.938

0.938

* دالة إحصائياً عاد مستوى داللة 3033

0

يت ػػح مػػف جػػدوؿ رقػػـ ( )69وجػػود فػػروؽ بػػيف مجموعػػة الػػتعمـ بػػانقراف ومجموعػػة الػػتعمـ
التقميدي لصالح مجموعة التعمـ بانقراف ,ولـ تت ح أي فروؽ بيف المجموعات انخرى.
 وتعػزو الباحثػػة اػذه الاتيجػػة إلػى أف مهػػارة إيجػاد الاهايػػة بالتحميػؿ تعتمػػد فػي إتقااهػػا عمػي عػػدة
مهارات فردية سبؽ لمطالبػة د ارسػتها فػي المرحمػة المتوسػطة مثػؿ مهػارة تحميػؿ المقػدار الثالثػي
,ومهارة تحميؿ فرؽ بيف مربعيف,وتحميؿ فرؽ بيف مكعبيف ,باإل افة إلػى مهػارة إعػادة تعريػؼ
االقتراف السممي واقتراف القيمة المطمقة .
واف تميػز اسػتراتيجية الػػتعمـ بػانقراف بقيػػاـ الطالبػة ذات التحصػيؿ المرتفػػع بالتػدريس والشػػرح
لزميمتهػػا ذات التحصػػيؿ المتػػداي وكسػػر حػػاجز الخػػوؼ بػػيف المعممػػة والمتعممػػة قػػد سػػاعد عمػػى احػػو
كبير في تذكر الطالبة متداية التحصيؿ لمهارات التحميؿ انمر الذي أدى إلى تحسف المستوى العاـ
لمطالب ػػات مت ػػدايات التحص ػػيؿ ف ػػي مجموع ػػة ال ػػتعمـ ب ػػانقراف ف ػػي تم ػػؾ المه ػػارة بص ػػورة أف ػػؿ م ػػف
المجموعات انخرى.
 وبشكؿ عاـ تظهػر الجػداوؿ ( )69 , 68 , 67 ,66أف جميػع الفػروؽ التػي وجػدت اػي بػيف
مجموعػػة الػػتعمـ بػػانقراف ومجموعػػة الػػتعمـ التقميػػدي لصػػالح مجموعػػة الػػتعمـ بػػانقراف وتعػػزو
الباحثة اذه الاتيجة إلى التػأثير االيجػابي السػتراتيجية الػتعمـ بػانقراف عمػي الطالبػات متػدايات
التحصيؿ ويرجع ذلػؾ إلػي شػيوع جػو مػف الصػحبة وانلفػة بػيف انقػراف انمػر الػذي أدى إلػي
زواؿ الحاجز بيف الطالبة متداية التحصيؿ وقرياتهػا المعممػة فهػي تسػأؿ عمػا تريػد دوف خػوؼ
أو خجؿ وتجد جواباً نسئمتها بصػورة سمسػة ومبسػطة مػف قرياتهػا المعممػة التػي اػي فػي افػس
مستوااا العمري.
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جدوؿ رقـ ()42
اختبار داف لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات المجموعات الثالث في الدرجة الكمية
المجموع
استراتيجية التعمـ بالقراف
20.500
استراتيجية التعمـ بالبحث
15.625
االستراتيجية التقميدية
11.625

استراتيجية التعمـ بالقراف
20.500

استراتيجية التعمـ بالبحث
15.625

االستراتيجية التقميدية
11.625

0
*4.875

0

*8.875

*4.000

0

* دالة إحصائياً عاد مستوى داللة 3033

يت ػػح مػػف الجػػدوؿ رقػػـ( )13وجػػود فػػروؽ بػػيف مجموعػػة الػػتعمـ بػػانقراف ومجموعػػة الػػتعمـ
بالبحػػث لصػػالح مجموعػػة الػػتعمـ بػػانقراف ,وبػػيف مجموعػػة الػػتعمـ بػػانقراف ومجموعػػة الػػتعمـ التقميػػدي
لصػػالح مجموعػػة الػػتعمـ بػػانقراف ,وبػػيف مجموعػػة الػػتعمـ بالبحػػث ومجموعػػة الػػتعمـ التقميػػدي لصػػالح
مجموعة التعمـ بالبحث انمر الذي يدلؿ عمي أف مية إستراتيجية التعمـ بانقراف وايجابية أثراا عمػي
الطالبات متدايات التحصيؿ .
كمػػا يبػػرز جػػدوؿ رقػػـ( )13وجػػود أثػػر إيجػػابي إلسػػتراتيجية الػػتعمـ بالبحػػث عمػػى الطالبػػات
متدايات التحصيؿ .
 وتعػػزو الباحثػػة اػػذه الاتيجػػة إلػػى اسػػتفادة الطالبػػات متػػدايات التحصػػيؿ م ػف جمسػػات المااقشػػة
والح ػوار بػػيف طالبػػات المجموعػػة الواحػػدة فػػي مجموعػػة الػػتعمـ بالبحػػث انمػػر الػػذي أدى إلػػى
تحسف أدائهف في المهارات الكمية.

331

إجابة السؤاؿ الخامس:
وياص السؤاؿ عمى ما يمي ":ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05≥ αفي
متوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية الولى (مجموعة التعمـ بالقراف) في االختبار
البعدي والمؤجؿ؟"
لإلجابة عف اذا السؤاؿ تـ اختبار صحة الفر ية اآلتية:
ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عاػػد مسػػتوى داللػػة ( )0.05≥ αفػػي متوسػػط درجػػات
الطالبات في مهارات إيجاد الاهاية لدى أفػراد المجموعػة التجريبيػة انولػى (مجموعػة الػتعمـ بػانقراف)
في االختبار البعدي والمؤجؿ.
ولمتحقػؽ مػف صػحة اػذا الفػرض قامػت الباحثػة باسػتخداـ اختبػار Wilcoxon Signed
 Ranks Testوالجدوؿ ( )13يو ح ذلؾ.
جدوؿ رقـ ()41

متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة " "Zوقيمة الداللة ومستوى الداللة لكؿ مف االختبار لمتعرؼ إلى الفروؽ في
متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي والمؤجؿ

البعاد
إيجاد النياية
بالتعويض

إيجاد النياية
بالرسـ

إيجاد النياية
بالقسمة
المطولة

إيجاد النياية
بتوحيد المقامات

الرتب
الرتب
السالبة
الرتب
الموجبة
الرابطة
الرتب
السالبة
الرتب
الموجبة
الرابطة
الرتب
السالبة
الرتب
الموجبة
الرابطة
الرتب
السالبة
الرتب
الموجبة
الرابطة

العدد

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

5

4.000

20.000

2

4.000

8.000

قيمة
""Z

قيمة
الداللة

0.257 1.134

مستوى الداللة

غير دالة إحصائياً

17
3

2.000

6.000

1

4.000

4.000

0.705 0.378

غير دالة إحصائياً

20
3

2.667

8.000

1

2.000

2.000

0.257 1.134

غير دالة إحصائياً

20
5

5.400

27.000

4

4.500

18.000

0.564 0.577
15
334

غير دالة إحصائياً

البعاد

الرتب

الرتب
السالبة
إيجاد النياية
الرتب
بالضرب
الموجبة
بالمرافؽ
الرابطة
الرتب
السالبة
إيجاد النياية
بالتعويضات
الرتب
الموجبة
المثمثية
الرابطة
الرتب
السالبة
ميارة إيجاد
النياية بتعريؼ
الرتب
الموجبة
المشتقة
الرابطة
الرتب
السالبة
ميارة إيجاد
الرتب
النياية عند
الموجبة
الالنياية
الرابطة
الرتب
السالبة
ميارة إيجاد
الرتب
النياية بالتحميؿ
الموجبة
الرابطة
الرتب
السالبة
الرتب
الدرجة الكمية
الموجبة
الرابطة

العدد

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

3

3.500

10.500

2

2.250

4.500

قيمة
""Z

قيمة
الداللة

0.396 0.849

مستوى الداللة

غير دالة إحصائياً

19
2

1.500

3.000

0

0.000

0.000

0.180 1.342

غير دالة إحصائياً

22
2

1.750

3.500

1

2.500

2.500

0.785 0.272

غير دالة إحصائياً

21
3

2.500

7.500

1

2.500

2.500

0.317 1.000

غير دالة إحصائياً

20
2

5.250

10.500

5

3.500

17.500

0.527 0.632

غير دالة إحصائياً

17
8

8.938

71.500

6

5.583

33.500

0.223 1.219

غير دالة إحصائياً

10

مالحظة ىامة:عدد أفراد عينة الدراسة الموضح في الجدوؿ رقـ ( )41ىو ( )03والسبب
ىو وجود سبع طالبات قد تغيبف عػف االختبػار المؤجػؿ  ,ممػا حػذا بالباحثػة إلػى اسػتخداـ اختبػار
ولككسوف كبديؿ عف اختبار ) (Tلعينتيف مرتبطتيف .
يت ح مف الجدوؿ رقـ ( )13أف قيـ " "Zالمحسوبة غير دالة إحصائياً عاد مستوى داللة
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) (0.0 5فػػي جميػػع المهػػارات والدرجػػة الكميػػة لالختبػػار ,واػػذا يػػدؿ عمػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ
ذات داللة إحصائية فػي التطبيقػيف البعػدي والمؤجػؿ ,واػذا يػدؿ عمػى االحتفػاظ بػالتعمـ لػدى طالبػات
المجموعة التجريبية انولى (مجموعة التعمـ بانقراف في مهارة إيجاد الاهاية ككػؿ والمهػارات الفرعيػة
المقتراة بها.
 وترجع الباحثة اذه الاتيجة إلى تميز إستراتيجية التعمـ بانقراف بكواها شبيهة بالتدريس
الخصوصي المصحوب بالتةذية الراجعة الفورية مما يوفر لمطالب تعمماً ممي اًز أف ؿ مف
التدريس التقميدي كما أف الجو التفاعمي الذي يسود البيئة الصفية في إستراتيجية التعمـ بانقراف
يساعد عمى اكتساب المهارات وتثبيتها مما يسهـ في االحتفاظ بالتعمـ لفترة طويمة.
وبهذا فإف اتائج اذه الدراسة تتفؽ مع اتائج دراسة (حمادة )6336,التي أبرزت دور إستراتيجية
التعمـ بانقراف في االحتفاظ بالتعمـ.
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إجابة السؤاؿ السادس:

وياص السؤاؿ عمى ما يمي" :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ()0.05≥ α
في متوسط درجات الطالبات في ميارات إيجاد النياية لدى أفراد المجموعة التجريبية
الثانية(مجموعة التعمـ بالبحث) في االختبار البعدي والمؤجؿ؟"
إلجابة السؤاؿ السادس تـ اختبار صحة الفرض اآلتي:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عاد مستوى داللة ( )0.05≥ αفي متوسط درجات
الطالبات في مهارات إيجاد الاهاية لدى أفراد المجموعة التجريبية الثااية (مجموعة التعمـ
بالبحث) في االختبار البعدي والمؤجؿ.
ولمتحقؽ مف صحة اذا الفرض قامت الباحثة باستخداـ اختبار Wilcoxon Signed Ranks
 Testوالجدوؿ ( )16يو ح ذلؾ.
جدوؿ رقـ ()40
متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة " "Zوقيمة الداللة ومستوى الداللة لكؿ مف االختبار
لمتعرؼ إلى الفروؽ في متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية الثانية (مجموعة التعمـ
بالبحث) في التطبيؽ البعدي والمؤجؿ
البعاد

إيجاد النياية
بالتعويض

إيجاد النياية
بالرسـ

إيجاد النياية
بالقسمة
المطولة

إيجاد النياية
بتوحيد

المقامات

متوسط

مجموع
9.000

غير دالة
0.739 0.333
إحصائيا
12.000

الرتب

العدد

الرتب السالبة

2

4.500

الموجبة

4

3.000

الرابطة

18

الرتب السالبة

الرتب

الرتب

الرتب

3

2.000

6.000

الموجبة

0

0.000

0.000

الرابطة

21

الرتب السالبة

5

الرتب

الرتب

الموجبة

3

الرابطة

16

الرتب السالبة
الرتب

الموجبة

4.500
4.500

""Z

الداللة

الداللة

غير دالة
0.109 1.604
إحصائيا

22.500
غير دالة
0.480
إحصائيا
0.707 13.500

0

0.000

0.000

3

2.000

6.000
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قيمة

قيمة

مستوى

غير دالة
0.083 1.732
إحصائيا

البعاد

إيجاد النياية
بالضرب

بالمرافؽ
إيجاد النياية
بالتعويضات
المثمثية

ميارة إيجاد
النياية

بتعريؼ

المشتقة
ميارة إيجاد

النياية عند
الالنياية

ميارة إيجاد
النياية

بالتحميؿ

الدرجة الكمية

الرتب

العدد

الرابطة

21

الرتب السالبة

0

الرتب

الموجبة

3

الرابطة

21

الرتب السالبة

4

الرتب

الموجبة

1

الرابطة

19

الرتب السالبة

متوسط
الرتب

0.000
2.000

3.250
2.000

مجموع
الرتب

6.000

2.000

4

الموجبة

1

4.000

4.000

الرابطة

19

الرتب السالبة

3

الرتب

الموجبة

1

الرابطة

20

الرتب السالبة

0

الرتب

الموجبة

4

الرابطة

20

الرتب السالبة

2.500

0.000
2.500

غير دالة
0.109 1.604
إحصائيا

13.000

2.750

2.500

""Z

الداللة

الداللة

0.000

11.000

الرتب

قيمة

قيمة

مستوى

غير دالة
0.131 1.511
إحصائيا

غير دالة
0.334 0.966
إحصائيا

7.500
2.500

غير دالة
0.317 1.000
إحصائيا

0.000
غير دالة
0.066 1.841
إحصائيا
10.000

8

9.563

76.500

الموجبة

8

7.438

غير دالة
0.656 0.446
إحصائيا
59.500

الرابطة

8

الرتب

مالحظة اامة :عدد أفراد عياة الدراسة كمػا يت ػح مػف جػدوؿ( )16يسػاوي( )64طالبػة مػع
أف عػػدد أف ػراد المجموعػػة الثاايػػة (مجموعػػة الػػتعمـ بالبحث)يسػػاوي ( )13طالبػػة  ,والسػػبب اػػو وجػػود
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سبع طالبات لـ يؤديف االختبار البعػدي والمؤجػؿ مجتمعػيف ممػا حػذا بالباحثػة إلػى اسػتبعاداف مػف
التحميؿ اإلحصائي ومف ثـ استخداـ اختبار ولككسوف كبديؿ عف اختبار (.) T
يت ح مف جدوؿ رقـ ( )16أف قػيـ " "Zالمحسػوبة غيػر دالػة إحصػائياً عاػد مسػتوى داللػة
) (0.0 5فػي جميػع المهػارات والدرجػة الكميػة لالختبػار ,واػذا يػدؿ عمػى عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة
إحصػػائية ف ػػي التطبيقػػيف البع ػػدي والمؤجػػؿ ,وا ػػذا يػػدؿ عم ػػى بقػػا أث ػػر الػػتعمـ ل ػػدى أف ػراد المجموع ػػة
التجريبيػػة الثاايػػة (مجموعػػة الػػتعمـ بالبحػػث) فػػي مهػػارة إيجػػاد الاهايػػة ككػػؿ والمهػػارات الفرعيػػة التابعػػة
لها.
 وتعػػزو الباحثػػة االحتفػػاظ بػػالتعمـ إلػػى عممي ػة البحػػث والتاقيػػب والمشػػاركة بػػيف أف ػراد المجموعػػة
الواحدة مف حيث إبدا الرأي وتقديـ المقترحات حػوؿ انسػئمة البحثيػة مػف اػذه الطالبػة أو مػف
تمؾ داخؿ المجموعة الواحدة مف جهة  ,والى الاقاشات والحوارات التي تدور بػيف المجموعػات
البحثية عاد عرض التماريف مف جهة أخرى.
فمػػف المتعػػارؼ عميػػه تربويػاً أف الػػتعمـ بالعمػػؿ واالاػػدماج فػػي الخبػرة يتيحػػاف أف ػػؿ الشػػروط
لم ػػتعمـ وم ػػف ث ػػـ ف ػػإف االحتف ػػاظ ب ػػالتعمـ يتحق ػػؽ بش ػػكؿ وا ػػح وتتف ػػؽ ا ػػذه الد ارس ػػة ف ػػي اتيجته ػػا م ػػع
دراسة(عفااة وابهاف.)6331,
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توصيات الدراسة:
-

-

في و ما أسفرت عاه الدراسة مف اتائج فقد أوصت الباحثة بما يمي:
ػػرورة اسػػتخداـ إسػػتراتيجية الػػتعمـ بػػانقراف ف ػي تػػدريس مو ػػوع الاهايػػات لطالبػػات الثااويػػة
العامة نف استخداـ اذه اإلستراتيجية قد عمؿ عمى تحسيف أدا المهارات بشكؿ ممموس.
تشػػجيع معممػػي الريا ػػيات فػي مختمػػؼ الم ارحػػؿ الد ارسػػية عمػػى اسػػتخداـ وتوظيػػؼ إسػػتراتيجية
الػػتعمـ بػػانقراف فػػي تاميػػة مهػػارات إيجػػاد الاهايػػة وذلػػؾ مػػف خػػالؿ عقػػد دورات تدريبيػػة تعػرفهـ
بمػػا اػػي اإلسػػتراتيجية وكيفيػػة توظيفهػػا فػػي التػػدريس ودور كػػؿ مػػف المعمػػـ وانق ػراف فػػي عمميػػة
التافيذ.
ت ميف بػرامج إعػداد المعمػـ قبػؿ الخدمػة وفػي أثاائهػا عمػى التػدريب عمػى اسػتخداـ إسػتراتيجية
التعمـ بانقراف وتدريبهـ عمى تطبيقها في مختمؼ المواقؼ التعميمية.
إعػػداد دليػػؿ لمعممػػي الثااويػػة العامػػة_ الفػػرع العممػػي_ يت ػػمف تعريف ػاً بمهػػارات إيجػػاد الاهايػػة
وكيفيػػة تاميتهػػا مػػف خػػالؿ اسػػترتيجية الػػتعمـ بػػانقراف ويمكػػف االسػػتعااة بالد ارسػػة الحاليػػة فػػي
إعداد اذا الدليؿ.
اش ػػر ثقاف ػػة ال ػػتعمـ بالبح ػػث م ػػف خ ػػالؿ ال ػػدورات التدريبي ػػة لممعمم ػػيف وتش ػػجيعهـ عم ػػى توظي ػػؼ
إسػػتراتيجية الػػتعمـ بالبحػػث فػػي التػػدريس خاصػػة لتعمػػيـ الطمبػػة المميػزيف لمػػا لهػػا مػػف أثػػر عمػػى
اكتساب المهارات واالحتفاظ بتعممها .
القياـ بمشروع وطاي تت افر فيػه جهػود كػؿ مػف الػو ازرة ,المػدارس ,المعممػيف ,أوليػا انمػور,
الطمبػػة لاشػػر وتعزيػػز ثقافػػة الػػتعمـ بػػانقراف لتحػػؿ تػػدريجياً مكػػاف ظػػاارة الػػدروس الخصوصػػية
التي استفحمت في المجتمع الفمسطياي.

مقترحات الدراسة:
-

بحث أثر إستراتيجية التعمـ بانقراف عمى اكتساب مهارات التكامؿ أو مهارات التفا ؿ لدى
طالبات الثااوية العامة.
المقاراة بيف إستراتيجية التعمـ بانقراف واستراتيجيات حديثة أخرى غير إستراتيجية التعمـ
بالبحث.
بحث أثر إستراتيجية التعمـ بانقراف عمى اكتساب المهارات الريا ية في مراحؿ عمرية أخرى
مثؿ المرحمة انساسية العميا.
بحث أثر إستراتيجية التعمـ بانقراف عمى اكتساب المهارات الريا ية لدى الطالب الذكور.
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 القرآف الكريـ.

أوالً :المراجع العربية

 المراجع العربية:
 .3أبو العباس ,احمد (" :)3961الرياضيات أىدافيا وطرؽ تدريسيا"  ,القاارة :مكتبة
الاه ة العربية.

 .6أبو زياة ,فريد كامؿ ( " )3994مناىج الرياضيات المدرسية وتدريسيا " الكويت :مكتبة
الفالح.

 .1أبو زياة ,فريد كامؿ (" )3997الرياضيات مناىجيا وأصوؿ تدريسيا " ,ط  , 4انردف:
دار الفرقاف لماشر والتوزيع.

 .4أبو زياة ,فريد كامؿ ( " : )6333الرياضيات مناىجيا وأصوؿ تدريسيا " ,ط , 5عماف:
دار الفرقاف.

 .5أبو زياة  ,فريد وعباياة  ,عبد اهلل ( " : )6337مناىج تدريس الرياضيات لمصفوؼ
الولى " ,عماف  :دار المسيرة .

 .6أحمد ,ماير ( " : )3998صعوبات تعمـ التفاضؿ والتكامؿ لدى طمبة الصؼ الثاني عشر
العممي في محافظات غزة"  ,رسالة ماجستير غير ماشورة  ,كمية التربية الحكومية – غزة.

 .7انغا  ,إحساف ( " : )3997البحث التربوي" ط ,3غزة :دار المقداد.

 .8البارودي ,محمد كماؿ ومحمد ,أيمف عبده (:)6336تأثير استخداـ بعض استراتيجيات
التدريس عمى بعض الميارات الساسية في الكرة الطائرة ,كمية التربية الريا ية – جامعة

أسيوط.

 .9بخيت  ,خديجة أحمد و طعيمة  ,عفاؼ أحمد ( " : )3999استراتيجية تدريس القراف

وعالقتيا بالتحصيؿ التجريبي في مقرر طرؽ التدريس العامة شعبة الوسائؿ التعميمية و

المكتبات "  ,مجمة دراسات تربوية واجتماعية  ,المجمد الخامس  ,العدد الرابع .

.33

بدر  ,د .بثياة محمد ( " : )6336طرائؽ تدريس الرياضيات في مدارس البنات

في مكة المكرمة ومدى مواكبتيا لمعصر"  ,رسالة التربية وعمـ الافس العدد (. )66

 .33البكري ,أمؿ والكسوااى  ,عفاؼ ( " : )6333أساليب تعميـ العموـ والرياضيات " ط,3
انردف  :دار الفكر لمطباعة والاشر.

 .36بؿ ,فريدريؾ ( ":)3989طرؽ تدريس الرياضيات"  ,ترجمة  :محمد المفتى وممدوح
سميماف  ,القاارة :الدار العربية لماشر والتوزيع.
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 .31بوليا ,جورج ( " : )3979البحث عف الحؿ السموب الرياضي مف زاوية جديدة " ترجمة
سميماف سعيداف ,بيروت  :دار مكتبة الحياة.

 .34جابر  ,جابر وكاظـ  ,أحمد ( " : )3978مناىج البحث في التربية وعمـ النفس" ط, 6
القاارة  :دار الاه ة.

 .35جابر  ,عبد الحميد جابر وااداـ يحيى حامد ( ")3997تدريس الحساب وأسسو النفسية
والتربوية " القاارة  :دار الاه ة العربية .

 .36جبارة  ,د.عواي ( ": )3999طريقة البحث العممي في تعميـ العموـ والرياضيات
الفرضيات الساسية في أسموب تعمـ البحث "  ,مجمة الرسالة  ,المعهد انكاديمي إلعداد
المعميف العرب  ,كمية بيت بيرؿ .

 .37جرجس  ,أشرؼ ( ": )6331رسالة ىامة إلي كؿ معمـ في استخداـ طرؽ و أساليب
تعمـ جديدة تنمى البحث و التفكير لدى الدارسيف " ,ايئة كير الدولية  ,القاارة  :مكتب

باي سويؼ .http://www.almualem.net/tabahth.html

 .38الجمؿ ,دياا ( " :)6336أثر تقنية استجابة القراف في تنمية ميارات الكتابة بالمغة

االنجميزية وبناء اتجاىات ايجابية نحوىا لدى تالميذ الصؼ التاسع الساسي في

الردف" ,مجمة جامعة أـ القرى لمدراسات التربوية والافسية  ,المجمد  , 63العدد انوؿ .

 .39الحارثى ,ماى فيحاف ( " : )6337اثر استراتيجية تدريس القراف عمى تدريس بعض

الكممات الوظيفية لمتالميذ المتخمفيف عقمياً بدرجة متوسطة "رسالة ماجستير غير
ماشورة  ,كمية التربية – جامعة الممؾ سعود  ,المممكة العربية السعودية .

 .63حمادة  ,محمد محمود ( " : )6336فعالية استراتيجية تدريس القراف في تنمية ميارات
تخطيط وتنفيذ وتقويـ دروس مادة الرياضيات وفي بقاء وانتقاؿ أثر تعمميا لدى الطالب

المعمميف بكمية التربية بجامعة حمواف "  ,مجمة دراسات في الماااج وطرؽ التدريس ,
العدد  , 81ص  – 374ص . 637

 .63حمداف  ,محمد زياد ( " )6333التدريس فى التربية المعاصرة " الرياض :دار التربية
الحديثة.

 .66الحيمة  ,محمد محمود ( " )6333طرؽ التدريس واستراتيجياتو  ,اإلمارات العربية
المتحدة  :دار الكتاب الجامعي .

 .61خ ر  ,اظمة حسف ( " : )3984دراسات تربوية رائدة في الرياضيات " ,القاارة :عالـ
الكتب.

 .64خميفة  ,خميفة عبد السميع ( " : )3985تدريس الرياضيات في التعميـ االساسى" ,
القاارة :مكتبة االاجمو المصرية.
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 .65درويش  ,إبراايـ السيد ( " : )3999اثر استراتيجية تدريس القراف عمي تنمية ميارات

صياغة الىداؼ التعميمية لمطالب المعمـ تخصص تربية فنية بكمية التربية بجامعة

السمطاف قابوس " ,مجمة دراسات تربوية واجتماعية ,جامعة حمواف ص 367

–

ص. 343

 .66ر واف  ,أبو الفتوح ( ": )3988منيج المدرسة االبتدائية ",ط , 1الكويت  :دار القمـ.

 .67زغموؿ  ,اادية حسف ( " : )6337فاعمية استخداـ أسموب التطبيؽ بتوجيو القراف عمى

تعمـ بعض ميارات العاب القوى لتمميذات الحمقة الثانية مف التعميـ االساسى  ,المؤتمر

العممي الوطاي الثااي .

 .68زيتوف,حسف حسيف ( " : )6331استراتيجيات التدريس  :رؤية معاصرة لطرؽ التعميـ
والتعمـ "ط , 3غزة  :دار المقداد.

 .69سكر  ,ماى محمد ( " : )6333تأثير استخداـ استراتيجية تدريس القراف عمى مستوى
الداء الميارى والتدريسي لطالبات التربية الرياضية في التدريس المصغر " مجمة

التربية ,جامعة انزار  ,العدد  , 93ص  – 637ص . 617

 .13سالمة  ,حسف عمي ( " )3995طرؽ تدريس الرياضيات بيف النظرية والتطبيؽ "
القاارة  :دار الفجر لماشر والتوزيع.

 .13حبيب ,أبو ااشـ عبد العزيز ( ": )6333فعالية استخداـ أسموب تدريس القراف في
التحصيؿ وتنمية ميارات القسمة لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي "  ,مجمة تربويات

الريا يات  ,المجاد الثالث ,ص  – 73ص. 96

 .16سيؼ  ,خيرية رم اف ( " : )6334فعالية استخداـ استراتيجية التدريس بالقراف في

تنمية ميارات الطرح واالتجاه نحو الرياضيات لدى تالميذ المرحمة االبتدائية بدولة

الكويت"  ,المجمة التربوية  ,المجمد  , 38العدد  , 76ص – 63ص. 43

 .11الشارؼ  ,أحمد العريفى (" : )3997المدخؿ لتدريس الرياضيات " , ,طرابمس –
الجماايرية العظمى :الجامعة المفتوحة .

 .14الشاعر  ,عايدة ( ")6333صعوبات تعمـ التفاضؿ والتكامؿ لدى طمبة الجامعة
اإلسالمية بغزة ووضع برنامج مقترح لعالجيا" رسالة ماجستير غير ماشورة  ,كمية

التربية  ,الجامعة اإلسالمية .

 .15شعراوي ,إحساف مصطفى ( " : )3985الرياضيات أىدافيا واستراتيجيات تدريسيا " ,
القاارة  :دار الاه ة العربية.

 .16صالح  ,ماجدة محمود وأميف  ,سهي أحمد ( " : )6331فاعمية برنامج مقترح باستخداـ
استراتيجية تعميـ القراف في تنمية بعض الميارات الحياتية لدى الطفاؿ المتخمفيف
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عقمياً القابميف لمتعمـ " ,دراسات في الماااج وطرؽ التدريس العدد( , )89جامعة
اإلسكادرية .

 .17الطااوى  ,عفت مصطفى ( " )6339التدريس الفعاؿ  :تخطيطو – مياراتو –
استراتيجياتو – تقويمو " عماف :دار المسيرة لماشر والتوزيع.

 .18طه ,عبد الممؾ ( " :)3998فاعمية أسموب تدريس القراف في تنمية الكفايات التدريسية
و خفض قمؽ التدريس لدى طالب كمية التربية العممية " ,مجمة البحوث الافسية

والتربوية  ,العدد انوؿ ,جامعة الماوفية .

 .19عبد الحميد ,جابر و زاار ,فوزي والشيخ  ,سميماف ( " )3998ميارات التدريس" ,ط,1
القاارة  :دار الاه ة العربية.

 .43عبد الكريـ عفاؼ ( " : )3995التدريس لمتعميـ التربية البدنية والرياضية " ,اإلسكادرية:
ماشأة دار المعارؼ .

 .43عبيد  ,وليـ

اروس ( " : )3974الميارات الرياضية الالزمة لتدريس العموـ في

 .46عبيد  ,وليـ

اروس وآخروف ( " : )6333تربويات الرياضيات " ,القاارة :مكتبة االاجمو

المرحمة االبتدائية " ,القاارة  :مطبعة التقدـ.

المصرية.

 .41عطية  ,جماؿ سميماف ( " : )6334فاعمية استراتيجية تدريس القراف في تنمية ميارات
القراءة الجيرية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية"  ,دراسات في الماااج وطرؽ التدريس ,

العدد ( , )96الجمعية المصرية لمماااج وطرؽ التدريس .

 .44عطية  ,محسف عمي ( " )6338االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعاؿ"  ,عماف:
دار صفا لماشر والتوزيع.

 .45عفااة ,عزو ( " : )3998اإلحصاء التربوي  :الجزء الثاني :اإلحصاء االستداللي" غزة :
دار المقداد .

 .46عفااة ,عزو إسماعيؿ و الجيش  ,يوسؼ إبراايـ ( ": )6338التدريس والتعمـ بالدماغ
ذي الجانبيف " غزة :مكتبة آفاؽ .

 .47عفااة ,عزو إسماعيؿ وآخروف ( " : )6337استراتيجيات تدريس الرياضيات في مراحؿ
التعميـ العاـ " ,خاايواس :مكتبة الطالب الجامعي .,

 .48عفااة ,عزو إسماعيؿ وابهاف  ,سعد ( ": )6331أثر أسموب التعمـ بالبحث في تنمية
التفكير في الرياضيات واالتجاه نحو تعمميا واالحتفاظ بيما لدى طالب الصؼ التاسع

الساسي بغزة" ,مجمة التربية العممية  ,المجمد السادس  ,العدد الثالث  ,كمية التربية,
جامعة عيف شمس .
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 .49عودة  ,أحمد ( ": )6336القياس والتقويـ في العممية التدريسية" انردف :دار انمؿ.

 .53مميجي ,ثاا ( ": )3995فاعمية تدريس القراف في تنمية االتجاىات نحو مينة
التدريس وخفض قمؽ التدريس لدى الطالب المعمميف بكمية التربية بطنطا " ,مجمة

البحوث الافسية والتربوية  ,كمية التربية  ,جامعة الماوفية  ,ص – 151ص. 186

 .53فرج ,عبد المطيؼ حسيف ( ":)6335طرؽ التدريس في القرف الواحد والعشريف عماف:
دار المسيرة لماشر.

 .56الفي ,حسيف عمى ( " )3995حؿ المسألة الرياضية " مجمة آفاؽ تربوية ,العدد
السابع ,سبتمبر .

 .51متولي  ,عال الديف ( " : )3995برنامج مقترح لتنمية ميارات الرسـ البياني وأثره عمي
التحصيؿ في الرياضيات وانتقاؿ اثر التعمـ لدى طمبة المرحمة الثانوية  ,رسالة دكتوراه

غير ماشورة ,كمية التربية  ,جامعة الزقازيؽ بمصر .

 .54مختار ,حسف عمي(" :)3996قضايا واتجاىات معاصرة في المناىج وطرؽ التدريس",
مكة المكرمة :مطابع بهادر.

 .55معوض ,أسامة ( " :)3989استراتيجية مقترحة في تدريس الرياضيات لتنمية التفكير
االبتكارى لدى تالميذ الصؼ السادس مف التعميـ االساسى "رسالة ماجستير غير

ماشورة ,كمية التربية  ,جامعة الزقازيؽ فرع باها .

 .56المفتي ,محمد أميف ( ": )3995قراءات في تعميـ الرياضيات " القاارة  :مكتبة اناجمو
المصرية.

 057مياا  ,فايز مراد ( " : )3999مناىج التعميـ في مصر في عصر العولمة (نقد ذاتي) " ,
دراسة ماشورة

مف أعماؿ وتوصيات المؤتمر الساوي الحادي عشر لمجمعية المصرية

لمماااج وطرؽ التدريس  " ,العولمة وماااج التدريس "  ,القاارة .
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ممحؽ رقـ ()1
ميارات إيجاد النياية التي حددتيا الباحثة وزميمتاىا
الميارات التي حددتيا الزميمة

الرقـ

الميارات التي حددتيا الباحثة

الميارات التي حددتيا الزميمة
الثانية

الولى
.1

مهارة إيجاد الاهاية بالتعويض.

مهارة إيجاد الاهاية بالتعويض.

مهارة إيجاد الاهاية بالتعويض.

.0

مهارة إيجاد الاهاية بالرسـ.

مهارة إيجاد الاهاية بالرسـ.

مهارة إيجاد الاهاية بالرسـ.

.4

مهػػ ػ ػػارة إيجػػ ػ ػػاد الاهايػػ ػ ػػة بالقسػ ػ ػ ػػمة مه ػ ػ ػػارة إيج ػ ػ ػػاد الاهاي ػ ػ ػػة بتوحي ػ ػ ػػد مهػ ػػارة إيجػ ػػاد الاهايػ ػػة بالقسػ ػػمة
المطولة .

.3

مه ػ ػ ػ ػػارة إيج ػ ػ ػ ػػاد الاهاي ػ ػ ػ ػػة بتوحي ػ ػ ػ ػػد مه ػ ػػارة إيج ػ ػػاد الاهاي ػ ػػة بال ػ ػػرب مه ػ ػػارة إيج ػ ػػاد الاهاي ػ ػػة بتوحي ػ ػػد
المقامات .

.1

.4

المشتقة .

بالتعوي ات المثمثية .

مهػػ ػ ػػارة إيجػ ػ ػ ػػاد الاهايػػ ػ ػػة بتعريػ ػ ػ ػػؼ مهػ ػػارة إيجػ ػػاد الاهايػ ػػة عاػ ػػد الػ ػػال مهػ ػػارة إيجػ ػػاد الاهايػ ػػة بتعريػ ػػؼ
المشتقة .

.8

المثمثية .

بالمرافؽ .

مهػػارة إيجػػاد الاهايػػة بالتعوي ػػات مهػ ػ ػػارة إيجػ ػ ػػاد الاهايػ ػ ػػة بتعريػ ػ ػػؼ مهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة إيجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد الاهايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
المثمثية .

.5

بالمرافؽ.

المقامات .

مهػ ػ ػػارة إيجػ ػ ػػاد الاهايػ ػ ػػة بال ػ ػ ػػرب مهارة إيجاد الاهايػة بالتعوي ػات مه ػػارة إيج ػػاد الاهاي ػػة بال ػػرب
بالمرافؽ .

.6

المقامات.

المطولة .

اهاية .

المشتقة .

مهارة إيجاد الاهاية عاد الال اهاية مهارة إيجاد الاهاية بالتحميؿ .

مه ػػارة إيج ػػاد الاهاي ػػة عا ػػد ال ػػال

.

اهاية .

مهارة إيجاد الاهاية بالتحميؿ .

مهارة إيجاد الاهاية بالتحميؿ .
مه ػػارة ايج ػػاد الاهاي ػػة باس ػػتخداـ

.12

التعميـ .
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ممحؽ رقـ ()0
يوضح جدوؿ الحصص المستغرقة في تدريس كؿ ميارة مف ميارات إيجاد النياية حسب الخطة
الفصمية ( خطة مشرفي الرياضيات )

الرقـ

اسـ الميارة

عدد الحصص

.3

إيجاد الاهاية بالتعويض

 1حصص

.6

إيجاد الاهاية بالرسـ

 1حصص

.1

إيجاد الاهاية بالقسمة المطولة

حصة واحدة

.4

إيجاد الاهاية بتوحيد المقامات

حصة واحدة

.5

إيجاد الاهاية بال رب بالمرافؽ

 1حصص

.6

إيجاد الاهاية باالقترااات المثمية

 6حصص

.7

إيجاد الاهاية بالتحميؿ

 6حصص

.8

إيجاد الاهاية عاد الالاهاية

حصتاف

.9

إيجاد الاهاية بتعريؼ المشتقة

 5حصص

المجموع

تسع ميارات

 42حصة

363

ممحؽ رقـ ()4
يمثؿ جدوؿ المواصفات وتوزيع السئمة لالختبار التحصيمي الخاص بميارات إيجاد النياية
مستويات السئمة

تذكر,فيـ

اسـ الميارة
إيجاد الاهاية بالتعويض
إيجاد الاهاية بالرسـ
إيجاد

المطولة
إيجاد

المقامات
إيجاد

الاهاية

بالقسمة

الاهاية

بتوحيد

الاهاية

بال رب

بالمرافؽ
إيجاد الاهاية بالتعوي ات
المثمثية
إيجاد

الاهاية

معرفة مفاىيمية

بتعريؼ

المشتقة

حؿ مشكالت

معرفة إجرائية

تحميؿ ,تركيب,

الدرجات

المئوية

س اختياري

-

 1درجات

 %33

س 3مقالي

-

-

 1درجات

 %33

-

س 1اختياري

-

درجة واحدة

 %1

-

س 33اختياري

-

درجة واحدة

 %1

-

-

س6مقالي

 1درجات

 %33

س 36اختياري ,
س 7اختياري

-

تطبيؽ

مجموع

النسبة

تقويـ

3

س , 9س

س , 6س 8اختياري

33

اختياري
س 5مقالي ,س
مقالي

إيجاد الاهاية عاد الالاهاية

س 31اختياري

س 34اختياري

ايجاد الاهاية بالتحميؿ

س 5اختياري

س 4اختياري

س1مقالي
6

 6درجات

-

 5درجات

 %37

-

درجتاف

 %5

 6درجات

 %63

س 4مقالي ,س6
اختياري

مجموع الدرجات

 5درجبت

 10درجة

11

 42درجة

عدد السئمة

 1أسئهة

 4أسئهة

 6أسئهة

 02سؤال

النسبة المئوية

%05

%32

%44

%122

363

 %63

%122

ممحؽ رقـ ()3

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

أخي  /أختي مشرؼ ومعمـ الرياضيات بالمرحمة الثانوية
تحية طيبة وبعد,,

 ,,,المحترـ

تقوـ الباحثة بإج ار دراسة تجريبية بعاواف" :أثر كؿ مف إستراتيجيتي التعمـ بالبحث والتعمـ بانقراف
عمى اكتساب مهارات إيجاد الاهاية واالحتفاظ بها لدى طالبات الصؼ الثااي عشر عموـ بةزة"

وذلؾ بهدؼ ايؿ شهادة الماجستير في التربية تخصص طرؽ وأساليب تدريس الريا يات.

وباا ً عمى ذلؾ فقد قامت الباحثة بإعداد اختبار يت مف المهارات الالزمة لحؿ مسائؿ الاهايات
والباحثة إذا تعرض أمامكـ اذا االختبار إاما تأمؿ في االستفادة مف خبراتكـ في التعرؼ عمى مدى
مالئمة االختبار لما و ع له مف أاداؼ.

 معرفة آرائكـ في مدى سهولة وصعوبة فقرات االختبار. التكرـ بإبدا الرأي لحذؼ أو إ افة أي فقرة مف فقرات االختبار. إ افة أي مالحظات ترواها سيادتكـ مااسبة. تعبئة البيااات اآلتية:االسـ ............................... :المهاة ...................................

التخصص الدقيؽ .....................ساوات الخبرة ............................

ونسأؿ اهلل أف يوفقنا جميعاً لخدمة وطننا الحبيب وشعبنا المناضؿ وجزاكـ اهلل كؿ خير

الباحثة

سريف ابو عيشة

366

تعميمات االختبار

يتكوف االختبار مف شقيف:

 .3الشؽ الوؿ :يحتوي عمى أربع عشرة سؤاؿ مف اوع االختيار مف متعدد ,يتـ اإلجابة عف كؿ
سؤاؿ ماها بو ع دائرة حوؿ اإلجابة الصحيحة:
 الرجاء تفريغ اإلجابات الصحيحة في الجدوؿ المرفؽ باالختبار
مثاؿ:
تساوي:

قيمة
أ) 3

ج)

ب) 3-

اإلجابة الصحيحة اي أ

 .6الشؽ الثاني :يتكوف مف ست أسئمة تحتاج الى حؿ تفصيمي
 الرجاء اإلجابة عف جميع السئمة

361

د) -

( 34درجة)

أوالً /القسـ االوؿ

ضعي دائرة حوؿ اإلجابة الصحيحة فيما يأتي

 .3إذا كاات

ؽ (س) = 7فإف قيمة

أ) 31
.6

ب) 1

ب)

.1
ب) 1

 .4قيمة
ب)

ب) -

ب)

ب) 3-

ج) 6,7

د) 6

تساوي

أ) 3

.33

ج) -

د) -

[ 6-س  ]1 +موجودة عاد جميع القيـ اآلتية ما عدا عاد س تساوي

أ) 386

أ)

ج)

د) -

تساوي

أ)

 .9اهػا

ج) ال شي مما ذكر

د) 833

تساوي

أ)

.8

ج) 1-

د) ليست موجودة

تساوي

أ) 435

.7

ج) صفر

د) 3

تساوي:

أ) 6

.6

ج) 7

د) غير موجودة

تساوي:

أ)

.5

[ؽ(1س ])5 + ( + ])3-تساوي

ج)

ب) 3-

د)

تساوي
ب) 8

ج) غير موجودة

تساوي
364

د)

ب)

أ)
.33

()6-

(

أ) صفر
.36

ج)

د) -

تساوي

أ)

ب) -

.31

تساوي

أ) 5

أ) صفر

) تساوي

ب) 38-

قيمة

.34

ج)

د)

ج) ∞

ب) 5-
(1

33 -

ج) صفر

د) ∞ -

د) ∞

)=

ب) ∞

ج) ∞ -

365

د) ليست موجودة

ثانياً /القسـ الثاني
أوجدي قيمة كؿ مف النيايات اآلتية موضحة خطوات الحؿ:
س :1الرسـ المجاور يمثؿ رسـ لمنحنى ؽ(س) تأممي الرسـ وأكممي الفراغ
ؽ(س)= .....................

ؽ(س)= .....................
2
1

ؽ(س)= .....................

3

ؽ(س)= .....................

1 2
4

( 1درجة)

ؽ(س)= .....................

ؽ(س)= .....................
1

( 1درجة)

س:0

س:4
(درجتاف)

366

س:3
( 1درجة)

س : 1اوجدي قيمة

س :6اوجدي

جتا 6س -

ظا( 6س1+اػ) –ظا6س
س
اػ

مع تمنياتي لكف بالتوفيؽ

367

( 1درجات)

( درجتاف)

جدوؿ تفريغ اإلجابات
.3

أ

ب

ج

د

6

أ

ب

ج

د

1

أ

ب

ج

د

4

أ

ب

ج

د

5

أ

ب

ج

د

6

أ

ب

ج

د

7

أ

ب

ج

د

8

أ

ب

ج

د

9

أ

ب

ج

د

33

أ

ب

ج

د

33

أ

ب

ج

د

36

أ

ب

ج

د

31

أ

ب

ج

د

34

أ

ب

ج

د

368

ممحؽ رقـ ()1
يشتمؿ عمى أسماء المحكميف لالختبار التحصيمي في ميارات إيجاد النياية
الرقـ
.3

اسـ المحكـ

التخصص

أ.د عزو إسماعيؿ

أستاذ مشارؾ في طرؽ وأساليب

عفااة

تدريس الريا يات
دكتوراه في الماااج وطرؽ

العمؿ
أستاذ جامعي

.6

د .اائمة اجيب الخزادار

.1

د .رحمة محمد عودة

.4

أ .سمية الاخالة

ماجستير إدارة تربوية

.5

عارؼ السعافيف

بكالوريوس ريا يات

.6

باسـ محمد المداوف

بكالوريوس ريا يات

مشرؼ ريا يات بمديرية غرب غزة

.7

أ .فالح حمادة الترؾ

ماجستير ماااج وطرؽ تدريس

مشرؼ تربوي خبرة ( 63ساة )

.8

فؤاد بركات

بكالوريوس ريا يات

.9

خديجة مطر

بكالوريوس ريا يات

.33

أ .حسيف عرفات

ماجستير ريا يات

.33

اكتماؿ حساف

بكالوريوس ريا يات

تدريس الريا يات

أستاذة جامعية

دكتوراه في ماااج وطرؽ

مشرفة تربوية ومحا رة غير متفرغة في

تدريس الريا يات

الجامعة اإلسالمية

369

الاائب الفاي لمديرية غرب غزة ومشرفة
ريا يات سابقة
مشرؼ ريا يات بمديرية غرب غزة
خبرة ( 13عاـ )

معمـ ريا يات لمثااوية العامة بمدرسة أبو
ذر الةفاري خبرة ( 61ساة )
معممة ريا يات لمثااوية العامة بمدرسة
الجميؿ الثااوية خبرة ( 13ساة)
معمـ ريا يات بمدرسة الزا ار الثااوية
لمباات خبرة (  65ساة )
معممة ريا يات لمثااوية العامة بمدرسة
بمقيس اليمف

ممحؽ رقـ ()6
نموذج لموقؼ تعميمي يوضح كيفية تدريس ميارات إيجاد النياية لطالبات الثانوية العامة في
ضوء إستراتيجية التعمـ بالقراف
طفز
طفز

عنواف الدرس  :الاهايات والصورة غير المعياة

الميارة المراد اكتسابيا  :إيجاد الاهاية بواسطة ال رب بالمرافؽ.
الىداؼ اإلجرائية  :يابةي عمى الطالبة في اهاية التعمـ أف تكوف قادرة عمى :
-

حؿ مسألة اهايات تحتوي عمى جذور تربيعية.

-

حؿ مسألة اهايات تحتوي عمى جذور تكعيبية.

-

حؿ مسألة اهايات تحتوي عمى جذور تربيعية و تكعيبية.

المفاىيـ  :يحتوي الدرس عمى المفاايـ اآلتية :
مفهوـ الاهاية  ,مفهوـ الكمية غير المعياة  ,مفهوـ مرافؽ الجذر التربيعي  ,مفهوـ مرافؽ الجذر
التكعيبي.
التعميمات :
-

يجوز توزيع الاهاية في حالة الجمع  ,الطرح  ,ال رب.

-

يجوز توزيع الاهاية في حالة القسمة بشرط أف اهاية اقتراف المقاـ ≠ صفر.
َـها أ.ؽ (س) = أ َها ؽ (س)

 3ص

أ ص

المصادر التعميمية :
السبورة  ,الطباشير المموف لمتو يح  ,الكتاب المدرسي  ,أوراؽ عمؿ ( ورقة عمؿ , 3ورقة عمؿ)6
 ,وسيمة تشتمؿ عمى التعميمات الخاصة بالاهايات.
الخطوات المتبعة في تنفيذ إستراتيجية التعمـ بالقراف :
-

ترتيب جمسة الطالبات ليشكمف ثاائيات مف انقراف قرياة مرتفعة التحصيؿ مع قرياة متداية
التحصيؿ.

-

تهيئة الجو الافسي لمتعمـ بانقراف.
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-

تقوـ المعممة بشرح الدرس بأسموب الحوار والمااقشة حتى تتأكد مف إتقاف القرياة المعممة
لممهارة المطموبة وفؽ التصور اآلتي :

.1

عمؿ تمييد :

-

المعممة  :متى امجأ إلى ال رب بالمرافؽ؟

-

الطالبة  :عادما يحتوي المقاـ عمى جذور.

-

المعممة  :وما فائدة ال رب بالمرافؽ؟

-

الطالبة  :التخمص مف الجذور.

-

المعممة  :وكيؼ يعمؿ المرافؽ عمى التخمص مف الجذر؟

-

الطالبة  :يحوؿ المقدار إلى فرؽ بيف مربعيف إذا كاف الجذر تربيعي.

-

المعممة  :وماذا إذا كاف الجذر تكعيبي ؟

-

الطالبة  :يحوله إلى فرؽ بيف مكعبيف.

-

المعممة  :إذف ما او المرافؽ لػ   1ص   5 ,ص

-

الطالبة  :تعطي إجابات.

-

المعممة  :ما او يا ترى مرافؽ   1ص

-

الطالبة  :تجيب.

.0

حؿ مثاؿ :

-

تكتب المعممة المسألة اآلتية عمى السبورة  :أوجدي

-

تطمب المعممة مف إحدى الطالبات ق ار ة السؤاؿ.

-

المعممة  :ما اي تصوراتكف لحؿ السؤاؿ.

-

الطالبة  :اعوض بدؿ س بػ 1

-

المعممة  :ما اتيجة التعويض.

 2 ,ص

3
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َـها
ص 3

 1  2ص
 3ص

طفز
طفز

-

الطالبة :

-

المعممة  :اؿ طفز يمثؿ جوابا ريا ياً مقبوالً.

-

الطالبة  :ال

-

المعممة  :ما او مرافؽ   1 -6ص

-

الطالبة  :تجيب   1 +6ص

-

المعممة  :تطمب مف إحدى الطالبات إج ار خوارزمية ال رب في المرافؽ كاآلتي :

-

طفز

َـها
 3ص

 1  2ص
 3ص

X

 1  2ص
 1  2ص

ثـ إكماؿ الحؿ :
.4

إعطاء سؤاؿ تطبيقي :

-

َـها   5  3ص
تطمب المعممة مف الطالبات إيجاد قيمة
 3  12ص
 3ص

-

تقوـ المعممة بدور المراقب لحؿ الطالبات.

-

تتأكد المعممة مف أف القرياة المعممة قد أتقات المهارة المطموبة.

.3

توظيؼ التعمـ بالق ارف :

-

توزع المعممة ورقة عمؿ رقـ ( )3وتطمب مف الطالبات التقيد بتعميمات ورقة العمؿ.

-

دور المعممة في اذه المرحمة إرشادي وتوجيهي.

-

تتدخؿ المعممة لتذليؿ الصعوبات التي قد تعترض عممية التعمـ.

.1

تقديـ تغذية راجعة .

.6

تكرر المعممة نفس التوظيؼ السابؽ عند إعطاء ورقة عمؿ رقـ (.)0
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ورقة عمؿ رقـ ()1
اليدؼ العاـ  :اكتساب ميارة إيجاد النياية بواسطة الضرب في مرافؽ الجذر التربيعي.
التعميمات :
-

دور القرياة المعممة شرح س , 3س , 6لمقرياة المتعممة.

-

تتشاور القرياة المعممة والقرياة المتعممة وتتااقشاف لحؿ س.1

-

تجيب القرياة المعممة عف أي استفسار لدى القرياة المتعممة.

السئمة:
السؤاؿ الوؿ :أوجدي مرافؽ كؿ مف:
  5ص   2 -1 ,ص

 ,ص  3+ص

السؤاؿ الثاني:
رب :

.3

أوجدي حاصؿ

-

(  1ص ) (  1ص )

-

(   2 + 1ص ) (  2 -1ص )

-

(  1ص  1 +ص ) (  1ص  1 -ص )

.6

اؿ المقداراف (  1ص  1 +ص ) 1 ( ,ص  1 -ص

؟
أوجدي قيمة كؿ مف الاهايات اآلتية :

.1
أ-

َـها   1  2ص
ص 1
 1ص

َـها ص   1  1 ص
ب-
ص
ص0
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) مقداراف مترافقاف ؟ ما السبب

ورقة عمؿ رقـ ()0
اليدؼ العاـ  :اكتساب ميارة إيجاد النياية بواسطة الضرب في مرافؽ الجذر التكعيبي.
التعميمات :
-

دور القرياة المعممة شرح حؿ س , 3س , 6مع التو يح والتفسير لمقرياة المتعممة.

-

دور القرياة المتعممة  :حؿ س 1تحت إشراؼ القرياة المتعممة.

السئمة :
السؤاؿ الوؿ  :أوجدي المرافؽ لكؿ مف المقادير اآلتية :
أ-

 1ص

ب-

 1 + 5ص

3

ج-

س  1 -ص

3

3

السؤاؿ الثاني  :أوجدي حاصؿ ضرب كؿ مف :
-

(  1ص  ( ( ) 3ص

(  1ص

3

3

)

6

 +ص

 1 ( ( ) 5 +ص

3

)

3

6

)3+
  1 .5 -ص

السؤاؿ الثالث  :أوجد قيمة كؿ مف :
أ-

َـها ص 1  3
ص  1 ص 1 2

ب-

َـها ص 2  3 3 
ص  5 5 ص 25 

ج-

َـها ص 8 
ص  64 ص 4  3
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3

) 65 +

ممحؽ رقـ ()5
نموذج لموقؼ تعميمي يوضح كيفية تدريس ميارات إيجاد النياية في ضوء إستراتيجية التعمـ
بالبحث

طفز
طفز

عنواف الدرس  :الاهايات والصورة غير المعياة
الميارة  :إيجاد الاهاية بواسطة ال رب بالمرافؽ.

اليدؼ العاـ  :إكساب الطالبات لمهارة إيجاد الاهاية بواسطة ال رب بالمرافؽ.
الىداؼ اإلجرائية :
-

إيجاد قيمة اهاية تشتمؿ عمى جذور تربيعية.

-

إيجاد قيمة اهاية تشتمؿ عمى جذور تكعيبية.

-

إيجاد قيمة اهاية تشتمؿ عمى جذور تربيعية و تكعيبية.

المصادر  :الكتاب المدرسي  ,مكتبة المدرسة  ,اإلاترات  ,االستعااة بالخب ار .
.1

إجراءات التنفيذ :

في اليوـ السابؽ لمتدريس :
-

تطمب المعممة مف الطالبات التح ير لدرس إيجاد الاهاية بواسطة ال رب بالمرافؽ.

-

توزع المعممة عمى الطالبات ورقة عمؿ ( )3الخاصة بمو وع إيجاد الاهاية بواسطة ال رب
بالمرافؽ.

-

تحدد المعممة لكؿ مجموعة مف المجموعات سؤاالً لمبحث والحؿ.

.0

في الحصة الصفية  :تقوـ المعممة بػ :

-

تهيئة البيئة الصفية لتافيذ إستراتيجية التعمـ بالبحث بتقسيـ الطالبات إلى مجموعات غير
متجااسة تتكوف كؿ مجموعة مف خمس أو ست طالبات.

-

استطالع آ ار المجموعات حوؿ مستوى انسئمة في ورقة العمؿ.

-

التقديـ لمدرس مف خالؿ عرض المتطمب انساسي واو التعريؼ بالمرافؽ.
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.4

مناقشة الطالبات في المتطمب الساسي لتثبيت المفاىيـ حسب التصور اآلتي :
5-

المعممة  :ما او مرافؽ ص

تجيب طالبة مف مجموعة ما.
المعممة  :ما او مرافؽ   1ص

1+

تجيب طالبة مف مجموعة أخرى.
المعممة  :اؿ المقداراف   3ص

, 3-

 3ص

 3 +مترافقاف لماذا ؟

تجيب طالبة مف مجموعة ثالثة.
المعممة  :ما او حاصؿ

رب ( ص

 ( ) 3+ص

) 3-

تجيب طالبة مف إحدى المجموعات.
.3

تنفيذ إستراتيجية التعمـ بالبحث :

-

تطمب المعممة مف المجموعة المكمفة بحؿ السؤاؿ باختيار طالبة ماهف لتحؿ السؤاؿ.

-

تطمب المعممة مف الطالبة الشرح والتفسير لكؿ خطوة مف خطوات الحؿ.

-

تشجع المعممة باقي الطالبات عمى مااقشة الطالبة في خطوات الحؿ.

-

بعد االاتها مف الحؿ تقدـ المعممة تةذية راجعة فورية وتقييمية لحؿ السؤاؿ.

-

تطمب المعممة مف باقي المجموعات تسجيؿ الحؿ.

-

تسأؿ المعممة الطالبات عف رأيهف في عرض المجموعة.

وتتكرر آلية التافيذ في كؿ سؤاؿ مف انسئمة البحثية.
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ورقة عمم رقم ()1
اليدؼ العاـ :اكتساب مهارة إيجاد الاهاية بواسطة ال رب بالمرافؽ.
الىداؼ الخاصة :ياتظر مف الطالبات بعد حمهف لورقة العمؿ اذه أف تكف قادرات عمى:
 إيجاد قيمة ( حؿ مسألة) اهاية تحتوي عمى.
 جذور تربيعية. جذور تكعبية. جذور تربيعية وتكعبية.التعميمات:
 تتكوف الورقة مف ست أسئمة ( يشتمؿ كؿ سؤاؿ عمى ثالثة أفرع) عمى كؿ مجموعة اإلجابة عف السؤاؿ المخصص لها ( مف قبؿ المعممة). الرج ػػا تحم ػػؿ المس ػػئولية م ػػف قب ػػؿ جمي ػػع الطالب ػػات ف ػػي أدا المهم ػػة البحثي ػػة وال ػػتمكف م ػػفالمهارات المطموبة.
السئمة:
س :3أ .أوجدي مرافؽ المقدار
ب .ما او حاصؿ

 3ص – 7
(

رب

  2ص )5-

(   2ص )5+

َـها   3  2ص
ج .أوجدي
ص 1
 1ص

س :6أ .ما او مرافؽ المقدار
ب .أوجدي حاصؿ

رب

ج .أوجدي قيمة

َـها
ص 1

س :1أ .ما او مرافؽ المقدار
ب .ما او حاصؿ
ج .ما مقدار

رب

ص  2 +ص
(   2ص   2 ( )5 -ص

)5+

ص  ص2

 1ص

 1ص
(ص

3

3

 ( ( ) 3+ص  – ) 3ص
6

َـها   1  2ص
ص 1
 1ص
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3

)3 +

س :4ما او ااتج تحميؿ المقدار س  8+كمجموع مكعبيف؟
كيؼ احوؿ المقدار ( ص

 ) 3+إلى ( س .)3+

3

َـها   1  1ص
أوجدي
ص2
 2ص

3

 :1أ .أكممي الفراغ
( 2ص

–  = ................... × )3س  = 3- 6+س 3+

3

ب .ما او مرافؽ  2ص

ج .أوجدي

3

 1 -ص

3

َـها
ص 1

س :6ما او مرافؽ المقدار (

– )8

ص

ما او مرافؽ المقدار ( ص

3

– . )4

َـها   8ص
أوجدي قيمة
ص   4 64 ص

3

مالحظة يمكنؾ الرجوع إلى المراجع التالية في بحثؾ عف حؿ السئمة
-

المرجع انساسي كتاب اؿ( ( calculasالمدرس في الجامعات.

 كتاب الممتاز لمصؼ  36عموـ. -موقع الممتقى التربوي .

مع تماياتاا لكف ببحث مفيد وممتع ,,,
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