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ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أَثَر استخدام أُنمووََ ررايََور فوك اكتسوام المَواهيم الرياضوية
الخامس األَساسك وميولهم نَحو تعلمها فك المدارس الحكومية فك محافظة نوابلس،
صف
ِ
لطالم ال َّ
وتكونت عينة الدراسة من ( )75طالبة من طالبات الصف الخامس األساسوك فوك مدرسوة محموور
أبو غزالة األساسية للبنات فك نابلس ،وتوصلت الدراسة إلى أنه توجد فروق َات راللة إحصائية
بين متوسطك ررجات طالبوات المجمووعتين التجريبيوة والطوابطة فوك اال تبوار البعود الكتسوام
المَواهيم الرياضوية والميوول نحوو تعلوم الرياضويات ،لصوال المجموعوة التجريبيوة .وتوجود عالقووة
َات راللوة إحصووائية بوين ررجووات تحصويل المجموعووة التجريبيوة فووك اكتسوام المَوواهيم الرياضوية
وررجووات ميووولهم نحووو تعلووم الرياضوويات ،وفووك ضوووا نتووائا الدراسووة أوص وى البوواح ون بتوظيووف
أنمووَ ررايَوور فوك توودريس الرياضويات للطالبووات لقدرتووه علوى اكتسووام المَواهيم الرياضووية لودى
أفرار عينة الدراسة.
الكلمات المفتاحية :أنموَ ررايَر ،المَاهيم الرياضية ،الميول.

 #1هذا البحث مستل من رسالة ال ماجستير للطالبة إلهام أحمد محمور أحمد حسن ،بعنوان "أثر استخدام أنموَ
ررايَر فك اكتسام المَاهيم الرياضية لدى طلبة الصف الخامس األساسك وميولهم نحو تعلمها فك المدارس
الحكومية فك محافظة نابلس" والتك تم مناقشتها فك جامعة النجاح الوطنية بتاريخ .2017/4/19
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Abstract
This study aimed at exploring "the effect of the DRIVER model on
acquisition of mathematical concepts for the fifth grade students' and
their tendency towards learning in public schools at Nablus directorate".
The study sample consisted of (75) students of fifth grade girl students at
Mahmoud Abu Ghazalah basic school. The study found that there are
statistically significant differences between the means scores of the
experimental and control groups in the post-test to acquire mathematical
concepts for the benefit of the experimental group. There are also
statistically significant differences between the mean scores of the
experimental and control groups in the measurement of tendencies
towards learning mathematics, in favor of the experimental group. There
is a statistically significant relationship between the degrees of
achievement of the experimental group in the acquisition of mathematical
concepts and their degrees towards tendencies of learning mathematics.
Based on the finding of the study showed that, the researcher
recommended employing DRIVER model in teaching mathematics to the
students because this model has the ability to acquire mathematical
concepts among the sample of the study.
Keywords: Driver model, Mathematical concepts, Tendencies
مقدمة الدراسة
 األمور الوذ انعكوس،يشهد اإلنسان فك العالم المعاصر تطورا ً هائالً فك شتى مجاالت الحياة
على ما تقدموه المدرسوة مون طورق ووسوائل تودريس مختلَوة لمسواعدة التالميوذ فوك تلبيوة حاجواتهم
 ويعد هذا التطور انعكاسا ً لالنَجوار المعرفوك فوك شوتى فوروع العلوم والتقنيوة الحدي وة،وطموحاتهم
 ونظراً لهوذا التطوور.حتى أصب الحكم على مدى تقدم األمم ورقيها يتم وفق أساليب علمية حدي ة
فقد أُثيرت أسئلة حول العوامل المؤثرة على التعلم م ول صوائا المعلوم وموا يجور را ول عقول
 لذا قام الباح ون فك هذا المجال بالتركيز على كيَية تشكيل المَاهيم لدى المتعلموين ورور،المتعلم
.)2014 ، المعلومات السابقة فك تشكيل هذه المَاهيم لديهم (الغمر
 لما له من تأثير إيجوابك فوك،فمن األهمية الكبرى أن يكون للمتعلم رورا ً فك العملية التعليمية
( أنوه يجوب علوى األسور والمعلموينMercader, 2017)  فتورى ميرسوارر،نجواح اكتسوابه للوتعلم
.توفير بيئات التعلم التك تركز على الحكم الذاتك بدال من السيطرة الخارجية
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كانووت النظريووة البنائيووة موون النظريووات المسووتحدثة التووك تسوولا الطوووا علووى رور المووتعلم
اإليجابك الَعال أثنواا عمليوة الوتعلم مون والل ممارسوة العديود مون النشواطات التعليميوة المتنوعوة،
ولربما من الصعب اإلحاطة باإلطار المرجعك الذ يسوتند إليوه تعلويم الرياضويات (البنوا:2012 ،
 .)2وعلووى الوورغم موون أهميووة الرياضوويات فووك حيوواة المووتعلم وروره فووك صووقل شخصوويته وبنيانووه
العقلك ،فإن معظم المعلمين غير واعين لهذه األهمية ورور الرياضويات فوك الحيواة ،بحيوث يورون
أنها عبارة عون عمليوات رياضوية يقودمها المعلوم علوى صوورة طووات رياضوية ويكررهوا ليتقنهوا
المتعلم عن ظهر قلب ،فموارة الرياضويات ليسوت فقوا عمليوات وتسلسول طووات ،بحيوث يتوصول
المووتعلم لاجابووة فووك طريقووة التَكيوور والبحووث ،وهنووا يكموون رور المعلووم فووك اسووتخدام التقنيووات التووك
تكون ُمعينا ً فك من المتعلم طريقة للتَكير وإكسابه هذه التقنيات؛ لكك يصب قوارراً علوى التوصول
إلووى المعرفووة وفهووم المَوواهيم العلميووة الرياضووية بصووورة أعمووق موون أن تكووون بشووكل إسووترجاع
(البالونة والطراونة.)2011 ،
يعد أنموَ ررايَر  Driver Modelأحود النمواَ التوك تسوتخدم لتصوويب المَواهيم الخطوأ،
حيث وضعت "روزلند ررايَر" ) (Rosalind Driverأنموَجا ً تعليمياً ،تسوتند فيوه إلوى النظريوة
البنائيوة لتسوهيل إحودال التغييور المَواهيمك ،وتعوديل المَواهيم الخطوأ (زكوك .)32-3 :2013،وقود
انب ق أنموَ ررايَر ( )Driverكغيره من النماَ  ،من الَلسَة البنائية القائمة على تَسير المتعلم
للظواهر ،ومدى فهمها فك ضوا الخبرة السابقة .إَ أشارت إلى أنه من الصعب إحدال تغييور فوك
المَوواهيم الخطووأ الموجووورة عنوود الطلبووة باسووتخدام الطرائووق االعتياريووة فووك التوودريس (الغووراو ،
.)54 :2005
وتعد المَاهيم أحد المحكات الرئيسة فك تكوين البنية المعرفيوة عنود اإلنسوان ،وتقوديراً للودور
الذ تلعبه المَاهيم إهتَّم علماا النَس التربويون بتعليم المَاهيم ألن تعليم الطلبة ال يمكون أن يلقوى
نجاحا ً إال إَا كان لديهم معرفة بالمَاهيم والتعميمات ،فهك تربا بين مجموعوات األشوياا كموا أنهوا
تقو البناا المعرفك عند الطلبة (الغمر .)2014 ،
وهناك العديد من الدراسات التك وظَت أنموَ ررايَر فك إحدال التغيير المَاهيمك؛ نظوراً
ألهمية األنموَ والَائدة التك يعور بها على المتعلم فك تعلوم المَواهيم ،وبنواا علوى َلوي توأتك هوذه
الدراسة لتقصك أثر أنموَ ررايَر ) (Driverفوك تحصويل طلبوة الصوف الخوامس االساسوك فوك
اكتسام المَاهيم الرياضية فك مارة الرياضيات ،وميولهم نحو تعلمها فوك المودارس الحكوميوة فوك
محافظة نابلس.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
ال توزال الَلسوَة العاموة للمدرسوة ورورهوا فووك المجتموف ،وأهودا التربيوة والتعلويم ،ورسووالة
المعلووم ترتكووز علووى عمليووة نقوول وتوصوويل المعلومووات بوودالً موون التركيووز علووى توليوودها وتوظيَهووا،
يعا المَاهيم الرياضية االهتموام الكوافك ،ارتواى البواح ون
ونظرا ً للنموَ التعليمك السائد الذ لم ِ
أن أنموَ ررايَر ) (Driverفك اكتسام المَاهيم الرياضية لمارة الرياضيات من نماَ النظرية
البنائية التك تجعل من المتعلم محور العملية التعليمية ،وتساعده على صقل شخصيته كمتعلم قوارر
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علووى إرراك المَوواهيم ،تجعوول منووه متعلم وا ً متعاون وا ً قوواررا ً علووى الووربا والتحليوول وحوول المشووكالت
وتحمل المسؤولية تُجاه المارة التعليمية ،مما يؤر إلى تحسين ميوله نحو الرياضيات وتعلمها.
كما أن نتائا اال تبارات الدولية اصة التوجهات الدولية فك رراسة العلوم والرياضيات
لعام  )TIMSS( 2011تبين أن فلسطين جاات بالمرتبة الـ 36تنازليا ً من أصل  46فك
الرياضيات و 34فك العلوم وترتيبها  7من أصل  11بين الدول العربية .وهذه النتائا تطف
فلسطين فك صف الدول العشر األقـل تحصيالً فك الرياضيات من الدول المشاركة حيث بلغ
المتوسا الـدولـك للتحصيل  500ومتوسا التحصيل فك فلسطين فك الرياضيات 420وفك العلوم
) 404عَونة ،)2012 ،وهذا رليل على انخَاض تحصيل طلبة فلسطين فك الرياضيات ،األمر
الذ يدعو إلى إعارة النظر فك طرق تدريس الرياضيات ومناهجها.
وبنا ًا على ما تقدَّم ،تتلخا مشكلة الدراسة فك اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما أثر توظيف أنموَ ررايَر فك اكتسوام المَواهيم الرياضوية لودى طوالم الصوف الخوامس
االساسك فك محافظة نابلس؟
 .2ما أثر توظيف أنموَ ررايَور فوك تنميوة الميوول نحوو تعلوم الرياضويات لودى طوالم الصوف
الخامس األساسك فك محافظة نابلس؟
 .3هل توجد عالقة بين اكتسام طلبة المجموعة التجريبية للمَاهيم الرياضية وميولهم نحو تعلم
الرياضيات؟
أهداف الدراسة
تسعى الدراسة إلى تحقيق األهدا

التالية:

 .1معرفة أثور أنمووَ ررايَور فوك اكتسوام المَواهيم الرياضوية لموارة الرياضويات لودى طالبوات
الصف الخامس فك محافظة نابلس.
 .2معرفة أثر أنموَ ررايَر على ميول طالبوات الصوف الخوامس األساسوك نحوو تعلوم المَواهيم
الرياضية.
 .3معرفووة العالقووة بووين اكتسووام طالبووات الصووف الخووامس األساسووك فووك المجموعووة التجريبيووة
المَاهيم الرياضية وميولهم نحو تعلمها.
أهمية الدراسة
تكموون أهميووة هووذه الدراسووة فووك كونهووا تناولووت أثوور أنموووَ ررايَوور علووى اكتسووام المَوواهيم
الرياضية وعلوى ميول الطلبوة نحوو اكتسوابها ،إَ تقودم الدراسوة طريقوة جديودة تتَوق موف االتجاهوات
التربوية الحدي ة فك التدريس من أجل تنميوة اكتسوام المَواهيم الرياضوية لودى الطلبوة عون طريوق
اسوتخدام أنمووَ ررايَوور .كموا وتسوواعد الدراسوة واضووعك منواها الرياضوويات والمنواها الدراسووية
األ رى فك إعارة صياغة طرق جديدة فك اكتسام المَاهيم ،وتمكن معلمك الرياضيات فك إعوارة
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تحطير رروسهم اليومية لعرض المَاهيم الرياضية للطلبة .ويستَيد من هذه الدراسة المؤسسوات
التربويووة كالمودارس وكليووات التربيووة ورورات إعوودار المعلمووين وتوودريبهم ،لتطوووير طوورق توودريس
س ِهل تدريس المَاهيم الرياضية لمارة الرياضيات ،وتنمى ميول الطلبة نحوها ،كما وتَت
جديدة ،ت ُ َ
مجال أمام باح ين آ رين لتحر أثر استخدام أنموَ ررايَر فك عمل رراسات مستقبلية.
فرضيات الدراسة
تتحدر فرضيات الدراسة كما يأتك:
 .1ال توجد فروق َات راللة إحصوائية عنود مسوتوى الداللوة ( )0.05 = αبوين متوسوا ررجوات
طالم المجموعتين الطابطة والتجريبيوة فوك اال تبوار البعود الكتسوام المَواهيم الرياضوية
لمارة الرياضيات.
 .2ال توجد فروق َات راللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 = αبين متوسوطك ررجوات
طالم المجموعتين الطابطة و التجريبية فك مقياس الميول نحو تعلم الرياضيات.
 .3ال توجد عالقة َات راللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين تحصيل طالم
المجموعة التجريبية فك اكتسام المَاهيم الرياضية وميولهم نحو تعلم الرياضيات.
حدود الدراسة
تتحدر الدراسة الحالية بالحدور اآلتية:


الحدود الزمانية :الَصل الدراسك األول من العام الدراسك (.)2017-2016



الحدود المكانية :المدارس الحكومية فك محافظة نابلس.



الحدود البشرية :طالم الصف الخامس األساسك فك مدارس محافظة نابلس.



الحدد الموضدوعي :كتوام الرياضويات للصوف الخوامس األساسوك الطبعوة التجريبيوة المنقحووة
لعام .2012



الحددد المنهجددي :اسووتخدمت هووذه الدراسووة التصووميم التجريبووك ،وا تبووارا ً تحصوويليا ً ومقياس وا ً
للميول ،وتتحدر النتائا فك ظل صائا أراتك الدراسة وعينتها.

 الحدود الزمانية :الَصل الدراسك األول من العام الدراسك (.)2017-2016
مصطلحات الدراسة
تعتمد الدراسة التعريَات اآلتية لمصطلحاتها:
أنمدوذج درايفدر ) (Driver Modelعرفتوه الغمور ( )2014مجموعوة طووات تعليميوة
ليوظَها المعلم بصورة منظموة ،بحيوث تبودأ بالتوجيوه وإظهوار
تعلمية بنائية قدمتها روزلند ررايَر
ِ
األفكار ،وإعارة صياغتها ،وتطبيقها على مواقوف جديودة ثوم مراجعوة أ يورة ليودرك الطالوب الَهوم
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الصوحي للمَهوووم .وقود قووام البوواح ون بإعودار مووارة تعليميوة لوحوودة الهندسووة مون كتووام الرياضوويات
للصف الخامس األساسك للَصل الدراسك األول وفق أنموَ ررايَر صيصا ً لهذه الدراسة.
المفهوم العلمي :صورة عقلية تتكون لدى الَرر نتيجوة تعمويم صوَات و صوائا اسوتنتجت
من أشياا متشابهة على أشياا يتم التعرض إليها فيما بعد (أبو هالل.)2012 ،
المفاهيم الرياضية :عبوارة عون فكورة أو مجموعوة مون األفكوار ،وتسوتخدم لتبويوب مجموعوة
موون الموودركات ،وتتميووز رائم وا ً بكلمووة أو عبووارة أو رمووز يصووب اسووما ً للمَهوووم (عَانووة وآ وورون،
.)2007
اكتساب المفاهيم الرياضية :هو أحد العمليات المعرفية الخاصة باستنتا السمات المشتركة
بين مجموعة من الم يرات ،ويعد تعلم المَاهيم من أنواع الوتعلم التوك تحتوا إلوى العمليوات العقليوة
العليوووا م ووول التَكيووور واإلرراك والتعمووويم والتمييوووز (صوووال  ،)2006 ،ويقووواس اكتسوووام المَووواهيم
الرياضووية بالدرجووة التووك يحصوول عليهووا طالووب الصووف الخووامس فووك ا تبووار اكتسووام المَوواهيم
الرياضية المعد لذلي.
الميل نحو تعلّدم الرياضديات :هوو بنواا اتجواه ايجوابك نحوو موارة الرياضويات وشوعور الطالوب
باالسووتمتاع واالرتيوواح أثنوواا رراسووة الرياضوويات واهتمامووه بأنشووطتها وشووعوره بأهميتهووا وحبووه
لمعلمها (أبو هالل ،)2012 ،ويقاس إجرائيا فك هذه الدراسوة بالدرجوة الكليوة التوك يحصول عليهوا
الطالب فك مقياس الميل نحو تعلم الرياضيات المعد فك الدراسة.
الميل :رافف يحدر استجابة الَرر انتقائية ،وتعكس القووة الموجبوة للشوحنات الموجبوة لألشوياا
واألنشطة على ا تالفها وتعدرها فك عالم الَرر السيكولوجك (مرار.)2012 ،
الميل نحو تع ّلم المفاهيم الرياضية :هو بناا اتجاه ايجابك نحو المَاهيم الرياضية وشعور
الطالب باالستمتاع واالرتياح أثناا رراسة المَاهيم الرياضية واهتمامه بَهمها واكتسابها وتعديلها
والتوسف بها ،ويقاس إجرائيا فك هذه الدراسة بالدرجة الكلية التك يحصل عليها الطالب فك
مقياس الميل نحو تعلم المَاهيم الرياضية المعد فك الدراسة.
اإلطار النظري
يتناول اإلطار النظر أنموَ ررايَر والنظرية البنائية التك استند إليها.
النظرية البنائية
يرى زيتون أن البنائية عبارة عن عملية استقبال للتراكيب المعرفية الراهنة ،يحدل من
اللها بناا المتعلمين لتراكيب ومعانك معرفية جديدة من الل التَاعل النشا بين تراكيبهم
المعرفية الحالية ومعرفتهم السابقة وبيئة التعلم (زيتون ،)212: 2002 ،وتنطلق الَلسَة البنائية
من البحول التك قام بها عالم النَس جان بياجيه فك نمو المعرفة وتطورها عند اإلنسان ،إَ قام
بياجيه بوضف نظرية حول النمو المعرفك لدى األطَال ،إَ تتطمن هذه النظرية جانبين بينهما
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عالقة وثيقة ،يطلق على الجانب األول من النظرية الحتمية المنطقية ،فك حين يطلق على الجانب
اآل ر البنائية المعرفية.
تقوم النظريوة البنائيوة فوك فلسوَتها المعرفيوة علوى أساسوين األسداس األول :الخبدر السدابقة:
يقوم الَرر ببناا المعرفة الجديدة من الل الخبرة المعرفية التك تكوون موجوورة لديوه ،يبنيهوا عون
طريوق اسوتقبالها مون اآل ورين ،فوالَرر يبنوك المعرفوة بنَسوه ومون والل اسوتخدام العقول تتشوكل
المعانك المعرفية نتيجة تَاعل حواسوه موف البيئوة الخارجيوة .األسداس الثداني :التكيدف مد البيئدة
الخارجية :إن الوظيَة األساسية للمعرفة هك التكيف مف معطيات ومتطلبات البيئة الخارجية التوك
يتَاعل معها المتعلم ،لذا فان بناا التراكيب والمخططات المعرفية يكون بم ابة عملية مواامة بين
التراكيوب المعرفيوة والواقوف وليسوت عمليوة تنواظر أحوار أو تطوابق بينهموا (عَانوة وملووح،
.)15:2006
ترتكز البنائية على عدر من المبارئ األساسية قائمة على معرفة المتعلم السابقة هك محوور
االرتكاز فك عملية التعلم ،وَلي كون المتعلم يبنك معرفته فك ضوا براته السابقة .وإن الموتعلم
يبنك معنى لما يتعلمه بنَسه بنا ًا َاتياً ،حيث يتشكل المعنى را ل بنيته المعرفية من والل تَاعول
حواسه مف العالم الخارجك ،أو البيئة الخارجية من الل تزويوده بمعلوموات و بورات تمكنوه مون
ربا المعلومات الجديدة بما لديه وبشكل يتَق مف المعنى العلمك الصحي  .كموا ال يحودل تعلوم موا
لم يحدل تغيير فك بنية الَرر المعرفية ،حيوث يعوار تنظويم األفكوار والخبورات الموجوورة بهوا عنود
ر ول معلومات جديدة .وأن التعلم يحدل على أفطل وجه عندما يواجوه الَورر الموتعلم مشوكلة أو
موقَا ً أو مهمة حقيقة واقعية .وال يبنك المتعلم معرفته بمعزل عن اآل ورين ،بول يبنيهوا مون والل
التَاوض االجتماعك معهم (زيتون وزيتون.)106-96:2003 ،
النظريات التي تستند إليها البنائية
كما يعرضها زيتون (:)2007
 .1نظرية بياجيه :فك التعلم المعرفك والنمو المعرفك.
 .2النظرية المعرفية :فك معالجة الطالب للمعرفة وتركيزها على العوامل الدا لية المؤثرة فك
التعلم.
 .3النظرية االجتماعية :فك التَاعل االجتماعك فك غرفة الصف أو المختبر أو الميدان.
 .4النظرية اإلنسانية :فك إبراز أهمية المتعلم ورورها الَاعل فك اكتشا

المعرفة وبنائها.

البنائية وتدريس الرياضيات
لعل الرؤية البنائية فك التعلم والتعليم تغير مَهوم المتعلم لطبيعة المعرفة الرياضية ،تلي
الرؤية التك تنسجم مف القدرة أو العجز ،وما يقال عن أن الناس ليس لديهم قدرة عقلية لدراسة
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الرياضيات .كذلي إن فهم المرا لطبيعة الرياضيات يؤثر على فهمه لها وللطريقة التك يجب أن
تقدم بها كما أن طريقة تقديمها هك إشارة لما نؤمن بأنه جوهر ٌّ فيها ). (Capraro, 2001
يزور المتعلمين
وترى البيار ( )2012أن تعلُّم الرياضيات وفهمها ،وفق النظرية البنائية ِ
بالَرصة للتعلم ،ويحَزهم على إيجار أفكار قوية ،ويعطك تغذية راجعة لمعرفة قدرتهم كمَكرين
أو متعلمين للرياضيات ،من الل العمل بنشاط لدراسة أوضاع المشكلة الرياضية وايجار أفكار
وافتراضات ،والتحقق من هذه االفتراضات فك تعميم واثبات هذه األفكار.
وعن البنائية وتدريس الرياضيات أجام رانك ( )Danne, 2002من والل رراسوة أجراهوا
على عودر مون معلموك الرياضويات ،حوول إمكانيوة تطبيوق النظريوة البنائيوة ونماَجهوا فوك الَصول
الدراسوك ،وفوك تودريس الرياضويات حيوث وجود أن معلموك الرياضويات يحولوون اعتقواراتهم عون
البنائية إلى الَصل الدراسك بكل سهولة .ألن البنائية تدعم التدريس الَعال فك الرياضيات ،فيتعلم
الطالب را ل الَصل الدراسوك مون والل االكتشوا والمناقشوة والتَواوض فوك وسوا اجتمواعك،
فالبنائية تساعد فك التواصل الرياضك وفى التعلم القائم علوى الَهوم .تحقوق البنائيوة بيئوة مطومونة
للمتعلمين بمارة الرياضيات ،من الل التعلم النشا والتَاوض فك حل المشكالت سوا ًا كان َلوي
فك مجموعات كبيرة أم صغيرة.
وبذلي يرى الباح ون أن البنائية تعطك الرياضيات حقها لتكون أك ر حيوية وأك ر تَاعالً مف
وتعلم وحياتووه ،وأنهووا تزيوود موون رافعيووة المووتعلم نحووو تعلووم الرياضوويات بعوود أن كانووت مووارة يظنهووا
المو ِ
ً
ً
البعض أنها جامدة أو غاية فك الصعوبة ،فأتت البنائية لتخلق جووا مناسوبا لتحقيوق الوتعلم المناسوب
وتوجد تعلُّم رائم وليس مؤقت.
للوصول إلى حد اإلتقان،
ِ
أنموذج درايفر
انب وووق أنمووووَ ) (Driverكغيوووره مووون النمووواَ مووون الَلسوووَة البنائيوووة القائموووة علوووى تَسوووير
الموتعلم للظوواهر ،ومودى اسوتيعابها فوك ضووا الخبورات السوابقة .حيوث وضوعت روزلنود ررايَور
) (Rosalind Driverأنموَجوا ً تعليميواً ،تسووتند فيوه إلووى الَلسووَة البنائيووة لتسووهيل إحوودال التغييوور
المَاهيمك .إَ أشارت إلى أنه من الصعب إحدال تغيير فك المَاهيم الخطوأ الموجوورة عنود الطلبوة
باسوتخدام الطرائووق االعتياريووة فوك التوودريس ،ونووارت بطورورة اسووتخدام أفكووار بنائيوة فووك توودريس
العلوم ،وَلي بإعارة المتعلم إلى المَهوم األولك أو إلوى نقطوة البدايوة لقيواس مقدرتوه الَرريوة علوى
تَسير جملة من المَاهيم وكيَية تنمية هذه المقدرة ومحاولة ربطها بمَهوم سوبق وأن تعور عليوه
المتعلم فك المرحلة الدراسية السوابقة ،وبوذلي يوتم تجواوز مشوكالت تغييور المَواهيم عبور الخبورات
السابقة للمتعلم ،وقد أكدت على تعليم المتعلمين موضوعات العلوم الجديدة ،وإزالة الَهوم الخواط
لهوووذه الموضووووعات الموجوووورة فوووك أبنيوووتهم العقليوووة ،والبووودا بمووواَا يعووور أو يعتقووود المتعلموووين
ومساعدتهم على التمييز بين أفكارهم المقبولة علميا ً (زكك.)31 :2013 ،
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مفهوم أنموذج درايفر
عرفه الغراو ( )12:2005بأنه إجرااات تعليمية منظمة وفق الخطوات (التوجيه  -إظهار
الَكرة  -أعارة صياغة الَكرة  -تطبيق األفكار على مواقف جديدة -عملية مراجعة لألفكار)
لتصحي المَاهيم العلمية َات الَهم الخاط لدى الطلبة وتحسين فهمهم للتَسيرات العلمية.
وعرفته زكك ( )32:2013بأنه إطار تنظيمك لمجموعة من الخطوات لمساعدة الطلبة على
تعديل وتصويب المَاهيم َات الَهم الخطأ لديهم ،والذ يشترط إحدال المواامة بين ما يعر
الطالب (المَاهيم القبلية) وبين برات التعلم الجديدة فك العملية التدريسية.
مراحل أنموذج درايفر
ومن الل استعراض التعريَات السابقة تبين أن هناك اتَاقا بينها فك أن أنموَ ررايَر هوو
أحوود النموواَ التووك تسووتخدم لتعووديل التصووورات الخطووأ للمَوواهيم العلميووة ،والمواامووة بووين الخبوورة
السابقة و برات التعلم الجديدة ،واألنموَ يسير وفق طوات محدرة (التوجيه  -إظهوار الَكورة -
أعارة صياغة الَكرة  -تطبيق األفكار على مواقف جديدة  -عملية مراجعة لألفكار).
عرضت زكك ( )32:2013مراحل األنموَ كما يلك:
 .1التوجيه ()Orientation
 .2إظهار األفكار ()Elicitation of ideas
 .3إعارة صياغة األفكار ()Restructuring of ideas
 .4تطبيق األفكار ()Application of ideas
 .5مراجعة التغيير فك األفكار()Review of ideas
أنموذج درايفر واالرتقاء المعرفي
النمو العقلك عند بياجيه ) (Piagetقائم على عمليتين متكاملتين هما:
التم يل ( )Assimilationوهك عملية استخدام أو نقل الم يرات البيئية وتم يلهوا علوى شوكل
نموواَ موون هياكوول إرراكيووة سووابقة الوجووور والتكليووف ،والمواامووة ( (Accommodationوهووك
تكيف النماَ طبقا ً للخبرات الجديدة التك اكتسبها الموتعلم فيحواول تم يلوه فوك مخططاتوه المتيسورة
أو عملية التغيير الحاصل فك الهياكل اإلرراكية لكك تكسب شيئا ً من البيئة ،ولعل َلي يتط فيموا
اقترحته ررايَر فك أنموَجها بخصوو بموا يتعلوق بتصوويب األ طواا المَاهيميوة ،فبدايوة يحتوا
المتعلم إلى إرراك المَاهيم من الل ملحوظاته ومشاهداته من البيئة وعمله مف أقرانه ،وبعد َلوي
يقارنوا تلوي المَواهيم ويصووبوها إن رعوت الحاجوة لوذلي مون والل اكتشوافات وتجوارم يصوممها
المعلم للمتعلمين ،ويراجعون من اللها الَهم الذ تكون الل المالحظة والعمل التعاونك.
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يرى بياجيه  Piagetأن التعلم تغيرات فعلية فك نظم التَكير تؤر بالمعرفة الجديدة ،إلى أن
تصب جزاا ً مون البنواا المعرفوك را ول الَورر وال يكوون الوتعلم إضوافة بسويطة بول تتغيور وفقوا ً لهوا
طبيعة البناا المعرفك ويكون الدور األول للمتعلم نَسه فك اكتسام المعرفة الجديدة ،ولذلي يركوز
 Piagetعلووووى أهميووووة اكتشووووا المووووتعلم للبيئووووة المعرفيووووة والتَاعوووول معهووووا (العَووووون وحسووووين
 .)101:2012الوظائف العقلية ال تتغير عند المتعلم ،أموا األبنيوة المعرفيوة هوك التوك تتغيور نتيجوة
تعرض المتعلم إلى م يرات جديدة ومشكالت معقدة ومواقف أك ر تطوراً ،وما يمتلكه من بورات
سووابقة ال تؤهلووه لحوول المشووكلة أو اجتيوواز موقووف معووين فيولوود حالووة موون عوودم التوووازن يدفعووه إلووى
معرفتهوا وفهمهوا ورمجهوا موف موا لديوه مون بورات سوابقة وتعوديلها لتتَوق موف المواقوف الجديودة،
وتسوومى هووذه عمليووة المواامووة وبووذلي تتخووذ البنووى المعرفيووة ش وكالً جديووداً قوواررا ً علووى التَاعوول مووف
المتغيرات الخارجية فيصل المتعلم إلى حالة من التوازن (قطامك.(375:2001 ،
أما ررايَر ) (Driverفتورى أن النموو العقلوك يوتم مون والل إرراك الَهوم الصوحي للمَواهيم
العلمية وإعارة صياغة األفكار الخطأ وتعديلها ،وهذا ما يماثل المواامة لدى Piagetألنها عمليوة
إنشاا المخططات الجديدة أو تحوير المخططات القديمة وينجم عن كليهموا تغييور وارتقواا معرفوك
(الغراو .)54:2005 ،
ويتَق الباح ون مف هذا التوجوه ألن الموتعلم ال يسوتطيف أن يودرك الَهوم الصوحي للمَهووم إال
مون والل تعرضوه لمواقوف جديودة ومشوكالت معقودة تدفعوه لتوظيوف موا لديوه مون بورات سوابقة
للتَاعل مف المتغيرات الخارجية وتعديلها لتتَق مف المواقف الجديدة.
أنموذج درايفر والتعلم التعاوني
يشير كل من اللولو واألغا ( (2007إلى أن تقسيم المتعلمين إلى مجموعات تعاونية صوغيرة
) (Group Cooperativeيُعطوى فيهوا فرصوة للطلبوة للتحواور وتنميوة روح الجماعوة والمناقشوة
الَعالة فيما بينهم النجاز المهمات التعليمية التوك تقودم لهوم ،مموا تحَوزهم علوى التَكيور والمشواركة
الجماعيووة ،وتنميووة االتجوواه االيجووابك نحووو المووارة التدريسووية .أن التعلوويم التعوواونك أو المجموعووات
التعاونيوة تعوود موون االسووتراتيجيات الَاعلووة فووك ( )Driverررايَوور وتوورى إحوودال عمليووة التغييوور
المَوواهيمك ،ويبوورز َلووي موون ووالل تقسوويم الطلبووة وعملهووم إلووى مجموعووات فووك المراحوول (أظهووار
الَكرة – إعارة صياغة الَكرة – تطبيق الَكرة) .فطالً عن نتائا الدراسات والبحول التوك أكودت
فاعليوة الوتعلم التعواونك فوك معالجوة الَهوم الخواط  .وكوذلي للوتعلم التعواونك فوائود عودة منهوا ينموك
القدرة اإلبداعية لدى المتعلمين ويؤر إلى تحسين المهارات اللغويوة والقودرة علوى التعبيور وتقبول
اآلراا المختلَة وتناقا التعصوب للورأ والذاتيوة وتقبول اال تالفوات بوين األفورار مموا يوؤر إلوى
ارتَاع مستوى اعتزاز الَرر بذاته وثقته بنَسه (الغراو .)56:2005 ،
ونتيجة لما سبق فقد وقف ا تيار الباح ين فك عمليوة إحودال التغييور المَواهيمك علوى أنمووَ
) (Driverلما يتمتف به من مميزات تتعلق بخطواتوه الواضوحة والمناسوبة للتعلويم ومرونتوه بسوبب
شموليته على طوات تدريسوية متنوعوة كوالحوار والوتعلم التعواونك وبموا يحقوق َاتيوة الموتعلم فوك
الصف الدراسك.
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المفاهيم الرياضية
تأ ذ المَواهيم الرياضوية مكانًوا مميوزا ً فوك العمليوة التربويوة ،مموا شوجف ك يوراً مون التربوويين
والرياضووويين أن يتنووواولوا المَووواهيم الرياضوووية بالبحوووث والتحليووول والتَسوووير ،مووون حيوووث معناهوووا
وتطبيقاتها وكذلي البحث عن أفطل الطرق واالستراتيجيات لتدريسوها وتنميتهوا .وتعتبور المَواهيم
سوا للمعرفوة الرياضوية إَ أن معرفوة المتعلموين للمَوواهيم تسواعدهم علوى رراسوة العالقوات التووك
أسا ً
ً
ً
بينهوا ،وبالتووالك إلووى فهووم التعميموات الرياضووية ،كمووا أن للمَوواهيم رورا أساسويا فووك تعلووم المهووارات
الرياضية.
عنوود النظوور فووك واقووف الحيوواة البشوورية ،يبوودو جلي وا ً أن األشووخا مختلَووون التَكيوور ،بوول إن
مستوى تَكيرهم يتباين وفقا ً ألنماط تعلمهم وميولهم وبيئتهم التوك يعيشوون فيهوا ،كوذلي عنود النظور
إلى المَاهيم الرياضية نجد أنها تتباين من مَهوم آل ر حيوث تصونف المَواهيم إلوى عودة تصونيَات
منها المَاهيم األولية والمشتقة ،والمَاهيم المحسوسة والمجررة ،ويستدعك َلي التعامل علوى قودر
كبيوور موون األهميووة مووف المَوواهيم ألنهووا تعتبوور اللبنووة األساسووية للبنيووة الرياضووية .وموون أهووم مووا يميووز
الرياضوويات أنهووا ليسووت مجوورر عمليووات روتينيووة منَصوولة أو مهووارات ،بوول لهووا أصووولها وتنظيمهووا
وبنيتها المعرفية ،واللبنات األساسية لهذا البناا هك المَاهيم الرياضية ،إَ أن المبارئ والتعميموات
الرياضية ،والمهارات والخوارزميات ،وحل المسألة الرياضية تعتمد اعتمارا ً كبيراً على المَواهيم
فك تكوينها واكتسابها (أبو زينة.)2003 ،
ويووورى أبوووو أسوووعد ( )2010أن المَووواهيم هوووك أسووواس لتكووووين الخوارزميوووات والمهوووارات
الرياضية ،وإن مجموعوة الخوارزميوات والمهوارات يمكون أن توؤر لتكووين التعميموات بأنواعهوا
وبدورها المسائل الرياضوية هوك وسويلة فعالوة لوتعلم المَواهيم وراعموا ً لهوا ،إن مون أهوم المنطلقوات
والمبووارل الواجووب مراعاتهووا عنوود بنوواا المنهووا  ،الحاجووة إلووى نقوول األفكووار والمَوواهيم الرياضووية
لآل رين بدقة ووضووح مون والل اسوتخدام لغوة الرياضويات فوك التواصول الَكور والحطوار .
ويتم التواصل بلغوة الرياضويات مون والل الرمووز والتم ويالت المتعودرة للمَهووم ،فكلموا اسوتطاع
الطالب التعبير عن الَكرة أو المَهوم بأك ر مون صوورة كلموا اسوتطاع إيصوال الَكورة بشوكل أكبور
لمن حوله.
ولخا حمدان ( )2010أهمية المَاهيم بأن المَاهيم تسواعد علوى تجميوف الحقوائق وتصونيَها
والتقليل من تعقدها .وإن المتعلم الذ يمارس عملية التعلم ويكتسب اللهوا بعوض المَواهيم يوؤر
َلووي إلووى تنميووة مهاراتووه العقليووة م وول التنظوويم والووربا والتمييووز وتحديوود الخصووائا المشووتركة
والتجريووب ،وإن تعلووم المَوواهيم يسوواعد علووى التَسووير والتطبيووق وهووذا بوودوره يسوواعده علووى تَسووير
المواقف واألحدال التك يتعرض لها الَرر سواا كانت جديودة أو غيور مألوفوة بالنسوبة لوه ،ومعنوى
َلووي أن تعلووم المَوواهيم يسوواعد علووى انتقووال أثوور الووتعلم .وإن المَوواهيم تسوواعد علووى التوجيووه والتنبووؤ
والتخطويا أل نشواط ،فعنودما يكوون لودى الموتعلم إرراك بالشوروط الخاصوة لعمول مسوألة حسووابية
م الً فذلي يجعله قاررا ً على التنبؤ لما سو تنتهك إليه هوذه المسوألة .وا توزال الحاجوة إلوى الوتعلم
المستمر ،إَ أنه حوين يوتعل م الَورر المَهووم فإنوه يطبقوه فوك كول مورة رون الحاجوة إلوى تعلوم جديود،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2019 ،)4(33

 634ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "أثر استخدام أنموذج درايفر في اكتساب المفاهيم الرياضية لدى "......

تسهيل االتصوال ،وَلوي عون طريوق تبسويا الواقوف فوك صوورة مَواهيم عاموة يتَوق عليهوا الجميوف،
وإثراا البناا المعرفك للَرر ،فالمَاهيم تسهل عملية رما التكوينوات الشواملة العاموة وموا بينهوا مون
ارتباطات فرضية فك البناا المعرفك للَورر ،تلوي التكوينوات تسواعد بودورها علوى اكتسوام معوانك
اشتقاقية جديدة و االحتَاظ بها كجزا من البناا المعرفك للَرر ،وحل المشكالت باستخدام المَواهيم
والربا بينها وإعارة تنظيمها أثناا وضف الَروض وا تبارهوا ،وبوذلي يمكون الوصوول إلوى حلوول
َات معنى ومغزى للمشكالت التك يواجهها الَرر.
تتم ل أهمية تعلم المَاهيم الرياضية والعلميوة (البالونوه والطراونوه )2011 ،بأنوه يطوور مون
قدرات المتعلمين على التعلم ،واالنتقال بهم من مرحلة الوتعلم االسوتجابك ،والتَاعول موف الم يورات
إلووى تعلووم أك وور تعمق وا ً كووالتركيز علووى التَكيوور وحوول المشووكالت .ويسوواعد تعلووم المَوواهيم فووك تعلووم
االسوتدالالت المنطقيوة؛ فمو الً رؤيوة أم لوة علووى أشوياا َات صوائا مشووتركة تولود لودى المووتعلم
القدرة على ربوا هوذه األم لوة َهنيوا ً بصوورة اصوة بهوا ،فرؤيوة الموتعلم ألم لوة كرويوة يولود لديوه
القدرة على االستدالل والربا بين هذه األم لوة للتوصول الحقوا ً لمَهووم الكورة .وتنموك لودى الموتعلم
القدرة على التصنيف والمقارنة؛ حيث يصنف األشياا بناا على ووا مشوتركة محودرة (حسوب
هللا .)2001 ،وتساعد المَاهيم المتعلم فك تنظيم وإثراا براته ،وتعمل علوى تنظويم المعرفوة لديوه
لالستَارة منها فك مواقف الحقة .وتعلم المَاهيم يجعل الحقائق َات معنى وأبقى أثراً لودى الموتعلم
مما يؤر إلى انخَاض معدل النسيان لهذه الحقائق والمعلومات (بدو وتوفيق.)2007 ،
وتتميز الرياضيات بأنها ليسوت مجورر عمليوات روتينيوة منَصولة أو مهوارات ،بول هوك أبنيوة
محكمة يتصل بعطها ببعض اتصواالً وثيقًوا ،يشوكل فوك النهايوة بنيانوا ً متكوامالً ،واللبنوات األساسوية
لهذا البناا هك المَاهيم الرياضية ،إَ إن القواعد والتعميمات والنظريات تعتمد اعتماراً كبيراً علوى
المَاهيم فك تكوينها واكتسابها (أبو زينة.)2010 ،
وينظر إلى المَاهيم الرياضية فك إطار التعلم الهرمك لجانييه أنها تقف فك بداية الهرم،
والتعميمات الرياضية ينظر إليها كَئات من العالقات بين فئات من المَاهيم يطلق عليها مصطل
القواعد ،لذا يعتبر تعلم المَاهيم هدفا ً تربويا ً عاما ً فك جميف مستويات التعليم ،ويعمل المربون
و براا المناها فك مراحل التعليم المختلَة على االهتمام بتحصيل المَاهيم الرياضية وتنميتها
وَلي لَهم أساسيات المعرفة (محمد.)2007،
العوامل المؤثر في تعلم المفاهيم واكتسابها
هناك العديد من العوامل التك تؤثر فك تعلم المَاهيم واكتسابها منها (حمدان:)2010 ،


طبيعة الصَات المكونة للمَهوم.



األساس الذ تم بموجبه الربا بين الصَات المكونة للمَهوم.



عدر الصَات المكونة للمَهوم.
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األسلوم الوذ أُعطيوت بوه األم لوة الدالوة علوى المَهووم ،فهول كانوت أم لوة ايجابيوة أم سولبية،
مجررة أم محسوسة ،مدعمة برسوم أم غير مدعمة ،برات مباشرة أم غير مباشرة.



قدرة المتعلم على وضف الشكا مف مجموعة أو صنف من األشوياا علوى أسواس التمييوز بوين
عناصرها ،كذلي قدرته على التنبؤ والتَسير وحل المشكالت.

الدراسات السابقة
فحا الباح ون قواعد البيانات والمجالت والدوريات المحكمة ،بح ا ً عن رراسات َات
صلة عن أنموَ ررايَر ،وفيما يأتك عرض لهذه الدراسات ،فقد أجرى سارلر وسونيرت
( )Sadler & Sonnert, 2016عن فهم المَاهيم الخاطئة فك تعليم العلوم فك المرحلة
المتوسطة ،واستعرض الباح ان عن أسبام اكتسام الطلبة للمَاهيم الخاطئة والمتولدة عن طرق
التدريس ،و هدفت الدراسة إلى فهم العالقة بين معرفة المعلم للعلوم وتعلم الطلبة لها باالستعانة
بأنموَ ررايَر فك تعلم العلوم ،واستخدمت الدراسة ا تبارا ً من نوع اال تيار من متعدر ،وطبق
على ( )219يدرسون العلوم الَيزيائية فك المدرسة المتوسطة ،وتوصل الباح ان إلى وجور
عالقة قوية تربا بين معرفة المعلمين فك الَيزياا ،واأل طاا المَاهيمية المتكونة لدى المتعلمين.
قددام الرمددري ( )2014بدراسووة للتعوور علووى التصووورات الخطووأ للمَوواهيم العلميووة الواجووب
تعووديلها لوودى طووالم الصووف العاشوور ومعرفووة أثوور أنموووَ ررايَوور فووك تعووديل التصووورات الخطووأ
للمَاهيم العلمية الواررة فوك وحودة الحورارة لودى طوالم الصوف العاشور األساسوك ولودى الطوالم
مرتَعك التحصويل ومنخَطوك التحصويل ،اقتصورت عينوة الدراسوة علوى ( )66طالبوا ً مون طوالم
الصف العاشر األساسك من مدرسة المنَلوطك ال انوية (م) للبنوين ريور الوبل مون العوام الدراسوك
( )2014-2013بالطريقة القصدية ،وقسمت العينوة بالتسواو الوى ( )33طالبوا ً شوكلوا المجموعوة
الطابطة الذين ررسوا علوى الطريقوة اإلعتياريوة و( )33طالبوا ً شوكلوا المجموعوة التجريبيوة الوذين
ررسوا حسب أنموَ ررايَر ،وكانت النتائا وجور فوروق بوين المجموعوة الطوابطة التوك تعلموت
على الطريقة المعتارة والمجموعة التجريبية التك طبق عليها أنموَ ررايَر وأكودت النتوائا علوى
تَوق أنموَ ررايَر على الطريقة اإلعتيارية بحصوله المجموعة التجريبية على نتائا أعلى.
أما جوامير ( )2014فهودفت رراسوته إلوى إظهوار "أثور أنمووَ ررايَور فوك اكتسوام مَواهيم
مارة قانون أصول المحاكموات الجزائيوة وتنميوة التَكيور اإلبوداعك عنود طلبوة كليوة القوانون" ،حودر
الباحث طلبة المرحلة الرابعة فك كلية القانون فك الجامعة المستنصرية لتكون عينوة بح وه وكانوت
متكونة من ( )101طالبا ً وطالبة موزعين على شعبتين األولى ( )50طالبا ً و طالبة هم المجموعوة
التجريبية الذين ررسوا حسب أنموَ ررايَر ،ال انية ( )51طالبا ً وطالبة هوم المجموعوة الطوابطة
الذين ررسوا حسب الطريقة االعتيارية ،أعد الباحث ا تبار تكون من ( )20فقرة وا تبوار للتَكيور
اإلبوداعك ،وأظهوورت النتووائا تَوووق طلبووة المجموعووة التجريبيوة الووذين ررسوووا حسووب ررايَوور علووى
المجموعووة الطووابطة الووذين ررسوووا حسووب الطريقووة اإلعتياريووة فووك اكتسووام مووارة قووانون أصووول
المحاكمات الجزائية فطال على تَوق المجموعة التجريبية أيطا فك ا تبار التَكير اإلبداعك.
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أما السعدي ( )2014فهدفت رراستها إلى معرفة "فاعلية أنموَ ررايَر فك تحصيل تالميذ
الصف الخامس االبتدائك فوك موارة مبوارئ العلووم وتحقيوق َواتهوم" ،حودرت الباح وة طلبوة الصوف
الخامس االبتدائك فك مدرسة الكوت األساسية المختلطوة فوك محافظوة الكووت فوك العوراق ،لتكوون
عينة بح ها وكانت متكونة مون ( )80طالبوا ً وطالبوة مووزعين علوى شوعبتين األولوى ( )40طالبوا ً و
طالبة هم المجموعة التجريبية الذين ررسوا حسب أنموَ ررايَر ،ال انية ( )40طالبوا ً وطالبوة هوم
المجموعووة الطووابطة الووذين ررسوووا حسووب الطريقووة االعتياريووة ،أعوودت الباح ووة ا تبووار تكووون موون
( )40فقوورة موون نوووع ا تيووار موون متعوودر بأربعووة بوودائل ،وأظهوورت النتووائا تَوووق طلبووة المجموعووة
التجريبيووة الووذين ررسوووا حسووب ررايَوور علووى المجموعووة الطووابطة الووذين ررسوووا حسووب الطريقووة
االعتيارية لما له فائدة فك بناا و تنمية قدرات الطلبة.
دراسة نعمة ( )2014فهدفت رراستها إلوى معرفوة " أثور اسوتخدام أنمووَ ررايَور فوك تعلوم
مهارات الرسم على الزجا لدى طالبات المرحلة المتوسطة" ،حدرت الباح ة طلبة الصف ال انك
المتوسا فك المدارس المتوسطة التابعة لبغدار فك العراق ،لتكون عينة بح ها وكانوت متكونوة مون
( )57طالبة موزعين على شعبتين األولوى ( )29طالبوة هون المجموعوة التجريبيوة اللوواتك ررسون
حسب أنموَ ررايَر ،ال انية ( )28طالبة هن المجموعة الطابطة اللواتك ررسن حسوب الطريقوة
االعتياريووة ،أعوودت الباح ووة ا تبووارا ً مهاريوا ً ومعرفيوا ً واسووتمارة لتقووويم األراا المهووار  ،وأظهوورت
النتائا تَوق المجموعة التجريبية التك ررست مهارات الرسم علوى الزجوا وفوق أنمووَ ررايَور
فك اال تبار المعرفك البعد واال تبار المهوار البعود علوى المجموعوة الطوابطة التوك ررسوت
المارة نَسها وفق الطريقة االعتيارية.
أما الجمالي ( )2013هدفت الدراسة إلى "معرفة أثر أنموَجك ررايَر وبوسنر فك اكتسوام
المَاهيم البالغية وتنمية التَكير التباعد عند طالبات الصف الخوامس األربوك" .وقود تألَوت عينوة
الدراسة من إحدى المدارس اإلعدارية النهارية التابعة للمديرية العامة لتربية بغدار الرصافة ،وتوم
ا تيووار إعداريووة (صووَية) للبنووات قصووديا ،وتووم ا تيووار ثووالل شووعب موون الصووف الخووامس األربووك
بطريقوووة عشووووائية ،إَ م لوووت شوووعبة (أ) المجموعوووة التجريبيوووة األولوووى ،وشوووعبة ( ) المجموعوووة
التجريبية ال انية ،وشعبة (م) المجموعة الطابطة .وبلغت العينة  96طالبة ،بواقف  32طالبوة فوك
المجموعوووة التجريبيوووة األولوووى ،و 31طالبوووة فوووك المجموعوووة التجريبيوووة ال انيوووة ،و 33طالبوووة فوووك
المجموعة الطابطة .وتم إعدار ا تبوار كوأراة للدراسوة .وأظهورت النتوائا موا يوأتك :تَووق طالبوات
المجموعة التجريبية األولى اللواتك ررسون وفوق أنمووَ ررايَور ،وطالبوات المجموعوة التجريبيوة
ررست وفق أنموَ بوسنر ،على طالبات المجموعة الطابطة اللواتك ررسون وفوق
ال انية اللواتك َ
الطريقة التقليدية فك اكتسام المَاهيم البالغية وتنمية التَكير التباعد .
وفك دراسة الرريباوي ( )2011التك هودفت إلوى استقصواا "أثور أنمووَجك رانيوال وررايَور
فوك اكتسوام المَواهيم البالغيوة لوودى طالبوات الصوف الخوامس األربووك" ،وكانوت العينوة مكونوة موون
( )106طالبة فك إعدارية ولوة بنوت األزور وقسومت العينوة الوى ( )36طالبوة مجموعوة تجريبيوة
أولوى ررسون حسوب أنموووَ رانيوال و( )34طالبوة مجموعوة تجريبيووة ثانيوة ررسون حسوب أنموووَ
ررايَوور و( )36طالبووة مجموعووة ضووابطة ررسوون حسووب الطريقووة االعتياريووة ،اسووتخدمت الباح ووة
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2019 ،)4(33ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهام "أحمد حسن" ،وآخرون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 637

المونها التجريبوك ،وكانوت النتوائا تقطوك بتَوووق طالبوات كول مون المجموعوة األولوى والمجموعووة
ال انيوة اللوواتك ررسوون حسوب أنوووَجك رانيوال وررايَور علووى المجموعوة الطووابطة اللوواتك ررسوون
حسب الطريقة االعتيارية فك اكتسام المَاهيم البالغية.
أما دراسة المسعودي ( )2010هدفت إلى معرفة أثر أنموَجك ررايَر وبوسنر فك تصحي
المَاهيم التاريخية الخطأ .ولتحقيق َلي اعتمد الباحث تصوميما تجريبيوا َا ضوبا جزئوك .اشوتملت
عينة البحث عل  78طالبا من طالم الصف ال الث معهد إعودار المعلموين الصوباحك فوك كوربالا.
وتووم توزيووف الطووالم عشوووائيا علووى ثووالل مجموعووات ،بواقووف  26طالبووا لكوول شووعبة .أعوود الباحووث
ا تبارا تشخيصيا للمَاهيم الخطأ ،وبعد تطبيق اال تبار على عينوة البحوث توم تصوحيحه وتبوين أن
هنالووي  18مَهومووا اطئ وا ً لوودى عينووة البحووث ،أعوود الباحووث ططووا تدريسووية لكوول مجموعووة موون
المجموعات ،أعود الباحوث ا تبوارا تحصويليا بعوديا ،وكانوت النتوائا تقطوك بتَووق طوالم كول مون
المجموعة األولى والمجموعة ال انية الذين ررسوا حسب أنوَجك بوسنر وررايَر على المجموعة
الطابطة الذين ررسوا حسب الطريقة االعتيارية فك اكتسام المَاهيم البالغية.
وفووووووووك دراسددددددددة تشددددددددي وبدددددددداي وويددددددددن وتشددددددددان ومددددددددي ويددددددددو لدددددددددي ()2010
( (Che,Pai,Wen,Chun,Mei,Yu-Li,هدفت الدراسة إلى التعر على أثر استخدام ريطة
المَاهيم وفوق أنمووَ ررايَور وأولودهام علوى التغيور المَواهيمك فوك مسواق تكنولوجيوا المعلوموات
والمجتمف لدى طالم الجامعة التقنية فك تايوان ،تكونت عينة الدراسة من ( )4شعب تحتو على
( )35طالبا ً تم ا تيارهم بالطريقوة العشووائية مون ( )220طالبوا ً مون الجامعوة التقنيوة .وقود اسوتخدم
الباحوووث المووونها الوصوووَك  ،ولتحقيوووق أهووودا الدراسوووة قوووام الباحوووث بإعووودار أراة الدراسوووة وهوووك
المقابلة.أظهرت نتائا الدراسة فاعلية أنموَ ررايَور وأولودهام فوك التغيور المَواهيمك وزيوارة فوك
تعزيز عمق واتساع المَهوم لدى الطالم.
وقام ناصر ( )2010بدراسة هدفت لمعرفة "أثر استعمال أنموَ ررايَور فوك تغيور المَواهيم
العلميووة َات الَهووم الخوواط لوودى طووالم الصووف األول المتوسووا ،وقوود اسووتعمل الباحووث الموونها
التجريبك وقامت العينة على طالم الصف ال انك المتوسا فك متوسطة الَراهيد وشملت ()60
طالبا ً مقسومين إلوى ( )30طالبوا ً هوم مجموعوة ضوابطة ررسووا حسوب الطريقوة االعتياريوة ،و()30
طالبا ً هم مجموعة تجريبية ررسوا حسب أنموَ ررايَر ،وكانت النتائا أن أنموَ ررايَر له أثر
واض و فووك عمليووة التغييوور وقوود أوصووى الباحووث علووى ضوورورة توودريب المدرسووين علووى النموواَ
الحدي ووة ويوصووك بووإجراا رراسووات للكشووف عوون المَوواهيم الخطووأ فووك جميووف المراحوول الدراسووية
واستخدام أنموَ ررايَر للقيام بالعملية التعليمية.
دراسة حسين ( )2009قامت الباح ة فك رراسة "أثر أنمووَ ررايَور فوك اكتسوام المَواهيم
العلميوة لوودى تلميوذات الصووف الخوامس االبتوودائك فوك مووارة العلووم العامووة" ،وقاموت الدراسووة علووى
طالبات الصوف الخوامس االبتودائك فوك مدرسوة السودير االبتدائيوة للبنوات علوى عينوة عودرها ()50
طالبووة موووزعين بالتسوواو  )25( ،طالبووة هوون المجموعووة الطووابطة اللووواتك ررسوون علووى الطريقووة
االعتيارية ،و( )25طالبة هن المجموعوة التجريبيوة اللوواتك ررسون حسوب أنمووَ ررايَور ،وأتوت
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النتائا بتَوق طالبات المجموعة التجريبية اللواتك ررسن حسوب ررايَور علوى طالبوات المجموعوة
الطابطة اللواتك ررسن على الطريقة االعتيارية فك اكتسام المَاهيم العلمية.
دراسة عبد اللطيف ( )2007قامت الدراسوة علوى "أثور أنمووَجك  Woodsو  Driverفوك
اكتسام مَاهيم الصحة المدرسوية واسوتبقائها وتنميوة حوب االسوتطالع العلموك لودى طالبوات معهود
إعوودار المعلمووات" ،قامووت الدراسووة علووى طالبووات المرحلووة الرابعووة لقسووم العلوووم فووك معهوود إعوودار
المعلمووات ،تكونووت العينووة موون ( )70طالبووة قسوومن إلووى ( )23طالبووة هوون مجموعووة تجريبيووة أولووى
ررسن حسب أنموَ  ،Woodsوال انيوة ( )24طالبوة هون مجموعوة تجريبيوة ثانيوة ررسون حسوب
أنموَ  ،Driverو( )23طالبة هون مجموعوة ضوابطة ررسون حسوب الطريقوة االعتياريوة ،واتوت
النتووائا بتَوووق طالبووات المجموعووة التجريبيووة األولووى اللووواتك ررسوون حسووب  Woodsوطالبووات
المجموعووة التجريبيووة ال انيووة اللووواتك ررسوون حسووب  Driverعلووى طالبووات المجموعووة الطووابطة
اللواتك ررسن حسب الطريقة االعتيارية،الكتسام مَاهيم الصحة المدرسية.
التعليق على الدراسات
أظهرت معظم الدراسات السابقة تَووق أنمووَ ررايَور علوى الطريقوة االعتياريوة فوك تعوديل
التصورات الخطوأ للمَواهيم العلميوة ،أموا بالنسوبة لمقارنوة طريقوة أنمووَ ررايَور بإحودى الطورق
األ رى فإن النتائا جاات متباينة ،فبعض الدراسات جاات محايودة ،والوبعض اآل ور بوين تَووق
بعض الطرق األ رى على طريقة أنموَ ررايَر م ل أنموَ وورز.
أشارت نتائا الدراسة الحالية إلى تَوق أنموَ ررايَر على الطريقة االعتيارية فوك اكتسوام
المَاهيم الرياضية فك مارة الرياضيات.
منهج الدراسة
استخدم الباح ون فك رراستهم المنها التجريبوك بتصوميم شوبه تجريبوك ،وهوو أقورم منواها
البحث لحول المشوكالت بالطريقوة العلميوة ،والمود ل األك ور صوالحية لحول المشوكالت التعليميوة،
حيث يعبر التجريب عن محاولة للتحكم فك جميف المتغيرات والعوامول األساسوية باسوت ناا متغيور
واحود يقووم الباحوث بتطويعوه أو تغييوره بهود تحديود وقيواس توأثيره فوك العمليوة (ملحوم،
(359:2000
حيث ضبا البواح ون المتغيور المسوتقل فوك هوذه الدراسوة و هوو" اسوتخدام أنمووَ ررايَور "
لقياس أثره على المتغيرين التابعين ،وهو" اكتسام المَاهيم الرياضية لدى طلبة الصف الخوامس
األساسك ،والميل نحو تعلمها".
مجتم الدراسة
يتكون مجتمف الدراسة من طلبة مدارس الصف الخامس األساسك فك محافظة نابلس ،الوذين
يدرسون حسب المنها الَلسطينك ،للَصول الدراسوك ال وانك مون السونة الدراسوة ()2017-2016
البالغ عدرهم ( )4816طالب وطالبة (وزارة التربية والتعليم الَلسطينية.)2017 ،
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عينة الدراسة
ضمت عينة الدراسة ( )75طالبة من طالبات الصف الخامس األساسك بمدرسة محموور أبوو
غزالوة للبنوات بمدينوة نوابلس مون العوام الدراسوك (2017-2016م) ،وتكونوت عينوة الدراسوة مون
شعبتين من شوعب المدرسوة ،السوالَة الوذكر ،توم ا تيوارهم بالطريقوة العشووائية ،وهموا الخوامس(أ)
ويتكون من ( )38طالبة والخامس (م) ويتكون من ( )37طالبة ،ليتم بعد َلي توزيعهم عشووائيا ً
علوى مجمووعتين األولوى تجريبيوة وتودرس بطريقوة أنمووَ ررايَور وال انيوة ضوابطة وتودرس
بالطريقة المعتارة.
أدوات الدراسة
لتحقيوق أهودا الدراسوة والتوك تتم ول فوك التعور علوى أثور توظيوف أنمووَ ررايَور فوك
اكتسام المَواهيم الرياضوية لودى طالبوات الصوف الخوامس األساسوك قوام البواح ون بإعودار أروات
الدراسة والتك تتم ل فيما يلك:
 .1ا تبار تحصيلك الكتسام المَاهيم الرياضية.
 .2إستبيان قياس الميول نحو تعلم الرياضيات
أوالً :اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية
راعى الباح ون عند صياغة البنور اال تيارية ما يلك:
 .1أن تكون البنور سليمة من الناحية اللغوية والعلمية وشاملة للمحتوى العلمك المختار.
 .2أن تكون البنور محدرة وواضحة و الية من الغموض.
 .3انتماا كل بند للمستوى الذ يقيسه (تذكر – فهم – تطبيق – تحليل).
 .4أن تكون البنور اال تيارية مناسبة للمستوى الزمنك والعقلك للطالم.
 .5أن تكون البدائل فك أسئلة اال تيار من متعدر واضحة متجانسوة موف المقدموة وأن يكوون مون
هذه البدائل بديل واحد فقا صحي وأن تكون بقية البودائل محتملوة الصوحة مون وجهوة نظور
الطالم.
 .6قام الباح ون بتقديم مجموعة من التعليمات لتسهيل فهم الطالم للمطلوم من اال تبار.
صدق االختبار
بعد إعدار اال تبار فوك صوورته األوليوة توم عرضوه علوى مجموعوة مون المحكموين مون َو
اال تصوا فوك مجوال المنواها و طورق تودريس الرياضويات ،ومعلموك الرياضويات مون َو
الخبورة ،وعودرهم ( )6وراعوى اال تبوار الشومولية للمهوارات التوك يتطومنها ،والصوحة العلميوة
واللغوية للَقرات .وتم بعد التدقيق إبوداا المالحظوات العاموة علوى اال تبوار ،وإعوارة ضوبا بعوض
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الرسومات فك أسئلة اال تبار ،وإعارة الصياغة اللغوية لوبعض األسوئلة م ول "السوؤال ال وامن" توم
إعارة صياغة الخصائا فك الجدول لغوياً ،وحذ بعض األسوئلة م ول بعوض األسوئلة المتشوابهة
فك الَكرة م ل "من صائا المربوف" توم حذفوه ألنوه مكورر بأسواليب أ ورى ،وا تصوار بعوض
األسوئلة.وفك ضووا مالحظوات السوارة المحكموين توم تعوديل الوالزم بحيوث بقوك اال تبوار بصوورته
مكونا من( )50بندا.
ثبات االختبار
ويقصد ب بات اال تبار أن يعطك اال تبار النتائا نَسها تقريبا ً إَا أعيد تطبيقه على الطالم
أنَسهم ،ولقد قام الباح ون بالتحقق من ثبات اال تبار من الل معارلة كرونباخ ألَا وكانت قيمته
( ،)0.76وهو معامل ثبات مناسب ألغراض الدراسة (عورة.)2010 ،
ثانيا :استبانة قياس الميول نحو تعلم الرياضيات
قام الباح ون ببناا أراة هدفت إلى قيواس ميوول طالبوات الصوف الخوامس األساسوك نحوو موارة
الرياضيات ،تكون االستبيان من ( )20فقرة ،وثالثة بدائل ،نوع الباح ون فك الَقرات بين الميوول
االيجوابك والسوولبك ،وزع البواح ون االسووتبيان علووى طالبوات الشووعبتين موورتين قبلوك وبعوود لقيوواس
التغير فك الميول نحو تعلُّم الرياضيات.
وتتطمن االستبانة عدرا ً من األسئلة ويتبف كل سؤال فيهوا عودر مون اإلجابوات ،يتبواين عودرها
المسوتجوم التأشوير علوى أحود هوذه البودائل لاجابوة (الجوارر وأبوو
من اثنين فأك ر ،ويطلوب مون
َ
حلو.)2009 ،
صدق استبانة الميول نحو تعلم الرياضيات
قام الباح ون بالتأكد من صدق استبانة الميول نحو تعلم الرياضيات ،من الل عرضها على
مجموعة من المحكمين المختصين فك المناها وطرق التدريس ،والتربية وعلم النَس فوك جامعوة
النجاح الوطنية ،من أجل التأكد من سالمة صياغة الَقورات ،وأنهوا تحقوق األهودا التوك وضوعت
ووضف التعديالت المناسبة مون أجول الوصوول إلوى مقيواس
ألجلها ،وأنها تناسب مستوى الطالم،
ِ
يمكن من الله قياس ميوول طوالم الصوف الخوامس األساسوك نحوو اسوتخدام أنمووَ ررايَور فوك
اكتسام المَاهيم الرياضية ،بدقة أك ر قدر المستطاع ،كما قام الباح ون بحسام الصودق إحصوائيا
من الل ارتباط فقرات االستبانة بالدرجة الكلية.
ثبات استبانة الميول نحو تعلم الرياضيات
تم حسام معامل ال بات الستبانة الميول نحوو تعلوم الرياضويات ،باسوتخدام معارلوة (كرونبواخ
ألَا) ،وقد بلغ معامل ال بات ( ،)0.71وهك قيمة مقبولة ألغراض البحث العلمك (عورة.)2010 ،
إجراءات الدراسة
اتبف الباح ون الخطوات اآلتية فك اإلعدار المسبق لتنَيذ الدراسة:
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 .1االطالع على األربيات التربوية والبحول والدراسوات السوابقة َات العالقوة بوأنموَ ررايَور
والمَاهيم الرياضية واكتسابها وتعلمها.
 .2أ ذت كتام تسهيل مهمة من عمارة كلية الدراسات العليا فك جامعة النجاح الوطنية.
 .3أ ذت موافقة التربية والتعليم من أجل تطبيق الدراسة.
 .4ا تيار مدرسة محمور أبو غزالة األساسية للبنات فك محافظة نوابلس فيهوا شوعبتان (أ)( ،م)
إحداهما تجريبية (أنموَ ررايَر) واأل رى ضابطة (الطريقة االعتيارية).
 .5تحديوود وحوودة الهندسووة موون كتووام الرياضوويات الَصوول األول للصووف الخووامس األساسووك ليووتم
عليها تطبيق التجربة.
 .6أعووود البووواح ون أراتوووين للدراسوووة وهموووا اسوووتبيان قيووواس الميوووول واال تبوووار التحصووويلك وتوووم
تحكيمهما.
 .7تطبيق اال تبار القبلك على الشعبتين (أ) و (م).
 .8تعليم المجموعة التجريبية وهك الشوعبة (م) المكونوة مون ( )37طالبوة مون الصوف الخوامس
وفق أنموَ ررايَر ،وتعليم المجموعة الطابطة وهوك الشوعبة (أ) المكونوة مون ( )38طالبوة
من الصف الخامس وفق الطريقة اإلعتيارية.
 .9تطبيق اال تبار البعد على أفرار المجموعة التجريبية والطابطة.
 .10تجميف اال تبار من أفرار العينة وترميزه وإر اله إلى الحاسوم ومعالجته إحصائياً.
 .11استخرا النتائا وتحليلها ومناقشتها ومقارنتها مف الدراسات السابقة وكتابة التوصيات.
تصميم الدراسة
اتبعت الدراسة التصميم اآلتك :
G1: O2 X O1 O2
O1 O2

G2: O2

وتشير الرموز الواررة فك تصميم الدراسة إلى ما يلك:
 :G1المجموعة التجريبية
 :G2المجموعة الطابطة
 :O1ا تبار المَاهيم الرياضية
 :O2مقياس الميول نحو تعلم الرياضيات
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 : Xالمعالجة التجريبية (التدريس باستخدام أنموَ ررايَر) ،وقد اعتمد اال تبار القبلك على
عالمات الطلبة المدرسية.
المعالجات اإلحصائية
لتحقيق أهدا الدراسة والتحقق من فرضوياتها ،قوام البواح ون باسوتخدام الرزموة اإلحصوائية
للعلوم االجتماعية ( )SPSSوَلي بحسام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لودرجات
أفرار المجموعتين على اال تبار التحصويلك ومقيواس الميوول فوك التطبيوق القبلوك ،ولمعرفوة راللوة
الَووروق بووين المتوسووطات فقوود تووم اسووتخدام تحليوول التبوواين األحووار المصوواحب ( One Way
 ،)ANCOVAكما تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين التحصويل فوك المَواهيم
الرياضية والميل نحو تعلمها.
نتائج الدراسة ومناقشتها
سووعت الدراسووة إلووى تعوور أثوور اسووتخدام أنموووَ ررايَوور فووك اكتسووام المَوواهيم الرياضووية
لطالم الصف الخامس األساسك وميولهم نحو تعلمها فك المدارس الحكومية فك محافظة نوابلس،
ولتحقيق هذا الهد قام الباح ون بإعدار رليل تودريس وحودة الهندسوة وفوق أنمووَ ررايَور ،إَ توم
تدريس مجموعتين مون الطلبوة إحوداهما ررسوت بالطريقوة االعتياريوة واأل ورى ررسوت باسوتخدام
أنموَ ررايَر ،وقد أعد الباح ون أراتين لتحقيق أهدا الدراسة وهما ا تبار تحصيلك فوك وحودة
الهندسة للصف الخامس األساسك ،واستبيان لقياس الميول نحو تعلوم الرياضويات ،وقود توم التحقوق
من الصدق وال بات ،وبعد تجميف البيانات وترميزها ومعالجتها إحصائيا ً باسوتخدام برنواما الورزم
اإلحصائية  SPSSتوصل الباح ون إلى النتائا التالية:
نتائج الفرضية األولى ومناقشتها
ال توجد فروق َات راللة إحصوائية عنود مسوتوى الداللوة ( )0.05 = αبوين متوسوا ررجوات
طلبة المجمووعتين الطوابطة والتجريبيوة فوك اال تبوار البعود الكتسوام المَواهيم الرياضوية لموارة
الرياضيات.
وال تبوووار الَرضوووية األولوووى للدراسوووة توووم اسوووتخرا المتوسوووطات الحسوووابية واالنحرافوووات
المعياريووة لتحصوويل طلبووة المجموعووة الطووابطة (التووك ررسووت بالطريقووة االعتياريووة) والمجموعووة
التجريبية (التك ررست وفق أنموَ ررايَر) فك القياس البعد للتحصيل ،وكانت النتائا كموا فوك
الجدول التالك:

مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2019 ،)4(33ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهام "أحمد حسن" ،وآخرون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 643

جدددول ( :)1المتوسووطات الحسووابية واالنحرافووات المعياريووة لعالمووات الطلبووة فووك القياسووين القبلووك
والبعد للتحصيل تبعا ً لمجموعتك الدراسة.
المجموعة

العدد

الطابطة
التجريبية

38
37

القبلي (العالمات المدرسية = )50
االنحراف
الوسط
المعياري
الحسابي
8.61
27.45
8.62
28.24

البعدي (العالمة = )50
االنحراف
الوسط
المعياري
الحسابي
8.13
32.37
8.05
37.11

يبووين الجوودول ( )1فرق وا ً ظاهري وا ً فووك المتوسووطات الحسووابية لتحصوويل الطلبووة فووك اال تبووار
البعووود  ،فقووود بلوووغ الحسوووابك للمجموعوووة الطوووابطة ( ،)32.37والمتوسوووا الحسوووابك للمجموعوووة
التجريبيووة ( ،)37.11ولبيووان مصوودر الَووروق ،تووم اسووتخدام تحليوول التبوواين األحووار المصوواحب
( (ANCOVAوكانت النتائا كما فك الجدول ()2
جدددول ( :)2نتووائا تحليوول التبوواين األحووار المصوواحب ألثوور أنموووَ ررايَوور علووى تحصوويل طلبووة
الصف الخامس األساسك فك المجموعتين الطابطة والتجريبية على القياس البعد .
مصدر التباين
اال تبار القبلك
طريقة التدريس
الخطأ
المجموع

مجموع
المربعات
1307.626
353.747
3466.784
5128.157

درجات
الحرية
1
1
72
74

متوسط
المربعات
1307.626
353.747
48.150

F
27.157
7.347

الداللة
اإلحصائية
0.001
*0.008

يتبين من جدول رقم ( )2رفض الَرضية الصَرية ،وبالتالك وجور فرق َ راللة إحصائية
عنوود مسووتوى الداللووة ( )α=0.05بووين متوسووطك تحصوويل طلبووة المجموعووة الطووابطة والمجموعووة
التجريبية فك اال تبار البعد تعزى إلى طريقة التدريس (االعتيارية ،أنمووَ ررايَور) ،ولصوال
المجموعة التك ررست باستخدام أنموَ ررايَر.
أظهرت النتائا بعد جمف البيانات والمعالجة اإلحصائية أنه يوجد فروق َات راللة إحصوائية
بين متوسطك ررجات طلبة المجموعتين الطابطة والتجريبية فك القياس البعد للتحصيل لصال
المجموعة التجريبية التك أعتمد فك تدريسها على أنموَ ررايَر.
وقد رأى الباح ون أن أنموَ ررايَر رفوف مون قودرات الطلبوة فوك المجموعوة التجريبيوة فوك
تعلووم المَوواهيم الرياضووية فووك وحوودة الهندسووة علووى ووال المجموعووة الطووابطة التووك أعتموود فووك
تدريسها الطريقة االعتيارية .وهذا ما يرفف مون قيموة أنمووَ ررايَور فوك الوتعلم وإكسوام المعرفوة
المختارة.
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ويمكن تَسير هذه النتيجة بأن التَاعل الذ أوجده أنموَ ررايَر بين المتعلم والمعلوم سواعد
علوى إيجوار جووا ً تعليميوا ً مناسووبا ً للوصوول للَهوم الصوحي  ،ويعطووك أنمووَ ررايَور تغذيوة راجعووة
للووتعلم ممووا يسوواعد علووى بنوواا المَهوووم بشووكله الصووحي  .إضووافة إلووى العموول ضوومن مجموعووات فووك
أنموَ ررايَر يساعد على زيارة الحوار المشترك بين المتعلمين مما يساعد على بناا مجموعوات
تعاونية راعمة لَهم المتعلم ،بحوث الطالوب عون المعرفوة بنَسوه يسواعد علوى رسوو ها فوك َاكرتوه
لَترة أطول.
اتَقت نتائا هذه الدراسة مف الدراسات السابقة فك تَووق المجموعوة التجريبيوة التوك تدرسوت
حسب أنموَ ررايَر على المجموعة الطابطة التوك ررسوت بالطريقوة التقليديوة ،إموا باكتسوام أو
تعوووديل المَووواهيم أو تغييووور المَووواهيم ،كموووا هوووو الحوووال فوووك رراسوووة (جووووامير ( ،)2014الجموووالك
( ،)2013الغريبوواو ( ،)2011حسووين ( ،)2009عبوود اللطيووف ( ))2007فووك اكتسووام المَوواهيم،
وكما هو الحال فك رراسة كل من (الغمر ( ،)2014المسوعور ( ))2010فوك تعوديل المَواهيم،
وكما هو الحال فك رراسة كل من ( ،Che et al., 2010ناصر ( ))2010فك تغيير المَاهيم.
نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها
ال توجد فروق َات راللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 = αبين متوسوطك ررجوات
طلبة المجموعتين الطابطة والتجريبية فك مقياس الميول نحو تعلم الرياضيات.
وال تبار الَرضية ال انية للدراسة تم استخرا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لتحصوويل طلبووة المجموعووة الطووابطة (التووك ررسووت بالطريقووة االعتياريووة) والمجموعووة التجريبيووة
(التك ررست وفوق أنمووَ ررايَور) فوك القياسوين القبلوك والبعود للميوول نحوو تعلوم الرياضويات،
وكانت النتائا كما فك الجدول التالك:
جدددول ( :)3المتوسووطات الحسووابية واالنحرافووات المعياريووة لعالمووات الطلبووة فووك القياسووين القبلووك
والبعد للميول نحو تعلم الرياضيات تبعا ً لمجموعتك الدراسة.
القبلي
المجموعة

العدد

الطابطة
التجريبية

38
37

الوسط
الحسابي
2.08
2.20

البعدي
االنحراف
المعياري
0.20
0.35

الوسط
الحسابي
2.19
2.29

االنحراف
المعياري
0.17
0.22

يبين الجودول رقوم ( )3فرقوا ً ظاهريوا ً فوك المتوسوطات الحسوابية لتحصويل الطلبوة فوك القيواس
البعد للميول نحو تعلم الرياضيات ،فقود بلوغ الحسوابك للمجموعوة الطوابطة ( ،)2.19والمتوسوا
الحسوابك للمجموعوة التجريبيوة ( ،)2.29ولبيووان راللوة اإلحصوائية بووين المتوسوطات الحسوابية ،تووم
استخدام تحليل التباين األحار المصاحب ( (ANCOVAوكانت النتائا كما فك الجدول ()4
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جدددول ( :)4نتووائا تحليوول التبوواين األحووار المصوواحب ألثوور أنموووَ ررايَوور علووى القيوواس البعوود
للميووول نحووو تعلووم الرياضوويات لوودى طلبووة الصووف الخووامس األساسووك فووك المجموووعتين الطووابطة
والتجريبية.
مصدر التباين
اال تبار القبلك
طريقة التدريس
الخطأ
المجموع

مجموع
المربعات
0.002
0.217
2.855
3.074

درجات
الحرية
1
1
72
74

متوسط
المربعات
0.002
0.217
0.040

F
0.048
5.464

الداللة
اإلحصائية
0.827
*0.022

يتبين من جدول رقم ( )4رفض الَرضية الصَرية ،وبالتالك وجور فرق َ راللة إحصائية
عند مستوى الداللوة ( )α=0.05بوين متوسوطك طلبوة المجموعوة الطوابطة والمجموعوة التجريبيوة
فووك الميووول نحووو تعلووم الرياضوويات تعووزى إلووى طريقووة التوودريس (االعتياريووة ،أنموووَ ررايَوور)،
ولصال المجموعة التك ررست باستخدام أنموَ ررايَر.
وجاات النتائا بعد المعالجة اإلحصائية للمجموعتين الطابطة والتجريبية ،بأنه يوجد فروق
َات راللة إحصائية فوك مقيواس الميوول نحوو تعلوم الرياضويات لصوال المجموعوة التجريبيوة التوك
ررسوووت حسوووب أنمووووَ ررايَووور ،وَلوووي بعووود طووووع المجمووووعتين لمقيووواس الميوووول نحوووو تعلوووم
الرياضيات المكون من ( )20فقرة متنوعة تكشف عن ميولهم من الل ثالثة بدائل.
يمكوون تَسووير َلووي بووأن المجموعووات التعاونيووة فووك أنموووَ ررايَوور تزيوود موون تَاعوول الطلبووة
بمختلوف مسوتوياتهم التعليميوة مموا يزيود ال قوة بووالنَس ،ويسواعد أنمووَ ررايَور علوى لوق أجووواا
مناسبة فك رعم التعلم و لق روح من المشاركة بين المتعلم والمعلم مما يجعول مون الموتعلم قوارراً
على إصدار القرارات العلمية وتَسير المَاهيم ،فيزيد َلي من ميوله نحو التعلم .إضافةً إلى الدعم
النَسك الذ يحققه أنموَ ررايَر للطلبة فك جعلهوم يستخلصوون المعرفوة بأنَسوهم ،يجعلهوم أك ور
تمكنا ً من المحتوى وأقرم للَهم مما يزيد من ميولهم نحو تعلمها واستكشافها.
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ا تلَت هذه الدراسة مف الدراسات السابقة كونها تقيس الميوول نحوو تعلوم الرياضويات ،بينموا
الدراسات السابقة فكانت معظمها تركز فقوا علوى التحصويل ،وجواات نتوائا رراسوة عبود اللطيوف
( )2007أن أنموووَ ررايَوور يزيوود موون حووب اإلسووتطالع عنوود الطلبووة ،وكمووا فووك رراسووة الجمووالك
( )2013كانت النتائا بأن أنموَ ررايَر قارر على تنمية التَكير اإلبداعك عند الطلبوة ،وأموا فوك
رراسة السعد ( )2014فقد كانوت النتوائا بوأن أنمووَ ررايَور رفوف مون قيموة تحقيوق الوذات عنود
الطلبووة ،وبهووذا فووإن الدراسووة تتَووق مووف هووذه الدراسووات بووأن ألنموووَ ررايَوور األثوور الكبيوور فووك
المتغيرات المختلَة على الطلبة.
نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتها
نصت الَرضوية ال ال وة علوى أنوه :ال توجود عالقوة َات راللوة إحصوائية عنود مسوتوى الداللوة
( )α=0.05بين تحصيل طلبة المجموعة التجريبية فك اكتسوام المَواهيم الرياضوية وميوولهم نحوو
تعلم الرياضيات.
وال تبار الَرضية ال ال ة تم حسام معامل االرتباط بيرسون بوين عالموات طلبوة المجموعوة
التجريبية فك اال تبار البعد وعالماتهم فك مقياس الميول نحوو تعلوم الرياضويات وكانوت النتوائا
كما فك الجدول ()6
جدول ( :)6معامل االرتباط بين التحصيل الدراسك والميول نحو تعلم الرياضيات.
التحصيل
االنحراف
المتوسط
8.05
37.11

الميل نحو تعلم الرياضيات
االنحراف
المتوسط
0.22
2.29

قيمة ر

مستوى الداللة

0.766

*0.037

يتبووين موون الجوودول رقووم ( )6رفووض الَرضووية الصووَرية عنوود مسووتوى الداللووة (،)α = 0 05
وبالتالك يوجد عالقة َات راللة إحصائية بين التحصيل الدراسك والميول نحوو تعلوم الرياضويات،
لطلبة الصف الخامس األساسك فك المجموعة التجريبية.
ويبين الجدول قيمة معامل االرتباط ( )0.766وهك قيمة موجبة ،أ أن هناك عالقة طررية
بين التحصيل الدراسك والميول نحو تعلم الرياضيات ،وتم اعتمار معامل ارتباط بيرسون فك هذه
الدراسووة ،ألنووه يعوود موون أفطوول الطوورق فووك قيوواس العالقووة اإلرتباطيووة بووين متغيوورين والتووك يمكوون
اسووتخدامها فووك أغلووب المواقووف التووك تتطوومن متغيوورين يتطوومن كوول منهمووا أرقاموا ً أو قيموا ً عدريووة
(الجارر وأبو حلو.)2009 ،
وكانووت النتووائا هووك رفووض الَرضووية الصووَرية ،وانووه يوجوود عالقووة ارتباطيووة َات راللووة
إحصائية بين التحصيل الدراسك والميل نحو تعلم الرياضيات لدى الطلبة .فقد كانت النتائا تظهر
أنها كلما زار التحصيل زار الميول نحو تعلم الرياضيات.
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ويمكوون تَسووير النتووائا بووأن زيووارة التحصوويل عنوود الطلب وة يرفووف موون معنويوواتهم وموويلهم نحووو
المحتوى ،ألن التحصيل اإليجابك يجعل الطالب ينظر إلى المحتوى بطريقة إيجابية .ونظرا ً لودور
المتعلم المهم فيتمتف المتعلم بوأنموَ ررايَور بوروح المنافسوة والتحود فوك المعرفوة للتوصول إلوى
اإلجابات الصحيحة ،وَلي نظرا ً إلى أن أنموَ ررايَر يووفر األنشوطة المشووقة ويرفوف مون قيموة
أروارهم فك الوتعلم مموا يزيود مون ميوولهم نحوو المحتووى .كموا أن أنمووَ ررايَور يراعوك الَوروق
الَررية ألن العمل ضمن المجموعات التعاونية يساعد على إشوراك جميوف الطلبوة مموا يعمول علوى
لووق روح موون المحبووة بووين المتعلمووين والمحتوووى ،والمتعلمووين والمعلووم ،والمتعلمووين أنَسووهم ،ممووا
يسوواعد َلووي فووك رفووف قيمووة الووتعلم عنوود كافووة الطلبووة ويزيوود موون ميووولهم و رافعيووتهم ،واتجاهوواتهم
اإليجابية نحو المحتوى.
التوصيات
بنا ًا على النتائا التك توصلت إليها الدراسة ،تم الخرو بعدر من التوصيات وهك:
 .1االهتمام بتشخيا المَاهيم الرياضية لدى الطلبة سواا فك اكتسوابها أو تعوديلها ،ليكوون َلوي
نقطة البداية واالنطالق لتدريس الموضوعات الجديدة المتعلقة بهذه المَاهيم.
 .2العمل على تدريب الكوارر التعليمية لتبنك استخدام استرتيجيات تدريس حدي ة تكوون جوديرة
بإ راجهم وإ را الطلبة من قوقعوة التعلويم التقليود الوذ يحود مون قودرات الموتعلم والمعلوم
على ح ٍد سواا.
 .3ضرورة النظر إلى تخطيا المناها وتطويرها بحيث تكون ميسرة لكك تساعد علوى الكشوف
عن المَاهيم التك تبنوى عليهوا تتموة المووار العلميوة وتعمول المنواها علوى تبسويا ايصوال هوذه
المَاهيم للطلبة.
 .4ضرورة النظر إلى مارة الرياضيات بخصوصويتها العلميوة ،فمون الطورور تودريب المعلوم
على رما الرياضويات فوك المواقوف العمليوة والعلميوة والحياتيوة حتوى يعطوك فرصوة للموتعلم
حتى يدمجها فك كينونته المعرفية والحياتية.
 .5عمل أبحال شبيهة لمتغيرات ومباحث ومستويات مختلَة عن ما تم تناوله فك هذه الدراسة.
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