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 الشكر والعرفان

فضميا عمي باإلشراؼ أتقدـ بجزيؿ الشكر كخالص المكدة مف أستاذتنا القديرة الدكتكرة إيناس ناصر لت
، فكانت خير مف بو نستعيف بعد اهلل في ىذا العمؿ . ءعمى ىذا العمؿ . كالتي أعطت كأجزلت العطا

عمميا.. إليؾ يا صاحبة الفضؿ كاأليادم البيضاء.. أستاذتنا حياتيا ك أتمنى مف اهلل أف يبارؾ ليا في 
 .الدكتكرة إيناس .. محبتي التي تعمميف

ىذه بمغنا ختاـ  عمينا نكر الذم بو نستنير طريؽ العمـ كالبحث... بصبرىـ كحمميـلقد كانكا شعاع ال
أساتذتي الذيف أجميـ كأثمف جيكدىـ في تدريسنا كتعميمنا في مرحمة الماجستير .. الدكتكرالمرحمة 

، أطاؿ اهلل في أعمارىـ كرفع درجاتيـ كالدكتكرة إيناس ناصر إبراىيـ عرمافكالدكتكر  محسف عدس
 زاىـ اهلل عنا خير الجزاء ... كالشكر مكصكؿ عمى طكؿ البقاء.كج

ّرة الثانكية، كمدرسة ذككر طو الرجعي  كما ال يفكتني أف أتقدـ بخالص الشكر إلى مدرسة ذككر الصِّ
األساسية، كمدرسة القدس األساسية المختمطة عمى ما قدمكه لي مف تعاكف في سبيؿ إنجاح ىذا 

 لمنة كاالمتناف.المشركع ... فمكـ عظيـ ا

كأشكر كؿ مف ساىـ في تحكيـ أدكات ىذه الرسالة كالذيف لـ يبخمكا عمي بعمميـ ... لكـ كؿ احتراـ 
 كتقدير .. كجزاكـ اهلل عني خير الجزاء.

يـ نستظؿ كنستنير دربنا في مستقبؿ مكختاـ الشكر كأجدره إلى لجنة المناقشة الذيف بفيء ظالؿ عم
  بخير كعافية. ـكركت جيكدكـ كدمتاألياـ إف شاء اهلل .. ب

 

 الباحثة: ىيفاء المصري
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 الممخص

ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخداـ بيئة التعمـ الذكي لدل طمبة الصؼ السادس األساسي 
جنكب الخميؿ، كُطّبقت ىذه تربية في تنمية التفكير الرياضي كاالستعداد لمتعمـ الذاتي في مديرية 

( طالب 110( عمى عينة قصدية تكّكنت مف )2018/2019فصؿ األكؿ مف العاـ )الدراسة في ال
( طالبان كطالبة، كُدرِّست باستخداـ بيئة 56تجريبيتيف )شعبتيف أربع شعب، كطالبة. حيث تكزعت إلى 

. كاستغرؽ التقميديةطالبان كطالبة، كقد درست باستخداـ الطريقة ( 54ضابطتيف )شعبتيف ك التعمـ الذكي، 
كمقياس  اختبار التفكير الرياضي، ىما مدراسةأداتيف لالباحثة  كأعدتبيؽ الدراسة أربعة أسابيع، تط

، ثـ ُعكلجت البيانات إحصائيان باستخداـ تحميؿ التغاير المصاحب االستعداد لمتعمـ الذاتي
(ANCOVA.) 

فكير الرياضي كاالستعداد الدراسة كجكد أثر استخداـ بيئة التعمـ الذكي في تنمية التنتائج قد أظيرت  ك
لمتعمـ الذاتي يعزل لطريقة التدريس كلصالح المجمكعة التجريبية، كما أسفرت الدراسة عف عدـ كجكد 

 لمتغّير الجنس، كالتفاعؿ بيف الطريقة كالجنس. أثر

كبناءن عمى نتائج الدراسة أكصت الباحثة بضركرة تكظيؼ استخداـ بيئة التعمـ الذكي في تدريس 
جراء المزيد مف البحكث كالدراسات التي مف شأنيا أف تبحث في استخداـ بيئة التعمـ ك ات، يالرياض ا 

 الذكي في متغيرات كمباحث دراسية أخرل.
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The Impact of Using Smart Learning Environment in the Sixth Grade 

Students in the Development of Mathematical Thinking & Readiness for 

Self-Learning in the Directorate of South Hebron 

Prepared by: Haifa Issa Al - Masri 

Supervisor: Dr. Inas Aref Naser 

Abstract 

The aim of this study is to demonstrate the impact of using the intelligent learning 

environment in the sixth graders students regarding the development of mathematical 

thinking & readiness for self-learning in the Directorate of South Hebron.  This study was 

applied in the first semester of the academic year (2018/2019), on a target sample 

consisting of (110) students.  The sample was distributed to two experimental sections (56) 

students, & was taught using a smart learning environment. In addition, this study was 

applied to a non-experimental sample that was divided into two groups of (54) students & 

studied using the conventional method.  The study lasted four weeks. 

The researcher developed two tools: (Mathematical thinking test, self-learning readiness 

scale), the data were then statistically analyzed using (ANCOVA). 

The study showed the effect of using intelligent learning environment in the development 

of mathematical thinking & readiness for self-learning, As a result of the teaching method, 

which is in favor of the experimental group, the study also revealed the absence of any 

effect on the gender variable as well as the interaction between the method & gender of 

students. 

Based on the results of the study, the researcher emphasizes the need to employ the use of 

smart learning environment in the teaching of mathematics.  The researcher also 

recommends further research & studies that explore the use of intelligent learning 

environment in other similar studies. 
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 الفصل األول
  خمفية الدراسة وأىميتيا

 
 المقدمة. 1.1

بأىمية خاصة في المجتمع اإلنساني؛ ألنيا تيتـ بشكؿ مباشر Mathematics  حظيت الرياضيات 
ألىميتيا كاف يطمؽ عمييا في بادئ األمر عمـ الحساب، ككما ىك بالعمميات الحسابية كاإلحصائية؛ ك 

معركؼ أنو ليس بمقدكر أحد أف يستغني عف الرياضيات؛ ألنيا تشغؿ جانبان ميمان في حياة الناس 
اليكمية، فيي طريؽ الناس لمحسابات التي يستخدمكنيا في كؿ لحظة، بؿ ىي كسيمتيـ الكحيدة لمعرفة 

ميات كالمساحات كمقدار المسافات كالقياسات اليندسية كعدد األشياء، ككؿ ما األحجاـ كاألكزاف كالك
يمكف أف يستخدـ فيو عدد أك رقـ، كما أف الرياضيات إلى جانب ذلؾ تتالقى مع عمكـ عدة كدراسة 

 كالطبية إلى غير ذلؾ مف العمكـ. السكانيةك العمـك االقتصادية 

فيي الِعمـ  ،ات ِمف أكثر المكاد أىمية في عصرنا الحاليالرياضي ( أف2009كيرل المجيدؿ كاليافعي )
التفكير التجريدم الذم يحكؿ العالَػػَـ إلػى  ذركةالذم تستند إليػو جميع العمكـ اأُلخرل، كما أّنيا ُتمّثؿ 

ى كىذا ما دفع أفالطكف إل ،ـ الِفكر اإلنساني ِبرمتواألساس في تقدّ  كالرياضياترمكز كعالقات رمزية، 
كما أف تقدـ البشرية كما سجمتو  ،مف لـ يُكف رياضيان فال يدُخؿ إلينا"طِّر عمى باب أكاديميتو "أف يس

ثكرتيا الِعممية في السنكات األخيػرة في األرض كالفضاء ما ىك إال تطبيؽ لعالقات كمعادالت رياضية 
 بالدرجة األكلى.

التكنكلكجيا التي شيدىا العالـ مؤخرا، قد ثكرة  عنيا تمع القفزة العممية التي رشحكتشير الباحثة أنو 
باتت الرياضيات عمى مكعد جديد مع التقدـ كالرقي في آلية تعمميا كتطبيقيا، حيث أسيمت الكسائؿ 
 التكنكلكجية بشكؿ مباشر في تسييؿ تعميـ مادة الرياضيات كنقميا مف مادة مجردة كجافة إلى مادة
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ـ الرياضيات في ظؿ الكسائؿ التكنكلكجية المتنكعة أكثر مركنة، كبذلؾ بات تعم محسكسة أصبحت
أكثر سيكلة كذلؾ مف خالؿ انتشار ككفرة الحكاسيب التي مف شأنيا تسييؿ تحميؿ البيانات الرياضية، 
عطاء ما يتعمؽ بيا مف  عطاء الحسابات بدقة فائقة، كعرض األشكاؿ كالرسكمات اليندسية كا  كا 

تعمؽ بالجبر كالحسابات اإلحصائية. كما ييـ قكلو في ىذا حسابات بشكؿ دقيؽ، إلى غير ذلؾ مما ي
عمى فيـ مادة  -كبشكؿ كبير –الجانب أف الكسائؿ التكنكلكجية في تدريس الرياضيات ساعدت 

الرياضيات، بحيث أصبحت تستغرؽ كقتا قميال في ضكء الحاسبات كالتطبيقات الرقمية المتعمقة بيا، 
 عممت عمى تبسيط المادة الرياضية بشكؿ الفت.كبيذا يمكف القكؿ إف التكنكلكجيا 

لما كانت التكنكلكجيا مف الكسائؿ التي يمكف استثمارىا في الحقؿ التعميمي، كانت ترل الباحثة أنو ك 
الرياضيات في طميعة المكاد التي استخدمت ىذه الكسائؿ، تحت ما بات يعرؼ بػ "بيئة التعمـ الذكي"، 

د المستخدـ في العممية التعممية لو آثاره اإليجابية التي تعكد عمى كمف غير شؾ أف ىذا النمط الجدي
 الطمبة بشكؿ أساسي.

ىناؾ مسميات أخرل فينالؾ ( أف 2008كتذكر الباحثة السفياني ) ـ الذكيعمتالبيئة كتتعدد مسميات 
صكؿ مف يسمييا بالفػصكؿ اإللكتركنيػة كالفػصكؿ الذكية كفصكؿ الشبكة العالمية لممعمكمات كالف

 .التخيمية كالفصكؿ االفتراضية

( أف استخداـ الكسائؿ التكنكلكجيا  (2004سالـكيرل  ،كلكف يغمب عمى ىذا النمط تسمية البيئة الذكية
الحديثة في المدرسػة، كمػع مػكاد دراسية مختمفة داخؿ غرفة الدراسة، بدأت معيا عممية تصميـ تعميـ 

، أك التعمػيـ الذكيالتقنيات، كاصطمح عمى تسميتيا بالتعميـ متكامؿ، قائـ عمى استثمار كتكظيػؼ ىذه 
 الذكيبأف التعميـ  Education Virtualعف التعميـ االفتراضي  الذكياالفتراضػي، كيختمػؼ التعمػيـ 

الكسائؿ، كالكسائط  الذكييتشابو مع التعميـ التقميدم في طرؽ استخدامو غير أنو ُيستخدـ في التعميـ 
كقد يػتـ داخؿ غرفة الصؼ فيك تعميـ حقيقي كليس تعميـ افتراضي حيث تشير كممة ، ةالتكنكلكجي

يعد مف االتجاىات الحديثة في النظـ  الذكي"افتراض" إلى شػيء غيػر حقيقي، كمف المؤكد أف التعميـ 
 التعميمية.

ا ىذا النكع مف بيئة التعمـ يمكف أف يدعأف  (Kinshuk et al., 2016)كيرل كينشؾ كآخركف  ـ أيضن
المتعمميف مف خالؿ تجربة التعمـ السيؿ، كالمشاركة الفعالة، بعبارة أخرل، تعمؿ بيئات التعمـ الذكية 
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عمى دمج التعمـ الرسمي كغير الرسمي كدمجيما مف أجؿ إنشاء بيئات تعمـ ذاتية التكيؼ لدعـ 
ماكف المكجكدة في كؿ المتعمميف الفردييف مف خالؿ خبرات تعمـ في الكقت الحقيقي كبسالسة في األ

 مكاف.

يمكف النظر إلى التعمـ المعزز بالتكنكلكجيا أيضان أنو  ( Yang et al., 2015) كيرل يانغ كآخركف
ج مف الكثير مف األنظمة المختمفة، ىي تكامؿ كمزي في الكاقع، بيئات التعمـ الذكيك  ،كنظـ تعمـ ذكية

 الذاتي.، كالتعمـ التعمـ التكيفيك انات التعميمية، بيال استخراجك ، حميالت التعمـتك ، مثؿ التدريس الذكي

تنمي لدييـ  قدالذكي لدل الطمبة  كمف خالؿ ىذه التطمعات شعرت الباحثة بأف استخداـ بيئة التعمـ
التفكير الرياضي كاالستعداد لمتعمـ الذاتي، كما أف الحاجة إلى تطبيؽ بيئة التعمـ الذكي تعد ضركرة 

 كف إغفاليا في زخـ التطكر التكنكلكجي الذم غزا العالـ بأسره. ممحة في مدارسنا ال يم

 مشكمة الدراسة 2.1

مؤتمرات بعض الل كراؽ البحثيةاأل بعضلدراسة مف خالؿ اطالعيا عمى استكحت الباحثة مشكمة ا
بيئات التعمـ "كنذكر مف ىذه المؤتمرات مؤتمر  ،بمشكمة ىذه الدراسة مباشرةالعممية التي ليا عالقة 

برعاية المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ )ألكسك(  / تكنسالذم عقد في جامعة تكنس "لذكيا
التعمـ  -لمتعمـ كالتعميـ في العالـ الرقمي"كالمؤتمر الدكلي الثاني ـ(، 2016( أكتكبر )24بتاريخ: )

 في جامعة النجاح لكتركنيمركز التعمـ اإلكالذم عقد في جامعة النجاح/ فمسطيف، برعاية  "الذكي
" كالذم التعمـ الذكي كدكره في خدمة المجتمع"لمؤتمر الدكلي األكؿ ـ(، كا2017( آذار )29بتاريخ: )

كخدمة المجتمع كالتعميـ المفتكح في  لتعميـ المستمرا عقد في جامعة القدس المفتكحة/ فمسطيف، برعاية
 ـ.2017( آذار  20)بتاريخ  جامعة القدس المفتكحة

كالمؤتمرات  ت الباحثة االطالع كذلؾ عمى بعض االبحاث العممية في المجالت المحكمةكلـ يف 
كمف ىذه األبحاث: "التعمـ الذكي كعالقتو بالتفكير  ،في بمكرة مشكمة الدراسةسيمت أالتي  الدكلية

، البدك)لمباحثة اإلبداعي كأدكاتو األكثر استخدامان مف قبؿ معممي الرياضيات في مدارس التعمـ الذكي"
فاعمية ك"، (IUGJEPS) مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربكية كالنفسيةكالذم نشر في  (2017

تكظيؼ التعمـ التجكاؿ عبر اليكاتؼ الذكية في تنمية ميارات التعمـ الذاتي كميارة التكاصؿ اإللكتركني 
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ة الزرقاء لمبحكث كالدراسات " كالذم نشر في مجمكمية التربية في جامعة األقصى بفمسطيف طمبةلدل 
 .(2017 لمباحثة )عبد المنعـ، اإلنسانية

الصؼ السادس  طمبةثر استخداـ بيئة التعمـ الذكي لدل أليذا كاف الغرض مف الدراسة تقصي 
جابة عف السؤاؿ كذلؾ مف خالؿ اإل ،األساسي في تنمية التفكير الرياضي كاالستعداد لمتعمـ الذاتي

 اآلتي:
الصف السادس األساسي في تنمية التفكير الرياضي  طمبةام بيئة التعمم الذكي لدى ما أثر استخد

 جنوب الخميل؟تربية واالستعداد لمتعمم الذاتي في مديرية 
 

 :أسئمة الدراسة 3.1
 :تييفاآل الفرعييفتحاكؿ الدراسة اإلجابة عف السؤاليف 

  السؤاؿ األكؿ:

الصف السادس األساسي في تنمية التفكير الرياضي  ةطمبما أثر استخدام بيئة التعمم الذكي لدى  -
جنوب الخميل؟ وىل يختمف ىذا األثر باختالف طريقة التدريس والجنس تربية في مديرية 

 والتفاعل بينيما؟
 السؤاؿ الثاني:

الصف السادس األساسي في تنمية االستعداد لمتعمم  طمبةما أثر استخدام بيئة التعمم الذكي لدى  -
جنوب الخميل؟ وىل يختمف ىذا األثر باختالف طريقة التدريس والجنس تربية مديرية  الذاتي في

 والتفاعل بينيما؟
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  فرضيات الدراسة 4.1
 :الصفريتيف اآلتيتيف تيفالفرضي إلىسؤالي الدراسة  تحكيؿتـ 

 كسطات( بيف متα≤05∙0الفرضية األكلى: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) 
تعزل  جنكب الخميؿتربية لدل طمبة الصؼ السادس األساسي في مديرية ير الرياضيالتفك اختبار

 .كالجنس كالتفاعؿ بينيما لطريقة التدريس
 ( بيف متكسطاتα≤05∙0الفرضية الثانية: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) 

 جنكب الخميؿتربية الصؼ السادس األساسي في مديرية  لدل طمبة مقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي
 .لطريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيماتعزل 

 
 أىداف الدراسة 5.1

 تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
الصؼ السادس األساسي في تنمية  طمبةأثر التدريس باستخداـ بيئة التعمـ الذكي لدل استقصاء  -

 .الخميؿ  جنكبتربية ي في المدارس الحككمية التابعة لمديرية التفكير الرياض
الصؼ السادس األساسي في تنمية  طمبةأثر التدريس باستخداـ بيئة التعمـ الذكي لدل استقصاء  -

 .الخميؿ  جنكبتربية في المدارس الحككمية التابعة لمديرية االستعداد لمتعمـ الذاتي 
ة التدريس كالجنس في تنمية التفكير الرياضي كاالستعداد لمتعمـ الكشؼ عف أثر التفاعؿ بيف طريق -

 الذاتي.

 أىمية الدراسة 6.1

 تتضح أىمية ىذه الدراسة فيما يمي:

 ،ناحية العمميةكال ،تكمف أىمية الدراسة بما تقدمو مف فائدة لممجتمع التربكم مف الناحية النظرية
 .كالناحية البحثية

قد تساعد المعمميف ك  ،طارا نظريا لمدراسات األخرلإ مكضكع الدراسة شكؿيفمف الناحية النظرية قد 
أىمية ىذه البيئة في  إلىكالتعرؼ  ،عمى االطالع عمى أثر طريقة تدريس قائمة عمى بيئة التعمـ الذكي

 . ، كاالستعداد لمتعمـ الذاتيتنمية التفكير الرياضي
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يا في كضع خطط دراسية تراعي استخداـ يكر كاضعي المناىج كمط تساعدقد فأما مف الناحية العممية 
تدريس حديثة  طريقةكأيضا تفيد المشرفيف التربكييف في تدريب المعمميف عمييا ك ،بيئة التعمـ الذكي

استخداـ ىذه البيئة ذلؾ فيي تمفت أنظار المعمميف إلى أىمية  عالكة عمى ،تكاكب التقدـ التكنكلكجي
 ،إضافة إلى أنيا تقدـ اختباريف ،حكر العممية التعميمية التعمميةنيا تجعؿ المتعمـ مإفي التدريس حيث 

ضافة إلى دليؿ باإل ،مما قد يفيد المعمميف ،كمقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي ،اختبار التفكير الرياضي
 . المعمـ الذم يكضح كيفية استخداـ بيئة التعمـ الذكي 

إلجراء المزيد مف الدراسات حكؿ  يتميف بالمكضكعالم باحثيفلم تعد مرجعاكمف الناحية البحثية فقد 
 .كطمبة الدراسات العميا الميتميف بمثؿ ىذه البيئة ،المكضكع بمتغيرات أخرل

 حدود الدراسة 7.1

 اقتصرت ىذه الدراسة عمى الحدكد اآلتية:
  (2018/2019الحدكد الزمانية: تـ إجراء ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي)

تـ تطبيؽ الدراسة عمى المدارس التابعة لمديرية التربية كالتعميـ في محافظة جنكب  المكانية:الحدكد 
 فمسطيف. ،الخميؿ

الصؼ السادس األساسي في المدارس الحككمية في  طمبةالحدكد البشرية: تقتصر ىذه الدراسة عمى 
 . ـ 2018/2019محافظة جنكب الخميؿ فمسطيف لمعاـ 

مف كتاب الرياضيات  "كحدة اليندسة كالقياس"مكضكعية: تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى الحدكد ال
 لمصؼ السادس المعتمد مف كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية.

 .قتصر ىذه الدراسة عمى المفاىيـ كالمصطمحات الكاردة فييا: تالحدكد المفاىيمية
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 :مصطمحات الدراسة 8.1
 صطمحات اآلتية:اشتممت الدراسة عمى الم 

        SLE" Smart learning environment"  :بيئة التعمم الذكي

  International Association of Smart Learningلبيئات التعمـ الذكي تعرؼ الرابطة الدكلية

Environments "IASLE"   بيئة تتميز باستخداـ التقنيات كالعناصر المبتكرةعمى أنيا  التعمـ الذكي ئةبي 
  التي تسمح بقدر أكبر مف المركنة كالفعالية كالتكيؼ كالمشاركة كالتحفيز كالتغذية المرتدة لممتعمـ

(IASLE, 2018) (see:http://iasle.net/about-us/advisory-board/).  

مكاف التعمـ أك  ( ",.Hwang et al 2015)التعمـ الذكي بالنسبة ليكانغ كآخركف أما تعريؼ بيئة 
، كتكفير مكارد التعمـ، كتحديد خصائص المتعمميفشاط التي يمكف أف تستشعر سيناريكىات مساحة الن

التعمـ تمقائيا كتقييـ نتائج التعمـ مف أجؿ تعزيز  ، كتسجيؿ عمميةـ المناسبة كأدكات تفاعمية مريحةالتعم
  .فعالية التعمـ

التي تستند إلى منيجية متكاممة لتكظيؼ  بيئة التعمـ بأنيا إجرائيا بيئة التعمـ الذكي أما الباحثة فتعرؼ
التكنكلكجيا المتطكرة في إحداث تغيير إيجابي في منيجيات التعميـ التقميدم، كخمؽ بيئة محّفزة لبناء 

كالتكاصؿ  ،متعمـ الذاتيلجتماعية كتنمية الثقافة الفكرية ميارات التفكير كاإلبداع كاالبتكار كالمشاركة اال
، بما يمّكنيـ مف مف جية ثانية الطمبة أنفسيـ بيفك  مف جية ممية التعميميةالفّعاؿ بيف عناصر الع

 .ندماج بفعالية ضمف العالـ الرقمياال

 Mathematical Thinking التفكير الرياضي:

يا البحث عف معنى في مكقؼ أك خبرة فيعمى أنو عممية يتـ  (2007:68كعباينة ) أبك زينة يعرفو
أك الخبرة في أعداد أك رمكز أك أشكاؿ  مككنات المكقؼمثؿ عناصر ك حيث تت ،اؽ رياضيمرتبط بسي

 .أك مفاىيـ رياضية

ذات عبارة عف نشاط عقمي كميارات يقكـ بيا الفرد لتطكير المفاىيـ بأنو : وتعرفو الباحثة إجرائياً 
يا كيحدث ىذا النكع مف التفكير عندما تكاجو الفرد مشكمة يصعب حم ،العالقة كالخبرات الرياضية
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كيقاس التفكير الرياضي بالعالمة التي يحصؿ عمييا الطالب عند  ،بالطرؽ البسيطة أك المباشرة
 اإلجابة عف اختبار التفكير الرياضي المعد ألغراض ىذه الدراسة.

 Readiness for self- directed learning  االستعداد لمتعمم الذاتي:

نو التعمـ الذم يقيس درجة امتالؾ المتعمـ عمى أ( (Fisher & King، 2010 فشر وكنغ  يعرفو
 .لالتجاىات كالقدرات كالسمات الشخصية الالزمة لمتعمـ الذاتي

طريقة فعالة لتعمـ الطمبة كامتالكيـ القدرة في  بأنو (,Guglielmino 2008) غممينيكغك  كيعرفو أيضان 
   .ستمرةعصر المعمكمات بحيث يشمؿ تعمميـ القدرة عمى التعامؿ مع التغيرات الم

يقكمكف خالليا حيث عممية يقكـ بيا الطمبة ذاتيا كغالبا دكف مساعدة اآلخريف  :جرائياً إوتعرفو الباحثة 
أىدافيـ ككذلؾ تحديد ما يمزميـ  صياغةمكف عمى دِ قْ تيـ الخاصة تجاه تعمميـ، حيث يُ ااحتياج بتحديد

حديد معرفة االستعداد الذاتي لمتعمـ كفي إطار ىذا البحث يمكف تفي ىذه العممية مف احتياجات أخرل. 
العالمة التي يحصؿ وذلكمنخالل،مف خالؿ إجابات الطمبة عمى مقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي

 ىزية الطمبة لمتكجو نحك ذلؾ التعمـ.إذ يكشؼ ىذا المقياس عف مدل جا ،عمييا الطالب مف اإلجابة
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 انيالفصل الث

 راسات السابقةاإلطار النظري والد

كما يتناكؿ عرضا عف  ،كبيئتو ،عرضان عف التعمـ الذكيىذا الفصؿ اإلطار النظرم الذم يحكم  يتناكؿ
اسات السابقة بخصكص لعدد مف الدر  االستعداد لمتعمـ الذاتي. كأخيرا يتناكؿ عرضان ك  ،التفكير الرياضي

 ىذه المكاضيع كالتعقيب عمييا.

 اإلطار النظري 1.2

 النظرم الركائز األساسية ليذه الرسالة كىي عمى النحك اآلتي: طاريتناكؿ اإل
 أكالن: التعمـ الذكي.

 .ثانيا: التفكير الرياضي
 االستعداد لمتعمـ الذاتي ثالثا:

 Smart Learningالتعمم الذكي   1.1.2

فاعمة تتضمف  تربكيان حديثان لمتعمـ، كيمعب دكران ميمان في خمؽ بيئة تعمـ يعد التعمـ الذكي اتجاىان 
تتضمف التكيؼ مع النمكذج التربكم الحديث، إضافة إلى دعـ عالكة عمى أنيا ، فاعمةمحتكيات 

 المتعمـ بأدكات االتصاؿ النشطة كالمصادر المتنكعة  لممعرفة.

التعمـ الذكي  بأنو ىك معرفة كاعية  (,Scott & Benlamri 2010) مرمكيعرؼ سككت كبينال
 .في كؿ مكاف تعمـ  Context – Awareاؽ لإلدراؾ حسب مكقع السي



11 


متعمـ الذكي، حيث حدد مفيكـ التعمـ الذكي في نقطتيف عمى أدؽ لكقد تكسع جكاؾ في تحديد مفيكـ 
النحك اآلتي: أكالن: يركز عمى المتعمميف كالمحتكل أكثر مف التركيز عمى األجيزة،  ثانيان: ىك تعميـ 

التكنكلكجيا تمعب أف متطكرة لتكنكلكجيا المعمكمات، كما  فعاؿ كذكي كمخصص يعتمد عمى بنية تحتية
 .(,Gwak 2010) دكران ميمان في دعـ التعمـ الذكي

 التعريفات: كمف بيف ىذه التعمـ الذكيتعريؼ بعض الباحثيف  كفي ىذا المضمار تناكؿ

ي كاألجيزة بأنو: خدمة تعمـ حديثة تجمع بيف تكنكلكجيا التعمـ اإللكتركن (Lim, 2011)ليـ  تعريؼ
 الحديثة مثؿ اليكاتؼ الذكية كاألجيزة المحمكلة.

( بأنو طريقة تعمـ تركز عمى اإلنساف كمكجية لمفرد Noh & et al, 2011كأيضان عرفو نكه كآخركف )
 تربط بيف أجيزة تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت الذكية مع بيئة التعمـ.

صكرة مف صكر التعمـ اإللكتركني التي تيدؼ لالستفادة  التعمـ الذكي ما ىك إال كتستخمص الباحثة أف
أيدم المتعمميف كذلؾ لمكصكؿ  تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت الذكية كالمحمكلة بيفمف أجيزة 

 لتحقيؽ األىداؼ ضمف سياؽ التعمـ.  

: ( إلى أف التعمـ الذكي ينفرد بالعديد مف  الخصائص أىمياLee, 2010لي ) الباحث كقد أشار 
 كالتكجو الذاتي، ك الخصكصية، حيثكالتمكيف، كالتعمـ غير الرسمي، كاإلبداع، كالتحفيز،  الكاقعية،

بيف المعب كالتعمـ كتحسيف مف القدرات  يزيد مف اإلحساس بالكاقعية كالمشاركة، كيقمؿ مف حيز الحدكد
مـ مف خالؿ  تمكيف المتعمـ أف يتحقؽ التكجيو الذاتي لمتع المعرفية كاإلبداعية لدل المتعمميف. كيمكف

كقت كاف، كما يمكف أف يتحقؽ التحفيز مف خالؿ تكفير الكقت الذم يريد  بو التعمـ،  أك في أم في 
الذاتي يؼ مف خالؿ تكفير خيارات التعمـ األنشطة التشاركية كالتفاعمية، كيمكف أف يحقؽ التك

لمتعامؿ معيا، ككؿ ذلؾ  ع تسييالت مختمفةمى تكفير المصادر الغنية لممعرفة كالتشاركي، باإلضافة إل
 بدعـ مف التكنكلكجيا الحديثة. 

 أىداف التعمم الذكي 2.1.2

 كا محكرامف أف يككن ةبمالط ايجاد الحافز الذم يعمؿ عمى تمكيفالتعمـ الذكي مف يعد اليدؼ األساس 
جانبا مف تحمؿ  مبةالط منحمف جية أخرل ك  ،ىذا مف جية ،التعمميةفاعالن في العممية التعميمية 

تتشكؿ منيا بيئة  التيك مف كسائؿ تكنكلكجية كتقنية  ـكما يتاح لي ،بتعممو كفالمسؤكلية تجاه ما يقكم
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كاألجيزة المحمكلة كالتي مف شأنيا رقمنة المناىج كعرضيا بطريقة  ،كاأللكاح الذكية ،التعمـ الذكي
حيث يصبح الطمبة  ،مة التعميمية الحديثةلممنظك  المحكر الرئيس ـى مبةيككف الط يذاكبإلكتركنية. 

كيمارسكف درجات عالية مف التفكير  ذاتيان  مى أنفسيـ كيكجيكف أنفسيـعتدريجيان مستقميف كمعتمديف 
كيمكنيـ كما ، بجدية ميارات التعاكفيمارسكف ، ك التي تكاجييـ حؿ المشكالتباإلضافة إلى ؽ، الخاّل 

 .إلثراء المعمكمات عمـ أك طمب مكاد إضافيةلتقكية التمف اختيار المكاد الدراسية 

االجتماعية، كالتربكية، المتعددة كالمزايا العديد مف المزايا بىذا النكع مف التعمـ  يمتازالكاقع في ك  
التي المعرفة  التنقيب عف يثير عندىـ كما أنو ؛كاالجتماعيالفردم  ييفعمى المستك كذلؾ كاالقتصادية 

النقؿ كاالتباع  تكجيييـ إلىبدالن مف  كخمؽ ركح المشاركةاإلبداع كالعطاء التفكير ك  تعمؿ عمى تحفيز
 (. 2010)سميـ، دكف إثارة اإلبداع  كاالستيالؾ

    Benefits of Smart Learning       التعمم الذكي فوائد  3.1.2

كجية التي فكائد التعمـ الذكي أكثر مف أف تحصى في ىذا المقاـ، كذلؾ في ضكء الطفرة التكنكللعؿ 
جعمت العالـ يبدك كقرية صغيرة، كمع ىذا التقدـ التقني الذم حققتو البشرية، كعمى الصعيد العممي 
تحديدا لـ تعد العالقة بيف الطمبة كالكسائؿ التكنكلكجية عالقة سطحية، كيبدك أف ىذا بدكره مف أىـ ما 

ي، كما ىك جدير بالقكؿ إف تمؾ العالقة يميز العالقة بيف الطمبة كالكسائؿ التكنكلكجية في التعمـ الذك
لـ تنبِف منذ البداية عمى التسمية أك الترفيو، إنما أصبحت تمؾ الكسائؿ أداة ناجعة كذات أىمية حيث 
تضطمع بميمة التعميـ كىي بدكرىا تمنح الطالب نمطا جديدا مف التعمـ يتجمى ذلؾ النمط في "التعمـ 

الب يستثمر تمؾ الكسائؿ في تقصي المعمكمة كالبحث عنيا " إذ أصبح الطSelf-educationالذاتي 
بطرؽ مرنة، أفضت إلى أف المعمـ لـ يصبح مصدر المعرفة الكحيد، مع االحتفاظ بقيمة كأىمية المعمـ 

 في العممية التعممية. 

   جانبان ميما مف فكائد التعمـ الذكي أىميا: الدراسات الميدانيةبعض كقد أظيرت 

 عالية ككما تحتكم أيضان عمى قدرةفي عرض المادة العممية  عالية مركنةتكفر  نكلكجيةأف الكسائؿ التك
تنكع محتكيات يتـ  كمف خالليا. عمـالتدريس لمم أساليبحاجات الطمبة، كالتكيؼ مع  الستيعاب

عطاء خطكط  كؿ طالب بقدر  التي يقـك بياالتفاصيؿ لعممية التنفيذ بعض ليا كترؾ  عريضةالمناىج كا 
 (. 2010الكاعي )عبد الجبار،  المعمـإشراؼ كتكجيو مف ب تطاعتو، كذلؾاس
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 ؛عممية التعمـ لتفعيؿ المشاركة النشطة لدل الطمبة في مناسبةبيئة عمى تكفير  نظـ التعمـ الذكي تعمؿ
مما يؤدم إلى  نفسو؛ متعمـالذاتية لم الجيكدعمى  بشكؿ خاص الذم يقكـ ذاتيالتعمـ الب تضطمعألنيا 
ذلؾ المكجكدة في  األشكاؿ مف خالؿكذلؾ  Cognitive  مستكل تحصيؿ الطمبة المعرفي منسكبرفع 

كتقييـ  الخاص بيـ، الطمبة كالجدكؿ الزمنيمكاقع  عمى االطالع المباشرعمى  قدرةالتي ليا ك النظاـ 
مـ التعالمنكطة بعممية تكصيات التقديـ كذلؾ ، ك استرجاع مصادر التعمـعممية نشاط المتعمـ، ك 

(Siegel, 2007.) 

ثارة ركح التدريب كيسيـ التعمـ الذكي في تشجيع الطمبة عمى  تحفيز   عمى كيعمؿ كذلؾ لدييـ، القيادةكا 
يمنح ألنو  ؛ثغراتتخطي الكثير مف العمى الطمبة يساعد كما لقرار، ك اكتساب ميارة اتخاذ االطمبة تجاه 

 .(Wiliam, 2010)الممارسة ب الطمبة الشعكر في التعمؽ

 Smart Toolkit   أدوات التعمم الذكي  4.1.2

الباحثة تسمط الضكء عمى  غير أفقد يطكؿ شرحو، ك  أدكات التعمـ الذكيالحديث عف  كترل الباحثة أف
ىي بمثابة البنية أىـ األدكات الفعالة في العممية التعممية، كيمكف القكؿ باختصار إف أدكات التعمـ 

مية التعمـ، كيمكف تكضيح أدكات التعمـ الذكي بأنيا تمؾ الكسائؿ التحتية التي تنضكم عمييا عم
كاألدكات التكنكلكجية التي يتـ تطكيعيا كتكظيفيا في خدمة العممية التعممية كذلؾ بإدراج المحتكل 

في  الكصكؿ إلى المكارد التعميمية التعميمي مف خالليا، كما تمنح تمؾ األدكات المعمـ كالمتعمـ سيكلة
 كجيد أقؿ. كقت بسيط

لـ تنحصر في جانب محدد، بؿ تمؾ األدكات أنيا  بخصكص فيما تشير إليو الباحثة كما يمفت النظر
التي تميزه عف غيره،  أصبحت متعددة األنكاع كاألصناؼ، كمف غير شؾ أف لكؿ نكع منيا خصائصو

لو خصائصو التي   Smart board فالمكح الذكي كتخصو في جانب معيف مف جكانب العممية التعميمية.
كمختمفان أيضان عف جياز الحاسكب، كلكف في المحصمة projector تجعمو مختمفان عف جياز العرض 

فيما  Interactiveفإف معظـ الكسائؿ التكنكلكجية التي تستخدـ في بيئة التعمـ الذكي تأخذ طابعان تفاعميان 
  بينيا.

أدكاتو عمى جياز الحاسكب، كاألجيزة المكحية يعتمد أساسان في  كما تراه الباحثة فالتعمـ الذكي
المحكسبة، ككذلؾ عمى كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كاليكاتؼ الذكية، كأدكات العرض المختمفة، كفي 
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الحقيقة إف ىذه األدكات تتطمب كعيا باستخداميا، كما أنيا تتطمب إعدادا مسبقان مف قبؿ الخبراء 
ف كانت الخاصة بالعممية التعممية Database Management كالمختصيف بكضع قكاعد البيانات ، كا 

  عمى درجات متفاكتة في ذلؾ.

 كيمكف إلقاء الضكء عمى أىـ األدكات المستخدمة في التعمـ الذكي عمى النحك اآلتي:

 جياز الحاسوب ((Computer يعد جياز الحاسكب األداة األساسية في التعمـ الذكي، كقد :
لتكنكلكجية األخرل المستخدمة في المضمار نفسو، كليس ىناؾ أدنى شؾ ترتبط بالحاسكب األدكات ا

أف ىذا الجياز أصبح مؤخران مف أسيؿ األدكات التكنكلكجية استخداما عمى اختالؼ أنكاعو، كما ىك 
الفت لمنظر أف ىذا الجياز قد تـ تطكيره عمى شكؿ ألكاح صغيرة إذ يسيؿ حممو في اليد الكاحدة، كما 

اسكب في عممية التعمـ الذكي قدرتو عمى استيعاب الكـ اليائؿ مف المعمكمات التي يمكف يمتاز بو الح
أف تشكؿ ركيزة أساسية مف ركائز التعمـ الذكي كذلؾ مثؿ احتكائو لممناىج بصيغة رقمية يسيؿ 

 التعامؿ معيا بطريقة سمسة كسيمة.

 المكح الذكي( السبورة الذكية( Smart Board))أف يككف المكح الذكي مف  : ليس مف المستغرب
أىـ األدكات التي تستخدـ في التعمـ الذكي، كقد تتعدد مسميات ىذه األداة الفاعمة، كالسبكرة الذكية أك 

كىي  تككف بيضاء المكف،المكح الذكي أك السبكرة التفاعمية إلى غير ذلؾ، كىذه السبكرة في العادة 
إيصاؿ ب يمكف االستفادة منياكتركنية الخاصة، كما يكتب عمييا مف خالؿ األقالـ اإلل كحساسة ساءمم

سبكرة بيضاء ، كتعرفيا الباحثة عبد المحسف بأنيا: "جياز الحاسكب بيا كعرض المكاد التعميمية عمييا
 بكرة ليػػتحكـ بجميػػع تطبيقػػاتأم يقػكـ المسػتخدـ ليػا بممػػس السػػ نشطة مع شاشػة تعمػؿ بػالممس،

، )عبد المحسف "لػػي كتكػػكف السػػبكرة متصػػمة بجيػػاز الحاسػػكب كجيػػاز العرضجيػػاز الحاسػػب اآل
2015) 

  الحواسيب الموحية(Tablets Computer):  الحكاسيب تمتاز بصغر ىذه تؤكد الباحثة أف ك
حجميا كسعة تخزينيا، بحيث تستكعب كما ىائالن مف المحتكيات التعميمية، كىي تعد أكثر فاعمية في 

ـ الذكي، فيي تحؿ بديالن عف الكتب )المناىج( المدرسية، كغالبان ما تككف ىذه الحكاسيب في التعم
فصكؿ خاصة، إذ يتـ رقمنة المناىج المدرسية بكاسطتيا؛ إذ تعمؿ بطريقة الممس كىذا ما يسيؿ 

ىي ، ك عمميا، كما أنيا تتكفر عمى ميزات تسمح بتنزيؿ الكثير مف التطبيقات التي تدعـ التعمـ الذكي
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مالئمة لجميع المراحؿ العمرية، كالجدير ذكره أف الحكاسيب المكحية تتكسط أجيزة الحاسكب كاليكاتؼ 
النقالة )الذكية(، كمف أىـ الميزات التي تجعميا في طميعة أدكات التعمـ الذكي أنو يمكف الكتابة عمييا 

 مف خالؿ قمـ خاص أك مف خالؿ األصبع.

  أجيزة العرض(Projectors): ليا أىميتيا في ميداف التعمـ  -في نظر الباحثة – كىذه األجيزة
الذكي، حيث إنيا تقـك بدكر ميـ لمغاية، كىي أجيزة يتـ ربطيا بجياز الحاسكب مباشرة، كتتخذ 

مف حيث التكبير  المعركض لالمحتك  كضعيات متعددة مف حيث طريقة العرض كالتحكـ في حجـ
نو يعرض إلى جانب المادة التعميمية النصية مقاطع الفيديك ، كتميز جياز العرض في كك كالتصغير

 بالصكرة كالصكت، إضافة إلى الرسكمات كالمجسمات التي تبدك في غاية الكضكح.

 الذكية  اليواتف( :(Smartphonesيكاتؼ الذكية مف أكثر أدكات التعمـ الذكي ال ترل الباحثة أف
ف أىـ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي بيف الناس، كىي يمكف انتشاران، إذ ال يكاد يخمك بيت منيا؛ ألنيا م

أف تؤدم غرضان ميما في مجاؿ التعمـ الذكي، كمف باب المكضكعية يمكف القكؿ إف اليكاتؼ النقالة 
ال سيما الخاصة بالطمبة ما زالت مستبعدة مف فصكؿ الدراسة كأداة مف أدكات التعمـ الذكي، كذلؾ 

بيد أف اتخاذىا كأداة تعمـ ذاتية )بيتية( يمكف أف يتـ ذلؾ كبشكؿ كبير، العتبارات تربكية كاجتماعية، 
فقد أصبحت ىذه اليكاتؼ في معظميا تحاكي جياز الحاسكب، كتحتكم عمى ميزات مثيرة كاالتصاؿ 
باإلنترنت مف غير الحاجة إلى مزكد خدمة ثابت كما ىك الحاؿ مع أجيزة الحكاسيب، فمف خالؿ 

كىي ذات سيكلة في البحث، إذ أصبح الكصكؿ إلى لنفاذ لتمؾ الخدمة، شرائح االتصاؿ يمكف ا
المعمكمة مف خالليا ال يشكؿ عائقان أماـ الطمبة، كما أنيا يمكف كبكؿ سيكلة إدراج المناىج المدرسية 

 ، كالكلكج إلى المحتكل التعميمي أيضان.المرقمنة عمييا كتصفحيا بشكؿ سريع لمغاية

 لألدكات المستخدمة في التعمـ الذكي، كمف ىذه الكسائؿ:كثمة كسائؿ أخرل داعمة 

 .شبكة االنترنت إلجراء االتصاالت 
 .أدكات التكنكلكجيا االنتاجية 
 ( التقنيات كالبرمجياتAllington, 2010.) 
  السحرم، كاألقالـ الممكنة.القمـ 
 .مجمكعة متنكعة مف االختبارات كالرسكـ 
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 .أشرطة الفيديك، كالممفات الصكتية 
 تبر التدريس، كغرؼ مصادر التعمـ.مخ 
  (2010بالتحميؿ كتبادؿ المعمكمات )عبد الجبار، قاعدة البيانات التي تسمح 
 (2006اكم، فالتعمـ المتنقؿ )الحم 
 (.2009)زاىر،  الكيب الداللية 

كفي ىذه الدراسة تـ استخداـ كسائؿ عديدة في بيئة التعمـ الذكي مثؿ: جياز الحاسكب، كالمكح الذكي، 
كجياز العرض، عالكة عمى ما يتعمؽ بكؿ منيا مف برامج كأدكات داعمة، كىذه الكسائؿ تعد أبرز ما 

 يتكفر في بيئة التعمـ الذكي التي ما زالت تحت التجريب في المدارس التي طبؽ فييا التعمـ الذكي.
 Smart learning environment   لتعمم الذكيا بيئة 5.1.2

إلى المكاقع المادية المتنكعة كالسياقات كالثقافات التي يتعمـ  learning environment  تشير بيئة التعمـ
قد يتعممكف في مجمكعة متنكعة مف األطر، مثؿ المكاقع خارج  ةالطمب نظران ألفّ  ؛الطمبة مف خالليا

 ما يستخدـ ىذا المصطمح كبديؿ أكثر دقة أك تفضيالن لمفصكؿ المدرسة كالبيئات الخارجية، كغالبان 
الدراسية التي تحتكم عمى مفاىيـ تقميدية محدكدة كىي غرفة بيا صفكؼ مف المقاعد كفييا سبكرة عمى 

ا ثقافة المدرسة أك ،سبيؿ المثاؿ بما في  رؤيتيا كخصائصيا الرئيسة -الصؼ كيشمؿ المصطمح أيضن
ظيـ بيئة نككذلؾ الطرؽ التي يمكف بيا لممعمميف ت -ذلؾ كيفية تفاعؿ األفراد مع بعضيـ البعض

لنظـ البيئية مف خالؿ إجراء الفصكؿ الدراسية في ا  :عمى سبيؿ المثاؿ ،تعميمية لتسييؿ التعمـ
، أك باستخداـ الطبيعية ذات الصمة، كتجميع المناضد بطرؽ محددة، كتزييف الجدراف بمكاد تعميمية

ف خالؿ مجمكعة مكألف صفات كخصائص بيئة التعمـ يتـ تحديدىا  ،تقنيات سمعية كبصرية كرقمية
ا اعتبار السياسات المدرسية كىياكؿ الحككمة كالسمات األخرل عناصر كاسعة مف العكامؿ ، يمكف أيضن

 . (Glossary, 2013) "بيئة تعمـ"

مكاف أك محيط يحدث فيو شيء ما، إذ إف البيئة لدييا أشياء داخميا عمى األقؿ كفكرة البيئة تشير إلى 
تككف بيئة التعمـ ىي الفصؿ الدراسي مع المعمـ كالطالب كمجمكعة ، كقد ىي حدكد محددة تقريبان 

أك  في المنزؿ الحاسكبمتنكعة مف األدكات كالتقنيات لدعـ التعمـ، كيمكف أف تككف أيضان شبكة عمؿ 
، قد رل في البيئة تؤخذ بعيف االعتبار، كفي ىذه الحالة تكجد أشياء أخفي المدرسة أك في مكاف العمؿ

، كما ىك الحاؿ في المحاكاة التفاعمية أك مكاف التعمـ بشكؿ جزئي Virtualتعمـ افتراضية تككف بيئة ال
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 ,Spectorيمكف أف تككف بيئة مكاتية لمتعمـ )ك ، سكاء كانت مادية أك افتراضية ،ثالثي األبعاد

2014). 

أنيا مجمكعة مف  بشكؿ عاـ عمى بيئات التعمـل ان مناسبان تعريفلمباحثة أف تصكغ يمكف كبناءن عمى ذلؾ 
 بة.التي يتعمـ فييا الطم المتعددة كالثقافات المادية المختمفة كالسياقات األماكف

تتحدد مف خالؿ بعض المعطيات التي تميز العممية التعممية، إذ تختمؼ بيئة أما بيئة التعمـ الذكي 
ضيؽ ما يتـ استخدامو مف ىنا بمعناىا ال  Environmentالتعمـ التقميدم عف بيئة التعمـ الذكي، كالبيئة

كسائؿ تفرض عمى العممية التعممية تمؾ النمطية كىي إما تقميدية أك ذكية، كيبدك أف األكلى ثابتة ال 
ف في آف كاحدة يمكف أف تككف مزدكجة  المزاكجة بيف التعمـ الذكي كالتعمـ التقميدم تحققت كا 

Traditional learning نما يطغى عمييا افي جكانب ضيقة ف تخمميا بعض ، كا  ألساليب التقميدية كا 
 يمكف المزاكجة إلى حد ما بيفاألنشطة التكنكلكجية المحدكدة، بيد أف األمر مختمؼ في الثانية إذ 

 التعمـ التقميدم في بعض الجكانب كالتعمـ الذكي، غير أف التعمـ الذكي بأدكاتو كأساليبو يطغى عمييا.

الرقمية الكاعية  أنيا بيئات مادية تزخر باألجيزةب ـ الذكيبيئات التعم(Koper, 2014) كيعّرؼ ككبر 
 .لتعزيز التعمـ بشكؿ أفضؿ كأسرع مف أجؿ تحديد متطمبات "التعمـ األفضؿ كاألسرع" ؛لمسياؽ كالتكيؼ

يمكف اعتبار يرل مف خاللو أنو افتراضيان لبيئة التعمـ الذكي  تعريفان  (,Merrill 2013)كيضع ميريؿ 
أك عندما تككف مصممة لتشمؿ ميزات كقدرات  ،كي ذكية عندما تستخدـ تقنيات التكيؼبيئة التعمـ الذ

مبتكرة تعمؿ عمى تحسيف الفيـ كاألداء، كبمعنى أشمؿ، بيئة التعمـ الذكي ىي بيئة فعالة كمؤثرة 
 كجذابة.

 :الذكي التعمم في البنائية النظرية تفسيرات 6.1.2

 ليتكصؿمعرفية، ال ما كراءك  معرفيةالستراتيجيات االـ استخدمـ بايقكـ المعلتعمـ الذكي ينشأ عندما إف ا
عمى التعمـ مف أجؿ الفيـ، كذلؾ مف خالؿ ربط الخبرات  يعتمدنمكذج فإف ىذا األ لؾ، كلذإلى تعمـ
يرفد االستراتيجيات البنائية في العممية التعممية استخداـ  فّ كما أ. لممتعمـ الالحقة تخبرابالالسابقة 
معارفو عبر خبراتو ل نفسو كيفية بناء المتعمـ تدؿ عمىكير مناىج الرياضيات، بكصفيا تط عممية
 في شكؿمكاقؼ التعمـ البنائي  يمكف صياغةكما ، الذاتيةتفاعالتو مف خالؿ ، أك الخاصة الفردية
 إلى ىدؼ عاـ جميعان ، بحيث يتكصؿ الطمبة بيف المعمـ كطمبتو كىادؼ بّناءتحدد عبر نقاش تمعايير 
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مسؤكالن عف أصبح البنائية،  النظرية معمـ الرياضيات كفؽ فمسفةف ،تحقيقو في سبيؿ يبذلكف سعيان حثيثان 
التعمـ، أنشطة  طرؽإلى كصفيـ أيضان استنتاجاتيـ كأفكارىـ، كاالستماع كذلؾ تقدير تكقعات الطمبة، ك 
، دكف البحث عف ىر الرياضيةىـ لمظكااختالفاتيـ في تفسير  كما يتقبؿ منيـ، كما يحققكنو مف إنجازات

 (. Dagdilelis,2008)كاحدة إجابة صحيحة 

 :كمجمؿ ىذه التفسيرات

إلى ، ذاتيةعنيا فيـ أفضؿ كمعاني  يتمخض بأنشطةا المتعمـ يالتعميـ عممية نشطة يقكـ فياعتبار  .1
 . المالئـ الذاتيتطبيؽ المعمكمة كالتفسير  غير ذلؾ مف العمؿ عمى

لذم يستقبؿ ا المباشرالتفاعؿ  عبركال يتمقاىا عف المدرس، كذلؾ معرفتو  لتأسيس المتعمـ يسعى .2
يقكـ المعمـ أفضؿ مف استقبالو لممعمكمة التي يعد ، كذلؾ دكف معالجة فيو المتعمـ المعمكمة

 .بمعالجتيا
 الطمبة كاالستفادة مف تجاربيـ.  بيفالتعاكف  ركح تشجيعالعمؿ عمى  .3
  ال أكثردليالن أىدافيا كيككف المعمـ العممية التعميمية ك ماـ بز التحكـ  عمميف عمىتع الميتشجّ  .4

(Hanson, 2009) 

 :الذكي التعمم في تصاليةاال  النظرية تفسيرات 7.1.2

 ذات مف يأتي التعمـ أف فكرة عمى الماضية العقكد مر عمى كالتعميمية التربكية النظريات اعتمدت لقد
. يتعمـ عندما سمككو في يحدثو أف يمكف الذم كالتغيير فيـكال كالحفظ االستيعاب عبر داخمو كمف الفرد
 ألكجو نظرتيا اختالؼ عمى كالبنائية كاالدراكية السمككية الثالثة التعميمية النظريات عميو ركزت ما ىذا

 لمتعمـ المفيـك ىذا يعد لـ االتصاؿ كسائؿ في الكبير كالتطكر الحديث العصر مع لكف. المختمفة التعمـ
 تعريؼ إلعادة ضركرة عناؾ كأصبح متنكعة مصادر مف لممعمكمات الكبير التدفؽ ذلؾ ؿظ في كارد

 تعيشو الذم الرقمي التحكؿ ظؿ في التعمـ عممية

 ظؿ في اليكـ  التعمـ تحقيؽ يمكف كيؼ تفيـ لتحاكؿ Connectivism االتصالية نظرية ظيرت
 عميو تركز كانت كما داخمو مف كليس الشخص خارج مف يتـ التعمـ أف فاعتبرت المعمكمات عصر

نظرية التعمـ  Downes Siemens and ( ، كدكينزسيمنز)قدـ ك . التقميدية التعميمية النظريات
أخذ في االعتبار االتجاىات ، كالتي تبما يتكافؽ مع احتياجات القرف الحادم كالعشريفاالتصالية 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Downes
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جمع بيف العناصر ذات الصمة في كثير الى ف في التعمـ ، كاستخداـ التكنكلكجيا كالشبكات ،الحديثة 
 متعمـ في العصر الرقمية لقكية نظري لبناءمف نظريات التعمـ ، كاليياكؿ االجتماعية ، كالتكنكلكجيا 

 .كأدكاتو اليكـ جيؿ تناسب التي الرابعة التربكية النظرية كالباحثيف الخبراء مف الكثير كاعتبرىا

قد استطاعت ىذه النظرية أف تقدـ مفيكما مختمفا لمتعمـ في ظؿ التحكؿ الرقمي كتدفؽ المعمكمات كل
يعتمد عمى قدرة المتعمـ بنفسو عمى التكاصؿ الدائـ مع األخريف ليتعمـ باعتبار أف المعرفة ال يممكيا 

ف كاحد، كىذا ما يحدث فعال في مؤسسات األعماؿ التي يعتمد فييا فرد كاحد كال تكجد في مكا
المكظؼ عمى نفسو في تحصيؿ المعرفة مف مصادر متنكعة لكي يعمؿ، كىذا ما ينبغي أف يحدث 

 .ايضا في المدارس كالجامعات إف أردنا تعميما حقيقيا

تاحة الفرصة الـ االنظرية االتصالية مع النظرية البنائية في التأكيد عمى التعم وتتشاب جتماعي، كا 
لممتعمميف لمتكاصؿ كالتفاعؿ فيما بينيـ أثناء التعمـ، كتؤكد النظرية االتصالية عمى التعمـ الرقمي عبر 

 (Siemens,2005ـ .)الشبكات، ك استخداـ أدكات تكنكلكجيا الحاسكب كاالنترنت في التعمي

 اليدف من بيئة التعمم الذكي 8.1.2

لتحفيز الذاتي كجعمو ذاتيا اكذلؾ ىك تكفير خدمات التعمـ الذاتي، ك  يعمـ الذككاليدؼ مف بيئة الت
كالقدرة عمى الكصكؿ إلى المحتكل التعميمي المخصص كفقا  يمكف لممتعمميف العناية بيذا المسار بحيث

 (.Kim & et al., 2013) لالختالؼ الفردم

كالدافع  ،ىك تكفير خدمات التعمـ الذاتي ياليدؼ مف بيئة التعمـ الذكبأف  كتمخص الباحثة ىذا القكؿ
 .الذاتي كالشخصي

مف بيئات التعمـ الذكية ىك استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت لتحسيف بيئات  أيضان  اليدؼك 
مثؿ  الحاسكبحمكؿ التعمـ القائمة عمى  مفا جانب االفتراضيةة الرقمية كالحالة تمثؿ الحال ، إذالتعمـ

فيي تتطمب مف المستخدـ التركيز عمى  ،كالدركس كالتدريبات كالممارسات كاالختبارات األلعاب الجادة
الجياز الرقمي المسؤكؿ عف )أجزاء مف( عممية التعمـ كالجياز نفسو جاىؿ بالبيئة المادية التي يكجد 

إضافة  بيئة التعميـ الذكي مف حيث ىي بيئة تعمـ:أكؿ مجمكعة مف متطمبات  فإفلذلؾ  ،بيا المستخدـ
كقع أف تككف األجيزة الرقمية مستكعبة بم، ك كثر إلى المكاقع المادية لممتعمـجياز رقمي كاحد أك أ

 :مثؿ مـ إلى المكاقع كالسياؽ كالثقافةاألجيزة كظائؼ التع تمؾ تضيؼ ثـ المتعمميف كسياقتيـ كثقافتيـ
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، كما إلى الراجعة، كردكد الفعؿ عمكمات )المعززة(، كالتقييمات، كالتعاكف عف بعد، كالتغذيةتكفير الم
تقـك األجيزة الرقمية بمراقبة تقدـ المتدربيف كتكفر المعمكمات المناسبة ألصحاب  ، كأخيران أفذلؾ

 .(Koper, 2014)المصمحة المعنييف

 التعمم الذكي: توضحالتي  األساسيةأىم الميزات و 

 يمة تحتاجيا األنظمة مف أجؿ : فإف المكقع في الكقت الحقيقي ىك بيانات ممعرفة بالموقعال
 . تكييؼ المحتكل كالكضع مع المتعمـ

 كىات النشاط المختمفة كالمعمكماتاستكشاؼ سيناريكىي : السياقالمعرفة ب. 
 استشعار العالقات االجتماعيةكىك يعتمد عمى : جتماعياال دراكاإل.  
 مختمؼ المكارد كالخدمات كالمنصات: كضع معايير لالتشغيل المتبادل. 
 خدمة المستمرة عند تكصيؿ أم جياز: تكفير الالتصال السمسا. 
 مـ كفقا لمكصكؿدفع مكارد التعكىك : التكيف. 
 كالكصكؿ تعمـ حتى يتـ التعبير عنيا بكضكح: التنبؤ بمتطمبات المفي كل مكان التفضيل والطمب ،

 .المكارد كالخدمات التعميمية الشفاؼ إلى
 القتراحات ثـ تقديـ تقييـ معقكؿ كا كتحميميا في العمؽعمـ : تسجيؿ بيانات مسار التسجل كاملال

 .كدفع الخدمة عند الطمب
 ة: نقؿ حكاس التفاعؿ متعددالتفاعل الطبيعي . 
 بيئات غنية في : االنغماس في تجارب التعمـ التفاعمية متعددة االتجاىات لمشاركة العالية

 .((Gros, 2016 بالتكنكلكجيا

 Relationship of smart learning to thinking بالتفكيرعالقة التعمم الذكي  9.1.2
إلى تطكير  كالتفكير؛ فإف التعمـ الذكي ييدؼ بدرجة أكلى التعمـ الذكي كلما كانت العالقة كطيدة بيف

طاقتو تزيد مف لمطالب ك  ةالذاتي القدرةمع معدؿ  تتناسبألنيا  ؛skills Thinking ميارات التفكير
 ,Wiliam) المختمفة عندهتفعيؿ أنماط التفكير تعمؿ عمى ، ك اإلبداعية درتوكتحفز قاالستيعابية، 

2010).  
، كذلؾ مف أىـ الكسائؿ التي تعمؿ عمى تنشيط التفكير لدل الطمبة في التعميـ الحاسكباستخداـ  يعد

لى جانب ذلؾ فإف ، ك ذات الصمة بالتفكيرالبرامج العديد مف باستخداـ  ؿ االتصاؿ كالتكاصؿ مف خالا 
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 تسيـ فيلحؿ مسائؿ حقيقية كذلؾ يتـ المجكء إليو  يساعد أيضان عمى تنشيط التفكير؛ شبكة االنترنت
حؿ مشكمة صفية أك تساعد في تصميـ برامج ب القياـأك  ،التفكير طرؽ مختمفة مف كاعنأل الطمبة تعمـ

نما المعمـ لما يقدموال يقكـ بعمؿ مشابو  بيذا النيجالحاسكب ىكذا فإف ك  .رياضية لمتعمـ ا يمنح، كا 
 يفضي، كىذا كتقدير الذات ،المسؤكليةجانبان مف تحمؿ يساعده أيضان عمى ك  كاإلبداع فرصة االبتكار

 تحديدان  مف أىـ أىداؼ التعميـ كتعمـ الرياضيات حيث يعد ذلؾ نفسو، إلى حؿ المشكالت لدل المتعمـ
 .(Hanson, 2009المدارس )في الحاسكب عف طريؽ 

 طكير األفكار الرياضيةي تساعد عمى تلتافعالة الكسائؿ بمزيد مف الكير الرياضي الطمبة التف كيزكد
Mathematical ideas،  كذلؾ ةالرياضيالمسائؿ لفيـ  ضركرمتعد مف الحيث إف القدرة عمى التفكير ،

أسباب  عمى أف يستندالطمبة سيتعممكف أف التبرير يجب ف، في المراحؿ الدنيا لطمبةاتبرير نتائج مف 
ف كانت بسيطةكحجج  التفكير الرياضي يندرج  كفي كنؼخرل، األرياضية ال، أما في المراحؿ حتى كا 

بو الحس الرياضي  ما يقصدالطمبة  كىك  عندلمرياضيات  سيتككف معنىإنو  حيثالتضميف الرياضي، 
 .(Johari, 1998) عندىـ

 بيففي البناء، كالترابط  Cumulative منيا: التراكمية متعددةبميزات  تتميز مادة الرياضياتإف 
مف  تدريس الرياضيات أنو مناىج كطرؽبكف صتالمخ بيَّف حيثالمكضكعات، كالتسمسؿ المنطقي، 

تطكير طرؽ المساىمة في تعمميا ك  إلثراءكمزاياه  التكنكلكجياالستفادة مف إمكانيات التقدـ  الحرم
 قد يزيدالتقنيات  تمؾف تعميـ الرياضيات باستخداـ إلى أ المتعددةدراسات بعض الأشارت  كقد ،تدريسيا

 مناقشةال كيعكدىـ عمىالذاتي  التعمـ أيضا في، كيساعدىـ العممي التحصيؿمف قدرة الطمبة عمى 
يزيد مف ككذلؾ لفردية بينيـ، الفركؽ امراعاة  إضافة إلى ذلؾ ة لدييـ،دافعيال يحفزبينيـ، ك فيما  الفاعمة
 .(2004عمميا )الخطيب، تك نحك المادة  دافعيتيـ

 تناكليا ،د مف األىداؼيالعد مف شأنو تحقيؽالتقنيات التكنكلكجية في تعمـ الرياضيات  تفعيؿكما أف 
 ي: آلت( عمى النحك ا2010 ،أبك زينة)

 ميارات حؿ المشكالت الرياضية. جانبفي  المساعدة 
 يساعد مف ثالثة أبعاد؛ بما  رضتقنية العفي تدريس أنكاع اليندسات المختمفة باستخداـ  المساعدة

 فيـ كثير مف مكضكعات اليندسة . عمى
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 مثؿ: التكامؿ عمى اختالؼ أنكاعياالتكامؿ بيف المكاد الدراسية نكع مف في تحقيؽ  المساعدة 
 التكنكلكجيا.كمادة الرياضيات مادة العمكـ ك مادة بيف  الحاصؿ

 تمفتات، فالتقنيات التكنكلكجية الحديثة الرياضيمادة القدرة عمى تذكؽ  المساىمة في رفع مستكل 
كرغبتيـ  ،لرياضياتلمادة احب الطمبة  في ازدياد يسيـكىذا  ،يـاتىتماما كتستقطبانتباه الطمبة 

 ستيعابيا. العسي الحثيث مف أجؿ الدراستيا ك  في

 & .readiness for self-directed learning Smart L التعمم الذكي واالستعداد لمتعمم الذاتي 10.1.2

مف أىـ األساليب التي يمجأ إلييا المتعمـ؛ كلعؿ ىذا النكع يدفع يعد التعمـ الذاتي  كترل الباحثة أف
ما لـ  أف يستدرؾبالمتعمـ إلى إتقاف ما يركـ إلى تعممو؛ ألنو ُيْقِدـ عمى ذلؾ برغبة منو، فيك يحاكؿ 

مة مف خالؿ المعمـ أك التقيد بما كرد يتمكف مف تعممو مف اآلخريف كما جرت العادة في تمقي المعمك 
 في متف المنياج. 

المتعمـ نمطا جديدا مف أنماط التعمـ، كقد يخمصو مف قيكد قد يمنح التعمـ الذاتي  كتشير الباحثة إلى أف
كثيرة أك حكاجز قد تحكؿ بينو كبيف أف يككف مبدعا كخالقا، حيث يدعـ التعمـ الذاتي فكرة أف المعمـ 

فالمعمـ  -إف صح التعبير –مـ أك المعرفة الكحيد، إنما يصبح دكر المعمـ ثانكيا ليس مصدر التع
يضطمع بدكر المرشد كالمكجو، كقد ال يتدخؿ في عممية التعمـ الذاتي إال في حاالت تستدعي تدخمو، 
فالطالب في التعمـ الذاتي يتخذ حالة خاصة أك نيجا خاصا في تعممو؛ حيث ال يكجد ما يرغمو أك 

إلبداء و اتباع منيج مكحد في تعممو، كىذا يعزز لدل الطالب فكرة الحرية في التعميـ مما يدفع بو يمزم
اىتماـ التربكييف كعمماء بكمف ىنا حظيت فكرة االستعداد لمتعمـ الذاتي االستعداد التاـ نحك ذلؾ، 

أىمية في استثمار النفس؛ كقد حققت ىذه الفكرة أيضان ركاجا كبيرا عمى الصعيد التربكم؛ لما ليا 
ميارات العمـ ذات الفعالية، كالتي مف شأنيا اإلسياـ في تطكير شخصية المتعمـ مف الناحية السمككية 
كزيادة التحصيؿ المعرفي كالتأثير بو كجدانيان، عالكة عمى أف ذلؾ يساعده في التعمـ طكاؿ الكقت إذ لـ 

ؾ كقتا كافيا لمتعمـ غير محدد بزماف. يعد محصكرا في كقت الحصة أك اليكـ الدراسي، فيك يمتم
كالجدير ذكره أف التعميـ الذاتي يمّكف المتعمـ مف تعمـ ما يتالءـ مع قدراتو كمستكاه، كىك بذلؾ يحفظ 

 لنفسو مكانا مف العممية التعميمية بحيث ال يجد نفسو معزكال عنيا.
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 نفسو كالتعمـ يتخذ مف المتعمـ منظـ لمتعميـ نيجالذاتي عمى أنو ( التعمـ 2012 ) فقد عرؼ العيبي
ميارات كخبرات نافعة  لمنحوالمتنكعة يمية مف خالؿ المكاقؼ التعميمية لمعممية التعم ركيزة أساسية

مع قدراتو الذاتية عمى التعمـ كتقديـ نظاـ التقدير الفكرم التجاه  تماشيان سمككو مف  تغييرالبيدؼ 
 المطمكب لنشاط كسمكؾ المتعمـ. 

يسعى فيو المتعمـ تعميمي ىك أسمكب  أف التعميـ الذاتي نستخمصأف  يدفع بالباحثة إلىؼ ىذا التعريك 
في ضكء اىتماماتو كقدراتو كمستكل  المناسبة لو، التعميميةإلى تحقيؽ أىدافو عف طريؽ اختياره المكاد 

 كسرعتو الذاتية. تتالءـبخطى  يسير في ذلؾ ، حيثتحصيمو

باستخداـ  ذاتيان  أف يقكـ المتعمـ بتعميـ نفسو كفحكاه ،كـ العاـ لمتعمـ الذكيجزء مف المفي فالتعميـ الذاتي
ذلؾ ك  ،في عممية التعمـ محكران أساسيان معينة في ذلؾ النشاط، حيث يككف المتعمـ  اتيتقنك كسائؿ 

باإلضافة إلى  بيا، يتـ ذلؾ كالكيفية التي ،ليياالكصكؿ إفي الخبرات التي يطمح  يساعده في تحديد
 كسائؿ تحقيؽ تمؾ األىداؼ.  رفةمع

لديو الذم يعزز ك ف المتعمـ ع الذم يصدرىك ذلؾ النشاط  (2001) ايفغبفالتعميـ الذاتي كفؽ ما يراه 
 ككؿ ذلؾ لو دكر رئيس ،إلى تعزيز ثقة المتعمـ بنفسوضافة باإلالبحث كاإلبداع حب االطالع ك ميارة 

التي تعمؿ عمى كتساب الميارات المعرفية كالتطبيقية الذاتي في ا ونشاط مضاعفةيحث المتعمـ نحك  إذ
  تنمية قدراتو الذاتية.

يسمح لكؿ طالب  فيك بة؛الفركؽ الفردية بيف الطم إظيار كبياففي  يسيـالتعمـ الذاتي كترل الباحثة أف
مكاناتو المستيدفة مف الطالب نفسو أف يسير في عممية التعمـ ي يخمؽ فكذلؾ  الخاصة، حسب قدراتو كا 
عقد المقارنات حاجة إلى  أف يككف ىناؾ فدك  يصبك إليوبأنو يحقؽ النجاح الذم الطالب شعكران إيجابيان 

لمطالب جانبا ميما مف جكانب العممية يضمف  كيمكف القكؿ إف ىذا النمطنتائج زمالئو، ك  بيف نتيجتو
 المينيالنماء كذلؾ ك  و،بما يكتسبو مف معارؼ ترسخ في ذىن المعرفي النمكاستمرارية التعممية كىك 

 . مف خالؿ ما يكتشفو مف معارؼ تجعؿ منو متعممان كمثقفان في كقت كاحد كالثقافي
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 Mathematical thinking & development التفكير الرياضي وتنميتو 2.2 

 Thinking مفيوم التفكير 1.2.2

ساف، كمف المؤكد أف التفكير قد ي ارتبطت باإلنالتالميمة مف القضايا  التفكيرمف الكاضح أف مفيكـ 
كيقرب البعيد أسيـ بشكؿ أساسي في رقي اإلنساف، كجعمو مخمكقان مفكرا استطاع بفكره أف يركب اليكاء 

بفضؿ ما اىتدل إليو مف صناعات تكنكلكجية مكنتو مف أف يحكؿ العالـ إلى ما ىك أشبو بالخمية، 
 –خص اهلل  حيثحياتو عبر العصكر، انب جميع جك ىتـ اإلنساف في تطكير كعف طريؽ التفكير ا

 كلما كاف التفكير ،التفكيرالذم يعد مناط  Mind المخمكقات بالعقؿ سائر دكفكحده اإلنساف  -تعالى
يستخدمكف عقكليـ  بمف -تبارؾ اسمو –اهلل حيث أشاد  اأرقاىبؿ ك  ةاإلنساني اتأعقد السمكك مف

 :في قكلوبالتفكير 

ا َكُقُعكدنا َكَعَمىالمَّ الَِّذيَف َيْذُكُركَف  ﴿  ـْ َكَيَتَفكَُّركَف ِفي َخْمِؽ السََّماَكاِت َكاأْلَ  َو ِقَيامن ْرِض َربََّنا َما َخَمْقَت ُجُنكِبِي
ْرَع ﴿  :-عز كجؿ -( كقكلو 191 :آؿ عمراف) ﴾َذا َباِطالن ُسْبَحاَنَؾ َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ ىَ  ـْ ِبِو الزَّ ُيْنِبُت َلُك

ْيُتكفَ  ِلَؾ آَلَيةن ِلَقْكـٍ َيَتَفكَُّركف ۗ  َكالنَِّخيَؿ َكاأْلَْعَناَب َكِمْف ُكؿِّ الثََّمَراِت  َكالزَّ  (24 :النحؿ( ﴾ِإفَّ ِفي ذََٰ

خبراتو كتجاربو فييا بتكظيؼ الفرد  يقكـعممية عقمية إال ىك ما التفكير  بأف( 2011) يرل جركافك 
الكصكؿ إلى نتائج  يدؼمو مف مكاقؼ أك مشكالت بقدراتو الذىنية الستقصاء ما يقابكذلؾ ك  ،السابقة

 ريب. مف تعميـ أك تد يتناكلوعمى ما  ىذه العممية بناءن كتتطكر  ،أك قرارات مألكفة أك غير مألكفة

العقمي، أعمى مستكيات النشاط  مفالعقؿ كىك  -عادة–( فيرل أف التفكير ىك 2009) أما الخطيب
 ف غيره مف المخمكقات.عميز اإلنساف تالخصائص التي  أىـىك نكع السمكؾ اإلنساني، ك أكأعقد 

غيره مف  دكفاإلنساف  امعقدة يتميز بي )ذىنية( كتعرؼ الباحثة التفكير عمى أنو: عممية عقمية
كؿ ما يقكـ بو العقؿ مف عمميات إدراكية، كمف خاللو يستطيع  كالتفكير ،األخرل الحية الكائنات

لىاإلنساف أف ينفذ إلى المعرفة ك   . Metacognition ما كراء المعرفة تفسير ا 
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 Importance of learning to think أىمية تعميم التفكير 2.2.2

 ( أف أىمية تعميـ التفكير ما يمي: 2000) ترل السركر

 .حمكؿ المشكمة بطريقة إبداعيةتطكير العمؿ عمى ك  مكّسع،إتاحة األشياء لمطالب بشكؿ  .1
 .ةبيبطريقة إيجاا تفكيران يفكرك  حتىإتاحة الفرص لمطمبة  .2
 جديدة. رؼاالقديمة بمع رؼااستبداؿ المع .3
 لطمبة.ا لدل الحالة النفسية تحسيففي  اإلسياـ .4
 االمتيازات.كذلؾ الطمبة عمى الفرص التعميمية ك  تشجيع التنافس بيف .5
 الطمبة عمى التفكير المنطقي.  يعمؿ عمى تحفيز .6
في عالـ  ياة اكتساب المعرفة إلى مرحمة تكظيفالطمبة في االنتقاؿ مف مرحم يسيـ في مساعدة .7

 كاقعي.
 المجتمع.  تجاهتقكية اإلحساس بالمسؤكلية يعمؿ عمى مفيـك الذات ك  ينمي .8

 Role of curriculum in the development of thinking دور المناىج في تنمية التفكير 3.2.2

، أك في دركس معدكدةتعممو في يمكف  عمالن سيالن  تليس( أف تنمية التفكير 2006) كقد أكرد الفي
يتـ ذلؾ ك ، مستمرةممارسة إلى  يحتاجاألمر ذلؾ  إنما، معينةمادة كاحدة، أك مف خالؿ كحدة دراسية 

تتبع خطكات االستنباط كذلؾ كتحميؿ الحقائؽ، ك  ،لمتفكير فيوالغرض الميـ كالذم ُيحتاج  ببياف
كمقابمتيا  الحقائؽحيث الفئات المختمفة مف  فات بيمقارنعقد ال، ك  logical reasoningالمنطقي
عدادىا  المناىج  محتكلذلؾ مراجعة  يتطمب، ك ببعضيا تحقؽ  حتى، ك ةتسمسمي بطريقةالدراسية كا 

 ي: تالمناىج ىذا اليدؼ يمكف مراعاة اآل

 بما يسمح مفتحكيؿ األىداؼ التربكية مف مجرد شعارات إلى أىداؼ إجرائية سمككية، القياـ ب 
 داخؿ الفصؿ. التحقؽ منياأثيرىا ك قياس ت

  اكتشاؼ المعارؼ مما يسيـ ذلؾ في المتعمميف  بمشاركة فعالة مفالمناىج الدراسية إعداد
 لدييـ.  الصحيحعادة التفكير  ترسيخكالميارات، ك 

  أساسان االتجاىات المعاصرة في التدريس، كالتي تعتمد بعض القضاء عمى لفظية التعميـ باستخداـ
 المشكالت التي تعترض طريقيـ.  التغمب عمىف في التكصؿ إلى ة المتعمميعمى مشارك
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    Mathematical thinking التفكير الرياضي 4.2.2

( عمى أف التفكير 2010) مجاالت التفكير المختمفة، كقد عّرج أبك زينةيعد التفكير الرياضي أحد 
 ةمرتبطمحددة أك خبرة  معيف كقؼم عف معنى فيالبحث  مف خاللياعممية يتـ  ما ىك إال الرياضي

تمثؿ عناصر أك مككنات المكقؼ أك الخبرة في  إذبسياؽ رياضي، فيك تفكير في مجاالت الرياضيات 
شامالن  لجميع  يعدرياضية، كىك أكسع أنكاع التفكير لذا  عداد أك رمكز أك أشكاؿ أك مفاىيـأصيغة 

 .خرلاألالتفكير أشكاؿ كأنماط 

مف العمميات العقمية معينة مجمكعة عبارة عف ( أف التفكير الرياضي 2003) كيرل عفانة كنبياف
إجابة لديو كال يكجد  ،تتحدل قدراتو يصطدـ بمكقؼ أك مشكمةالمنظمة التي يقكـ بيا الطالب عندما 

ثـ  ،لديو خبرات السابقةال تنظيـعمى  ذلؾ يساعدهك لطالب إلى مراجعتيا، اب ذلؾ جاىزة ليا، مما يدفع
 بعممية بحث كتنقيب عف حؿ مالئـ لما كاجيو. يقكـ

 Activities used in mathematical thinking :األنشطة المستخدمة في التفكير الرياضي 5.2.2

كذلؾ تفكير بشكؿ عاـ، لم األخرل نكاعاألعف  مختمؼأف التفكير الرياضي ب (2009) يرل عبد كعشا
العالقات كاألعداد كالرمكز كالمفاىيـ التي  جيةف مصطمحات محددة  تحديدان دقيقان م ألنو يتضمف

عمى يرّكز بدرجة أكلى التفكير الرياضي   كما أفإما بالرسـ أك باألشكاؿ األخرل،  التمثيؿ عمييايمكف 
كمف األنشطة المستخدمة في ، ما يستخدـ مف أساليب متنكعة في تدريس الرياضياتأك  أنشطة العقؿ

النمط  بغية الكصكؿ لنتيجة معينة، ثـ الكشؼ عفى اإلجراءات المتبعة التركيز عم التفكير الرياضي:
إلى استخداـ الطرؽ الشكمية  ككذلؾ المجكء ،ـ بعض المعمكماتيعمتأك  مف خاللو يتـ تنظيـ الذم 

لى جانب ذلؾ ، تحقؽ مف صحة الفركضكغير الشكمية لم الطرؽ كاألساليب كالمقترحات استخداـ يتـ كا 
إنشاء العالقات، في  Induction ستخداـ االستقراءالمشكالت، كيتـ أيضان المجكء ال مف أجؿ حؿالعامة 

 . Logical form استخداـ الشكؿ المنطقيكأخيران يمكف 

 ،NCTM) األمريكية كبناء عمى ذلؾ يشير المجمس القكمي لمعممي الرياضيات في الكاليات المتحدة
ية التعبير عف الرؤ كذلؾ رؽ فاعمة لمتطكير ك ط ابتكار في يساعد( أف التفكير الرياضي 2000

ثـ يقكمكف ، يعممكف التفكير دائما فيما يكاجييـفاألشخاص الذيف  الظكاىر،  لمجمكعة محددة مف
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المكاقؼ كالنماذج أك الرمكز التي تتخمؿ حياتيـ مالحظة  فيالقدرة ممكة تصبح لدييـ بالتحميؿ، 
 . اليكمية

 Mathematical Thinking Skills ميارات التفكير الرياضي 6.2.2

 حكؿ تمؾ الميارات مف حيث عددىا، التربكيكف، كقد اختمؼ متعددة مياراتبلتفكير الرياضي يتمتع ا
يرل أف تمؾ  تجاكز ىذا العدد بحيث في ميارتيف ىما االستقراء كاالستنتاج كمنيـ مف يجعميافمنيـ مف 

قد في مجاؿ المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات يف الباحث بعضأف فذلؾ بكثير، لذا الميارات أكثر مف 
 أثناء تنمية ىذا الميارات الطمبة لدلحتى يسيؿ  كتحديدىا ميارات التفكير الرياضي بحصر شرعكا في
 مرياضيات. ل دراستيـ

التعميـ ك )االستقراء،  كؿ مف: تتضمف( أف ميارات التفكير الرياضي 2006) كقد أشار الخطيب
النمذجة، ك البرىاف الرياضي، ك التفكير المنطقي، كذلؾ التعبير بالرمكز، ك ج، االستنتاك كالتجريد، 

 .التخميف(ك 

)التعميـ، : عمى أنياميارات التفكير الرياضي  بتحديد ( 2007)أبك زينة كعبانية قاـ في حيف
 .البرىاف الرياضي(ك النمذجة، ك التعبير بالرمكز، ك االستنتاج، ك ء، االستقراك 

 ميارات التفكير الرياضي كاالختالؼ في عددتعدد كجيات النظر مف رغـ كبالنو كيالحظ  مما سبؽ، أ
حددت أربع ميارات أساسية كمناسبة لممستكل العقمي لطمبة الصؼ قد إال أف الباحثة  عند الباحثيف،

عمى الدراسات السابقة التي  تناكلت ميارات التفكير المباشر طالع كذلؾ بعد اال ،السادس األساسي
 باإلضافة إلى قابميتيا لمقياس كفيما يمي بيانيا كتعريفيا. ،ضيالريا

دراك العالقات 1.6 .2.2  Observation & perception of relationships المالحظة وا 

دراؾ العالقات المالحظة ك اكتساب الطالب ميارة  يعد   تضافر تطمب ت مف األعماؿ المفيدة كالتيا 
فإف ذلؾ لميارة إدراؾ العالقات  بةعدـ امتالؾ الطمف ذلؾ فعند كعمى النقيض م، ذلؾ الجيكد إلنجاز

كالعمؿ عمى  الحياة عمى مكاجية مشكالت ـقدرتيمف  يقنفالحياة كأثرىـ بيا، كما يقمؿ مف تأثيرىـ في 
أبجديان كرقميان  ان منظميككف أف عقؿ الفرد  إلى كقد تكصؿ الباحثكف إيجاد الحمكؿ المناسبة ليا.

ىذه الميارة  تساعدشبكات، ك ما يشبو الفيو المعمكمات في تختمط كتتمازج متعددةكاؿ كمكضكعيان كبأش
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مباشرة،  ـ بطريقةحكاسيخالؿ مف حميا يقكمكف بالقدرة عمى تحميؿ المعمكمات التي  الطمبة مف حيث
التي تحكـ ىذه كالمككنات عمى المبادئ كذلؾ إدراؾ العالقة بيف أجزائيا كالتعرؼ إلى غير ذلؾ مف 

لديو، ثـ تحرؾ الطاقة العقمية  المدارؾالطالب عمى تكسيع   تسيـ في مساعدةالعالقات، كىذه الميارة 
 .(2015 ،)أبك شعير الكامنة في عقمو

دراؾ العالقاتكبيذا فإف  مكاجية ظركؼ الحياة ال  عمى ان قادر تجعمو الطمبة  إذا تكفرت لدل المالحظة كا 
ي عمى ذلؾ قدرتو عمى حؿ المشكالت بطريقة إيجابية، كما أنيا سيما المشكالت التي تكاجيو، إذ ينبن

 كلعؿ المالحظة  يستطيع مف خالليا إعماؿ عقمو فيما يكاجيو مف تحديات. تمنحو طاقة إيجابية

Observation عمى كجو التحديد مف العمميات العقمية التي يقكـ بيا الطالب غالبا بطريقة غير قصدية
قد تمفت انتباىو، كمقابؿ ذلؾ قد تككف في بعض األحياف بصكرة قصدية أم كنكع مف األمكر التي 

دراؾ ما   يخطر لو مف أمكر ىك بحاجة لفيميا.ييدؼ مف خالليا فيـ كا 

   Deduction االستنتاج 2.6.2.2

 يمكف أف يككف  عمى قاعدة عامة، أك ىك باالعتماداالستنتاج الكصكؿ إلى نتيجة خاصة يقصد بك 
تنطبؽ عمييا القاعدة العامة )أبك زينة، حاالت عامة عمى حالة أك حاالت خاصة مف تطبيؽ القاعدة ال

2003).  

كىك عادة  Cognitive processes  ستنتاج مف قبيؿ العمميات العقمية المعرفيةاال كتشير الباحثة أفّ 
الفيـ كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ  ظاىرة أك شيء مالييدؼ لمبحث عف عمة أك سبب أك إيجاد تفسير منطقي

لما يكتنؼ ذلؾ الشيء، كمف الجدير بالقكؿ إف االستنتاج مف الظكاىر التي لجأ إلييا اإلنساف في جمع 
البيانات كالمعمكمات لمحصكؿ عمى النتائج المقنعة التي أعمميا في كثير مف القضايا كالمسائؿ 

الظكاىر المحيطة بو؛ الحياتية، كال شؾ أف اإلنساف قد تكصؿ مف خالؿ االستنتاج إلى فيـ كثير مف 
كذلؾ ألف االستنتاج يبدأ بدراسة جزئيات القضية المطركحة كينتيي االستنتاج في نياية االمر متمثال 

 في قاعدة عامة يستخمص منيا نتيجة أك قاعدة خاصة.

 بشكؿ تنا عمى اتخاذ القراراقدر  جعؿتمثمة: مال( أىمية ميارة االستنتاج 2005) كقد ذكر إبراىيـ
 التي تعترض طريقناالمشكالت  مكاجية حؿتفكيرنا أكثر فاعمية  في  ما أف االستنتاج يجعؿك، أفضؿ
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لمعمكـ الطبيعية كالعمـك  كاكتسابنا ميارة ميمة في تعممنا ككذلؾ فإف االستنتاج يعد، اليكمية الحياةفي 
 . كغيرىما اإلنسانية

 Solve math problems words حل المسألة الرياضية الكالمية 3.6.2.2

، يقدمو في حينويكاجو الطالب كال يككف لديو حؿ جاىز ل ان جديد ان المسألة الرياضية مكقفيمكف أف تككف 
ما تعممو سابقان مف  يستثمرمو، كمف ثـ يحميقـز بتأف يفكر في ىذا المكقؼ ك  األمر منو حيث يتطمب

 .(2003المكقؼ )أبك زينة،  ذلؾل المالئـيجاد الحؿ في إمعرفة رياضية 

  Logical thinking التفكير المنطقي 4.6.2.2

 خالؿ مف Premises المقدماتىذا النكع مف التفكير في استخالص النتائج الصحيحة مف  يختص
عمى نتيجة مف مقدمات  مف خاللو يتـ الحصكؿ يقـك عمى االستنتاج، إذكىك تفكير  يةقكاعد المنطقال

 .(2007 ،)أبك جاللةصدقيا منطقيان  يتحددكفؽ قكاعد 

؛ كذلؾ ألف لباحثة أف  التفكير المنطقي يعد مف العمكـ الضاربة بعمؽ في الحقؿ الرياضيا كتؤكد 
ىناؾ كثيرا مف المفاىيـ الرياضية ترجع في أصكليا إلى المنطؽ، مثؿ األسكار الكمية كالجزئية إلى 

 غير ذلؾ مف القضايا.

 Developing the skills of mathematical thinking تنمية ميارات التفكير الرياضي 7.2.2

بكصؼ تمؾ الميارات مف أىـ أىداؼ تدريس  تنمية ميارات التفكير الرياضيتفتح الباحثة الحديث عف 
الرياضيات لممرحمة األساسية، حيث تتجو ىذه المرحمة نحك إكساب الطمبة طرائؽ التفكير الصحيحة، 

الرياضي كتنميتيا، بحيث تتناسب مع مستكيات الطمبة إذ يتـ ذلؾ مف خالؿ االىتماـ بميارات التفكير 
 كفؽ مراحميـ العمرية.

 مف تعميـلالنتقاؿ  ، كذلؾ استراتيجيات تدريسية معاصرة استخداـ أساليب كقد أصبح مف الضركرم
ر الطمبة أفكا كالعمؿ عمى تنظيـبالتفكير  ىدفيا االرتقاءحديثة  أخرل الصكرة التقميدية إلىبالرياضيات 

)حمادة،  العممية التعميمية التعممية أثناءتجعؿ المتعمـ  إيجابيان بحيث عممية لممحتكل األكاديمي  غةبصب
2009). 
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تنمية مياراتو لدل  مف حيثالمعمـ ب المنكطالتفكير الرياضي أىمية ب( Ball, 2002)بكؿ  أشادفقد 
تجاه تعمـ يزيد دافعية الطمبة  كنوك ؛العممية التعميمية في ميـف التفكير الرياضي لو دكر الطالب كما أ

 الرياضيات.  مادة

تنمية التفكير  تعمؿ عمىف ىناؾ مجمكعة مف األمكر مف أ ذكر(  فقد 2007) أما عف إبراىيـ
تخمينات بما ىك الـز في حؿ المسائؿ الرياضية مف  االىتماـ  كذلؾ مثؿ:الرياضي لدل الطمبة 

 يشجع، ك الرياضية في حؿ المشكالتتمثيؿ الرمزم استخداـ الالعمؿ عمى  ،حتماالت كتصكراتاك 
العمؿ ككذلؾ  ،خطكة بخطكة كالسير بذلؾ كفؽ طريؽ تسمسمية تفكيره الرياضي عمى كصؼالطالب 

 ككذلؾ تشجيع الطالب عمى ربط، مطالبل النمائيةلمراحؿ  كمالئمة متعددةاستراتيجيات  عمى استخداـ
، داخؿ الصؼخمؽ جك تعميمي بما في ذلؾ يقاتيا الحياتية تطبالعمؿ عمى ك  ببعضيا المفاىيـ الرياضية
ممارسة التأمؿ ، ك راحمياعممية التدريس في جميع م كذلؾ مف أجؿ التقكيـاستمرار باإلضافة إلى 

لى جانب ذلؾ تحفيزالمتكاصؿ  األسئمة اإلبداعية.  مف خالؿ تكجيوقدرات الطمبة  ، كا 

 Readiness for self-learning  االستعداد لمتعمم الذاتي 3.2

 Self-learning  التعمم الذاتي 1.3.2.

في الشييرة Einstein  ينشتايفأألبرت  يتبادر إلى الذىف في خضـ الحديث عف التعميـ الذاتي مقكلة
. كىذه مف األشياء التي تجعمنا "سيجمب لؾ كظيفة، أما التعمـ الذاتي سيجمب لؾ عقالن التعمـ المدرسي "

الذاتي في حياتنا، ككيؼ يؤثر ىذا التعمـ عمييا باإليجاب، ال سيما مع التقدـ ندرؾ أىمية التعمـ 
 .  الحادث في عالـ اليـك

ستمرار في اال بأنو (2016) عرفتو الجرؼما عدة تعريفات لمتعمـ  الذاتي منيا  الباحثكف كقد ذكر
د الطمبة عمى بحيث يعتمكالمدرسة كالجامعة،  حدكد الفصؿاكتساب المعمكمات كالميارات خارج 

 أخرل تحقيؽ أغراض شخصية إنما مف أجؿ، فحسب ألجؿ النجاح كالشيادة ذلؾ ، ليسأنفسيـ
 عمؿ. عف لغاية البحث أك  ما مشكمة جابة أك حؿ كاإل

تتيح لممتعمـ فرصة القياـ بنشاط تعميمي ىادؼ التي طريقة البأنو  (2016) فؤادك تماـ كتعرفو كذلؾ  
تنمية  شخصيتو تنمية يساعده في كبما  كاىتماماتو، وكميكلحاجاتو كقدراتو  عبما يتالءـ مبدافع ذاتي، 

  .متكاممة
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العممية التي يككف فييا المتعمـ مسؤكالن عف  بأنو (Williamson, 2007كليمسكف )أيضا يعرفو ك 
مف  غيره؛بمساعدة  ربما ، أكبشكؿ مستقؿ ألنو يعمؿ الذاتي كالخاص بو؛تخطيط، كتنفيذ كتقييـ تعممو 

 . مسبقان  مـ المحددةأىداؼ التع أجؿ تحقيؽ

كالكاقع اتي، ميارات التعمـ الذبيف الذاتي ك بيف االستعداد لمتعمـ  يخمط ثيفبعض الباح لكحظ أفكقد 
، فاالستعداد كتقاربيما مف تكامميماعمى الرغـ بيف ىذيف المفيكميف  اختالفان بينان ف ىناؾ يشير إلى أ

لمتعمـ الذاتي تجاىات كالسمات الشخصية الالزمة درجة امتالؾ المتعمـ لال سيناط بو قيالمتعمـ الذاتي 
(Fisher & King, 2010). 

أف ميارات التعميـ الذاتي عبارة عف نشاطات عقمية، كممارسات سمككية  يؤكد معظـ الباحثيف في حيف
 .مراحؿ تعممو يقكـ بتطكيرىا أثناءيكتسبيا المتعمـ، ك ف، تقكـ بدكر داعـ لمتعمـ

مف ( أف االستعداد لمتعمـ الذاتي يعد سمة Reio & Daris, 2005يرل كؿ مف ريك كديفيس )ك 
تحفيز ك  -مثؿ: الحالة الكجدانية لمفرد في بعض المكاقؼمع المتغيرات  تتفاعؿإذ لشخصية، السمات ا

  السمكؾ المرتبط بالتعمـ الذاتي. 

 Self- learning objectives  أىداف التعمم الذاتي 2.3.2

تحقيقيا مف خالؿ  ألىداؼ التي يمكفل تنكعان كتعددان أف ىناؾ ب (2013) عامر كالصرم الباحثاف يرل
، ككذلؾ فإف تعممو الذاتي بنفسو الستمرارية الدائـالتعمـ  لمياراتاكتساب المتعمـ ، منيا: التعمـ الذاتي

زيادة مقدرة الطمبة عمى ذلؾ في ، كيسيـ التعمـ الذاتي كالتعمـ تجاهاتجاىات إيجابية  يكتسب المتعمـ
منطقية  بنتائجكالخركج  معمكمات الجديدة جمعان كتنظيمان عمى التعامؿ مع ال كأيضان زيادة مقدرتيـ، التعمـ

 يمنح، كما لتعمميـالتخطيط تجاه   اتيـمسؤكليتكلي مطمبة ل أيضان  يتيح، ك تبالمقدما كثيقان ترتبط ارتباطان 
، )ذاتيان( تحمؿ مسؤكلية تعميـ أنفسيـ بأنفسيـ كيساعد الطمبة في، بنفسو يـ نفسويعمى تققدرة المتعمـ 

بناء مجتمع دائـ كيساعد في المساىمة في عممية التجديد الذاتي لممجتمع، كما يعزز لدل الطمبة حب 
 .باستمرار المتكاصمةتحقيؽ التربية كمف أىدافو أيضان ، التعمـ

 

 



31 


   Role of the teacher in self-learning دور المعمم في التعمم الذاتي 3.3.2

في نقؿ المعرفة كتمقيف  دكره التقميدم مقارنة مع ،استخداـ بيئة التعمـ الذكيالمعمـ في ظؿ  دكر يتقمص
كالتعمـ الذاتي يركز عمى . صؿداخؿ الفمكجو كمرشد كناصح كميسر ك المعمـ كيتنصب دكرالطمبة، 

 نفسيـ بأنفسيـ.؛ ألنيـ يقكمكف بتعميـ أالطمبة أساسان 

أف دكر المعمـ  في  التعميـ   ( 2013) ( كالكيالني2016) السيد كالجمؿ كيرل طائفة مف الباحثيف
ت الطمبة االتعرؼ عمى قدرات كحاجيساعد في أىميا:  العناصرالذاتي، يكاد  ينحصر في جممة  مف 

كخبراتيـ قدرات المتعمميف  مع يتالءـتخطيط المكاقؼ التعميمية بما ، كيساعدىـ أيضان في كرغباتيـ
، لمتعمـ الذاتي مالئمةبيئة تعميمية  ، إيجادالمتعمـ عمى تعمـ خبرات جديدة يسيـ في مساعدة، السابقة

 كيحثو عمىذاتية المتعمـ  ، يعززمتابعة تقدمو فييامع دراسية لكؿ طالب ال طخطيساعد في كضع ال
الختيار أىداؼ  تشجيع الطمبة ،الحديثة الفتراضيةة االتكنكلكجيالكسائؿ تكظيؼ ، استعادة ثقتو بنفسو

 مع نقطة البدء التي حددىا االختبار االستطالعي.  تتالءـ

كما يمكف أف  ، التعميمي بأنو قائـ عمى تييئة الجكدكر المعمـ في التعمـ الذاتي  اعتباريمكف  ىكذاك 
تفاعمو مع  ى نفسو، كزيادة يضطمع بدكر المشجع الذم يترؾ في نفس المتعمـ األثر في اعتماده عم

التعميمية، إلى غير مادة الة في اختيار عمى المشاركة الفاعمالفعالة القدرة  المادة التعميمية، كما كيمنحو
 .ذلؾ مف األدكار التي يقكـ بيا المعمـ

  Self-learning readiness لمتعمم الذاتي االستعداد 4.3.2

 اقتناص القدرة عمىكذلؾ االستعداد كتنظيـ الذات، ك  فبي تمازجعمى ميمة  ةالنجاح في أي يستند
خاللو مف  الذم يكتسب السبيؿالذاتي ىك  . كيعتبر التعمـتحقيؽ التفكؽمف أجؿ  المالئمةالفرص 
مجمكعة  يشتمؿ عمى. كما كما يتعمؽ بجانب الميارات كالخبراتكاألفكار  .معارفيـ الجديدةاألفراد 
 (Murray، 2010ات المحددة )ميار بالالشخصية ك خصائص ب تتعمؽ

كحتى يتـ تسييؿ تعمـ الطمبة ذاتيان، فقد بات مف الضركرم تقييـ استعدادىـ لمتعمـ؛ كذلؾ ألف التعمـ 
الذاتي ليس مالئمان لمطمبة جميعيـ، كما أنو قد يتسبب بالقمؽ، كربما اإلحباط أيضان لبعض الطمبة 

(Prabjandee & Inthachot, 2013). 
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االستعداد  عمىنفسية لممتعمميف متضمنة الخصائص ال بعض( Murray, 2010) ممكراكقد أكرد
، تعممو تجاهلمسؤكلية باالفرد  شعكر، ك في التعمـ كاالجتيادكاالستقالؿ  المبادرة: منيالمتعمـ الذاتي 

قدرة يخمؽ لديو ، ك حب االستطالع(الفضكؿ )ينمي لديو حب ، ك االنضباط الذاتيكذلؾ الحرص عمى ك 
كيحفزىـ بتحديد أىدافيـ ، االستمتاع بالتعمـيزيد فيو شعكر ، ك بشكؿ مستقؿ )ذاتي(عمى التعمـ عالية 

 . عقباتمشكالت عمى أنيا تحديات كليست لم يتـ النظر، ك تحقيقياكالسعي ل

تعديؿ السمكؾ، ، كمشاركة ات التعمـ مثؿ: األداء، كاإلبداعمخرج ببعض االستعداد لمتعمـ الذاتييرتبط ك 
 ,Hudson & Ramaoorthy)أسمكب التدريب ألسمكب التعمـ مناسبةات، كتصميـ التدريب، ك المعمكم
2009). 

ذ تبعان  يتناقصالتعمـ الذاتي فإف التعبير عف ىذا االستعداد قد في  ألف يندمجا كاف الفرد جاىزان كا 
 ص الدافعيةالمتعمـ، كنق اضطرابالخبرة في المجاؿ ك  تضاؤؿ :مثؿ ،ةينتيجة القيكد البيئك لممكقؼ 
 .(Reio & Davis, 2005أساليب التعمـ المعرفية ) فضيؿتمف ذلؾ ك  أيضان،

متغايرة ، كيكجد لدل جميع األفراد بدرجات مستمرف االستعداد لمتعمـ الذاتي يقع عمى امتداد كا  
  فرصان  يعطيطريقة التدريس لالستعداد لمتعمـ الذاتي  مناسبة. فقد كجد في  أدبيات البحث أف كمختمفة
 .(Fisher et al., 2001لتعمـ )مف ناحية ا أفضؿ 
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  العربية واألجنبية الدراسات السابقة 4.2

بمكضكع قامت الباحثة بمراجعة ما أمكف  مف البحكث كالدراسات العربية كاألجنبية، ذات الصمة 
الدراسات  ف اإلجراءات التي سارت عمييا الدراسات كذلؾ مف خالؿ عرضالدراسة الحالية لالستفادة م

 مرتبة زمنيان مف األحدث إلى األقدـ. 

 فقد تـ تناكليا كفؽ المنيجية التالية: 

تحديد ىدؼ الدراسة، كمنيجيا، كعينتيا، كأدكاتيا المستخدمة، كأىـ النتائج المرتبطة بالدراسة ثـ 
 التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة مجتمعة.

 كقد تـ تقسيميا إلى ثالثة محاكر:

 : دراسات تناكلت استخداـ بيئة التعمـ الذكي.األكؿ المحكر

 :  دراسات تناكلت التفكير الرياضي.المحكر الثاني

 ناكلت االستعداد لمتعمـ الذاتي. : دراسات تثالثالمحكر ال

  الدراسات المتعمقة باستخدام بيئة التعمم الذكي: لمحور األولا 1.4.2

ي تعتمد عمى التعمـ بالمشركع كتيجية في التعمـ الذاسترا إلى( التعرؼ 2018)دراسة ميدي ىدفت 
، كمف ثـ الكشؼ عف فاعميتيا في إكساب الطمبة المعمميف بجامعة األقصى (Google) ؿجك جكخدمات 

شريف، كقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي، كقد قاـ باختيار عينة عبعض ميارات القرف الحادم كال
ببناء قاـ ( طالبان كطالبة، كقد 45) ػقدر عددىـ ب في غزة صىكطالبات جامعة األق طمبةقصدية مف 

مقاييس ميارات القرف العشريف الثالثة، كقد كشفت ىذه الدراسة عف كجكد أثر فاعؿ لالستراتيجية 
كساب طمبة إؿ في جك جالمقترحة في التعمـ الذكي القائمة عمى التكامؿ بيف التعمـ بالمشركع كخدمات 

 قرف الحادم كالعشريف في المجاالت الثالثة.األقصى بعض ميارات ال

فاعمية تكظيؼ تقنية الكاقع المعزز إلى معرفة بدراسة ىدفت  (2018عقل، وعزام ) كقاـ الباحثاف
لتنمية تحصيؿ طمبة الصؼ السابع األساسي في الكيمياء بقطاع غزة، كاتبع الباحثاف المنيج التجريبي، 

 ،مجمكعتيفإلى كقد قسمت  ،ان مف طمبة الصؼ السابع( طالب93كقد تككنت عينة الدراسة مف )
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ست باستخداـ تقنية الكاقع المعزز، كمجمكعة ضابطة درست بالطرؽ التقميدية كقد رَ مجمكعة تجريبية دَ 
 تمثمت أداة الدراسة باختبار تحصيمي، كقد جاءت النتائج لصالح المجمكعة التجريبية.  

لكتركنية تكظؼ إه الدراسة إلى تصميـ بيئة تعميمية ىدفت ىذفقد  (2017دراسة أبو موسى ) أما
استراتيجيات التعمـ النشط، كقياس فاعميتيا في تنمية التفكير المستقبمي في التكنكلكجيا لدل طالبات 

كالمنيج الكيفي في دراستيا كقد  الصؼ السابع األساسي. حيث استخدمت الباحثة المنيج التجريبي
طالبة مكزعة عمى مجمكعتيف  )ضابطة كتجريبية( مف مدرسة ( 70تككنت عينة الدراسة مف )

األساسية المشتركة التابعة لمنطقة مديرية شرؽ خانيكنس التعميمية، كجاءت أداة الدراسة  "عيمبكف"
طالبات المجمكعة التجريبية كمقابمة كقد جاءت النتائج لصالح عبارة عف اختبار تحصيمي كاستبانة 

ة التعميمية اإللكتركنية مقابؿ المجمكعة الضابطة التي استخدمت المجمكعة التي درست باستخداـ البيئ
 الضابطة. 

ىدفت إلى معرفة أثر التعميـ اإللكتركني في  تدريس التي  (2017السعيدي وآخرون ) دراسة كأّكدت
الرياضيات عمى التحصيؿ الدراسي كاالتجاه نحك المادة لدل طمبة الصؼ الخمس، كقد تـ استخداـ 

( طالبان تـ اختيارىـ مف مدرستيف 50نيج شبو التجريبي، حيث طبقت الدراسة عمى عينة مككنة مف )الم
لمتعميـ األساسي بمحافظة شماؿ الباطنة في سمطنة عماف بالفصؿ الدراسي األكؿ لعاـ 

(، كتـ تكزيعيـ عمى مجمكعتيف المجمكعة الضابطة التي تدريس بالطريقة التقميدية 2014/2015)
كعة التجريبية التي تدرس باستخداـ التعميـ اإللكتركني المباشر في مادة الرياضيات، كتـ إعداد كالمجم

اختبار تحصيمي كمقياس لالتجاه نحك مادة الرياضيات، كخمصت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة 
 لتجريبية. إحصائيان بيف المجمكعتيف في التحصيؿ الدراسي كاالتجاه نحك المادة لصالح المجمكعة ا

عرفة أثر استخداـ تقنية السبكرة م ىي األخرل إلىىدفت فقد  (2016دراسة الحسن والبدوي ) أما
التصميـ التجريبي، األساسي. حيث استعمؿ الباحثاف صيؿ الصؼ الثامف بمرحمة التعميـ الذكية في تح

كطالبة  ان ( طالب36) طمبة كطالبات الصؼ الثامف مفكقاما بتطبيؽ الدراسة عمى عينة قصدية ممثمة 
كطالبة لكؿ مجمكعة، المجمكعة  ان طالب 18( بكاقع 2014/2015في الفصؿ الثاني مف العاـ )

التجريبية التي درست باستعماؿ تقنية السبكرة الذكية كالمجمكعة الضابطة التي درست المادة نفسيا 
النتائج  لصالح المجمكعة  . كتـ إعداد اختبار تحصيمي لمجمكعتي البحث ككانتالتقميديةبالطريقة 
 التجريبية.
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إلى تقصي أثر التعمـ  اإللكتركني  (2016)دراسة الحسن وعبد العزيز  كفي المضمار نفسو ىدفت
 لتككف مجتمع الدراسة مف طالب المستك ك  عمى تنمية ميارة  حؿ المشكالت في تدريس الرياضيات،

اتبع الباحثاف المنيج شبو التجريبي، كقاما حيث في السكداف،  األكؿ بكمية التربية جامعة الخرطكـ
( كقاما 2( طالبان كطالبة مف المسجميف في مقرر التفاضؿ كالتكامؿ )60باختيار عينة قصدية عددىا )

كالمجمكعة الضابطة  ،بتقسيميـ إلى مجمكعتيف: المجمكعة التجريبية التي تدرس بتكظيؼ التكنكلكجيا
 .جاءت النتائج لصالح المجمكعة التجريبية، كقد التقميديةالتي تدرس بالطريقة 

أثر بعض تطبيقات التعمـ  ىدفت إلى الكشؼ عفحيث  (2015) السعوي أخرل قاـ بيا دراسةكفي 
في عمى تنمية ميارات الحس العددم في مادة الرياضيات لدل طالبات الصؼ الثاني ثانكم، النقاؿ 
تـ استخداـ المنيج شبو التجريبي  كقد ،السعكدية في منطقة القصيـ في المممكة العربية "بريدة"مدينة 

( طالبة مف طالبات الصؼ الثاني ثانكم مقسمة عمى مجمكعتيف 60عينة الدراسة مف)كتككنت 
ضابطة كتجريبية كذلؾ باستخداـ اختبار قبمي كبعدم لميارات الحس العددم، حيث أكدت النتائج 

   .لصالح المجمكعة التجريبية

عف فاعمية  التعميـ  المتنقؿ القائـ عمى الكيب  إلى الكشؼأيضان ىدفت فقد ( 2014دراسة خان ) أما
عبر الحكاسيب المكحية في مقرر الرياضيات عمى تحصيؿ طالبات الصؼ الخامس، كتـ استخداـ 

مف طالبات الصؼ ( طالبة 54عمى عينة بمغ حجميا ) المنيج  شبو التجريبي، كطبقت الدراسة
(  حيث تـ تكزيع 2013/2014ينة مكة المكرمة بالفصؿ الدراسي الثاني لعاـ ) الخامس االبتدائي بمد

كفؽ  تطبيؽ ( طالبة  درست 27كعة التجريبية )المجم الدراسة إلى مجمكعتيف متكافئتيف: األكلىعينة 
( طالبة 27)كحية، الثانية المجمكعة الضابطة الحكاسيب المـ المتنقؿ القائـ عمى الكيب عبر التعمي
تكصمت الدراسة اختبار تحصيمي قبمي كبعدم ليذا الغرض، . كتـ استخداـ التقميديةبالطريقة  درست

ر عبالتجريبية التي درست كفؽ تطبيؽ  التعميـ المتنقؿ القائـ عمى الكيب  إلى تفكؽ المجمكعة
ى عمالتعميـ المتنقؿ القائـ  عمى الكيب عبر الحكاسيب الحكاسيب التجريبية التي درست كفؽ تطبيؽ 

 في االختبار التحصيمي. التقميديةفي المجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة  أقرانيف

استخداـ  إلىىدفت ىذه الدراسة  (Minor et al., 2013مانيور وآخرون ) قاـ بيا دراسةكفي 
السبكرة الذكية مف خالؿ نمكذج التطكير الميني لمعمـ التكنكلكجيا لتحسيف تحصيؿ الجبر في كالية 

، كقد تـ جمع كالية تقع عمى ساحؿ المحيط األطمسي لمكاليات المتحدةكىي ايينجنكب شرؽ فير ج
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( طالبان كقد اعتمدت المنيجية اختبار قبمي كبعدم لمجمكعة كاحدة 240البيانات مف أربعة معمميف ك)
ـ السبكرة كقد أظيرت النتائج زيادة درجات الطالب في الرياضيات كزيادة كفاءة المعمميف في استخدا

 الذكية. 

استقصاء فعالية استخداـ الفصكؿ االفتراضية ىدفت ىذه الدراسة إلى إذ  (2010دراسة حسن ) أما
المنيج الباحث داـ خاتي كبقاء أثر التعمـ حيث استنترنت لتنمية االتجاه نحك التعمـ الذعبر اإل

لتعميـ بكمية التربية النكعية اتكنكلكجيا التجريبي، ككانت عينة الدراسة مككنة طمبة الفرقة الثالثة  بقسـ  
ناث كقد  استخدمت تيف أكلى كثانية، مجمكعة تجريبي سمت إلى مجمكعتيفقببكرسعيد مف ذككر كا 

استخدمت تقنيات التعمـ  تقنيات التعمـ المتزامنة التي تكفرىا الفصكؿ االفتراضية، كمجمكعة تجريبية.
، كقد استخدـ االختبار التحصيمي كمقياس االتجاه نحك اضيةة التي تكفرىا الفصكؿ االفتر غير المتزامن

 المجمكعة التجريبية األكلى. الذاتي، كقد جاءت النتائج لصالح التعمـ 

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة  أثر استخداـ السبكرة الذكية عمى ( Zittle, 2004) زيتل دراسة ككذلؾ
، كطبقت ىذه الدراسة في بتدائي في الرياضياتالتحصيؿ الدراسي لطالب الصؼ الثالث كالرابع اال

ثالث كاليات في  Navajo  النافاجكالجنكب الغربي مف الكاليات المتحدة األمريكية بالقرب مف مقاطعة
( طالبان 92كقد تـ استخداـ المنيج التجريبي كتككنت عينة الدراسة مف )  (،نيك مكسيكك كأريزكنا كيكتا)

كمجمكعة ( طالبان كطالبة 39( طالب كطالبة كمجمكعة ضابطة، ك)53كطالبة كمجمكعة تجريبية )
كقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  الذكية. تجريبية درست باستخداـ السبكرة

 لصالح المجمكعة التجريبية. 

ؿ دمج ىدفت إلى معرفة  أثر إيجاد بيئة تفاعمية مف خالفقد  ( ,Evans 2000دراسة إيفانس ) أماك 
 الية فمكريداسانتا بك مقرر اإلحصاء العاـ في كمية  طمبةاؿ عمى تحصيؿ المحتكل كالتقنية كالتعميـ الفع
 ،قسـ اإلحصاء العاـ إلى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية . كقد تـ تقسيـ طمبةبالكاليات المتحدة األمريكية

تعمـ المادة مثؿ استخداـ  المجمكعة التجريبية مف خالؿ دمج أساليب متعددة  خالؿكقد درست 
كمكقع المادة الدراسية الشعبة العالمية لممعمكمات. كقد أشارت  (Power Point)العركض التقديمية 

 النتائج  لصالح المجمكعة التجريبية. 

 



37 


                                    : دراسات تناولت تنمية التفكير الرياضيالمحور الثاني 2.4.2

إلى معرفة أثر تكظيؼ استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة في  (2016بو أحمد )دراسة أ ىدفت
غزة، كقد استخدمت الباحثة المنيج في الصؼ التاسع األساسي  طمبةتنمية التفكير الرياضي لدل 

( طالبان في مدرسة ذككر بني سييال اإلعدادية )ب( 64التجريبي، كقد طبؽ الدراسة عمى عينة عددىا )
( طالبان درست 32تابعة لككالة الغكث، كقد تـ تكزيعيا ضمف مجمكعتيف إحداىما تجريبية )ال

، كقد التقميدية ( طالبان درست بالطريقة32باستراتيجية التعميـ المتمركز حكؿ المشكمة كاألخرل ضابطة )
ة إحصائيان أعدت الباحثة اختبار ميارات التفكير الرياضي، كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دال

كالمجمكعة الضابطة في اختبار التفكير الرياضي المجمكعة التجريبية  طمبةبيف متكسطات درجات 
 لصالح المجمكعة التجريبية. 

( إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم في تنمية 2015دراسة العثماني ) دتكأكّ 
غزة، كقد استخدـ الباحث في السادس االساسي  بعض ميارات التفكير الرياضي لدل طمبة الصؼ

( طالبان 90المنيج الكصفي التحميمي، كالمنيج التجريبي، كقد قاـ باختيار عينة قصدية مككنة مف )
استراتيجية التعمـ التكليدم ( طالبان تتعمـ كفؽ 45لتجريبية )مكزعيف عمى مجمكعتيف: المجمكعة ا
، كقد قاـ ببناء اختبار التفكير الرياضي كقد أظيرت التقميدية كالمجمكعة الضابطة تتعمـ كفؽ الطريقة

 النتائج كجكد لصالح المجمكعة التجريبية.  

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية استراتيجيتي حؿ حيث  (2015دراسة أبو شعير ) أما
طمبة الصؼ ( عمى تنمية التفكير الرياضي كالتحصيؿ الدراسي لدل (5E'Sدكرة التعمـ ك المشكالت، 

السادس في الرياضيات، كقد اتبع الباحث المنيج شبو التجريبي، كقد قاـ باختيار العينة بطريقة قصدية 
كقد  في غزة، ( طالبان مف الصؼ السادس مف مدرسة ذككر غزة الجديدة اإلعدادية )ج(120كعددىا )

( طالبان 40عة األكلى )مجمكعتيف تجريبيتيف المجمك مقسمة في قاـ بتكزيعيـ عمى ثالث مجمكعات، 
( طالبان درسكا باستخداـ دكرة التعمـ الخماسية، 39درسكا باستخداـ حؿ المشكالت، كالمجمكعة الثانية )

، كقد قاـ الباحث بإعداد أداتي الدراسة التقميدية ( طالبان درسكا بالطريقة41كمجمكعة ضابطة عددىا )
لتحصيؿ الدراسي، كقد كشفت النتائج عف عدـ كجكد كىما اختبار ميارات التفكير الرياضي، كاختبار ا

فرؽ داؿ إحصائيان بيف طمبة المجمكعة التجريبية األكلى كالثانية في التطبيؽ البعدم الختبارم التفكير 
 .الرياضي كالتحصيؿ الدراسي، لصالح المجمكعة التجريبية األكلى كالثانية
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تعميمية محكسبة معرفة أثر استخداـ برمجية  إلى ىدفت دراسة  )2014البكر والشوا ) كأجرل كؿ مف
كقد قاـ  االبتدائي بالمممكة العربية السعكدية،لدل تالميذ الصؼ الخامس الرياضي  في تنمية التفكير

 مكزعة عمى (  طالبان 55الباحثاف باستخداـ المنيج التجريبي، كقد تككنت عينة الدراسة مف )
 طالبان كقد تـ تدريسيا باستخداـ البرنامج المحكسب. (28مجمكعتيف: المجمكعة التجريبية كضمت )

 كقد استخدـ التقميديةيـ ( طالبان كقد تـ تدريسيا باستخداـ التعم27كالمجمكعة الضابطة كضمت )
التفكير الرياضي كقد أظيرت النتائج كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية بيف درجات مقياس  الباحثاف
 التجريبية. مكعة الرياضي لمطمبة لصالح المج التفكير

التعرؼ عمى أثر استخداـ برنامج تدريس محكسب  عمى مؤّكدة( 2011دراسة أبو اليطل ) كقد جاءت
في تدريس الرياضيات عمى تنمية بعض ميارات التفكير الرياضي لدل طالبات الصؼ الثامف 

احث المنيج الب كقد استخدـ ،الشاطئ اإلعدادية غرب غزةبنات بمدرسة  األساسي، كاتجاىاتيف نحكىا،
لباحث اختباران لميارات التفكير ا ، كقد أعد( طالبة80دراسة عمى عينة حجميا )الالتجريبي، كقد طبقت 

لتجريبية كالمجمكعة الرياضي كمقياس لالتجاىات نحك تعمـ الرياضيات بيف درجات المجمكعة ا
 لتجريبية.  لصالح المجمكعة ا ار ميارات التفكير الرياضي البعدماختب في الضابطة

ىدفت إلى تحسيف مستكل  التي (Aunio et al., 2005) مفي دراستيوآخرون ونيو أ كأّكد
مف ضي  لدل طمبة رياض األطفاؿ كذلؾ كتنمية التفكير الريا  Number Senseاإلحساس العددم 

بمغت  ، كقدفنمنداك كىكلندا، كجرت ىذه الدراسة بريطانيا، برنامج أعد خصيصان لذلؾ،  خالؿ إعداد 
كقد طبؽ  البرنامج عمى  المنيج التجريبي كفاستخدـ الباحث كقد ( طالبان كطالبة،468) الدراسة عينة

إلى نجاح البرنامج في تحسيف اإلحساس  عينة مف طمبة رياض األطفاؿ كقد أشارت نتائج الدراسة
نتائج عدـ كجكد أثر العددم لدل الطمبة كذلؾ بعد االنتياء مف تنفيذ الدراسة مباشرة، كما أظيرت ال

 لمبرنامج في تنمية التفكير الرياضي لدل طمبة رياض األطفاؿ. 

ىذه الدراسة إلى  في (Schoenberger & Liming, 2001) وليمن شونبير كىدؼ كؿ مف
في  ،كالحساب الرقميتحسيف ميارات التفكير الرياضي لمطالب مف خالؿ تحسيف المفردات الرياضية 

كقد استخدمت الدراسة المنيج التجريبي، كقد تككنت عينة  المتحدة األمريكية،شيكاغك في الكاليات 
المرحمة اإلعدادية في التعميـ العاـ  طمبةالدراسة مف مجمكعتيف مف الطالب، المجمكعة األكلى مف 

الصؼ التاسع مف المرحمة  طمبةبمدرسة ضمف طبقة متكسطة لجالية ريفية كالمجمكعة الثانية مف 
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ف التعميـ الخاص بمدرسة ضمف طبقة متكسطة بجالية حضرية، كقد تمثمت أدكات الدراسة الثانكية م
في اختبار لمتفكير الرياضي كقامكس لممفردات الرياضية كمشكالت القصة، كقد أسفرت نتائج الدراسة 
ثبات أجزاء المعادالت  عف زيادة في قدرات الطالب عمى االستخداـ الصحيح لممفردات الرياضية كا 

 رياضية. ال

ىدفت ىذه الدراسة إلى تنمية التفكير الرياضي لدل الطمبة  (Harries, 2001دراسة ىاريس ) أما
بطيئي التعمـ في مادة الرياضيات، كذلؾ مف خالؿ استخداـ الحاسكب )لغة لكغك( في تدريس بعض 

تساعد بيئة  دادإعالحاسكب في جياز الدراسة إلى أىمية ىذه أشارت نتائج كما المكضكعات الجبرية، ك 
بأف التعميـ  كأفادت النتائج ،تعمـ الرياضيات الذيف يعرفكف ببطئيـ فيتعمـ الرياضيات لدل الطمبة عمى 

 يساعد عمى تنمية التفكير الرياضي لدل الطمبة بطيئي التعمـ.  مف خالؿ الحاسكب

 : الدراسات المتعمقة باالستعداد لمتعمم الذاتيالمحور الثالث 3.4.2

تحديد مستكل االستعداد الذاتي لمتعمـ لمطالب  فقد أراد مف خالليا (Ors, 2018) أورسسة دراأما 
ما إذا كانت ىناؾ ارتباطات بيف مستكل االستعداد الذاتي لمتعمـ ك الجامعييف لمتمريض كالقبالة

 ماسيافي كمية العمكـ الصحية في جامعة أ ل الباحث دراستوجر كأ ،كالمتغيرات الديمكغرافية المختارة
Amasya في مدينة أماسيا بتركيا، كقد طبؽ الباحث المنيج الكصفي االرتباطي عمى ىذه الدراسة، أم 

 (398احتكت عينة الدراسة عمى ) ، حيثلمقياس عمى عدد أكبر مف األفرادطريقة البحث الكمي
 ائج عف كجكدكأظيرت النت (SDLRSمقياس الجاىزية لمتعمـ الذاتي )أيضان  الباحث استخداـ، طالبان 

المتغيرات الديمكغرافية فركقات ذات داللة إحصائية في مستكل االستعداد الذاتي لمتعمـ عمى أساس 
 المختارة.

إلى دراسة ميارات التعمـ المكجو ذاتيان، كدرجة االستعداد التي ىدفت  دراستو في( 2015سحمول ) أّكد
مف طمبة  طالبان  (292عينة مككنة مف )ت الدراسة عمى قلو، كقد استخدـ المنيج الكصفي، كقد طب

( كمقياس Williamson, 2007)ػ ، باستخداـ مقياس التعمـ المكجو ذاتيان لفي مصر جامعة الزقازيؽ
( حيث أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ Fisher & King, 2010درجة االستعداد المكجو ذاتيان لػ )

 بينيما في درجة االستعداد لمتعمـ المكجو ذاتيان.
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إلى معرفة مستكل االستعداد لممارسة التعمـ المكجو ذاتيان لدل  ىدفتفقد  (2015دراسة ابن زىرة ) أما
كعالقتو بسمتي -التي تقع في الجزائر - تالميذ الثالثة ثانكم ببعض ثانكيات مدينة تقرت الكبرل

الدراسة عمى عينة االجتماعية كالثبات االنفعالي لدييـ، كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي، كطبؽ 
كقد قاـ بتطبيؽ مقياس  أنثى( 329ك) ذكران ( 97( تمميذان، منيـ )426عنقكدية عشكائية مككنة مف )

االستعداد لممارسة التعمـ المكجو ذاتيان كآخر لقياس سمة الثبات االنفعالي، كقد تكصمت الدراسة إلى أف 
طان، كأيضان يكجد ارتباط إيجابي بيف االستعداد مستكل االستعداد لممارسة التعمـ المكجو ذاتيان كاف متكس

 لممارسة التعمـ المكجو ذاتيان كبيف سمتي االجتماعية كالثبات االنفعالي. 

ىدفت إلى استقصاء أثر التدريس باستخداـ تقنية الحاسكب  دراسة (2015) السعايدة أجرتكقد 
تي لدل طمبة الصؼ السادس ( في التحصيؿ كتنمية ميارات التعمـ الذا IPadالمكحي )األيباد

، قامت  ثــ المنيج شبو التجريبي، ااستخدقامت الباحثة بحيث في األردف،  األساسي، في مادة العمـك
أداة لقياس التحصيؿ كمقياس لميارات  كأعدت ،( طالبة56الدراسة عمى عينة مككنة مف ) بتطبيؽ

ف متكسطي درجات بية إحصائيان كجكد فركؽ دالعف النتائج  ككشفت لدل الطمبة، التعمـ الذاتي
المجمكعة  كجاءت النتائج لصالحدرجات عمى مقياس ميارات التعمـ الذاتي الالتحصيؿ الدراسي ك 

 التجريبية.

ىدفت إلى معرفة قد  (El-Gilany & Abusaad, 2012) بدراسة الجيالني وأبو أسعد وقد قام
التمريض بجامعة الجكؼ في كمية ى طمبة مستكل استعداد الطمبة لممارسة التعمـ المكجو ذاتيان عم

( طالبان كطالبة، 275تككنت عينة الدراسة مف ) ، حيثالمنيج الكصفي الباحثاف السعكدية، كقد اتبع
عدـ  بّينت النتائجمرتفع نسبيان، كما  الذاتيإلى أف مستكل استعداد الطمبة لممارسة التعمـ  كتـ التكصؿ

 ، كأساليب التعمـ لدل عينة الدراسة.الذاتيعمـ كجكد عالقة بيف درجة االستعداد لمت

ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار العالقة بيف االستعداد نحك التعمـ  (Chen, 2011دراسة شن ) أما
المكجو ذاتيان، كأساليب التعمـ كاستراتيجيات التعمـ كالتحصيؿ األكاديمي، عمى عينة مف طمبة التأميف 

 أظيرت( طالبان كطالبة، كقد 293لكجيا في تايكاف، فقد بمغت العينة )العاـ في جامعة العمـك كالتكنك 
النتائج كجكد تأثير لالستعداد نحك التعمـ المكجو ذاتيان عمى كؿ مف استراتيجيات التعمـ، كالتحصيؿ 

كقد أثر أسمكب كاديمي، األكاديمي كأيضان أظيرت عدـ كجكد تأثير ألسمكب التعمـ عمى التحصيؿ األ
 استراتيجيات التعمـ، كدرجة االستعداد نحك التعمـ المكجو ذاتيان. عمى التعمـ
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ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف االستعداد المكجو  (Haron, 2003دراسة ىارون )
كقد  جامعتيف في ماليزيا( مف طمبة 244ذاتيان، كتسييؿ التعمـ المكجو ذاتيان، كالتحصيؿ الدراسي لدل )

عمييـ مقياس االستعداد المكجو ذاتيان، كاستمارة التعمـ المكجو ذاتيان في بيئة التعمـ  ت الباحثةطبق
االلكتركني، كقد أسفرت النتائج إلى أف درجة االستعداد المكجو ذاتيان لمطمبة الماليزييف أقؿ مف 

 لدراسي.  االستعداد المكجو ذاتيان كالتحصيؿ االمتكسطة، كما كجدت عالقة ارتباطية مكجبة بيف درجة 

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف درجة  (Shokar et al., 2002دراسة شوكار وآخرون )
كقد  ،كالية تكساس في الكاليات المتحدة األمريكيةب ، في جامعة تكساساالستعداد لمتعمـ المكجو ذاتيا

نة الثانية بكمية ( مف طمبة الس182) عمى كىاطبقاستخدـ الباحثكف المنيج الكصفي في ىذه الدراسة، ك 
الطب يدرسكف بأسمكب حؿ المشكالت، كقد طبؽ عمييـ مقياس االستعداد لمتعمـ المكجو ذاتيان لدل 

 الطمبة، كما كجدت عالقة كاتجاه بيف االستعداد لمتعمـ المكجو ذاتيان كاألداء األكاديمي.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة 4.4.2

ت السابقة كتحميالتيا أف ىناؾ أثران فعاالن الستخداـ بعض أدكات تبيف لمباحثة مف خالؿ تتبع الدراسا
بيئة التعمـ الذكي في بعض المتغيرات، كمنيا ما طبؽ عمى مادة الرياضيات كمادة التكنكلكجيا كمادة 
العمكـ، كقد اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية عمى أف ىناؾ أثران نحك المجمكعة التجريبية مف 

(، كدراسة 2017) السعايدة كآخركف(، كدراسة 2018) اـ تمؾ البيئة مف التدريس، كدراسة ميدماستخد
 .(2016)الحسف كالبدكم 

كقد اختمفت ىذه الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة ككنيا عممت عمى تنمية متغير التفكير الرياضي 
 تناكلت متغير التحصيؿ في معظميا. عمى خالؼ الدراسات السابقة التي كاالستعداد لمتعمـ الذاتي،

كقد ظير مف خالؿ االطالع كالتنقيب عف الدراسات السابقة المتعمقة بتنمية التفكير الرياضي أنو يمكف 
 ،(2016خالؿ استراتيجيات مختمفة كدراسة أحمد )لمتفكير الرياضي أف ينمك كيتطكر لدل الفرد مف 

 (.2015) كدراسة أبك شعير ،(2015)العثماني كدراسة 

تنمية التفكير الرياضي في  أثر الستخداـ بيئة التعمـ الذكي يككفىؿ أنو بياف  إلى الباحثة تشيركىنا 
عمى اعتبار أف التفكير الرياضي مف أىـ أنكاع التفكير التي يحتاجيا الطالب في ىذه المرحمة مف 

 نمكه.
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كمطبقة لذاتي فقد جاءت دراسات كصفية أما مف خالؿ الدراسات السابقة التي تناكلت االستعداد لمتعمـ ا
 ( .2012) الجيالني كأبك أسعد( كدراسة 2018)أكرسعمى طمبة جامعييف كدراسة 

عمى خالؼ الدراسة الحالية التي طبقت استخداـ بيئة التعمـ الذكي في تنمية االستعداد لمتعمـ الذاتي 
 بة المدارس المرحمة األساسية تحديدان.طمنيا انتيجت المنيج التجريبي مع العمـ انيا طبقت عمى إحيث 

التي درست أثر استخداـ بيئة  -حسب عمـ الباحثة –كتمّيزت ىذه الدراسة في أنيا مف الدراسات النادرة 
 التعمـ الذكي عمى تنمية التفكير الرياضي كاالستعداد لمتعمـ الذاتي.
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 الفصل الثالث
جراءاتيا  طريقة الدراسة وا 

 مقدمة

كمجتمع  ،متضمنا منيج الدراسة ،عتيا الباحثة في دراستيابإلجراءات التي اتل عرضان  كؿ ىذا الفصؿتناي
اختبار التفكير  كما يشمؿ أدكات الدراسة ،كعينتيا كالطريقة التي اختيرت عمى أساسيا ،الدراسة

إلى المعالجة إضافة  ،اما كثباتيمكطرؽ التحقؽ مف صدقي ،الرياضي كمقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي
 اإلحصائية.

 منيج الدراسة  1.3

قامت الباحثة باستخداـ المنيج التجريبي، كالتصميـ شبو التجريبي الستقصاء أثر استخداـ بيئة التعمـ 
الذكي لدل طمبة الصؼ السادس األساسي في تنمية التفكير الرياضي كاالستعداد لمتعمـ الذاتي في 

 ضكع الدراسة.مديرية جنكب الخميؿ، لمالءمتو لمك 

 مجتمع الدراسة 2.3

تككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ السادس األساسي في المدارس الحككمية التابعة لمديرية 
، كذلؾ كفقان إلحصائيات اتكطالب الب( ط4909التربية كالتعميـ في جنكب الخميؿ، كالبالغ عددىـ )

لفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي االتربية كالتعميـ في جنكب الخميؿ، كالمنتظميف في 
 ( تكزيع أفراد مجتمع الدراسة.1.3كيبيف جدكؿ ) 2018/2019
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 .تكزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعان لعدد المدارس كعدد الطمبة كعدد الشعب :(1.3جدكؿ )

 عدد الطمبة عدد الشعب عدد المدارس الجنس
 2376 69 34 ذككر 
 2141 65 41 اناث

 392 22 21 المختمطة
 4909 156 96 المجمكع

 عينة الدراسة 3.3

 العينة االستطالعية 1.3.3

كمقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي عمى عينة استطالعية  ،قامت الباحثة بتطبيؽ اختبار التفكير الرياضي
ير كقد طبقت الباحثة اختبار التفك ،تمع الدراسة األصمي كمف خارج عّينتيامف مج( طالبا 26بمغت )

 الرياضي كمقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي عمى ىذه العينة بيدؼ التحقؽ مف ثبات أداتي الدراسة.

 العينة الفعمية 2.3.3

تككنت عينة الدراسة مف مدرستيف مف بيف مدارس مديرية التربية كالتعميـ في جنكب الخميؿ، مدرسة 
مختمطة، حيث تـ اختيارىـ بطريقة ذككر طو الرجعي األساسية، كمدرسة بنات القدس األساسية ال

قصدية لتكفيرىا مقكمات التعميـ الذكي المناسبة لمدراسة، ككذلؾ تعاكف الطاقـ اإلدارم مع الباحثة، 
( شعب لمصؼ السادس ذككران، كمدرسة 4فمدرسة ذككر طو الرجعي األساسية المختمطة تتككف مف )
ا تجريبية محداىإتـ  تعييف لسادس اناثان، ؼ ابنات القدس األساسية المختمطة تتككف مف شعبتيف لمص

مدرسة ذككر طو الرجعي األساسية  شعبتيف مف اختيارتـ كما  ،كاألخرل ضابطة بشكؿ عشكائي
شعبو عشكائية تمثؿ الشعبة التجريبية، درست كحدة اليندسة  تعييفعشكائيان، ثـ مف بيف الشعبتيف ثـ 

ساسي باستخداـ بيئة التعمـ الذكي، كأخرل ضابطة كالقياس مف كتاب الرياضيات لمصؼ السادس األ
( طالبان كطالبة، كيبيف الجدكؿ 110، كقد بمغت عينة الدراسة )التقميديةدرست الكحدة نفسيا بالطريقة 

  .( تكزيع أفراد عينة الدراسة تبعان لممدرسة كالمجمكعة )تجريبية، ضابطة(2.3)
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 .رسة كالمجمكعة( تكزيع عينة الدراسية تبعان لممد2.3جدكؿ )

 المجمكع الضابطة المجمكعة المجمكعة التجريبية المدرسة
 60 30 30 مدرسة ذكور طو الرجعي األساسية

مدرسة بنات القدس األساسية 
 المختمطة

26 24 50 

 110 54 56 المجموع

 المادة التعميمية 4.3

اليندسة كحدة أعدتو لتدريس  قامت الباحثة بإعداد مادة تعميمية التي تتمثؿ في دليؿ المعمـ الذم
 .الستخداـ بيئة التعمـ الذكي كالقياس مف كتاب الصؼ السادس األساسي كفقان 

 وكانت اإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة في إعداد مادة الدراسة كما يمي:

 وفق استخدام بيئة التعمم الذكي( )دليل المعمم ةالمادة التعميمي 1.4.3

ل كحدة اليندسة كالقياس، كىي الكحدة الثانية في كتاب الرياضيات لمصؼ قامت الباحثة بتحميؿ محتك 
( 2018/2019السادس األساسي، كالذم يدرس في المدارس الحككمية في فمسطيف لمعاـ الدراسي )

متكازم األضالع، شبو المنحرؼ، )كتشمؿ المادة الدراسية في ىذه الكحدة سبعة دركس كىي: 
تكازم األضالع، مساحة شبو المنحرؼ، االرتفاع في االشكاؿ خصائص شبو المنحرؼ، مساحة م

، كبعد االطالع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة الخاصة باستخداـ بيئة (اليندسية، تماريف عامة
 لقياس كفقان لبيئة التعمـ الذكيعداد دليؿ المعمـ لتدريس كحدة اليندسة كاإلباحثة با متقا التعمـ الذكي،

كتضمف الدليؿ مقدمة كنبذة عامة عف بيئة التعمـ الذكي، كعرض مفصؿ لخطكات تطبيؽ ( 1ممحؽ )
بيئة التعمـ الذكي، كتكجييات عامة تتعمؽ بتدريس الكحدة، باإلضافة إلى األىداؼ العامة المرتبطة 

( 21بتدريس الكحدة، كالتكزيع الزمني لممكضكعات المراد تدريسيا، كقد تـ تدريس الكحدة في مدة )
 ( دقيقة لكؿ حصة.40صة دراسية بزمف قدره )ح

كشممت خطة سير في تدريس الكحدة عمى األىداؼ السمككية لكؿ درس، كالمصادر كالكسائؿ 
 ذكي.التعميمية، كالخطكات اإلجرائية لبيئة التعمـ ال
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 صدق المادة التعميمية 2.4.3

عة مف المحكميف المختصيف قامت الباحثة بالتحقؽ مف صدؽ المادة التعميمية، بعرضيا عمى مجمك 
بالمناىج، كأساليب التدريس مف اساتذة جامعييف كمشرفيف تربكييف مف كزارة التربية كالتعميـ، باإلضافة 

لالستفادة مف خبراتيـ كمالحظاتيـ حكؿ  (6ممحؽ ) إلى معممي الرياضيات لمصؼ السادس األساسي
جراء   .(1ممحؽ )التعديالت الالزمة لتخرج المادة التعميمية بشكميا النيائي المادة التعميمية، كا 

 أدوات الدراسة 5.3

 قامت الباحثة بإعداد أدكات الدراسة اآلتية:

 اختبار التفكير الرياضي 1.5.3

 قامت الباحثة بإعداد اختبار التفكير الرياضي كفؽ الخطكات اآلتية:

يئة التعمـ الذكي، كتـ اختيار الكحدة الثانية )اليندسة تحديد الكحدة المراد تدريسيا باستخداـ ب -
 كالقياس( مف كتاب الرياضيات لمصؼ السادس األساسي.

تحديد اليدؼ مف االختبار، حيث ييدؼ االختبار إلى قياس مدل اكتساب الطمبة بعض ميارات  -
 اسي.التفكير الرياضي في كحدة اليندسة كالقياس مف كتاب الرياضيات لمصؼ السادس األس

( كدراسة 2015)أبك شعير االطالع عمى العديد مف االختبارات المشابية لدراسات سابقة كدراسة -
 .( لالستفادة منيا في بناء فقرات االختبار مكضكع اإلعداد2015 العثماني)

 تحديد الميارات الرياضية المراد قياسيا -
 بناء اختبار التفكير الرياضي -
ي مقدمة االختبار مع مراعاة كضكحيا كمالءمتيا لمستكل صياغة تعميمات االختبار ككضعيا ف -

 الطمبة.
 عمى ذك الخبرة كاالختصاص. وقياس الصدؽ مف خالؿ عرض -
عادة تطبيقو مرة أخرل بعد مركر اسبكعيف. -  قياس الثبات مف خالؿ تطبيؽ االختبار كا 
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 مقياس االستعداد لمتعمم الذاتي 2.5.3

حيث أعد  ((Fisher, King, 2010فيشر ككينغ لمتعمـ الذاتي ل قامت الباحثة بتبني مقياس االستعداد
( فقرة مكزعة عمى 29الباحثاف فيشر ككينغ مقياسان لدرجة االستعداد لمتعمـ الذاتي، كىك يتككف مف )
( فقرات، كالمجاؿ 10ثالثة مجاالت، كىي عمى النحك اآلتي: المجاؿ األكؿ: إدارة الذات تككف مف )

 ( فقرات.10( فقرات، كالمجاؿ الثالث: الضبط الذاتي تككف مف )9لتعمـ تككف مف )الثاني: الرغبة في ا
ال أكافؽ  1أكافؽ بشدة( )إلى  5كتـ اإلجابة عف ىذا المقياس باستخداـ مقياس ليكرت الخماسي )مف 

 بشدة(، حيث إف جميع فقراتو مكجبة االتجاه.

 صدق االختبارين 3.5.3

لتفكير الرياضي، كمقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي( كذلؾ مف خالؿ تـ التأكد مف صدؽ االختباريف )ا
عرضيما عمى مجمكعة مف ذكم االختصاص في مجاؿ المناىج كأساليب تدريس الرياضيات، كمشرفي 
كمعممي الرياضيات مف ذكم الخبرة مف أجؿ التأكد مف أف فقرات اختبار التفكير الرياضي تحقؽ 

ككذلؾ مناسبتيا لمستكل الطمبة كالكقت المخصص ليا، كاألخذ بعيف األىداؼ التي كضعت مف أجميا، 
جراء التعديالت المناسبة، ليخرج اختبار التفكير الرياضي  االعتبار بأداء كمالحظات المحكميف كا 

مقياس االستعداد يبيف ( 3ممحؽ )كالاختبار التفكير الرياضي، يبيف ( 2ممحؽ )كالبصكرتو النيائية 
 لمتعمـ الذاتي.

 ن المالحظات التي سجمت عمى اختبار التفكير الرياضي من قبل السادة المحكمين:وم

 إعادة صياغة بعض الفقرات بأسمكب أبسط. -
 عمؿ تدقيؽ لغكم لبعض الفقرات. -

 ثبات االختبارين 4.5.3

قامت الباحثة باستخراج معامؿ الثبات لكؿ مف االختبار كالمقياس، اختبار التفكير الرياضي، باستخداـ 
لمتحقؽ مف أف االختبار يحقؽ أغراض الدراسة، كمقياس االستعداد  (Test – Retest)ريقة االعادة ط

ا، لمتحقؽ مف أف المقياس قادر عمى تحقيؽ أغراض فلمتعمـ الذاتي، باستخداـ طريقة كركنباخ أل
، كمف الدراسة، حيث تـ تطبيؽ االختبار  كالمقياس عمى عينة استطالعية مف افراد مجتمع الدراسة
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عادة االختبار بعد  طمبة( طالبان مف 26خارج عينتيا، كتككنت مف ) مدرسة ذككر الصرة الثانكية، كا 
( كيعد ىذا المعامؿ جيدان ألغراض 0.96) الثبات الختبار التفكير الرياضي اسبكعيف، كبمغ معامؿ

 (.0.81كذلؾ بمغ معامؿ الثبات لمقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي ) . الدراسة

 زمن االختبار 5.5.3

مف خالؿ التطبيؽ االستطالعي لالختبار كالمقياس قامت الباحثة بتقدير الزمف المناسب لكؿ اختبار 
مف خالؿ حساب متكسط الزمف الذم استغرقو الطالب في اإلجابة عمى كؿ مف االختبار كالمقياس، 

مقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي ( دقيقة، ككذلؾ بمغ زمف 40حيث بمغ زمف االختبار التفكير الرياضي )
 ( دقيقة.40)

 الطريقة واإلجراءات 6.3

 اتبعت الباحثة في تنفيذ دراستيا الخطكات اآلتية:

مراجعة كمية الدراسات العميا بجامعة القدس، كالحصكؿ عمى كتاب تسييؿ الميمة المكجو إلى  -
 .(4ممحؽ )راسة في المدارس، مديرية التربية كالتعميـ في جنكب الخميؿ، لتسييؿ ميمة تطبيؽ الد

التكجو إلى مديرية التربية كالتعميـ جنكب الخميؿ كالحصكؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة المكجو إلى  -
لى مدرسة بنات القدس  لى مدرسة ذككر طو الرجعي األساسية، كا  مدرسة ذككر الصرة الثانكية، كا 

 (.5ممحؽ )المختمطة، لتسييؿ ميمة تطبيؽ الدراسة 
 .األدب التربكم كالدراسات السابقة ذات العالقة بمكضكع الدراسةاالطالع عمى  -
اختبار المادة الدراسية كىي كحدة اليندسة كالقياس مف كتاب الرياضيات لمصؼ السادس األساسي  -

ـ، كاعداد دليؿ المعمـ لمكحدة كفؽ استخداـ بيئة التعمـ الذكي، 2019/ 2018في الفصؿ األكؿ 
 (.6ممحؽ )    مجمكعة مف المحكميف ذكم الخبرة  كالتحقؽ مف صدقو بعرضو عمى

 .(7)ممحؽ قامت الباحثة بتحميؿ محتكل الدركس التي طبقت عمييا الدراسة -
عداد أداة الدراسة )اختبار التفكير الرياضي( كتبني )مقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي(، كالتحقؽ مف إ -

 يالت الالزمة كالتحقؽ مف ثباتيا.ا عمى مجمكعة مف المحكميف، كاجراء التعدمبعرضيا مصدقي
، لمتحقؽ مف ثبات عينتياتطبيؽ األدكات عمى عينة استطالعية مف مجتمع الدراسة، كمف خارج  -

االختبار كالمقياس، كالتحقؽ مف سالمة الفقرات ككضكحيا كتدكيف استفسارات الطمبة، كحساب 
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يد الزمف الالـز لالختبار، معامؿ الصعكبة كالتمييز لفقرات اختبار التفكير الرياضي، كتحد
الؿ حساب متكسط الكقت الذم استغرقو أكؿ طالب أنيى االختبار كالكقت الذم خكالمقياس )مف 

 استغرقو آخر طالب(.
ار المدارس، التي تـ تطبيؽ الدراسة فييا، كاالجتماع مع المدير كالمعمميف لمتعاكف مع ياخت -

التجريبية كالضابطة فييا، كتكزيع المادة الدراسية الباحثة، مف أجؿ تطبيؽ الدراسة كتعييف الشعب 
عمى المعمميف بعد صياغتيا كتعريفيا باستخداـ بيئة التعمـ الذكي لالسترشاد بيا، كاالستفادة منيا 

 كشرحيا لمطمبة في الشعب التجريبية.
شة تدريب المعمميف عمى تطبيؽ الدراسة مف خالؿ سمسمة مف المقاءات معيـ، تـ مف خالليا مناق -

 الدليؿ كالخطكات الالـز إتباعيا في التدريس.
حد المعمميف كتـ اختيار أ ،ياضيات في كؿ مدرسةعقدت الباحثة لقاءات مع معممي كمعممات الر  -

حدل  ككؿ كاحد منيما مؤىؿ أكاديميا كتربكيا  ،المذيف أبديا استعدادا كبيرا لتنفيذ التجربةالمعممات كا 
 لرياضيات.كلو خبرة طكيمة في مجاؿ تدريس ا

 تطبيؽ كؿ مف االختبار كالمقياس بشكؿ قبمي عمى عينة الدراسة )التجريبية كالضابطة(. -
تطبيؽ التجربة )حيث تـ تدريس الكحدة الثانية )اليندسة كالقياس( لممجمكعة التجريبية باستخداـ  -

 .ة(التقميديبيئة التعمـ الذكي، كالشعبة األخرل تدريسيا بالطريقة 
بار التفكير الرياضي، مقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي بشكؿ بعدم عمى تطبيؽ كؿ مف اخت -

 المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في نفس الكقت.
 جمع االختبارات كرصد النتائج، كالقياـ بالمعالجات المناسبة الستخراج النتائج كتفسيرىا. -
 .تجربة الباحثة بيف أيدم الباحثيفكتابة التكصيات كالمقترحات ككضع  -

 متغيرات الدراسة 7.3

 شممت الدراسة عمى المتغيرات اآلتية:

 المتغيرات المستقمة:

 ، كاستخداـ بيئة التعمـ الذكي(التقميدية طريقة التدريس كىي بمستكييف )الطريقة

 الجنس كلو مستكياف: )ذككر كاناث(
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 المتغيرات التابعة:

 .تنمية التفكير الرياضي، كاالستعداد لمتعمـ الذاتي

 :صميم الدراسةت 8.3

E: O1 O2     X    O1 O2 

C: O1 O2         O1 O2 

Eالمجمكعة التجريبية : 

C.المجمكعة الضابطة : 

O1: .اختبار التفكير الرياضي 

O2مقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي :. 

Xبية: استخداـ بيئة التعمـ الذكي.: المعالجة التجري 

 

 حصائيةالمعالجات اإل 9.3

تكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعالمات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة تـ استخراج الم
، كما تـ (اختبار التفكير الرياضي، كمقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي)الضابطة عمى االختبار كالمقياس، 

خ ختبار التفكير الرياضي، كاستخداـ )كركنبااللحساب معامؿ الثبات   (Test – Retest)استخداـ 
اير المصاحب غلذاتي، حيث تـ استخداـ تحميؿ التألفا( لحساب معامؿ الثبات لمقياس االستعداد لمتعمـ ا

ANCOVA أسئمة الدراسة، كلمعرفة مى ة عمى أدكات الدراسة، كاإلجابة عمتكسطات أداء الطمب لمقارنة
كالجنس، كالتفاعؿ  ركؽ في متكسطات أداء الطمبة في االختبار كالمقياس حسب المجمكعة،فداللة ال

كالمتكسطات الحسابية  (SPSS) بينيما، باستخداـ برنامج الرـز االحصائية لمعمكـ االجتماعية
    المعدلة.
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 الفصل الرابع
                   نتائج الدراسة 1.4

ي أثر استخداـ بيئة التعمـ الذكي لدل طمبة الصؼ السادس األساسي ف ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف
 ، كفي ىذا الفصؿ تكصمت الباحثة إلى نتائج الدراسةتنمية التفكير الرياضي كاالستعداد لمتعمـ الذاتي

 مف خالؿ فحص فرضيات الدراسة إحصائيان، حيث تـ عرض النتائج مرتبة حسب أسئمة الدراسة.

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول 1.1.4

التعمم الذكي لدى طمبة الصف السادس األساسي في ينص السؤال األول عمى: ما أثر استخدام بيئة 
جنوب الخميل؟ وىل يختمف ىذا األثر باختالف طريقة تربية تنمية التفكير الرياضي في مديرية 
 التدريس والجنس والتفاعل بينيما؟

 د مف صحة الفرضية اآلتية:كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ التأكّ 

طمبة عالمات  تبيف متكسطا (0.05≥ )كل الداللة ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عف مست
 الصؼ السادس األساسي في اختبار التفكير الرياضي تعزل لطريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما.

كلفحص ىذه الفرضية تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، لعالمات الطمبة في 
التفكير الرياضي، كذلؾ بحسب الجنس كطريقة التدريس، كما في العينتيف الضابطة كالتجريبية عمى 

 (.1.4الجدكؿ )
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(: األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعالمات الطمبة في العينتيف 1.4جدكؿ )
الضابطة كالتجريبية في اختبار التفكير الرياضي، حسب طريقة التدريس كالجنس في االختباريف القبمي 

 عدم.كالب

طريقة 
 التدريس

نتائج اختبار التفكير الرياضي  الجنس
 القبمي

 نتائج اختبار التفكير الرياضي البعدم

المتكسط   
 الحسابي

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي االنحراؼ المعيارم

المجمكعة 
 الضابطة

 2.85 13.40 4.93 12.20 ذكر
 4.26 13.27 5.07 12.15 أنثى

 3.54 13.34 4.95 12.18 المجمكع
المجمكعة 
 التجريبية

 3.34 23.27 5.87 16.17 ذكر 
 3.54 23.58 5.21 14.17 أنثى 

 3.40 23.41 5.62 15.28 المجمكع
 

( أف ىناؾ فركقان ظاىرية في المتكسطات الحسابية لعالمات طمبة الصؼ 1.4يالحظ مف الجدكؿ )
ي اختبار التفكير الرياضي البعدم، كما أظيرت السادس األساسي تبعان لطريقة التدريس كالجنس ف

 .(1.4النتائج مف خالؿ الجدكؿ )

كلمعرفة ما إذا كانت الفركؽ الظاىرية في المتكسطات الحسابية لعالمات الطمبة ذات داللة إحصائية  
(، ككانت النتائج كما ANCOVAتـ استخداـ تحميؿ التغاير المصاحب ) (0.05≥ ) عند المستكل 

 :(2.4)كؿ في الجد
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عالمات الطمبة في لمتكسطات ( ANCOVA(: نتائج اختبار تحميؿ التغاير المصاحب )2.4جدكؿ )
 اختبار التفكير الرياضي حسب طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما.

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى الداللة  قيمة )ف( المربعات

 اإلحصائية
 *0.001 3002.614 36820.614 1 36820.614 القبمي 

 0.890 0.019 0.235 1 0.235 الجنس
 *0.001 226.215 2774.371 1 2774.371 المجموعة

 0.739 0.111 1.364 1 1.364 المجموعة*الجنس
   12.264 106 1300.015 الخطأ

    110 40853.000 المجموع
    109 4088.264 المعدلالكمي 

 (0.05≥ ) ستكل الداللة * دالة عند م

 النتائج المتعمقة بطريقة التدريس 2.1.4

( أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي درجات طمبة المجمكعتيف 2.4يتضح مف الجدكؿ )
ة( ك)التجريبية التي درست باستخداـ بيئة التعمـ الذكي( في التقميديالضابطة )التي درست بالطريقة 

( كأف قيمة الداللة 226.215الرياضي بحسب طريقة التدريس لمدرجة الكمية ىي )اختبار تنمية التفكير 
، مما يدؿ أف ىناؾ فركقان ذات داللة  (0.05≥ )  (، كىي أقؿ مف مستكل الداللة0.001اإلحصائية )

إحصائية بيف عالمات طمبة المجمكعة الضابطة مقارنة مع المجمكعة التجريبية، كىذا يقكدنا إلى 
الستخداـ بيئة التعمـ الذكي  (0.05≥ )ج أف ىناؾ أثر ذا داللة إحصائية عف مستكل الداللة االستنتا

 لدل طمبة الصؼ السادس األساسي تنمية التفكير الرياضي يعزل لطريقة التدريس.

كلمعرفة لصالح مف الفركؽ بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية تـ حساب المتكسطات الحسابية 
مـ الذكي، ( كاألخطاء المعيارية البعدية الستخداـ بيئة التعEstimated Marginal Meansالمعدلة )

 :(3.4كما في الجدكؿ )
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تفكير الرياضي حسب (: المتكسطات الحسابية المعدلة، كاألخطاء المعيارية في اختبار ال3.4جدكؿ )
 .طريقة التدريس

 طاء المعياريةاألخ الحسابية المعدلةالمتكسطات  العدد الطريقة المتغير
 0.46 13.34 56 الضابطة التفكير الرياضي

 0.48 23.43 54 التجريبية
 

( أف المتكسط الحسابي المعدؿ لمدرجة الكمية لممجمكعة الضابطة درست 3.4يتبيف مف الجدكؿ )
 (، مما يدؿ23.43( كىك أقؿ مف متكسط المجمكعة التجريبية الذم بمغ )13.34ىك ) التقميديةبالطريقة 

 عمى أف الفركؽ بيف المجمكعتيف كانت لصالح المجمكعة التجريبية.

 النتائج المتعمقة بمتغير الجنس 3.1.4

( أف الدرجة الكمية لقيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي عالمات طمبة 2.4يالحظ مف الجدكؿ )
بة الصؼ السادس في المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في اختبار استخداـ بيئة التعمـ الذكي لدل طم

( 0.890( كأف قيمة الداللة اإلحصائية )0.019تنمية التفكير الرياضي بحسب متغير الجنس ىي )
مما يشير إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أثر  (0.05≥ ) كىي أكبر مف مستكل الداللة 

التفكير الرياضي يعزل لمتغير استخداـ بيئة التعمـ الذكي لدل طمبة الصؼ السادس األساسي في تنمية 
 الجنس.

 النتائج المتعمقة بالتفاعل بين طريقة التدريس والجنس 4.1.4

( أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي عالمات طمبة المجمكعتيف 2.4يتضح مف الجدكؿ )
الذكي( في  (، كالتجريبية )التي درست باستخداـ بيئة التعمـالتقميديةالضابطة )التي درست بالطريقة 

كأف قيمة الداللة   (.0.111اختبار التفكير الرياضي بحسب التفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس ىي )
مما يشير إلى قبكؿ الفرضية الصفرية  (0.05≥ ) (، كىي اكبر مف مستكل الداللة0.739اإلحصائية )

 (0.05≥ )ة اإلحصائية التي تنص عمى أنو "ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالل
بيف متكسطات عالمات طمبة الصؼ السادس في اختبار التفكير الرياضي تعزل لمتفاعؿ بيف طريقة 
التدريس كالجنس"، األمر الذم يقكدنا إلى االستنتاج أنو ال يكجد أثر ذا داللة إحصائية عند مستكل 
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تفكير الرياضي لدل طمبة الصؼ السادس الستخداـ بيئة التعمـ الذكي في اختبار ال (0.05≥ )الداللة 
 يعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس.

 :النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثاني 2.4

ينص السؤال الثاني: ما أثر استخدام بيئة التعمم الذكي لدى طمبة الصف السادس األساسي في تنمية 
الخميل؟ وىل يختمف ىذا األثر باختالف طريقة  جنوبتربية االستعداد لمتعمم الذاتي في مديرية 

 التدريس والجنس والتفاعل بينيما؟

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ التأكد مف صحة الفرضية اآلتية: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 
بيف متكسطات إجابات طمبة الصؼ السادس األساسي في مقياس االستعداد  (0.05≥ )مستكل الداللة 

 مـ الذاتي تعزل لطريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما.لمتع

كلفحص ىذه الفرضية تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية إلجابات الطمبة في 
العينتيف الضابطة كالتجريبية عمى مقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي كذلؾ بحسب الجنس كطريقة التدريس، 

التالي الذم يبيف أف ىناؾ فركقان ظاىرة في المتكسطات الحسابية إلجابات ( 4.4كما في الجدكؿ )
 الطمبة في مقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي بيف الطريقتيف الضابطة كالتجريبية.
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(: األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية إلجابات الطمبة في العينتيف 4.4جدكؿ )
كالجنس في االختباريف  في مقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي، حسب طريقة التدريس الضابطة كالتجريبية

 القبمي كالبعدم.

طريقة 
 التدريس

نتائج مقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي  الجنس
 القبمي

 نتائج مقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي البعدم

المتكسط 
 الحسابي

المتكسط  االنحراؼ  المعيارم
 الحسابي

 اؼ  المعيارماالنحر 

المجمكعة 
 الضابطة

 0.45 3.13 0.22 3.05 ذكر
 0.55 3.21 0.31 3.02 أنثى

 0.50 3.17 0.26 3.04 المجمكع 
المجمكعة 
 التجريبية

 0.42 4.32 0.22 3.15 ذكر
 0.36 4.30 0.24 3.07 أنثى

 0.39 4.31 0.23 3.11 المجمكع 

ة في المتكسطات الحسابية إلجابات طمبة الصؼ ( أف ىناؾ فركقان ظاىري4.4يالحظ مف الجدكؿ )
 االستعداد لمتعمـ الذاتي البعدم.السادس األساسي تبعان لطريقة التدريس كالجنس في مقياس 

ة ذات داللة إحصائية كلمعرفة ما إذا كانت الفركؽ الظاىرية في المتكسطات الحسابية إلجابات الطمب
(، ككانت النتائج كما ANCOVAؿ التغاير المصاحب )، تـ استخداـ تحمي(0.05≥ ) عند المستكل 
 :(5.4)في الجدكؿ 
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( إلجابات الطمبة ANCOVA(: نتائج مقياس االستعداد الذاتي لتحميؿ التغاير المصاحب )5.4جدكؿ )
 حسب طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما.

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 يمة )ف(ق
مستوى الداللة 

 اإلحصائية
 *0.001 7363.168 1531.514 1 1531.514 القبمي
 0.749 0.100 0.021 1 0.021 الجنس

 *0.001 170.379 35.437 1 35.437 المجموعة
 0.565 0.331 0.069 1 0.069 المجموعة*الجنس

   0.208 106 22.069 الخطأ
    110 1594.585 المجموع

    109 58.166 المعدل الكمي
 (0.05≥ )  دالة عند مستكل الداللة*

 النتائج المتعمقة بطريقة التدريس 1.2.4

( أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي درجات طمبة المجمكعتيف 5.4يتضح مف الجدكؿ )
ي( في ( كالتجريبية )التي درست باستخداـ بيئة التعمـ الذكالتقميديةالضابطة )التي درست بالطريقة 

( كأف قيمة الداللة 170.379مقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي بحسب طريقة التدريس لمدرجة الكمية ىي )
، مما يدؿ عمى كجكد (0.05≥ )(، كىي أصغر مف مستكل الداللة اإلحصائية 0.001اإلحصائية )

التجريبية، كىذا  ذات داللة إحصائية بيف إجابات طمبة المجمكعة الضابطة مقارنة مع المجمكعة فركؽ
الستخداـ بيئة  (0.05≥ )يقكدنا إلى االستنتاج أنو يكجد  أثر ذا داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

 التعمـ الذكي لدل طمبة الصؼ السادس في تنمية االستعداد لمتعمـ الذكي يعزل لطريقة التدريس.

تـ حساب المتكسطات الحسابية كلمعرفة لصالح مف الفركؽ بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية 
( كاألخطاء المعيارية البعدية الستخداـ بيئة التعمـ الذكي، Estimated Marginal Meansالمعدلة )

 كما في الجدكؿ اآلتي:
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 مقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي(: المتكسطات الحسابية المعدلة، كاألخطاء المعيارية في 6.4جدكؿ )
 .ريقة التدريسحسب ط

 األخطاء المعيارية الحسابية المعدلة المتكسطات العدد الطريقة يرالمتغ
 0.50 3.17 56 الضابطة االستعداد لمتعمـ الذاتي

 0.39   4.31 54 التجريبية

( أف المتكسط الحسابي المعدؿ لمدرجة الكمية لممجمكعة الضابطة درست 6.4يتبيف مف الجدكؿ )
(، مما يدؿ 4.31مف متكسط المجمكعة التجريبية الذم بمغ ) ( كىك أقؿ3.17ىك ) التقميدية بالطريقة

 عمى أف الفركؽ بيف المجمكعتيف كانت لصالح المجمكعة التجريبية.

 النتائج المتعمقة بمتغّير الجنس 2.2.4

االستعداد  لمقياسككذلؾ أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث عمى التطبيؽ البعدم 
( كىي غير دالة إحصائيان عند مستكل 0.103ل لمتغير الجنس، حيث بمغت قيمة ؼ )لمتعمـ الذكي يعز 

كىي أكبر مف مستكل الداللة اإلحصائية  (. 0.749الداللة، كأف قيمة الداللة اإلحصائية بمغت )
( ≤0.05). 

 النتائج المتعمقة بالتفاعل بين الطريقة والجنس 3.2.4

مة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي عالمات طمبة ( تبيف أف قي5.4بالرجكع إلى الجدكؿ )
(، كالتجريبية )التي درست باستخداـ بيئة التعمـ التقميديةالمجمكعتيف الضابطة )التي درست بالطريقة 

  (.0.331بحسب التفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس ىي ) في مقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي الذكي(
مما يشير إلى قبكؿ  (0.05≥ ) (، كىي اكبر مف مستكل الداللة0.565) كأف قيمة الداللة اإلحصائية

الفرضية الصفرية التي تنص عمى أنو "ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
االستعداد لمتعمـ  مقياسبيف متكسطات عالمات طمبة الصؼ السادس في  (0.05≥ )اإلحصائية 

قة التدريس كالجنس"، األمر الذم يقكدنا إلى االستنتاج أنو ال يكجد أثر ذا تعزل لمتفاعؿ بيف طري الذاتي
مقياس االستعداد لمتعمـ الستخداـ بيئة التعمـ الذكي في  (0.05≥ )داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

 لدل طمبة الصؼ السادس يعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس. الذاتي
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 .ممخص نتائج الدراسة 3.4

كجكد فركؽ دالة إحصائيا في أثر استخداـ بيئة التعمـ الذكي لدل طمبة الصؼ السادس األساسي  .1
 في تنمية التفكير الرياضي يعزل لطريقة التدريس كلصالح المجمكعة التجريبية.

كجكد فركؽ دالة إحصائيا في أثر استخداـ بيئة التعمـ الذكي لدل طمبة الصؼ السادس عدـ  .2
 لمجنس .التفكير الرياضي يعزل  األساسي في تنمية

كجكد فركؽ دالة إحصائيا في أثر استخداـ بيئة التعمـ الذكي لدل طمبة الصؼ السادس عدـ  .3
 كالجنس. طريقة التدريسلمتفاعؿ بيف األساسي في تنمية التفكير الرياضي يعزل 

ادس األساسي كجكد فركؽ دالة إحصائيا في أثر استخداـ بيئة التعمـ الذكي لدل طمبة الصؼ الس .4
 يعزل لطريقة التدريس كلصالح المجمكعة التجريبية. االستعداد لمتعمـ الذاتيفي تنمية 

كجكد فركؽ دالة إحصائيا في أثر استخداـ بيئة التعمـ الذكي لدل طمبة الصؼ السادس عدـ  .5
 .لمجنسيعزل االستعداد لمتعمـ الذاتي  األساسي في تنمية

أثر استخداـ بيئة التعمـ الذكي لدل طمبة الصؼ السادس كجكد فركؽ دالة إحصائيا في عدـ  .6
 .الجنسطريقة التدريس ك  لمتفاعؿ بيف يعزل االستعداد لمتعمـ الذاتياألساسي في تنمية 
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 الفصل الخامس
 والمقترحات مناقشة النتائج والتوصيات

 مناقشة النتائج 1.5

لتعمـ الذكي لدل طمبة السادس األساسي في تنمية إلى تقصي أثر استخداـ بيئة اسعت ىذه الدراسة 
التفكير الرياضي كاالستعداد لمتعمـ الذاتي في مديرية جنكب الخميؿ، كلتحقيؽ ذلؾ قامت الباحثة بإجراء 

 التجربةالدراسة، كتطبيؽ اختبار التفكير الرياضي، كمقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي، كذلؾ قبؿ إجراء 
 كبعدىا.

ة عمى استخراج المتكّسطات الحسابّية كاالنحرافات المعيارّية لمتطبيقيف القبمي كالبعدم، كتـ كعممت الباحث
(، كقد أظيرت النتائج تفكؽ ANCOVAاختبار فرضيات الدراسة باستخداـ تحميؿ التبايف المصاحب )

في اختبار  المجمكعة التجريبية التي ُدرِّسْت باستخداـ )بيئة التعمـ الذكي( عمى المجمكعة الضابطة
إحصائية فركؽ  كجكد التفكير الرياضي كمقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي، كما أف النتائج أظيرت عدـ

 .كلمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس مجنستعزل ل

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول 1.1.5

لصف السادس األساسي في ما أثر استخدام بيئة التعمم الذكي لدى طمبة ا نص السؤال األول عمى:
جنوب الخميل؟ وىل يختمف ىذا األثر باختالف طريقة تربية تنمية التفكير الرياضي في مديرية 
 التدريس والجنس والتفاعل بينيما؟

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية كقد تـ تحكيؿ ىذا السؤاؿ إلى الفرضية األكلى التي نّصت عمى: 
اختبار التفكير عالمات طمبة الصؼ السادس في بيف متكسطات ( α≤0.05) ند مستكل الداللة ع

 الرياضي تعزل لمتفاعؿ بيف الطريقة كالجنس.
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 . مناقشة النتائج المتعمقة بمتغير طريقة التدريس1.1.1.5

تعزل لطريقة التدريس، كلصالح المجمكعة  (α≤0.05) أظيرت النتائج أف ىناؾ فركقان دالة إحصائيان 
رِّسْت باستخداـ بيئة التعمـ الذكي، كىذا يدؿ عمى فاعمية استخداـ بيئة التعمـ الذكي التجريبية، كالتي دُ 

لتنمية التفكير الرياضي في ما يتعمؽ بتدريس الكحدة الثانية )كحدة اليندسة كالقياس( في مادة 
 الرياضيات لمصؼ السادس األساسي مف الفصؿ الدراسي األكؿ.

 تمتع بو مف أسباب تجذب انتباه الطمبة،تيعة بيئة التعمـ الذكي كما كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى طب
تختمؼ اختالفا كميا عف الطرائؽ التقميدية التي ينفر منيا  حيث؛ عالكة عمى أنيا طريقة مشكقة لدييـ

عف التنمية الحقيقية لمتفكير  تبعد مماالطمبة ككنيا ترّكز عمى جانب تمقيف المعمكمة كاستظيارىا 
إذ إّف بيئة التعمـ الذكي تجعؿ مف الطالب محكران أساسيان لمعممية التعميمية، كىذا مف شأنو  الرياضي،

 عمى المشاركة حسب قدرتو كرغبتو. ويعمؿ عمى تشجيع

كما أف ىذه النتيجة الكاضحة في تفكؽ المجمكعة التجريبية مف خالؿ استخداـ بيئة التعمـ الذكي في 
كما كاف ليذه النتيجة أف تصبح عمى ما ىي عميو لكال أف بيئة  بة،تنمية التفكير الرياضي لدل الطم

التعمـ الذكي رّكزت في عمميا عمى بناء األسس السميمة في تنمية التفكير الرياضي لدل الطمبة، حيث 
إنيا اعتمدت عمى ربط المعارؼ السابقة بالالحقة، مف خالؿ مناقشة الطمبة المعمقة اإليجابية داخؿ 

 بدكره حثَّ الطمبة عمى تنمية التفكير الرياضي كجعمو كاضحان لدييـ.الفصؿ، كىذا 

كمف الكاضح أف بيئة التعمـ الذكي تخمؽ مف البيئة التعميمية نكعان مف المتعة كالمركنة كالسيكلة في 
 .كفاءة كجكدة تالتعمـ ذامف عممية التعمـ، كبيذا تجعؿ تمؾ البيئة 

ي في تنمية التفكير الرياضي منفردة مع ىذه النتيجة، كمع ما بيئة التعمـ الذكينسجـ تفكؽ استخداـ 
أبك كدراسة  (2015) كدراسة أبك شعير(2014) البكر كالشكاتكّصمت إليو الدراسات السابقة، كدراسة 

 ."المشار إلييا في الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة في "محكر الدراسات السابقة (2011) اليطؿ

 المتعمقة بمتغّير الجنس . مناقشة النتائج2.1.1.5

أظيرت النتيجة عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في أثر استخداـ بيئة التعمـ الذكي في تنمية التفكير 
كىذه النتيجة جاءت عمى غير المتكقع،  الرياضي لدل طمبة الصؼ السادس يعزل لمتغّير الجنس،
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لتكنكلكجية أكثر مف جنس اإلناث، حيث يشير االنطباع العاـ حكؿ استخداـ جنس الذككر لمكسائؿ ا
كذلؾ يخضع لسمطة العادات كالتقاليد في المجتمع الفمسطيني، إذ إف ىناؾ حدكدان يفرضيا أكلياء 
األمكر عمى استخداـ اإلناث لمكسائؿ التكنكلكجية، في حيف يتمتع جنس الذككر بحرية أكثر في ىذا 

مف جانب، أما الجانب اآلخر أف طريقة  المجاؿ، كمع ذلؾ لـ يظير أم فركؽ بيف الجنسيف، ىذا
التدريس التجريبية أضفت عمى العممية التعممية نكعا مف التجديد استقطب أذىاف الطمبة، كأخرجيـ مف 

 ككاف الطمبة في ذلؾ مف كال الجنسيف عمى حد سكاء. جك الرتابة )الركتيف(

 الجنسمناقشة النتائج المتعمقة بمتغير التفاعل بين الطريقة و  3.1.1.5

كقد أظيرت النتائج أنو ال يكجد فركؽ دالة إحصائيان، تعزل لمتفاعؿ بيف الطريقة كالجنس، كىذا يعني 
أف استخداـ بيئة التعمـ الذكي تصمح لكال الجنسيف، كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف طريقة التدريس 

ؿ كالمشاركة التي المستخدمة في الدراسة تحتـر خصائص كال الجنسيف، حيث يميؿ الطالب إلى العم
، ككذلؾ الطالبات يممف إلى كتنظيـ ترتيب المعمكمة، النجاحالتفكؽ ك تبرز الشخصية باإلضافة إلى 

باإلضافة إلى حب إظيار الذات مف خالؿ المناقشات، كىذا ما أتاحتو طريقة التدريس المستخدمة لكال 
 الجنسيف.

مف حيث مستكل الطمبة، كالبيئة  كمف جانب آخر جاء تطبيؽ ىذه الدراسة في ظركؼ متشابية
التعميمية المشتركة بينيـ، ككذلؾ تقارب المستكل التعميمي كاالجتماعي لمطمبة، كأيضا فإف أدكات 

 أبك شعيرائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة كقد اتفقت نت  الدراسة المستخدمة ىي ذاتيا بيف الجنسيف.
 .(Schoenberger & Liming، 2001) (، كدراسة2015)

 . مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني2.5

ما أثر استخدام بيئة التعمم الذكي لدى طمبة الصف السادس األساسي في تنمية االستعداد لمتعمم 
جنوب الخميل؟ وىل يختمف ىذا األثر باختالف طريقة التدريس والجنس تربية الذاتي في مديرية 

 والتفاعل بينيما؟

إلى الفرضية التي جاء نصيا: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  تـ تحكيؿ ىذا السؤاؿ
بيف متكسطات إجابات طمبة السادس في مقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي تعزل  (α≤0.05)الداللة 

 لطريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما.
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 . مناقشة النتائج المتعمقة بمتغير طريقة التدريس1.2.5

في استخداـ بيئة التعمـ  (α≤0.05)ائج أف ىناؾ فركقان دالة إحصائيان عند مستكل الداللة أظيرت النت
الذكي في تنمية االستعداد لمتعمـ الذاتي لدل طمبة الصؼ السادس يعزل لطريقة التدريس كلصالح 

ة االستعداد بيئة التعمـ الذكي في تنميزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف استخداـ عالمجمكعة التجريبية، كت
، حيث إف بيئة التعمـ الذكي تأخذ بعيف االعتبار حاجات الطمبة كرغباتيـ كاىتماماتيـ، لمتعمـ الذاتي

ككذلؾ تمكف الطمبة مف إتقاف الميارات األساسية الالزمة لتعمـ أنفسيـ بأنفسيـ )ذاتيان(، بخالؼ الطريقة 
، في حيف أف التعمـ الذكي يحكؿ دكر بالمعمـالتقميدية التي تركز عمى المعمكمة مف جانب كاحد يتمثؿ 

المعمـ إلى دكر ثانكم، كما أنو يتيح لمطالب فرصة التعمـ الالمحدكد مف حيث الزمف، فقد بات بإمكانو 
 التعمـ داخؿ حدكد المدرسة كخارج أسكارىا كذلؾ.

أنفسيـ كالقدرة عمى كيسيـ التعمـ الذاتي في اعتماد الطمبة عمى أنفسيـ، كىذا يؤدم إلى زيادة ثقتيـ ب
حؿ المشكالت التي يكجيكنيا بسيكلة، ككذلؾ تحديد أىداؼ تعمميـ بأنفسيـ، كىكذا يجد الطالب نفسو 

 قد أصبح شخصا يميؿ إلى االبتكار كاإلبداع. 

( 2010)حسفكتتفؽ ىذه النتيجة مع عدد مف الدراسات السابقة التي اضمعت عمييا الباحثة كدراسة 
 .(2015) السعايدةكدراسة 

 . مناقشة النتائج المتعمقة بمتغير الجنس2.2.5

في مدل فاعمية استخداـ بيئة التعمـ الذكي في تنمية  أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان 
 االستعداد لمتعمـ الذاتي لدل طمبة الصؼ السادس يعزل لمتغير الجنس.

بيف الجنسيف، كحرصت عمى مراعاة ميكليـ كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف بيئة التعمـ الذكي قد ساكت 
ناثان( لدييـ استعداد ذاتي  كاتجاىاتيـ داخؿ غرفة الصؼ، كىذا يؤكد عمى أف كال الجنسيف )ذككران كا 

 لالستفادة مف استخداـ بيئة التعمـ الذكي في العممية التعممية.

زمف التنفيذ، تكفير كما أف تطبيؽ التجربة في ظرؼ متشابية لكال الجنسيف مف حيث المتغيرات )
الكسائؿ المستخدمة في بيئة التعمـ الذكي، مستكل الطمبة(؛ جعؿ مف المتكقع تساكم الذككر كاإلناث 

 في ىذه النتيجة.
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 مناقشة النتائج المتعمقة بمتغير التفاعل بين الطريقة والجنس والتفاعل بينيما 3.2.5

دل استخداـ بيئة التعمـ الذكي في تنمية كقد أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في م
 االستعداد لمتعمـ الذاتي لدل طمبة الصؼ السادس يعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس.

عمى كحفزتيـ  ،لتعمـكزادت مف رغبتيـ في ا قد شجعت الطمبة كتعزك الباحثة ذلؾ أف بيئة التعمـ الذكي
ثر كاضح أيضان في استعداد الطمبة لمتعمـ الذاتي الذم كما كاف لتمؾ البيئة أ ضبط ذكاتيـ بأنفسيـ.

 ,Haronدراسة ىاركف )ظير مف خالؿ مشاركاتيـ كتفاعميـ داخؿ الفصؿ.  كاتفقت النتائج مع نتائج 
 .(Shokar et al, 2002( كدراسة شككار كآخركف )2003

 :التوصيات 3.5

 بما يمي: ةكصي الباحثتفي ضكء نتائج البحث 

في تنمية التفكير الرياضي كاالستعداد لمتعمـ الذاتي  لما ليا يئة التعمـ الذكي تبني استخداـ ب -1
 .مف أثر فعاؿ لدل الطمبة

تزكيد أعضاء ىيئة التدريس كمف المختصيف في التربية العممية بدليؿ إرشادم يكضح فمسفة  -2
 .بيئة التعمـ الذكي في تنمية التفكير الرياضي كاالستعداد لمتعمـ الذاتي

 تعقد ليـ. المعمميف عمى استخداـ أدكات بيئة التعمـ الذكي مف خالؿ دكرات تدريبية  تدريب  -3
تدريب الطمبة عمى كيفية استخداـ أدكات التعمـ الذكي كحثيـ عمى استثمارىا في مجاالت  -4

 التعمـ.
ل دراسة أثر استخداـ بيئة التعمـ الذكي عمى تنمية التفكير الرياضي كاالستعداد لمتعمـ الذاتي لد -5

 طمبة المراحؿ التعميمية المختمفة.
ليذه الدراسة باستخداـ متغيرات أخرل كلمكاد مختمفة كمراحؿ تعميمية  أبحاث مشابية إجراء -6

  مختمفة.
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 تحكيم نموذج: (1ممحق)
 العممية:........... حضرة األستاذ:...........                                   الدرجة

 خصص:...............                                    مكاف الكظيفة :...........تال

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

يئة التعمم الذكي لدى طمبة الصف السادس أثر استخدام بتقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف "
" كذلؾ لنيؿ األساسي في تنمية التفكير الرياضي واالستعداد لمتعمم الذاتي في مديرية جنوب الخميل

كاستمـز ذلؾ إعداد مادة عممية لكحدة اليندسة  ،درجة الماجستير في أساليب التدريس مف جامعة القدس
 كفؽ استخداـ بيئة التعمـ الذكي. ،ألكؿ لرياضياتكالقياس مف كتاب الصؼ السادس الجزء ا

بداء اآلراء في ضكء خبرتكـ ،لذا نرجك مف حضرتكـ التكـر بتحكيـ الدليؿ  مف حيث: ،كا 

 .مدل مالءمة ككضكح الفقرات كمناسبتيا لمستكل الطمبة 
 .مدل مالءمة الفقرات لمكضكع البحث 
 .دقة كسالمة الفقرات عمميا كلغكيا 
 ت كمالءمتيا لمطمبة.كفاية عدد الفقرا 
 .إجراء ما تركنو لصالح الدراسة مف إضافة أك حذؼ أك تعديؿ 

 شكرا لحسف تعاكنكـ
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 دليل المعمم وفق استخدام بيئة التعمم الذكي

دليل المعمم لتدريس الوحدة الثانية )اليندسة والقياس( من كتاب الرياضيات الجزء األول لمصف 
 التعمم الذكي.السادس وفقا الستخدام بيئة 

 إعداد الباحثة: ىيفاء عيسى المصري.

 فمسطين –القدس 

 م2018

 المقدمة:

معينة في تدريس  استراتيجيةيعتبر دليؿ المعمـ بمثابة المرشد الذم سيقكـ بإرشادؾ إلى كيفية استخداـ 
دبية كقد تـ إعداده مف خالؿ االطالع عمى الدراسات األ ،كنضع بيف يديؾ ىذا الدليؿ ،الرياضيات
ليككف لنا عكنا في تدريس مكضكعات الكحدة  ،باالستراتيجيةكالدراسات السابقة المرتبطة  ،التربكية

كفقا الستخداـ  ،الثانية )اليندسة كالقياس( مف كتاب الرياضيات الجزء األكؿ مف مقرر الصؼ السادس
لمتطكرة في إحداث تغيير التي تستند إلى منيجية متكاممة لتكظيؼ التكنكلكجيا ا ،بيئة التعمـ الذكي

كأيضا يساعد  ،كخمؽ بيئة محفزة لبناء ميارات االبداع كاالبتكار ،إيجابي في منيجيات التعميـ التقميدم
تكظيؼ تقنيات التعمـ الذكي عمى الخركج بالمناىج كالمكاد التعميمية مف األطر التقميدية كالصكر 

جراء االختبارات باستخداـ باقة متكاممة مف  لمدرسية إلى المناىج اإللكتركنية،النمطية لمكتب ا كا 
 التطبيقات الذكية.

 يشتمل الدليل عمى ما يمي: 

تكجييات عامة تتعمؽ بتدريس الكحدة الثانية  )  ،نبذة عامة عف استخداـ بيئة التعمـ الذكي -1
 اليندسة كالقياس ( مف كتاب الرياضيات لمصؼ السادس الجزء األكؿ. 

 ة بتدريس الكحدة.األىداؼ العامة المرتبط -2
 خطة تدريس كؿ مف دركس الكحدة متضمنا: -3

 األىداؼ السمككية -
 األدكات كالكسائؿ التعميمية -
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كتتنكع تمؾ االستراتيجيات  ،االستراتيجيات المناسبة لعرض كؿ درس مف دركس الكحدة -
 بتنكع األىداؼ:

 مكعات استراتيجية التعمـ التعاكني: يتعاكف الطمبة معا مف خالؿ تكزيعيـ إلى مج
لمبحث عف  ،لتحقيؽ ىدؼ تعميمي محدد ،بحيث تتككف كؿ مجمكعة مف طالبيف
 مفيـك أك التعرؼ عمى خصائص .

 .استراتيجية العصؼ الذىني: ييدؼ ىذا األسمكب إلى إثارة التفكير كتحفيز الذىف 
 االكتشاؼ استراتيجية 
 استراتيجية الحكار كالمناقشة 

 لتعمم الذكي:إرشادات عامة لممعمم الستخدام بيئة ا

 كفؽ استخداـ بيئة التعمـ الذكي. ،عزيزم المعمـ عميؾ دراسة المادة جيدا -1
 عميؾ معرفة خصائص الطمبة لديؾ. -2
 فـ بتقسيـ الطالب إلى مجمكعات تتككف كؿ مجمكعة مف طالبيف. -3
 قـ بتحضير األدكات كالكسائؿ المناسبة لمدرس كفحصيا مسبقا. -4

توجييات عامة تتعمق بتدريس الوحدة الثانية  )اليندسة  ،الذكينبذة عامة عن استخدام بيئة التعمم 
 والقياس ( من كتاب الرياضيات لمصف السادس الجزء األول.

فتح التطكر التكنكلكجي آفاقان جديدة لمبشرية، تنامت معو العمكـ المعرفية قاطبة، حيث شكمت الكسائؿ 
برز ما تـ استثماره في ىذا الجانب ما بات يعرؼ التكنكلكجية فتحا مبينا في العممية التعميمية، ككاف أ

بالتعمـ الذكي الذم شكؿ نقمة نكعية في العممية التعممية، كيمكف اعتبار التعمـ الذكي كما يعبر عنو لي 
ا،   (Lee، zo، & Lee، 2014) كزميمو بمثابة تعّمـ في بيئات تفاعمية كذكية كمصممة خصيصن

الكعي بالسياؽ، كالكاقع المعزز، كالحكسبة، كخدمة  ، مثؿ:رةمدعكمة بتقنيات كخدمات رقمية متطك 
 .الشبكات

تطكرت استخدامات التكنكلكجيا ( عمى أنو قد  ،2010Scot، & Benlamri) بنممرمكيؤكد سككت ك  
مساحات  معو تتحكؿ متسعةلذلؾ يجب أف يككف تصميـ كتييئة مساحات التعمـ ؛ لتدريسالمتعمقة با

 .ة كمتطكرةالتعمـ إلى فضاءات مرن
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كبناء عمى ما سبؽ يمكف القكؿ بأف التعمـ الذكي يتميز عمى التعمـ التقميدم؛ ألنو يمنح الطمبة فرصة 
التعمـ المستمر، حيث مف السيؿ أف يستعيد الطالب ما فاتو أك غفؿ عنو داخؿ الفصؿ، كمف الكاضح 

يح لمطمبة ذلؾ، في حيف ال أف بيئة التعمـ الذكي حتى داخؿ الفصكؿ ىي مزكدة بتقنيات ككسائؿ تت
( بأف ،2002Shi، et alيكجد ما يشابو ىذه األنماط في بيئة التعمـ التقميدم، كيؤكد شيو كآخركف ) 

التقميدية ىك أف جميع األشياء التي تحدث في بيئة الفصؿ  الفصكؿأكبر فرؽ بيف الفصكؿ الذكية ك 
. ةالذكي الكسائؿباستخداـ  ذلؾتحديد تـ كي ،الدراسي الذكي يمكف تسجيميا كفحصيا في كقت الحؽ
الطالب بأف  (Siddiqui & Masud، 2016)كفي المضمار نفسو يرل الباحثاف صّديقي كمسعكد 

تعمـ كفيـ المفاىيـ الصعبة كفيـ المشكالت المعقدة مف خالؿ مشاىدة صكر مرئية عالية يستطيعكف 
مما سيحسف بالتأكيد مف  مبة،ـ ممتعنا لمطالتعم ف أف تجعؿيمك التي الفعالية باستخداـ ىذه الميزات

كما ُيمكِّف نظاـ الصؼ الذكي الكميات أك المعمميف مف إجراء تقييـ سريع لمتعمـ مف ِقبؿ  ،األداء العاـ
 طالبيـ في الصؼ. 

كفي ىذا السياؽ يمكف مالحظة أف التعميـ الذكي يساعد بشكؿ مباشر عمى استعداد الطمبة لمتعمـ  
اطة ألف الكسائؿ التكنكلكجية لـ تكف حكرا عمى البيئة المدرسية، بؿ ثمة كسائؿ الذاتي، كبكؿ بس

تكنكلكجيا خارج حدكد المدرسة متعددة األنكاع كتؤدم غرضان تعميميان بشكؿ فعاؿ، كمف ىنا فإف أىمية 
تفاعؿ بيئة التعمـ الذكي فيما يخص الطمبة تتعمؽ بتحفيز الطمبة عمى التعمـ الذاتي ككذلؾ حثيـ عمى ال

مع العممية التعممية بشكؿ مباشر، كما أف بيئة التعمـ الذكي أسيمت في تكسير الحكاجز التي تجعؿ 
مف التعمـ حبيس الفصكؿ الصفية، كبيذا أصبح بمقدكر الطمبة ممارسة العممية التعممية في جميع 

 األكقات. 

من منيج الرياضيات الجزء  األىداف العامة المرتبطة بتدريس الوحدة الثانية )اليندسة والقياس(
 األول لمصف السادس:

 كخصائص كؿ منيما. ،كشبو المنحرؼ ،التعرؼ إلى متكازم األضالع -1
 كالمربع. ،كالمعيف ،التعرؼ إلى عالقة متكازم األضالع بكؿ مف المستطيؿ -2
 التعرؼ إلى مفيـك االرتفاع لألشكاؿ اليندسية ) متكازم األضالع كشبو المنحرؼ(. -3
 ف حساب مساحة كؿ مف: متكازم األضالع كشبو المنحرؼ.استنتاج قانك  -4
 إيجاد مساحة متكازم األضالع كشبة المنحرؼ. -5
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كمساحة كؿ منيما في حؿ مشكالت  تكظيؼ خصائص متكازم األضالع، كشبو المنحرؼ، -6
 ياتية.ح

 التوزيع الزمني لموضوعات الوحدة الثانية ) اليندسة والقياس (:

 عدد الحصص المكضكع الكحدة
 لكحدة الثانيةا
 

 )اليندسة كالقياس(

 3 متكازم األضالع
 3 شبو المنحرؼ

 3 خصائص شبو المنحرؼ
 3 االرتفاع في األشكاؿ اليندسية

 3 مساحة متكازم األضالع
 3 مساحة شبو المنحرؼ

 3 تماريف عامة
 21 المجمكع
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 الدرس األول: متوازي األضالع

 من الطالب أن يكون قادرا عمى أن:أىداف الدرس: يتوقع 

 يعرؼ متكازم األضالع  -
 يستنتج خصائص متكازم األضالع. -
 يكتشؼ العالقة بيف كؿ مف المربع كالمستطيؿ كالمعيف. -

 المعرفة السابقة لمدرس:
 أف يعرؼ الطالب تعريؼ الشكؿ الرباعي. -
 أف يعرؼ الطالب التكازم بيف المستقيمات. -
 المستقيمات. أف يعرؼ الطالب التعامد بيف -
 استخداـ االبمت. أف يعرؼ الطالب -

 طرق التدريس المستخدمة:

  استعماؿ االبمت.خالؿ  الطالبالبحث كاالكتشاؼ المكجو مف قبؿ المعمـ مف خالؿ استدراج 

  الطالبطريقة الحكار كالنقاش المتبادؿ بيني كبيف. 

 الوسائل المستعممة في الدرس:

 أكراؽ عمؿ تقكيمية. ،كر بكينتب ،أكراؽ عمؿ استدراجية ،عرض فيمـ

 لتحقيق اليدف األول:

مى صكر مف الكاقع، بحيث انو يحتكم ع ،فيديك عف متكازم االضالع في الحياة اليكمية أكال: عرض 
، كفي ىذا العرض تساؤالت لمشكؿ المعركض اماميـ لكي  الطمبةدكات يستعمميا صكر لبنايات كأ

 يكضح لمتالميذ ما ىك مكضكع الدرس. 

استدراج، كالذم سيككف مف خالؿ عرض محكسب فيو سيتـ تعريؼ التمميذ عمى االشكاؿ انيا: ث
الرباعية كالمضمعات كانكاعيا كمف ثـ التكصؿ الى تعريؼ متكازم االضالع، كذلؾ سيككف مف خالؿ 

 طرح عدة تساؤالت لتكضيح المكضكع بالشكؿ االفضؿ.
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 الطمبةؽ عرض محكسب يمخص ما تعممكه كفي نياية الدرس سكؼ يككف ىنالؾ إجماؿ عف طري
 خالؿ الدرس.

 خطوات سير الدرس:

 ( االفتتاحية: عرض فيمـyoutube أماـ الطالب عف متكازم األضالع كالتكصؿ بشكؿ )
 ذاتي إلى تعريؼ متكازم األضال

  االستدراج: سيتعامؿ الطالب في ىذا القسـ مع أكرؽ عمؿ استدراجية حكؿ مكضكع الدرس
ج األبمت ليصؿ لميدؼ المرجك التعرؼ إلى متكازم األضالع كسيككف عف طريؽ برنام

 التعامؿ بشكؿ عمؿ تعاكني كؿ طالبيف مع بعض لمتكصؿ لممطمكب.
  اإلجماؿ: تقديـ عركض محكسبة تمخيصية أماـ الطالب يظير فيو تعريؼ متكازم

 األضالع.
 الطالب حؿ كاجب  التقييـ: حؿ أكرؽ عمؿ لتقييـ ما تعممو الطالب خالؿ الدرس كتكميؼ

 بيتي.
 لتحقيق اليدف الثاني:      

 :ؼ الذم يعر  الطالبحد أقصة عف  ذكر فيو يتـ مف خالؿ عرض محكسب الذم االفتتاحية
كالمربع  خصائصالمربع كالمستطيؿ كيتسائؿ ىؿ يكجد لمتكازم االضالع  خصائص

لكؿ شكؿ بانو  ، كيجيبو صديقوخصائصما ىي ىذه ال خصائصجد ذا تك ا  كالمستطيؿ ك 
 خصائصيندسية، ككذلؾ تكجد الشكاؿ األغيره مف  تميزه عف خصائص ىندسي يكجد لو

 .ضالع التي تميزه عف غيرهلمتكازم األ
  :زاحة متكازم االضالع الطالب في جر كا  بحيث يقكمكف بكاسطة استخداـ االبمت االستدراج

سيستنتج التالميذ قطار، كبذلؾ األضالع، كسيالحظكف التغييرات في قيـ الزكايا، األ
راج مف خالؿ عرض محكسب الذم يحكم برىاف داكماؿ االست متكازم االضالع. خصائص

 مف خالؿ االبمت. طالبكجدىا الخصائص متكازم االضالع التي أل
 خالؿ الدرس  الطالبمف خاللو ما تعّرؼ عميو ا مخصيعرض محكسب  :اإلجمال

 .الطالبالتي تكصؿ الييا  خصائصوع ك ج، بحيث يتـ ذكر تعريؼ متكازم االضالكاالستدرا
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 الطالب كرقة عمؿ، سيتـ تقييـ الدرس مف خالؿ اسئمة تحتاج الى معرفة مف خالؿ  :تقييمال
 .لخصائص متكازم األضالع 

 لتحقيق اليدف الثالث:     

 كفي نياية فيو خصائص شبو المنحرؼ.عرض يعرض محكسب  كذلؾ مف خالؿ :افتتاحية 
 عرض كيفية التكصؿ ليذه العالقة. يمخص الدرس ك  الدرس عرض محكسب بحيث

 
  :ةصفة المعطاطالب بتغيير الشكؿ الرباعي حسب البحيث يقكـ ال، تبماأل بكاسطةاالستدراج 

 .لى العالقة بشكؿ كامؿلطالب إحتى يتكصؿ ا
 

 الطالب كرقة عمؿ، سيتـ تقييـ الدرس مف خالؿ أسئمة تحتاج إلى معرفة مف خالؿ  :تقييمال
 .عالقة بيف األشكاؿإلى ال
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 الدرس الثاني: شبو المنحرف
 

 أىداف الدرس: يتوقع من الطالب أن يكون قادرا عمى أن:

 شبو المنحرؼ. الطالبأف يعّرؼ  -
 ساؽ . ،قاعدة كبرل  ،قاعدة صغرل ، شبو المنحرؼ أضالع الطالبأف يصؼ  -
 اعية.اختالؼ شبو المنحرؼ عف باقي األشكاؿ الرب يدرؾ الطالبأف  -

 المعرفة السابقة لمدرس:

 .تحديد خطيف متكازييف الطالبيستطيع   -
 . تمييز االشكاؿ الرباعية بمسمياتيا الطالبيستطيع  -
 استخداـ الحاسكب. طالبيستطيع ال -

 المستخدمة:طرق التدريس 

 عمؿ حيث يتمكف كرقة عف طريؽ أسمكب االكتشاؼ : مف خالؿ االستدراج 
 المنحرؼ.مف صياغة تعريؼ شبو  الطالب

 .العمؿ الذاتي المستقؿ مف خالؿ حؿ التالميذ لمكرقة التقييمية 
 

 الوسائل المستعممة في الدرس:

 .أكراؽ عمؿ ،( PowerPoint )برنامج العرض المحكسب ،القمـ ،المكح ،الحاسكب

 لتحقيق اليدف األول:

الشكؿ الرباعي شبو  كؿ  صكرة فييا ،االفتتاح بعرض بكربكينت يحتكم عمى معرض لمصكر أكال: سيتـ
ثـ  ،المنحرؼ اليدؼ منيا أف يقـك الطالب بالتعرؼ عمى الشكؿ المطمكب كتميزه مف بيف باقي األشكاؿ

كسؤاؿ اخر الذم يعرض بعض االشكاؿ التي فييا خطكط  ،مراجعة بسيطة عف الخطكط المتكازية
 مف المعمـ.متكازية كعمى التمميذ اف يحدد الػشكاؿ التي ىي أشباه منحرفو بتكجيو 
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ى شكؿ سبو عم الطالباستدراج، كالذم سيككف مف خالؿ عرض محكسب فيو سيتـ تعريؼ ثانيا: 
، كذلؾ سيككف مف خالؿ طرح عدة تساؤالت شبو المنحرؼكمف ثـ التكصؿ الى تعريؼ  المنحرؼ

 لتكضيح المكضكع بالشكؿ االفضؿ.

 الطمبةيمخص ما تعممكه كفي نياية الدرس سكؼ يككف ىنالؾ إجماؿ عف طريؽ عرض محكسب 
 .خالؿ الدرس

 خطوات سير الدرس:

 :كالتعرؼ عمى  الطالبمعرض لمصكر ييدؼ الى تمييز شبو المنحرؼ مف قبؿ  االفتتاحية
عرض محكسب فيو تذكير لمطالب بالخطكط ك  الشكؿ الذم سنتعمـ عنو في ىذا الدرس.

ييا شبو منحرؼ حسب أديد شكاؿ كعميو تحمجمكعة مف األ الطالبكبعدىا اعطاء  ،المتكازية
 .في ىذا الباب الطالبمكر التي يخمط بيا لكي يككف كاضحا لدل المعمـ األ ،ما يعرفو سابقا

 سيتـ استدراج التالميذ مف خالؿ كرقة عمؿ استدراجية يقكـ التمميذ ببناء اشكاؿ : االستدراج
ط مف االضالع رباعية مختمفة يسجؿ التمميذ في جدكؿ أم ىذه االشكاؿ لو زكج كاحد فق

اك ال يكجد مف بيف االشكاؿ شبو المنحرؼ تعريؼ شبو  ،كاييا فيو اثناف ،المتقابمة المتكازية
 المنحرؼ

 سيتـ إجماؿ الدرس مف خالؿ العرض المحكسب : اإلجمالPowerPoint  بحيث سيتضمف .
 العرض تعريؼ شبو المنحرؼ ثـ عرض آخر لبعض المصطمحات االساسية فيو .

 فيا بعض األسئمة حكؿ المكضكع  ةتقييميتـ تقييـ الطالب مف خالؿ كرقة عمؿ يس: التقييم
 باإلضافة إلى بعض األسئمة التفكيرية التي تحؿ بكاسطة االبمت..

 لتحقيق اليدف الثاني:

  :شبو المنحرؼ ض خصائصيعر مف خالؿ عرض محكسب  عرض افتتاحي  االفتتاحية، 
 .كعالقة زكايا شبو المنحرؼ مع بعضيا

 زاحة شبو المنحرؼ الطالب في جر كا  بحيث يقكمكف بمت بكاسطة استخداـ األستدراج: اال
 خصائصكبذلؾ سيستنتج الطالب  ،كسيالحظكف التغييرات في قيـ الزكايا، كالقاعدة كالساؽ

خصائص راج مف خالؿ عرض محكسب الذم يحكم برىاف لداكماؿ االست شبو المنحرؼ.
 بمت.ػف خالؿ األم طالبكجدىا الشبو المنحرؼ التي أ
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 خالؿ الدرس  الطالبمف خاللو ما تعّرؼ عميو  مخصيعرض محكسب  :اإلجمال
 .الطالبالتي تكصؿ الييا  خصائصوج، بحيث يتـ ذكر تعريؼ شبو المنحرؼ ك كاالستدرا

 الطالب كرقة عمؿ، سيتـ تقييـ الدرس مف خالؿ اسئمة تحتاج الى معرفة مف خالؿ  :تقييمال
 .لخصائص شبو المنحرؼ

 مالحظة يم التعريج عمى اليدف الثالث من خالل شرح باقي األىداف
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 الدرس الثالث: خصائص شبو المنحرف

 أىداف الدرس: يتوقع من الطالب أن يكون قادرا عمى أن:

 أف يعرؼ التمميذ انكاع شبو المنحرؼ الخاصة. -

 أف يميز التمميذ بيف انكاع شبو المنحرؼ الخاصة . -

 مميذ محكر التماثؿ في رسمة معطاه .أف يرسـ الت -

 أف يجد التمميذ جميع خطكط التماثؿ في رسمة معطاة.  -

 المعرفة السابقة لمدرس:

 معرفة تككيف اشكاؿ بحسب المسميات . -
 .معرفة استخداـ الحاسكب لمعمؿ عمى االبمت  -
 .نحرؼممعرفة المصطمحات األساسية في شبو ال -

 -طرق التدريس المستخدمة:

 لحكار كالنقاش: مف خالؿ عرض القضية في االفتتاحية كاالستدراج في كرقة اإللقاء كا
 ستدراجية.العمؿ اال

 .العمؿ الذاتي المستقؿ مف خالؿ حؿ التالميذ لمكرقة التقييمية 
 -:في الدرس الوسائل المستخدمة

عارض  ،كراؽ عمؿ استدراجية، PowerPointبرنامج العرض المحكسب  ،الحاسكب -
 كؿ أشباه منحرفة.أكراؽ لعب عمى ش

 

 خطوات سير الدرس:

  :حيث يتـ تقسيـ  ،مف خالؿ لعبة تنجراـ نتعرؼ عمى أنكاع شبو المنحرؼ المختمفةاالفتتاح
شبو منحرؼ عشكائي ك شبو منحرؼ  ،أحجار لعب 9 تأخذككؿ فرقة  ،الصؼ لمجمكعات

لمشكؿ  يتـ عرض صكرة سكداء ،أحجار مف كؿ شكؿ 3متساكم الساقيف كشبو منحرؼ قائـ 
يتـ تعيف دقيقة  ،المطمكب تككينو باإلضافة إلى عدد األحجار التي يستطيعكف استخداميا
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الفرقة التي تككف الشكؿ بصكرة صحيحة  ،مراحؿ 5كنصؼ لكؿ مرحمة كالمعبة عبارة عف 
ال فإنيا ال تحصؿ عمى شيء  الفرقة ذات المجمكع االكبر ىي الفائزة . ،تحصؿ عمى نقطة كا 

باإلضافة إلى  ،مف المعبة ىك ترسيخ مسميات انكاع شبو المنحرؼ في ذىف الطالب حيث أف اليدؼ
 .تككيف صكرة في مخيمة الطالب عف أنكاع شبو المنحرؼ المختمفة

  :كرقة عمؿ استدراجية حيث سيتـ العمؿ مف خالؿ ابمت لبناء أنكاع شبو المنحرؼ االستدراج
التجربة المكجية في الكرقة  الخاصة كاستنتاج خصائص كؿ كاحد منيما عف طريؽ

 االستدراجية .
  :عرض اجمالي محكسب لصفات كخصائص كؿ كاحد مف أنكاع شبو المنحرؼ .االجمال 
  :مية تحتكم عمى مجمكعة مف األسئمة حكؿ يتقييـ الطالب مف خالؿ كرقة عمؿ تقيالتقييم

 .المكضكع 
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 الدرس الرابع: االرتفاع في االشكال اليندسية
 أىداف الدرس: يتوقع من الطالب أن يكون قادرا عمى أن:

 أف م يعّرؼ الطالب مصطمح "ارتفاع". -

 الع كخارجو.ضأف يعّيف الطالب االرتفاع داخؿ متكازم األ -

 أف يعّيف الطالب االرتفاع داخؿ شبو المنحرؼ كخارجو. -

 المعرفة السابقة لمدرس:
 معرفة  أنكاع شبو المنحرؼ. -

 لمنحرؼ.معرفة خصائص. شبو ا -

 معرفة التمييز بيف أنكاع شبو المنحرؼ كأشكاؿ ىندسية أخرل. -

 طرق التدريس المستخدمة:
 طريقة الحكار كالنقاش خالؿ عرض الفيديك كذلؾ الستدراج التالميذ لمكصكؿ إلى ما ييدؼ إليو الدرس

 -الوسائل المستخدمة في الدرس:
 .ية تقييميةالحاسكب النقاؿ، ، كعرض إجمالي محكسب، فعال العاكس،

 خطوات سير الدرس:

  :عبارة عف افتتاحية كاستدراج مف خالؿ الفيديك.االفتتاحية 
حيث أف االفتتاحية عبارة عف مراجعة ألنكاع شبو المنحرؼ ك أيضا لمتكازم األضالع كمف ثـ تمثيؿ 

تعريؼ  أمكر مف الحياة اليكمية عف االرتفاع كذلؾ لمتكصؿ إلى مفيكـ مصطمح االرتفاع، بعدىا يتـ
مصطمح ارتفاع في متكازم األضالع كشبو المنحرؼ كثـ نستدرج الطالب لمعرفة االرتفاعات في كؿ 

 .مف متكازم األضالع كشبو المنحرؼ ككيفية تعيينيا كنقطة التقاءىا

 تـ دمج ىذه الخطكة عؿ االفتتاحية: االستدراج. 
 :الب مف خالؿ ذلؾ عف طريؽ عرض محكسب يحكم تمخيص لما استنتجو الط االجمال

االستدراج حيث يحكم تعريؼ االرتفاع ككيفية تعييف االرتفاعات المختمفة في متكازم األضالع 
 كشبو المنحرؼ.  
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  :عبارة عف أسئمة تقييمية عديدة متنكعة مف حيث المستكل عف طريؽ عرض محكسب، التقييم
القدرة عمى  البالطىذه األسئمة تمكننا مف فحص مدل تحقؽ أىداؼ الدرس بحيث تتطمب مف 

 . تعييف االرتفاعات لكؿ متكازم أضالع كشبو منحرؼ  معطى لو
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 الدرس الخامس: مساحة متوازي األضالع
 أىداف الدرس: يتوقع من الطالب أن يكون قادرا عمى أن:

 ضالع.مساحة متكازم األ الطالبأف يكتشؼ  -
 ضالع.الطالب عمى محيط متكازم األأف يتعرؼ  -
 ضالع.الطالب عمى االرتفاع في متكازم األ يتعرؼاف  -
 ضالع.عمى قياس مساحة متكازم األالقدرة  الطالبأف يمتمؾ  -
 .ضالععمى قياس محيط متكازم األالقدرة  الطالبأف يمتمؾ  -

 الخمفية السابقة لمدرس:
 ضالع.معرفة تعريؼ متكازم األ -
 ضالع.خصائص متكازم األمعرفة  -
 خرل خاصة المستطيؿ.م األضالع مع األشكاؿ الرباعية األالطالب لعالقة متكاز  ادراؾ -
 شكاؿ اليندسية.معرفة الطالب لالرتفاع في األ -

 طرق التدريس المستخدمة:

  الطالبخالؿ تنفيذ فعاليات، بحيث يكتشؼ  الطالبالبحث كاالكتشاؼ مف خالؿ استدراج 
 ضالع كمحيطو.مساحة متكازم األ

 الطالبكبيف  ف المعمـكالنقاش المتبادؿ بي طريقة الحكار. 
  أثناء العمؿ.الطالب إجماؿ الفعالية مف خالؿ عرض محكسب يستعرض ما تكصؿ إليو 

 األدوات المستخدمة لمدرس:

 .كرؽ عمؿ استدراجية، عرض افتتاحي محكسب، عرض إجماليأالعاكس، الحاسكب، المكح، 

 خطوات سير الدرس:

  كتعريؼ االرتفاع في  ثـ مراجعة صفاتو  فيمـ عف شكؿ متكازم االضالع االفتتاحية: مشاىدة
 (.عرض باكر بكينت)عف طريؽ  متكازم االضالع

 كيؼ يمكف ايجاد مساحة متكازم اؿ اضالع ؟  ةعرض المشكم 
    ماـ الصؼ.أنقاش عاـ 
  كرقة العمؿ االستدراجيو. تكزيع 
  ةابمت اكتشاؼ المساحيقـك كؿ زكج بتنفيذ التعميمات في كرقة العمؿ كاستعماؿ. 

https://docs.google.com/a/g.qsm.ac.il/file/d/0B0X2eSZTDH0gSFh5LVdURTJQaUE/edit
https://docs.google.com/a/g.qsm.ac.il/presentation/d/1UjBfRx84Y7m89GTwsAnku_ugjWZMWOCrQJSSJfiZ6vs/edit#slide=id.p20
http://aghandoura.com/ZIPSITE/Parallelogram22_worksheet.html
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دكات تعميمية.، حيث تحكم رسـك متحركة كرسـك تفاعمية أبمتات( بشكؿ فعاؿ كتستخدـ التطبيقات )األ
تكضيحية. انيا جذابة كمشكقة كتساعد الطالب عمى اف يككف لو دكر فعاؿ في التعمـ؛ فيكتشؼ كيفكر 

 كيستنتج. 
 .يؽ يكتشؼ الطالب مساحة متكازم األضالعبكاسطة التطب

 
  :مرحمة عرض الميمة المركزية لمدرس كمرحمة التعامؿ الذاتي لمطالب في االستدراج

 .ابمتأكاج مع اسئمة البحث في كرقة العمؿ االستدراجيو بمساعدة 
 عاـ اماـ الجميع.نقاش 

كيقكـ كؿ  األبمتمنيـ في كرقة العمؿ بمساعدة  ةزكاج حيث ينفذ كؿ اثنيف المياـ المطمكبالعمؿ باأل
عمى متكازم  ايحصمك لخر لى الجانب اآلإاثنيف بتحريؾ نقطة المساعدة لنقؿ المثمث مف المستطيؿ 

تساكم مساحة المستطيؿ كعرض  مساحة متوازي األضالعف أضالع ثـ يتابعكا التعميمات فيكتشفكا أ
ضالع النازؿ عميو ضالع كطكؿ المستطيؿ ىك ضمع متكازم األالمستطيؿ ىك ارتفاع متكازم األ

 .االرتفاع  ×  طكؿ القاعدة= ةف المساحأم أاالرتفاع 
  :عرض محكسب اجماؿ كعرض ما تكصؿ اليو الطالب كالتركيز عمى تمييز) االرتفاع( االجمال 

ايجاد قانكف مساحة متكازم ك متكازم األضالع كأطكاؿ المستطيؿ األصمي. بيف أطكاؿ ةلمعالق
 .األضالع مف قبؿ الطالب

 ة.مييضالع كحؿ كرقة العمؿ التقيألحساب مساحة متكازم  ابمت استعماؿ : التقييم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://aghandoura.com/ZIPSITE/Parallelogram22_worksheet.html
http://aghandoura.com/AMBLSIDE/3DGEOMETRY/CONSTRU/New%20Folder/Parallelogram.html
http://aghandoura.com/AMBLSIDE/3DGEOMETRY/CONSTRU/New%20Folder/Parallelogram.html
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 الدرس السادس: مساحة شبو المنحرف
 أىداف الدرس: يتوقع من الطالب أن يكون قادرا عمى أن:

 بمت.ألج القانكف مف خالؿ ايستنت -

 ؼ قانكف المساحة لشبو المنحرؼ.يكتش -

 يستخدـ القانكف الذم تعممو لحؿ مسائؿ رياضية. -

 الخمفية السابقة لمدرس:

 .شبو المنحرؼ كبيف غيره مف األشكاؿ يستطيع الطالب التمييز بيف -

 ،الطالب فيـ بعض المصطمحات األساسية في شبو المنحرؼ )قاعدة كبرل  يستطيع -

 . ارتفاع ( ،ضمعاف متكازياف  ،صغرل 

 جمع قطع مستقيمة.الطالب يستطيع  -

 يستطيع الطالب التعامؿ مع المعادالت كحميا . -

 طرق التدريس المستخدمة:

 خالؿ الكرقة االستدراجية كتتبع الخطكات يستطيع  طريقة االكتشاؼ : مف
 التمميذ في نياية المطاؼ اكتشاؼ قانكف حساب مساحة شبو المنحرؼ .

 العمؿ الذاتي المستقؿ مف خالؿ حؿ التالميذ لمكرقة التقييمية. 
 

 األدوات المستخدمة في الدرس:

 .ب، عرض إجماليكرؽ عمؿ استدراجية، عرض افتتاحي محكسأالعاكس، الحاسكب، المكح، 

 خطوات سير الدرس:

  :في الدركس السابقة عف شبو المنحرؼ  الطالبمراجعة بسيطة لما تعممو االفتتاحية
ساسية في شبو المنحرؼ الضركرية لسير التطرؽ لبعض المصطمحات األك  ،نكاعوأك 
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البدء بعرض بكربكينت حكؿ محيط االشكاؿ كمنيا معرفة كيفية حساب محيط  ،الدرس
 نحرؼ.شبو الم

  :كرقة عمؿ استدراجية :االستدراج 
  مف خالؿ قانكف مساحة المثمث الذم يعرفو الطالب نقكـ بتنفيذ الخطكات المكجكدة في الكرقة

 االستدراجية الستنتاج القانكف.
 كلى باستخداـ قانكف المثمث كقص شبو المنحرؼ ليصبح مثمثا ىناؾ طريقتيف لالستدراج األ، 

يقـك بحساب مساحة شبو المنحرؼ يقكـ التمميذ باستنتاج القانكف مف  كالثانية باستخداـ ابمت
 خالؿ رؤيتو لمعالقة بيف معطيات يسجميا في جدكؿ .

يضا أعرض مف بعض االسئمة التي خالليا يرل التمميذ امثمة لكيفية حساب محيط شبو المنحرؼ ك 

 يجاده.إاستخداـ قانكف المساحة الذم قاـ ب

  :ف خالؿ العرض المحكسب ذلؾ مف خالؿ ماالجمالPowerPoint  سيتضمف العرض .

تجسيد لمطريقة ايجاد القانكف بكاسطة قص شبو المنحرؼ ليصبح مثمثا كاستخداـ قانكف حساب 

 مساحة المثمث كالتدقيؽ عمى بعض المصطمحات األساسية في شبو المنحرؼ .

  :أسئمة حكؿ مكضكع  سيتـ تقييـ الطالب مف خالؿ اختبار بكربكينت محكسب فيو التقييم
محيط كمساحة شبو المنحرؼ حيث أف عمى الطالب اإلجابة عمى األسئمة كفي نياية االختبار 

 .   يحصؿ الطالب عمى عالمة
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 نموذج لورقة عمل استدراجية
 ورقة عمل في موضوع متوازي االضالع

تب، ثـ أضغط عمى ىذه ( المكجكد عمى سطح المكwordالممؼ باسـ "متكازم االضالع" )ممؼ  افتح
المتكاجد في لكحة المفاتيح في االسفؿ مف الجية  ctrlالصكرة بكاسطة الضغط عمى زر الفأرة اليميف+ 

 في نفس الكقت( ثـ اجب عف التالي: ctrlاليسرل )اضغط عمى زر الفأرة كالزر 

 

 :الزوايا في الشكل الرباعي المتوازي االضالع 
 لنسبة لـ:عند فتحك لمموقع ماذا تالحظ با

 __:________________________ Cك  Aمقدرا الزاكيتيف المتقابمتيف. أ

 _:_________________________ Dك  Bمقدرا الزاكيتيف المتقابمتيف. ب

 :_____________________ Bك Aمجمكع مقدار الزاكيتيف المتجاكرتيف. ت

 :_____________________D ك Aمجمكع مقدار الزاكيتيف المتجاكرتيف. ث

 :_____________________ Bك Cالمتجاكرتيف مكع مقدار الزاكيتيفمج. ج

 :_____________________ Dك Cالمتجاكرتيف مجمكع مقدار الزاكيتيف. ح
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 ( قـ بتحريؾ الشكؿ بكاسطة أم نقطة كاقعة عمى رؤكس المتكازم االضالعA،B،C،D ثـ سجؿ ،)

 ة مرة اخرل.ماذا تالحظ مرة اخرل بالنسبة لمبنكد اعاله. ثـ كرر العممي

 :األضالع في الشكؿ الرباعي المتكازم االضالع 

 

 اختر كضعية لمشكؿ الرباعي المتكازم االضالع كاجب عمى البنكد التالية:

 :_____________________ DCك  ABطكؿ الضمعيف المتقابميف. خ

 :__________________ BCك  ADطكؿ الضمعيف المتقابميف . د

 ياف:________________نيما متكاز أاذكر أم ضمعيف ترل . ذ

قـ بتحريؾ الشكؿ بكاسطة أم نقطة كاقعة عمى رؤكس المتكازم االضالع  . ر

(A،B،C،D ثـ سجؿ ماذا تالحظ مرة اخرل بالنسبة لمبنكد اعاله. ثـ كرر العممية ،)

 مرة اخرل.

 :األقطار في الشكؿ الرباعي المتكازم االضالع 

 اجب عمى البنكد التالية:اختر كضعية لمشكؿ الرباعي المتكازم االضالع ك 

 قطار ، كيؼ يظير طكؿ كؿ القطر؟ ________ماذا تالحظ بالنسبة لأل. ز

 كيؼ قسـ طكؿ كؿ قطر؟ ___________________ . س

 كيؼ يأثر كؿ قطر عمى االخر؟___________________________ . ش

 ( قـ بتحريؾ الشكؿ بكاسطة أم نقطة كاقعة عمى رؤكس المتكازم االضالعA،B،C،Dث ،) ـ سجؿ

 ماذا تالحظ مرة اخرل بالنسبة لمبنكد اعاله. ثـ كرر العممية مرة اخرل.
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 : ماذا تستنتج بالنسبة لػػ 

 _________________ :الزكايا المتقابمة في الشكؿ الرباعي المتكازم االضالع 

 _________________ :الزكايا المتجاكرة في الشكؿ الرباعي المتكازم االضالع 

 بمة في الشكؿ الرباعي المتكازم االضالع:_________________االضالع المتقا 

  المتكازم االضالع: ________ األقطار في الشكؿ الرباعي_________ 
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 (2ممحق)
 جامعة القدس                                                                

 عمادة الدراسات العميا 

 كمية العمـك التربكية

 لموضوع: تحكيم اختبار التفكير الرياضيا

 ة: ................................................ المحترم/حضرة الدكتور

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو كبعد:

أثر استخدام بيئة التعمم الذكي لدى طمبة الصف السادس تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف "
" كذلؾ لنيؿ ر الرياضي واالستعداد لمتعمم الذاتي في مديرية جنوب الخميلاألساسي في تنمية التفكي

 كاستمـز ذلؾ إعداد اختبار لمتفكير الرياضي. ،درجة الماجستير في أساليب التدريس مف جامعة القدس

بداء اآلراء في ضكء خبرتكـ ،لذا نرجك مف حضرتكـ التكـر بتحكيـ االختبار  مف حيث: ،كا 

  الفقرات كمناسبتيا لمستكل الطمبة.مدل مالءمة ككضكح 
 .مدل مالءمة الفقرات لمكضكع البحث 
 .دقة كسالمة الفقرات عمميا كلغكيا 
 .كفاية عدد الفقرات كمالءمتيا لمطمبة 
 .إجراء ما تركنو لصالح الدراسة مف إضافة أك حذؼ أك تعديؿ 

 شكرا لحسف تعاكنكـ 
 الباحثة: ىيفاء عيسى المصرم.

 ...........................اسـ المحكـ:........
 المؤىؿ العممي:................................
 التخصص:....................................
 مكاف العمؿ:..................................
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 اختبار التفكٌر الرٌاضً



الصف:السادساسنالمدرسة:..............................

2018دقٌقةالتارٌخ://41اسنالطالب/ة:.............................الزمن:

(31مجموعالعالمات)

أوقاتكوأااردركككالعمنالااع..عزٌزيالطالب/ة:أسعدهللا

 أوال: الهدف من االختبار

دراؾ العالقات)بعض ميارات التفكير الرياضي  ى قياسييدؼ ىذا االختبار إل  ،المالحظة كا 
 ،( كالمطمكب أف تجيب عف أسئمة االختبار بكؿ مكضكعيةحؿ المسألةك  ،التفكير المنطقيك  ،االستنتاجك 

 جابات لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.عمما أف ىذه المعمكمات كاإل

 االختبار ميماتيا: تعنثا

 اكتبالكٌاااتاألولٌةقكلالكدءكاإلجاكةعناألسئمة. -

 اقرأكاوداألسئمةقراءةجٌدةقكلاإلجاكة. -

 أجبعنجمٌ.األسئمةحسبالمطموب. -

 صفحات(.3عددصفحاتاالختكار) -

 معدلدرجتٌنلكلإحاكةصحٌحة.(درجةك31مجموعدرجاتاالختكار) -

 ٌرجىعدنتركأيسؤالدونإجاكة. -

ٌرجىوض.إجاكةواحدةعقط. -
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(:اختررمزاإلجاكةالصحٌحةمنكٌناألكدالاألركعة:1س)

 متوازياألضالعالذيقطراهمتعامدانهو: -1

 

أ+جمعا-دالمعٌن-جالمستطٌل-بالمرك.-أ

 

.......................................................................................................... 

 

الشكل)نبند،نماتصفجد،عًالشكلأبجدمتوازيأضالعنماتصفأب -2

 (هو:

 

متوازيأضالع-دشكهماحرف-جمستطٌل-بمرك.-أ




.............................................................................................

 

كااتمساحةالمعٌنتساوي -3 عًالشكلعما8مثمثاتومساحةالمستطٌل4إذا مثمثاتكما

 ا؟العالقةكٌنمساحتٌهم

 

 مساحةالمعٌنضعفًمساحةالمستطٌل-مساحةالمعٌن=مساحةالمستطٌلب-أ

مساحةالمستطٌلأقلمنمساحةالمعٌن-مساحةالمستطٌلضعفًمساحةالم.ج-ج
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عإذازادتأطوال361Oمجموعقٌاساتزواٌاهالداخمٌة=عًالشكلالركاعً -4

 شكلالتالًعمامجموعقٌاساتزواٌاهالداخمٌة؟أضالعهكماعًال

 





361Oأقلمن-ب361Oأككرمن-أ 361O-ج لٌسمماسكق-د



.......................................................................................................... 

عمامساحةالمثمث2سن31بجد(إذاكااتمساحةمتوازياألضالع=عًالشكلالمقاكل)أ -5

 أبجتساوي:



 

2سن61-ج2سن31-ب2سن15-أ 2سن81-د



 

..........................................................................................................









111 


أحداألشكالالتالٌةلهأرك.محاورتماثل: -6

-د-ج-ب-أ





7-  تساوي القاعدة زواٌا إحدى الشكل عً كما الساقٌن متساوي ماحرف قٌاس31Oشكه ما

 الزاوٌةس؟

181-د151-ج121-ب111-أ




..........................................................................................................



الشكل)سصعن(ٌمثلسطحاألحدأاواعالكالطعمىشكلمتوازيأضالع.عإذاكاات -8

 عإنقٌاسالزاوٌةنالمجاورةلهاٌساوي:41Oقٌاسالزاوٌةس=

9- 

141O-د121O-ج81O-ت41O-أ



.......................................................................................................

)بد(والاقطة)ن(اقطةتقاط.قطرٌهحٌثأن)أ،)أبجد(معٌنعٌهالقطران)أج( -9

 سنأوجدمساحةالمعٌنضمنماتعممااه؟3)ند(=،سن4ن(=
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2سن36-د2نجس24-ث2سن8-ب2سن6-أ



 

لوحة -11 المتوازٌتٌن2ن81إعالااتعمىشكلشكهماحرفمساحتها وطولإحدىقاعدتٌها

 نعإنطولالقاعدةاألخرىٌساوي:11نوارتفاعها2

ن21-دن15-جن14-بن7-أ

11-  تساوي2سن48خمٌةشمسٌةعمىشكلمتوازيأضالعمساحتها عإن4وطولقاعدتها ن

 طولارتفاعهاٌساوي:

 

سن12-دسن11-حسن7-بسن3-أ

 

............................................................................................. 

 

12-  قاعدتها طول أضالع متوازي شكل عمى 8ااعذة وارتفاعها ٌقون11ن أن جمٌل أراد ن

 ة؟اعذاداااٌرلكلمترمرك.كنٌكمغتكمفةهذهال4كطالءالااعذةكتكمفة



دٌاار411-خدٌاار351-جدٌاار321-بدٌاار181-أ

 

.......................................................................................................... 

نوٌحرثع5ً:أ(ٌستخدنمزارعجرارلحراثةأرضهعمىشكلمتوازيأضالعطولقاعدته2س

ساعاتلحراثتها؟4مامساحةأرضهإذااحتاج2ن611الساعةالواحدة



جد،بأضعافأ5بج=،عًشكهالماحرفب(أبجدشكهماحرفعٌه:أبأقصرضم.

كااءعمىهذهالمعموماتأض.كلضم.أمانطولهالمااسبلهعًالجدول،بوحداتعنأ3ٌزٌد

اآلتً:









..........................................................................................................

طولالضم.اسنالضم.

15

3
6
8
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ج(استاتج/يالعالقةكٌنمساحةالمثمث)بنج(ومساحةالمستطٌل)أبجد(كماعًالشكلمن

خاللاٌجادمساحةكلماهما.



  



114 


 ائرة الختبار التفكير الرياضينموذج التصحيح لفقرات ضع د

 اإلجابة رقم الفقرة

د1

د2

ج3

ج4

أ5

ب6

ج7

د8

ج9

ب11

د11

ب12
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(3ممحق)

 جامعة القدس                                                                

                                               عمادة الدراسات العميا                           

 كمية العمـك التربكية                                               

 الموضوع: تحكيم مقياس االستعداد لمتعمم الذاتي

 ة: ................................................ المحترم/حضرة الدكتور

 كبركاتو كبعد: السالـ عميكـ كرحمة اهلل

أثر استخدام بيئة التعمم الذكي لدى طمبة الصف السادس تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف "
" كذلؾ لنيؿ األساسي في تنمية التفكير الرياضي واالستعداد لمتعمم الذاتي في مديرية جنوب الخميل

د مقياس االستعداد لمتعمـ كاستمـز ذلؾ إعدا ،درجة الماجستير في أساليب التدريس مف جامعة القدس
 الذاتي .

بداء اآلراء في ضكء خبرتكـ ،لذا نرجك مف حضرتكـ التكـر بتحكيـ المقياس  مف حيث: ،كا 

 .مدل مالءمة ككضكح الفقرات كمناسبتيا لمستكل الطمبة 
 .مدل مالءمة الفقرات لمكضكع البحث 
 .دقة كسالمة الفقرات عمميا كلغكيا 
 لمطمبة. كفاية عدد الفقرات كمالءمتيا 
 .شكرا لحسف تعاكنكـ إجراء ما تركنو لصالح الدراسة مف إضافة أك حذؼ أك تعديؿ 

 الباحثة: ىيفاء عيسى المصرم.
 اسـ المحكـ:...................................
 المؤىؿ العممي:................................
 التخصص:.................................... 

 عمؿ:..................................مكاف ال
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 استبٌان االستعداد للتعلم الذاتً

عزٌزيالطالب،عزٌزتًالطالكة

لغرضالكشفعن االستكٌان أقّدنلكنهذا التركوٌة، عًإطاراستكمالرسالةماجستٌرعًالعمون

استخدانكٌئةالتعمنالذكً.وٌهدفكتامٌةالتفكٌرالرٌاضًالقائنعمىاالستعدادلمتعمنالذاتًوعالقته

والمدارسالتًتطكق عًالمدارسالفمسطٌاٌةكشكلعان، االستكٌانإلىتحسٌنمستوىالتعمن هذا

المكونمن) االستكٌان، هذا أض.كٌنأٌدٌكن لذا الذكًكشكلخاص؛ التعمن عقرة،29استراتٌجٌة )

(عمىخااةواحدةمنالخاااتالخمسالتً√رة)راجًٌةماكناإلجاكةعمىجمٌ.الفقراتكوض.إشا

االستكٌانهًلغرضالكحثالعممًعقط، عًهذا المعموماتالواردة كأنهذه عمماً تااسبرأٌك.

وستعاملكسرٌةتامة.

م.خالصشكريوامتاااًلكن

 ( فً مربع االختٌار المناسب:√أرجو اإلجابة عن األسئلة بوضع إشارة )

 أنثى    ⧵              ذكر  ⧵الجنس:  

 ب                       ⧵أ                     ⧵الشعبة: 



 الباحثة: هٌفاء عٌسى المصري

 جامعة القدس - ماجستٌر أسالٌب تدرٌس عامة
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 الرقم

 

 العبارات

 موافق

 بشدة

 معارض معارض محاٌد موافق

 بشدة

إدارة الذات

 .أنا شخص منضبط ذاتيا1

 .لدم ميارات إدارة جيدة2

 .أنا شخص منتظـ3

 .أنا شخص منظـ في تعممي4

 .أحدد أكقاتا معينة لمدراسة5

 .أحدد األكلكيات في عممي6

 .يمكف الكثكؽ بي لمكاصمة تعممي بنفسي7

 أثؽ في قدرتي عمى البحث عف معمكمات جديدة.8

 سي إطارا زمنيا دقيقيا.أصنع لنف9

 أنا شخص منيجي.11

 الرغبة في التعمم
 .أرغب في تعمـ معمكمات جديدة11

 .أنا في حاجة إلى التعمـ12

 .أستمتع بالتحدم13

 .أتعمـ مف أخطائي14

 .أستمتع بتعمـ معمكمات جديدة15

فإنني أطمب  ،ةعندما ال أستطيع حؿ مشكم16
 .المساعدة
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 .ال أستمتع بالمذاكرة17

 .أقيـ األفكار الجديدة بشكؿ نقدم18

 أتساءؿ عما يدكر حكلي.19

 الضبط الذاتي
 .أنا مسؤكؿ عف قراراتي كأفعالي21

 .أفضؿ كضع أىداؼ تعممي بنفسي21

 .أقيـ أدائي الخاص22

 .شخص يمكف االعتماد عميو أنا23

 .لدم معايير شخصية عالية24

 .أنا قادر عمى التركيز عمى المشكمة25

 .أنا كاع بحدكد إمكاناتي الخاصة26

 .أستطيع استكشاؼ المعمكمات بنفسي27

 .أؤمف بقدراتي بدرجة كبيرة28

 أنا شخص ممتـز بالقكانيف.29
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تسهٌلمهمةمدٌرالتركٌةوالتعمٌنجاوبالخمٌل(4ممحق)
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 : مدٌري ومدٌرات المدارس المحترمٌن(5ملحق )
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 أسماء لجنة أعضاء التحكيم:  (6ملحق )

 

 مكان العمل التخصص االسم الرقم

 جامعة القدس المناىج كأساليب التدريس غساف سرحاف. أ 1

 جامعة القدس ساليب التدريسالمناىج كأ عفيؼ زيداف. أ 2

 جامعة القدس المفتكحة عمـ النفس التربكم د. نبيؿ المغربي 3

 جامعة بكليتكنؾ فمسطيف أساليب تدريس الرياضيات د. منير كرمو 4

 جامعة بكليتكنؾ فمسطيف رياضيات/ جبر د. إياد الحريبات 5

 مشرؼ)تربية الجنكب( بكالكريكس رياضيات مكسى اعبيد 6

 مشرؼ)الخميؿ( ماجستير أساليب رياضيات د الحافظ الخطيبعب 7

 كزارة التربية التعميـ ماجستير رياضيات رأفت عمرك 8

 كزارة التربية التعميـ بكالكريكس رياضيات فداء الحريبات 9
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 (7ممحق)

 تحميل محتوى وحدة )اليندسة والقياس(

 حؿ المشكالت معرفة إجرائية معرفة مفاىيمية الدرس
أف يعرؼ مفيكـ متكازم   متكازم األضالع

 األضالع
  أف يميز متكازم األضالع

مف غيره مف األشكاؿ 
 اليندسية.

  أف يستنتج خصائص
 متكازم األضالع.

  أف يستنتج عالقة متكازم
األضالع باألشكاؿ 
-اليندسية التالية)معيف

 مربع(.-مستطيؿ

  أف يكظؼ
خصائص متكازم 
األضالع في حؿ 
مسائؿ لفظية 

 تية منتمية.كحيا
 34ص 4س 

مفيـك شبو  يعرؼ أف  شبو المنحرؼ
 المنحرؼ.

  أف يميز شبو المنحرؼ مف
 غيره مف األشكاؿ اليندسية.

  أف يحدد قاعدتي كساقي
 شبو المنحرؼ.

  أف يرسـ شبو المنحرؼ
 عمى شبكة مربعات.

 

خصائص شبو 
 المنحرؼ

  أف يعرؼ مفيـك شبو
 المنحرؼ متساكم الساقيف.

 بو أف يعرؼ مفيـك ش
 المنحرؼ قائـ الزاكية.

  أف يستنتج خصائص شبو
 المنحرؼ.

  أف يستنتج أف زاكيتي
القاعدة في شبو المنحرؼ 

 متساكم الساقيف.
  أف يستنتج أف قطرم شبو

المنحرؼ متساكم 
 متساكييف.

  أف يحدد محاكر التماثؿ
في شبو المنحرؼ متساكم 

 الساقيف.

 يكظؼ أف 
شبو  خصائص
 حؿ في المنحرؼ
 لفظية مسائؿ
 منتمية. كحياتية

 41ص 2،4س 

االرتفاع في 
 األشكاؿ اليندسية

  أف يعرؼ مفيكـ االرتفاع
في األشكاؿ اليندسة 

متكازم  -)المثمث
 شبو المنحرؼ(. -األضالع

  أف يميز ارتفاع شبو

  أف يرسـ االرتفاع في
اليندسية  األشكاؿ

متكازم  -التالية)المثمث
شبو  -األضالع

 المنحرؼ(.
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المنحرؼ مف قاعدتيو 
 المتكازيتيف.

  أف يميز ارتفاع متكازم
 األضالع مف قاعدتو.

مساحة متكازم 
 األضالع

  أف يعرؼ مفيكـ مساحة
 الشكؿ اليندسي.

  أف يذكر قانكف مساحة
 متكازم األضالع.

  أف يستنتج قانكف مساحة
 متكازم األضالع.

  أف يحسب مساحة متكازم
األضالع بمعمكمية 

 قاعدتو كارتفاعو.

 أف يكظؼ مساحة 
متكازم األضالع 
في حؿ مسائؿ 
لفظية كحياتية 

 منتمية.
 5 ،4 ،3 ،2س 

 50ص
مساحة شبو 

 المنحرؼ
  أف يذكر قانكف مساحة شبو

 المنحرؼ.
  أف يستنتج قانكف مساحة

 شبو المنحرؼ.
  أف يحسب مساحة متكازم

األضالع إذاعمـ طكال 
قاعدتيو المتكازيتيف 

 كارتفاعو.

  أف يكظؼ مساحة
شبو المنحرؼ في 

مسائؿ لفظية حؿ 
 كحياتية منتمية.

 54ص 4 ،2س 
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 فيرس الجداول

 رقم الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
 44 تكزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعان لعدد المدارس كعدد الطمبة كعدد الشعب (1.3جدكؿ )
 45 تكزيع عينة الدراسية تبعان لممدرسة كالمجمكعة (2.3جدكؿ )
اد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعالمات الطمبة في العينتيف األعد (1.4جدكؿ )

الضابطة كالتجريبية في اختبار التفكير الرياضي، حسب طريقة التدريس كالجنس 
 في االختباريف القبمي كالبعدم

52 

( لعالمات الطمبة في اختبار ANCOVAنتائج اختبار تحميؿ التغاير المصاحب ) (2.4جدكؿ)
 لتفكير الرياضي حسب طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما.ا

53 

المتكسطات الحسابية المعدلة، كاألخطاء المعيارية في اختبار التفكير  (3.4جدكؿ)
 الرياضي حسب طريقة التدريس

54 

األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية إلجابات الطمبة في العينتيف  (4.4جدكؿ)
 ابطة كالتجريبية في مقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي، حسب طريقة التدريسالض

56 

( إلجابات ANCOVAنتائج مقياس االستعداد الذاتي لتحميؿ التغاير المصاحب ) (5.4جدكؿ)
 الطمبة حسب طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما

57 

رية في مقياس االستعداد المتكسطات الحسابية المعدلة، كاألخطاء المعيا (6.4جدكؿ)
 لمتعمـ الذاتي  حسب طريقة التدريس

58 
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 فيرس المالحق

 

 رقم الصفحة اسم الممحق رقم الممحق

 76 دليؿ المعمـ (1ممحؽ رقـ)

 97 اختبار التفكير الرياضي (2ممحؽ رقـ)

 105 مقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي (3ممحؽ رقـ)

 109 يمة مف جامعة القدسكرقة تسييؿ الم (4ممحؽ رقـ)

 110 كرقة تسييؿ الميمة مف مديرية التربية كالتعميـ (5ممحؽ رقـ)

 111 أسماء الخبراء كالمختصيف مف أعضاء لجنة التحكيـ (6ممحؽ رقـ )

 112 (كالقياس اليندسة) كحدة محتكل تحميؿ (7ممحؽ رقـ )
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 فيرس الموضوعات

 رقم الصفحة الموضوع
 أ اإلقرار

 ب الشكر كالعرفاف
 ج الممخص بالعربية

 د الممخص باإلنجميزية
 الفصل األول: مشكمة الدراسة وأىميتيا

 1 مقدمة 1.1
 3 مشكمة الدراسة 2.1
 4 أسئمة الدراسة 3.1
 4 فرضيات الدراسة 4.1
 5 أىداؼ الدراسة 5.1
 5 أىمية الدراسة 6.1
 6 حدكد الدراسة 7.1
 7 مصطمحات الدراسة 8.1

 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة
 9 اإلطار النظرم 1.2

 9 التعمـ الذكي 1.1.2
 10 أىداؼ التعمـ الذكي 2.1.2
 11 فكائد التعمـ الذكي 3.1.2
 12 أدكات التعمـ الذكي 4.1.2
 15 بيئة التعمـ الذكي 5.1.2
 17 تفسير النظرية البنائية في التعمـ الذكي 6.1.2
 17 في التعمـ الذكي االتصاليةتفسير النظرية  7.1.2
 18 اليدؼ مف بيئة التعمـ الذكي 8.1.2
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 20 عالقة التعمـ الذكي بالتفكير 9.1.2
 21 التعمـ الذكي كاالستعداد لمتعمـ الذاتي 10.1.2

 23 التفكير الرياضي كتنميتو 2.2
 23 مفيـك التفكير 1.2.2
 24 رأىمية تعميـ التفكي 2.2.2
 24 دكر المناىج في تنمية التفكير 3.2.2
 25 التفكير الرياضي 4.2.2
 25 األنشطة المستخدمة في التفكير الرياضي 5.2.2
 26 ميارات التفكير الرياضي 5.2.2

دراؾ العالقات1.6.2.2  27 . المالحظة كا 
 28 االستنتاج 2.6.2.2
 28 حؿ المسألة الرياضية الكالمية  3.6.2.2
 28 التفكير المنطقي 4.6.2.2
 29 تنمية ميارات التفكير الرياضي 7.2.2
 30 االستعداد لمتعمـ الذاتي 3.2

 30 التعمـ الذاتي 1.3.2
 31 أىداؼ التعمـ الذاتي 2.3.2
 32 دكر المعمـ في التعمـ الذاتي 3.3.2
 32 االستعداد لمتعمـ الذاتي 4.3.2
 34 نبيةالدراسات السابقة العربية كاألج 4.2

 34 المحكر األكؿ: الدراسات المتعمقة باستخداـ بيئة التعمـ الذكي 1.4.2
 38 المحكر الثاني: دراسات تناكلت تنمية التفكير الرياضي 2.4.2
 39 المحكر الثالث: الدراسات المتعمقة باالستعداد لمتعمـ الذاتي 3.4.2
 41 التعقيب عمى الدراسات السابقة 4.4.2
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جراءاتياالفصل ال  ثالث: طريقة الدراسة وا 
 43 منيج الدراسة 1.3
 43 مجتمع الدراسة 2.3
 44 عينة الدراسة 3.3

 44 العينة االستطالعية 1.3.3
 44 العينة الفعمية 2.3.3
 45 المادة التعميمية 4.3

 45 دليؿ المعمـ كفؽ استخداـ بيئة التعمـ الذكي 1.4.3
 46 صدؽ المادة التعميمية 2.4.3
 46 أدكات الدراسة 5.3

 46 اختبار التفكير الرياضي 1.5.3
 47 مقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي 2.5.4
 47 صدؽ االختباريف 3.5.3
 48 ثبات االختباريف 4.5.3
 48 زمف االختباريف 5.5.3
 48 الطريقة كاإلجراءات 6.3
 50 متغيرات الدراسة 7.3
 50 تصميـ الدراسة 8.3
 50 جات اإلحصائيةالمعال 9.3

 الفصل الرابع: نتائج الدراسة
 51 نتائج الدراسة 1.4

 51 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ 1.1.4
 53 النتائج المتعمقة بطريقة التدريس 2.1.4
 53 النتائج المتعمقة بمتغير الجنس 3.1.4
 54 النتائج المتعمقة بالتفاعؿ بيف الجنس كالطريقة 4.1.4
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 55 ئج المتعمقة بالسؤاؿ الثانيالنتا 2.4
 56 النتائج المتعمقة بطريقة التدريس 1.2.4
 57 النتائج المتعمقة بمتغير الجنس 2.2.4
 58 النتائج المتعمقة بالتفاعؿ بيف الجنس كالطريقة 3.2.4
 59 ممخص نتائج الدراسة 3.4

 الفصل الخامس: مناقشة النتائج والتوصيات
 60 مناقشة النتائج 1.5

 60 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ 1.1.5
 61 مناقشة النتائج المتعمقة بطريقة التدريس 1.1.1.5
 62 مناقشة النتائج المتعمقة بمتغير الجنس 2.1.1.5
 62 مناقشة النتائج المتعمقة بالتفاعؿ بيف الجنس كالطريقة 3.1.1.5

 63 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني 2.5
 63 مناقشة النتائج المتعمقة بطريقة التدريس 1.2.5
 64 مناقشة النتائج المتعمقة بمتغير الجنس 2.2.5

 64 مناقشة النتائج المتعمقة بالتفاعؿ بيف الجنس كالطريقة3.2.5  
 64 التكصيات 3.5

 65 قائمة المراجع
 76 مالحؽ

 114 فيرس الجداكؿ
 115 فيرس المالحؽ
 116 عاتفيرس المكضك 

 


