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كلية التربية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
دراسة بعنواف :

أثر استخداـ التدريس المنظومي لوحده مقترحة في برمجة الرياضيات
لطالب كلية التربية على تنمية التفكير في الرياضيات
المكتسبة .
واالحتفاظ بمهارات البرمجة ُ
إعػػداد :
د  /عوض حسين محمد التودري
أستاذ المناىج وتعليم الرياضيات المساعد
بكلية التربية – جامعة أسيوط
ٕٔٗٔىػ ٕٓٓٓ /ـ

ٔ

أثر استخداـ التدريس المنظومي لوحده مقترحة في برمجة الرياضيات
لطالب كلية التربية على تنمية التفكير في الرياضيات
المكتسبة .
واالحتفاظ بمهارات البرمجة ُ
د  /عوض حسين محمد التودري
أستاذ المناىج وتعليم الرياضيات المساعد
يتميز العصر الحالي بالتقدـ العلمي والتكنولوجي والذي وصلت إليو الكثير من دوؿ العالم  ،ىذا التقدـ
ِّ
يشكل بعداً أساسياً من أبعاد الحياة المعاصرة لما لو من مكانة بالغة في شتى جوانب الحياة  .وللوصوؿ إلى ذلك
الهدؼ يتم االحتياج إلى أذىاف تستوعب المعارؼ المتدفقة وبكمية متعمقة حجم المعلومات الهائل التي يتصف

بها العصر الراىن .
وىنػػاؾ الكثيػػر مػػن الػػدوؿ المتقدمػػة تتسػػابذ فػػي تنميػػة أذىػػاف أفرادىػػا  ،وإعػػداد النػػابغين صوص ػاً فػػي مجػػاؿ

الرياضيات وكيفية معالجتها من الؿ وسائل التكنولوجيا الحديثة كالكمبيوتر .

وتُعد الرياضيات من المواد الدراسية الهادفة إلى تنميػة اببػداع  ،لػذا يمكػن اتخاذىػا كوسػيي لتنميػة االسػتدالؿ

لػػدا التالميػػذ  ،فهػػي ذات تبيعػػة تركيبيػػة تسػػمك باسػػتنتاج أكثػػر مػػن نتيجػػة منطقيػػة بػػنفس أسػػلوب تنظػػيم المحتػػوا
دا ل الكتػاب المدرسي  ،والرياضيات كمادة دراسية غنية بالمواقف التي تحوي مشكالت يواجهها المػتعلم ليجػد
حلػػوالً متنوعػػة وجديػػدة لكػػل موقػػف مػػن تلػػك المواقػػف  .ب والبػػد وأف تتجػػاوب منػػاىج الرياضػػيات وتربوياتهػػا م ػ

معطيات التطور من الؿ عدـ االقتصار على مجموعة القواعد والقػوانين الػذي يعػزؼ عنهػا معظػم الطػالب والبعػد
عن الصياغات المجردة الجامدة التي ترىذ الطالب ب.

() ٖ : ٕٙ

لذلك ينبغي البحث عن نماذج حديثة لتقديم الرياضيات ترتبي بالمحسوسات والتركيز على تنظيمها بطريقة
منطقية متدرجة الصعوبة  ،ومحاولة الربي بينها وبين أكثر وسائل التكنولوجيا جذباً لالنتباه وىو الكمبيوتر من
الؿ برمجتها.
وتتشابو ظروؼ حل المشكالت في الرياضػيات كثيػراً ببرمجػة الرياضػيات التػي تنمػى التفكيػر نظػراً لمػرور الفػرد
بخطوات تشبو إلى ٍ
ٍ
حد كبي ٍر طوات حل المشكالت أو طوات تنمية التفكير العلمي .
عند البرمجة

ٕ

أىمية الدراسة :
تُعد الرياضيات أداة مهمة لفهم البيئة المحيطة والسيطرة عليها  ،وإذا ما تم تنظيمها وصهرىا في نسذ معين

أدا ذلك إلى تنمية الفكر العلمي السليم .

لذلك فإف االىتماـ ال ينصب فقي على ما ينبغي تدريسو في الرياضيات  ،بػل يرِّكػز أساسػاً علػى كيفيػة التػدريس

من الؿ منظومات تدريسية وأساليب تقديمية تستند إلى أسس تعليمية وتعلّميية سليمة .

تدرس بها الرياضيات التدريس المنظومي
ومن األساليب التي تتضمنها الكيفية التي َّ
 instructionب والذي يعبر عن التدريس الذي يتم تصميمو وفذ مد ل النظم  ،وجدير بالذكر أف لفظ منظومي
systematic

( نسقي ) systematic

يشير على نحو مبسي إلى صفة لألشياء أو األفكار التي تم إنتاجها من الؿ

تخطيي محكم أتبعت فيو طوات منطقية متسلسلة  .ب

()ٚٓ : ٚ

ومػػن األىػػداؼ المهمػػة لتػػدريس الرياضػػيات تنميػػة قػػدرة المػػتعلم علػػى حػػل المشػػكالت  ،لػػذا يُسػػتخ َدـ ىػػذا
األسلوب والػذي أثبػت فعاليتػو فػي تػدريس ذلػك العلػم الػذي يكثػر فيػو االسػتنتاج فػي ضػوء معطيػات لمش ٍ
ػكلة مػا ،
بحيث أنو يمثػل نموذجػاً متطػوراً للػتعلم مػن ػالؿ المحاولػة والخطػض  ،وفػي ضػوئو يػتم إتاحػة الفرصػة للمػتعلم لكػي
( ) ٕٔ٘ : ٙ

ثم يؤدي في الغالب إلى فهم حقيقي لما يقوـ بو  .ب
يتعلم تبقاً لنجاحو أو فشلو  ،ومن َّ
ويُعػد أسػلوب حػػل المشػكالت ِّ
منشػي ىػػاـ ومناسػب فػي الرياضػػيات المدرسػية ومػن الممكػػن أف يعػاوف المػػتعلم

في تحسين قدرتو التحليلية التي تساىم بدورىا في حل مشكالت متنوعة تواجهو  ،ويساعد حل المشػكالت أيضػاً
في تعلم الحقائذ والمهارات والمفاىيم والمبػادئ فػي الرياضػيات مػن ػالؿ توضػيك تطبيقػات الخبػرات والعالقػات
المتبادلة بينها  .ب

()ٔٚٓ : ٔٛ

وعندما يشرع المتعلم بالتعبير عن حل المشكالت في الرياضيات  ،يحتػاج إلػى الترجمػة مػن صػورة رياضػية إلػى
أ را  ،أو يحتاج إلى الترجمة من صورة لفظية إلى شكل أو رمز  ،أو يتػرجم مػن صػورة رمزيػة إلػى معادلػة  ،لػذلك
فإف مهارات الترجمة في الرياضيات واكتسابها من األىداؼ المهمة لتدريس الرياضيات .

()ٖٗ : ٕٚ

ٖ

وعنػػدما يبػػدأ المػػتعلم حػػل مشػػكلة فػػي الرياضػػيات فإنػػو يمػػارس عمليػػات التفكيػػر لفهػػم أبعػػاد المشػػكلة ومعرفػػة
المفاىيم والقواعد والتعميمات التي تفيد في الحل ووض

طة محكمة لحل تلك المشكلة  ،وقػد يػتم التغييػر فػي

ثم يمكن القػوؿ بػضف التفكيػر فػي الرياضػيات وإكسػابو
صياغة المشكلة المطروحة لكي يتمكن من استيعابها  ،ومن َّ
للمتعلم شئ أساسي عند تعليم الرياضيات من الؿ األساليب والنماذج التدريسية المتنوعػة التػي تجػدي فػي ذلػك

.
وقد زاد االىتماـ بػالتفكير فػي الرياضػيات علػى مختلػف أنواعػو  ،ووجػدت نػداءات كثيػرة مػن المتخصصػين فػي
تربويػػات الرياضػػيات بضػػرورة تنميػػة الفكػػر اببػػداعي فػػي الرياضػػيات لمواكبػػة تحػػديات العصػػر التكنولػػوجي وا لػػي
الذي تقوـ فيو الرياضيات بدور كبير.

(ٕ٘ )ٜٔ٘ :

ويرا محمد أمين المفتي  ،وعبػد العزيػز محمػد

(ٕٔ )ٕٔٚ:

أف التفكيػر فػي الرياضػيات أحػد المحػاور الثالثػة

للتنور في ىذا العلم والتي مؤداىا :
ُّ

 المفاىيم والمبادئ والمهارات األساسية في الرياضيات . أساليب التفكر في الرياضيات . تبيعة الرياضيات وتاريخ تطورىا .ويػػرا محمػػود شػػوؽ

(ٕٕ )ٔٚ٘:

ضػػرورة إتاحػػة الفرصػػة للتالميػػذ لكػػي يمارسػػوا أسػػاليب التفكيػػر السػػليمة مػػن

الؿ دراسة الرياضيات .
ممػػا سػػبذ يتضػػك أف الرياضػػيات مجػػاالً صػػباً لتنميػػة تفكيػػر المتعلمػػين  ،ويمكػػن تضييػػد تلػػك الحقيقػػة مػػن ػػالؿ
استعراض لبعض الدراسات التي أثبتت نتائجها فعَّالية الرياضيات وأساليب تدريسها في تنمية تفكير متعلميها .
استهدفت دراسة اليزابيث Elizabeth

(ٕٖ)

معرفة العالقة بين القػدرة االسػتداللية اللفظيػة والتحصػيل فػي

الرياضيػات من ػالؿ برنامج لتدريس مقرر ابحصاء  ،وتم استخداـ ا تبػار االسػتعداد الدراسػي اللفظػي
)

– (SAT

 ، Vبابضػػافة إلػػى ا تبػػار معيػػاري فػػي اللغػػة ابنجليزيػػة ( )TSWEكمعػػايير لقيػػاس التحصي ػػل فػػي الرياضػػيات ،

ووضػحت نتػائج الدراسػة أف اال تبػار

) SAT – M

) لػو داللػو إحصػػائية عنػد مسػتوا ( ٔٓ ) ٓ.بينمػا لػم يُظهػػر

ٗ

ا تبار )  ( TSWEأي داللو إحصائية عند أي مستوا  ،ومن جانب آ ر فقد بيَّنا ا تباري ) ( ، (SAT – M

)  SAT – Vداللو تنبؤية لتحصيل الطالب .
كما ىدفت دراسة أحمد سيد أحمد

(ٕ)

إلى معرفة مدا تضثير كالً من المػد ل الثقػافي التػاريخي للرياضػيات ،

وم ػػد ل المش ػػكالت الرياض ػػية  ،وم ػػد ل المش ػػكالت العام ػػة والبػ ػرامج التدريس ػػية العادي ػػة  ،عل ػػى تنمي ػػة التفكي ػػر

اببػػداعي فػػي الرياضػػيات لػػدا تػػالب المرحلػػة الثانويػػة بجمهوريػػة مصػػر العربيػػة  ،وكػػاف مػػن أىػػم نتائجهػػا فعَّاليػػة
المد لين المقترحين فػي تنميػة اببػداع ػالؿ الرياضػيات  ،بينمػا بػرامج الرياضػيات المدرسػية ال تنمػي اببػداع فػي

الرياضيات المدرسية .
أما دراسة صالح عبد الحفيظ

( ٕٔ)

فقد كاف الهػدؼ منهػا معرفػة أثػر اسػتخداـ أسػلوب حػل المشػكالت فػي

تنمية التفكير الرياضي لدي تالب المرحلة الثانويػة  ،وتػم إعػداد ا تبػار تحصػيلي فػي وحػدة المعػادالت  ،وا تبػار
في التفكير الرياضي  ،وقد توصلت الدراسة إلى تفوؽ تالب المجموعػة التجريبيػة الػذين درسػوا وحػدة المعػادالت
بضسلوب حل المشكالت عن تالب المجموعة الضابطة والذين تم تدريسهم بالطريقة المعتادة .
بينمػػا دراسػػة سػػامية حسػػنين

(ٓٔ)

فقػػد كػػاف الهػػدؼ منهػػا التعػػرؼ علػػى أثػػر اسػػتخداـ برمجػػة الكومبيػػوتر عل ػى

التحصيل والتفكير االبتكاري لدا تالب الصف األوؿ الثانوي العاـ  ،ولقد أشارت نتائج تلك الدراسة إلػى تفػوؽ
تػػالب المجموعػػة التجريبيػػة الػػذين درسػػوا باسػػتخداـ الكومبيػػوتر علػػى تػػالب المجموعػػة الضػػابطة الػػذين درسػػوا
بالطريقة التقليدية في ٍ
كل من حل التمارين الرياضية والقدرة على التفكير االبتكاري .
()ٔٙ

معرفػػة فعَّاليػػة اسػػتخداـ تػريقتين تدريسػػيتين

وعلػػى جانػػب آ ػػر فقػػد اسػػتهدفت دراسػػة علػػي عبػػد الػػرحيم
لحػػل المشػػكالت واالكتشػػاؼ الموجػػو فػػي تنميػػة كػ ٍػل مػػن التحصػػيل والتفكيػػر التجريػػدي لػػدا التالميػػذ  ،وتوصػػلت
النتائج إلى أف للطريقتين المقترحتين أثر إيجابي في المتغيرين التابعين ( التحصيل  -التفكير التجريدي ) .
ىػذا بابضػافة إلػى الكثيػر مػن الدراسػات التػي اىتمػت بػالتفكير الهندسػي كدراسػة جونسػوف Gohnson

( )ٖٛ

والتي استهدفت التنبؤ بالتحصيل في مقررات المرحلة الثانوية و اصة الهندسة المستوية ومعرفػة أثػر تدريسػها علػى
مستويات التفكير من الؿ تطبيذ ا تبار فاف ىايل بمستوياتو المتنوعة .

٘

أيضاً دراسة برس Bruce

()ٕٛ

والتي استهدفت الوقوؼ على العالقة بين تفكير الطػالب الػذين يُطبػذ علػيهم

أسلوب التعلم التعاوني وبين حل التمارين في الرياضيات من الؿ تطبيذ مستويين من مستويات مقياس فاف ىايػل
للتفكيػػر الهندسػػي وقػػد أثبتػػت الدراسػػة نمػػو تفكيػػر الطػػالب الػػذين درسػػوا باسػػتخداـ أسػػلوب الػػتعلم التعػػاوني عػػن
أقرانهم الذين استخدموا األسلوب التقليدي في التدريس.

يُالحظ من مجموعة الدراسات سابقة الذكر أف الرياضيات وقد تكوف مجاالً صباً فػي تنميػة تفكيػر متعلميهػا ،
أيضاً ىناؾ الكثير من األساليب التدريسػية غيػر التقليديػة مػن الممكػن أف تنمػي التفكيػر بضنواعػو المختلفػة كػالتفكير
االستداللي  ،والتفكير الهندسي والتفكير التجريدي  ،ومن جانب آ ػر فقػد اتضػك للباحػث عنػد تدريسػو لطػالب

كليػػة التربيػػة شػػعبة تكنولوجيػػا التعلػػيم مقػػرري الكمبيػػوتر فػػي التعلػػيم  ،وتػػرؽ تػػدريس الكمبيػػوتر الضػػعف الواضػػك
لكيفية تصميم البرامج عامة وتصميم برامج لمشكالت في الرياضيات على وجو الخصوص ،و الشػكوا المسػتمرة
من مدارس التطبيذ الؿ التربية العملية في ىذا الشضف  .ولتضكيد ىذه الحقيقة فقد تبذ الباحػث ا تبػاراً تحصػيلياً
في برمجة بعض المشكالت الرياضية وكانت نتائجو موضحة بالجدوؿ التالي :
جدوؿ ( ٔ )
بياف بدرجات الطالب في ا تبار استطالعي لمهارات البرمجة
عدد الطالب

المتوسي الحسابي

االنحراؼ المعياري

(*)
ٓ٘

ٖٗٔٚ.

ٕٔٚ.

(*) الدرجة الكلية لال تبار ٓ ٙدرجة
يوضك الجدوؿ السابذ انخفاض متوسي درجات تحصيل مجموعة من الطالب تتشابو إلى ٍ
حد كبير م تػالب
مجموعة الدراسة الحالية في ا تبار تحصيلي تم إعداده للوقوؼ على مػدا اكتسػاب الطػالب لمهػارات البرمجػة .
ومن ثم ينبغي البدء في تجريب أدوات الدراسة الحالية .
والدراسػػة الحاليػػة محاولػػة السػػتخداـ نمػػوذج التػػدريس المنظػػومي وأسػػلوب تدريسػػي مقتػػرح فػػي تػػدريس برمجػػة
الرياضيات ومعرفة أثر ذلك على تنمية التفكير في الرياضيات  ،ومدا االحتفاظ بمهارات البرمجة .

ٙ

مما سبذ يمكن تلخيص أىمية الدراسة فيما يلي :
ٔ -صياغة وحدة مقترحة في برمجة الرياضيات باستخداـ التدريس المنظػومي  ،واسػتخداـ أسػس مقترحػة للبرمجػة
قد يسهم في إكساب الطالب لمهارات برمجة مشكالت أ را في الرياضيات .
ٕ -إع ػػداد الوح ػػدة ب ػػالتنظيم الس ػػابذ ق ػػد يس ػػاعد الب ػػاحثين ف ػػي إع ػػداد وح ػػدات أ ػػرا لموض ػػوعات متنوع ػػة ف ػػي
الرياضيات .
ٖ  -قػػد تفيػػد الدراسػػة الحاليػػة معلمػػي الكومبيػػوتر فػػي تنظػػيم المواقػػف التعليميػػة المتضػػمنة برمجػػة مشػػكالت فػػي
الرياضيات في ضوء األسس المقترحة للبرمجة .
ٗ  -تضمنت الدراسة الحالية مظاىر القدرة على التفكير في الرياضيات وأىمية برمجة الرياضيات في تنميتو .
٘  -قد تفيد الدراسػة الحاليػة بمػا تضػمنتو مػن أسػس التػدريس المنظػومي فػي مسػاعدة مصػممي المنػاىج الدراسػية
من تخطيي أوجو النشاط التعليمي لمقررات دراسية أ را .
 - ٙقد تسهم نتائج الدراسة في مساعدة الباحثين والمهتمين بالعملية التعليمية بإعادة النظر فػي محتػوا المنػاىج
الدراسية وأساليب تدريسهػا .

مشكلة الدراسة :
تمثلت مشكلة الدراسة الحالية في محاولة تصميم وحدة مقترحة في برمجػة الرياضػيات مػن ػالؿ أسػلوب غيػر
تقليدي في التعليم ( التدريس المنظومي ) بما يتضمنو من أسس لتنظيم المحتوا وأسلوب برمجي مقتػرح يتناسػب
والمعرفة في الرياضػيات  ،ومعرفػة أثػر ذلػك علػى تنميػة التفكيػر فػي الرياضػيات  ،ومػدا احتفػاظ المػتعلم بمهػارات

البرمجػػة التػػي اكتسػػبها  ،لػػذلك فقػػد تحػػددت مشػػكلة الدراسػػة فػػي  :ب أثػػر اسػػتخداـ التػػدريس المنظػػومي متضػػمناً
أسػػلوب برمجػػي مقتػػرح لوحػػدة مقترحػػة فػػي برمجػػة الرياضػػيات ،علػػى إكسػػاب الطػػالب مهػػارات البرمجػػة  ،و تنميػػة
التفكير في الرياضيات واالحتفاظ بمهارات البرمجة  .ب

ٚ

مصطلحات الدراسة :

(*)

تناولت الدراسة الحالية المصطلحات التالية :

ٔ -التدريس المنظومي:

SYSTEMATIC INSTRUCTION

عبارة عن التدريس الذي تم تصميمو وفذ مد ل النظم متضمناً نموذجاً يحتوي عدة عناصر :

أ  -تحديد أىداؼ وحدة برمجة الرياضيات المقترحة .
ب  -تحديد محتوا تلك الوحدة .

ج  -قياس السلوؾ المد لي للطالب قبل عملية التدريس .
د  -تحديد أسلوب البرمجة المقترح عند التدريس .
ىػ – تنظيم المجموعات للتعليم .
و  -تحديد وتوزي وقت التدريس .
ز  -تخصيص مكاف التدريس .
ح  -ا تيار مصادر التدريس .
ط  -تقويم أداء الطالب .
ي  -التغذية الراجعة واالرتداد لألىداؼ مرًة أ را .

ٕ – األسلوب البرمجي المقترح :
يقصد بو المرور عبر طوات متابعة لتصميم برنامج ألي مشكلة في الرياضيات  ،تلك الخطوات عبارة عن :
ٔ -دراسة المشكلة دراسة فاحصة بهدؼ استنتاج صيّغ الرياضيات التي تؤدي إلى حل المشكلة .

ٕ -تحويػػل صػػيّغ الرياضػػيات المسػػتنتجة إلػػى تعبيػرات حسػػابية باسػػتخداـ إحػػدا لغػػات البرمجػػة عاليػػة المسػػتوا (
لغة البيزؾ ) .

ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(*) في ىذا الموض من الدراسة فإف المصطلحات معرفة إجرائياً .

ٛ

ٖ -كتابة البرمجة ويتضمن :
أ  -تحديد المد الت وصياغتها.
ب  -تحديد العمليات األساسية وصياغتها.
ج  -تحديد المخرجات وصياغتها .
د  -إنهاء البرنامج .
ٗ  -ا تبار البرنامج من الؿ الكومبيوتر لتصحيك ما قد يوجد بو من أ طاء لغوية أو منطقية .
٘  -تصميم البرنامج بعد التضكيد من صحتو .
ٖ  -التفكير في الرياضيات :

MATHEMATECAL THINKING

يُقصد بو في الداسة الحالية نشػاط عقلػي الهػدؼ منػو اسػتخداـ كػل أو بعػض صػور التفكيػر عنػد تصػميم بػرامج

الرياضيات دا ل الوحدة المقترحة .

ٗ – االحتفاظ بمهارات البرمجة :
يشػػير إلػػى قػػدرة الفػػرد علػػى برمجػػة المشػػكالت فػػي الرياضػػيات بعػػد فتػػرة تقػػدر بضربعػػة أسػػابي مػػن انتهػػاء تجربػػة
البحث  ،وبعد تطبيذ ا تبار مهارات البرمجة بعدياً .

أىداؼ الدراسة :
استهدفت الدراسة الحالية :
ٔ – إعداد وتصميم وحدة مقترحة في برمجة الرياضيات في ضوء التدريس المنظومي وأسلوب برمجي مقترح .
ٕ – معرفة أثر استخداـ التدريس المنظومي متضمناً أسلوب برمجي مقترح على إكسػاب تػالب مجموعػة الدراسػة
مهارات البرمجة .

ٖ – التع ػػرؼ عل ػػى أث ػػر اس ػػتخداـ الت ػػدريس المنظ ػػومي متض ػػمناً أس ػػلوب برمج ػػي مقت ػػرح عل ػػى تنمي ػػة التفكي ػػر ف ػػي
الرياضيات لدا تالب مجموعة الدراسة .

ٗ – الوقػػوؼ علػػى أثػػر اسػػتخداـ التػػدريس المنظػػومي متضػػمناً أسػػلوب برمجػػي مقتػػرح علػػى مػػدا احتفػػاظ تػػالب
مجموعة الدراسة بمهارات البرمجة .

٘ – معرفة العالقة بين اكتساب تالب مجموعة الدراسة لمهارات البرمجة ونمو تفكيرىم في الرياضيات .

ٜ

مسلمات الدراسة :
استندت الدراسة الحالية إلى المسلمات التالية :
ٔ – تعػػد مهػػارات التفكيػػر فػػي الرياضػػيات مػػن األىػػداؼ األساسػػية التػػي يسػػتهدؼ تػػدريس الرياضػػيات تحقيقهػػا مػػن
الؿ المنظومة التدريسية .
ٕ – أس ػػاليب الت ػػدريس غي ػػر التقليدي ػػة م ػػن األم ػػور الض ػػرورية الت ػػي يس ػػتهدؼ الب ػػاحثين ف ػػي مج ػػاؿ ت ػػرؽ الت ػػدريس
استخدامها والوقوؼ على مدا فعَّاليتها .

ٖ – التفكير في الرياضيات يساعد الفرد على مجابهة المواقف المتنوعة واتخاذ القرار السليم المالئم .
ٗ – برمجة الرياضيات من األىداؼ الالزمة لمعلم ومتعلم الكومبيوتر .

حدود الدراسة :
اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود التالية :
ٔ – تمثلػت مجموعػػة الدراسػة فػػي عػدد مػػن تػالب وتالبػػات كليػة التربيػػة بجامعػة أسػػيوط شػعبة تكنولولجيػػا التعلػػيم
مكاف عمل وإقامة الباحث .
ٕ – اللغػػة المسػػتخدمة فػػي برمجػػة مشػػكالت الرياضػػيات ىػػي لغػػة البيػػزؾ  BASICلسػػهولة تعلمهػػا ومناسػػبتها حتػػى
للمبتدئين .
ٖ – األجهػػزة المسػػتخدمة فػػي التعامػػل م ػ الب ػرامج المصػػممة مػػن نػػوع
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بمعمل الكلية .

أدوات الدراسة :
لقد تم استخداـ األدوات التالية في الدراسة الحالية :
ٔ – وحدة مقترحة في برمجة الرياضيات  ،مصممة في ضػوء التػدريس المنظػومي المتضػمن أسػلوب برمجػي مقتػرح
 ،من إعداد الباحث .
ٕ – ا تبار تحصيلي في الوحدة المقترحة م التركيز على مهارات البرمجة  ،من إعداد الباحث .
ٖ – بطاقػة مالحظػػة لمالحظػة أداء الطػػالب لمهػػارة تصػميم  ،وتخػزين وا تبػار البػرامج مػػن ػالؿ الكومبيػػوتر  ،مػػن
إعداد الباحث .
ٗ – بطارية ا تبارات التفكير فػي الرياضػيات مػن إعػداد د  /ممػدوح محمػد سػليماف  ،د  /أبػو العػزايم عبػد المػنعم
مصطفى .

ٓٔ

أسػػئلة الدراسػػة :
ولبحث مشكلة الدراسة سابقة الذكر والتوصل إلى إيجاد حل لها وجب ابجابة عن األسئلة التالية :
ٔ  -ما صورة وحدة مقترحة في برمجة الرياضيات مصممة في ضوء التدريس المنظومي وأسلوب برمجي مقترح ؟
ٕ  -مػػا أثػػر اسػػتخداـ التػػدريس المنظػػومي متضػػمناً أسػػلوب برمجػػي مقتػػرح فػػي تػػدريس وحػػدة مقترحػػة فػػي برمجػػة
الرياضيات على إكساب الطالب مهارات البرمجة ؟
ٖ  -ما أثر استخداـ التدريس المنظومي متضمناً أسلوب برمجي مقترح في تنمية تفكير الطالب في الرياضيات؟
ٗ – ما أثر استخداـ التدريس المنظومي متضمناً أسلوب برمجي مقترح في احتفاظ الطالب بمهارات البرمجة ؟
٘ – ما نوع العالقة بين اكتساب الطالب بمهارات البرمجة ونمو تفكيرىم في الرياضيات ؟

فروض الدراسة :

ض بعضها فيما سبذ  ،وسيتم عػرض الػبعض ا ػر فػي
بعد االتالع على الدراسات السابقة ونتائجها – عُ ِر َ

ابتار النظري  -حاولت الدراسة الحالية التحقذ من صحة الفروض التالية :

ٔ – توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجػات تػالب مجموعػة الدراسػة فػي كػل مػن التطبيقػين القبلػي
المعد  ،تلك الفروؽ لصالك درجات الطالب في التطبيذ البعدي .
والبعدي لال تبار التحصيلي ُ

ٕ  -توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالب مجموعة الدراسػة فػي كػل مػن التطبيقػين القبلػي
المعدة تلك الفروؽ لصالك درجات الطالب في التطبيذ البعدي .
والبعدي لبطاقة المالحظة ُ

ٖ  -توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالب مجموعة الدراسػة فػي كػل مػن التطبيقػين القبلػي
والبعدي ال تبارات التفكير في الرياضيات  ،تلك الفروؽ لصالك التطبيذ البعدي .
ٗ – ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػين متوسػػطي درجػػات تػػالب مجموعػػة الدراسػػة فػػي اال تبػػار التحصػػيلي
المعد عند تطبيقو بعدياً  ،وعند تطبيقو بعد أربعة أسابي من التطبيذ البعدي .
ُ

٘  -ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػين متوسػػطي درجػػات تػػالب مجموعػػة الدراسػػة فػػي بطاقػػة المالحظػػة
المعدة عند تطبيقها بعدياً  ،وعند تطبيقها بعد أربعة أسابي من التطبيذ البعدي .
ُ

 – ٙتوجػػد عالقػػة ارتباتيػػة موجبػػة بػػين درجػػات تػػالب مجموعػػة الدراسػػة فػػي ا تبػػارات التفكيػػر فػػي الرياضػػيات
المعدين .
ودرجاتهم في كل من اال تبار التحصيلي  ،وبطاقة المالحظة ُ

ٔٔ

إجراءات الدراسػػة
لإلجابة عن أسئلة الدراسة  ،وتحقيذ أىدافها  ،والتضكد من صحة فروضها  ،تم القياـ بابجراءات التالية :

أوالً  :ابتار النظ ػػري .

لمستخدمة في الدراسة الحالية :
فيما يلي عرض مختصر لبعض المفاىيم ا ُ

{ ٔ } التدريس المنظومي :

SYSTEM INSTRUCTION

عنػ ػػد الرغب ػػة ف ػػي تط ػػوير العملي ػػة التعليمي ػػة  ،ينبغ ػػي االىتم ػػاـ بتط ػػوير جميػ ػ عناص ػػر الم ػػنهج  ،اصػ ػةً تص ػػميم

التػػدريس  ،ب وتنحصػػر عمليػػة تصػػميم التػػدريس فػػي مجموعػػة مراحػػل متدا لػػة تتضػػمن تحليػػل صػػائص المػػتعلم ،
والمحتػػوا  ،واألىػػداؼ العامػػة  ،وصػػياغة األىػػداؼ السػػلوكية  ،واسػػتراتيجيات وأدوات التقػػويم  ،وتقػػديم الوسػػائل
التعليمية  ،وتقويم أداء المتعلم والجهد المبذوؿ في التصميمات التدريسية  .ب

( ) ٗ : ٖٜ

وإذا كاف الهدؼ تعلػم المعرفػة واكتسػاب المهػارات وتنميػة األىػداؼ الوجدانيػة نحػو المػنهج  ،فإنػو ب ينبغػي تنظػيم
التػػدريس وترتيب ػػو علػػى نحػػو عقالنػػي مناسػػب  ،وعليػػو يجػػب اتبػػاع طػػة أو تصمي ػػم يسػػتند علػػى أسػػس تنظيميػػة
سليمة  .ب

( ٘ ) ٜٔٛ :

وتمثػػل منظومػػة التعلػػيم المدرسػػي جػػزءاً ال يتجػزأ مػػن منظومػػة التعلػػيم العػػاـ التػػي تُعػػد جػػزءاً مػػن منظومػػة التربيػػة ،

وتلك بدورىا تُعػد جػزءاً مػن النظػاـ االجتمػاعي  .والعمليػة التدريسػية يمكػن تمثيلهػا وفػذ نمػوذج معػين يمكػن أ ػذه
في االعتبار  ،ب والتدريس عموماً نظاـ يمكن التحكم فيو وضبطو  ،حيث تخضػ مكوناتػو مػن مػد الت وعمليػات

المحكم من الؿ عملية التغذيػة الراجعػة  . Feed Backب
ومخرجات إلى نوع من الضبي والتوجيو ُ

( ) ٘ٙ: ٚ

ثم فإف عملية التدريس تعبر عن أي نشاط تدريسي مخطي لو لتحقيذ أىداؼ محددة .
ومن َّ

وعملية تنظيم التدريس ليست عملية يسػيرة  ،بحيػث ال يمكػن الجػزـ بوجػود تريقػة واحػدة لتصػميم التػدريس ،
وإنمػػا ق ػػد تتع ػػدد تلػػك الط ػػرؽ  ،فمنه ػػا تريقػػة اس ػػتخداـ الوس ػػائي المتعػػددة  Multimediaف ػػي تص ػػميم النظ ػػاـ
التدريسي والتي تض ذ في اعتبارىا :

( ٕٗ ) ٔٔ :

 تركيز اىتماـ المعلم على العمل التعليمي عن المهاـ ابدارية .-

ينبغي أف يرا المتعلم دا ل الفصل الدراسي كل ما ىو جديد من وسائل تعليمية ويتعامل معها .

ٕٔ

التفاعل التاـ بين المعلم  ،والمتعلم  ،والوسائل التعليمية المستخدمة الؿ الموقف التعليمي .

-

أيضاً ىناؾ ما يُطلذ عليو ب المد ل ابرشادي لتصميم التدريس الموجو والذي يعنػي أسػلوب لتصػميم التػدريس

بطػ ػ ػ ػريقة يتفاع ػ ػ ػػل فيه ػ ػ ػػا جمي ػ ػ ػ مػ ػ ػػد الت التػ ػ ػػدريس  ،كمػ ػ ػػا يتضػ ػ ػػمن ىػ ػ ػػذا األسػ ػ ػػلوب الطػ ػ ػػرؽ الفنيػ ػ ػػة للػ ػ ػػذكاء
االصطناعي  .ب

( ٖٗ ) ٔٔ :

ومن جانب آ ر فقػد قػدـ روسػيل  Russellوبيرولػي Pirolli

( ٔٗ ) ٔٔ :

مشػروع لتنظػيم التػدريس أُتلػذ

عليو بيئة تصميم التدريس  ،والذي تم استخدامو في التػدريس العملػي  ،وكػاف الهػدؼ األساسػي مػن ىػذا المشػروع
تطوير أسلوب تصميم تدريسي للتغلب على مشكالت كل من المحتوا وترؽ التدريس .


مفهوـ التدريس المنظومي .
يمك ػػن تعري ػػف الت ػػدريس المنظ ػػومي بضن ػػو ب أح ػػد األس ػػاليب التدريس ػػية الت ػػي ي ػػتم تص ػػميمها وف ػػذ م ػػد ل ال ػػنظم

 System Approachب

( ) ٚٓ : ٚ

تُتب فيو طوات منطقية متسلسلة .

المحكػػم الػػذي
 ،لػػذلك فػػإف التػػدريس المنظػػومي يعتمػػد علػػى التخطػيي ُ

وىناؾ الكثير من اال تالفات بين التدريس التقليدي والتدريس المنظومي منها :

( ) ٔٗ – ٜ : ٖٙ

 تػػتم صػػياغة األىػػداؼ ػػالؿ التػػدريس المنظػػومي فػػي صػػورة تغيػرات متوقعػػة لسػػلوؾ المتعلمػػين  ،أي فػػي صػػورةسلوكية  .بينما األىداؼ في ضوء التدريس التقليػدي تُصػاغ فػي صػورة عبػارات عامػة توضػك مػا ينبغػي أف يؤديػو
المتعلم دا ل الفصل .

 يهػػتم التػػدريس المنظػػومي بتحليػػل صػػائص المػػتعلم ومعرفػػة لفيتػػو المعرفيػػة لكػػي يػػتم البػػدء مػػن حيػػث يعػػرؼالمتعلم  .غير أف التدريس المنظومي ال يهتم بتلك العملية .
 فػػي ضػػوء التػػدريس المنظػػومي فػػإف عمليػػة ا تيػػار المحتػػوا وتنظيمػػو وتحليلػػو يشػػارؾ فيػػو مجموعػػة مػػن الخبػراءوالمتخصصػػين فػػي تصػػميم المنػػاىج  ،وآ ػرين عنػػد انتقػػاء أسػػاليب التػػدريس ووسػػائل التقػػويم  ،ويمكػػن أف تػػتم
من الؿ فرد لديو برة وتدريب على اسػتخداـ مػد ل الػنظم فػي تصػميم منظومػات التػدريس  .بينمػا يختلػف
ذلك في ضوء التدريس المنظومي حيث يػتم ا تيػار المحتػوا وتنظيمػو مػن قبػل الهيئػة المسػؤولة عػن التعلػيم ،
وال يكوف للمعلم د ل في عملية التنظيم .

ٖٔ

 مػػن ػػالؿ التػػدريس المنظػػومي تتنػػوع اسػػتراتيجيات التػػدريس  .بينمػػا فػػي التػػدريس التقليػػدي فػػإف اسػػتراتيجيةالتدريس غالباً ما تقتصر على الشرح التقليدي  ،وتكوف تريقة العرض المباشر ىي السائدة في معظم الػدروس

ولجمي المتعلمين .

 تقػػوـ الوسػػائل التعليميػػة فػػي ظػػل التػػدريس المنظػػومي بػػدور جػػوىري وحيػػوي  ،ويػػتم ا تيارىػػا واسػػتخدامها وفػػذقواعد معينة  .ولكن في التدريس التقليدي فإف الوسائل التعليمية تكوف محددة االسػتخداـ  ،وال يػتم ا تيارىػا
تبقاً لمتطلبات الموقف التعليمي .

 يعتمػػد التػػدريس المنظػػومي علػػى التقػػويم البنػػائي أثنػػاء مراحػػل التػػدريس  ،حيػػث أف لنتائجهػػا أىميػػة كبػػرا فػػيتحسين التدريس وتعديلو  ،ىذا بابضافة إلى التقويم النهائي  .ولكن في التدريس التقليدي يػتم االعتمػاد كليػةً
على التقويم الختامي فقي  ،وليس ىناؾ وجود للتقويم البنائي .
يوضػػك العػػرض السػػابذ شػػمولية مفهػػوـ التػػدريس المنظػػومي للمػػنهج ومكوناتػػو المتنوعػػة بػػدءاً مػػن األىػػداؼ  ،ثػػم

المحتػوا  ،وتػػرؽ التػػدريس  ،والوسػائل التعليميػػة  ،والتقػػويم  ،وتػػضثيره علػى كػػل مكػ َّػوف مػن تلػػك المكونػػات بطريقػػة
إيجابية .

ويضػػيف فلتشػػر Fletcher

( ٖٖ ) ٕٛ :

أف التػػدريس المنظػػومي يػػؤثر فػػي عمليػػة تنظػػيم المحتػػوا وتتابعػػو ،

ويؤثر أيضاً في نوعية التدريس لكي تالئم احتياجات كل متعلم على حدة .


مزايا التدريس المنظومي .
للتدريس المنظومي العديد من المزايا منها :

( ٖٔ ) ٚ :

ٔ – تنظػػيم جميػ عمليػػات تصػػميم التػػدريس بصػػورة منظمػػة تعمػػل معػاً علػػى نحػػو متوافػػذ ومتفاعػػل لتحقيػػذ أىػػداؼ
منظومة التدريس .

ٕ – اتسػػاـ النظػػاـ التدريسػػي بالضػػبي والتوجيػػو والمراجعػػة  ،األمػػر الػػذي يتحػػتم عليػػو التحسػػين المسػػتمر للعمليػػة
التدريسية .
ٖ – االىتماـ بالمتعلم  ،حيث أف ىذا النوع من التدريس يعطي صائص المتعلم األىمية الكبرا .
ويػػري كرومويػػل  Kromwelوسػػكيلبي Skilppi

( ٖٓ ) ٕٛ :

أف لهػػذا األسػػلوب أىميتػػو الفعَّالػػة فػػي العمليػػة

التربويػة عمومػاً  ،والعمليػػة التعليميػة علػػى وجػػو الخصػوص مػػن ػػالؿ تصػميم التػػدريس الػػذي يتضػمن تحديػػد جميػ

مد الت العملية التعليمية .

ٗٔ



تصميم التدريس المنظومي .
ال يوجد تصور معين متفذ عليو لعملية تصميم التدريس المنظومي  ،بل أف ىناؾ الكثيػر مػن التصػورات فػي ىػذا

الصدد  .وسيتم عرض تصور واحد من تلك التصورات واالعتماد عليو فػي تنظػيم تػدريس مجػاؿ الدراسػة الحاليػة ،
وىو نموذج جيرالش وإيلي Gerlach & Ely

( ٖٗ )

والذي يض ذ الشكل التالي :

تقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدير

تحػديد

استرتيجيػة

المحتػ ػ ػػو

التػػدريس

ا

تنظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيم
المجموعػ ػػات
للتعل ػػم
تقػدير وقياس
الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلوؾ
الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد لي
للمتعلمػػين ( قبػػل
التدريس )

تحػديد
األىداؼ

تحدي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
وتوزيػ ػ وق ػػت
التػػدريس

تق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػويم
األداء

تخص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيص
مكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف
التػػدريس
ا تي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار
مصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادر
التػػدريس

تحليل بيانات
التغذية الراجعة

شكل ( ٔ )  :نموذج جيرالش وإيلي للتدريس المنظومي

٘ٔ

ولقد تم األ ذ في االعتبار ىذا التصور وما تضمنو مػن عناصػر فػي تصػميم الوحػدة التدريسػية المقترحػة ككػل ،
وتصميم كل درس من دروسها .
{ ٕ } برمجة الرياضيات . Mathematical Programming :
للكومبيوتر أىميتو في التعليم والػتعلم بوجػو عػاـ  ،وتعلػيم وتعلػم الرياضػيات بوجػو ػاص  ،ب وعػن تريػذ تفاعػل
المتعلم م الكومبيوتر من الؿ إحدا لغاتو  ،والتي ىي بذاتها منسقة وفذ فكر معػين  ،فػإف المبػرمج تكػوف لديػو
القدرة على حػل مشػكالت معقػدة نسػبياً عػن تريػذ تجزئتهػا إلػى مشػكالت أصػغر وأصػغر  ،ومكونػات أبسػي  ،أي
يقوـ ببناء ترؽ أو برامج فرعية حتى يكتمل بناء البرنامج الكلي لحل المشكلة األصلية  .ب

( ) ٔ٘ٚ : ٔٚ

وتُعػػد قػػدرة المػػتعلم علػػى حػػل التمػػارين المتنوعػػة فػػي الرياضػػيات مػػن األمػػور الضػػرورية التػػي يسػػعى المهتمػػوف

بتػػدريس الرياضػػيات إلػػى تنميتهػػا  .ب إف ىػػذا النػػوع مػػن المهػػارات يسػػاعد المػػتعلم علػػى التفكيػػر المنطقػػي ومواجهػػة
الظروؼ المختلفة بطريقة القة  .ب

(ٔ ) ٕٕٗ :

والكومبيوتر من الؿ البرمجة لو دور كبير في تنمية قػدرة المػتعلم علػى التفكيػر فػي حػل المشػكالت المتنوعػة
فػػي الرياضػػيات  .فالبرمجػػة إحػػدا مػػد الت تعلػػم حػػل المشػػكالت مػػن ػػالؿ الكومبيػػوتر  .ب وتتضػػمن البرمجػػة
تحليػػل المشػػكلة المطلػػوب إيجػػاد حػػل لهػػا  ،وإج ػػراء التحلي ػػل المنه ػػجي لعن ػػاصرىا المتنوعػػة  ،ثػػم بنػػاء مجموعػػة
تعليمات توجو للكومبيوتر بهدؼ حل تلك المشكلة  .ب

(ٗ ) ٖٖ :

من ذلك يمكن القوؿ بضف ب البرمجة عملية الهدؼ منها تلقين الكومبيوتر تعليمات معينة تحتػوي علػى طػوات
وإج ػػراء عملي ػػات حس ػػابية ومنطقي ػػة متطلب ػػة .

ب ( ٖٕ ) ٕ٘ :

وم ػػن ث ػ َّػم ف ػػإف اله ػػدؼ م ػػن البرمج ػػة عملي ػػة إ ب ػػار

الكومبيوتر بمجموعػة مػن األوامػر المتتابعػة للحصػوؿ علػى نتػائج معينػة  ،ومجموعػة األوامػر المتسلسػلة تلػك يُطلػذ

عليها البرنامج . Program

وعنػػد القيػػاـ بعمليػػة البرمجػػة ينبغػػي تبنػػي لغػػة برمجػػة لكتابػػة البرنػػامج  ،وتلػػك اللغػػات المتعلقػػة بهػػذا المجػػاؿ كثيػػرة
ومتنوعة وأنسبها ب لغة البيزؾ  BASICالتي تُعد يسيرة التعلم  ،وفػي نفػس الوقػت لغػة برمجػة قويػة وكافيػة بعػداد
برامج جيدة تخدـ أغراض متنوعة .

ب ( ٗٔ ) ٘ٚ :

ٔٙ

ومن األسباب التي تبرر تضمين البرمجة كجزء من مناىج الرياضيات :

( ٕٗ ) ٖٜٔ – ٖٔٛ :

 تُبنى لغة برمجة الكومبيوتر على أنظمة عددية تخالف النظاـ العشري . -تُبنى الشبكات المنطقية على جداوؿ الصدؽ والجبر البوولي .

 غالباً ما تركز برامج الكومبيوتر على المخططات االنسيابية كتلك المستخدمة في حل المشكالت . عمليات الكومبيوتر تتضمن كل العمليات في الرياضيات . شفرة لغة الكومبيوتر تشبو لغة الرياضيات المجردة . وجود ميوؿ قوية لمعلم الرياضيات للقياـ بتدريس برمجة الكومبيوتر . برمجػػة الكومبيػػوتر تسػػاعد علػػى تحقيػػذ أىػػداؼ حػػل المشػػكالت وترجمػػة أفكػػار الرياضيػػات بلغػػة أ ػػرا ( لغػػةالبرمجة ) .
وللبرمجػة العػديد مػن الخصػائص التي جعلتهػا تحتػل مػػكانة بػارزة فػي مجػػاؿ العمليػة التعليميػة  ،منهػا :

( ٔٔ :

ٖ) ٙٗ – ٚ
البرمجة من األىداؼ التعليمية المهمة والمضمولة التحقيذ .
تساعد البرمجة المتعلم لممارسة برات التعلم بطريقة أكثر فعَّالية .
البرمجة من المتطلبات المهمة لدراسة مقررات أ ري .

فعالة في بناء المفاىيم العلمية عالية المستوا .
تمثل البرمجة تريقة ّ

تعين البرمجة في تدريب المتعلم على مهارات التفكير العلمي وحل المشكالت .

تزيد البرمجة من القدرة على التعلم الذاتي لدا المتعلمين .
تعود المتعلم على النظرة الشاملة أثناء حل مشكلة تعليمية .
البرمجة ِّ
تسهم البرمجة في تنمية القدرة على التعلم باالكتشاؼ .
تنمي البرمجة رغبة المتعلمين للتعامل م الكومبيوتر .
وفي الدراسة الحالية  ،وعند بناء برامج لمشكالت الرياضيات المقترحة  ،تم اتباع مجموعة ميسرة مػن األسػس
:
ٔ – دراس ػػة المشػػكلة المطروحػػة دراسػػة فاحصػػة  ،بهػػدؼ اسػػتنتاج ص ػيَّغ الرياضػػيات التػػي تػػؤدي إلػػى حػػل تلػػك
المشكلة .

ٕ – تحويل صيَّغ الرياضيات المستنتجة إلى تعبيرات حسابية باستخداـ لغة البيزؾ .

ٔٚ

ٖ – كتابة البرنامج  ،ويتضمن ىذا األساس :
أ – تحديد المد الت  ،وصياغتها .
ب – تحديد العمليات األساسية  ،وصياغتها .
جػ – تحديد المخرجات  ،ثم صياغتها .
المصمم وتصحيحو من الؿ الكومبيوتر .
ٗ – ا تبار البرنامج ُ

٘ – تعميم البرنامج ووضعو في صورتو النهائية بعد التضكد من صحتو لغوياً ومنطقياً .
ولقػػد تػػم اسػػتخداـ وتطبيػػذ تلػػك األسػػس سػػالفة الػػذكر عنػػد تصػػميم أي بػرامج لمشػػكالت الرياضػػيات التػػي تػػم
استخدامها في تجربة البحث الحالي .

{ ٖ } التفكير في الرياضيات :

Mathematical Thinking

التفكيػػر فػػي الرياضػػيات مػػن األىػػداؼ مضمولػػة التحقيػػذ  ،وينبغػػي أف تتضػػمنو أي مرحلػػة دراسػػية عنػػد تػػدريس
الرياضػػيات  ،وىػػو مػػن العمليػػات التػػي يسػػعى معظػػم المهتمػػين بتػػدريس الرياضػػيات لتنميتهػػا وتبنّػػي مجموعػػة مػػن
أساليب التدريس المالئمة التي تسهم في ذلك .

وللتفكيػػر فػػي الرياضػػيات تعػػاريف متنوعػػة  ،عرفػػو حسػػن غريػػب

()ٙ:ٛ

بضنػػو التفكيػػر الػػذي يصػػاحب الػػتعلم

عند مواجهة المشكالت والتعامل م التمارين المتنوعة في الرياضيات  ،وتحػدده عػدة مسػتويات تتعلػذ بالعمليػات
العقلية  ،كعملية الحل  ،واألساليب المنطقية المتنوعة التي تتكوف منها عملية حل التمارين مختلفة األنواع .
ويشير ليفة عبد السمي

ليفة

() ٔ٘ٔ : ٜ

إلى أف التفكير في الرياضيات يتكوف مػن ػالؿ المواقػف التػي

يتلقاىػػا المػػتعلم فػػي حياتػػو اليوميػػة والتػػي يمكػػن إعطائهػػا معنػػى مػػن ػػالؿ مجموعػػة األنشػػطة والعمليػػات العقليػػة
المكونة لهذا التفكير .
ِّ
وقػػد حػػدد فػػؤاد أبػػو حطػػب

( ٕٓ ) ٖٜٛ :

أنػػواع العمليػػات التػػي يتضػػمنها التفكيػػر فػػي الرياضػػيات  ،وىػػي

الفئ ػػات بمعن ػػى التص ػػنيف إل ػػى مجموع ػػات مش ػػتركة الخص ػػائص  ،والترتي ػػب أي إيج ػػاد النظ ػػاـ الس ػػائد ف ػػي تل ػػك
المجموعات من الؿ وصف محتوياتها  ،والتطابذ بمعنى اكتشاؼ العالقات المتطابقة بين وحػدات المجموعػات
المختلفة .

ٔٛ

ونظراً ألىمية التفكير في الرياضػيات  ،ب فػإف الكثيػرين مػن علمػاء الػنفس المعػرفيين والتربػويين اىتمػوا كثيػراً فػي

العصػػر الحػػديث بالعوامػػل المتنوعػػة لتنميتػػو فػػي ضػػوء بنػػاء البػرامج التربويػػة التػػي تتوافػػذ كثيػراً مػ المعرفػػة ابنسػػانية
وكيفية اكتساب األفراد لها وأساليب استخدامها  .ب

( ) ٔ٘٘ : ٖٙ

ػدرس  ،وتريقػػة إكسػػاب المػػتعلم
لػػذلك وعنػػد تنميػػة التفكيػػر فػػي الرياضػػيات ينبغػػي االىتمػػاـ بػػالمحتوا الػػذي يػ َّ

ذلػك المحتػوا  ،وتػػضثيره علػي التطبيقػػات الحياتيػة التػػي تجابػو المػتعلم  ،وىػػذا مػا تػػم اسػتخدامو بقػػدر ابمكػاف فػػي
الدراسة الحالية .
ب ويمكػػن الكشػػف عػػن مػػدا تمكػػن المػػتعلم مػػن التفكيػػر فػػي الرياضػػيات ػػالؿ مجموعػػة اعتبػػارات منهػػا تقػػارير
المعلػػم الذاتيػػة عػػن التغيػرات التػػي تطػرأ علػػى المػػتعلم  ،واال تبػػارات التحصػػيلية المقننػػة  ،ومػػدا اسػػتعداد المػػتعلم
لدراسة الرياضيات  ،بابضافة إلى نتائج ا تبارات حل المشكالت  . Problem Solvingب

( ) ٗٓ : ٖٛ

أي أف التفكيػر فػي الرياضػيات يُنمػى مػن ػالؿ مهػاـ متنوعػػة  ،ب لػذلك يمكػن بنػاء مػنهج منظػومي ( مػنهج فػػي

ضوء التدريس المنظومي ) يعمل على تشجي التنافس بػين المتعلمػين بحيػث يتضػمن أعمػاالً فرديػة وأ ػرا تعاونيػة
للمتعلمين  ،وتنظيم المادة التعليمية وربطها بالبيئػة الصػفية لتشػجي اىتمػاـ المػتعلم وتنميػة تفكيػره والشػعور بضىميػة

األنشطة التي يؤدونها  .ب

( ٘ٗ ) ٕٙ – ٙٙ :

وىناؾ الكثيػر مػن الدراسػات التػي اىتمػت بتنميػة التفكيػر فػي الرياضػيات مػن ػالؿ اسػتخداـ أسػاليب ووسػائل
متنوعة  ،ومن تلك الدراسات :
أ – دراسة صالح عبد اللطيف  ،وعايده سيدىم ( . ) ٜٜٜٔ

( ٖٔ ) ٔٔٙ : ٜٙ :

تناولػت تلػك الدراسػػة أثػر اسػتخداـ نمػػاذج الرياضػيات وأسػلوب حػػل المشػكالت فػي تػػدريس الرياضػيات علػػى

تنمية مهارات الترجمة في الرياضيات  ،والتفكير في الرياضيات  ،لدا تالميذ الصف الثاني ابعدادي  .وتوصػلت
الدراس ػػة إل ػػى أف أس ػػلوب ح ػػل المش ػػكالت أدا إل ػػى نم ػػو الترجم ػػة ف ػػي الرياض ػػيات  ،وأيض ػػا نم ػػو التفكي ػػر ف ػػي
الرياضيات ،مما يؤكد أىمية استخداـ األساليب التدريسية المالئمة في تنمية التفكير في الرياضيات .

ٜٔ

ب – دراسة عالء الدين سعد متولي ( . ) ٜٜٜٔ

( ٘ٔ ) ٙٛ – ٔ :

استهدفت تلػك الدراسػة معرفػة فعَّاليػة اسػتخداـ ػرائي الشػكل

) V

( فػي تنميػة بعػض مكونػات التفكيػر فػي

الرياضيات  ،واالتجػاه نحػو مػادة الرياضػيات لػدا تػالب المرحلػة الثانويػة  .ووضػحت الدراسػة مػن ػالؿ نتائجهػا
تفوؽ تالب المجموعة التجريبية ( الذين درسوا باستخداـ ػرائي الشػكل

)V

( عػن تػالب المجمػػوعة الضػابطة

( الذين درسوا باستخداـ الطريقة التقليدية ) في مكونات التفكير فػي الرياضػيات  ،ممػا يؤكػد فعَّاليػة اسػتخداـ ىػذا
األسلوب التدريسي في تنمية التفكير لدا تالب المرحلة الثانوية .

جػ – دراسة لطفية لطفي . ) ٜٜٔٛ ( Lutfi , L.

( ٔٗ ) ٙٗ – ٘٘ :

ىػػدفت تلػػك الدراسػػة إلػػى معرفػػة أىميػػة تطػػوير األدوات الخاصػػة بقيػػاس التفكيػػر فػػي الرياضػػيات لػػدا تػػالب

المػػدارس العليػػا فػػي نبراسػػكا  Nebraskaلتحديػػد المسػػتوا الفصػػلي  ،والجػػنس علػػى التفكيػػر فػػي الرياضػػيات .
وقػػد بيَّنػػت نتػػائج الدراسػػة وجػػود فروقػاً دالػػة إحصػػائياً عنػػد مسػػتوا ( ٔٓ ) ٓ.لصػػالك مسػػتوا الصػػف المتميػػز فػػي
التفكير في الرياضيات باستثنػاء الصفين الحادي عشر  ،والثاني عشر .

تب ػيَّن مػػن الدراسػػات السػػابقة أف محػػور االىتمػػاـ انصػػب علػػى تػػضثير أسػػاليب تدريسػػية فػػي تنميػػة التفكيػػر فػػي

الرياضػيات كضسػلوب حػل المشػكالت  ،وأسػلوب الشػكل

)( V

 ،ودراسػة أ ػرا اىتمػت بتطػوير أدوات التفكيػر

فػػي الرياضػػيات  ،ومعرفػػة العالقػػة بينػػو وبػػين التقػػدـ الدراسػػي  ،بينمػػا الدراسػػة الحاليػػة اىتمػػت بكػػل مػػن المحتػػوا
وأساليب تدريسو  ،ومعرفة أثر ذلك على نمو التفكير في الرياضيات .

ثانياً  :الجانب ابجرائي .

تمثلت إجراءات الدراسة الحالية في المهاـ التالية :
إعداد أدوات الدراسة .
الجانب التجريبي للدراسة .
نتائج الدراسة وتفسيرىا .

وفيما يلي توضيك لكل مهمة من تلك المهاـ :

ٕٓ

إعداد أدوات الدراسة .
ٔ – إعداد الوحدة المقترحة في ضوء التدريس المنظومي .
** من الؿ القراءات المتنوعة للتدريس المنظومي  ،وباالستعانة بابتار النظري الذي تم عرضو سػابقاً  ،ومػن

الؿ النموذج الذي تم تبنيػو فػي ىػذه الدراسػة لتصػميم التػدريس المنظػومي ( نمػوذج جيػرالش وإيلػي Gerlach

 ، ) & Elyتػم إعػداد وحػدة فػي برمجػة الرياضػيات باسػتخداـ لغػة البيػزؾ  ، BASICوقػد مػرت تلػك الوحػدة
بالخطوات التالية :

( ٔ ) تحديد األىداؼ :
تم تحديد أىداؼ وحدة برمجة الرياضػيات بلغػة البيػزؾ وصػياغتها فػي صػورة سػلوكية  ،أي نتػائج يُتوقػ حػدوثها
في سلوؾ الطالب بحيث يمكن قياسها  .وفيما يلي قائمة األىداؼ بتلك الوحدة :
ٔ)

أف يذكر الطالب معنى لغة البيزؾ . BASIC

ٕ)

أف يعدد الطالب مميزات لغة البيزؾ .

ٖ)

أف يسرد الطالب مكونات لغة البيزؾ .

ٗ)

مكوف من مكونات لغة البيزؾ .
يعرؼ الطالب كل َّ
أف ِّ

٘)

أف يمي ػػز الطػ ػػالب ب ػػين المتغيػ ػرات العددي ػػة

 Numerical Variablesوالمتغيػ ػرات غي ػػر العددي ػػة (

المتسلسلة )  String Variablesفي لغة البيزؾ .
)ٙ

أف يذكر الطالب مكونات التعبير الحسابي في لغة البيزؾ .

)ٚ

أف يدرؾ الطالب قواعد كتابة التعبير الحسابي في لغة البيزؾ .

)ٛ

أف يكتسب الطالػب المهػارة فػي تطبيػذ قواعػد أولويػة تنفيػذ العمليػات الحسػابية فػي أي تعبيػر حسػابي بلغػة
البيزؾ .

)ٜ

أف يحوؿ الطالب أي صيغة في الرياضيات إلى تعبير حسابي بلغة البيزؾ .

ٓٔ) أف يذكر الطالب الدواؿ القياسية المتنوعة في لغة البيزؾ .
ٔٔ) أف يسرد الطالب أوامر ابد اؿ في لغة البيزؾ .
ٕٔ) أف يسرد الطالب أوامر اب راج في لغة البيزؾ .
ٖٔ) أف يطبذ الطالب أوامر ابد اؿ على أمثلة متنوعة .
ٗٔ) أف يطبذ الطالب أوامر اب راج على أمثلة متنوعة .
٘ٔ) أف يذكر الطالب أمر تحديد القيمة ( أمر التخصيص ) في لغة البيزؾ .
 )ٔٙأف يطبذ الطالب أمر تحديد القيمة ( أمر التخصيص ) في لغة البيزؾ على أمثلة متنوعة .

ٕٔ

 )ٔٚأف يذكر الطالب أوامر التفرع في لغة البيزؾ .
 )ٔٛأف يطبذ الطالب أوامر التفرع في لغة البيزؾ على أمثلة متنوعة .
 )ٜٔأف يذكر الطالب أمر التكرار ( الحلقة التكرارية ) في لغة البيزؾ .
ٕٓ) أف يطبذ الطالب أمر التكرار ( الحلقة التكرارية ) في لغة البيزؾ على أمثلة متنوعة .
يعرؼ الطالب البرنامج .
ٕٔ) أف ِّ
يعرؼ الطالب البرمجة .
ٕٕ) أف ِّ

ٖٕ) أف يسرد الطالب اعتبارات كتابة البرنامج بلغة اليزؾ .
ٕٗ) أف يذكر الطالب مكونات البرنامج .
ٕ٘) أف يدرؾ الطالب أسس تصميم البرنامج .
 )ٕٙأف يكتسب الطالب مهارة تصميم برنامج ألي مشكلة في الرياضيات في ضوء تلك األسس .
 )ٕٚأف يطبذ الطالب أسس تصميم البرنامج لتصميم برنامج متكامل لعمليات الدائرة .
 )ٕٛأف يطبذ الطالب أسس تصميم البرنامج لتصميم برنامج متكامل لعمليات األسطوانة الدائرية القائمة .
 )ٕٜأف يطبذ الطالب أسس تصميم البرنامج لتصميم برنامج متكامل بيجاد جزور المعادلة التربيعية .
ٖٓ) أف يطبػػذ الطالػػب أسػػس تصػػميم البرنػػامج لتصػػميم برنػػامج متكامػػل لحػػل معػػادلتين مػػن الدرجػػة األولػػى فػػي
مجهولين .
ٖٔ) أف يطبذ الطالب أسس تصميم البرنامج لتصميم برنامج متكامل لعمليات المخروط الدائري القائم .
ٕٖ) أف يطبذ الطالب أسس تصميم البرنامج لتصميم برنامج متكامل لعمليات المرب .
ٖٖ) أف يطبذ الطالب أسس تصميم البرنامج لتصميم برنامج متكامل لعمليات المستطيل .

( ٕ ) تحديد المحتوا .

لق ػػد تطل ػػب اس ػػتخداـ الت ػػدريس المنظ ػػومي تحدي ػػد المحت ػػوا م ػػن معلوم ػػات ومه ػػارات واتجاى ػػات  ،ولتحدي ػػد
محتوا الوحدة المقترحة في برمجة الرياضيات  ،تم تحليػل محتػوا الموضػوعات فػي لغػة البيػزؾ  ،والبرمجػة بتلػك
اللغة وانتقاء الموضوعات التي تحقذ األىداؼ سابقة الذكر  ،وقد كانت تلك الموضوعات :
ٔ ) لغة البيزؾ  :ماىيتها – مميزاتها – مكوناتها .
ٕ ) التعبيرات والعوامل الحسابية .
ٖ ) الدواؿ القياسية .
ٗ ) أوامر ابد اؿ واب راج .
٘ ) أمر التخصيص ( تحديد القيمة ) .
 ) ٙالتفرع والتكرار .

ٕٕ

 ) ٚأمر األبعاد .
 ) ٛأمر ابنهاء .
 ) ٜأمر توليد األعداد العشوائية .
ٓٔ ) البرنامج  :ماىيتو – مكوناتو .
ٔٔ ) البرمجة واعتباراتها .
ٕٔ ) أسس تصميم البرنامج .
ٖٔ ) أمثلػػة متنوعػػة لتصػػميم البرنػػامج  :عمليػػات الػػدائرة – عمليػػات األسػػطوانة – جػػزور المعادلػػة التربيعيػػة – حػػل
معادلتين طيتين – عمليات المخروط – عمليات المرب – عمليات المستطيل .
وقد تم تنظيم المحتوا بطريقة منطقية في ضوء تسلسل تلك الموضوعات .

( ٖ ) تقدير وقياس السلوؾ المد لي للمتعلمين قبل التدريس .

ت علػى الطػالب
وقد تم األ ذ في االعتبار تصميم بعض اال تبارات التحصيلية والمناقشات الشفوية التي تُبِ َق ْ

قبل تدريس كل درس  ،للوقوؼ على مستوا تالب مجموعة الدراسة قبل عملية التدريس الفعلية .

( ٗ ) تقرير استرتيجية التدريس والوسائل التعليمية .

يهػػتم مصػػممو منظومػػات التػػدريس علػػى الكيفيػػة التػػي سػػيتم بهػػا تقػػديم المحتػػوا للطػػالب  ،وقػػد تػػم اسػػتخداـ
اسػػترتيجية تػػدريس تعاونيػػة تكثػػر فيهػػا التمػػارين والتػػدريبات التطبيقيػػة مػػن ػػالؿ الحػػل المسػػتمر للتطبيقػػات الكامنػػة
بػػالمحتوا  ،بابضػػافة إلػػى اسػػتخداـ الكومبيػػوتر لمعرفػػة مخرجػػات بعػػض السػػطور البرمجيػػة  ،والتعامػػل مػ البػرامج
التي تم تصميمها .

( ٘ ) تنظيم المجموعات للتعلم .

ت
المصػػممة  ،قُ ِسػ َػم ْ
عنػػد التػػدريس التطبيقػػي  ،واسػػتخداـ الكومبيػػوتر فػػي معالجػػة بعػػض المػػد الت والب ػرامج ُ
ػل منهػا ثالثػة تػالب لخلػػذ التعػاوف دا ػل المجموعػة  ،وإيجػاد التنػػافس
مجموعػة الدراسػة إلػى مجموعػات أصػػغر ك ٌ
بين المجموعات .

(  ) ٙتحديد وتوزي وقت التدريس .
تم التنقل الؿ موضوعات الوحدة المقترحة بين التدريس النظري والتدريس العملي الؿ وقػت محػدد  ،وقػد
كاف الوقت الذي أُستُخدـ في تدريس الوحدة المقترحة مبيَّن بالجدوؿ التالي :

ٖٕ

جدوؿ ( ٕ )
بياف بالخطة الزمنية لتدريس موضوعات الوحدة المقترحة
زم ػػن التدري ػ ػ ػ ػػس

ـ

الموض ػ ػػوع

الدراسة النظرية

تقويم
قبلي

المجموع

الدراسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة تقويم
العملية

دقيقة

جلسة

بالدقيقة

بعدي

جلس ػ ػ دقيقة
ة

ٔ لغة البيزؾ .

٘ٔ

ٕ

ٕٓٔ

ٓ

ٓ

ٕ٘

ٓٔٙ

ٕ التعبيرات والعوامل الحسابية

٘ٔ

ٔ

ٓٙ

ٓ

ٓ

ٕ٘

ٓٓٔ

ٖ الدواؿ القياسية .

٘ٔ

ٔ

ٓٙ

ٔ

ٓٙ

ٕ٘

ٓٔٙ

ٗ أوامر ابد اؿ واب راج .

٘ٔ

ٔ

ٓٙ

ٕ

ٕٓٔ

ٕ٘

ٕٕٓ

٘ أمر التخصيص .

٘ٔ

ٔ

ٓٙ

ٔ

ٓٙ

ٕ٘

ٓٔٙ

 ٙالتفرع والتكرار .

٘ٔ

ٔ

ٓٙ

ٔ

ٓٙ

ٕ٘

ٓٔٙ

 ٚأوامػػر ( األبعػػاد – ابنهػػاء –

٘ٔ

ٔ

ٓٙ

ٔ

ٓٙ

ٕ٘

ٓٔٙ

توليد األعداد العشوائية ) .
 ٛالبرنامج .

٘ٔ

ٔ

ٓٙ

ٓ

ٓ

ٕ٘

ٓٓٔ

 ٜالبرمجة .

٘ٔ

ٔ

ٓٙ

ٓ

ٓ

ٕ٘

ٓٓٔ

ٓٔ أسس تصميم البرنامج .

٘ٔ

ٕ

ٕٓٔ

ٓ

ٓ

ٕ٘

ٓٔٙ

ٔٔ أمثلػ ػ ػػة لتصػ ػ ػػميم ب ػ ػ ػرامج فػ ػ ػػي

ٓ٘

ٖ٘.

ٕٓٔ

ٚ

ٕٓٗ

٘ٙ

٘ٗٚ

الرياضيات .
المجم ػػوع

ٕٓٓ

٘ٔ٘.

ٖٜٓ

ٖٔ

ٓٚٛ

ٖ٘ٔ

ٕٕٕ٘

ميسػػر قبػػل دراسػػة كػػل موضػػوع للوقػػوؼ علػػى
يُقصػػد بػػالتقويم القبلػػي إلقػػاء مجموعػػة مػػن األسػػئلة وتطبيػػذ ا تبػػار ّ

السػػلوؾ المػػد لي لمجموعػػة الدراسػػة  ،والتقػػويم البعػػدي معنػػاه ىنػػا إلقػػاء مجموعػػة األسػػئلة وتطبيػػذ اال تبػػار بعػػد
دراس ػػة الط ػػالب للموض ػػوع  ،وأُتل ػػذ عليهم ػػا بالترتي ػػب المناقش ػػة القبلي ػػة واال تب ػػار القبل ػػي  ،والمناقش ػػة البعدي ػػة
واال تبار البعدي .

ٕٗ

(  ) ٚتخصيص مكاف التدريس .
تػػم تخصػػيص أحػػد الفصػػوؿ الخاصػػة بتػػدريس المجموعػػات بالكليػػة أثنػػاء الدراسػػة النظريػػة  ،ومعمػػل الكومبيػػوتر
بالكلية أثناء الدراسة العملية والتعامل م السطور البرمجية والبرامج التي تم تصميمها .

(  ) ٛا تيار مصادر التدريس .
تم االعتماد على أكثر من مصدر لتدريس الوحدة المقترحة فػي برمجػة الرياضػيات كالوحػدة المقترحػة ذاتهػا مػن
الؿ توزيعها على مجموعة الدراسة  ،وتوجيو المجموعة ألكثر من مرج يتناوؿ برمجة الكومبيوتر  ،بابضافة إلػى
أجهزة الكومبيوتر المتوافرة بمعمل الكلية .

(  ) ٜتقويم األداء .
تطلب األمر لتحقيذ األىداؼ الموضوعة تطبيذ مجموعتين من أدوات القياس إحػداىا قبليػة ( المناقشػة القبليػة
واال تبار القبلي )  ،واأل را بعدية ( المناقشة البعديػة واال تبػار البعػدا )  ،وذلػك قبػل وبعػد تقػديم كػل موضػوع
المصػػممين الشػػاملين
مػػن موضػػوعات الوحػػدة المقترحػػة  .أيض ػاً تػػم تطبيػػذ اال تبػػار التحصػػيلي وبطاقػػة المالحظػػة ُ
لجمي موضوعات الوحدة قبلياً وبعدياً ( قبل تدريس الوحدة  ،وبعد االنتهاء من تدريسها ) .

( ٓٔ ) تحليل بيانات التغذية الراجعة .
تضمن التدريس المنظومي القيػاس المسػتمر المتتػاب لتحسػين طػي التػدريس وتنقيحهػا لجعلهػا أكثػر صػالحية
لتحقيػذ األىػػداؼ المنشػودة  ،ومػػن ثػ ِّػم فقػد كانػػت ىنػػاؾ مراجعػة مسػػتمرة لنتػائج الطػػالب فػػي التقػويم البعػػدي لكػػل

موضػػوع مػػن موضػػوعات الوحػػدة المقترحػػة الزـ ذلػػك التحسػػين المسػػتمر فػػي كيفيػػة التػػدريس والعػػالج المتتػػاب ألي
مشكلة من المشكالت التي واجهت دراسة الطالب للوحدة المقترحة .
** تقسػػيم الوحػػدة المقترحػػة فػػي برمجػػة الرياضػػيات إلػػى مجموعػػة مػػن الموضػػوعات  ،بحيػػث تضػػمن كػػل موضػػوع
العناصر التالية :
أ – أىداؼ الموضوع .
ب – المناقشة القبلية واال تبار القبلي .
جػ – عرض الموضوع .
د – األسلوب التدريسي والوسيلة التعليمية المستخدمة .
ىػ – المناقشة البعدية واال تبار البعدي .
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(*)
** الحصػػوؿ علػػى الصػػورة النهائيػػة للوحػػدة المقترحػػة

بعػػد عرضػػها علػػى مجموعػػة مػػن المتخصصػػين فػػي تػػدريس

الرياضيات والبرمجة كمحكمين  ،وإجراء التعديالت المناسبة في ضوء توجيهاتهم .

ٕ  -اال تبار التحصيلي في الوحدة المقترحة .
تم إعداد اال تبار التحصيلي في الوحدة المقترحػة مػ التركيػز علػى مهػارات برمجػة مشػكالت الرياضػيات وفقػاً
للخطوات التالية :

أ – الهدؼ من اال تبار :

يهػػدؼ ىػػذا اال تبػػار إلػػى قيػػاس مسػػتوا تحصػػيل تػػالب مجموعػػة البحػػث لمتضػػمنات الوحػػدة المقترحػػة م ػ

التركيز على قياس مهارة برمجة مشكالت الرياضيات المتضمنة بالوحدة .

ب

–

طوات إعداد اال تبار :

تم اتباع الخطوات التالية عند إعداد اال تبار التحصيلي :
 تحليػػل محتػػوا الوحػػدة المقترحػػة لتحديػػد المفػػاىيم  ،والمبػػادئ والتعميمػػات  ،والمهػػارات المتضػػمنة بتلػػكالوحدة .

ػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(*) ملحذ ( ٔ )

ٕٙ

ِ
ب صدؽ التحليل من الؿ إيجاد نسػبة االتفػاؽ بػين تحليػل الباحػث  ،وتحليػل زميػل آ ػر متخصػص فػي
 ُحس َتػػدريس الرياضػػيات  ،وفػػي ضػػوء معادلػػة كػػوبر )*( Cooper

( ) ٕٚ : ٕٜ

كانػػت تلػػك النسػػبة ( ٗ) %ٜ

وىي نسبة عالية تدؿ على صدؽ التحليل للمحتوا الذي توصل إليو الباحث .
 تم التضكد من ثبات التحليل عن تريذ إعادة تحليل محتوا الوحدة المقترحػة بفاصػل زمنػي قػدره شػهر تقريبػاً ،ثم تم االتمئناف على التحليل من حيث صدقو وثباتو .
ووجد أف ىناؾ تطابذ تاـ بين التحليلين  ،ومن َّ

( ** )

 وفػي ضػػوء تحليػل المحتػػوا واألىػػداؼ سػابقة الػػذكر تػم صػػياغة مفػػردات صػياغة اال تبػػار  ،بعػض أسػػئلتو علػػىىيئة صواب و طض والبعض ا ر على صورة ا تيار من متعدد .
 تػ ػػم عػ ػػرض تلػ ػػك المفػ ػػردات علػ ػػى مجموعػ ػػة متخصصػ ػػة فػ ػػي مجػ ػػاؿ المنػ ػػاىج وتعلػ ػػيم الرياضػ ػػيات  ،وآ ػ ػرينمتخصصين في مجاؿ الكومبيوتر للتضكد من صدؽ اال تبار لما يقيسو  ،وسالمة مفرداتو مػن الناحيػة العلميػة ،
وأُجريت التعديالت المناسبة في ضوء توجيهاتهم .
 تُبِ َذ اال تبار على مجموعة من تالب وتالبات تكنولوجيا التعليم  ،وتم االعتماد علػى درجػات ( ٖٓ ) تالبػاًوتالبةً كتجربة استطالعية لتحقيذ األىداؼ التالية :
(ٔ)

تعيػػين معػػامالت الس ػهولة  :تػػم حسػػاب معػػامالت سػػهولة أسػػئلة اال تبػػار

( ) ٖٖٙ : ٜٔ

وقػػد تراوحػػت

معػػامالت السػػهولة لكػػل مفػػردة مػػن مفػػردات اال تبػػار حػػوؿ ( ٔٗ ، )ٓ.وىػػي معػػامالت مناسػػبة  ،ويمكػػن
في ضوئها قبوؿ مفردات اال تبار .

ػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

عدد مرات االتفاؽ

(*) نسبة االتفاؽ = ٔٓٓ × ----------------------------
(**) ملحذ ( ٕ )

عدد مرات االتفاؽ  +عدد مرات عدـ االتفاؽ

ٕٚ

(ٕ)

ثبات اال تبار  :تم حسػاب معامػػل ثبػػات اال تبػػار مػػن ػػالؿ تطبيػذ معادلػة كػودر ريتشاردسػوف

(*) (ٖ٘

) ٕٔٔ :
وو ِج َد أف معامل الثبات (  ) ٓ.ٜٛوالذي يُعد مقبوالً في ضوء أىداؼ الدراسة .
ُ
(ٖ)

(**) ( ٖ ) ٜٕٗ :
ِ
وو ِجػ َد أنػػو
ػب الصػدؽ الػػدا لي لال تبػار مػػن ػالؿ المعادلػػة
ُ ،
صػدؽ اال تبػار ُ :حسػ َ
يتراوح بين ( ٔ ) ٓ.ٛٚ ( & ) ٓ.ٛويُعد ذلك مقبوالً في ضوء أىداؼ الدراسة الحالية .

جػ – بعد التضكد من صدؽ اال تبار  ،و ثباتو  ،واالتمئناف على سػالمتو مػن الناحيػة العلميػة وابحصػائية واللغويػة ،
أمكن الحصوؿ على صورتو النهائية

(***)

والتي تم تطبيقها في التجربة الحالية .

ٖ – إعداد بطاقة المالحظة .
المستخدمة فػي الدراسػة الحاليػة إلػى معرفػة مػدا أداء تػالب مجموعػة البحػث ػالؿ
 تهدؼ بطاقة المالحظة ُأجهػػزة الكومبيػػوتر  ،والتضكػػد مػػن اكتسػػابهم المهػػارة فػػي معرفػػة مخرجػػات بعػػض السػػطور البرمجيػػة  ،وتخ ػزين

الب ػرامج التػػي تػػم تصػػميمها وا تبارىػػا وتجريبهػػا مػػن ػػالؿ أمثلػػة متنوعػػة  .وحتػػى ال يػػتم االعتمػػاد فقػػي علػػى
اال تبار التحصيلي لقياس المهارة .

ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ف عٕ  -ـ ( ف  -ـ )
(*)رأأ = ---------------
ع(ف–ٔ)
ـأ–ـب

ب×أ

(**) ر ث = ------- × -----------
ع
(***) ملحذ ( ٖ )

ص

ٕٛ

 وتكونػػت البطاقػػة مػػن ( ٕٔ ) عبػػارة مركػػزة علػػى ب ػرامج الرياضػػيات لمالحظػػة مهػػارات البرمجػػة  ،والتعامػػل م ػت لكل مهػارة مسػة مسػتويات  ،ممتػاز (٘درجػات)
وح ِد َد ْ
الكومبيوتر في ضوء المهارات التي تم تصميمها ُ ،
 ،جيد جداً (ٗدرجات)  ،جيد (ٖدرجات)  ،مقبوؿ (درجتاف)  ،ضعيف (درجة واحدة) .
 وللتضكػػد مػػن صػػدؽ وثبػػات البطاقػػة  ،فقػػد تػػم االعتمػػاد علػػى صػػدؽ المحكمػػين الػػذين أشػػار معظمهػػم إلػػى أفالمهػػارات مناسػػبة ألىػػداؼ البحػػث  .بينمػػا اعتمػػد ثبػػات البطاقػػة علػػى أسػػلوب اتفػػاؽ المالحظػػين  ،حيػػث قػػاـ
الباحػػث بمسػػاعدة آ ػػر بتطبيػػذ البطاقػػة علػػى ( ٘ٔ ) تالب ػاً  ،ومػػن ػػالؿ معادلػػة كػػوبر سػػابقة الػػذكر ُو ِج ػ َد أف
نسبة االتفاؽ ( ٘) %ٜٔ.ٚمما يدؿ على ثبات بطاقة المالحظة نظراً الرتفاع معامل ثباتها .
 بعػػد التضكػػد مػػن السػػالمة العلميػػة وابحصػػائية لبطاقػػة المالحظػػة تػػم االىتػػداء إلػػى صػػورتها النهائيػػة والتػػي تػػماستخدامها في تجربة الدراسة الحالية

(*)

.

ٗ – ا تبارات التفكير الرياضي .
 الهػػدؼ مػػن تلػػك اال تبػػارات قيػػاس اسػػتراتيجيات التفكيػػر فػػي الرياضػػيات  ،ويمكػػن أف تفيػػد فػػي الكشػػف عػػنالطالب الموىوبين في الرياضيات .
وتكونت تلك اال تبارات من ستة أنواع :
َّ

( ٔ ) ا تيار اكتشاؼ النماذج في الرياضيات .
يبدأ كػل تمػرين فػي ىػذا اال تبػار بمجموعػة أشػكاؿ  ،كػل شػكل دا ػل مربػ  ،ويوجػد فػي نهايتهػا مربػ فػارغ .
ومن أسػفل توجػد مجموعػة أ ػرا مػن األشػكاؿ  ،وعلػى المفحػوص ا تيػار أحػد األشػكاؿ المرسػومة أسػفل لوضػعو
في المرب الفارغ بحيث تش ّكل تلك األشكاؿ نمي أو نموذج أو سلسلة .

ػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(*) ملحذ ( ٗ )
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( ٕ ) دقة التمييز الهندسي .
ويبػػدأ كػػل تمػرين مػػن تمػػارين ىػػذا اال تبػػار بمجموعػػة مػػن األشػػكاؿ يليهػػا مجموعػػة عبػػارات  ،وعلػػى المفحػػوص
ا تيار ابجابة الصحيحة لكل سؤاؿ .

( ٖ ) سالسل األعداد .
يبػػدأ كػػل تم ػرين فػػي ىػػذا اال تبػػار بنمػػوذج سلسػػلة عدديػػة بهػػا ف ػراغين دا ػػل مسػػتطيل  ،ومػػن أسػػفل توج ػػد
سلسلتاف من األعداد وعلى المفحوص ا تيار العدد المناسػب مػن السلسػلة األولػى للفػراغ األوؿ  ،والمناسػب مػن
السلسلة الثانية للفراغ الثاني .

( ٗ ) التسلسل المنطقي في الرياضيات .
يتكوف كل تمرين من تمػارين ىػذا اال تبػار مػن مجموعػة مسػتطيالت  ،دا ػل كػل منهػا عػدد مػن ال ُكػرات ماعػدا

مستطيل فارغ  ،وعلى المفحوص ذكر عػدد ال ُكػرات الػالزـ وضػعها دا ػل المسػتطيل الفػارغ بحيػث يواكػب الػنمي
المتب في تلك المستطيالت .

( ٘ ) إدراؾ العالقات بين األشكاؿ الهندسية .
يتكوف ىذا اال تبار مػن مجموعػة أشػكاؿ ىندسػية  ،أسػفل كػل مجموعػة أربعػة أسػئلة  ،وعلػى المفحػوص وضػ
عالمة (



) دا ل الدائرة أماـ اال تيار الصائب  ،وعالمة ( × ) أماـ اال تيار الخاتئ .

(  ) ٙإدراؾ تقسيم األشكاؿ الهندسية إلى أجزاء متماثلة .
يتكوف ىذا اال تبار من مجموعة أشكاؿ ىندسية  ،ويمكن رسم ي مستقيم أو أكثر لقسمة كل شكل إلى
جزأين متماثلين  ،وتوجد مجموعة أسئلة أسفل كل مجموعة  ،وعلى المفحوص وض عالمة (
أماـ اال تيار الصائب  ،وعالمة ( × ) أماـ اال تيار الخاتئ .



) دا ل الدائرة

ٖٓ

 والزمن المستغرؽ في ابجابة عن تلك اال تبارات موضحة بالجدوؿ التالي :جدوؿ ( ٖ )
بياف بالزمن المستغرؽ بالدقيقة في ابجابة عن ا تبارات التفكير في الرياضيات
مسلسل
اال تبار

س َّمى اال تب ػ ػ ػػار
ُم َ

الزمن
المستغرؽ
بالدقيقة

ٔ

اكتشاؼ النماذج في الرياضيات .

ٗ

ٕ

دقة التمييز الهندسي .

٘

ٖ

سالسل األعداد .

ٙ

ٗ

التسلسل المنطقي في الرياضيات .

٘

٘

إدراؾ العالقات بين األشكاؿ الهندسية .

ٛ

ٙ

إدراؾ تقسيم األشكاؿ الهندسية إلى أجزاء متماثلة .

ٙ

ا تبارات التفكير في الرياضيات .

ٖٗ

اال تبار
الكلي

وتم تقنين تلك اال تبارات من قِبَ ْل واضعيها على عينة من ٕ ٖٛفرداً وكانت النتائج كما يلي :
ِ
ب صدؽ االتساؽ الدا لي  ،وقد
 تم التضكد من صدؽ اال تبار من الؿ صدؽ المحكمين  ،أيضاً ُحس َكانت معامالت االرتباتات بين اال تبارات والدرجة الكلية موضحة بالجدوؿ التالي :

ٖٔ

جدوؿ ( ٗ )
بياف بقيم معامالت االرتباط بين ا تبارات التفكير في الرياضيات والدرجة الكلية
معامل االرتباط

مسلسل

العالقػػات

ٔ

اكتشاؼ النماذج في الرياضيات  ،والدرجة الكلية .

ٕ٘ٓ.ٚ

ٕ

دقة التمييز الهندسي  ،والدرجة الكلية .

ٓ.ٖٛٚ

ٖ

سالسل األعداد  ،والدرجة الكلية .

ٓ.ٜٛٙ

ٗ

التسلسل المنطقي في الرياضيات  ،والدرجة الكلية

ٖٔٓ.ٙ

.
٘

إدراؾ العالقات بين األشكاؿ الهندسية  ،والدرجة

٘ٓ.ٛٚ

الكلية .
ٙ

إدراؾ تقسيم األشكاؿ الهندسية إلى أجزاء متماثلة ،

٘ٔٓ.ٛ

والدرجة الكلية .
 أما عن ثبات اال تبار فقد تم حسابو من الؿ معادلة كودر ريتشاردسوف  ،وقد كانت تلك المعامالت كماىي موضحة بالجدوؿ التالي :

ٕٖ

جدوؿ ( ٘ )
معامالت ثبات ا تبارات التفكير في الرياضيات .
س َّمى اال تب ػ ػ ػػار
ُم َ

مسلسل اال تبار

معامل الثبات

ٔ

اكتشاؼ النماذج في الرياضيات .

ٕ

دقة التمييز الهندسي .

ٓ.ٙٙٙ

ٖ

سالسل األعداد .

ٗٓ.٘ٙ

ٗ

التسلسل المنطقي في الرياضيات .

ٓ.ٜٙٚ

٘

إدراؾ العالقات بين األشكاؿ الهندسية .

ٗٓ.ٙٛ

ٙ

إدراؾ تقسيم األشكاؿ الهندسية إلى أجزاء متماثلة .

ٖٔ٘ٓ.

ا تبارات التفكير في الرياضيات .

ٓ.ٚٛٚ

اال تبار الكلي

(*)
مما سبذ أمكن االتمئناف عن ا تبارات التفكير في الرياضيات

ٕٗ٘ٓ.

من حيث السالمة العلمية والمعالجات

ابحصائية  ،وتم تطبيقو في تجربة البحث الحالي .

الجانب التجريبي للدراسػة .
 تم ا تيار مجموعة الدراسة من تالب الفرقة الثالثة شعبة تكنولوجيا التعليم  ،وبلغ عددىم ( ٘ٗ ) تالباًوتالبةً  ،وتم تقسيمهم إلى ( ٘ٔ ) مجموعة  ،وتحتوي كل مجموعة على ثالثة تالب أثناء التدريس العملي
على أجهزة الكومبيوتر والذي بلغ عددىا ( ٘ٔ ) جهازاً دا ل معمل الكومبيوتر بالكلية .

 تطبيذ اال تبار التحصيلي في صورتو النهائية قبل البدء في الدراسة الفعلية كا تبار قبلي  ،وكذلك بطاقةالمالحظة تطبيقاً قبلياً .

ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
(*) ملحذ ( ٘ )
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 -القػياـ بالتػدريس الفعلػي نظػرياً وعمليػاً  ،وكما موضك بالجدوؿ ( ٕ ) فقد استغرقت فترة الدراسة ( ٕٕٕ٘ )

دقيقة أي (  ) ٖٛساعة  .أي أف الدراسة استغرقت عشرة أسابي تقريباً بمعدؿ جلستين أسبوعياً ( ساعتاف

في الجلسة الواحدة )  .ولقد كانت الدراسة الفعلية للوحدة المقترحة حوالي سبعة أسابي والوقت ا ر

أستغرؽ في المناقشات واال تبارات القبلية والبعدية الؿ دروس الوحدة المقترحة .
_ وبعد االنتهاء من التجربة مباشرة تم تطبيذ كل من اال تبار التحصيلي تطبيقاً بعدياً  ،أيضاً القياـ بالتطبيذ
البعدي لبطاقة المالحظة .
 وبعد انتهاء تجربة البحث والتطبيذ البعدي لكل من اال تبار التحصيلي  ،وبطاقة المالحظة بضربعة أسابي ،تم تطبيذ ىاتين األداتين مرة أ ري لمعرفة مدا احتفاظ تالب مجموعة البحث بمهارات البرمجة .

نتائج الدراسة وتفسيرىا .
بعد إجراء تجربة الدراسة وتطبيذ أدواتها قبلياً  ،وبعدياً  ،وبعد أربعة أسابي من التطبيذ البعدي  ،تم تحليل

النتائج ومناقشتها في ضوء أىداؼ وأسئلة وفروض الدراسة الحالية  ،وفيما يلي ابجابة عن أسئلة البحث
والتحقذ من فروضو .

ٔ – التحقذ من صحة الفرضين األوؿ والثاني :
أشار الفرض األوؿ إلى { توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب في كل من التطبيقين
المعد تلك الفروؽ لصالك درجات الطػالب في التطػبيذ البعدي ، } .
القبلي والبعدي في اال تبار التحصيلي ُ
وللتحقذ من صحة ىذا الفرض تم حساب داللة الفرؽ بين متوسطي درجات الطالب في كل من التطبيقين القبلي
المعد باستخداـ ا تبار ( ت )
والبعدي في اال تبار التحصيلي ُ
التالي :

( ) ٗٙٚ : ٜٔ

وكانت النتائج مبيَّنة بالجدوؿ

ٖٗ

جدوؿ ( ) ٙ
داللة الفرؽ بين متوسطي درجات الطالب في التطبيقين
القبلي والبعدي لال تبار التحصيلي
التطبيػذ

العػدد

المتوسي

االنحراؼ

الحسػابي

المعػياري

ٗٔٛ.

ٖ.ٜٚ

قيم ػػة ( ت )

ابحصائيػة
المحسػو
بة

القبلي
٘ٗ
البعدي
درجػػة اال تبار

ٖٗدرجة

الجدولية
عند(ٔٓ)ٓ.

وجود
ٖٔ.ٕٙ

ٕٜ.ٜٓ

الداللة

ٕٔٓ.

ٕ.ٜٙ

إحصائية

داللة
عند

مستوا (ٔٓ)ٓ.

يتضك من الجدوؿ السابذ ارتفاع متوسي درجات تحصيل تالب مجموعة الدراسة في التطبيذ البعدي عن
متوسي درجات تحصيلهم في التطبيذ القبلي في اال تبػار التحصيػلي  ،ووجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوا (

ٔٓ ) ٓ.لصالك التطبيذ البعدي لال تبار  .ويمكن إرجاع ىذه الفروؽ إلى دراسة الطالب ( مجموعة الدراسة )
لوحدة برمجة الرياضيات المقترحة واستيعابهم لمتضمناتها من الؿ التدريس المنظومي المتضمن ألسلوب
برمجي مقترح والذي يتصف بالسهولة والتحديد  ،مما يدؿ على فعَّالية التدريس المنظومي للوحدة المقترحة

مجاؿ الدراسة  .وتلك النتيجة تتفذ م نتائج الدراسات التجريبية التي حاولت التعرؼ على أثر استخداـ

ثم يمكن قبوؿ الفرض األوؿ من فروض الدراسة
المعالجات المتنوعة على التحصيل في المواد المتنوعة  .ومن َّ

الحالية .

ولزيادة تضكيد ىذه الحقيقة تم التحقذ من صحػة الفػرض الثػاني من فروض الدراسة الحالية والذي مؤداه {
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب في كل من التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة
المعدة  ،تلك الفروؽ لصالك درجات الطالب في التطبيذ البعدي }  ،أُجريت مقارنة بين نتائج
المالحظة ُ
التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة  ،وتم حساب داللة الفرؽ بين متوسطي تحصيل الطالب في كل من
التطبيقين القبلي والبعدي  ،وكانت النتائج موضحة بالجدوؿ التالي :

ٖ٘

جدوؿ ( ) ٚ
داللة الفرؽ بين متوسطي درجات الطالب في التطبيقين
القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة .
التطبيػذ

العػدد

المتوسي

االنحراؼ

الحسػابي

المعػياري

ٚ.ٔٙ

ٖٕ٘.

قيم ػػة ( ت )

ابحصائيػة
المحسػو
بة

القبلي
٘ٗ
البعدي
درجػػة اال تبار

ٕٔدرجة

الجدولية
عند(ٔٓ)ٓ.

وجود
ٔ٘.ٖٚ

ٕٖٜٔ.

الداللة

ٕ.ٜٙ

ٔ.ٗٚ

إحصائية

داللة
عند

مستوا (ٔٓ)ٓ.

يتضك من الجدوؿ السابذ أيضاً وجود فروؽ دالة إحصائياً بين درجات الطالب في التطبيقين القبلي والبعدي

المعدة  ،ىذا الفرؽ لصالك التطبيذ البعدي  .مما يدؿ على اكتساب الطالب فعلياً لمهارات
لبطاقة المالحظة ُ
البرمجػة  ،ونمو مهارات البرمجة في استخداـ الكومبيوتر لتصميم وإد اؿ والتحقذ من صحة وتجريب جمي
برامج موضوعات الدراسة الحالية .
ويالحظ من الجدوؿ السابذ أيضاً وجود المهارة في التعامل م جهاز الكومبيوتر  ،فقد أشار المتوسي
الحسابي في التطبيذ القبلي لبطاقة المالحظة (  ) ٚ.ٔٙولكن بقدر ضعيف  ،وقد نمت تلك المهارة ووصل
متوسي درجات الطالب في بطاقة المالحظة بعد تطبيقها بعدياً إلى ( ٕٖ. ) ٜٔ.
وتتفذ ىذه النتيجة م نتائج بعض الدراسات التي استخدمت الدراسات المعملية في تنمية أداء المتعلم
وتنمية مهارتو من الؿ استخداـ الوسائي التعليمية المتنوعة  .لذلك يمكن قبوؿ الفرض الثاني من فروض
ثم  ،وبتحقذ الفرضين األوؿ والثاني تم ابجابة عن السؤاؿ األوؿ من أسئلة الدراسة
الدراسة الحالية  ،ومن َّ
الحالية والذي نصو { ما أثر استخداـ التدريس المنظومي متضمناً ألسلوب برمجي مقترح لتدريس وحدة في

برمجة الرياضيات على إكساب الطالب مهارات البرمجة ؟  ، } .أي أف استخداـ متضمنات الدراسة الحالية

أدت إلى إكساب الطالب مهارات البرمجة .

ٖٙ

ٕ – التحقذ من صحة الفرض الثالث :
وللتضكد من صحة الفرض الثالث من فروض الدراسة الحالية والذي أشار إلى { توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية بين متوسطي درجات الطالب في كل من التطبيقين القبلي والبعدي ال تبارات التفكير في الرياضيات ،
تلك الفروؽ لصالك درجات الطالب في التطبيذ البعدي  ، } .تم رصد نتائج كل من التطبيقين  ،وحساب الداللة
ابحصائية للفرؽ بين متوسطي درجات تالب مجموعة الدراسة  ،وكانت النتػائج موضحة بالجدوؿ التالي :
جدوؿ ( ) ٛ
داللة الفرؽ بين متوسطي درجات الطالب في التطبيقين
القبلي والبعدي لال تبارات التفكير في الرياضيات .
التطبيػذ

العػدد

المتوسي

االنحراؼ

الحسػابي

المعػياري

ٖٚ.ٔٙ

ٕ٘ٛ.

قيم ػػة ( ت )

ابحصائيػة
المحسػو
بة

القبلي
٘ٗ
البعدي

ٖٕٔ٘.

درجػػة اال تبار

ٜٙدرجة

الجدولية

عند(ٔٓ)ٓ.

وجود
ٔٛ.ٛ

ٔٚ.ٚ

الداللة

ٕ.ٜٙ

إحصائية

داللة
عند

مستوا (ٔٓ)ٓ.

يبين الجدوؿ السابذ وجود فروؽ دالة إحصائياً بين متوسطي درجات الطالب في كل من التطبيقين القبلي
والبعدي في ا تبارات التفكير في الرياضيات عند مستوا ( ٔٓ ) ٓ.لصالك درجات التطبيذ البعدي  ،مما يدؿ
على نمو تفكير الطالب في الرياضيات وقد يرج ذلك إلى اكتسابهم مهارات البرمجة من الؿ الوحدة
المقترحة في برمجة الرياضيات والتي تم تدريسها في تجربة الدراسة الحالية  ،والتي من اللها يرتادوف مجموعة
من الخطوات تشبو إلي ٍ
حد كبير طوات حل المشكالت  ،وقد أثبتت الكثير من الدراسات أف أسلوب حل
ثم يمكن القوؿ بضف مهارة برمجة
المشكالت ينمي بعض مهارات التفكير و اصةً في الرياضيات  .ومن َّ
الرياضيات قد أدت إلى تنمية القدرة التفكيرية لمكتسبيها .
وتلك النتيجة تتوافذ م الكثير من الدراسات التي استهدفت تنمية التفكير في الرياضيات كدراسة صالح
عبد الحفيظ  ،وعايده سيدىم (  ، ) ٜٜٜٔودراسة عالء الدين سعد (  ، ) ٜٜٜٔومن ىنا يمكن قبوؿ

ٖٚ

الفرض الثالث من فروض الدراسة الحالية  ،وبالتالي ابجابة عن السؤاؿ الثالث من أسئلة الدراسة الحالية ،
والذي نص على { ما أثر التدريس المنظومي متضمناً أسلوب برمجي مقترح في تدريس وحدة مقترحة في
الرياضيات على تنمية تفكير الطالب مجموعة الدراسة في الرياضيات ؟  ، } .أي أف مجاؿ الدراسة الحالية لو
أثر فعَّاؿ في تنمية التفكير في الرياضيات .

ٖ – التحقذ من صحة الفرضين الراب والخامس .
للتحقذ من صحة الفرض الراب من فروض الدراسة الحالية { ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بين درجات
الطالب في اال تبار التحصيلي عند تطبيقو بعدياً وبين درجاتهم في نفس اال تبار عند تطبيقو بعد أربعة أسابي
من التطبيذ البعدي  } .تم حساب الفرؽ بين المتوسطين الحسابيين لدرجات الطالب في كل من التطبيقين
البعدي  ،وبعد أربعة أسابي من التطبيذ البعدي  ،والبحث عن الداللة ابحصائية لهذا الفرؽ  ،وقد كانت النتائج
كما ىي موضحة بالجدوؿ التالي :
جدوؿ ( ) ٜ
داللة الفرؽ بين متوسطي درجات الطالب في التطبيقين البعدي ،
وبعد أربعة أسابي من التطبيذ البعدي لال تبار التحصيلي .
التطبيػذ

العدد

المتوسي

االنحرا

الحسابي

ؼ

الداللة

قيم ػػة ( ت )

ابحصائيػة

المعياري
المحسوبة الجدولية
عند(٘ٓ)ٓ.

ٕٜ.ٜٓ

البعدي

ٕٔٓ.

٘ٗ
بعدٗأسابي
درجة اال تبار

ليس لها داللة
ٔ.ٛ

ٕٗٚ.ٙ

ٗ.ٜٛ

ٕٕٓ.

إحصائية

عند

مستوا (٘ٓ)ٓ.

ٖٗدرجة

يوضك الجدوؿ السابذ عدـ وجود فروؽ جوىرية عند مستوا ( ٘ٓ ) ٓ.وبالتالي عدـ وجود فروؽ جوىرية
عند مستوا ( ٔٓ . ) ٓ.ولذل ك يمكن ابشارة إلى أف الفروؽ في المتوسطين الحسابيين كما ىو موضك
ثم فإف ىناؾ احتفاظ بمهارات البرمجة لدا مجموعة
بالجدوؿ ليس لو داللة إحصائية عند أي مستوا  ،ومن َّ

ٖٛ

البحث  ،أي أف التدريس المنظومي المتضمن أسلوب برمجي مقترح لوحدة مقترحة في برمجة الرياضيات أدي
إلى االحتفاظ بمهارات البرمجة  ،ويمكن تفسير ذلك بفعَّالية تلك المنظومة التعليمية وما تضمنتو من أداء عملي
من قِبَ ْل الطالب  ،والتفاعل والتعاوف المستمر بين الطالب دا ل المجموعة  ،والتنافس بين المجموعات  ،ىذا
بابضافة إلي ميوؿ تالب مجموعة الدراسة للعمل من الؿ الكومبيوتر .
ونظراً لوجود العديد من الدراسات التي وضحت نتائجها احتفاظ المتعلمين بالمعلومات المختلفة إذا ما
ت إليهم بضساليب غير تقليدية  ،فإنو يمكن قبوؿ ذلك الفرض  .ولتضكيد ىذه الحقيقة  ،والتحقذ من صحة
قُ ِد َم ْ

الفرض الخامس من فروض الدراسة الحالية { ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بين درجات تالب مجموعة

الدراسة في بطاقة المالحظة عند تطبيقو بعدياً  ،ودرجاتهم في نفس البطاقة عند تطبيقها بعد أربعة أسابي من
التطبيذ البعدي } تم حساب داللة الفرؽ بين متوسطي درجات الطالب في التطبيقين البعدي  ،وبعد أربعة أسابي
 ،وكانت النتائج مبيَّنة بالجدوؿ التالي :

جدوؿ ( ٓٔ )

داللة الفرؽ بين متوسطي درجات الطالب في التطبيقين البعدي ،
وبعد أربعة أسابي من التطبيذ البعدي لبطاقة المالحظة .
التطبيػذ

العػدد

المتوسي

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

ٕٖٜٔ.

ٔ.ٗٚ

الداللة

قيم ػػة ( ت )

ابحصائيػة
المحسوبة الجدولية
عند(٘ٓ)ٓ.

البعدي
٘ٗ

ليس لها داللة
ٔ.ٙ

بعدٗأسابي

ٗٔٚ.ٜ

درجػة اال تبار

ٕٔدرجة

٘.ٖٚ

ٕٕٓ.

إحصائية عند
مستوا
(٘ٓ)ٓ.

يوضك الجدوؿ السابذ أيضاً عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بين التطبيقين البعدي وبعد أربعة أسابي

لنتائج تالب مجموعة الدراسة في بطاقة المالحظة عند مستوا ( ٔٓ ) ٓ.أو حتى عند مستوا ( ٘ٓ، ) ٓ.
مما يثبت حقيقة احتفاظ تالب مجموعة الدراسة بمهارات البرمجة  ،وفي ضوء ما سبذ يمكن قبوؿ ىذا الفرض.
وبعد التضكد من صحة الفرضين السابقين يمكن ابجػابة عن السؤاؿ الراب من أسئلة الدراسة الحالية والذي نص
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على { ما أثر التدريس المنظومي متضمناً أسلوب برمجي مقترح لوحدة مقترحة في برمجة الرياضيات على
احتفاظ الطالب بمهارات البرمجة ؟ }  .أي أف الوحدة المقترحة وتريقة تصميمها وأسلوب تدريسها ،
ومتضمنات الموقف التعليمي أدا إلى احتفاظ الطالب مجموعة الدراسة بمهارات البرمجة .

ٗ – تحقيذ صحة الفرض السادس .

أما للتحقذ من صحة الفرض السادس من فروض الدراسة الحالية والذي مؤداه { توجد عالقة ارتباتية موجبة
بين درجات تالب مجموعة الدراسة في ا تبارات التفكير في الرياضيات ودرجاتهم في كل من اال تبار
المعدين  } .تم حساب معامل االرتباط بين درجات الطالب في ا تبارات التفكير
التحصيلي وبطاقة المالحظة ُ

في الرياضيات  ،ودرجاتهم في كل من اال تبار التحصيلي وبطاقة المالحظة عند التطبيذ البعدي لتلك األدوات

الثالثة من الؿ الصورة العامة لمعامل االرتباط

( ) ٖٕٖ : ٜٔ

 ،وكانت النتائج موضحة بالجدوؿ التالي :

جدوؿ ( ٔٔ )
معامل االرتباط بين درجات الطالب في ا تبار التفكير في الرياضيات ودرجاتهم
في كل من اال تبار التحصيلي وبطاقة المالحظة عند التطبيذ البعدي .
األدوات

اال تبار التحصيلي

بطاقة المالحظة

ا تبارات التفكير

ٓ.ٜٛٔٙ

٘ٗٔٓ.ٜ

في الرياضيات
يوضك الجدوؿ السابذ وجود عالقة ارتباتية موجبة بين درجات الطالب في ا تبار التفكير في الرياضيات
ودرجاتهم في اال تبار التحصيلي  ،حيث بلغ معامل االرتباط (  ، ) ٓ.ٜٛٔٙوىو معامل مرتف مما يشير إلى
وجود عالقة قوية بين مهارات البرمجة ومهارات التفكير في الرياضيات  ،أيضاً ولنفس الغرض فإف معامل االرتباط
بين درجات الطالب في ا تبارات التفكير في الرياضيات وبين درجاتهم في بطاقة المالحظة بلغ ( ٘ٗٔ) ٓ.ٜ

وىو معامل ارتبي مرتف بصورة كبيرة .
ويمكن تفسير ذلك بضف الفرد عندما يمر بخطوات تصميم البرنامج  ،و اصةً في مجاؿ الرياضيات فإنو يمر

ثم تم قبوؿ الفرض السادس من فروض تلك الدراسة  ،وبالتالي
بخطوات أشبو بخطوات تنمية التفكير  ،ومن َّ
ابجابة عن السؤاؿ الخامس والذي نص على { ما نوع العالقة بين اكتساب الطالب لمهارات البرمجة  ،ونمو
تفكيرىم في الرياضيات ؟ } .

ٓٗ

** ملخص نتائج الدراسة .
يمكن تلخيص نتائج الدراسة الحالية فيما يلي :
المعد عنو في التطبيذ القبلي
 ارتفاع متوسي درجات تحصيل الطالب في التطبيذ البعدي لال تبار التحصيلي ُ.

المعدة عنو في التطبيذ القبلي
 ارتفاع متوسي درجات تحصيل الطالب في التطبيذ البعدي لبطاقة المالحظة ُ .والنتيجتين السابقتين تشيراف إلى فعَّالية التدريس المنظومي المتضمن أسلوب برمجي مقترح لتدريس وحدة
مقترحة في برمجة الرياضيات في إكساب الطالب مهارات البرمجة .

 تفوؽ تالب مجموعة الدراسة في ا تبارات التفكير في الرياضيات عند تطبيقو بعدياً عن درجاتهم فيالتطبيذ القبلي  ،مما يدؿ على نمو القدرة التفكيرية للطالب بعد دراستهم للوحدة المقترحة بالنظاـ المقترح.
 -احتفاظ الطالب مجموعة الدراسة بمهارات البرمجة  ،نظراً لعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بين متوسي

درجػات الطالب في التطبيقين البعدي وبعد أربعة أسابي لكل من اال تبار التحصيلي وبطاقة المالحظة

المعدين .
ُ

 وجود عالقة ارتباتية موجبة بين درجات الطالب في ا تبار التفكير في الرياضيات ودرجاتهم في كل مناال تبار التحصيلي وبطاقة المالحظة مما يشير إلى أف ممارسة البرمجة لمشكالت في الرياضيات أدت إلى
تنمية التفكير في الرياضيات .

** القيمة التربوية للدراسة .
إف االىتماـ بتنمية التفكير في الرياضيات من األىداؼ التربوية المهمة التي يضمل المهتموف بتعليم وتعلم
الرياضيات من تحقيقها  .لذلك فقد كانت ىذه الدراسة محاولة لتنمية تفكير الطالب من الؿ مرورىم عبر
طوات تصميم برنامج ألي مشكلة في الرياضيات  ،تلك الخطوات تشبو إلى ٍ
حد كبير طوات تنمية التفكير
العلمي .
وقد بيَّنت نتائج الدراسة مدا إسهاـ برمجة الرياضيات من الؿ إحدا لغات الكومبيوتر عالية المستوا في

تحقيذ ىذا الهدؼ  .ولقد ظهرت القيمة التربوية – بابضافة إلى ما سبذ – في ىذه الدراسة من الؿ :

تصميم وحدة مقترحة في برمجة الرياضيات باستخداـ أسلوب تدريسي غير تقليدي وىو التدريس المنظومي
ثم إكسابها للتالميذ ،
متضمناً أسلوب برمجي مقترح لتيسير عملية اكتساب مهارات برمجة الرياضيات ومن َّ
حيث أف مجموعة البحث تم انتقائها من تالب كلية التربية ( معلمي المستقبل ) .

ٔٗ

بناء ا تبار تحصيلي في برمجة الرياضيات  ،م التركيز على مهارات البرمجة  ،ثم تقنين ىذا اال تبار للتعرؼ
على مدا اكتساب الطالب لمهارات البرمجة .
ولنفس الغرض السابذ  ،تم إعداد وتقنين بطاقة مالحظة لمعرفة مدا أداء الطالب لمهارات البرمجة ،
ومعالجة البرامج التي تم تصميمها من الؿ الكومبيوتر .
تقديم بعض المقترحات والتوصيات الخاصة في مجاؿ برمجة الرياضيات من الؿ إحدا لغات الكومبيوتر
عالية المستوا  ،واستخداـ الكومبيوتر في معالجة تلك البرامج  .بابضافة إلى مقتراحات لدراسات أ را
مستقبلية استكماالً للدراسة الحالية .

** توصيات الدراسة .
في ضوء ما تم التوصل إليو من نتائج الؿ الدراسة الحالية يمكن التوصية بما يلي :
 ضرورة البدء في تدريس برمجة الرياضيات من الؿ إحدا لغات الكومبيوتر عالية المستوا الؿ المراحلالتعليمية المالئمة  ،نظراً لفعَّالية ذلك في تنميػة التفكير في الرياضيات الذي يُعد من األىداؼ مضمولة
التحقيذ .
 يجب البحث عن أساليب تدريسية غير تقليدية لتقديم الرياضيات أو العلوـ المتعلقة بها  ،لكي يتم تعلمهابفعَّالية .

 منك الطالب فرصة اكتساب أساليب سليمة في التفكير من الؿ مشاركتهم بضنفسهم في إيجاد الحلوؿلتمارين ومشكالت الرياضيات .
 ضرورة التوس في تدريس مقررات الكومبيوتر وعالقة تلك المقررات بالرياضيات  ،مما قد يسهم في فهمالرياضيات ونمو التفكير  ،وليس مجرد القياـ بحلوؿ التمارين بطريقة نمطية .
 االىتماـ بضساليب التقويم  ،وعدـ االقتصار على اال تبارات التحصيلية  ،وإنما يجب االىتماـ بوسائل قياسيةأ را كبطاقات المالحظة  ،اصةً عند قياس المهارات .

** بحػػوث مقترحػػة .
امتداداً للدراسة الحالية واستكماالً لها يمكن اقتراح البحوث التالية :

 مقارنة مدا ل متعددة لتدريس برمجة الرياضيات والوقوؼ على أفضل ىذه المدا ل . دراسة العالقة بين العمل الؿ البرامج الجاىزة  SOFTWAREونمو التفكير في الرياضيات . أثر استخداـ التدريس المنظومي في تدريس برمجة الرياضيات على االتجاه نحو الرياضيات . -أثر استخداـ التدريس المنظومي في تدريس برمجة الرياضيات على االتجاه نحو الكومبيوتر .

ٕٗ

مراج ػ ػ البح ػػث
أوالً  :المراج العربية .
(ٔ) إبراىيػػم عبد الوكيل الفار ،

تربويات الحاسوب وتحديات مطل القرف الحادي
والعشرين  ،القاىرة  ،دار الفكر العربي . ٜٜٔٛ ،

( ٕ) أحم ػػد محمػػد سيػد ،

ب فاعلية مدا ل مقترحة لتنمية التفكير اببداعي في
الرياضيات لدا تالب المرحلة الثانوية ب  ،رسالة
دكتوراه  ،كلية التربية – جامعة عين شمس ٜٜٖٔ ،
.

(ٖ) السيػػد محمػػد ػيري ،

ابحصاء في البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية
 ،طٗ  ،القاىرة  ،دار النهضة العربية . ٜٔٚٓ ،

(ٗ) العالميػػة للكومبي ػػوتر ،

الكومبيوتر والتربية  ،سلسلة ثقافة الكومبيوتر ،
. ٜٔٛٙ

(٘) جػػابر عبد الحميػد جابر ،

التدريس والتعليم  ،القاىرة  ،دار الفكر العربي ،
. ٜٜٔٛ
ب تدريس الجغرافيا بطريقة حل المشكالت م

( )ٙجػ ػػودت سع ػػادة ،

نموذج تطبيقي لها على مشكلة الغذاء في العالم ب ،
األردف  ،مؤتو للبحوث والدراسات  ،العدد األوؿ ،
مجلدٗ . ٜٜٔٛ ،
( )ٚحسػػن حسػػين زيتػوف ،

تصميم التدريس  ،رؤية منظومية  ،عالم الكتب ،
طٔ . ٜٜٜٔ ،

( )ٛحسػػين غ ػريب حسين ،

أساليب التفكير الرياضي لدا األميين  ،القاىرة ،
مطبعة التقدـ . ٜٕٔٛ ،

( )ٜليفػة عبد السمي

ليفػة ،

تدريس الرياضيات في التعليم األساسي  ،القاىرة ،
مكتبة األنجلو المصرية . ٜٔٛ٘ ،

ٖٗ

(ٓٔ) ساميػة حسنين عبد الرحمن ،

ب أثر استخداـ برمجة الكومبيوتر لحل مشكالت
رياضية على التحصيل والتفكير اببتكاري لدا تالب
المرحلة الثانوية ب  ،رسالة ماجستير  ،كلية التربية ببنها
– جامعة الزقازيذ . ٜٜٔٚ ،

(ٔٔ) سعد ليفة عبد الك ػريم ،

ب أثر استخداـ الكومبيوتر في تعليم األحياء لتالميذ
الصف الثاني الثانوي العاـ على تحصيلهم للمادة
واتجاىهم نحو الكومبيوتر ب  ،رسػالة دكتوراه  ،كلية
التربية – جامعة أسيوط . ٜٜٔ٘ ،

(ٕٔ) ص ػالح عبد الحفيظ محمد ،

ب أثر استخداـ أسلوب حل المشكالت في تنمية
التفكير الرياضي لدا تالب المرحلػة الثانوية ب ،
مجلة كلية التربية – جامعة تنطا  ،العدد ، ٔٙيونيو
ٖ. ٜٜٔ

(ٖٔ) ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،

عايده سيدىم اسكندر  ،ب أثر استخداـ النماذج
الرياضية وأسلوب حل المشكالت في تدريس
الرياضيات على تنمية مهارات الترجمة الرياضية
والتفكير الرياضي لدا تالميذ الصف الثاني ابعدادي
ب  ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات  ،مجلة
تربويا الرياضيات  ،المجلد الثاني  ،يناير . ٜٜٜٔ

(ٗٔ) عبػد اهلل عثماف المغػػيرة ،

الحاسب والتعليم  ،الرياض  ،جامعة الملك سعود ،
. ٜٜٔٚ

(٘ٔ) عػػالء الدين سعد متولي ،

ب فعَّالية استخداـ رائي الشكل )  ( Vفي تنمية بعض
مكونات التفكير الرياضي واالتجاه نحو مادة
الرياضيات لدا تالب المرحلة الثانوية ب  ،الجمعية
المصرية لتربويات الرياضيات  ،مجلة تربويات
الرياضيات  ،المجلد الثاني  ،يناير . ٜٜٜٔ

( )ٔٙعلػى عبد الرحيػػم على ،

فعالية استخداـ تريقتين للتدريس على التفكير
ب َّ
التجريدي وبقاء أثر التعلم في الهنػدسة للتالميذ
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منخفضي التحصيل بالصف الثاني ابعدادي ب  ،مجلة
كلية التربية ببنها  ،المجلد الثامن  ،العدد ، ٕٚ
الجزء الثاني  ،يناير . ٜٜٔٚ
( )ٔٚعوض حسين محمد التودري  ،تربويات الكومبيوتر  ،الكومبيوتر في التعليم  ،طٕ ،
القاىرة  ،دار الكتب . ٜٜٜٔ ،
( )ٔٛفػ ػريدريك ىػ بل ،

ترؽ تدريس الرياضيات  ،جػٔ ،ترجمة  :محمد أمين
المفتي وممدوح سليماف  ،مراجعة  :وليم عبيد ،
القاىرة  ،الدار العربيػة للنشر والتوزي . ٜٔٛٙ ،

( )ٜٔفػػؤاد البػػهي السيد ،

علم النفس ابحصائي وقياس العقل البشري  ،طٖ ،
القاىرة  ،دار الفكر العربي . ٜٜٔٚ ،

(ٕٓ) فؤاد عبد اللطيف أبو حطب ،

القدرات العقلية  ،ط٘  ،القاىرة  ،مكتبة األنجلو
المصرية . ٜٔٛٙ ،

(ٕٔ) محمػػد أمين المف ػػتي ،

التنور في الرياضيات
عبد العزيز محمد عبد العزيز  ،ب ّ

لدا الطالب المعلمين  ،مفهومو وأبعاده ب ،
ابسكندرية  ،المؤتمر العلمي الثاني – إعداد المعلم :

التراكمات والتحديات . ٜٜٔٓ ،
(ٕٕ) محمػػود أحمػد شوؽ ،

االتجاىات الحديثة في تدريس الرياضيات  ،الرياض ،
دار المريخ للنشر . ٜٜٔٛ ،

(ٖٕ) م ػػظهر تػ ػػايل ،

الكومبيػوتر لغة وأداء  ،طٕ  ،بيروت  ،دار الراتب
الجامعية . ٜٜٔٛ ،

(ٕٗ) نظلػػة حسػن ضػر ،

أصوؿ تدريس الرياضيات  ،جػٔ  ،طٕ  ،القاىرة ،
عالم الكتب . ٜٔٛٗ ،

(ٕ٘) ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،

ب فاعلية األلغاز والحكايات الرياضية مندمجة معاً في

تنمية التفكير الرياضي واالبتكاري للتلميذ المتفوؽ
والتلميذ منخفض التحصيل ب  ،قطر  ،مجلة التربية ،

العدد. ٜٜٔٔ ، ٜٚ
( )ٕٙوليػم تاوضروس عبيػد ،

ب رياضيات مجتمعية لمواجهة تحديات مستقبلية (
إتار مقترح لتطوير مناىج الرياض م بداية القرف

ٗ٘

 الجمعية العمومية لتربويات، الحادي والعشرين ) ب
 المجلد،  مجلة تربويات الرياضيات، الرياضيات
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