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مدخل حل المشكالت وأسلوب التقويم التشخيصي وأثرهما على التحصيل
والتفكير الهندسي وخفض القلق الهندسي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية .

إعداد  :د  /عوض حسين محمد التودري

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
شػػهدت الحركػػة التربويػػة نػػي ايوةػػة ااخيػػرة اهتمام ػاً واضػػحاً بتطػػوير المعرنػػة المت ػػمنة بالمنػػاهج

الدراسية  ،وتم التركيز علػى ةرريػات تعلػيم وتعلػم تلػع المعرنػة ومػا اةا ػق منهػا مػن مػداخل ويرا ػق تعليميػة
وتعلُّمية متنوعة ؛ ةرراً اف العصر الحالي يتصف بالتغيرات السريعة المتالحقة ني معرم المجاالت  ،اامر
الذي تطلب من المهتمين بتعليم وتعلُّم المناهج الاحث عن أةمػاط ووسػا ل تدريسػية يػر تقليديػة  ،تهػدؼ

إلى تنمية العقل من خالؿ إكسابه مهارات التفكير  ،بدالً من جعله مخزوةاً للمعارؼ التي تُنسى سريعاً .

وقػػد أوجاػػي يايعػػة الرياضػػيات  -ككوةهػػا عنص ػراً حاكم ػاً لمػػا يجػػري حالي ػاً  ،ولمػػا هػػو متوق ػ نػػي

المستقال من ةمو علمػي وتكنولػوجي  -علػى منػاهج الرياضػيات  ،ومػداخل تدريسػها أف تتجػاوب مػ تلػع
التطورات من خالؿ استاداؿ يرا ػق تدريسػها التقليديػة التػي تقتصػر علػى تلقػين القواعػد والقػواةين للتالميػذ

ممػػا أدى إلػػى عػػزونهم عنهػػا لػػر يتهم بأةهػػا مجموعػػة رمػػوز و ػػيا ات مجػػردة جامػػدة تػػرهقهم نػػي أسػػاليب
دراسػػتها وامتحاةاتهػػا (ولػػيم عايػػد . )ٖ ،ٜٜٔٛ ،بػػاعض ااسػػاليب يػػر النمطيػػة نػػي تػػدري

الرياضػػيات

لمواكاة التقدـ العلمي ايةي  ،والتغيرات المتسارعة ني عصر يتسم بالتقدـ العلمي والتكنولوجي.
وتاػرز أهميػة مػدخل حػل المشػكالت  - Problem Solving Approachكأحػد المػداخل
المتنوعة لتدري الرياضيات  -ني تمكين المتعلم مػن اإليجابيػة خػالؿ المواقػف التعليميػة واعتاػارا عنصػراً
ةشطاً مشاركاً ولي سلاياً  .حيث أف هذا المدخل ةاؿ اهتماماً واضحاً لػدى المهتمػين بتػدري الرياضػيات
 ،ةرراً لمعاوةته التالميذ على إيجاد حلوؿ بأةفسػهم للمشػكالت التػي تػواجههم  ،ومػن ثػ فم نػاف الهػدؼ مػن

هػػذا المػػدخل تشػػجي التالميػػذ علػػى الاحػػث والتحػػري  ،والتجريػػب  ،وإيجػػاد العالقػػات  ،وبنػػا المعرنػػة ،
واس ػػتنتاج المف ػػاهيم م ػػن خ ػػالؿ القػ ػرا ة المص ػػحوبة ب ػػالفهم  ،ك ػػذلع توجي ػػه ااسػ ػ لة  ،والو ػػوؿ إل ػػى ح ػػل

المشكالت التي قد تواجههم ني حياتهم العملية .
كمػػا أف عمليػػة التقػػويم التػػي يتاعهػػا المعلػػم سػػوا ً كاةػػي ةها يػػة أو مرحليػػة  ،أثنػػا االمتحاةػػات أو

ااس ػ لة الشػػفوية  ،الا ػاً مػػا تتسػػم بعػػدـ الشػػموؿ لجواةػػب الػػتعلم  ،وال تهػػتم بالتشػػخي

أو العػػالج بقػػدر

اهتمامها بقياس مستويات التالميذ  .ولكن عند استخداـ التقويم التشخيصي كأسلوب تدريسػي أثنػا تعلػيم

وتعلم الرياضيات تتحقق ااهداؼ المرجوة من تدري

الرياضيات .

وةتيجػػة للتغي ػرات الحاليػػة الحادثػػة نػػي المجتمعػػات اهػػرت حركػػة ػػناعة التفكيػػر التػػي م داهػػا أف

التفكيػر لػم يعػد ةشػاياً نرديػاً لتحقيػق أهػداؼ ذاتيػة  ،أو حػل مشػػكلة شخصػية  ،وإةمػا يُعػد ةشػاياً جماعيػاً
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لتحقيق أهداؼ المجتم  ،ولقد برزت دعوة االهتماـ بتنمية التفكيػر مػن خػالؿ إعػداد أنػراد لػديهم القػدرة
علػػى تلػػع السػػمة  ،ومػػن الممكػػن أف يػػتم ذلػػع مػػن خػػالؿ المنػػاهج المختلفػػة داخػػل الم سسػػات التعليميػػة

ومن بينها مناهج الرياضيات كوسط لتنمية التفكير والقدرة على حل المشكالت .

وقد اهتمي التربية عموماً  ،وتعلػيم الرياضػيات بش ٍ
ػكل خػاو بموضػ التفكيػر وتنميػة قدراتػه لػدى
الرياضػيات  ،لػػذا ةمػي الحاجػػة إلػى تػػونير بي ػة تعليميػػة

التالميػذ ؛ باعتاػارا هػػدناً ر يسػاً مػػن أهػداؼ تػػدري
تعلُّميػػة مناسػػاة لمعاوةػػة التالميػػذ علػػى تنميػػة تفكيػػرهم  .لػػذلع نػػاف الهػػدؼ مػػن العمليػػة التعليميػػة عموم ػاً ،
وتعليم وتعلػم الرياضػيات بصػفة خا ػة هػو الو ػوؿ إلػى مسػتوى معػين مػن التحصػيل الدراسػي  ،باإلضػانة

إلى تنمية بعض القدرات العقلية كالتفكير سوا ً كاف رياضياً أو هندسياً .

ومما ي كد أهمية تنمية التفكير كأحد االتجاهات الحدي ة ني تطوير المناهج ما ذكرا أحمد حسين

اللقػاةي (أحمػد حسػػين اللقػاةي ، )ٜٖٔ ،ٜٜٔ٘ ،وكمػػاؿ زيتػوف (كمػاؿ زيتػػوف )ٔٚ ،ٜٜٖٔ ،بػأف تنميػػة
التفكيػػر يُعػػد أسػػاس دراسػػة منػػاهج العلػػوـ المتنوعػػة بمػػا نيهػػا الرياضػػيات  ،لػػذلع يناغػػي أف يكػػوف محتػػوى

المػػنهج الدراسػػي مػػن حيػػث تنريمػػه ويرا ػػق تدريسػػه وسػػيلة لتنميػػة مهػػارات التفكيػػر بمختلػػف أةواعػػه لػػدى

التالميذ .
ومػػن ثػ فم يناغػػي الاحػػث عػػن المػػداخل التدريسػػية التػػي تػ دي إلػػى تنميػػة تفكيػػر التالميػػذ  ،واسػػتمرار

تفكيرهم لكوةهم الكوادر الاشرية المستقالية  .ومن هنا ي طل النراـ التعليمي بتحقيق هذا الهدؼ ضػمن
مشاري تطوير مناهج التعليم ومداخل تدريسها .
ومػػن جاةػ ٍ
ػب تخػػر تركػػز الك يػػر مػػن الدراسػػات نػػي مجػػاؿ يرا ػػق التػػدري

علػػى تحقيػػق ااهػػداؼ

المعرنية  ،وةدرة منها تركز على تنمية ااهداؼ الوجداةية  ،بالر م من أف " تحقيق ااهداؼ الوجداةية يُعػد
أحػػد الغايػػات المهمػػة التػػي يسػػعى تػػدري

الرياضػػيات إلػػى تحقيقهػػا  ،بجاة ػب تحقيػػق كػػل مػػن ااهػػداؼ

المعرنيػة  ،والمهاريػة " (نػايز مػراد مينػا ، )ٔٓٔ ،ٜٜٔٗ ،ومػن ثػػم يناغػي الحػد مػػن القلػق الػذي يصػػاحب

حل المشكالت الهندسية  ،وهذا يُعد من أحد أهداؼ الدراسة الحالية .

وأثنػػا مالحرػػة الااحػػث للتالميػػذ عنػػد دراسػػتهم للهندسػػة بصػػفة عامػػة  ،ومحػػاولتهم حػػل التم ػارين
الهندسػػية بصػ ٍ
ػفة خا ػػة ُ ،و ِج ػ َد ةوعػ ػاً مػػن التػػوتر والرها ػػة  ،خا ػػة عن ػػد وجػػود ػػعوبة ن ػػي نهػػم معطي ػػات
التمرين  ،وعدـ توضيح متطلااته من قِاَ ْل المعلم  ،وقد أدى ذلع ني الك ير من ااحياف إلى نشل التالميذ
ني التو ل إلى حل تلع التمارين ؛ لذلع وجب الاحث عػن المػداخل التدريسػية التػي يتفاعػل مػن خاللهػا

التلميذ م التمػارين الهندسػية  ،والتػي مػن خاللهػا يػتم خفػض التػوتر أو القلػق عنػد تعلػم التلميػذ اي مقػرر
بصفة عامة  ،وتعلم الهندسة ٍ
دراسي ٍ
بصفة خا ة لمواجهة تحديات العصر الراهن  ،وما يتميػز بػه مػن تطػور
معرني وتكنولوجي يتطلب التفكير وعدـ القلق .
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مشكلة الدراسة :
تُعد الرياضيات أحد نروع المعرنة المهمة التي تعين الفرد على حػل المشػكالت اليوميػة  ،وتفسػير

ما يدور حوله من أحداث  ،ومن ث فم اهر االهتماـ بمشروعات تطػوير تػدري

منػاهج الرياضػيات مػن خػالؿ

تطايق مداخل ةشطة  ،وةماذج مرةة يتم استخدامها ني المواقف المتنوعة لتعليم وتعلم الرياضيات .
و الا ػاً مػػا يُرهػػر التالميػػذ الػػذين يعػػاةوف مػػن ػػعوبات نػػي تعلػػم الرياضػػيات الحيػػرة واالرتاػػاؾ عنػػد

مواجهتهم لتمارينها  ،ومن المحتمل أف ترجػ تلػع الصػعوبات إلػى عقاػات إةقرا يػة تمارينهػا  ،أو عػدـ نهػم

معنػػى بعػػض مصػػطلحاتها  ،أو ضػػعف اسػػتنتاجهم للتعميمػػات التػػي تػػنقلهم مػػن تم ػرين إلػػى تخػػر  ،أو عػػدـ
جػػدوى ااسػػاليب التقليديػػة عمومػػا نػػي تػػدري

الرياضػػيات بصػػفة عامػػة  ،وتػػدري

حيث بيفني ةتا ج بعض الدراسات(*) نػي مجػاؿ تػدري

الهندسػػة بصػػفة خا ػػة ،

الهندسػة عػدـ مال مػة الطريقػة التقليديػة نػي تحقيػق

المرجوة  ،وعدـ مال متها لقدرات التالميذ  ،كما أةها ال تساعد ني تنمية قدراً كانيػاً مػن مهػارات
ااهداؼ
ُّ
التفكيػ ػ ػػر العليػ ػ ػػا  .ومػ ػ ػػن ث ػ ػ ػ فم وجػ ػ ػػب التركيػ ػ ػػز علػ ػ ػػى مػ ػ ػػدخل تدريسػ ػ ػػي مال ػ ػ ػػم يحقػ ػ ػػق أهػ ػ ػػداؼ تػ ػ ػػدري

الهندسػػة يػػتمكن التالميػػذ مػػن خاللػػه إدراؾ معػػاةي المفػػاهيم والمصػػطلحات الهندسػػية  ،وتطايػػق الحقػػا ق

والقواةين والنرريات المال مة للو وؿ إلى حل المشكالت الهندسية المتنوعة .
ويواجػػه التالميػػذ تلػػع الصػػعوبات نػػي تعلػػم موضػػوعات الهندسػػة خا ػةً إف لػػم يكػػن لهػػا متطلاػػات

المسػالاة لتلػع الصػعوبات هػو
سابقة يكوف التلميذ ملماً بها حين يتعلمها للمرة ااولى  .ومػن أحػد العوامػل ُ

المعلػػم " وال ػذي يقػػوـ بشػػرح دروس أو موضػػوعات الهندسػػة بلغػػة قػػد ال يسػػتوعاها التلميػػذ مػػن خػػالؿ مػػا
المسػػتخ َدمة نػػي تػػدري
يحػػدث مػػن لاػػث نػػي بعػػض المصػػطلحات ُ

الهندسػػة  ،أو مػػا يُطلَػػق عليػػه الحػػاجز

اللغوي ( " Language Barrierحسن على سالمة. )ٕٔٔ ،ٜٜٔ٘ ،

باإلضانة إلى وجود عوبات متعددة لدى التالميذ ني إدراؾ المفػاهيم الهندسػية  ،ممػا يػدؿ علػى

أف تعلُّػػم المفػػاهيم ااساسػػية للهندسػػة يػػتم مػػن خػػالؿ الحفػػن واالسػػترهار  ،دوف اسػػتيعاب معنػػى المفهػػوـ

الهندس 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 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 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 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 ػػي

ذاته  ،كما أف التلميذ يستخدـ ألفاااً للمفاهيم دوف نهم معناها (ياسمين زيداف حسن. )ٖ ،ٜٜٔٛ ،
ولقػػد بيفنػػي ةتػػا ج إحػػدى الدراسػػات ( ػػالح الخراشػػي )ٗٚ-ٗٗ ،ٜٜٔ٘ ،أف سػػو نهػػم بعػػض

ااشكاؿ الهندسية وخوا ها ني المرحلة اإلعدادية يرج إلى :

 الخلط بين مفهوـ الشكل الهندسي  ،وخوا ه الهندسية . -عدـ إدراؾ الخصا

المميزة لمفهوـ الشكل الهندسي .

)*( يثم دراطات :
( أحًذ يحًذ ينصٌر. (Caldwell, 1993) ، (Giordano, 1990) ، )6996 ،
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 عدـ إدراؾ عالقة االحتوا بين مفاهيم ااشكاؿ الهندسية المتشابهة . التداخل بين مفاهيم ااشكاؿ الهندسية المتشابهة .وقد يكوف الساب ني عدـ مقدرة التالميذ على إدراؾ مفهوـ ااشكاؿ الهندسػية أو خوا ػها  ،أو
اةخفػػاض قػػدرتهم علػػى إيجػػاد حلػػوؿ التمػػارين الهندسػػية بيسػػر ؛ يريقػػة التػػدري

المسػػتخدمة نػػي
التقليديػػة ُ

تدري الهندسة وما تت منه تلع الطريقة من سرد تلقيني للمفاهيم والنرريات الهندسية التي يدرسها حدي اً
 ،والمفاهيم والنرريات السابقة التي تعلمهػا  ،لػذلع وجػب الاحػث عػن مػداخل يػر تقليديػة لتدريسػها بمػا
يتناسب م يايعة خاراتها المتنوعة  ،بحيث تكوف شيقة جاذبة الةتااا التالميذ ياقاً لطايعتهم وإمكاةاتهم .
وني ضو ذلع تم االهتماـ بتطايق ةرريات التعلم بحيث تتال ـ م النرريات التعليمية المتنوعة ،
وتوجيه ممارسات المعلم ني المواقف التعليمية لتحقيق نعفالية التعلم (محمد أمين المفتي،ٜٜٔ٘ ،

٘٘ٔ) .

ومػػن هنػػا وجػػب الاحػػث عػػن المػػداخل التدريسػػية التػػي مػػن المحتمػػل أف تعػػالج تلػػع الصػػعوبات
كاستخداـ الرسوـ الاياةية ومخططات توضيح حل تمارين الرياضػيات  ،وتػدرياات متنوعػة علػى تم يػل ذلػع
الحل من خالؿ ااةشطة سابقة الذكر أو توق الحل ) . (Montague & Applegate, 1993ومػن ثػ فم
كاف المدخل إلجرا هذا الدراسة  ،متم الً ني الاحػث عػن أةسػب المػداخل وااسػاليب التعليميػة التعلُّميػة
ني تيسير تعليم وتعلم الرياضيات  ،والتي قد ت دي إلى معالجة عوبات تعلمها .

وأُجريػػي دراسػػات(*) نػػي ايوةػػة ااخيػػرة للتغلػػب علػػى ػػعوبات تعلػػم الهندسػػة وضػػحي ةتا جهػػا
الهندسة كادا ل للطريقة التقليديػة بغػرض معالجػة ػعوبات

نعفالية استخداـ استراتيجيات حدي ة ني تدري
تعلُّمهػػا كمػػدخل حػػل المشػػكالت  ،والػػتعلُّم التعػػاوةي  ،وأسػػلوب االغػػاز  ،واسػػتراتيجية االعػػاب التعليميػػة ،
الموجه .
وااسلوب التحليلي  ،وتصميم دروس الهندسة باستخداـ أسلوب االكتشاؼ ف
ومن االتجاهات الحدي ة والتي تم التركيز عليها ني تدري

الرياضػيات عمومػاً  ،وتػدري

الهندسػة

ٍ
بصفة خا ة  ،مػدخل حػل المشػكالت  " Problem Solving Approachوهػو مػن المػداخل الفعفالػة
بحيث تم استخدامه بنجاح ؛ ةرراً لكوةه ةموذجاً متطوراً للتعلم  ،و الااً ما ي دي إلى نهم حقيقي لما ي ديه
التلميذ من مهاـ " (جودة سعادة)ٕٔ٘ ،ٜٜٔٛ ،

)*( يثم دراطات :
)، (Sharp & Heimer, 2002,182) ، (Dobbs, 2001, 28-30) ، (Swindal, 2000, 246
). (Robert & Richard, 2003, 6-10
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وعند تعليم وتعلم التلميذ مػن خػالؿ هػذا المػدخل نغالاػاً مػا ينمػو تفكيػرا ؛ ةرػراً لمػرورا بخطػوات

تنميػة التفكيػر العلمػػي المت ػمنة بهػذا ااسػػلوب  ،ومػن ثػ فم ناةػػه سػوؼ يتفػوؽ نػػي تحصػيله الدراسػي  ،وقػػد
ينمو تفكيرا الهندسي .

الرياضيات عمومػاً  ،وتػدري

الهندسػة بص ٍ
ػفة

ويتم التركيز على مدخل حل المشكالت ني تدري
خا ة من قِاَل المهتمػين بتعلػيم وتعلػم الرياضػيات لمعاوةػة التلميػذ ةفسػه علػى إيجػاد حلػوؿ للمواقػف التػي
تم ػػل مشػػكالت بالنسػػاة لػػه  ،حيػػث يسػػتهدؼ هػػذا المػػدخل تشػػجي التالميػػذ علػػى الاحػػث والتجريػػب ،
والذي يم ل جاةااً مهماً من جواةب النشاط العلمي  ،ومن ث فم يع د مػدخل حػل المشػكالت مفهػوـ الػتعلم
الػػذاتي  Self Learningلػػدى التلميػػذ  ،والػػذي يُعػػد هػػدناً مهمػاً مػػن أهػػداؼ العمليػػة التعليميػػة الواجػػب
تحقيقها .

وزيادة على ذلع يػرى بعػض المهتمػين بتعلػيم وتعلػم الرياضػيات أف مػدخل حػل المشػكالت ينمػي
سػن مػػن قػدراتهم التحليليػػة  ،ويعػاوةهم نػػي تعلػم المفػػاهيم ،
إيجابيػة التالميػذ أثنػػا الموقػف التعليمػػي  ،ويُح ل

والماػػادو والتعميمػػات  ،واكتسػػاب المهػػارات عػػن يريػػق توضػػيح تطايقػػات الخا ػرات والعالقػػات المتاادلػػة

بينها (نريدريع هػ .بيل. )ٔٚٓ ،ٜٔٛٙ ،
ون ػػي معر ػػم ااحي ػػاف ي ػػتم االهتمػ ػاـ بتش ػػخي

ػػعوبات ال ػػتعلم ع ػػن يري ػػق مجموع ػػة اختا ػػارات

تشخيصػػية خ ػػالؿ العملي ػػة التعليميػػة  ،وال ي ػػتم التركي ػػز علػػى التق ػػويم التشخيص ػػي كأسػػلوب تدريس ػػي يه ػػتم
بتحديػػد اإلج ػرا ات التعليميػػة التػػي تناسػػب التالميػػذ  ،وتحديػػد متطلاػػاتهم مػػن الػػتعلم  ،وزيػػادة دانعيػػتهم

ور اتهم ني التعلم  ،والتفاعل أثنا الموقف التعليمي .

وللتقويم التشخيصي أهميته ني تنمية التحصيل الدراسي للتالميذ  ،والكشف عػن ذوي التحصػيل

المنخفض منهم ؛ حتى يمكن اقتراح وتصميم وتنفيذ ااساليب العالجية التي من الممكن أف تعالج أسااب
اةخفاض التحصيل (إبراهيم سالم الرواشدا. )ٕٓٓٔ ،
وعن ػدما يعػػالج التلميػػذ أي مشػػكلة هندسػػية ناةػػه يمػػارس التفكيػػر الهندسػػي نػػي أبعػػاد المشػػكلة ،
ويتعػ فرؼ بعػػض الماػػادو التػػي تػ دي إلػػى الحػػل  ،وي ػ خطػػة تفكيػػر متكاملػػة لحػػل المشػػكلة  .وقػػد يترتػػب

على ذلع التغيير ني شكل المشكلة وأسلوب يا تها  ،لذا يُعد التفكير الهندسي وةمػط إكسػابه للتلميػذ
من أحد ااهداؼ المهمة لتدري

الرياضيات .

والتفكيػر الهندسػي يحتػل مكاةػة مهمػة نػي العمػل المدرسػي  ،ولهػذا تهػدؼ المنػاهج الدراسػية نػي
معرم دوؿ العالم إلى أف ينمو هذا النوع من التفكير لدى التلميذ بشػكل يم لكنػه مػن التكيػف مػ المجتمػ
الذي يعيش نيه  ،وحل المشكالت التي تواجهه داخل المدرسة أو خارجها  .هذا باإلضػانة إلػى أف الفشػل

نػػي إثػرا مهػػارات التفكيػػر يعػػد أسػػاس اهػػور ػػعوبات الػػتعلم (المركػػز القػػومي للاحػػوث التربػػوي،ٜٜٔٚ ،
ُ
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 )ٜٔ؛ لذلع ناةه من المنطقي تنمية التفكير الهندسي عند تدري

الهندسة للحد من العقاػات التػي تواجػه

التلميذ  ،وحل المشكالت التي يواجهها عنػد معالجتػه للتمػارين الهندسػية المتنوعػة  ،ومػن ثػ فم نػاف التفكيػر

الهندسي يُعد من أحد العوامل المهمة لعالج عوبات تعلم الهندسة .

ولتنميػػة التفكيػػر الهندسػػي  ،زاد االهتمػػاـ بالهندسػػة نػػي مراحػػل الػػتعلم المختلفػػة مػػن حيػػث تطػػوير
محتواهػػا  ،وتحسػػين مػػداخل تدريسػػها  ،نهػػي " تم ػػل أحػػد الفػػروع المهمػػة نػػي علػػم الرياضػػيات  ،وأحػػد
مكوةاتػػه ااساسػػية ةرػراً لتزويػػدها التالميػػذ المهػػارات التأسيسػػية ال ػػرورية لحيػػاتهم العمليػػة  ،وتتػػيح الفر ػػة

لتنمية التخيل الاصري  ،واإلدراؾ المكاةي واالستكشاني  ،وتعين ني تنمية مهارات التفكير العامػة والقػدرة

على حل المشكالت " (رنعي محمد حسن المليجي. )ٖٗ ،ٜٖٔٛ ،
لػػذلع يحػػاوؿ المهتمػػوف بتعلػػيم وتعلػػم الهندسػػة نػػي شػػتى المراحػػل الدراسػػية مػػن تطايػػق ااسػػاليب
الحدي ػػة لتنميػػة التفكيػػر الهندسػػي  ،والػػذي ي ػ دي بػػدورا إلػػى ةمػػو التفكيػػر عموم ػاً وازديػػاد مهػػارات حػػل
المشكالت  .كما أف استخداـ مػداخل تدريسػية ذات ن فعاليػة يمكػن أف تنمػي التفكيػر الهندسػي والػذي يُعػد
من االتجاهات الحدي ة ني تعليم وتعلم الهندسة .

وم ػػن جاة ػ ٍ
ػب تخ ػػر ة ػػادى بع ػػض الا ػػاح ين(*) والمهتم ػػين بت ػػدري
الهندسػػي  ،مػػن خػػالؿ اسػػتخداـ بعػػض يرا ػػق وأسػػاليب التػػدري

الهندس ػػة ب ػػرورة تنمي ػػة التفكي ػػر

المتنوعػػة كالطريقػػة المعمليػػة  ،وااةشػػطة

التعليمي ػػة  ،واإلةش ػػا ات الهندس ػػية  ،وةم ػػوذج بروة ػػر  ، Brunner Modelوةم ػػوذج ميري ػػل -تينس ػػوف

 ، Mirrel-Tennyson Modelباإلضػػانة إلػػى أسػػاليب التػػدري

التػػي تزيػػد مػػن مشػػاركة التالميػػذ نػػي

المواقف التعليمية المتنوعة داخل حجرات الدراسة .
ومن هذا المنرور يُعد التفكير الهندسي وأساليب تنميته من ااهػداؼ مأمولػة التحقيػق التػي يسػعى

معرم الااح ين إلى تنميتها  ،ويُعد ذلع من أحد أهداؼ الدراسة الحالية .

ومػػن أهػػداؼ الدراسػػة الحاليػػة أي ػاً محاولػػة خفػػض القلػػق عنػػد دراسػػة الهندسػػة عمومػػا  ،وحػػل
المش ػػكالت الهندس ػػية بص ػ ٍ
ػفة خا ػػة  ،وم ػػن خ ػػالؿ اإلي ػػالع عل ػػى أدبي ػػات المن ػػاهج ويرا ػػق الت ػػدري ،
والدراسات المتعلقة بتعليم وتعلُّم الرياضيات  ،ناف الدراسات التػي تناولػي تلػع الرػاهرة ةػادرة إلػى ح ٍػد مػا
مقارةةً بالدراسات التي عالجي متغيرات أخرى .

)*( )( ، (Dye, 1991) ، (Corly, 1991أمحد جممد منصور( ، )6991،حممد عبد السميع حسن. )6991 ،
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ومن خالؿ الدراسات(**) التي أُجريي ني مجاؿ القلق وعالقته بتدري الرياضػيات  ،نػاف معرمهػا
رفكز على القلق الرياضي  ،بينما القلق الهندسي لم ينل اهتماماً كانياً ني مجاؿ تعليم وتعلُّم الرياضيات على

الر م من اةتشارا بين التالميذ  ،خا ةً ني المرحلة اإلعدادية .

وبيني الدراسات ةفسها أف سلوكيات المعلم وأسػاليب تدريسػه خػالؿ المواقػف التعليميػة تُعػد مػن

العوامل المهمة التي ت دي إلى زيادة قلق التالميذ وتوترهم  ،وما يترتب عليه من نشل التالميذ عند معالجة
أي مشكلة ني الرياضيات وخا ة مشكالت الهندسة التي تتسم بالتجريد  ،والاعد عن تصػورات التلميػذ ،
ومػػا تتسػػم بػػه مػػن ػػعوبات يواجههػػا المػػتعلم عنػػد إيجػػاد حلػػوالً لهػػا  ،وعػػدـ القػػدرة علػػى اختيػػار مػػا يال ػػم
المشكلة الهندسية من حقا ق  ،أو مسلمات  ،أو ةرريات .

ولذلع وجب الاحث عن ااساليب التي تػ دي إلػى خفػض القلػق الهندسػي لكػي يػتم تنميػة اادا

اإليجابي للتالميذ ني الهندسة المقررة عليهم .
مما ساق يت ح أف :

** تع ػػيد مػػدخل حػػل المشػػكالت مفهػػوـ الػػتعلم الػػذاتي لػػدى التلميػػذ  ،والػػذي يُعػػد هػػدناً
مأموؿ التحقيق ني العملية التعليمية  .كما يُعد من المػداخل الر يسػة التػي تػ دي إلػى إثػرا المواقػف
التعليميػػة  ،مػػن خػػالؿ التفكيػػر الج ػدلي مػػن قِاَػػل التلميػػذ نػػي المشػػكلة المطروحػػة  ،ونػػي نروضػػها ،
والتحقق من تلع الفروض  ،ويعػاوف هػذا المػدخل ك يػراً نػي تنميػة التفكيػر الهندسػي لػدى التلميػذ ؛

ةرراً اف التلميذ من خالله يمر بخطوات التفكير العلمي .

** وجػػود ػػعوبات نػػي تعل ػػم موضػػوعات الهندسػػة بصػ ٍ
ػفة عام ػػة ةر ػراً السػػتخداـ الطرا ػػق

التقليدية ني تدريسها  ،وعدـ تدريب التالميذ على مهارات التفكيػر نػي المشػكلة الهندسػية  ،وهػذا
مػػا وضػػحته ةتػػا ج الك يػػر مػػن الدراسػػات التػػي تػػم عػػرض بع ػػها سػػابقاً  ،والتػػي سػػيتم عػػرض الػػاعض

ايخػػر منهػػا نػػي موض ػ الحػػق  ،باإلضػػانة إلػػى مػػا الحرػػه الااحػػث أثنػػا إش ػرانه علػػى مجموعػػة مػػن

الطػػالب نػػي التربيػػة العمليػػة موزعػػة علػػى نصػػلين ( ٔ  ) ٖ / ٔ ، ٔ /بمدرسػػة الجامعػػة اإلعداديػػة

بمحانرػػة أسػػيوط  ،نػػي بدايػػة الفصػػل الدراسػػي ااوؿ عػػاـ ٕٕٓٓـٕٖٓٓ/ـ عنػػد ح ػػور دروس
المشاهدة  .كذلع المناقشة المستمرة مػ بعػض معلمػي ومػوجهي رياضػيات المرحلػة اإلعداديػة ومػا
أبدوا من ترا م داها :سلاية التلميذ ني مشاركة المتعلم أثنا حصة الهندسة  ،وعػدـ إعمػاؿ العقػل

أو التفكيػػر نػػي حػػل المشػػكلة الهندسػػية  ،واالعتمػػاد كلي ػةً علػػى المعلػػم عنػػد حصػػولهم علػػى حلػػوؿ
التمارين الهندسية .

وللتأكد من وجود مشكلة نعلية تم القياـ باإلجرا ات التالية :
)**( يثم دراطات . (Bessant, 1995) , (Gierl, Bisanz, 1995) , (Fisher,1996) :
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 الحصوؿ على الدرجات الشهرية الحقيقية من بعض المعلمين بطريقة ودلية تلع المتعلقةباالختاػػارات نػػي الهندسػػة للصػػف ااوؿ اإلعػػدادي والتػػي تمػػي نػػي العػػاـ السػػابق لتجربػػة الاحػػث ،

وتايفن منها تدةي مستوى إجابات معرم التالميذ ني تلع االختاارات .

 -تكليف يػالب التربيػة العمليػة بػاجرا اختاػارات تحريريػة ةصػف شػهرية وضػحي ةتا جهػا

تدةي مستوى تحصيل معرم تالميذ نصلي (ٔ  ) ٖ / ٔ ، ٔ /ني تحصيلهم للهندسة .
 -مناقشػػة بعػػض تالميػػذ الفصػػلين السػػابقين أثنػػا ح ػػور حص ػ

الرياضػػيات م ػ يػػالب

التربيػػة العمليػػة  ،وتا ػيفن مػػن هػػذا المناقشػػات عػػدـ وضػػوح معػػاةي بعػػض المفػػاهيم الهندسػػي (تقػػاي

شػعاعين – تقػاي قطعتػػين مسػتقيمين تقػاي خطػػين مسػتقيمين – تقػاي خػػط مسػتقيم مػ شػػعاع –
تقاي خط مستقيم م قطعة مستقيمة  -اتحػاد شػعاعين – اتحػاد قطعتػين مسػتقيمين اتحػاد خطػين

مستقيمين – اتحاد خط مستقيم م شعاع – اتحاد خط مستقيم م قطعة مستقيمة ) .

 -تصميم وتطايق اختاار موضوعي ماد ي(*) على (ٓٗ) تلميذاً وتلميذ ًة مػن تالميػذ الصػف

ااوؿ اإلعػدادي نيمػا تػم دراسػته مػن موضػػوعات بغػرض معالجتػه إحصػا ياً  ،وكاةػي ةتػا ج المعالجػػة
موضحة بالجدوؿ التالي :

جدوؿ (ٔ)

المعالجة اإلحصا ية لالختاار الماد ي ني بعض موضوعات الهندسة
عدد التالميذ

عدد مفردات االختاار

ٓٗ

٘ٔ

المتوسط

االةحراؼ المعياري التااين

الحسابي
ٗ.ٛ

ٕ.ٚ٘ٙٛ

ٚ.ٙ

يو ف
ضػػح الجػػدوؿ السػػابق التػػدةي الواضػػح نػػي مسػػتوى تحصػػيل التالميػػذ للموضػػوعات
الهندسية التي تم دراستها  ،حيث لم يزد المتوسط الحسابي لتحصيل التالميذ ني االختاار الماد ي
ع 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 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 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 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 ػػن

( ) ٗ.ٛمن المجموع الكلي لدرجات االختاار وقػدرا ( ٘ٔ ) درجػة  ،أي بنسػاة (ٕٖ ) ٪نقػط ؛
المسػتخدـ نػي تػدري
وقد يرج ذلع االةخفاض إلى ااسلوب التقليػدي ُ

الهندسػة ومػا ترتػب عليػه

من عدـ مشاركة التالميذ ني حلوؿ المشكالت الهندسػية المطروحػة  ،وعػدـ إيجػابيتهم أثنػا عػرض

الدرس وحل التمارين  ،واالقتصار على تدوين حلوؿ التمارين دوف أدةى مناقشة من التلميذ للمعلم،

أو حتػى مناقشػػة المعلػػم لػه نػػي هػػذا الحلػػوؿ  ،وةػدرة حػػث المعلػػم لتالميػػذا علػى القيػػاـ بأيػػة أةشػػطة

)*( أنظز يهحك ( ) 6
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إيجابية من شػأةها أف تػ دي إلػى إدراكهػم لطرا ػق حلػوؿ هػذا التمػارين  ،باإلضػانة إلػى تػوتر التالميػذ
وقلقهم الزا د عند تعرضهم اي مشكلة هندسية .
ومن ث فم وجب الاد ني الاحث عن مداخل وأساليب تدريسية بديلة للطريقة التقليدية
لكي يتم تفعيل تعليم وتعلُّم الهندسة متم لة ني مدخل حل المشكالت وأسلوب التقويم
التشخيصي بما ينمي التفكير الهندسي لدي التالميذ  ،وخفض القلق لديهم عند مرورهم بحل أي

تمرين هندسي  ،إلى جاةب تنمية التحصيل ني محتوى الهندسة .
** تطلُّ المنهج إلى تنمية تحصيل التالميذ دراسياً ني المراحل التعليمية المتنوعة  ،وتنمية

المعرنة المجردة  ،واسترجاع الحقا ق المتراكمة وتنمية التفكير بأةواعه المتنوعة سػوا ً كػاف رياضػياً ،

أو ابتكارياً  ،أو إبداعياً  ،أو هندسياً  .ولكي تتحقق تلع ااهداؼ ؛ يناغي اتااع مجموعة إجػرا ات
ذكرها أحد الااح ين (مجدي عزيز إبراهيم )ٖٖ-ٖٕ ،ٕٕٓٓ ،وهي :

ٔ – تشجي التلميذ على تقديم أنكار إبداعية بالنساة للموضوعات التي يدرسها .
ٕ – تأكيد أهمية مشاركة التلميذ  ،وتشجي تلقا يته .

ٖ – تنمية ثقة التلميذ ني مدركاته الخا ة  ،وأنكارا الشخصية .

ٗ – إث ػػارة ق ػػدرة التلمي ػػذ عل ػػى اإلحس ػػاس بالمش ػػكالت ؛ بمعن ػػى إث ػػارة ح ػػب االس ػػتطالع
والر اة ني التسا ؿ والاحث واالستفسار .
٘ – إدراؾ التلمي ػػذ للجواة ػػب الوايفيػ ػػة والفوا ػػد العلمي ػػة للمعلومػ ػػات وارتاايه ػػا بػ ػػالواق
الحياتي .

 – ٙتعريف التلميذ بالمفاهيم النررية والقػواةين وجواةػب المعرنػة المختلفػة نػي المجػاالت
الجديدة .

ولقد تم اتااع معرم هذا اإلجرا ات عند استخداـ مدخل حل المشكالت ني تدري

الهندسة لتالميذ المرحلة اإلعدادية لمناساته لتلع اإلجرا ات وت منه معرمها .
تػػدري

** للتفكير الهندسي موق مهم ني أهداؼ تعليم وتعلم الرياضػيات بصػفة عامػة  ،وأهػداؼ
الهندسػػة بصػ ٍ
ػفة خا ػػة ؛ ةر ػراً لمعاوةتػػه التلميػػذ علػػى حػػل معرػػم المشػػكالت التػػي يواجههػػا

سوا ً كاةي هندسية أو ير هندسية .

** من ااهداؼ مأمولة التحقيق والمتعلقة بتدري

الهندسة  ،خفض القلق الهندسي لدى

التالميذ؛ ةرراً اف مشكلة القلق الااً ما ت دي إلى نشلهم ني إيجاد حلوالً للمشكالت الهندسية
التي تواجههم .
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واسػتناداً إلػى مػا سػػاق  ،وةرػراً لف فعاليػة مػػدخل حػل المشػكالت وأسػػلوب التقػويم التشخيصػي  ،تػػم

اسػػتخدامهما كمتغيػرين مسػػتقلين نػػي الدراسػػة الحاليػػة  .واهميػػة التحصػػيل  ،والتفكيػػر الهندسػػي  ،وخفػػض
القلػق الهندسػػي  ،نػػاف الدراسػة الحاليػػة تحػػاوؿ تحقػيقهم ( كمتغيػرات تابعػػة )  .وباالرتكػاز علػػى الصػػعوبات

التي تواجه التالميذ عند دراستهم للهندسة وااخطا التي يقعوف نيها ؛ وهذا ما تم توضػيحه نيمػا سػاق مػن
خػػالؿ المقػػابالت م ػ المعلمػػين والمػػوجهين  ،ومناقشػػات التالميػػذ  ،واالختاػػار الماػػد ي الػػذي تػػم تطايقػػه

ومعالجته إحصا ياً  ،أمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية ني الس اؿ الر ي

التالي :

مػا أثػر اسػػتخداـ مػدخل حػػل المشػكالت وأسػلوب التقػػويم التشخيصػي نػػي تػدري الهندسػػة
على التحصيل والتفكير الهندسي وخفض القلق الهندسي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية؟.
أهمية الدراسة :
تتم ل أهمية الدراسة الحالية نيما يلي :
* ترك ػػز الدراس ػػة الحالي ػػة عل ػػى خف ػػض القل ػػق عن ػػد دراس ػػة الهندس ػػة بجاة ػػب التحص ػػيل والتفكي ػػر
الهندسػػي ،ويُعػػد ذلػػع مػػن أهػػداؼ تػػدري

الرياضػػيات مرتفعػػة المسػػتوى والمسػػتهدؼ تحقيقػػه نػػي معرػػم

المنػػاهج الدراس ػػية  ،ون ػػي مختل ػػف مراح ػػل ال ػػتعلم  ،إلةتػػاج ةوعي ػػة م ػػن التالمي ػػذ ل ػػديهم المق ػػدرة لمواجه ػػة

التحديات العصرية .
* تحػػاوؿ الدراسػػة الحاليػػة تصػػميم وتطايػػق مػػدخل حػػل المشػػكالت وأسػػلوب التقػػويم التشخيصػػي

لتفعيل تدري الهندسة  ،وضماف نعفالية التالميذ وإيجابيتهم وةشايهم خالؿ مواقف تعلمها بمػا يػ دي إلػى
االرتفاع بمستوى التعلُّم  ،والتغلب على عوبات تعلم الهندسة  ،وتجنب الوقوع ني أخطا عند دراستها.

* من المحتمل أف تنمي هػذا الدراسػة تفكيػر التالميػذ الهندسػي  ،لمػا ت ػمنته مػن إجػرا ات يػر
تقليديػػة منا قػػة عػػن مػػدخل حػػل المشػػكالت  ،وأسػػلوب التقػػويم التشخيصػػي كاػػدا ل إلج ػرا ات التػػدري
التلقينية بما ي دي إلى معالجة عوبات التعلم أوالً بػأوؿ  ،ومشػاركة التلميػذ للمعلػم أثنػا حػل المشػكالت

الهندسػػية المتنوعػػة وتفكيػػرا المسػػتمر نيهػػا  ،بغػػرض مواجهػػة التغي ػرات التكنولوجيػػة وثػػورة المعلومػػات التػػي

نرضي ةفسها على كانة المجتمعات ني الوقي الراهن .
* يمكػػن أف تكػػوف الدراسػػة الحاليػػة إضػػانةً للدراسػػات التػػي ةػػادت بأهميػػة التخلػػي عػػن ااسػػاليب

التقليدية  ،والاحث عن أساليب تدريسية حدي ة تف لعل تدري

مختلف نروع الرياضيات .
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* قػػد تكػػوف هػػذا الدراسػة مػػن ضػػمن مجموعػػة الدراسػػات التػػي اهتمػػي بتنميػػة التفكيػػر الرياضػػي

عموم ػػا وتنمي ػػة التفكي ػػر الهندس ػػي عل ػػى وج ػػه الخص ػػوو إلع ػػداد مجموع ػػة م ػػن اإلنػ ػراد ق ػػادرين عل ػػى ح ػػل
المشكالت الحياتية .
* قد تعاوف الدراسة الحالية  -بما تحتويه من مدخل تدريسي وأسلوب تدريسيين ير تقليػديين -

معلمػػي رياضػػيات مرحلػػة التعلػػيم اإلعػػدادي نػػي إعػػادة النرػػر نيمػػا يسػػتخدموةه مػػن مػػداخل وأسػػاليب عنػػد
تدريسهم للهندسة ياقاً لمراحل مدخل حل المشكالت  ،وإجرا ات أسلوب التقويم التشخيصي .

* تقػػدـ الدراسػػة الحاليػػة دليلػػين للمعلػػم  ،وكراسػػتي أةشػػطة للتالميػػذ ( دليػػل وكراسػػة أةشػػطة ونق ػاً
لمػػدخل حػػل المشػػكالت  ،ودليػػل وكراسػػة أةشػػطة ونق ػاً اسػػلوب التقػػويم التشخيصػػي )  ،والتػػي قػػد تعػػاوف
المعلمين والااح ين والمهتمين بالعملية التعليمية ني تدري

الهندسة .

* مػ ػػن ةتػ ػػاج الدراسػ ػػة الحاليػ ػػة أداتػ ػػي تق ػ ػػويم ( اختاػ ػػار نػ ػػي التحصػ ػػيل  ،واختاػ ػػار نػ ػػي التفكي ػ ػػر
الهندسػػي )  ،ومقيػػاس نػػي القلػػق الهندسػػي والتػػي يمكػػن أف تعػػاوف كػػل مػػن المعلمػػين والاػػاح ين والمهتمػػين

وتعرؼ مستوى قلقهم  ،ومستوى تفكيرهم الهندسي .
بالتعليم ني الكشف عن مستوى تحصيل التالميذ ُّ ،

مصطلحات الدراسة :

تناولي الدراسة الحالية المصطلحات التالية(*) :

ٔ – مدخل حل المشكالت : Problem Solving Approach
لغرض الدراسة الحالية ناف مدخل حل المشكالت عاارة عن  :إيار لتدري

مقرر الهندسة

بالصف ااوؿ اإلعدادي بحيث يتخذ هذا اإليار مشكالتها ةقطة بداية من خالؿ تحديد تلع

المشكالت بوضوح  ،والتفكير نيها  ،واسترجاع القواعد والنرريات والحقا ق والقواةين والنرريات التي من
المحتمل أف ت دي إلى الحل  ،وعن يريق ذلع يمارس التلميذ أةشطةً متنوعةً تتم ل ني جم المعلومات
ُ

وتحليل النتا ج .ثم تجريب ما تم استرجاعه على المشكلة المطروحة  ،والتو ل إلى حلها  ،وتعميم هذا

الحل على مواقف مشابهة .

ولطايعة الدراسة الحالية  ،ولتفعيل مدخل حل المشكالت ني تدري

الهندسة  ،أمكن وض

خطة لمدخل حل المشكالت من خالؿ مراحله  ،وقد تم تعريفه بأةه مدخل تدريسي قا م على معالجة
تمارين الهندسة ونقاً ارب مراحل  ،وي دي كل من المعلم والتلميذ دوراً نيها ياقاً لما يلي :

)*( انًصطهح انًظحخذو فِ ىذه انذراطة ( رّاظِ ) ّمصذ بو  :فِ انزّاظْات أً رّاظْاجِ .
)*(
ظاث انًفااىْى اسطاطاْة
رز ت
جى عزض انحعزّفات اإلجزائْة نبعط يصطهحات انذراطة فِ ىذا انًٌظع  ،بْنًاا ع ض
ًنجًْع يصطهحاجيا فِ اإلطار اننظزُ نهذراطة .
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( أ ) مرحلة دراسة المشكلة  :يتجلى دور المعلم نيها بتونير بي ة تعليمية خالؿ الموقف التعليمي
تشج على المناقشة والحوار  ،وتُعين التلميذ على االسترجاع وتحديد المشكلة  .بينما يتم فل دور التلميذ
ني تفاعله م أس لة المعلم واإلجابة عنها بما ي دي إلى استرجاع كم المعرنة والمعلومات التي تعينه على

تعرؼ أهداؼ المشكلة  ،وتوضيح ما بها من معطيات  ،وتحديد المطلوب منها  ،بما يحقق أهداؼ هذا

المرحلة .

( ب ) مرحلة نرض الفروض  :يتم فل دور المعلم ني هذا المرحلة ني تشجي التالميذ على
اقتراح حلوؿ ك يرة للمشكلة المطروحة  ،واهتمامه بتلع الحلوؿ  ،وإرشادهم إلى الحلوؿ الصحيحة ،
باإلضانة إلى إدارته الهادنة للموقف التعليمي  .بينما يت ح دور التلميذ ني التفكير ني جمي عنا ر
وخصا

المشكلة المطروحة  ،والتعاير بحرية عن ترا ه حولها  ،و يا ة الفروض واقتراح الحلوؿ ؛ حتى

يتم تحقيق أهداؼ المرحلة من التأمل  ،واشتقاؽ العالقات والنرريات المتعلقة بالمشكلة الهندسية ،
وتحديد متغيراتها .
( ج ) مرحلة اختاار حة الفروض  :ويتجلى دور المعلم ني تلع المرحلة تونير اادوات
والوسا ل التي تساعد عن تجريب الفروض  ،ومالحرة اادا  ،وعالج الصعوبات أوالً بأوؿ  ،واإلجابة عن
ااس لة  ،واستخداـ مادأ التغذية الراجعة  .بينما يت ح دور التلميذ ني هذا المرحلة من خالؿ اختيارا
للوسا ل المال مة  ،وتجرياها للو وؿ إلى حة أحد الفروض أو بع ها  ،أو تجريب ما تم استرجاعه من

ةرريات وقواةين على المشكلة المطروحة وذلع لكي تتحقق أهداؼ هذا المرحلة والتي م داها اكتساب

مهارات التجريب والنقد الذاتي لألنكار وةمو القدرة على الربط بين النرريات والحقا ق الهندسية ،
والو وؿ إلى الحلوؿ الصحيحة .
( د ) مرحلة تعميم النتا ج  :يت ح دور المعلم ني هذا المرحلة توجيه التالميذ إلى مراجعة

الحلوؿ ،وتنوي التجارب  ،وتقييم اادا  ،وتوجيه اإلجابة شاه الصا اة إلى وجهتها الصحيحة  ،وعرض
تمارين مشابهة  ،واالةتقاؿ إلى الدرس التالي عند التأكد من تحقق أهداؼ الدرس الحالي  .بينما يتم فل
دور التلميذ ني تنريم المعطيات والاحث عن العالقات بينها  ،و يا ة الحلوؿ النها ية  ،وتعميم النتا ج

الستخدامها ني مواقف مشابهة  ،وذلع لتحقيق أهداؼ تلع المرحلة والمتم لة ني اكتساب قدرات
التقييم

المعرنة  ،وتعميم النتا ج .

،

وتنريم

وقد تم وض المالمح الكاملة لتلع الخطة ونق مراحلها ني جدوؿ تم عرضه ني اإليار النرري

للدراسة الحالية .
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ٕ  -أسلوب التقويم التشخيصي : Diagnostic Assessment
نػػي ضػػو يايعػػة وأهػػداؼ الدراسػػة الحاليػػة تػػم تعريػػف أسػػلوب التقػػويم التشخيصػػي بأةػػه  :يريقػػة
تعليمية متكاملة يتم استخدامها ني تدري

الهندسة المقررة على الصػف ااوؿ اإلعػدادي ؛ بغػرض تحديػد

ةواحي القوة وال عف لدى التالميذ وبنا ااةشطة الصػفية المال مػة بهػدؼ عػالج ضػعف التالميػذ  ،وإثػرا

المتفوقين منهم بما يحقق أهداؼ الهندسة ني هذا المرحلة .

ٖ – التحصيل : Achievement
يعػػرؼ التحصػػيل نػػي هػػذا الدراسػػة بأةػػه  :كػػم الػػدرجات التػػي يحصػػل عليهػػا تالميػػذ الصػػف ااوؿ
اإلعدادي من خالؿ االختاار التحصيلي الذي تم إعدادا ني الهندسة المقررة عليهم بعد تطايقه بعدياً .

ٗ – التفكير الهندسي

: Geometric Thinking

ولغرض هذا الدراسػة أمكػن تعريػف التفكيػر الهندسػي بأةػه  :ةػوع مػن أةػواع التفكيػر الرياضػي العػاـ

نػػي مجػػاؿ مقػػرر هندسػػة الصػػف ااوؿ اإلعػػدادي  ،أو أي ةشػػاط عقلػػي يخػػت

بهػػذا المقػػرر يعتمػػد علػػى

مجموعػػة عمليػػات عقليػػة تتم ػػل ن ػي قػػدرة تلميػػذ هػػذا الصػػف علػػى إج ػرا مجموعػػة مهػػاـ متطلاػػة لتم يػػل
مستويات  :التصور  ،والتحليل  ،وشاه االستدالؿ  ،واالستدالؿ المجرد .

٘ – القلق الهندسي : Geometric Anxiety
يُع فرؼ القلق الهندسي ني ضو يايعة الدراسة الحالية بأةه  :حالة تجعل التلميذ يشعر بالتوتر أثنا

مواجهته ةررية  ،أو قاةوف  ،أو حقيقة أو تمرين ني الهندسة أو أية مواقف تحتػوى علػى معرنػة هندسػية بمػا
ي ػ دي إلػػى ضػػعف تعلمهػػا أو اةخفػػاض اادا نيهػػا  .ويُقػػاس القلػػق الهندسػػي للتلميػػذ بكػػم الػػدرجات التػػي

المعد
يحصل عليها ني مقياس القلق الهندسي ُ

أهداؼ الدراسة :
الدراسة الحالية ُم َح َاولة لتحقيق ااهداؼ التالية :
ٔ – إعداد دليلين للمعلم  ،وكراستي أةشطة للتلميذ ني مقرر هندسة الصف ااوؿ اإلعدادي  ،بما

يتال ـ

وكل من  :مراحل مدخل حل المشكالت  ،وإجرا ات أسلوب التقويم التشخيصي .
تعرؼ أثر كل من مدخل حل المشكالت  ،وأسلوب التقويم التشخيصي على تحصيل تالميذ الصػف
ٕ – ُّ
ااوؿ اإلعدادي ني الهندسة المقررة عليهم .
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تعرؼ أثر كل من مدخل حل المشكالت  ،وأسلوب التقويم التشخيصي على التفكير الهندسي لػدى
ٖ – ُّ
تالميذ الصف ااوؿ اإلعدادي .

تعرؼ أثر كل من مدخل حل المشكالت  ،وأسلوب التقويم التشخيصي على خفض القلػق الهندسػي
ٗ ُّ -
لدى تالميذ الصف ااوؿ اإلعدادي .

أس لة الدراسة :
حاولي الدراسة الحالية اإلجابة عن ااس لة التالية :
(ٔ) مػػا أثػػر مػػدخل حػػل المشػػكالت علػػى تحصػػيل تالميػػذ الصػػف ااوؿ اإلعػػدادي نػػي الهندسػػة المقػػررة
عليهم ؟.
(ٕ) ما أثر أسلوب التقويم التشخيصي على تحصػيل تالميػذ الصػف ااوؿ اإلعػدادي نػي الهندسػة المقػررة
عليهم ؟ .
(ٖ) ما أثر مدخل حل المشكالت على التفكير الهندسي لدى تالميذ الصف ااوؿ اإلعدادي ؟ .
(ٗ) ما أثر أسلوب التقويم التشخيصي على التفكير الهندسي لدى تالميذ الصف ااوؿ اإلعدادي ؟ .
(٘) ما أثر مدخل حل المشكالت على القلق الهندسي لدى تالميذ الصف ااوؿ اإلعدادي ؟ .
( )ٙما أثر أسلوب التقويم التشخيصي على القلق الهندسي لدى تالميذ الصف ااوؿ اإلعدادي ؟ .

حدود الدراسة :
 اتخاذ الهندسة المقررة على تالميذ الصف ااوؿ اإلعدادي مجاالً للدراسة الحالية . اقتصار الدراسة الحالية على ثالث مجموعات من تالميذ الصف ااوؿ بالمرحلة اإلعدادية بمحانرةأسيوط مقر عمل وإقامة الااحث .
 التركيز على مػدخل حػل المشػكالت  ،وأسػلوب التقػويم التشخيصػي كمتغيػرين مسػتقلين  .والتحصػيل ،والتفكير الهندسي  ،والقلق الهندسي كمتغيرات تابعة .

مسلمات الدراسة :
استندت الدراسة الحالية إلى المسلمات التالية :
* الاحث عن مداخل وأساليب ةشطة نػي مجػاؿ تػدري

الرياضػيات كاػديل للمػداخل وااسػاليب التقليديػة

المستخدمة ؼ تدريسها  ،وهذا من المهاـ الجديرة بالدراسة والاحث .
القا مة ُ
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* يسػعى المهتمػػوف بػػالتعليم والػػتعلم إلػػى خفػػض قلػػق التالميػػذ عنػػد دراسػػتهم اي مقػػرر دراسػػي بصػ ٍ
ػفة عامػػة
والرياضيات ٍ
بصفة خا ة .
* تدري

الهندسة من اياته المهمة تنمية التفكير الهندسي .

منهج الدراسة :
اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج التجرياي  ،حيث تم استخداـ ثالث مجموعات من
تالميذ الصف ااوؿ اإلعدادي (ٔ  ، ) ٖ / ٔ( ، ) ٔ / ٔ ( ، )٘ /إحداها ضابطة درسي
بالطريقة المعتادة ( التقليدية )  ،والمجموعتاف ااخرياف تجريايتاف إحداهما درسي باستخداـ مدخل

حل المشكالت  ،وال اةية درسي باستخداـ أسلوب التقويم التشخيصي .

أدوات الدراسة :
استخدمي الدراسة الحالية اادوات التالية :
ٔ – دليل للمعلم ني الهندسة المقررة على تالميذ الصف ااوؿ اإلعدادي ُمصاغ ني ضو مراحػل مػدخل
حل المشكالت

( من إعداد الااحث ) .

ٕ  -كراسػػة أةش ػطة للتلميػػذ نػػي الهندسػػة المقػػررة علػػى تالميػػذ الصػػف ااوؿ اإلعػػدادي ُمصػػا ة نػػي ضػػو
( من إعداد الااحث ) .
مراحل مدخل حل المشكالت
ٖ  -دليل للمعلم ني الهندسة المقررة على تالميذ الصف ااوؿ اإلعدادي ُمصاغ ونقاً إلجرا ات
( من إعداد الااحث ) .
أسلوب التقويم التشخيصي
ٗ  -كراس ػػة أةش ػػطة للتلمي ػػذ ن ػػي الهندس ػػة المق ػػررة عل ػػى تالمي ػػذ الص ػػف ااوؿ اإلع ػػدادي ُمص ػػا ة ونقػ ػاً
( من إعداد الااحث ) .
إلجرا ات أسلوب التقويم التشخيصي
٘ – اختاار تحصيلي ني جواةب التعلم المت ػمنة بالهندسػة المقػررة علػى تالميػذ الصػف ااوؿ اإلعػدادي
( من إعداد الااحث ) .
التعرؼ(التص ػػور) – التحلي ػػل – الترتي ػػب – االس ػػتنتاج
 – ٙاختا ػػار للتفكي ػػر الهندسػ ػي ن ػػي مس ػػتويات ُّ :
( من إعداد الااحث ) .

 – ٚمقياس للقلق الهندسي

( من إعداد الااحث ) .

متغيرات الدراسة :
احتػػوت الدراسػػة الحاليػػة علػػى متغي ػرين مسػػتقلين ( مػػدخل حػػل المشػػكالت – أسػػلوب التقػػويم

التشخيصي )  ،وثالثة متغيرات تابعة ( التحصيل – التفكير الهندسي – القلق الهندسي ) .
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الدراسات السابقة :
ةرراً لتعدد الدراسات التي أُجريي ني متغيرات الدراسة الحالية تم تصنيفها إلى المحاور التالية :

أوالً  :دراسات حوؿ مدخل حل المشكالت :
ٔ ( دراسة ةادي كماؿ عزيز (ةادي كماؿ عزيز: )ٜٜٖٔ،
تدري

تعرؼ أثر استخداـ مػدخل حػل المشػكالت مقارةػةً بالطريقػة التقليديػة نػي
استهدني هذا الدراسة ُّ

الرياضيات لتالميذ الصف ااوؿ االبتدا ي على التحصيل واالتجاا ةحو الرياضيات  ،ولتحقيق هػذا

الهػػدؼ تػػم اسػػتخداـ مجمػػوعتين إحػػداهما تجريايػػة درسػػي باسػػتخداـ مػػدخل حػػل المشػػكالت  ،وااخػػرى

ضابطة درسي باستخداـ الطريقة التقليدية  .وكاف مػن أهػم ةتا جهػا وجػود نػرؽ داؿ إحصػا ياً بػين متوسػطي
المعػد
درجات تحصيل المجموعة التجرياية ودرجات تحصيل المجموعػة ال ػابطة نػي االختاػار التحصػيلي ُ

؛ لصالح المجموعة التجرياية  ،أي اً تفوؽ تالميذ المجموعة التجرياية على تالميذ المجموعة ال ابطة نػي

مقي ػػاس االتجاه ػػات ةح ػػو الرياض ػػيات  ،وك ػػذلع زي ػػادة ر ا ػػتهم ن ػػي اس ػػتمرارية دراس ػػتهم للرياض ػػيات به ػػذا

ااسلوب .
اختلفػػي هػػذا الدراسػػة م ػ الدراسػػة الحاليػػة نػػي المرحلػػة الدراسػػية التػػي تػػم تطايػػق أدوات الاحػػث
المستخدمة  ،والمتغيرات التابعة ؛ حيػث تػم نػي الدراسػة الحاليػة التركيػز
عليها  ،وني المتغيرات المستقلة ُ

على مػدخل حػل المشػكالت كمتغيػر مسػتقل وتع ُّػرؼ تػأثيرا علػى المتغيػرات التابعػة ( التحصػيل – التفكيػر

الهندسي – القلق الهندسي )  ،وكاف مجاؿ الدراسة الحالية تالميذ الصف ااوؿ اإلعدادي .

ٕ ( دراسة تيري  ،Terryوباتريشيا : (Terry & Patricia, 1997, 163-186) Patricia
كاف الهدؼ من هذا الدراسة المقارةة بين ثالث مجموعات إحداها درسي الرياضػيات عػن يريػق
مػػدخل حػػل المشػػكالت لفتػػرة زمنيػػة مقػػدارها عػػاـ دراسػػي واحػػد  ،وال اةيػػة درسػػي الرياضػػيات عػػن يريػػق
مدخل حل المشكالت لمدة عامين دراسيين  ،وااخيػرة درسػي الرياضػيات باسػتخداـ الطريقػة التقليديػة .

واةصػػاي المقارةػػة علػػى متغيػػري التحصػػيل  ،واالتجاهػػات ةحػػو الرياضػػيات  .وكػػاف مػػن ةتػػا ج هػػذا الدراسػػة
تفوؽ تالميذ المجموعتين التجريايتين ااولى وال اةية على تالميذ المجموعة ال ابطة ( ال ال ة ) ني ك ٍػل مػن
 :التحص ػػيل واالتجاه ػػات ةح ػػو الرياض ػػيات  ،وك ػػذلع ن ػػي بق ػػا أث ػػر ال ػػتعلم ل ػػدى تالمي ػػذ المجم ػػوعتين

التجريايتين بالر م من اة مامهما إلى أقراةهم ني المجموعة ال ابطة .
وتشير الدراسة السابقة إلى أهمية مدخل حل المشكالت ني تنمية التحصػيل الرياضػي  ،وهػذا مػا
سارت على ةهجػه الدراسػة الحاليػة ولكػن نػي مجػاؿ التحصػيل الهندسػي  ،ولتع ُّػرؼ أثػر هػذا المػدخل علػى
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التفكيػػر الهندسػػي  ،والقلػػق الهندسػػي لػػدى تالميػػذ الصػػف ااوؿ اإلعػػدادي مقارةػػة بالطريقػػة التقليديػػة نػػي
التدري

.

ٖ ) دراسة بيكر  ، Bakerوبيسيل : (Baker & Beisel, 2001, 23-31) Beisel
اس ػػتهدني ه ػػذا الدراس ػػة تجري ػػب ث ػػالث يرا ػػق لت ػػدري

المتوس ػػط الحس ػػابي لتالمي ػػذ المرحل ػػة

االبتدا يػػة  ،إحػػداها الطريقػػة التقليديػػة م ػ مػػدخل حػػل المشػػكالت  ،وال اةيػػة اسػػتخداـ الوسػػا ل التعليميػػة
والمجسمات ني التدري  ،وااخيػرة اسػتخداـ تكنولوجيػا الكومايػوتر نػي التػدري  ،وتاػيُّن تػأثير ك ٍػل منهػا

علػػى التحصػػيل الدراسػػي  .وكػػاف مػػن ةتا جهػػا وجػػود نػػروؽ دالػػة إحصػػا ياً بػػين التطايقػػين القالػػي والاعػػدي
لالختاار التحصيلي على مجموعات الدراسة ال الث لصالح التطايق الاعدي ني ك ٍػل منهػا  .أي أف الطرا ػق

الػ الث المسػػتخدمة نػػي هػػذا الدراسػػة لهػػا تػػأثير إيجػػابي علػػى تحصػػيل تالميػػذ المرحلػػة االبتدا يػػة لموضػػوع

المتوسط الحسابي ضمن رياضيات المرحلة االبتدا ية  ،واهر تفػوؽ تالميػذ المجموعػة ال ال ػة التػي درسػي
باسػػتخداـ أجهػػزة الكومايػػوتر علػػى كػ ٍػل مػػن تالميػػذ المجمػػوعتين ااولػػى التػػي درسػػي باسػػتخداـ الطريقػػة
التقليديػ ػػة المدعمػ ػػة بمػ ػػدخل ح ػ ػػل المشػ ػػكالت  ،وال اةيػ ػػة التػ ػػي درس ػ ػػي باسػ ػػتخداـ الوسػ ػػا ل التعليمي ػ ػػة

والمجسػمات  ،وأاهػرت الدراسػة أي ػاً تفػػوؽ تالميػذ المجموعػة ااولػى علػػى تالميػذ المجموعػة ال اةيػة نػػي

التحصيل .

تتشػػابه هػػذا الدراسػػة مػ الدراسػػة الحاليػػة نػػي تعػػرؼ أثػػر أةشػػطة متنوعػػة لتػػدري

الرياضػػيات ( نػػي

ضو مدخل حل المشكالت ) على التحصيل الدراسي  ،إال أف الدراسة الحالية اختلفػي معهػا نػي التركيػز

علػػى التفكيػػر الهندسػػي  ،والقلػػق الهندسػػي إلػػى جاةػػب التحصػػيل  ،واسػػتخدامها تالميػػذ المرحلػػة اإلعداديػػة
والهندسة المقررة عليهم مجاالً للدراسة .
ٗ ) دراسة لوري ، Lowrieوكليمنت

: (Lowrie & Clements,2001, 77-93) Clements

كػػاف الهػػدؼ مػػن هػػذا الدراسػػة معرنػػة أثػػر اسػػتخداـ مػػدخل حػػل المشػػكالت نػػي تػػدري

تالميػػذ

الصػػف السػػادس االبتػػدا ي التمػػارين الرياضػػية المت ػػمنة بػػالمقرر مقارة ػةً بػػالطريقتين الاص ػرية والتقليديػػة .

وأاهرت ةتا ج هذا الدراسة تفوؽ تالميذ المجموعة ااولى التي درسي باستخداـ مدخل حل المشػكالت

علػػى المجمػػوعتين ااخ ػريتين  ،وهػػذا مػػا يوضػػح ااثػػر اإليجػػابي لهػػذا المػػدخل نػػي الو ػػوؿ إلػػى الحلػػوؿ

المت منة بمقرر رياضيات المرحلة االبتدا ية .
الصحيحة لتمارين الرياضيات ُ

وعلى النهج ةفسه تم المقارةة بين ةمطين ني الدراسة الحالية ( مدخل حل المشكالت – الطريقة
التقليديػػة ) لتػػدري

الهندسػػة المقػػررة علػػى تالميػػذ الصػػف ااوؿ اإلعػػدادي  ،وتعػ ُّػرؼ أثرهػػا علػػى التحصػػيل

والتفكير الهندسي والقلق الهندسي .
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٘ ) دراسة جود وتخروف : (Good et al., 2002, 50-58) Good et al.
هدني تلع الدراسة إلػى قيػاس أثػر برةػامج مقتػرح قػا م علػى مػدخل حػل المشػكالت نػي تػدري

مقررين ني العلوـ والرياضػيات للطػالب اامريكػاف مػن أ ػل أنريقػي  ،قايػل التحػاقهم بكليػة الهندسػة علػى
تحصػػيلهم نػػي المقػػررين  .وكػػاف مػػن ةتػػا ج هػػذا الدراسػػة نعفاليػػة الارةػػامج المقتػػرح نػػي تحصػػيل مجموعػػة

الاحػػث لمحتػػوى الرياضػػيات والعلػػوـ المت ػػمن بالارةػػامج المقتػػرح  .وبيفنػػي هػػذا الدراسػػة ااثػػر اإليجػػابي
لمدخل حل المشكالت على تحصيل الطالب للرياضيات إلى جاةب العلوـ  ،بينما رفكزت الدراسة الحاليػة

على معرنة أثر مػدخل حػل المشػكالت علػى التحصػيل  ،والتفكيػر الهندسػي وخفػض القلػق نػي أحػد نػروع
الرياضيات المقررة على تالميذ الصف ااوؿ اإلعدادي .
والجدير بالذكر أةه ال توجد أي دراسة عربية أو حتػى أجنايػة – علػى حػد علػم الااحػث – جمعػي
بين التأثير على ٍ
كل من التفكير الهندسي  ،والقلق الهندسي باستخداـ مدخل حػل المشػكالت نػي تػدري
هندسة الصف ااوؿ اإلعدادي إلى جاةب التحصيل .

ثاةياً  :دراسات حوؿ أسلوب التقويم التشخيصي :
ٔ – دراسة دراؾ وتخروف : (Drake et al, 1997, 141-142) Drake et al
كػػاف الهػػدؼ مػػن هػػذا الدراسػػة تحسػػين االةتاػػاا السػػمعي والاصػػري  ،واإلدراؾ المعرنػػي مػػن خػػالؿ
إج ػرا ات التقػػويم التشخيصػػي المسػػتمرة  .وتػػم نػػي هػػذا الدراسػػة اختيػػار عينػػة مػػن التالميػػذ مػػا بػػين ٜ-ٚ

تحسػػن مهػػاـ التالميػػذ
تحسػػن االةتاػػاا  ،واسػػتمرار ُّ
سػػنوات يُالػ َقػػي علػػيهم التجربػػة  .وكػػاف مػػن بػػين ةتا جهػػا ُّ

المعرنية بشكل تلقا ي .

بيفني هذا الدراسة إمكاةية تنمية بعض المهارات المعرنية من خالؿ أسلوب التقويم التشخيصػي ،

وإمكاةيػػة ةمػػو االةتاػػاا خػػالؿ المواقػػف التعليميػػة نػػي نتػػرة زمنيػػة قػػدرها ثالثػػة شػػهور  .وهػػذا مػػا اسػػتهدنته
الدراسػػة الحاليػػة مػػن تنميػػة التحصػػيل والتفكيػػر الهندسػػي وخفػػض القلػػق لػػدى التالميػػذ مقارةػػة بمػػدخل حػػل

المشكالت ني الفترة الزمنية ةفسها تقريااً .
ٕ – دراسة جيم : (Jim, 1999) Jim

اسػػتهدني هػػذا الدراسػػة تصػػميم وتطايػػق تصػ ُّػور مقتػػرح قػػا م علػػى أسػػلوب التقػػويم التشخيصػػي،

وتع ُّػرؼ أثػرا علػػى تحسػين تعلػم الرياضػػيات والعلػوـ داخػل الفصػػوؿ الدراسػية  ،وتػم اسػػتخداـ اإلةترةػي نػػي

تقديم أدوات الدراسة والتي ت مني مجموعة اختاارات تشخيصية متعلقة بالعلوـ والرياضيات ني المرحلػة
ال اةويػػة بواليػػة واشػػنطن اامريكيػػة  .وكػػاف مػػن ةتا جهػػا ةمػػو تفكيػػر التالميػػذ  ،والحػػد مػػن ػػعوبات تعلمهػػم

لهذين المقررين بواسطة مجموعة ااساليب العالجية المت منة ني أسلوب التقويم التشخيصي .
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ولقد وضحي ةتا ج هذا الدراسة إمكاةية الحد من عوبات تعلم العلوـ والرياضيات لػدى تالميػذ
المرحلػػة ال اةويػػة مػػن خػػالؿ اسػػتخداـ أسػػلوب التقػػويم التشخيصػػي  .ونػػي االتجػػاا ةفسػػه رفكػػزت الدراسػػة
الحالي ػػة عل ػػى اس ػػتخداـ ااس ػػلوب ةفس ػػه بغ ػػرض تنمي ػػة التحص ػػيل والتفكي ػػر الهندس ػػي والح ػػد مػ ػن القل ػػق

المصاحب للتعلم ولكن عند تعلم الهندسة المقررة على تالميذ المرحلة اإلعدادية .
ٖ – دراسة كارنيو : (Carfio, 2001, 109-122) Carfio
اسػػتهدني هػػذا الدراسػػة تعػ ُّػرؼ أثػػر كػػل مػػن أسػػلوب التقػػويم التشخيصػػي والطريقػػة التقليديػػة نػػي

تعػػديل سػػلوكيات مجموعػػة مػػن يػػالب الكليػػات ةحػػو دراسػػة مقػػرراتهم الدراسػػية  ،وكػػاف مػػن ةتا جهػػا تفػػوؽ
ي ػػالب المجموع ػػة التجرياي ػػة الت ػػي اُ ُ س ػػتخدـ معه ػػا أس ػػلوب التق ػػويم التشخيص ػػي ع ػػن ي ػػالب المجموع ػػة
ال ابطة التي أُستخدـ معها الطريقة التقليدية ني تعديل بعض السلوكيات السلاية عند تعلمهم .
وتشابهي هذا الدراسة م الدراسة الحالية ني المقارةة بين أك ر من يريقػة تػدري

 ،حيػث تمػي

المقارةػة بػين هػذا ااسػلوب  ،ومػػدخل حػل المشػكالت  ،والطريقػة التقليديػػة وتع ُّػرؼ أثػرهم علػى التحصػػيل
والتفكير الهندسي وخفض القلق الهندسي  ،ولكنها اختلفي معها ني مجاؿ الدراسة والعينة المستخدمة .

ٗ – دراسة لويسلي : (Luiselli, 2001, 389-398) Luiselli
كػػاف الهػػدؼ مػػن هػػذا الدراسػػة اسػػتخداـ وسػػا ل تقويميػػة مػػن خػػالؿ أسػػلوب التقػػويم التشخيصػػي

لمعالجة المشػكالت التربويػة المتنوعػة  ،وأاهػرت ةتا جهػا نعفاليػة اسػتخداـ الوسػا ل التقويميػة ومػا ػاحاها

من عالج لألخطا ني الحد من الصعوبات التي واجهي يالب كلية التربية ني بعض مقػرراتهم الدراسػية .
واهتمي تلع الدراسة بأسلوب التقويم التشخيصي كأحد ااساليب العالجية للعوا ق التي يواجهها الطالب

أثنا التعلم .
وتشػابهي هػذا الدراسػة مػ الدراسػة الحاليػة نػي اسػػتخدامها أسػلوب التقػويم التشخيصػي  ،كأحػػد
فعالة  ،ولكنها اختلفي معها ني عينة الدراسة  ،وني التأثير على المتغيرات التابعة .
ااساليب التدريسية ال ّ
٘  -دراسة ميلر : (Miller, 2001, 25) Miller
استهدني هذا الدراسة قياس الجاةب المعرني لدى اايفاؿ من خالؿ اسػتخداـ أسػلوب التقػويم
المستخدمة ني هذا ااسلوب والتي تكوةي مػن ( ٕٓ )
التشخيصي  ،وتم تطايق االختاارات التشخيصية ُ

مفػػردة علػػى عينػػة الدراسػػة  .ومػػن خػػالؿ العػػالج المسػػتمر للصػػعوبات الناتجػػة  ،نقػػد كػػاف مػػن أهػػم ةتا جهػػا

ارتفاع تحصيل عينة الدراسة  ،وةمو قدراتهم المعرنية  ،خا ةً المهارات اللفرية .
وتايفن من هذا الدراسة مدى أهمية أسلوب التقويم التشخيصػي نػي االرتفػاع بمسػتوى التحصػيل ،

وةمو بعض المهارات اللفرية  ،أما الدراسة الحالية نقػد اسػتخدمي ااسػلوب ذاتػه للتغلػب علػى ػعوبات
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تعلػػم التالميػػذ للهندسػػة المقػػررة علػػيهم  ،ومحاولػػة االرتفػػاع بمسػػتوى التحصػػيل والتفكيػػر الهندسػػي وخفػػض
القلق لدى تالميذ الصف ااوؿ اإلعدادي .
 – ٙدراسة نليتشر : (Fletcher, 2002) Fletcher
هدني تلع الدراسة إلى معرنة أثر أسلوب التقويم التشخيصي كطريقة للتدري

ني تنمية مهارات

القرا ة  ،والحد من عوبات التعلم لػدى تالميػذ الصػفوؼ الػدةيا مػن مرحلػة التعلػيم ااساسػي  ،ووضػحي
ةتا جها نعفالية هػذا الطريقػة نػي عػالج بعػض ػعوبات الػتعلم وتنميػة مهػارات القػرا ة والاحػث عػن المعرنػة
بعد تزويدهم بالوسا ل العالجية المناساة .
اةتهجػػي الدراسػػة الحاليػػة ةف ػ

ةمػػط تلػػع الدراسػػة نػػي اسػػتخدامها التقػػويم التدريسػػي كأسػػلوب

تعليمػػي متكامػػل  ،وتعػػرؼ أثػػرا – إلػػى جاةػػب مػػدخل حػػل المشػػكالت – نػػي االرتفػػاع بمسػػتوى تحصػػيل
التالميذ ني الهندسة  ،والحد من قلقهم  ،وتنمية تفكيرهم الهندسي .

ثال اً  :دراسات حوؿ التفكير الهندسي :
ٔ ) دراسة أةدروز : (Androws, 1999, 318-323) Androws

المدعفم ػػة بالمجس ػػمات
ك ػػاف اله ػػدؼ م ػػن ه ػػذا الدراس ػػة تاي ػػاف أث ػػر اس ػػتخداـ ااةش ػػطة التعليمي ػػة ُ

الهن دسػية لتنميػة التفكيػر الهندسػي لػدى تالميػذ المرحلػة االبتدا يػة  .وكػاف مػن أهػم ةتا جهػا ااثػر اإليجػػابي
لهػػذا المػػدخل نػػي تػػدري

الهندسػػة علػػى تنميػػة التفكيػػر الهندسػػي لػػدى مجموعػػة الدراسػػة  .توضػػح هػػذا

الدراسة أهمية تفاعل التالميذ وةشايهم ولعاهم بالمجسمات الهندسية ني تنمية التفكير الهندسي لديهم .

وتتشػػابه تلػػع الدراسػػة مػ الدراسػػة الحاليػػة نػػي تجريػػب أسػػاليب بديلػػة لألسػػاليب التقليديػػة  ،ونػػي
المسػتخدمة نػي التػدري
ُّ
تعرؼ أثرهػا علػى ةمػو التفكيػر الهندسػي  ،ولكنهػا تختلػف معهػا نػي ااسػاليب ُ
وتأثيرها على المتغيرات التابعة .

،

ٕ ) دراسة ناف  ، Vanوبيير : (Van & Pierre, 1999, 310-316) Pierre

استهدني تلع الدراسة تنمية التفكير الهندسي لدى تالميذ المرحلة االبتدا ية من خالؿ استخداـ
أسػػلوب االعػػاب التعليمي ػػة المػػدعم بااةشػػطة  .وكػػاف م ػػن ةتػػا ج ه ػػذا الدراسػػة تف ػػوؽ تالميػػذ المجموع ػػة
التجريايػػة ( الػػذين درسػػوا باسػػتخداـ ااسػػلوب المقتػػرح ) عػػن تالميػػذ المجموعػػة ال ػػابطة ( الػػذين درسػػوا

باسػػتخداـ الطريق ػػة التقليدي ػػة ) ن ػػي التفكي ػػر الهندس ػػي  ،ةر ػراً التس ػػاـ تجرب ػػة الدراس ػػة بااةش ػػطة المتنوع ػػة
المقدمػػة إلػػيهم ممػػا
المتعلقػػة باالعػػاب  ،أي ػاً تسػػابق تالميػػذ مجموعػػة الدراسػػة التجريايػػة علػػى حػػل االغػػاز ُ

أدى إلى تطوير تفكيرهم الهندسي .
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ونػػي االتجػػاا ةفسػػه سػػارت الدراسػػة الحاليػػة  ،حيػػث لػػم يػػتم االعتمػػاد علػػى الطريقػػة التقليديػػة نػػي
تػػدري الهندسػػة  ،وإةمػػا تػػم اسػػتخداـ مػػدخل حػػل المشػػكالت كاػػديل للطريقػػة التقليديػػة باحتوا ػػه علػػى
مجموعػػة أةشػػطة يرتادهػػا التلميػػذ ويتفاعػػل مػػن خاللهػػا م ػ كػ ٍػل مػػن المعلػػم  ،والمػػادة الدراسػػية  ،والموقػػف
التعليمي التعلُّمي .
ٖ ) دراسة هيلي  ، Healyوهويلي

: (Healy & Hoyles, 2001, 235-256) Hoyles

هػ ػػدني تلػ ػػع الدراسػ ػػة إلػ ػػى اسػ ػػتخداـ برةػ ػػامج مقتػ ػػرح يت ػ ػػمن بعػ ػػض اادوات التعليميػ ػػة لحػ ػػل

وتعرؼ أثرها على تنمية التفكير الهندسي لػدى يػالب المرحلػة الجامعيػة  .وكػاف مػن
المشكالت الهندسية ُّ
أهم ةتا جها  ،نعفالية الارةػامج المقتػرح نػي حػل المشػكالت الهندسػية المتنوعػة  ،وتنميػة تفاعػل الطػالب ،
وزيادة ةشايهم خالؿ الموقف التعليمي مما أدى إلى تنمية تفكيرهم الهندسي .

وتشػػابهي هػػذا الدراسػػة مػ الدراسػػة الحاليػػة نػػي اسػػتخداـ إجػرا ات تػػدري

يػػر تقليديػػة بهػػدؼ

تنمية التفكير الهندسي لدى المتعلم  ،بينما اختلفي معها ني المرحلة الدراسية التي تم اسػتخدامها مجػاالً
للتطايق  ،وني المتغيرات المستقلة والتابعة .
ٗ – دراسة برمي : (Primi, 2002, 41-70) Primi

كاف الهدؼ من هذا الدراسة تصميم وتطايق اختاارين ني التفكير الهندسي بغرض تع ُّػرؼ العوامػل

التي ت دي إلى تنمية هذا النوع من التفكير  ،وتم تطايق أدوات تلع الدراسػة علػى ٖٖٔ يالاػاً ويالاػةً نػي
المرحلة الجامعية  .ومن أهم ةتا ج هذا الدراسة أف أك ػر العوامػل أهميػة نػي تنميػة التفكيػر الهندسػي تنويػ

إجرا ات التدري

 ،وجذب اةتااا الطالب من خالؿ تقديم الدرس ُمصاحاَاً بأةشطة متعددة .

وهذا ما سارت عليه الدراسة الحاليػة حيػث تػم اسػتخداـ مػدخل حػل المشػكالت ومػا ػاحاه مػن

أةشطة متعددة والتي أدت إلى تفعيل دور التالميذ ني الموقف التعليمي .

رابعاً  :دراسات حوؿ القلق الرياضي أوالهندسي :
ةرػ ػراً لن ػػدرة الدراس ػػات المتعلق ػػة ب ػػالقلق الهندس ػػي عل ػػى وج ػػه الخص ػػوو  ،ت ػػم اس ػػتعراض بع ػػض

الدراسات التي تناولي القلق الرياضي أو القلق الهندسي نيما يلي :

ٔ ) دراسة عادؿ الااز  ،الح عاد الحفين (عادؿ الااز ،الح عاد الحفين:)ٜٗٗ-ٖٗٓ ،ٜٜٔٚ،
كاف من أهداؼ هذا الدراسة إلى معرنة أثر التفاعل بػين ااسػلوب المعرنػي لكػل مػن المعلػم والتلميػذ

وبع ػػض إس ػػتراتيجيات ت ػػدري

المف ػػاهيم عل ػػى اختػ ػزاؿ القل ػػق الهندس ػػي  .وم ػػن ةتا جه ػػا نعفالي ػػة المتغيػ ػرات

المستخدمة على اختزاؿ القلق .
المستقلة ُ
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ووضفحي هذا الدراسػة أف ااسػاليب التدريسػية يػر التقليديػة يمكنهػا أف تحػد مػن قلػق التالميػذ ةحػو
تعل ػػم الهندس ػػة  .والدراس ػػة الحالي ػػة تح ػػاوؿ للمقارة ػػة ب ػػين م ػػدخل ح ػػل المش ػػكالت  ،وأس ػػلوب التق ػػويم
التشخيصي ني تعليم وتعلُّم الهندسػة لخفػض القلػق الهندسػي لػدى التالميػذ إلػى جاةػب معرنػة أثرهمػا علػى
التحصيل والتفكير الهندسي .
ٕ ) دراسة كسين : (Xin, 1999, 520-540) Xin

كػػاف الهػػدؼ مػػن هػػذا الدراسػػة تحليػػل العالقػػة بػػين قلػػق الرياضػػيات والتحصػػيل نيهػػا لػػدى تالميػػذ

المرحلتين اإلعدادية وال اةوية  ،وكاف من أهم ةتا جها عدـ وجود عالقة ارتاايية بينهما  ،أي أف القلػق عنػد
دراسة الرياضيات قد ال ي دي إلى ضعف التحصيل أو تنميته .
لم تستخدـ تلع الدراسة أية أدوات أو أساليب تجرياية  ،وإةما استهدني تاياف العالقة بين القلق

والتحص ػػيل الدراس ػػي  ،بينم ػػا الدراس ػػة الحالي ػػة قارة ػػي ب ػػين م ػػدخل ح ػػل المش ػػكالت  ،وأس ػػلوب التق ػػويم
التشخيصي كنمطين عالجيين للحد من قلق تعلُّم الرياضيات ٍ
بوجه عػاـ وقلػق تعلُّػم الهندسػة بوج ٍػه خػاو ،

تعرؼ أثرهما على التحصيل والتفكير الهندسي .
باإلضانة إلى ُّ

ٖ ) دراسة حمزا الرياشي ،وعادؿ الااز (حمزا الرياشي ،وعادؿ الااز : )ٕٓٚ-ٙ٘ ،ٕٓٓٓ ،
من بين أهػداؼ هػذا الدراسػة تع ُّػرؼ أثػر إسػتراتيجية مقترحػة نػي الػتعلم التعػاوةي حتػى الػتمكن نػي

اختزاؿ قلق حل المشكلة الهندسية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية  ،وكاف من ضػمن ةتا جهػا أف اسػتخداـ
االستراتيجية المقترحة ني تدري

الهندسة أدى إلى اةخفاض أعداد التالميذ مرتفعي القلق الهندسي بنسػاة

زادت عػػن ( ٕ ) ٪ٚكمػػا أسػػهمي االسػػتراتيجية المقترحػػة نػػي زيػػادة عػػدد التالميػػذ منخف ػػي القلػق بنسػػاة
زادت عػػن ( ٕ٘ ) ٪؛ أي أف اإلسػػتراتيجية التدريسػػية يػػر التقليديػػة المقترحػػة قػػد أدت إلػػى خفػػض القلػػق
الهندسي لدى التالميػذ  ،والدراسػة الحاليػة حاولػي خف ػه مػن خػالؿ اسػتخداـ مػدخل حػل المشػكالت ،

وأسلوب التقويم التشخيصي .
ٗ ) دراسة هسيوز وتخروف : (Hsiiu-zu, et al, 2000, 362-379) Hsiu-zu et al
استهدني تلع الدراسة معرنة أثر تحقػق أو عػدـ تحقػق كػالً مػن ااهػداؼ الوجداةيػة  ،وااهػداؼ

المعرنية علػى القلػق الرياضػي  .وقػد بيفنػي ةتا جهػا أف ااهػداؼ الوجداةيػة لهػا ارتاػاط إيجػابي بخفػض قلػق

الرياضيات عموماً  ،بينما ال توجد عالقة بين ااهداؼ المعرنية وقلق الرياضيات .
وقد تم االستفادة من هذا النتيجة نػي الدراسػة الحاليػة عنػد تػدري

الهندسػة المقػررة علػى تالميػذ

الصف ااوؿ اإلعدادي وذلع بالتركيز بقدر اإلمكاف على تحقيق ااهداؼ الوجداةيػة لتدريسػها مػن خػالؿ
تفعيػػل إيجابيػػة التلميػػذ خػػالؿ الموقػػف التعليميػػة التعلُّميػػة عنػػد اسػػتخداـ مػػدخل حػػل المشػػكالت  ،وتطايػػق
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بعض ااس
التشخيصي .

سػر تعلمهػا عنػد اسػتخداـ أسػلوب التقػويم
العالجية التي تحد من عوبات تعلم الهندسة وتُي ل

٘ ) دراسة كابرارو وتخروف : (Capraro, et al, 2001, 37) Capraro et al
ركػػزت تلػػع الدراسػػة علػػى معرنػػة أثػػر الخطػػأ نػػي تقػػدير ةتػػا ج اختاػػارات الرياضػػيات علػػى القلػػق

الرياضي من خالؿ تحليل ةتا ج مجموعة دراسات تتعلػق بهػذا المجػاؿ  ،وكشػفي تلػع الدراسػة أف الخطػأ
الناتج من تقدير درجة الطالب ني اختاارات الرياضيات ت دي إلى زيادة القلق لديهم ةحو دراسػتها  ،بينمػا

االختاارات المقننة تحد من هذا القلق .

ولػذلع تػػم االتجػػاا نػي الدراسػػة الحاليػػة إلػػى بنػا مجموعػػة مػػن االختاػارات المقننػػة نػػي الهندسػػة ،
والتأكد من سالمتها ني جمي النواحي  ،سوا ً أكاةي هذا االختاارات تشخيصية والتي تم استخدامها ني

أسػػلوب التقػػويم التشخيصػػي  ،أو ةها يػػة بغػػرض خفػػض قلػػق تالميػػذ الصػػف ااوؿ اإلعػػدادي عنػػد دراسػػتهم

للهندسة المقررة عليهم .
 ) ٙدراسة م فر : (Murr, 2001, 43-47) Murr
هػػدني هػػذا الدراسػػة إلػػى تعػ ُّػرؼ أثػػر القلػػق الرياضػػي لػػدى يػػالب المػػدارس العليػػا عنػػد دراسػػتهم

الرياضيات  ،ووضحي ةتا جها أف للقلق تأثير سلاي على أدا ه ال الطالب نيها  ،وخا ةً عند حصولهم
على درجات منخف ػة نػي االختاػارات التحصػيلية  ،أو عنػد عػدـ التو ػل إلػى الحلػوؿ النها يػة لتمارينهػا .

واقترحي الدراسة وجوب قياـ المعلم بدور لخفض القلق لدى الطالب من خالؿ استخداـ يرا ق تدريسية

تركز على الفهم أك ر من اهتمامها بالتلقين .

وهػػذا مػػا اةتهجتػػه الدراسػػة الحاليػػة مػػن اسػػتخداـ أةمػػاط تدريسػػية بديلػػة لطريقػػة التػػدري

كمحاولة لخفض قلق التالميذ مجموعة الدراسة .
 ) ٚدراسة بري

 ،Preisوبج

التقليديػػة

: (Preis, Biggs, 2001, 6-10) Biggs

اسػػتهدني الدراسػػة الحاليػػة تعػ ُّػرؼ اإلج ػرا ات التػػي يجػػب أف يتاعهػػا المعلػػم لخفػػض القلػػق لػػدى

التالميذ عند دراستهم للرياضيات  .وكاف من أهم ةتا جها التو ل إلى ااساليب التدريسية الحدي ة كادا ل
لألسػػاليب التقليديػػة التػػي م ػػن الواجػػب أف يسػػتخدمها المعلػػم عن ػػد التػػدري
تدرياية للمعلمين أثنا الخدمة بهدؼ إكسابهم تلع الادا ل .
وهػػذا مػػا سػػارت عليػػه الدراسػػة الحاليػػة نػػي تػػدري

 ،وأف تُصػػمم وتُنف ػػذ دورات

الهندسػػة المقػػررة علػػى تالميػػذ الصػػف ااوؿ

اإلعدادي  ،باستخداـ بدا ل للطريقة التقليدية بغرض خفض قلقهم الهندسي .
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 ) ٛدراسة نينسن : (Vinson, 2001, 89-94) Vinson
هػػدني تلػػع الدراسػػة معرنػػة أثػػر القلػػق الرياضػػي لػػدى معلمػػي الرياضػػيات قاػػل وبعػػد اسػػتخدامهم

يرا ػػق تدريسػػية يػػر تقليديػػة نػػي تػػدري
التدري

الرياضػػيات  ،ووضػػحي ةتا جهػػا ااثػػر اإليجػػابي لػػاعض أسػػاليب

ير التقليدية على خفض قلق المعلمين  ،ومن ث فم اةعك

تالميذهم .
التدري

ذلػع علػى خفػض القلػق الرياضػي عنػد

ركػػزت هػػذا الدراسػػة علػػى خفػػض قلػػق معلمػػي الرياضػػيات مػػن خػػالؿ تػػدرياهم علػػى بعػػض يرا ػػق
الحدي ة حتى يكوف له مردود إيجابي على خفض قلق التالميذ  .بينما الدراسة الحالية استخدمي

النمطين التدريسيين المقترحين نيها بطريقة مااشرة م التالميذ بهدؼ خفض قلقهم الرياضي باإلضػانة إلػى
التأثير على متغيرين تخرين تابعين وهما  :التحصيل والتفكير الهندسي .
 ) ٜدراسة سلوف وتخروف : (Slon et al, 2002, 84-87) Slon et al
كاف الهدؼ من هذا الدراسػة تع ُّػرؼ العالقػة بػين القلػق الرياضػي وأسػاليب الػتعلم المسػتخدمة مػ

الطػػالب المعلمػػين قاػػل الخدمػػة  ،وكشػػفي ةتا جهػػا اةخفػػاض القلػػق عنػػد اسػػتخداـ يرا ػػق تدريسػػية يػػر
تقليديػة  ،بينمػػا يرتفػ هػػذا القلػػق عنػػد اسػػتخداـ ااسػػاليب المعتػػادة التػػي ترلكػػز نقػػط علػػى التلقػػين وال تهػػتم
بمهارات التفكير العليا .
وني ضو هذا النتيجة نقد اهتمي الدراسة الحالية بااةماط التدريسية ير التقليدية المتم لػة نػي
مػدخل حػػل المشػػكالت  ،وأسػلوب التقػػويم التشخيصػػي (كطريقػة تعليميػػة متكاملػػة) كمحاولػة لخفػػض قلػػق
التالميذ عند دراستهم الهندسة المقررة عليهم .
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نروض الدراسة :
نػػي ضػػو يايعػػة الدراسػػة ومتغيراتهػػا  ،وبعػػد عػػرض مجموعػػة مػػن الدراسػػات السػػابقة نػػي مجػػاؿ
متغيرات الدراسة الحالية  ،تمي محاولة التحقق من حة الفروض التالية :
ٔ  -يوجػػد نػرؽ داؿ إحصػػا ياً عنػػد مسػػتوى ( ٔٓ ) ٓ.بػػين متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة

التجرياية ااولى ( التي درسي باستخداـ مدخل حل المشكالت )  ،ودرجات تالميػذ المجموعػة ال ػابطة
( التػػي درسػػي باسػػتخداـ الطريقػػة التقليديػػة ) نػػي التطايػػق الاعػػدي لالختاػػار التحصػػيلي لصػػالح المجموعػػة

التجرياية ااولى .

ٕ  -يوجػػد نػػرؽ داؿ إحصػػا ياً عنػػد مسػػتوى ( ٔٓ ) ٓ.بػػين متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة

التجريايػػة ال اةيػػة ( التػػي درسػػي باسػػتخداـ أسػػلوب التقػػويم التشخيصػػي )  ،ودرجػػات تالميػػذ المجموعػػة
ال ابطة ني التطايق الاعدي لالختاار التحصيلي لصالح المجموعة التجرياية ال اةية .
ٖ  -يوجد نػرؽ داؿ إحصػا ياً عنػد مسػتوى ( ٔٓ ) ٓ.بػين متوسػطي درجػات تالميػذ المجموعػة

التجريايػػة ااولػػى  ،ودرجػػات تالميػػذ المجموعػػة ال ػػابطة نػػي التطايػػق الاعػػدي الختاػػار التفكيػػر الهندسػػي
لصالح المجموعة التجرياية ااولى .
ٗ  -يوجد نػرؽ داؿ إحصػا ياً عنػد مسػتوى ( ٔٓ ) ٓ.بػين متوسػطي درجػات تالميػذ المجموعػة

التجريايػػة ال اةيػػة  ،ودرجػػات تالميػػذ المجموعػػة ال ػػابطة نػػي التطايػػق الاعػػدي الختاػػار التفكيػػر الهندسػػي
لصالح المجموعة التجرياية ال اةية .
٘  -يوجػػد نػػرؽ داؿ إحصػػا ياً عنػػد مسػػتوى ( ٔٓ ) ٓ.بػػين متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة

التجرياية ااولى  ،ودرجات تالميذ المجموعة ال ابطة ني التطايق الاعدي لمقياس القلػق الهندسػي لصػالح

المجموعة ال ابطة .

 - ٙيوجػػد نػػرؽ داؿ إحصػػا ياً عنػػد مسػػتوى ( ٔٓ ) ٓ.بػػين متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة

التجرياية ال اةية  ،ودرجات تالميذ المجموعة ال ابطة ني التطايق الاعػدي لمقيػاس القلػق الهندسػي لصػالح

المجموعة ال ابطة .

 - ٚال يوجد نرؽ داؿ إحصا ياً عند مستوى ( ٘ٓ ) ٓ.بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة

المعػد
التجرياية ااولى  ،ودرجات تالميذ المجموعة التجرياية ال اةية ني التطايق الاعدي الختاار التحصػيل ُ

.
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 - ٛال يوجد نرؽ داؿ إحصا ياً عند مستوى ( ٘ٓ ) ٓ.بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة

التجرياي ػػة ااول ػػى  ،ودرج ػػات تالمي ػػذ المجموع ػػة التجرياي ػػة ال اةي ػػة ن ػػي التطاي ػػق الاع ػػدي الختا ػػار التفكي ػػر

المعد .
الهندسي ُ

 - ٜال يوجد نرؽ داؿ إحصا ياً عند مستوى ( ٘ٓ ) ٓ.بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة

التجرياية ااولى  ،ودرجات تالميذ المجموعة التجرياية ال اةية ني التطايق الاعػدي لمقيػاس القلػق الهندسػي
المعد .
ُ

إجرا ات الدراسة :
سارت الدراسة الحالية ونقاً لإلجرا ات التالية :

أوالً  :اإليار النرري للدراسة :
ٔ – مدخل حل المشكالت : Problem Solving Approach
يُعػػد مػػدخل حػػل المشػػكالت مػػن أحػػد المػػداخل المهمػػة نػػي تػػدري

الرياضػػيات ؛ لمػػا يػػونرا مػػن

تفكير منطقي وتحليل وتركيب للمعلومات  ،وتنمية بعض القدرات اإلبداعية عند تعلم الرياضيات .

كما أف " استخداـ مدخل حػل المشػكالت نػي تعلػيم الرياضػيات ي ػ التلميػذ نػي موقػف قريػب
الشػػاه بالمراحػػل ااربعػػة اإلبداعيػػة " (محمػػد أمػػين المفتػػي . )ٕٕٔ ،ٜٜٔ٘ ،ومػػن ثػ فم يػػتم اسػػتخداـ هػػذا
المدخل لمحاولة تنمية قدرات التالميذ اإلبداعية عند تعلمهم الرياضيات .

وتػػأتي أهميػػة حػػل المشػػكالت مػػن منرػػور " ارتاػػاط يرا ػػق التفكيػػر المختلفػػة ارتاايػاً ع ػػوياً بحػػل

المشكالت بصفة عامة  ،وحل مسا ل الرياضيات بصف ٍة خا ة " (محمود أحمػد شػوؽ. )ٕٔٙ ،ٜٜٔٚ،
كما إةها " تعتمد على تنمية التفكير خالؿ المناقشة الموجهة لذلع  ،م تونير المناخ المناسب للمشاركة

والحوار " (نايز مراد مينا. )ٔٓٗ ،ٜٜٔٗ ،

معنى مدخل حل المشكالت :
مدخل حل المشكالت عاارة عن " ةمط يُستخدـ ني التدري

يعتمد على إثارة المشػكالت أمػاـ

التالميذ عن يريػق أي وسػيلة تعليميػة يكػوف علػيهم التفكيػر نيهػا  ،وتحديػد أبعادهػا  ،وااسػااب المسػ ولة
عنه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا وع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيوعها  ،والاح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػال الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالج ون ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق مراح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل التفكي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر

العلمي " (أحمد حسين اللقاةي ،علي الجمل. )ٔ٘ٙ ،ٜٜٔٙ ،

وي ػػيف محمػػود أحمػػد شػػوؽ (محمػود أحمػػد شػػوؽ )ٕٕٓ ،ٜٜٔٚ ،أف حػػل المشػػكالت يعنػػي

تعػ ُّػرؼ وسػػا ل ويرا ػػق محػػددة للتغلػػب علػػى العوا ػػق التػػي تعتػػرض الو ػػوؿ إلػػى تحقيػػق الهػػدؼ وتوايفهػػا
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بنجػػاح للو ػػوؿ إليػػه  ،أي أةػػه إذا مػػا تمكػػن التلميػػذ مػػن الو ػػوؿ إلػػى تحقيػػق الهػػدؼ  ،وزاؿ التػػوتر الػػذي
يعتريه يكوف قد حل المشكلة .
ويُستخدـ مصطلح حل المشكالت للتعاير عن السلوكيات والعمليات الفكرية الموجهة ةحػو أدا
مهمة ذات متطلاات عقلية معرنية  ،وقد تكوف هػذا المهمػة حػل مسػألة حسػابية  .ومػن جاة ٍ
ػب تخػر يتسػم

حػػل المشػػكالت بػػالتفكير بحيػػث يسػػتخدـ التلميػػذ نيػػه كػػل مػػا لديػػه مػػن معػػارؼ ومهػػارات مكتسػػاة مسػػاقاً
بغرض االستجابة لمتطلاات موقف معين (نتحي عاد الرحمن جرواف. )ٜ٘ ،ٜٜٜٔ ،
ولغرض الدراسة الحالية ناف مدخل حل المشكالت عاارة عن :إيار لتدري

مقرر الهندسة

بالصف ااوؿ اإلعدادي بحيث يتخذ هذا اإليار مشكالتها ةقطة بداية من خالؿ تحديد تلع

المشكالت بوضوح  ،والتفكير نيها  ،واسترجاع القواعد والنرريات والحقا ق والقواةين والنرريات التي من
المحتمل أف ت دي إلى الحل  ،وعن يريق ذلع يمارس التلميذ أةشطةً متنوعةً تتم ل ني جم المعلومات
ُ
وتحليل النتا ج .ثم تجريب ما تم استرجاعه على المشكلة المطروحة  ،والتو ل إلى حلها  ،وتعميم هذا

الحل على مواقف مشابهة .

ميزات مدخل حل المشكالت :
لمدخل حل المشكالت ني تدري

الرياضيات العديد من السمات التي تميزا عن يرا من

المداخل التدريسية المتنوعة المستخدمة ني تعليم وتعلم الرياضيات  .وقد ذكر دوجالس ، Douglas
ولند  (Douglas & Lind, 1993,38) Lindعدد من الصفات الجيدة التي من الممكن أف يكساها
المعلم لتالميذا من خالؿ استخداـ مدخل حل المشكالت ني تدري

الرياضيات من أهمها :

ٔ – استيعاب مفاهيم ومصطلحات الرياضيات .
ٕ – التمييز بين التشابه واالختالؼ والتماثل ني المشكلة .
ٖ – ةمو القدرة على التحليل .

ٗ – المروةة ني التفكير  ،والتو ل إلى الحل بأقل اإلجرا ات .
٘ – تحديد العنا ر المهمة ني المشكلة  ،واختيار أةسب الطرا ق الصا اة .
 – ٙخفض القلق عند تعلم الرياضيات واالختاار نيها  ،وتنمية ال قة بالنف

.

 – ٚالو وؿ إلى التعميمات استناداً إلى الحاالت الخا ة .
وني ضو ذلع يمكن من خالؿ هذا المدخل تحقيق ك ير من أهداؼ تدري
وأهداؼ تدري الهندسة ٍ
بصفة خا ة .

الرياضيات عموماً ،
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إجرا ات مدخل حل المشكالت :
ي ػػتم اس ػػتخداـ م ػػدخل ح ػػل المش ػػكالت ن ػػي ت ػػدري
وهي (وليم عايد ،وتخروف: )ٕٔٔ-ٔٔٔ ،ٜٜٕٔ ،

الرياض ػػيات ونقػ ػاً لػ ػ الث مراح ػػل متدرج ػػة ،

( ٔ ) مرحلة التقديم :
يقدـ المعلم ني هذا المرحلة مشكلة رياضية معينة  ،ويحددها بدقة للتالميذ  ،ونػي هػذا المرحلػة

يسترج المعلم م تالميػذا جواةػب الػتعلم المت ػمنة بالمشػكلة مػن مفػاهيم وحقػا ق ومهػارات  ،وإزالػة أي
موض .
( ٕ ) مرحلة التوجيه :
ونػػي هػػذا المرحلػػة يقػػدـ المعلػػم لتالميػػذا مجموعػػة توجيهػػات مال مػػة لحػػل المشػػكلة المعقػػدة ،
ويُصحح مسار تفكيرهم ويوجههم إلى الحل الصحيح .
( ٖ ) مرحلة التقويم :
يراج المعلم ني هذا المرحلة م تالميذا الحلوؿ التي تػم التو ػل إليهػا  ،والخطػوات التػي أدت
إلى هذا الحلوؿ  ،ويُػ لقم كل حل على حدة  ،ويحدد أةسب ااساليب للو وؿ إلى الحل .
وي ػػيف محمػػود أحمػػد شػػوؽ (محمػػود أحمػػد شػػوؽ )ٕٓٗ ،ٜٜٔٚ ،أف هنػػاؾ خطػػوات لحػػل

المشكلة ني الرياضيات  ،هي :

ٔ – تحليل مختلف جواةب المشكلة  ،ونهم ما بها من معلومات وعالقات ورموز وأشكاؿ .
ٕ – نػرض نػروض للحػػل  ،واختاػار هػػذا الفػروض لتحديػػد مػا يقػػود منهػا لحػػل المشػكلة  ،وجمػ

مزيد من المعلومات .

ٖ – استخداـ الفرض الذي ي دي إلى حل المشكلة .
ٗ – التأكد من حة الحل .

ويري نايز مراد مينا ( نايز مراد مينا )ٔٓٛ-ٔٓٗ ،ٜٜٔٗ ،أف من أم لة ااساليب المتاعة ني

مدخل حل المشكالت :

( أ ) مناقشة ةوعيات معينة من ااس لة التػي تسػاعد علػى تحليػل عنا ػر المسػألة ووضػعها بصػورة

أبسط  ،تسمح باإلنادة من الخارات السابقة للمتعلم ني حلها .

( ب ) التدريب المنرم على تحليل محتوى المسألة والعمليات المت منة نيها  ،ونقاً التفاقهػا أو

اختالنها م بعض الم شرات ااساسية التي تحدد خصا صها .
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( ج ) التدرج ني المناقشة من المستويات ااسهل إلى اا عب  ،وإمكاةية االةطالؽ من موضوع
معين إلى ك ير من الموضوعات المعقدة ني هذا المجاؿ .

دور المعلم إزا حل المشكالت :
لما كاف حل المشكالت من أحد ااهداؼ المهمة ني تدري

أهمية خا ة ني تدريسه .

الرياضيات  ،نعلى المعلم أف يوليػه

وم ػ ػ ػػن أدوار المعل ػ ػ ػػم ن ػ ػ ػػي اس ػ ػ ػػتخداـ م ػ ػ ػػدخل ح ػ ػ ػػل المش ػ ػ ػػكالت عن ػ ػ ػػد تدريس ػ ػ ػػه الرياض ػ ػ ػػيات

ما يلي ( محمود أحمد شوؽ: )ٕٔ٘-ٕٓٚ ،ٜٜٔٚ ،

 معاوةة المعلم تالميذا على اكتساب المهػارة نػي تحليػل مختلػف جواةػب المشػكلة المطلػوبحلها  ،ونهم ما بها من عالقات ورموز  ،ويتم ذلػع مػن خػالؿ إثػارة التالميػذ ةحػو التحليػل ،
ومساعدتهم على القرا ة الواعية الشاملة للمشكلة  ،وإكسابهم مهػارة رسػم ااشػكاؿ المعاػرة
عػػن التمػػارين  ،وربػػط موقػػف المشػػكلة بحيػػاة التالميػػذ العمليػػة كلمػػا أمكػػن ذلػػع  ،ومراعػػاة

الفروؽ الفردية بينهم .
 مسػػاعدة المعلػػم تالميػػذا نػػي اكتسػػاب المهػػارة نػػي نػػرض الفػػروض لحػػل المشػػكلة  ،واختاػػارػ ػػحة تلػ ػػع الفػ ػػروض  ،واختيػ ػػار الصػ ػػحيح منهػ ػػا وتطايقػ ػػه علػ ػػى المشػ ػػكلة  ،باإلضػ ػػانة إلػ ػػى

تشجيعهم على استخداـ التفكير التأملي للو وؿ إلى الفرض الصحيح .
 معاوةػػة المعلػػم تالميػػذا نػػي اكتسػػاب مهػػارة تسػػجيل حػػل المسػػألة مػػن خػػالؿ توجيهاتػػه التػػيتت من تعليمات التسجيل  ،واهتمامه بتدوين الحلوؿ على الساورة وتنريمها .
ولكي يستخدـ المعلم مدخل حل المشكالت ني تدري

الرياضيات عليه اتاػاع مجموعػة خطػوط

إرشادية وهي (محمد أمين المفتي: )ٕٔٗ-ٕٖٔ ،ٜٜٔ٘ ،
ٔ – اختيػػار المشػػكلة الرياضػػية بحيػػث يكػػوف لهػػا أك ػػر مػػن يريقػػة للحػػل  ،وت يػػر تفكيػػر التالميػػذ
لحلها.

ٕ – إعطا الفر ة للمحاوالت الفردية أو الجماعية لحل المشكلة حسب ر اة التالميذ .
ٖ – توجي ػػه ةر ػػر التالمي ػػذ إل ػػى تحدي ػػد المعلوم ػػات المتاح ػػة ن ػػي المش ػػكلة  ،أو تحدي ػػد اله ػػدؼ

المطلوب الو وؿ إليه .

ٗ – معاوةة التالميذ على إدراؾ العالقات بين أجزا المعلومات المتاحة .
٘ – تشجي التالميذ على إيجاد حلوؿ ير تقليدية للمشكلة الرياضية .
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 – ٙمسػػاعدة التالميػػذ علػػى التحقػػق مػػن ػػحة الحلػػوؿ مػػن الناحيػػة الرياضػػية والمنطقيػػة وتقػػدير
المناسب منها .
وي يف حسن علي سالمة (حسن على سالمة ) ٕٜٓ ،ٜٜٔ٘ ،أف هناؾ استراتيجيات مساعدة

لالسػػتراتيجية العامػػة لحػػل المشػػكالت منهػػا  :المحاولػػة والخطػػأ  ،و القا مػػة المنرمػػة  ،وحػػل مشػػكالت
مشابهة  ،والحل العددي  ،واالستنتاج  .ومػن االسػتراتيجيات المسػاعدة لالسػتراتيجيات السػابقة  :الرسػوـ
التخطيطية  ،والجداوؿ وااشكاؿ .
ولكػػي يػ دي المعلػػم دورا بفعفاليػػة عنػػد تػػدري

هندسػػة الصػػف ااوؿ اإلعػػدادي باسػػتخداـ مػػدخل

حػػل المشػػكالت  ،يناغػػي أف يقػػدـ لتالميػػذا المفػػاهيم والحقػػا ق والمهػػارات الهندسػػية عػػن يريػػق مشػػكالت

بسيطة  ،مراعياً ني ذلع ضعف قدرتهم على حل المشكالت المعقػدة  ،أو نػرض الفػروض التػي قػد تصػل
إلى الحل  ،أو الو وؿ إلى أسااب المشكلة بطريقة مااشرة .

الرياضػيات بعلومهػا

من العرض الموجز السابق لمدخل حل المشكالت ات ػح أهميتػه نػي تػدري
المتنوعة عموماً  ،وتدري الهندسة ٍ
بصفة خا ة  ،ولذلع تم استخداـ هذا المدخل ني الدراسػة الحاليػة ،

تصور مقترح لمدخل حل المشػكالت نػي
وباالستفادة مما تم عرضه من أدبيات حل المشكالت تم وض
ُّ
الجدوؿ التالي والذي تم اتااع عنا را ني الدراسة الحالية .
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جدوؿ ( ٕ )
تصور مقترح لمدخل حل المشكالت ني تدري
ُّ
المرحلة

أهداؼ المرحلة

هندسة الصف ااوؿ اإلعدادي

دور المعلم ني المرحلة

مهاـ التلميذ ني المرحلة

تحديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد  -االة ػػدناع ةح ػػو المش ػػكلة  -تػػونير بي ػػة تعليميػػة تعػػين التالميػػذ علػػى الشػػعور  -التعاي ػ ػ ػ ػػر ع ػ ػ ػ ػػن مش ػ ػ ػ ػػكلة
المشػ ػ ػ ػػكلة الهندسية .

بالمشكلة الهندسية .

الهندسية  - .الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعور بالمشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكلة  -الربط بين أهػداؼ الهندسػة  ،وااهػداؼ التػي
الهندسية .

وضعها التالميذ لحل أي مشكلة هندسية .

هندسية شعر بها .
 مناقشػ ػػة أبعػ ػػاد المشػ ػػكلةالهندسػػية  ،واالستفسػػار عػػن

 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيا ة المش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكلة  -اقتػ ػػراح بعػ ػػض المشػ ػػكالت الهندسػ ػػية إذا لػ ػػم خصا صها .الهندسية.

يتو ل التالميذ إلى مشكالت حقيقية .

 -مناقش ػ ػ ػ ػػة المعل ػ ػ ػ ػػم ن ػ ػ ػ ػػي

 معاوةة التالميذ علػى تحديػد و ػيا ة المشػكلة المشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكلة الهندسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية ،الهندسية .

واالستفادة من استجاباته .

ن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرض  -تأمػػل المشػػكلة الهندسػػية  -االهتمػ ػ ػػاـ بػ ػ ػػالحلوؿ التػ ػ ػػي يقترحهػ ػ ػػا تالميػ ػ ػػذا  -التفكيػ ػ ػ ػػر نػ ػ ػ ػػي عنا ػ ػ ػ ػػر
الف ػ ػ ػ ػ ػػروض  ،والتفكير نيها .

للمشكلة الهندسية .

المشكلة وخصا صها .

التػ ػ ػػي مػ ػ ػػن  -اش ػ ػ ػ ػ ػ ػػتقاؽ العالق ػ ػ ػ ػ ػ ػػات  - ،إرشػػاد التالميػػذ علػػى ػيا ة الفػػروض ػػيا ة  -التعايػػر عػػن ترا هػػم حػػوؿ
المحتم ػ ػ ػػل والماػ ػ ػ ػ ػ ػػادو  ،والمفػ ػ ػ ػ ػ ػػاهيم

حيحة وتسجيلها.

المشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكلة الهندسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية

أف تكػ ػ ػ ػػوف المتعلقة بالمشكلة الهندسية  -إدارة المناقشات حوؿ الفروض المقترحة .

المطروحة.

ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػالً .
للمشكلة - .تحديد متغيرات المشكلة

 -الح ػ ػ ػ ػ ػػوار والمناقش ػ ػ ػ ػ ػػة ،

الهندسية .

واالستدالؿ .
 ػ ػػيا ة الفروض،واقتػ ػػراحالحلػػوؿ للمشػػكلة الهندسػػية
.
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تاب  :جدوؿ ( ٕ )
تصور مقترح لمدخل حل المشكالت ني تدري
ُّ
المرحلة

أهداؼ المرحلة

هندسة الصف ااوؿ اإلعدادي

دور المعلم ني المرحلة

مهاـ التلميذ ني المرحلة

اختاػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار  -اكتسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب مهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارات  -تػ ػػونير اادوات والوسػ ػػا ل التػ ػػي تسػ ػػاعد علػ ػػى  -تصػ فػور الوسػػا ل واادوات
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحة التجريػػب  ،والنقػػد الػػذاتي  ،إةجاز التجارب .

الفروض

التػ ػػي قػ ػػد ت ػ ػ دي إلػ ػػى حػ ػػل

ومراجعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اانك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار  - ،توجيػػه التالميػػذ إلػػى مصػػادر المعلومػػات تتعلػػق المشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكلة الهندسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية ،
والاحث عنها أو ابتكارها .

والتحري عن اادلة .

بالمشكلة الهندسية .

 -اكتسػ ػ ػػاب مهػ ػ ػػارة إجػ ػ ػػرا

 -مالحرة أدا التالميذ ومشاركتهم ني مهامهم - .تصػ ػ ػ ػػميم خطػػ ػ ػػة للعمػػ ػ ػػل

التجارب الرياضية من خػالؿ  -ع ػػالج الص ػػعوبات الت ػػي ق ػػد يواجهه ػػا التالمي ػػذ والاح ػػث عل ػػى هي ػػة مراح ػػل
تطايػ ػػق النرريػ ػػات والحقػ ػػا ق عند محاولة إثاات حة الفروض .
الهندسية .

 -االستجابة اس لة التالميذ .

ينفذوةها .
 -التع ػػاوف نيم ػػا بي ػػنهم عن ػػد

 ةم ػػو الق ػػدرة عل ػػى ال ػػربط  -تعزي ػ ػ ػػز االس ػ ػ ػػتجابات الص ػ ػ ػػا اة الت ػ ػ ػػي يا ػ ػ ػػديها اختاػ ػ ػ ػ ػػار ػ ػ ػ ػ ػػحة نػ ػ ػ ػ ػػروضبػ ػػين النرريػ ػػات  ،والحقػ ػػا ق التالميذ .

المشكلة الهندسية .

الهندسػ ػ ػػية وتطايقاتهػ ػ ػػا مػ ػ ػػن
مشكالت الهندسة .
الو ػ ػ ػ ػ ػػوؿ  -اكتسػ ػ ػػاب القػ ػ ػػدرة علػ ػ ػػى  -إرش ػ ػػاد التالمي ػ ػػذ وت ػ ػػوجيههم بم ػ ػػا يػ ػ ػ دي إل ػ ػػى  -تنر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيم المعطي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات،
إلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى التقييم ووض ااحكاـ .

المراجعة والتعديل وإعػادة المحػاوالت والتجػارب والاحث عن العالقات نيمػا

الف ػ ػ ػ ػ ػػروض  -اكتس ػ ػ ػػاب المه ػ ػ ػػارة ن ػ ػ ػػي عن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدـ التو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل للحل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ بينها .
الص ػ ػػحيحة تنرػ ػ ػػيم المعطيػ ػ ػػات والػ ػ ػػربط الصا اة .
وإعالةها .

بينها وبين النتا ج .

 -ػػيا ة النت ػػا ج وااجوب ػػة

 -يق ػػيم النت ػػا ج الت ػػي تو ػػل إليه ػػا التالمي ػػذ ن ػػي العامة والنها ية .

 -اكتس ػ ػػاب مه ػ ػػارة التعاي ػ ػػر ضو ااهداؼ التي ممها للدرس .

 -الحك ػ ػ ػ ػػم عل ػ ػ ػ ػػى ةت ػ ػ ػ ػػا ج

ع ػ ػ ػ ػػن المعطي ػ ػ ػ ػػات بطريق ػ ػ ػ ػػة  -يقػػوـ بتصػػحيح أو تعػػديل الحلػػوؿ التػػي تو ػػل أعمػ ػ ػ ػ ػػالهم  ،مػ ػ ػ ػ ػػن خػ ػ ػ ػ ػػالؿ
سرة .
مي ف

المرضية .
إليها التالميذ عند اإلجابة ير ُ

التعميم .

الدرس الحالي .

مقارةتها بأعماؿ أخرى.

 اكتسػ ػ ػػاب القػ ػ ػػدرة علػ ػ ػػى  -ينتقػػل إلػػى الػػدرس التػػالي عنػػد تحقػػق أهػػداؼ  -تعم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيم النت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ج ،واس ػ ػ ػػتخدامها ن ػ ػ ػػي تفس ػ ػ ػػير
معطيات أخرى .

أسلوب التقويم التشخيصي : Diagnostic Assessment Style
يشير مفهوـ ااسلوب التدريسي إلى اإلجرا ات المترابطة بطريقة متفاعلة التي يتاعها المعلم
خالؿ الموقف التعليمي  ،وتتوقف هذا اإلجرا ات على مقدار ما لدى المعلم من خارات ني مجاؿ

التدري

 ،ومدى معرنته بحالة تالميذا النفسية  ،واستعدادهم  ،وقدراتهم ودانعيتهم للتعلم .
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و الااً ما تكوف أساليب التقويم الحالية التي يتاعها المعلم لتقويم تالميذا سوا ً من خالؿ
االمتحاةات التحريرية  ،أو ااس لة الشفوية محدودة وال تشتمل على جمي جواةب النمو التعليمية  ،وال

تهتم بالتشخي

أو العالج  ،ومن ث فم وجب الاحث عن أسلوب تدريسي يهتم بجمي هذا الجواةب من

قياس ماد ي بهدؼ تحديد ااخطا التعليمية  ،وتشخي

الصعوبات التي يواجهها التلميذ عند تعلمه ،

تعرؼ ااثر اإليجابي لذلع ني الحد من
وتنفيذ اإلجرا ات العالجية بما يتال ـ وتلع الصعوبات  ،إلى ُّ
الصعوبات التي يواجهها التلميذ  ،وبالتالي يأخذ التقويم ني هذا الحالة فة االستمرارية  ،وتنا ق منه تثار
تعلُّمية متنوعة .

مفهوـ أسلوب التقويم التشخيصي :
يرى رزؽ أبو أ فر وتخروف (رزؽ أبو أ فر ،وتخروف )ٖ ،ٕٓٓٓ ،أف التقويم التشخيصي عاارة
عن أسلوب تعليم وتعلم متكامل يتطلب الجم المنرم للمعلومات عن تحصيل التالميذ بغرض تحديد
مواين القوة وال عف لديهم  ،وبنا أةشطة لفية تلاي االحتياجات التعليمية والتعلُّمية له ال التالميذ .
لذلع ناف أسلوب التقويم التشخيصي يهدؼ إلى تحديد احتياجات تعلُّم التالميذ خالؿ الموقف
التعليمي  ،ومعاوةة المتفوقين منهم وعالج بطي ي التعلم  .ومن ث فم ناف هذا ااسلوب يشج على تفريد
التعليم واستمرارية التقويم  ،وتنمية حاجات التالميذ ونقاً لقدراتهم االستيعابية  .وهذا تُعد من ااهداؼ

التربوية الواجب تحقيقها .

وني هذا ااسلوب " يتم التقويم على نترات منترمة خالؿ تطايق النراـ التعليمي بهدؼ قياس
مدى اكتساب التالميذ اهداؼ المنهج ٍ
كل على حدة  ،ومعرنة ما أخفقوا نيه لكي يتم وض الخطط
العالجية المناساة لكل تلميذ  ،وجعل عملية التدري

مال مة لحاجات التالميذ " (ةادية عاد العريم،

ٔ. )ٔٗٗ ،ٜٜٔ

أهمية أسلوب التقويم التشخيصي :
ات ح مما ساق أف أسلوب التقويم التشخيصي من ااساليب التدريسية التي تعالج أخطا التالميذ
وتتغلب على

عوبات التعلم لديهم  ،وهناؾ العديد من الميزات المأمولة من التقويم التشخيصي ،

منها (رزؽ أبو أ فر ،وتخروف: )٘-ٗ ،ٕٓٓٓ ،
 للتقويم التشخيصي ةتا ج تعلُّمية نورية  ،ومن خالله يكتسب التالميذ ال قة ني العملوالدانعية إلى التعلٌّ ُ ـ .

 التقويم التشخيصي يريقة تعليمية تعلُّمية متكاملة الجواةب  ،وتنمى تفكير التالميذ . -تعزيز روح التعاوف بين التالميذ من خالؿ هذا ااسلوب .
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ػزود أسػ ػػلوب التقػ ػػويم التشخيصػ ػػي المعلمػ ػػين بػ ػػاإلجرا ات والتوجيهػ ػػات الف فعالػ ػػة لتػ ػػدري
 يػ ػ لتخصصاتهم على مختلف أةواعها .

 يُعد أسلوب التقويم التشخيصي من ااساليب السهلة ني تو يل المعلومات  ،وعالج أخطاالتالميذ  ،والحد من عوبات تعلمهم .

وتتجلى أهمية أسلوب التقويم التشخيصي ني محاولة االرتفاع بمستوى التالميذ بطي ي التعلُّم ،
لمواكاة أقراةهم من العاديين أو المتفوقين ني حجرات الدراسة  ،وعدـ شعورهم بالفشل الذي قد ي دي
إلى اإلحااط ويتم ذلع من خالؿ تعرؼ ةتا ج ةوعية االختاارات المت منة بهذا ااسلوب  ،حيث " تُطاق
تلع االختاارات ني نترات منترمة أثنا الارةامج التعليمي  ،تلع االختاارات يجب أف تكوف قصيرة
لقياس ما تعلمه  ،وما نشل ني تعلمه كل تلميذ " ( نايزة أحمد محمد حمادة . )ٙٓ ،ٕٓٓٓ ،ومن ث فم
تحديد مستوى كل تلميذ  ،وتشخي أخطا ا  ،وتصميم وتنفيذ المقترحات العالجية لها .
ومن خالؿ مفهوـ أسلوب التقويم التشخيصي  ،وأهدانه المتنوعة يمكن اقتراح الشكل التالي

لكل من ااةشطة الالزمة لاطي ي التعلم  ،وااةشطة اإلثرا ية المتطلاة للمتفوقين :
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تحديد ااهداؼ
تحديد ااةشطة اإلثرا ية

تحديد ااخطا
المتوقعة
تحديد المقترحات

عرض الموضوع

العالجية

تطايق االختاارات التشخيصية وتحليل ةتا جها
هل النتا ج ِ
محققة لألهداؼ

ال

نعم

جطبْك انًمحزحات انعالجْة
ًانحأكذ ين نحائجيا .

جطبْك اسنشطة اإلثزائْة

االةتقاؿ للموضوع التالي
.

شكل (ٔ )  :ااةشطة العالجية واإلثرا ية المت منة بأسلوب التقويم التشخيصي
وقد تم استخداـ العنا ر الموضحة ني الشكل المقترح السابق عند تدري

الهندسة المقررة

على تالميذ الصف ااوؿ اإلعدادي ني تجربة الدراسة الحالية .

خطوات أسلوب التقويم التشخيصي :
من خالؿ أسلوب التقويم التشخيصي أمكن الحصوؿ على المعلومات التي تحدد خطوات هذا

ااسلوب ونقاً لعدة مصادر منها  :مالحرة أدا التالميذ  ،وةتا جهم ني االختاارات المتنوعة ،
والمقابالت الرسمية لهم بغرض استقصا مستوياتهم .
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وباالستفادة من االثنتى عشرة خطوة التي قدمها رزؽ أبو أ فر وتخروف (رزؽ أبو أ فر،

وتخروف ، )ٜ ،ٕٓٓٓ ،أمكن اقتراح خطوات اسلوب التقويم التشخيصي ني تدري

الهندسة المقررة

على الصف ااوؿ اإلعدادي  ،وهي موضحة بالجدوؿ التالي :
جدوؿ ( ٖ )
خطوات أسلوب التقويم التشخيصي
المصدر

الخط ػ ػ ػ ػ ػػوة
** تحديد ااهداؼ السلوكية .

ااةشطة
* يا ة ااهػداؼ التعليميػة المتعلقػة بالخلفيػة
المعرنية الهندسية السابقة بصػورة سػلوكية قابلػة
للتحقيق

حاج ػ ػػات التالمي ػ ػػذ

ومتطلاػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتهم ** تحديػ ػػد الخلفيػ ػػة المعرنيػ ػػة الهندسػ ػػية السػ ػػابقة * تجميػ ػ وتنر ػػيم الخلفي ػػة المعرني ػػة الهندس ػػية
الهندسية .

للتالميذ .

السابقة للتالميذ بصورة تراكمية .

** تحديػػد الصػػعوبات المتوقعػػة التػػي قػػد يواجههػػا * توق ػ الصػػعوبات التػػي قػػد يواجههػػا التالميػػذ
التالميذ ني الهندسة .

عند دراستهم للموضػوع الهندسػي  ،وأخػذ رأي
التربويين نيها  ،والتأكد من كوةها عوبات .

** إعػػداد وتطايػػق اختاػػارات قصػػيرة مال مػػة لقيػػاس * تص ػ ػػحيح االختا ػ ػػارات التشخص ػ ػػية وتحلي ػ ػػل
الخلفية المعرنية الهندسية السابقة .

النتا ج بغرض تحديد بطي ي الػتعلم  ،والعػاديين
أو المتفوقين .

** تص ػػميم وتطاي ػػق أةش ػػطة عالجي ػػة ن ػػي الخلفي ػػة * معاوةػ ػػة المعلػ ػػم تالميػ ػػذا بطي ػ ػػي الػ ػػتعلم نػ ػػي
اإلعداد للتعلم

المعرنية الهندسية السابقة لاطي ي التعلم .

اكتسػػاب المعرنػػة الهندسػػية السػػابقة مػػن خػػالؿ
ااةشطة العالجية .

** تصػ ػػميم وتطايػ ػػق أةشػ ػػطة إثرا يػ ػػة نػ ػػي الخلفيػ ػػة * معاوة ػ ػ ػػة المعل ػ ػ ػػم تالمي ػ ػ ػػذا س ػ ػ ػػريعي ال ػ ػ ػػتعلم
المعرنيػػة الهندسػػية السػػابقة للطػػالب للمتفػػوقين أو والع ػ ػػاديين ن ػ ػػي اكتس ػ ػػاب المعرن ػ ػػة الهندس ػ ػػية
العاديين .

السابقة من خالؿ ااةشطة اإلثرا ية .
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تاب  :جدوؿ ( ٖ )
خطوات أسلوب التقويم التشخيصي
المصدر

الخط ػ ػ ػ ػ ػػوة
** عرض الموضوع الهندسي الجديد .

ااةشطة
* تػػدري

الموضػػوع الهندسػػي الجديػػد بطريقػػة

ت يػػر اهتمػػاـ التالميػػذ  ،وتػػدنعهم إلػػى المشػػاركة
ني الموقف التعليمي .
** إعػػداد وتطايػػق اختاػػارات قصػػيرة مال مػػة لقيػػاس * تص ػ ػػحيح االختا ػ ػػارات التشخص ػ ػػية وتحلي ػ ػػل
مستوى التحصيل الهندسي للتالميذ عػن الموضػوع النتا ج بغرض تحديد بطي ي الػتعلم  ،والعػاديين
المعرنة الجديدة

أو المتفوقين .

الجديد .

** تصػػميم وتطايػػق أةشػػطة عالجيػػة نػػي الموضػػوع * معاوةػ ػػة المعلػ ػػم تالميػ ػػذا بطي ػ ػػي الػ ػػتعلم نػ ػػي
الهندسي الجديد لاطي ي التعلم .

اكتسػاب محتػػوى الموضػوع الجديػػد مػن خػػالؿ
ااةشطة العالجية .

** تص ػػميم وتطاي ػػق أةش ػػطة إثرا ي ػػة ن ػػي الموض ػػوع * معاوة ػ ػ ػػة المعل ػ ػ ػػم تالمي ػ ػ ػػذا س ػ ػ ػػريعي ال ػ ػ ػػتعلم
الهندسي الجديد للطالب للمتفوقين أو العاديين  .والع ػ ػػاديين ن ػ ػػي اكتس ػ ػػاب محت ػ ػػوى الموض ػ ػػوع
الجديد من خالؿ ااةشطة اإلثرا ية .
** تسجيل ةتا ج االختاارات التشخيصية .

تسػ ػػجيل المالحرػ ػػات عػ ػػن ةتػ ػػا ج االختاػ ػػارات
التشخيص ػ ػ ػ ػػية ق ػ ػ ػ ػػد تسػ ػ ػ ػ ػػاعد ن ػ ػ ػ ػػي تػػ ػ ػ ػػدري
الموضوعات الجديدة .

التس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجيل
والمالحرات .

** تسػ ػ ػػجيل السػ ػ ػػلايات واإليجابيػ ػ ػػات التػ ػ ػػي تػ ػ ػػم تصنيف السلايات وتحليلها وتعػرؼ مسػاااتها ،
مواجهتها عند تدري

الهندسة بهذا ااسلوب .

والتأكيػد علػػى اإليجابيػػات المتمخ ػػة مػػن هػػذا
ااسلوب .

وني ضو هذا الخطوات تم وض ةموذج مقترح اسلوب التقويم التشخيصي كطريقة تعليمية

متكاملة  ،تم استخدامه ني تدري

الهندسة أثنا تجربة الدراسة  ،وهو موضح بالجدوؿ التالي :
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جدوؿ ( ٗ )
ةموذج مقترح لتدري
ـ

هندسة الصف ااوؿ اإلعدادي باستخداـ أسلوب التقويم التشخيصي
اإلجرا ات

الخطوة

ٔ

ااهداؼ .

تػػدوين ااهػػداؼ اي درس مػػن دروس الهندسػػة ياق ػاً للصػػيا ة اإلجرا يػػة

ٕ

المتطلاات السابقة .

تحديد وتدوين المتطلاات السابقة التي تحقق ااهداؼ اإلجرا يػة للػدرس

ٖ

ااخطا المتوقعة .

ٗ

اختاارات تقويم الخلفية السابقة .

٘

ااةشػ ػ ػ ػ ػ ػػطة العالجيػ ػ ػ ػ ػ ػػة للمتطلاػ ػ ػ ػ ػ ػػات تق ػػديم أةش ػػطة عالجي ػػة مال م ػػة لع ػػالج أخط ػػا التالمي ػػذ ن ػػي المتطلا ػػات

أو السلوكية .

الهندسي سابقة الذكر .
يػػتم تػػدوين ااخطػػا المتوقعػػة نػػي الػػدرس الجديػػد باالسػػتناد إلػػى خاػػرة
المعلػ ػم ن ػػي الت ػػدري

 ،وتحليل ػػه إجاب ػػات التالمي ػػذ  ،وةت ػػا ج وتو ػػيات

الدراسات ني هذا المجاؿ .
يػػتم اسػػتخداـ مجموعػػة اختاػػارات تحريريػػة أو شػػفوية تركػػز علػػى التالميػػذ
ال ػػذين ل ػػديهم أخط ػػا نيه ػػا للتأك ػػد م ػػن اس ػػتيعابهم للمتطلا ػػات الس ػػابقة
المتعلقة بالدرس الجديد .
اإلضػػانية

السابقة .

السػػابقة كالواجاػػات المنزليػػة وتنويػ أسػػاليب العػػرض والحصػ

ٙ

عرض الدرس الجديد .

لاعض الطالب الذين يُتوق حدوث أخطا لديهم .
يمهػػد المعلػػم للػػدرس الجديػػد  ،ويقػػوـ بعمليػػة العػػرض تخػػذا نػػي اعتاػػارا

ٚ

اختاارات تشخيصية للدرس الجديد .

ٛ

أةشطة عالجية للدرس الجديد .

ٜ

أةشطة إثرا ية للدرس الجديد .

ٓٔ

التهي لالةتقاؿ للدرس التالي .

ااخطا المتوق حدوثها لدى تالميذا ؛ لتجنػب وقػوعهم نيهػا  .كمػا يػتم
تقديم أةشطة أساسية لجمي تالميذا .
ي ػػتم اس ػػتخداـ مجموع ػػة م ػػن االختا ػػارات التشخيص ػػية المقنن ػػة والقص ػػيرة
بغرض التيقن من استيعابهم لمت منات الدرس الهندسي الجديد .
ي ػػتم تق ػػديم أةش ػػطة عالجي ػػة ن ػػي ض ػػو أخط ػػا التالمي ػػذ المتوقع ػػة بغ ػػرض
معالجتها .
يتم تقديم مجموعة من ااةشطة اإلثرا ية تتحدى عقوؿ التالميذ
المتفوقين أو العاديين الذين لم يقعوا ني أية أخطا .
ي طل المعلم بمهمة تهي ة التالميذ لالستعداد للدرس التالي من خالؿ
اإلشارة إلى بعض مفاهيمه ومصطلحاته  ،أو تكليف التالميذ بحل بعض
التمارين الهندسية المتعلقة به والتي لها عالقة بالدرس الحالي  ،أو
تجمي معلومات عنه من مصادر خارجية .

وني ضو هذا النموذج تم تصميم خطة لتدري
الصف ااوؿ اإلعدادي .

دروس الهندسة جميعها المقررة على تالميذ
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التفكير الهندسي : Geometric Thinking
اسػػتعادت الهندسػػة مكاةتهػػا المركزيػػة بالمنػػاهج الدراسػػية عل ػى مختلػػف مراحلهػػا  ،باعتاارهػػا أداة
المػ ػػنهج الر يسػ ػػة نػ ػػي تعلػ ػػيم التالميػ ػػذ بعػ ػػض ةػ ػػواتج الػ ػػتعلم المهمػ ػػة كاالسػ ػػتدالؿ الرياضػ ػػي واالسػ ػػتنتاجي
واالستقرا ي ) ، (Wholhuter, 1998,606كما أف الهندسة م ثر نعفػاؿ نػي تنميػة التفكيػر المكػاةي لػدى
التالميػػذ ) ، (Clements, et al., 1997باإلضػػانة إلػػى أثرهػػا اإليجػػابي علػػى تنميػػة التفكيػػر الهندسػػي
بمفاهيمه وتو يفاته المتنوعة  ،وذلع من خالؿ التدخل المناسب ني إجرا ات التدري
ني الموقف الموقف التعليمي ). (Van Hiele, 1999

المتاعػة
وااةشطة ُ

ويُع فرؼ التفكير الهندسي على أةه ةشاط عقلي ي ديه التلميذ حينما يواجه مشكلة ال يستطي حلها

بسهولة مما ي طرا إلى تحليل المشكلة لعنا رها ااساسية  ،وتحديد معالمها الر يسػة  ،وإدراؾ العالقػات
بين تلع المكوةات  ،وتنريم الخارات السابقة التي م فر بها بما يناسب يايعة المشكلة بهدؼ التغلب على

ما يواجهه من عوبات،ومن ث فم يتو ل إلى حل المشكلة (مكة عاد المنعم الانا.)٘ٚ-٘ٙ ،ٜٜٔٗ ،

ولغرض هذا الدراسػة أمكػن تعريػف التفكيػر الهندسػي بأةػه  :ةػوع مػن أةػواع التفكيػر الرياضػي العػاـ

نػػي مجػػاؿ مقػػرر هندسػػة الصػػف ااوؿ اإلعػػدادي  ،أو أي ةشػػاط عقلػػي يخػػت

بهػػذا المقػػرر يعتمػػد علػػى

مجموعػػة عمليػػات عقليػػة تتم ػػل نػػي قػػدرة تلمي ػذ هػػذا الصػػف علػػى إج ػرا مجموعػػة مهػػاـ متطلاػػة لتم يػػل
مستويات  :التصور  ،والتحليل  ،وشاه االستدالؿ  ،واالستدالؿ المجرد .
وةر ػراً اهميػػة هػػذا النػػاتج مػػن ةػػواتج الػػتعلم  ،نقػػد خص ػ

المجل ػ

القػػومي اامريكػػي لمعلمػػي

الرياضيات موضوعاً كامالً عػن التفكيػر الهندسػي  ،ومناقشػة أسػاليب تنميتػه  ،ومعوقػات حدوثػه  ،وتو ػيف
مستوياته ). (Addington, et al., 2000

ويمك ػػن تنمي ػػة ه ػػذا الن ػػوع م ػػن التفكي ػػر م ػػن خ ػػالؿ وس ػػا ل متنوع ػػة كان ػػا مجموع ػػة م ػػن الاػ ػرامج

الكومايوترية لألشكاؿ الهندسػية خا ػة ثنا يػة اابعػاد ؛ بحيػث يتفاعػل التالميػذ خػالؿ تلػع الارمجيػات مػ
المحتوى الهندسي المت من بها  ،ومن ث فم ينمو تفكيرا الهندسي ). (Michael, 2000, 333

ومػػن جاةػػب تخػػر  ،يمكػػن اسػػتخداـ ةمػػوذج نػػاف هيػػل  Van Hielنػػي تحليػػل مسػػتوى التفكيػػر

الهندسي لدى التالميذ لفعفالية مستوياته  ،وكوةه أداة متميزة أي اً ني قياس مستوى التفكيػر الهندسػي لػدى

المتعلمين ). (Jannet & Karen, 2001, 432

ويمكػػن اسػػتخداـ بعػػض الوسػػا ل الهندسػػية المتنوعػػة نػػي تنميػػة التفكيػػر الهندسػػي وربطهػػا بحاسػػة
الاصػػر  ،وخا ػػة نػػي المراحػػل ااولػػى لػػتعلم الهندسػػة  ،حيػػث بيّنػػي ةتػػا ج دراسػػة ستروتشػػين

وتخػػروف

 (Strutchens et al, 2001, 402) Strutchens et alااثر اإليجابي للمػدخل الاصػري نػي تػدري

41

الهندسػػة علػػى تنميػػة التفكيػػر الهندسػػي لػػدي التالميػػذ  ،مػػن خػػالؿ اسػػتخدامه نػػي حػػل مشػػكالت هندسػػية
معقدة ،وكيفية إيجاد المحيط والمساحة لكل من ااشكاؿ الهندسية  ،وبعض المجسمات .

مستويات التفكير الهندسي :
قدـ ناف هايل  (Van Hiele, 1986) Van Hieleتو ػيفاً للتفكيػر الهندسػي يت ػمن مجموعػة

مستويات متدرجة له  ،وهي :

ٔ – مستوى التعرؼ : Recognition
ني هذا المستوى يتم الػتحكم نػي ااشػكاؿ الهندسػية  ،مػن خػالؿ مرهرهػا وكمػا يراهػا التالميػذ .
لذلع يُطلق على هػذا المسػتوى نػي بعػض ااحيػاف المسػتوى الاصػري  ، Visual Levelويمكػن للتلميػذ
تعرؼ الشكل الهندسي كوحدة واحدة دوف معرنة خصا صه .
ُّ
ٕ – مستوى التحليل : Analysis
ومن خالؿ هذا المستوى يادأ التالميذ نػي تع ُّػرؼ خصػا

وإدراؾ ما بينها من نروؽ .

ااشػكاؿ الهندسػية  ،والتمييػز بينهػا ،

ٖ – مستوى الترتيب : Arrangement
يػػتمكن التالميػػذ نػػي ه ػذا المسػػتوى مػػن ترتيػػب ااشػػكاؿ والعالقػػات ترتيا ػاً منطقي ػاً  ،ولكػػنهم ال

يس ػػتطيعوف العم ػػل داخ ػػل ةر ػػاـ رياض ػػي  ،ويس ػػتطي التالمي ػػذ م ػػن خ ػػالؿ ه ػػذا المس ػػتوى تتاػ ػ سلس ػػة م ػػن
االس ػػتنتاجات  Deductionالاس ػػيطة  ،ولك ػػن ق ػػد يص ػ ُػعب عل ػػيهم نه ػػم الاره ػػاف المنطق ػػي اي ةرري ػػة أو
مشكلة هندسية .

ٗ – مستوى االستنتاج : Deduction
ونػػي هػػذا المسػػتوى تكػػوف لػػدى التالميػػذ القػػدرة علػػى نهػػم معنػػى االسػػتنتاج  ،ودور المعطيػػات
والفروض والنرريات ني برهنة النرريات المشكالت الهندسية بمختلف أةواعها .

القلق الهندسي : Geometric anxiety
يُعد القلػق بصػفة عامػة خاػرة اةفعاليػة سػلاية يعػاةي منهػا التلميػذ عنػد شػعورا باإلحاػاط  ،وقػد يرهػر

القلػػق نػػي الخػػوؼ  ،وعػػدـ القػػدرة علػػى تنرػػيم المعرنػػة ونهػػم معاةيهػػا  ،والتػػوتر عنػػد معالجػػة بعػػض الق ػػايا
العلميػػة  ،ممػػا قػػد يػ دي إلػػى ضػػعف اادا نػػي المػػواد الدراسػػية بصػ ٍ
ػفة عامػػة  ،والرياضػػيات بصػػفة خا ػػة ؛
ةرراً لطايعتها التجريدية و عوبة معالجة ك ير من مشكالتها .
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وارتاط مفهوـ القلق الرياضي ب عف التحصيل ني الرياضيات  ،وعدـ الر اة ني دراسػتها  ،حيػث
بيفنػػي ةتػػا ج دراسػػة مػػاهر محمػػد أبػػو هػػالؿ (مػػاهر محمػػد أبػػو هػػالؿ )ٖ٘-ٖٚ ،ٜٜٕٔ ،وجػػود عالقػػة
ارتاايية سالاة بلغي ( )ٓ.ٕٗ -بين القلق الرياضي والتحصيل  ،بمعنى أف القلق ني الرياضيات ي دي إلى

عدـ التحصيل الجيد نيها .
نػػي تػػدري

وأكدت دراستاف (*) على أف ارتفاع القلق الهندسي لدى  ،إةما يُعزى إلى الطريقة التقليدية المتاعػة

الهندسػػة داخػػل حج ػرات الدراسػػة  ،اامػػر الػػذي نػػرض ضػػرورة الاحػػث عػػن مػػداخل وأسػػاليب

تدريسػػية تتواكػػب واالتجاهػػات الحدي ػػة نػػي تػػدري

الرياضػػيات  ،يتػػوانر نيهػػا عنصػػر تفاعػػل التالميػػذ نػػي

المشكالت الهندسية المتنوعة  ،وااساليب التشخيصية العالجية .

معنى القلق الهندسي :
لػػم يتػػونر لػػدى الااحػػث معنػػى محػػدد للقلػػق الهندسػػي  ،ولكػػن مػػن خػػالؿ مفهػػوـ القلػػق الرياضػػي

والذي م داا خارة اةفعالية ير سارة يعاةي منها الفرد عند شعورا بالخوؼ أو التهديػد مػن شػي مػا دوف أف
ي ػ ػ ػ ػ ػ ػػتمكن م ػ ػ ػ ػ ػ ػػن تحدي ػ ػ ػ ػ ػ ػػدا بوض ػ ػ ػ ػ ػ ػػوح  ،وم ػ ػ ػ ػ ػ ػػن خ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالؿ دراس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة حم ػ ػ ػ ػ ػ ػػزة الرياش ػ ػ ػ ػ ػ ػػي  ،وع ػ ػ ػ ػ ػ ػػادؿ
الاػػاز (حمػػزة الرياشػػي ،عػػادؿ الاػػاز )ٕٓٚ-ٙ٘ ،ٕٓٓٓ ،تػػم تعريػػف قلػػق حػػل المشػػكلة الهندسػػية بأةػػه :
حالة اةفعالية م قتة تجعل التلميذ يشعر بال يق والتػوتر واإلحسػاس بػالخوؼ مػن الفشػل نػي حػل المشػكلة
الهندسية  ،وني ممارسة المهارات الفرعية المتعلقة بها  ،ومن ثم يحاوؿ التهرب من المواقػف التػي تتطلػب

منه ممارسة مهارات حل المشكلة الهندسية .
ونػػي ضػػو ذلػػع تػػم تعريػػف القلػػق الهندسػػي إجرا يػاً بأةػػه  :حالػػة تجعػػل التلميػػذ يشػػعر بػػالتوتر أثنػػا

مواجهته ةررية  ،أو قاةوف  ،أو حقيقة أو تمرين ني الهندسة أو أية مواقف تحتػوى علػى معرنػة هندسػية بمػا
ي ػ دي إلػػى ضػػعف تعلمهػػا أو اةخفػػاض اادا نيهػػا  .ويُقػػاس القلػػق الهندسػػي للتلميػػذ بكػػم الػػدرجات التػػي

المعد .
يحصل عليها ني مقياس القلق الهندسي ُ

وهػ ػػذا مػ ػػا أكدتػ ػػه دراسػ ػػات جيجػ ػػد 951-960) Jegede

1990,

 ، (Jegede,والسػ ػػيد

شػػهدا (السػػيد شػػهدا ، )ٔٛٓ-ٔ٘ٚ ،ٜٜٔٗ ،ومحمػػد محمػػد حسػػن (محمػػد محمػػد حسػػن)ٜٜٔ٘ ،
من إمكاةية اختػزاؿ القلػق سػوا ً أكػاف تحصػيلياً  ،أو رياضػياً أو هندسػياً باسػتخداـ اإلسػتراتيجيات المناسػاة

والاػ ػرامج والمق ػػررات الدراس ػػية المال م ػػة  .واتف ػػق مػ ػ ه ػػذا الحقيق ػػة ك ػػل م ػػن ت ػػايلور  ، Taylorوم ػػوهر
 ، (Taylor & Mohr, 2001, 30-38) Mohrوأضػػاؼ أف مػػن بػػين ااسػػاليب التػػي تال ػػم القلقػػين

)*( ( انظْذ يذّنً ( ، )6996 ،طاو بخْث. )6991 ،
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رياضياً التعلم من خالؿ اإلةترةي لمن الخجل الذي قد ينتاب بػه هػ ال النوعيػة مػن التالميػذ أثنػا تعلمهػم

خالؿ الموقف التعليمي م أقراةهم  ،ومنحهم الفر ة للتعامل م المعرنة الرياضية بمفردهم .

أسااب القلق الهندسي وأساليب خف ه :
للقلق الهندسي أسااب متنوعة تناولتها بعض الدراسات(*) ني مجاؿ الرياضيات عموماً  ،والهندسة

ٍ
بصفة خا ة  ،وتم عرض بع ها  ،ونيما يلي عرض الاعض ايخر منها :

ٔ – التركيػػز نػػي معرػػم ااحيػػاف علػػى تحقيػػق ااهػػداؼ المعرنيػػة عنػػد تػػدري

االهتماـ بالجواةب الوجداةية مما يم لل جاةااً من جواةب القصور بين الفكر والتطايق .

الهندسػػة  ،وعػػدـ

التقليديػػة التػػي تعتمػػد نػػي معرػػم إجرا اتهػػا علػػى التلقػػين مػػن قِاَ ػل

ٕ – اسػػتخداـ يريقػػة التػػدري
المعلم  ،والحفن واالسترجاع من قِاَل التلميذ  ،وإهماؿ الفهم واالستنتاج  ،والحد من إيجابية المتعلم .

ٖ – ارتفػػاع مسػػتوى القلػػق الهندسػػي لػػدى المعلمػػين  ،وهػػذا بػػدورا يعمػػل علػػى اةتقػػاؿ أثػػرا إلػػى
تالميذهم  ،نالمعلم الذي لديه قلق هندسي  ،عادةً ما يُصاب تالميذا به .
ٗ – السػػلوكيات السػػلاية لػػدي معلػػم الهندسػػة خػػالؿ تدريسػػها نػػي المواقػػف التعليميػػة المتنوعػػة ،
وعدـ ربطه المعرنة الهندسية باي ة المتعلم الحياتية  ،وعرضه التجريدي لمفاهيمها ومسلماتها وةررياتها بمػا
يػ دي إلػػى عػػدـ قػػدرة التالميػػذ علػػى إدراؾ العالقػػات الهندسػػية والتمييػػز بينهػػا  ،وعػػدـ قػػدرتهم علػػى اختيػػار
أةسب القواةين الهندسية للو وؿ إلى الحل الصحيح لمشكالتها  ،مما ي دي ذلع إلى اإلحساس بصػعوبة
الهندسة ومن ث فم ارتفاع قلقهم الهندسي .
أما ااساليب التي يمكن من خاللها خفض القلق الهندسي لدى التالميذ لالرتفاع بمستوى أدا هم
ني الهندسة  ،يتم عرض بع ها نيما يلي :
( ٔ ) التأكيػػد علػػى معالجػػة الفػػروؽ الفرديػػة بػػين التالميػػذ عنػػد دراسػػتهم للهندسػػة  ،ةر ػراً لكوةهػػا

مشكلة ُمقلقة قد ت دي إلى الفشل الناتج عن اإلحااط أو الملل .

الهندس ػػة بق ػػدر االهتم ػػاـ بتحقي ػػق ااه ػػداؼ المعرني ػػة

( ٕ ) االهتم ػػاـ بالاع ػػد االةفع ػػالي لت ػػدري
والمهاري ػػة  ،كتنمي ػػة ال ػػدان والر ا ػػة ن ػػي تعلُّ ػػم الهندس ػػة  ،والمي ػػل إل ػػى دراس ػػتها  ،وع ػػدـ النف ػػور م ػػن ح ػػل
مشكالتها .

)*( يثم دراطات :
)( ، (Jegede, 1990, 951-960السيييد دي د  ( ، )6991 ،فاطمييح حيمي ( ، )6991 ،فييا م ميمان مينييا، )6991 ،
( حممد حممد حسن ( ، )6991 ،جابم عبد احلميد جابم. )6991 ،
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( ٖ ) االهتم ػػاـ با ػػذؿ الجه ػػد المال ػػم م ػػن قِاَ ػػل المعل ػػم خ ػػالؿ الموق ػػف التعليم ػػي  ،واس ػػتخداـ

المداخل وااساليب التدريسية المال مة كمدخل حل المشكالت  ،وأسلوب التقػويم التشخيصػي  ،والػتعلم
التعاوةي  ،والتركيز على استخداـ الارامج الدراسػية المناسػاة بغػرض تحقيػق ااهػداؼ الوجداةيػة  ،واالرتفػاع

بمستوى أدا التالميذ .
( ٗ ) التركيز عند تعليم الهندسة وتعلُّمهػا علػى اسػتراتيجيات العمػل الجمػاعي التػي تُعػين التالميػذ

على التفكير العلمػي  ،والو ػوؿ إلػى حلػوؿ التمػارين الهندسػية بأةفسػهم وبالتعػاوف مػ أقػراةهم  ،وشػعورهم
بالمتعة واالرتياح أثنا حل المشكالت الهندسية كفريق عمل تعاوةي .
مما ساق تايفن أف القلق الهندسي مشكلة يعاةي منها معرم التالميذ  ،ويُعد من ااهداؼ الوجداةية

التي لها عالقة سلاية بأدا التالميذ ني تعلم الهندسة  ،وبرهنة ةررياتها  ،وحػل تمارينهػا  .وللقلػق الهندسػي

أسػػااب متنوعػػة يناغػػي تجناهػػا  ،وعلػػى النقػػيض مػػن ذلػػع توجػػد أسػػاليب لخفػػض هػػذا القلػػق يناغػػي اتااعهػػا
بهدؼ تحقيق كل من ااهداؼ الوجداةية والمعرنية والمهارية على ٍ
حد سوا .
لذلع ناف الدراسة الحاليػة تحػاوؿ خفػض القلػق الهندسػي – كأحػد أهػدانها ػ لػدى تالميػذ الصػف
ااوؿ اإلعػػدادي مػػن خػػالؿ اسػػتخداـ تصػ ُّػور مقتػػرح لمػػدخل حػػل المشػػكالت يتناسػػب ويايعػػة الدراسػػة
الحالية  ،ومػن خػالؿ اسػتخداـ أسػلوب التقػويم التشخيصػي كطريقػة تعليميػة تعلُّميػة متكاملػة  ،والتركيػز مػن

خاللهما علػى إيجابيػة التلميػذ وتفاعلػه خػالؿ مواقػف تعلُّػم الهندسػة  ،ومحاولػة تحقيػق ااهػداؼ الوجداةيػة
لتفعيل تعلُّمها .

ثاةياً  :الجاةب اإلجرا ي للدراسة :
لإلجابة عن أس لة الدراسة الحالية وتحقيق أهػدانها والتحقػق مػن نروضػها  ،تػم القيػاـ بػاإلجرا ات
التالية :

ٔ – إعداد أدوات الدراسة :
ت ػػمني الدراسػػة الحاليػػة عػػدة أدوات ر يسػػة  :االختاػػار التحصػػيلي نػػي الهندسػػة المقػػررة علػػى

تالميػػذ الصػػف ااوؿ اإلعػػدادي  ،واختاػػار التفكيػػر الهندسػػي  ،ومقيػػاس القلػػق الهندسػػي  ،باإلضػػانة إلػػى
دليلػػي المعلػػم وكراسػػتي ااةشػػطة نػػي الهندسػػة المقػػررة ونق ػاً لمػػدخل حػػل المشػػكالت  ،وأس ػلوب التقػػويم

التشخيصي .
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( ٔ ) تحليل المحتوى :
تم إجرا تحليػل محتػوى الهندسػة المقػررة علػى تالميػذ الصػف ااوؿ اإلعػدادي بغػرض االسػتفادة
منه ني إعداد اادوات السابقة  ،وت من تحليل المحتوى اإلجرا ات التالية :
أ – تػم تحليػل المحتػوى بهػدؼ الحصػػوؿ علػى المفػاهيم  ،والماػادو والتعميمػات  ،والمهػػارات ،

وو ِ
ي ني قا مة لتحكيمها .
ض َع ْ
ُ

ب _ تػػم التػػيقن مػػن ػػدؽ التحليػػل مػػن خػػالؿ عػػرض قا مػػة التحليػػل علػػى مجموعػػة محكمػػين

متخصصػػين نػػي تػػدري

الرياضػػيات إلبػػدا ترا هػػم نيهػػا  ،وتػػم تعػػديل تلػػع القا مػػة بالحػػذؼ أو اإلضػػانة ،

وأكد المحكموف على حة عملية التحليل بعد التعديل  ،ومن ث فم أمكن التسليم بصدؽ تحليػل المحتػوى

.

ج – تم التأكد من ثاات التحليل عن يريق تحليل المحتوى ةفسه من قِاَل باحػث تخػر نػي ضػو

ػل مػن المفهػوـ  ،والماػدأ أو التعمػيم  ،أو المهػارة  .وتػم تطايػق معادلػة كػوبر )*( Cooperإليجػاد
معنى ك ٌ
وو ِجػ َد أةػه يسػػاوي ( ، )ٓ.ٜٙممػػا يػدؿ علػػى أف التحليػػل يتمتػ بدرجػػة ثاػػات
ةسػاة االتفػػاؽ بػين التحليلػػين ُ
معقولة  ،وبذلع تم الحصوؿ على القا مة النها ية لتحليل محتوى الهندسة(**) .

( ٕ ) دليل المعلم ني ضو مدخل حل المشكالت :
نػػي ضػػو ةتػػا ج تحليػػل المحتػػوى  ،ويايعػػة مػػدخل حػػل المشػػكالت ونق ػاً للدراسػػة الحاليػػة  ،تػػم

إعداد دليالً للمعلم ياقاً للخطوات التالية :

** ت مين الدليل مقدمة إرشادية .
التػػدري

تم عرض مقدمة الدليل والتي تشػتمل علػى محتوياتػه وأهميتػه بالنسػاة للمعلػم  ،وكيفيػة الخطػو نػي
 ،واادوار المنػػوط بهػػا ونقػاً لمػػدخل حػػل المشػػكالت  ،ومػػا هػػو متطلػػب مػػن التالميػػذ حيػػاؿ هػػذا

المدخل .

** تحديد ااهداؼ السلوكية .
نػػي ضػػو ةتػػا ج تحليػػل المحتػػوى تػػم ػػيا ة ااهػػداؼ السػػلوكية بصػػورة محػػددة يمكػػن تحقيقهػػا
وقياسها بيسر .
)*(
عذد يزات االجفاق
نظبة االجفاق = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 111
عذد يزات االجفاق  +عذد يزات عذو االجفاق
)**( أنظز يهحك ( )1
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** تحديد إجرا ات عرض الدرس .
وني تلع الخطوة تم إعداد اإلجػرا ات التػي يناغػي أف ي ديهػا المعلػم أثنػا اسػتخدامه مػدخل حػل

المشكالت عند عرض الدرس  ،وهي موضحة نيما يلي :
أ – ااهداؼ السلوكية :

تم تحديػد أهػداؼ كػل درس مػن دروس الهندسػة المقػررة علػى الصػف ااوؿ اإلعػدادي نػي ػورة
سلوكية  ،بحيث تكوف ااهداؼ قابلة للمالحن والقياس  ،ومن السهل تحقيقها أثنا الحصة الدراسية .
المت منة :
ب – التمهيد  ،وتحديد المشكلة أو المشكالت ُ
ني هذا المرحلة تم التمهيد لعرض الدرس من خالؿ ضاط الموقف التعليمي  ،والتػيقن مػن وجػود
كراسة أةشطة التلميذ  ،وتونير الاي ة التعليمية التي تساعد التالميذ على الشعور بالمشكالت  ،والربط بػين

أهداؼ الدرس وااهداؼ التي وضعها التالميذ لحل أي مشكلة هندسػية  ،واقتػراح بعػض المشػكالت التػي
تتعلػػق بالػػدرس إف لػػم يتو ػػل التالميػػذ إلػػى مشػػكالت حقيقيػػة  ،ثػػم معػػاوةتهم علػػى تحديػػد و ػػيا ة تلػػع

المشكالت .

جػ – مرحلة نرض الفروض :
ونػػي هػػذا المرحلػػة يهػػتم المعلػػم بػػالحلوؿ التػػي يقترحهػػا تالميػػذا للمشػػكلة الهندسػػية  ،ويعػػاوف

تالميذا على يا ة الفروض يا ة حيحة  ،ويدير الحوار والمناقشة حوؿ الفروض المقترحة .
د – مرحلة اختاار حة الفروض :

خػػالؿ هػػذا المرحلػػة يػػونر المعلػػم اادوات والوسػػا ل التػػي تسػػاعد علػػى إةجػػاز التجػػارب  ،ويوجػػه
تالميذا إلى مصادر المعلومات التي تتعلق بالمشكلة المطروحة  ،ويالحن أدا هم  ،ويشاركهم ني مهامهم
 ،ويعػػالج الصػػعوبات التػػي يواجهوةهػػا عنػػد محاولػػة إثاػػات ػػحة الفػػروض  ،ويسػػتجيب اس ػ لتهم  ،ويعػػزز

استجاباتهم الصا اة .

هػ – مرحلة الو وؿ إلى الفروض الصحيحة وإعالةها :
ن ػػي ه ػػذا المرحل ػػة يق ػػوـ المعل ػػم بارش ػػاد التالمي ػػذ وت ػػوجيههم بغ ػػرض المراجع ػػة والتع ػػديل وإع ػػادة
المحاوالت عند عدـ الو وؿ للحل الصحيح  ،ويقيلم النتا ج التي تو ل إليها التالميذ ني ضػو ااهػداؼ

التي ممها للدرس  ،ويصحح أو يعدلؿ إجاباتهم الخاي ة  ،وأخيراً يقيم مهاراتهم ني حل المشػكالت مػن
خالؿ المناقشة والمالحرة  ،والتدرياات المت منة بكراسة ااةشطة  ،ومن ث فم ينتقل إلى الدرس التالي .
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وتم عرض دليل المعلم على مجموعة من المحكمػين المتخصصػين نػي المنػاهج ويرا ػق التػدري
إلبدا ترا هم حوله  ،ومن خالؿ ما أبدوا من مالحرات  ،تم تعديل دليل المعلم حتى أ ػاح

وعلم النف

ني ورته النها ية (*) .

( ٖ ) كراسة ااةشطة ني ضو مدخل حل المشكالت :
ني ضو يايعة مدخل حل المشكالت  ،وما يق على عاتق التالميذ مػن مهػاـ  ،تػم إعػداد كراسػة
أةشطة للتالميذ ني الهندسة المقررة بحيث ت مني بياةات شخصية للتالميػذ  ،وعنػواف كػل درس  ،وبعػض

ااةشطة التي يجب أف ي ديها التلميذ ونق كل خطوة من خطوات حػل المشػكلة كػالتعاير عػن المشػكلة أو
المت ػمنة بالػدرس  ،و ػيا ة الفػروض التػي مػن المحتمػل أف تكػوف حػالً لهػا واقتػراح
المشكالت الهندسية ُ
الحلوؿ للمشكلة الهندسية  .باإلضانة إلى مجموعة تمارين متنوعة لمشكالت هندسية متطلاة الحل .
التػػدري

ضػػي كراسػػة ااةشػػطة علػػى مجموعػػة مػػن المحكمػػين المتخصصػػين نػػي المنػػاهج ويرا ػػق
ثػػم ُع ِر َ
إلبػػدا ترا هػػم حولهػػا  ،ومػػن خػػالؿ مػػا أبػػدوا مػػن مالحرػػات تػػم تعػػديلها حتػػى أ ػػاح نػػي ػػورته

النها ية(*) .

( ٗ ) دليل المعلم ني ضو أسلوب التقويم التشخيصي :
وني ضو ةتػا ج تحليػل المحتػوى سػابق الػذكر  ،ويايعػة أسػلوب التقػويم التشخيصػي نػي الدراسػة
الحالية  ،تم إعداد دليالً للمعلم ياقاً للخطوات التالية :
** ت مين الدليل مقدمة إرشادية :
تم عرض مقدمة لدليل المعلػم تحتػوى علػى محتوياتػه وأهميتػه بالنسػاة للمعلػم  ،وكيفيػة السػير نػي
التدري

ياقاً اسلوب التقويم التشخيصي  ،واادوار التي يناغي أف ي ديها ونقاً لهذا ااسلوب .
** إجرا ات الدليل :

التالية :

تػػم السػػير نػػي إج ػرا ات الػػدليل نػػي كػػل درس مػػن دروس الهندسػػة مػػن خػػالؿ الخطػػوات المتتابعػػة
أ ) أهداؼ الدرس :
يا ة أهداؼ الدرس يا ة محددة بطريقة سلوكية .
ب ) تحديد المتطلاات السابقة :
تحديد الخلفية المعرنية السابقة للتالميذ والمتطلاة لتحقيق ااهداؼ السلوكية التي تم تحديدها .
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جػ ) توق ااخطا :
تم تحديد ااخطا التي يُتوق حدوثها لدى الطالب ني الدرس نػي ضػو خاػرة المعلػم الشخصػية
ني التدري  ،وتحليله الحتياجات التالميذ  ،والتو يات المنا قة من الدراسات السابقة ني هذا المجاؿ .
د ) اختاارات تقويم الخلفية السابقة :
يستخدـ المعلم مجموعة اختاارات تحريرية أو شفوية تركز على التالميذ الذين لديهم أخطا ني
الخلفية المعرنية السابقة للتأكد من استيعابهم لها إستعداداً ني عرض الدرس الجديد .
هػ ) أةشطة عالجية للمتطلاات السابقة :
ت ػػم تص ػػميم وتق ػػديم أةش ػػطة عالجي ػػة مال م ػػة لع ػػالج أخط ػػا التالمي ػػذ ن ػػي المتطلا ػػات الس ػػابقة،
كالواجاات المنزلية وتنوي أساليب العرض والحص

لديهم .

اإلضانية لاعض الطالب الذين يُتوقػ حػدوث أخطػا

و ) عرض الدرس الجديد :
يعرض المعلم للدرس الجديػد  ،مػ ااخػذ نػي االعتاػار ااخطػا المتوقػ حػدوثها لػدى تالميػذا ؛
لتجنب وقوعهم نيها  .كما يتم تقديم أةشطة أساسية لجمي تالميذا .
ز ) اختاارات تشخيصية للدرس الجديد :
ي طل المعلم بمهمة تصميم وتنفيذ اختاارات تشخيصية مقننػة وقصػيرة للػدرس الجديػد ؛ بغػرض
التيقن من استيعابهم لمت مناته .
ح ) ااةشطة العالجية للدرس الجديد :
تم تقديم مجموعة أةشطة عالجية ني ضو أخطا التالميذ المتوقعة ؛ بهدؼ معالجتها .
ط ) أةشطة إثرا ية للدرس الجديد :
تم تقديم مجموعة أةشطة إثرا ية تتحدى عقوؿ التالميذ المتفوقين أو العاديين الذين لم يقعوا ني
أية أخطا .
ي ) االستعداد لالةتقاؿ إلى الدرس التالي :
يهيئ المعلم تالميذا لالةتقاؿ إلى الدرس التػالي عػن يريػق اإلشػارة إلػى مفاهيمػه ومصػطلحاته  ،أو
تكليػػف التالميػػذ بحػػل بعػػض التمػػارين الهندسػػية المتعلقػػة بػػه والتػػي لهػػا عالقػػة بالػػدرس الحػػالي  ،أو تجميػ

معلومات عنه من مصادر خارجية .
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الػػنف

ض هذا الدليل على مجموعة من المحكمين المتخصصين ني المناهج ويرا ق التدري
ُ
وع ِر َ

وعلم

إلبػػدا ترا هػػم حولػػه  ،ومػػن خػػالؿ مػػا أبػػدوا مػػن مالحرػػات  ،تػػم تعديلػػه حتػػى أ ػػاح نػػي ػػورته

النها ية (*) .

( ٘ ) كراسة ااةشطة ني ضو أسلوب التقويم التشخيصي :
ني ضو أسلوب التقويم التشخيصي  ،وما يُفترض أف ي ديه التلميذ من أةشطة  ،تػم إعػداد كراسػة

أةشطة له ني الهندسة المقػررة بحيػث ت ػمني بياةػات شخصػية عنػه  ،وعنػواف كػل درس  ،وبعػض ااةشػطة
التي يجب أف ي ديها التلميذ ونق كل إجرا من إجرا ات أسلوب التقويم التشخيصي كالتفاعل أثنػا تقػديم

ااةشطة العالجية  ،والمشاركة اإليجابية عند التعامل م ااةشطة اإلثرا ية  .باإلضػانة إلػى مجموعػة تمػارين
متنوعة متطلاة الحل .
التػػدري

ضػػي كراسػػة ااةشػػطة علػػى مجموعػػة مػػن المحكمػػين المتخصصػػين نػػي المنػػاهج ويرا ػػق
ثػػم عُ ِر َ

إلبػػدا ترا هػػم حولهػػا  ،ومػػن خػػالؿ مػػا أبػػدوا مػػن مالحرػػات تػػم تعػػديلها حتػػى أ ػاح نػػي ػػورته

النها ية(*) .

(  ) ٙاالختاار التحصيلي :
تم إعداد االختاار التحصيلي بغرض قياس تحصيل تالميذ الصف ااوؿ اإلعدادي لمقرر الهندسػة
بعػػد دراسػػتهم لهػػا ونقػاً لمػػدخل حػػل المشػػكالت وأسػػلوب التقػػويم التشخيصػػي  ،وقػػد مػػرت مرحلػػة إعػػداد
االختاار بالخطوات التالية :

 الهدؼ من االختاار :المعد قياس تحصيل تالميذ الصف ااوؿ اإلعدادي لجواةػب الػتعلم
استهدؼ االختاار التحصيلي ُ

المت منة بالهندسة المقررة عليهم .
 -مفردات االختاار :

تكوف االختاار التحصيلي المعد نػي ػورته النها يػة مػن ( ٖٓ ) مفػردة بع ػها مػن ةػوع الصػواب
ف

روعي أف تشتمل
والخطأ (  ٔٛمفردة )  ،والاعض ايخر من ةوع االختيار من متعدد ( ٕٔ مفردة )  ،وقد ُ
مفرداته على محتوى الهندسة المقررة ككل .
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 الصورة الماد ية لالختاار :تػػم عػػرض مفػػردات االختاػػار بأةواعهػػا المختلفػػة بعػػد ػػيا تها نػػي ػػورة ماد يػػة علػػي مجموعػػة

محكمين متخصصين ني المناهج ويرا ق التدري

 ،وبعض مػوجهي ومعلمػي رياضػيات المرحلػة اإلعداديػة

بهدؼ التأكد من حة المفردات علمياً  ،ومصداقيتها ني قياس مستوى التالميذ من جاةب  ،ومن جاةب
تخر كنمط من أةماط دؽ االختاػار ( ػدؽ المحكمػين ) وتػم تعػديل بعػض مفػردات االختاػار نػي ضػو

توجيهاتهم.
 -التجربة االستطالعية :

تػػم تطايػػق االختاػػار علػػى عينػػة اسػػتطالعية مػػن التالميػػذ قاػػل الاػػد نػػي التجربػػة ااساسػػية  ،وذلػػع

لحساب معامل ثااته  ،ومعامالت سهولة المفردات  ،ومعامالت تمييزها .
 تقنين االختاار التحصيلي :مرت عملية تقنين االختاار التحصيلي بمجموعة الخطوات التالية :

ٔ) دؽ االختاار :

تم استخداـ دؽ المحكمػين نػي هػذا الصػدد  ،حيػث وانقػي مجموعػة المحكمػين علػى ػدؽ
االختاار بعد تعديل بعض مفرداته  ،ومن ث فم يمكن القوؿ بأف االختاار يتسم بالصدؽ .
ٕ) حساب معامالت تمييز مفردات االختاار :

ت ػػم حس ػػاب مع ػػامالت تميي ػػز مف ػػردات االختا ػػار الح ػػالي  ،وقػ ػد تراوح ػػي ه ػػذا المع ػػامالت ب ػػين

( ، )ٓ.ٜٛ ، ٓ.ٖٙأي أف االختاار يتسم بدرجة مناساة من التمييز .
ٖ) حساب معامالت سهولة مفردات االختاار :

ت ػ ػػم حس ػ ػػاب مع ػ ػػامالت س ػ ػػهولة مف ػ ػػردات االختا ػ ػػار  ،حي ػ ػػث تراوح ػ ػػي تل ػ ػػع المع ػ ػػامالت ب ػ ػػين

(ٔ ، ) ٓ.ٚٛ ، ٓ.ٙوتوضػػح هػػذا النتيجػػة أف هنػػاؾ ات ػزاف بػػين مفػػردات االختاػػار مػػن حيػػث السػػهولة أو
الصعوبة .

ٗ) حساب معامل ثاات االختاار :
المعػػد نػػي الدراسػػة الحاليػػة بطريقػػة كػػودر ريتشاردسػػوف
تػػم حسػػاب ثاػػات االختاػػار ُ

Kuder

ووجد أف معامل ال اات ( )ٓ.ٜٛويُعػد ذلػع المعامػل مناسػااً نػي
 ( Richardsonكحد أدةى لل اات ) ُ ،
ضو يايعة الدراسة وأهدانها .

وبالتػػالي تػػم الحصػػوؿ علػػى اختاػػار تحصػػيلي نػػي الهندسػػة المقػػررة علػػى الصػػف ااوؿ اإلعػػدادي

يتسم بال اات والصدؽ ني ورته النها ية  ،وعلى هذا ااساس تم تطايقه (*) .
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(  ) ٚاختاار التفكير الهندسي :
(**)
من خالؿ االيالع على مجموعة متنوعػة مػن الدراسػات التػي تناولػي التفكيػر الرياضػي عمومػاً
والتفكيػر الهندسػػي علػػى وجػػه الخصػوو كأحػػد متغيراتهػػا التابعػػة  ،ومسػتويات التفكيػػر الهندسػػي لفػػاف هيػػل

والتي تم عرضػها نػي اإليػار النرػري للدراسػة الحاليػة  ،تػم تصػميم اختاػاراً للتفكيػر الهندسػي ونػق مسػتوى
التعرؼ أو المستوى الاصري بهدؼ قياس مدى حكم التلميذ على ااشػكاؿ الهندسػية المتنوعػة بنػا ً علػى

ورها كما يراها بنفسه  ،ومستوى التحليل مػن أجػل معرنػة خػواو ااشػكاؿ الهندسػية ونهػم االختالنػات

بينهػػا مػػن حيػػث خوا ػػها  ،ومسػػتوى الترتيػػب بهػػدؼ تنرػػيم التلميػػذ لألشػػكاؿ والعالقػػات بصػػورة منطقيػػة ،
ومسػػتوى االسػػتنتاج بغػػرض إدراؾ معنػػى االسػػتنتاجات ودور الفػػروض والنرريػػات نػػي الارهػػاف بمػػا يم لك ػػن

التلميذ من برهنة النرريات والتمارين الهندسية بوعي  .وتم بنا هذا االختاار ياقاً للخطوات التالية :
 -الهدؼ من االختاار :

المع ػػد قي ػػاس مس ػػتوى تفكي ػػر تالمي ػػذ الص ػػف ااوؿ
ك ػػاف اله ػػدؼ م ػػن اختا ػػار التفكي ػػر الهندس ػػي ُ

اإلعدادي الهندسي بعد دراستهم للمقرر من خالؿ مدخل حل المشكالت وأسلوب التقويم التشخيصي.
 -مفردات االختاار :

تكػ فػوف اختاػػار التفكيػػر الهندسػػي مػػن (ٕٗ ) مفػػردة ياق ػاً لمسػػتويات التفكيػػر الهندسػػي نػػي ضػػو

يايعة الدراسة الحالية .

 -الصورة الماد ية لالختاار :

تػػم عػػرض مفػػردات االختاػػار بمسػػتوياتها المتنوعػػة بعػػد ػػيا تها نػػي ػػورة ماد يػػة علػػي مجموعػػة
محكمػين متخصصػين نػي المنػػاهج ويرا ػق التػدري

 ،وعلػػم الػنف

؛ بهػدؼ التأكػػد مػن ػحة المفػػردات

علمياً  ،ومصداقيتها ني قياس مستوى التفكير الهندسي للتالميذ من جاةب  ،ومػن جاةػب تخػر كػنمط مػن
أةماط دؽ االختاار ( دؽ المحكمين )  ،وتم تعديل بعض مفردات االختاار ني ضو توجيهاتهم .
 -تقنين اختاار التفكير الهندسي :

تػػم تطايػػق االختاػػار علػػى عينػػة اسػػتطالعية مػػن التالميػػذ قاػػل الاػػد نػػي التجربػػة ااساسػػية  ،وذلػػع

ووجػد
لحساب معامل ثااته بطريقػة كػودر ريتشاردسػوف  ( Kuder Richardsonكحػد أدةػى لل اػات ) ُ ،

أف معامػػل ال اػػات (ٕ )ٓ.ٛويُعػػد ذلػػع المعامػػل مناسػػااً نػػي ضػػو يايعػػة الدراسػػة وأهػػدانها  .أي يمكػػن
التسليم ب اات اختاار التفكير الهندسي الذي تم إعدادا .

)**(

يثم دراطات :
(نصاازم يحًااذ يحًااٌد ،أحًااذ يحااٌد ينصااٌر ( ، )6994 ،فاااّشأ أحًااذ يحًااذ حًااادأ، )6997 ،
) ( ، (Van Hiel, 1999عادل إبزاىْى انباس ،حًشأ عبذ انحكْى انزّاشِ، )1222 ،
(أشزف راشذ عهَ. )1226 ،

51

أما من حيث الصدؽ نقد تم االعتماد على دؽ المحكمين  ،حيث وانقوا على دؽ االختاػار
بعد تعػديل بعػض مفرداتػه  ،ومػن ثػ فم يمكػن القػوؿ بػأف االختاػار يتسػم بالصػدؽ  .ثػم تػم االعتمػاد عليػه نػي
ورته النها ية(*) بعد تقنينه للكشف عن أحد المتغيرات التابعة للدراسة الحالية .

(  ) ٛمقياس القلق الهندسي :
تعرؼ أثر المتغيرات المتغيرين المستقلين (مدخل حل
من أحد أهداؼ الدراسة الحالية ُّ
المشكالت ،وأسلوب التقويم التشخيصي) على خفض القلق الهندسي لدى التالميذ  ،لذلع تم بنا

مقياس للقلق الهندسي ني ضو اإلنادة من بعض الدراسات(*) ني هذا المجاؿ  .وتم بنا هذا المقياس
ونقاً للخطوات التالية :
 الهدؼ من المقياس :المع ػػد قي ػػاس مس ػػتوى القل ػػق الهندس ػػي ل ػػدى تالمي ػػذ الص ػػف ااوؿ
ك ػػاف اله ػػدؼ م ػػن المقيػ ػاس ُ

اإلعدادي بعد دراستهم للمقرر ياقاً لمدخل حل المشكالت وأسلوب التقويم التشخيصي .
 -الصورة الماد ية للمقياس :

تم عرض مفردات المقياس بعد يا تها ني ورتها الماد ية علي مجموعة محكمين متخصصين

ني المناهج ويرا ق التدري  ،وعلم النف بهدؼ التأكد من حة المفردات علمياً  ،ومصداقيتها ني
قياس مستوى القلق الهندسي للتالميذ من جاةب  ،ومن جاةب تخر كنمط من أةماط دؽ المقياس
( دؽ المحكمين )  ،وتم تعديل بعض مفردات المقياس  ،وإعادة يا ة بع ها وحذؼ ير المناسب

تكوف ني ورته النها ية
منها ني ضو توجيهاتهم  ،حتى تم التو ل إلى الصورة النها ية للمقياس الذي ف

من ( ٕٓ ) مفردة ( ٔٔ مفردة إيجابية القلق  ٜ ،مفردات سلاية القلق )  ،وكل مفردة لها خمسة
مستويات ( موانق بشدة – موانق قليالً – متردد – ير موانق قليالً – ير موانق بشدة )  ،وتحددت
درجاته ( ٗ  ) ٓ ، ٔ ، ٕ ، ٖ ،للعاارات إيجابية القلق  ) ٗ ، ٖ ، ٕ ، ٔ ، ٓ ( ،للعاارات سلاية

القلق.
 تقنين المقياس :تػػم تطايػػق المقيػػاس علػػى العينػػة االسػػتطالعية ةفسػػها قاػػل الاػػد نػػي التجربػػة ااساسػػية  ،وذلػػع

ووجػد
لحساب معامل ثااته بطريقػة كػودر ريتشاردسػوف  ( Kuder Richardsonكحػد أدةػى لل اػات ) ُ ،
)*( أنظز يهحك ( ) 8
)*( يثم دراطات :

( حًشه انزّاشِ ،عادل انباس ، )1222 ،عهِ عبذ انزحْى عهِ حظانْن، )6999 ،
(انظْذ شيذه ( ، )6994 ،يحًٌد يحًذ إياو. )1226 ،
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أف معامػػل ال اػػات (ٗ )ٓ.ٛويُعػػد ذلػػع المعامػػل مناسػػااً نػػي ضػػو يايعػػة الدراسػػة وأهػػدانها  .أي يمكػػن
التسليم ب اات مقياس القلق الهندسي الذي تم إعدادا .

أما من حيث الصدؽ نقد تم االعتماد على دؽ المحكمين  ،حيث وانقوا على دؽ المقيػاس
بعد تعديل بعض مفرداته  ،ومن ث فم يمكن القوؿ بأف المقياس يتسم بالصدؽ  ،ولذلع تم االعتماد عليه ني
ورته النها ية(*) بعد تقنينه للكشف عن مدى اةخفاض قلق التالميذ الهندسػي بعػد دراسػتهم ونقػاً لمػدخل

حل المشكالت  ،وأسلوب التقويم التشخيصي .

ٕ – التجريب :
استخدمي الدراسة الحالية التصميم التجرياي القا م على ةراـ المجموعات ال الثة إحداها

ضابطة بلغ عددها (  ) ٖٛتلميذاً وتلميذة  ،ومجموعتين تجريايتين ااولى درسي باستخداـ مدخل حل

المشكالت وبلغ عددها ( ٓٗ ) تلميذاً وتلميذةً وال اةية درسي باستخداـ أسلوب التقويم التشخيصي
وبلغ عددها ( ٖٗ ) تلميذاً وتلميذ ًة والشكل التالي يوضلح الخطوات التي تم اتااعها ني تطايق تجربة
الدراسة الحالية :

)*( أنظز يهحك ( ) 9
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يجًٌعات
انذراطة
ظابطة

ججزّبْة أًنَ

ججزّبْة ثانْة

انحطبْك انمبهِ نألدًات:
* االخحبار انححصْهِ
* اخحبار انحفكْز انينذطِ
* يمْاص انمهك انينذطِ

انحطبْك انمبهِ نألدًات:
* االخحبار انححصْهِ
* اخحبار انحفكْز انينذطِ
* يمْاص انمهك انينذطِ

انحطبْك انمبهِ نألدًات:
* االخحبار انححصْهِ
* اخحبار انحفكْز انينذطِ
* يمْاص انمهك انينذطِ

انًمارنة باطحخذاو اخحبار ت  T-Testنححمْك انحكافؤ

انحذرّض باطحخذاو انطزّمة
انحمهْذّة

انحذرّض ًفما ً نًذخم حم
انًشكالت

انحذرّض فِ ظٌء أطهٌب
انحمٌّى انحشخْصِ

انحطبْك انبعذُ نألدًات:
* االخحبار انححصْهِ
* اخحبار انحفكْز انينذطِ
* يمْاص انمهك انينذطِ

انحطبْك انبعذُ نألدًات:
* االخحبار انححصْهِ
* اخحبار انحفكْز انينذطِ
* يمْاص انمهك انينذطِ

انحطبْك انبعذُ نألدًات:
* االخحبار انححصْهِ
* اخحبار انحفكْز انينذطِ
* يمْاص انمهك انينذطِ

انًمارنة باطحخذاو اخحبار ت ً ، T-Testجعزُّ ف حجى اسثز

شكل ( ٕ )  :التصميم التجرياي للدراسة
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وتػ ػػم التحقػ ػػق مػ ػػن تكػ ػػان المجموعػ ػػات ال ػ ػ الث نػ ػػي العمػ ػػر الزمنػ ػػي  ،والمسػ ػػتوى االقتصػ ػػادي
واالجتماعي ،والتحصيل  ،والتفكير الهندسي .
نمن حيػث العمػر الزمنػي نقػد تػم اختيػار مجموعػات الدراسػة مػن تالميػذ وتلميػذات الصػف ااوؿ
اإلعدادي وتراوحي أعمارهم بين ٕٔ – ٖٔ سنة  .مما ي دي إلى تجاةسػهم نػي العمػر الزمنػي  .وينتمػوف
جم ػػيعهم إل ػػى مدين ػػة واح ػػدة  ،ومنطق ػػة اجتماعي ػػة واح ػػدة  ،مم ػػا يش ػػير إل ػػى تق ػػارب المس ػػتوى االقتص ػػادي

واالجتماعي .
ومن حيث تجػاة

المجمػوعتين نػي التحصػيل الهندسػي نقػد تمػي معالجػة ةتػا جهم إحصػا ياً نػي

االختاػػار التحصػػيلي عنػػد تطايقػػه قاػػل الاػػد نػػي التجربػػة  ،وكاةػػي ةتػػا ج تلػػع المعالجػػة موضػػحة بالجػػداوؿ
التالية :
جدوؿ ( ٘ )
معالجة ةتا ج تالميذ المجموعتين :التجرياية ااولى ،وال ابطة عند تطايق االختاار التحصيلي قالياً
الداللة اإلحصا ية
قيمة " ت "
التااين
المتوسط
عػدد
المجموعة
التالميذ

الحسابي

التجرياية ااولى

ٓٗ

ٖٚ.

ٔٚ.ٜٗ

ال ابطة

ٖٗ

ٕٓٚ.

ٕٔ.ٓٚ

المحسوبة

الجدولية

ٓ.ٕٜ

ٔ.ٜٜ

(*

)

ع ػ ػ ػ ػػدـ وج ػ ػ ػ ػػود دالل ػ ػ ػ ػػة
إحصا ية عند (٘ٓ)ٓ.

درجػة االختاػػار ٖٓ درجػ ػ ػػة
جدوؿ ( ) ٙ
معالجة ةتا ج تالميذ المجموعتين :التجرياية ال اةية ،وال ابطة عند تطايق االختاار التحصيلي قالياً
الداللة اإلحصا ية
قيمة " ت "
التااين
المتوسط
عػدد
المجموعة
التالميذ

الحسابي

التجرياية ال اةية

ٖٛ

ٛ.ٗٚ

٘ٔٗ.ٛ

ال ابطة

ٖٗ

ٕٓٚ.

ٕٔ.ٓٚ

درجػة االختاػػار ٖٓ درجػ ػ ػػة

)*( جى انكشف فِ انجذًل عن لًْة ت عنذ يظحٌٍ ( ) 2.25

المحسوبة

الجدولية

٘٘ٔ.

ٔ.ٜٜ

(*

)

ع ػ ػ ػ ػػدـ وج ػ ػ ػ ػػود دالل ػ ػ ػ ػػة

إحصا ية عند (٘ٓ)ٓ.
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جدوؿ ( ) ٚ

معالجة ةتا ج تالميذ المجموعتين :التجريايتين ااولى ،وال اةية عند تطايق االختاار التحصيلي قالياً
الداللة اإلحصا ية
قيمة " ت "
التااين
المتوسط
عػدد
المجموعة
التالميذ

الحسابي

التجرياية ااولى

ٓٗ

ٖٓٚ.

ٔٚ.ٜٗ

التجرياية ال اةية

ٖٛ

ٛ.ٗٚ

ٔٗ.٘ٛ

المحسوبة

الجدولية

ٔ.ٕٜ

ٔ.ٜٜ

(*

)

ع ػ ػ ػ ػػدـ وج ػ ػ ػ ػػود دالل ػ ػ ػ ػػة
إحصا ية عند (٘ٓ)ٓ.

درجػة االختاػػار ٖٓ درجػ ػ ػػة
من الجداوؿ السابقة ات ح عدـ وجود نروؽ ذات داللة إحصا ية بين متوسطي درجات تالميذ

ٍ
أي من المجموعات ال الثة ني االختاار التحصيلي ؛ ةرراً اف قيمة (ت) المحسوبة لداللة الفرؽ بين
متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجرياية ااولى  ،والمجموعة ال ابطة بلغي ( )ٓ.ٕٜكما هو موضح

بالجدوؿ (٘)  ،وقيمة (ت) المحسوبة لداللة الفرؽ بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجرياية
ال اةية والمجموعة ال ابطة بلغي (٘٘ )ٔ.كما هو موضح بالجدوؿ ( ، )ٙأي اً قيمة (ت) المحسوبة
لداللة الفرؽ بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجرياية ااولى والتجرياية ال اةية بلغي ()ٔ.ٕٜ

كما ني جدوؿ ( ، )ٚوهي جميعها أقل من قيمة (ت) الجدولية ( )ٔ.ٜٜني جمي الحاالت السابقة
عند مستوى (٘ٓ )ٓ.كما هي موضحة بالجداوؿ ال الث السابقة  .ويالين ذلع تقارب درجات التالميذ ،

وتقارب المتوسطات الحسابية لتلع الدرجات  ،مما يدؿ على تكان المجموعات ال الثة ني التحصيل

الدراسي .
أما من حيث التحقق من التكان أو عدمه بين المجموعات ال الثة ني مستوى التفكير الهندسػي،

نقػػد تػػم معالجػػة ةتػػا ج التالميػػذ نػػي التطايػػق القالػػي الختاػػار التفكيػػر الهندسػػي  ،وكاةػػي النتػػا ج مو ف
ضػػحة
بالجداوؿ التالية :

)*( جى انكشف فِ انجذًل عن لًْة ت عنذ يظحٌٍ ( ) 2.25
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جدوؿ ( ) ٛ
معالجة ةتا ج تالميذ المجموعتين :التجرياية ااولى،

المجموعة

وال ابطة عند تطايق اختاار التفكير الهندسي قالياً
قيمة " ت "
التااين
المتوسط
عػدد
التالميذ

الحسابي

التجرياية ااولى

ٓٗ

ٓٗ.ٜ

ٜ.ٚٛ

ال ابطة

ٖٗ

٘ٗ.ٜ

ٕ٘ٓٔ.

المحسوبة

الجدولية

ٓ.ٓٚ

ٔ.ٜٜ

الداللة اإلحصا ية
(*

)

ع ػ ػ ػ ػػدـ وج ػ ػ ػ ػػود دالل ػ ػ ػ ػػة
إحصا ية عند (٘ٓ)ٓ.

درجػة االختاػػار ٕٗ درجػ ػ ػػة
جدوؿ ( ) ٜ
معالجة ةتا ج تالميذ المجموعتين التجرياية ال اةية

المجموعة

وال ابطة عند تطايق اختاار التفكير الهندسي قالياً
قيمة " ت "
التااين
المتوسط
عػدد

التالميذ

الحسابي

التجرياية ال اةية

ٖٛ

٘ٗٗٗ.

ٜ.ٚٚ

ال ابطة

ٖٗ

٘ٗ.ٜ

ٕ٘ٓٔ.

درجػة االختاػػار ٕٗ درجػ ػ ػػة

)*( جى انكشف فِ انجذًل عن لًْة ت عنذ يظحٌٍ ( . ) 2.25

المحسوبة

الجدولية

ٓ.ٜٙ

ٔ.ٜٜ

الداللة اإلحصا ية
(*

)

ع ػ ػ ػ ػػدـ وج ػ ػ ػ ػػود دالل ػ ػ ػ ػػة

إحصا ية عند (٘ٓ)ٓ.

57

جدوؿ ( ٓٔ )
معالجة ةتا ج تالميذ المجموعتين التجريايتين:

المجموعة

ااولى ،وال اةية عند تطايق اختاار التفكير الهندسي قالياً
قيمة " ت "
التااين
المتوسط
عػدد
التالميذ

الحسابي

التجرياية ااولى

ٓٗ

ٓٗ.ٜ

ٜ.ٚٛ

التجرياية ال اةية

ٖٛ

٘ٗٗ.

ٜ.ٚٚ

المحسوبة

الجدولية

ٗٓ.ٙ

ٔ.ٜٜ

الداللة اإلحصا ية
(*

)

ع ػ ػ ػ ػػدـ وج ػ ػ ػ ػػود دالل ػ ػ ػ ػػة
إحصا ية عند (٘ٓ)ٓ.

درجػة االختاػػار ٕٗ درجػ ػ ػػة
توضح الجداوؿ السابقة عدـ وجود نروؽ ذات داللة إحصا ية بػين متوسػطات درجػات تالميػذ ٍ
أي

المعػد  ،ةرػراً اف قيمػة (ت) المحسػوبة لداللػة الفػرؽ
من المجموعات ال الثة ني اختاار التفكير الهندسي ُ

بػػين متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريايػػة ااولػػى والمجموعػػة ال ػػابطة بلغػػي ( )ٓ.ٓٚكمػػا هػػو

موضػػح بالجػػدوؿ ( ، )ٛوقيمػػة (ت) المحسػػوبة لداللػػة الفػػرؽ بػػين متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة
التجريايػػة ال اةيػػة والمجموعػػة ال ػػابطة بلغػػي ( )ٓ.ٜٙكمػػا هػػو موضػػح بالجػػدوؿ ( ، )ٜأي ػاً قيمػػة (ت)
المحسوبة لداللة الفرؽ بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجرياية ااولى والتجريايػة ال اةيػة بلغػي

(ٗ )ٓ.ٙكمػا نػػي جػدوؿ (ٓٔ)  ،وهػػي جميعهػا أقػػل مػػن قيمػة (ت) الجدوليػػة والتػي بلغػػي ( )ٔ.ٜٜعنػػد
مسػػتوى (٘ٓ ) ٓ.كمػػا هػػي موضػػحة بالجػػداوؿ ال ػ الث السػػابقة  .ويالػػين ذلػػع تقػػارب درجػػات التالميػػذ ،
وتقػػارب المتوسػػطات الحسػػابية لتلػػع الػػدرجات  ،ممػػا يػػدؿ علػػى تكػػان المجموعػػات ال الثػػة نػػي مسػػتوى

التفكير الهندسي التفكير الهندسي .
وتُاػيلن الجػػداوؿ السػػابقة أي ػاً اةخفػػاض مسػػتوى التفكيػػر الهندسػػي لتالميػػذ المجموعػػات ال الثػػة ،
حيث لم يزد المتوسط الحسابي لدرجات ٍ
أي منهم ني االختاار عػن (٘ )ٗ.ٜمػن المجمػوع الكلػي وقػدرا
(ٕٓ ) درجػة  ،ممػا ي كػػد اةخفػاض مسػتواهم نػػي تلػع القػدرة العقليػػة  ،وقػد كػاف ذلػػع أحػد ماػررات القيػػاـ
بالدراسة الحالية .

أما من حيث التحقق من تكان المجموعات ال الثة ني مستوى القلق الهندسي  ،نقػد تػم معالجػة

ةتػػا ج التالميػػذ إحصػػا ياً نػػي التطايػػق القالػػي لمقيػػاس القلػػق الهندسػػي  ،وكاةػػي النتػػا ج مو ف
ضػػحة بالجػػداوؿ
التالية :
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جدوؿ ( ٔٔ )
معالجة ةتا ج تالميذ المجموعتين :التجرياية ااولى،

المجموعة

وال ابطة عند تطايق مقياس القلق الهندسي قالياً
قيمة " ت "
التااين
المتوسط
عػدد
التالميذ

الحسابي

التجرياية ااولى

ٓٗ

٘٘ٛ.

ٕٓ٘ٓ.

ال ابطة

ٖٗ

٘ٗ.ٜ

ٕٛٓ.ٙ

الداللة اإلحصا ية

المحسوبة

الجدولية

ٔٓٔ.

ٔ.ٜٜ

(*

)

ع ػ ػ ػ ػػدـ وج ػ ػ ػ ػػود دالل ػ ػ ػ ػػة
إحصا ية عند (٘ٓ)ٓ.

درجػة المقياس ٓ ٛدرجػ ػ ػػة
جدوؿ ( ٕٔ )
معالجة ةتا ج تالميذ المجموعتين :التجرياية ال اةية،

المجموعة

وال ابطة عند تطايق مقياس القلق الهندسي قالياً
قيمة " ت "
التااين
المتوسط
عػدد

التالميذ

الحسابي

التجرياية ال اةية

ٖٛ

ٓ٘ٙ.

ٕٕٓ.ٚ

ال ابطة

ٖٗ

٘ٗ.ٜ

ٕٛٓ.ٙ

درجػة المقياس ٓ ٛدرجػ ػ ػػة

)*( جى انكشف فِ انجذًل عن لًْة ت عنذ يظحٌٍ ( . ) 2.25

الداللة اإلحصا ية

المحسوبة

الجدولية

ٓ.ٕٜ

ٔ.ٜٜ

(*

)

ع ػ ػ ػ ػػدـ وج ػ ػ ػ ػػود دالل ػ ػ ػ ػػة

إحصا ية عند (٘ٓ)ٓ.
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جدوؿ ( ٖٔ )
معالجة ةتا ج تالميذ المجموعتين :التجريايتين ااولى،

المجموعة

وال اةية عند تطايق مقياس القلق الهندسي قالياً
قيمة " ت "
التااين
المتوسط
عػدد
التالميذ

الحسابي

التجرياية ااولى

ٓٗ

٘٘ٛ.

ٕٓ٘ٓ.

التجرياية ال اةية

ٖٛ

ٓ٘ٙ.

ٕٕٓ.ٚ

الداللة اإلحصا ية

المحسوبة

الجدولية

ٓ.ٙٙ

ٔ.ٜٜ

(*

)

ع ػ ػ ػ ػػدـ وج ػ ػ ػ ػػود دالل ػ ػ ػ ػػة
إحصا ية عند (٘ٓ)ٓ.

درجػة المقياس ٓ ٛدرجػ ػ ػػة
يتايفن من الجداوؿ السابقة عدـ وجود نروؽ ذات داللة إحصا ية بين متوسطي درجات تالميػذ ٍ
أي

من المجموعات ال الثة ني مقياس القلػق الهندسػي الػذي تػم إعػدادا نػي الدراسػة الحاليػة ؛ ةرػراً اف قيمػة

(ت) المحسوبة لداللة الفرؽ بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجرياية ااولى والمجموعة ال ابطة

بلغػػي (ٔٓ )ٔ.كمػػا هػػو موضػػح بالجػػدوؿ (ٔٔ)  ،وقيمػػة (ت) المحسػػوبة لداللػػة الفػػرؽ بػػين متوسػػطي
درجات تالميذ المجموعة التجرياية ال اةيػة والمجموعػة ال ػابطة بلغػي ( )ٓ.ٕٜكمػا هػو موضػح بالجػدوؿ
(ٕٔ)  ،كػػذلع قيمػػة (ت) المحسػػوبة لداللػػة الفػػرؽ بػػين متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجمػػوعتين التجريايػػة
ااولى والتجرياية ال اةية بلغي ( )ٓ.ٙٙكما ني جدوؿ (ٖٔ)  ،وهي جميعها أقل من قيمة (ت) الجدولية

والتػػي بلغػػي ( )ٔ.ٜٜعنػػد مسػػتوى (٘ٓ )ٓ.كمػػا هػػي موضػػحة بالجػػداوؿ الػ الث السػػابقة  .ويالػػين ذلػػع
تكان المجموعات ال الثة ني مستوى القلق التفكير الهندسي .

وتشير الجداوؿ السابقة أي ػاً إلػى ارتفػاع مسػتوى القلػق الهندسػي لتالميػذ المجموعػات الػ الث ،
حيث لم يقل المتوسط الحسابي لدرجات ٍ
أي منهم ني المقياس عن ( )٘ٗ.ٜمن المجمػوع الكلػي وقػدرا

(ٓ)ٛدرجة  ،ومن ث فم وجب الاحث عن المداخل وااساليب التي من المحتمل أف ت دي إلى خفض القلق
عند دراسة التالميذ للهندسة المقررة علػيهم بهػدؼ تحسػين أدا هػم نيهػا  ،ويُعػد ذلػع أحػد ااهػداؼ التػي

تحاوؿ الدراسة الحالية تحقيقها .

وبع ػػد التأك ػػد م ػػن تك ػػان المجموع ػػات الػ ػ الث ن ػػي تل ػػع المتغيػ ػرات ت ػػم اس ػػتخداـ م ػػدخل ح ػػل
المشكالت ني تػدري الهندسػة للمجموعػة التجريايػة ااولػى  ،واُس ِ
ػتخدـ أسػلوب التقػويم التشخيصػي نػي
تدريسها لتالميذ المجموعة التجرياي ال اةية  ،بينما المجموعة ال ابطة تم تدريسها ونقاً للطريقة المعتادة ،

وبعد االةتها من مرحلة التدري

للمجموعات ال الثة تم ر د النتا ج ومعالجتها إحصا ياً .

)*( جى انكشف فِ انجذًل عن لًْة ت عنذ يظحٌٍ ( . ) 2.25
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ٖ – معالجة ةتا ج التطايق الاعدي وتفسيرها :

** لإلجاب ػػة ع ػػن السػ ػ اؿ ااوؿ م ػػن أسػ ػ لة الدراس ػػة الحالي ػػة وال ػػذي ةص ػػه " م ػػا أث ػػر م ػػدخل ح ػػل

المشػكالت علػػى تحصػيل تالميػػذ الصػف ااوؿ اإلعػػدادي نػػي الهندسػة المقػػررة علػيهم ؟ "  ،والتحقػػق مػػن
حة الفرض ااوؿ من نروضها والذي ة

علػى " يوجػد نػرؽ داؿ إحصػا ياً عنػد مسػتوى ( ٔٓ ) ٓ.بػين

متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريايػة ااولػى ( التػي درسػي باسػتخداـ مػدخل حػل المشػكالت ) ،
ودرجػػات تالميػػذ المجموعػػة ال ػػابطة ( التػػي درسػػي باسػػتخداـ الطريقػػة التقليديػػة ) نػػي التطايػػق الاعػػدي
لالختا ػػار التحص ػػيلي لص ػػالح المجموع ػػة التجرياي ػػة ااول ػػى "  ،ت ػػم إجػ ػرا المعالج ػػة اإلحص ػػا ية لالختا ػػار
التحصػػيلي بغ ػػرض المقارة ػػة بػػين درج ػػات تالمي ػػذ المجموعػػة التجرياي ػػة ااول ػػى والمجموعػػة ال ػػابطة بع ػػد
المسػتخدـ علػى تنميػة التحصػيل الهندسػي
ُّ
لتعرؼ أثػر مػدخل حػل المشػكالت ُ

االةتها من مرحلة التدري

مقارةػةً بااسػلوب التقليػدي نػي التػدري كػذلع تع ُّػرؼ حجػم هػذا ااثػر(*) ) . (Darolhy, 1994وكاةػي
ةتا ج تلع المعالجة موضحة بالجدوؿ التالي :

جدوؿ ( ٗٔ )

داللة الفرؽ بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجرياية
ااولى  ،وال ابطة ني التطايق الاعدي لالختاار التحصيلي

المجموعة

عػدد

التالميذ

المتوس
ط

التااين

قيمة " ت "
المحسوبة

الحسا

حجم
(**)

الجدولية

ااثر

الداللة اإلحصا ية

بي

التجرياية ااولى
ال ابطة

ٓٗ
ٖٗ

ٜ٘.ٗٙ ٕٗ.ٙ
ٕٔٔٚ.

ٓ٘٘.

ٕٖٕٔ.

وجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػود داللػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

ٗ ٔ.ٖ٘ ٕ.ٙإحص ػ ػ ػ ػ ػػا ية عن ػ ػ ػ ػ ػػد

درجػة االختاػػار ٖٓ درجػ ػ ػػة

مستوى (ٔٓ)ٓ.

تشير ةتا ج الجدوؿ السابق إلى أف قيمة (ت) المحسوبة (ٕٖ )ٕٔ.أكار من قيمة (ت)

الجدولية ( )ٔ.ٜٜعند درجة حرية (ٔ . )ٛأي أف الفرؽ بين المتوسطين (٘ ) ٔٚ.ٕٔ ، ٕٗ.ٙله داللة
إحصا ية عند مستوى (ٔٓ )ٓ.مما يدؿ على أف الفرؽ جوهري .

انفزق بْن انًحٌططْن انحظابْْن
)*( جى اطحخذاو انًعادنة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حجى اسثز =
االنحزاف انًعْارُ نهًحٌطط اسلم
)**( جى انكشف فِ انجذًل عن لًْة ت عنذ يظحٌٍ ( . ) 2.26
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ومن ث فم أمكن التسليم بوجود نرؽ داؿ إحصا ياً بين درجات تالميذ المجموعػة التجريايػة ااولػى ،

والمجموعة ال ابطة ني التحصيل لصالح المجموعة التجرياية ااولى  .مما ي كد أف اسػتخداـ مػدخل حػل
المشػػكالت لػػه أثػػر إيجػػابي علػػى تحصػػيل التالميػػذ لجواةػػب الػػتعلم المت ػػمنة نػػي الهندسػػة المقػػررة علػػيهم
مقارةة بالطريقػة التقليديػة  ،وتتفػق تلػع النتيجػة مػ ةتػا ج بعػض الدراسػات م ػل دراسػة  :ةػادي كمػاؿ عزيػز

(ٖ ، )ٜٜٔتي ػ ػػري

 ،Terryوباتريش ػ ػػيا  ، )ٜٜٔٚ ( Patriciaبيك ػ ػػر  ،Bakerوبيس ػ ػػيل Beisel

(ٕٔٓٓ)  ،لػػوري ، Lowrieوكليمنػػت

 ، )ٕٓٓٔ( Clementsجػػود وتخػػروف ، Good et al.

(ٕٕٓٓ)  ،والتي بيفني أف لمدخل حل المشكالت أثر إيجابي على التحصػيل نػي مػواد متنوعػة  .وبػذلع
أمكن اإلجابة عن الس اؿ ااوؿ من أس لة الدراسة الحالية وتحقيق نرضها ااوؿ .

ويشػػير الجػػدوؿ أي ػاً إلػػى وجػػود أثػػر قػػوي بلػػغ حجمػػه (ٖ٘ )ٔ.وهػػو أكاػػر مػػن ( ، )ٓ.ٛويُعػػزى

ذلع ااثر إلى استخداـ مدخل حل المشكالت ني تدري

الهندسة .

ويمكن إرجاع تفوؽ تالميذ المجموعة التجرياية ااولى على المجموعة ال ابطة ني التحصػيل إلػى

ما يتصف به مدخل حل المشكالت من نعّالية التالميذ خالؿ الموقف التعليمي المت من حل المشػكلة ،

وتفاعلهم اإليجابي م المعلػم  ،وتعػودهم علػى إيجػاد عػدداً متنوعػاً مػن الحلػوؿ التػي يػتم اختاارهػا إلثاػات

ػػحة أحػػدها أو بع ػػها  ،وبالتػػالي تػػم معالجػػة ك يػػر مػػن الصػػعوبات التػػي واجهػػتهم عنػػد حػػل المشػػكالت

الهندسية المتنوعة من خالؿ هذا المدخل .

** أما لإلجابة عن الس اؿ ال اةي من أس لة الدراسة التالية  ،والذي م داا " ما أثر أسلوب التقويم

التشخيصي على تحصيل تالميذ الصف ااوؿ اإلعدادي ني الهندسة المقررة عليهم ؟ " والتحقق من
حة الفرض ال اةي من نروضها والذي ةصه " يوجد نرؽ داؿ إحصا ياً عند مستوى ( ٔٓ ) ٓ.بين
متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجرياية ااولى ( التي درسي باستخداـ مدخل حل المشكالت ) ،

ودرجات تالميذ المجموعة ال ابطة ( التي درسي باستخداـ الطريقة التقليدية ) ني التطايق الاعدي
لالختاار التحصيلي لصالح المجموعة التجرياية ااولى "  ،تم معالجة االختاار التحصيلي إحصا ياً بهدؼ

مقارةة درجات تالميذ المجموعة التجرياية ال اةية بدرجات تالميذ المجموعة ال ابطة بعد تطايقه بعدياً
لمعرنة أثر استخداـ أسلوب التقويم التشخيصي على تنمية التحصيل الهندسي مقارةةً بااسلوب التقليدي

ني التدري

تعرؼ حجم هذا ااثر  .وكاةي ةتا ج تلع المعالجة موضحة بالجدوؿ التالي :
 ،كذلع ُّ
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جدوؿ ( ٘ٔ )
داللة الفرؽ بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين :التجرياية
ال اةية ،وال ابطة ني التطايق الاعدي لالختاار التحصيلي

المجموعة

عػدد

المتوس

التالميذ

ط

التااين

قيمة " ت "
المحسوبة

الحسا

حجم

الجدولية
)

(*

ااثر

الداللة اإلحصا ية

بي
التجرياية ال اةية

ٖٛ

ٕٔ٘.ٙ

ٗ.ٜٚ

ال ابطة

ٖٗ

ٕٔٔٚ.

ٓ٘٘.

ٔٔٙ.ٙ

درجػة االختاػػار ٖٓ درجػ ػ ػػة

وجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػود داللػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

ٗ ٔ.ٖ٘ ٕ.ٙإحص ػ ػ ػ ػ ػػا ية عن ػ ػ ػ ػ ػػد
مستوى (ٔٓ)ٓ.

يت ح من الجدوؿ السابق إلى أف قيمة (ت) المحسوبة (ٔ )ٔٙ.ٙأكار من قيمة (ت) الجدوليػة
(ٗ )ٕ.ٙعن ػػد درج ػػة حري ػػة ( . )ٜٚأي وج ػػود ن ػػرؽ ذي دالل ػػة إحص ػػا ية عن ػػد مس ػػتوى (ٔٓ )ٓ.لص ػػالح
المجموعة التجرياية ال اةية  .مما ي كد أف استخداـ أسلوب التقػويم التشخيصػي لػه أثػر ن فعػاؿ علػى تحصػيل
التالميذ لمت منات الهندسة عن الطريقة التقليدية المستخدمة تةياً ني تعلػيم وتعلُّػم الهندسػة  ،وهػذا ااثػر

يُعد قوياً ؛ ةرراً اف حجمه بلغ (ٖ٘ )ٔ.وهو أكار من ( . )ٓ.ٛوتتفق هذا النتا ج م ةتا ج دراسات كل

مػن  :دراسػة دراؾ وتخػروف  ، )ٜٜٔٚ( Drake et alودراسػة جػيم  ، )ٜٜٜٔ( Jimودراسػة كػارنيو
 ، )ٕٓٓٔ( Carfioو دراسػة ميلػر  ، )ٕٓٓٔ( Millerوالتػي بيفنػي ااثػر اإليجػابي اسػلوب التقػويم

التشخيصي لالرتفاع بمستوى تحصيل التالميذ  .ومن تم أمكن التحقق من حة الفرض ال اةي من نروض
الدراسة الحالية واإلجابة عن الس اؿ ال اةي من أس لتها .
وقػد يرجػ هػػذا االرتفػػاع نػػي مسػػتوى التحصػػيل إلػػى ااسػػاليب العالجيػػة المت ػػمنة بهػػذا ااسػػلوب
والتي تم استخدامها ني معالجة الصعوبات التي واجهها التالميػذ عنػد دراسػتهم للهندسػة بهػذا ااسػلوب ،

وتغلاهم على أخطا هم عند حل التمارين .

**ولإلجابػػة عػػن الس ػ اؿ ال الػػث مػػن أس ػ لة الدراسػػة الحاليػػة والػػذي ةصػػه " مػػا أثػػر مػػدخل حػػل
المشكالت على التفكير الهندسػي لػدى تالميػذ الصػف ااوؿ اإلعػدادي ؟ "  ،والتحقػق مػن ػحة الفػرض
ال الث من نروضها والذي م داا " يوجد نرؽ داؿ إحصا ياً عند مسػتوى ( ٔٓ ) ٓ.بػين متوسػطي درجػات
تالميػػذ المجموعػػة التجريايػػة ااولػػى  ،ودرجػػات تالميػػذ المجموعػػة ال ػػابطة نػػي التطايػػق الاعػػدي الختاػػار

التفكير الهندسي لصالح المجموعة التجرياية ااولى "  ،تم إجرا المعالجة اإلحصا ية لالختاػار التحصػيلي
)*( جى انكشف فِ انجذًل عن لًْة ت عنذ يظحٌٍ ( . ) 2.26
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بغػػرض المقارةػػة بػػين درجػػات تالميػػذ المجمػػوعتين ؛ التجريايػػة ااولػػى وال ػػابطة بعػػد االةتهػػا مػػن مرحلػػة
التػػدري
التدري

لتعػ ُّػرؼ أثػػر مػػدخل حػػل المشػػكالت علػػى تنميػػة التفكيػػر الهندسػػي مقارة ػةً بالطريقػػة التقليديػػة نػػي

 ،ومعرنة حجم هذا ااثر  .وكاةي ةتا ج تلع المعالجة موضحة بالجدوؿ التالي :
جدوؿ ( ) ٔٙ

داللة الفرؽ بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين :التجرياية
ااولى ،وال ابطة ني التطايق الاعدي الختاار التفكير الهندسي
المجموعة

عػدد

المتوس

التالميذ

ط

التااين

قيمة " ت "
المحسوبة

الحسا

حجم

الجدولية

(*

)

ااثر

الداللة اإلحصا ية

بي
التجرياية ااولى

ٓٗ

ٕٓ.ٖٛ

ٖ٘.ٙ

ال ابطة

ٖٗ

ٕٓٛ.

ٖٔ.ٕٙ

ٖٗٔٛ.

درجػة االختاػػار ٕٗ درجػ ػ ػػة

ٕٗ.ٙ

وجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػود داللػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

ٖ ٓ.ٜإحص ػ ػ ػ ػ ػػا ية عن ػ ػ ػ ػ ػػد
مستوى (ٔٓ)ٓ.

يايلن الجدوؿ السابق أف قيمة (ت) المحسوبة (ٖٗ )ٔٛ.أكار من قيمة (ت) الجدولية (ٗ)ٕ.ٙ

سر ذلع بوجود نرؽ ذي داللة إحصا ية عند مستوى (ٔٓ )ٓ.لصالح
عند درجة حرية (ٔ . )ٛويُف ف
المجموعة التجرياية ااولى  .مما يوضح أف استخداـ مدخل حل المشكالت له أثر إيجابي على تنمية
التفكير الهندسي للتالميذ عند دراستهم الهندسة مقارةةً بالطريقة التقليدية المستخدمة ني تعليم وتعلُّم
الهندسة  ،وهذا ااثر بحجم (ٖ )ٓ.ٜأكار من ( )ٓ.ٛمما يايلن قوته  .وتتفق هذا النتا ج م ةتا ج بعض
الدراسات م ل دراسة  :أةدروز  ، ) ٜٜٜٔ( Androwsوناف  ، Vanوبيير ، )ٜٜٜٔ( Pierre

وهيلي  ، Healyوهويلي  ، )ٕٓٓٔ( Hoylesوالتي بيفني ااثر اإليجابي لاعض ااساليب ير
التقليدية لتنمية التفكير الهندسي كااةشطة واالعاب التعليمية وااساليب العالجية المتنوعة وحل
المشكالت  .وبالتالي تم تحقيق حة الفرض ال الث من نروض الدراسة الحالية واإلجابة عن الس اؿ

ال الث من أس لتها .

ويُعػػزى النمػػو نػػي مسػػتوى التفكيػػر الهندسػػي لتالميػػذ المجموعػػة التجريايػػة ااولػػى إلػػى اسػػتخداـ

مػػدخل حػػل المشػػكالت الػػذي يحتػػوى علػػى مجموعػػة خطػػوات لتنميػػة التفكيػػر العلمػػي  ،ومػػا تػػونرا مػػن
أساليب تفكير التالميذ ني المشكالت المتنوعة ونػرض الفػروض  ،واختاػار ػحتها مػن خػالؿ التجريػب ،
وأدى ذلع إلى عالج الك ير من أخطا التالميذ عند حل التمارين الهندسية ني ضو الطريقة التقليدية .
)*( جى انكشف فِ انجذًل عن لًْة ت عنذ يظحٌٍ ( . ) 2.26
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** أمػػا لإلجابػػة عػػن السػ اؿ الرابػ مػػن أسػ لة الدراسػػة الحاليػػة والػػذي ةػ

علػػى " مػػا أثػػر أسػػلوب

التقويم التشخيصي على التفكير الهندسػي لػدى تالميػذ الصػف ااوؿ اإلعػدادي ؟ "  ،والتحقػق مػن ػحة
الفػػرض الرابػ مػػن نروضػػها والػػذي مػ داا " يوجػػد نػػرؽ داؿ إحصػػا ياً عنػػد مسػػتوى (ٔٓ )ٓ.بػػين متوسػػطي
درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريايػػة ال اةيػػة  ،ودرجػػات تالميػػذ المجموعػػة ال ػػابطة نػػي التطايػػق الاعػػدي

الختاػػار التفكيػػر الهندسػػي لصػػالح المجموعػػة التجريايػػة ال اةيػػة "  ،تػػم إجػرا المعالجػػة اإلحصػػا ية لالختاػػار
التحصػيلي بغػػرض المقارةػة بػػين درجػػات تالميػذ المجمػػوعتين ؛ التجريايػة ال اةيػػة وال ػػابطة بعػد االةتهػػا مػػن
مرحلػػة التػػدري

لمعرنػػة أثػػر أسػػلوب التقػػويم التشخيصػػي علػػى تنميػػة التفكيػػر الهندسػػي مقارة ػةً بالطريق ػػة

التقليدية ني التدري

 .وكاةي ةتا ج تلع المعالجة موضحة بالجدوؿ التالي :
جدوؿ ( ) ٔٚ

داللة الفرؽ بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين :التجرياية
ال اةية ،وال ابطة ني التطايق الاعدي الختاار التفكير الهندسي
المجموعة

عػدد

المتوس

التالميذ

ط

التااين

قيمة " ت "
المحسوبة

الحسا

مستوى

الجدولية

(*

الداللة

)

الداللة اإلحصا ية

بي
التجرياية ال اةية

ٖٛ

ٖٜ٘.

٘ٗ٘.

ال ابطة

ٖٗ

ٕٓٛ.

ٖٔ.ٕٙ

ٕٕٗ.

ٗ ٓ.ٓٔ ٕ.ٙع ػػدـ وج ػػود دالل ػػة
٘ٓ ٓ.إحص ػ ػ ػ ػ ػػا ية عن ػ ػ ػ ػ ػػد
ٔ.ٜٜ
مسػػتوى(ٔٓ، )ٓ.

درجػة االختاػػار ٕٗ درجػ ػ ػػة

وتوجد هذا الداللػة
عنػ 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 ػػد

مستوى(٘ٓ)ٓ.
يشػػير الجػػدوؿ السػػابق إلػػى أف قيمػػة ( ت ) المحسػػوبة (ٕٗ )ٕ.أكاػػر مػػن قيمػػة (ت) الجدوليػػة

( )ٔ.ٜٜعن ػػد درج ػػة حري ػػة ( )ٜٚومس ػػتوى (٘ٓ ، )ٓ.بينم ػػا (ت) الجدولي ػػة (ٗ )ٕ.ٙأكا ػػر م ػػن (ت)
المحسػػوبة عنػػد درجػػة حريػػة ( )ٜٚومسػػتوى داللػػة (ٔٓ . )ٓ.ومعنػػى ذلػػع عػػدـ وجػػود نػػرؽ ذي داللػػة
إحصػػا ية عنػػد مسػػتوى (ٔٓ . )ٓ.ممػػا يوضػػح أف اسػػتخداـ أسػػلوب التقػػويم التشخيصػػي لػػي

لػػه تػػأثير

إيجػػابي قػػوي علػػى مسػػتوى التفكيػػر الهندسػػي للتالميػػذ عنػػد دراسػػتهم الهندسػػة مقارة ػةً بالطريقػػة التقليديػػة
المستخدمة ني تعليم وتعلُّم الهندسة  ،بل أف أثػرا ضػعيف حيػث بلػغ حجػم هػذا ااثػر (ٔٔ )ٓ.وهػو أقػل

من (. )ٓ.ٛ

)*( جى انكشف فِ انجذًل عن لًْة ت عنذ يظحٌٍ ( ً ، ) 2.25يظحٌٍ ( . ) 2.26
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وقد يرج ذلع إلى أف ااساليب العالجية المستخدمة ني هذا ااسلوب تفوؽ أساليب التفكير .
لذلع يمكػن االعتمػاد علػى أسػلوب التقػويم التشخيصػي نػي عػالج ااخطػا والتغلػب علػى ػعوبات تعلػم

الهندسة بما ي دي إلى ةمو التحصيل أك ر من ةمو التفكير الهندسي  .وبالتالي تم رنض الفرض الرابػ مػن
نروض الدراسة الحالية  ،ومن ثػ فم يصػاح الفػرض " ال يوجػد نػرؽ داؿ إحصػا ياً عنػد مسػتوى (ٔٓ )ٓ.بػين
متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريايػػة ال اةيػػة ودرجػػات تالميػػذ المجموعػػة ال ػػابطة نػػي التطايػػق

الاعدي الختاار التفكير الهندسي لصػالح المجموعػة التجريايػة ال اةيػة  ، " .ويمكػن تغييػر المنطػوؽ اللفرػي
للفػػرض الراب ػ نيصػػاح " يوجػػد نػػرؽ داؿ إحصػػا ياً عنػػد مسػػتوى (٘ٓ )ٓ.بػػين متوسػػطي درجػػات تالميػػذ
المجموعػػة التجريايػػة ال اةيػػة ودرج ػػات تالميػػذ المجموعػػة ال ػػابطة ن ػػي التطايػػق الاعػػدي الختاػػار التفكي ػػر

الهندسػػي لصػػالح المجموعػػة التجرياي ػػة ال اةيػػة  ، " .وبالتػػالي نػػاف أث ػػر أسػػلوب التقػػويم التشخيصػػي عل ػػى
التفكير الهندسي أثر ضعيف  ،وبذلع تمي اإلجابة عن الس اؿ الراب من أس لة الدراسة الحالية .
** ولإلجابػػة عػػن الس ػ اؿ الخػػام

مػػن أس ػ لة الدراسػػة الحاليػػة والػػذي ةصػػه " مػػا أثػػر مػػدخل حػػل

المشػػكالت علػػى القلػػق الهندسػػي لػػدى تالميػػذ الصػػف ااوؿ اإلعػػدادي ؟ "  ،والتحقػػق مػػن ػػحة الفػػرض
الخػػام

مػػن نروضػػها والػػذي ة ػ

علػػى " يوجػػد نػػرؽ داؿ إحصػػا ياً عنػػد مسػػتوى (ٔٓ )ٓ.بػػين متوسػػطي

درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريايػػة ااولػػى  ،ودرجػػات تالميػػذ المجموعػػة ال ػػابطة نػػي التطايػػق الاعػػدي

لمقيػػاس القل ػق الهندس ػػي لصػػالح المجموع ػػة ال ػػابطة "  ،تػػم إجػ ػرا المعالجػػة اإلحص ػػا ية لمقيػػاس القل ػػق
الهندسػي بغػػرض المقارةػػة بػػين درجػػات تالميػػذ المجمػػوعتين :التجريايػػة ااولػػى  ،وال ػػابطة بعػػد االةتهػػا مػػن

مرحلة التدري
التدري

لمعرنة أثر مدخل حل المشكالت على خفض القلق الهندسي مقارةةً بالطريقة التقليدية ني

 ،ومعرنة حجم هذا ااثر  .وكاةي ةتا ج تلع المعالجة موضحة بالجدوؿ التالي :
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جدوؿ ( ) ٔٛ
داللة الفرؽ بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين :التجرياية
ااولى ،وال ابطة ني التطايق الاعدي لمقياس القلق الهندسي

المجموعة

عػدد

المتوس

التالميذ

ط

التااين

قيمة " ت "
المحسوبة

الحسا

حجم

الجدولية
)

(*

ااثر

الداللة اإلحصا ية

بي
التجرياية ااولى

ٓٗ

ٔ٘.ٙ

ٔ٘ٛ.ٜ

ال ابطة

ٖٗ

ٜٗٙ.

ٕٕ.ٚٚ

ٖٔٓٛ.

وجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػود داللػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

٘ ٕ.ٖٙ ٕ.ٙإحص ػ ػ ػ ػ ػػا ية عن ػ ػ ػ ػ ػػد
مستوى (ٔٓ)ٓ.

درجػة االختاػػار ٓ ٛدرجػ ػ ػػة

تشػػير ةتػػا ج الجػػدوؿ السػػابق أف قيمػػة (ت) الجدوليػػة (٘ )ٕ.ٙأقػػل مػػن قيمػػة (ت) المحسػػوبة
(ٔٓ )ٖٛ.عنػػد درجػػة حريػػة (ٔ . )ٛأي أف هنػػاؾ نرق ػاً ذا داللػػة إحصػػا ية عنػػد مسػػتوى (ٔٓ )ٓ.لصػػالح
المجموعػػة ال ػػابطة  .وبالتػػالي نػػاف اسػػتخداـ مػػدخل حػػل المشػػكالت لػػه أثػػر إيجػػابي علػػى خفػػض القلػػق
الهندسي للتالميذ عند دراستهم الهندسة مقارةةً بالطريقة التقليديػة المسػتخدمة نػي تعلػيم وتعلُّػم الهندسػة ،

وهذا ااثر بحجم ( )ٕ.ٖٙأكار من ( )ٓ.ٛمما يايلن قوته  .وتتفق هذا النتا ج م ةتا ج دراسات كل مػن

 :دراسة عادؿ الااز  ،ػالح عاػد الحفػين ( ، )ٜٜٔٚودراسػة حمػزا الرياشػي ،وعػادؿ الاػاز (ٕٓٓٓ) ،

دراسة هسػيوز وتخػروف  ، )ٕٓٓٓ( Hsiu-zu et alودراسػة بػري

 ،Preisوبجػ

)ٕٓٓٔ( Biggs

 ،ودراسة سلوف وتخروف  ، )ٕٕٓٓ( Slon et alوالتي بيفني ااثر اإليجابي لاعض يرا ق التدري

يػر

التقليديػػة نػػي خفػػض القلػػق الهندسػػي  ،وةر ػراً لكػػوف مػػدخل حػػل المشػػكالت مػػن الطرا ػػق التدريسػػية اػػر

التقليديػػة  ،ناةػػه أدى إلػػى خفػػض القلػػق الهندسػػي  ،ومػػن ثػ فم نقػػد تػػم التسػػليم بصػػحة الفػػرض الخػػام
نػروض الدراسػة الحاليػة  ،واإلجابػػة عػن السػ اؿ الخػػام

تأثير إيجابي قوي ني خفض القلق الهندسي .

مػػن

مػن أسػ لتها  ،أي أف مػػدخل حػل المشػكالت لػػه

ويرج اةخفاض القلق الهندسي لدى تالميذ المجموعة التجرياية ااولى إلى اسػتخداـ مػدخل حػل
المشكالت الذي يتخلله تفعيل دور التلميػذ نػي الػتعلم  ،والعمػل المسػتمر نػي حػل المشػكالت الهندسػية

دوف توتر أو خوؼ  ،وعالج الك ير من العقاات التي تعيق نهم التلميذ للمشكلة المطروحة للحل .

** وعند اإلجابة عػن السػ اؿ السػادس مػن أسػ لة الدراسػة الحاليػة والػذي مػ داا " مػا أثػر أسػلوب

التقػػويم التشخيصػػي علػػى القلػػق الهندسػػي لػػدى تالميػػذ الصػػف ااوؿ اإلعػػدادي ؟ "  ،والتحقػػق مػػن ػػحة
)*( جى انكشف فِ انجذًل عن لًْة ت عنذ يظحٌٍ ( . ) 2.26
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الفرض السادس من نروضػها والػذي ةصػه " يوجػد نػرؽ داؿ إحصػا ياً عنػد مسػتوى (ٔٓ )ٓ.بػين متوسػطي
درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريايػػة ال اةيػػة  ،ودرجػػات تالميػػذ المجموعػػة ال ػػابطة نػػي التطايػػق الاعػػدي

لمقيػػاس القلػػق الهندسػػي لصػػالح المجموعػػة ال ػػابطة "  ،تػػم معالجػػة ةتػػا ج مقيػػاس القلػػق إحصػػا ياً بغػػرض
المقارةػػة بػػين درجػػات تالميػػذ المجمػػوعتين ؛ التجريايػػة ال اةيػػة وال ػػابطة بعػػد االةتهػػا مػػن مرحلػػة التػػدري

،

لتاياف أثر أسلوب التقويم التشخيصي على خفض القلق الهندسي مقارةػةً بالطريقػة التقليديػة نػي التػدري
ومعرنة حجم هذا ااثر  .وكاةي ةتا ج تلع المعالجة موضحة بالجدوؿ التالي :
جدوؿ ( ) ٜٔ

داللة الفرؽ بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين :التجرياية
ال اةية ،وال ابطة ني التطايق الاعدي لمقياس القلق الهندسي
المجموعة

عػدد

التجرياية ال اةية

ٖٛ

ٖٔ٘.

ال ابطة

ٖٗ

ٖ٘ٔ.ٕٗ ٔٚ.

التالميذ

المتوس
ط

التااين

قيمة " ت "
المحسوبة

الحسا

حجم

الجدولية
)

(*

ااثر

الداللة اإلحصا ية

بي
ٕ٘٘.

ٖٛ.ٙ

وجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػود داللػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

٘ ٕ.ٔ٘ ٕ.ٙإحص ػ ػ ػ ػ ػػا ية عن ػ ػ ػ ػ ػػد
مستوى (ٔٓ)ٓ.

درجػة االختاػػار ٓ ٛدرجػ ػ ػػة

يوضح الجدوؿ السابق وجود نرؽ ذو داللة إحصا ياً عند مستوى داللة (ٔٓ )ٓ.ودرجة حرية

( )ٜٚلصالح المجموعة ال ابطة  ،ةرراً اف قيمة قيمة (ت) المحسوبة ( )ٖٛ.ٙأكار من قيمة (ت)
الجدولية (٘ )ٕ.ٙعند هذا المستوى  ،وبالتالي ناف استخداـ أسلوب التقويم التشخيصي له أثر إيجابي

على خفض القلق الهندسي للتالميذ عند دراستهم الهندسة مقارةةً بالطريقة التقليدية المستخدمة  ،وهذا

ااثر بحجم (٘ٔ )ٕ.أكار من ( )ٓ.ٛمما يايلن قوته  .وتتفق هذا النتا ج م ةتا ج دراسات كل من :
دراسة عادؿ الااز  ،الح عاد الحفين ( ، ) ٜٜٔٚودراسة حمزا الرياشي ،وعادؿ الااز (ٕٓٓٓ) ،
دراسة هسيوز وتخروف  ، )ٕٓٓٓ( Hsiu-zu et alودراسة بري

 ،Preisوبج

)ٕٓٓٔ( Biggs

 ،ودراسة سلوف وتخروف  ، )ٕٕٓٓ( Slon et alوالتي بيفني ااثر اإليجابي لاعض يرا ق التدري

التقليدية ني خفض القلق الهندسي  ،وةرراً لكوف أسلوب التقويم التشخيصي من أساليب التدري

ير
ير

التقليدية ناةه أدى إلى خفض القلق الهندسي  ،ومن ث فم نقد تم التسليم بصحة الفرض السادس من نروض

الدراسة
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الحالية  ،واإلجابة عن الس اؿ السادس من أس لتها  ،وبالتالي ناف أسلوب التقويم التشخيصي له أثر
إيجابي ني خفض القلق الهندسي .
ويرج ػ اةخفػػاض القلػػق الهندسػػي لػػدى تالميػػذ المجموعػػة التجريايػػة ال اةيػػة إلػػى اسػػتخداـ أسػػلوب
التقويم التشخيصي الذي يتصف بتنوع ااةشطة وااساليب العالجية التي تعػالج أخطػا التالميػذ بمػا يػ دي

إلى عػدـ تػوترهم عنػد دراسػتهم للهندسػة  ،لػذلع يُعػد أحػد ااسػاليب التػي مػن شػأةها تخفػيض حػدة القلػق

الهندسي .

** أما للتحقق من حة الفرض السػاب مػن نػروض الدراسػة الحاليػة والػذي ةصػه " ال يوجػد نػرؽ

داؿ إحصا ياً عند مستوى ( ٘ٓ ) ٓ.بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريايػة ااولػى  ،ودرجػات
المعد "  ،تم معالجة ةتا ج التطايق
تالميذ المجموعة التجرياية ال اةية ني التطايق الاعدي الختاار التحصيل ُ
الاعػػدي لالختاػػار التحصػػيلي علػػى مجمػػوعتي الدراسػػة التج ػريايتين  ،وكاةػػي ةتػػا ج تلػػع المعالجػػة موضػػحة

بالجدوؿ التالي :
جدوؿ ( ٕٓ )
داللة الفرؽ بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين
التجريايتين ني التطايق الاعدي لالختاار التحصيلي
المتوسط

التااين

المجموعة

عػدد

التالميذ

الحسابي

التجرياية ااولى

ٓٗ

ٕ٘ٗ.ٙ

ٜ.ٗٙ

التجرياية ال اةية

ٖٛ

ٕٔ٘.ٙ

ٗ.ٜٚ

قيمة " ت "
المحسوبة

درجػة االختاػػار ٕٓ درجػ ػ ػػة

ٔ.ٜ٘

الجدولية
)

(*

الداللة اإلحصا ية
عػ ػ ػ ػ ػػدـ وجػ ػ ػ ػ ػػود داللػ ػ ػ ػ ػػة

 ٔ.ٜٜإحصػ ػػا ية عنػ ػػد مسػ ػػتوى
(٘ٓ)ٓ.

يوضح الجدوؿ السابق وجود نرؽ بين متوسطي درجات تالميذ المجمػوعتين التجػريايتين  ،ولكنػه

ير ٍ
داؿ إحصا ياً عند أي مستوى ةرراً اف قيمة (ت) الجدولية ( )ٔ.ٜٜوهػي أكاػر مػن (ت) المحسػوبة

( )ٔ.ٜ٘عنػ ػػد مسػ ػػتوى (٘ٓ . )ٓ.وبالتػ ػػالي ال يوجػ ػػد نػ ػػر ٌؽ جوهري ػ ػاً بػ ػػين تػ ػػأثير ك ػ ػالً مػ ػػن مػ ػػدخل حػ ػػل
المشػػكالت  ،وأسػػلوب التقػػويم التشخيصػػي مػػن حيػػث تأثيرهمػػا علػػى التحصػػيل  .ومػػن ثػ فم يمكػػن التسػػليم
بصحة الفرض الساب من نروض الدراسة الحالية .
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** وللتأكد من حة الفرض ال امن من نروض هذا الدراسة  ،والػذي مػ داا " ال يوجػد نػرؽ داؿ
إحصػػا ياً عنػػد مسػػتوى ( ٘ٓ ) ٓ.بػػين متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريايػػة ااولػػى  ،ودرجػػات
المعد "  ،تم معالجة ةتا ج
تالميذ المجموعة التجرياية ال اةية ني التطايق الاعدي الختاار التفكير الهندسي ُ
تالميػػذ المجمػػوعتين التج ػريايتين عنػػد تطايػػق اختاػػار التفكيػػر الهندسػػي بعػػد االةتهػػا مػػن تجربػػة الدراسػػة ،

وكاةي ةتا ج تلع المعالجة موضحة بالجدوؿ التالي :

جدوؿ ( ٕٔ )
داللة الفرؽ بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين

التجريايتين ني التطايق الاعدي الختاار التفكير الهندسي
المجموعة

عػدد

المتوس

التالميذ

ط

التااين

قيمة " ت "
المحسوبة

الحسا

حجم

الجدولية
)

(*

ااثر

الداللة اإلحصا ية

بي
التجرياية ااولى

ٓٗ

٘.ٖٙ ٕٓ.ٖٛ

التجرياية ال اةية

ٖٛ

٘ٗ٘.

ٖٜ٘.

ٕٓ.ٖٙ

درجػة االختاػػار ٕٓ درجػ ػ ػػة

وجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػود داللػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

ٗ ٔ.ٜٜ ٕ.ٙإحص ػ ػ ػ ػ ػػا ية عن ػ ػ ػ ػ ػػد
مستوى (ٔٓ)ٓ.

يوض ػػح الج ػػدوؿ الس ػػابق وج ػػود ن ػػرؽ داؿ إحص ػػا ياً ب ػػين متوس ػػطي درج ػػات تالمي ػػذ المجم ػػوعتين

التجريايتين  ،عند مسػتوى (ٔٓ )ٓ.لصػالح المجموعػة التجريايػة ااولػى ؛ ةرػراً اف قيمػة (ت) المحسػوبة

( )ٕٓ.ٖٙأكار من قيمة (ت) الجدوليػة (ٗ )ٕ.ٙعنػد هػذا المسػتوى  ،ويمكػن تفسػير ذلػع بػأف مػدخل
حل المشكالت وما يت منه مػن خطػوات للتفكيػر ونػق مراحػل حػل المشػكلة والتجريػب المسػتمر إلثاػات
حة الفروض أدى إلى تنمية التفكير الهندسي أك ر من أسلوب التقويم التشخيصي الذي يرلكز أك ر علػى
عالج ااخطا والتغلب على عوبات التعلم  .كمػا أف تػأثير مػدخل حػل المشػكالت لػه حجػم أثػر مقػدارا
( )ٔ.ٜٜوبالتػػالي يُعػػد أثػػرا قويػاً علػػى التفكيػػر الهندسػػي مقارةػةً بأسػػلوب التقػػويم التشخيصػػي .وبالتػػالي لػػم

يتحقػػق الفػػرض ال ػػامن مػػن نػػروض الدراسػػة الحاليػػة  ،وتُغيفػػر ػػيغة هػػذا الفػػرض لتصػػاح " يوجػػد نػػرؽ داؿ
إحصا ياً عند مستوى ( ٔٓ ) ٓ.بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجرياية ااولى ودرجػات تالميػذ
المعػد لصػالح تالميػذ المجموعػة
المجموعة التجرياية ال اةية ني التطايػق الاعػدي الختاػار التفكيػر الهندسػي ُ

التجرياية ااولى ".
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أما للتأكد من حة الفرض التاس من نروض الدراسة الحالية والذي مػ داا " ال يوجػد نػرؽ داؿ
إحصػػا ياً عنػػد مسػػتوى ( ٘ٓ ) ٓ.بػػين متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريايػػة ااولػػى  ،ودرجػػات
المعػد "  ،تػم معالجػة ةتػا ج
تالميذ المجموعة التجرياية ال اةية ني التطايق الاعدي لمقيػاس القلػق الهندسػي ُ

تالميذ المجموعتين التجريايتين عنػد تطايػق مقيػاس القلػق الهندسػي الػذي تػم إعػدادا بعػدياً  ،وكاةػي ةتػا ج

تلع المعالجة موضحة بالجدوؿ التالي :

جدوؿ ( ٕٕ )
داللة الفرؽ بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين

التجريايتين ني التطايق الاعدي لمقياس القلق الهندسي
المجموعة

عػدد

المتوس

التالميذ

ط

التااين

قيمة " ت "
المحسوبة

الحسا

حجم

الجدولية
)

(*

ااثر

الداللة اإلحصا ية

بي
التجرياية ااولى

ٓٗ

ٔ٘.ٙ

التجرياية ال اةية

ٖٛ

ٖ٘ٗٓ.ٛٓ ٕٓ.

ٔ٘ٛ.ٜ

ٖ.ٜٓ

درجػة االختاػػار ٓ ٛدرجػ ػ ػػة

وجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػود دالل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة

ٗ ٓ.ٕٔ ٕ.ٙإحص ػ ػ ػ ػ ػػا ية عن ػ ػ ػ ػ ػػد
مستوى (ٔٓ)ٓ.

تشػػير ةتػػا ج الجػػدوؿ السػػابق إلػػى وجػػود نػػرؽ ذو داللػػة إحصػػا ية بػػين متوسػػطي درجػػات تالميػػذ
المجموعتين التجػريايتين عنػد مسػتوى (ٔٓ )ٓ.لصػالح المجموعػة التجريايػة ال اةيػة ؛ ةرػراً اف قيمػة (ت)

المحسوبة ( )ٖ.ٜٓأكار من قيمة (ت) الجدولية (ٗ )ٕ.ٙعند هذا المستوى  ،ويمكن تفسػير ذلػع بػأف
مدخل حل المشكالت وما يت منه من التفاعل بين التلميػذ والمعلػم والنشػاط اإليجػابي نػي جميػ مراحػل

حػػل المشػػكلة ي ػ دي إلػػى خفػػض القلػػق الهندسػػي لػػدى ه ػ ال التالميػػذ أك ػػر قلػػيالً مػػن أسػػلوب التقػػويم

التشخيصي ةرراً ل آلة حجم ااثر حيث بلغ (ٕٔ )ٓ.نقط  ،ولذلع ناف أسلوب التقػويم التشخيصػي لػه
أثر إيجابي على خفض القلق الهندسي لدى التالميذ عند دراسػتهم للهندسػة ولكػن لػي بػنف أثػر مػدخل
حل المشكالت  ،ومن ث فم ال يمكن قاوؿ الفرض التاس من نروض هذا الدراسة كما هو  ،وبالتالي تصػاح

ػػيا ته علػػى الصػػورة " يوجػػد نػػرؽ داؿ إحصػػا ياً عنػػد مسػػتوى (ٔٓ ) ٓ.بػػين متوسػػطي درجػػات تالميػػذ

المجموعة التجرياية ااولى  ،ودرجات تالميذ المجموعة التجرياية ال اةية ني التطايق الاعدي لمقياس القلق
المعد لصالح المجموعة التجرياية ااولى " .
الهندسي ُ
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ملخ

ةتا ج الدراسة :

نيما يلي عرض ملخصاً لنتا ج الدراسة الحالية :
** يوجػػد نػػرؽ داؿ إحصػػا ياً عنػػد مسػػتوى ( ٔٓ ) ٓ.بػػين متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة

التجرياية ااولى ( التي درسي باستخداـ مدخل حل المشكالت )  ،ودرجات تالميػذ المجموعػة ال ػابطة
( التػػي درسػػي باسػػتخداـ الطريقػػة التقليديػػة ) نػػي التطايػػق الاعػػدي لالختاػػار التحصػػيلي لصػػالح المجموعػػة

التجرياي ػػة ااول ػػى ؛ أي أف لم ػػدخل ح ػػل المش ػػكالت ت ػػأثيراً إيجابيػ ػاً وبحج ػػم أث ػػر (ٖ٘ )ٔ.عل ػػى تحص ػػيل
التالميذ عند دراسة مقرر الهندسة مقارةةً بالطريقة التقليدية .

** يوجػػد نػػرؽ داؿ إحصػػا ياً عنػػد مسػػتوى ( ٔٓ ) ٓ.بػػين متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة

التجريايػػة ال اةيػػة ( التػػي درسػػي باسػػتخداـ أسػػلوب التقػػويم التشخيصػػي )  ،ودرجػػات تالميػػذ المجموعػػة
ال ػػابطة نػػي التطايػػق الاعػػدي لالختاػػار التحصػػيلي لصػػالح المجموعػػة التجريايػػة ال اةيػػة  .أي ػاً اسػػلوب

التقويم التشخيصي تأثير إيجابي وبحجم أثر (ٖ٘ )ٔ.على تحصيل التالميذ .

** يوجػػد نػػرؽ داؿ إحصػػا ياً عنػػد مسػػتوى ( ٔٓ ) ٓ.بػػين متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة

التجريايػػة ااولػػى  ،ودرجػػات تالميػػذ المجموعػػة ال ػػابطة نػػي التطايػػق الاعػػدي الختاػػار التفكيػػر الهندسػػي

لصالح المجموعة التجرياية ااولى  ،ومن ث فم ناف مػدخل حػل المشػكالت أدى إلػى ةمػو التفكيػر الهندسػي
لدى تالميذ المجموعة التجرياية ااولى  ،وبحجم أثر (ٖ. )ٓ.ٜ

** وج ػػود ن ػػرؽ ب ػػين متوس ػػطي درج ػػات تالمي ػػذ المجموع ػػة التجرياي ػػة ال اةي ػػة  ،ودرج ػػات تالمي ػػذ

المجموعة ال ابطة ني التطايق الاعدي الختاار التفكير الهندسي وهذا الفرؽ لػي

لػه داللػة إحصػا ية عنػد

مسػػتوى (ٔٓ ، )ٓ.بينمػػا لػػه داللػػة إحصػػا ية عنػػد مسػػتوى (٘ٓ )ٓ.لصػػالح المجموعػػة التجريايػػة ال اةيػػة .
ويوضػػح ذلػػع وجػػود أثػػر إيجػػابي اسػػلوب التقػػويم التشخيصػػي علػػى تنميػػة التفكيػػر الهندسػػي ولكػػن بدرجػػة

ضعيفة ةرراً اف حجم هذا ااثر بلغ (ٔٔ. )ٓ.
** يوجػػد نػػرؽ داؿ إحصػػا ياً عنػػد مسػػتوى ( ٔٓ ) ٓ.بػػين متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة

التجرياية ااولى  ،ودرجات تالميذ المجموعة ال ابطة ني التطايق الاعدي لمقياس القلػق الهندسػي لصػالح
المجموعة ال ابطة  ،ومن ذلع يت ح أف لمدخل حل المشكالت أثر إيجػابي وبحجػم أثػر ( )ٕ.ٖٙعلػى
خفض القلق ني حل المشكالت الهندسية المتنوعة .

** يوجػػد نػػرؽ داؿ إحصػػا ياً عنػػد مسػػتوى ( ٔٓ ) ٓ.بػػين متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة

التجرياية ال اةيػة ودرجػات تالميػذ المجموعػة ال ػابطة نػي التطايػق الاعػدي لمقيػاس القلػق الهندسػي لصػالح

المجموعة ال ابطة  .أي اً اسلوب التقويم التشخيصي أثر إيجابي وبحجم أثر (٘ٔ )ٕ.على خفػض قلػق
التلميذ عند دراستهم لمقرر الهندسة .
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** ال يوجد نرؽ داؿ إحصػا ياً عنػد مسػتوى ( ٘ٓ ) ٓ.بػين متوسػطي درجػات تالميػذ المجموعػة

المعػد
التجرياية ااولى  ،ودرجات تالميذ المجموعة التجرياية ال اةية ني التطايق الاعدي الختاار التحصػيل ُ

 .ويشػػير ذلػػع إلػػى أف لكػػل مػػن مػػدخل حػػل المشػػكالت  ،وأسػػلوب التقػػويم التشخيصػػي أثػراً إيجابيػاً علػػى
تنمية التحصيل بدرجة متقاربة .

** يوجػػد نػػرؽ داؿ إحصػػا ياً عنػػد مسػػتوى ( ٔٓ ) ٓ.بػػين متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة

التجريايػػة ااولػػى  ،ودرجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريايػػة ال اةيػػة نػػي التطايػػق الاعػػدي الختاػػار التفكيػػر

المعد لصالح تالميذ المجموعػة التجريايػة ااولػى ؛ أي أف مػدخل حػل المشػكالت لػه تػأثير أكاػر
الهندسي ُ
من أسلوب التقويم التشخيصي ني تنمية التفكير الهندسي  ،ووضح ذلع حجم ااثػر الػذي بلػغ ()ٔ.ٜٜ

.
** يوجػػد نػػرؽ داؿ إحصػػا ياً عنػػد مسػػتوى (ٔٓ ) ٓ.بػػين متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة

التجرياية ااولى  ،ودرجات تالميذ المجموعة التجرياية ال اةية ني التطايق الاعػدي لمقيػاس القلػق الهندسػي

المعد لصالح المجموعة التجرياية ااولى  .ومعنػى ذلػع أف اسػلوب التقػويم التشخيصػي أثػراً إيجابيػاً علػى
ُ

خفض القلق الهندسي لدى التالميذ ولكن بدرجة أقػل مػن مػدخل حػل المشػكالت  ،نقػد بلػغ حجػم ااثػر

الناتج (ٕٔ. )ٓ.

تو يات الدراسة :
ني ضو ةتا ج الدراسة يمكن التو ية بما يلي :
 -ةر ػراً لمػػا وضػػحته الدراسػػة الحاليػػة مػػن تػػأثير إيجػػابي لمػػدخل حػػل المشػػكالت علػػى التحصػػيل

والتفكير الهندسي وخفض القلق  ،ناةه يمكن التو ية ب رورة استخداـ هذا المدخل نػي تػدري

بمراحل التعليم المختلفة ل ماف ةمو المتغيرات السابقة .

الهندسػة

 وني ضػو مػا أاهرتػه ةتػا ج الدراسػة الحاليػة مػن التػأثير اإليجػابي اسػلوب التقػويم التشخيصػيعلى عالج ااخطا والتغلب على عوبات التعلم  ،ناةه يو ػى باسػتخدامه لتنميػة التحصػيل الدراسػي نػي

الهندسة خا ةً م التالميذ بطي ي التعلم .

 -يناغػػي إعػػادة ػػيا ة مقػػررات الرياضػػيات نػػي ضػػو مراحػػل حػػل المشػػكالت  ،وتصػػميم دليػػل

المعلم  ،وأوراؽ عمل التلميذ ونق هذا المدخل ل ماف ةمو التفكير وخفض قلق التعلم .

 -ضػػرورة إعػػادة ػػيا ة مقػػررات الرياضػػيات ونق ػاً إلج ػرا ات التقػػويم التشخيصػػي  ،وبنػػا دليػػل

المعلػػم وأوراؽ عمػػل التلميػػذ نػػي ضػػو هػػذا ااسػػلوب لعػػالج ااخطػػا بمػػا ي ػ دي إلػػى االرتفػػاع بمسػػتوى

التحصيل وخفض قلق التعلم .
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 تػػدريب معلمػػي رياضػػيات المرحلػػة اإلعداديػػة علػػى اسػػتخداـ مراحػػل مػػدخل حػػل المشػػكالت ،المسػػتخدمة حالي ػاً نػػي معرػػم
وإج ػرا ات أسػػلوب التقػػويم التشخيصػػي كاػػديلين لطريقػػة التعلػػيم التقليػػدي ُ

المػػدارس المصػ ػرية ؛ لتفعي ػػل دور التلمي ػػذ خ ػػالؿ المواق ػػف التعليمي ػػة  ،وإبػ ػراز دورا إزا ح ػػل المش ػػكالت

المتنوعة ني الرياضيات .
 ضػػرورة تػػونير اإلمكاةػػات ال ػػرورية التػػي يتطلاهػػا أسػػلوب التقػػويم التشخيصػػي مػػن دعػػم ننػػيومػػادي لتفعيػػل دورا نػػي تحسػػين تػػدري

الرياضػػيات ككوةػػه يريقػػة تعليميػػة متكاملػػة ولػػي

مجػػرد أسػػلوب

لتقويم التالميذ .
 -وةتيجػػة لمػػا بيفنتػػه الدراسػػة مػػن عالقػػات بػػين المتغي ػرات التابعػػة والمتغي ػرات المسػػتقلة  ،وعنػػد

مواجهة ضعف ني التحصيل يمكن استخداـ أسلوب التقويم التشخيصي  ،وعند وجود عقاات تحوؿ دوف

ةمو التفكير الهندسي يُسػتخدـ مػدخل حػل المشػكالت  ،أمػا عنػد ارتفػاع مسػتوى القلػق يو ػى باسػتخداـ
كل من النمطين م التركيز على مدخل حل المشكالت .

دراسات مستقالية مقترحة :
من خالؿ ما تم الحصوؿ عليه من ةتا ج ني ضو الدراسة الحالية ناةه يمكن اقتراح مجموعة

الدراسات التالية :

ٔ – نعفالية استخداـ مدخل حل المشكالت وأسلوب التقويم التدريسي ني تدري

الرياضيات

على التحصيل وةمو االتجاا ةحو الرياضيات ني مرحلة التعليم ال اةوي .

ٕ – المقارةة بين استخداـ مدخل حل المشكالت وأسلوب التقويم التشخيصي ني التغلب على
عوبات تعلم الرياضيات بمراحل تعليمية مختلفة .
ٖ – نعفالية استخداـ مدخل حل المشكالت وأسػلوب التقػويم التشخيصػي نػي تػدري

رياضػيات

المرحلة االبتدا ية على الو وؿ إلى مستوى التفوؽ الدراسي .

ٗ – اسػػتخداـ مػػدخل حػػل المشػػكالت كأسػػلوب إلثػرا تعلػػم الموهػػوبين نػػي الرياضػػيات بمراحػػل

تعليمية مختلفة .

٘ – استخداـ أسلوب التقويم التشخيصي كاجرا عالجي لراهرة الفروؽ الفردية بمراحل تعليميػة

مختلفة .
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القيمة النررية والتطايقية والتربوية للدراسة :
باإلضػػانة إلػػى أهميػػة الدراسػػة والتػػي تػػم عرضػػها نػػي بدايػػة المشػػكلة  ،ناةػػه يمكػػن عػػرض القيمػػة
النررية والتطايقية والتربوية للدراسة الحالية نيما يلي :
** قػ ػػدمي الدراسػ ػػة الحاليػ ػػة إيػ ػػاراً ةرري ػ ػاً حػ ػػوؿ مػ ػػدخل حػ ػػل المشػ ػػكالت  ،وأسػ ػػلوب التقػ ػػويم

التشخيصي  ،والتفكير الهندسي  ،والقلق الهندسي  ،مػدعماً بمجموعػة متنوعػة مػن الدراسػات السػابقة نػي

كل محور من المحاور السابقة  ،والتي قد تفيد المهتمين بمجاؿ يرا ق تدري

الهندسة خصو اً .

الرياضيات عموماً وتدري

** ينادى الك ير من المهتمين بالعملية التعليمية التعلُّمية بأهمية تنمية التفكير بأةواعػه المختلفػة ،

سػر حػل المشػكالت الهندسػية المتنوعػة ،
ومن بينها إةما التفكير الهندسي كأحد القػدرات العقليػة التػي تي ل

لذلع ناةه من أحد تربويات الدراسة الحالية تنمية هذا النوع من التفكير من خالؿ أسػاليب تدريسػية بديلػة

للطريقة التقليدية .
** كشػػفي الدراسػػة الحاليػػة عػػن أهميػػة ااسػػاليب التدريسػػية يػػر التقليديػػة نػػي االرتفػػاع بمسػػتوى
التحصػػيل نػػي الهندسػػة  ،وةمػػو التفكيػػر نيهػػا وخفػػض القلػػق عنػػد حػػل مشػػكالتها  ،وبػػذلع يمكػػن إنػػادة

المهتمين بالتعليم على مختلػف مسػتوياتهم عنػد تخطػيط مقػررات الرياضػيات وتدريسػها بمػا يحقػق الفعفاليػة
التعليمية التعلُّمية .

** ركزت الدراسة الحالية على كيفية خفض القلق لدى التالميذ عند دراستهم الهندسة بمػا يػ دي

إلى جودة اادا نيها  ،ومن ث فم تواكب هذا الدراسة – وما اةا ق عنها من ةتا ج  -االتجاهات الحدي ة ني
تدري الرياضيات  ،وتفعيل تعلُّمها .
** تمخ ي عن الدراسة الحاليػة مجموعػة متنوعػة مػن اادوات كػدليل المعلػم ونقػاً لمػدخل حػل

المشكالت  ،وونقاً اسلوب التقويم التشخيصي  ،واختاار تحصيلي مقنن  ،واختاار ني التفكير الهندسػي
 ،ومقياس للقلق الهندسي  ،يمكن االسترشاد بهػا عنػد تػدري

قياس بعض القدرات العقلية ااخرى .

الهندسػة أو تقػويم جواةػب الػتعلم نيهػا  ،أو

** قدمي هذا الدراسة مجموعة متنوعة من التو يات المنا قة من ةتا جها ني مجاؿ تربويات

الرياضيات  ،أي اً مجموعة دراسات مستقالية مقترحة يمكن تنفيذها ني مجاؿ تعليم وتعلم الرياضيات من

منطلق ةتا ج الدراسة الحالية  ،واستكماالً لها .
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( *)

لائًة انًزاجع
أوالً  :المراج العربية :

(ٔ) إب ػراهيم سػػالم الرواشػػدة ،وتخػػروف  . )ٕٓٓٔ ( .التقػػويم التشخيصػػي :اسػػتراتيجية تػػدريب

وتقويم  .رسالة المعلم ،المجلد ااربعوف ،العدد الراب  ،ااردف :وزارة التربية والتعليم .

(ٕ) أحمد حسين اللقاةي  . )ٜٜٔ٘ ( .تطوير مناهج التعليم  .القاهرة :عالم الكتب .
(ٖ) أحمػد حسػػين اللقػػاةي ،علػػى الجمػػل  . )ٜٜٔٙ( .معجػم المصػػطلحات التربويػػة المع فرنػػة نػػي

المناهج ويرؽ التدري

 .طٔ  .القاهرة :عالم الكتب .

(ٗ) أحمد محمد منصور  . )ٜٜٔٙ( .ن فعالية استخداـ الطريقة المعملية ني تنمية المهارات
الهندسية ومستويات التفكير الهندسي لدى تالميذ المرحلة االبتدا ية كما يحددها مقياس ناف هايل .
رسالة ماجستير  .كلية التربية بقنا  -جامعة جنوب الوادي .
(٘) أشػػرؼ راشػػد علػػي  . )ٕٓٓٔ( .أثػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجية التػػدري

المعملػػي نػػي تػػدري

هندسة المرحلة االبتدا ية على التحصيل والتفكير االستداللي واالتجاا ةحو الهندسة  .رسالة دكتوراا ،كلية
التربية  -جامعة أسيوط .
( )ٙالسػػيد شػػهدا  ،ٜٜٔٗ( .أ سػػط )  .أثػػر اسػػتخداـ خ ػرا ط المفػػاهيم نػػي تػػدري

قػػواةين

الغػػازات علػػى قلػػق الطػػالب وتحصػػيلهم  .الجمعيػػة المص ػرية للمنػػاهج ويػػرؽ التػػدري  ،الم ػ تمر العلمػػي

السادس ،اإلسماعيلية .

( )ٚالس ػػيد م ػػدين  . )ٜٜٔٔ( .تنمي ػػة بع ػػض الق ػػدرات العقلي ػػة الالزم ػػة لح ػػل المش ػػكالت ن ػػي
الرياضػيات لػػدى بعػض يػػالب الصػف ااوؿ ال ػػاةوي نػي ضػػو إسػتراتيجية مقترحػػة  .رسػالة ماجسػػتير ،كليػػة

التربية بكفر الشيخ  -جامعة ينطا .

( )ٛجػػابر عاػػد الحميػػد جػػابر  . )ٜٜٔٛ( .التػػدري

والفاعلية  .القاهرة :دار الفكر العربي .

( )ٜجػػودت سػػعادة  . )ٜٜٔٛ( .تػػدري

م ته  .المجلد ااوؿ ،العدد ااوؿ .

الفعفػػاؿ :ااسػ

النرريػػة  -االسػػتراتيجيات

الجغرانيػػا بطريقػػة حػػل المشػػكالت  .ااردف  -جامعػػة

(ٓٔ) حسػػن علػػى سػػالمة  . )ٜٜٔ٘( .يػػرؽ تػػدري

الرياضػػيات بػػين النرريػػة والتطايػػق  .طٔ .

القاهرة :دار الفجر للنشر والتوزي .
)* ( جى انحٌثْك فِ ظٌء نظاو ) APA Manual ( American Psychological Association Manual
دنْم انجًعْة اسيزّكْة نعهى اننفض
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(ٔٔ) حمػػزا الرياشػػي ،عػػادؿ الاػػاز  ،ٕٓٓٓ( .يوليػػو)  .اسػػتراتيجية مقترحػػة نػػي الػػتعلم التعػػاوةي
حتى ُّ
التمكن لتنمية اإلبداع الهندسي واختزاؿ قلق حل المشكلة الهندسػية لػدى تالميػذ المرحلػة اإلعداديػة

 .مجلة تربويات الرياضيات ،المجلد ال الث. ٕٓٚ-ٙ٘ ،

(ٕٔ) رزؽ أبػػو أ ػػفر ،إبػراهيم الرواشػػدة ،أحمػػد ال وابيػػه  . )ٕٓٓٓ( .مرشػػد المعلػػم نػػي التقػػويم

التشخيصي  .ااردف :المديرية العامة لالمتحاةات .

(ٖٔ) رنعػػي محمػػد حسػػن المليجػػي  . )ٜٖٔٛ( .موق ػ الهندسػػة بػػين المهػػارات ااساسػػية
للرياضيات  .مجلة الرياضيات ،العدد ال الث  .و و. ٖٗ-ٕٙ
(ٗٔ) ػػالح الخراشػػي  ،ٜٜٔ٘( .نارايػػر)  .نهػػم  -سػػو نهػػم بعػػض ااشػػكاؿ الهندسػػية
وخوا ػػها لػػدى يػػالب الصػػف ال الػػث ال ػػاةوي ( دراسػػة نػػي ضػػو االسػػتقالؿ اإلدراكػػي )  .دراسػػات نػػي

المناهج ويرؽ التدري

 .الجمعية المصرية للمناهج ويرؽ التدري

 .العددٖٓ. ٗٚ-ٗٗ ،

(٘ٔ) عادؿ الااز ،الح عاد الحفين  ،ٜٜٔٚ( .مايو)  .التفاعل بػين ااسػلوب المعرنػي لكػل

من المعلم والطالب وبعض إستراتيجيات تدري

المفاهيم وأثرا علػى اكتسػاب المفػاهيم الهندسػية واختػزاؿ

القلػػق الهندسػػي لػػدى يػػالب الصػػف ااوؿ اإلعػػدادي  .مجلػػة كليػػة التربيػػة بالزقػػازيق ،العػػدد-ٖٗٓ ،ٕٜ
ٗ. ٜٗ
( )ٔٙعل ػػي عا ػػد ال ػػرحيم حس ػػاةين  ،ٜٜٜٔ( .إبري ػػل)  .تجري ػػب اس ػػتراتيجيتي خػ ػرا ط المف ػػاهيم
وخرا ط الشكل  Vنػي تعلػيم الرياضػيات علػى تنميػة التفكيػر الرياضػي وخفػض القلػق لػدى تالميػذ المرحلػة
اإلعدادية  .مجلة تربويات الرياضيات ،المجلد ال اةي .

( )ٔٚنايمػػة حلمػػي  ،ٜٜٔ٘( .مػػايو)  .الدانعيػػة الداخليػػة للدراسػػة لػػدى تالميػػذ الصػػف ال ػػاةي
اإلعدادي  .مجلة كلية التربية  -جامعة الزقازيق ،العددٕٗ .
( )ٔٛنػايز مػراد مينػا  . )ٜٜٔٗ( .ق ػايا نػي تعلػيم وتعلػم الرياضػيات مػ إشػارة خا ػة للعػالم
العربي  .طٕ  .القاهرة :مكتاة ااةجلو المصرية .
( )ٜٔنايزا أحمد محمد حمػادا  . )ٜٜٔٚ( .برةػامج مقتػرح لتنميػة المهػارات العمليػة نػي مقػرر
الهندسة بالصف ااوؿ اإلعدادي  .رسالة ماجستير ،كلية التربية  -جامعة أسيوط .
ني تدري

(ٕٓ) نػايزة أحمػػد محمػػد حمػادة  . )ٕٓٓٓ( .أثػػر اسػػتخداـ بعػض إسػػتراتيجيات الػػتعلم لإلتقػػاف
القسمة للصف الخام

االبتدا ي  .رسالة دكتوراا ،كلية التربية  -جامعة أسيوط .

(ٕٔ) نتحػػي عاػػد الػػرحمن جػػرواف  . )ٜٜٜٔ( .تعلػػيم التفكيػػر  -مفػػاهيم وتطايقػػات  .االمػػارات

العربية المتحدة  -العين :دار الكتاب الجامعي .
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(ٕٕ) نريػػدريع هػػ .بيػػل  . )ٜٔٛٙ( .يػػرؽ تػػدري

الرياضػػيات  .الجػػز ااوؿ  .ترجمػػة :محمػد

أمين المفتي ،ممدوح محمد سليماف  .مراجعة :وليم عايد  .القاهرة :الدار العربية للنشر والتوزي .

(ٖٕ) كماؿ زيتوف  . )ٜٜٖٔ( .كيف ةجعل أيفالنا علما ؟  .الرياض :دار النشر العربي .
(ٕٗ) م ػػاهر محم ػػد أب ػػو ه ػػالؿ  . )ٜٜٕٔ( .ةم ػػوذج بن ػػا ي للت ػػأثيرات المااش ػػرة و ي ػػر المااش ػػرة
للجن

وقلق الرياضيات على االتجاا والتحصيل نػي الرياضػيات  .مجلػة كليػة التربيػة  -جامعػة المنصػورة،

العدد ال اةي. ٖ٘-ٖٚ ،
(ٕ٘) مجػػدي عزيػػز إب ػراهيم ،ٕٕٓٓ( .ديسػػمار)  .منرومػػة تعلػػيم الموهػػوبين نػػي عصػػر التميػػز
واإلبداع  -إلى أين ؟  .المػ تمر العلمػي الخػام

 .تربيػة الموهػوبين والمتفػوقين المػدخل إلػى عصػر التميػز

واإلبداع  .كلية التربية  -جامعة أسيوط. ٗٗ - ٕٖ ،

( )ٕٙمحمػد أمػين المفتػي  . )ٜٜٔ٘( .دور الرياضػيات المدرسػػية نػي تنميػة اإلبػداع  -قػرا ات

ني تعليم الرياضيات  .القاهرة :مكتاة ااةجلو المصرية .

( )ٕٚمحمد عاد السمي حسن  ،ٜٜٔٙ( .مايو)  .ن فعالية تدري

المفاهيم الهندسية باستخداـ

النماذج الهندسية نػي تنميػة التفكيػر الهندسػي والميػوؿ ةحػو دراسػة الرياضػيات لػدى تالميػذ الحلقػة ااولػى

من التعليم ااساسي  .مجلة كلية التربية  -جامعة الزقازيق  .ملحق العدد. ٖ٘- ٔ ،ٕٙ

( )ٕٛمحمػػد محمػػد حسػػن  ،ٜٜٔ٘( .مػػايو)  .دراسػػة تجريايػػة الخت ػزاؿ قلػػق التحصػػيل نػػي

الرياضيات لدى يالب الصف ااوؿ ال اةوي باستخداـ المنرمات المتقدمػة  .مجلػة كليػة التربيػة  -جامعػة
الزقازيق ،العدد ٖٕ .
( )ٕٜمحمػػود أحمػػد شػػوؽ  . )ٜٜٔٚ( .االتجاهػػات الحدي ػػة نػػي تػػدري

المملكة العربية السعودية  -الرياض :دار المريخ للنشر .

الرياضػػيات  .طٕ .

(ٖٓ) محمود محمد إماـ  . )ٕٕٓٓ( .مدى نعفالية اسػتخداـ العػالج السػلوكي المعرنػي لخفػض

قلق الكومايوتر لدى يالب كلية التربية  .رسالة ماجستير ،كلية التربية  -جامعة أسيوط .

(ٖٔ) مكػػه عاػػد المػػنعم الانػػا  . )ٜٜٔٗ( .برةػػامج مقتػػرح لتنميػػة التفكيػػر نػػي الهندسػػة لتالميػػذ
المرحلة اإلعدادية ني ضو ةموذج ناف هيل  .رسالة دكتوراا ،كلية الانات  -جامعة عين شم

.

(ٕٖ) ةػػادي كمػػاؿ عزيػػز  ،ٜٜٖٔ ( .ينػػاير)  .تعلػػيم وتعلػػم الرياضػػيات باسػػتخداـ أسػػلوب حػػل
المشكالت ني المدرسة االبتدا ية  .مجلة كلية التربية بأسواف  -جامعة أسيوط ،العدد الراب .
(ٖٖ) ةادية عاد العريم  . )ٜٜٔٔ( .االحتياجات الفردية للتالميذ وإتقاف الػتعلم  .الريػاض :دار
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. المريخ
 مقيػاس نػاف هيػل لمسػتويات. )ٜٜٔٗ( .  أحمػد محمػد منصػور،(ٖٗ) ةصر اهلل محمػد محمػود

.  مكتاة ااةجلو المصرية: القاهرة. التفكير الهندسي

 بعػػض الصػػعوبات التػػي تواجػػه التالميػػذ نػػي المرحلػػة اإلعداديػػة. )ٜٜٕٔ( . (ٖ٘) وسػػاـ بخيػػي

-  كليػػة التربيػػة بأسػػواف، رسػػالة ماجسػػتير. عنػػد دراسػػتهم لمقػػرر هندسػػة التحػػويالت ووض ػ خطػػة لعالجهػػا
. جامعة أسيوط
ٖ ط.  تربويػات الرياضػيات. )ٜٜٕٔ( .

 سمير إليا القم، محمد أمين المفتي،ٖ) وليم عايدٙ(

.  دار أسامة للطا: القاهرة.

 مجلة.  رياضيات مجتمعية لمواجهة تحديات مستقالية. ) ديسمار،ٜٜٔٛ ( . ٖ) وليم عايدٚ(

. ٛ-ٔ ، المجلد ااوؿ،تربويات الرياضيات

المف ػػاهيم

 ن فعالي ػػة برة ػػامج عالج ػػي لت ػػدري. ) أكت ػػوبر،ٜٜٔٛ( . ٖ) ياس ػػمين زي ػػداف حس ػػنٛ(

. والمهارات الهندسية ني تحسين المستوى التحصيلي والتفكير الهندسي لتالميذ الصف ال الث االبتػدا ي
.  العدد ااوؿ.  المجلد ااوؿ. مجلة تربويات الرياضيات
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