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 الرياضي التقدير تنوية يف النشط التعلن استخدام فاعلية
 االبتدائي اخلاهس الصف طالبات لدى احلسابية وادلهارات

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى فاعمية استخدام التعمم  _الممخص
النشط في تنمية التقدير الرياضي والميارات الحسابية، واعتمدت في 
إجراءاتيا عمى المنيج القائم عمى التصميم شبو التجريبي. وطبقت 

( طالبة من طالبات الصف 96الدراسة عمى عينة مكونة من )
ت إلى مجموعتين اختيرت إحداىما كمجموعة الخامس االبتدائي وزع

ضابطة واألخرى تجريبية بشكل عشوائي، حيث تم تدريس المجموعة 
الضابطة لموضوعي القواسم والمضاعفات، وجمع وطرح األعداد 
الكسرية، وتقريب نواتجيا بالطريقة المعتادة؛ بينما المجموعة التجريبية 

موضوعين. وتم قياس أداء درست باالعتماد عمى التعمم النشط لنفس ال
المجموعتين في التقدير الرياضي والميارات الحسابية قبميًا وبعديًا وفقًا 
لالختبارين المعدين لغرض الدراسة. وأظيرت نتائج الدراسة فاعمية 
تقان الميارات الحسابية لدى  التعمم النشط في تنمية التقدير الرياضي وا 

مام من قبل المعممين طالبات الصف الخامس، وىذا يدعو لالىت
والمعممات بممارسة التدريس الداعم لمتعمم النشط وتعزيزه والتدريب 

 .عميو من قبل االشراف التربوي
: التعمم النشط، التقدير الرياضي، الميارات الكممات المفتاحية
 الحسابية، فاعمية.

 المقدمة. 1
قامت وزارة التربية والتعميم في المممكة العربية السعودية      

بتطوير تعمم وتعميم الرياضيات من خالل مشروع تطوير مناىج 
العموم والرياضيات، والذي تضمن باإلضافة إلى إعادة اختيار 
المحتوى وتنظيمو، استخدام استراتيجيات حديثة في تعميم 

حدىا استخدام التعمم الرياضيات وأساليب تعمميا، والتي كان أ
النشط في فصول الرياضيات بفاعمية بما يتماشى وتوجيات 
المنيج الجديد. وقد اقتضى ذلك التغيير والتطوير والتوجيات 
الجديدة تنفيذ بعض البرامج التدريبية أثناء الخدمة والتي تستيدف 
تنمية وتطوير أداء المعممين والمعممات. وكان منيا برنامجًا في 

[. ويتفق ذلك البرنامج مع ما 1النشط في الرياضيات ]التعمم 

يتبناه التربويون بالنظر لمتعمم النشط كأحد األساليب الحديثة التي 
ترتكز عمى الطالب في عممية التعمم؛ باإلضافة لضمان دور 
دارتيا من خالل  المعمم في توفير وتنظيم األنشطة التعميمية وا 

لصفية لكافة المناىج بالبحث قيامو بأدوار فعالة خالل الدروس ا
والتقصي والوصول لممعرفة واكتساب المفاىيم، وكذلك التحميل 
وحل المشكالت وتكوين المواقف تجاىيا من خالل التأمل 

[ اثنين من أىم األدوار 2وممارسة التفكير الناقد. وتحدد بايرز ]
المؤثرة عمى قابمية ورغبة الطالب في تعمم الرياضيات ىما: أن 

ممين يشكمون دورًا أساسيًا في تكوين قابمية وتحديد وتعرف المع
دور ورغبة الطالب فيما يتعمق بتعمم الرياضيات أواًل، وكذلك فإن 
فاعمية ورغبة الطالب أنفسيم، وتصرفيم ورغبتيم تؤثر في 

 .فاعمية تعمميم وخمق فرصيم لتعمم الرياضيات ثانياً 
الدروس داخل وتعتبر المشاركة النشطة لمطالب في       

الصفوف الدراسية إحدى أفضل الطرق لتعميق الفيم واستيعاب 
المفاىيم والتغمب عمى صعوبات اكتساب المفاىيم، وفي ذلك 

[ إلى أىمية اندماج الطالب وفاعميتو 3يشير سميمان وعبدالقادر ]
في عممية التعمم التي تتطمب ميارات تفكير عميا كحل 

غم وانسجام بين المعرفة المشكالت، بحيث يكون ىناك تنا
السابقة لممتعمم وبنيتو المعرفية وارتباطيا مع ما يقدم لو من 
معرفة وميارات ومفاىيم جديدة من خالل المشاركة والمناقشة 
الصفية والمشاركة في عممية التعمم من خالل التعمم التعاوني 
حيث إن المشاركة اإليجابية لممتعمم واإلسيام في التعمم البنائي 

[. وفي الدراسة 4مكنو من اكتساب الميارات وبناء المفاىيم ]ي
ثبت بأن الرياضيات  [5شبو التجريبية التي نفذىا مركز التقويم ]

المترابطة تقدم مواد تدريسية لتحقيق االستيعاب المفاىيمي 
وتحصيل الميارات والعمميات الحسابية. وفي ىذا الصدد ثبت 

بأن المواد التعميمية الفعالة Edwards [6] في دراسة أخرى 
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تمكن المعممين من تقديم تعميم متوازن حيث يتطمب التدريس 
الفعال معممين يقدمون مزيجًا )تنوعًا( من أنشطة التعمم المترابطة 
مع تخطيط وتنظيم وتوجيو من المعممين، وىذا ما تقدمو 

 .الرياضيات المترابطة
بر ممارسة ذات تاريخ والتدريس باستخدام التعمم النشط يعت     

طويل، ونفذ عمييا عدد من الدراسات الختبار فاعميتيا عبر 
المواد الدراسية المختمفة. وفي فصول الرياضيات التي يمارس 
فييا التعمم النشط، البد أن يشجع الطالب عمى ممارسة ميارات 
التفكير العميا مثل التحميل والتقويم، والتي تشير لسبع مبادئ 

جيد لمتدريس لتحقيق ىذا اليدف، واحد منيا استخدام لمتطبيق ال
استراتيجيات التعمم النشط. والطمبة ال يتعممون الكثير من خالل 
جموسيم واستماعيم لممعمم وحفظيم لممعرفة وتأدية الواجبات 
فحسب ولكن ال بد أن يسيموا في تعمميم بصورة إيجابية 

اتيم السابقة بل ويتحدثوا ويكتبوا عما يتعممونو ويربطونو بخبر 
 ].7ويطبقونو ويمارسونو خالل أمثمة واقعية من حياتيم اليومية ]

وبما أن مناىج الرياضيات في المممكة العربية السعودية       
[ لممرحمة االبتدائية تركز عمى الدور النشط والفاعل لممتعممين 8]

في دروس الرياضيات، وتوفر األنشطة والتدريبات التي تعتمد 
شاط المتعممين ومنيا األنشطة الفردية والجماعية. وذلك عمى ن

بطبيعة الحال يتطمب تفعيال لتمك المواقف من قبل المعممين، 
[. 199911والذين يتضح حاجتيم لمتدريب عمى تمك الميارات ]

وبناء عميو فإن ىذه الدراسة تيدف إلى التعرف عمى فاعمية 
ر الرياضي والميارات التدريس باستخدام التعمم النشط عمى التقدي
 .الرياضية لطالبات الصف الخامس االبتدائي

 مشكمة الدراسة. 2
[ إلى أنو عمى مدى العقود الماضية، من 11يشير براون ]     

خالل عمماء النفس االجتماعي تكونت مجموعة من األدلة التي 
تظير بأن االعتقادات حول طبيعة الذكاء ذات تأثير عمى 

والمعتقدات بشكل عام حول تعمم الرياضيات  الدافعية والتحصيل
أن كل فرد لديو قدرة ثابتة في الرياضيات، أو أن األفراد يقومون 
بتطوير قدراتيم في الرياضيات باستمرار من خالل المثابرة 

والجيد، والدراسات تظير أن التصورات اإليجابية وممارسة 
 .ت الرياضيةالتعمم النشط ذات تأثير في تطوير القدرات والميارا

ويعتقد الباحث في ىذه الدراسة بأن القدرة والميارات      
الرياضية يمكن تطويرىا لدى الطمبة، وذلك يعتمد عمى التصور 
االيجابي حول تعمم الرياضيات، وما ُيتاح لمطمبة في ضوء ذلك 
من إيجابية ومشاركة فاعمة في فصول الرياضيات. بل إن 

س الرياضيات في الفصول وما الباحث يعتقد أن طبيعة تدري
يتاح من فرص لمتعمم ذات عالقة بطبيعة ومستوى تعمميم؛ لذا 
تحاول ىذه الدراسة التحقق من فاعمية التعمم النشط في فصول 
الرياضيات عمى التقدير الرياضي والميارات الرياضية لمطالبات 

 .بالصف الخامس االبتدائي
 أهداف الدراسةأ. 

 :لتحقيق ما يميتيدف ىذه الدراسة 
معرفة فاعمية التعمم النشط في تنمية التقدير الرياضي لدى  -1

 .طالبات الصف الخامس االبتدائي في مدينة الرياض
معرفة فاعمية التعمم النشط في تنمية الميارات الحسابية لدى  -2

 .طالبات الصف الخامس االبتدائي في مدينة الرياض
استجابات أفراد العينة في  معرفة العالقة االرتباطية بين -3

اختباري التقدير الرياضي والميارات الحسابية في التطبيق 
 .البعدي
 فروض الدراسةب. 

( بين 1.15ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ). 1
متوسط مستوى األداء لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة 

 .في التطبيق البعدي الختبار التقدير الرياضي
( بين 1.15ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ). 2

متوسط مستوى األداء لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة 
 .في التطبيق البعدي الختبار إتقان الميارات الحسابية

( بين 1.15ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ). 3
في التطبيقين القبمي  متوسط مستوى األداء لممجموعة التجريبية

 .والبعدي الختبار التقدير الرياضي
 ( بين1.15ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ). 4
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متوسط مستوى األداء لممجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي 
 .والبعدي الختبار الميارات الحسابية

( بين 1.11ال توجد عالقة ارتباطية موجبة عند مستوى ). 5
ستجابات أفراد العينة عمى اختباري التقدير الرياضي والميارات ا

 .الحسابية في التطبيق البعدي
 أهمية الدراسةج. 

تأتي أىمية الدراسة من عدد من المبررات النظرية      
والتطبيقية، حيث تؤكد الدراسات التي تم استعراضيا في أدبيات 

ز عمى الدور الدراسة وغيرىا من الدراسات عمى أىمية التركي
الفاعل لممتعمم في عممية التعمم ودور استراتيجيات التدريس 
المعتمدة عمى التعمم النشط في تحقيق ذلك، وىذا ما تركز عميو 
مناىج الرياضيات في المممكة مما استدعى وزارة التعميم لتصميم 

[. كما أن 1] برامج تدريبية لممعممات والمعممين في ذلك المنحى
ه الدراسة قد يفيد في تحديد مستوى تأثير استخدام تطبيق مثل ىذ

التعمم النشط عمى متغيرات تابعة محددة مثل التقدير الرياضي 
 .والميارات الحسابية
 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3

يركز التربويون اليوم عمى تقديم تعميم فعال؛ وذلك من       
خالل أدوار المتعممين وفاعميتيم في عممية التعمم وىذا مثل ما 
يتم في الفصول الدراسية التي يمارس فييا التدريس بشكل يقوم 
عمى نشاط المتعممين ويمارس فييا التعمم النشط ويتم تفعيل دور 

وية ثرية بالمثيرات والمحفزات؛ المتعمم من خالل توفير بيئة ترب
بما يتيح لمطالب فرصة تعميم نفسو ذاتيا ومن خالل مشاركة 
اآلخرين كذلك. ويعرف مركز التعميم والتعمم بجامعة منيسوتا 

[ أن التعمم النشط ىو أسموب لمتعميم يشترك فيو الطمبة 12]
بشكل جماعي من خالل القراءة والكتابة والتحدث واالستماع 

، يخالف بذلك الموقف الذي يكون فيو المتعمم متمقيًا والتأمل
والمعمم ممقيًا. فالتعمم النشط يعد نمطًا من أنماط التدريس يعتمد 
عمى النشاط الذاتي والمشاركة اإليجابية لممتعمم، وتشير الدالئل 
إلى أنَّ التعمم النشط يجعل الطالب مستمتعين بالتعمم، وأنَّو يركز 

األساسية لدى المتعممين وتنميتيا، كما  عمى تطوير الميارات

يزيد من دافعيتيم، وتزويدىم بالتغذية الراجعة الفورية لمستوى 
تعمميم، إضافة إلى بقاء المعمومات في الذاكرة لفترة أطول، 
وُيعنى ببناء المعرفة ومعالجة المعمومات، والتحرك من 

 طالباالستجابات السمبية إلى التفاعل مع ما يقدمو المعمم لم
[13914915916.[ 

ويقوم التعمم النشط عمى إعطاء المتعمم الفرصة في عممية       
التعمم، بينما يكون دور المعمم في التخطيط والتسييل والتيسير، 
بمعنى أن يكون المتعمم نشطًا أثناء الدرس خالل األنشطة التي 
يخططيا المعمم. وتشمل استراتيجيات التعمم النشط مدًى واسعًا 

ن األنشطة ترتكز عمى تفاعل المتعممين وعمميم وتفكيرىم. م
[ بأن استراتيجيات التعمم النشط يمكن 17ويرى ايسن ]

استخداميا لتعزيز رغبة المتعممين في التعمم من خالل التفكير 
الناقد واإلبداعي، والتحدث والنقاش مع النظير من الزمالء خالل 

عن األفكار كتابيًا،  مجموعات صغيرة أو كامل الصف، والتعبير
واكتشاف وتوضيح التصورات واالتجاىات الشخصية، والتقديم 
واالستماع لمتغذية الراجعة، وكذلك التأمل في عمميات التعمم؛ 
وبناء عميو فإن التعمم النشط يترافق مع استراتيجيات تعميمية 
تتيح الفرصة لذلك بعيدًا عن التعميم والتدريس المباشر، ومن تمك 

راتيجيات حل المشكالت والتعمم التعاوني، ويتخمل ذلك االست
حوار ومناقشة، وىذه ىي االستراتيجيات التي أعدت الوحدتين 

 .التجريبيتين لتقديميما لطالبات التجربة من خالل التعمم النشط
وفي ضوء التعمم النشط يتحول المعمم من الدور التقميدي      

د ومخطط لممواقف التعميمية المقتصر غالبًا عمى التمقين إلى قائ
بما يسمح ويعزز نشاط طالبو في عممية التعمم، ويقودىم 
الكتشاف وبناء الميارات والمفاىيم بفاعمية. وذلك يتوافق مع ما 
جاء في مشروع تطوير مناىج الرياضيات والعموم في المممكة 
العربية السعودية، حيث تضمن المشروع تطوير استراتيجيات 

 ].18تركز عمى محورية الطالب في عممية التعمم ] التدريس التي
[ لمتعمم النشط بأنو مدخل لمتعميم 19وينظر منسي والمنير ]     

والتعمم يتضمن مجموعة من االستراتيجيات التي تييئ الفرص 
لمطالب لممشاركة بفاعمية في أنشطة تعممية موجية لتحقيق 
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بيئة صفية  أىداف محددة بشكل فردي أو جماعي، وذلك بتوفير
توفر وتدعم المناقشة والتأمل والتفكير والتحميل. وتعرفو العيدي 

[ بأنو: "البيئة التعميمية التي تجعل من المتعممة عنصرًا فاعاًل 9]
ومشاركًا في دروس الرياضيات المختمفة مع توجيو المعممة 
شرافيا. ويتبنى التربويون التعمم النشط كأحد أساليب التعمم  وا 

التي تجعل من المتعمم مفكرا" وناقدا" ومفسرا" وباحثا" الحديثة 
عن الحقائق والمعارف والذي يجعل من المتعمم محورا" لمعممية 
التعميمية ويشارك بفاعمية في عممية تعميمو وتعممو ويجعمو يعمل 

[. وينظر لمتعميم القائم عمى التعمم النشط 21ويفكر فيما يعممو ]
لمتعمم من خالل االستراتيجيات بأنو التدريس المرتكز حول ا

المستخدمة في ىذه الدراسة وىي حل المشكالت والتعمم التعاوني 
 .والمناقشة والحوار

 أواًل: استراتيجية حل المشكالت
:Problem Solving Strategy 

ُتعدُّ استراتيجية حل المشكالت من الطرق المميزة في      
ائق في التفكير التدريس لما يكتسبو الطمبة من خبرات، وطر 

بصورة فعالة في المواقف الحياتية التي يواجيونيا. وجاء في 
[ أن حل المشكالت عممية يستخدم فييا الطالب 21البدور ]

معموماتو السابقة ومياراتو المكتسبة لحل المشكالت التي تواجيو 
في المواقف الجديدة. وميارة حل المشكالت تتطمب القدرة عمى 

والتقويم لعناصر الموقف الذي يواجيو الطالب. التحميل والتركيب 
وتعرف استراتيجية حل المشكالت عمى أنيا "مجموعة من 
الخطوات المنظمة التي يستخدم فييا الطالب مجموعة من 
المعمومات والحقائق والتعميمات التي تساعده عمى صياغة 
الفروض والتحقق من صحتيا واختيار أنسبيا، ثم الوصول 

[ ووفقًا 22] ت المقدمة إليو، وتعميم ىذه النتائجلحمول لممشكال
لما ورد في منيج الرياضيات في المممكة العربية السعودية بأن 
حل المشكمة جانب ميم في برامج الرياضيات، وىناك أربع 

 :خطوات لحل المشكمة وىي
 .فيم وصياغة المشكمة. 1
 .التخطيط لحل المشكمة واختيار خطة الحل. 2

 .الحل تنفيذ خطة. 3
 ].1التحقق من صحة الحل ]. 4

ومن أبرز االستراتيجيات المستخدمة لحل المشكالت الرياضية 
 :في كتب المرحمة االبتدائية الُعمَيا

 :استراتيجية البحث عن نمط
ويقصد بيا "فحص حاالت خاصة معطاة في المشكمة؛ إليجاد 

 ].23] "عالقة أو قاعدة منيا تؤدي إلى حل المشكمة
استراتيجية الحل بطريقة عكسية: وىي مفيدة بشكل كبير      

في التعامل في المواقف أو المراحل المتتابعة، المراحل تتوالى 
واحدة تمو األخرى، وكل مرحمة تتأثر بالمراحل التي تأتي الحقًا. 
حيث يتم البدء في الحل من المرحمة األخيرة والعمل عمى 

 .إلى الحل المراحل األخرى بطريقة عكسية لموصول
استراتيجية حل مسألة أبسط: وتعد ىذه االستراتيجية من 
االستراتيجيات التي تستخدم لتبسيط حل المشكمة وَتَتحقَّق من 
خالل إعادة صياغة الحل باستعمال أرقام أسيل، واستعمال 
 .وضع مألوف أكثر، وتقسيم المشكمة وتجزئتيا إلى مسائل أبسط

يمكن أن تكون مفيدة في أنواع كثيرة استراتيجية َخمِّْن واختبر: و 
من المشكالت، عند استخدام ىذه االستراتيجية يقترح حل معقول 
لممشكمة، ثم ُيتأكَّد من صحة الحل، فإذا لم يكن الحل صحيًحا 
ُيقتَرُح َحلٌّ آخر باإلفادة من االقتراح األول زيادة أو نقصًا ثم 

المشكمة بالشكل ُيسَتمرُّ في الخطوات حتى يتم الوصول إلى حل 
 .الصحيح

استراتيجية عمل قائمة منظمة: وتساعد استراتيجية عمل قائمة 
منظمة عمى تنظيم األفكار حول المشكمة، كما أن تسجيل 
البيانات بشكٍل ُمنظٍم وَواِضٍح يجنبنا نسيان بعض البيانات أو 

 .المعمومات التي يتطمبيا الحل
باستخدام التبرير  استراتيجية التبرير المنطقي: فمحل مشكمة

المنطقي يجب معرفة كيف ُرِبَطْت الحقائق المعطاة في المشكمة 
يجاد العالقات فيما بينيا، ثم العمل  مع بعضيا بعضًا، وا 
رة من أجل الوصول إلى الحل، إذ يجب  بخطوات منظَّمة، وُمبرَّ
 تجنُّب القيام بعمل افتراضات خطأ، أو استنتاجات غير مبررة أو 
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 ].23معقولة ]
األنشطة والتدريبات الرياضية: إن االىتمام باألنشطة التعميمية 
بصفة عامة واإليمان بدورىا األساس في العممية التعميمية ليس 
وليد العصر الحاضر. ولقد اىتمت التربية الحديثة بإدخال 
ًنا أساسًيا من  األنشطة التعميمية في المنيج الدراسي، لكونيا ُمكوِّ

رتَّب عمى تمك النظرة إلى أن المنيج ىو جميع مكونات المنيج وتَ 
األنشطة التي تُقدميا المدرسة لتالميذىا، ومازالت ىي النظرة 

[. وتعميم وتعمم الرياضيات ما ىو إال 18السائدة لدى التربويين ]
نشاط تفاعمي بين معمم الرياضيات وطالبو، والطالب فيما 

ضيات، َتيِدُف إلى بينيم، واألنشطة ُتعدُّ جزًءا من منيج الريا
تحقيق نمو وتطور المعرفة الرياضية وعمقيا خالل مرور الزمن 
وتتابع الصفوف، وبالتالي يمكن أن تسيم في ربط الموضوعات 

[. وتعد التدريبات الرياضية أحد أوجو 24الرياضية ببعضيا ]
األنشطة التعميمية المتضمنة في مناىج الرياضيات في المرحمة 

ع تمك التدريبات الرياضية ما بين مسائل لفظية االبتدائية وتتنو 
 .ومشكالت رياضية... إلخ

  Cooperative Learning:ثانيا: التعمم التعاوني
تشير الدراسات باعتبار التعمم التعاوني من الطرق الفعالة لتعميم 
الرياضيات، ويعتبر التعمم التعاوني وسيمة تعميمية لتعاون 

وعات لتحقيق ىدف أو أىداف الطالب من خالل العمل في مجم
فو الطراونة ]  :[ بأنو25مشتركة. وَعرَّ

أسموب تعميمي يقوم عمى توزيع طمبة الصف الواحد إلى       "
مجموعات صغيرة، وتقوم كل مجموعة بإنجاز الميمات التعميمية 
التي يوكميا المَعمِّم ليم بشكل تعاوني، ودور المَعمِّم في ىذا 

إعطاء فكرة عامة عن الدرس، وتحديد األسموب يتمثل في 
األىداف، وتقديم التعزيز، والتغذية الراجعة لكل مجموعة، وفي 
النياية تقدم كل مجموعة تقريرًا عن أدائيا لممجموعات األخرى 
بإشراف المَعمِّم." ويعتبر التعمم التعاوني وسيمة تعميمية لتعاون 

و أىداف الطالب من خالل العمل في مجموعات لتحقيق ىدف أ
 .مشتركة

 :خصائص التعمم التعاوني

[ خمس 26َحدَّد القياديون المعرفيون أمثال جونسون وجونسون ]
 :خصائص لمتعمم التعاوني وىي عمى النحو التالي

اعتماد أفراد المجموعة عمى بعضيم بعضًا )الطالب يفشمون  .1
 (.أو ينجحون معاً 

الطالب التفاعل وجيًا لوجو، وذلك من خالل مساعدة  .2
 .بعضيم بعضاً 

المسؤولية الفردية والجماعية، أي أن الفرد يساىم في  .3
 .المجموعة

الميارات بين األشخاص، وذلك من خالل التواصل وصنع  .4
 .القرارات

 ].6] المعالجة الجماعية .5
ولمتعمم التعاوني تأثير إيجابي عمى التالميذ أعمى من      

الطالب مع بعضيم بعضًا  االستراتيجيات التي يتنافس فييا
[ وعميو 27واالستراتيجيات التي يعمل فييا الطالب بشكل فردي ]

و المَعمِّمين إلى استخدام استراتيجية 28فإن دليل المَعمِّم، ] [ ُيَوجِّ
التعمم التعاوني، وتتضمن ىذه التوجييات أعداد األفراد في 

ة نشاط المجموعة الواحدة؛ كذلك يوجد غالبًا في كل وحدة دراسي
 .يسمى "ىيا نمعب" يفيد التالميذ لمعمل بروح الفريق الواحد

ونشاط المعممين في دروس الرياضيات التي يستخدم فييا       
التعمم التعاوني يفترض أن تركز بشكل رئيس عمى تطوير 
مشاركة الطالب في الدرس وتعاونيم فيما بينيم داخل وخارج 

تتطمب عمال مشتركًا. ففي الصف ألداء الميام التعميمية التي 
[ من خالل مقابمة عدد من المعممين والذين 29] دراسة تشنج

أشاروا لمناسبة التعمم التعاوني لتدريس موضوعات الرياضيات 
األكثر صعوبة والتي تتضمن مسائل ومواقف حل مشكالت، وتم 
في النياية تحديد بعض الرؤى المستقبمية والتي من أبرزىا، أن 

اوني يتيح الفرصة لمطالب لتعديل أفكارىم وتصوراتيم التعمم التع
عند مواجية مشكمة تتطمب معرفة معقدة أو ميارة حل مشكالت؛ 

 .وبأن التعمم التعاوني مناسب لتسيل اكتساب المعرفة الرياضية
  Discussion And Dialogue:ثالثا: المناقشة والحوار

 تعتبر طريقة المناقشة في فصول الرياضيات طريقة تدريس      
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تعتمد عمى قيام المعمم بإدارة حوار شفوي بينو وبين طالبو أو 
بين الطالب أنفسيم، بيدف بناء مفيوم رياضي أو حل مسألة 
رياضية أو جمع بيانات ومعمومات حول موقف رياضي. وطرح 

ر إذا اختيرت بعناية األسئمة عادة ما يكون مفتاحًا لمنقاش والحوا
بما يثير التفكير وبما يتناسب وأىداف الدرس. ويظير ذلك 
بشكل واضح في دروس التطبيقات وحل التمارين والتي عادة ما 
تنتيي بيا دروس الرياضيات، وفي بعض الحاالت تكون 
باإلضافة لذلك خالل بعض الدروس، فالنقاش والحوار بين 

الطالب يكون جانب من جوانب المعمم والطالب، أو البيني بين 
التعمم النشط. وىي طريقة تدريس تعطي الطالب الفرصة في 
التعبير عن نظراتيم وآرائيم حول موقف محدد وتتطمب االستماع 
والتركيز من الطالب عندما يكون الحديث لممعمم أو أحد 
الطالب والعكس صحيح، وال يقتضي ذلك بالضرورة دائما إبراز 

يم جديدة بل يقتضي المشاركة في التعبير عن معمومات أو مفاى
 .الفكرة وحل المشكمة

[ لنوعين رئيسين لممناقشة رسمية وغير 31] ويشير كوشار     
رسمية، المناقشة الرسمية ىي التي تحدد مسبقا في ضوء 
تعميمات محددة وتشمل المناقشات العامة والندوات...الخ، 

م حسب نقاط وتتكون من مجموعات صغيرة أو كبيرة تقس
االىتمام أو الموضوعات. يقابميا المناقشات التمقائية والمباشرة 
والتي تعبر عن المناقشات غير الرسمية، كالتي تحدث بين 
المعمم وطالبو من خالل تصميم تعميمي يقوم عمى خمق فرص 

 .النقاش والحوار
ومن مواصفات التدريس الفعال لمرياضيات التواصل      

ممون يسيموا المحادثات الصفية التي تركز عمى الرياضي، فالمع
المناقشات الرياضية، والمعمم الذي يمارس التدريس الفعال يتيح 
لطالبو عمل معنى وقيمة ألفكارىم بشكل مستقل وتشاركي، 
وطرائق التدريس لمتواصل الرياضي تتطمب ميارات محددة لدى 
 المعممين، حيث يحتاج الطالب بأن يدرسوا ويدربوا كيف
يتحدثون ويناقشون رياضيًا بشكل واضح، وكيف يبررون 

[. ونجاح تعميم 31] ويدافعون عن الحمول التي يصمون ليا

[ أن 11الرياضيات يعتمد عمى عدة عوامل، ويشير براون ]
الشواىد من فصول الرياضيات تؤكد أن أساليب التعمم النشط 
التي يمارسيا الطالب تساعدىم وتشجعيم لفيم أعمق 

اضيات، وىذا ما يتطمب من المعممين تطوير ىذه الممارسات لمري
واستخداميا بداًل من الممارسات التقميدية. فعندما يشجع المعمم 
الطالب عمى المشاركة في األنشطة والتدريبات التي تقودىم 
بداء التعميقات عمى ما يقدم في دروس  لممناقشة وطرح األسئمة وا 

ال يعمل فقط عمى احتفاظ طالبو الرياضيات؛ فإن المعمم بالتالي 
بالمعمومات الخاصة بالمادة ولكن يساعدىم أيضًا عمى تنمية 

 .ميارات التفكير لدييم
[ فإن تشجيع وتعزيز المعممين لمطالب في 32ووفقًا لينتر ]     

استخدام التمثيالت الشفوية والكتابية تعتبر من النماذج الفعالة 
قود الطالب لنوع من الثقة لممارسة الشرح والتبرير والذي ي

الرياضية. ومثل ىؤالء المعممين يستخدمون استراتيجيات محددة 
 .مثل، إخبار الطالب كيف يكونون متييئين لمتواصل الرياضي

 :التقدير الرياضي
تعنى مناىج الرياضيات بتكوين الحس التقديري الرياضي       

ويتضح ذلك وتنميتو لدى طالب المرحمة االبتدائية خصوصًا، 
خالل التوجييات في دليل المعمم، وكذلك األنشطة والتدريبات 

[. والتقدير الرياضي 28] المتعددة والمتنوعة في كتاب الطالب
ينمي لدى الطالب التوقع والقدرة عمى الحكم المباشر والسريع 
عمى نتائج العمميات الحسابية، والحمول النيائية، والقياسات 

ام الورقة والقمم، أو بقية أدوات القياس اليندسية، دون استخد
اليندسية، وكذلك يمكن من معرفة معقولية اإلجابة ومدى قبوليا 

 .بعد حسابيا، وتنمى تمك الميارة خالل التدريب
[ أن ميارة التقدير تمارس في بعض 33] ويقول قفن     

األحيان دون تخطيط ووعي لذلك، بل تستخدم دون وعي 
ا في الحساب الذىني إليجاد ناتج العمميات ألىميتيا، فممارستي

الرياضية بشكل سريع أو اختبار معقولية الجواب يحصل 
باستمرار في ممارساتنا اليومية، وقد يتبعو أحيانا بعض األخطاء 

[ الحس العددي ىو ىدف بعيد 34التقديرية. ويرى الخطيب ]
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 لتنمية الفيم العام لألعداد والعمميات عمييا باإلضافة إلى
االعتماد الذىني والتقدير، وُيّعرف التقدير الرياضي أنو: "قدرة 

[، ويعرفو 35الطالب عمى تقدير نواتج عمميات حسابية ذىنيًا" ]
[ بأنو: "إعطاء ناتج تقريبي سريع قريب من الناتج 36البموي ]

 ".الصحيح بدون استخدام الورقة والقمم أو االلة الحاسبة
لممارسات الواقعية تتطمب استخدام وكثير من التطبيقات وا     

التقدير لمحصول عمى نتائج سريعة وفي حدود مدى ومقبولية 
أخطاء محددة، والحسابات والنواتج النيائية يمكن أن يسبقيا 
ويتبعيا كذلك عممية تقدير. ويرى مطورو المناىج بأن تكون 

تقدير ميارة التقدير ىدفا أساسًا لممرحمة االبتدائية، فتنمية ميارة ال
لدى طالب المرحمة االبتدائية تسيم في تنمية وتطوير إدراكيم 
لمعالقات الرياضية، وكذلك ميارة توقع اإلجابة والحكم عمى 

 ].33نواتج حل المسائل وبالتالي تنمية التفكير الرياضي لدييم ]
ويشير فريق التطوير الميني لمرياضيات والعموم الطبيعية،      

[ بأن بعض 1ريب التربوي واالبتعاث ]االدارة العامة لمتد
المعممين ينظرون لمتقدير عمى أنو ميارة ثانوية وييممون المواقف 
والمسائل التي تتطمب ممارسة التقدير الرياضي. وتحدد الحامد 

[ بعضًا من الجوانب التي ينبغي عمى المعمم مراعاتيا في 37]
دام تدريس التقدير الرياضي: "أن يوضح ويبرز أىمية استخ

التقدير ويزود الطالب بمسائل واقعية تحتاج لممارسة التقدير مع 
مالءمتيا لخبرات الطالب السابقة، ويكون نموذجًا ليم في 
استخدام التقدير، ويستخدم المغة والتعبيرات المشجعة لإلجابات 

 .التقريبية والتقديرية
وىناك العديد من الدراسات التي أشارت ألىمية التقدير في     

تنمية الحس والحساب الذىني وفي الميارات الحسابية بشكل 
[ وأظيرتيا فيما 3593693938عام، منيا عمى سبيل المثال ]

 :يمي
أنو يستخدم لتسييل إجراء العمميات الحسابية، وانو يستخدم  -

 .لتقدير نواتج العمميات
 .يزيد ويجعل فيم الطالب لألعداد والعمميات عمييا أكثر عمقا -
 .القدرة عمى التركيز وحل المشكالت ينمي -

 .أنو يساعد عمى إدراك معنى لمعمميات الحسابية -
بالتالي دور التقدير في تنمية الحس العددي والحساب  -

 .الذىني
ويقاس التقدير الرياضي في ىذه الدراسة بالدرجة المكتسبة      

من خالل إجابة بنود االختبار الخاص باختبار التقدير الرياضي 
المعتمد عمى الحس التقديري المعد من قبل الباحث في ضوء 
وحدة القواسم والمضاعفات، ووحدة جمع وطرح األعداد الكسرية 

 .وتقريب نواتجيا
الميارات الحسابية: تشير نتائج البحث التربوي بأن تعمم 
الرياضيات من الروضة إلى الصف الثامن يقوم عمى خمس 

اإلتقان في الرياضيات، وأحد  محاور مترابطة ومتداخمة من أجل
ىذه المكونات الخمسة ىو ميارة اإلجراءات والعمميات وىو ما 
يقصد بو اكتساب الميارة في تنفيذ اإلجراءات بمرونة ودقة 

[. كما توصمت عدة دراسات أيضًا 39وكفاءة وبشكل صحيح ]
أن استيعاب المفاىيم الرياضية لطالب المرحمة االبتدائية يمكن 

ندما يعتني المعممون بتطوير مياراتيم الرياضية تعزيزه ع
والحسابية، كما أن إتقان الميارات يبنى عمى استيعاب المفاىيم، 
وأساليب التدريس الفعالة التي تسعى إلى إيجاد التوازن بين 
التدريس من أجل االستيعاب المفاىيمي ومن أجل إتقان 

تساب الميارة [. كما يعتبر اك41الميارات الرياضية والحسابية ]
وتنميتيا في إجراء العمميات الحسابية عمى األعداد الكمية 
والكسور نقطة محورية ضمن النقاط المحورية الثالث التي يركز 

[. وىذا يظير بأن فرصة 8عمييا منيج الصف الخامس ]
الطالب في اكتساب الميارات الحسابية يقوم عمى فرص التعمم 

 .موالمواقف التعميمية المتاحة لي
[ إلى أن فيم األعداد والعمميات 41ويشير عويضة ]      

الحسابية وتنمية الحس العددي، والميارة والطالقة في إجراء 
العمميات الحسابية تشكل بعدًا رئيسًا في منيج الرياضيات 

 .لممرحمة االبتدائية
[ الميارات الحسابية من 42وتعتبر السعدي والطائي ]     

اليامة في التوجيات الماضية والمعاصرة في الميارات األساسية 
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تعمم وتعميم الرياضيات، سواء الميارات الحسابية القائمة عمى 
[ 43الورقة والقمم أم ميارات الحساب الذىني. ويشير مينون ]

الى أن الميارات الحسابية واحدة من أىم القدرات المعرفية التي 
حسابية تبنى وفقًا البد أن يتقنيا األطفال، كما أن الميارات ال

لمعرفة النظام العددي. والميارات الحسابية في المرحمة االبتدائية 
مكون من مكونات الرياضيات تعنى بالحسابات واألعداد 
الطبيعية والصحيحة وكذلك الكسور والعمميات األساسية التي 

 .تطبق عمى األعداد
مكتسبة وتقاس الميارة الحسابية في تمك الدراسة بالدرجة ال     

من خالل إجابة بنود االختبار الخاص باختبار الميارات 
الحسابية المعد من قبل الباحث في ضوء وحدة القواسم 
والمضاعفات، ووحدة جمع وطرح األعداد الكسرية، وتقريب 

 .نواتجيا
تقان الميارات الحسابية بحسب العديد من الدراسات منيا عمى  وا 

 :في[ يسيم 36941942944سبيل المثال ]
 .زيادة فيم األعداد والعمميات الحسابية عمى األعداد والكسور -
 .ينمي القدرة عمى التقدير والحكم عمى معقولية اإلجابة -
 .ينمي القدرة عمى التفكير الرياضي وحل المشكالت -
وسيمة إلدراك وتطبيق خواص العمميات الحسابية )التجميع،  -

 (.اإلبدال، والتوزيع
 .ة الطالب لمتعمميزيد من دافعي -

لى       اكتساب الميارات الحسابية يمتد من عممية ألخرى، وا 
حل المسائل والمشكالت في الحياة اليومية، والميارات الحسابية 
تسيم وتؤسس لفيم النظام العددي. ولممعمم دور فاعل في تحقيق 
اإلتقان والطالقة في أداء الميارات الحسابية بحسب ما يختار 

أنشطة تعميمية، وكذلك االستراتيجيات الصفية التي من مواقف و 
 .يستخدميا والمواقف التعميمية التي يتيحيا لطالبو

[ التجريبية والتي ىدفت إلعداد 36وتوصمت دراسة البموي ]     
برنامج مقترح في التقدير التقريبي والحساب الذىني ودراسة أثره 
في تنمية ميارات الحس العددي لدى طالب الصف السادس 

( طالبًا )المجموعة الواحدة(، 31االبتدائي من خالل عينة من )

لدى عينة الدراسة وأظيرت نتائجيا أن مستوى الحس العددي 
دون المستوى المرضي ككل في كل ميارة من ميارات الحس 
العددي كذلك، كما بينت كذلك وجود فرق ذي داللة إحصائية 
بين االختبارين القبمي والبعدي لصالح البعدي لكل ميارة من 
ميارات الحس العددي وفي االختبار ككل مما يوضح نموًا في 

سة نتيجة تدريسيم وفقًا لمبرنامج الحس العددي لدى عينة الدرا
[ إلى أن تدريب طالب 41المقترح(. كما توصل عويضة ]

الصف الثاني االبتدائي عمى الحساب الذىني ذو تأثير دال 
إحصائيًا عمى الطالقة الحسابية في جمع وطرح األعداد من 
حيث الدقة والسرعة والمرونة. وأشارت نتائج دراسة السعدي 

ف تالميذ المرحمة االبتدائية عمى ربط نواتج [ لضع42] والطائي
العمميات الحسابية ببعضيا البعض، وفيم معنى العمميات 
الحسابية ومتى وكيف تستعمل، وضعف معرفة واستخدام 
خواص العمميات عمى األعداد )التجميع، اإلبدال، والتوزيع( 

 .وكذلك العالقات بين األعداد كماً 
( معممًة 21والتي الحظت فييا )[ 45وفي دراسة العقيمي ]     

من معممات المرحمة االبتدائية يدرسن لمصف السادس، ظير 
أداء المعممات بدرجة متوسطة في تنمية ميارات الحس العددي 
لدى الطالبات، وكان ضمن ميارات الحس العددي تمك ميارة 

 [ التي الحظت فييا9التقدير العددي. وتوصمت دراسة العيدي ]
ياضيات في المرحمة المتوسطة بمنطقة القصيم ( معممة ر 36)

بيدف معرفة مستوى األداء التدريسي لمعممات الرياضيات في 
ضوء استراتيجيات التعمم النشط، إلى أن أداء معممات 
الرياضيات الستراتيجيات التعمم النشط لم يصل لمستوى التمكن 

[ والتي استيدفت فيم ممارسات 37] %. بينما دراسة الحامد75
التدريس التي تتبناىا خمس معممات لممرحمة االبتدائية العميا في 
تدريس الرياضيات، وفيم ما إذا كان ذلك يسيم في تنمية الحدس 
الرياضي لدى تمميذاتين، وفيم األسباب التي تجعل ىؤالء 
المعممات يتبنين مثل ىذه الممارسات، وطبقت دراسة الحالة 

وتوصمت لضعف كجزء من المنيج الكيفي المستخدم، 
  حدس مـــالممارسات، التدريسية التي تمارسيا المعممات والتي تدع
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 .الرياضي عمى مستوى الميارات والتقدير الحسابي
في   ,Stewart [16]؛ ,Bachelor [46]كما توصل     

دراستييما إلى أن استخدام التعمم النشط في تدريس الرياضيات 
األساسي بالمعرفة الرياضية، ذو فاعمية في احتفاظ طمبة التعميم 

وأوصيا باستخدام استراتيجيات التعمم النشط معممي الرياضيات 
[ التي نفذت 47] في فصول الرياضيات. وفي دراسة الساعدي

عمى عينة من فصول الرياضيات لمصف الثالث المتوسط في 
محافظة ميسان، والتي ىدفت دراسة أثر استخدام التعمم النشط 

لميل نحو الرياضيات، أظيرت نتائجيا فرقًا ذا عمى التحصيل وا
داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في التحصيل والميل 

 .نحو الرياضيات
[ في دراستو الخاصة بإكساب 48ولقد توصل المالكي ]     

الطالب معممي الرياضيات بعضا من ميارات التعمم النشط، 
بيق البعدي في بوجود فرق ذي داللة إحصائية لصالح التط

جميع الميارات التدريسية التي تم تجريبيا وىي )التخطيط 
لمدروس، التييئة، التنفيذ، توجيو األسئمة، توظيف الوسائل 
التعميمية، إدارة الصف، غمق الدرس، وميارة تقويم الدرس(. 
وأوصت بالحاجة لتدريب الطالب المعممين عمى ميارات التعمم 

[ والتي ىدفت إلى 49] ة عيسىالنشط المختمفة. وفي دراس
التعرف عمى أثر دمج استراتيجيتين لمتعمم النشط عمى تحصيل 
طالب الصف الثالث المتوسط في الرياضيات، وتوصمت 
الدراسة لوجود فروق ذات داللة إحصائية في التطبيق البعدي 

 .لمتحصيل في صالح المجموعة التجريبية
[ الخاصة ببرنامج 51] وتشير نتائج دراسة الباز والرياشي     

مقترح في التقدير التقريبي والحساب الذىني لنواتج العمميات 
الحسابية وتأثيره عمى تنمية الحس العددي والتفكير الرياضي 
لدى تالميذ المرحمة االبتدائية بأن مستوى الحس العددي لدى 
تالميذ الصف الخامس االبتدائي قبل البرنامج كان دون المستوى 

وىو ما أكد الحاجة لتنفيذ البرنامج المقترح والذي المرضي، 
 .أظيرت النتائج فاعميتو في تنمية الحس العددي

 [ والتي ىدفت إلى تعرف 51] وفي دراسة مقدادي والخطيب     

مدى اكتساب طمبة مرحمة التعميم األساسي العميا في األردن 
الل لمقدرة عمى استخدام ميارتي التقدير والحساب الذىني من خ

( طالبًا وطالبًة، أظيرت نتائجيا 345عينة عشوائية حجميا )
بأن تحصيل جميع الطمبة عينة الدراسة في قدرتيم في ميارتي 

%( وىي تقل عن 45.6) التقدير والحساب الذىني بمغت
 .المستوى المقبول تربوياً 

[ إلى تنمية بعض ميارات 21وىدفت دراسة عبدالصادق ]     
االستماع، القراءة، الكتابة، التمثيل( وتنمية ) التواصل الرياضي

التحصيل لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي وذلك في ضوء 
استراتيجيات التعمم النشط، وذلك من خالل دراسة فاعمية بعض 
استراتيجيات التعمم النشط من خالل التدريس التبادلي )كون، 

يعية شارك، استمع، ابتكر( في تدريس وحدتي األعداد الطب
والقياس في الرياضيات لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي 
من محافظة المنوفية بمصر، وتوصمت لفاعمية بعض 
استراتيجيات التعمم النشط )التدريس التبادلي( في تنمية التحصيل 

 .وميارات التواصل الرياضي لدى طمبة المرحمة االبتدائية
مية التدريس [ إلى معرفة فاع52] وىدفت دراسة بدر     

باستخدام استراتيجيات مقترحة لمتعمم النشط عمى تنمية ميارات 
التفكير العميا في اليندسة لدى الطالبات منخفضات التحصيل 
بالمرحمة المتوسطة في إحدى مدارس مكة المكرمة، من خالل 
تدريس وحدة األشكال الرباعية لمصف الثاني المتوسط، 

لمقترحة لمتعمم النشط في تنمية وتوصمت لفاعمية االستراتيجية ا
ميارات التفكير العميا في اليندسة، وذلك من خالل تفوق 
المجموعة التجريبية، وأكدت عمى تدريب المعممين والمعممات 
عمى استخدام استراتيجيات التعمم النشط في فصول الرياضيات. 

[ التي ىدفت لمعرفة أثر استخدام التعمم 53] وكذلك دراسة مداح
في تحصيل بعض المفاىيم الرياضية واالتجاه نحو  النشط

الرياضيات لدى تمميذات الصف الخامس االبتدائي بمكة 
المكرمة، وتوصمت لوجود فروق ذات داللة إحصائية في 
تحصيل المفاىيم اليندسية واالتجاه نحو الرياضيات لصالح 
المجموعة التجريبية، وأوصت باستخدام التعمم النشط في تعمم 
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ىيم اليندسية بصفة خاصة والمفاىيم الرياضية عمومًا. وفي المفا
[ والتي ىدفت لمتعرف عمى فاعمية استخدام 54] دراسة عبدالكريم

التعمم التعاوني في تحسين أداء طالب الصف الرابع االبتدائي 
في التحصيل الرياضي وميارات الحس العددي، وأشارت نتائج 

عمم التعاوني في تنمية كل من تمك الدراسة لفاعمية استراتيجية الت
 .التحصيل الرياضي وميارات الحس العددي

ويتبين من مجموع ىذه الدراسات التوجو نحو فاعمية التعمم      
النشط بشكل عام عمى التحصيل الدراسي، إال أن الدراسة 
الحالية تتميز عنيا بكونيا تدرس تأثير استخدام التعمم النشط من 

دة لتدريس موضوعين محددين من خالل استراتيجيات محد
المحتوى الرياضي )وفقا لمعيار األعداد والعمميات عمييا( عمى 
جوانب محددة من التحصيل الرياضي وىي التقدير الرياضي 
والميارات الحسابية، كما أن أغمب الدراسات التي تم عرضيا إما 
تكون نفذة عمى بيئات مختمفة أو سبقت تنفيذ المناىج المطورة 

ياضيات في المممكة العربية السعودية. بالتالي قد تكشف ىذه لمر 
الدراسة جوانب أخرى في فاعمية استخدام التعمم النشط في 
 .تدريس موضوعات محددة من منيج الرياضيات المطورة الحالية

 الطريقة واإلجراءات. 4
 منهج الدراسةأ. 

شبو اتبعت الدراسة الحالية المنيج القائم عمى التصميم      
التجريبي، حيث حاولت التعرف عمى فاعمية استخدام التعمم 

 .النشط في تنمية التقدير الرياضي والميارات الحسابية
 مجتمع الدراسة وعينتهاب. 
بالتعاون مع مشرفة تربوية ممن تم تدريبين عمى مستوى      

وزارة التعميم إلعدادىن مدربات لممعممات عمى استخدام 
م النشط في تعميم الرياضيات، وىي حاصمة استراتيجيات التعم

عمى ماجستير المناىج وطرق تدريس الرياضيات، وقد تم اختيار 
معممتين بطريقة قصدية لتدرس واحدة المجموعة التجريبية 
واألخرى المجموعة الضابطة. وتم اختيار المعممتين بشكل 
يضمن التكافؤ في التأىيل األكاديمي والتربوي، والخبرة 

سية، ومستوى األداء الوظيفي. إحدى المعممتين اختيرت التدري

بالطريقة العشوائية لتدريس المجموعة الضابطة )التدريس 
بالطريقة االعتيادية( المكونة من فصمين )شعبتين( من الصف 

( طالبة، بينما المعممة األخرى قامت 42الخامس يدرس بيما )
ى التعمم النشط( بتدريس المجموعة التجريبية )التدريس القائم عم

المكونة من فصمين )شعبتين( من الصف الخامس يدرس بيما 
( طالبة. وتم اختيار الوحدة الثامنة )القواسم والمضاعفات(، 54)

والوحدة التاسعة )جمع وطرح األعداد الكسرية وتقريب نواتجيا( 
من الفصل الدراسي الثاني بكتاب الرياضيات لمصف الخامس 

[ بالمممكة العربية 8لدى وزارة التعميم ]االبتدائي والمعتمد 
 .السعودية وذلك لمناسبتيا لمتغيرات وأغراض الدراسة

وقد خضعت معممة التجربة لجمسات تدريبية مع المشرفة      
التي ىي خبيرة في ذلك من خالل تعامميا مع برنامج وزارة 
د التربية والتعميم في البرنامج التدريبي الخاص بالتعمم النشط، وق

تم تحديد المطموب في التجربة من قبل الباحث خالل الوحدتين 
المحددتين لمتجربة حيث تم شرح ذلك لممشرفة التربوية والتي 
بدورىا قامت بتوضيح المطموب من المعممة وتدريبيا عمى تقديم 
دروس التعمم النشط وفقا لالستراتيجيات الثالث )حل المشكمة، 

بحيث يتم استيدافيا والتركيز عمييا التعمم التعاوني، والمناقشة( 
 .بحسب الموقف التعميمي ومتابعتيا في تنفيذ ذلك

 أدوات الدراسةج. 
اختبار الميارات الحسابية: وىو من نوع االختيار من متعدد . 1

( 11( فقرة بعد تعديمو في ضوء عرضو عمى )15مكون من )
ع محكمين وتطبيقو عمى مجموعة استطالعية، يمي كل فقرة أرب

إجابات، واحدة منيا فقط ىي اإلجابة الصحيحة. وتم حساب 
درجة لكل فقرة، وتم تطبيقو قبميا وبعديا عمى المجموعتين 

 .الضابطة والتجريبية
اختبار التقدير الرياضي: وىو من نوع االختيار من متعدد . 2

( 11( فقرة، بعد تعديمو في ضوء عرضو عمى )21مكون من )
    موعة استطالعية، يمي كل فقرة محكمين وتطبيقو عمى مج

        أربع إجابات واحدة منيا فقط ىي اإلجابة الصحيحة. وتم
 حساب درجة لكل فقرة، وتم تطبيقو قبميا وبعديا عمى المجموعتين 
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 .الضابطة والتجريبية
 :الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة

ويقصد بيا حساب الصدق والثبات لممقاييس المستخدمة      
الدراسة، ولكي يتم ذلك قام الباحث بتطبيق اختباري التقدير في 

تقان الميارات الرياضية عمى عينة استطالعية من  الرياضي وا 
طالبات الصف الخامس لسن من عينة الدراسة النيائية وقدرىا 

 .( طالبة، وفيما يمي عرض لصدق وثبات أداتي الدراسة31)
 

 :االتساق الداخمي
الداخمي مدى اتساق كل فقرة من فقرات يقصد باالتساق       

المقياس مع البعد الذي تنتمي إلية ىذه الفقرة، ثم إيجاد االتساق 
الداخمي لممفردات عن طريق حساب معامالت االرتباط بين 
متوسط درجة البند والدرجة الكمية لممقياس، وقد تم االكتفاء 

ويوضح بحساب االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية لالختبار 
( معامالت االرتباط الخاصة بحساب االتساق الداخمي 1جدول )

 .ألدوات الدراسة
 1جدول 

تقان المهارات الحسابية )ن  (33=  معامالت االرتباط بين درجة البند والدرجة الكمية لمقياسي التقدير الرياضي وا 
 إتقان المهارات الرياضيةاختبار  اختبار التقدير الرياضي

 االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند
1.  1.76** 11.  1.61** 1.  1.74** 9.  1.76** 
2.  1.78** 12.  1.59** 2.  1.72** 11.  1.64** 
3.  1.75** 13.  1.51** 3.  1.71** 11.  1.63** 
4.  1.69** 14.  1.72** 4.  1.61** 12.  1.61** 
5.  1.71** 15.  1.76** 5.  1.67** 13.  1.71** 
6.  1.74** 16.  1.56** 6.  1.76** 14.  1.58** 
7.  1.58** 17.  1.51** 7.  1.69** 15.  1.67** 
8.  1.56** 18.  1.63** 8.  1.59**  
9.  1.71** 19.  1.78**  

 
 معامل االرتباط لممقياس ككل

 
 

1.69 
11.  1.78** 21.  1.51** 

 1.74 معامل االرتباط لممقياس ككل
 دالة جميعيا االرتباط معامالت أن( 1) جدول من يتضح     

 التقدير اختبار من لكل( 1.11) داللة مستوى عند إحصائياً 
 تراوحت حيث الرياضية، الميارات إتقان واختبار الرياضي
 الرياضي، التقدير الختبار( 1.51 - 1.78) االرتباط معامالت
. الرياضية الميارات إتقان الختبار( 1.58 -1.76) وتراوحت

 ككل الرياضي التقدير الختبار االرتباط ملمعا بمغ وقد
 الرياضية الميارات الختبار االرتباط معامل بمغ كما ،(1.74)
 يشير مما المتوسط، من أعمى ارتباط معامالت وىي ،(1.69)

 .الداخمي باالتساق تتمتع الدراسة أداتي أن إلى
 خالل من لالختبارين االتساق درجة متوسط ضوء وفي     

 يمكن لالختبارين المحكمين ورؤية االستطالعي التطبيق
 .االختبارين الستخدام كاف صدق لمستوى االطمئنان

 :األدوات ثبات
 منيا قريباً  أو نفسيا النتائج تعطي األداة أن بالثبات ويقصد     
 وقام مشابية، ظروف في أخرى مرة استخداميا أعيد ما إذا

 الثبات معامل بطريقة الدراسة أداتي ثبات من بالتحقق الباحث
 فبمغ كرونباخ ألفا معامل قيمة حساب تم حيث كرونباخ، أللفا

( 1.82) بمغ كما ككل، الرياضي التقدير الختبار( 1.85)
 إحصائياً  دالة ثبات معامالت وىي الرياضية الميارات الختبار

 الدراسة أداتي أن يعني الذي األمر ،(1.11) مستوى عند
 من التأكد وبعد الدراسة، ألغراض مقبول ثبات بمعامل تتمتعان
 في الرياضي التقدير اختبار أصبح فقد المقياس وثبات صدق
 اختبار أصبح كما فقرة،( 21) من يتكون النيائية صورتو

 .فقرة( 15) من يتكون الرياضية الميارات
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 :المجموعتين تكافؤ
 التقدير اختباري عمى الدراسة مجموعتي تكافؤ من ولمتأكد     

 تنفيذ قبل االختبارين تطبيق تم الرياضية والميارات الرياضي

 الحسابية المتوسطات واستخرجت المجموعتين، عمى الدراسة
 بين الفروق لداللة( ت) اختبار ونتائج المعيارية واالنحرافات
 .النتائج ىذه( 2) جدول ويبين االختبارين، عمى المتوسطات

 2 جدول
 المهارات اختباري عمى القبمي التطبيق في والضابطة التجريبية المجموعتين بين الفروق وداللة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 (66 =ن ) الرياضي والتقدير الحسابية
االنحراف  المتوسط العدد المجموعة االختبار

 المعياري
درجات  قيمة "ت"

 الحرية
قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة عند
(3.35) 

الميارات 
 الحسابية

 غير دالة 1.21 94 1.25 2.13 5.83 54 تجريبية
 1.89 5.31 42 ضابطة

التقدير 
 الرياضي

 غير دالة 1.63 94 1.49 2.65 7.28 54 تجريبية
 3.28 7.57 42 ضابطة

( عند 1.25"ت" تساوي ) ( أن قيمة2يتضح من جدول )    
( وبمقارنتو 1.21(، وقيمة داللة محسوبة )94درجة حرية )

( 1.15( نجد أنو أكبر من )1.15بمستوى الداللة الفرضية )
وىذا يعني عدم وجود داللة، مما يترتب عميو قبول الفرض 
الصفري، وقبول الفرض البحثي، أي أنو ال يوجد فرق دال 

( بين متوسط درجات 1.15احصائيًا عند مستوى داللة )
( عمى اختبار 5.31( والضابطة )5.83المجموعتين التجريبية )

الميارات الحسابية في التطبيق القبمي، مما يشير إلى تكافؤ 
المجموعتين التجريبية والضابطة عمى اختبار الميارات 

 .الحسابية
( 1.49( أن قيمة "ت" تساوي )2ويتضح كذلك من جدول )     

( وبمقارنتو 1.63(، وقيمة داللة محسوبة )94حرية )عند درجة 
( 1.15( نجد أنو أكبر من )1.15بمستوى الداللة الفرضي )

وىذا يعني عدم وجود داللة؛ مما يترتب عميو قبول الفرض 
الصفري، وقبول الفرض البحثي، أي أنو ال يوجد فرق دال 

( بين متوسط درجات 1.15احصائيًا عند مستوى داللة )
( عمى اختبار 7.57( والضابطة )7.28عتين التجريبية )المجمو 

التقدير الرياضي في التطبيق القبمي؛ مما يشير إلى تكافؤ 
 .المجموعتين التجريبية والضابطة عمى اختبار التقدير الرياضي

 نتائج ومناقشتها. ال5
 قياسلتحقيق أغراض الدراسة وفحص فرضياتيا المتمثمة في     

فاعمية التعمم النشط من خالل وحدتين دراسيتين وأثر تطبيقيا 
عمى عينة من فصول الصف الخامس عمى تنمية التقدير 
تقان الميارات الرياضية، تم استخدام نتائج اختبار  الرياضي وا 

جات لطمبة )ت( لمكشف عن داللة الفروق بين متوسطات الدر 
 .المجموعتين عمى اختباري التقدير الرياضي والميارات الرياضية

الفرضية األولى: ال توجد عالقة ارتباطية موجبة عند مستوى 
( بين استجابات أفراد العينة عمى اختباري التقدير 1.11)

 .الرياضي والميارات الحسابية في التطبيق القبمي
الباحث بإيجاد معامل لمتحقق من صحة ىذا الفرض قام      

االرتباط بين استجابات أفراد العينة عمى اختباري التقدير 
الرياضي والميارات الرياضية في التطبيق القبمي، حيث بمغ 

( وىو معامل ارتباط أعمى من 1.533معامل االرتباط )
(، مما يشير إلى وجود عالقة 1.11المتوسط ودال عند مستوى )
تقان الميارات ارتباط طردية موجبة بين ا لتقدير الرياضي وا 

تقان  الحسابية ويعبر عن قوة العالقة بين التقدير الرياضي وا 
الميارات الحسابية، وبالتالي فإن الباحث سيتناول أثر التعمم 

 .النشط عمى ىذين المتغيرين معاً 
الفرضية الثانية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ى األداء لكل من المجموعتين ( بين متوسط مستو 1.15)
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التقدير 

 .الرياضي
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  لمتحقق من صحة ىذا الفرض قام الباحث بإجراء اختبار "ت
"Independent sample t-test وذلك لدراسة داللة الفروق ،

بين متوسطات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة عمى 

( 3) تقدير الرياضي في التطبيق البعدي والجدولاختبار ال
 .يوضح ذلك

 3جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وداللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي عمى اختبار التقدير

 (66 = الرياضي )ن
االنحراف  المتوسط العدد المجموعة االختبار

 المعياري
درجات  قيمة "ت"

 الحرية
مستوى  قيمة الداللة

 الداللة
التقدير 
 الرياضي

دالة عند  1.111 94 12.61 2.93 14.15 54 تجريبية
 2.97 6.51 42 ضابطة 1.15

( عند 12.61( أن قيمة "ت" تساوي )3يتضح من جدول )     
( وبمقارنتو 1.111(، وقيمة داللة محسوبة )94درجة حرية )

( وىذا 1.15( نجد أنو أقل من )1.15بمستوى الداللة الفرضي )
يعني وجود داللة، مما يترتب عميو رفض الفرض الصفري، 
د ورفض الفرض البحثي، أي أنو يوجد فرق دال احصائيًا عن

( بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية 1.15مستوى داللة )
( عمى اختبار التقدير الرياضي في 6.51( والضابطة )14.15)

التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية؛ مما يشير إلى 
فاعمية التعمم النشط في تنمية التقدير الرياضي لدى المجموعة 

ية التعمم النشط في تدريس التجريبية من خالل تطبيق استراتيج

الوحدتين الدراسيتين بالصف الخامس، وذلك بالمقارنة 
 .بالمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية

الفرضية الثالثة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
( بين متوسط مستوى األداء لكل من المجموعتين 1.15داللة )

التطبيق البعدي الختبار إتقان الميارات التجريبية والضابطة في 
 .الحسابية

 لمتحقق من صحة ىذا الفرض قام الباحث بإجراء اختبار "ت
"Independent sample t-test ؛ وذلك لدراسة داللة الفروق

بين متوسطات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة عمى 
 لجدولاختبار إتقان الميارات الحسابية في التطبيق البعدي وا

 .( يوضح ذلك4)
 4جدول 

لمهارات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وداللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي عمى اختبار إتقان ا
 (66 = الحسابية )ن

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة االختبار
 المعياري

درجات  قيمة "ت"
 الحرية

مستوى  قيمة الداللة
 الداللة

التقدير 
 الرياضي

دالة عند  1.111 94 7.58 2.52 9.94 54 تجريبية
 2.75 5.86 42 ضابطة 1.15

( عند 7.58( أن قيمة "ت" تساوي )4يتضح من جدول )     
( وبمقارنتو 1.111(، وقيمة داللة محسوبة )94درجة حرية )

( وىذا 1.15( نجد أنو أقل من )1.15بمستوى الداللة الفرضي )
يعني وجود داللة؛ مما يترتب عميو رفض الفرض الصفري، 
 ورفض الفرض البحثي، أي أنو يوجد فرق دال احصائيًا عند

( بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية 1.15مستوى داللة )
( عمى اختبار إتقان الميارات 5.86( والضابطة )9.94)

الحسابية في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية؛ مما 
يشير إلى فاعمية التعمم النشط في إتقان الميارات الحسابية لدى 

استراتيجية التعمم النشط المجموعة التجريبية من خالل تطبيق 
في تدريس الوحدتين الدراسيتين بالصف الخامس، وذلك بالمقارنة 

 .بالمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية
الفرضية الرابعة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 يـــة فـــريبيــة التجــوعــوى األداء لممجمـــستـط مــوســن متـــ( بي1.15)
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 .والبعدي الختبار التقدير الرياضي التطبيقين القبمي
 لمتحقق من صحة ىذا الفرض قام الباحث بإجراء اختبار "ت

"Paired sample t-test وذلك لدراسة داللة الفروق بين ،

متوسطات أفراد المجموعة التجريبية عمى اختبار التقدير 
 .( يوضح ذلك5) الرياضي في التطبيق القبمي والبعدي والجدول

 5جدول 
طبيق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وداللة الفروق بين متوسطات أفراد المجموعة التجريبية عمى اختبار التقدير الرياضي في الت

 (54 = القبمي والبعدي )ن
 العينات
 االختبار

 الداللةمستوى  قيمة الداللة )ت( قيمة بعدي قبمي

دالو عند  1.111 18.28 انحراف متوسط انحراف متوسط 
 2.93 14.15 2.65 7.28 التقدير الرياضي 1.15

( عند 18.28( أن قيمة "ت" تساوي )5يتضح من جدول )     
( وبمقارنتو 1.111(، وقيمة داللة محسوبة )53درجة حرية )

( وىذا 1.15( نجد أنو أقل من )1.15بمستوى الداللة الفرضي )
يعني وجود داللة؛ مما يترتب عميو رفض الفرض الصفري، 
د ورفض الفرض البحثي، أي أنو يوجد فرق دال إحصائيًا عن

( بين متوسط درجات المجموعة التجريبية 1.15مستوى داللة )
( 7.28عمى اختبار التقدير الرياضي في التطبيقين القبمي )

( لصالح التطبيق البعدي؛ مما يشير إلى 14.15والبعدي )
فاعمية التعمم النشط في تنمية التقدير الرياضي لدى المجموعة 

تعمم النشط في تدريس التجريبية من خالل تطبيق استراتيجية ال
 .الوحدتين الدراسيتين بالصف الخامس

ولقد قام الباحث بحساب حجم التأثير لمتعمم النشط عمى  
المجموعة التجريبية في تنمية التقدير الرياضي، وذلك من خالل 

 :باستخدام المعادلة التالية  "2Ƞحساب مربع إيتا "
 (1معادلة )

 
 
 

 
 6جدول 

 مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير
 حجم التأثير المستخدمة األداة

 كبير متوسط صغير  
2

Ƞ 1.11 1.16 1.14 
 طبقًا لممعادلة السابقة فإنيا تساوي  2Ƞوبحساب قيمة      

( نجد أنيا أكبر من 6بجدول )  2Ƞ( وبمقارنتيا بقيم 1.86)
(؛ مما يشير إلى أن حجم تأثير التعمم النشط عمى 1.14)

المجموعة التجريبية في تنمية التقدير الرياضي كبير جدًا؛ مما 
يؤكد فاعمية التعمم النشط في تنمية التقدير الرياضي لدى 

 .طالبات الصف الخامس
 الفرضية الخامسة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

( بين متوسطي مستوى األداء لممجموعة 1.15مستوى )
التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار إتقان الميارات 

 .الحسابية
 لمتحقق من صحة ىذا الفرض قام الباحث بإجراء اختبار "ت

"Paired sample t-testداللة الفروق بين  ، وذلك لدراسة
متوسطات أفراد المجموعة التجريبية عمى اختبار إتقان الميارات 

 .( يوضح ذلك7) الرياضية في التطبيق القبمي والبعدي والجدول
 
 

 t2
  

 
                 =

 2 Ƞ 

t2
 + df 
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 7جدول 
المجموعة التجريبية عمى اختبار إتقان المهارات الحسابية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وداللة الفروق بين متوسطات أفراد 
 (54 = التطبيق القبمي والبعدي )ن

 العينات
 االختبار

 قيمة بعدي قبمي
 ) ت(

 مستوى الداللة قيمة الداللة

دالو عند  1.111 11.71 انحراف متوسط انحراف متوسط 
 2.52 9.94 2.13 5.83 إتقان الميارات الرياضية 1.15

( عند 11.71( أن قيمة "ت" تساوي )7يتضح من جدول )    
( وبمقارنتو 1.111(، وقيمة داللة محسوبة )53درجة حرية )

( وىذا 1.15( نجد أنو أقل من )1.15بمستوى الداللة الفرضي )
يعني وجود داللة؛ مما يترتب عميو رفض الفرض الصفري، 

ثي، أي أنو يوجد فرق دال إحصائيًا عند ورفض الفرض البح
( بين متوسط درجات المجموعة التجريبية 1.15مستوى داللة )

عمى اختبار إتقان الميارات الحسابية في التطبيقين القبمي 
( لصالح التطبيق البعدي، مما يشير 9.94( والبعدي )5.83)

إلى فاعمية التعمم النشط في إتقان الميارات الحسابية لدى 
مجموعة التجريبية من خالل تطبيق استراتيجية التعمم النشط ال

 .في تدريس الوحدتين الدراسيتين بالصف الخامس
ولقد قام الباحث بحساب حجم التأثير لمتعمم النشط عمى      

المجموعة التجريبية في إتقان الميارات الحسابية، وذلك من 
السابقة،  (1باستخدام المعادلة )(  2Ƞخالل حساب مربع إيتا )

( 1.72( فإنيا تساوي )1طبقًا لممعادلة ) ( 2Ƞوبحساب قيمة )
(، 1.14( نجد أنيا أكبر من )6بجدول ) ( 2Ƞوبمقارنتيا بقيم )

مما يشير إلى أن حجم تأثير التعمم النشط عمى المجموعة 
التجريبية في إتقان الميارات الحسابية كبير جدًا؛ مما يؤكد 

إتقان الميارات الحسابية لدى طالبات فاعمية التعمم النشط في 
 .الصف الخامس

الفرضية السادسة: ال توجد عالقة ارتباطية موجبة عند مستوى 
بين استجابات أفراد العينة عمى اختباري التقدير الرياضي  1.11

 .والميارات الحسابية في التطبيق البعدي
لمتحقق من صحة ىذا الفرض قام الباحث بإيجاد معامل      
رتباط بين استجابات أفراد العينة عمى اختباري التقدير اال

الرياضي والميارات الحسابية في التطبيق البعدي، حيث بمغ 

( وىو معامل ارتباط أعمى من 1.795معامل االرتباط )
(؛ مما يشير إلى وجود عالقة ارتباط 1.11المتوسط ودال عند )

تقان الميار  ات الحسابية، طردية موجبة بين التقدير الرياضي وا 
تقان الميارات  ويعبر عن قوة العالقة بين التقدير الرياضي وا 
الحسابية، وقد يرجع ذلك إلى أثر التعمم النشط وما يتضمنو من 
ميارات أثناء تدريس الوحدتين، كما أنو يوجد عالقة وثيقة بين 
إتقان الميارات الحسابية والقدرة عمى التقدير الرياضي، وبمقارنة 

رتباط بين استجابات أفراد العينة عمى اختباري التقدير معامل اال
الرياضي والميارات الحسابية في التطبيق القبمي والتطبيق 
البعدي؛ نجد أن معامل االرتباط بين المتغيرين قد ارتفع في 
التطبيق البعدي، مما يؤكد أن لمتعمم النشط أثر في توطيد 

 .لحسابية لدى الطالباتالعالقة بين التقدير الرياضي والميارات ا
 التوصيات. 6

تعزيز اإلشراف التربوي لممارسة المعممات والمعممين في . 1
المرحمة االبتدائية التدريس القائم عمى تعزيز التعمم النشط 

 .ومتابعة تنفيذه وفقًا لمتطمبات مناىج الرياضيات
تدريب المعممات والمعممين عمى تقديم الرياضيات وفقًا . 2

يات التعمم النشط وتقديم الفرص والمواقف التي تتيح الستراتيج
 .لطالبيم ممارسة ذلك

إتاحة الفرصة لمطمبة لمتعمم الفعال من خالل المشاركة . 3
اإليجابية وممارسة التعمم وفقًا لممواقف التعميمية المختمفة من 

 .خالل بيئة تعميمية ثرية ومرنة
الحس والتقدير التأكيد عمى المعممات والمعممين تعزيز . 4

 .الرياضي لدى طالبيم وتوظيفو عند حل المسائل الرياضية
تكوين وتعزيز الميارات الحسابية لدى الطالب من قبل . 5

 معمماتيم ومعممييم وذلك بإعطائيم دورًا نشطًا في بناء وممارسة 
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 .تمك الميارات
االستمرار في تطوير مناىج الرياضيات بما يعزز من فرص . 6

النشط وفقًا لممعايير العالمية التي تؤكد عمى تقديم التعمم 
 .الرياضيات المدرسية في سياقات واقعية ومشكالت حقيقية

 المراجع
 أ. المراجع العربية

التعمم (. ه1432االدارة العامة لمتدريب التربوي واالبتعاث ) [1]
التطوير الميني لمشروع الرياضيات  النشط في الرياضيات.

 والعموم الطبيعية، وزارة التعميم بالمممكة العربية السعودية.

(. فاعمية استخدام 2119سميمان، ماجدة وعبدالقادر، أيمن. )[3] 
بعض استراتيجيات التعمم النشط في تنمية التفكير االبتكاري 

مرحمة واالتجاه نحو مادة العموم والرياضيات لدى تالميذ ال
المؤتمر العممي األول" لمتعميم والتنمية في  .االبتدائية

 ، جامعة اإلسكندرية.المجتمعات الجديدة"

كتاب الرياضيات لمصف  (.ه1434وزارة التربية والتعميم. )[8] 
الفصل الدراسي الثاني، الرياض:  الخامس االبتدائي.
 مؤسسة العبيكان.

األداء التدريسي لمعممات تقويم ه(. 1435العيدي، امنو. )[9] 
الرياضيات في المرحمة المتوسطة في منطقة القصيم في 

رسالة ماجستير غير  ضوء استراتيجيات التعمم النشط.
 .المممكة العربية السعودية منشورة، جامعة القصيم، القصيم،

مستوى اداء ميارات التعمم (. ه1436الدرعان، ريمو ) [10]
لمتوسطة في ضوء متطمبات النشط لدى معممات المرحمة ا

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة منيج الرياضيات. 
 الممك سعود، الرياض، المممكة العربية السعودية.

(. التعمم النشط. دار المسرة، عمان 2118) بدير، كريم. [13]
 .1األردن، ط

 

أثر توظيف بعض (. 2112الجدي، مروة بنت عدنان. ) [14]
استراتيجيات التعمم النشط في تدريس العموم عمى تنمية 
الميارات الحياتية لدى طمبة الصف الرابع في محافظة 

. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزىر، غزة، غزة
 فمسطين.

. دار التعمم النشط(. 2111عواد، يوسف وزامل، مجدي. ) [15]
 األردن. المناىج لمنشر والتوزيع، عمان،

الرويس، عبدالعزيز وعبدالحميد، عبدالناصر والشميوب، [18] 
ه(. مدى مناسبة األنشطة التعميمية 1434) سمر.

المتضمنة في كتب جامعة الممك سعود الرياضيات لمتالميذ 
مجمة مختمفي المستويات التحصيمية بالمرحمة االبتدائية. 

-487 الرياض،، (2) (، العدد25، المجمد )العموم التربوية
512. 

(. 2119منسي، عبير مرسي والمنير، راندا عبدالعميم ) [19]
التعمم النشط كمدخل لتنمية بعض ميارات التعميم الفعال 
وميارات التأمل في الممارسات التعميمية لدى الطالبات 
المعممات تخصص رياض األطفال بمصر والسعودية. 

(، 2) الجزء( 91) ، مصر، العددمجمة القراءة والمعرفة
49-111. 

فعالية بعض (. 2111عبد الصادق، سميحة محمد. ) [20]
استراتيجيات التعمم النشط في تنمية التحصيل وميارات 

رسالة  التواصل الرياضي لدي تالميذ المرحمة االبتدائية.
 .ماجستير غير منشورة، جامعة المنوفية، مصر

معممي درجة ممارسة  (.2111أحمد حسن. ) البدور، [21]
الرياضيات لمتقويم الحقيقي وعالقتيا بإتقان تعمم الطمبة 
وقدرتيم عمى حل المشكالت الرياضية واتجاىاتيم نحو 

الجامعة األردنية، . رسالة دكتوراه غير منشورة، الرياضيات
 عمان، األردن.
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فاعمية التدريس باستراتيجية (. 2111) البنا، تياني عطية [22]
ل وتنمية ميارات التفكير الناقد حل المشكالت في التحصي

 . رسالة في مادة الجغرافيا لدى طالب المرحمة الثانوية

 ماجستير غير منشورة، جامعة المنصورة، مصر.       

ه(. 1433النذير، محمد وخشان، خالد والسمولي، مسفر. ) [23]
مركز  ،استراتيجيات فاعمة في حل المشكالت الرياضية

، التميز البحثي في تطوير تعميم العموم والرياضيات
 .الرياض: مطابع جامعة الممك سعود

(. أثر استخدام طريقة 2112الطراونة، صبري حسن ) [25]
التعمم التعاوني في التحصيل في مادة الرياضيات واالتجاه 

مجمة جامعة نحوىا لطالبات الصف الثامن األساسي. 
-449، 3، ع 28، سوريا، مجمد دمشق لمعموم التربوية

471. 

الرياضيات لمصف  (.ه1434وزارة التربية والتعميم. ) [28]
لرياض: مؤسسة ا الخامس االبتدائي )دليل المعمم(.

 العبيكان.

(. أثر تعميم الرياضيات لطالب 2111الخطيب، محمد. )[34] 
الصف السادس األساسي باستخدام استراتيجية حل 

عددي واألداء الحسابي والمواقف المشكالت في الحس ال
مجمة دراسات لمعموم التربوية بالجامعة االردنية، العددية. 

28(2 ،)2285-2311.  

ثر برنامج مقترح لتنمية أ(. 2112عفانو، ىناء ناصر ) [35]
ميارات الحس العددي لدى طالبات الصف الخامس 

رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األساسي. 
 غزة، فمسطين.اإلسالمية، 

 

 

برنامج مقترح في التقدير (. 1435البموي، محمد. ) [36]
التقريبي والحساب الذىني وأثره في تنمية ميارات الحس 

. رسالة ماجستير العددي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية
المممكة العربية غير منشورة، جامعة طيبة، المدينة المنورة، 

 .السعودية

 ممارسات التدريس لدى ه(. 1437الحامد، مناير. ) [37]

معممات الرياضيات لمصفوف االبتدائية العميا لتنمية ميارات      
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  الحدس الرياضي.

 .المممكة العربية السعودية الممك سعود، الرياض،

(. فاعمية استخدام 2119عويضة، السيد عبدالعزيز. ) [41] 
بعض استراتيجيات الحساب الذىني في تنمية الطالقة 

مجمة الحسابية لدى تالميذ الصف الثاني االبتدائي. 
 .132-65، 12، جامعة بنيا، مصر، تربويات الرياضيات

(. الصعوبات التي 2111السعدي، رفاه والطائي، تغريد. ) [42]
مذة المرحمة االبتدائية في الحساب الذىني من تواجو تال

الجامعة المستنصرية،  مجمة الفتح،وجية نظر معممييم. 
 .274-234، 47 العدد

واقع الممارسات التدريسية ه(. 1433العقيمي، ميا. ) [45]
لتنمية ميارات الحس العددي لدى طالبات الصف السادس 

الممك  رسالة ماجستير غير منشورة، جامعةاالبتدائي. 
 .المممكة العربية السعوديةسعود، الرياض، 

(. أثر استخدام التعمم النشط في 2111الساعدي، عمار. )[47] 
تحصيل طالب الصف الثالث المتوسط في الرياضيات 

مجمة البحوث التربوية والنفسية  وميميم نحو دراستيا.
 . 312-279، 31، العدد بجامعة ميسان
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فاعمية برنامج تدريبي (. 2111فر. )المالكي، عبدالممك مس [48]
مقترح في إكساب الطالب معممي الرياضيات بعض ميارات 

المؤتمر العممي العاشر "االتجاىات الحديثة  التعمم النشط.
 .215 -138في تطوير تدريس الرياضيات"، جامعة بنيا، 

أثر الدمج بين (. 2115) عيسى، عمي حسين[49] 
استراتيجيتين لمتعمم النشط عمى تحصيل طالب الصف 

رسالة ماجستير غير الثالث المتوسط في الرياضيات. 
المممكة العربية منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 .السعودية

(. 2111الباز، عادل إبراىيم والرياشي، حمزه عبدالحكيم )[50] 
ريبي والحساب الذىني لنواتج برنامج مقترح في التقدير التق

العمميات الحسابية وتأثيره عمى تنمية الحس العددي 
مجمة والتفكير الرياضي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية. 

-211(. 3جامعة بنيا، المجمد ) تربويات الرياضيات،
266. 

(. مدى اكتساب 2113مقدادي، فاروق والخطيب، عمي. ) [51]
طمبة مرحمة التعميم األساسي العميا في األردن لميارتي 

(، 19)2، مجمة جامعة دمشق التقدير والحساب الذىني.
71-98. 

(. فعالية التدريس باستراتيجية مقترحة 2111بدر، بثينة. )[52] 
يا في اليندسة لمتعمم النشط عمى تنمية ميارات التفكير العم

لدى الطالبات منخفضي التحصيل بالمرحمة المتوسطة. 
. مصر، مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس

5(3 ،)115-143. 

(. أثر استخدام التعمم النشط في 2119مداح، سامية. ) [53]
تحصيل بعض المفاىيم اليندسية واالتجاه نحو الرياضيات 

ائي بمكة المكرمة. لدى طالبات الصف الخامس االبتد
جامعة أم  مجمة دراسات في المناىج واإلشراف التربوي،

 .44-23، (1)1 القرى،

فاعمية استخدام استراتيجية (. 2111عبد الكريم، ىالم. )[54] 
التعمم التعاوني في تنمية التحصيل وميارات الحس العددي 

. رسالة ماجستير غير لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي
 ، جامعة القاىرة، مصر.منشورة
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THE EFFECTIVENESS OF USING ACTIVE 

LEARNING ON THE MATHEMATICAL 

ESTIMATION AND THE COMPUTATIONAL 

SKILLS OF THE 5TH GRADE FEMALE 

STUDENTS 

ABDULAZIZ M. ALRWAIS 

King Saud University 

ABSTRACT_ This study aimed at investigating the effectiveness of using active learning 

mathematical estimation and computational skills. The goal of the study was achieved by 

conducting a quasi-experimental study on a sample of 96 from 5th grade female students. The 

sample was split into two groups; one was serving as a control and another as an experimental 

group. The experimental group has been taught using active learning targeted topics, namely 

denominators, complications and addition and subtract of fractional numbers while the control 

group was taught the same topics using the traditional method of teaching. Both groups were 

evaluated and their mathematical estimation and the computational skills were measured using 

two tests designed for this study. The study results proved the effectiveness of active learning on 

mathematical estimation and computational skills of the fifth grade female students. In light of the 

findings, the researcher recommended the following recommendations: Mathematics teachers 

have to using active learning in teaching, promotion and training by the Educational Supervision. 

KEYWORDS: Active Learning, Mathematical Estimation, Computational Skills, Effective. 

 

 

 

 

 

 

 


