فاعلية تدريس الرياضيات باستخدام أمنىذج

التعلن التىليدي يف تنوية التحصيل الدراسي
وههارات التىاصل الرياضي للصف الرابع
االبتدائي مبدينة الرياض
هادية بنت طلم بن صالح العتيبي*

امللخص_ َض ٝالبدث ئلى الخٗغٖ ٝلى ٞاٖلُت جضعَـ الغٍايُاث باؾخسضام أهمىطج الخٗلم الخىلُضي في جىمُت الخدهُل الضعاس ي
ً
ومهاعاث الخىانل الغٍاض ي لضي َالباث اله ٠الغاب٘ الابخضائي .و٢ض ج٩ىهذ ُٖىت البدث الخالي مً (َ )60البت مً َالباث اله٠
الغاب٘ الابخضائي بمضعؾت اإلاائت والؿابٗت والٗكغًٍ الخابٗت إلصاعة الخٗلُم بالغٍاى ،جم ازخُاعَا بُغٍ٣ت ٖكىائُت ٖى٣ىصًت ،م٣ؿمت ئلى
ّ
وجًم الُالباث الالحي ؾُضعؾً بالُغٍ٣ت اإلاٗخاصة ،وٍبلٖ ٜضصًَ (َ )30البت ،ومجمىٖت ججغٍبُت،
مجمىٖخحن :مجمىٖت يابُت،
ً
ّ
وجًم الُالباث الالحي ؾُضعؾً باؾخسضام أهمىطج الخٗلم الخىلُضي  ،GLMوٍبلٖ ٜضصًَ (َ )30البت ،وَب ٤ازخباع لُ٣اؽ جدهُل
َالباث اله ٠الغاب٘ الابخضائي في وخضة الُ٣اؽ و ٤ٞمؿخىٍاث  TIMSSالثالزت (اإلاٗغٞت– الخُبُ -٤الاؾخضال ،)٫و٦ظل ٪ازخباع مهاعاث
ًّ
الخىانل الغٍاض ي ًّ
وبٗضًا ٖلى مجمىٖتي الضعاؾت ،وأْهغث الىخائج صاللت ئخهائُت وٖملُت ألهمىطج الخٗلم الخىلُضي  GLMفي
٢بلُا
جدؿحن الخدهُل الضعاس ي والخىانل الغٍاض ي لضي َالباث اله ٠الغاب٘ الابخضائي ،و٢ض اهتهذ الضعاؾت بخ٣ضًم مجمىٖت مً
الخىنُاث واإلا٣ترخاث التي جغجبِ بخىُْ ٠أهمىطج الخٗلم الخىلُضي .
الكلمات املفتاحية :أهمىطج الخٗلم الخىلُضي ،مهاعاث الخىانل الغٍاض ي ،الخدهُل الضعاس ي.
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فاعلية ثدريس الرياطيات باستخدام أهموذج التعلم التوليدي في ثنمية
التحصيل الدراس ي ومهارات التواصل الرياض ي للصف الرابع الابتدائي
بمدينة الرياض
الضعاؾُت ،ومنها أهمىطج الخٗلم الخىلُضي ،وَى أخض جُبُ٣اث الىٓغٍت
البىائُت في الخضعَـ ،وَكحر ٦غاٞذ و٦غٍمً وبحرهاعص وقابل [ ]6ئلى أن
أهمىطج الخٗلم الخىلُضي َى أهمىطج حٗلُمي يهض ٝئلى جىمُت مهاعاث
الخ٨ٟحر لضي الُالب مً زال ٫جىلُض هىٖحن مً الٗال٢اثٖ :ال٢ت بحن
زبرة اإلاخٗلم الؿاب٣ت والجضًضة ،وبحن أحؼاء اإلاٗغٞت الجضًضة اإلاغاص
حٗلمها ،ويهض ٝاؾخسضام أهمىطج الخٗلُم الخىلُضي في الخضعَـ ئلى
جىُْ ٠الٗملُاث الظَىُت لضي الُالب؛ ختى ًهبذ حٗلُمهم أ٦ثر
ٟ٦اءة ،وجؼصاص ٢ضعاتهم ٖلى خل اإلاك٨الث مً زال ٫ئصعا ٥الٗال٢اث
بحن اإلاٗلىماث ،و ٤ٞمجمىٖت زُىاث مخخابٗت حؿهم في الىنى ٫ئلى
خل اإلاك٩لت [.[7
وٍخًمً أهمىطج الخٗلُم الخىلُضي أعبٗت أَىاع عئِؿت :الُىع
الخمهُضي ،والُىع التر٦حزي "البإعة" ،والُىع اإلاخٗاعى "الخدضي"،
وَىع الخُبُ ،]8[ ٤و٢ض أ٦ضث هخائج الضعاؾاث الؿاب٣ت والبدىر أن
اؾخسضام أهمىطج الخٗلم الخىلُضي ٧ان له جأزحر ئًجابي في الٗضًض مً
حىاهب الخٗلم اإلاٗغُٞت ،والىحضاهُت ،واإلاهاعٍت لضي الُالب؛ ٣ٞض
زلهذ صعاؾت حاي وَىاهج [ ]9ئلى أن أهمىطج الخٗلم الخىلُضي ؾاٖض
ٖلى جىمُت مهاعاث الُالب في خل اإلاؿائل الغٍايُت ،وأقاعث صعاؾت
جغَؿباالؾُىؽ [ ]10ئلى أن اؾخسضام أهمىطج الخٗلُم الخىلُضي ؾاٖض
الُالب ٖلى الاؾدُٗاب الٟىعي للمٗلىماث واإلاٗاع.ٝ
وبظلٞ ٪ان َىا ٥خاحت لخُبُ ٤وججغٍب مثل َظا الىمىطج في
جضعَـ ماصة الغٍايُاث؛ للخٛلب ٖلى الهٗىباث التي جىاحه اإلاٗلم،
وخل اإلاك٨الث اإلاخٗل٣ت باهسٟاى الخدهُل الضعاس ي ،ومهاعاث
الخىانل الغٍاض ي؛ وبظلٞ ٪ان مك٩لت َظا البدث جخدضص في الخٗغٝ
ٖلى ٞاٖلُت جضعَـ الغٍايُاث باؾخسضام أهمىطج الخٗلم الخىلُضي في
جىمُت الخدهُل ومهاعاث الخىانل الغٍاض ي لضي َالباث اله ٠الغاب٘
الابخضائي.
أ .أسئلة الدراسة
وٍم ً٨جدضًض مك٩لت الضعاؾت في الاحابت ًٖ الؿإالحن الخالُحن:
 )1ما ٞاٖلُت جضعَـ الغٍايُاث باؾخسضام أهمىطج الخٗلم الخىلُضي في
جىمُت الخدهُل لضي َالباث اله ٠الغاب٘ الابخضائي؟
 )2ما ٞاٖلُت جضعَـ الغٍايُاث باؾخسضام أهمىطج الخٗلم الخىلُضي في
جىمُت مهاعاث الخىانل الغٍاض ي لضي َالباث اله ٠الغاب٘ الابخضائي؟
ب .أهدف الدراسة
الخٗغٖ ٝلى ٞاٖلُت جضعَـ الغٍايُاث باؾخسضام أهمىطج الخٗلم
الخىلُضي في جىمُت الخدهُل الضعاس ي ومهاعاث الخىانل الغٍاض ي لضي
َالباث اله ٠الغاب٘ الابخضائي.
ج .أهمية الدراسة
 ً ٣ـضم أهمـ ـ ًىطح ـا ئح ـغائ ـ ـ ًُّا ل ـ ُُٟ٨ـت ئٖ ـاصة نُ ـا ٚـت وخ ـضة م ـً م٣ـغع

 .1امللدمة
حٗض الغٍايُاث لٛت جدخىي ٖلى ال٩لماث والغمىػ الخانت بهاٞ ،هي
لٛت عمؼٍت نممذ لٗغى ألا٩ٞاع وجباصلها ،وجدكابه م٘ باقي اللٛاث
الٗاإلاُت في أن لها ٢ىاٖضَا ،ومٟغصاتها ،ومهُلخاتها ،و٢ىاٖض جغُ٦ب
ال٨الم ،وجغجِب ال٩لماث ،و٢ىاٖض بىاء الجمل وال٣ٟغاث ،وجخًمً
ازخهاعاث ،ومتراصٞاث ،ومخًاصاث ،جخمحز بأن لها مالمذ لٛىٍت جىٟغص
بها ًٖ ٚحرَا مً اللٛاث ،وجخمثل في بىاء الىٓغٍاث ،واؾخسضام
الخغو٦ ٝغمؼ مخٛحر [.[1
وَٗض الخدهُل الضعاس ي مً أَم الىىاجج اإلاٗغُٞت للمىٓىمت في
قتى أهىاٖها ومغاخلها اإلاسخلٟت ،وأَم مإقغاث وم٣اًِـ الخٗلُم الظي
ًد٨م مً زالله ٖلى مضي هجاح أو ٟ٦اءة الىٓام الخٗلُمي [٦ ،]2ما أن
مً أَم وْائ ٠لٛت الغٍايُاث :الخىانل الغٍاض ي؛ خُث ً٩ىن
ًّ
ً
مباقغا ٖىضما ًخم بلٛت الغٍايُاث خى٫
عٍايُا
مىيىٕ الخىانل ئما
مىيىٕ ٞيها ،أو ٚحر مباقغ خُىما هخىانل بلٛت الغٍايُاث خى٫
مىيىٖاث في مجاالث أزغي ،مثل :الهىضؾت ،والخجاعة ،والا٢خهاص،
مؿخسضمحن في طل ٪بٌٗ مٟغصاث لٛت الغٍايُاث مً أٖضاص
ومخىؾُاث ووؿب مئىٍت.
 .2مشكلة الدراسة
ًغي اإلاىلى [ ]3أن أخض ألاؾباب التي صٖذ وايعي اإلاىاهج للخأُ٦ض
ٖلى الخىانل الغٍاض ي ٦هض ٝمً أَضا ٝجضعَـ الغٍايُاث ما َى ئال
ً
وأًًا ٚحر
هدُجت يٗ ٠الُالب في جٟؿحر وجبرًغ خلىلهم الصخُدت،
٢اصعًٍ ٖلى جىنُل أ٩ٞاعَم لآلزغًٍ مً ػمالئهم ،ومٗلىم أن الخىانل
ّ
ًم ً٨الُالب مً ئًها ٫أ٩ٞاعٍ لآلزغًٍ بىيىح،
الغٍاض ي ب٩ل أق٩اله ِ
ً
ومٗغٞت أ٩ٞاع آلازغًٍ ،والخٟاٖل مٗها٦ ،ما ًغي – أًًا -أن خىاع
الُالب ،ومىا٢كخه ،وجدلُله ،وجٟؿحرٍ ،وئنضاعٍ ألاخ٩ام ٧لها أوكُت
جضٖم ٞهم الُالب للمٟهىم ،وحٗلُله ِل َم اؾخسضمه؟ ومتى؟ أي أن
الخىانل الغٍاض ي ًضٖم هىعي الٟهم اإلاٟاَُمي وؤلاحغائي ،وٍغح٘ اإلاىلى
ً
[ ]3الغبِ بحن الغٍايُاث واللٛت ئلى أن الغٍايُاث –أنال -جمثل
َغٍ٣ت للخ٨ٟحر ،والخ٨ٟحر ال ًخم ئال ًٖ َغٍ ٤اللٛت ،ؾىاء ٧اهذ
ملٟىْت ،أو لٛت عمؼٍت ًٟهمها اإلاخٗاملىن بالغٍايُاث.
وأقاعث صعاؾت اإلاكُخي [ ]4ئلى ما جىنلذ ئلُه الٗضًض مً
الضعاؾاث مً وحىص يٗ ٠لضي الُالب في ماصة الغٍايُاث ،و٧ان مً
أَمها صعاؾت الُغٍٟي [ ،]5والضعاؾت الضولُت للٗلىم والغٍايُاث
) (TIMSSلٗامي (2003م2007 ،م) التي أ٦ضث اهسٟاى مؿخىي أصاء
الُالب والُالباث ،و٧ان مً أبغػ جىنُاث َظٍ الضعاؾاث الخأُ٦ض ٖلى
ئٖاصة الىٓغ في ألاؾالُب اإلاخبٗت مً ٢بل اإلاٗلمحن في جضعَـ الغٍايُاث.
وزال ٫الؿىىاث ألازحرة ْهغث الٗضًض مً الاؾتراجُجُاث والىماطج
الخضعَؿُت التي خ٣٣ذ هخائج ملمىؾت ٖلى اإلاؿخىي الخضعَس ي للمىاص
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الغٍايُاث لُالب اله ٠الغاب٘ الابخضائي ً
و٣ٞا ألهمىطج الخٗلم
الخىلُضي ًم ً٨الاؾترقاص بها في نُاٚت وخضاث أزغي مً اإلا٣غع ،وفي
مغاخل مسخلٟت.
ً
ّ
صلُال مغحُٗاًّ
 باليؿبت للمكغٞاث التربىٍاثً :ىٞغ َظا البدثللمكغٞاث التربىٍاث لخىمُت مهاعاث الخىانل الغٍاض ي باؾخسضام
أهمىطج الخٗلم الخىلُضي.
 باليؿبت للمسُُحن للضوعاث الخضعٍبُتً :م ً٨أن ًُٟض َظا البدثاإلاسُُحن للضوعاث الخضعٍبُت في جىٞحر ألاؾاؽ الىٓغي ،والضلُل
اإلاغحعي في جسُُِ الضوعاث الخضعٍبُت في ئَاع جىُْ ٠هماطج الخٗلم
البىائي في جىمُت الخدهُل والخىانل الغٍاض ي .
د .حدود الدراسة
 ا٢خهغ البدث ٖلى اؾخسضام أهمىطج الخٗلم الخىلُضي في وخضة"الُ٣اؽ" بم٣غع الغٍايُاث لله ٠الغاب٘ ،وجم ُ٢اؽ الخدهُل
الضعاس ي في مؿخىٍاث( TIMSSاإلاٗغٞت ،الخُبُ ،٤والاؾخضال ،)٫ومهاعاث
الخىانل الغٍاض ي إلاجاالث( :ال٣غاءة– ال٨خابت– الخمثُل).
 َب ٤البدث ٖلى َالباث اإلاضاعؽ الابخضائُت الخ٩ىمُت الخابٗت إلصاعةالخٗلُم بمضًىت الغٍاى في الٟهل الضعاس ي الثاوي مً الٗام الضعاس ي
.ٌ1438-ٌ1437
ه .مصطلحات الدراسة
حٗغٞه الباخثت ئحغ ًّ
ّ
ائُا بأهه:
 -1الخدهُل الضعاس ي ِ Achivement
"الضعحت التي جدهل ٖليها الُالبت في الازخباع الظي ًُبٖ ٤لى الىخضة
الضعاؾُت "الُ٣اؽ" التي صعؾذ باؾخسضام أهمىطج الخٗلم الخىلُضي
إلاٗغٞت مضي اؾدُٗابها وٞهمها إلاا جخًمىه الىخضة".
ّ
حٗغٞه الباخثت
 -2الخىانل الغٍاض ي ِ Mathematical Communication
ئحغ ًّ
ائُا بأهه" :اؾخسضام َالباث اله ٠الغاب٘ الابخضائي للغمىػ
والخٗبحراث واإلاهُلخاث اإلادضصة باإلاهاعاث الخالُت( :ال٣غاءة -ال٨خابت-
الخمثُل) ،وجىمُتها باؾخسضام أهمىطج الخٗلم الخىلُضي".
ّ
وحٗغٞه
 -3أهمىطج الخٗلم الخىلُضي Generative learning Model
ِ
الباخثت ئحغ ًّ
ائُا بأهه" :أهمىطج جضعَس ي ٌؿاٖض َالباث اله ٠الغاب٘
الابخضائي ٖلى ٖملُت جىلُض مٗاع ٝبىائُت ،وطل ٪مً زال ٫الخٟاوى

والخىاع بحن اإلاٗلمت والُالباث ،وبحن الُالباث أهٟؿهً؛ للىنى ٫ئلى
مٗلىماث حضًضة بىاء ٖلى زبراتهً الؿاب٣ت؛ بهض ٝع ٘ٞمؿخىاًَ
الخدهُلي ،وجىمُت مهاعاث الخىانل الغٍاض ي لضيهً".
 .3لاطار النظري
الىٓغٍت البىائُت ):(Constructivism Theory
ً
أؾاؾا ٖلى ٨ٞغة أن اإلاخٗلم وكِ بُبُٗخه ،و٢اصع ٖلى
خُث ج٣ىم
ج٩ىًٍ بيُت مٗغُٞت مً زال ٫ما ًخل٣اٍ مً مٗلىماث حضًضة بما لضًه
مً مٗغٞت ؾاب٣ت ،وٍإ٦ض ٦ثحر مً عحا ٫التربُت أن البىائُت حٗني أن
اإلاخٗلم ًبني مٗغٞخه مً زال ٫جٟاٖله في اإلاى ٠٢الخٗلُمي م٘ مدخىي
اإلااصة الخٗلُمُت ،زم ًغاح٘ ما حٗلمه ،وٍغبِ الخبراث الجضًضة بالخبراث
الؿاب٣ت ،وٍدضر حٛحراث بها ٖلى أؾاؽ اإلاٗاوي الجضًضة؛ لُىلض في
النهاًت مٗغٞت حضًضة ًإ٦ض ٖليها اإلاخٗلمٞ ،ان البىائُت جخُلب مً
اإلاخٗلم بىاء زبراث حضًضة مً زال ٫الخٗلم اليكِ الٟٗا ،٫زم ً٣ىم
بضمج َظٍ الخبراث الجضًضة م٘ زبراجه الؿاب٣ت؛ ختى ًخ٩ىن الخٗلم طو
اإلاٗنى [.[11
َّ
خُث ط٦غ ٖضص مً الباخثحن مٟهىم الىٓغٍت البىائُتٗٞ ،غٞها
ألاؾمغ [ ]12بأنهاٞ" :لؿٟت ٢ائمت ٖلى بىاء اإلاٗغٞت مً ٢بل اإلاخٗلم
هٟؿه بُغٍ٣ت ٞاٖلت وطاث مٗنى مً زال ٫زبراجه الؿاب٣ت ،أو
الخٟاوى الاحخماعي م٘ ألا٢غان ،وهي جإ٦ض في أؾاؾها ٖلى الضوع
اليكِ للمخٗلم -في وحىص اإلاٗلم اإلاِؿغ واإلاؿاٖضٖ -لى بىاء اإلاٗنى
بك٩ل ؾلُم في بِئت حؿاٖض ٖلى الخٗلم".
هماطج الخضعَـ ال٣ائمت ٖلى الىٓغٍت البىائُت:
ؾاٖضث الىٓغٍت البىائُت ٖلى ئخضار حٛحر في الىٓغة ئلى َبُٗت
الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت ،وع٦ؼث ٖلى صوع اإلاخٗلم في بىاء اإلاٗغٞت،
ومً حهت أزغي عاٖذ الىٓغٍت البىائُت الاحخماُٖت الٗىامل
الاحخماُٖت ،وأ٦ضث ٖلى صوع اإلاٗلم والىالضًً وألا٢غان في ٖملُت
الخٗلم؛ ٖلى َظا ألاؾاؽ نُ ٜالٗضًض مً الىماطج الخٗلُمُت التي
٢امذ ٖلى أ٩ٞاع بىائُت ،ومً جل ٪الىماطج خؿً ومدمىص []13؛
و٢ابُل ]14[ ،ما ًلي:

شكل 1
بعض هماذج التدريس البنائية (ثصميم الباحثة)

 أهمىطج الخٗلم الخىلُضي :Generative Learning Modelا٢ترح ٧ل مً أوػبىعن ووٍتر ٥أهمىطج الخٗلم الخىلُضي؛ مً أحل

وؾى ٝحؿخٗغى الباخثت ُٞما ًلي أهمىطج الخٗلم الخىلُضي بش يء مً
الخىيُذ؛ باٖخباعٍ مدىع اَخمام البدث الخالي:
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الخىلُضي ،خُث ًخم الخٗغٖ ٝلى زبراتهم الؿاب٣ت خى ٫مدخىي الضعؽ
ًٖ َغٍ ٤الخٗغٖ ٝلى عؤٍتهم للمىيىٕ اإلا٣ترح أمامهم٦ ،ما ًخم
ال٨ك ًٖ ٠جل ٪الخهىعاث مً زال ٫ج٣ضًم ألاؾئلت اإلاٟخىخت.
 -2الضاُٗٞتٌٗ :مل اإلاٗلم ٖلى حشجُ٘ اإلاخٗلمحن هدى الضاُٗٞت ال٨بري
لخل٣ي الخٗلمٖ ،بر جىحيههم ئلى ال٣ضعة ٖلى جدمل اإلاؿإولُت زال٫
الُ٣ام باألوكُت اإلاخىىٖت ،خُث ًإصي طل ٪بهم ئلى ع ٘ٞز٣تهم بظاتهم
ٖىضما ًخم٨ىىن مً ا٦دكا ٝالخهىعاث البضًلت خى ٫اإلادخىي
الخٗلُمي؛ مما ًإصي ئلى ػٍاصة ا٦دؿابهم للمٟاَُم الجضًضة.
 -3الاهدباٍ٣ً :ىم اإلاٗلم بخىحُه اهدباٍ اإلاخٗلمحن ًٖ َغٍ ٤ألاؾئلت،
وَغخها أمامهم ،والتي حٗخمض بك٩ل ٦بحر ٖلى حكُ٨ل اإلاٟاَُم وبىائها
وقغخها بأؾلىب ٖلمي٦ ،ما ً٣ىم اإلاٗلم بالٗمل ٖلى جىحُه اهدباَهم
هدى الٓىاَغ واإلاىا ٠٢وألاخضار التي جغجبِ بالخبراث الؿاب٣ت؛
باٖخباعَا أصاة لخىلُض بيُت اإلاٗاع ٝواإلاٗلىماث.
 -4الخىلُض :حٗض مغخلت مً اإلاغاخل التي جمخل ٪ألاَمُت ال٨بري مً
يمً مغاخل أهمىطج الخٗلم الخىلُضي ،خُث ٌٗمل اإلاٗلم في َظٍ
الخُىة ٖلى ج٣ضًم اإلاؿاٖضة للمخٗلمحن ،وزل ٤ال٣ضعة ٖلى جىلُض
همُحن مً الٗال٢اث؛ وطل ٪مً أحل جُىٍغ ٖملُت ؤلاصعا ٥والٟهم في
جضعَـ الغٍايُاث وحٗلمه :الىمِ ألاو٣ً ٫ىم ٖلى بىاء ٖال٢اث بحن
اإلاٟاَُم الجضًضة بًٗها ببٌٗ ،والىمِ الثاوي ً٣ىم ٖلى بىاء ٖال٢اث
بحن اإلاٟاَُم الجضًضة وبحن جهىعاث اإلاخٗلمحن وزبراتهم الؿاب٣ت ،خُث
ًخم طلَ ًٖ ٪غٍ ٤اللجىء ئلى اؾخسضام بٌٗ الُغ ١وألاصواث،
٦سغائِ اإلاٟاَُم ،والهىع والغؾىماث ،والٗغوى الٗملُت.
 -5اؾتراجُجُاث ما وعاء اإلاٗغٞت٣ً :ىم اإلاٗلم بالخُغ ١ئلى اؾخسضام
اؾتراجُجُاث حٗلم ٢اصعة ٖلى مؿاٖضة اإلاخٗلم ٖلى اؾخسضام الٗملُاث
الضماُٚت الٗ٣لُت إلصعا ٥اإلاٟاَُم وجُبُ٣ها؛ لُهبدىا طوي ٢ضعة ٖالُت
ٖلى خل اإلاك٨الث التي جىاحههم.
 زُىاث أهمىطج الخٗلم الخىلُضي في جضعَـ الغٍايُاث:ًخًمً ألاهمىطج أعب٘ زُىاث ٦ما أوعصَا ٧ل مً (ٖبضالؿالم [،]19
٦ ،]20] Shaverienؿباوي ،]21[ ،ؾمُذ٢ ،]22[ ،غوي [:)]23

جغؾُش هٓغٍت ُٞجىحؿ٩ي التي حؿدىض ٖلى البىائُت الاحخماُٖت٣ٞ ،ض
وي٘ وٍتر ٥أؾـ وع٧ائؼ أهمىطج الخٗلم الخىلُضي ٖام 1974م ،التي
أ٦ضث مضي أَمُت اللٛت واإلاجخم٘ في جىمُت اإلاٗغٞت ،خُث ئن الخٗلم
الظي هاصي به ُٞجىحؿ٩ي َى الخٗلم الظي ٌٗمل ٖلى جىمُت خحز أو
مىُ٣ت الىمى اإلاغ٦ؼٍت ًٖ َغٍ ٤الخٟاٖل الاحخماعيٞ ،اإلاٗغٞت في
ًّ
احخماُٖا مً زال ٫الخٟاوى بحن
أهمىطج الخٗلم الخىلُضي جدك٩ل
اإلاٗلم واإلاخٗلم ،وبحن اإلاخٗلمحن بًٗهم م٘ بٌٗ [.[15
و٢ض جىاولذ الٗضًض مً الضعاؾاث حٗغٍ ٠أهمىطج الخٗلم الخىلُضي،
وجىعص الباخثت ً
بًٗا مً جل ٪الخٗغٍٟاث ٖلى الىدى الخالي :
َّ
ٖغ ٝخؿً ومدمىص [ ]13أهمىطج الخٗلم الخىلُضي بأهه" :أهمىطج
بىائي حٗلُمي حٗلمي ٌٗ٨ـ هٓغٍت ُٞجىحؿ٩ي للث٣اٞت الاحخماُٖت،
ويهض ٝلخىلُض الٗال٢اث بحن اإلاٗلىماث الجضًضة في الظا٦غة ٢هحرة
اإلاضي ،وما لضي اإلاخٗلم مً اإلاٗلىماث الؿاب٣ت في الظا٦غة َىٍلت اإلاضي،
ومً زم جىلُض اإلاٗنى للمٟاَُم الجضًضة اإلابني ٖلى الٟهم ،وٍخ٩ىن مً
أعب٘ مغاخل ،هي :الخمهُض ،والتر٦حز ،والخدضي ،والخُبُ."٤
٦ما َّ
ٖغٞه عوان [ ]16بأهه" :أهمىطج بىائي ًخ٩ىن مً أعب٘ مغاخل:
(الخمهُضي  -التر٦حزي  -الخدضي – الخُبٌُ )٤ؿمذ للمخٗلمحن ببىاء أو
جىلُض اإلاٗنى مً زال ٫الاؾخسضام اليكِ للمٗلىماث الغٍايُت".
أما ما٦جن [٣ٞ ]17ض ٖغٞه بأهه" :أهمىطج بىائي ّ
ًٟٗل صوع اإلاخٗلم في
ِ
الخٗلم مً زال ٫زمؿت أَىاع مخخالُت :الخىحُه ،ؤلاٞهاح ًٖ ألا٩ٞاع،
الخدضي والبىاء ،الخُبُ ،٤الخ٣ىٍم".
ومً زال ٫الخٗغٍٟاث الؿاب٣ت ًالخٔ اجٟا٢ها ٖلى أَمُت الغبِ بحن
اإلاٗلىماث الجضًضة واإلاٗغٞت الؿاب٣ت والخبرة لضي اإلاخٗلم مً زال٫
ألاوكُت الخٗلُمُت والٗملُاث اإلاٗغُٞت.
 ئحغاءاث أهمىطج الخٗلم الخىلُضي:ًخًمً أهمىطج الخٗلم الخىلُضي زمؿت ئحغاءاث أؾاؾُت ومهمت
لخُبُ٣ها صازل الٛغٞت الهُٟت ،وَظٍ الخُىاث حاء ط٦غَا ٖىض
ٖٟاهت والجِل [:[18
 -1جهىعاث اإلاٗغٞت والخبرة الؿاب٣ت :حٗخبر اإلاٟاَُم الؿاب٣ت لضي
اإلاخٗلمحن مً الٗىانغ الغئِؿت للخضعَـ باؾخسضام أهمىطج الخٗلم

شكل 2
أطوار أهموذج التعلم التوليدي (ثصميم الباحثة)

ج٣ضًم اإلاهُلخاث الٗلمُت ،وئجاخت الخٟاوى والخىاع بحن َالباث ٧ل
مجمىٖت.
 -3الخدضي :وٍخم ُٞه مىا٢كت الٟهل بال٩امل ،م٘ ئجاخت الٟغنت
للُالباث لخُٛحر وحهت هٓغًَ ،وٍخم حٗضًل ما لضي الُالباث مً
جهىعاث بضًلت ،وئخال ٫اإلاٟاَُم الٗلمُت الصخُدت م٩ان اإلاٟاَُم
البضًلت.

 -1الخمهُض :جخم ُٞه ئزاعة الخبراث الُىمُت للُالباث ،وٖغى أ٩ٞاعًَ
وجٟؿحرَا ،وحٗغ ٝأ٩ٞاع الُالباث ،وبىاء أ٩ٞاع حضًضة في يىء زبراتهً
الؿاب٣ت ،وطل ٪مً زال ٫ئزاعة اإلاٗلم الٟغنت للخٟاوى والخىاع بحن
َالباث ٧ل مجمىٖت.
 -2التر٦حزً :خم ج٣ؿُم الُالباث ئلى مجمىٖاث نٛحرة ٚحر مخجاوؿت
مً ٢بل اإلاٗلم ،والتر٦حز ٖلى اإلاٟاَُم اإلاؿتهضٞت إل٦ؿابها للُالباث ،م٘
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ٌكاعٞ ٥يها الُالب باًجابُت ،وٍ٩ىهىن مؿإولحن ًٖ حٗلُمهم ،في
اهخ٣ا ٫أزغ ما حٗلمىٍ ئلى مجاالث مسخلٟت أ٦ثر ٗٞالُت.
َ
أزغ وكاَحن
أما صعاؾت جغَؿباالؾُىؽ [٣ٞ ]10ض َضٞذ ئلى
ِ
حٗغِ ٝ
َ
جىلُضً ْح ِن ٖلى جدهُل الُالب ألا٧اصًمي إلاٗاوي ألاع٢ام اإلاىُُ٣ت في أزىاء
اؾخسضامهم اإلاٗالجاث الاٞترايُت ،وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً ()60
َ ً
البا مً الىاَ٣حن باللٛت ؤلاؾباهُت مً َالب اله ٠الثالث الابخضائي
ُ
سضم اإلاىهج الخجغٍبي ،خُث
مً مضًىت ؾان زىان في بىعجىعٍ٩ى ،واؾخ ِ
َْ
ًّ
حٗلم
آزاع وكاَي ٍ
جم جىػَ٘ الُٗىت ٖكىائُا ٖلى مجمىٖخحن؛ لخُُ٣م ِ
َ
جىلُضً ْح ِن (ؤلاحابت ًٖ ألاؾئلت ،وجىلُض ألامثلت) أ٦ثر في أزىاء مٗالجخحن
اٞترايِخحن مغجبُخحن بخمثُل ألاع٢ام اإلاىُُ٣ت .اؾخسضمذ الضعاؾت
اإلاٗالجاث الاٞترايُت ،وألاوكُت ال٨خابُت ،وأْهغث الىخائج أن
اؾتراجُجُت ؤلاحابت ًٖ ألاؾئلت لها جأزحر أ٦ثر مً اؾتراجُجُت جىلُض
ألامثلت ٖلى ازخباع الاؾدُٗاب الٟىعي البٗضي ،باإلياٞت ئلى طل ٪لم
ٌ
جٟاٖل مهم بحن الاؾتراجُجُاث الخىلُضًت ٖلى ازخباع الٟهم،
ًَ ً٨ىال٪
أو الاؾدُٗاب اإلاخأزغ.
وَضٞذ صعاؾت يهحر [ ]33ئلى حٗغ ٝأزغ اؾخسضام اؾتراجُجُت
الخٗلم الخىلُضي في ٖالج الخهىعاث البضًلت لبٌٗ اإلاٟاَُم لضي َالب
اله ٠الثامً ألاؾاس ي في ٚؼة ،وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً (ً )72
َالبا
ُ
سضم اإلاىهج الخجغٍبي ،خُث
مً َالب اله ٠الثامً ألاؾاس ي ،واؾخ ِ
٢ؿمذ الُٗىت ئلى مجمىٖخحن :ئخضاَما ججغٍبُت ،صعؾذ باؾخسضام
الخٗلم الخىلُضي ،وألازغي يابُت ،صعؾذ بالُغٍ٣ت اإلاٗخاصة،
وباؾخسضام اإلاٗالجاث ؤلاخهائُت اإلاىاؾبت أْهغث الضعاؾت جٟى١
اإلاجمىٖت الخجغٍبُت ٖلى اإلاجمىٖت الًابُت.
أما صعاؾت اإلاُٗى٣ٞ ]34[ ٝض َضٞذ ئلى حٗغ ٝأزغ الخضعَـ َو َْ٤ٞ
هٓغٍت ُٞجىحؿ٩ي البىائُت الاحخماُٖت في ا٦دؿاب اإلاٟاَُم الغٍايُت،
والخ٨ٟحر ؤلابضاعي ،وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً (ً )58
َالبا مً َالب
اله ٠الثالث اإلاخىؾِ باخضي مضاعؽ مضًىت ال٨غر الٗغاُ٢ت ،وجم
ُ
ج٣ؿُمها ئلى مجمىٖخحن :مجمىٖت ججغٍبُت ،صعؾذ وخضة "ألاٖضاص
الخُ٣ُ٣ت" باؾخسضام أهمىطج الخٗلم الخىلُضي ،وصعؾذ اإلاجمىٖت
ّ
ًّ
ً
زانا باإلاٟاَُم
ازخباعا
وأٖض الباخث
الًابُت بالُغٍ٣ت اإلاٗخاصة،
الغٍايُت ،و٢ام بخُبُ ٤أخض م٣اًِـ الخ٨ٟحر ؤلابضاعي ،وأْهغث الىخائج
وحىص ٞغو ١طاث صاللت ئخهائُت في مخىؾِ صعحاث ا٦دؿاب اإلاٟاَُم
الغٍايُت ،و٦ظل ٪في مخىؾِ صعحاث الخ٨ٟحر ؤلابضاعي ،وطل ٪لهالح
َالب اإلاجمىٖت الخجغٍبُت.
ّ
وَضٞذ صعاؾت عٍان [ ]35ئلى حٗغٗٞ ٝالُت اؾتراجُجُت ُٞجىحؿ٩ي
في جضعَـ وب٣اء أزغ الخٗلم لضي َالباث اله ٠الؿاصؽ ،وج٩ىهذ ُٖىت
ً
الضعاؾت مً (َ )73البت مً َالباث اله ٠الؿاصؽ ألاؾاس ي في
ئخضي مضاعؽ مدآٞت ٚؼة بٟلؿُحن ،وجم ج٣ؿُمها ئلى مجمىٖخحن:
ًّ
ً
جدهُلُا في وخضحي
ازخباعا
ججغٍبُت ،ويابُت ،وأٖضث الباخثت
"ال٨ؿىع الٗاصًت" ،و"ال٨ؿىع الٗكغٍت" ،وأْهغث الىخائج ٖضم وحىص
ٞغو ١طاث صاللت ئخهائُت بحن مخىؾِ صعحاث الُالباث طواث
الخدهُل اإلاغج ٟ٘في اإلاجمىٖت الخجغٍبُت ،وبحن صعحاث ٢غٍىاتهً في
اإلاجمىٖت الًابُت اللىاحي حٗلمً بالُغٍ٣ت اإلاٗخاصة.
وَض ٞـذ صعاؾـ ـت ما٦ى ـً [ ]17ئلـى ج٣ه ـي ٞاٖلُت جُبُ ٤أهمىطج

 -4الخُبُ :٤مً زالله جداو ٫الُالباث ئًجاص جُبُ٣اث مىاؾبت إلاا
جىنلً ئلُه مً مٟاَُم واؾخيخاحاث وخلى ٫في مىا ٠٢أزغي مكابهت
في الخُاة ،م٘ ئُٖاء اإلاٗلم الى٢ذ ال٩افي لهً للخىنل ئلى خل
اإلاك٨الث التي جىاحههً.
الخىانل الغٍاض ي ):(Mathematical Communication
َّ
ٌٗغ ٝبأهه٢" :ضعة الٟغص ٖلى اؾخسضام اإلاٟغصاث والغمىػ الغٍايُت
وبيُتها في الخٗبحر ًٖ ألا٩ٞاع والٗال٢اث وٞهمها" [.[24
وَٗني ٦ظل٢ ٪ضعة اإلاخٗلم ٖلى اؾخسضام الغٍايُاث -بما جدىٍه مً
عمىػ وحٗبحراث ومهُلخاث -للخٗبحر ًٖ ألا٩ٞاع والٗال٢اث وٞهمها
وجىيُدها لآلزغًٍ [:[25
 مهاعاث الخىانل الغٍاض ي:حٗضصث جهيُٟاث الخىانل الغٍاض ي التي جىاولتها أصبُاث البدث
التربىي؛ ٣ٞض نىٟها ُ٦ىٞاؽ [ ]26ئلى أق٩ا ٫اؾخ٣بالُت جخًمً
الاؾخمإ وال٣غاءة ،وأق٩ا ٫مىخجت حكمل ال٨خابت والخدضر والخمثُل.
و٢ض خضص اإلاجلـ ال٣ىمي إلاٗلمي الغٍايُاث ) (NCTM, 2000أعب٘
مهاعاث أؾاؾُت للخىانل الغٍاض ي ،أقاع ئليها [ُٞ ]27ما ًلي:
 جىُٓم ال٨ٟغ الغٍاض ي. ه٣ل الٗباعاث الغٍايُت بك٩ل واضح لآلزغًٍ. جدلُل وج٣ىٍم الخلى ٫واإلاىا٢كاث الغٍايُت اإلا٣ضمت مً ٢بل آلازغًٍ. اؾخسضام اللٛت الغٍايُت للخٗبحر ًٖ ألا٩ٞاع الغٍايُت بض٢ت.وأقاع الغٞاعي [ ]28ئلى أن الخىانل الغٍاض ي ًيبغي أن ًًم اإلاهاعاث
الخمـ الغئِؿت الخالُت:
 ٢ضعة الخلمُظة ٖلى قغح ألا٩ٞاع ،وجىيُذ الٗال٢اث الغٍايُت بٟهمآلازغًٍ.
 ئُٖاء أمثلت صخُدت إلاٟاَُم أو أ٩ٞاع عٍايُت. ٖمل جبرًغ عٍاض ي للخلى ٫ولالؾخيخاحاث الغٍايُت. اؾخسضام لٛت الغٍايُاث للىن.٠ جمثُل اإلاىا ٠٢والٗال٢اث الغٍايُت بهىعة مسخلٟت.بِىما اج٧ ٤ٟل مً [25] Baroody؛ [29] Morgan؛ البر٧احي]30[ ،؛
حجالنٖ ]31[ ،لى أن الخضعَـ ٌؿاٖض الخالمُظ ٖلى جباص ٫وئًها٫
ألا٩ٞاع الغٍايُت مً زال ٫ال٣غاءة ،ال٨خابت ،الخدضر ،الاؾخمإ،
الخمثُل ،خُث جضٖم ألاق٩ا٢ ٫ضعة الخالمُظ ٖلى الخىانل الغٍاض ي
لٟهم مدخىي الغٍايُاث.
 .4الدراسات السابلة
َضٞذ صعاؾت حا ]32[ ٫ئلى ازخباع أزغ اؾتراجُجُاث الخٗلُم
َ
اإلاؿخسضمت مً ِِ ٢بل اإلاٗلمحن م٘ الُالب طوي ألاصاء اإلاخضوي،
الخىلُضي
ّ
والُالب اإلاٗغيحن للخُغ ،واؾتراجُجُاث الخٗلم اإلاؿخسضمت مً ٢بل
الُالب؛ لخدضًض ً ٠ُ٦م ً٨لهظٍ الاؾتراجُجُاث أن جؼٍض مً جدهُل
َالب مً
الُالب ،وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً ( )4مٗلمحن ،و()106
ٍ
ُ
سضم اؾخبُان لجمُ٘ بُاهاث الضعاؾت.
َالب اله ٠الؿاصؽ ،و٢ض اؾخ ِ
ِ
ًّ
ن
و٢ض أْهغث الىخائج أن ٦ال مً اإلاٗلمحن والُالب ٌؿخسضمى بك٩ل
مخ٨غع اؾتراجُجُاث الخٗلُم الٟٗالت أ٦ثر مً اؾتراجُجُاث الخٗلم٦ ،ما
ازخاع الُالب وؿبت ٖالُت مً اؾتراجُجُاث الخٗلم الخىلُضي والٟٗا،٫
٦ما أ٦ض ٧ل مً اإلاٗلمحن والُالب ٗٞالُت اؾتراجُجُاث الخٗلم التي
99
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الخٗلم الخىلُضي في جىمُت اإلاٟاَُم الٟحزًائُت ومهاعاث الٗلىم الٗامت
لضي الُالب اإلاهىُحن ،و٢ض اٖخمضث الضعاؾت اإلاىهج قبه الخجغٍبي طا
اإلاجمىٖخحن :الخجغٍبُت والًابُت بُ٣اؽ ٢بلي وبٗضي ،وج٩ىهذ ُٖىت
الضعاؾت مً (ً )80
َالبا مً الُالب اإلاهىُحن٢ ،ؿمذ ئلى مجمىٖخحن:
ئخضاَما ججغٍبُت ( ،)38وألازغي يابُت ( ،)42وج٩ىهذ أصواث الضعاؾت
مً ازخباع مٟاَُم ٞحزًائُت ومُ٣اؽ مهاعاث الٗلىم الٗامت ،و٢ض
جىنلذ هخائجها ئلى ٞاٖلُت همىطج الخٗلم الخىلُضي في جم ً٨الُالب
مً مٟاَُم الٟحزًاء واإلاهاعاث الٗامت في الٗلىم ،وأونذ بًغوعة
الاؾخٟاصة مً الىمىطج في ػٍاصة وكاٍ الُالب وٞاٖلُتهم مً زال٫
اإلاغاخل اإلا٩ىهت للىمىطج :الخمهُض ،التر٦حز ،الخدضي ،الخُبُ.٤
الخُٗ٣ب ٖلى الضعاؾاث الؿاب٣ت:
 .1اج ٤ٟالبدث الخالي م٘ ٖضص مً الضعاؾاث في اؾخسضام أهمىطج
الخٗلم الخىلُضي ٦مخٛحر مؿخ٣ل ،ومنها :صعاؾت يهحر ،]33[ ،وصعاؾت
اإلاُٗى ،]34[ ،ٝوالكغٕ [ ،]36وال٨بِس ي والؿاٖضي [ ،]37والٗابض
[ ،]38عٍان [.[10] Trespalacios ،[32] Gale ,[35
 .2اج٣ٟذ الضعاؾت الخالُت م٘ صعاؾت الكغٕ [ ،]36في اؾتراجُجُت
أهمىطج الخٗلم الخىلُضي ،والخىانل الغٍاض ي.
 .3صعاؾاث وأبدار بدثذ في ٗٞالُت بٌٗ الاؾتراجُجُاث لخىمُت
مهاعاث الخىانل الغٍاض ي ٢ض اؾخسضمذ ازخباعاث لُ٣اؽ مهاعاث
الخىانل الغٍاض ي٦ ،ضعاؾاث ٧ل مً :ههغ [ ،]27و٧اعلي [ ،]39ولخمغ
[ ،]40وهجم [ ،]41وزُاب [.[42
 .4جىىٕ َض ٝالضعاؾت٩ٞ ،اهذ جىمُت مهاعاث الخىانل الغٍاض ي
باؾخسضام الاؾتراجُجُاث الخٗلُمُت ،والبرامج الخاؾىبُت لضعاؾت ٧ل
مً :لخمغ [ ،]40وزُاب [ ،]42والكغٕ [ ،]36وال٣ىاؽ [.[43
َ .5ضٞذ صعاؾت ٧ل مً :هجم [ٚ ،]41غٍٟحن [ ]44لخُىٍغ وجدؿحن
ٖملُت الخٗلم ،وجىمُت اإلاهاعاث اإلاخىىٖت.
ً
 .6جىىٕ أٞغاص الُٗىت في الضعاؾاث ،خُث ٧ان مٗٓمها َالبا ،وَظا ما
اج٣ٟذ مٗه الضعاؾت الخالُت٦ ،ما في صعاؾت٧ :اعلي [ ،]39وهجم [،]41
ولخمغ [ ،]40وال٣ىاؽ [ ،]43وزُاب [ ،]42والكغٕ [ ،]36وَىال٪
صعاؾاث ٧اهذ ُٖىتها مٗلمحن٦ ،ضعاؾت :ههغ [ ،]27وٚغٍٟحن [ُٞ ،]44ما
٧اهذ ُٖىت الضعاؾت في صعاؾت الؿغ [ ]45هي ال٨خب اإلاضعؾُت.
 .7اؾخسضمذ البدىر والضعاؾاث الؿاب٣ت أصواث بدث مخىىٖت و٤ٞ
َبُٗت اإلاخٛحراث.
 .8زلهذ حمُ٘ البدىر ئلى هخائج ئًجابُت ٖلى اإلاخٛحراث الخابٗت.
ً .9خمحز البدث الخالي ًٖ البدىر والضعاؾاث الؿاب٣ت في ٧ىهه يهخم
باؾخسضام أهمىطج الخٗلم الخىلُضي في جضعَـ الغٍايُاث ،وج٣ص ي
مضي جأزحرٍ ٖلى الخدهُل ،وجىمُت مهاعاث الخىانل لضي َالباث
اله ٠الغاب٘ الابخضائي ،ألامغ الظي لم جدىاوله صعاؾت ؾاب٣ت في اإلامل٨ت
ٖلى خض ٖلم الباخثت.-ٞغيا البدث:
ًّ
ً -1ىحض ٞغ ١صا ٫ئخهائُا ٖىض مؿخىي ( ،)0.05بحن مخىؾُاث
صعحاث َالباث اإلاجمىٖت الخجغٍبُت وَالباث اإلاجمىٖت الًابُت في
الخُبُ ٤البٗضي الزخباع الخدهُل لهالح اإلاجمىٖت الخجغٍبُت.
ً -2ىحض ٞغ ١صا ٫ئخهائ ًُّا ٖىض مؿخىي( ،)0.05بحن مخىؾُاث صعحاث
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َالباث اإلاجمىٖت الخجغٍبُت وَالباث اإلاجمىٖت الًابُت في الخُبُ٤
البٗضي الزخباع مهاعاث الخىانل الغٍاض ي لهالح اإلاجمىٖت الخجغٍبُت.
 .5الطريلة ولاحراءات
أ .منهج الدراسة
اٖخمض البدث الخالي ٖلى اإلاىهج الخجغٍبي ال٣ائم ٖلى الخهمُم قبه
الخجغٍبي ،خُث جم ج٣ؿُم ُٖىت البدث ئلى مجمىٖخحن :ئخضاَما
ججغٍبُت ،وألازغي يابُت ،خُث جم جُبُ ٤أصاحي البدث ،وَما :ازخباع
جدهُلي في وخضة (الُ٣اؽ) ،وازخباع مهاعاث الخىانل الغٍاض ي ،وطل٪
٢بل ئحغاء الخجغبت وبٗضَا .وصعؾذ اإلاجمىٖت الخجغٍبُت وخضة
(الُ٣اؽ) باؾخسضام أهمىطج الخٗلم الخىلُضي  ،GLMفي خحن صعؾذ
اإلاجمىٖت الًابُت الىخضة هٟؿها بالُغٍ٣ت اإلاٗخاصة.
ب .مجتمع الدراسة
ج٩ىن مجخم٘ البدث مً حمُ٘ َالباث اله ٠الغاب٘ الابخضائي
باصاعة التربُت والخٗلُم بالغٍاى ،زال ٫الٟهل الثاوي مً الٗام الضعاس ي
َ
ُ
ٖضصًَ زماهُت وزمؿحن ً
والبالُ ٜ
ألٟا ومئخحن وزالر
َ1438 /1437ـ،
ََ
ٖكغة َالبت ( ،)58213للٟهل الضعاس ي الثاوي (وخضة حم٘ وجدلُل
ُ
البُاهاث ،قٗبت هٓم اإلاٗلىماث والضٖم الٟني ،ئصاعة الخسُُِ بىػاعة
الخٗلُم  ،)ٌ1438خُث جتراوح أٖماعًَ بحن ( 10 -9ؾىىاث) ،وطل٪
٦ما جم جدضًضٍ في الئدت وػاعة الخٗلُم.
ج .عينة الدراسة
ً
ج٩ىهذ ُٖىت البدث الخالي مً (َ )60البت مً َالباث اله٠
الغاب٘ الابخضائي بمضعؾت اإلاائت والؿابٗت والٗكغًٍ الخابٗت إلصاعة
الخٗلُم بالغٍاى ،جم ازخُاعَا بُغٍ٣ت ٖكىائُت ٖى٣ىصًت ،م٣ؿمت ئلى
ّ
وجًم الُالباث الالحي ؾُضعؾً
مجمىٖخحن :مجمىٖت يابُت،
ً
بالُغٍ٣ت اإلاٗخاصة ،وٍبلٖ ٜضصًَ (َ )30البت ،ومجمىٖت ججغٍبُت،
ّ
وجًم الُالباث الالحي ؾُضعؾً باؾخسضام أهمىطج الخٗلم الخىلُضي
ً
 ،GLMوٍبلٖ ٜضصًَ (َ )30البت.
د .أدوات الدراسة
ً
أوال :صلُل اإلاٗلمت:
جم ئٖضاص صلُل اإلاٗلمت بهض ٝمؿاٖضة مٗلمت الغٍايُاث في جضعَـ
وخضة الُ٣اؽ باؾخسضام أهمىطج الخٗلم الخىلُضي لُالباث اله٠
الغاب٘ الابخضائي؛ وطل ٪بهض ٝجىمُت الخدهُل الضعاس ي للُالباث،
ّ
لضيهً ،و٢ض اؾدىضث الباخثت في
وجىمُت مهاعاث الخىانل الغٍاض ي
ّ
ئٖضاصَا للضلُل ئلى ما اَلٗذ ٖلُه مً اإلاهاصع واإلاغاح٘ ،واقخمل ٖلى
الٗىانغ الخالُت :حٗغٍ ٠ألاهمىطج ،الخٗلم الخىلُضي ،أَضا ٝصلُل
اإلاٗلمت ،جىنُاث ٖامت للمٗلمت ،ال٨ٟغة الٗامت لخضعَـ وخضة
الُ٣اؽٖ ،ىاوًٍ الضعوؽ ،الخُت الؼمىُت اإلا٣ترخت لخضعَـ وخضة
الُ٣اؽ ،باإلياٞت ئلى الخسُُِ لخضعَـ وخضة الُ٣اؽ باؾخسضام
أهمىطج الخٗلم الخىلُضي ،وجمذ نُاٚت ٧ل صعؽ في الضلُل خؿب
أهمىطج الخٗلم الخىلُضي م٘ جىيُذ الىؾائل ،وألاصواث اإلاُلىبت،
وزُىاث الؿحر في جضعَـ ٧ل مىيىٕ.
بٗض طل ٪جم ٖغى الضلُل ٖلى بٌٗ اإلاد٨محن؛ الؾخُالٕ آعائهم،
وفي يىء اإلا٣ترخاث التي أبضاَا اإلاد٨مىن ٖلى الضلُل جم ئحغاء
الخٗضًالث اإلاُلىبت ،والىنى ٫ئلى الضلُل في نىعجه النهائُت.
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ً
زاهُا :الازخباع الخدهُلي:
جم ئٖضاص ازخباع لُ٣اؽ جدهُل َالباث اله ٠الغاب٘ الابخضائي
في وخضة "الُ٣اؽ" و ٤ٞمؿخىٍاث  TIMSSالثالزت( :اإلاٗغٞت– الخُبُ-٤
الاؾخضال ،)٫خُث جم جدضًض ألاَمُت والىػن اليؿبي ل٩ل مىيىٕ مً
مىيىٖاث الىخضة مىي٘ البدث ،والىػن اليؿبي ل٩ل َض ٝمً
ألاَضا ٝؤلاحغائُت الؿلىُ٦ت؛ وجم ئٖضاص حضو ٫اإلاىانٟاث ،وفي يىئه
نُٛذ مٟغصاث الازخباع و ٤ٞاإلاؿخىٍاث اإلاٗغُٞت اإلادضصة ،ومً هىٕ
الازخُاع مً اإلاخٗضص ،وجم جسهُو صعحت واخضة  ِ٣ٞل٩ل مٟغصة
صخُدت ،وبظل٩ً ٪ىن اإلاجمىٕ ال٨لي لضعحاث الازخباع ( )30صعحت ،وجم

الخأ٦ض مً نض ١الازخباع بٗغيه ٖلى ٖضص مً اإلاد٨محن اإلاخسههحن،
٦ما جم جُبُ ٤الازخباع ٖلى ُٖىت اؾخُالُٖت ممثلت للُٗىت ألانل
للبدث وٖضصًَ " "45زمـ وأعبٗىن َالبت باإلاضعؾت ( )190الابخضائُت
في مىُ٣ت الغٍاى ،وجم خؿاب الثباث باؾخسضام مٗاصلت ؾبحرمان
بغاون  ،Superman brownللخجؼئت الىهُٟت ) (Split-halfفي خؿاب
زباث ألابٗاص والازخباع ٩٦ل ،و٦ظل ٪جم خؿاب مٗامالث الخمُحز
ً
حمُٗا نالخُخه
والؿهىلت والهٗىبت إلاٟغصاث الازخباع ،والتي أْهغث
لُ٣اؽ الخدهُل الضعاس ي لُالباث اله ٠الغاب٘ الابخضائي.

حدول 1
مواصفات اختبار التحصيل
املستوى
اإلاٗغٞت
الخُبُ٤
الاؾخضال٫
اإلاجمىٕ

عدد ألاسئلة
5
16
9
30

أركام الفلرات
-21-11-9-5-1
30-27-25-24-23-22-13-12-10-8-7-3-19-6-4-2
29-28-26-20-18-17-16-15-14
30

ً
زالثا :ازخباع الخىانل الغٍاض ي:
جم اقخ٣ا ١مهاعاث الخىانل الغٍاض ي باؾخ٣هاء البدىر
والضعاؾاث الؿاب٣ت ،مثل صعاؾت( :ههغ]27[ ،؛ [39] Carley؛ لخمغ،
[]40؛ ال٣ىاؽ]43[ ،؛ زُاب]42[ ،؛ الؿغ )]45[ ،التي جىاولذ مهاعاث
الخىانل الغٍاض ي في مجا ٫حٗلُم الغٍايُاث ،وال٨خاباث الىٓغٍت،
واإلاغاح٘ اإلاخسههت ،وأصلت مٗلمت الغٍايُاث ،وٖغيذ ال٣ائمت ٖلى
مجمىٖت مً اإلاسخهحن في اإلاىاهج وَغ ١الخضعَـ إلبضاء الغأي خى:٫
مضي اعجباٍ اإلاهاعة الٟغُٖت بالغئِؿت ،ومىاؾبتها لُالباث اله ٠الغاب٘
الابخضائي ،وفي يىء الخٗضًالث التي أحغاَا اإلاد٨مىن جم الخىنل ئلى
الهىعة النهائُت ل٣ائمت مهاعاث الخىانل الغٍاض ي اإلاىاؾبت لُالباث
اله ٠الغاب٘ الابخضائي ،بدُث أنبذ الٗضص ال٨لي للمهاعاث ( )12مهاعة،

النسبة املئوية
%17
%53
%30
%100

جم بىاء ٖليها ئٖضاص الهىعة ألاولُت الزخباع مهاعاث الخىانل الغٍاض ي،
ً
و٢ض ّ
ج٩ىن الازخباع مً ( )30ؾإالا ًدخىي ٖلى (مهاعة ال٣غاءة ،ومهاعة
ال٨خابت ،ومهاعة الخمثُل) بدؿب مدخىي الىخضة ،وجم الخأ٦ض مً
نض٢ه بٗغيه ٖلى ٖضص مً اإلاد٨محن ،بِىما جم خؿاب زباجه بخُبُ٤
الهىعة اإلاٗضلت الزخباع مهاعاث الخمثُل الغٍاض ي ٖلى مجمىٖت
اؾخُالُٖت ٖضصَا " "45زمـ وأعبٗىن َالبت مً َالباث اله٠
الغاب٘ الابخضائي بمضعؾت ( )190الابخضائُت في مىُ٣ت الغٍاىّ ،
جم
اؾخسضام َغٍ٣ت الخجؼئت الىهُٟت ) (spilt –halfباؾخسضام مٗاصلت
ؾبحرمان بغاون والتي أْهغث أن ازخباع مهاعاث الخىانل الغٍاض ي ّ
ًخمحز
بضعحت ٖالُت مً الثباث ،خُث بل ٜمٗامل الثباث لالزخباع ٩٦ل (.)0.82

حدول 2
مواصفات اختبار مهارات التمثيل الرياض ي
املستوى
مهاعة ال٣غاءة الغٍايُت
مهاعة ال٨خابت الغٍايُت
مهاعة الخمثُل الغٍاض ي
اإلاجمىٕ

أركام الفلرات
7-6-5-4-3-2-1
12-11-10-9-8
20-19-18-17-16-15-14-13
20

عدد ألاسئلة
7
5
8
20

جُبُ ٤ججغبت البدث:
ْ
بٗض الخأ٦ض مً يبِ اإلاخٛحراث ال٣بلُت إلاجمىٖتي الضعاؾت مً
خُث :الٗمغ الؼمني ،والخدهُل الضعاس ي ،واإلاؿخىي الا٢خهاصي؛ جم
البضء في جضعَـ وخضة "الُ٣اؽ" ًىم الثالزاء اإلاىاَ1438 /7 /14 ٤ٞـ،
خُث ٢امذ الباخثت بالخضعَـ لُالباث اإلاجمىٖت الخجغٍبُت خؿب
أهمىطج الخٗلم الخىلُضي ،بِىما ٢امذ مٗلمت الغٍايُاث باالبخضائُت
بخضعَـ َالباث اإلاجمىٖت الًابُت بالُغٍ٣ت اإلاٗخاصة ،وجم جُبُ٤
أصاحي البدث َب ًّ
ٗضًا ٖلى َالباث اإلاجمىٖت الًابُت واإلاجمىٖت
الخجغٍبُت ًىم ألاعبٗاء َ1438 /7 /29ـ ،وٍىم الخمِـ ،ٌ1438 /8 /1
ًّ
ئخهائُا.
وجم جصخُذ الازخباعًٍ ،وعنض الىخائج؛ إلاٗالجتها

النسبة املئوية
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%40
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 .6النتائج ومناكشتها
ازخباع صخت الٟغى ألاو:٫
ًّ
ئخهائُا ٖىض مؿخىي
ًىو الٟغى ألاوٖ ٫لى أهه "ًىحض ٞغ ١صا٫
( )0.05بحن مخىؾُاث صعحاث َالباث اإلاجمىٖت الخجغٍبُت ،وَالباث
اإلاجمىٖت الًابُت في الخُبُ ٤البٗضي لالزخباع الخدهُلي لهالح
اإلاجمىٖت الخجغٍبُت" ،والزخباع صخت َظا الٟغى ،جم خؿاب اإلاخىؾِ
الخؿابي ،والاهدغا ٝاإلاُٗاعي لضعحاث اإلاجمىٖخحن الخجغٍبُت
والًابُت في الخُبُ ٤البٗضي في الازخباع الخدهُلي ٩٦ل ،وفي ٧ل حؼء
مً أحؼاء الازخباع الخدهُلي (اإلاٗغٞت ،والخُبُ ،٤والاؾخضال ،)٫زم
اؾخسـ ـضام ازخب ـ ـاع "ث" ل ـم ـخىؾُحن ٚحر مغجبُحن ن =1ن 2إلاٗغٞت صاللت
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الٟغ ١ؤلاخهائُت ،وٍىضخها الجضو ٫الخالي:
حدول 3
داللة الفرق بين درحات مجموعتي البحث في التطبيم البعدي الختبار التحصيل
املستوى

املجموعة العدد املتوسط

اإلاٗغٞت
الخُبُ٤
الاؾخضال٫
الازخباع
٩٦ل

الخجغٍبُت
الًابُت
الخجغٍبُت
الًابُت
الخجغٍبُت
الًابُت
الخجغٍبُت
الًابُت

30
30
30
30
30
30
30
30

4.80
3.73
14.1
12
8.33
7.47
27.23
23.20

الاهحراف
املعياري
0.48
1.05
0.92
2.1
0.84
1.04
1.43
2.87

درحة
الحرية

املستوى

مهاعة ال٣غاءة
الغٍايُت
مهاعة ال٨خابت
الغٍايُت

الخجغٍبُت
الًابُت
الخجغٍبُت
الًابُت

5.1

0.000

1.57

٦بحرة

4.9

0.000

1.38

٦بحرة

3.54

0.001

1.39

٦بحرة

58
6.89

مً الجضو ٫الؿابً ٤خطح أن ُ٢مت "ث" اإلادؿىبت أ٦بر مً ُ٢مت
"ث" الجضولُت لجمُ٘ اإلاؿخىٍاث ،ولالزخباع ٩٦ل٦ ،ما أن اإلاجمىٖت
الخجغٍبُت التي صعؾذ وخضة (الُ٣اؽ) باؾخسضام أهمىطج الخٗلم
الخىلُضي ٢ض جٟى٢ذ ٖلى اإلاجمىٖت الًابُت التي صعؾذ اإلاىيىٖاث
هٟؿها بالُغٍ٣ت اإلاٗخاصة في الخُبُ ٤البٗضي لالزخباع الخدهُلي.
ً ًّ
ًّ
ئخهائُا ٖىض مؿخىي ( )0.05بحن
وَظا ٌٗني أن َىاٞ ٥غ٢ا صالا
َ
مخىؾُ ْي صعحاث َالباث اإلاجمىٖت الخجغٍبُت واإلاجمىٖت الًابُت في
الخُبُ ٤البٗضي الزخباع الخدهُل لهالح َالباث اإلاجمىٖت الخجغٍبُت؛
ألامغ الظي ً٣ىص ئلى٢" :بى ٫الٟغى البضًل" الظي هو ٖلىً" :ىحض ٞغ١
ًّ
ئخهائُا ٖىض مؿخىي ( )0.05بحن مخىؾُي صعحاث َالباث
صا٫
اإلاجمىٖت الخجغٍبُت التي صعؾذ وخضة "الُ٣اؽ" باؾخسضام أهمىطج
الخٗلم الخىلُضي ،واإلاجمىٖت الًابُت التي صعؾذ هٟـ الىخضة في
الخُبُ ٤البٗضي الزخباع الخدهُل لهالح َالباث اإلاجمىٖت الخجغٍبُت.
٦ما ًخطح أن وؿبت ال٨ؿب اإلاٗض ٫الزخباع الخدهُل ٩٦ل ونلذ
( ،)1.82وَظٍ اليؿبت ج ٘٣في اإلاضي الظي خضصٍ بال٦ ،٥ما أنها أ٦بر مً
( ،)1.2وَظا ًضٖ ٫لى أن أهمىطج الخٗلم الخىلُضي له صعحت ٦بحرة مً
الٟاٖلُت في ئ٦ؿاب الُالباث (مجمىٖت البدث) الخدهُل اإلاٗغفي.
ّ
وٍم ً٨ئعحإ طل ٪ئلى أن اؾخسضام أهمىطج الخٗلم الخىلُضي وٞغ
ٞغم اإلاكاع٦ت اليكُت للُالباث في ٖملُت الخٗلم ،وطل ٪مً زال٫
اقترا ٥الُالباث في جىُٟظ ألاوكُت الغٍايُت الخٗلُمُت ،وُ٢ام
الُالباث بجم٘ اإلاٗلىماث والبدث ٖنها ،وبأهٟؿهً ،وعبِ اإلاٗغٞت
الؿاب٣ت لهً باإلاٗغٞت الجضًضة ،واؾخسضام الٗملُاث ال٣ائمت ٖلى

املجموعة

كيمة
"ت"
الجدولية
2.02

كيمة "ت"
املحسوبة

مستوى
الداللة

الكسب
املعدل

الفاعلية

0.000

1.82

٦بحرة

اإلاٗغٞت والخ٨ٟحر؛ مما أصي ئلى اعجٟإ مؿخىي جدهُلهً٦ ،ما ؾاٖض
أهمىطج الخٗلم الخىلُضي الُالباث اإلاكتر٧اث في الخٗلم الخٗاووي للٗمل
في مجمىٖاث؛ لخىمُت الٗال٢اث الاحخماُٖت بحن الُالباث ،والٗمل
٦مجمىٖت واخضة ،وجباص ٫ألا٩ٞاع ،وٚغؽ عوح الٗمل الجماعي بحن
الُالباث ،وٍغي ٞىصة والبٗلي [ ]46أن الٗمل الخٗاووي ًهاخبه جدؿً
ملخىّ في مؿخىي الخدهُل ،وٍخَ ٤ٟظا م٘ صعاؾت ّ
٧ل مً الؼبىن
ٍ
[ ،]47والكغٕ [ ،]36والٗابض [ ،]38وصعاؾت ال٨بِس ي والؿاٖضي [،]37
التي أزبدذ ٗٞالُت اؾخسضام أهمىطج الخٗلم الخىلُضي في جضعَـ
الغٍايُاث؛ خُث ؾاٖض في ع ٘ٞاإلاكاع٦ت بحن الُالباث ،واؾخسضام
الٗملُاث الٗ٣لُت والخ٨ٟحر؛ وبالخالي ع ٘ٞالخدهُل الضعاس ي.
ازخباع صخت الٟغى الثاوي:
ًّ
ًىو الٟغى الثاوي ٖلى أههً" :ىحض ٞغ ١صا ٫ئخهائُا ٖىض
( )0.05بحن مخىؾُاث صعحاث َالباث اإلاجمىٖت الخجغٍبُت وَالباث
اإلاجمىٖت الًابُت في الخُبَُ ٤
البٗضي الزخباع مهاعاث الخىانل
الغٍاض ي لهالح اإلاجمىٖت الخجغٍبُت".
والزخباع صخت َظا الٟغى جم خؿاب اإلاخىؾِ الخؿابي،
والاهدغا ٝاإلاُٗاعي لضعحاث اإلاجمىٖخحن الخجغٍبُت والًابُت في
الخُبُ ٤البٗضي في الازخباع الخدهُلي ٩٦ل ،وفي ٧ل ُبٗض مً أبٗاص
ازخباع الخىانل الغٍاض ي( :مهاعة ال٣غاءة الغٍايُت ،مهاعة ال٨خابت
الغٍايُت ،مهاعة الخمثُل الغٍاض ي) ،زم اؾخسضام ازخباع "ث" إلاخىؾُحن
ٚحر مغجبُحن ن=1ن ،2إلاٗغٞت صاللت الٟغ ١ؤلاخهائُت ،وٍىضح الجضو٫
الخالي َظٍ الىخائج:

حدول 4
داللة الفرق بين درحات مجموعتي البحث في التطبيم البعدي الختبار مهارات التواصل الرياض ي
مستوى
كيمة "ت"
كيمة
درحة
الاهحراف
العدد املتوسط
املعياري
الداللة
املحسوبة
"ت"
الحرية
الجدولية
0.000
3.99
2.02
0.86
6.43
30
58
1.01
5.47
30
0.000
5.4
0.47
4.70
30
0.66
3.90
30
102

الكسب
املعدل

الفاعلية

1.15

مخىؾُت

1.28

٦بحرة

مهاعة الخمثُل
الغٍاض ي
الازخباع ٩٦ل

الخجغٍبُت
الًابُت
الخجغٍبُت
الًابُت

30
30
30
30

7.50
6.63
18.63
16.00

0.57
0.81
1.16
1.36

مً الجضو ٫الؿابً ٤خطح أن ُ٢مت "ث" اإلادؿىبت أ٦بر مً ُ٢مت
"ث" الجضولُت٦ ،ما أن اإلاجمىٖت الخجغٍبُت التي صعؾذ وخضة (الُ٣اؽ)
باؾخسضام أهمىطج الخٗلم الخىلُضي ٢ض جٟى٢ذ ٖلى اإلاجمىٖت الًابُت
في ٧اٞت اإلاهاعاث ،التي صعؾذ اإلاىيىٖاث هٟؿها بالُغٍ٣ت اإلاٗخاصة في
الخُبَُ ٤
البٗضي الزخباع الخىانل الغٍاض ي.
ًّ
ً
ًّ
ئخهائُا ٖىض مؿخىي ( )0.05بحن
وَظا ٌٗني أن َىاٞ ٥غ٢ا صالا
َ
مخىؾُ ْي صعحاث َالباث اإلاجمىٖت الخجغٍبُت واإلاجمىٖت الًابُت في
الخُبُ ٤البٗضي الزخباع الخدهُل لهالح َالباث اإلاجمىٖت الخجغٍبُت؛
ألامغ الظي ً٣ىص ئلى٢" :بى ٫الٟغى البضًل" الظي هو ٖلىً" :ىحض ٞغ ٌ١
َ
ًّ
ٌّ
ئخهائُا ٖىض مؿخىي ( )0.05بحن مخىؾُ ْي صعحاث َالباث
صا٫
اإلاجمىٖت الخجغٍبُت التي صعؾذ وخضة "الُ٣اؽ" باؾخسضام أهمىطج
الخٗلم الخىلُضي ،واإلاجمىٖت الًابُت التي صعؾذ هٟـ الىخضة في
الخُبُ ٤البٗضي الزخباع الخىانل الغٍاض ي لهالح َالباث اإلاجمىٖت
الخجغٍبُت.
٦ما ًخطح أن وؿبت ال٨ؿب اإلاٗض ٫الزخباع الخدهُل ٩٦ل ونلذ
( ،)1.20وَظٍ اليؿبت ج ٘٣في اإلاضي الظي خضصٍ بال٦ ،٥ما أنها أ٦بر مً
()1.2؛ وَظا ًضٖ ٫لى أن أهمىطج الخٗلم الخىلُضي له صعحت ٦بحرة مً
الٟاٖلُت في ئ٦ؿاب الُالباث (مجمىٖت البدث) مهاعاث الخىانل
الغٍاض ي ،وٍم ً٨ئعحإ طل ٪ئلى أن اؾخسضام أهمىطج الخٗلم الخىلُضي
ّ
٢ض وٞغ ٞغم اإلاكاع٦ت والخىانل بحن الُالباث؛ مما ًدُذ لهً ػٍاصة
الث٣ت بالىٟـ ،وب٣ضعاتهً الخىاعٍت ،خُث ًُغح الؿإا ،٫وٍخم الخىنل
ئلى اإلاٟاَُم الصخُدت؛ وَظا أصي ئلى جىمُت مهاعاث الخىانل الغٍاض ي
بحن الُالباث٦ ،ما أن الخضعَـ و ٤ٞأهمىطج الخٗلم الخىلُضي صدح
ً
٦ثحرا مً اإلاٟاَُم الخاَئت مً زال ٫مغخلتي التر٦حز والخدضي ،خُث في
ٖملُت التر٦حز ًخم الخٗغٖ ٝلى اإلاٟاَُم الخاَئت لضي الُالباث ،وجخم
مىا٢كتها ،وجصخُذ َظٍ اإلاٟاَُم مً زال ٫مغخلت الخدضي التي حٗخمض
ٖلى الخٟاوى الاحخماعي بحن الُالباث واإلاٗلمت.
وٍخَ ٤ٟظا م٘ هخائج صعاؾت الكغٕ ]36[ ،التي اؾخسضمذ أهمىطج
الخٗلم الخىلُضي ) (GLMفي جىمُت الخىانل الغٍاض ي ،والخ٨ٟحر اإلاىٓىمي
لضي َالب اإلاغخلت اإلاخىؾُتٚ ،حر أن البدث الخالي اؾتهض ٝجُبُ٤
أهمىطج الخٗلم الخىلُضي ٖلى َالباث اإلاغخلت الابخضائُت في اإلامل٨ت
الٗغبُت الؿٗىصًت؛ لخىمُت الخدهُل ومهاعاث الخىانل الغٍاض ي
ألاؾاؾُت لُالباث اله ٠الغاب٘ الابخضائي.
وجخ ٤ٟم٘ هخائج صعاؾاث أزغي اؾتهضٞذ ج٣ص ي ٞاٖلُت بٌٗ
الاؾتراجُجُاث وهماطج الخضعَـ الخضًثت في جىمُت مهاعاث الخىانل
الغٍاض ي ،مثل صعاؾت( :زُاب]42[ ،؛ وال٣ىاؽ]43[ ،؛ والؿغ]45[ ،؛
وههغ]27[ ،؛ و٧اعلي]39[ ،؛ ولخمغ]40[ ،؛ وهجم )]41[ ،التي جىنلذ
هخائجها ئلى ٞاٖلُت الاؾتراجُجُاث والىماطج الخضًثت في جىمُت مهاعاث
الخىانل الغٍاض ي باإلاغاخل الخٗلُمُت اإلاسخلٟت ،خُث ئن حمُ٘
الضعاؾ ـاث ال ـمظ ٦ـىعة ل ـم حؿخ ـس ـضم أهم ـىطج الخٗلم الخىلُضي ٦ىمىطج

4.79

0.000

1.18

مخىؾُت

8.1

0.000

1.20

مخىؾُت

خضًث في جىمُت مهاعاث الخىانل الغٍاض ي ٦ما َى في البدث الخالي.
 .7التوصيات
ئلُه مً هخائج في البدث الخالي جىص ي الباخثت بما ًلي :
 -1يغوعة الاَخمام بخضعٍب مٗلماث الغٍايُاث أزىاء الخضمت ٖلى
هماطج الىٓغٍت البىائُت ،ومنها أهمىطج الخٗلم الخىلُضي ،م٘ جؼوٍضًَ
بأصلت زانت بُُٟ٨ت اؾخسضامه في جضعَـ اإلاىايُ٘ الضعاؾُت اإلاسخلٟت.
 -2الاَخمام بالجاهب الاحخماعي في الٗملُت الخٗلُمُت صازل اله،٠
والٗمل ٖلى حٗؼٍؼ مكاع٦ت الُالباث حمُٗهً في ألاوكُت الخٗلُمُت،
وئٞؿاح اإلاجا ٫للخىاع والى٣اف بحن الُالباث؛ في ؾبُل بىاء اإلاٗغٞت
وا٦دؿابها.
م٣ترخاث البدث:
في يىء هخائج البدث الخالي ج٣ترح الباخثت آلاحي:
 -1صعاؾت أزغ اؾخسضام أهمىطج الخٗلم الخىلُضي في جضعَـ الغٍايُاث
ٖلى الٗضًض مً اإلاخٛحراث طاث الهلت بالٗملُت الخٗلُمُت ،ومنها الاججاٍ
هدى صعاؾت الغٍايُاث ،والهٗىباث اإلاغجبُت بخٗلم الغٍايُاث.
 -2اإلا٣اعهت بحن أزغ ٧ل مً أهمىطج الخٗلم الخىلُضي والىماطج البىائُت
ألازغي ٖلى جىمُت الخدهُل الضعاس ي ،ومهاعاث الخىانل الغٍاض ي.
ٞ -3اٖلُت اؾخسضام أهمىطج الخٗلم الخىلُضي في حٗضًل الخهىعاث
الخُأ لبٌٗ اإلاٟاَُم الغٍايُت لضي َالباث اإلاغخلت الابخضائُت.
املراحع
أ .املراحع العربية
] [2مهُٟى ،ؾُٗض أخمض2003( .م) .صعاؾت الٟغو ١في ٖملُاث
الخ٨ٟحر بحن الخالمُظ طوي الخدهُل الضعاس ي اإلاغج ٟ٘وطوي
ّ
اإلاتروًٍ واإلاىضٗٞحن .مهغ :صاع
الخدهُل الضعاس ي اإلاىسٌٟ
ِ
الٗلم وؤلاًمان.
] [3اإلاىلى ،خمُض2009( .م) .حٗلُم وحٗلم الغٍايُاث مً أحل الٟهم .صاع
اإلاىلى.
] [4اإلاكُخي ،هىا ٫بيذ ٚالب2011( .م)ٞ .اٖلُت بغهامج جضعٍبي م٣ترح
لخىمُت مهاعاث مٗلماث الغٍايُاث في الخىانل الغٍاض ي
باإلاغخلخحن اإلاخىؾُت والثاهىٍت بمضًىت جبى .٥عؾالت ماحؿخحر ٚحر
ميكىعة .حامٗت أم ال٣غي.
] [5الُغٍٟي ،زالض ٖبضاإلادؿً (2005م)" .الغٍايُاث واإلاجخم٘"،
مجلت أ٩ٞاع ،الجمُٗت الؿٗىصًت للٗلىم الغٍايُت ،الٗضص
الخامـ ٖكغ.
]ٖ [11ليٖ ،بضالهاصي ٖبضهللا2011( .م )ٞ .اٖلُت اؾخسضام همىطج
الخٗلم البىائي في جىمُت مهاعاث الخ٨ٟحر ؤلاخهائي والخدهُل
وب٣اء أزغ الخٗلم في ؤلاخهاء لضي َالب ٧لُت التربُت .مجلت
ال٣غاءة واإلاٗغٞت ،الجمُٗت اإلاهغٍت لل٣غاءة واإلاٗغٞت  ،مهغ،
(.79-46 ،)112
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] [12ألاؾمغ ،عائض ًىؾ2008( .٠م) .أزغ صوعة الخٗلم في حٗضًل
الخهىعاث البضًلت للمٟاَُم الٗلمُت لضي َلبت اله ٠الؿاصؽ
واججاَاتهم هدىَا .عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت التربُت،
الجامٗت ؤلاؾالمُت بٛؼة.
] [13خؿً ،مدمىص مدمض2001( .م) .أزغ اؾخسضام اؾتراجُجُت الخٗلم
الخٗاووي في جضعَـ الغٍايُاث ٖلى الخدهُل وب٣اء أزغ الخٗلم
وجىمُت الخ٨ٟحر الاؾخضاللي لضي جالمُظ اله ٠الخامـ الابخضائي.
مجلت ٧لُت التربُت بأؾُىٍ– مهغ ،)2( 17 ،م م.246 -216
]٢ [14ابُل ،سخغ مٗىى2009( .م)ٞ .اٖلُت اؾخسضام ألاهمىطج
الخىلُضي لخضعَـ الٗلىم في جىمُت الاججاَاث الخٗاوهُت لضي
جالمُظ اإلاغخلت ؤلاٖضاصًت .عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة٧ .لُت
التربُت ،حامٗت الؼ٢اػٍ ،٤مهغ.
]ٟٖ [18اهتٖ ،ؼو ئؾماُٖل والجِلً ،ىؾ2008( .٠م) .الخضعَـ
والخٗلم بالضما ٙطي الجاهبحنٚ .ؼة :م٨خبت آٞا.١
]ٖ [19بضالؿالمٖ ،بضالؿالم مهُٟى2001( .م) .الاججاَاث الخضًثت
في جضعَـ الٗلىم .ال٣اَغة :صاع ال٨ٟغ الٗغبي.
] [21ال٨ؿباوي ،مدمض ٖلي2008( .م) .الخضعَـ :هماطج وجُبُ٣اث.
ال٣اَغة ،مهغ :صاع ال٨ٟغ الٗغبي.
] [22ؾمُذ ،قغٍ ٠أخمض2011( .م) .التربُت الٗلمُت وجىمُت الخ٨ٟحر.
ال٣اَغة :صاع َُبت.
]٢ [23غوي ،ػبُضة مدمض2013( .م) .اججاَاث خضًثت للبدث في جضعَـ
الٗلىم والتربُت الٗلمُت .ال٣اَغة :اإلا٨خبت الٗهغٍت لليكغ والخىػَ٘.
] [27ههغ ،مدمىص أخمض2009( .م)ٞ .اٖلُت ال٨خابت للخٗلم مً زال٫
ٞغ ١الخ٨ٟحر في جهمُم زغائِ اإلاٟاَُم بغٍايُاث اإلاغخلت
ؤلاٖضاصًت ،وأزغ طلٖ ٪لى جىمُت الخىانل الغٍاض ي لضي َالب
الٟغ٢ت الغابٗت عٍايُاث ب٩لُت التربُت ،اإلاإجمغ الٗلمي الخاصي
والٗكغون "جُىٍغ اإلاىاهج الضعاؾُت بحن ألانالت واإلاٗانغة".
مهغ ،اإلاجلض الغاب٘ ،م م.1443 -1370
] [28الغٞاعي ،أخمض مدمض عحائي2001( .م) .اؾتراجُجُت م٣ترخت
لخىمُت الخىانل الغٍاض ي والخدهُل والاججاٍ هدى الغٍايُاث
لضي جالمُظ اإلاغخلت ؤلاٖضاصًت .عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة٧ .لُت
التربُت ،حامٗت َىُا.
] [30البر٧احي ،هُٟحن خمؼة2008( .م) .أزغ الخضعَـ باؾخسضام
اؾتراجُجُاث الظ٧اءاث اإلاخٗضصة وال٣بٗاث الؿذ و K.W.Lفي
الخدهُل والخىانل والترابِ الغٍاض ي لضي َالباث اله٠
الثالث اإلاخىؾِ بمضًىت م٨ت اإلا٨غمت ،عؾالت ص٦خىعاٍ ٚحر
ميكىعة .حامٗت أم ال٣غي ،م٨ت اإلا٨غمت.
] [31حجالنٖ ،بضهللا بً ٖمغ2009( .م)ٞ .اٖلُت بغهامج جضعٍبي إلاٗلمي
الغٍايُاث  -مؿدىض ئلى مُٗاع الاجها ٫الغٍاض ي– في الخدهُل
وجىمُت مهاعاث الخىانل اللٟٓي وال٨خابي لضي َالب اإلاغخلت
اإلاخىؾُت .عؾالت ص٦خىعاٍ٧ ،لُت الضعاؾاث التربىٍت– حامٗت
َّ
ٖمان الٗغبُت.
] [33يهحر ،زالض ؾلمان2009( .م) .أزغ اؾخسضام اؾتراجُجُت الخٗلم
الخىلُضي في ٖالج الخهىعاث البضًلت لبٌٗ اإلاٟاَُم الغٍايُت
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لضي َالب اله ٠الثامً ألاؾاس ي .عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة،
الجامٗت ؤلاؾالمُتٚ ،ؼة.
] [34اإلاُٗى ،ٝعاٞض بدغ2009( .م) .أزغ الخضعَـ و ٤ٞهٓغٍت
ُٞجىحؿ٩ي في ا٦دؿاب َلبت اإلاغخلت اإلاخىؾُت للمٟاَُم
الغٍايُت وج٨ٟحرَم ؤلابضاعي .مجلت ال٣اصؾُت في آلاصاب والٗلىم
التربىٍت .الٗغا ،)2( 8 ،١م م.256 -237
] [35عٍان ،ؾىػان2010( .م)ٗٞ .الُت اؾخسضام اؾتراجُجُت ُٞجىحؿ٩ي
في جضعَـ الغٍايُاث وب٣اء أزغ الخٗلم لضي َالباث اله٠
الؿاصؽ بٛؼة .عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت التربُت،
الجامٗت ؤلاؾالمُتٚ ،ؼة.
] [36الكغٕٖ ،ثمان2014( .م)ٞ .اٖلُت اؾخسضام همىطج الخٗلم
الخىلُضي " "G.L.Mلخضعَـ الغٍايُاث في مهاعاث الخىانل
الغٍاض ي والخ٨ٟحر اإلاىٓىمي لضي َالب اله ٠الثاوي اإلاخىؾِ.
مجلت الٟخذ .الجامٗت اإلاؿدىهغٍت ،الٗضص الثالث والخمؿىن،
م م.169-139
] [37ال٨بِس يٖ ،بضالىاخض خمُض ،الؿاٖضيٖ ،ماع َٗمت2012( .م).
أزغ اؾخسضام همىطج الخٗلم الخىلُضي في جدهُل َلبت اله٠
الثاوي اإلاخىؾِ للمٟاَُم الغٍايُت واؾدب٣ائها .مجلت الٗلىم
التربىٍت والىٟؿُت٧ ،لُت التربُت ،حامٗت البدغًٍ ،)2( 13 ،م
م.210 -183
] [38الٗابضٖ ،ضهان ؾلُم2012( .م) .أزغ اؾخسضام أهمىطج الخٗلم
الخىلُضي في خل اإلاؿألت الغٍايُت والضاُٗٞت هدى حٗلم
الغٍايُاث لضي َلبت اإلاغخلت ألاؾاؾُت .مجلت الضعاؾاث التربىٍت
والىٟؿُت ،حامٗت الؿلُان ٢ابىؽ ،مؿ ،)2( 6 ،ِ٣م م-1
.16
] [40لخمغ ،نالح2012( .م)ٞ .اٖلُت اؾخسضام اإلاضزل البهغي في
جىمُت مهاعاث الخىانل الغٍاض ي في الهىضؾت والاججاٍ هدىَا لضي
جالمُظ اله ٠الثامً بالخٗلُم ألاؾاس ي بمدآٞت ٖضن ،مجلت
حامٗت خًغمىث للٗلىم ؤلاوؿاهُتٖ ،ضن ،اإلاجلض ،9 :الٗضص
ألاو ،٫م.267
] [41هجم ،زمِـ2012( .م) .أزغ جىمُت مهاعاث الخىانل الغٍاض ي في
ال٣ضعة ٖلى خل اإلاؿألت الغٍايُت لضي َلبت اله ٠الثامً
ألاؾاس ي .اإلاجلت التربىٍت٧ .لُت الٗلىم ،حامٗت آ ٫البِذ ،ألاعصن.
اإلاجلض الؿاصؽ والٗكغون ،الٗضص مئت وازىان ،م م-237
.261
] [42زُاب ،أخمض2013( .م) .أزغ اؾخسضام هٓغٍت الخٗلم اإلاؿدىض ئلى
الضما ٙفي جضعَـ الغٍايُاث ٖلى جىمُت مهاعاث الخىانل
الغٍاض ي والخؿاب الظَني لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضائُت .مجلت
ال٣غاءة واإلاٗغٞت٧ ،لُت التربُت ،حامٗت الُٟىم -مهغ.
] [43ال٣ىاؽ ،مدمض2013( .م) .صعحت جم٨حن مٗلمي الغٍايُاث مً
مهاعاث الازخباعاث ،وػاعة التربُت والخٗلُم باإلامل٨ت الٗغبُت
الؿٗىصًت.
] [45الؿغ ،زالض2015( .م) .صعحت جىاٞغ أهماٍ الخىانل الغٍاض ي
اإلاخًمىت في ٦خب عٍايُاث الهٟى ٝالؿاب٘ والثامً والخاؾ٘ في
104
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THE EFFECTIVENESS OF TEACHING
MATHEMATICS USING THE GENERATIVE
LEARNING MODEL IN DEVELOPING
ACHIEVEMENT AND MATHEMATICAL
COMMUNICATION SKILLS OF FOURTH
YEAR STUDENTS IN RIYADH CITY
NADIA T. S. AL-OTAIBI
Saudi Arabia
ABSTRACT_ The current research aims to identify the effectiveness of teaching mathematics
using the model of Generative learning in the development of academic achievement and the skills
of mathematical communication of the fourth-grade students in Riyadh. The research sample
consist of (60) of fourth grade students in Riyadh in the academic year 1437-1438 They were
chosen by the random, clustered multi-stage method; (30) students represents the experimental
group and studied the unit called "measurement" using the conductive learning strategy while the
other (30) students studied using the usual method, The research tool was applied and its validity
and stability were verified. It is a test for measuring the academic achievement according to
TIMSS level (Knowledge, application, Resoning) and another test for measuring the mathematical
communication. The research finding showed that There is a statistically significant difference
between mean scores of the Experimental group Students and that of the Control group students
on the Achievement Test (Knowledge, application, Resoning) & mathematical communication
skills test (reading-writing-representation) in favoring the experimental group students. The
research concluded by offering a group of recommendation and Suggestation that related with
utilizing Generative learning Model in the environment of Learning.
KEYWORDS: Generative learning model, mathematical communication skills, achievement.
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