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( Dienesدينز ) يف ضوء نظرية إلكرتونية أدلةبناء 
نمية املفاهيم الرياضية ومهارات وفاعليتها يف ت

فا
ّ
ادس ال لتفكري الرياضي لدى طالبات الص

ّ
س

 الرياض االبتدائي مبدينة

 
 ** موض ي بنت علي بن عقال العقالء                                      *خالد بن محمد بن ناصر الخزّيم

 

  

ي  َهدفْت هذه الدراسة إلى تنميِة املفاهيم الرياضيِة ومهارات التفكير الرياض ي بمقرِر الرياضيات لدى طالبات الصف الّسادس االبتدائي ف  _امللخص

ي التصميم  (، ولتحقيِق أهداِف الدراسِة؛ اسُتْخِدَم املنهج التجريبي ذDienesإلكترونية في ضوِء نظرية دينز ) أدلةمدينِة الرياِض، ِمن خالل بناء 

(،  Dienesإلكترونية في ضوء نظرية دينز ) أدلةشبه التجريبي، وُصمّم لذلك اختباُر املفاهيم الرياضية، واختبار مهارات التفكير الرياض ي، وبناء 

بقت على )
ُ
 الدراسة، تم توزيعهن على مج83وبعد أنَّ تم التحقق من صدِق أدوات الدراسة وثباتها، ط

َ
، يمثلن عينة

ً
جريبية  ( طالبة موعتين: تَ

جريت املعالجات اإلحصائية 40( طالبة للمجموعة التجريبية، و)43وضابطة، بواقع )
ُ

( طالبة للمجموعة الضابطة، وبعد جمع البيانات، أ

( لتنمية املفاهيم الرياضية  Dienesإلكترونية في ضوء نظرية دينز ) أدلة(، وتوصّل الباحثان إلى بناُء SPSSباستخدام ُحزمة البرامج اإلحصائية )

ا عند مستوى ) ( بين ُمتوسطي  0.01ومهارات التفكير الرياض ي بمقرر الرياضيات لطالبات الصف الّسادس االبتدائي، وإلى وجود فرق داٍل إحصائيًّ

ياضية في التطبيق الَبعدي لصالح متوسط درجات طالبات املجموعة درجات طالبات املجموعتين التجريبية والضابطة الختبار املفاهيم الر 

ا عند مستوى ) ( بين متوسطي درجات طالبات املجموعتين التجريبية والضابطة في جميع املهارات  0.01التجريبية، وكذلك وجود فرٍق داٍل إحصائيًّ

 سط درجات طالبات املجموعة التجريبيِة.الفرعية الختبار َمهارات التفكير الرياض ي في التطبيق البعدي لصالح متو 

 
ُ

 . مهارات التفكير الرياض ي ،املفاهيم الرياضية ،(Dienesنظرية دينز ) ،إلكترونية أدلة: بناء الكلماُت املفتاحية

 

 

 

 
 

   .األستاذ املشارك في املناهج وطرق تدريس الرياضيات دكتوراه في املناهج وطرق التدريس*

 . بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيمكلية التربية *-*
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نمية يف  وفاعليتها( Dienes) دينز  نظرية   ضوء يف  إلكترونية أدلة بناء
َ
 الرياضية املفاهيم ت

 الرياض بمدينة االبتدائي الّسادس الّصف طالبات لدى  الرياض ي التفكير  ومهارات
 املقدمة  .1

يتسم العصُر الحالي بالتطوراِت الِعلميِة والتقنية السريعِة في مختلف     

 ُمتزايًدا على طلِب العلم في ُمختلِف املراحل 
ً

َميادين الحياِة، إذ َيشهد إقباال

دى إلى توجه الدراسات واألبحاِث العلمية للبحث عن 
َ
ذي أ

َّ
التعليمية، األمُر ال

لى املتعلمين بصورة تثير الدافعية طرائق تدريسية، حديثة لنقل املعرفة إ

لديهم، وتسايُر التقدِم التقني والعلمي، وزيادة حجم املادة التعليمية وعمقها 

 واتساعها، وإعداد املتعلم للحياة.

عد الرياضيات إحدى مجاالت املعرفة الرئيسية في إبراز ذلك التقدم      
ُ
وت

العلم، وملا لها ِمن تطبيقات  والتطور ملا تتمتع به من مكانٍة رائدٍة بين فروع

م التنظيم، والدقة، واملوضوعية، والقدرة على االبتكار، 
ّ
ُمتعددة متنوعة كتعل

 واحترام الرأي اآلخر، واستغالل الوقت بوصفه ثميًنا في التعلم.

م الرياضيات من خالِل التفاعل Dienesوتؤكد نظرية دينز )     
ّ
 تعل

َ
( أهمية

يات التعليمية الحديثة والنماذج املحسوسة املباشر، واستعمال التقن

لتجسيد األفكار الرياضية، إذ َدللت نتائج نظرية دينز َعلى أنَّ املتعلمين في 

 تفكيرهم بمرحلِة العمليات املنطقيِة املحسوسِة، 
ُ
املرحلِة االبتدائيِة يرتبط

ثيل فجميُع املفاهيم الرياضيِة التي يقومون بها ال ُبد أْن تعتمَد على التم

 [. 1املحسوس ] 

عد األ       
ُ
اإللكترونية ِمن التقنيات التعليمية الحديثة املساندة في  دلةكما ت

ساعد املتعلمين في ُمعظم ما يحتاجونه من خبرات 
ُ
تعليم الرياضيات، التي ت

تي تمثل عائًقا في 
َّ
هم الرموز املجردة ال

َ
عينهم على ف

ُ
مباشرة ومحسوسة؛ إذ ت

مارسة املتعلم للتطبيقات الرياضية بهدِف تبسيط تعلمَها، وتقوم على م

( Dienesاستيعاب املفاهيم الرياضية وتقريبَها، بما يتوافق مع نظرية دينز )

 لتدريس الرياضيات.

كما أنَّ استخدام التقنية من املبادئ التي تضمنتها وثيقة مبادئ ومعايير      

 أنَّ لل2الرياضيات املدرسية ]
ُ
 جوهرية في [ إذ ذكرْت الوثيقة

ً
تقنية أهمية

تي يجري تعليمها، 
َّ
تعليم الرياضيات، وتعلمها فهي تؤثر في الرياضيات ال

م املتعلمين.
ّ
 وتدعم تعل

لذا َينبغي تقديم املحتوى التعليمي للرياضيات بصورٍة حسية، مع التأكيد      

على مشاركة املتعلم في األنشطة التعليمية، واستخدام التقنيات الحديثة؛ 

مبدأ التكنولوجيا -قد ورَد في مبادئ الرياضيات املدرسية ومستوياتها ف

Technology Principle- م
ّ
أنَّ "التكنولوجيا تعد أساًسا في تعليم وتعل

 مساعًدا ومؤثًرا في تعلمها، وتعمل على 
ً

الرياضيات املدرسية، وهي تعد عامال

 تحسين قدرة املتعلم على التعلم عامة، والرياضيات خاصة".

د يساعد على تحقيق أهداف تدريس  دلةإنَّ استخدام األ     
َ
اإللكترونية ق

تي من 
َّ
املقررات الدراسية، وفي مقرر الرياضيات على وجه الخصوص، ال

خاللها يتعلم املتعلم بعض املفاهيم الرياضية، ومهارات التفكير الرياض ي التي 

عينه على إتقان املادة التعليمية واستيعابها. 
ُ
 ت

ها ليست مجرد عمليات روتينية منفصلة        وبذلك تميزت الرياضيات بأنَّ

 في 
ً

 وثيًقا مشكال
ً

أو مهارات، بل هي أبنية محكمة يتصل بعضها ببعض اتصاال

، واللبنات األساسية لهذا البناء هي املفاهيم الرياضية، 
ً

النهاية بنياًنا متكامال

ية تعتمد اعتماًدا كبيًرا على إذ إنَّ املبادئ والتعميمات واملهارات الرياض

 [. 3املفاهيم في تكوينها واستيعابها ]

وِمن هنا تبرز األهمية الكبرى للمفاهيم الرياضية في العملية التربوية من      

جهة معناها وتصنيفاتها وكيفية تدريسها، والبحث عن أفضِل الطرائق 

املطلوبة، التي واألساليب التي يمكن للمعلم استخدامها في تحقيق األهداف 

 [.4ِمن خاللها يكتسب املتعلم املفاهيم بدقة ووضوح ]

وألنَّ العالقة مزدوجة بين التفكير والفهم، لذا ال ُبد أن ُتْبَنى طرائق      

هم وتعلم الرياضيات في املرحلة 
َ
استخدام التفكير الرياض ي ضمن طرائق ف

 
ُ
سهم في تحسين مستوى االبتدائية، مع مراعاة أنَّ تنمية التفكير الرياض ي ت

أداء املهارات الرياضية األساسية عند املتعلمين، وكذا تنمية قدراتهم على 

 [.5التحليل والبناء والتركيب ]

ومما سبق تتضح أهمية اختيار واستخدام تقنيات تعليمية حديثة وطرائق      

م املتعلم، وذلك
ّ
ز فيها على الدور النشط في تعل

َّ
بجعله  تدريسية محّفزة، يُرك

ه 
َ
العنصر الفّعال، والعمل على الزيادة من درجة انتباهه ودافعيته، إذ يكون ل

 أثر كبير في زيادة التحصيل الدراس ي في الرياضيات.

 مشكلة الدراسة  .2

 Trends in Internationalنظًرا ملا أكدته الدراسة الدولية السادسة     

Mathematics and Science Study (TIMSS ) لتوجهات مستوى األداء في

العلوم والرياضيات، التي كشفت نتائجها عن تدٍنّ واضٍح في متوسط أداء 

 حصلت على 
ْ
املتعلمين في اململكة العربية السعودية عن املتوسط الدولي، إذ

( نقطة من أصل 383( دولة مشاركة، وحققت )49( ِمن بين )46املركز )

طرائق تدريس الرياضيات، وإكسابهم (، لذا أوصت بضرورة التنويع في 500)

 [.6املهارات املطلوبة ]

الت العامة في 2009كما أشار تقرير املعرفة العربي لعام )     م( إلى تدني املعدَّ

مادة الرياضيات بشكٍل ملحوظ عن املعدل الدولي العام، وأيضا ما أشار إليه 

 ,AAAS-Projectم( في العلوم، والرياضيات، والتكنولوجيا )2061مشروع )

( بضرورة التركيز على تنمية عدٍد من طرائق التدريس الحديثة في تعليم 2061

 [.7العلوم، والرياضيات، والتكنولوجيا ]

ولحل هذه املشكالت املرتبطة بتعليم وتعلم الرياضيات، تم الوقوف على      

لمها [ في املؤتمر الخامس لتعليم الرياضيات وتع8ما أوصت به دراسة الرويلي ]

واملنعقد في جامعة امللك سعود بالرياض،  2030وفق رؤية اململكة التعليمية 

إلى التشديد على استخدام طرائق التدريس املعتمدة على النشاط واملمارسة 

( أثناء تدريس الرياضيات دلةوالتفاعل النشط مع التقنيات املحسوسة )األ 

 لتعميق املفهوم الرياض ي.

م( الذي نظمته 2013مايو ) 15-13الثالث في الفترة  كذلك أوص ى املؤتمر     

الجمعية السعودية للعلوم الرياضية "جسر" بجامعة امللك سعود بالرياض 

تحت عنوان: "الرياضيات وتطبيقاتها في التعليم العام: تجارب رائدة ورؤى 

مستقبلية" في محوره الثالث: تطوير تعلم وتعليم الرياضيات إلى ضرورة 

نيات التعلم اإللكتروني؛ لبناِء بيئات تفاعلية لتعلم وتعليم استخدام تق

 الرياضيات.
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[ إلى ضرورة 11[، والنحال ]10[، والبكر ]9وأشارت دراسة كٍل من: قاس ي ]    

تركيز مناهج الرياضيات في املرحلة االبتدائية على تنمية مهارات التفكير 

أنشطة تحث على الرياض ي لدى املتعلمين؛ وذلك بتضمينها في مواقف و 

 التفكير.

كما الحظ الباحثان تدني مستوى املتعلمات في الصف السادس االبتدائي      

في إدراك املفاهيم والعالقات واملهارات الرياضية، َمع ضعف قدراتهم على 

مهارات التفكير الرياض ي، وهو ما ُيْمِكُن أْن ينعكَس سلًبا على تحصيل 

 وربما حفظ الكثير منهن املفهوم دون معنى.املتعلمات للمعارف واملهارات، 

وتأتي هذه الدراسة منسجمة مع ما تؤديه وزارة التعليم باململكة العربية     

في  2030السعودية من أجل النهوض بالواقع التعليمي، ولتحقيق رؤية اململكة 

زة على اإلبداع واالبتكار وزارة التعليم وذلك ؛ [12] جعل البيئة التعليمية ُمحّفِ

اإللكترونية التي ُتقدم الدعم والتعزيز لتشكيل  دلةمن خالل استخدام األ 

 املعنى في بيئة تفاعلية هادفة.

وتتحدد مشكلة الدراسة بوجود ضعف في تنميِة املفاهيِم الرياضية       

ومهارات التفكير الرياض ي لدى طالبات الصف السادس االبتدائي بمدينة 

 (.Dienesإلكترونية في ضوء نظرية دينز ) أدلةء الرياض، والحاجة إلى بنا

 أسئلة الدراسة  .أ

 سعت الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي: 

( وفاعليتها في Dienesإلكترونية في ضوء نظرية دينز ) أدلةَما التصور لبناء  

الصف تنمية املفاهيم الرياضية ومهارات التفكير الرياض ي لدى طالبات 

 السادس االبتدائي بمدينة الرياض؟

 وتتفرع منه األسئلة الفرعية اآلتية:  

( في تنمية املفاهيم Dienesإلكترونية في ضوء نظرية دينز ) أدلةما فاعلية بناء 

 الرياضية لدى طالبات الصف السادس االبتدائي بمدينة الرياض؟

( في تنمية مهارات Dienesإلكترونية في ضوء نظرية دينز ) أدلةما فاعلية بناء 

 التفكير الرياض ي لدى طالبات الصف السادس االبتدائي بمدينة الرياض؟

 ب. فروض الدراسة 

( بين متوسطي 0.05≥∝يوجد فرٌق ذو داللٍة إحصائيٍة عند مستوى )     

البعدي الختبار درجات املجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق 

 املفاهيم الرياضية لصالح متوسط درجات طالبات املجموعة التجريبية.

( بين متوسطي درجات 0.05≥∝يوجد فرٌق ذو داللة إحصائية عند مستوى )

املجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير 

 تجريبية.الرياض ي لصالح متوسط درجات طالبات املجموعة ال

 ج. أهداف الدراسة 

 إلى تنمية املفاهيم الرياضية ومهارات التفكير      
ُ
 الحالية

ُ
سعت الدراسة

 أدلةالرياض ي لدى طالبات الصف السادس االبتدائي، من خالل بناء 

 (، ويتحقق ذلك بتحقيق األهداف Dienesإلكترونية في ضوء نظرية دينز )

 التالية:

 (.Dienesإلكترونية في ضوء نظرية دينز ) أدلةبناء  -

إلكترونية في ضوء نظرية دينز  أدلةالتعرف على فاعلية بناء  -

(Dienes في تنمية املفاهيم الرياضية لدى طالبات الصف )

 السادس االبتدائي.

إلكترونية في ضوء نظرية دينز  أدلةالتعرف على فاعلية بناء  -

(Dienesفي تنمية مهارات التفكير ال )  رياض ي لدى طالبات الصف

 السادس االبتدائي.

 أهمية الدراسة  د.

 تبرز هذه الدراسة أهميتها بما يأتي:

أهمية املرحلة االبتدائية التي تعد مرحلة التأسيس وتحصيل  -

  املعارف والخبرات األولى للمتعلم. 

تأكيدها التمركز حول املتعلم، الذي ُيعّد محور العملية  -

 التعليمية.

ا في مجال تقنية املعلومات   -
ً
تتناول هذه الدراسة اتجاًها حديث

 واسًعا  اإللكترونية التي تتيح للمتعل دلةباستخدام األ 
ً

م مجاال

 لتعلم املفاهيم املجردة بوضوح.

اختباًرا لتنمية مهارات التفكير  -بإذن هللا–ُتقدم هذه الدراسة  -

الرياض ي ُيطبق ألجيال تعليمية مستقبلية؛ تساعدهم على إبراز 

 مواهب مميزة للمتعلمين.

اآلفاق لبحوث ودراسات  -بإذن هللا-قد تفتح هذه الدراسة -

عين عل
ُ
ى تحسين تدريس الرياضيات وتطويرها، مستقبلية ت

 اإللكترونية. دلةباستخدام األ 

 دلةتوجيه نظر القائمين على تدريس الرياضيات نحو توظيف األ  -

سهم في زيادة فاعلية 
ُ
اإللكترونية في تعليم الرياضيات بطريقة ت

 وكفاءة تعليم الرياضيات وتعلمها.

تخطيط قد تفيد معلمي الرياضيات في تدريبهم على كيفية  -

اإللكترونية، وكيفية تنفيذها، وتقويمها  دلةالدروس باستخدام األ 

 داخل الفصل الدراس ي.

 هـ. حدود الدراسة 

 اقتصرت هذه الدراسة على الحدود التالية:

 الحدود املوضوعية: تقتصر الدراسة على الحدود املوضوعية التالية: -1

اإللكترونية، وتشمل: مكعبات دينز، املكعبات املتداخلة، قطع  دلةبناء األ 

( Reiser and Dickالنماذج، معمل الجبر، وُبنيت وفق نموذج ريزر وديك )

 ( مع دليل للمعلم. Powtoonباستخدام برنامج )

املفاهيم الرياضية، التي تشتمل على: وحدة من مقرر الرياضيات للصف 

ليات على الكسور العشرية(، التي تقع في السادس االبتدائي، هي: )العم

( 10( فصول في الفصل الدراس ي األول، وتشمل )5( من إجمالي )3الفصل )

( حصة دراسية، وقد اقُتصر على هذه الوحدة لتوسطها 22دروس، بواقع )

مقرر الرياضيات وشموليتها للعمليات الحسابية األربع "الجمع والطرح 

املباشر باملفاهيم الرياضية، وتنمية مهارات  والضرب والقسمة"، والرتباطها

 التفكير الرياض ي.

مهارات التفكير الرياض ي، تشمل ست مهارات كما حددها فريد أبو زينة      

[ في )التعميم، االستقراء، االستدالل، التعبير بالرموز، املنطق الشكلي أو 13]

املهارات ملالئمتها خصائص الصوري، البرهان الرياض ي(، واقُتصر على هذه 

 طالبات الصف السادس االبتدائي، وطبيعة الوحدة املختارة.

 الحدود املكانية: املدارس االبتدائية الحكومية للبنات بمدينة الرياض. -2
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 هـ. 1440

 و. مصطلحات الدراسة

ها: تمثيل مرئي 14رونية: ُيعرفها موير وبوليارد وسبايكل ]إلكت أدلة. بناء 1 [ بأنَّ

تفاعلي قائم على تقنيات الويب أو لغات البرمجة لتمثيل كائنات ديناميكية 

( تهدف إلى تهيئة الفرصة للمتعلمين لبناء مفاهيم Dynamic Objectsحيوية )

 املعرفة الرياضية بأنفسهم.

عبر عن تمثيل مرئي ويعرفها الباحثان إجرائًيا بأنَّ  
ُ
ها: أدوات تقنية معرفية ت

املحسوسة التي تستخدمها طالبات الصف السادس  دلةديناميكي لل 

االبتدائي مع أنشطة تفاعلية وعبارات إرشادية لكيفية العمل، ُتنفذ داخل  

غرف املصادر أو الفصول الدراسية؛ لتطوير املفاهيم الرياضية املجردة 

 هم ذا معنى بفكر رياض ي ُمبّسط.وتعميقها، وجعل تعليم

(: هي دراسة البنيات األساسية وتصنيفها وتوضيح Dienes. نظرية دينز )2

العالقات بينها وتنظيمها، وذلك بَفهم املفاهيم واملبادئ الرياضية من خالل 

األمثلة الحية واملحسوسة، والبناء الرياض ي، والتفكير اإلدراكي، والديناميكي 

ها: القواعد األساسية التي توجه وتحكم [. 15] ا بأنَّ وُيعرفها الباحثان إجرائيًّ

م الرياضيات من خالل 
ّ
ممارسات طالبات الصف السادس االبتدائي لتعل

التفاعل املباشر في مراحل متتالية باستخدام تقنيات تعليمية تفاعلية تجسد 

 األفكار واملفاهيم الرياضية.

وء نظرية دينز: هي عملية يتم فيها بناء تقنية إلكترونية في ض أدلة.بناء 3

تعليمية تفاعلية تشتمل على املبادئ واألسس واألهداف واملحتوى وطرائق 

التدريس ومصادر التعلم واألنشطة التعليمية وأساليب التقويم، التي 

(، ِمن خالل تطبيق مراحل وخطوات نموذج Dienesاستندت إلى نظرية دينز )

 (.Reiser and Dickريزر وديك )

ها: "الصورة الذهنية 13.املفاهيم الرياضية: ُيعرفها أبو زينة، وعبابنة ]4 [ بأنَّ

التي تتكون لدى املتعلم نتيجة تعميم صفات وخصائص استنتجت ِمن أشياء 

 متشابهة هي أمثلة ذلك املفهوم".

 رياضي     
ٌ
ها: فكرة ا بأنَّ ة معممة وُيعّرف الباحثان املفاهيَم الرياضية إجرائيًّ

عبر عنها 
ُ
تنشأ عن تجريد صفة أو أكثر مشتركة بين عدة مواقف رياضية، ت

ا في وحدِة العمليات على  ا أو رمزيًّ طالبات الصف السادس االبتدائي لفظيًّ

الكسور العشرية، وُيقاس بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة في اختبار 

 املفاهيم الرياضية املعد لهذا الغرض.

 على تحليل 16تفكير الرياض ي: ُيعرفها جروان ].مهارات ال5
ُ
ها: القدرة [ بأنَّ

املعطيات الرياضية الحسابية والجبرية والهندسية وفهمها ومقارنتها، سواء 

كانْت على شكل جداول أو رسوم بيانية أو أشكال أو مسائل لفظية أو رموز، 

ملفاهيم والقدرة على استخدام األعداد والعمليات الحسابية األساسية وا

 الرياضية في حّلِ مسائل متفاوتة الصعوبة.

 عقلي      
ُ
ها: نشاط وُيعرف الباحثان مهارات التفكير الرياض ي إجرائًيا بأنَّ

منظم، يهدف إلى استخدام طالبات الصف السادس االبتدائي لكل صورٍة ِمن 

 صور التفكير أو بعضها؛ ملواجهة املشكالت واملواقف الرياضية، والتعامل مع

 مهارات التفكير االستقرائي، 
ً
التمارين الرياضية املختلفة، ُمستخدمة

والتعميم، واالستدالل، والتعبير بالرموز، واملنطق الشكلي أو الصوري، 

 للحل الصحيح، وُيقاس بالدرجة التي تحصل عليها 
ً

والبرهان الرياض ي وصوال

 ض.الطالبة في اختبار مهارات التفكير الرياض ي املعد لهذا الغر 

 اإلطار النظري  .3

 املحوُر األول: نظرية دينز وتدريس الرياضيات

كأحد  ( وسيرته بذكرى بياجيه، وبرونرDienesيقترن اسم العالم دينز )    

تي تركت نظرياتها التعليمية انطباًعا دائًما وعميًقا 
َّ
الشخصيات األسطورية ال

( دائًما بقطع Dienesفي مجال تعليم الرياضيات؛ إذ يترادف اسم دينز )

األساس عشرة )واملعروفة أيًضا باسم قطع دينز( التي اخترعها لتدريس مفهوم 

لت القيمة املنزلية، وهو أيًضا مخترع معمل الج
ّ
بر، والقطع املنطقية، التي شك

التقليدية املستخدمة في  دلةلبنة وحجر األساس لالستخدامات املعاصرة لل 

 تعليم الرياضيات.

م األساسية عند دينز )-أ 
ّ
(: تسير عملية التدريس عند Dienesمبادئ التعل

 دينز وفق عدد من املبادئ، وهي:

م عملية 17كر دينز ]: يذDynamic Principleمبدأ الديناميكية  -1
ّ
[ أنَّ التعل

م املمنهج، ثم 
ّ
دورية، تبدأ باللعب غير الرسمي، ثم تتقدم إلى اللعب املنظ

هم التجريدات، ويستمر مع إعادة تطبيق هذه التجريدات إلى  
َ
يتطور إلى ف

اللعب والتعلم األكثر تطوًرا، يتّم بناء التجريدات من خالل تجارب حّسية 

 فسه، مع توجيهات املعلم له.يقوم بها املتعلم بن

[ إلى أنَّ هذه القاعدة تنص على أنَّ كل التجريدات، 15] ويشير أبو عقيل     

ومنها التجريدات الرياضية، أساسها الخبرات الحسية التي يمارسها املتعلم، 

هم األفكار واملفاهيم الرياضية يأتي عن طريق تجريد هذه الفكرة أو 
َ
أي إنَّ ف

تي تجسد هذه الفكرة أو املفهوم.املفهوم من عد
َّ
 ٍد ِمن األشياء ال

أنَّ املبدأ الديناميكي ينص على أنَّ  [18ويوضح كل من سريرمان ولين ]     

تطابق مع التحوالت في نموذج آخر ُمشابه له على 
َ
التحوالت في نموذٍج واحٍد ت

 ويمكن تصوير هذا النمط الدوري  الرغم من اختالف تجسيد هذه النماذج.

 للتعلم من خالل الشكل التالي: 

 

 
 1 شكل

  .[17] (Dienes Learning Cycle) التعلم لعملية دينز  دورة

[  17] دينز يذكر: Perceptual Variability Principle اإلدراكي التغير مبدأ -2

 باستخدام مرات عدة نفسه املفهوم بعرض معلميهم ِمن ُيفيدون  املتعلمين  أنَّ 

 دينز ويعتقد ،دلةاأل  من متنوعة مجموعة من باإلفادة متجددة مختلفة أفكار

هًما يطورون  سوف الطريقة بهذه املتعلمين أن 
َ
 خالل  من للمفاهيم أفضل ف

ا هناك ألنَّ  ذلك. املتنوعة التجارب هذه بين  الربط
ً
 املتعلمين  بين  فردية فروق

 قليل  بعدد املفاهيم يستوعب فبعضهم الواحد، املفهوم أو املوضوع تناول  في

 يجب الصعوبة هذه ولتجاوز  ذلك، في يفشلون  أغلبهم لكّن  التجارب، من
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 اإلدراكي  املجال الحتواء نفسه املفهوم مع ومتنّوعة عديدة تجارب  تقديم 

 .املتنوع

 تحقيقه يتم املفاهيمي  التعلم أنَّ  املبدأ هذا في[ 19] بوست يقترح فيما      

 من متنوعة مجموعة خالل من ما ملفهوم املتعلمون  يتعرض عندما

 مع الخارجي املظهر في املقدمة التجارب تختلف أن  يجب السياقات،

 متنوعة مجموعة باستخدام نفسها، األساسية املفاهيمية بالبنية االحتفاظ

 للمتعلم  يتاح فعندما الرياض ي؛ املفهوم واستخالص التجريد  لتعزيز املواد من

 أْن  األرجح فمن مختلفة، ظروف وتحت مختلفة بطرائق املفهوم رؤية فرصة

 . امللموس تجسيده عن النظر بصرف املفهوم هذا ُيدرك

 دينز يذكر: Mathematical Variability Principle الرياض ي  التغير مبدأ -3 

 للمفهوم ومختلفة متعددة وأمثلة نماذج يقدمون  الذين املعلمين أنَّ [ 17]

  األكثر هم متعلميهم إلى الواحد
ً

 ذوي  بارعين  متعلمين  لديهم يكون  أن  احتماال

ا أكثر رياضية مهارات
ً
 والتوضيح، والتركيب والتحليل التذكر على  وقدرة إدراك

هم إذ املفهوم، هذا حول  املنطقية األخطاء واكتشاف  املتغيرات يستوعبون  إنَّ

م على  يجب وهنا واملنطقية، الثابتة الصلة ذات
ّ
 األمثلة يقّدم أن  املعل

 الحقيقية الصفات استخالص يتمّ  كي التنوع من  ُممكن قدرٍ  بأكبر والتجارب

 مواضيع  من تتكّون  مفاهيم تناول  عند خاصة غيرها، دون  للمفهوم املنتمية

 .مختلفة ومفاهيم

 التغير مبدأ وهو املبدأ، هذا في[ 18]  ولين  سريرمان  من كل ويوص ي      

ه الرياض ي،  فيها تحدث التي  واألطر والحاالت السياقات تغيير خالل من بأنَّ

 استخالص خاللها من يمكن للمتعلم فرص توفير يتم املتماثلة، الهياكل

 (.املفاهيمية) الرياضية املتشابهات

 دينز يذكر: The Constructivity Principle التكوينية أو البنائية مبدأ -4

ه[ 17]  واستخدام للعمل بفرص املتعلمين  تزويد دائًما املعلمين  على  يجب أنَّ

  بأنفسهم يجروا أن  قبل محددة مفاهيم
ً

 أكثر بمعنى  للمفاهيم، مجرًدا تحليال

ه وضوًحا،  التحليل،  عملية التركيب يسبق أن  يجب املفاهيم بناء عملية في أنَّ

 البناء أنَّ  وبما عشر، الثانية سّن  قبل تقريًبا غائبة تكون  األخيرة هذه إّن  إذ

 .لتحليلها بنية وجود دون  التحليل يمكن فال التحليل، دائًما يسبق

 املفكر: املفكرين من نوعين  إلى املبدأ هذا في Dienes دينز يشير وهنا       

 العمليات مرحلة تقريبا يشبه البنائي التفكير التحليلي؛ واملفكر البنائي

 النمو  نظرية في( Concrete Operational Stage) واملحسوسة امللموسة

 التجريدية العمليات مرحلة مع يتشابه التحليلي والتفكير لبياجيه املعرفي

(Formal Operational Stage )ببساطة املبدأ هذا وينص. نفسها للنظرية 

ه         على التأكيد ذلك ويماثل ،"التحليل يسبق أن  يجب البناء" أن  على  أنَّ

  من تنبثق بديهية بطريقة مفاهيمهم بتطوير للمتعلمين  السماح ينبغي

 [. 19] الخاصة تجاربهم

ا األربعة Dienes دينز مبادئ[ 20] ريسنيك ويصف       
ً
 باملبدأ  مبتدئ

 للمتعلمين  فرص توفير تتطلب نشطة عملية التعلم أن  وهو الديناميكي،

ه ويذكر ،دلةاأل  مع للتفاعل هم على قادًرا املتعلم يكون  لكي أنَّ
َ
 ثمة املفهوم، ف

 مرحلة وأخيًرا البناء، وَمرحلة اللعب، مرحلة: وهي أساسية، خطوات ثالث

 .املمارسة

 التعليمية التقنيات استخدام أهمية Dienes دينز نظرية تؤكد وبذلك 

  املتعلم وتجعل الرياضية، األفكار تجسد التي  املحسوسة
ً

 اكتساب في  فاعال

  الرياضية واملهارات والعالقات املفاهيم أو األفكار
ً

 وأيضا تلقيها، من بدال

 على  العقلية قدرتهم في االبتدائية املرحلة في املتعلمين  خصائص على التركيز

هم
َ
 وكذلك املناسبة، فئتها في ووضعها وتصنيفها، األشياء بين  العالقات  ف

هم املنطقية، املقارنات إجراء
َ
 .أخرى  إلى حالة من والتغيرات التحويالت وف

 Dienes دينز عند الرياضيات تدريس مراحل-ب

 في Dienes دينز لنظرية وفقا الرياضية املفاهيم واكتساب التعلم عملية تسير 

 وهي  املعرفي، للنمو بياجيه مراحل مع ما حّدٍ  إلى تتشابه متعاقبة مراحل ست

 : التالية املراحل وفق[ 22] محمود ميرفت ،[21] عبيد وليم وضحها كما

سمى: الحر اللعب مرحلة -1
ُ
 على املرحلة هذه وتشتمل التمهيدية، املرحلة وت

 اليدوية واملعالجة التجريب للمتعلمين  تتيح موجهة، غير مباشرة أنشطة

 مراحل من املرحلة هذه تكون  أن  وينبغي تعلمه، املراد املفهوم مكونات لبعض

 تعد  فهي  اللعب، على اإلمكان  بقدر تعتمد مقيدة، غير حرة املفهوم تعلم

ها كما. املفهوم الكتشاف شيقة مقدمة  من نوًعا التعلم عملية على تضفي أنَّ

 ينبغي ولذلك وحيوية، بحماس التعلم على يقبلون  املتعلمين يجعل َما املتعة،

 .أيديهم متناول  في ويجعلها ومناسبة متنوعة مواًدا يوفر أْن  للمعلم

ها املرحلة هذه[ 23] بينيدك ويصف        Trial" )والخطأ التجربة" نشاط بأنَّ

and Error)املوقف أو الوضع مع بحرية التفاعل هو يفعلونه ما إنَّ  أي ؛ 

 املتعلمين  معظم فإنَّ  البازل، لعبة لغز لحل محاولة في فمثال لهم، املعروض

 من شكل يبدأ حتى  عشوائي بشكل وهناك هنا من القطع تجميع سيحاولون 

 بطريقة اللعبة حل املمكن من يصبح ذلك وبعد الظهور، في االنتظام أشكال

 تكون  أن  ينبغي التي  الحر، اللعب مرحلة تسمى  املرحلة هذه. منهجية أكثر

 على  املحتمل املتعلم بها يصبح التي  الفطرية الطريقة وهي تعلم، أي بداية

 .يواجهه الذي بالوضع دراية

 نموهم  في املتعلمين  بخصائص املرحلة هذه ارتباط الباحثان ويرى       

  الجسمي 
ً
 ولذلك االستطالع، وحب االستيعاب وزيادة الحواس نمو وخاصة

 ميولهم، مع تتوافق إذ املنزلية، والواجبات  األنشطة تنويع ينبغي

 تنمي  التي األنشطة في املشاركة في التشجيع وأيضا واحتياجاتهم،

 .االستكشاف

 األنماط مالحظة في املتعلمون  يبدأ املرحلة هذه في: األلعاب مرحلة -2

 بعض مالحظة في تدريجًيا ويبدؤون  املفهوم، في املتضمنة والتناسقات

 أن  األلعاب وقواعد خواص  اكتشاف بعد ويمكن ومكوناته، املفهوم خصائص

 يوجد وال األلعاب، لهذه وتعليمات قواعد ويضعوا بأنفسهم، ألعاًبا يضعوا

 تتداخل أن  فيمكن السابقة، واملرحلة املرحلة هذه بين  تماًما فاصلة حدود

 .واحدة مرحلة في وتدمجان  املرحلتان 

ها[ 24] محمد عليها ويطلق        الختراع للغاية مفيدة تعليمية" خدعة" أنَّ

 الرياضيات في املتأصلة واملفاهيم القواعد مع تتوافق التي  بالقواعد األلعاب

   وفًقا اللعب مرحلة"بـ املرحلة هذه تسمى  ولذا تعليمها، في املعلم يرغب التي 

 ".للقوانين 

 للمتعلمين، ضرورية حاجة اللعب أنَّ  على التأكيد أهمية الباحثان ويرى      

 
ً
 إلى وميلهم املستمر، اللعب في لرغبتهم وذلك االبتدائية، املرحلة في وخاصة

 االهتمام طريق عن حاجاتهم تشبع أن  وينبغي طويلة، لساعات اللعب

 واجباتهم أداء بعد تكون  إذ اللعب أوقات وتنظيم الجديدة، األلعاب بممارسة

 . املدرسية
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 املتعلمون  يكتشف  املرحلة هذه في: مشتركة خواص  عن البحث  مرحلة-3

 على األمثلة من عدد ومالحظة دراسة خالل من للمفهوم املشتركة الخواص

 األمثلة تصنيف املتعلم يستطيع للمفهوم الخواص هذه ضوء وفي املفهوم،

 .أمثلة والال األمثلة تحديد أي تمثله، ال التي  واألمثلة املفهوم تمثل التي 

ا جوهًرا هناك أن  إلى[ 23] بينيدك ويشير 
ً
 املختلفة األلعاب من لعدد مشترك

ا محتوى  بوصفه الحًقا تحديدها يمكن التي   Mathematical) رياضيًّ

Content )الرياضية بنيتها في تتشابه التي  األلعاب لتلك. 

 التعلم  مصادر من ممكن قدرٍ  أكبر توفير ضرورة إلى الباحثان  يشير كما     

 مرحلتهم  تناسب التي  املعلومات استقاء في املتعلمين  رغبة تشبع التي  الحديثة

 اكتساب في سريع نمو مرحلة في االبتدائية املرحلة في واملتعلمون  العمرية؛

 في وحوارهم وتدريبهم الحر للتعلم لهم الكافي الوقت توفير تستلزم املعرفة

 والحرص التواصل، وسائل مختلف في ويشاهد يسمع ما بين التمييز كيفية

 .الحقيقة املعرفة تنمي  التي  املفيدة اإللكترونية البرامج اقتناء على

 الخواص  السابقة املرحلة في املتعلمون  اكتشف أن  بعد: التمثيل مرحلة -4

هم األمثلة، خالل من للمفهوم املشتركة   واحٍد  مثاٍل  إلى حاجة في يصبحون  فإنَّ

 . املفهوم خصائص كل يجمع

 من الكثير تمييز على قادر االبتدائية املرحلة في املتعلم أن الباحثان ويرى      

 فينبغي  واملرفوضة، املقبولة املجتمع معايير يعي فهو األخالقية والقيم املعايير

 جوانب  في مفاهيمية خرائط أو رسومات أو أفالم إنتاج على تشجيعهم

 ذات املعارض وفي املدرسة داخل وإبرازها اإلنسانية القيم من محددة

 مختارة قيم لتنمية وآخر وقت بين  مسابقات عمل خالل من أو العالقة،

 .بذلك والفائزين املشاركين  وتعزيز

 الرياضية الرموز  تكوين إلى املتعلمون  يحتاج املرحلة هذه في: الترميز مرحلة -5

 الفرصة إتاحة ويفضل له، فهمهم ووصف املفهوم عن للتعبير املناسبة

 يمكن لهم املعلم مناقشة خالل وِمن بأنفسهم، رموًزا ليضعوا للمتعلمين 

 . املدرس ي  الكتاب في يكون  قد ما مع تتفق وجعلها املستخدمة، الرموز  توحيد

ه[ 25] وابراموفيتش كونيل من كل ويبين        هذه في- املمكن من أصبح أنَّ

 خواص بعض وجمع املفاهيمية، الخرائط أو التمثيالت دراسة -املرحلة

ا، األلعاب جميع تمتلكها التي  املفاهيم  بعض كانت إذا مما والتحقق طبيعيًّ

  إلى  املتعلمين  وإيصال أخرى، عمليات مثل نفسها النتائج تعطي العمليات

 تواصل لغة تطوير ذلك بعد يمكن املفهوم، واستيعاب( االكتشاف) مرحلِة 

 .املفهوم خصائص لتوضيح أولية

 في االبتدائية املرحلة في املتعلمين حاجة إشباع ضرورة إلى الباحثان  ويشير     

  الخيال، وخصوبة االستطالع حب
ً
 خالل  من ،(12-9) سن في وخاصة

 عرض  وكذلك والفنية، املسرحية األنشطة في املشاركة على تشجيعهم

 اكتشفوها، التي  الرياضية الرموز  ومعرفة الرياضيات، علماء لقصص

 تذليل  مع مناسبة بيئة لتوفير وذلك لديهم، واالختراع االبتكار تنمية ومحاولة

 .لديهم الصعوبات

 نتائج املتعلمون  يكتشف املرحلة هذه في(: التشكيل) التجريد مرحلة -6

مَّ  وِمن وتطبيقاته، املفهوم
َ
 تطبيقية ومسائل مشكالت حل في يستخدمونها ث

 .باملفهوم مرتبطة

 التوصيفات من الكثير تمتلك قد املفاهيم بعض أن [ 23] بينيدك ويظهر      

 فإنَّ  لذا بينها، فيما ومتشابهة متكررة تكون  ما غالًبا التي  مختلفة ملواقف

 وتحديد  واضح وترتيب نظام إنشاء إلى فيه الحاجة تستدعي ما وقًتا هناك

 هذه  ظل في محددة، حاالت في املفاهيم باستخدام لنا تسمح واضحة قوانين 

 التي  والخواص ،(البديهيات)بـ نسميها أن  يمكن التي  التوصيفات، من املتاهة

 إذ( النظريات)بـ نسميها أن  يمكن التي  واملتعلمين، املعلم قبل من استنتاجها تم

ى  سمَّ
ُ
 هذه في ،(اإلثباتات)بــ النظريات إلى البديهيات من االنتقال طرائق ت

مَّ  وِمن وتطبيقاته املفهوم نتائج املتعلمون  يكتشف املرحلة
َ
 في يستخدمونها ث

 .املفهوم بهذا مرتبطة الحياة  واقع من ومسائل مشكالت حّلِ 

هم على قادٌر  االبتدائيِة  املرحلِة  في املتعلم أنَّ  الباحثان ويرى       
َ
 العالقات ف

 ربط على تدريبه فينبغي املناسبة؛ فئتها في ووضعها وتصنيفها األشياء بين 

 املزيد  عرض وكذلك بمستقبلها، التنبؤ ومحاولة بالحاضر الواقعية املواقف

 مخاطبته وأيضا باستمرار، وتحفيزه الرياضية والبراهين  العلمية املسائل من

 اآلخرين استحسان إلى بحاجة فهو ذاته؛ ويقّدر معنوياته من يرفع بأسلوب

 .يمتلكها التي  باملهارات والتبصير

 ، Dienes دينز نظرية مبادئ مع السابقة الستة املراحل اتفاق ُيالحظ كما      

 تؤكد التي  ،(والبنائي الرياض ي، والتغير اإلدراكي، والتغير الديناميكية،: )وهي

م أهمية
ّ
 التقنيات  واستخدام املباشر، التفاعل خالل من الرياضيات تعل

هم الرياضية، األفكار لتجسيد الحسية والنماذج التعليمية
َ
 األربع  العمليات وف

  الرياضياِت، ِفي األساسية
ً
 محل  العشرية الكسور  على العمليات في وخاصة

 .املختارة للوحدةِ  الحالية الدراسة اهتمام

 اإللكترونية دلةاأل  بناء: الثاني املحور 

 املتعلمين  مساعدة في امللحة ضرورتها من اإللكترونية دلةاأل  أهمية تأتي     

 األمثل البناء على تساعدهم تطبيقية خبرات وتكوين الرياض ي  املفهوم لَفهم

 في كأدوات فاعليتها إلى[ 26] بركات ينوه إذ يتعلموها؛  التي  الرياضية للمفاهيم

 االبتدائية، املرحلة في املتعلمين لدى األساسية الرياضية املفاهيم توضيح

 وتنظيمها، الرياضية، األفكار لتمثيل املتعلمون  يستخدمها عندما وذلك

 في  املتعلمين  يحفز ما وأكثر املعلومات، تكرار أو األلعاب لعب وممارسة

 اإلحساس إلى باإلضافة اهتماماتهم، تثير إذ التسلية، حافز هو  الفصول 

 .التعلم أثناء باملتعة

عد لذا     
ُ
 تعبر التي  املعرفية التكنولوجية األدوات بمثابة اإللكترونية دلةاأل  ت

 لتشكيل  والتعزيز الدعم تقدم إذ املادية، دلةلل  ديناميكي مرئي تمثيل عن

 إذ ،دلةاأل  مع املتعلم تفاعل خالل ِمن وضوًحا أكثر األفكار وجعل املعنى،

 في مفيدة ميزة وهي والرمزية، البصرية التمثيالت بين  واضحة ارتباطات توفر

 .الرياضيات تعلم

 املادة لعرض الحديثة التقنيات تتطلب: اإللكترونية دلةاأل  بناء مبادئ -أ

 أو ورمزية لفظية نصوص شكل في سواء محتواها تنظيم حيث من التعليمية

 متحركة ورسوم صور  أو سمعية بمنطوقات أو بصرية وبيانات مصورات

 واملادة املتعلم بين  التفاعل من نوع ثمة يكون  إذ الحية؛ التحركات تحاكي

 لتساؤالته واالستجابة املتعلم بمتابعة تسمح بطريقة املبرمجة التعليمية

[21 .] 

ا( 2) شكل في كما( Reiser and Dick) وديك ريزر  نموذج وُيقدم 
ً
 عامة خطوط

 هذه  وينسجم وتنفيذه، التصميم إلعداد وذلك اإللكترونية، دلةاأل  لبناء

 يقترح  الذي تعليم، كمصممي  املعلمين  بإعداد الخاصة األبحاث مع التصميم
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 األربعة املبادئ اتباع التعليمي  التخطيط في العاملين  من وغيرهم املعلمين  على

 [  27] وبرانش جاستفسون  ذكرها كما التالية

 :يلي بما

 واألهداف بوضوح العامة األهداف بتحديد التخطيط بعملية البدء -1

 .املتعلمون  يحصلها أن  يتوقع التي  املحددة

 تحقيق  على املتعلمين مساعدة إلى الهادفة التعليمية النشاطات تخطيط -2

 .األهداف تلك

 .األهداف تلك تحصيل تقيس التي  التقويم أدوات تطوير -3

 اتجاهات  ضوء وفي هدف كل في املتعلمين  أداء ضوء في التعليم تنقيح -4

 .التعليمية نشاطاتك نحو املتعلم

 
 2 شكل

 [. 27] وديك ريزر  نموذج

وقد رأى الباحثان أن نموذج ريزر وديك هو األنسب للدراسة للسباب      

 التالية:

أكثر النماذج املالئمة للتطبيق بدرجة كبيرة في بيئات التعليم  -

 الصفي.

 يحمل مبادئ أساسية تتفق مع نظرية دينز. -

ه مباشر ومناسب لتنمية املفاهيم الرياضية. -  يتميز النموذج بأنَّ

عد وفق خصائص  دلةولتحقيق النجاح في بناء األ      
ُ
اإللكترونية ال ُبد أن ت

نمو املتعلمين، وكذلك وفق فلسفة املقرر الذي تتناوله، كما ال ُبد من 

علم النفس التي ُتفسر كيفية إحداث التعلم، وأيضا اعتمادها على نظريات 

يتم البناء وفق فلسفة علمية مستمدة من نظريات التعلم والتعليم، لجعل 

املتعلم محور العملية التعليمية، ولتنمية املفاهيم الرياضية ومهارات التفكير 

 الرياض ي في وحدة العمليات على الكسور العشرية. 

اإللكترونية: وُيقصد بها مراحل تصميم  دلةأل مراحل تصميم وإنتاج ا -ب

، وتمر بعدة مراحل رئيسية دلةاإللكترونية أو التخطيط إلنتاج هذه األ  دلةاأل 

 [ تتضمن مراحل فرعية، وهي:28ذكرها سالمة والدايل ] 

مرحلة التحليل والتصميم، وتشمل: تقدير االحتياجات، تحديد األهداف  .1

كية، اختيار املحتوى املناسب وتنظيمه، العامة، صياغة األهداف السلو 

تحديد املتطلبات السابقة، تحديد املراجع واملصادر التعليمية املناسبة، 

 تحديد طرائق التقويم. 

مرحلة تصميم السيناريو، وتشمل: تحديد النصوص املكتوبة، تحديد  .2

األشكال ومواقعها، تحديد عناصر التفاعل، تحديد الرسوم والصور 

تحديد طريقة التنقل بين األطر، تحديد األسئلة بعد كل تدريب،  املتحركة،

 تحديد التغذية الراجعة، تحديد األنشطة.

مرحلة اإلنتاج، وتشمل: اختيار نظام التأليف املناسب، جمع الوسائط  .3

املتاحة، توفير األجهزة املطلوبة، التجريب املبدئي، اإلنتاج النهائي، وُيوضح 

 اإللكترونية بما يلي: دلةثالث السابقة في بناء األ الباحثان املراحل ال

 مرحلة التحليل والتصميم: وتتضمن هذه املرحلة ست خطوات كما يلي: -1

 دلةتقدير االحتياجات: وتمثل الدافع الحقيقي وراء تصميم وإنتاج األ  .أ

اإللكترونية تصمم إلشباع حاجة ما أو إليصال مفهوم  دلةاإللكترونية، فاأل 

 رياض ي معين لدى املتعلمين.

اإللكترونية إلى   دلةتحديد األهداف العامة: وهي الغايات التي تسعى األ  .ب

تحقيقها، إذ يتم تحويل االحتياجات التعليمية للمتعلمين إلى أهداف عامة 

 للبرنامج.

األهداف السلوكية التي يمكن قياسها، إذ  تحديد األهداف اإلجرائية: وهي .ج

 يتم تحويل الهدف العام إلى مجموعة من األهداف اإلجرائية يمكن قياسها.

تحديد املحتوى الرياض ي وتنظيمه: بناًء على األهداف العامة واإلجرائية  .د

التي تم تحديدها، يتم تحديد واختيار املحتوى الرياض ي، وتنظيمه بالطريقة 

االنتقال من السهل إلى الصعب ومن املعلوم إلى املجهول؛ أو املنطقية ك 

الطريقة السيكولوجية التي ُيراعى فيها الخصائص واملهارات الرياضية 

للمتعلمين، والفروقات الفردية بينهم؛ أو الطريقة الحركية كاالنتقال 

باملجسمات من الوضع الساكن للمتحرك؛ أو الطريقة الزمنية كاالنتقال بين 

حداث بترتيب زمني معين؛ أو طريقة التعلم الذاتي، وهي إعطاء الفرصة األ 

اإللكترونية أو إعادة ترتيبها وفًقا لقدراته  دلةللمتعلم للتحكم في إعداد األ 

 واحتياجاته ورغباته.

تحديد املتطلبات السابقة: وذلك بتحديد املهارات واملعارف والخبرات  .ه

 اإللكترونية. دلةاملتعلم قبل استخدامه لل تتوفر في  ْالسابقة التي يجب أن 

التقييم البنائي: وهو التقييم املستمر لكل خطوة من خطوات تصميم  .و

اإللكترونية من إعدادها، إذ يتم عرضها على مجموعٍة ِمن املحكمين  دلةاأل 

والخبراء مثل املعلمين واملتخصصين في مجال التصميم التعليمي وتكنولوجيا 

 اًء على آرائهم يتم التعديل والتطوير.التعليم، وبن

 مرحلة تصميم السيناريو: وتتضمن هذه املرحلة أربع خطوات رئيسية: -2

إعداد السيناريو: ويتضمن كل ما يظهر على الشاشة من صورة، ونص  .أ

مكتوب، ومجسمات، ومفاهيم رياضية، ورسوم متحركة وثابتة، ولقطات 

 فيديو. 
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أو  Power Pointتحديد برنامج التصميم: كاستخدام برنامج  .ب

Micromedia Flash  أوJclic  اإللكترونية واأللعاب التعليمية  دلةإلنتاج األ

 للجهزة التي تعمل بنظام الويندوز.

 –تحديد أنماط االستجابة: أي تحديد طريقة استجابة الطالب )بالفأرة  .ج

 بلمس الشاشة(، بناًء على نوِع الجهاز اإللكتروني  –بلوحة املفاتيح 

 اإللكترونية. دلةوإمكانيات البرنامج املستخدم إلنتاج األ 

اإللكترونية: وهو كل ما يظهر أمام املتعلم  دلةعمل مخطط إلطار األ  .د

ويتفاعل معه، وينبغي عند تصميم الشاشة مراعاة املعايير الفنية والتعليمية 

 مًعا حتى تخرج بصورة الئقٍة وبسيطٍة، وقد ُصْنَفْت إلى ما يلي:

واملشرف  شاشة البداية: ويظهر فيها عنوان الوحدة، إضافة إلى اسم املصمم

وشعار الجهة املشرفة والعام الدراس ي، وغالًبا ال تحتاج هذه الشاشة 

ا للشاشة التي تليها. ما تنتقل تلقائيًّ  الستجابة املتعلم، وإنَّ

اإللكترونية بوجود  دلةشاشة املقدمة: التي تهدف إلى تشويق املتعلم للعب األ 

 دلةأل شخصية كرتونية ترحب به، وقد نستغني عنها حسب تصميم ا

 وموضوعها.

 دلةشاشة األهداف: وتتكون من شاشة واحدة، وتتضمن األهداف العامة لل 

 اإللكترونية واألهداف السلوكية ألداء املتعلم.

شاشة العرض: وهي مجموعة من الشاشات التي يتم من خاللها عرض 

اإللكترونية مع ضرورة احتوائها على الصور الثابتة  دلةالعناصر التعليمية لل 

واملتحركة والرسوم التوضيحية ولقطات الفيديو الالزمة للشرح والتوضيح، 

 مع إتاحة الفرصة للمتعلم للقيام باألنشطة الفردية والتعاونية.

تي تودع الطالب ببعض الكلمات الرقيقة التي 
َّ
شاشة النهاية أو الخاتمة: وهي ال

 ية مرة أخرى.اإللكترون دلةتحفزه على معاودة العمل والتعلم من خالل األ 

اإللكترونية،  دلةمرحلة اإلنتاج: وهي مرحلة تأليف وإعداد وإنتاج األ  -3

وتشتمل مخرجاتها على: مجسمات، تسجيالت صوتية، لقطات فيديو، صور 

ثابتة، وتتضمن برامج التأليف التطبيقات ذات التفاعلية العالية، وال 

ما تقدم له  دلةتستدعي من مصمم األ  اإللكترونية اإلملام بلغات البرمجة، وإنَّ

العديد من األدوات ومكتبات الوسائط املتعددة التي تعينه على تصميم 

 اإللكترونية. دلةاأل 

 املحور الثالث: املفاهيم الرياضية

عد املفاهيم الرياضية أساس البناء الرياض ي، إذ يعتمد على عناصر املعرفة  
ُ
ت

كالتعميمات واملهارات على املفاهيم في تكوينها واستيعابها  الرياضية األخرى 

 واكتسابها.

ه فكرة مجردة 29وُيعّرف كل من كننغهام وروبرتس ]      [ املفهوم الرياض ي بأنَّ

يمكن االعتماد عليها في تصنيف األشياء وتحديد ما إذا كانت هذه األشياء 

نَّ املفهوم يعني الصورة أمثلة أو ليست أمثلة لتلك الفكرة املجردة. كما أ

ستنتجت 
ُ
الذهنية التي تتكون لدى الفرد نتيجة تعميم صفات وخصائص ا

 من أشياء متشابهة هي أمثلة ذلك املفهوم.

تصنيف املفاهيم الرياضية: تتعدد تصنيفات املفاهيم الرياضية َوفًقا لرؤى  -أ

ن العديد من الخبراء واملتخصصين، كما تصّنف املفاهيم َوفق عدد م

[  3[، وعبد الوهاب ] 15الطرائق أو األسس، ويصنف كل من أبو عقيل ]

َفْت املفاهيُم Dienesاملفاهيم الرياضية حسب نظرية دينز )
ّ
(، إذ ُصْن

 الرياضية فيها إلى ثالثة أنواع، وهي:

: Pure Mathematical Conceptsاملفاهيم الرياضية البحتة  -

ذه املفاهيم مستقلة، وال تتعلق بتصنيف األعداد والعالقة بينها وه

 ترتبط بالطريقة التي يكتب بها العدد.

: وهي خواص األعداد التي Notational Conceptsاملفاهيم الرمزية  -

 تعد نتيجة مباشرة، التي تصور )تمثل( بها تلك األعداد.

: وهي تطبيقات املفاهيم Applied Conceptsاملفاهيم التطبيقية  -

لى حل املشاكل في علم الرياضيات وفي الرياضية البحتة والرمزية ع

 املجاالت األخرى املتصلة به.

مَّ يتضح أن العالم دينز )      
َ
( قدم املفاهيم الرياضية من Dienesوِمن ث

املفاهيم البحتة إلى املفاهيم الرمزية فاملفاهيم التطبيقية بمعنى االنتقال من 

املفهوم الحس ي إلى التصويري إلى الرمزي ثم التطبيقي، وبذلك يتفق مع ما 

 ذكره العالم برونر.

وثمة بعض الخصائص التي تتصف بها املفاهيم الرياضية، وهي تعطي       

لة واضحة عن طبيعة املفهوم وكيفية تكونه في أذهان املتعلمين، إذ يرى دال

[ أنَّ املفاهيم الرياضية تمتلك عدة خصائص تجعلها تندرج 30فيرجناود ]

 تحت مصطلح املفهوم الرياض ي، وهي:

(: تختلف املفاهيم فيما بينها في درجة تعلمها، Teachableقابليتها للتعلم ) .1

هيم يمكن تعلمها أسرع من غيرها، بمعنى أنَّ املتعلمين بمعنى أن هناك مفا

بًعا لخبراتهم السابقة ووفقا لدرجة 
َ
يختلفون في إمكانية تعلم املفاهيم ت

 نضجهم وتعلمهم.

(: تختلف املفاهيم فيما بينها في درجة Useableقابليتها لالستخدام ) .2

ي فهم وتكوين استخدامها بمعنى أن هناك مفاهيم تستخدم أكثر من غيرها ف

 القوانين وحل املشكالت. 

(: يتحدد صدق املفهوم بدرجة إتقان املتخصصين له Validityالصدق ) .3

ويزداد صدق املفهوم لدى املتعلم الواحد بزيادة درجة تعمله واقترابه من 

 مفهوم املتخصصين.

(: تختلف املفاهيم في درجة عموميتها Generalizationالعمومية ) .4

أو وصفها ملشكالت أو أمثلة من واقع الحياة وذلك طبًقا لعدِد وتفسيرها 

املفاهيم املتضمنة فيها، ويزداد عدد الصفات املميزة والضرورية لتعريف 

 املفهوم، كلما أصبح املفهوم أقل عمومية.

(: تتحدد قدرة املفهوم بمدى تفسيره وقدرته Concept Abilityالقدرة ) .5

نادى العالم برونر بضرورة تدريس املفاهيم الكتساب مفاهيم أخرى، وقد 

ها ُتيسر  الكبرى أو األساسية، إذ إنَّ لها قدرة تفسيرية أكبر من غيرها، كما أنَّ

 تعلم املفاهيم األخرى.

(: تتحدد بنية املفهوم بمكونات هذا Concept Constructionالبنية ) .6

تعقيًدا بنقصان درجة عمومية هذا املفهوم، وُيالحظ أن بنية أي مفهوم تزداد 

 املفهوم.

ا أو عقلًيا ) .7  Sensory orقابليتها إلدراك األمثلة الدالة على املفهوم حسيًّ

mental ability of concept understanding تختلف املفاهيم فيما بينها في :)

ا، وك ا وعقليًّ لما نوعية األمثلة التي ُتمكن املتعلم من إدراك املفاهيم حسيًّ

ازدادت درجة تعلم املتعلم؛ زادت درجة إدراكه للمفهوم األقل وضوًحا، 

فاملتعلم يتعلم املفاهيم من خالل رؤية األشياء وتداولها، ولكن كلما زاد 
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نضجه وخبراته السابقة؛ زادت قدرته على تعلم املفاهيم وإدراكها من خالل 

 الرموز.

(: Multiple examples of conceptتعدد األمثلة الدالة على املفهوم ) .8

معظم املفاهيم لها أمثلة تدُل َعليها، ولكّنها تختلف في عدِد األمثلة الدالة 

 عليها، وهذا العدُد يتراوح بين مثال واحد إلى عدد نهائي من األمثلة.

طرائق واستراتيجيات تعليم املفاهيم الرياضية: هناك العديد من -ب

الرياضية، وكل هذه االستراتيجيات مهما االستراتيجيات لتقديم املفاهيم 

ها تكون ضمن طريقتين رئيستين كما يذكرها موريس ]  [، 31اختلفت إال أنَّ

 وهما: 

(: في هذه الطريقة يعرض Deductive Methodالطريقة االستنتاجية ) -1

املعلم املثيرات على املتعلمين، واحًدا تلو اآلخر بعد تزويد املتعلمين بقاعدة 

املفهوم، ويحاول املتعلم تصنيف كل مثير لدى عرضه في الفئة املناسبة، 

ويرى أنَّ هذه الطريقة بنيت على فكرة االنتقال من العام إلى الخاص أو 

 االنتقال من تعريف املفهوم إلى خواصه، فهي تنقل املتعلم من الكل للجزء. 

اجية غالًبا ما يتم [ فإنَّ الطريقة االستنت32ووفًقا لكريستو وباباجورجيو ] 

ها:  انتقادها ألنَّ

 ُتدّرس القواعد بطريقة منعزلة.  .1

 االهتمام القليل باملعنى.  .2

غالًبا ما تكون املمارسة تقليدية وغير مرنة، ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه  .3

 للتطبيق في حاالت معينة؛ على سبيل املثال: عند التعامل 
ً

الطريقة خياًرا قابال

مين البارعين ذوي الدوافع العالية، تعليم مفهوم صعب للغاية، أو مع املتعل

 إلعداد املتعلمين لكتابة االمتحانات.

(: في هذه الطريقة يعرض املعلم inductive Methodالطريقة االستقرائية ) -2

جميع املثيرات دفعة واحدة، ويختار املتعلم املثير املناسب من بين هذه 

ئة املناسبة، مع تلقي تغذية راجعة مناسبة بعد كل املثيرات، ووضعه في الف

 عملية اختيار.

 [ إلى أنَّ النهج االستقرائي يقوم 32ويشير كل من كريستو وباباجورجيو ]     

على تقديم املعلم للمتعلمين مجموعة متنوعة من األمثلة ملفهوم معين دون 

تعلمين كيف إعطاء أي تمهيد حول كيفية استخدام املفهوم. عندما يرى امل

ِدَم هذا املفهوم 
ْ
ِدَم املفهوم، من املأمول أْن يالحظوا كيف سيسُتخ

ْ
يسُتخ

وتحديد قاعدة أو القواعد املرتبطة بهذا املفهوم، ونتيجة لهذا النشاط، 

يمكن للمعلم أْن يطلب من املتعلمين شرح القواعد أو األمثلة السابق ذكرها 

 كتحقق أخير من فهمهم للمفهوم.

يرى الباحثان أنَّ كل من االستراتيجيتين االستقرائية واالستنتاجية ذات و       

قيمة كبيرة في تدريس املفاهيم والتعميمات والعمليات واملهارات الرياضية، 

لذلك يجب على املعلم أْن يتم اختياره في ضوء النتائج التعليمية املطلوبة، 

علمين وقدراتهم، خبرات ووفق عدٍد ِمن العوامل لعل من أبرزها: شخصية املت

التعلم الخاصة باملفهوم، عمق الفهم للمفهوم، والوقت املتاح لتدريس 

املفهوم، ويمكن أن تتضمن الدروس كال االستراتيجيتين االستقرائية 

 واالستنتاجية.

 املحور الرابع: مهارات التفكير الرياض ي 

عد نشأة املتعلم املفكر رياضًيا أمًرا بالغ األهمية     
ُ
من خالل تطوير قدرات  ت

املتعلمين على حل املسائل والتعليل والتفكير املنطقي، وتقديم موضوعات 

رياضية بصورة مشوقة وممتعة، إذ يراعي منهج الرياضيات إشعار املتعلم 

بأهمية دوره بوصفه محوًرا لعملية التعلم والتعليم، وبتكوين مفهوم عميق ملا 

 من تراكم املعرفة كمً 
ً

 ا ال نوًعا.تعلمه بدال

كما أن التفكير الرياض ي وتنميته من املعايير الواضحة التي تضمنت وثيقة      

ا تفصيلية للتفكير 2املجلس القومي ملعلمي الرياضيات ]
ً
[ التي تحمل أهداف

الرياض ي حسب املراحل العمرية، فقد جاء في معيار )الرياضيات والتفكير( 

معّمقة حول التفكير الرياض ي إذ للصفوف الخامس وحتى الثامن أفكاًرا 

 يتمكن املتعلمين من:

 التعرف على التفكير االستنتاجي واالستقرائي واستخدامه. .1

هم عمليات التفكير وتطبيقها، مع التأكيد على التفكير املكاني،  .2
َ
ف

 والرسومات البيانية.

 القيام بتخمينات وحجج رياضية وتقييمها. .3

 أفكارهم. التحقق من  .4

 [.2تقدير قوة التفكير املنطقي واستخدامه كجزء من الرياضيات ] .5

ها: 33وُيعرف كل من أونال وعنان وبوزكرت ]       [ مهارات التفكير الرياض ي بأنَّ

املهارات التي من خاللها يكتسب املتعلمون القدرة على وصف املشكالت 

، وتوضيح الفرضيات، بدقة، وتعديلها عند الضرورة لجعلها قابلة للحِل 

والقدرة على التعبير الرياض ي الدقيق، والوصول إلى التبريرات املنطقية 

فسير النتائج ببراعة؛ واتباع أسلوب معين لحل املشكالت مع 
َ
لالستنتاجات، وت

األخذ في االعتبار الحاجة الختيار أساليب أخرى متعددة، وطرح األسئلة مع 

باألفكار الرياضية بوضوح وترابط من خالل  القدرة على االستيعاِب والتواصل

 الكتابة والتحدث.

وللتفكير الرياض ي عدد من املهارات لعل من أبرزها مهارتي االستقراء  

[، 34واالستنتاج، ولكن يتفق كل من صبري وعلي ومحمود وخطاب ]

 [ في ذكرها كالتالي:35والخطيب ]

دة عامة من خالل بعض : يقصد به الوصول إلى قاعInductionاالستقراء  (1

، Generalizationاألمثلة أو الحاالت الخاصة، ويتضمن اآلتي: التعميم 

ويقصد بذلك التعبير عن القاعدة العامة من خالل استخدام الجمل 

 .Looking for Patternاللغوية، والبحث عن النمط 

 : يقصد به الوصول إلى نتيجة خاصة اعتماًدا على Deductionاالستنتاج  (2

قاعدة عامة، أو هو تطبيق القاعدة العامة على حالة أو حاالت خاصة من 

 الحاالت التي تنطبق عليها القاعدة العامة.

: وهي سلسلة من العبارات الرياضية Mathematicalالبرهان الرياض ي  (3

املترابطة واملوجهة إلثبات صحة نتيجة معينة عن طريق االستدالل واملنطق، 

 من التعاريف واملسلمات والنظريات املبرهنة مسبًقا.واستخدام مجموعة 

: يقصد بالتفكير املنطقي ذلك النوع Logical Thinkingالتفكير املنطقي  (4

من التفكير الذي يتم به الحصول على نتيجة من مقدمات تتضمن النتيجة 

 بما بينها من عالقات.

: ويتضمن Reasoning and Rationalizationالتعليل والتبرير)السببية(  (5

ذلك املهارات اآلتية: التفسير وذكر األسباب، املقارنة وتوضيح أوجه الشبه 

 واالختالف، تكوين أسئلة واإلجابة عنها، طرح أسئلة متنوعة.

ية : املسائل اللفظWord Problem Solvingحل املسألة الرياضية اللفظية  (6

الرياضية، هي: املشكالت الرياضية املصاغة باستخدام املفردات، والرموز 
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اللغوية، التي تدور حول موقف كمي، وتحتاج إلى حّلٍ دون اإلشارة إلى نوع 

 العملية املطلوبة عند الحل.

التخمين: وهو الحذر الواعي، أي توقع الحل بناء على أسس علمية معينة  (7

 الحل.مفيدة في التوصل إلى 

النمذجة: ويعني التمثيل الرياض ي للعناصر والعالقات في نسخة مثالية من  (8

 ظاهرة معقدة. 

ه:  (9 التفكير التنموي )اإلبداعي(: يعرف التفكير اإلبداعي في الرياضيات بأنَّ

تفكير يوصف بالقدرة على إنتاج عدٍد من الحلول للمشكالت الرياضية 

وع أفكار هذه الحلول مع ندرة أفكار هذه الروتينية أو غير الروتينية، وتن

 الحلول بين أقرانه، وإنتاج عالقات وأنماط رياضية غير مألوفة.

التفكير التجريدي في الرياضيات: هو مستوى راٍق من النشاط العقلي أي  (10

خروج من حيز التأثر املباشر إلى نطاق التأثر باملعنى وهو تأثر غير مباشر، 

ريدي بالقدرة على استيعاب املفاهيم والتعميمات ويتميز التفكير التج

 واستخدامها.

[ أنَّ التفكير الرياض ي عملية عقلية 36ويرى كل من سكوفيلد وسلوني ] 

تعتمد على املبادئ والنظريات والقواعد والعالقات الرياضية، من أجِل حل 

رات أو تفسير موقف ما أو أي مشكلة رياضية، وذلك ال يكون إال بواسطة املها

 التالية:

(: يحدث االستقراء من خالل Mathematical Inductionاالستقراء ) .1

ليات؛ أي من املشاهدات الجزئية حتى نصل إلى  
ُ
االنتقال من الجزئيات إلى الك

النتائج الكلية، وتكون النتيجة أوسع من أي ُمقدمة من مقدماته، ولنجاح 

 هذه العملية يجب إتباع ما يلي: 

 ة جزئية متعددة بوصفها مقدمات أو أمثلة.عرض أمثل -أ

 تشجيع املتعلمين على مالحظة األشياء املشتركة بين املقدمات أو األمثلة. -ب

 تشجيع املتعلمين على استخالص النتائج املرتبطة باملقدمات أو األمثلة. -ج

(: تقوم الرياضيات بطبيعتها على Mathematical deductionاالستنتاج ) .2

ر االستنتاجي، وهو الوصول إلى نتيجة ما، من خالل مبدأ معلوم أو هو التفكي

عملية اشتقاق حقائق جديدة من خالل قواعد عامة، ويشمل ذلك الوصول  

 إلى نتائج جديدة..

(: ويقصد به استخدام Expression with symbolsالتعبير بالرموز ) .3

لفظية، ويمثل هذا املظهر الرموز للتعبير عن األفكار الرياضية أو املعطيات ال

من مظاهر التفكير الرياض ي إحدى مهارات الترجمة الرياضية التي تهتم 

 بتحويل اللغة الرياضية من صورة إلى أخرى. 

(: وهو القدرة على الحرز الواعي Mathematical Guessingالتخمين ) .4

 لالستنتاجات من املعطيات، ويشار إليه بالتفكير الحدس ي.

(: يتمثل هذا النوع من التفكير في Logical thinkingاملنطقي ) التفكير .5

استخالص النتائج الصحيحة من املقدمات في ضوء قواعد املنطق، وهو 

تفكير استنتاجي يتم من خالله الحصول على نتيجة من مقدمات وفق قواعد 

 يحدد صدقها منطقيا. 

(: عملية يستخدم فيها الفرد معلوماته Problem Solvingحل املسألة ) .6

ومهاراته املكتسبة لتلبية موقف یواجهه، وعليه أن يعيد تنظيم ما تعلمه 

 سابقا.

 

 اإللكترونية واملفاهيم الرياضية ومهارات التفكير الرياض ي: دلةالعالقة بين األ 

عّد األ       
ُ
ي تعليم اإللكترونية من التقنيات التعليمية الحديثة املساندة ف دلةت

(، وتنص على أن Dienesالرياضيات، التي تقوم فلسفتها على نظرية دينز )

املتعلمين الذين ترتكز مفاهيمهم الرياضية على أسس راسخة، التي نتجت من 

، سيكونون أكثر قابلية لالرتباط بين العالم الواقعي الذي دلةتجاربهم مع األ 

الل مبادئه وقواعده األربعة، يعيشون فيه والعالم املجرد للرياضيات، ومن خ

م 
ّ
إذ يبدأ املتعلم في تطبيقها بواسطة اللعب والبناء واملمارسة الفعالة من تعل

مَّ فهم 
َ
هم للتجريدات، وِمن ث

َ
م إلى ف

ّ
حر "غير رسمي" إلى تعلم ممّنهج منظ

املفهوم الرياض ي، وبذلك يتحقق املبدأ األول "الديناميكية"، ثم يتم تنويع 

واس للمتعلم بأنواع مختلفة من املواد التعليمية للمفهوم نفسه اإلدراك والح

أي عرض املفهوم عدة مرات بأفكار مختلفة، وبذلك يتحقق املبدأ الثاني 

طر 
ُ
"التغير اإلدراكي"، بعد ذلك يكتسب املتعلم املعرفة بشكل منظم وبأ

يبني  مختلفة، وهنا تحقق املبدأ الثالث "التغير الرياض ي"، في املبدأ األخير

مَّ 
َ
 ثم يحلل النشاط الذي ُيمارسه ثانًيا، وِمن ث

ً
املتعلم معرفته بنفسه أوال

يحقق املبدأ الرابع "البنائية"، مع مراعاة خصائص املتعلمين في املرحلة 

االبتدائية، واالهتمام بإشباع حاجاتهم وميولهم وقدراتهم، وكذلك زيادة 

 الدافعية واالنتباه نحو التعلم.

دف الرئيس من تعليم الرياضيات الَفهم الصحيح للمفاهيم واله       

هم تلك 
َ
الرياضية، وليس حفظها وتسميعها، ولكي يتمكن املتعلم من ف

املفاهيم ينبغي أن يكون قادًرا على وصف خواص وصفات ذلك املفهوم، 

مَّ 
َ
وأيضا إعطاء أمثلة تنطبق على املفهوم، وأمثلة أخرى ال تنطبق عليه، وِمن ث

 املفهوم بطريقته وأسلوبه الخاص.  تعريف

كما ينبغي على املعلم تقديم أنواع متعددة من املهام واألنشطة التعليمية       

التي أعدت بعناية، التي تثير تفكيرهم وتساعدهم على إيجاد العالقة بين 

خبراتهم السابقة واألفكار الرياضية، وأيضا الحرص على تبادل األفكار في 

ثم يشترك الفصل بأكمله في مناقشة األفكار والحلول التي  مجموعات صغيرة

رحت، وهذا يساعدهم على إعادة النظر في أفكارهم في ضوء أفكار اآلخرين، 
ُ
ط

 .21وهذا ما أكدته مهارات القرن 

 دلةوتبرز أهمية اختيار واستخدام تقنيات تعليمية حديثة محّفزة كاأل       

م املتعلم، وتزويده اإللكترونية، يتم التركيز فيها عل
ّ
ى الدور النشط في تعل

بالقدر الالزم والكافي من املفاهيم الرياضية، وذلك بجعله العنصر الفّعال، 

والعمل على الزيادة من درجة انتباهه ودافعيته، ِمن خالل إشراك املتعلم 

بالعديِد ِمن املواقف واألنشطة التعليمية الهادفة والقدرة على حل املشكالت 

ذ القرار وإنتاج عالقات وأنماط رياضية غير مألوفة، التي تنمي مهارات واتخا

 التفكير بمستوياتها املختلفة، ومن أبرزها مهارات التفكير الرياض ي.

 الدراسات السابقة . 4

: دراسات تناولت نظرية دينز )
ً

 ( Dienesأوال

[ هدفت إلى معرفة أثر استخدام نظرية 37:] دراسة نيومان، وجيجنهايم -1

املراحل الستة للتعلم لدينز في تدريس الرياضيات على التحصيل الدراس ي 

لطالب الصف الثالث االبتدائي في مادة الرياضيات، ولتحقيق أهداف 

( 45الدراسة استخدم الباحثان املنهج شبه التجريبي، وتكونت عينتهما من )

مدرسة ويل آوتني الجنوبية في أمريكا، تم تدريس طالًبا، عينة من طالب 

املفاهيم الرياضية وشرح الدرس بواسطة نظرية املراحل الستة لدينز للتعلم، 
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ا  دلةواستخدام األ 
ً
اإللكترونية، وأسفرت نتائج الدراسة عن أنَّ هناك فروق

ذات داللة إحصائية في التحصيل بين متوسط درجات املجموعتين لصالح 

 التجريبية.املجموعة 

[: اهتمت بمعرفة دور نظرية دينز 25دراسة كونل، وابراموفيتش ] -2

اإللكترونية في تحسين التحصيل عند بناء املفهوم  دلةواستخدام التقنية واأل 

وحل املشكالت في رياضيات الصف الرابع ومعرفة ما إذا كانت التقنية لها 

ياض ي أو تدعيًما للمفهوم تأثير أكبر عندما تعمل بوصفها مقدمة للمفهوم الر 

أو كليهما، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان املنهج شبه التجريبي، 

( طالبا في املرحلة االبتدائية من مدرسة كروكيت 124وتكونت عينتهما من )

سمت عينة الدراسة 
ُ
االبتدائية بوالية تكساس بالواليات املتحدة األمريكية. وق

 دلةبية وأخرى ضابطة. األولى: استخدمت األ إلى ثالث مجموعات تجري 

التقليدية معا في آن واحد في الدرس األول َوفًقا لنظرية  دلةاإللكترونية واأل 

دينز بشكٍل جماعي بين الطالب مع ُمتابعة الباحثين للطالب. والثانية: 

التقليدية بعد تقديم املعلم للمفهوم  دلةاإللكترونية واأل  دلةاستخدمت األ 

، ثم ترك للطالب اكتشاف املفهوم ذاتيا. والثالثة: عن طري
ً

ق السبورة أوال

التقليدية املحسوسة فقط في تقديم املفهوم وتدعيمه  دلةاستخدمت األ 

ا املجموعة الضابطة الرابعة فقد استخدمت  بشكل فردي لكل طالب، أمَّ

الكتاب املدرس ي فقط، وأسفرت نتائج الدراسة عن أن املجموعتين األولى  

لثانية حصل فيها الطالب على درجات أعلى من درجات الطالب في وا

 املجموعتين الثالثة والرابعة. 

على  [: استهدفت تقييم أثر تطبيق مبادئ نظرية دينز38دراسة جينجي ] -3

تحصيل الطالب في فرع الجبر، إذ طبقت الدراسة على مدرسة بوي سيرج 

بفرجينيا الغربية في أمريكا، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث 

( طالٍب، وقد أظهرت نتائج 30املنهج شبه التجريبي، وتكونت عينته من )

ا في التحصيل لصالح املجمو  ا دالة إحصائيًّ
ً
عِة الدراسة أن ثمة فروق

 التجريبية. 

 اإللكترونية دلةثانًيا: دراسات تناولت بناء األ 

 دلة[: هدفت إلى إصدار دليل معلم الستخدام تقنيات األ 39دراسة القرني ] -1

اإللكترونية في تدريس مادة الرياضيات بالصف الثالث املتوسط وتجريبه 

لباحث ملعرفة أثره في تحصيل الطالب، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم ا

( طالًبا ِمن طالب املرحلة 60املنهج شبه التجريبي، وتكونت عينته من )

املتوسطة للبنين بمدرسة األندلس النموذجية بمدينة جدة، وكشفت النتائج 

عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تحصيل 

ستوى املجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي البعدي عند م

التذكر لصالح طالب املجموعة التجريبية، وأيضا توجد فروق ذات داللة 

إحصائية بين متوسطي درجات تحصيل املجموعتين التجريبية والضابطة في 

االختبار التحصيلي البعدي عند مستوى الفهم لصالح طالب املجموعة 

 التجريبية.

إلكترونية على  دلةأ[: اهتمت بفاعلية 40دراسة أوزل، ياتكنر، سويفتس ] -2

اإلنترنت وقبول الطالب للتكنولوجيا، إذ استخدم الباحثون املنهج شبه 

( مجموعات تجريبية في 3( طالًبا في )40التجريبي، وتكونت عينتهم من )

ه ال يوجد فرق جوهري بين  إسطنبول بتركيا، وكشفت نتائج الدراسة عن أنَّ

ا في املجموعة ج، املجموعات التجريبية الثالث، بيد أن هناك ت
ً
ا بسيط

ً
فوق

كما أنَّ املجموعة ج أظهرت درجة عالية في قبول التكنولوجيا، وأوصت 

اإللكترونية وال ُبد من  دلةالدراسة بأن التعلم يمكن تيسيره من خالل األ 

 النظر في اتجاه الطالب للتكنولوجيا عند تنفيذ تكنولوجيا جديدة. 

الكشف عن العالقة بين تفاعل حاولت  [41دراسة ستيفن وآخرين :]-3

األطفال مع التطبيقات في الصف الثاني االبتدائي مع شاشة اللمس اللوحية 

اإللكترونية، واستخدم الباحثون تصميم البحوث النوعية، وتكونت  دلةلل 

 من طالب الصف الثاني في مدينة فرجينيا األمريكية، 33عينتهم من )
ً

( طفال

اإللكترونية ُتحّفز التفاعل مع ظهور قدرات  دلةوكشفت نتائج الدراسة أن األ 

 وكفاءات فريدة في دعم املهارات الحسابية، 

حُسْن في األداء.
َ
 وت

ا: دراسات تناولت تنمية املفاهيم الرياضية
ً
 ثالث

هم مدى تمكن معلمي الرياضيات باملرحلة 42دراسة خشان ] -1
َ
[: هدفت إلى ف

ية من املهارات الالزمة لتدريس املفاهيم االبتدائية في اململكة العربية السعود

الرياضية، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحث املنهج الوصفي، 

وتكونت عينته من عدد من معلمي ومعلمات الرياضيات في املرحلة االبتدائية 

( في ثالث إدارات تعليمية، وهي: الرياض وعسير وحفر 103ذكور وإناث )

ة السعودية، وكشفت نتائج الدراسة أنَّ املعلمين الباطن باململكة العربي

يمتلكون درجة متوسطة من التمكن من مهارات تدريس املفاهيم الرياضية، 

ا بين متوسط درجات املعلمين واملعلمات على  وأيضا توجد فروق دالة إحصائيًّ

بطاقِة املالحظة الخاصِة بمهارات تدريس املفاهيم، وقد جاءْت هذه الفروق 

 املعلمات.لصالح 

[: هدفْت إلى التعرِف على فاعلية استخدام استراتيجيات 43دراسة بيرنا ] -2

نمية التحصيل 
َ
التعليم بمساعدة الكمبيوتر في تدريس الرياضيات على ت

واملفاهيم الرياضية لدى طالب املرحلة املتوسطة، ولتحقيق أهداف الدراسة 

( طالًبا وطالبة 80ينتها من )استخدم الباحث املنهج شبه التجريبي، وتكّونت ع

ه توجد فروٌق ذات  من الصف الثالث املتوسط، وكشفْت نتائُج الدراسِة أنَّ

ذين درسوا 
َّ
داللٍة إحصائيٍة بين متوسطي درجات طالب املجموعة التجريبية ال

باستراتيجيات التعليم بمساعدة الكمبيوتر في التطبيق البعدي لكٍل ِمن 

الب املجموعة االختبار التحصيلي واختب
ُ
ار املفاهيم الرياضية لصالح ط

 التجريبية.

[: اعتنت بقياِس فاعلية استخدام األلعاب التعليمية 44دراسة سماح ] -3

دى تالميذ 
َ
اإللكترونية في تنمية املفاهيم الرياضية والتفكير املنظومي ل

 
ُ
الصف الّسادس االبتدائي، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة

 ِمن تالميذ الصف 46َج شبه التجريبي، وتكّونت عينُتها ِمن )املنه
ً
( تلميذة

السادس االبتدائي بمدرسِة الواصفية ببورسعيد، وكشفت نتائج الدراسة 

عن وجود فرٍق ذي داللٍة إحصائية بين متوسط درجات املجموعتين 

التجريبية والضابطة في اختبار املفاهيم الرياضية لصالح املجموعة 

بية، وأيضا يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات التجري

املجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار التفكير 

 املنظومي لصالح التطبيق البعدي.

 رابًعا: دراسات تناولت مهارات التفكير الرياض ي:

[: هدفت إلى الكشف عن مدى اكتساب تالميذ الصف 9دراسة قاس ي ] -1

الخامس االبتدائي ملهارات التفكير الرياض ي بابتدائية قسنطينة بالجزائر، 
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ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة املنهج شبه التجريبي، وتكونت 

، وكشفت نتائج الدراسِة أنَّ تالميذ الصف الخ40عينتها من )
ً
امس ( طالبة

٪، بينما نسبة اكتساب 50االبتدائي اكتسبوا مهارات التفكير الرياض ي بنسبة 

 
ً
الطالب ملهارات االستنتاج، البرهان الرياض ي، والنمذجة، فكانت ضعيفة

ا.  نسبيًّ

[: اهتمت بالتعرف على فاعلية االستراتيجية املقترحة 45دراسة الشاذلي ] -2

ات التواصل االجتماعي، ولتحقيق في تنمية مهارات التفكير الرياض ي ومهار 

أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج شبه التجريبي، وتكونت عينته من 

( طالًبا من طالب الصف الخامس بمحافظِة املنوفية بمصر، وأوضحت 60)

( بين 0.01نتائج الدراسة وجود فرٍق ذي داللة إحصائية عند مستوى )

يبية والضابطة في اختبار مهارات متوسطي درجات تالميذ املجموعتين التجر 

التفكير الرياض ي لصالح املجموعة التجريبية، وأيضا يوجد فرٌق ذو داللٍة 

( بين متوسطي درجات تالميذ املجموعتين 0.01إحصائية عند مستوى )

التجريبية والضابطة في اختباِر مهاراِت التواصل الرياض ي لصالح املجموعة 

 التجريبية. 

[: اعتنت بقياس فاعلية برنامج قائم على نظرية 46] عليدراسة  -3

فيجوتسكي باستخدام التعلم املدمج في تنمية مهارات التفكير الرياض ي لدى 

تالميذ املرحلة االبتدائية، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج 

ا وتلميذة من تالميذ الصف 60شبه التجريبي، وتكونت عينته من )
ً
( تلميذ

أكتوبر، وأسفرت نتائج الدراسة األثر اإليجابي  6البتدائي بمدرسة الخامس ا

للبرنامج التدريبي املقترح في تنمية التحصيل ومهارات التفكير الرياض ي 

)االستقراء، االستنباط، التفكير املنطقي، إدراك العالقات( لدى املجموعة 

 التجريبية مقارنة باملجموعة الضابطة.

 جراءات اال و  الطريقة. 5

 منهج الدراسة أ. 

استخدمت الدراسة املنهج التجريبي ذي التصميم شبه التجريبي      

إلكترونية  أدلة)املجموعة التجريبية واألخرى الضابطة(؛ ملعرفة فاعلية بناء 

( في تنميِة املفاهيم الرياضية ومهارات التفكير Dienesفي ضوء نظرية دينز )

 االبتدائي.الرياض ي لدى طالبات الصف السادس 

 مجتمع الدراسة ب. 

تكّون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف السادس االبتدائي في      

مدارس التعليم الحكومي للفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي 

 هـ( بمدينة الرياض باململكة العربية السعودية.1440/ 1439)

 عينة الدراسةج. 

طة، ومجموعة تجريبية، من طالبات تكّونت عينة الدراسة من مجموعة ضاب

ة  الصف السادس االبتدائي في مدينة الرياض، اختيرت بطريقة عشوائيَّ

دة املراحل، وكانت العينة العشوائية إلحدى املدارس  ة متعدَّ عنقوديَّ

" التابعة ملكتب النهضة، وتم االختيار العشوائي لفصلين 288االبتدائية "بـ 

ل عينة من بين ثالثة فصول للصف الس
ّ
ادس االبتدائي في املدرسة لتمث

طالبة(،  43/أ( املجموعة التجريبية، ويضم )6الدراسة، إذ يمثل الفصل )

 طالبة(. 40/ج( املجموعة الضابطة، ويضم )6والفصل )

 

 

 الدراسة  د. ادوات

 لتحقيق أهداف الدراسة، صمم الباحثان املواد واألدوات التالية:

: بناء 
ً

إلكترونية  أدلة(: لبناء Dienesإلكترونية في ضوء نظرية دينز ) أدلةأوال

 (؛ قام الباحثان بالخطوات اآلتية:Dienesفي ضوء نظرية دينز )

وفق مبادئ وقواعد  POWTOONإلكترونية باستخدام برنامج  أدلةبناء  أ.

 (.Dienesالتعلم األساسية عند دينز )

 Reiserبناء الهيكل العام للبرنامج وصياغته باستخدام نموذج ريزر وديك )  ب.

and Dick.) 

 اختيار املحتوى والخبرات التي تحقق أهداف البرنامج، وتحديد عناصر  ج.

 كل درس وتنظيم املحتوى وفق هذه العناصر.

ا. د. ا وفنيًّ  بناء محتوى البرنامج وتصميمه تعليميًّ

اإللكترونية والبرنامج في صورته األولية في ضوء آراء  لةدتحكيم بناء األ  ه.

مين والخبراء املختصين.
ّ
 املحك

 اإللكترونية والبرنامج في صيغته النهائية. دلةإخراج األ  و.

ثانًيا: اختبار املفاهيم الرياضية: بنى الباحثان اختبار املفاهيم الرياضية وفق 

 الخطوات اآلتية:

 من االختبار في كوِنه أداة تحديد الهدف من االخت -1
ُ
ُص الهدف

ّ
بار: يتلخ

م املفاهيم الرياضية لدى طالبات الصف السادس 
ّ
ستخدم في قياِس تعل

ُ
ت

االبتدائي في وحدة "العمليات على الكسور العشرية" وفق ُمستويات ديفيس 

(Davis؛ للحكم على مدى اكتساب املتعلمات للمفهوم)  وقدرتهن على

 استخدامه.

بناء االختبار: أعد الباحثان وصمما اختبار املفاهيم الرياضية وفق  -2

 الخطوات اآلتية:

م: حلل الباحثان موضوعات وحدة "العمليات على  أ.
ّ
تحليل محتوى التعل

 الكسور العشرية" واستخراج جميع املفاهيم الرياضية.

ي ضوء إجراءات عملية التحليل: قرأ الباحثان املحتوى قراءة تحليلية ف ب.

تعريف املفاهيم الرياضية، وللتأكد من صدق التحليل وثباته، اتبعت 

 الخطوات التالية:

التأكد من صدق التحليل، وشمول قائمة التحليل على جميع العناصر  -1

التي يجب أن تدخل في التحليل، ووضوح فقراته، وتم ذلك من خالل عرض 

 م ومقترحاتهم.القائمة على املحكمين، والتعديل في ضوء إجاباته

التحقق من ثبات التحليل، وقد استخدم الباحثان طريقة إعادة التحليل،  -2

 كلين التاليين على النحو التالي:بكال الش

: حلل الباحثان املحتوى نفسه مرتين متتاليتين، وبفاصل زمني بلغ ) 
ً

( 4أوال

( Holstiأسابيع، وبعد االنتهاء من التحليل الثاني تم تطبيق معادلة هولستي )

لبيان العالقة بين النتائج التي ُتوّصل إليها في التحليلين، وقد بلغ معامل 

 ٪(، وهي نتيجة يمكن الوثوق بها.97الثبات )

ثانًيا: استخدم الباحثان الشكل الثاني من التحليل؛ لغرض التأكد من ثبات 

التحليل بتحليل الباحثة ومحلل آخر للمحتوى، وذلك في وقت واحد باتباع 

القواعد واإلجراءات ذاتها، على أن يقوم كل باحث بالعمل مستقال عن اآلخر، 

٪(، وهي نتيجة يمكن الوثوق بها، وبذلك يكون 94وبلغ معامل الثبات )

 الباحثان قد تحققا من صدق تحليل املحتوى وثباته.
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تحديد األهداف املطلوب قياسها: هدف االختبار إلى قياس اكتساب  ج.

لسادس االبتدائي املفاهيم الرياضية املتضمنة بوحدة طالبات الصف ا

 "العمليات على الكسور العشرية" في كتاب الرياضيات.

تحديد األهمية والوزن النسبي ملكونات االختبار: حددت األهمية والوزن  د.

النسبي ملوضوعات وحدة "العمليات على الكسور العشرية" في ضوء كل من 

صص لكل موضوع من موضوعات الوحدة كما في عدد املفاهيم والزمن املخ

 (.1الجدول )

 1 جدول 

 تحديد األهمية والوزن النسبي ملكونات اختبار املفاهيم الرياضية 

 النسبيةاألوزان  مجموع األسئلة  ترتيب األهمية  النسبة املئوية عدد الحصص  النسبة املئوية عدد املفاهيم  املوضوع 

 22.2 4 1 11.1 2 22.2 4 تمثيل الكسور العشرية 

 16.5 3 2 11.1 2 16.5 3 مقارنة الكسور العشرية وترتيبها 

 5.6 1 4 11.1 2 5.6 1 تقريب الكسور العشرية 

 22.2 4 1 11.1 2 22.2 4 تقدير ناتج جمع الكسور العشرية وطرحها

 11.1 2 3 11.1 2 11.1 2 جمع الكسور العشرية وطرحها

 5.6 1 4 11.1 2 5.6 1 ضرب الكسور العشرية في أعداد كلية 

 5.6 1 4 11.1 2 5.6 1 ضرب الكسور العشرية 

 5.6 1 4 11.1 2 5.6 1 قسمة الكسور العشرية على أعداد كلية

 5.6 1 4 11.1 2 5.6 1 القسمة على كسر عشري 

عد .ه
ُ
صبح ،(والثاني األول ) ديفيس  مستويات في املواصفات جدول  أ

َ
 عدد وأ

 . النسبي  ووزنها املوضوعات، أهمية ضوء في فقرة( 18) االختبار فقرات

 من يتكون  إذ الرياضية، املفاهيم اختبار الباحثان  أعد: االختبار نوع تحديد .و

(18 ) 
ً

 واألخرى  فراغات، إكمال بعضها والفرعية الرئيسة األسئلة من سؤاال

 .درجة( 20) االختبار على الكلية والدرجة متعدد، من اختيار

 الباحثان صاغ االختبار، مفردات نوع تحديد بعد: االختبار مفردات صياغة .ز

  ديفيس مستويي حسب مفرداته
ً
 :يلي ما صياغتها عند مراعية

 .مناسب بشكل السؤال عبارات صياغة •

 .املفهوم مع السؤال اتفاق •

 . ديفيس  مستويات مع سؤال كل توافق مدى •

 .الطالبات ملستوى  مناسبتها •

 صاغ وصياغتها، الفقرات عدد تحديد بعد: االختبار تعليمات وضع .ج

 عند  فهمها الطالبة على يسهل واضحة صورة في االختبار تعليمات الباحثان 

 عن اإلجابة عند الطالبة به تسترشد توضيحي مثال على واشتملت اإلجابة،

 .االختبار

 في ووضعه وتحكيمه االختبار إعداد بعد: لالختبار االستطالعي التطبيق .ح

 عينٍة  على الرياضية املفاهيم اختباَر  الباحثان  طبق النهائية، صورته

 ".الدراسة عينة خارج" طالبة( 50) من تكّونت استطالعية

 .لالختبار السيكومترية الخصائص إيجاد -3

 
ً

 :هما بطريقتين  تم الرياضية املفاهيم اختبار صدق: أوال

 من  مجموعة على بعرضه االختبار لهذا الظاهري  الصدق من التحقق. 1

مين 
ّ
 آرائهم إلبداء الرياضيات تدريس وطرائق املناهج في االختصاص ذوي  املحك

 بشكل  وصياغتها الدراسة، ألغراض تحقيقها حيث من االختبار مفردات حول 

 وكذلك ديفيس، مستويات ومع الرياض ي  املفهوم مع توافقها ومدى ُمناسب،

 أخذ وتم األولية، صورته في االبتدائي السادس الصف لطالبات مناسبتها

 .مناسبتها ومدى تمت التي  التعديالت في٪( 90) اتفاق بنسبة آرائهم

 عن الرياضية املفاهيم اختبار ألسئلة الداخلي االتساق صدق حساب .2

 والدرجات السؤال درجات بين  لبيرسون  االرتباط معامالت حساب طريق

 .إحصائًيا دالة االرتباط ُمعامالت جميع أنَّ  فُوِجد لالختبار، الكلية

 اختبار ثبات مدى لقياس: الرياضية املفاهيم  اختبار ثبات حساب: ثانًيا

 باستخدام وذلك الدراسة، أداة ثبات ِمن الباحثان  تأكد الرياضية املفاهيم

 قد االختبار ثبات درجة أن  تبين  وقد ،Alpha-Cronbach كرونباخ ألفا معامل

 من عالية بدرجٍة  يتمتع االختبار أّن  تبين  عالية درجة وهي ،(0.97) بلغت

ه الثبات،  النصفية التجزئة طريقة استخدام تم كما للتطبيق، صالح وأنَّ

 بلغت  لالختبار الثبات معامل أن  وتبين  ،Spearman-Brown براون /لـسبيرمان 

 من عالية بدرجٍة  يتمتع االختبار أنَّ  تبين  الثبات من عالية درجة وهي ،(0.98)

ه الثبات،  .التطبيق في عليها االعتماد يمكن وأنَّ

ا
ً
 املفاهيم الختبار والتمييز والصعوبة السهولة ُمعامالت حساب: ثالث

 الرياضية

 امتدت والتي  االختبار، أسئلة ِمن سؤال لكل السهولة ُمعامالت  حساب تم       

 املفاهيم الختبار الكلي السهولة ُمعامل أنَّ  كما ،(0.70) إلى( 0.30) من

 تم  كلي،كما بشكٍل  لالختبار مقبول  سهولة معامل وهو( 0.44) بلغ الرياضية

 من امتدت والتي  االختبار، أسئلة ِمن سؤال لكل الصعوبة معامالت حساب

 الرياضية املفاهيم الختبار الكلي الصعوبة معامل أنَّ  كما ،(0.70) إلى( 0.30)

 . كلي بشكٍل  لالختبار مقبول  صعوبة معامل وهو( 0.56) بلغ

 والتي  االختبار، أسئلة ِمن سؤال  لكل التمييز معامالت حساب تم وأيضا       

 في وقعت قد التمييز معامالت جميع إنَّ  أي ،(0.86) إلى( 0.29) من امتدت

ذي املدى
َّ
 أنَّ  كما ،(1.00 إلى  0.20 من) وهو السؤال تمييز ُمعامل فيه يقبل ال

 تمييز معامل وهو( 0.55) بلغ الرياضية املفاهيم  الختبار الكلي التمييز معامل

 [. 47] كلي بشكٍل  لالختبار مقبول 

 العينة على الرياضية املفاهيم اختبار تطبيق بعد: االختبار مفردات وضوح -4

 وضوح  عن وَبعده االختبار، أثناء في الطالبات سؤال تم االستطالعية،

همها قراءتها على قدرتهن الطالبات وأبدت لهن، بالنسبة املفردات
َ
 يدل  َما وف

 .لهن بالنسبة وضوحها على
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 ُمتوسط ُحِسَب  الرياضية؛ املفاهيم اختبار زمن لحساب: االختبار زمن -5

 استثناء بعد االختبار هذا لحل طالبة وآخر طالبة أول  استغرقتها التي  املدة

 .دقيقة( 40) بـ لالختبار الكلي الزمن تحّدد بحيث للتعليمات؛ املخصص الزمن

ا
ً
 التفكير مهارات اختباَر  الباحثان  َبنى : الرياض ي  التفكير مهارات اختبار: ثالث

 :اآلتية الخطوات وفق الرياض ي 

ُص : االختبار من الهدف تحديد -1
ّ
 أداة  كوِنه في االختبار من الهدف يتلخ

ستخدم
ُ
 عينة) االبتدائي السادس الصف طالبات تمكن مدى قياُس  في ت

 التفكير مهارات من" العشرية الكسور  على العمليات" وحدة في( الدراسة

 الشكلي  املنطق بالرموز، التعبير االستدالل، االستقراء، التعميم،) الرياض ي 

 (.الرياض ي  البرهان  الصوري، أو

 َوفق  الرياض ي  التفكير مهارات اختبار الباحثان  أعد: االختبار بناء -2

 :اآلتية الخطوات

م محتوى  تحليل .أ
ّ
 : التعل

 :التالية للسباب" العشرية الكسور  على العمليات" وحدة الباحثان  اختار/ 1

 .املعرفية الناحية من وتراكمها الوحدة ترابط -

 .واالستدالل االستقراء بمهارتي الصلِة  ذات الحسابية العملياِت  كثرة -

 البرهان  مهارة مع  يتفق وهذا املسائل، ِمن لكثيرٍ  حٍل  ِمن أكثر وجوِد  إمكانية -

 .الرياض ي 

 وصور  َصْوٍت، على تشتمل إلكترونية أدلة لبناء الوحدة هذه مناسبة -

 .الحسابية العمليات ملختلف

 ُمحتوى  وصنفت العشرية الكسور  على العمليات وحدة الباحثان  حلل/ 2

 . الرياض ي  التفكير مهارات َوفق وأنشطتها الوحدة هذه

  املحتوى  الباحثان  قرأ: التحليل عملية إجراءات .ب
ً
مَّ  وِمن تحليلية، قراءة

َ
 ث

 :التالية الخطوات باتباع وثباته التحليل صدق ِمن التأكد

 العناصر جميع على التحليل قائمة وشمول  التحليل، صدق من التأكد -1

 آراء خالل ِمن ذلك وتم فقراته، ووضوح التحليل، في تدخل أْن  يجب التي 

قد املحكمين،
َ
 في  تعديلها وتم املحكمين، من مجموعة على  القائمة عرض تمَّ  ف

 .ومقترحاتهم إجاباتهم ضوء

  الباحثان واستخدم التحليل، ثبات من التحقق-2
َ
 التحليل، إعادة طريقة

 أسابيع ( 4) بلغ زمني  وبفاصل متتاليتين مرتين نفسه املحتوى  بتحليل وذلك

 األول، للتحليل الرجوع دون  نفسها التحليل وأسس اإلجراءات مستخدمة

 بلغت  حيث ،(Holsti) هولستي  معادلة طبقت الثاني التحليل من االنتهاء وبعد

 من تحققت قد الباحثان  يكون  وبذلك بها، الوثوق  يمكن نتيجة وهي ،٪(96)

 .املحتوى  تحليل وثبات صدق

 اكتساب  قياس إلى االختبار هدف: قياسها املطلوب األهداف تحديد .ج

 بوحدة املتضمنة الرياض ي  التفكير مهارات االبتدائي السادس الصف طالبات

 .الرياضيات كتاب في" العشرية الكسور  على العمليات"

 والوزن  األهمية ُحددت: االختبار ملكونات النسبي  والوزن  األهمية تحديد .د

 من كل  ضوء في" العشرية الكسور  على العمليات" وحدة ملوضوعات النسبي 

 كما الوحدة موضوعات من موضوع لكل املخصص والزمن الصفحات عدد

 (. 2) الجدول  في

 2 جدول 

 الرياض ي  التفكير  مهارات اختبار   ملكونات النسبي والوزن األهمية تحديد

 ترتيب األهمية  النسبة املئوية عدد الحصص  النسبة املئوية عدد الصفحات املوضوع 
مجموع  

 األسئلة 
 األوزان النسبية

 10.7 3 3 10 2 9.1 3 تمثيل الكسور العشرية 

 10.7 3 3 10 2 9.1 3 مقارنة الكسور العشرية وترتيبها 

 7.1 2 3 10 2 9.1 3 تقريب الكسور العشرية 

تقدير ناتج جمع الكسور العشرية  

 وطرحها
4 12.1 2 10 2 3 10.7 

 14.5 4 2 10 2 12.1 4 جمع الكسور العشرية وطرحها

 10.7 3 3 10 2 9.1 3 الكسور العشرية في أعداد كلية ضرب 

 7.1 2 3 10 2 9.1 3 ضرب الكسور العشرية 

 10.7 3 3 10 2 9.1 3 قسمة الكسور العشرية على أعداد كلية

 10.7 3 1 10 2 15.1 5 القسمة على كسر عشري 

 7.1 2 4 10 2 6.1 2 خطة حل املسألة

 %100 28 - %100 20 %100 33 املجموع

عد: الرياض ي  التفكير مهارات اختبار مواصفات  جدول  إعداد .ه
ُ
 جدول  أ

 موضوع؛ كل في مهارة لكل املقررة األسئلة عدد ومعرفة االختبار، مواصفات

 ووزنها املوضوعات أهمية ضوء في فقرة( 28) االختبار فقرات عدد ليصبح

 . النسبي 

 إذ الرياض ي، التفكير مهارات اختبار الباحثان  أعد: االختبار نوع تحديد .و

 ( 28) تتضمن رئيسية أسئلة( 3) من يتكون 
ً

ا سؤاال  تكملة بعضها فرعيًّ

 . متعدد من اختيار واألخرى 

 الباحثان صاغ االختبار، مفردات نوع تحديد بعد: االختبار مفردات صياغة .ز

 العلمية الناحية من السؤال عبارات صحة: يلي ما مراعاة مع مفرداته،

 الذي  للجانب السؤال مناسبة الغموض، من وخلوه السؤال وضوح واللغوية،

 .سؤال كل درجة مناسبة تقيسه،

 صاغ وصياغتها، الفقرات عدد تحديد بعد: االختبار تعليمات وضع .ح

 عند  فهمها الطالبة على يسهل واضحة، صورة في االختبار تعليمات الباحثان 
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 عن اإلجابة عند الطالبة به تسترشد توضيحي مثال على واشتملت اإلجابة،

 .االختبار

 في ووضعه وتحكيمه االختبار إعداد بعد: لالختبار االستطالعي التطبيق .ط

 عينة على الرياض ي  التفكير مهارات اختبار الباحثان  طبق النهائية، صورته

 الصدق  لحساب ؛"الدراسة عينة خارج" طالبة( 50) من تكونت استطالعية

 السهولة ُمعامالت بحساب االختبار مفردات وتحليل لالختبار، والثبات

 .االختبار وزمن املفردات وضوح مدى تحديد وكذلك والتمييز، والصعوبة

 .لالختبار السيكومترية الخصائص إيجاد -3

 
ً

 :هما بطريقتين  تم الرياض ي  التفكير مهارات اختبار صدق: أوال

 ِمن  مجموعٍة  على بعرضه االختبار لهذا الظاهري  الصدق من التحقق .1

مين 
ّ
 آرائهم  إلبداء الرياضيات، تدريس وطرق  املناهج في االختصاص ذوي  املحك

 بصورة  وصياغتها الدراسة، ألغراض تحقيقها جهة من االختبار مفردات حول 

 كل  درجة مناسبة وكذلك تقيسه، الذي للجانب مناسبتها ومدى صحيحة،

 التعديالت في٪( 90)  اتفاق بنسبة آرائهم أخذ  وتم األولية، صورته في سؤال

 .مناسبتها ومدى تمت التي 

 الرياض ي  التفكير مهارات اختبار ألسئلة الداخلي االتساق صدق حساب .2

 والدرجات السؤال درجات بين  لبيرسون  االرتباط معامالت حساب طريق عن

 .إحصائًيا دالة االرتباط ُمعامالت جميع أن  فُوِجد لالختبار، الكلية

 الرياض ي التفكير مهارات اختبار ثبات حساب: ثانًيا

 ثبات ِمن الباحثان  تأكد الرياض ي  التفكير مهارات اختبار ثبات مدى لقياس     

  وقد  ،Alpha-Cronbach كرونباخ ألفا معامل باستخدام وذلك الدراسة، أداة

 أنَّ  تبين  عالية درجة وهي ،(0.98) َبلغت قد االختبار ثبات درجة أن  تبين 

ه الثبات، ِمن عاليٍة  بدرجٍة  يتمتع االختبار  تم  كما للتطبيق، صالح وأنَّ

 ،Spearman-Brown براون /لـسبيرمان  النصفية التجزئة طريقة استخدام

 الثبات  من عالية درجة وهي ،(0.98) بلغت لالختبار الثبات معامل أن وتبين

ه الثبات، من عالية بدرجٍة  يتمتع االختبار أنَّ  تبين   في  عليها االعتماد يمكن وأنَّ

 .التطبيق

ا
ً
 التفكير مهارات الختبار والتمييز والصعوبة السهولة ُمعامالت حساب: ثالث

 الرياض ي 

 التفكير مهارات الختبار والتمييز والصعوبة السهولة ُمعامالت حسِاَب  تم       

 الرياض ي  التفكير مهارات اختبار ألسئلة السهولة ُمعامالت فكانت الرياض ي،

 مهارات الختبار الكلي السهولة معامل أن  كما ،(0.70) إلى( 0.30) ِمن ممتدة

 كلي، بشكٍل  لالختبار مقبول  سهولة معامل وهو ،(0.34) بلغ الرياض ي التفكير

 ِمن امتدْت  الرياض ي  التفكير مهارات اختبار ألسئلة الصعوبة معامالت أنَّ  كما

 التفكير مهارات الختبار الكلي الصعوبة معامل أن  كما ،(0.70) إلى( 0.30)

 .  كلي بشكٍل  لالختبار مقبول  صعوبة معامل وهو ،(0.66) بلغ الرياض ي 

 ِمن الرياض ي  التفكير مهارات اختبار ألسئلة التمييز معامالت امتدت وقد      

 التفكير مهارات الختبار الكلي التمييز معامل  أن  كما ،(0.79)  إلى( 0.36)

 [. 47] كلي بشكٍل  لالختبار مقبول  تمييز معامل وهو( 0.57) بلغ الرياض ي 

 على الرياض ي  التفكير مهارات اختبار تطبيق بعد: االختبار مفردات وضوح -4

ت االستطالعية، العينِة 
َ
 وضوح عن وبعده االختبار أثناء في الطالبات ُسئل

 يدل  َما وفهمها، قراءتها على قدرتهن الطالبات وأبدت  لهن، بالنسبة املفردات

 .لهن بالنسبة وضوحها على

 ُحِسَب  الرياض ي؛ التفكير مهارات اختبار زمن لحساب: االختبار زمن -5

 بعد  االختبار هذا لحل طالبة وآخر طالبة أول  استغرقتها التي  املدة ُمتوسط

 بـ  لالختبار الكلي الزمن تحّدد بحيث للتعليمات؛ املخصص الزمن استثناء

 .دقيقة( 80)

 الدراسة إجراءات: سادًسا

 الدراسة عينة اختيار على القباني هند /الرياضيات معلمة مع االتفاق تم -

عبتين واختيار األساسية،
ُ
 إحداهما لتكون  البسيطة، العشوائية بالطريقِة  ش

 على  تدريبها ثم ومن ،"الضابطة املجموعة" واألخرى  ،"التجريبية املجموعة"

 دلةاأل  باستخدام" العشرية الكسور  على العمليات" وحدة تدريس كيفية

 الوحدة  وتدريس التجريبية، املجموعة أفراد على لتطبيقها وذلك اإللكترونية،

 الزمنية الفترة تكون  أن  على املعتادة بالطريقة الضابطة املجموعة لطالبات

 .التجربة ملجموعتي  متساوية للتدريس

 وتقسيم  والجماعية، الفردية األنشطة لتنفيذ الرياضيات؛ قاعة اختيار تم -

 طالبة، لكل العشرية املنازل  جدول  توفير تم كما ملجموعات، الطالبات

 .اإلثرائية األنشطة ومواد أدوات وتجهيز

رات بضبط الباحثان  قام - رة املتغيَّ
َّ
ق الدراسة، في املؤث  تكافؤ من والتحقُّ

 وذلك القبلي، التطبيق خالل من والضابطة التجريبية: املجموعتين 

 :يلي كما وذلك( T-test) ت اختبار باستخدام

 3جدول 

 طالبات لدى القبلي التطبيق في(  الرياض ي التفكير   ومهارات الرياضية املفاهيم) في والضابطة التجريبية املجموعتين درجات متوسطي بين الفرق  لداللة( ت) اختبار  نتائج

 االبتدائي  السادس الصف 

 قيمة )ت( 40املجموعة الضابطة ن= 43املجموعة التجريبية ن= املتغيرات م 

 وداللتها االنحراف املعياري  املتوسط  االنحراف املعياري  املتوسط 

 غير دالة 0.54 2.52 5.95 2.88 5.63 الدرجة الكلية للمفاهيم الرياضية 

 غير دالة 0.63 0.91 0.88 0.9 1 مهارة االستقراء 1

 غير دالة 0.33 1.28 1 1.29 1.09 مهارة االستدالل 2

 غير دالة 0.96 0 0 0.15 0.02 مهارة التعميم 3

 غير دالة 0.54 0.59 0.25 0.68 0.33 مهارة املنطق الشكلي  4

 غير دالة 0.61 0.55 0.4 0.57 0.33 مهارة التعبير بالرموز  5

 غير دالة 1.66 0.42 0.23 0.29 0.09 مهارة البرهان الرياض ي  6

 دالةغير  0.21 2.4 2.75 2.4 2.86 الدرجة الكلية ملهارات التفكير الرياض ي
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 :يلي ما السابق الجدول  من يتضح

ا دال فرٍق  وجود عدم  التجريبية املجموعتين  درجات متوسطي بين  إحصائيًّ

 الصف طالبات لدى الرياضية للمفاهيم الكلية الدرجة في والضابطة

 .االبتدائي السادس

ا دال فرق  وجود عدم  التجريبية املجموعتين  درجات متوسطي بين  إحصائيًّ

 في الرياض ي التفكير ملهارات الكلية والدرجة املهارات، جميع في والضابطة

 .االبتدائي السادس الصف طالبات لدى القبلي التطبيق

 وتم والضابطة، التجريبية: املجموعتين على البعدي التطبيق اجراء تم

 يرينها، التي  وفوائدها التجِربة عن الطالبات آراء على واالطالع االستماع

 في الباحثان  منها وأفاد التجربة، تنفيذ فترة خالل لها تعرضن التي  والصعوبات

 . النتائج تفسير

  الباحثان  استخدم البيانات تحليل أساليب: سابًعا
ً
 األساليب من مجموعة

 :األساليب تلك أبرز  وِمن وصدقها، الدراسة أدوات ثبات لحساب اإلحصائية

 .الحسابي واملتوسط املئوية والنسب التكرارات

 (.Alpha-Cronbach) كرونباخ لـ ألفا ُمعامل

-Spearman) براون -سبيرمان  لـ النصفية التجزئة بطريقة الثبات ُمعامل

Brown.) 

 .لبيرسون  االرتباط ُمعامل

 معامل تحديد طريق  عن التحليل ثبات لقياس ،(Holsti) هولستي  معادلة

 .املحللين  بين  االتفاق

 املفاهيم اختباري  ألسئلة والتمييز والصعوبة السهولة ُمعامالت حساب

 .الرياض ي  التفكير ومهارات الرياضية،

 املجموعتين  بين الفروق لدراسة املستقلتين للعينتين  T-test( ت)اختبار

 .والضابطة التجريبية

 القبلي التطبيقين  بين  الفروق لدراسة املرتبطتين  للعينتين  T-test( ت)اختبار

 . التجريبية املجموعة لدى والبعدي

 ومناقشتها نتائجال. 5

 لبناء التصور  ما: ونصه الرئيس، بالسؤال املتعلقة الدراسة نتائج عرض تم  -1

 املفاهيم تنمية في وفاعليتها( Dienes) دينز نظرية َضوءِ  في إلكترونية أدلة

 االبتدائي السادس الصف طالبات لدى الرياض ي  التفكير ومهارات الرياضية

  َبنْت  الرياض؟ بمدينة
ُ
( Dienes) دينز نظرية ضوء في إلكترونية أدلة الباحثة

 :التالية الخطوات وفق ،POWTOON برنامج باستخدام

 بالبرنامج الخاص املوقع خالل من ،POWTOON ببرنامج االشتراك -

https://www.powtoon.com، واملتخصصين الخبراء استشارة بعد وذلك 

 .التعليم وتقنيات الرياضيات، تدريس وطرق  املناهج في

 للموقع  https://www.powtoon.com/my-powtoons النطاق تعيين  -

 املفاهيم  لتنمية" التعليم" فئة واختيار ،POW TOON بالبرنامج الخاص

 .الرياض ي  التفكير ومهارات الرياضية

 
 3 شكل

 POWTOON للبرنامج الرئيسية الواجهة

 دينز عند األساسية التعلم وقواعد مبادئ َوفق اإللكترونية دلةاأل  بناء -

(Dienes  .) 

 والوسائط املحتوى  وإضافة اإللكترونية، دلةاأل  بناء عرض صفحات تصميم -

  التحفيزية التفاعلية والصور  التعليمية، واألنشطة املتعددة،

 (.4) الشكل في كما

 
 4 شكل

 الدروس  لبعض اإللكترونية دلةاأل  بناء

 التواصل مواقع في ونشرها التقديمية العروض ُمشاركة إمكانية املوقع ُيتيح -

 كملف تحميلها وكذلك واجتماعية، تعليمية منصات على ورفعها االجتماعي،

 . بوربوينت

مين آراء ضوء في األولية صورته في اإللكترونية دلةاأل  بناء تحكيم -
ّ
 املحك

 .املختصين  والخبراء

 .النهائية صيغته في اإللكترونية دلةاأل  بناء إخراج -

 ضوء في إلكترونية أدلة بناء البرنامج محتوى  وصمما الباحثان َبنى  كما     

ا( Dienes) دينز نظرية ا، تعليميًّ  Reiser) وديك ريزر  نموذج باستخدام وفنيًّ

and Dick )العشرية الكسور  على العمليات" لوحدة." 

  بناء فاعلية ما: ونصه األول، بالسؤال املتعلقة الدراسة نتائج عرض -2
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 لدى  الرياضية املفاهيم تنمية في( Dienes) دينز نظرية ضوء في إلكترونية أدلة

 االبتدائي؟ السادس الصف طالبات

 :يلي كما األول  الفرض الباحثان  اختبر السؤال؛ هذا عن لإلجابة

ه على ينص األول  الفرض  مستوى  عند إحصائية داللة ذو فرق  يوجد : "أنَّ

 في  والضابطة التجريبية املجموعتين  طالبات درجات متوسطي بين ( 0.05)

 طالبات درجات متوسط لصالح الرياضية املفاهيم الختبار البعدي التطبيق

ِدمَ  األول  الفرض صحة من وللتحقق" التجريبية املجموعة
ْ
 : اسُتخ

 .املستقلتين  للعينتين  T-test( ت) اختبار •

 في اإللكترونية دلةاأل  بناء) تأثير حجم لحساب Eta-Square (2) إيتا مربع •

 (.دينز نظرية ضوء

 4 جدول 

 (الرياضية املفاهيم) في والضابطة التجريبية املجموعتين درجات متوسطي بين الفرق  لداللة( ت) اختبار  ونتائج إيتا ُمربع

 املجموعة التجريبية املتغيرات

 43ن = 

 املجموعة الضابطة

 40ن = 

 قيمة )ت(

 وداللتها

 ( 2)  مربع إيتا

 االنحراف املعياري  املتوسط  االنحراف املعياري  املتوسط 

 0.4818 **8.68 3.64 7.93 3.84 15.07 الدرجة الكلية للمفاهيم الرياضية 

ا دال**   ( 0.01) مستوى  عند إحصائيًّ

 :يلي ما السابق الجدول  من يتضح

ا دال فرق  وجود  طالبات  درجات متوسطي بين ( 0.01) مستوى  عند إحصائيًّ

 في الرياضية للمفاهيم الكليِة  الدرجِة  في والضابطة التجريبية املجموعتين 

 . التجريبية املجموعة طالبات درجات ُمتوسط لصالح الَبعدي التطبيق

 تم  إليها املتوصل النتائج خالل ِمن: وتفسيرها األول  الفرض نتائج ُمناقشة

 نظرية ضوِء  في إلكترونية أدلة بناء فاعلية على يدل َما األول؛ الفرض قبول 

 السادس الصف لطالبات الرياضية املفاهيم تنمية في( Dienes) دينز

 :اآلتية األسباِب  إلى النتيجة هذه الباحثان  ويعزو  االبتدائي،

تي  ؛(Dienes) دينز نظرية ِمن اإللكترونية دلةاأل  انطالق
َّ
م يكّون  ال

ّ
 من املتعل

تي  األساسية القواعد  خاللها
َّ
 وبشكٍل  أفضل، لتعلٍم  ممارستهم وتحكم توجه ال

 تقنيات  باستخدام متتالية خطوات في املباشر التفاعل خالل ِمن صحيٍح 

عينهم تعليمية
ُ
 .الرياضية للمفاهيم الصحيح الَفهم تكوين على ت

 وتقنيات متنوعة تدريسية استراتيجيات باستخدام اإللكترونية دلةاأل  بناء

 موضوعات تناسب إذ ،(PowToon) برنامج باستخدام حديثة، تعليمية

 جاذبية، أكثر بيئة أتاح ما أسلوبه؛ مع وتتوافق املعّد، البرنامج ودروس

هم تعميق في أسهمت
َ
 .الرياضية للمفاهيم الطالبات ف

رتيب جهة من ،(Reiser and Dick) وديك ريزر  نموذج جودة
َ
 مكونات ت

  الطالبات، تحصيل زيادة على ساعد َما وتكامله، وتنظيمه البرنامج وعناصر

 .اإللكترونية دلةاأل  استخدام بعد الرياضية للمفاهيم إتقانهم وجودة

 مهام صورة في تّمت اإللكترونية دلةاأل  برنامج في املحتوى  تقديم إجراءات

 التجريبية املجموعة طالبات إعمال في كبيرٍ  بشكٍل  أسهمت ومتنوعة مشوقة

 .املطلوب التعلم نحو واالندفاع باإلنجاز للتفكير

  العمل على التأكيد على ساعد إثرائية أنشطة على درٍس  كل نهاية احتواء

 وِمن ومتفاعل، نشط متعلم إلى متلقي من املتعلم وتحول  والفردي، الجماعي

مَّ 
َ
همهم ث

َ
 .املختلفة املفاهيم شرح في أسلوب من بأكثر العلمية للمادة ف

ر َما الرئيسية وأفكاره مفاهيمه بعرض درس كل  تقديم َعلى الحرص
ّ
 في  أث

 منطقية بصورة املسائل حل خطوات ترتيب في التجريبية املجموعة طالبات

 إدراك ِفي كبيًرا عمًقا تتطلب التي  الحسابية العمليات ببعض والقيام حسية،

 .العشرية والكسور  الرياض ي  املفهوم

  في [ 44] سماح ودراسة ،[43] بيرنا دراسة نتائج مع النتائج هذه وتتفق      

عرضْت  التي  التجريبية املجموعة لصالح اإللكترونية دلةاأل  فاعلية
َ
 دلةلل  ت

 ياتكنر، أوزل، ودراسة ،[39] القرني دراسة نتائج مع تتفق كما اإللكترونية،

اعلية جميعها أكدت التي  ،[42] خشان  ودراسة ،[40] سويفتس
َ
 دلةاأل  ف

 .الدراسات تناولتها التي  املتغيرات مختلف تنمية في إلكترونية

 أدلة بناء فاعلية ما: ونصه الثاني، بالسؤال املتعلقة الدراسة نتائج عرض -3

  التفكير مهارات تنمية في( Dienes) دينز نظرية ضوء في إلكترونية

  االبتدائي؟ السادس الصف طالبات لدى الرياض ي 

اني الفرَض  الباحثان  اختبر السؤال؛ هذا عن لإلجابة
َّ
 :يلي كما الث

ه على ينص: الثاني الفرض  مستوى  عند إحصائية داللة ذو فرق  يوجد : "أنَّ

 التطبيق في والضابطة التجريبية املجموعتين  درجات متوسطي بين ( 0.05)

 طالبات  اتـــدرج متوسط لصالح الرياض ي  التفكير مهارات الختبار البعدي

ِدمَ  الثاني، الفرض صحة من وللتحقق ،"التجريبية املجموعة 
ْ
 : اسُتخ

 .املستقلتين  للعينتين  T-test( ت) اختبار •

 في اإللكترونية دلةاأل  بناء) تأثير حجم لحساب  Eta-Square 2 إيتا مربع •

 (.دينز نظرية ضوء

 : الفرض هذا نتائج يوضح اآلتي والجدول 

 5 جدول 

  الصف  طالبات لدى البعدي التطبيق في( الرياض ي التفكير  مهارات) في والضابطة التجريبية املجموعتين درجات متوسطي بين الفرق  لداللة( ت) اختبار  ونتائج إيتا مربع

 االبتدائي  السادس

 قيمة )ت( 40املجموعة الضابطة ن= 43املجموعة التجريبية ن= املتغيرات م 

 وداللتها

 ( 2)  مربع إيتا

 االنحراف املعياري  املتوسط  االنحراف املعياري  املتوسط 

 0.3355 **6.40 1.94 3.68 1.70 6.23 مهارة االستقراء 1

 0.4938 **8.89 2.74 3.88 1.89 8.44 مهارة االستدالل 2

 0.0902 **2.83 0.50 0.45 0.44 0.74 مهارة التعميم 3

 0.4598 **8.30 0.81 0.60 0.90 2.16 مهارة املنطق الشكلي  4
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 0.2538 **5.25 0.89 0.93 0.86 1.93 التعبير بالرموز مهارة  5

 0.1209 **3.34 0.49 0.38 0.45 0.72 مهارة البرهان الرياض ي  6

 0.5496 **9.94 5.49 9.90 3.90 20.23 الدرجة الكلية ملهارات التفكير الرياض ي 

ا عند مستوى )  ( 0.01** دال إحصائيًّ

ا عند مستوى )     ( 0.01يتضح من الجدول السابق وجود فرق دال إحصائيًّ

بين متوسطي درجات طالبات املجموعتين التجريبية والضابطة في جميع 

املهارات الفرعية والدرجة الكلية ملهارات التفكير الرياض ي في التطبيق البعدي 

 حاالت.لصالح متوسط درجات طالبات املجموعة التجريبية في جميع ال

اني تم قبول الفرض البديل الثاني، إذ أشارت      
َّ
وِمن إجمالي نتائج الفرِض الث

ا عند مستوى ) ( بين 0.01نتائج هذا الفرض إلى وجوِد فرٍق داٍل إحصائيًّ

متوسطي درجات طالبات املجموعتين التجريبية والضابطة في جميع املهارات 

ر الرياض ي في التطبيق البعدي لصالح الفرعية، والدرجة الكلية ملهارات التفكي

 متوسط درجات طالبات املجموعة التجريبية في جميع الحاالت.  

 ُمناقشة نتائج الفرض الثاني وتفسيرها: 

من خالل النتائج التي ُتوصل إليها تم قبول هذا الفرض؛ َما يدل على      

نميِة مهارات ( في تDienesإلكترونية في ضوء نظرية دينز ) أدلةفاعليِة بناء 

التفكير الرياض ي لطالبات الصف السادس االبتدائي، ويعزو الباحثان هذه 

 النتيجة إلى األسباب اآلتية:

(؛ التي ُتيهئ أفضل الظروف Dienesاإللكترونية من نظريِة دينز ) دلةانطالق األ 

م ِمن خالل مواجهة املتعلم بمهام ومشكالت حقيقية تساعدهم على 
ّ
للتعل

معنى ملا يتعلمه، وهذا التعلم أتاح لطالبات املجموعة التجريبية تكوين 

املناقشة والحوار والتعبير عن الرأي؛ َما أسهم في تنمية مهارات التفكير 

ذي ساعد على التعلم بطريقة ُمثلى.
َّ
 الرياض ي بطريقٍة منهجيٍة منظمة؛ األمر ال

ٍل كبيٍر ِفي تنمية روح اإللكترونية بشك دلةأسهمت مراحل تطبيق برنامج بناء األ 

العمل الجماعي، والتقليل من سيطرة املعلمة، ومساعدة الطالبات على 

 التعلم الذاتي، والتحسن في األداء.

 اإللكترونية على البيئة اإليجابية متعددة مصادر التعلم،  دلةاعتماد األ 

واألنشطة التحفيزية، واملجموعات التعاونية لعلماء الرياضيات بصورٍة 

نوعة املهام التعليمية، َما أتاح للطالبات مزيًدا ِمن فرص املمارسة مت

 والتطبيق للمهارة، واستخدام أساليب البرهان والحجج الرياضية.

توفر ميدان خصب لتدريب الطالبات على مهارات التفكير الرياض ي في 

اإللكترونية في صورة مسائل حياتية تنبع من  دلةسياقات مختلفة وفرتها األ 

واقع الذي تعيشه الطالبة، َما أدى إلى إثارة اهتمامهم، وزيادة دافعيتهم، ال

وحث تفكيرهم للبحث عن الحلول املناسبة لها، وتطبيق ما تعلموه في مواقف 

في احترام الطالبات وتشجيعهم  NCTM[ 2حياتية أخرى، وهذا ما أكدته ]

ت الفرصة باستمرار للوصول إلى املعلومة بأنفسهم، كما أعطت الطالبا

للوصول إلى النتائج املطلوبة من خالل استقراء واستنتاج املفاهيم والعمليات 

التي سبق تعلمها، باإلضافِة إلى استخدام الرموز الرياضية واألنماط املتنوعة، 

مَّ انعكس على تحسن تلك املهارات.
َ
 وِمن ث

 دلة اعلية األ [ في ف41وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة ستيفن وآخرين ]      

اإللكترونية في اكتساب مهارات التفكير الرياض ي، كما تتفق مع نتائج دراسة 

اإللكترونية في  دلة[ في التأثير اإليجابي لل 46]  [، ودراسة مدحت45]  الشاذلي

تنمية مهارات التفكير الرياض ي، وتفوق املجموعة التجريبية على املجموعِة 

 ر الرياض ي. الضابطة في اختبار مهارات التفكي

 التوصيات:

اإللكترونية املقدمة في هذه الدراسة، والتوسع في  دلةاإلفادة من بناء األ  -

 استخدامها للمراحل املختلفة.

إلكترونية في  أدلةعقد دورات تدريبية للمعلمات تتمحور حول كيفية بناء  -

 (.Dienesضوء نظرية دينز )

 التركيز على النماذج واألساليب والطرائق واالستراتيجيات التدريسية التي  -

ا، وُتتيح له فرصة املشاركة وترسيخ املفاهيم 
ً
 ونشط

ً
م فعاال

ّ
تجعل املتعل

 الرياضية.

 ي مقررات  ـة والجماعية فـــة الفرديــــ ة واألنشط ــــة اإلثرائيـــف األنشطـــتكثي -

م ملساعدته في تحسين مهارات التفكير الرياضيات؛ لتكون عوًنا لل
ّ
متعل

 الرياض ي.

 املقترحات: 

( وفاعليتها في تنمية Dienesإلكترونية في ضوء نظرية دينز ) أدلةبناء  -

املفاهيم الرياضية ومهارات التفكير الرياض ي بمقرر الرياضيات ملراحل  

 دراسية أخرى.

وفاعليتها في تنمية (، Dienesإلكترونية في ضوء نظرية دينز ) أدلةبناء  -

متغيرات أخرى مثل التفكير البصري، والتفكير فوق املعرفي، واملهارات 

 الحياتية.

( في عالج التصورات Dienesإلكترونية في ضوء نظرية دينز ) أدلةفاعلية  -

 الخاطئة لبعض املفاهيم الرياضية لدى طالبات املرحلة االبتدائية.

إلكترونية في ضوء  أدلةفاعلية برنامج تدريبي ملعلمات الرياضيات في بناء  -

 ( Dienesنظرية دينز )
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ABSTRACT_ The current study aimed to develop mathematical thinking and skills of mathematical 

thinking in mathematics among Grade 6 – primary school – female students in Riyadh through building 

electronic manipulatives in the View of Dienes theory. In order to realize the study's goals, the 

experimental method of quasi-experimental design was adopted. For this purpose, tests of mathematical 

concepts and mathematical thinking skills were designed as well as building electronic manipulatives 

according to Dienes theory. After checking the reliability of the study's tools and their constancy, it was 

applied to (83) students representing the study's sample. They were divided into (2) groups: experimental 

and control groups, with (43) students in the experimental group, and (40) students in the control group. 

After gathering the data, a statistical processing was conducted by using a bundle of statistical programs 

(SPSS), the researcher building electronic manipulatives in the View of Dienes theory to develop 

mathematical concepts and skills of mathematical thinking in mathematics for grade 6 – primary school – 

female students and there is a difference at a statistical significance at (0.01) between the average scores of 

both experimental and control groups' students in the post-test of mathematical concepts in favor of the 

average scores of the experimental group's students and there is a difference of a statistical significance at 

(0.01) between the average scores of the two groups' students, the experimental and the control, in all 

subsidiary skills in the post-test of mathematical thinking skills in favor of the average scores of the 

students in the experimental group . 

KEY WORDS: Building Electronic Manipulatives, Dienes Theory, Mathematical Concepts, Mathematical 

Thinking Skills. 

 

 

 

 


