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.قائم على األنشطة الرياضية في تنمية مكونات الحس العددي لدى طالب الصف األول المتوسط

فاعلية برنامج اثرائي

:املصتدلص
ىدف البحث لمتعرف عمى فاعمية برنامج اثرائي قائم عمى األنشطة الرياضية في
تنمية مكونات الحس العددي لدى طالب الصف األول بمدارس المرحمة المتوسطة في
 واستخدم الباحث المنيج شبو التجريبي تصميم المجموعة،محافظة الرس بمنطقة القصيم
 وطبق عمييم اختبار تحصيمي في مكونات،ً) طالبا34(  وذلك عمى عينة تكونت من،الواحدة

 وأظيرت النتائج وجود فروق دالة احصائياً بين متوسطي درجات طالب،الحس العددي

المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج االثرائي عمى اختبار مكونات الحس العددي في

 ووجود فروق دالة احصائياً بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية،المجال المعرفي
،قبل وبعد تطبيق البرنامج االثرائي عمى اختبار مكونات الحس العددي في المجال المياري

احصائياً بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية قبل وبعد

ووجود فروق دالة

.تطبيق البرنامج االثرائي عمى اختبار مكونات الحس العددي ككل

. برنامج إثرائي – األنشطة الرياضية – الحس العددي:الكممات المفتاحية
The Effectiveness of an Enriching Program Based on Mathematical
Activities in the Development of Components of Numerical Sense among the
First Grade Intermediate Students
Dr. OBEAD MOZEL OBEAD ALHARBI
Faculty of Education - Qassim University
Abstract:
The study aimed to identify the effectiveness of an enriching program
based on mathematical activities in the development of components of
numerical sense for The first grade students in middle school in Al-Rass
Governorate in Al-Qassim Region. The researcher used the semi-experimental
method (one group design) on The sample consisted of (23) students. And
applied them An achievement test of numberical sense. The results showed
statistically significant differences between the average scores of the
experimental group students before and after the application of Enrichment
program on test the components of numerical sense in the field of knowledge,
Also, the results showed statistically significant differences between the
average scores of the experimental group students before and after the
application of Enrichment program on test the components of numerical sense
in the field skills, Furthermore. The results showed statistically significant
differences between the average scores of the experimental group students
before and after the application of Enrichment program on test the components
of numerical sense As a whole.
Keywords: enriching program - mathematical activities - numerical sense.
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قائم على األنشطة الرياضية في تنمية مكونات الحس العددي لدى طالب الصف األول المتوسط.

املكذمة:
يعد االثراء أحد أوجو تنويع النشاط التعميمي الذي حظي باىتمام كبير من قبل
الباحثين والمختصين ،وأجريت عميو العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت طبيعتو ودوره
في تنمية المعارف والميارات ،وتحسين االتجاىات وميارات التفكير لدى الطالب المتفوقين
والعاديين (الربضي.)3022 ،
ويذكر محمد ( )3022أن اإلثراء نوعان األول :أفقي االتساع ،والثاني :عمودي
العمق؛ فأما األول فيعني تزويد الطالب بخبرات غنية في عدد من الموضوعات المدرسية في
المقرر العادي بحيث تكون ىذه الموضوعات امتدادا وتوسعاً لموضوعات المقرر ،وأما الثاني

فيتعمق بتعميق المستوى العادي الذي يتعممو الطالب من خالل إضافة بعض التطبيقات غير
المباشرة أو المشكالت الحياتية الواقعية التي يمجأ الطالب عند حميا إلى ما تم دراستو من
موضوعات المنيج العادي.
وتبرز أىمية االثراء من خالل الدراسات التي أجريت وتناولت أثره وفاعميتو في تنمية
مكونات الحس العددي في المجالين المعرفي والمياري بمياراتيم المختمفة ،وما يزيد ىذه

األىمية ما يالحظ في الدراسات التي وظفت اإلثراء في تحقيق أغراض متنوعة ،اضافة الى
أنيا أجريت في بمدان ومجتمعات مختمفة أيضاً.

ففي السعودية أجرى السعيد ( )3002دراسة تجريبية اختبرت من خالليا برنامجاً

إثرائياً قائماً عمى األنشطة االبتكارية لطالبات الصف األول المتوسط لرفع مستوى التحصيل،
وتنمية قدرات التفكير االبتكاري لديين ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى ارتفاع أداء طالبات

المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل والتفكير االبتكاري مقارنة بطالبات المجموعة
الضابطة ،ودراسة شوييي ( )3027والتي ىدفت إلى إعداد برنامج إثرائي قائم عمى أنموذج
حل المشكالت ا البداعية في تدريس الرياضيات بمنطقة عسير التعميمية ،وتوصمت نتائج
الدراسة إلى فعالية البرنامج اإلثرائي في تنمية ميارات التفكير التباعدي والدافعية العقمية لدى
الموىوبين بالصف األول الثانوي ،ودراسة رياني وفممبان ( )3023التي ىدفت إلى التعرف
عمى أثر برنامج إثرائي قائم عمى بعض عادات العقل في التفكير االبداعي ،وقدراتو ،والقوة
الرياضية ،وعممياتيا لدى طالب الصف األول المتوسط بمكة المكرمة ،وتوصمت نتائج الدراسة
إلى فعالية البرنامج في تنمية كل قدرة من قدرات التفكير االبداعي المتمثمة في :الطالقة،
 - 70:3
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قائم على األنشطة الرياضية في تنمية مكونات الحس العددي لدى طالب الصف األول المتوسط.

المرونة ،األصالة ،والتفاصيل ،وكذلك ظيرت فعالية البرنامج في تنمية كل عممية من عمميات
القوة الرياضية وىي :التواصل الرياضي ،الترابط الرياضي ،واالستدالل الرياضي.
أما في مصر أجرى عمي ( )3000دراسة تجريبية بيدف التعرف عمى أثر برنامج
إثرائي مقترح في الرياضيات لألطفال الموىوبين والعاديين في رياض األطفال ،بيدف تنمية
التفكير االبتكاري ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائياً لصالح التطبيق
البعدي لمموىوبين بالنسبة الختبار التفكير االبتكاري.

وفي الواليات المتحدة األمريكية أجرت سوود  )3024( Soodدراسة ىدفت إلى
تقييم أثر برنامج إثرائي لتدريس الحس العددي في اكتساب الكفاءة الرياضية واالحتفاظ بيا
لدى أطفال الروضة ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى فعالية البرنامج اإلثرائي في اكتساب الكفاءة
الرياضية واالحتفاظ بيا لدى أطفال الروضة من خالل تدريس الحس العددي.
عميو فأن لإلثراء أىمية وتأثير كبيرين في برامج المراحل التعميمية ،ومما يضيف إلى
ذلك الشروط التي يجب تطبيقيا في األنشطة األثرائية ،والتي حددىا الحموري ( )300:في:
تييئة المكان المناسب ،واختيار طرق التعميم حيث قد يتطمب النشاط اإلثرائي الخروج من
قاعة الصف العادي إلى قاعة األلعاب أو المحاضرات ،واختيار المتخصصين ،واثارة الدافعية،
وانشغال الطالب معرفياً وانفعالياً وسموكياً بأنشطة صفية منتجة.

ذكر زيتون ( )3004أن استخدام المعمم لألنشطة األثرائية في التدريس يمكن أن

يحقق العديد من األىداف ،مثل :توسيع ما يتعممو الطالب من معمومات عن موضوع الدرس،
وتعميميم ميارات ذات عالقة بو ،وتنمية المستويات العميا من التفكير ،واثراء الجانب النفسي
الوجداني لمطالب مما ينمي لدييم الميول واالتجاىات والقيم المرغوبة ،ويضيف جعيجع
( )3027أن لإلثراء جوانب متعددة ،وقسميا إلى نفسي وجداني ،وتربوي أكاديمي ،فيعنى
األول بتزويد الطالب ببعض الخبرات االنفعالية التي تسمح بتنمية بعض الخصائص الوجدانية
مثل االتجاىات والميول ،وأما الثاني فييتم بتعريض الطالب لخبرات تعميمية عامة تتضمن
موضوعات ،ومجاالت معرفية جديدة ،أو أفكا ارً متطورة ال يغطييا المنيج العادي ،وتسيم في

تنمية مستويات عالية من التفكير ،وميارات متقدمة في مجال البحث ،واالستقصاء كاألنشطة
الرياضية التي تنمي مكونات الحس الرياضي.
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وقد نال الحس الرياضي عامة ،والحس العددي خاصة في اآلونة األخيرة اىتماماً

عالميا في مختمف دول العالم ،وذلك منذ إصدار أكبر مؤسسة عالمية لتعميم الرياضيات في
الواليات المتحدة االمريكية وىي المجمس القومي لمعممي الرياضيات National Council

 (NCTM,1989) of Teachers of Mathematicsلوثيقة بعنوان المعايير والتقويم
لمرياضيات المدرسية والتي جاء فييا أن تعمم الرياضيات ىو نشاط موجو لتنمية الحس
الرياضي وأن التحدي الذي يواجو معممي الرياضيات في ىذه الفترة يتمثل في إلقاء الضوء
عمى تنمية الحس الرياضي عامة والعددي خاصة (أحمد ،3026 ،السعيد.)3002 ،
وتعتبر مكونات الحس العددي إحدى األىداف الرئيسة لتعميم وتعمم
الرياضيات المدرسية ،ونقطة االنطالق نحو تعمم الفروع العممية األخرى والمفاىيم الرياضية
المتنوعة ،وضرورة التركيز عمى تصميم البيئة التعميمية الداعمة لمطالب ،وتصميم األنشطة
اإلثرائية الرياضية التي تشجع الطالب عمى استنتاج خصائص األعداد والعمميات عمييا ،وأن
يرتبط الحس العددي بمجموعة من العمميات تتمثل في استيعاب الطالب لمنظام الرياضي
والعالقات الرياضية من خالل إتقان أدوات الرياضيات الذىنية وكتابة الرياضيات خالل
الخوارزميات المختمفة ،فيو مصطمح لغوي يعنى االستيعاب أو الفيم العام ويختمف عن
الحد س الرياضي في كون الحس العددي عمميات استيعاب لدى الفرد ترتبط بتقديم تبريرات
منطقية ،في حين أن الحدس الرياضي ال يرتبط بتقديم تبريرات منطقية ،كما أن الحس العددي
قد يكون اقرب في معناه المغوي إلى التفكير القائم عمى توظيف األدوات الحسية (بدوي،
 ،3008إبراىيم.)2::8 ،
كما أن الحس العددي يرتبط أيضاً بتنمية ميارات التفكير الحسابي والتقدير والتقريب

لدى الطالب ،من خالل إتقان العديد من استراتيجيات الحساب ،المتمثمة في تقدير نواتج
العمميات الحسابية ،مع تدريب الطالب عمى معقولية عمميات التقدير التي تستخدم ،باإلضافة
إلى استخدام األعداد البسيطة في إيجاد نواتج العمميات الحسابية الذىنية ،وباإلضافة إلى
تنمية ميارات الحساب الكتابي من خالل إتقان الخوارزميات ومراعاة ترتيب العمميات
الحسابية ،ويقع عمى المعمم العديد من األدوار منيا تصميم األنشطة الرياضية المرتبطة
بالمواقف الحياتية التي تمكن الطالب من ممارسة مكونات الحس العددي داخل الصف
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وخارجو،

قائم على األنشطة الرياضية في تنمية مكونات الحس العددي لدى طالب الصف األول المتوسط.

وىذا ما أكدت عميو دراسة كل من إفيرندي ،)3022( Iverndi

وأوكاك

ويامك .)3024( Ocak & Yamac
غير أن نتائج دراسة ) (TIMSS, 2015الدولية لمتحصيل في العموم والرياضيات
توصمت إلى انخفاض مستوى تحصيل الطالب في الرياضيات بالمممكة العربية السعودية،
ووجود قصور في االىتمام بتنمية مكونات الحس العددي سواء في محتوى مناىج الرياضيات
أو طرائق تدريسيا (Mullis, Ina V.S, Martin. M.,O., Foy, P., Hooper, M.,
)2015
وكذلك العديد من الدراسات السابقة أكدت عمى وجود تدني ممحوظ في فيم التالميذ
لمادة الرياضيات في مدارس المممكة العربية السعودية ،وعمى وجو الخصوص في فرع األعداد
والعمميات عمييا والتطبيق عمى االعداد والعمميات ،والتي من متطمباتيا مكونات الحس العددي
حيث يميل التالميذ إلى استخدام الخوارزميات في التعامل مع العمميات الحسابية ،مما يكشف
ضعفاً في استيعاب ميارات الحس العددي التي تتكون من ميارات أبعد من استخدام

الخوارزميات مثل ميارات الحساب الذىني ،وميارات التقدير التقريبي ،واخفاق مناىج

الرياضيات المدرسية في تنمية مكونات الحس العددي عمى وجو العموم ،مثل دراسة الحربي
( ،)3023ودراسة الخطيب ( ،)3022ودراسة يانج ولي ،)3024( Yang & Liودراسة
الخالدي والسمولي ( ،)3022ودراسة سالسكيك و سوفيجينير Salaschek & 3025
.Souvignier
وفي ذات االتجاه توصمت دراسة شحادة ،والقراميطي ( )3027أن أسباب
تدني مستوى طالب المممكة العربية السعودية في الرياضيات بدراسة االتجاىات الدولية في
التحصيل الدراسي لمرياضيات والعموم Trends of the International Mathematics
 (TIMSS) and Science Studiesمن وجية نظر المشرفين التربويين كانت في مجال
المعمم ،حيث قمما يقدم المعمم برامج عالجية واثرائية في ضوء نتائج التقويم نظ ارً الفتقارىم
لمخبرة ومعاناتيم من ضعف المستوى األكاديمي ،باإلضافة إلى عدم معرفتيم بكيفية صياغة

أسئمة اختبار ) (TIMSSوعدم قدرتيم عمى توعية طالبيم وتييئتيم لمثل ىذه االختبارات
الدولية مما ساىم في تدني مستوى أداء الطالب في الرياضيات عامة وفي مكونات الحس
العددي خاصة مقارنة بالدول األخرى ،وعمى مستوى المنيج الدراسي؛ فقد أشارت الدراسة إلى
 - 7236
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أن منيج الرياضيات ال يتضمن الميارات المطموبة الجتياز اختبارات ) ،(TIMSSوقمة
األنشطة اإلثرائية المتضمنة في محتوى المقرر مع عدم استخداميم ممارسات تدريسية فاعمة
وقادرة عمى إكساب الطالب لمكونات الحس العددي ،ومعالجة الضعف الذي يعاني منو
الطالب ،مما يشكل مشكمة في حقل تدريس الرياضيات.
كما توصمت نتائج دراسة الرويمي ( )3009إلى إىمال المعمم لعمميات الفيم
والتفكير في العمميات الحسابية واالكتفاء بحفظ الحقائق والمفاىيم ميكانيكياً دون فيم

معانييا ،وتوصمت نتائج دراسة ريان ( )3026إلى أن كتاب الرياضيات بالصف األول

المتوسط لم يراعي في محتوى األعداد أحد معايير ) (TIMSSوىو معيار":يتعرف عمى النسب
المتكافئة ويجدىا ،وينمذج مواقف معطاة باستخدام النسب ويجزء القيم في نسب معطاة ".
وبناء عمى ما توصمت إليو بعض الدراسات من تدني في مجال المعمم والمنيج
ً
الدراسي من جانب ،ومجال االىتمام بتنمية مكونات الحس العددي ،فمن جانب آخر أكدت
بعضاً من الدراسات والبحوث السابقة عمى أىمية تنمية الحس العددي عمى اعتبار أنو الجزء

األساسي من تعمم الرياضيات ،والذي يبني لدى الطالب الكفاءة الذىنية ،والقدرة الحسابية

والمتعة عند التعامل مع المنظومة العددية ،كما أنو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة الطالب عمى
رصد خطوات عممو الذىني ،وضرورة العمل عمى تنمية قدرة الطالب عمى فيم األعداد وطرق
تمثيميا المختمفة والعالقات بينيا ،وذلك من خالل أن يتعرف الطالب عمى مفيوم العدد ،وأن
يكون قاد ارً عمى إدراك قيمة العدد في األعداد ذات المنازل المتعددة ،وأن يدرك النظام العشري

باستخدام نماذج وتمثيالت متعددة ،وذلك من خالل تركيز مناىج الرياضيات المدرسية عمى

فيم الطالب لمعمميات الحسابية والعالقات بينيا ،وفيم تأثير العمميات الحسابية عمى النواتج،
والقدرة عمى القيام بتقديرات معقولة مثل دراسة كل من :توستو  ،بيتريل ،تراسكوسكي،
تيخوميروفا ،بوجدانوفا ،لي ،ويممر ،نيمان ،جيرمان ،بمومين ،وكوفاس

Petrill,

Hallberda, Trzaskowski, Tikhomirova Bogdanova, Ly, Wilmer,
 ،)3025( Tosto, Naiman, Germine, Plomin, & Kovasودراسة يانج ولي
 ، )3024( Yang & Liودراسة إفيرندي .)3022( Iverndi
وتؤكد عمى أىمية تنمية الحس العددي دراسة (الرباط )3023،التي توصمت إلى
أىمية األنشطة الرياضية االثرائية في تنمية الحس العددي ،وأىمية إثراء البيئة الرياضية بما
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يدعم تنمية مسارات تفكير الطالب وينمى قدراتيم المعرفية .حيث اعتمد في تصميم األنشطة
الرياضية عمى الترابطات الرياضية .وأكدت محمد ( )3006عمى أىم مجاالت األنشطة
الرياضية وىي :األلعاب التعميمية ،األلغاز العددية ،المشكالت الرياضية غير الروتينية،
األنماط الرياضية ،وأشارت العامر ( )3020إلى أن أىمية استخدام األنشطة االثرائية في
تدريس الرياضيات يرجع إلى أنيا تحقق تأثيرات إيجابية كثيرة عمى نواتج التعمم المرغوب
فييا ،في حين قد تفشل الطريقة المعتادة في التدريس في تحقيقيا في أغمب األحيان ،نظراً
لخموىا من حل المشكالت الرياضية غير الروتينية ،وندرة استخدام األلعاب الرياضية العقمية

أو األلغاز الذىنية.
وعمى ضوء ذلك أجريت تغييرات متعمقة بأىداف تعميم الرياضيات في المممكة العربية
السعودية ،فعند مراجعة مناىج الرياضيات المطورة ،يتضح أن ىناك العديد من أوجو التغيير
المرتبطة بأىداف تعميم الرياضيات المدرسية ،حيث يمثل الحس الرياضي الذي من أنماطو
الحس العددي أحد األىداف الرئيسة في تعميم وتعمم الرياضيات المدرسية في جميع مراحل
التعميم العام ويتضح ذلك من استقراء أىداف بعض كتب الرياضيات المدرسية.
وطورت المممكة العربية السعودية مناىج الرياضيات سعياً منيا لالستمرار في الرقي

والتقدم واألخذ بأسباب العمم ومسايرة التطورات العالمية ،وأكدت في سمسمة كتب الرياضيات
المطورة عمى مجموعة من األىداف من أىميا تنمية الحس الرياضي ومياراتو خالل األنشطة
والتدريبات المتنوعة ،فمساعدة الطالب عمى إتقان الميارات العددية ىدف أساس في تعميم
الرياضيات ،مما يجعميا انطالقة لمطالب والمعمم عمى السواء في سيولة فيم وتعميم
الرياضيات ومفاىيميا ،ويتطمب إتقان ىذه الميارات مالحظة العالقات بين متغيراتيا والفيم
والتفكير فييا ،مما يساعد في زيادة سرعة الطالب وتنمية الدقة في إجراء العمميات الحسابية
األساسية ،كما أن السرعة في إجراء العمميات الحسابية ال تتم باالستظيار ،وانما باإلحساس
بيذه األعداد ،وىو موضوع الحس العددي (الخالدي والسمولي.)3022،
وعمى ذلك فقد اتجيت بعضاً من الدراسات والبحوث إلى تقديم برامج مقترحة لتنمية

مكونات الحس العددي في ضوء متغيرات بحثية مختمفة ومتنوعة مثل دراسة البالونة وعمي
( )300:والتي ىدفت إلى بناء برنامج مقترح قائم عمى األنشطة الرياضية اإلثرائية ،وقياس
أثر ىذا البرنامج في تنمية الحس العددي والمكاني لدى طفل الروضة ،ودراسة الن ،وسونج،
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تان ،الين ،وتشانج  )3020( Lan, Sung, Tan, Lin, & Changوالتي كان ىدفيا
معرفة أثر تطبيق سيناريو تعميمي يتكون من ثالث مراحل تقوم عمى حل المشكالت المرتبطة
بالتقدير الحسابي ،بشرط يكون ذلك مصحوباً باستخدام الياتف الجوال ،ودراسة عفانة

( )3023التي استيدفت الكشف عن أثر برنامج مقترح لتنمية مكونات الحس العددي لدى
طالبات الصف الخامس في فمسطين ،ودراسة نجم ،ومينا )(Nejem & Muhanna
( )3024التي أجراىا في األردن وىدفت إلى الكشف عن أثر استخدام األلعاب الحاسوبية في
تدريس الرياضيات عمى تنمية مكونات الحس العددي لدى طالب الصف الرابع ،ودراسة يانج،
ولي ) )3024( (Yang & Liفي تايوان ،ىدفت إلى الكشف عن أثر استخدام استراتيجية
تعمم قائمة عمى الرسوم المتحركة في تنمية مكونات الحس العددي لدى طمبة الصف
الخامس.
ويتبين لمباحث من خالل اطالعو عمى الدراسات والبحوث السابقة وجود تدني في
مستويات الطالب في اكتساب مكونات الحس العددي ،ويتضح ذلك من الضعف في استيعاب
النظام العددي ومكوناتو والربط بين أساس النظام ورموزه ،والخمط بين مفاىيم العد والعدد
وبين مفيوم الكم المطمق والكم النسبي لمعدد ،وتبين اعتماد الطالب فقط عمى المعالجات
الحسابية بالورقة والقمم ويرجع ذلك إلى اعتماد التدريس عمى األداء الكتابي والحساب الكتابي
داخل وخارج الصف واىمال تنمية األداء الذىني لدى الطالب واىمال عمميات التقدير وعمميات
قصورً في أداء
ا
التقريب ،باإلضافة إلى ما سبق ذكره من نتائج الدراسات والتي أظيرت
الطالب في توظيف التعميمات الرياضية إليجاد نواتج العمميات الحسابية ،إضافة إلى ذلك ،قمة
الدراسات السابقة التي تطرقت إلى تقديم برنامج قائم عمى األنشطة االثرائية في الرياضيات
في تنمية مكونات الحس العددي لدى طالب الصف األول المتوسط ،لذا كان من األىمية
بمكان الوقوف عمى تنمية مكونات الحس العددي باستخدام األ نشطة االثرائية في المجالين:
المعرفي والمياري ،لوحدة تطبيقات النسبة المئوية.
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مشللة البخح:
بناء عمى ما توصمت إليو دراسة االتجاىات الدولية في التحصيل الدراسي لمرياضيات
والعموم ) (TIMSS, 2015من انخفاض مستوى تحصيل الطالب في الرياضيات بالمممكة
العربية السعودية ،ووجود قصور في االىتمام بتنمية مكونات الحس العددي سواء في محتوى
مناىج الرياضيات أو طرائق تدريسيا ،تتضح مشكمة ىذا البحث ،ولمواجية ىذه المشكمة
سعى البحث لإلجابة عمى التساؤل الرئيس التالي:
 ما فاعمية برنامج قائم عمى األنشطة االثرائية في الرياضيات في تنمية مكونات
الحس العددي لدى طالب الصف األول المتوسط؟
ويتفرع عن التساؤل الرئيس عدة تساؤالت فرعية وىي:
 ما الفروق بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية عمى اختبار مكونات الحسالعددي قبل وبعد تطبيق البرنامج األثرائي؟
 ما الفروق بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية عمى اختبار مكونات الحسالعددي في المجال المعرفي قبل وبعد تطبيق البرنامج األثرائي؟.
 ما الفروق بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية عمى اختبار مكونات الحسالعددي في المجال المياري قبل وبعد تطبيق البرنامج األثرائي؟.

فروض البخح:
يسعى البحث لمتحقق من الفروض التالية:
 /2ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية قبل
وبعد تطبيق البرنامج األثرائي عمى اختبار مكونات الحس العددي ككل لدى طالب الصف
األول المتوسط.
 /3ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية قبل
وبعد تطبيق البرنامج األثرائي عمى اختبار مكونات الحس العددي في المجال المعرفي لدى
طالب الصف األول المتوسط.
 /4ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية قبل
وبعد تطبيق البرنامج األثرائي عمى اختبار مكونات الحس العددي في المجال المياري لدى
طالب الصف األول المتوسط.
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أٍذاف البخح:
ىدف البحث إلى ما يمي:
 -2التعرف عمى فاعمية برنامج قائم عمى أنشطة الرياضيات االثرائية في تنمية مكونات
الحس العددي لدى طالب الصف األول المتوسط.
 -3الكشف عن الف روق بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية عمى اختبار
مكونات الحس العددي ككل ،وفي مجاليو المعرفي والمياري قبل وبعد تطبيق البرنامج
األثرائي.
 -4تنمية مكونات الحس العددي لدى طالب الصف األول المتوسط.
 -5تقديم توصيات ومقترحات بشأن تنمية مكونات الحس العددي لدى طالب المرحمة
المتوسطة بالمممكة العربية السعودية.

أٍنية البخح:
تكمن أىمية البحث مما يمي:
 -2أىمية الحس العددي ،حيث يعتبر أحد األىداف الرئيسة لتعميم وتعمم الرياضيات
المدرسية ،ونقطة االنطالق نحو تعمم الفروع العممية األخرى والمفاىيم الرياضية
المتنوعة.
 -3تنمية مكونات الحس العددي لدى طالب الصف األول المتوسط من خالل أنشطة
اثرائية رياضية.
 -4تقدم لمقائمين عمى العممية التربوية نبذه عن األنشطة االثرائية المتنوعة وتوظيفيا،
ولممعممين قائمة باألنشطة االثرائية في موضوعات الحس العددي.
 -5وضع أسس لبرنامج قائم عمى األنشطة اإلثرائية في الرياضيات لتنمية مكونات الحس
العددي لدى طالب الصف األول المتوسط.
 -6التوصل إلى صورة برنامج قائم عمى األنشطة االثرائية في الرياضيات لتنمية مكونات
الحس العددي لدى طالب الصف األول المتوسط.
 -7مؤش ار لمباحثين إلجراء دراسات مماثمة في البرامج االثرائية لتنمية جوانب رياضية
أخرى.
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مصطلخات البخح:
البرنامج االثرائي :يعرفو رياني وفممبان ( )20 ،3023بأنو " :بمجموعة الخبرات
التعممية والتعميمية اإلضافية التي تتسم بالعمق والتنوع وتتمثل في أنشطة رياضية أو
مشكالت أو مسائل لفظية أو مشاريع عممية أو برامج خاصة تمبي احتياجات الطالب،
وتناسب قد ارتيم ،كما أنيا ترتبط بالمحتوى العممي لمقرر الرياضيات ".
ويعرف إجرائياً لغايات البحث الحالي بمجموعة األ نشطة الرياضية االثرائية التي

تعمق محتوى دروس وحدة تطبيقات النسبة المئوية ،من وحدات المقرر لمادة الرياضيات

لطالب الصف األول المتوسط ،والتي تنطمق من تعميق الفيم العام لممنظومة العددية
والعمميات عمييا بيدف تنمية مكونات الحس العددي.
األنشطة االثرائية :يعرفيا كل شحاتة والنجار ( )74 ،3022بأنيا" :االجراءات
واألنشطة ذات الطبيعة األكاديمية ،التي صممت لزيادة عمق أو اتساع خبرات الطالب وقد
تشمل تقنيات خاصة ،أو دراسة مستقمة فردية ،أو مجموعة عمل صغيرة ،أو تعديالت أخرى
في عمميات البحث المعتادة ".
وتعرف إجرائياً لغايات البحث الحالي بأنيا مجموعة من األنشطة الرياضية المرتبطة

بدروس وحدة تطبيقات النسبة المئوية ،والتي صممت لزيادة عمق خبرات الطالب من خالل
المواقف التعميمية أو المشكالت واألنشطة الرياضية والمسائل المفظية تنطمق االستثارة الذىنية
لممتعمم وتوظيف حواسو ،بيدف تنمية مكونات الحس العددي لديو في المجالين المعرفي
والمياري.
الحس العددي :يعرفو

،3009( Der-Ching, Mao-neng, Wei-Jin

 )222بأنو " :أن يكون لدى الطالب فيما جيدا لألعداد والعمميات عمييا ،والعالقات بينيا،
وان يكون لديو القدرة عمى تنمية واستخدام ميارات الحس العددي مثل :الحساب الذىني
والتقدير التقريبي والحكم عمى معقولية النتائج الحسابية في التعامل مع المسائل الحسابية أو
في تعاممو مع مواقف الحياه اليومية التي تتطمب التعامل مع االعداد(Der-Ching .
)Yang, Mao-neng Fred Li, Wei-Jin Li, 2008:111
مكونات الحس العددي :عرفتو العيسى وخصاونة ( )4 ،3025بأنو " :معرفة معنى
األعداد وسيولة التعامل معيا ،وذلك من خالل امتالك الحس حول ترتيب األعداد وتغير
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قيمتيا حسب المنزلة ،والقدرة عمى تمثيل األعداد ،ومعرفة القيمة النسبية والمطمقة لألعداد
المختمفة .ومعرفة العمميات الحسابية وسيولة التعامل معيا ،وذلك من خالل فيم أثر العمميات
الحسابية المختمفة عمى الناتج ،وفيم خصائص العمميات الحسابية ،وفيم العالقة بين
العمميات الحسابية .والقدرة عمى تطبيق المعرفة لمعنى األعداد والعمميات عمييا في حل
ال مسألة ،ويندرج تحت ذلك فيم العالقة بين سياق المسألة الرياضية وبين العمميات الحسابية
التي يحتاجيا الطالب من أجل حل المسألة ،وادراكو لوجود عدة استراتيجيات لمحل ،وقدرتو
عمى مراجعة كل المعطيات في المسألة الرياضية والعمل عمى التمعن فييا بيدف الوصول إلى
الحل".
ويعرف إجرائياً لغايات البحث الحالي بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في

االختبار التحصيمي المعد لقياس مكونات الحس العددي في المجالين المعرفي والمياري.

حذود البخح:
تم تطبيق ىذه البحث وفقاً لمحدود التالية:

الحد الموضوعي :وحدة النسبة والتناسب في كتاب الرياضيات لمصف األول متوسط.
الحد البشري :طالب الصف األول المتوسط.
الحد الزماني :الفصل الثاني من العام الدراسي 254:/2549ىـ
الحد المكاني :مدارس المرحمة المتوسطة بنين في محافظة الرس.

الطريكة واإلرجرااات:
اعتمد البحث الحالي عمى المنيج شبو التجريبي لمالئمتو لطبيعة البحث ،حيث قام
الباحث باختيار تصميم المجموعة الواحدة ،ويعتبر ىذا التصميم مالئما لطبيعة البحث ،حيث
ييدف الباحث ألحداث تغيرات في العمميات العقمية لطالب الصف األول متوسط ،حيث يتم
قياس قبمي لمجموعة البحث التجريبية الختبار مكونات الحس العددي ،ثم تدرس المجموعة
التجريبية وحدة النسبة والتناسب في كتاب الرياضيات أولى متوسط ببرنامج إثرائى قائم عمى
األنشطة ،ويتم قياس بعدي الختبار مكونات الحس العددي.

دلتنع البخح وعييتُ:
تكون مجتمع األصل لمبحث من طالب الصف األول بمدارس المرحمة المتوسطة في
محافظة الرس ،وتم اختيار عينة البحث بأسموب الطريقة القصدية ،وذلك لحاجة البحث الى
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تعاون من مدير المدرسة ومعمم المادة وتوفير البيئة التعميمية المناسبة ،وقد تكونت
المجموعة التجريبية من ( )34طالباً من متوسطة العباس ،وتم التدريس لممجموعة التجريبية

وحدة النسبة والتناسب في كتاب الرياضيات أولى متوسط في ضوء البرنامج االثرائي القائم
عمى األنشطة الرياضية في تنمية مكونات الحس العددي في الفصل الدراسي الثاني لمعام

الدراسي 254:/2549ىـ ،الذي أعد من قبل الباحث لتدريس الوحدة المقرر ،وقد راعى
الباحث ضبط تكافؤ المجموعة التجريبية ،من حيث العمر الزمني ،التحصيل الدراسي في مادة
الرياضيات ،ومستوى مكونات الحس العددي في االختبار القبمي ،حيث أن جميعيم من بيئة
واحدة متقاربة في المستوى االجتماعي إلى حد ما.

أدوات البخح:
أوالً :اختبار ملوىات احلض العذدي:
أعد الباحث اختبا ارً في مكونات الحس العددي لدى طالب الصف األول المتوسط بيدف

قياس مكونات الحس العددي لدى الطالب ،ولقد راعى الباحث عند صياغة الفقرات االختبارية
أن تكون:
 متناسبة مع خصائص طمبة الصف األول المتوسط.
 منتمية لموضوع البحث.
 محددة وواضحة وبعيد عن الغموض.
 سميمة من الناحية العممية والمغوية.
وقد تألف االختبار من مجالين أساسيين ىما :المجال المعرفي ويحتوي عمى ( )5مكونات
لمحس العددي وتتكون من ( )20فقرات واآلخر ىو المجال المياري ويحتوي عمى ()7
مكونات لمحس العددي ويتكون من ( )20فقرات ،وبمغت فقرات االختبار في المجالين ()30
فقرة ،والجدول ( )2يبين ذلك.
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جذول ()1
انىحذح ويىضىعبد انذروس وعذد انحصص ،وانًجبالد انتٍ تأنف يُهب االختجبر ويكىَبد انحش انعذدٌ نكم يجبل
عذد
يكىَبد انحش انعذدٌ
انًجبل
يىضىعبد انذروس
انحصص
انمذرح عهً انفهى انعبو ألثز انعًهُبد عهً األعذاد
3
انُضجخ انًئىَخ يٍ عذد
وإدران يفهىو انعاليخ انعذدَخ انًًُزح
إدران لىاعذ انتمذَز انتمزَجٍ ،واصتزاتُجُبد
2
تمذَز انُضجخ انًئىَخ
انحضبة انذهٍُ
اصتزاتُجُخ حم
انًضأنخ :تحذَذ يعمىنُخ
اإلجبثخ

2

انتُبصت انًئىٌ

2

انًعزفٍ

تطجُمبد انُضجخ
انًئىَخ

تطجُمبد عهً انُضجخ
انًئىَخ

2

5

11

انًجًىع

انًهبرٌ

انًجًىع

انمذرح عهً انمُبس وانًُطمُخ وانضججُخ وفهى
انًضبئم انهفظُخ وإعبدح تزجًتهب
إدران دالنخ األعذاد ثصفخ يطهمخ ثبإلضبفخ إنً
دالنخ انىحذاد
انمذرح عهً اختُبر انعاللخ انعذدَخ انًًُزح ،وتُظُى
انكثُز يٍ اصتزاتُجُبد األداء فٍ انحضبة.
انحضبة انذهٍُ ثطزَمخ تتضى ثبنًزوَخ فٍ
انعًهُبد األرثعخ.
اصتخذاو انتمذَز انتمزَجٍ فٍ يىالف يتعذدح.
إدران انعاللخ ثٍُ األعذاد واصذار األحكبو عهً
يُطمُخ ويذي يعمىنُخ انُتبئج.
انتًُُز ثٍُ انتمذَز انتمزَجٍ وانحضبة انذهٍُ،
وإدران انًُظىيخ انعذدَخ وتحذَذ انًتًبثالد
انحضبثُخ.
تحذَذ االحتًبالد انًًكُخ نُىاتج انعًهُبد فٍ
عًهُبد انتمذَز وانحضبة انذهٍُ.
11

انفمزاد
11-16 -4
7-6-5
11-9-3
12
17
2
1-1
11
-14-13
15
21 – 19
21

طريكة تكييه االختبار:
تحتسب درجة اختبار مكونات الحس العددي ،يحصل الطالب عمى الدرجة ( )2في
حالة اإلجابة الصحيحة عن الفقرة ،ويعطى الطالب الدرجة ( )0في حالة اإلجابة غير
الصحيحة عن السؤال ،والدرجة الكمية لالختبار ( )30درجة.

ضبط االختبار:
أوالً :حتذيذ زمً االختبار:

تم حساب زمن اجراء االختبار لمطالب بحساب المتوسط

الحسابي لزمن اختبار طالب أفراد العينة االستطالعية والمؤلفة من ( )30طالباً من خارج

عينة البحث ،فكان متوسط المدة الزمنية التي استغرقيا أفراد العينة ىو ( )46دقيقة وذلك
بتطبيق المعادلة اآلتية:
زمن إجابة االختبار = زمن إجابة الطالب األول  +زمن إجابة الطالب األخير

2
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وقد تم إضافة ( )20دقائق أخرى لتييئة الطالب وتوزيع األوراق ،والتأكيد عمى تعميمات
االختبار ،وبذلك يكون الزمن الكمي لتطبيق االختبار  56دقيقة.

ثاىياً :صذق االختبار:
- 2صذق احمللنني :لمتحقق من صدق االختبار قام الباحث بعرض فقرات االختبار عمى
أعضاء ىيئة التدريس تخصص مناىج وطرق تدريس رياضيات ذوي الخبرة ،باإلضافة إلى
مشرفين تربويين تخصص رياضيات ،لالطالع عمى فقرات االختبار ،وابداء الرأي في مدى
مالئمة الفقرات المذكورة سابقاً لخصائص طالب الصف األول المتوسط ،وأن االختبار يقيس
ما وضع لقياسو ،وكذلك سالمة الصياغة المغوية لفقرات االختبار ،ولقد اتفق المحكمون عمى

أن االختبار صالح لقياس مكونات الحس العددي ،وجاءت آرائيم متفقة عمى كل فقرات
االختبار ،وحول ترتيب األسئمة وتدرجيا من األسيل إلى األصعب.
- 3صذق االتصاق الذاخلي :تم التأكد من ارتباط درجة كل فقرة في اختبار مكونات الحس
العددي مع الدرجة الكمية لالختبار ،كما تم حساب معامل اال رتباط بيرسون ،والجدول ()3
يوضح ذلك.

جذول ()2
َىضح يعبيم ارتجبط ثُزصىٌ ثٍُ كم فمزح وانذرجخ انكهُخ نالختجبر
يضتىي انذالنخ
يعبيم االرتجبط
انضؤال
دانخ عُذ 1.11
**1.545
1
دانخ عُذ 1.11
**1.376
2
دانخ عُذ 1.11
**1.411
3
دانخ عُذ 1.11
**1.311
4
دانخ عُذ 1.11
**1.512
5
دانخ عُذ 1.11
**1.711
6
دانخ عُذ 1.11
**1.535
7
دانخ عُذ 1.11
**1.517
1
دانخ عُذ 1.11
**1.514
9
دانخ عُذ 1.11
**1.716
11
دانخ عُذ 1.11
**1.113
11
دانخ عُذ 1.11
**1.757
12
دانخ عُذ 1.11
**1.746
13
دانخ عُذ 1.11
**1.544
14
دانخ عُذ 1.11
**1.546
15
دانخ عُذ 1.11
**1.529
16
دانخ عُذ 1.11
**1.499
17
دانخ عُذ 1.11
**1.395
11
دانخ عُذ 1.11
**1.511
19
دانخ عُذ 1.11
**1.713
21
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من الجدول ( )3يتضح أن جميع معامالت ارتباط الفقرات مع المجموع الكمي
لالختبار مناسبة ودالة إحصائياً عند مستوى ( )0.02مما يدل عمى أن المقياس يتمتع بدرجة
عالية من االتساق الداخمي.

ثالجاً :ثبات االختبار :تم تقدير ثبات االختبار عمى أفراد العينة االستطالعية والمؤلفة من
( )30طالباً من خارج عينة البحث باستخدام طريقتين ،كما يمي:

- 1معادلة ألفا كروىباخ:
قام الباحث بحساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخمي حسب معادلة ألفا
كرونباخ (عالم ،)3007 ،وجاءت النتائج حسب الجدول ( )4عمى النحو التالي.
انجذول ()3
لُى يعبيالد انثجبد نالختجبر حضت يعبدنخ أنفب كزوَجبخ
يعبيم انثجبد ثطزَمخ أنفب كزوَجبخ
عذد انفمزاد
انًمُبس
1.196
21
اختجبر انحش انعذدٌ

- 9طريكة التجسئة اليصفية.
تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة
النصفية ،حيث قام الباحث بتجزئة االختبار إلى نصفين ،الفق ارت الفردية مقابل الفقرات
الزوجية ،وحساب معامل االرتباط بين النصفين ،وتم استخدام معادلة سبيرمان براون،
والجدول ( )5يوضح ذلك
جذول ()4
لُى يعبيم انثجبد ثبصتخذاو انتجزئخ انُصفُخ وعذد انفمزاد نكم يجبل يٍ يجبنٍ االختجبر
يعبيم انثجبد ثطزَمخ انتجزئخ
عذد انفمزاد
انًجبل
انُصفُخ
1.117
11
انًعزفٍ
1.122
11
انًهبرٌ
1.169
21
انذرجخ انكهُخ

من الجدول ( )5يتضح أن معامل الثبات الكمي ( )0.97:وىذا يدل عمى أن االختبار يتمتع
بدرجة مناسبة من الثبات لقياس ما وضع لقياسو.
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ثاىياً :الربىامج االثرائي املكرتح:
اعتمد الباحث في بناء البرنامج عمى األدبيات التربوية المتعمقة بمكونات الحس
العددي ،واالتجاىات الدولية في التحصيل الدراسي لمرياضيات ،وخصائص الطالب في المرحمة
المتوسطة  ،وخصائص بناء البرامج التعميمية االثرائية ،وآراء خبراء التربية والمتخصصين في
المناىج وطرق التدريس.

أ -اهلذف مً الربىامج:
ييدف البرنامج لتنمية مكونات الحس العددي من خالل االثراء باألنشطة الرياضية بشكل
أكثر عمقا لطالب الصف األول المتوسط في دروس وحدة تطبيقات النسبة المئوية ،وتشجيع
الطالب عمى المشاركة والتعمم الذاتي والعمل الجماعي .والعمل عمى أن يحقق البرنامج في
الطالب األىداف التالية:
 /2القدرة عمى الفيم العام ألثر العمميات عمى األعداد وادراك مفيوم العالمة العددية المميزة.
 /3إدراك قواعد التقدير التقريبي ،واستراتيجيات الحساب الذىني.
 /4القدرة عمى القياس والمنطقية والسببية وفيم المسائل المفظية واعادة ترجمتيا.
 /5إدراك داللة األعداد بصفة مطمقة باإلضافة إلى داللة الوحدات.
 /6القدرة عمى اختيار العالقة العددية المميزة ،وتنظيم الكثير من استراتيجيات األداء في
الحساب.
 /7الحساب الذىني بطريقة تتسم بالمرونة في العمميات األربعة.
 /8استخدام التقدير التقريبي في مواقف متعددة.
 /9إدراك العالقة بين األعداد واصدار األحكام عمى منطقية ومدى معقولية النتائج.
 /:التمييز بين التقدير التقريبي والحساب الذىني ،وادراك المنظومة العددية وتحديد
المتماثالت .الحسابية /20 .تحديد االحتماالت الممكنة لنواتج العمميات في عمميات التقدير
والحساب الذىني.
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ب -أشض الربىامج:
 األساس الفمسفي لمبرنامج ثالثي األبعاد ،البعد األول يتعمق بفمسفة اإلثراء ،والبعد
الثاني بفمسفة التوجيات الدولية في تدريس الرياضيات بينما يتعمق البعد الثالث
بالفمسفة البنائية في البناء والتدريس.
 البرنامج من نوع االثراء عمودي العمق لدروس الوحدة في الرياضيات المقدمة
بالمدرسة.
 طبيعة الرياضيات تتميز بالتراكمية.
 يراعي خصائص تالميذ المرحمة المتوسطة ،وما يرتبط بو من مستوى نضج وسرعة
تعمم وحصيمة معرفية.
 االعتماد عمى اإلجراءات الشكمية فقط في عممية التعمم ال يتيح استخدام الطاقة
الحسابية لدى الطالب فالبد أن تركز عممية التعمم عمى االستراتيجيات الذىنية ،حيث
يتطمب العصر الحالي السرعة في األداء ،والمرونة في مواجية المواقف المتعددة.
 بيئة التعمم النشطة ىي البيئة التي يييئيا المعمم لممتعمم ،والتي تتطمب منو المشاركة
األنشطة والتأمل واالكتشاف والتنظيم والتجريب ،باإلضافة إلى التحدي والمثابرة في
العمل ،وأن الطالب قادرون عمى ابتكار طرق واستراتيجيات متعددة األداء ،والتعامل
مع المشكالت المختمفة إذا أتيح ليم مناخ صفي مناسب يدعو في المقام األول إلى
التفكير.
 العقل اإلنساني ليس آلة منطقية تعمل في إطار أوامر أو خطوات إلعطاء ناتج محدد
إنما ىو مركز لعمميات واستراتيجيات متعددة تبنى معناً جديداً ،ومن سماتو:
الديناميكية ،والتفاعل.

ج -ملوىات الربىامج:
 -2ذلتوى الربىامج :احتوى البرنامج عمى مجموعة من األنشطة االثرائية ذات الصمة
بموضوعات وحدة النسبة والتناسب في كتاب الرياضيات بالصف األول متوسط ،وتم
التركيز عمى مجالين أساسيين ،ىما المجال المعرفي ويشتمل عمى المكونات اآلتية:
القدرة عمى الفيم العام ألثر العمميات عمى األعداد وادراك مفيوم العالمة العددية المميزة،
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إدراك قواعد التقدير التقريبي ،واستراتيجيات الحساب الذىني ،القدرة عمى القياس
والمنطقية والسببية وفيم المسائل المفظية واعادة ترجمتيا إدراك داللة األعداد بصفة
مطمقة باإلضافة إلى داللة الوحدات ،والمجال المياري الذي يشتمل عمى المكونات
اآلتية :القدرة عمى اختيار العالقة العددية المميزة ،وتنظيم الكثير من استراتيجيات األداء
في الحساب ،الحساب الذىني بطريقة تتسم بالمرونة في العمميات األربعة ،استخدام
التقدير التقريبي في مواقف متعددة ،إدراك العالقة بين األعداد وصدار األحكام عمى
منطقية ومدى معقولية النتائج ،التمييز بين التقدير التقريبي والحساب الذىني ،وادراك
المنظومة العددية وتحديد المتماثالت الحسابية ،وتحديد االحتماالت الممكنة لنواتج
العمميات في عمميات التقدير والحساب الذىني.
وتم توزيع دروس البرنامج عمى ثالثة اسابيع ،وبواقع خمس حصص اثرائية أسبوعيا ما
عدا األسبوع الثالث حصة اثرائية واحدة فقط ،حيث تضمن كل درس األىداف التعميمية
في صياغة سموكية وتييئة عامة ومتطمبات أساسية لمدرس واألنشطة الرياضية
والخبرات وأسئمة تقويمية.
ويتكون البرنامج من خمسة دروس ،ىي :النسبة المئوية من عدد – تقدير النسبة
المئوية – استراتيجية حل المسألة :تحديد معقولية االجابة – التناسب المئوي –
تطبيقات عمى النسبة ال مئوية ،ولكل درس ثالثة أنشطة رياضية إثرائية حيث تحتوي ىذه
األنشطة عمى اآلتي:
 األلعاب التعميمية :استخدميا الباحث بشكل فردي أو جماعي ،حيث تعمل عمى
تحفيز الطالب وتحدي قدراتيم وامتاعيم لمحصول عمى الفوز.
 األلغاز العددية :وىي عبارة عن مشكالت محيرة ومثيرة حيث يتطمب حميا الربط بين
عالقات رياضية لمتوصل إلى فكرة جديدة مبتكرة.
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 المشكالت الرياضية غير الروتينية :وىي مشكالت رياضية غير تقميدية مرتبطة
بموضوعات دروس وحدة تطبيقات النسبة المئوية ،وتعمل عمى إثارة الذىن
لموصول إلى حمول وبدائل جديدة ومنوعة.
 -3أساليب تنفيذ البرنامج :اعتمد في تنفيذ البرنامج استخدام طرائق متنوعة لالرتقاء
بمكونات الحس العددي لدى الطالب كطريقة المناقشة والحوار ،واالكتشاف ،والتعمم
التعاوني ،والمناظرات ،والعصف الذىني ،ولعب األدوار ،باإلضافة إلى األلغاز واأللعاب
التي تضفي جواً من المرح في البيئة الصفية ،والتدريبات الصفية التي يتم مناقشتيا
تفصيمياً داخل غرفة الفصل ،باإلضافة ألوراق العمل التي يتم تكميف الطالب بيا.
بناء عمى
 -4قام معمم الرياضيات بالمدرسة بتدريس المجموعة التجريبية ،وتم اختياره ً

ما توفرت لديو من كفايات تدريبية في مجال االنشطة االثرائية ،واستعداده لتييئة

البيئة الصفية ،وتوفير األنشطة الالزمة ،ومساعدة التالميذ أثناء تعمم األنشطة في
حدود ضيقة لالستمرار في النشاط ،واالىتمام بالتعزيز بنوعيو :المادي ويتمثل في
تقديم الجوائز الرمزية لمطالب ،والتعزيز المعنوي ويتمثل في الثناء عمى اجابات
الطالب لرفع روحيم المعنوية ،والمتابعة المستمرة أثناء الحصة من خالل المناقشة
وفحص أوراق العمل ومالحظة أداء الطالب أول بأول ،وتنفيذ التدريبات في كل خطوة
من خطوات الدروس ،باإلضافة الى األسئمة الشفيية.
 -5أساليب التقويم لمبرنامج :والتي تيدف لمكشف عن مدى تحقيق البرنامج ألىدافو
الموضوعة ،ويتم التقويم بعد االنتياء من تطبيق البرنامج المقترح من خالل االختبار
البعدي.

د -إعذاد الربىامج يف صورتُ اليَائية:
تم عرض البرنامج لمتحكيم عمى مجموعة من الخبراء في مناىج وطرق تدريس
الرياضيات لمتأكد من سالمة محتواه من الناحية العممية ومناسبة موضوعاتو لطالب الصف
األول لممرحمة المتوسطة ،حيث استفاد الباحث من آرائيم ومقترحاتيم ووجيات نظرىم في
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البرنامج ،كما تم اطالع عدد من الطالب في الصف األول متوسط عمى البرنامج لمتأكد من
وضوح محتواه وسيولة مقروئيتو ،وتم تعديل صياغة بعض الفقرات واختصار البعض اآلخر
وبذلك تم الوصول بالبرنامج إلى صورتو النيائية المناسبة لالستخدام والتطبيق.

األشاليب اإلحصائية:
من أجل تفسير البيانات الخام التي تم تحصل عمييا الباحث من عينة البحث،
ولمتحقق من فروض البحث ،تم ادخال البيانات إلى الحاسب اآللي من قبل الباحث باستخدام
برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية Statistical Package for the Social
 ،(SPSS) Sciencesوتم تحميل البيانات باألساليب اإلحصائية المناسبة اآلتية:
 /2معامل ارتباط بيرسون  Pearson Correlationلمتأكد من االتساق الداخمي بين فقرات
االختبار.
 /3ألفا كرونباخ  Alpha Cronbachإليجاد معامل الثبات.
 /4التجزئة النصفية باستخدام معامل ثبات سبيرمان وبراون

Spearman-Brown

 Coefficientلمتأكد من ثبات االختبار.
 /5اختبار "ت" لممجموعات المرتبط  Parried Samples T-Testلممقارنة بين متوسطي
درجات المجموعة التجريبية.
 /6مربع إيتا ( Eta Squared *)2كمؤشر لحجم التأثير في حالة اختبار "ت".

ىتائج البخح:
قام الباحث بجمع البيانات وتحميميا إحصائياً ذلك بعد تطبيق أدوات البحث عمى عينة

البحث لمحصول عمى النتائج بحسب أسئمة البحث وفروضو ،والتي يمكن توضيحيا كما يمي:

ىتائج الفرض األول:
ينص الفرض عمى أنو :ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي

درجات طالب المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج عمى اختبار مكونات

الحس العددي ككل لدى طالب الصف األول المتوسط.
* تم استخدام معادلة مربع إيتا كما تم شرحها في (منصور.)7991 ،
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لمتحقق من صحة الفرض تم استخدام اختبار "ت" لممجموعات المرتبط في المقارنة
بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار
مكونات الحس العددي ،فكانت النتائج كما ىي موضحة بالجدول التالي:
انجذول ()5
انًتىصطبد واالَحزافبد انًعُبرَخ ولًُخ "د" ويضتىي انذالنخ نهتعزف عهً انفزوق ثٍُ يتىصطبد درجبد انطالة فٍ
انًجًىعخ انتجزَجُخ لجم وثعذ تطجُك انجزَبيج عهً اختجبر يكىَبد انحش انعذدٌ ككم نذي طالة انصف األول انًتىصط
االَحزاف
حجى
يضتىي
لًُخ
يتىصط
االَحزاف
انًعُبرٌ
انًجًىعخ انعذد انًتىصط
انًجبل
انتأثُز
انذالنخ
"د"
انفزوق
انًعُبرٌ
نهفزوق
تجزَجُخ
4.177 12.41
23
اختجبر
لجهٍ
1.421 1.11 4.151 1.644
1.39
انحش
تجزَجُخ
انعذدٌ ككم
3.719 13.17
23
ثعذٌ

من جدول ( )6يتضح أنو
 توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى  0.02بين متوسطي درجات طالب المجموعةالتجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار مكونات الحس العددي ،لصالح

التطبيق البعدي ،وكان حجم التأثير كبير.
ويتأكد من ذلك فاعمية البرنامج في تنمية مكونات الحس العددي لدى طالب الصف األول
المتوسط ،الذين طبق عمييم البرنامج االثرائي ،وبذلك يتم رفض الفرض الصفري.

ىتائج الفرض الجاىي:
ينص الفرض عمى أنو :ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات
طالب المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج عمى اختبار مكونات الحس العددي في
المجال المعرفي.
لمتحقق من صحة الفرض تم استخدام اختبار "ت" لممجموعات المرتبط في المقارنة
بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار
مكونات الحس العددي في المجال المعرفي فكانت النتائج كما ىي موضحة بالجدول التالي:
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انجذول ()6
انًتىصطبد واالَحزافبد انًعُبرَخ ولًُخ "د" ويضتىي انذالنخ نهتعزف عهً انفزوق ثٍُ يتىصطبد درجبد انطالة فٍ
انًجًىعخ انتجزَجُخ لجم وثعذ تطجُك انجزَبيج عهً اختجبر يكىَبد انحش انعذدٌ فٍ انًجبل انًعزفٍ.
االَحزاف
حجى
يضتىي
لًُخ
االَحزاف يتىصط
انًعُبرٌ
انًجًىعخ انعذد انًتىصط
انًجبل
انتأثُز
انذالنخ
"د"
انًعُبرٌ انفزوق
نهفزوق
تجزَجُخ
2.35
6.71
23
لجهٍ
1.165 1.15 2.113
1.21
1.52
انًعزفٍ
تجزَجُخ
1.69
7.31
23
ثعذٌ

من جدول ( )7يتضح أنو:
 توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى  0.06بين متوسطي درجات طالب المجموعةالتجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار مكونات الحس العددي فيما يتعمق

بالمجال المعرفي ،لصالح التطبيق البعدي ،وكان حجم التأثير كبير.
وىو ما يدل عمى فاعمية البرنامج في تنمية مكونات الحس العددي في المجال
المعرفي لدى طالب الصف األول المتوسط ،الذين طبق عمييم البرنامج االثرائي ،وبذلك يتم
رفض الفرض الصفري.

ىتائج الفرض الجالح:
ينص الفرض عمى أنو :ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات
الطالب في المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج عمى اختبار مكونات الحس العددي
في المجال المياري.
لمتحقق من صحة الفرض تم استخدام اختبار "ت" لممجموعات المرتبط في المقارنة
بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار
مكونات الحس العددي في المجال الميارى فكانت النتائج كما ىي موضحة بالجدول التالي:
انجذول ()7
انًتىصطبد واالَحزافبد انًعُبرَخ ولًُخ "د" ويضتىي انذالنخ نهتعزف عهً انفزوق ثٍُ يتىصطبد درجبد
انطالة فٍ انًجًىعخ انتجزَجُخ لجم وثعذ تطجُك انجزَبيج عهً اختجبر يكىَبد انحش انعذدٌ فٍ انًجبل
انًهبرٌ.
االَحزاف
حجى
يضتىي
لًُخ
االَحزاف يتىصط
انًعُبرٌ
انًجبل انًجًىعخ انعذد انًتىصط
انتأثُز
انذالنخ
"د"
انًعُبرٌ انفزوق
نهفزوق
تجزَجُخ
2.16
5.71
23
لجهٍ
1.241 1.11 2.697
1.55
1.17
انًهبرٌ
تجزَجُخ
2.19
6.57
23
ثعذٌ
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من جدول ( )8يتضح أنو:
 توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى  0.02بين متوسطي درجات طالب المجموعةالتجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار مكونات الحس العددي فيما يتعمق

بالمجال المياري ،لصالح التطبيق البعدي ،وكان حجم التأثير كبير.
وىو ما يدل عمى فاعمية البرنامج في تنمية مكونات الحس العددي في المجال
المياري لدى طالب الصف األول المتوسط ،الذين طبق عمييم البرنامج االثرائي ،وبذلك يتم
رفض الفرض الصفري.
ومن النتائج السابقة تتأكد فاعمية البرنامج اإلثرائي في تنمية مكونات الحس العددي
لدى طالب الصف األول المتوسط ،ويالحظ من خالل حجم التأثير أن البرنامج لو فاعمية أكبر
في حالة المجال الميارى منو في حالة المجال المعرفي ،ويمكن توضيح النتائج السابقة من
خالل الشكل التالي:
شكم ()1
انفزوق ثٍُ انمُبصٍُ انمجهٍ وانجعذٌ نًكىَبد انحش انعذد

مياقشة اليتائج:
مياقشة وتفصري ىتيجة الفرض األول :توصمت نتائج الفرض األول إلى وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية عمى اختبار مكونات الحس العددي
ككل في التطبيق القبمي والبعدي ،وذلك لصالح المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي ،مما
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يدل عمى فاعمية البرنامج في تنمية مكونات الحس العددي لدى طالب الصف األ ول المتوسط،
الذين طبق عمييم البرنامج االثرائي ،وبذلك تم رفض الفرض الصفري.
وتتفق نتائج البحث مع دراسة الحربي ( )3026التي توصمت إلى وجود فروق في
القياس البعدي لمكونات الحس العددي تعزى الستراتيجية التعمم المنظم ذاتياً ولصالح

المجموعة التجريبية ،ودراسة البالونة وعمي ( )300:التي توصمت إلى وجود فروق ذات
داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في مستوى الحس العددي تعزى لبرنامج األنشطة
الرياضة ،ودراسة سوود  )3024( Soodالتي توصمت إلى تفوق المجموعة التجريبية عمى
المجموعة الضابطة في جميع المقاييس في التطبيق البعدي ،وكذلك في إعادة التطبيق ،مما

يدل عمى فاعمية البرنامج الذي تم تدريسو لممجموعة التجريبية ،والذي ركز عمى األفكار
المعرفية األساسية في الحس العددي كالعالقات المكانية وعالقة الجزء بالكل ،ودراسة نجم
ومينا ( )3024التي توصمت إلى وجود أثر إيجابي الستخدام األلعاب الحاسوبية في تدريس
الرياضيات عمى تحسين مستوى مكونات الحس العددي لدى طمبة الصف الرابع ،ودراسة الن
وسونج وتان والين وتشانج

 )3020( Lan, Sung, Tan, Lin, & Changالتي

توصمت إلى فاعمية تطبيق برنامج تعميمي إثرائي يتكون من ثالث مراحل تقوم عمى حل
المشكالت المرتبطة بالتقدير الحسابي ،بشرط يكون ذلك مصحوباً باستخدام الياتف الجوال،

ودراسة عفانة ( )3023التي استيدفت الكشف عن أثر برنامج مقترح لتنمية مكونات الحس
العددي لدى طالبات الصف الخامس في فمسطين ،كما اتفقت نتائج البحث الحالي مع دراسة

الرباط ( )3023التي ىدفت إلى أىمية استخدام األنشطة الرياضية االثرائية في تنمية
مكونات الحس العددي ،وأىمية إثراء البيئة الرياضية بما يدعم تنمية مسارات تفكير الطالب
وينمى قدراتيم المعرفية .حيث اعتمد في تصميم األنشطة الرياضية عمى الترابطات الرياضية.
واتفقت أيضاً مع نتائج دراسة محمد ( )3006التي أكدت عمى أىمية استخدام مجاالت

األنشطة الرياضية وىي :األ لعاب التعميمية -األلغاز العددية – المشكالت الرياضية غير
الروتينية – األنماط الرياضية.
ويفسر الباحث النتيجة ويعزوىا إلى أن البرنامج اإلثرائي المستخدم في البحث الحالي

اشتمل عمى استخدام طرق وأساليب التدريس كطريقة المناقشة والحوار وىي تتطمب بعض
الميارات المتعمقة بإدارة النقاش ،وكيفية صياغة األسئمة ،باإلضافة إلى ميارة السؤال ،وتمقى
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االستجابات المختمفة من قبل الطالب ،حيث أن الصياغة الجيدة لمسؤال والواضحة تعطى
فرص لتتابع وتعدد االستجابات واألفكار حول الموقف الرياضي ،وكذلك استخدام التعمم
التعاوني والعمل في مجموعات ،وىي من االستراتيجيات اليامة والتي تسمح لمطالب بالتواصل
في الرياضيات ،وفي نفس الوقت ال يغفل البرنامج عن العمل الفردي لممتعمم الذي يستثير
تحدياً لذاتو وقدراتو ،ويتيح إمكانية التعمم وفقاً لخصائصو ويضاف لذلك األلعاب التعميمية

التي يضفي جواً من المرح والمتعة في البيئة الصفية ،واستخدميا الباحث بشكل فردي أو
جماعي ،حيث تعمل عمى تحفيز الطالب وتحدي قدراتيم وامتاعيم لمحصول عمى الفوز،

واأللغاز العددية وىي عبارة عن مشكالت محيرة ومثيرة حيث يتطمب حميا الربط بين عالقات
رياضية لمتوصل إلى فكرة جديدة مبتكرة ،باإلضافة إلى المشكالت الرياضية غير الروتينية:
وىي مشكالت رياضية غير تقميدية مرتبطة بموضوعات المقرر متمثمة في دروس وحدة
تطبيقات النسبة المئوية لتالميذ الصف األول المتوسط ،وتعمل عمى إثارة الذىن لموصول إلى
حمول وبدائل جديدة ومنوعة .كما استخدم في البرنامج ألعاب البطاقات ،وحجر النرد ،وأوراق
العمل ،والتعزيز بنوعيو المادي والمعنوي.
وتعمد الباحث من خالل البرنامج ربط ما تعممو الطالب بالواقع من خالل ضرب أمثمة
من الحياة اليومية تفرض عمينا التعامل مع األعداد والعمميات عمييا ،حتى تكون أكثر
استيعاباً من قبل الطالب.

ويعزو الباحث أيضاً ىذه النتيجة إلى كون البرنامج قد زود الطالب بمجموعة من

استراتيجيات حل المسألة والتي من شأنيا أن تساعدىم عمى الحساب ذىنياً دون استخدام

اآلالت الحاسوبية ،األمر الذي يغفمو المعممون أنفسيم ،والذي يؤدي بدوره إلى انخفاض نتائج

الطالب في االختبار القبمي ،في حين ط أر تقدماً ممموساً وجوىري عمى نتائج طالب المجموعة

التجريبية في االختبار البعدي.

مياقشة وتفصري الفرض الجاىي :تبين من نتائج الفرض وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي ،وذلك لصالح
المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي ،مما يدل عمى فاعمية البرنامج في تنمية مكونات
الحس العددي في المجال المعرفي لدى طالب الصف األول المتوسط ،الذين طبق عمييم
البرنامج االثرائي والمتمثمة في :القدرة عمى الفيم العام ألثر العمميات عمى األعداد ،إدراك
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مفيوم العالمة العددية المميزة ،إدراك قواعد التقدير التقريبي ،استراتيجيات الحساب الذىني،
القدرة عمى القياس والمنطقية والسببية ،وفيم المسائل المفظية واعادة ترجمتيا ،إدراك داللة
األعداد بصفة مطمقة باإلضافة إلى داللة الوحدات ، ،وبذلك تم رفض الفرض الصفري.
مياقشة وتفصري الفرض الجالح :تبين من نتائج الفرض وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي ،وذلك لصالح
المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي ،مما يدل عمى فاعمية البرنامج في تنمية مكونات
الحس العددي في المجال المياري لدى طالب الصف األول المتوسط ،الذين طبق عمييم
البرنامج االثرائي والمتمثمة في :القدرة عمى اختيار العالقة العددية المميزة ،تنظيم الكثير من
استراتيجيات األداء في الحساب ،الحساب الذىني بطريقة تتسم بالمرونة في العمميات األربعة،
استخدام التقدير التقريبي في مواقف متعددة ،إدراك العالقة بين األعداد واصدار األحكام عمى
منطقية ومدى معقولية النتائج ،التمييز بين التقدير التقريبي والحساب الذىني ،ادراك
المنظومة العددية وتحديد المتماثالت الحسابية ،واالحتماالت الممكنة لنواتج العمميات في
عمميات التقدير والحساب الذىني ،وبذلك تم رفض الفرض الصفري.
وىذا يدل إجماالً عمى مدى فعالية البرنامج االثرائي القائم عمى األنشطة الرياضية في

تنمية مكونات الحس العددي لدى طالب الصف األول المتوسط معرفياً ،وميارياً لدى طالب

المجموعة التجريبية الذين زودوا بأىم االستراتيجيات التي ساعدتيم في تنمية مكونات الحس

العددي لدييم ،ذلك من خالل جو يسوده روح المناقشة والحوار ،مع االستعانة بأسموب
األلعاب ،التعمم الفردي ،التعمم التعاوني ،والتعزيز المادي والمعنوي ،مما أدى إلى ارتفاع
مستوى التحصيل لدى الطالب وارتفاع مستوى الدافعية المعرفية والميارية ،والرغبة في
االستفادة من برامج التدريس الجيدة المقدمة ليم ،وزيادة الرغبة في حب االستطالع ،مما
انعكس إيجاباً عمى سموكيات التعمم لدييم داخل وخارج الغرفة الصفية أو في المواقف الحياتية
األخرى مما يعزز لدييم امتالك مكونات الحس العددي.

والجدير بالذكر أن مفيوم الحس العددي يقوم باألساس عمى استخدام مجموعة من
العمميات والميارات العقمية والتي يمتمكيا الطالب مرتفعي التحصيل وفي الوقت نفسو يفتقر
ليا الطالب منخفضي ومتوسطي التحصيل ،وعمى ىذا؛ فإن الفروق التي توجد تعزى إلى
مستوى التحصيل ولصالح مرتفعي التحصيل ،وبالتالي تصبح ىذه النتيجة منطقية ،حيث
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اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة د ارسة أوكاك ،وياماك )Ocak & Yamac (2013والحظ
الباحث أثناء تطبيقو لمبرنامج مدى المتعة التي شعر بيا الطالب عند القيام بمعالجة األعداد
ذىنياً باستخدام االستراتيجيات التي يتضمنيا البرنامج ،حيث كانوا يتسابقون لتحديد من منيم

يكون األسرع في إيجاد نواتج المسائل ،فيشعرون بالفرح والسعادة حينما تكون إجاباتيم

صحيحة.

توصيات البخح:
بناء عمى نتائج البحث ،يقدم الباحث التوصيات التالية:
 -2ييتم معممي الرياضيات بالمرحمة المتوسطة بتدريس الطالب بالطرق الحديثة
واستخدام استراتيجيات األنشطة الرياضية االثرائية المتنوعة والتي تركز عمى العمق
في االثراء.
 -3عمى إدارات التعميم ممثمة بالتدريب التربوي ،اعداد دورات تدريبية في مجال االنشطة
اال ثرائية والتنوع في طرق اإلثراء من حيث العمق واالتساع.
 -4يجب عمى معممي الرياضيات االىتمام بإعداد البرامج اإلثرائية المتنوعة والتي يمكن
تقديميا داخل الفصل ،وتسيم في تنمية مكونات الحس العددي لدى الطالب الصف
األول متوسط.
 -5حث معممي الرياضيات بالمرحمة المتوسطة عمى تييئة البيئة الصفية الستخدام
االنشطة االثرائية وخاصة استراتيجيات المشاركة ،والتأمل واالكتشاف ،والتنظيم،
والتجريب ،والمناقشة والحوار وحب االستطالع.
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قائنة املرارجع
املرارجع العربية:

إبراىيم ،مجدي عزيز ( .)7331أساليب حديثة في تعميم الرياضيات .القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية.

أحمد ،شيرين صالح ( .) 2172فاعمية تدريس الرياضيات باستخدام المدخل البصري في تنمية الحس
العددي

لدى طالبات المرحمة االبتدائية .مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس ،رابطة

التربويين العرب.222-271 ،)01( ،

بدوي ،رمضان مسعد ( .)2111تدريس الرياضيات الفعال .عمان :دار الفكر لمطباعة والنشر.

البالونة ،فيمي يونس ،وعمى ،سعيد عبد المعز ( .)2113فاعمية برنامج قائم عمى األنشطة الرياضية

في تنمية الحس العددي والمكاني لطفل الروضة ،المؤتمر العممي الحادي والعشرون ،بعنوان" تطوير

المناىج الدراسية بين األصالة والمعاصرة ،دار الضيافة جامعة عين شمس ،الجمعية المصرية لممناىج
وطرق التدريس ،ص(.)224-272

جعيجع ،عمر ( .) 2170أثر برنامج إثرائي في مادة عموم الطبيعة والحياة عمى تنمية الدافعية لإلنجاز:

دراسة تجريبية عمى عينة من تالميذ األول الثانوي .مجمة الدراسات التربوية والنفسية ،الجامعة

األردنية.411-471 ،)2(71 ،

الحربي ،محمد ( .)2172الميارات التدريسية الالزمة لتدريس الرياضيات المطورة في المرحمة المتوسطة

ومدى توافرىا لدى معممي ومعممات الرياضيات من وجية نظر مشرفي ومشرفات الرياضيات .مجمة

الجمعية العممية السعودية لممناىج واالشراف التربوي.34-12 ،)2(4 ،

الحربي ،موسى عزوز ( .)2172أثر استراتيجية قائمة عمى التعمم المنظم ذاتياً في تنمية الحس
العددي لدى طالب الصف األول المتوسط في السعودية (رسالة ماجستير غير منشورة) .كمية التربية،

جامعة اليرموك ،األردن.

الحموري ،خالد ( .) 2113أثر برنامج إثرائي في التربية البيئية في تنمية التفكير االبتكاري والتحصيل
لدى الطمبة الموىوبين في منطقة القصيم .مجمة الجامعة االسالمية.042-072 ،)7(24 ،

الخالدي ،ميا راشد ،والسمولي ،مسفر سعود ( .)2177واقع الممارسات التدريسية لتنمية ميارات

الحس العددي لدى تمميذات الصف السادس االبتدائي( .رسالة ماجستير منشورة) .كمية التربية ،جامعة

الممك سعود.

الخطيب ،محمد ( .)2177أثر تعميم الرياضيات لطالب الصف السادس األساسي باستخدام استراتيجية

حل المشكالت في ميارات الحس العددي واألداء الحسابي والمواقف العددية .مجمة دراسات العموم

التربوية.2417-2222 ،)22( 2 ،
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الرباط ،بييرة شفيق إبراىيم ( .)2172برنامج قائم عمى أنشطة الترابطات الرياضية لتنمية ميارات الحس
العددي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي .مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس،720 ،

.717-22

الربضي ،وائل ( .)2177األنشطة المنيجية (اإلثرائية) وعالقتيا بمستوى امتالك طمبة المراكز الريادية
في محافظات شمال األردن لميارات التفكير الناقد .مجمة جامعة النجاح لألبحاث (العموم االنسانية)،

.7212-7231 ،)2(22

منصور ،رشدي فام (" .)7331حجم التأثير" الوجو المكمل لمداللة اإلحصائية .المجمة المصرية
لمدراسات النفسية ،تصدر عن الجمعية المصرية لمدراسات النفسية.12-21 ،)1(27 ،

الرويمي ،عايد ( .)2112أثر استخدام استراتيجية االثراء الوسيمي في تدريس وحدة اليندسة
واالستدالل المكاني عمى التحصيل وتنمية ميارات التفكير الرياضي لطالب الصف الثاني المتوسط

(رسالة دكتوراه غير منشورة) .كمية التربية ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.

ريان ،عادل عطية .)2172( .مدى تحقق معايير  TIMSSفي كتاب الرياضيات المقرر عمى طمبة
الصف الثامن األساسي في فمسطين .مجمة العموم التربوية والنفسية.213-243 ،)2(70 ،

رياني ،عمى حمد عالمي ،وفممبان ،سمير نور الدين عبد القادر ( .)2172أثر برنامج إثرائي قائم عمى
عادات العقل في التفكير اإلبداعي والقوة الرياضية لدى طالب الصف األول متوسط بمكة المكرمة

(رسالة دكتوراه غير منشورة) .كمية التربية جامعة ام القرى ،مكة المكرمة.

زيتون ،حسن حسين ( .)2114نموذج رحمة التدريس :رؤية جديدة لتطوير طرق التعميم والتعمم في

مدارسنا .القاىرة :عالم الكتب.

السعيد ،رضا مسعد .)2117( .برنامج إثرائي قائم عمى األنشطة االبتكارية لمتمميذات متفاوتات المقدرة

عمى التحصيل الدراسي في الرياضيات بالمرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية .المؤتمر العممي

األول ،بعنوان :الرياضيات المدرسية ،معايير ومستويات ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات،

فبراير.

شحاتة ،حسن والنجار ،زينب ( .)2177معجم المصطمحات التربوية والنفسية (ط .)3القاىرة :الدار
المصرية المبنانية.

شحادة ،فواز حسن إبراىيم ،والقراميطي ،أبو الفتوح ( .)2170مستوى تحصيل طمبة المممكة العربية
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