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ملخص:
يهدف البحث �إىل معرفة فاعلية ا�سرتاتيجية الدعائم التعليمية على التح�صيل والتفكري
التفاعلي لطالبات الأول متو�سط يف مادة الريا�ضيات ،تكونت عينة البحث من ( )50طالبة
توزعوا بالت�ساوي �إىل جمموعتني ،الأوىل جتريبية در�ست با�سرتاتيجية الدعائم التعليمية،
مت التكاف�ؤ يف متغريات عدة� ،أُع َّد للبحث
وجمموعة �ضابطة در�ست بالطريقة االعتيادية و َّ
اختبارات من نوع اختيار من متعدد :اختبار حت�صيلي ( )30فقرة ،واختبار التفكري التفاعلي
( )20فقرة ،وا�ستخدم الو�سائل الإح�صائية املنا�سبة ،وكان من النتائج :وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05بني املجموعة التجريبية واملجموعة �ضابطة يف
اختبار التح�صيل و اختبار التفكري التفاعلي ول�صالح املجموعة التجريبية .
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The effectiveness of Instruction Scaffolding strategy
on achievement and thinking interactive for first medium
for students in mathematics

Abstract:
The research aims to find out the effectiveness of supportive
instruction strategy on achievement and thinking interactive in first
medium students in mathematics .The research sample consist of
(50) students divided equally into two groups, first the trial and
control, and the test is divided into (30) paragraphs and (20)
items .The results showed that there are statistically significant
differences at the level (0.05) between the two groups and in favor
of the experimental group .
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مقدمة:
تعد الريا�ضيات ن�شاط ًا فكري ًا ي�ساهم من جهة يف تنمية قدرات التفكري والتجريد
والدقة يف التعبري لدى املتعلم ،ومن جهة �أخرى على جماالت معارفه ومهاراته احل�سابية
والهند�سية التي لها امتداداتها يف حميطه االجتماعي واحل�ضاري ،والريا�ضيات من �أهم
املواد الدرا�سية التي تدر�س يف املرحلة الأ�سا�سية واملراحل التي تليها ،فال توجد مرحلة
درا�سية تخلو منه يف التعليم العام ،و تتميز بطبيعة تراكمية يف مو�ضوعاتها ،وما تت�صف
به من جتريد يف املفاهيم والعالقات ،ف�إنها تعد حق ًال معرفي ًا معقداً بالن�سبة للمتعلم،
مبعنى �أن تعلمها يثري العديد من امل�شكالت وال�صعوبات �أمام املتعلمني ،فمن املالحظ
�أن معظم طلبة املرحلة اال�سا�سية مبا فيها طلبة الأول متو�سط يجدون �صعوبات حادة
و�شائعة يف جمال الريا�ضيات �إىل حد �أن �صعوبات تعلم الريا�ضيات متثل �أكرث �صعوبات
التعلم �أهمية و�شيوع ًا وا�ستقطاب ًا لالهتمام الإن�ساين على اختالف �أمناطه وتوجهاته ،و�أن
معرفة �أ�سا�سيات الريا�ضيات وفهمها ي�ساعد على الفهم العميق بجوهر املادة واال�ستمرار
يف درا�ستها يف �أثناء مراحل التعليم النظامية ،كما �أن فهمه لأ�سا�سيات املادة ي�ساعده
�سواء داخل
على فهم بنيتها �أو تركيبها ،ويك�سبه القدرة على تطبيق قواعدها ونظرياته
ً
املادة نف�سها �أم داخل املجاالت املعرفية الأخرى� ،أو يف مواقف احلياة ،وفهم �أ�سا�سيات
الريا�ضيات يحول دون اكت�ساب املهارات بطريقة �آلية ،بل يكون اكت�سابها على �أ�س�س من
الفهم العميق (عبيد و�آخرون. )36 :2000 ،
ومن هنا ف�إن م�شكلة �صعوبات التعلم يف الريا�ضيات يف املرحلة الأ�سا�سية (وبخا�صة
الأول متو�سط)  ،تعد من امل�شكالت الرئي�سية املهمة كونها �أ�سا�س ًا ملا بعدها من املراحل،
بحيث �ساد االعتقاد اخلاطئ ب�أن الريا�ضيات مادة �صعبة التعلم� ،إذ ُيعتقد بع�ضهم �أنها مادة
غري ممتعة ،و�أنه ال ميكن لكل الطلبة تعلمها و�إنها جمردة و مادة جافة وغري م�شوقة تتطلب
حفظ كثري من النظريات والقوانني وا�ستظهارها” ( .عبيد ، )18-17 :2010 ،وقد يعود
ال�سبب �إىل طغيان الأ�سلوب الرمزي يف تعلم الريا�ضيات ،مما جعل الطالب ال يرى ارتباط ًا
بني ما تعلمه ،يف الريا�ضيات ،وبني الواقع املعي�ش ،حتى ظن بع�ضهم �أن الريا�ضيات �شيء
مليء بالرموز والقوانني والقواعد واملعادالت ينبغي �أن يتعلمها الطالب لكي يدخل �إىل
اجلامعة� ،أو لكي يح�صل على ال�شهادة (احلارثي. )264 :2009 ،
وما ي�ؤيد �ضعف التح�صيل يف ريا�ضيات الأول متو�سط �أ�شارت درا�سة (نا�رص )2013
 ،بوجود ن�سب مئوية متدنية للنجاح مبادة الريا�ضيات الأول متو�سط قيا�س ًا ببقية املواد،
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وعند التحري عن �سبب التدين ،عزا غالبية الطلبة كون الريا�ضيات مادة �صعبة بالن�سبة
لهم ،م�ؤكدين عدم فهم غالبية موا�ضيعها ب�سبب طريقة املدر�س يف تدري�سها ،و خالل
ا�ستطالعه لآراء العديد من مدر�سي ومدر�سات الريا�ضيات يف عدد من املدار�س ،الحظ ب�أن
جميعهم �أكدوا على احلاجة �إىل ا�ستخدام طرائق ومناذج تدري�س حديثة ،و�أنه على الرغم من
التقدم العلمي والتكنولوجي ،ف�إن عدداً كبرياً منهم مازال يوا�صل التعليم لهذه املادة بنقل
املعارف واحلقائق العلمية للطلبة با�ستخدام طرائق التدري�س التقليدية (املعتادة) التي
تعتمد احلفظ والتلقني و�إعطاء التعاريف والأمثلة جاهزة (كما ترد يف املقرر املدر�سي)
والت�أكيد على حفظها بقوالب حمددة خالية من التدبر و�أعمال الفكر متذرعني ب�ضيق الوقت
و�ضعف �إمكانات املدر�سة وعدم توافر الو�سائل التعليمية املنا�سبة .وهذا �أدى �إىل �ضعف يف
حت�صيل الريا�ضيات (نا�رص. )4-3 :2013 ،
كذلك �أ�شارت درا�سة (احلبارّ � : )2013 ،أن من �أ�سباب �ضعف الطلبة يف مادة الريا�ضيات
دافعيتهم وحما�سهم ،بل على العك�س من
� ّأن معظم الطرائق امل ّتبعة يف تدري�سها ال ت�ستثري
ّ
ذلك تثري فيهم الرتابة وامللل ،كما � ّأن هناك �أ�سباب ًا ترجع �إىل الطلبة �أنف�سهم من خالل
جيدة مع الأعداد والعمليات عليها ,وا�ستخدام الطرائق
عدم متكّنهم من التعامل ب�صورة ّ
الروتينية والتقليدية يف ح ّل التمارين وامل�سائل (احلبار. )2 :2013 ،
وت�شري درا�سة (الكبي�سي� : )2014 ،أن طلبة الأول املتو�سط يركزون على حفظ املعرفة
الريا�ضية وا�سرتجاعها يف �أثناء االختبارات فقط ،بحيث عندما تعاد عليه يف �سنة الحقة مل
يتذكر منها �شيئاً ،وقد يخفق كثري من الطلبة يف احل�صول على احلد الأدنى من النجاح ب�سبب
مفاهيم ب�سيطة يحتاجها من �سنوات �سابقة حلل �س�ؤال �أو �أ�سئلة عدة معينة ,وهذا يدل على
عدم اكت�سابهم للمعرفة الريا�ضية ب�صورة �صحيحة ،بل ال يبايل كثري من الطلبة االنتباه �إىل
معقولية النتائج فهو غري مكرتث �إذا ظهر ناجت ك�رس يف �س�ؤال يتطلب عدد العمال� ،أو ظهور
زمن معني بال�سالب وهذا يعطي م�ؤ�رشاً على ال�ضعف يف التفكري والتحليل ،مع �أن هذا العجز
عن الفهم مل يكن عيب ًا يف ذات املادة ،ولكنه نابع من ذات الطلبة� ،أو من �إ�سرتاتيجيات
تقدميها (الكبي�سي. )359-358 :2014 ،
وهذا ي�شري �إىل وجود انخفا�ض يف حت�صيل طلبة ال�صف الأول متو�سط يف الريا�ضيات
رغم �أن التح�صيل العلمي من الأهداف الرئي�سة للرتبية و التعليم العتباره املعيار الوحيد
الذي ُيعتمد لنقل الطلبة من �صف �إىل �آخر ،وتوزيعهم يف تخ�ص�صات التعليم املختلفة،
وميثل قيا�س قدرة الطالب على ا�ستيعاب املواد الدرا�سية املقررة ،ومدى قدرته على
تطبيقها من خالل و�سائل قيا�س ال�شفوية والتحريرية التي تتم يف �أوقات خمتلفة ف�ض ًال
عن االمتحانات اليومية والف�صلية ،لذا تلقى مادة الريا�ضيات وما يت�صل بها من حت�صيل
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اهتمام ًا عظيم ًا من املربني و�أولياء الأمور ،وقد يكون �أهم دواعي هذا االهتمام اعتقاد
النا�س عامة بالعالقة الوطيدة التي تربط التح�صيل يف الريا�ضيات بالقدرة على التفكري
وحل امل�شكالت ،فالريا�ضيات تعد �رضب ًا من �رضوب التفكري املجرد الذي يعتمد الرموز بد ًال
من املح�سو�سات ،وبطبيعتها حتتوي على م�شكالت حقيقية �أو افرتا�ضية لذلك ف�إن وا�ضعي
مناهج الريا�ضيات احلديثة واالخت�صا�صني يف ا�سرتاتيجيات تدري�سها و�أ�ساليبها ي�ؤكدون
�أن الريا�ضيات �أ�سلوب يف التفكري �أ�سا�سه الفهم و�إدراك العالقات واال�ستدالل ،يعتمد �أ�سلوب
االكت�شاف واملناق�شة للو�صول �إىل احلل ،لذا ف�إن الريا�ضيات حتتاج �إىل ا�سرتاتيجيات
تدري�سية تخفف من حدة التجريد التي متتاز به (عالونة� :2002 ،ص)88
�إن عملية التجديد والتحديث يف جمال ا�سرتاتيجيات تدري�س الريا�ضيات يف الع�رص
احلديث مل تعد حمل جدل �أو نقا�ش ،بل �أ�صبحت �أمراً بالغ الأهمية ،ومطلب ًا حيوي ًا وملح ًا من
�أجل �إحداث التوازن بني احلياة �رسيعة التغيري يف ع�رص العوملة� ،إذ واجه التعليم التقليدي
العديد من امل�شكالت التي انعك�س �أثرها على م�ستوى التعليم عامة ،وجعلته قا�رصاً عن
حتقيق �أهدافه ،ومل تتمكن ا�سرتاتيجيات تدري�س الريا�ضيات التقليدية من تزويد املتعلم
واع منتج ،ي�ستطيع مواكبة ع�رص حديث
باملعارف واملهارات الأ�سا�سية الالزمة ملواطن ٍ
مليئ بالتحديات والتغريات ال�رسيعة �( .صالح� ،2012 ،ص. )253
لذا ت�سعى الدول املتقدمة تربوي ًا �إىل ا�سرتاتيجيات خمتلفة عن التدري�س التقليدي
للريا�ضيات
ا�سرتاتيجيات ت�ستند على النظرية البنائية والتي متكن الطلبة من اكت�ساب الريا�ضيات
عن طريق حت�سني وتفعيل التفكري ومهاراته بد ًال من الرتكيز على تعليم املعرفة ،مما يجعل
من مادة الريا�ضيات مادة �شائقة لهم (وولفولك� :2010 ،ص . )76
ومن الإ�سرتاتيجيات امل�ستخدمة يف هذا النوع من التدري�س ا�سرتاتيجية الدعائم
التعليمية والتي ت�شري ب�شكل عام �إىل توفري بيئة تعلم ت�شاركية وداعمة ومي�رسة للتعلم،
وتعد هذه الإ�سرتاتيجية تطبيق ًا لنظرية فيجوت�سكي �إذ ت�شري �إىل �أن التعلم يحدث من خالل
امل�شاركة مع الآخرين ،و�أن تفاعل الطلبة مع الآخرين الأكرث معرفة �أو قدرة ي�ؤثر يف طريقة
تفكريهم ،وتف�سريهم للمواقف املختلفة (. )Hallenbeck,2002: 231
وميكن �أن نتفق جميع ًا على �أن العامل قد بات معقداً ،و�سي�صبح �أكرث تعقيداً ،رمبا
بوترية مت�سارعة ،من هنا ،ف�إن اكت�ساب مهارات التفكري �أ�صبح �رضوري ًا للم�ضي قدم ًا يف
احلياة اليومية،
�أي �أن القرن احلادي والع�رشين الأكرث تعقيداً ب�شكل ال ي�سمح للمرء مبفرده بحل
امل�شكالت منفرداً ،وال يحظى كل فرد ب�إمكانية الو�صول �إىل كافة البيانات الالزمة التخاذ
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القرارات احلا�سمة؛ وال ميكن ل�شخ�ص مبفرده التفكري يف بدائل متعددة وهذا ما يدعى
بالتفكري التفاعلي .

مشكلة البحث:
تتلخ�ص م�شكلة البحث بانخفا�ض التح�صيل ،واعتماد التلقني يف التدري�س ف�ض ًال
عن غياب بع�ض عادات العقل املتمثلة بالتفكري التفاعلي (والذي يطلق عليه �أي�ض ًا التفكري
التباديل)  ،لذا �صيغت م�شكلة البحث ب�س�ؤال رئي�س :ما فاعلية �إ�سرتاتيجية الدعائم

التعليمية على التح�صيل والتفكري التفاعلي لطالبات الأول متو�سط يف
الريا�ضيات؟ والذي يتفرع منه:

 ما فعالية �إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية على حت�صيل طالبات ال�صف الأول متو�سط
يف الريا�ضيات؟ .
 ما فعالية �إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية على التفكري التفاعلي لدى طالبات ال�صف
الأول متو�سط يف الريا�ضيات؟ .

أهمية البحث:
ممكن �إجمال �أهمية البحث بالآتي-:
1.1اعتماد ا�سرتاتيجية حديثة تعتمد على النظرية البنائية والنظرية االجتماعية

لفيجوت�سكي ت�ساهم يف زيادة التح�صيل والتفكري لدى طلبة الأول متو�سط يف مادة
الريا�ضيات .
2.2يوفر البحث معلومات عن �إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية والتفكري التفاعلي .
3.3ميكن مناق�شة البحث يف الدورات التدريبية التي تقام يف املديريات العامة للرتبية
ق�سم التدريب والتعرف على كيفية تطبيقها .
4.4ال توجد درا�سة يف العراق (ح�سب علم الباحثني) ال�سرتاتيجية الدعائم التعليمية
والتفكري التفاعلي

هدفا البحث
يهدف البحث احلايل التعرف على اثر �إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية يف-:
●

●حت�صيل طالبات ال�صف الأول متو�سط يف الريا�ضيات .
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●التفكري التفاعلي لطالبات ال�صف الأول متو�سط .

فرضيات البحث
♦ ♦ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05بني معدل حت�صيل طالبات
املجموعة التجريبية التي تدر�س ب�إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية ،وبني طالبات املجموعة
ال�ضابطة الذي يدر�سن بالطريقة املعتادة يف مادة الريا�ضيات لل�صف الأول متو�سط.
♦ ♦ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05بني معدل التفكري التفاعلي
لطالبات املجموعة التجريبية الذي يدر�سن ب�إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية ،وبني طالبات
املجموعة ال�ضابطة التي تدر�س بالطريقة املعتادة لل�صف الأول متو�سط.

حتديد املصطلحات:
◄◄�أوالً -الفاعلية عرفت ب�أنها:
 القدرة على �إجناز الأهداف واملدخالت لبلوغ النتائج املرجوة ،والو�صول �إليها
ب�أق�صى حد ممكن (زيتون � :2003ص.)55
 مدى الأثر الذي حتدثه املعاجلة التجريبية بعدها متغريا م�ستق ًال يف �أحد املتغريات
التابعة (�شحاته ،و�آخرون� :2003 ،ص.)230
الفاعلية �إجرائياً� :أثر العامل امل�ستقل (ا�سرتاتيجية الدعائم التعليمية) على املتغريات
التابعة (التح�صيل ،والتفكري التفاعلي) ويح َّدد هذا الأثر �إح�صائي ًا عن طريق مربع �إيتا.

◄◄ثانياً -ا�سرتاتيجية الدعائم التعليمية :عرفت ب�أنها:
 �إ�سرتاتيجية تعليمية تعمل على دعم املتعلمني عند تقدمي مو�ضوع جديد عن طريق
احلد من �صعوباته و�إزالته تدريجياً ،وت�ساعدهم على اكت�ساب املعارف واملهارات والثقة
ملواجهة التعقيد �إن وجدت (.)Young,1993: 44
 �إ�سرتاتيجية تدري�سية ت�ستند �إىل نظرية فيجوت�سكي االجتماعية ومفهومه ملنطقة
النمو القريبة ( )ZPDت�سهل قدرة الطالب على اال�ستفادة من املعرفة ال�سابقة وا�ستيعاب
املعلومات اجلديدة خالل تقدمي الدعم التدريجي ،وي�سحب تدريجي ًا بحيث يكون املتعلم يف
نهاية املو�ضوع قادراً على �إكمال املهمة �أو ال�سيطرة على املفاهيم ب�شكل م�ستقل( (Har t
.)man, 2002: 24
 �إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية �إجرائيا :جمموعة من املثريات التي يقدمها املعلم
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للطالب يف مو�ضوع الريا�ضيات للمجموعة التجريبية ،حتى ي�شخ�ص موقف التعلم ب�شكل
ي�ساعده على االندماج بنف�سه ،واختيار الإجراءات املنا�سبة للتعامل مع املوقف بهدف
الو�صول �إىل الأهداف املطلوبة والتحقق منها ،ومتر باخلطوات الآتية( :تقدمي املو�ضوع
ومهمات متنوعة،
املراد تدري�سه ،املمار�سة اجلماعية املوجهة ،ممار�سة موجهة ملحتوى
َّ
�إعطاء التغذية الراجعة ،زيادة م�س�ؤوليات الطالب ،و�إعطاء ممار�سة م�ستقلة لكل طالب).

◄◄ثالثاً -التح�صيل عرف ب�أنه:
1.1ما يكت�سبه الطالب من معارف ومهارات و�أ�ساليب تفكري وقدرات على حل م�شكالت

نتيجة لدرا�سة مقرر ،ويقا�س بالدرجات (الدرجات) التي يح�صل عليها الذي طبق عليه
االختبار (عبيد.)307 :2010 ،
2.2م�ستوى حمدد من الإجناز �أو الأداء يف التعليم املدر�سي الذي يتم قيا�سه من قبل
املدر�س �أو من خالل االختبارات ال�شهرية �أو النهائية( .بني خالد�,2012,ص)145
�إجرائياً :مقدار ما حتقق طالبات ال�صف االول املتو�سط بعد مرورهن باخلربات
التعليمية املتعلقة باملو�ضوعات الريا�ضية مقي�س ًا بالدرجة التي يح�صلن عليها يف االختبار
التح�صيلي النهائي الذي �أعده لهذا الغر�ض.

◄◄رابعاً -التفكري التفاعلي عرف ب�أنه:
1.1املقدرة املتزايدة على التفكري باالت�ساق مع الآخرين ،والتوا�صل ب�شكل كبري مع

الآخرين واحل�سا�سية جتاه احتياجاتهم ،والقدرة على تربير الأفكار واختبار مدى �صالحية
ا�سرتاتيجيات احللول عند الآخرين ،والإ�صغاء وال�سعي وراء الر�أي اجلماعي والتخلي عن
فكرة ما من �أجل العمل على فكرة �شخ�ص �آخر ،والتعاطف والعطف والقيادة اجلماعية
والإيثار (كو�ستا ،وكاليك :2003 ،ج� :2ص).96
2.2قدرة الطالب على العمل �ضمن جمموعات ،وقدرته على تربير الأفكار واختبار مدى
�صالحية ا�سرتاتيجيات احللول والتفاعل والتعاون والعمل اجلماعي و�صو ًال حلل امل�شكلة
(قطامي وثابت� :2009 ،ص)166
�إجرائياً� :أحد قدرات العقل التي ُتظهر قابلية الفرد يف حل امل�شكالت �أو معاجلة موقف
�ضمن م�شورة جماعية ،وتقا�س بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب يف االختبار املعد لذلك.
◄◄رابعاً :الأول متو�سط :وهو �أول �صف من املرحلة املتو�سطة (ثالث �سنوات) التي
تلي املرحلة االبتدائية (� 6سنوات)  ،ويدعى يف بع�ض الدول العربية بال�صف ال�سابع.
◄◄خام�ساً الطريقة التقليدية :وهي الطريقة ال�سائدة التي يتبعها معظم مدر�سي
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ومدر�سات الريا�ضيات ،واملتمثلة بنقل مايف الكتاب للطلبة بالعر�ض املبا�رش ،و�أحيان ًا
�إعطاء القاعدة ،ومن ثم الأمثلة �أو بالعك�س.

أطار نطري ودراسات سابقة:
أوالً -اسرتاتيجية الدعائم التعليمية:
ا�سرتاتيجية الدعائم هي امتداد للنظرية البنائية و�إحدى تطبيقاتها  ,و هي ا�سرتاتيجية
تدري�س ي�ستخدمها املعلم م�ؤقتا يقدم من خاللها جمموعة من الأن�شطة والربامج التي تزيد
من م�ستوى الفهم لدى الطالب بالقدر الذي ي�سمح له مبوا�صلة �أداء الأن�شطة ذاتيا  ،ويف
�إطار هذا املفهوم يقدم املعلم امل�ساعدة الوقتية التي يحتاجها املتعلم بق�صد� إك�سابه بع�ض
املهارات والقدرات التي متكنه وت�ؤهله ب�أن يوا�صل بقية تعلمه منفرداً ،و�سميت بهذا اال�سم
لأنها تركز على الدعم امل�ؤقت للمتعلم من خالل تقدمي جمموعة من الأن�شطة والربامج ،ومن
ثم تركه ليكمل بقية تعلمه معتمداً على قدراته الذاتية ومعرفته ال�سابقة ،وقد ظهر م�صطلح
الدعائم التعليمية لأول مرة يف درا�سة ( )Wood, Bruner and Rossعام 1976
وكان هدفها التو�صل �إىل دور املعلم يف جعل الطالب املبتدئ قادراً على حل امل�شكلة
التي تفوق قدراته الفردية (قطامي� ،2005 ،ص .)368
وترد حتت م�سمى ال�سنادات (�أو ال�سقاالت) التعليمية جاء التعبري ي�سقل كا�ستعارة
لو�صف نوع امل�ساعدة املعرو�ضة من قبل املعلم �أو النظري لدعم التعلم ،ففي عملية الت�سقيل
ي�ساعد املعلم الطالب على �إجناز مهمة �أو �إدراك مفهوم ال ي�ستطيع الطالب �إدراكه ب�شكل
م�ستقل ،فاملعلم يعر�ض م�ساعدته لي�ستطيع الطالب �إجناز �أكرب قدر من املهمة لوحده دون
م�ساعدة الآخرين.وعندما ي�شعر املعلم ب�أن الطالب بد�أ يحل امل�شكلة ب�صورة م�ستقلة يعمل
املعلم على الإزالة التدريجية للدعامات.فالت�سقيل يف احلقيقة ي�ستعمل كج�رس للو�صول �إىل
ال�شيء الذي ال يعرفه الطالب ،والت�سقيل الذي ُيدار ب�شكل �صحيح هو الذي يعمل كم�ساعد
ولي�س كمعطل ،وميكن ا�ستخدام �أدوات خمتلفة لت�سقيل تعلم الطالب من بينها؛ جنزئ املهمة
�إىل �أجزاء �سهلة االنقياد ،ا�ستخدام عمليات التفكري لأداء مهمة ،التعلم التعاوين الذي يعتمد
على فريق العمل واحلوار بني النظائر ،والتدريب ،وعر�ض مناذج ،و�إعطاء ن�صائح و�إجراءات.
ويف�ضل �أن يحر�ص املعلمون على �أداء الطالب للمهمات ب�أقل م�ستوى �إجهاد ممكن للطالب،
ويتوجب كذلك على املعلمني �إدارة حوار مفتوح مع الطالب للوقوف على معرفة الطالب،
وحتدید �أداة الت�سقیل الناجحة للو�صول للمعرفة اجلديدة (Lipscomb, Swanson,
� ، )West, 2004, 2- 3إال �أن مفهوم الدعائم �أف�ضل وذلك للأ�سباب الآتية:
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♦ ♦من الناحية الرتبوية ف�إن دعائم �أف�ضل تربوي ًا من كلمة �سقاالت.
♦ ♦الغر�ض من لفظة ال�سقالة هنا هو الإ�شارة �إىل �أنها م�ؤقتة ،و�أنها تزال بعد ذلك،
وهذا ما ميكن �أن ت�ؤديه �أي�ضا لفظة الدعائم.
♦ ♦كلمة �سقاالت ال تفرق بني من ي�ضعها ومن ي�ستخدمها (فعامل البناء هو الذي
ي�ضعها وهو نف�سه من ي�ستخدمها) على عك�س الدعائم التي ت�شري ب�شكل عام �إىل توفري بيئة
تعلم داعمة ومي�رسة للتعلم (�أمني)2011 ،
وتعد هذه اال�سرتاتيجية تطبيق ًا لنظرية فيجوت�سكي عن التعلم االجتماعي ومفهومه
عن منطقة النمو الو�شيك ،والذي يرمز لها برموز  Zone of proximal Develo p :
 mentفكلمة ( )Zoneاملنطقة تعني يف منظور فيجوت�سكي التطوير ،حيث �إنها حتمل
تطويراً ،ولي�س كنقطة على مقيا�س و�إمنا ا�ستمرارية ال�سلوك �أو درجات الن�ضج ،وكلمة
الأدنى �أو القريبة ( )Proximalتعني �أن املنطقة حتدد بتلك ال�سلوكيات التي �ستتطور
يف امل�ستقبل القريب� ،أي �أن ال�سلوك �أقرب �إىل الظهور يف �أي وقت ،ويرى فيجوت�سكي �أن
ال�سلوك يحدث على م�ستويني ي�شكالن حدود منطقة النمو القريبة املركزية ( :)ZPDوهي
امل�سافة املحتمل �أن ي�صل �إليها املتعلم مب�ساعدة قرين �أكرث قدرة بعد جناح املهمة كما
ميثلها املخطط ( )1الآتي:

المخطط ()1
منطقة النمو الوشيك
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من املبادئ التي �أكد عليها املجل�س القومي ملعلمي الريا�ضيات  NCTMمبد�أ العدالة
الذي يدعم االعتقاد ب�أن جميع التالميذ قادرون على تعلم مادة الريا�ضيات ،ف�ض ًال عن ذلك،
ف�إن هذا املبد�أ يتطلب توقعات حت�صيلية كبرية جلميع متعلمي مادة الريا�ضيات ،فاملتعلم
الذي يدر�س الريا�ضيات املدر�سية يف حاجة ما�سة لأن تتحقق لديه تلك املبادئ واملعايري،
وبخا�صة تنمية مقدرته على اال�ستدالل والقيام بالربهان خا�صة ب�أن الريا�ضيات تو�صف
ب�أنها عملية ا�ستدالل ،والدعائم التعليمية للمعلم هي �أداة حتليلية لو�صف تفاعالت الطالبني
يف �ضوء منطقة النمو القريبة املركزية ( )ZPDلالختالفات بني امل�ستوى الأدائي املوجود
عند الطالب وامل�ستوى الأدائي املحدد بهدف التعلم من خالل ثالثة عنا�رص:
 الإر�شاد :توجيه و�إر�شاد الأداء املوجود عند الطالب.
 التحليل :حتليل طبيعة �أي اختالف بني الأداء املوجود والأداء امل�ستهدف.
 امل�ساعدة :م�ساعدة املعلم الطالب بالو�سيط املنا�سب لي�صل من م�ستوى الأداء
املوجود لديه �إىل م�ستوى الأداء امل�ستهدف با�ستخدام و�سائل تعليمية ،و�أ�ساليب تدري�س
منا�سبة.
فالدعائم التعليمية تتغري ح�سب طبيعة واحتياج الطالب وكما هو مبني بال�شكل ()1

الشكل ()1
سرعة االستجابة بالدعائم التعليمية ()scott, 1998:71
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اعتبارات مهمة عند تقديم الدعامات التعليمية:
املهمات التي ميكن �أن ي�ؤدوها بقليل من امل�ساعدة،
1.1رفع الثقة :قدم للطالب �أو ًال
َّ
فهذا يح�سن الكفاءة الذاتية للطالب.
2.2تزويد الطالب مب�ساعدة كافية لإجناز النجاح ال�رسيع :هذه اخلطوة تقلل من م�ستوى
الإحباط وت�ضمن للطالب ب�أن يبقوا مدفوعني للتقدم �إىل اخلطوة التالية.
3.3احلر�ص مل�ساعدة الطالب �أنف�سهم :الطالب قد يعملون بجدية �أكرب عندما ي�شعرون
�أنهم ي�شبهون نظائرهم.
 4.4تفادى ال�س�أم :ال جتهد الطالب عند تعليمه مهارة معينة.
�5.5إزالة الدعائم ب�شكل تدريجي ثم ب�شكل كامل عند �إتقان الطالب للمهمة.
()Lipscomb, Swanson, West, 2004: p.10
�6.6أهمية اللعب باعتباره ن�شاطا ً تعليميا ً ولي�س ن�شاطا ً بدنيا ً فح�سب ،بل هو ن�شاط
عقلي ي�ؤدي اخليال فيه دور مهم  ,كما انه ال ميثل ن�شاطا ً عفويا ً بل هو ن�شاط ي�ضع املتعلم
فيه جميع مركزاته الع�صبية ويندمج بفاعلية وحما�س فيه ف�ض ًال عن �أهميته االجتماعية،
كونه يدفع املتعلم نحو التناف�س واحرتام القواعد اجلماعية لفر�ضها �رشوط اللعبة.فاملطلوب
من املدر�س هنا ا�ستثمار ذلك ،وتنويع م�صادر اللعب وتطويرها مبا يخدم العملية التعليمية.
(الزند� :2004 ،ص )149

مراحل الدعائم التعليمية:
ميكن حتديد مراحل تطبيق �إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية يف الآتي:
1.1مرحلة التقدمي  :يعطي املعلم فكرة عامة عن الدر�س مع ا�ستخدام التلميحات

والت�سا�ؤالت املثرية والتفكري مع املتعلمني يف بع�ض عنا�رص الدر�س ،كتابة اخلطوات التي
�سوف تتبع يف �أداء املهمة
2.2مرحلة املمار�سة اجلماعية  :وهنا ي�شارك املعلم املتعلمني يف بع�ض �أفكار الدر�س
ويطرح عليهم بع�ض الت�سا�ؤالت تاركا لهم الإجابة عنها ،ويجعل التالميذ يعملون يف
جمموعات �صغرية يعقبها بتق�سيم ا�صغر بحيث يعمل كل طالبني �سواء .
3.3مرحلة التعليم الفردي  :يرتك كل طالب ليتعلم مبفرده حتت �إ�رشاف املعلم ،كما
ي�شرتك املعلم مع متعلمني يف تدري�س تباديل .
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4.4مرحلة التغذية الراجعة  :يعطي املعلم تغذية راجعة وت�صحيح ًا لأخطاء املتعلمني،
ثم يطلب من كل متعلم بعد ذلك ا�ستخدام التغذية الراجعة ذاتياً.
5.5نقل امل�س�ؤولية للمتعلم  :تنقل جميع امل�س�ؤوليات التعليمية من املعلم �إىل املتعلم،
و�إلغاء الدعم املقدم له من املعلم مع مراجعة �أداء املتعلم دوري ًا حتى ي�صل لإتقان التعلم .
6.6زيادة العبء على املتعلم  :بعد نقل امل�س�ؤولية للمتعلم تزداد كمية درجة ا�ستقاللية
املتعلم هنا ،فيرتك ليتعلم مبفرده دون تدخل املعلم ،مع التمهيد ملمار�سة تعليمه مرة �أخرى
يقوم بها املتعلم مبفرده ( .قطامي� :2005 ،ص )369
فعلى �سبيل املثال عندما يراد تقدمي مو�ضوع �أنواع العالقة على املجموعة الواحدة
(االنعكا�س)  ،ت�أتي �أو ًال مرحلة التقومي :ويذكِّر الطلبة بكيفية التعبري عن العالقة باملخطط
ال�سهمي� ،أو بالأزواج املرتبة ،ت�أتي بعدها مرحلة املمار�سة اجلماعية ،ويعطي �أنواع من
العالقات (التي ت�شكل فيما بعد عالقات انعكا�سية ومتناظرة) ق�سم ميثلها بالأزواج املرتبة،
وق�سم �آخر ير�سم املخطط ال�سهمي لها مثل :لتكن { ، A= {1, 2جد املجموعات اجلزئية
ثم ار�سم املخطط ال�سهمي لها ويتو�صل
لهذه املجموعة اجلواب:
الطلبة لر�سم:

ثم ت�أتي مرحلة التعليم الفردي  :يكلف كلُّ طالب �أو طالبني ب�إيجاد حلول لأمثلة �أخرى:
مثل �أذا كان { B= {2, 3, 5, 6اكتب عالقة  Rيق�سم على املجموعة � Bسيتو�صل الطالب:
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} )R={ (2,2) , (2,6) , (3,3) , (3,6) , (5,5) , (6,6

ثم ت�أتي مرحلة التغذية الراجعة  :يعطي املعلم تغذية راجعة وت�صحيح ًا لأخطاء
املتعلمني ،ثم يطلب ت�سجيل مالحظاتهم على املخططات والأزواج التي منها ت�شكلت عروة
(عقدة) يف كل عن�رص من عنا�رص املجموعة ،ويف حالة الأزواج يجد �أن كل عن�رص ارتبط مع
نف�سه ،والتوا�صل معهم يف هذه احلالة ي�سمى العالقة االنعكا�سية.
ت�أتي بعدها نقل امل�س�ؤولية للمتعلم  :تتمثل بكيفية �صياغة تعريف للعالقة االنعكا�سية
ليتوا�صلوا يف النهاية ،تكون العالقة Rانعكا�سية على املجموعة � Aإذا حتقق a R a
لكل عن�رص  aينتمي �إىل .A
و�أخرياً زيادة العبء على املتعلم  :بالتطرق �إىل �أمثلة يطلب منه �أن يجد الأزواج �أو ًال
ليحكم على كون العالقة انعكا�سية �أو ال.
مثال� :إذا كانت  Rعالقة على جمموعة الأعداد الطبيعية  Nبحيث:
هل عالقة  Rانعكا�سية على
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دراسات سابقة إلسرتاتيجية الدعائم التعليمية:
درا�سة (�أمني� : )2011 ،أجريت الدرا�سة يف م�رص وهدفت �إىل معرفة فاعلية �إ�سرتاتيجية
الدعائم التعليمية يف تنمية مهارات الربهان الريا�ضي لدى التالميذ ذوي �صعوبات تعلم
الريا�ضيات باملرحلة الإعدادية ،بلغ عدد �أفراد املجموعة ( )28تلميذا وتلميذة اختريوا
من تالميذ املرحلة الإعدادية بال�صف الثاين الإعدادي توزعوا على جمموعتني جتريبية
در�ست ب�إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية واملجموعة ال�ضابطة در�س بالطريقة املعتادة ،كل
جمموعة حتتوي على ( )14تلميذا وتلميذة 7منهم ذوو �صعوبات تعلم ،و 7منهم عاديون،
مت تكاف�ؤ املجموعتني ،ومتثلت �أدوات البحث : ،باختبار حت�صيلي يف الريا�ضيات ،واختبار
و َّ
مهارات الربهان الريا�ضي ،وا�ستخدمت الو�سائل الإح�صائية املنا�سبة ،وكان من النتائج:
وجود فرق ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05بني متو�سط درجات اختبار الربهان
الريا�ضي ،واختبار التح�صيل بني املجموعة التجريبية وبني املجموعة ال�ضابطة ،ول�صالح
املجموعة التجريبية
درا�سة (� : )Ahn , and et.al.,2012أجريت الدرا�سة يف كوريا وهدفت �إىل تق�صي اثر
�إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية على حل امل�شكالت يف الريا�ضيات لطلبة ال�ساد�س االبتدائي،
بلغت عينة الدرا�سة  122طالب ًا توزعوا بالت�ساوي �إىل جمموعتني :جمموعة جتريبية در�ست
با�ستخدام �إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية م�ستخدمة الأ�شكال والألوان ،وجمموعة �ضابطة
مت تكاف�ؤ املجموعتني باالختبارات القبلية و�أعدت جميع
در�ست بالطريقة التقليدية و َّ
االختبارات (ثالثة انواع من اختبار حل امل�شكالت) بو�ساطة الكمبيوتر ،مت حتليل البيانات
با�ستخدام احلزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( ، )SPSS18.0وكان من النتائج :عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05بني متو�سط التح�صيل بني املجموعة
التجريبية واملجموعة ال�ضابطة يف اختبارات حل امل�شكالت يف الريا�ضيات (Ahn , and
.)et.al.,2012; 60
درا�سة (� : )Casem, 2013أجريت الدرا�سة يف �أمريكا ،وهدفت �إىل معرفة اثر �إ�سرتاتيجية
الدعائم التعليمية يف حت�صيل طلبة ال�صف الثالث متو�سط يف الريا�ضيات واالجتاه
نحو الريا�ضيات ،وت�ألفت عينة البحث من  24طالب ًا توزعوا �إىل جمموعتني بالت�ساوي،
التجريبية تدر�س ب�إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية وتقدمي تف�سريات وتو�ضيح للطالب عن
طريق النمذجة ،وا�ستخدام منظمات ب�رصية ،وجمموعة �ضابطة تدر�س بالطريقة التقليدية،
مت تكاف�ؤ املجموعتني باختبارات قبلية ،وا�ستخدمت الو�سائل الإح�صائية املنا�سبة ،وكان
َّ
من النتائج ،وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05بني طلبة املجموعة
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التجريبية واملجموعة ال�ضابطة يف متو�سط التح�صيل ،ويف مقيا�س االجتاه ،ول�صالح
املجموعة التجريبية (.)Casem, 2013: 9- 19
درا�سة (رم�ضان� : )2013 ،أجريت الدرا�سة يف م�رص ،وهدفت �إىل �أثر ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية
ال�سقاالت التعليمية يف تدري�س الدرا�سات االجتماعية لتالميذ ال�صف الأول الإعدادي على
تنمية املفاهيم التاريخية ومهارات التفكري اال�ستداليل ،وزعت عينة الدرا�سة �إىل جمموعتني
جمموعة جتريبية :وتدر�س با�ستخدام �إ�سرتاتيجية ال�سقاالت التعليمية ،وجمموعة �ضابطة:
وتدر�س الوحدة بالطريقة التقليدية ،وا�ستخدم اختبار لقيا�س مهارات التفكري اال�ستداليل،
واختبار لقيا�س حت�صيل املفاهيم التاريخية ،وكان من نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05بني املجموعة التجريبية وبني املجموعة ال�ضابطة يف
متو�سط درجات اختبار التح�صيل ،واختبار مهارات التفكري اال�ستداليل و ل�صالح املجموعة
التجريبية.
درا�سة (� : )Ahangari, and et.al., 2014أجريت الدرا�سة يف �إيران وهدفت �إىل
تق�صي اثر �إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية على الكتابة يف اللغة االنكليزية ،واالحتفاظ
باملعلومات لطالبات ما بعد االبتدائية يف معهد اللغة ،وبلغت عينة الدرا�سة ( 40طالبة)
توزعوا بالت�ساوي �إىل جمموعتني :جمموعة جتريبية در�ست با�ستخدام �إ�سرتاتيجية الدعائم
التعليمية ،وجمموعة �ضابطة در�ست بالطريقة التقليدية ،واُ�ستخدمت اختبارات قبلية
للكتابة للتجان�س ،وا�ستخدم االختبار التائي ،وكان من بني النتائج ،وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05بني طلبة املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة يف
متو�سط الدرجات الختبار الكتابة واالحتفاظ ول�صالح املجموعة التجريبية (Ahangari
.), and et.al.,2014: 83- 89

التفكري التفاعلي:
اجتهت الدعوات الرتبوية احلديثة يف نهاية العقد الأخري من القرن الع�رشين ومطلع
القرن احلادي والع�رشين نحو االجتاه لفكر جديد يف الرتبية والتعليم يقوم على نتاجات
الدرا�سات والبحوث يف الدماغ والتفكري ،فظهر ما ي�سمى بعادات العقل (Habits Of
 ، )Mindفقد بد�أ الباحثون املعرفيون باالهتمام با�سرتاتيجيات تربوية تهتم بالتدريب
على مهارات التفكري ،والتحول يف عمليات التفكري �إىل عادات ذهنية ميار�سها الفرد يف
حياته ،وحل م�شكالته ،هذه العادات �أ�صبحت منطلق ًا ال�سرتاتيجيات تدري�سية ذكيةُ ،تنتج
و�شبه املربي الأمريكي هوري�سمان تدريب الطلبة على عادات العقل باحلبل
طالب ًا ذكياًَّ ،
الذي ُتن�سج خيوطه ويف النهاية ال ت�ستطيع قطعه ،وهكذا عادات العقل فهي عملية تطويرية
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تدريبية ُتكت�سب بالتمرين واملمار�سة لت�ؤدي يف النهاية �إىل �إنتاج معريف متني ،وهذا
الت�شبيه دلي ٌل للمربني واملعلمني على �أن هذه العادات لي�ست فطرية يف الإن�سان؛ بل ت�أتي
من خالل التدريب والتعلم (قطامي وعمور.)111 :2005 ،
عادات العقل :نزعة الفرد �إىل الت�رصف بطريقة ذكية عند مواجهة م�شكلة ما ،عندما
تكون الإجابة �أو احلل غري متوافر يف �أبنيته املعرفية� ،إذ قد تكون امل�شكلة على هيئة موقف
حمري� ،أو لغز� ،أو موقف غام�ض� ،إن عادات العقل ت�شري �ضمنا �إىل توظيف ال�سلوك الذكي
عندما ال يعرف الفرد الإجابة �أو احلل املنا�سب (.)Costa.& Kallick , 2004: 60

وتتكون العادة العقلية �ضمن مراحل هي:
1.1التفكري :وفى هذه املرحلة يفكر ال�شخ�ص يف ال�شيء ،ويركز انتباهه عليه ،وقد

يكون ذلك ب�سبب ف�ضوله �أو �أهميته بالن�سبة له.
2.2الت�سجيل :مبجرد التفكري ،ويربطها بجميع امللفات الأخرى التي هي من نوعها
نف�سه.
3.3التكرار :يف هذه املرحلة يقرر الفرد �أن يكرر ال�سلوك نف�سه والأحا�سي�س نف�سها،
�سواء كان ذلك �إيجابي ًا �أم �سلبي ًا
4.4التخزين :ب�سبب تكرار الت�سجيل ت�صبح الفكرة �أقوى فيخزنها العقل بعمق يف
ملفاته ،وي�ضعها �أمام الفرد كلما واجه موقف ًا من النوع نف�سه ،و�إذا �أراد ال�شخ�ص �أن يتخل�ص
من ال�سلوك �سيجد �صعوبة �أكرب ،لأنها خمزنة بعمق يف ملفات العقل الباطن.
5.5العادات :ب�سبب التكرار امل�ستمر واملرور باخلطوات ال�سابقة يعتقد العقل الب�رشي
�أن هذه العادة جزءاً مهم ًا من �سلوكيات الفرد ،وهنا لن ي�ستطيع الفرد تغيريها مبجرد
التفكري يف التغيري �أو بقوة الإرادة ،بل يجب عليه �أن يغري معناه الذي كونه يف الفكرة
الأ�سا�سية وبرجمه نف�سه على الفكر اجلديد ،وتكرار ذلك �أكرث من مرة ،وبذلك فهو مير
باخلطوات نف�سها التي كون بها العادات ال�سلبية لكي ي�ضع مكانها عادات �إيجابية
(ال�سواح)65-64 :2011 ،
حدد كو�ستا وكاليك �ست ع�رشة من عادات العقل الالزمة للتفكري الفعال ،تتوزع على
جانبي الدماغ ،ويت�صف الأفراد الذين يتحلون بهذه العادات بعمق التفكري ،و�صيغت عادات
العقل بو�ساطة الذكاء وال�شخ�صية واخلربات التي نتعر�ض لها ،وت�ساعد عادات العقل يف
الو�صول �إىل القدرات الذهنية حلل امل�شكالت عند احلاجة �إليها ،وهذه العادات يو�ضحها
املخطط ( )3الآتي:
214

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثالث  -ع ( - )12تشرين األول

2015

ويركز البحث على �إحدى عادات العقل وهي عادة التفكري التفاعلي (التباديل) � ،إذ غدت
م�شكالت احلياة يف القرن احلادي والع�رشين �أكرث تعقي ًدا ب�شكل ال ي�سمح للمرء مبفرده بحلها
منفرداً ،و ال يحظى كل فرد ب�إمكانية الو�صول �إىل البيانات الالزمة كافة التخاذ القرارات
احلا�سمة ،وال ميكن ل�شخ�ص مبفرده التفكري يف بدائل متعددة وهذا ما يدعى بالتفكري
التفاعلي ويعرف :بقدرة الفرد على تربير الأفكار ،واختيار مدى �صالحية ا�سرتاتيجيات
احللول ،وتقبل التغذية الراجعة والتفاعل والتعاون والعمل �ضمن جمموعات ،وامل�ساهمة
يف املهمة من خالل الأقوال الدالة (ما ر�أيك يف....لو �ساعدتني) �أو الأفعال الدالة.وبالإمكان
�إك�ساب املتعلمني هذه العادة وتعويدهم عليها ،كما ذكر كو�ستا وكاليك ( ،٢٠٠٣ج )96 :2
وبالإمكان �إك�ساب الطلبة التفكري التفاعلي وفق الآتي( :كو�ستا ،وكاليك:2003 ،
ج� :2ص)96
● ●بناء �أو�ضاع تعليمية تعاونية وتبادلية ،يتعلم فيها الطلبة املحتوى ،ويكونون
م�سئولني عن الت�أكد من �أن جميع �أفراد املجموعة ينجحون يف �إمتام املهمة املوكلة �إليهم،
ومبعنى �أخر لكي ينجح كل فرد يف املجموعة ب�صورة انفرادية ،يجب �أن ينجحوا جميع ًا
ب�صورة جماعية.
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● ●تكوين جمموعات عمل متعددة املزايا ،ليتم بذلك توفري مزيج ثري من الثقافات
�سوي الطالب
واللغات والأمناط واملنهجيات ووجهات النظر وم�ستويات التطور ،ولكي ٌي ّ
اختالفاتهم (يف جل�سات العمل) ينبغي �أن يتعاملوا مع عادة التفكري التفاعلي وميار�سوها.
● ●و�ضع معايري منا�سبة لتقومي العمل اجلماعي الفاعل ،وتبليغ جمموعات العمل بها،
قبل القيام بالعمل ذاته.
● ●جعل الطلبة يراقبون �إ�سهاماتهم و�إ�سهامات الآخرين يف العمل اجلماعي.
● ●�إعطاء الوقت الكايف للطلبة (بعد �إمتام املهمة التعاونية) للقيام بعملية الت�أمل يف
مدى ح�سن عمل الأفراد واملجموعات مع بع�ضهم بع�ضاً ،وحماولة الإجابة على الأ�سئلة

الآتية:

 ما الذي �أدى �إىل جناح املجموعة؟
 كيف �أ�سهم كل فرد من �أفراد املجموعة يف النجاح يف حل امل�شكلة؟
● ●ت�شجيع الطلبة على �إعطاء تغذية راجعة (الواحد منهم للآخر) حول مالحظاتهم،
ولكن من دون �إ�صدار حكم.

دراسات التفكري التفاعلي:
ال توجد درا�سات تخ�ص التفكري التفاعلي لوحدها بل تتواجد درا�سات حول
عادات العقل وب�ضمنها عادة التفكري التفاعلي ويف الآتي ق�سم منها-:
درا�سة (يو�سف� : )2012 ،أجريت الدرا�سة يف م�رص وهدفت �إىل قيا�س فاعلية

ا�سرتاتيجية اخلرائط الذهنية يف تنمية التفكري التخيلي وبع�ض مهارات عادات العقل لدى
تالميذ املرحلة الإعدادية يف مادة العلوم� ،شملت عينة البحث  98تلميذة توزعن بالت�ساوي
بني جمموعتني :جتريبية ،در�ست با�سرتاتيجية اخلرائط الذهنية ،وجمموعة �ضابطة در�ست
بالطريقة املعتادة ،تكون مقيا�س عادات العقل من  40عبارة مقابل تدرج (دائما� ،أحياناً،
�أبداً)  ،وت�ضمن املقيا�س �أربع عادات هي( :التفكري التفاعلي ،واملثابرة ،وتطبيق املعرفة
ال�سابقة ،الت�سا�ؤل)  ،وكان من نتائج البحث :عدم وجود فرق ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.01بني متو�سط درجات تلميذات املجموعة ال�ضابطة ،وبني متو�سط درجات تلميذات
املجموعة التجريبية يف نتائج مهارة التفكري التبادىل (يو�سف� :2012 ،ص.)213-135
درا�سة (العتيبي� : )2013 ،أجريت الدرا�سة يف ال�سعودية ،وهدفت �إىل معرفة فاعلية
خرائط التفكري يف تنمية عادات العقل ومفهوم الذات الأكادميي لدى طالبات ق�سم الأحياء
بكلية الرتبية ،وتكونت العينة من ( )90طالبة يف جمموعة جتريبية ذات االختبار القبلي
والبعدي ،در�ست با�ستخدام خرائط التفكري ،و�أُعد للدرا�سة مقيا�سان :مقيا�س عادات العقل
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مكون ًا من خم�سة عادات هي( :املثابرة ،التفكري مبرونة ،التفكري التفاعلي ،التفكر حول
التفكري ،الكفاح من اجل الدقة)  ،واملقيا�س الثاين مفهوم الذات ،وا�ستخدمت الو�سائل
الإح�صائية املنا�سبة ،وكان من النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائیة عند م�ستوى
( )0.01يف متو�سط درجات مقيا�س عادات العقل ككل (وكذلك للتفكري التفاعلي على حدة)
بني التطبيق القبلي والبعدي ول�صالح البعدي ،كذلك وجود عالقة طردية موجبة عند م�ستوى
( )0.01بني عادات العقل ومفهوم الذات ،وكذلك بني التفكري التفاعلي ومفهوم الذات على
حدة (العتيبي.)250-187 :2013 ،
درا�سة (الطائي ،وال�سليفاين� : )2014 ،أجريت الدرا�سة يف العراق وهدفت �إىل معرفة
فاعلية ت�صميم تعليمي تعلمي وفق منوذج جريالك وايلي يف اكت�ساب املفاهيم الزمنية
لدى طالب ال�صف احلادي ع�رش الإعدادي يف مادة التاريخ وتنمية عادات العقل والتعاطف
التاريخي لديهم ،بلغت عينة البحث ( )51طالب ًا توزعوا �إىل جمموعة جتريبية ( )25طالباً،
در�ست با�ستخدام منوذج جريالك وايليو ،وجمموعة جتريبية ( )26طالب ًا در�ست بالطريقة
املعتادة ،و�أُعدت ثالث �أدوات ،الأوىل اختبار لقيا�س اكت�ساب املفاهيم ،والثانية مقيا�س
لقيا�س عادات العقل ،ومقيا�س لقيا�س التعاطف التاريخي ،وا�ستخدم االختبار التائي وكان
من النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائیة عند م�ستوى ( )0.05يف متو�سط درجات
اختبار اكت�ساب املفاهيم ومقيا�س عادات العقل ،ومقيا�س لقيا�س التعاطف التاريخي
بني املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة ول�صالح املجموعة التجريبية (الطائي،
وال�سليفاين.)143-122 :2014 ،

إجراءات البحث:
● ●�أوالً -الت�صميم التجريبي مت اختيار ت�صميم جتريبي (ت�صميم املجموعات
املتكافئة ذي االختبار القبلي للتفكري التفاعلي واختبار بعدي للتح�صيل كما يف اجلدول
( )1الآتي:
الجدول ()1
التصميم التجريبي للبحث

املجموعة
التجريبية
ال�ضابطة

املتغري امل�ستقل

تكاف�ؤ
 -1العمر الزمني
 -2املعدل العام للعام ال�سابق
 -3معلومات الريا�ضيات ال�سابقة
 -4الذكاء
 -5اختبار التفكري التفاعلي القبلي
 -6امل�ستوى الدرا�سي للأب والأم
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�إ�سرتاتيجية
الدعائم التعليمية
الطريقة التقليدية

املتغري التابع
 -1اختبار التح�صيل البعدي.
 -2اختبار التفكري التفاعلي
البعدي.
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● ●ثانياً -جمتمع البحث وعينته:
ي�شمل جمتمع البحث مدار�س طالبات ال�صف الأول متو�سط يف حمافظة �صالح الدين/
ق�ضاء �سامراء  ,ومت اختيار متو�سطة الأطياف للبنات لتوافر �أكرث من �شعبتني فيها ،بعد �أخذ
موافقة الإدارة ومدر�سة مادة الريا�ضيات فيها ,ومت اختيار �شعبتني منها ع�شوائياً ،وزعت
�إىل جمموعتني :جتريبية و�ضابطة بعد ا�ستبعاد الطالبات الرا�سبات �إح�صائي ًا وعددهن ()3
طالبات ،لي�صبح يف كل جمموعة ( )30طالبة كما هو مو�ضح يف اجلدول ()2
الجدول ()2
عينة البحث قبل االستبعاد وبعده وتوزيعهم على المجموعات

املجموعة

ال�شعبة

عدد الطالب

الإ�سرتاتيجية

قبل اال�ستبعاد

الر�سوب

بعد اال�ستبعاد

التجريبية

ب

�إ�سرتاتيجية الدعائم

32

2

30

ال�ضابطة

�أ

الإ�سرتاتيجية التقليدية

31

1

30

63

3

60

املجموع الكلي للطالبات

● ●ثالثاً -تكاف�ؤ جمموعتي البحث (�إجراءات ال�ضبط)  :متت مكاف�أة جمموعتي
البحث �إح�صائي ًا يف( :العمر الزمني بالأ�شهر ،واملعدل العام للعام ال�سابق ،واملعلومات
ال�سابقة يف الريا�ضيات ( ،)1والذكاء ،واختبار التفكري التفاعلي القبلي ،وامل�ستوى الدرا�سي
للوالدين) �إذ وزعت ا�ستمارة لطالب طلب فيها تثبيت العمر وم�ستوى حت�صيل الأبوين درا�سياً،
واملعدل العام ال�سابق ودرجة الريا�ضيات العام ال�سابق �أما الذكاء :فاختري اختبار داينلز
مت تقنني
( )Daniles,1975للذكاء
املعرب من (عبدالرحيم� :1986 ،ص  ، )15-3وقد َّ
ّ
االختبار على البيئة العراقية من قبل (العبيدي ،والدليمي� :2004 ،ص  )127-105يقي�س
الذكاء بطريقة �شفوية ال تتطلب من املفحو�صني القدرة على القراءة ،وتعليمات االختبار
تقدم ب�صورة �شفوية ،وعدد فقرات االختبار ( )45فقرة ، ،والوقت املحدد لالختبار ()30
دقيقة ،والدرجة حم�صورة بني ( )45-0ومبتو�سط فر�ضي هو ( )22.5درجة ،ثم طبق
اختبار التائي لعينتني م�ستقلتني ومت�ساويتني يف العدد ،واجلدول ( )3ينب النتائج.
( )1تم إعداد اختبار مكون من ( )20فقرة بالمعلومات السابقة نوع اختيار من متعدد وعرض علة مجموعة من مدرسي
ومدرسات الرياضيات وحاز على موافقتهم بنسبة ( ( 80%فأكثر على فقراته
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الجدول ()3
القيم للمتوسط الحسابي والتباين وقيمة  Tالمحسوبة والجدولية للمتغيرات الخمس

التجريبية ( )30طالبة

ال�ضابطة ( )30طالبة

املتغريات

الو�سط

التباين

الو�سط

التباين

العمر الزمني

147.43

34.16

148.21

44.13

درجة الذكاء

21.96

8.23

22.05

10.02

املعرفة ال�سابقة

9.18

5.21

9.67

4.51

املعدل العام

63.12

98.12

64.07

64.13

التفكري التفاعلي

10.54

8.21

11.06

9.98

املجموعة

القيمة التائية
اجلدولية

املح�سوبة
*0.4751

2.00

عند درجة
حرية 58

*0.113
*0.846
*0.402
*0.657

ومن اجلدول ( )3يت�ضح تكاف�ؤ املجموعتني يف املتغريات الدخيلة التي قد ت�ؤثر على
نتائج التجربة �أما امل�ستوى الدرا�سي للوالدين :فتبني �أن امل�ستويات توزعت بني (�أُ ّمي� ,أو
ابتدائية� ,أو متو�سطة� ,أو �إعدادية� ,أو معهد� ,أو كلية� ,أو درا�سات عليا) لكال الأبوين ,وبعد
عملية الدمج للخاليا التي عدد �أفرادها �أقل من ( ، )5وبهذا �أ�صبح عدد اخلاليا ( )4فقط،
وللتحقق من تكاف�ؤ املجموعتني ا�ستعمل اختبار مربع كاي ،وكانت القيم املح�سوبة للأب
( ، )0.761وللأم ( )0.908وهي �أقل من القيمة اجلدولية البالغة ( )7.82عند درجة حرية
( )3وم�ستوى (� )0.05أي املجموعتني تكاف�أت يف م�ستوى التح�صيلي للوالدين.
● ●رابعاً -ال�سالمة اخلارجية للت�صميم التجريبي :ويق�صد بها مدى متثيل �أفراد
التجربة ملجتمع البحث ومدى القدرة على تعميم نتائج التجربة ،ومتت الإجراءات الآتية:
تنظيم جدول الدرو�س الأ�سبوعي للمجموعتني التجريبية وال�ضابطة� ،إذ تكون درو�س
مت�ساو من احل�ص�ص على مدار
الريا�ضيات الأ�سبوعية يف �أوقات زمنية متكافئة ،ولعدد
ٍ
الأ�سبوع بواقع ( )5ح�ص�ص لكل �شعبة ،والأجواء ال�صفية لكال املجموعتني متكافئة من
حيث التهوية والإ�ضاءة وتوزيع الوقت ،ودر�ست املجموعتان من قبل �أحد الباحثني لل�سيطرة
على عامل ت�أثري القائم بالتدري�س ،وللمدة الزمنية نف�سها واملادة نف�سها �ضمان ًا مل�ساواتهم
ملا ي�أخذونه من معلومات.

● ●خام�ساً -م�ستلزمات البحث:
 :1-5Ú Úحتديد املادة العلمية (املحتوى)  :ح ِّددت الف�صول الثالثة الأوىل:
(املجموعات ،والعالقات ،والأعداد ال�صحيحة).
* غير دال عند مستوى ()0.05
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� :2-5Ú Úصياغة الأهداف ال�سلوكية :يف �ضوء حتليل املفردات املقرر تدري�سها يف
املحتوى ،متت �صياغة الأهداف ال�سلوكية املراد حتقيقها يف خطط التدري�س اليومية ،وقد
بلغ عددها ( )98هدف ًا �سلوكي ًا معرفي ًا باالعتماد على ت�صنيف بلوم( :تذكر ,وا�ستيعاب,
وتطبيق) وت�ضمن الف�صل الأول )27( :هدفاً ،والف�صل الثاين ( )57هدفاً ،والف�صل الثالث
( )14هدفاً ،وقد ُعر�ضت على جمموعة من اخلرباء املحكمني يف اخت�صا�ص طرائق تدري�س
الريا�ضيات ،للت�أكد من �صياغتها ،وبيان ر�أيهم يف �سالمتها ،ومدى �شموليتها للمادة
الدرا�سية املقررة ،وم�ستوياتها املعرفية املحددة لها ،واُعتمدت ن�سبة ( )%80ف�أكرث من
اتفاق اخلرباء على الهدف� ،إذ يعد الهدف �صاحل ًا لقيا�س م�ستوى معني �إذا ح�صل على ن�سبة
اتفاق ( )%80ف�أكرث من �آراء اخلرباء ،و�أهمل �أو ُعدل الهدف الذي ح�صل دون هذه الن�سبة
(خ�رض ، )131 :2004,ومت ح�صول الأهداف كافة على هذه الن�سبة مع تغري يف بع�ضها
يف ال�صياغة ،وبقيت الأهداف بالعدد نف�سه يف �صياغتها النهائية.
� :3-5Ú Úإعداد اخلطط التدري�سية� :أُعدت اخلطط املطلوبة وفق ًا لإ�سرتاتيجية الدعائم
التعليمية للمجموعة التجريبية ،و خطط على وفق الطريقة التقليدية للمجموعة ال�ضابطة،
وقد ُعر�ض منوذج خلطة تدري�سية من كال النوعني على عدد من اخلرباء املحكمني يف جمال
طرائق تدري�س الريا�ضيات ومدر�سي الريا�ضيات لل�صف الأول متو�سط ،لبيان ر�أيهم يف
�صالحيتها للتدري�س وفق ًا لكل طريقة وحمتوى املادة والأهداف ومدى مالءمتها.
● ●�ساد�ساً� -أداتا البحث :متثل يف �إعداد اختبارين :حت�صيلي وتفكري تفاعلي.
مكون من ( )30فقرة من نوع اختيار
1.1اختبار التح�صيل :مت االتفاق بو�ضع اختبار
ٍ
من متعدد عن طريق �إعداد جدول املوا�صفات( :اخلارطة االختبارية) بعد حتديد الوزن
املئوي للح�ص�ص والأهداف ال�سلوكية كما هو مو�ضح باجلدول ( )4الآتي:
الجدول ()4
المواصفات (الخارطة االختبارية) الخاصة باالختبار التحصيلي

عدد احل�ص�ص

وزن
املحتوى

عدد الأهداف و�أوزانها

املجموع ()98
%100

التذكر ()27
% 28

الفهم ()57
% 58

التطبيق ()14
% 14

الأول

6

% 16

1

3

1

5

الثاين

7

% 19

2

3

1

6

الثالث

24

% 65

5

11

3

19

37

%100

8

17

5

30

الف�صول

املجموع
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�6(Úأ� : )1 -صياغة تعليمات االختبار:

�أعدت تعليمات لالختبار وهي �إر�شادات مهمة توجه الطلبة وتر�شدهم �إىل كيفية
مت ت�صحيح �إجابات الطلبة من قبل الباحثني يف �ضوء الإجابات
الإجابة لفقرات االختبار و ّ
النموذجية (مفتاح الت�صحيح) � ،إذ اعتمد يف ت�صحيح االختبار ب�إعطاء درجة واحدة للإجابة
ال�صحيحة ،و�صفر للإجابة اخلاطئة وللفقرات املرتوكة التي عوملت معاملة الإجابة
اخلاطئة ،فت�صبح �أعلى درجة ( )30و�أقل درجة (�صفر)  ،واملتو�سط الفر�ضي ( )15درجة.
�6(Ú Úأ� : )2 -صدق االختبار :و يعني �أن يقي�س االختبار ما و�ضع من �أجله ،بحيث
يعطي �صورة كاملة ووا�ضحة ملقدرة الطالب على اخلا�صية املراد قيا�سها ،فمث ًال عند �إعداد
اختبار حت�صيلي يف مادة ما ،ف�إنه يحتاج �إىل �إجراءات للتحقق من �أنه يقي�س فع ًال حت�صيل
الطالب يف تلك املادة( .العب�سي� ،2010 ،ص )210؛ ومن �أجل التحقق من �صدق االختبار،
عمد الباحث �إىل التحقق من نوعني من �أنواع ال�صدق هما:
 ال�صدق الظاهري :يعني البحث عما يبدو �أن االختبار يقي�سه� ،أي املظهر العام
لالختبار �أو ال�صورة اخلارجية له من حيث نوع الفقرات وكيفية �صياغتها ومدى و�ضوحها.
�ض
(كاي و�آخرون� :2012 ،ص ، )253وبغية التثبت من �صدق االختبار الظاهريَ ،ع َر َ
الباحث االختبار التح�صيلي ب�صيغت ِه الأولية املتكون من ( )30فقرة مو�ضوعية من نوع
(اختيار من متعدد) مع قائمة الأغرا�ض ال�سلوكية على جمموعة من املحكمني يف اخت�صا�ص
الريا�ضيات وطرائق تدري�س الريا�ضيات ،لإبداء �آرائهم ومالحظاتهم يف و�ضوح الفقرات
و�صياغتها ب�صورة جيدة ،ومدى قيا�سها للأغرا�ض ال�سلوكية املحددة لها ،ومنطقية البدائل
وجاذبيتها ،و�أي مالحظات �أخرى تفيد يف حت�سني نوعية االختبار ،وقد جاءت نتيجة �آرائهم
حول فقرات االختبار على ن�سبة اتفاق ( )%80ف�أكرث ،مع �إجراء تعديالت على بع�ض فقراته،
لذا ع َّدت جميع فقرات االختبار �صادقة لقيا�س التح�صيل البعدي للطالب.
 �صدق املحتوى :و ُيق�ص ُد ب�صدق املحتوى �أن يقي�س االختبار الأهداف املقررة يف
املادة الدرا�سية ،مبعنى �أن تكون فقرات االختبار �شاملة لكل املادة الدرا�سية التي َد َر�سها
الطالب( .كوافحة� ،2010 ،ص ، )113ويعد جدول املوا�صفات م�ؤ�رشاً من م�ؤ�رشات �صدق
املحتوى ،الذي ي�شري �إىل عدد الفقرات يف كل خلية من اخلاليا ،ف�ض ًال عن الأهداف واملحتوى
املراد تغطيتها من خالل هذه الفقرات� ،أي يتطلب توزيع ًا مالئم ًا للفقرات التي متثل املحتوى
الذي قامت بتغطيته الأهداف( .املنيزل وعدنان� ،2010 ،ص ، )153وكون �إعداد فقرات
االختبار التح�صيلي متت على وفق جدول املوا�صفات الذي يعد م�ؤ�رشاً من م�ؤ�رشات �صدق
املحتوى ،وبهذا �أ�صبح االختبار التح�صيلي جاهزاً للتطبيق على العينة اال�ستطالعية.
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�6(Úأ( : )3 -تطبيق االختبار على العينة اال�ستطالعية:

 التطبيق اال�ستطالعي الأول لالختبار :ملعرفة مدى فهم فقرات االختبار وو�ضوحها،
ومدى و�ضوح التعليمات والأ�سئلة وو�ضوح الطباعة ،ومدى منا�سبتها للطلبة ب�شكل عام
وتقدير الوقت امل�ستغرق للإجابة عن فقرات االختبار ،طُ ِّبق االختبار على عينة ا�ستطالعية
من طالبات من غري عينة البحث ( )20طالبة ،و تبني �أن �صياغة الفقرات كانت وا�ضحة
وح�سب الزمن امل�ستغرق يف الإجابة عن فقرات االختبار بر�صد معدل زمن
ومفهومةُ ،
ثم ح�ساب متو�سط الزمن بينهم ،وات�ضح �أن الوقت املطلوب للإجابة
االنتهاء كل الطالباتّ ،
عن فقرات االختبار هو ( )40دقيقة.
 التطبيق اال�ستطالعي الثاين لالختبار :الغر�ض منه حتليل فقرات االختبار,
وبعد تطبيق االختبار على العينة اال�ستطالعية الثانية ( )50طالبة من غري عينة البحث
وح ِّددت درجة كل طالبة ثم ُرتبت تنازلي ًا ح�سب الدرجة الكلية
ُ�ص ِّححت �أوراق االختبار ُ
للطلبات واختريت �أعلى ( )%25من الدرجات لتمثيل املجموعة العليا ،و�أدنى ()%25
من الدرجات لتمثل املجموعة الدنيا ،واُ�ستخراج ما ي�سمى مبعامالت ال�صعوبة وال�سهولة
فعالية املموهات وامل�شتتات (البدائل)  ،ثم اُ�ستخدمت نتائج هذا التحليل
والتمييز ،وحددت ّ
وجد بها �ضعف يف تركيبها �أو �صياغتها �أو للتخل�ص
لتقومي الفقرات بق�صد حت�سينها �إذا ِ
منها� ،إذا مل ت�ستطع عمل ذلك ،مبعنى احلُكم على مدى �صالحيتها من عدمها يف حتقيق
�أهداف االختبار (النجار� :2011 ،ص� ، )249إذ ت�شري �أدبيات املو�ضوع �إىل �أنه من الأف�ضل
تق�سيم الدرجات نف�سها �إىل ( )%50عليا و ( )%50دنيا وال�سيما يف االختبارات ال�صفية،
فقد وجد كيلي (� )Kellyأن هذه الن�سبة تعطي �أعلى متييز للفقرة �إذا كان التوزيع مت�ساوي ًا
والعينات �صغرية ال تتجاوز ( )50فرداً( .عودة� :2002 ،ص.)122
�6(Ú Úأ : )4 -معامل ال�صعوبة لفقرات االختبارُ :ح�سب معامل ال�صعوبة وال�سهولة
لكل فقرة من فقرات االختبار بتطبيق معادلة ح�ساب معامل ال�صعوبة ,وتبني �أن معامل
ال�صعوبة يرتاوح بني ( ، )0.63-0.30و ُتعد فقرات االختبار مقبولة �إذا تراوح مدى
�صعوبتها بني (( .)80-20ملحم� ،2012 ،ص )269؛ وهذا يعني �أن فقرات االختبار
التح�صيلي ُتع ّد مقبولة ومعامل �صعوبتها منا�سباً ،لذا عدت جميع الفقرات مقبولة ،وال
حتتاج �إىل حذف �أو تعديل.
(�6أ : )3 -القوة التمييزية للفقرات :تعني قوة متييز الفقرات مدى قدرتها على التمييز
بني املجيبني ذوي امل�ستويات العليا والدنيا بالن�سبة لل�صفة التي يقي�سها االختبار ,و�أن
احلد الأدنى لقبول الفقرات من حيث القوة التمييزية �أن يكون معامل متييزها (.)0.20
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وح�سبت معامالت متييز فقرات االختبار با�ستعمال املعادلة
(ح�سني� :2011 ،ص ُ ، )62
الإح�صائية اخلا�صة بالفقرات املو�ضوعية �إذ وجد �أنها ترتاوح بني ( ، )0.35-0.25وهذا
يعني �أن فقرات االختبار مقبولة من حيث قدرتها التمييزية.
�6(Ú Úأ : )5 -فعالية البدائل اخلاطئة (املموهات)  :وهي قدرة الفقرة على جذب
انتباه الطلبة ذوي امل�ستوى الأدنى الختباره بدي ًال ميثل الإجابة ال�صحيحة  ,ويكون البديل
�أكرث فعالية كلما زادت قيمته يف ال�سالب( ،الزاملي و�آخرون  ، )379 :2009,مت ا�ستعمال
معادلة فعالية البدائل اخلاطئة لفقرات االختبار جميعها ،ووجد � ّأن معامالت فعالية البدائل
اخلاطئة �سالبة للفقرات جميعها.

�6(Ú Úأ : )6 -ثبات االختبار :وقد ُح�سب معامل الثبات بطريقتني:
�أعادة االختبار :طبق الباحث االختبار على عينة من ( )20طالبة مثل عينة

اال�ستطالعية الثانية ،وقد �أعيد تطبيق الأداة بفا�صل زمني قدره ( )15يوماً ،حيث ي�شري
�آدمز � Adamsإىل �أن املدة الزمنية بني التطبيق الأول للمقيا�س والتطبيق الثاين له يجب
�أال تتجاوز �أ�سبوعني �أو ثالثة �أ�سابيع (الكبي�سي� :2010 ،ص ، )297ووجد معامل الثبات
عال للثبات ،حيث القيم املقبولة يف االختبارات املقننة.
ي�ساوي ( ، )0.91وهذا م�ؤ�رش ٍ
طريقة كيودر ريت�شار د�سون ( : )K–R 20ا�ستعملت طريقة ( )K–R 20وهي الأكرث
�شيوع ًا ال�ستخراج االت�ساق الداخلي لفقرات االختبار التي تعطي درجة واحدة للإجابة
ال�صحيحة ،و�صفراً للإجابة اخلاطئة ،وكان معامل الثبات امل�ستخرج ( )0.88وهي قيمة
مقبولة ومطمئنة ب�أن بالإمكان تطبيق االختبار على عينة الدرا�سة( .ملحم )263 :2005,
وبعد التحقق من �صدق االختبار التح�صيلي وثباته ،و�إجراء التحليالت الإح�صائية
املنا�سبة ،لذا ع ّد االختبار جاهزاً للتطبيق ب�صورته النهائية يف قيا�س حت�صيل طالبات
العينة النهائية.
Ú

-6(Úب)  :اختبار التفكري التفاعلي:

بعد االطالع على �أدبيات املو�ضوع ،وجد �أن الدرا�سات كلها مت قيا�س عادات
العقل با�ستخدام مقايي�س ،ولي�س االختبار ،لذا �أعد اختبار للتفكري التفاعلي وفق حتديد
امل�صطلحات والإطار النظري ،فكانت اخلطوات على النحو الآتي-:
6(Ú Úب : )1-حتديد الهدف من االختبار :حدد الهدف بقيا�س التفكري التفاعلي لدى
طالبات ال�صف الأول متو�سط ،واعتمد على التعريف املحدد يف حتديد امل�صطلحات.
Ú

مت االعتماد على اخللفية النظرية واال�ستعانة
6(Úب� : )2-صياغة فقرات االختبارَّ :
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ببع�ض الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة ،و�صيغت فقرات االختبار من ( )25فقرة على �شكل
اختيار من متعدد مبواقف تتطلب احلل كما يف الأمثلة الآتية (اخلط العري�ض الإجابة
ال�صحيحة) :
1.1جمموعة من الطلبة ركزوا على املخطط
املجاور و�أقروا بان ال�سهم ي�شري �إىل جمموعة....

�2.2أراد طالب معرفة نوع العالقة على
املجموعة } {1, 2, 3يف ال�شكل املجاور ف�أر�شده طلبة
�صفه �أنها متثل عالقة.........
		�أ -انعكا�سية فقط
ب -متناظرة فقط
ج -انعكا�سية ومتناظرة
		
د -غري متناظرة
�3.3سال مدر�س الريا�ضيات طلبة ال�صف الأول متو�سط� ،أي من الرموز الآتية ال ميثل
جمموعة خالية ،وبعد ت�شاور الطلبة فيما بينهم تو�صلوا �أن الرمز هو يف....
4.4طلب مدر�س ذكر العالقة بذكر عنا�رصها يف املخطط ال�سهمي املو�ضح يف
ال�شكل املجاور فكانت �أربع �إجابات من الطلبة �أيها
ال�صحيحة.....
 .أ} )R= { (2,5) , (3,7) , (4,6

.ب} )R= { (2,2) , (3,2) , (4,2
.ت} )R= { (2,2) , (2,3) , (2,4
.ث} )R= { (2,5) , (3,2) , (4,2
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�س :5طلب مدر�س من طلبته الت�شاور بينهم حول ال�س�ؤال الآتي� :إذا كانت  Rعالقة على
جمموعة

�س 6 :رتب مدر�س الأعداد بال�صورة الآتية 8+ , 7+ , 4+ , 0 , 3- , 6- , 11- :و�س�أل
طلبته ماذا ي�سمى هذا الرتتيب وبعد الت�شاور �أجمعوا على �أنه ترتيب....
د -خط الأعداد
ج -الأعداد ال�صحيحة
ب -تنازيل
�أ -ت�صاعدي
�س :7ا�ستنتج طلبة مع مدر�سهم كل عدد ومعكو�سه يبعدان نف�س البعد عن موقع النقطة
 Oوي�سمى هذا البعد ....
�أ -القيمة املطلقة ب -العن�رص املحايد ج -النظري اجلمعي د -النظري �أل�رضبي

6(Ú Úب : )3-ال�صدق الظاهري :عر�ضت فقرات االختبار مع تعريف التفكري التفاعلي
على جمموعة من اخلرباء تخ�ص�ص علم النف�س وطرائق تدري�س الريا�ضيات ،ونالت موافقة
اخلرباء (بن�سب )m %100على ( )23فقرة ،وبذلك يحقق ال�صدق الظاهري لالختبار.
6(Ú Úب : )4-ال�صدق املنطقي :وهو من �أنواع ال�صدق يف ت�صميم االختبار ،حيث
يقوم الباحث �أو م�صمم االختبار بتحديد ال�سمة �أو الظاهرة املراد قيا�سها حتديداً منطقياً ،ثم
حتليل مو�ضوع االختبار حتلي ًال �شام ًال ي�ؤدي �إىل تباين �أق�سامها وترتيبها ح�سب �أهميتها
(�أبو حويج ، )135 :2002 ،وقد حتقق هذا النوع من ال�صدق من خالل و�ضع تعريف للتفكري
وعر�ض على املحكمني لبيان �آرائهم.
التفاعلي ،ومن خالل الت�صميم املنطقي للفقراتُ ،
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6(Ú Úب : )5-التحليل الإح�صائي لالختبار التفكري التفاعلي :طبق االختبار على
جمموعة ا�ستطالعية تكونت من ( )20طالبة من غري عينة البحث حل�ساب متو�سط الزمن
الالزم للإجابة ،وتبينّ بعد احت�ساب املعدل العام للزمن امل�ستغرق لإجابة كل الطالب بلغ
( )45دقيقة ،وكانت الفقرات وا�ضحة ومفهومة ،وكذلك تعليمات الإجابة وا�ضحة.
ثم طبق االختبار على عينة �أخرى بلغت ( )50طالبة هي نف�س العينة اال�ستطالعية
الأوىل ،وبعد الت�صحيح وترتيبها تنازلي ًا وق�سمتها �إىل ق�سمني لتمثل املجموعة العليا
والدنيا ُوجد �أن معامالت ال�صعوبة كانت ترتاوح بني ( )0.72-0.68ما عدا (فقرة واحدة)
حذفت لكون م�ستوى ال�صعوبة جتاوز ( ، )0.91واعتمد معيار ال�صعوبة بني (0.80-
( )0.20النا�شف� : ،2001 ،ص ، )152و معامل التميز كلما كان �أكرث من ( )0.39يعد جيداً
(النا�شف� :2001ص )155ووجد �أن معامل متيز الفقرات بلغ بني ( )0.55-0.35عدا فقرة
واحدة كان معامل متيزها ( )0.19فحذفت ،وبذلك بقيت ( )20فقرة.
6(Ú Úب : )6-ثبات االختبار� :أعيد االختبار مرة ثانية على املجموعة نف�سها املكونة من
( )20طالبة بعد م�ضي �أ�سبوعني من التجربةَ ،و َوجد �أن معامل الثبات ي�ساوي ( ، )0.87و�أعيد
ح�ساب معدل زمن االختبار فوجد انه ي�ساوي ( )40دقيقة ،وبذلك يكون االختبار النهائي
مكون ًا من ( )20فقرةُ ،تعطى درج ًة واحدة للإجابة ال�صحيحة ،و�صفراً �إذا مل يتو�صل للإجابة،
وبذلك ترتاوح درجات االختبار بني ( )20-0درجة وبو�سط فر�ضي مقداره ( )15درجة.

نتائج البحث:
أوالً -عرض نتائج املتعلقة باالختبار التحصيلي البعدي:
للتحقق من الفر�ضية ال�صفرية الأوىل :ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )0.05يف متو�سط درجات التح�صيل يف مادة الريا�ضيات بني طالب املجموعة
التجريبية الذين يدر�سون ب�إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية وبني طالب املجموعة ال�ضابطة
الذين يدر�سون ب�إ�سرتاتيجية االعتيادية يف التح�صيل والختبار داللة الفروق ،ا�ستخدم
االختبار التائي لعينتني م�ستقلتني مت�ساويتني بالعدد كما يف اجلدول ( )5الآتي:
الجدول ()5
نتائج االختبار ( )tللفرق بين متوسط الحسابي للمجموعتين في االختبار التحصيلي

جمموعة
التجريبية
ال�ضابطة

العدد

املتو�سط
احل�سابي

التباين

30

21.95

17.86

30

16.94

25.17

درجة
احلرية
58

قيمة

املح�سوبة اجلدولية
4.113

دال عند مستوى ( )0.01ألن القيمة الجدولية ( )2.66في درجة حرية ()58
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()t

2.00

الداللة عند
()0.05

دال *
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قيا�س حجم �أثر �إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية على التح�صيل
حجم الأثر م�صطلح �إح�صائي يدل على جمموعة من املقايي�س الإح�صائية التي ميكن
�أن ي�ستخدمها الباحث يف العلوم الرتبوية واالجتماعية والنف�سية للتعرف �إىل الأهمية
العملية للنتائج التي �أ�سفرت عنها بحوثه ودرا�ساته ،ويرمز حلجم الأثر بالرمز (� )ESأو
(ح.ث) ويهتم ب�صفة خا�صة بقيا�س مقدار الأثر الذي حتدثه املتغريات امل�ستقلة (املعاجلات
التجريبية) يف املتغري �أو املتغريات التابعة التي يقوم عليها ت�صميم بحثه (ع�رص2003 ،م،
 ، )646وقي�س حجم الأثر للمجموعات امل�ستقلة بح�ساب مربع �إيتا ()η²
�إن مفهوم الدالة الإح�صائية للنتائج ُيعبرّ عن مدى الثقة التي نوليها لنتائج الفروق
�أو العالقات ب�رصف النظر عن حجم الفرق �أو حجم االرتباط ،بينما يـركّ ز مفهوم (حجم
الت�أثري) على حجم الفرق� ،أو حجم االرتباط بغ�ض النظر عن مدى الثقة التي ن�ضعها يف
النتائج( .فام� :1997 ،ص �ص.)59
ُح�سب حجم الت�أثري من خالل ح�ساب مربع �إيتا ( )²ηللمت ّغري امل�ستقل (�إ�سرتاتيجية
الدعائم التعليمية) يف متغري التابع (التح�صيل)  ،بتطبيق املعادلة الآتية:

حيث ت قيمة املح�سوبة وت�شري �أدبيات املو�ضوع �إىل اعتماد اجلدول ( )7مرجع ًا
لتحديد م�ستويات حجم الت�أثري بالن�سبة لكل مقيا�س من مقايي�س حجم الت�أثري-:
الجدول ()7
الجدول لمستويات حجم التأثير مربع إيتا (( )η²عفانة :2000 ،ص.)24

الأداة امل�ستخدمة
η²

حجم الت�أثري
�صغري

متو�سط

كبري

0.01

0.06

 0.14فما فوق

وعند تطبيق املعادلة تبني قيمة ( )η² =0.23و وفق اجلدول ( )7يكون ت�أثري حجم
(�إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية) يف متغري التابع (التح�صيل) كبري.
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تف�سري نتائج التح�صيل:
تبني نتائج البحث تفوق املجموعة التجريبية التي در�ست ب�إ�سرتاتيجية الدعائم
التعليمية يف اختبار التح�صيل البعدي ،وتعزى الأ�سباب �إىل الآتي:
�1.1إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية قائمة على �أ�سا�س التفاعالت االجتماعية بني
املتعلمني واملعلم ،وبني املتعلمني و�أقرانهم الأكرث خربة من خالل الأن�شطة التعاونية ،وقد
ي�ؤدي هذا �إىل زيادة التح�صيل مقارنة بالطريقة التقليدية.
�2.2أ�سهم التفكري اجلماعي التي وفرته �إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية على �رشح
املفاهيم والعالقات الواردة يف املادة الريا�ضياتية ،وتلخي�صها وتف�سريها مما يزيد من
حت�صيل الطلبة.
3.3عملت �إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية على توجيه م�سار التفكري عند الطالبات
وتبعده عن املعلومات �أو العالقات غري ال�رضورية �أو الأخطاء ال�شائعة املتكررة واملعروفة
لديهن.
4.4الدعائم التعليمية ت�سري جنب ًا �إىل جنب مع تفكري الطالب يف عر�ض املادة ،حيث
تعمل على زيادة قدرته على ت�شخي�ص موقف التعلم ت�شخي�ص ًا �صحيح ًا دقيقاً؛ و �أن يختار
�إ�سرتاتيجية تعلم ملعاجلة م�شكلة التعلم املطروحة ،مما يزيد لديه القدرة على التح�صيل.
5.5الدعائم التعليمية هي �إحدى تطبيقات �أفكار فيجوت�سكي عن التعلم االجتماعي
التي تعمل على تقدمي امل�ساعدة الأف�ضل واملنا�سبة لكل طالبة �إىل �أن ت�صل م�ستوى الإتقان،
مما يزيد التح�صيل.
6.6تعمل الدعائم التعليمية على �أعطاء �إر�شادات وتوجيهات وا�ضحة بحيث ت�ضمن
توجيه الطالبات �إىل اخلطوات املتتالية يف املهمة خالل تقدمي التغذية الراجعة.
7.7عملت الدعائم التعليمية على م�ساعدة الطالبات يف الوعي باملطلوب منه ،واملدخل
املنا�سب ،وزيادة الثقة بالنف�س ،وات�ضح هذا خالل التح�ضري امل�سبق لطالبات املجموعة
التجريبية.
 8.8الدعائم التعليمية �شكلت دورة من االت�صال بني املعلمة والطالبة ،والطالبة
و�أقرانها ،هدفها �أن ين�ش�أ لدى املتعلم احل�س الريا�ضي مبا ي�ؤديه املعلم ،وما يقوله من
تعبريات ريا�ضية ،مما يعمل على �إعادة التنظيم املفاهيمي لديهن.
9.9الدعائم التعليمية مل تعمل فقط على تقدمي كم من امل�ساعدة ،بل تعمل على الت�أكيد
على حتول امل�ساعدة املقدمة �إىل املتعلم �إىل الأداء امل�ستقل والذاتي
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1010تعمل الدعائم التعليمية على زيادة املناق�شات بني املعلمة والطالبات ،والتي تعمل
خاللها على الو�صف ،والتو�ضيح ،وذكر التفا�صيل ،والتربير ،والتعليق �أثناء �أداء املادة
الريا�ضياتية.
هذا وتتفق الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات التي بينت فاعلية �إ�سرتاتيجية الدعائم
على بع�ض املتغريات مثل( :التح�صيل ،والربهان الريا�ضي ،والكتابة واالحتفاظ ،وحل
امل�شكالت) كدرا�سة (�أمني ، )2011 ،و درا�سة ( ، )Casem, 2013ودرا�سة (رم�ضان،
 ، )2013و درا�سة ( ، )Ahangari , and et.al.,2014فحني مل تتفق مع درا�سة (Ahn
.), and et.al.,2012

● ●�أوالً -عر�ض نتائج املتعلقة باالختبار التفكري التفاعلي البعدي:
للتحقق من الفر�ضية ال�صفرية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05بني معدل التفكري التفاعلي لطلبة املجموعة التجريبية التي تدر�س ب�إ�سرتاتيجية
الدعائم التعليمية ،وبني طلبة املجموعة ال�ضابطة التي تدر�س بالطريقة املعتادة لل�صف
الأول متو�سط ،والختبار داللة الفروق ،ا�ستخدم االختبار التائي لعينتني م�ستقلتني
مت�ساويتني بالعدد كما يظهر يف اجلدول ( )8الآتي:
الجدول ()8
نتائج االختبار ( )tللمجموعتين في اختبار التفكير التفاعلي

العدد

املتو�سط
احل�سابي

التباين

التجريبية

30

15.22

11.96

ال�ضابطة

30

12.03

15.98

جمموعة

درجة
احلرية
58

قيمة ()t

الداللة عند

املح�سوبة اجلدولية
3.249

2.00

()0.05

دال *

قيا�س حجم �أثر �إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية على التفكري التفاعلي
ُح�سب حجم الت�أثري بتطبيق املعادلة الآتية:

وعند تطبيق املعادلة تبني قيمة ( )η² =0.15و وفق اجلدول ( )7يكون ت�أثري حجم

دال عند مستوى ( )0.01ألن القيمة الجدولية ( )2.66في درجة حرية ()58
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(�إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية) يف متغري التابع (التفكري التفاعلي) كبري.

تفسري النتائج:
�1.1أن �إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية تزيد من التفاعل بني الطالبات ،مما ي�ؤدي �إىل
الدور الإيجابي لهن يف العملية التعليمية ،كما �أنها ت�سمح مبمار�سة التفكري ،وبالتايل
جتعلهن �أكرث تفاع ًال و�إيجابية.
�2.2أن �إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية تتيح الفر�صة للطالبة ب�أن تبني التعلم بنف�سها،
مما يو�سع مداركها ،وتكون اجتاهات �إيجابية لها ،ف�ضال عن �أن الإ�سرتاتيجية حتقق الت�شويق
وجذب االنتباه و�إثارة الطالبات ،مما يدفعهن �إىل التفكري ب�شكل �أف�ضل ،وهذا غري متاح يف
طريقة التدري�س التقليدية.
حتث �إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية الطالبات على حتليل املو�ضوعات يف
ُ 3.3
الريا�ضيات خالل الق�ص�ص املرتبطة مبو�ضوع الدر�س وبع�ض الألعاب التي قدمت كدعائم
قد ت�ساعدهن على ا�ستخدام حد معني للتفكري وتعطيهم فر�صة للتطور.

االستنتاجات:
�1.1إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية تزيد من التح�صيل يف الريا�ضيات.
�2.2إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية تزيد من التفكري التفاعلي يف الريا�ضيات.
3.3ت�أثري �إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية يف التح�صيل يف الريا�ضيات كبري.
4.4ت�أثري �إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية يف التفكري التفاعلي يف الريا�ضيات كبري.

التوصيات:
يف �ضوء النتائج التي متخ�ض عنها البحث احلايل تقدم التو�صيات الآتية:
1.1ا�ستخدام �أع�ضاء الهيئات التدري�سية يف التعليم العام ت�أثري �إ�سرتاتيجية الدعائم

التعليمية يف تدري�س املواد ب�صورة عامة ومادة الريا�ضيات ب�صورة خا�صة.
2.2تنمية القدرة على التفكري التفاعلي لدى الطلبة (ذكور و�إناث) بحيث يكون الطالب
له القدرة على البحث يف حلول ع َّدة ،وعدم االعتماد على احلل الروتيني مل�سائل الريا�ضية.
�3.3إعداد مواد وا�سرتاتيجيات تدري�س تت�ضمن �إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية يف
برامج �إعداد املعلمني واملدر�سني لي�صل �أثرها للطالب ،ويتعرف على �أ�س�سها النظرية وطرق
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تطبيقها.

املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
�1 .1أمني ،حممد عمر ال�سيد 2011 ،فاعلية �إ�سرتاتيجية الدعائم التعليمية يف تنمية مهارات
الربهان الريا�ضي لدى التالميذ ذوي �صعوبات تعلم الريا�ضيات باملرحلة الإعدادية،
ر�سالة ماج�ستري ،كلية الرتبية ،جامعة قناة ال�سوي�س .
2 .2بني خالد ,ح�سن ظاهر,2012 ،فن التدري�س يف ال�صفوف االبتدائية الثالثة الأوىل,
ط,1دار �أ�سامة للن�رش والتوزيع ,عمان .
3 .3احلارثي� ،إبراهيم بن �أحمد م�سلم ،2009 ،تعلم التفكري ،ط ،4دار املقا�صد للن�رش
والتوزيع ،القاهرة ،م�رص .
احلبـار عبدالواحد لقمان ،2013 ،املدخل الب�رصي حل ّل امل�سائل الريا�ضية و�أثره يف
ّ 4 .4
احل�س العددي والتوا�صل الريا�ضي ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة كلية الرتبية
تنمية
ّ
جامعة املو�صل .
5 .5ح�سني ،عبداملنعم خريي ،2011 ،القيا�س والتقومي ،مركز الكتاب الأكادميي ،ط،1
عمان .
6 .6خ�رض ،فخري ر�شيد ،2004 ،التقومي الرتبوي ،دار القلم ،دبي .
7 .7رم�ضان ،عبد اجلواد ،حمادة� ،2013 ،أثر ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية ال�سقاالت التعليمية
يف تدري�س الدرا�سات االجتماعية لتالميذ ال�صف الأول الإعدادي على تنمية املفاهيم
التاريخية ومهارات التفكري اال�ستداليل ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية،
جامعة الفيوم .
8 .8الزاملي ,علي عبد جا�سم و�آخرون ،2009 ،مفاهيم وتطبيقات يف التقومي والقيا�س
الرتبوي ،مكتبة الفالح للن�رش والتوزيع ,الكويت .
9 .9الزند  ,وليد خ�رض ،2004 ،الت�صاميم التعليمية  ,ط� , 1أكادميية الرتبية اخلا�صة،
الريا�ض .
1010زيتون ،ح�سن ح�سني ،2003 ،التدري�س مناذجه ومهاراته ،ط 1القاهرة :عامل الكتب
اللبنانية .
1111ال�سواح ،منار ،2011 ،فاعلية برنامج تدريبي لتنمية بع�ض عادات العقل املنتجة
لدى جمموعة من الطالبات املعلمات بريا�ض الأطفال ،العلوم الرتبوية م�رص.)19-3( ،
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�1212شحاتة ،ح�سن ،و�آخرون ،2003 ،معجم امل�صطلحات الرتبوية والنف�سية (عربي -
�إجنليزي� ،إجنليزي  -عربي) .ط 1القاهرة :الدار امل�رصية .
�1313صالح ،ماجدة حممود ،2012 ،االجتاهات احلديثة يف تعليم الريا�ضيات ،ط ،2دار
الفكر للن�رش والتوزيع ،عمان .
1414الطائي ،فا�ضل خليل �إبراهيم ،و ال�سليفاين� ،ستار جبار حاجي ،2014 ،فاعلية
ت�صميم تعليمي تعلمي وفق منوذج جريالك وايلي يف اكت�ساب املفاهيم الزمنية لدى
طالب ال�صف احلادي ع�رش الإعدادي يف مادة التاريخ وتنمية عادات العقل والتعاطف
التاريخي لديهم ،املجلة الدولية املتخ�ص�صة ،املجلد ( ، )3العدد (�. )4ص . 143-122
1515العب�سي ،حممد م�صطفى ( ،)2010التقومي الواقعي يف العملية التدري�سية ،ط ،1دار
امل�سرية للن�رش والتوزيع ،عمان .
1616عبيد ،وليم و�آخرون ،2000 ،تربويات الريا�ضيات ،مكتبة الأجنلو امل�رصية،
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