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أ .أماني صالح ريان-شتيوي
أ.د .علي محمد الزعبي
أ.د .علي أحمد البركات

تطوير وحدة تدريسية قائمة على املهمات األدائية
وأثرها على البراعة الرياضية لدى طلبة الصف اخلامس

الوطني ملعلمي الريا�ضيا ت �NCTM (National Council of Teach

ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل ا�ستق�صاء �أثر التدري�س القائم على املهمات
الأدائية يف الرباعة الريا�ضية لدى طلبة ال�صف اخلام�س .وقد تكونت
عينة الدرا�سة من جمموعتني جتريبية عدد �أفرادها ( )15طالب
وطالبة ،مت تدري�سهم با�ستخدام الوحدة املطورة ،و�ضابطة عدد
�أفرادها ( )15طالب وطالبة مت تدري�سهم بالطريقة االعتيادية.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة مت تطوير وحدة الهند�سة والقيا�س لل�صف
اخلام�س اعتمادا على املهمات الأدائية ،و�إعداد اختبار الرباعة
الريا�ضية ،وقد خل�صت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05بني املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة يف اختبار الرباعة الريا�ضية ل�صالح املجموعة
التجريبية .و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تطوير وحدات درا�سية �أخرى
اعتمادا على املهمات الأدائية.
الكلمات املفتاحية :املهمات الأدائية ،الهند�سة والقيا�س،
الرباعة الريا�ضية.

Abstract:
The purpose of this study was to investigate the
impact of developing an instructional unit based on
performance tasks on the mathematical proficiency
of fifth graders. The study sample consisted of two
groups: the experimental group with 15 students,
which was taught using the developed unit and
the control group with 15 students which was
taught using the traditional method. To achieve the
objectives of the study, the researcher developed the
unit of Geometry and Measurement to be based on
the performance tasks and prepared mathematical
proficiency test. The results have shown that there
was statistically significant difference between the
experimental and control groups in the mathematical
proficiency test in favor of the experimental group.
The study recommended developing other units using
performance tasks.
Keywords: Performance Tasks, Geometry and
Measurement, Mathematical Proficiency.

مقدمة
تعد الريا�ضيات �أحد �أهم الدعائم التي يقوم عليها الفكر
الإن�ساين منذ بدء اخلليقة ،ملا لها من ميزات جعلت منها مكونا
رئي�سا للكثري من العلوم املت�صلة بها ات�صاال مبا�رشا� ،أو تعتمد
عليها يف التكوين .وقد متيزت عن العلوم الأخرى يف كونها العامل
امل�شرتك بني تلك العلوم ،و�سببا رئي�سا يف ت�شكيل الفكر والتفكري
املنطقي املمنهج .ف�أ�صبحت تعد لها الأ�ساليب والطرائق لتدري�سها
وجلعلها �أكرث �سهولة وي�رسا.
وانطالقا من مبد�أ تي�سري الريا�ضيات ،فقد قام املجل�س
187

) ers of Mathematicsبتحديد معايري املحتوى الريا�ضي املالئم
لكل مرحلة من املراحل الدرا�سية ،من مرحلة ما قبل املدر�سة وحتى
ال�صف الثاين ع�رش ،والتي كان من �ضمنها معيار الهند�سة الذي مت
ت�ضمينه يف املناهج وعده �أحد �أعمدتها .وقد خل�ص فرن�ش الأ�سباب
التي جعلت الهند�سة ذات �أولوية يف عملية التعليم والتعلم ،وعزا �أول
الأ�سباب �إىل كونها تزود الرتبويني ب�سياق يتم من خالله تنمية
املهارات التربيرية لدى الطلبة ،كما �أن ثاين الأ�سباب يعود �إىل دور
الهند�سة يف باقي املو�ضوعات الريا�ضية كاجلرب ،وامل�سائل العددية
 ،وحاجة هذه املو�ضوعات لها� ،أما ال�سبب الثالث فهو الهند�سة التي
ت�ساعد يف ت�صور العديد من الأ�شياء ،وتوفر معرفة وا�سعة حول
ال�صفات واخل�صائ�ص لتلك الأ�شياء يف العامل احلقيقي (NCTM,
. )2000; French, 2004
هناك العديد من التقاطعات بني الهند�سة والعامل احلقيقي
الواقعي ،فالهند�سة ت�صف العامل الفيزيائي الواقعي الذي نعي�ش
فيه ،كما �أن امل�سائل الواقعية يتم حل كثري منها با�ستخدام النمذجة
الهند�سية ،هذا كله يجعل الهند�سة علم يخت�ص بالواقع ويتقاطع
معه ،ويتطلب طرق تقييم واقعية حقيقية تتنا�سب مع واقعيت ه (�Mal
 .)kevitch, 1998; Hyman,1993وقد تنوعت طرق التقومي وتعددت
وو�ضعت لها الأدوات واال�سرتاتيجيات ومنها ا�سرتاتيجيات التقومي
الواقعي �أو الأ�صيل الذي يتفق مع معيار التقومي الذي �أقره املجل�س
الوطني ملعلمي الريا�ضيات  NCTMيف كثري من النقاط (NCTM,
. )2000
ويعرف التقومي الواقعي ب�أنه نوع من �أنواع التقومي الذي يعد
بديال متطورا لالختبارات التقليدية ،وبرزت احلاجة �إليه انطالقا
تقييما �أكرث متثي ًال لقدرات واحتياجات جميع
من كونه يقدم
ً
الطلبة ،وت�أتي املهمات الأدائية ك�أحد �أنواع هذا التقومي والتي يتم
بناء على
الرتكيز فيها على ممار�سة املادة التعليمية ك�أداء يقيم ً
قواعد ت�صحيح ي�شارك الطالب يف �إعدادها ،مما ي�ساعد يف جعل
الريا�ضيات واقعية وقابلة للممار�سة ب�شكل �أكرب (;Bagnato, 2007
. )Garden, 1999
وتقوم املهمات الأدائية على تفعيل �أداء الطالب الفعلي،
وت�ستق�صي الفهم العميق لديه �أكرث من بحثها عن الإجابة ال�صحيحة
النهائية للن�شاط الريا�ضي ،ونتيجة لذلك فقد حتول الباحثون نحو
خلق �أو�ضاع تقييم حتاكي العامل احلقيقي ،يتم مواجهة الطلبة بها
لي�ستخدموا ما تعلموه يف حماولة حلها ،وذلك ا�ستنادا على مبد�أ �أن
التعلم هو خلق �إن�سان قادر على مواجهة التقدم وحل الق�ضايا التي
تواجهه يف العامل احلقيقي (. )Kane, Crooks & Cohen, 1999
وي�ؤكد الأدب الرتبوي �أهمية املهمات الأدائية للمعلم كما
للطالب ،وعلى مقدرتها على �إعطاء و�صف كامل للمعلم وللطالب
عن �أوجه الق�صور يف الأداء والفهم والتفكري ،بطريقة تركز على
اخل�صائ�ص الفردية لكل طالب� ،إذ �إن هذه املهمات تكون موحدة
للطلبة جميعا �إال �أن اال�ستجابات عليها تكون خا�صة بكل طالب
ح�سب قدرته على الأداء والتفكري والفهمDanielson & Hansen,( .
. )2016; Lesh & Lamon, 1992; Lewin & Shoemaker, 2011
وتعد املهمات الأدائية �أ�سلوبا تقوميا له خ�صو�صيته بني
�أدوات و�أ�ساليب التقومي الواقعي �أو البديل� ،إذ يعتمد يف �إعدادها
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على عدد من العوامل الواجب �أخذها بعني االعتبار عند الإعداد
وهي :حجم املهمة الأدائية ،والأهداف القائمة عليها ،وعامال الوقت
و�ضغط املنهاج ،ومهارات املعلمني يف تكوينها وتنفيذها بال�شكل
ال�صحيح.وللمهمات الأدائية العديد من الفوائد واملزايا التي تعك�س
بب�ساطة اجلانب الناق�ص يف الطرق التقليدية للتقييم كاالختبارات
مثال ،كما �أنها تت�سم بالو�ضوح فيما �سيتم تقييمه والكيفية التي
�سيتم تقييمه بها ،حيث يتم حتديد املعايري امل�ستخدمة فيها لغر�ض
التقييم وم�ستويات الأداء املتوقعة من قبل الطلبة ،مما ميكن الطالب
من تكوين فكرة عما يجب �أن يكون عليه تعلمه وما هو متوقع منه
بعد االنتهاء من التعلم (Danielson & Marques, 2016; Stiggins,
. )2001; Stiigins&Chappuis, 2005
ويق�سم لوين و�شوميكر املهمات الأدائية �إىل ثالثة �أنواع:
املهمة الأدائية ال�صغرية ،واملهمة الأدائية املتو�سطة ،واملهمة
الأدائية الكبرية.ويو�ضحان ب�أن املهمة الأدائية ال�صغرية هي
املهمة التي حتتاج �إىل ح�صة �صفية �أو �أقل لأدائها.وهي ت�شبه �إىل
حد كبري الأن�شطة ال�صفية فهي ق�صرية و�رسيعة وفعالة ،يف حني �أن
املهمة الأدائية املتو�سطة حتتاج �إىل �أكرث من ح�صة �صفية ولكن
مدة تنفيذها ال تتجاوز ثالث ح�ص�ص �صفية ،و�أخريا املهمة الأدائية
الكبرية وهي التي حتتاج �إىل �أكرث من ثالث ح�ص�ص �صفية لأدائها،
وتتميز باخل�صائ�ص اخلم�س للمهمات الأدائية الأ�صيلة مثلها مثل
املهام املتو�سطة (. )Lewin & Shoemaker, 2011
تتميز املهام الأدائية الأ�صيلة بعدد من اخل�صائ�ص تتلخ�ص
يف �أن يكون للطالب بع�ض احلرية يف اختيار املهمة وتنفيذها ،و�أن
تكون املهمة تتطلب كل من املعرفة املفاهيمية والإجرائية ليتم
تنفيذها ،و�أن يكون للمهمة �إطار ت�صحيح ( )Rubricوا�ضح ،و�أن يتم
ت�صميم املهمة لتعر�ض جلمهور ولي�س للمعلم فقط ،و�أخريا �أن تو�ضع
املهمة يف �ضوء الهدف املراد حتقيقه بال�ضب ط (�Lewin & Shoe
maker, 2011; Johnson, Penny & Gordon, 2009; Stiggins,
;2001; Stiggins&Chappuis, 2005; VanTaseel- Baska, 2013

. )Chun, 2010; Herman, 1997
تعددت ا�ستخدامات املهمات الأدائية يف التعليم والتعلم.
فقد مت ت�صميمها بالأ�سا�س لتكون نوعا من ا�سرتاتيجيات و�أ�ساليب
التقومي الواقعي �أو البديل� ،إال �أن هناك توجهات ت�سعى لدجمها يف
التدري�س لت�صبح �أ�سلوبا وحجر �أ�سا�س ترتكز عليه �أن�شطة احل�صة
ال�صفية.فقد قامت والية �أوهايو الأمريكية عام ( )2008مب�رشوع
ت�ضمني املهمات الأدائية يف املنهاج ،لتكون و�سيلة تعلم �إ�ضافة
لكونها �أ�سلوب تقييم.وقد ' frهذا امل�رشوع على اللغة الإجنليزية
والريا�ضيات والعلوم با�ستخدام مهمات �أدائية طويلة و�أخرى
متو�سطة تنوعت بني مهام تقييمة و�أخرى تعليمية ،وكان الفرق
الأكرث جوهرية بني املهام التقييمية والتعليمية �أن املهام التعليمية
كانت ذات مرونة �أكرث يف التنفيذ من املهام التقييمية� ،إذ كان ي�سمح
للطلبة فيها مب�شاركة زمالئهم العمل على املهمة  ،ومناق�شة �أدائهم
مع بع�ضهم بع�ضا بطريقة ت�سمح لهم بالتعلم من بع�ضهم بع�ضا،
وتنمي التفكري الناقد لديهم يف �أثناء مناق�شة الأدا ء (�Darling- Ham
. )mond & Falk, 2013
تعددت تعريفات الرباعة الريا�ضية فقد عرفها املجل�س الوطني
للبحوث ( )NRC: National Research Councilعلى �أنها م�صطلح

يعرب عن خم�سة مكونات مت�شابكة ومتداخلة ،وتعتمد كل منها على
الأخرى  ،وهي الفهم املفاهيمي ،والطالقة الإجرائية ،والكفاءة
الإ�سرتاتيجية ،والتربير التكيفي ،وامليل املنتج (. )Ball, 2003ويتفق
هذا التعريف مع تعريف �شونفيلد للرباعة الريا�ضية ،وهو �أنها
تتكون من الأ�سا�س الريا�ضي املعريف ،واال�سرتاتيجيات ،وا�ستخدام
هذه املعرفة بفاعلية” وهو ما يعرف مبا وراء املعرفة”� ،إ�ضافة �إىل
املعتقدات وامليول (. )Schoenfeld,2007; Milgram, 2007
وي�شكل الفهم املفاهيم ي (�Conceptual Understand
� )ingأول مكونات الرباعة الريا�ضية بح�سب تعريف  NRCللرباعة
الريا�ضية.ويعرف الفهم املفاهيمي على �أنه الإدراك املتكامل
للأفكار الريا�ضية التي متكن الطلبة من تعلم �أفكار جديدة من
خالل ربط املفاهيم املتعلمة مبفاهيم جديدة.وقد برزت �أهمية الفهم
املفاهيمي العميق من كونه يحد من تكون الأخطاء املفاهيمية لدى
الطلبة خ�صو�صا يف ال�صفوف الأوىل ،وهو ينطوي على ما هو �أكرث
من جمرد معرفة الرموز والتعبريات الريا�ضية� ،إذ يعرب عما متثله
تلك الرموز والتعبريات من معاين ريا�ضية وعالقات مت�ضمنة ،كما
يت�ضمن الدقة وال�رسعة يف ا�ستخدام تلك الرموز يف لغة ريا�ضية
�سليمة تك�سب الطالب مرونة وطالقة يف حل امل�سائل الريا�ضية( (�At
. )kins,2016; Suh, 2007
�أما املكون الثاين للرباعة الريا�ضية فهو الطالقة الإجرائية
( )Procedural Fluencyالتي تتلخ�ص يف املهارة يف تنفيذ
الإجراءات مبرونة ودقة وكفاءة  ،وب�شكل منا�سب ()Ball, 2003
.وتعرف الطالقة الإجرائية ب�أنها معرفة القواعد والرموز والإجراءات
الالزمة حلل امل�سائل واخلوارزميات.وتظهر لدى الطلبة يف �رسعة
و�صحة الو�صول للإجابات ال�صحيحة ح�سابيا ،وقدرتهم على �إكمال
اخلوارزميات برباعةBen- Hur , 2006; Zamarian, Lopez-(.
. )Rolon&Delazer, 2007; NCTM, 2000
يعد حل امل�س�ألة �أحد اجلوانب التي يركز عليها املكون الثالث
من مكونات الرباعة الريا�ضية الذي ي�سمى الكفاءة اال�سرتاتيجية
(. )Strategic Competenceوقد عرفت الكفاءة اال�سرتاتيجية على
�أنها القدرة على �صياغة امل�سائل ريا�ضيا ،وو�ضع ا�سرتاتيجيات
حللها با�ستخدام املفاهيم والإجراءات ،واختيار الطرق الأكرث
فعالية حلل م�س�ألة ما.وهي ت�شكل اجلانب التطبيقي من جوانب حل
امل�سائل واملهام الريا�ضية.وميكن �أن تظهر لدى الطالب من خالل
قدرة الطالب على حتديد املعطيات الالزمة للحل من املعطيات
الزائدة ،والقدرة على حل امل�س�ألة بعدة طرق ،بالإ�ضافة للقدرة على
متثيل امل�س�ألة ريا�ضيا ،والقدرة على بناء مناذج ريا�ضية.ويدعي
كل من فان جاردرن و�سكيورمانوبوت�ش �أن من يتقنون الكفاءة
اال�سرتاتيجية ب�إمكانهم �إتقان املكونات الأربعة الأخرى للرباعة
الريا�ضية  ،وهذا يعزز �أهمية الكفاءة اال�سرتاتيجية وي�ؤكد �أهمية
الرتكيز عليها يف عملية التعليم والتعلم (;Suh & Seshaiyer,2017
. )NCTM, 2000; Van Gardere, Scheuermann&Poch, 2014
وي�شكل التربير التكيفي ( )Adaptive Reasoningاملكون
الرابع من مكونات الرباعة الريا�ضية.ويق�صد به القدرة على التربير،
والتف�سري  ،والت�أمل  ،والتفكري املنطقي يف املواقف واملهمات
الريا�ضية.وتعد الكفاءة الإ�سرتاتيجية هي املفتاح الأ�سا�س الذي
يتم من خالله تفعيل التربير التكيفي للمواقف الريا�ضية.كما يعرف
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التربير التكيفي على �أنه ا�ستخدام املنطق ل�رشح وتربير حل مل�شكلة
ما �أو هو توليف حل غري موجود من مكونات معروفة م�سبقا.
ويظهر لدى الطلبة من خالل تقدمي تربيرات غري ر�سمية ،واحلد�س
واملنطق اال�ستقرائي ،والتفكري املنطقي يف العالقات بني املفاهيم
والعمليات ،وا�ستك�شاف احللول ملعرفة �إذا ما كانت تتكامل فيما
بينها بطريقة منطقي ة (�Suh &Seshaiyer, 2017; Kilpatrick, Swaf
. )ford & Findell,2001
�أما املكون الأخري من مكونات الرباعة الريا�ضية فهو امليل
املنتج نحو الريا�ضيات ( )Productive Dispositionوالذي ي�شري �إىل
�شعور الطالب واملعلم على حد �سواء ب�أهمية وواقعية الريا�ضيات،
وجدوى درا�ستها.ويظهر لدى الطالب من خالل اعتقاده �أن
الريا�ضيات مادة ميكن فهمها باجلهد واملتابعة� ،إ�ضافة �إىل ثقة
الطالب بنف�سه ،و�أن يرى نف�سه طالبا قادرا على تعلم الريا�ضيات،
و�أن ينظر الطالب نحو الريا�ضيات على �أ�سا�س �أنها مادة مهمة
و�أ�سا�سية.وي�ؤكد �شونفيلد على �أهمية �شعور الطالب باال�ستمتاع ،
و�أن ي�ست�شعر املتعة عند �إيجاد احللول �أثناء �أدائه للمهام الريا�ضية
ملا لذلك من �آثار جتعل من عملية التعلم �أمرا مرغوبا به  ،وتثري
يف نف�س الطالب ميال منتجا نحو الريا�ضيات.وي�ؤكد �شونفيلد على
�أهمية الرباعة الريا�ضية و�أهمية وجودها لدى الطالب� ،إذ �إن املعرفة
الريا�ضية وحدها ال تكفي ليكون ال�شخ�ص كف�ؤاً ريا�ضيا ،بل يجب
�أن يكون قادرا على ا�ستخدام هذه املعرفة وتوظيفها يف احلياة
الواقعية.كما �أن الرباعة الريا�ضية وتوافرها لدى الطالب يعد �أحد
امل�ؤ�رشات املهمة للنجاح يف احلياة على املدى البعي د (�Schoen
feld, 2007; The National Mathematics Advisory Panel report,

. )2008

مشكلة الدراسة وأسئلتها
من خالل عمل الباحثني يف �سلك الرتبية والتعليم ،وتعاملهم
املبا�رش مع طلبة ال�صف اخلام�س ،الحظوا ما ي�ؤ�رش على ال�ضعف
الكبري يف تعلم الريا�ضيات ،فهناك العديد من ال�صعوبات التي تتعلق
مبكونات الرباعة الريا�ضية (الفهم املفاهيمي ،الطالقة الإجرائية،
الكفاءة اال�سرتاتيجية ،التربير التكيفي ،امليل املنتج) لدى طلبة
ال�صف اخلام�س.ف�ضال عن عمل الباحثني احلايل م�رشفني �أكادمييني
يف اجلامعات ،وتعاملهم ب�شكل مبا�رش مع العديد من طلبة ال�صف
اخلام�س يف عدد كبري من املدار�س � ،إذ �إن الباحثة الأوىل تعمل
م�ست�شارا تربويا يف مدر�سة خا�صة ،والباحثني الثاين والثالث
يعمالن م�رشفني تربويني يف املدر�سة النموذجية التابعة جلامعة
الريموك -ولعل ما ي�ؤكد ما مل�سه الباحثون �أن الدرا�سات ال�سابقة
�أكدت على وجود �ضعف عام لدى الطلبة يف الرباعة الريا�ضية،
و�أكدت على �أهمية الرباعة الريا�ضية ك�أحد املجاالت الريا�ضية
الواجب تنميتها لدى الطلبة (امل�صاروة Samuels�;;2012 ،
.)son,2010 (Awofala,2017
وت�ؤكد نتائج اختبارات TIMSS (Trends in International
) Mathematics and Science Studyوجود �ضعف ملحوظ لدى
الطلبة يف الريا�ضيات � ،إذ مت ت�صنيف نتائج ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية يف �آخر م�شاركة لها يف امتحانات  TIMSSعام
(� )2011ضمن املجموعة ذات الأداء �شديد االنخفا�ض ب�شكل عام،
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ويف ال�سياق نف�سه �أظهرت نتائج االختبار الوطني لل�صف الرابع يف
الريا�ضيات للعام الدرا�سي ( )2016 /2015الذي قامت به وزارة
الرتبية والتعليم الفل�سطينية �أن متو�سط عالمات الطلبة يف فل�سطني
بلغ ( )44من ( ، )100ون�سبة النجاح بلغت ( ، )38%كما كانت
نتائج الطلبة موزعة على م�ستويات املعرفة (الفهم املفاهيمي
 ،59%الإجراءات  ،41%حل امل�س�ألة والتربير . )32%وقد �أظهرت
هذه الأرقام احلاجة ملراجعة جادة لأ�ساليب التدري�س واملناهج
وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية التعلمية اخلا�صة بالريا�ضيات
(وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينيةInternational( 2016 ،
Association for the Evaluation of Educational Achievement,

.);2011

ومن �أجل حت�سني واقع ال�ضعف يف مكونات الرباعة الريا�ضية
الذي �أكدته التقارير واملعاينة املبا�رشة (وزارة الرتبية والتعليم
العايل الفل�سطينيةInternational Association for the( 2016 ،
 ،);Evaluation of Educational Achievement, 2011ويف ظل تركيز
التوجهات العاملية املعا�رصة على �أهمية املهمات الأدائية ك�أ�سلوب
تقومي ودجمه يف �أن�شطة التدري�س (;Danielson & Hansen, 2016
Lesh&Lamon, 1992; Lewin & Shoemaker, 2011; Darling-

 ، )Hammond & Falk, 2013ف�ضال عن �أهمية املهمات الأدائية التي
�أكدت عليها الدرا�سات ال�سابقة (;Kadir; Adelina&Fatma, 2018
Awofala,2017; Tejeda & Gallardo, 2017; Estess, 2016; Arhin,

 ، )2015; Kruse &Drews, 2013; Yan &Lianghuo, 2006جاءت
هذه الدرا�سة لتقرتح تطوير وحدة تدري�سية قائمة على املهمات
الأدائية وت�ستق�صي �أثرها على الرباعة الريا�ضية لدى طلبة ال�صف
اخلام�س.
ومن هنا تبلورت فكرة الدرا�سة يف تطوير وحدة الهند�سة
والقيا�س تقوم على املهمات الأدائية ،وفح�ص �أثرها على الرباعة
الريا�ضية.وتنح�رص م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال البحثي الآتي:
Ú Úهل تختلف ا�ستجابات طلبة ال�صف اخلام�س على اختبار
الرباعة الريا�ضية ب�شقيه (اختبار الأربع مكونات الأوىل ،مقيا�س
امليل املنتج) تبع ًا لطريقة التدري�س (با�ستخدام وحدة تدري�سية
مطورة قائمة على املهمات الأدائية ،بالطريقة االعتيادية) ؟

فروض الدراسة
Ú Úال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )a= 0.05بني متو�سط ا�ستجابات �أفراد املجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة على اختبار الرباعة الريا�ضية (اختبار
الأربع مكونات الأوىل) تعزى �إىل طريقة التدري�س (با�ستخدام
وحدة تدري�سية مطورة قائمة على املهمات الأدائية ،بالطريقة
االعتيادية) .
Ú Úال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )a= 0.05بني متو�سط ا�ستجابات �أفراد املجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة على اختبار الرباعة الريا�ضية (مقيا�سامليل
املنتج) تعزى �إىل طريقة التدري�س (با�ستخدام وحدة تدري�سية مطورة
قائمة على املهمات الأدائية ،بالطريقة االعتيادية) .
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أهداف الدراسة
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل:
Ú Úتطوير وحدة الهند�سة والقيا�س الواقعة �ضمن كتاب ال�صف
اخلام�س للف�صل الثاين التي تعتمد يف بنائها على املهمات الأدائية.
Ú Úالك�شف عن �أثر تدري�س الوحدة التدري�سية املطورة على
الرباعة الريا�ضية لدى طلبة ال�صف اخلام�س.

در�ست
تناولت هذه الدرا�سة وحدة الهند�سة والقيا�س التي ّ
التجريبية.وطورت اعتمادا
بالطريقة االعتيادية لطلبة املجموعة
ّ
على املهمات الأدائية وتدري�سها للمجموعة ال�ضابطة.

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

◄◄املهمات الأدائية� :أي ن�شاط (لفظي �أو غري لفظي) �أو تقييم
ُيطلب من خالله من الطلبة ممار�سة و�إظهار معرفتهم وكفاءتهم
وفهمهم ،وتكون موجهة نحو حتقيق �أهداف التعلم ،وت�صمم لينفذها
التلميذ يف موقف معني ،ويتم تقييمها من قبل خبري ي�أخذ بعني
أهمية الدراسة
االعتبار بعدي الأداء والنتيجة النهائية للأدا ء (�McTighe &Wig
ت�ستمد الدرا�سة �أهميتها من �أهمية املجال الذي تبحث فيه،
. )gins, 2004; Shavelson, Gao & Baxter, 1993; Metin, 2013
�أال وهو الرباعة الريا�ضية التي �أكد عدد من الرتبويني على �أهميتها
◄◄الوحدة التدري�سية املطورة القائمة على املهمات الأدائية:
()Ball,2003; Milgram, 2007; Schoenfeld, 2007; Suh, 2007
.وتعد الرباعة الريا�ضية ميدانا خ�صبا متفرعا متكامال من خيوط وحدة الهند�سة والقيا�س لل�صف اخلام�س /الف�صل الثاين ،والتي �أعيد
مهمة عدة يف الريا�ضيات �أال وهي الفهم املفاهيمي ،والطالقة �صياغتها بحيث تقدم للطلبة بقالب مهمات �أدائية.
الإجرائية ،والكفاءة اال�سرتاتيجية  ،والتربير التكيفي  ،وامليل املنتج.
◄◄الرباعة الريا�ضية :العالمة التي يح�صل عليها تلميذ
وتتمثل الأهمية النظرية لهذه الدرا�سة يف طرحها لفكرة تطوير ال�صف اخلام�س لدى ا�ستجابته على اختبار الرباعة الريا�ضية ب�شقيه
وحدة تدري�سية قائمة على املهمات الأدائية التي من املتوقع �أن (اختبار الأربع مكونات الأوىل ،مقيا�س امليل املنتج) .
يكون لها �أثر �إيجابي على الرباعة الريا�ضية يف الريا�ضيات مما قد
ي�سهم يف �إثراء اجلانب النظري والتطبيقي للدرا�سات يف هذا االجتاه الدراسات السابقة
من البحث.وتعد الدرا�سة احلالية من �أوىل الدرا�سات (ح�سب معرفة
لتحقيق �أهداف الدرا�سة مت �إجراء م�سح للدرا�سات ال�سابقة التي
الباحثني) التي تبحث يف هذه املتغريات جمتمعة ،لأنها حتاول تناولت ا�ستخدام املهمات الأدائية و�أثرها يف العملية التعليمية.
تق�صي �أثر “وحدة تدري�سية مطورة قائمة على املهمات الأدائية”
يف درا�سة جا�سم ( )2018هدفت التعرف �إىل �أثر ت�صميم
على الرباعة الريا�ضية لدى طلبة ال�صف اخلام�س.
تعليمي تعلمي وفق الكفاءة الريا�ضية ،و الكفاءة الريا�ضية  ،و
وعن الأهمية العملية لهذه الدرا�سة فقد ت�سهم مب�ساعدة معلمي عادات العقل لدى طالبات ال�صف الرابع العلمي ،وتكونت عينة
الريا�ضيات يف حت�سني �أ�ساليب التدري�س املتبعة بطريقة تعزز الدرا�سة الق�صدية من ( )90طالبة ،ق�سمت ع�شوائيا �إىل جمموعتني؛
الفهم العميق  ،وتتما�شى مع الأ�ساليب املرغوبة عامليا لتدري�س �ضابطة وجتريبية عدد �أفراد كل منهما ( )45طالبة.وا�ستخدم
الريا�ضيات واملعتمدة على الأداء الريا�ضي الفعلي.مما يفتح الباب املنهج �شبه التجريبي يف الدرا�سة ،وك�شفت نتائج الدرا�سة �إىل وجود
النت�شار هذا النوع من �أ�ساليب التدري�س يف مدار�سنا العربية.وقد يتم �أثر متو�سط لت�صميم التعليمي التعلمي على وفق الكفاءة الريا�ضية
ا�ستخدام �أدوات هذه الدرا�سة يف �إجراء املزيد من الدرا�سات يف هذا يف كل من اختبار الرباعة الريا�ضية ،ومقيا�س امليل املنتج ،واختبار
ال�صدد والتو�سع فيها ،رمبا ملجتمعات خمتلفة� ،أو باعتبار متغريات الكفاءة الريا�ضية الكلي ،وعدم وجود �أثر يف عادات العقل.
خمتلفة عن متغريات هذه الدرا�سة.
هدفت درا�سة زيدان (� )2018إىل ا�ستق�صاء فعالية برنامج
مقرتح قائم على الرباعة الريا�ضية يف اكت�ساب املفاهيم والتفكري
حدود الدراسة
الريا�ضي لدى طالب ال�صف ال�سابع.واتبعت الدرا�سة املنهج �شبه
تتحدد نتائج الدرا�سة باحلدود الآتية:
التجريبي بعينة مكونة من ( )72طالبا ،ق�سموا �إىل جمموعتني
Ú Úاحلدود الب�رشية:
�ضابطة وجتريبية ،وك�شفت نتائج الدرا�سة عن وجود �أثر للربنامج
نفذت الدرا�سة على عينة من طلبة ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي املقرتح القائم على الرباعة الريا�ضية على اكت�ساب املفاهيم
(ذكوراً و�إناثاً) .
الريا�ضية وعلى مهارات التفكري الريا�ضي.
Ú Úاحلدود الزمانية:
�أما درا�سة قام بها قادير و�أدلينا وفامتا (;Kadir
طبقت هذه الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي الثاين من العام  )Adelina&Fatma, 2018يف �إندوني�سيا فهدفت �إىل ا�ستق�صاء �أثر
ا�ستخدام ا�سرتاتيجية الكتابة يف املهمات الأدائية على مهارات
الدرا�سي (. )2019 /2018
تكوين امل�س�ألة يف الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف الثامن.وا�ستخدم
Ú Úاحلدود املكانية:
املنهج �شبه التجريبي.وتكونت عينة الدرا�سة من ( )64طالبا ،
نفذت هذه الدرا�سة يف مدر�سة رواد الغد النموذجية التابعة اختريوا قبليا وبعديا ،وك�شفت نتائج االختبار �أن هناك �أثراً ايجابي ًا
ملديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة �أريحا /فل�سطني.
ال�سرتاتيجية الكتابة يف املهمات الأدائية على تعزيز مهارات تكوين
Ú Úاحلدود العلمية:
امل�س�ألة.
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ويف درا�سة ال�ضاين ( )2017التي هدفت التعرف �إىل �أثر
ا�ستخدام ا�سرتاتيجية الدماغ ذي اجلانبني على تنمية الرباعة
الريا�ضية لدى طالب ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف غزة ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )74طالبا ،ق�سموا ح�سب �أدبيات املنهج التجريبي
�إىل �ضابطة وجتريبية ،وك�شفت النتائج على وجود �أثر �إيجابي
ال�سرتاتيجية الدماغ ذي اجلانبني يف الرباعة الريا�ضية.
�أما درا�سة قام بها كل من تيجيداوجاالردو(  (�Tejeda & Gal

 )lardo, 2017فهدفت ال�ستق�صاء �أثر �أ�سلوب تقييم الأداء على معرفة
نقاط �ضعف وقوة املتعلمني يف م�ساق اجلرب املتقدم يف املك�سيك.
وا�ستخدم املنهج الكمي النوعي املختلط يف �إجراء الدرا�سة وقد
ك�شفت الدرا�سة �أن تغيري �أ�سلوب التقييم من النهج التقليدي �إىل تقييم
الأداء ميكن �أن يكون نهجا �أكرث و�ضوحا يف فهم نقاط �ضعف وقوة
املتعلمني ،كما �أنه يعطي املتعلمني ت�صورا وا�ضحا عن م�ستوى
الأداء املطلوب الو�صول له.
ويف درا�سة قامت بها ر�ضوان ( )2016هدفت �إىل تق�صي
برنامج تعليمي يقوم على الرباعة الريا�ضية يف التفكري الريا�ضي
ويف التح�صيل ،وتكونت عينة الدرا�سة الق�صدية من ( )69طالبة
ق�سمن �إىل جمموعتني �ضابطة وجتريبية ،واتبعت الدرا�سة املنهج
�شبه التجريبي وكان من بني نتائج الدرا�سي تو�صلها لوجود �أثر
للربنامج التعليمي يف التح�صيل.
�أما ا�ستي�س ( )Estess, 2016فقد قام بدرا�سة نوعية هدفت
�إىل حتديد املمار�سات التدري�سية املرتبطة با�ستخدام املهمات
الأدائية يف �صفوف املدار�س املتو�سطة التي تعمل على �إن�شاء تعلم
�أ�صيل ،كما هدفت الدرا�سة �إىل امل�ساهمة يف ت�أ�سي�س معرفة تربوية
تو�ضح دور املهمات الأدائية يف �إثراء التدري�س وجعله �أكرث �أ�صالة.
�أجريت مقابالت معمقة مفتوحة مع ثالث معلمات من بينهن معلمة
ريا�ضيات ،ا�ستخدمت املالحظة املبا�رشة للمعلمات الثالث يف
�صفوفهن للوقوف ب�شكل مبا�رش على ممار�ساتهن التدري�سية يف
�أثناء ا�ستخدام املهمات الأدائية  ،والتعرف عن قرب على تفاعالت
الطلبة مع تلك املهمات ،كما مت تعزيز تلك املقابالت بعينات من
املهمات امل�ستخدمة يف ال�صفوف �إ�ضافة �إىل مقابالت مع مديري
املعلمات الثالث.وك�شفت هذه الدرا�سة �أهمية املهمات الأدائية
الواقعية يف تعزيز قدرة الطلبة على التعلم ب�شكل �أف�ضل من ناحية
الفهم املفاهيمي وحل امل�شكالت.كما و�ضحت �أهمية املمار�سات
ال�سلوكية للمعلمني يف �أثناء تنفيذ املهمات الأدائية التي من بينها
بناء العالقات  ،و�أن يكون املعلم على طبيعته ،وميار�س مع الطلبة
�أ�ساليب تدري�س مبا�رشة تقربه منهم ومتكنه من بناء العالقات معهم
الذي بدوره ي�ساعد املعلم ليتعرف على حاجات الطلبة ،وتقدمي تعلم
يتنا�سب مع حاجة كل طالب.
ويف غانا قام �آرهن ( )Arhin, 2015بدرا�سة كان من �أهدافها
ا�ستق�صاء �أثر ا�ستخدام مهمات تقومي الأداء على اجتاهات  ،وحت�صيل
الطلبة يف الريا�ضيات.ا�ستخدم يف الدرا�سة املنهج �شبه التجريبي
وكان من نتائج الدرا�سة التي مت جمع بياناتها با�ستخدام االختبار
القبلي البعدي ،وا�ستبانة االجتاهات �أن ا�ستخدام املهمات الأدائية
التقوميية يف التدري�س يعمل على تطوير قدرات حل امل�س�ألة لدى
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الطلبة ،وعزز ثقة الطلبة ب�أنف�سهم يف �أثناء العمل الريا�ضي  ،كما
ح�سنت اجتاهات الطلبة نحو �أنف�سهم  ،ونحو تعلم الريا�ضيات.
قام كروز ودروز ( )Kruse & Drews, 2013بدرا�سة بعنوان
ا�ستخدام املهمات الأدائية لتطوير التفكري الكمي خالل م�ساق متهيدي
يف الريا�ضيات التي هدفت ال�ستق�صاء �أثر املهمات الأدائية على
التفكري الكمي.وقد عد الباحثان التفكري الناقد يف املجال الريا�ضي
تعريفا للتفكري الكمي �ضمن الدرا�سة ،وا�ستخدم الباحثان املنهج
�شبه التجريبي ومت تدري�س العينة ال�ضابطة بالطريقة االعتيادية ،
واملجموعة التجريبية با�ستخدام مهمات �أدائية.ومت اجراء الدرا�سة
على مرحلتني؛ يف املرحلة الأوىل ا�ستخدم مهمات �أدائية عادية
دون اعتبار التفكري الناقد هدفا يتم تو�ضيحه للمتعلمني�.أما يف
املرحلة الثانية فقد مت ا�ستخدام مهمات �أدائية ذات اطر ت�صحيح
و�ضحت للمتعلمني ،وتو�ضيح �أن التفكري الناقد هو �أحد �أهداف
امل�ساق التح�ضريي.ك�شفت النتائج يف املرحلة الأوىل عدم وجود
فروق دالة اح�صائيا بني املجموعة ال�ضابطة والتجريبية  ،بينما
ك�شفت نتائج املرحلة الثانية وجود فروق دالة اح�صائيا ت�ؤكد �أن
ا�ستخدام املهمات الأدائية جنبا اىل جنب مع تو�ضيح �أطر الت�صحيح
 ،وتو�ضيح �أن الهدف من امل�ساق له �آثار �إيجابية على حت�سني التفكري
الناقد يف الريا�ضيات ،ومهارات حل امل�س�ألة.
وقد �أجرت امل�صاروة ( )2012درا�سة هدفت �إىل تق�صي �أثر
التدري�س با�ستخدام ا�سرتاتيجية الربط والتمثيل الريا�ضي على
الرباعة الريا�ضية لدى طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي مقارنة مع
الطريقة االعتيادية ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )41طالبة من
طالبات مدر�سة بطريركية الالتني الثانوية يف م�أدبا من ال�صف
ال�ساد�س حتديدا ،ووزعت الطالبات �إىل جمموعتني؛ �ضابطة وجتريبية
ودر�ست املجموعة ال�ضابطة بالطريقة االعتيادية � ،أما املجموعة
،
ّ
در�ست بطريقة تعتمد على الربط والتمثيل الريا�ضي.
التجريبية فقد ّ
�أعدت الباحثة �أدوات درا�ستها املتمثلة يف اختبار الرباعة الريا�ضية
املكون من ( )10فقرات من نوع اال�ستجابة املنتقاة  ،وخم�سة �أ�سئلة
من نوع اال�ستجابة املوجهة� ،إ�ضافة �إىل مقيا�س اجتاهات خا�ص
بامليل املنتج.و�أعد خطط تدري�سية ملجموعتي التجربة وفقا للطريقة
االعتيادية ،وطريقة الربط والتمثيل الريا�ضي�.أجري االختبار القبلي
والبعدي.وقد خل�صت الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف عنا�رص الرباعة الريا�ضية جميعها ل�صالح املجموعة ال�ضابطة.
ويف ال�سياق نف�سه ،جاءت درا�سة يان وليانغ و
 )ghuo, 2006التي مت �إجرا�ؤها يف �سنغافورة بهدف الك�شف عن �أثر
ا�ستخدام املهمات الأدائية على تعلم الطلبة للريا�ضيات.تكونت عينة
الدرا�سة من ( )38طالبا من ذوي الأداء الريا�ضي املمتاز.ا�ستخدم
اال�ستبيان القبلي البعدي ،واختبار املهمة الأدائية القبلي البعدي
ك�أدوات� ،إ�ضافة �إىل مالحظة �أداء الطلبة يف �أثناء ا�ستخدام �أوراق
عمل �صممت بناء على املهمات الأدائية.وك�شفت نتائج الدرا�سة عن
وجود �أثر دال اح�صائيا ال�ستخدام املهمات الأدائية على اجتاهات
الطلبة نحو الريا�ضيات عموما ،كما ك�شفت الأثر الإيجابي للمهمات
الأدائية على تقليل القلق وال�ضغط الذي ي�شعر به الطلبة يف �أثناء حل
امل�سائل ،وزيادة الإرادة لديهم ملحاولة حتدي �أنف�سهم وحل امل�سائل
ال�صعبة.كما �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود �أثر �إيجابي دال اح�صائيا
(�Yan &Lian
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ال�ستخدام املهمات الأدائية على الأداء الريا�ضي للطلبة �أثناء حل
امل�سائل التقليدية.

الأدب الرتبوي املتعلق باملهمات الأدائية وكيفية بنائها وذلك وفق
اخلطوات الآتية:

يالحظ من خالل العر�ض ال�سابق لبع�ض الدرا�سات ال�سابقة
ما ي�أتي:

 �إعداد الإطار النظري للدرا�سة من خالل م�سح الأدبيات
العربية والأجنبية التي تناولت مو�ضوع الدرا�سة.

Ú Úركزت على ا�ستخدام املهمات الأدائية يف معاجلة �أحد
مكونات الرباعة الريا�ضية (الفهم املفاهيمي ،الطالقة الإجرائية،
الكفاءة اال�سرتاتيجية ،التربير التكيفي ،امليل املنتج) .وعدم وجود
درا�سات تبحث يف �أثر املهمات الأدائية على مكونات الرباعة
جمتمعة (على حد علم الباحثني) .

 اختريت وحدة الهند�سة والقيا�س التي تدر�س لل�صف
اخلام�س يف الف�صل الثاين للعام الدرا�سي ( ، )2019 /2018علما
ب�أن الوحدة تنا�سب �أهداف الدرا�سة.وطورت الوحدة كما هو �آت:

Ú Úا�ستخدمت غالبية الدرا�سات املهمات الأدائية �أ�سلوبا
تقوميا دون دجمها يف عملية التدري�س  ،كدرا�سة تيجيدا وجيالردو
( ، )Tejeda & Gallardo, 2017ودرا�سة ا�ستي�س (. )Estess, 2016
وت�أ�سي�سا على ما تقدم ،ف�إن ما مييز هذه الدرا�سة ما ي�أتي:
Ú Úتناولت الدرا�سة املهمات الأدائية �أ�سلوبا تقوميا ،و مهمات
تعليمية يتم من خاللها بناء املفاهيم والتعميمات.
Ú Úتبحث الدرا�سة احلالية يف جميع مكونات الرباعة
الريا�ضية جمتمعة دومنا ا�ستثناء لأي من مكوناتها.

الطريقة واإلجراءات
جمتمع الدراسة وعينتها
جمتمع الدراسة
يتكون جمتمع الدرا�سة احلالية من الطلبة امل�سجلني يف
مديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة �أريحا ،يف م�ستوى ال�صف
اخلام�س ،خالل الف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي (/2018
 )2019ويبلغ عددهم ( )997طالبا وطالبة.
عينة الدراسة
اختريت عينة متي�رسة مكونة من ( )30طالبا وطالبة من
طلبة ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي الذين يدر�سون يف مدر�سة رواد الغد
التابعة ملديرية تربية �أريحا ،وقد جاء هذا االختيار ب�سبب قرب
املدر�سة من مكان عمل �أحد الباحثني.ووزع �أفراد الدرا�سة على
جمموعتني :التجريبية وعدد �أفرادها ( )15طالب وطالبة ،در�سوا
با�ستخدام الوحدة املطورة ،وال�ضابطة وعدد �أفرادها ( )15طالب
وطالبة ،ودر�سوا بالطريقة االعتيادية با�ستخدام الكتاب املدر�سي.
أدوات الدراسة
طورت وحدة الهند�سة والقيا�س
لتحقيق �أهداف الدرا�سة،
ّ
لل�صف اخلام�س التي يقدم حمتواها اعتمادا على املهمات الأدائية.
وبناء اختبار الرباعة الريا�ضية يف �ضوء الوحدة املختارة.وذلك كما
ي�أتي:
�Ú Úإعداد الوحدة املطورة القائمة على املهمات الأدائية
ودليل املعلم اخلا�ص بها
�أعدت الوحدة التدري�سية املطورة اعتمادا على املحتوى
العلمي لوحدة الهند�سة والقيا�س لل�صف اخلام�س ،واعتمادا على

 .أحتليل حمتوى وحدة الهند�سة القيا�س للوقوف بدقة على
املحتوى املعريف والعلمي للوحدة.
.ببناء الوحدة التدري�سية املطورة اعتمادا على املحتوى
املعريف والعلمي ،ويف �ضوء �أدبيات بناء املهمات الأدائية.
.ت�إعداد دليل املعلم الذي يهدف لر�سم طريق وا�ضح لتدري�س
وحدة الهند�سة والقيا�س بعد تطويرها اعتمادا على املهمات الأدائية.
وقد احتوى الدليل على ( )16مذكرة حت�ضري بواقع ( )16ح�صة
تدري�سية ،وهو عدد احل�ص�ص التي طبقت الوحدة املطورة خاللها.
وقد ا�ستغرق التطبيق ثالثة �أ�سابيع بواقع ح�صة درا�سية يوميا.
للتحقق من �صدق الوحدة التدري�سية املطورة اعتمادا على
املهمات الأدائية  ،ودليل املعلم اخلا�ص بها ،وعر�ضهما على هيئة
حتكيم مكونة من ( )10حمكمني من �أ�ساتذة اجلامعات ،تخ�ص�ص
مناهج الريا�ضيات و�أ�ساليب تدري�سها ،والقيا�س والتقومي� ،إ�ضافة
ملعلمي الريا�ضيات وم�رشيف الريا�ضيات يف مديريات الرتبية يف
فل�سطني ،وطلب منهم �إبداء �آرائهم فيما �إذا كانت الدرو�س املعدة
واخلطط التي تقابلها يف دليل املعلم تتفق مع �أدبيات املهمات
الأدائية  ،واملحتوى املعريف والعلمي ،وقد مت تعديل الوحدة ودليلها
املرفق يف �ضوء ما �أبداه املحكمون.
�Ú Úإعداد اختبار الرباعة الريا�ضية
�أعد اختبار الرباعة الريا�ضية ليطبق على الطلبة يف
املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية ،وقد �أعد اختبار الرباعة الريا�ضية
وفق اخلطوات الآتية:
 حتليل حمتوى وحدة الهند�سة والقيا�س وفقا للمكونات
الأربع الأوىل للرباعة الريا�ضية (الفهم املفاهيمي ،الطالقة
الإجرائية ،الكفاءة اال�سرتاتيجية ،التربير التكيفي) .
 �إعداد جدول موا�صفات الختبار الرباعة الريا�ضية يف
�ضوء حتليل املحتوى ،وعدد الأ�سئلة املراد تكوينها وعددها ()25
�س�ؤاال.واجلدول ( )1يو�ضح جدول املوا�صفات الختبار الرباعة
الريا�ضية مبكوناته الأربعة( :الفهم املفاهيمي ،الطالقة الإجرائية،
الكفاءة اال�سرتاتيجية ،التربير التكيفي) .
 ت�صميم �إطار ت�صحيح لت�صحيح اختبار الرباعة الريا�ضية
يتدرج (�ضعيف -ممتاز) بواقع ( )2 - 0عالمة لكل فقرة.
 بناء مقيا�س اجتاهات ثالثي لقيا�س امليل املنتج يف
الريا�ضيات الذي هو املكون اخلام�س للرباعة الريا�ضية ،واملكون
الثاين الختبار الرباعة الريا�ضية.
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أ .أماني صالح ريان-شتيوي
أ.د .علي محمد الزعبي
أ.د .علي أحمد البركات

تطوير وحدة تدريسية قائمة على املهمات األدائية
وأثرها على البراعة الرياضية لدى طلبة الصف اخلامس

الجدول ()1
جدول المواصفات الختبار البراعة الرياضية (الفهم المفاهيمي ،الطالقة اإلجرائية ،الكفاءة االستراتيجية ،الميل المنتج)

فهم مفاهيمي

ال�شكل الرباعي
امل�ستطيل واملربع
املعني
حجم متوازي
امل�ستطيالت واملكعب
وحدات القيا�س
املجموع

كفاءة �إ�سرتاتيجية

طالقة �إجرائية

املجموع

تربير تكيفي

الثقل
الن�سبي

عدد
الفقرات

الثقل
الن�سبي

عدد
الفقرات

الثقل
الن�سبي

عدد
الفقرات

الثقل
الن�سبي

عدد
الفقرات

الثقل
الن�سبي

عدد
الفقرات

7.4%

2

3.7%

1

3.7%

1

1.9%

0

16.7%

4

3.7%

1

9.2%

2

7.4%

2

3.7%

1

24%

6

3.7%

1

3.7%

1

1.9%

0

7.4%

2

16.7%

4

5.6%

1

7.4%

2

0%

0

1.9%

1

14.9%

4

5.6%

1

7.4%

2

9.2%

3

5.5%

1

27.7%

7

26%

6

31.4%

8

22.2%

6

20.4%

5

100%
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وللت�أكد من �صدق املحتوى الختبار الرباعة الريا�ضية ب�شقيه ،عر�ضت ب�صورتيه الأولية على ( )10حمكمني من �أ�ساتذة اجلامعات،
تخ�ص�ص مناهج الريا�ضيات و�أ�ساليب تدري�سها ،وتخ�ص�ص القيا�س والتقومي ،من حملة املاج�ستري والدكتوراه ،وذلك بهدف التحقق من مدى
�شمول فقرات االختبار للمحتوى العلمي ،وقدرتها على قيا�س الرباعة الريا�ضية يف وحدة الهند�سة والقيا�س لل�صف اخلام�س ،وفح�ص مدى
Ú Úعقد لقاء مع معلمة ال�صف اخلام�س لتو�ضيح فكرة الدرا�سة
مالئمة مقيا�س االجتاهات للمرحلة العمرية ،وقدرته على قيا�س
و�أهداف الدرا�سة لها ،لتذليل ال�صعوبات وتوفري املواد الالزمة للتنفيذ
امليل املنتج لدى طلبة ال�صف اخلام�س.
وقد قام الباحثون بتطبيق االختبار على عينة ا�ستطالعية من  ،ولكي يتم تعريفها ب�آلية التنفيذ الالزمة لتطبيق هذه الدرا�سة.
Ú Úجرى تطبيق اختبار الرباعة الريا�ضية ب�شقيه (اختبار
خارج عينة الدرا�سة ومن داخل جمتمعها ،وت�ألفت من ( )18طالبا
وطالبة من طلبة ال�صف اخلام�س الذين مت تدري�سهم وحدة الهند�سة املكونات الأربع الأوىل ،مقيا�س امليل املنتج) على عينة ا�ستطالعية
والقيا�س �سابقا.وتبني �أن تعليمات االختبار وا�ضحة و�أن الزمن من طلبة ال�صف اخلام�س مكونة من ( )18طالبا وطالبة من خارج
الالزم لإجراء االختبار هو ( )120دقيقة مق�سمة على جل�ستني كل عينة الدرا�سة ومن داخل جمتمعها ،حل�ساب معامالت ال�صعوبة
منهما ( )60دقيقة ،ومت احت�ساب ذلك بناء على معدل الوقت الذي والتمييز ،وحل�ساب معامل الثبات.
احتاجه �أول طالب و�آخر طالب لإنهاء الإجابة عن فقرات االختبار.
Ú Úالت�أكد من تكاف�ؤ املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية من
وقد مت التحقق من ثبات اختبار الرباعة ب�شقيه (اختبار خالل �إجراء اختبار ( )tللعينات امل�ستقلة على عالماتهم يف اختبار
املكونات الأربع الأوىل للرباعة ،مقيا�س امليل املنتج) من خالل نهاية الف�صل الدرا�سي الأول.
ح�ساب معامل االت�ساق الداخلي (كرونباخ� -ألفا) والذي بلغ
Ú Úتطبيق مقيا�س امليل املنتج على طلبة املجموعتني
( )0.898الختبار املكونات الأربع الأوىل ،و ( )0.821ملقيا�س ال�ضابطة والتجريبية قبل البدء بتدري�س وحدة الهند�سة والقيا�س
امليل املنتج ،وتعد هاتان القيمتان مقبولتني تربويا لأغرا�ض للت�أكد من تكاف�ؤ امليل املنتج القبلي للمجموعتني ال�ضابطة
الدرا�سة (عودة. )2010 ،
والتجريبية من خالل �إجراء اختبار  tللعينات امل�ستقلة بني متو�سط
ا�ستجابات ال�ضابطة والتجريبية على مقيا�س امليل املنتج القبلي.
إجراءات الدراسة
Ú Úبا�رشت معلمة املادة – وهي معلمة يف مدر�سة رواد
اتبعت الدرا�سة احلالية الإجراءات الآتية:
الغد -بتدري�س الطلبة يف املجموعة التجريبية با�ستخدام الوحدة
�Ú Úإعداد الوحدة املطورة القائمة على املهمات الأدائية املطورة ،وتدري�س طلبة املجموعة ال�ضابطة بالطريقة االعتيادية.
وهي وحدة الهند�سة والقيا�س لل�صف اخلام�س ،و�إعداد دليل املعلم
Ú Úبعد االنتهاء من تنفيذ الدرا�سة ،مت تطبيق اختبار الرباعة
اخلا�ص بالوحدة املطورة ،لإر�شاد املعلم لآلية التنفيذ املتبعة ،الريا�ضية ب�شقيه (اختبار املكونات الأربع الأوىل ،مقيا�س امليل
و�صمم ليحتوي على خطط �صفية تنفذ كل منها يف ح�صة �صفية املنتج) على طلبة املجموعة ال�ضابطة والتجريبية مبا�رشة.
مدتها ( )45دقيقة ،وجرى حتكيمهما للت�أكد من �صحة املحتوى،
Ú Úت�صحيح اختبار املكونات الأربعة الأوىل للرباعة
ومدى منا�سبته للفئة العمرية ولأدبيات املهمات الأدائية.
الريا�ضية ،وتفريغ مقيا�س امليل املنتج ،ثم ترتيب البيانات التي
Ú Úجتهيز اختبار الرباعة الريا�ضية ب�شقيه :اختبار املكونات جمعت ،و�أجريت عليها التحليالت الو�صفية واال�ستداللية با�ستخدام
الأربع الأوىل( :الفهم املفاهيمي ،الطالقة الإجرائية ،الكفاءة نظام (. )SPSS
اال�سرتاتيجية ،التربير التكيفي)  ،ومقيا�س االجتاهات اخلا�ص
ا�ستخال�ص النتائج ومناق�شتها ،وربطها بالدرا�سات ال�سابقة،
باملكون اخلام�س (امليل املنتج)  ،ومت الت�أكد من �صدقهما من خالل
واخلروج بالتو�صيات.
�إعداد جدول املوا�صفات لالختبار ،وعر�ض االختبار واملقيا�س على
عدد من املحكمني.
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منهج الدراسة
ا�ستند الباحثون �إىل املنهج �شبه التجريبي من خالل التطبيق
على جمموعتني �إحداهما جتريبية ،والأخرى �ضابطة.واختريت
املجموعتان لتكوين ال�ضابطة والتجريبية ع�شوائيا ،وا�ستخدم
الت�صميم القبلي البعدي ملجموعتني م�ستقلتني.

Ú Úال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )a= 0.05بني متو�سط ا�ستجابات �أفراد املجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة على اختبار الرباعة الريا�ضية (مقيا�س امليل
املنتج) تعزى �إىل طريقة التدري�س (با�ستخدام وحدة تدري�سية مطورة
قائمة على املهمات الأدائية ،بالطريقة االعتيادية) .
جدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار “ ”tلعالمات المجموعة الضابطة
والتجريبية على اختبار البراعة الرياضية

املعاجلة اإلحصائية

اختبار الرباعة الريا�ضية*

1 .1للت�أكد من التكاف�ؤ القبلي للمجموعتني� ،أجري اختبار ()t
للعينات امل�ستقلة (با�ستخدام عالمات املجموعة ال�ضابطة
والتجريبية يف اختبار نهاية الف�صل الدرا�سي الأول)  ،كما
مت الت�أكد من تكاف�ؤ امليل املنتج للمجموعتني ال�ضابطة
والتجريبية ب�إجراء اختبار ( )tللعينات امل�ستقلة من خالل
احت�ساب ا�ستجابات الأفراد على مقيا�س امليل املنتج القبلي.
ويو�ضح جدول ( )2النتائج التي تو�ضح تكاف�ؤ املجموعتني
ال�ضابطة والتجريبية.
2 .2للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة واختبار فر�ضياتها ،بعد انتهاء
الدرا�سة ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لدرجات الطلبة (ال�ضابطة والتجريبية) يف اختبار
الرباعة الريا�ضية ب�شقيه (اختبار الأربع مكونات الأوىل،
مقيا�س امليل املنتج) .

اختبار نهاية
الف�صل الأول*
مقيا�س امليل
املنتج القبلي**

جتريبية

15

24.4

4.205

�ضابطة

15

23.3

3.712

جتريبية

15

13.73

1.486

�ضابطة

15

13.53

2.264

العالمة القصوى 30

0.782

28

0.44

�ضابطة

15

28.67

8.449

جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار “ ”tلعالمات المجموعة الضابطة
والتجريبية على مقياس الميل المنتج البعدي

املتو�سط
املجموعة العدد
احل�سابي
مقيا�س امليل املنتج البعدي*

املتو�سط االنحراف
املجموعة العدد
احل�سابي املعياري

قيمة
“ت”

الداللة
درجات
احلرية الإح�صائية

جتريبية

15

39.80

8.257

3.650

28

0.001

*العالمة القصوى 50

جدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار “ ”tلعالمات المجموعة الضابطة
والتجريبية على اختبار نهاية الفصل الدراسي األول ،ونتائج مقياس الميل المنتج القبلي

املجموعة

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة
“ت”

درجات
احلرية

الداللة
الإح�صائية

جتريبية

�ضابطة

15

15

17.13

13.73

االنحراف
املعياري
0,64

قيمة
“ت”
5.555 -

درجات
احلرية
28

الداللة
الإح�صائية
0.000

2.282

* أقصى تدريج 18يالحظ من البيانات يف جدول ( )3الآتي:
0.286

28

0.777

** أقصى تدريج 18

نتائج الدراسة ومناقشتها
◄◄النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة :هل تختلف ا�ستجابات
طلبة ال�صف اخلام�س على اختبار الرباعة الريا�ضية ب�شقيه (اختبار
الأربع مكونات الأوىل ،مقيا�س امليل املنتج) تبع ًا لطريقة التدري�س
(با�ستخدام وحدة تدري�سية مطورة قائمة على املهمات الأدائية،
بالطريقة االعتيادية) ؟ والذي انبثقت عنه الفر�ضيتان:
Ú Úال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )a= 0.05بني متو�سط ا�ستجابات �أفراد املجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة على اختبار الرباعة الريا�ضية (اختبار الأربع
مكونات الأوىل) تعزى �إىل طريقة التدري�س (با�ستخدام وحدة
تدري�سية مطورة قائمة على املهمات الأدائية ،بالطريقة االعتيادية).

Ú Úوجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )a= 0.05بني متو�سط ا�ستجابات �أفراد املجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة على اختبار الرباعة الريا�ضية (اختبار الأربع
مكونات الأوىل) تعزى �إىل طريقة التدري�س (با�ستخدام وحدة
تدري�سية مطورة قائمة على املهمات الأدائية ،بالطريقة االعتيادية)
 ،وهذا يعني رف�ض الفر�ضية الأوىل.
يالحظ من جدول ( )4الآتي:
Ú Úوجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )a= 0.05بني متو�سط ا�ستجابات �أفراد املجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة على اختبار الرباعة الريا�ضية (مقيا�س امليل
املنتج) تعزى �إىل طريقة التدري�س (با�ستخدام وحدة تدري�سية مطورة
قائمة على املهمات الأدائية ،بالطريقة االعتيادية)  ،وهذا يعني
رف�ض الفر�ضية الثانية.

مناقشة النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة
ت�شري هذه النتائج �إىل �أن ا�ستخدام املهمات الأدائية �أثر
�إيجابيا على مكونات الرباعة الريا�ضية (الفهم املفاهيمي ،الطالقة
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أ .أماني صالح ريان-شتيوي
أ.د .علي محمد الزعبي
أ.د .علي أحمد البركات

تطوير وحدة تدريسية قائمة على املهمات األدائية
وأثرها على البراعة الرياضية لدى طلبة الصف اخلامس

الإجرائية ،الكفاءة اال�سرتاتيجية ،التربير التكيفي ،وامليل املنتج)
وعمل على تعزيزها ،ولعل ذلك يعود لطبيعة املهام الأدائية التي
وفرت بيئة غنية باملثريات مكنت طلبة املجموعة التجريبية من
تعميق فهمهم املفاهيمي من خالل �أداء املفاهيم ب�شكل عملي ،كما
�أن اجلو احلواري الذي تت�سم به املهام الأدائية ك�شف عن كثري من
الأخطاء املفاهيمية لدى الطلبة مما مكن املعلمة من ت�صحيحها
ب�شكل �رسيع  ،وتعزيز الفهم املفاهيمي من خالل ذاك الت�صحيح
الذي بدوره �أثر على قدرتهم على ا�ستخدامها يف حل اخلوارزميات
ومتكينهم من ممار�سة الطالقة الإجرائية ،كما �أثر على قدراتهم
التربيرية واال�ستنتاجية من خالل احلوار الذي قاموا مبمار�سته
يف �أثناء تنفيذ املهمات الأدائية ومعرفة ال�سبب وراء كل �إجراء
يقومون به.واجلدير ذكره� ،أن تنفيذ املهمات الأدائية وا�ستخدام �أطر
الت�صحيح جعل لدى الطلبة ت�صورا م�سبقا حول نوعية الأداء الذي
يجب �أن تتم ممار�سته ،و�أعطاهم الفر�صة لتقييم �أنف�سهم ،وتعرفوا
على نقاط �ضعفهم وقوتهم على عك�س التقييم الرقمي ،وهذا يبدو
جليا يف تعليق �أحد الطلبة حني عرب عن ذلك قائال «ه�سا فهمت
�شو الزم �أعمل م�شان يكون تقييمي ممتاز».ويف ال�سياق نف�سه ،فقد
وفرت املهمات الأدائية بيئة تقوم على الت�صنيف واال�ستبعاد
وتطبيق خ�صائ�ص املفاهيم ،مما يعزز الفهم املفاهيمي ويعمقه
لدى الطلبة على عك�س الطريقة االعتيادية التي تركز ب�شكل
�سطحي على تطبيق املفاهيم  ،وال تتعمق �أو تتعر�ض لتمكني
الفهم املفاهيمي ،كما �أن هذا الأثر الإيجابي للمهمات الأدائية
ميكن �أن يعزى �إىل قدرة املهمات الأدائية على تفعيل التفكري
والأداء الفعلي �أكرث من بحثها عن الإجابات النهائية للأ�سئلة
 ،وهذا ما �أثر �إيجابيا على اجتاهات الطلبة ،وتقبلهم لذواتهم
كمتعلمني ،ويظهر ذلك يف تعليق �أحد الطلبة» يا م�س �أنا مع اين
ما جبت عالمة كاملة لكني فاهم منيح وحا�س�س اين رح �أجيب
املرة اجلاي عالمة كاملة» ،ويتفق هذا مع ما جاءت به درا�سة
( )Estess, 2016ودرا�سة (. )Tejeda & Gallardo, 2017
وت�ؤكد هذه النتائج فعالية املهمات الأدائية ،وقدرتها على
تعزيز التربير التكيفي لدى الطلبة ،ويعود ذلك للمرونة التي تت�سم
بها املهمات الأدائية مما ي�سمح للطلبة مبناق�شة بع�ضهم بع�ضا يف
�أثناء العمل على املهمة ،ويجعلهم يتعلمون من بع�ضهم بطريقة
تنمي التفكري الناقد لديهم يف �أثناء مناق�شة الأداء  ،و�أوجه ال�صحة
واخلط�أ يف اال�ستنتاجات التي طلبت منهم ،فعلى �سبيل املثال يف
�إحدى املهمات الأدائية التي كانت تتناول خ�صائ�ص �أقطار املعني،
وكان الهدف منها �أن ي�ستنتج الطلبة �أن �أقطار املعني متعامدين،
جاء تعليق �أحد الطلبة “ �أعتقد يا معلمتي ب�أن املربع يعترب معينا»
فكان رد تلميذ �آخر «م�ش مزبوط ،املربع قطريه متعامدان وكمان
مت�ساويان ،م�شان هيك ما بيزبط يكون معني» ،فكان رد الطالب
الأول «اخل�صائ�ص الزيادة يف ال�شكل ما بتخلي خ�صائ�صه كمعني
تنق�ص» ،ويدل هذا احلوار على القدرة التربيرية والتفكري الناقد
املتخ�ص�ص الذي متت تنميته لدى الطلبة ،كما ميكن القول� ،إن الأداء
املميز لأفراد املجموعة التجريبية ميكن �أن يعزى �إىل التنوع الكبري
يف املهمات التي تناولت مواقف حياتية مما جعل املعرفة التي مت
تناولها ذات معنى بالن�سبة لطلبة التجريبية ،وجعلهم قادرين على
الرتكيز لتكون �إجاباتهم منطقية تتنا�سب مع ال�س�ؤال املطروح ،يف
حني �أن طلبة املجموعة ال�ضابطة مت عر�ض املادة التعليمية لهم
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بطريقة العر�ض دومنا تفاعل مع املحتوى مما جعل �إجاباتهم يف
كثري من املواقف فاقدة للمنطق ال�سليم يف الإجابة ،فعلى �سبيل
املثال حينما مت �س�ؤال طلبة ال�ضابطة عن الوحدة املنا�سبة لقيا�س
حجم غرفة ال�صف� ،أجاب عدد كبري منهم �أن الوحدة هي «�سم»3
وبع�ضهم �أجاب «كم» ،وكان تربيرهم بعيدا عن حمتوى ال�س�ؤال،
وهذا يتفق مع ما جاءت به درا�سة (. )Kruse & Drews, 2013
وقد كانت نتائج املجموعة التجريبية للميل املنتج �أف�ضل
منها لدى ال�ضابطة ،ولعل ذلك يعزى لكون املهمات الأدائية وفرت
جوا يعرب فيه التلميذ عما يجول يف خاطره ،وي�س�أل عما ال يفهمه
براحة ،كما �أنها وفرت للمعلم بيئة غنية يراقب من خاللها التلميذ
عن قرب مما ي�ؤثر بدوره على معتقدات التلميذ نحو ذاته كمتعلم
 ،ونحو الريا�ضيات كمادة تعلمية ،بالإ�ضافة �إىل �أن التح�سن الذي
ي�ست�شعره الطالب يف فهمه املفاهيمي وطالقته الإجرائية وكفاءته
اال�سرتاتيجية وتربيره التكيفي �سي�ؤثر على اجتاهاته نحو نف�سه
ونحو الريا�ضيات ،ولعل هذا يتفق مع ما تو�صلت �إليه درا�سة
(. )Arhin, 2015كما تتفق مع ما جاء يف درا�سة ا�ستي�س (Estess,
 )2016الذي �أكد �أن املهمات الأدائية تتيح للمعلم التعرف على
احلاجات التعلمية لدى كل طالب ،بالإ�ضافة للفروق الفردية لديهم
مما ميكن املعلم من تقدمي تعلم يتنا�سب مع كل متعلم ،وهذا بدوره
يعزز اجتاهات املتعلم نحو ذاته  ،ونحو التعلم ب�شكل عام.

التوصيات:
1 .1ملا كانت نتائج هذه الدرا�سة قد بينت �أن التدري�س با�ستخدام
الوحدة املطورة القائمة على املهمات الأدائية له �أثر على
الرباعة الريا�ضية ،لذا يو�صى معلمو ومعلمات ال�صف اخلام�س
باالبتعاد عن الطرق التقليدية يف التدري�س ،وا�ستخدام الوحدة
املطورة يف تدري�س الهند�سة والقيا�س.
2 .2ا�ستخدام املهمات الأدائية ليتم تطوير وحدات تعليمية يف
�ضوئها ،يف مو�ضوعات خمتلفة (الأعداد ،اجلرب ،الإح�صاء) .
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