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مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد 2016 ،(1) 30

اثر إستراتيجية المفاھيم الكارتونية في التحصيل والتواصل الرياضي لدى طالبات المرحلة
المتوسطة في مادة الرياضيات
The Effect of Strategic Concepts Cartoon in the Achievement of
Second Grade Students in Mathematics and Mathematics Contacts
عبدالواحد الكبيسي ،وھند المشھداني
Abdul Wahid Al- Kubaisi & Hind al-Mashhadani
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﻨﺒﺎﺭ ،ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
بريدالكترونيthamer54@yahoo.com :
تاريخ االستالم ،(2014/10/15) :تاريخ القبول(2015/5/18) :
ملخص
ھ دف البح ث إل ى معرف ة اث ر إس تراتيجية المف اھيم الكارتوني ة ف ي تحص يل طالب ات الص ف
الثاني في مادة الرياض يات والتواص ل الرياض ي ،تكون ت عين ة البح ث م ن ) (42طالب ة توزع وا
إل ى مجم وعتين تجريبي ة وض ابطة وك ل ش عبة تض م ) (21طالب ة ،ت م تك افؤ المجم وعتين ف ي
)تحصيل الرياضيات السابق ،المعدل العام السابق ،العمر الزمني اعد اختب ارين األول تحص يلي،
والثاني اختبار لتواص ل الرياض ي ،وت م لھم ا تحقي ق خص ائص االختب ار الجي د ،وك ان م ن نت ائج
البح ث وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) (0.05ب ين متوس ط اختب ار المجموع ة
التجريبي ة الت ي درس ت بإس تراتيجية المف اھيم الكارتوني ة والمجموع ة الض ابطة ف ي التحص يل
والتواصل الرياضي ولصالح المجموعة التجريبية.
الكلمات المفتاحية :إستراتيجية المفاھيم الكارتونية ،تحصيل ،تواصل رياضي ،الرياضيات.
Abstract
The research aims to: know the effect of strategic concepts cartoon in
the Achievement of second grade students in Mathematics and
Mathematics contacts. Sample consisted of 42 students were divided into
)two groups, experimental and control, and each division includes (21
students. They were equal in the two groups (the collection of a former
maths, average the previous year, chronological age promising
achievement tests first, and the second test to continue sports, was for
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them to achieve the characteristics of a good test . The results of the
research show that there are statistically significant differences at the
level (0.05) between the average test of the experimental group that
studied the strategy concepts cartoon and the control group in educational
and sports contacts and in favor of the experimental group.
Keywords: strategic concepts cartoon, Achievement, Mathematics
contacts.
المقدمة
تلعب الرياضيات دورا كبيرا في التطبيق ات الحياتي ة العلمي ة والعملي ة ،وال أح د ينك ر ال دور
الكبير الذي تلعبه الرياضيات في التطور التكنولوجي الھائل وفي الصناعات الحديثة ،ولكي تلعب
الرياضيات ھذا الدور ال بد أن يرتكز على استراتيجيات ت دريس تتخ ذ م ن الم تعلم مح ور العملي ة
التعليمية ويشارك فيھا ،إال أن أغلبية مدرسي مادة الرياضيات يعرضون الموض وعات الرياض ية
كما موجودة في الكت اب م ن دون اعتم اد أي إس تراتيجية تدريس ية تبع ث روح الحيوي ة والتش ويق
لھذه الموضوعات ،مما يجعلھا جافة ومعقدة ،األمر الذي يجعل أغلبية الطلبة يشكون م ن ص عوبة
تعلم الموضوعات الرياضية مما يدفعھم إل ى حف ظ األمثل ة والت دريبات والنظري ات وحت ى تسلس ل
الموض وعات الرياض ية م ن دون معن ى ،وھ ذا بطبيع ة الح ال ي ؤدي إل ى ض عف ف ي التحص يل
الدراسي )الخزرجي ،2013 ،ص.(2
خالل خبرة الباحثان في التدريس شخصا وجود ضعف ف ي تحص يل الطلب ة ف ي الرياض يات
وخصوص ا ف ي المرحل ة المتوس طة ،ويظھ ر الض عف بوض وح ف ي ع دم ال تمكن م ن أساس يات
الرياضيات المتمثلة في األع داد والعملي ات عليھ ا ،وق د يك ون اح د األس باب وراء ذل ك ،الت دريس
الق ائم عل ى التلق ين االستعراض ي م ن دون محاول ة ال ربط ب ين المف اھيم القديم ة والجدي دة وتق ديم
أشياء سطحية ومفككة للموضوعات الرياضية؛ وضعف إدراك المعلمين والمعلمين لفلسفة من اھج
الرياض يات واس تراتيجيات تدريس ھا الحديث ة ،مم ا ي ؤدي إل ى ض عف التحص يل والتواص ل
الرياضي عند الطلبة في مادة الرياضيات )باشا :2010 ،ص.(1
ولعل من أسباب ضعف الطلبة في مادة الرياضيات ّ
بأن معظم الطرائق المتّبعة ف ي تدريس ھا
ال تس تثير دافعيّ تھم وحماس ھم ب ل عل ى العك س م ن ذل ك تثي ر ف يھم الرتاب ة والمل ل ،كم ا ّ
إن ھن اك
أس بابا ترج ع إل ى الطلب ة أنفس ھم م ن خ الل ع دم تم ّك نھم م ن التعام ل بص ورة جيّ دة م ع األع داد
والعمليات عليھا ،واستخدام الطرائق الروتينية والتقليدية ف ي ح ّل التم ارين والمس ائل ،فض ال ع ن
فرط للحاسبة اليدوية في حساب بعض العملي ات الرياض ية البس يطة ،وھ ذا م ا يعن ي
االستخدام ال ُم ِ
عدم امتالكھم مھارات التواصل الرياضي )الحبّـار :2013 ،ص.(2
ينظ ر إل ى العملي ة التعليمي ة عل ى أنھ ا عملي ة تواص ل واتص ال ب ين الموق ف التعليم ي وأداه
االتص ال الرئيس ية ھ ي اللغ ة ،الت ي تلع ب دورا رئيس ا ً ف ي ھ ذه العملي ة فھ ي وع اء ثقاف ة وأداه
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االتصال بين الماضي والحاضر والرياض يات لغ ة لھ ا مفرداتھ ا الخاص ة م ن حي ث مص طلحاتھا
ورموزھا والتمثيالت التي تعبر عن محتواھا في صور مختلفة فالرياض يات ليس ت مج رد وس يلة
لمساعدة على التفكير وحل المشكالت وعمل النتائج فحس ب ولكنھ ا أيض ا وس يلة مھم ة ف ي تب ادل
مجموعة من األفكار بوضوح ودقة فضال عن أن تنمية التفكير وحل المش كالت ال يتحق ق بمع زل
عن اللغة ،واالتصال بين الطالب والمعلم )المحرزي ،وآخرون :2008 ،ص.(2
ف المعلم يلع ب دوراً أساس يا ً ف ي تنمي ة التواص ل الرياض ي فتعوي د الطلب ة عل ى اس تخدام لغ ة
الرياضيات يؤدي إلى أن تكون ھذه اللغة لغة شائعة يستخدمھا بصورة معتادة ف ي الحي اة اليومي ة.
وفي ھذا النط اق الب د أن يق دم المعل م مش كالت لھ ا حل ول وم ن ث م يس تخدم الطلب ة كج زء طبيع ي
وضروري لحل المش كالت ،وتتض ح أدوار المعل م لمس اعدة الطلب ة عل ى التواص ل الرياض ي ف ي
اآلتي:

−

عرض أسئلة ومھمات تتحدي تفكيرھم.

 −االستماع باھتمام إلي أفكارھم.
 −طرح األسئلة على التالميذ لتوضيح وتبرير أفكارھم شفھيا ً وكتابيا ً.
 −تحديد أي األفكار يستمر الطالب ف ي متابع ة مناقش تھا بعم ق م ن ب ين األفك ار الت ي توص لوا
إليھا.
 −متى وكيف يُعقب علي اللغة والرموز الرياضية التي يستخدمھا التالميذ في عرض أفكارھم.
)العرابي :2004 ،ص (213
وقد ج اء ض من مقترح ات المجل س الق ومي األمريك ي لمعلم ي الرياض يات )(NCTM؛ أن
تعليم وتعلم الرياضيات ينبغي أن يوفر فرص ا ً للتواص ل ف ي جمي ع المراح ل الدراس ية ،م ن رب ط
الصور واألشكال واألشياء باألفكار الرياضية ،وربط لغة ورموز الرياضيات باللغة العادية التي
يستخدمھا التالميذ في حياتھم اليومية ،ونمذجة مواقف رياضية باستخدام طرق شفوية ،واستخدام
مھارات القراءة والكتابة واالستماع لتفسير وتقويم األفك ار الرياض ية والتحق ق م ن أنھ ا مكون ات
حيوي ة ل تعلم الرياض يات واس تخدامھا ،وتنمي ة فھ م ع ام ع ن األفك ار الرياض ية بم ا ف ي ذل ك
التعريف ات ونط ق النظري ات وم دلوالت الق وانين ،وتثم ين دور الرياض يات ف ي خ دمتھا للعل وم
األخرى )التخاينة :2011 ،ص.(400
ل ذا التوج ه وتجري ب إس تراتيجية حديث ة تثي ر التش ويق لدراس ة الرياض يات والتواص ل ب ين
فروعھا تعد أمراً ضروريا ً ،مثل إستراتيجية المفاھيم الكارتونية ألنھا تبدو مشجعة وايجابية وتع د
نقطة انطالق لتحفي ز الط الب عل ى النق اش ،وق د تس اھم ف ي جع ل الط الب يتب ادلون األفك ار فيم ا
بينھم وبالتالي تسھم في تطوير مھارات االتصال بينھم وأن الص ور الكارتوني ة بتعليقاتھ ا الكتابي ة
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البسيطة توفر إستراتيجية تقييم للطالب الذين لديھم ضعف في مھ ارات الق راءة والكتاب ة أو ل ديھم
صعوبات في تعلم الرياضيات.
مشكلة البحث
وفي ضوء ما سبق نصغ مشكلة البحث بالسؤال اآلتي:
ھل إلس تراتيجية المف اھيم الكارتوني ة اث ر ف ي التحص يل والتواص ل الرياض ي ل دى طالب ات
المرحلة المتوسطة في مادة الرياضيات؟.
أھمية البحث
يمكن تلخيص أھمية البحث الحالي بالنقاط اآلتية :
 .1يعالج البحث مشكلة أساسية تواجه معظم مدرسي الرياضيات ،وھي معرفة إمكانات
وفاعلية إستراتيجيات التدريس المتنوعة لتقديم مادة الرياضيات ،بحيث يستطيع الطلبة
اكتساب المعرفة الرياضية وتطبيقھا في مواقف أخرى.
 .2قد تؤدي نتائج البحث إلى التعريف بإستراتيجية جديدة للتدريس ،ترفع من كفاية تدريس
الرياضيات وتزيد من فعالية العملية التعليمية عامة ،وتزيد من تحصيل الطلبة في
الرياضيات.
 .3البحث في إستراتيجية المفاھيم الكارتونية والمستمدة من النظرية البنائية للتعلم لھا أھميتھا
بأخذ أفكار الطلبة في الحسبان عند التخطيط الدرس ،وكذلك مدى دافعيتھم واستعدادھم
للتعلم ,والكشف عن الفروق الفردية بين الطلبة.
 .4يھتم البحث في ربط مھارات االتصال في الرياضيات مع إستراتيجية المفاھيم الكارتونية،
والذي يعد كالھما من أدوات التقويم ،حيث الصور الكارتونية بتعليقاتھا الكتابية السھلة
توفر إستراتيجية تقويم للطلبة الذين لديھم ضعف في مھارات القراءة والكتابة.
 .5يھتم بمرحلة عمرية )الصف الثاني متوسط( التي تعد تغيّر في االتجاه السلوكي الذي
يفترض مستوى عال من الوعي والضبط الذاتي ليثبت ويتد ّعم ،ويتخذ بُعداً سويا ً مثاليا ً،
ويكتسب صفة اإلستقرار القائم على أسس من التفكير العقلي المتزن.
 .6قلة أو خلو الدراسات العراقية والعربية من البحث في إستراتيجية المفاھيم الكارتونية،
فضالً عن ربطھا بموضوع التواصل الرياضي.
ھدفا البحث
يھدف البحث إلى :معرفة اثر إستراتيجية المفاھيم الكارتونية في تحصيل طالبات الصف
الثاني في مادة الرياضيات والتواصل الرياضي.
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فرضيتا البحث
لتحقيق ھدف البحث واإلجابة عن تساؤالته تمت صياغة الفرضيتين الصفريتين اآلتيتين:
 .1ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05في متوسط درجات التحصيل
في مادة الرياضيات بين طالبات المجموعة التجريبية اللواتي يدرسن بإستراتيجية المفاھيم
الكارتونية وبين طالبات المجموعة الضابطة اللواتي يدرسن باإلستراتيجية االعتيادية.
 .2ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05في متوسط درجات اختبار
التواصل الرياضي في مادة الرياضيات بين طالبات المجموعة التجريبية اللواتي يدرسن
بإستراتيجية المفاھيم الكارتونية وبين طالبات المجموعة الضابطة اللواتي يدرسن
باإلستراتيجية االعتيادية.
حدود البحث
يتحدد البحث الحالي :بطالبات الصف الثاني المتوسط في المدارس النھاري ة التابع ة لمديري ة
تربية محافظة األنبار ،الفصل الدراسي األول ،الذي ويش مل الفص ول )األول ،والث اني ،والثال ث،
والرابع( من كتاب الرياضيات المقرر على طلبة الصف الثاني المتوسط والمعتمد للع ام الدراس ي
)2014/2013م(.
تحديد المصطلحات
أوالً :األثر :عرف بأنه
 .1الق وة أو الق درة عل ى تحقي ق النت ائج ،أو االنطباع ات المنتج ة عل ى عق ل المفح وص وحس ب
التصميم أو الطريقة المتبعة وھو الشيء الذي ينتج انطباع معين أو يدعم التصميم المج رب.
).(American Dictionary,2010:p. 263
 .2مدى القدرة على تحقيق نتائج مستھدفة وتتأثر ھذه القدرة بمدى النجاح في اختيار واس تخدام
م زيج مناس ب ومتناس ب للم دخالت أو الم وارد دون إھ دار أو إس راف )الجساس ي:2011 ،
ص.(16
تعري ف األث ر إجرائي ا ً :الف رق الحاص ل ف ي مع دل التحص يل والتواص ل الرياض ي لط الب
الصف الثاني متوسط في مادة الرياضيات للمجموعة التجريبية.
ثانيا ً:إستراتيجية المفاھيم الكارتونية،عرفت بأنھا
 .1تمثيل تصويري أو رسوم لشخصيات كارتونية ما ،يجري بينھما حوار وك أنھم يعب رون في ه
عن وجھات نظرھم ويظھر ذلك الحوار على ھيئة مربع نص مع كل شخصية .وھ ذا الج دل
يكون مبني على قضية حياتي ة أو مش كلة أو موض وع م ا يثي ر التس اؤالت وع ادة تك ون تل ك
المشكلة موجودة في مركز الحوار .وتصمم ھذه الرسوم الكارتونية والحوارات الدائرة بينھ ا
بطريقة ذكية تثير المناقشة بين الطلبة وتحفز التفكير ).(Matthew, 2010:p. 516
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 .2إس تراتيجية تعتم د عل ى تق ديم الم ادة الرياض ية خ الل الرس وم الكارتوني ة والح وار داخ ل
فقاع ات ك الم بأس لوب مش وق ،وتعم ل عل ى تحفي ز التفكي رى وباإلمك ان رف ع الرس وم
الكارتونية وإبقاء الفقاعات الحوارية كلما تقدمت المرحلة العمرية والمادة الدراس ية وتص لح
لترتي ب الم ادة الدراس ية عن د بن اء المن اھج ،أو كمھ ارة للتھيئ ة والغل ق )الكبيس ي وحس ون
 :2014ص.(311
تعريف إستراتيجية المفاھيم الكارتونية إجرائيا ً :إستراتيجية تدريس تق ﱠدم فيھا مجموعة من
الرسوم الكارتونية مع استخدام اللغة المكتوبة في فقاعات لتعبّر عن مواقف رياضية أعدت
للمجموعة التجريبية لطالبات الصف الثاني المتوسط عند تدريس الرياضيات والتي تحفّزھم على
التفكير والمناقشة ولتساعدھم في إزالة الغموض واإلجابة عنھا بالشكل الصحيح.
ثالثا ً :التحصيل :عرف بأنه
 .1إثب ات الق درة عل ى أنج از م ا ت م اكتس ابه م ن الخب رات التعليمي ة الت ي وض عت م ن أجل ه
).(Alderman,2007:p101
 .2مستوى محدد من اإلنجاز أو األداء في التعل يم المدرس ي ال ذي ي تم قياس ه م ن قب ل المعل م أو
من خالل االختبارات الشھرية أو النھائية )بني خالد ،2012 ،ص.(145
التعريف اإلجرائي للتحصيل :مقدار ما تحققه طالبات الصف الثاني المتوس ط بع د م رورھن
ب الخبرات التعليمي ة المتعلق ة بالموض وعات الرياض ية مقاس ا ً بالدرج ة الت ي يحص لن عليھ ا ف ي
االختبار التحصيلي النھائي الذي أعدته الباحثة لھذا الغرض.
رابعا ً:التواصل الرياضي عرف بأنه
 .1ق درة الف رد عل ى اس تخدام مف ردات ورم وز وبني ة الرياض يات ف ي التعبي ر ع ن األفك ار
والعالق ات وفھمھ ا ،وق د يأخ ذ داخ ل الص ف ص ورا مختلف ة م ن اللغ ة ,فق د يك ون ش فھيا أو
كتابي ا ،كم ا ق د يك ون رس ميا أو غي ر رس مي ،وب ين الط الب والمعل م أو ب ين طال ب وأخ ر
)بدوي.(146 ،2007 ،
 .2طريق ة لتب ادل األفك ار وتوض يح الفھ م ويس اعد ف ي أعط اء المعن ى واس تمرارية األفك ار
الرياض ية ونش رھا ،وي تم تنظ يم وتعزي ز تفكي رھم الرياض ي م ن خ الل االتص ال وتحلي ل،
وتقييم تفكير اآلخرين )أبو زينة.(101 ،2010 ،
تعريف التواصل الرياضي إجرائيا بأنه :قدرة طالبات الصف الثاني المتوسط على اس تعمال
لغ ة الرياض يات عن د مواجھ ة موق ف مكت وب أو مرس وم أو مق روء وتفس يره م ن خ الل الق راءة
والكتابة والتمثيل والمناقشة ،واإلص غاء ،ويق ّدر بالدرج ة الت ي يحص ل عليھ ا ع ن االختب ار المع ّد
لمجموعتي البحث )التجريبية والضابطة (.
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خامسا ً :الرياضيات عرفت بأنھا
 .1استخدام الق درات العقلي ة لتحقي ق الفھ م ،وھ ذا ال ي تم اال ع ن طري ق اكتش اف العالق ات الت ي
ت ربط ب ين المف اھيم الموج ودة ف ي الموق ف الرياض ياتي المع روض) .الم ولى :2009 ،ص
.(20
 .2أداة لالستعمال والتطبيق تعين الفرد على قضاء حاجاته وتس يير أم وره ف ي الحي اة ،ويتطل ب
ذلك مس توى معق وال ً م ن المعرف ة الرياض ية الت ي تمكن ه م ن أن يك ون متف تح العق ل وناق دا ً
وفاعال ً ومشاركا ً في مجتمعه )أبو زينة وعبابنة.(17-16 :2010 ،
تعري ف الرياض يات إجرائي ا بأن ه :لغ ة تس تخدم للتواص ل م ع اآلخ رين ،تتطل ب تعل م رم وز
وإشارات ومصطلحات رياض ية ،وتتس م بالوض وح والدق ة ،وح ددت بالم ادة الت ي ت درس للص ف
الثاني متوسط.
إطار نظري ودراسات سابقة
أوالً :إستراتيجية المفاھيم الكارتونية
إستراتيجية المفاھيم الكارتوني ة مس تمدة م ن النظري ة البنائي ة لل تعلم ،وق وام البنائي ة أن الف رد
يك ون نش طا ً ف ي بن اء أنم اط التفكي ر لدي ه ،نتيج ة تفاع ل قدرات ه الفطري ة م ع الخب رة وھ ي مب دئيا ً
نظرية في المعرفة تحولت إلى نظرية في التعلم وتعد أحدى نظري ات ال تعلم الحديث ة الت ي اتجھ ت
أنظار التربويين إليھا ،من أجل بلورة عدد من اإلس تراتيجيات والطرائ ق والنم اذج التدريس ية ف ي
توظيفھا) .زيتون ،(36 ،2007 :إستراتيجية المفاھيم الكارتونية تأخذ أفكار الطالب ف ي الحس بان
عند تخطيط الدرس وكذلك مدى دافعيتھم واستعدادھم للتعلم والفروق الفردي ة ب ين الط الب ،وھ ي
تمثيل تصويري أو رسوم كارتونية لشخصيات ما ،يجري بينھم ا ح وار وك أنھم يعب رون في ه ع ن
وجھات نظرھم ويظھر ذلك الحوار عل ى ھيئ ة مرب ع ن ص م ع ك ل شخص ية ،وھ ذا الج دل يك ون
مبن ي عل ى قض ية حياتي ة أو مش كلة أو موض وع م ا يثي ر التس اؤالت وع ادة تك ون تل ك المش كلة
موجودة في مركز الحوار وتصمم ھذه الرسوم الكارتونية والحوارات ال دائرة بينھ ا بطريق ة ذكي ة
تثير المناقشة .بين الطلبة وتحفز التفكير )الكبيسي ،وحسون :2014 ،ص.(310
نبذة تاريخية عن إستراتيجية المفاھيم الكارتونية
ت م إنش اء أول فك رة م ن قب ل ) (Brenda Keogh & Stuart Naylorع ام  ،1991وت م
نش ر ملخ ص الكارتوني ة ألول م رة ف ي ع ام 1993م ،وك ان الغ رض م ن إنش اؤھا ھ و أن تك ون
بمثابة إستراتيجية للحصول على أفك ار الطلب ة ،وتح دي تفكي رھم ودع م الطلب ة ف ي تنمي ة فھمھ م،
وكانت استجابة كال من طالب المدارس االبتدائية والثانوية والمعلمين وطالب المعلمين على تل ك
الرسوم الكارتونية مشجعة وإيجابيه للغاية ،كم ا وق ام ك ال م ن الب احثين بتط وير مجموع ة واس عة
من الرسوم الكارتونية المس توحاة م ن :خب راتھم التعليمي ة الخاص ة ،والبح وث المنش ورة ،وك ذلك
م ن خ الل التغذي ة الراجع ة م ن الطلب ة الت ي أدت إل ى مزي د م ن التط ورات ف ي طبيع ة الرس وم
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الكارتوني ة ،والت ي ش ملت التح ول م ن المواق ف الفردي ة إل ى المواق ف الجماعي ة ،والتح ول م ن
التعليقات السلبية للشخصيات الكارتونية إل ى التعليق ات االيجابي ة ،والتأك د م ن وج ود وجھ ة نظ ر
مقبولة علميا ضمن البدائل المقدمة ).(Naylor & Keogh, 2012, p.1
وأش ار ن ايلور وكي وغ ) (Naylor & Keogh, 2012ب أن الرس وم الكارتوني ة تحظ ى
بش عبية كبي رة ل دى المعلم ين ف ي مجموع ة واس عة م ن البل دان .فبس اطتھا )بس يطة مخادع ة ،كم ا
وصفھا أحد ال زمالء( تجعلھ ا جذاب ة ج داً خاص ة للمعلم ين المنش غلين ول يس ل ديھم الوق ت الك افي
للتدريب على استخدام طرق ووسائل متنوعة للتدريس ،فاستخدامھا ال يحتاج ألي نوع م ن أن واع
الت دريب وان ك ان بع ض الت دريب ق د يفي د ،كم ا أن الجوان ب التربوي ة الت ي تس تند إليھ ا الرس وم
الكارتونية واضحة ،فھناك محاور أساسية للرسوم الكارتوني ة وھ ي :أس اليب الت دريس الحواري ة،
والتقييم التكويني ،والبيئ ة التعليمي ة التفاعلي ة ،فبع د أن ك ان اس تخدام الرس وم الكارتوني ة مقتص راً
على مادة العلوم فقط ,تطور ھذا االستخدام ليشمل مجاالت أخرى ،حيث تم أنتاج رسوم كارتوني ة
في المجاالت التالية :العلوم والرياضيات والرياضة ،واعد رسوم كارتونية لتعليم اللغة االنكليزي ة
تكون جاھزة عام .(Naylor & Keogh, 2012, p.7) 2012
استخدمت الرسومات الكارتونية في األبحاث والدراس ات العلمي ة بط رق متنوع ة إلغ راض
تعليمية مختلفة ،تمثلت في تنمية مھارات القراءة ،وتنمية مفردات اللغة ،وحل المش كالت ،وتنمي ة
مھارات التفكير ،وتعزيز الدوافع ،وحل الص راعات المعرفي ة ،وتنمي ة االتج اه نح و م ادة العل وم،
والوص ول إل ى أفك ار الطلب ة ،إال إن اس تخدام مص طلح الرس ومات الكارتوني ة ق د يك ون مض لال
بعض الشيء ،ألن كثيراً من الن اس يتوقع ون وج ود عالق ة ب ين الرس ومات الكارتوني ة والفكاھ ة،
بينما الرسوم الكارتونية ال تستخدم الفكاھة والسخرية ،بل تتبع شكل س ؤال االختي ار م ن المتع دد،
ولكن على عكس معظم أسئلة االختبار م ن متع دد فالرس وم الكارتوني ة ت دمج ال نص المكت وب ف ي
شكل حوار مع المثير البصري ).(Naylor, & Keogh, 1999: p. 93
ويرى الباحثان إن ما تفعله إستراتيجية المف اھيم الكارتوني ة ھ و إيج اد نق اش ،والھ ام الح وار
والتشجيع على المشاركة ،فھي تش جع الطلب ة عل ى المقارن ة والتب اين للبح ث ع ن ال دالئل وتبري ر
أسبابھم في تجاوبھم مع شخصيات الرسوم الكارتوني ة .مطل وب م ن ك ل طال ب ف ي الص ف إيج اد
ج واب والمش اركة ف ي الح وار التعليم ي ،وك ل ھ ذه األجوب ة س واء ص حيحة أم خاطئ ة تس تخدم
كخطوات للوصول إلى فھم اع م واش مل للبني ة الرياض ية .ول ذلك فھ ي تس تخدم ك أدوات للح ديث،
لمساعدة الطلبة لالستنتاج م ن خ الل اس تخدام أفك ار بعض ھم ال بعض ،واس تخدام بعض ھم ال بعض
كلوحات ص وتية والعم ل م ع بعض ھم بص ورة إبداعي ة لتفس ير فك رة معين ة ،توض ع ف ي منتص ف
الرسوم ،تليھا اختيارات ،وھذه ليست إحدى الخيارات اإلضافية ف ي المف اھيم الكارتوني ة ،ب ل ھ ي
مكون أساسي لھا ،أي أن ھذا التفاعل ھو شيء متوقع ومطلوب ،أن االختالف يس اعد ف ي وض ع
منھج التعلم لما سيحدث الحقا في ال درس أو مجموع ة ال دروس ،أن ع دم االتف اق ھ و ف ي الحقيق ة
نجاح لعملية التعلم والتعليم ،وكما يوضحه المخطط ).(1
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بل اعتقد تمثل

انھا تمثل
ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻤﺜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ=}{3,4,5

ارى انھا
تمثل

وإنا اعتقد تمثل

انت ماذا تعتقد

مخطط ) :(1عدم اتفاق في اإلجابات نجاح لعملية التعلم.
تستخدم إستراتيجية المفاھيم الكارتونية في بداية الدرس مثل التھيئة للدرس وكذلك جزء من
نشاط معين في الدرس وذلك من أجل) :الكبيسي ،وحسون ،2014 ،ص.(312
 .1تعطينا مؤشرا لمدى أفكار الطالب في الحصة.
 .2تحديد المفاھيم الخاطئة لدى الطالب.
.3

عد نقطة انطالق لتحفيز الطالب على النقاش.

 .4عرض التحديات التي قد تؤدي إلى إعادة تشكيل األفكار لدى الطالب.
وتستخدم كذلك في نھاية الدرس من أجل مراجعة التعلم والتقويم.
ومن فوائد إستراتيجية المفاھيم الكارتونية تحفز الطالب لمناقشة أفك ارھم حت ى تل ك األفك ار
الت ي ع ادة م ا تك ون مرغوب ة ل دى بع ض الط الب بالت الي فإنھ ا تس اعد المعل م للوص ول إل ى ھ ذه
األفكار كما أنھا تساھم في أن تجعل الطالب يتبادلون األفكار فيما بي نھم وبالت الي تس ھم أيض ا ف ي
تط وير مھ ارات اإلتص ال بي نھم وأن الص ور الكارتوني ة بتعليقاتھ ا الكتابي ة البس يطة ت وفر
إس تراتيجية تقي يم للط الب ال ذين ل ديھم ض عف ف ي مھ ارات الق راءة والكتاب ة كم ا أن ھ ذه
اإلس تراتيجية تقل ل م ن خ وف الط الب م ن إعط اء إجاب ات خاطئ ة(Naylor, & Keogh, .
)2013:p. 3-11
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إعداد إستراتيجية المفاھيم الكارتونية
أ.

استخدام العبارات والمواقف المألوفة لدى الطلبة في حياتھم اليومية.

ب .توفير ثالث أو أربع عبارات بديلة للمناقشة ،مع وجود وجھة نظر واح دة عل ى األق ل مقبول ة
علميا ً.
ج .استخدام عبارات التعزيز والتحفيز بدالً من العبارات التي تعيق من توليد األفكار.
د .ابحث عن المفاھيم البديلة الشائعة في الدرس لتضمينھا في اإلستراتيجية.
ه .بعض أسئلة االختيار من المتعدد تكون مناسبة ليتكيف الطالب مع اإلستراتيجية.
و .مع مالحظة أمرين ھامين وھما:
−

ضرورة أن يبحث المعلمين في المراجع والمصادر المختصة بالمفاھيم البديل ة الش ائعة
لدى الطلبة ليتمكنوا من بناء رسوم كارتونية خاصة بھم.

−

الرسوم الكارتونية الغير مخطط لھا بعناية قد تغير المفاھيم لدى الطلبة.
)(Naylor, & Keogh, 1999:p.93-94

إس تراتيجية المف اھيم الكارتوني ة تحف ز الط الب لمنافس ة أفك ارھم ،وم ن المھ م أن البيان ات
المتعلق ة ب الموقف التعليم ي أو عن د ح ل مس ألة أو تم رين مع ين تع رض الفك رة المركزي ة داخ ل
الكرتون ،وفي معظم الحاالت تكون وجھات النظر البديلة المقدمة م ن الشخص يات المش اركة ف ي
الحوار م ن خ الل اس تخدام ص ور الفقاع ات المكتوب ة ،ق د تتف ق إل ى ح د م ا م ع تص ورات الطلب ة
المعدة لھم المادة بھذه الطريقة دون شعور الطلبة بذلك وھذه اإلس تراتيجية تع د أداة تعليمي ة تحق ق
أھداف معرفية فضالً عن األھداف الوجدانية ،أي من الممكن القول تكون الب دائل م ن الن وع ال ذي
نعرفه باألخط اء الش ائعة )الكبيس ي ،وحس ون :2014 ،ص ،(310-309وكم ا يوض حه المخط ط
)(2
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جد ناتج اآلتي في ابسط صورة :

-5
ـــــــــــ
6

14
ـــــــــــ +
6

ــــــ = 6
الجواب 1
ـــــــ
2
12

بل الجواب 19
ــــــــ
6
لماذا الجواب
19
ــــــــــ
12
دعوني اوضح لكم الحل

ماذا تعتقد انت فكر

مخطط ) :(2البدائل تكون من نوع األخطاء الشائعة.
ويرى الباحثان بإمكان المدرس مناقشة كل بديل ،ويكون لھا تأثير اكبر حينما يتم نقاشھا ف ي
مجموعة مختلفة اإلمكانيات من الطلبة ،وينتج عن ھ ذا درج ة عالي ة م ن التب ادل ويس مح لمختل ف
األفكار بالظھور خالل المناقشة.
المبادئ التي تساعد المعلمين على تطبيق إستراتيجية المفاھيم الكارتونية
 .1وضع الطلبة في تحديات مفاھيمية وصراعات معرفية.
 .2أن يكون التعلم ضمن إطار الحياة اليومية التي تدعم التعاون والتفاھم في البيئة االجتماعية.
 .3تعزيز ما وراء المعرفة.
 .4عرض المشاكل في شكل يكمن الوصول اليه بسھولة.
 .5عدم إصدار األحكام حول أفكار الطلبة ).(Naylor & Keogh, 2013
ثانيا :التواصل الرياضي
التواصل الرياض ي يع د ھ دفا ً م ن األھ داف األساس ية لتعل يم الرياض يات ،وي تم في ه توظي ف
مھ ارات اللغ ة م ن ق راءة ،وكتاب ة ،وتح دث ،واس تماع فض الً ع ن مھ ارة الترجم ة الرياض ية
مستخدما ً في ذلك لغة الرياضيات المقروءة والمكتوبة؛ مما قد يساعد الطلبة على فھم الرياضيات
وقدرتھم على توظيفھا في المواقف الرياضية والحياتية ،وھناك أشكال عديدة للتواصل الرياضي :
فلقد صنف المجلس القومي لمعلم ي الرياض يات ) (NCTM, 2000أش كال التواص ل الرياض ي
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إل ى االس تماع وق راءة والتح دث والكتاب ة والتمثي ل وللتواص ل الرياض ي مجموع ه ،وھ و ق درة
الطالب على شرح وتوضيح األفكار والعالق ات الرياض ية بفھ م لآلخ رين ،إعط اء أمثل ه ص حيحة
لمفاھيم أو أفك ار رياض ية ،عم ل تبري ر رياض ي للحل ول ولالس تنتاجات الرياض ية ،اس تخدام لغ ة
الرياضيات للوصف وكذلك تمثيل المواقف والعالقات الرياضية بصور مختلفة ،البعض أن ھن اك
تباع دا ب ين الرياض يات واللغ ة ,ويب ين ھ ذا التص ور عل ى أن الرياض يات تتعام ل م ع الرم وز
والمجردات واللغة كما يقولون )ك ل لف ظ وض ع لمعن ى( .واغل ب الظ ن أن ھ ذا التباع د م رده إل ى
وجود التباعد بين العاملين في مجال الرياضيات كمادة علمية وبين أھل اللغة أنفسھم ,حي ث يعم ل
كل فريق بمعزل عن األخر ،ويالحظ أن ھناك عالقة وثيقة بين الرياضيات واللغة ،فكالھما يعبر
عن آليات الفرد الفكرية والوجدانية واإلدارية فمن المستحيل تحليل أي صورة أو فكرة ذھني ة إل ى
أجزائھا أو خصائصھا من دون استخدام األلفاظ – وھي أداة اللغ ويين – أو دون اس تخدام الرم وز
– وھي أداة الرياضيين – فاللغة وعاء العلم وھي بھذا تمثل المادة األساسية لعمليات التفكير لشتى
صنوف المعرفة )الحمضيات :2002 ،ص .(61
مجاالت التواصل الرياضي
اتفقت معظم األدبيات التي تناولت موضوع التواص ل الرياض ي عل ى مج االت خمس ة متفق ا ً
مع المجلس القومي لمعلمي الرياضيات ) (NCTM, 2000: p. 60اآلتية:
أ.

القراءة الرياضية

قراءة الرياضيات ھي إحدى المھارات األساسية الالزمة لطلبة ،والتي ينبغي تنميتھا.
ونقص ھذه المھارة لديھم يمكن أن يعرضھم وكذلك مدرسيھم لصعوبات في تعليم وتعلم
الرياضيات؛ لما للقراءة من تأثيرات واسعة وعميقة ومتنوعة في الطلبة ،فھي توسع دائرة
خبرتھم ،وتنميھم ،وتنشط قواھم الفكرية ،وتشبع فيھم حب االستطالع النافع )مقدادي ،الزغبي،
 :2004ص(204
ّ
إن من أھم أسس المھم ة ل تعلم والتعل يم الجي د للرياض يات ھ و الق درة عل ى ق راءة الص حيحة
وفھ م المص طلحات والرم وز واألش كال وإدراك معن ى الص يغ الرياض ية وھ ذا يتطلّ ب جھ دا م ن
أن لغة الرياض يات لھ ا خصوص يّتھا الت ي تميّزھ ا ،كم ا ّ
المعلم ومھارة من الطالب ،إذ ّ
أن الق راءة
الجيّدة لھا تزيد من دافعية الطلب ة لتعلّمھ ا ،ويمك ن الطلب ة أن ي دركوا أھمي ة ق راءة الرياض يات إذا
أُعطوا السبب في القراءة ،إذ أنّھا يمكن أن تع ّد صيغة م ن الك الم الھ ادف ال ذي يت رجم في ه الطلب ة
الكلمات المكتوبة لمنھجھم ويفھم وا م اذا تعن ي الكلم ات فإنھ ا تش مل ك الً م ن الترجم ة والفھ م م ن
أجل حصول التفاھم ).(Thompson & Chappell, 2007: p. 188
الق راءة عملي ة مبني ة عل ى اللغ ة ،حي ث إنھ ا تتطل ب معرف ة لغوي ة إذا م ا أراد الق ارئ بن اء
معين ،وھي عملية يراد بھ ا إيج اد الص لة ب ين الك الم والرم وز الكتابي ة ،وتت ألف لغ ة الك الم م ن
المعاني واأللفاظ التي تؤدي ھذه المعاني ،وتتكون القراءة من عناصر ھي المعني الذھني ،واللفظ
الذي يؤديه ،والرمز المكتوب )الخزاعلة ،وآخرون ،2011 ،ص .(22
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ويتضمن ذلك قراءة المواد التعليمي ة ومص ادر تعل م الرياض يات الورقي ة واإللكتروني ة ،كم ا
تتض من ق راءة المؤلف ات الخاص ة بمج االت عم ل وأنش طة تس تخدم الرياض يات مث ل النش رات
التجاري ة وتوص يفات الس لع والمنتوج ات ،بالنس بة للص ف والواجب ات المدرس ية فينبغ ي أن ينم ي
المعلم مھارة قراءة المادة الرياضية وتفس ير نصوص ھا ،وش رح الطال ب بع ض م ا يج ئ بھ ا لم ن
معه من الطلبة .مھرات القراءة في اللغة العادية ھي )القراءة الصامتة ،الق راءة الجھري ة ،الق راءة
االستراتيجية (..مطلوبة أيضا لتنمية مھارة القراءة ف ي الرياض يات ،إن كثي را م ن ص عوبات ح ل
المسائل اللفظية )والمشكالت بصفة عامة( ھي نتيجة عدم فھم الطالب للغ ة المكتوب ة بھ ا المس ألة
,ويقص د ب القراءة الرياض ية ق راءة العب ارات الرياض ية المكتوب ة بش كل مت رابط وواض ح إل ى
اآلخرين ،حي ث تس اعدھم عل ى اإلحس اس الق وي بالمف اھيم واإلج راءات ورؤي ة االرتباط ات ب ين
الرياض يات والحي اة ،كم ا تس اعدھم عل ى تقي يم األفك ار المعروض ة ف ي ال نص وفھمھ ا )عبي د،
 ،2004ص.(54-53
من أمثلة القراءة الرياضية كأحد مجاالت التواصل اآلتي:
أ.

قراءة فقرة رياضية قراءة سليمة ،وتحديد ما بھا من ألفاظ ورموز رياضية.

مثال :1اقرأ النص اآلتي واكتب ما ورد فيه من أرق ام ورم وز رياض ية ؟ إذا كان ت  Cھ ي
مجموعة طالب صفك الذين يبلغ طول ك ل م نھم  7مت ر ،ال يوج د طال ب طول ه  7أمت ار ،فنس مي
ھذه المجموعة:مجموعة خالية ،وتكتب ھذه المجموعة بالشكل } { C = :أو C=Ø
ب .قراءة شكل رياضي معطي له بطريقة سليمة.
مثال :2ماذا تسمي المجموع ة} {8, 7, 2ف ي
الشكل المجاور:

ج .تق راءة عالق ات رياض ية مكتوب ة :مث ال: 3
اقرأ العالقة
ز .قراءة رسما بيانيا قراءة سليمة ،مثال :4البيانات أدناه بطريقة التمثيل باألعمدة لعدد األھ داف
التي س جلت م ن قب ل ك ل منتخ ب عرب ي ف ي دورة الخل يج لع ام ) (1979تأم ل وأق رأ الش كل
واجب عن اآلتي:
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ﻴ ﻲ
ﻭ ﺠﺏ
ً
)أ( أي المنتخبات العربية سجل اقل عددا من األھداف في تلك الدورة ؟
)ب( :ما عدد األھداف في تلك الدورة ؟

)ج( أي منتخب عربي سجل عدداً أكثر من األھداف في تلك الدورة ؟
)د ( ما عدد األھداف التي سجلھا منتخب العراق في تلك الدورة ؟
)ھـ( ما مجموع أھداف منتخبي الكويت والبحرين في تلك الدورة ؟
)و( كم ھدفا ً سجل المنتخب العماني في تلك الدورة ؟

 .2الكتابة الرياضية
وتـُعـَد الكتابة الرياضية أداة تواصل مھمة تساعد الم درس عل ى م د الطلب ة بخب رات مكتوب ة
وحلول للمشكالت ،كما يستعملھا الطلبة في تسجيل أفك ارھم واس تجاباتھم ف ي المواق ف التعليمي ة،
وي رى ) (Pugalee,1997أن ه م ن الممك ن أن تص بح الكتاب ة مفي دة عن د حلھ م للمس ائل ،وعن دما
يطلب منھم أن يكتبوا إجاباتھم على شكل جمل تساعد في إظھ ار مع رفتھم وتوض يح أفك ارھم ف ي
حل المسائل الرياضية ،وبعرضھم أفكارھم بصورة كتابية أو لفظية يستطيعون من خاللھا تحسين
الق درة عل ى التواص ل بط رح األس ئلة ومناقش ة األفك ار وتقييمھ ا وتع ديلھا وك ذلك تعل م االس تماع
لآلخرين .ومن الجوانب األساسية في تعليم وتعلم التواص ل الرياض ي ھ و أن يتع ود الطال ب عل ى
الكتابة الصحيحة ،وينبغي أن يتعلم كي ف يعب ر بطريق ة ص حيحة ومنظم ة عن د الح ل مث ل :وض ع
الرموز العددية والجبرية والتمييز في المسائل الحسابية وترتيب العمليات الحسابية وموقع عالم ة
التساوي وكتابة البراھين ).(Pugalee, 1997: p. 308
ّ
أن تعليم وتعلّم الرياضيات يتض ّمن تعوي د الطلب ة عل ى الكتاب ة الص حيحة للرياض يات ،فعن د
ح ّل المشكالت أو المسائل في االختبارات التحريرية ينبغي أن يتعلّم الطالب كيف يعبّر ع ن الح ّل
بطريقة ص حيحة ومنظّم ة كترتي ب العملي ات الحس ابية ووض ع الرم وز العددي ة والجبري ة وكتاب ة
البراھين )عبيد :2004 ،ص.(55
ومن فوائد الكتابة ):(Brown, 1994 :p.86
 −تسجيل أفكار الطلبة واستجاباتھم في المواقف التعليمية.
 −إعطاء صورة واضحة لقدرة الطلبة على التواصل.
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 −إمكانية تنمية التحصيل في الرياضيات.
 −تزويد الطلبة بالثقة بالرياضيات وزيادة كفاءته فيھا.
 −مساعدة المعلم على إكساب الطلبة بخبرات مكتوبة وحلول للمشكالت.
ومن أمثلة الكتابة والتي يطلب من الطالب تنفيذھا
مثال :1اكتب مجموعة المحافظات العراقية بطريقة الصفة المميزة؟وكيف تقرئھا؟
ج x :x } :محافظة عراقية{ وتقرأ  :مجموعة كل  xحيث  xمحافظة عراقية.
مثال :2كيف تعبر عن :المجموعة  Bمجموعة جزئية من المجموعة.A
ج :ويعبر عن ذلك A

 ، Bوتقرأ المجموعة  Bجزئية من المجموعة A

مثال :3اكتب عناصر المجموعة  Aإذا علمت:
} x : xمن مضاعفات العدد  3األصغر من A= {12
جA= {3 ,6 ,9 }:
مثال :4اذا كانت  Rعالقة والعبارة )(a, b

كيف تكتب عادة وكيف تقرأ؟

ج:تكتب عادة  a R bوتقرأ ) aمرتبطة بالعالقة  Rمع (b
 .3التمثيل الرياضي
يُ َعد التمثيل أھم مھارات التواص ل الرياض ي بالنس بة لدراس ة الرياض يات ،فالطلب ة بإمك انھم
تطوير وتعميق فھمھم للمفاھيم الرياض ية وذل ك عن دما يقوم ون بابتك ار ومقارن ة اس تعمال أش كال
متنوع ة م ن التمث يالت الرياض ية مث ل الص ور واألش كال والرس وم البياني ة والج داول وخ رائط
والترجمة الرمزية ،والتي تساعدھم على تواصل تفكيرھم الرياضي )الجلبي :2011 ،ص.(261
ّ
أن تمثي ل المس ائل الرياض ية بأش كال مختلف ة ومتنوع ة يكس ب الطلب ة النش اط اإلب داعي
ّ
والمناقشة الھادفة أثناء حلھا ويجب أن تكون ھذه التمثيالت وصياغتھا بش كل مناس ب يتناس ب م ع
المراحل العمرية للطلبة ).(Abd. Qahar, 2011: 43
وم ن العالم ات الجي دة الت ي ت دل عل ى فھ م الطلب ة لق انون أو مفھ وم أو عالق ة رياض ية ھ ي
قدرتھم على التعبير عن ذلك بتمثيالت مختلفة ،باللغة أو الرموز في شكل معادل ة أو متراجح ة أو
شكل بياني ،بحسب طبيعة الموقف الرياضي )عبيد:2010 ،ص .(57
ومن أشكال التمثيالت الرياضية:
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 .1الترجم ة الرياض ية :وھ ي تحوي ل ص ورة رياض ية إل ى ص ورة أخ رى بش رط أن تتض من
الصورة الجديدة جميع عناصر الصورة األولى دون إھمال أي منه.
 .2المعالجة الرمزية :تس تعمل عن د ح ل مش كالت لفظي ة جبري ة ،وھ ي مرتبط ة بق درة الطال ب
على تنفيذ العمليات الحسابية والجبرية لحل المشكلة.
 .3الرس م البي اني :يع د الرس م البي اني اح د التمث يالت الرياض ية الت ي تعب ر ع ن البيان ات ،وي َع د
الرس م البي اني تمث يال ً بص ريا ً للعالق ات العددي ة ف ي ص ورة مرتب ة ومنظم ة فھ و تلخ يص
للبيانات العددية الموجودة في شكل خطوط أو أعمدة أو دوائ ر تظھ ر العالق ة الموج ودة ب ين
البيانات بكلمات واضحة لآلخرين.
ومن أمثلة التمثيل الرياضي كأحد مجاالت التواصل اآلتي:
أ.

الترجم ة الرياض ية :مث ال  :1ل تكن } X={ 1,2,3,4,5ارس م المخط ط الس ھمي للعالق ةR
حيث })R ={(1,1),(2,2),(4,4),(5,5),(1,2),(2,3),(3,5؟ الحل:

ب .المعالجة الرمزية :مثال  :2اذا طرح ) (3من ثالثة أمثال عدد صحيح موجب فان الناتج
يكون اصغر من ) (80مثل ذلك بالرموز؟ الحل3X - 3< 80 :
ج .الرسم البياني:
مث ال :3مث ل بيان ات األتي ة باس تخدام
ال دائرة ،حي ث تنف ق أس رة% 30م ن الرات ب
على الماكل %30 ،من الراتب على المل بس،
 %25من ه ح االت طارئ ة ،وت دخر الج زء
الباقي ؟ الحل:

 .4مھارة المناقشة الرياضية
تع د المناقش ة م ن أھ م مھ ارات التواص ل الرياض ي الت ي م ن خاللھ ا ي تم تفعي ل مھ ارات
التواصل األخرى وتلعب دورا كبيرا في التعلم الفع ال م ن خ الل مواق ف يتح دث فيھ ا المدرس ون
والطالب ,أو الطالب مع بعضھم البعض ويشتركون في األفكار واآلراء ،واألس ئلة الت ي تس تخدم
إلثارة النقاش وتكون عادة عند مستوى معرفي عال ).(Kinoski, 2010, P: 36
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وحيث إن المناقشة في الرياضيات تأخذ أشكاال متنوعة ،فقد تكون بين معلم وطالب ،أو بين
طالب وطالب آخر ،أو بين طالب والمادة التعليمية ،أو بين الطالب ومادة تعليمية وطالب ،أو بين
طالب ومادة تعليمية والمعلم ).(Leikin & Zaslavsky, 1997, p 333
ومن الصفات الخاصة التي تميز المناقشة )االتصال الش فوي( ،ان ت أثيره كبي ر ،الن ه تظھ ر
فيھا التعبيرات على وج ه المن اقش ،أو القي ام بالتأكي د عل ى بع ض األلف اظ والعب ارات األم ر ال ذي
يش عر المس تمع بأھمي ة الموض وع أو جان ب م ن جوانب ه ،ويعط ي المن اقش فرص ة إلدراك فھ م
األخ رين وذل ك ع ن طري ق رد الفع ل ال ذي يظھ ر م نھم أو عل ى وج وھھم) .نص رﷲ،2001 ،
ص.(227
وك ذلك ان مناقش ة الطال ب ع ن الرياض يات وبلغ ة الرياض يات يق وي فھم ه ويعط ي للمعل م
صورة واضحة عن مدى فھم الطالب ولمدى صحة اإلجابة الشفوية عن سؤال .وف ي نف س الوق ت
ف ان المعل م الب د أيض ا أال يتس رع ف ي الحك م عل ى ج واب الطال ب ،وعلي ه ان يمتدح ه اذا كان ت
اإلجابة صحيحة أو أنھا تقوده إلى الجواب الصحيح) .عبيد ،2004 ،ص.(55
ّ
أن دور المناقشة الرياضية يتّضح من خالل:
أ.

جذب اھتمام الطلبة ،واستثارة اھتمامھم بالرياضيات.

ب .مساعدة الطلبة على اكتشاف روابط متع ّددة بين الموضوعات الرياضية.
ج .استثارة األفكار ومساعدة الطلبة على وضع إسھاماتھم بأسلوبھم الخاص.
د.

تنمي اإلصغاء الجيد )السعيد :2005 ،ص .(7

 .5اإلصغاء الرياضي
ان اإلصغاء ھو المھارة اللغوية األولى التي يكتسبھا الطف ل ،في تعلم األطف ال كيفي ة اإلص غاء
قبل ان يتعلموا كيفية الكالم ،وم ن ث م ت أتي مھ ارة الق راءة وم ن بع دھا مھ ارة الكتاب ة ،وق د اعتم د
الباحثون ھذا الترتيب الھرمي ،واعتبروا ان أداء الطفل في اإلصغاء مرشد لقدرت ه عل ى الق راءة،
وتعتمد الكتابة على اإلصغاء أيضا نظرا لعالقتھا بالكالم وبالقراءة )الھاشمي والع زاوي،2005 ،
ص.(64
فلذلك ال ذين ال يس تطيعون اإلص غاء ال يس تطيعون التواص ل ،الن اإلص غاء الض عيف يعي ق
م ن ق درتنا عل ى االتص ال م ع اآلخ رين .فاإلص غاء مھ ارة أساس ية للتواص ل )ھي ز،2011 ،
ص.(100
لذلك فان الطالب يتعود إلى اإلصغاء الجيد لم ا يقول ه الم درس أو يقول ه زم الؤه وللتأك د م ن
ذلك قد يطلب المدرس من طالب تكرار ما سمعه ليتأكد من أنه سمعه بصورة صحيحة أو أنه فھ م
ما سمعه ويساعد ذلك على تقوية مھارات الطلبة ف ي المناقش ة داخ ل الص ف وف ي اإلجاب ة الجي دة
في االختبارات الشفوية )عبيد ،2004 ،ص.(57
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ونقصد باإلصغاء الرياضي تحليل وتقويم المسائل والحلول والمناقشة الرياضية المقدمة م ن
قبل اآلخرين ،حيث تقوم على تطوير قدرة الطلبة على نطق األلفاظ الرياض ية بص ورة ص حيحة،
واالستفادة من أفكار اآلخرين في تطوير أنشطة الرياضيات .ومن أمثلة اإلصغاء الرياض ي كأح د
مجاالت التواصل اآلتي:
أ.

إعطاء اإلجابة الصحيحة لسؤال سمعه.

ب .يعطي المصطلح الرياضي لعبارة سمعھا.
ج .تعويد الطالب على اإلصغاء الجيد لما يقوله المدرّس أو زمالؤه ،وتنفيذه على نحو صحيح.
دراسات سابقة
المحور األول دراسات سابقة للمفاھيم الكارتونية
دراسة ) :(Chin & Teou, 2009أجريت الدراسة في تايوان وھدفت إلى اث ر إس تراتيجية
تدريس المفاھيم الكارتونية عل ى التحص يل وتق ويم الحججف ي ت دريس العل وم ف ي الص ف الس ادس
ابتدائي ،تكونت عينة الدراس ة م ن  21طال ب ث م تقس يمھم إل ى مجم وعتين ،التجريبي ة والض ابطة
وكان من نتائج البحث:وجود فروق ذات داللة عند مستوى ) (0.05بين معدل تحصيل المجموعة
التجريبية التي درست باس تخدام إس تراتيجية المف اھيم الكارتوني ة وب ين المجموع ة الض ابطة الت ي
درس ت باس تخدام الطريق ة التقليدي ة وك ذلك ف ي مع دل اختي ار تق ويم الحج ج ولص الح المجموع ة
التجريبية ).(Chin & Teou, 2009: p. 1307-1332
دراس ة ) :(Hooij, 2013أجري ت الدراس ة ف ي ھولن دا وھ دفت إل ى قي اس فاعلي ة المف اھيم
الكارتونية على التغير المفاھيمي ومھارة قراءة البيانات والتفسير الذاتي في مادة الفيزي اء تكون ت
عين ة الدراس ة م ن تالمي ذ الص ف الس ادس االبت دائي ،توزع وا إل ى ثالث ة مجموع ات ،المجموع ة
الض ابطة تكون ت م ن ) 15تلمي ذ  6+تلمي ذات( والت ي درس ت بالطريق ة المعت ادة ،والمجموع ة
التجريبي ة األول ى الت ي درس ت بالمف اھيم الكارتوني ة تكون ت م ن ) 15تلمي ذ  6+تلمي ذات(،
والمجموعة التجريبية الثانية تكونت من ) 16تلميذ  7+تلميذات( درست بالرسوم المتحركة وب ين
الض ابطة ،وكان ت م ن النت ائج تف وق المجموع ة الت ي درس ت بالمف اھيم الكارتوني ة بالمف اھيم
الكارتوني ة لفھ م البيان ات ،بينم ا ل م تك ن الف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) (0.05ب ين
المجموعة التجريبية درست بالرسوم المتحركة،وبين المجموعة الضابطة والتي درست بالطريق ة
المعتادة ).(Hooij, 2013
دراس ة ) :(Ören, Meriç, 2014أجري ت الدراس ة ف ي تركي ا وھ دفت إل ى تحدي د كف اءة
استخدام الرسوم المفاھيم الكارتونية في المدرسة االبتدائية لطلبة الصف السابع األساسي في م ادة
العلوم والتكنولوجيا ،تكونت عين ة البح ث م ن  24طال ب وطالب ة وت م تدريس ھم باس تخدام الرس وم
المف اھيم الكارتوني ة ،وق د أجري ت المق ابالت خ ارج ال دروس ،إعط اء الط الب نم وذج ال رأي
والمقابالت مع كل واحد منھم .إلى جانب ذلك ،توزيع مج الت للعل وم والتكنولوجي ا إل ى الط الب،
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وصلت الدراسة إلى استنتاج مفاده أن يجد الطالب الرسوم مفھوم أكثر متعة وإثارة لالھتمام .إل ى
جانب ذلك ،حقيقة أن ھذه التقنية تمكن الطالب من فھم الدرس الذي ھو أفضل نتيج ة أخ رى الت ي
ت م التوص ل إليھ ا ،وأك دت حقيق ة أن ال دروس الت ي ت درس م ع الرس وم مفھ وم مكن تھم م ن دم ج
مواضيع العلوم في الحياة اليومية ).(Ören, Meriç, 2014: p. 116-136
دراسة )أبو عيده ،وأي وب :(2014 ،أجري ت الدراس ة ف ي فلس طين وھ دفت إل ى كش ف أث ر
استخدام طريقة الشخصيات الكرتونية وطريقة األحجية )الجيجسو( وطريقة الخارطة المفاھيمي ة
في التحصيل األكاديمي لطلبة في مادة أساليب تدريس العلوم في جامعة النجاح الوطني ة ،تكون ت
عينة الدراسة من ) (48طالبا وطالبة ،قسموا على مجموعتين ضابطة وتجريبية ،تم تقسيم المادة
إلى ثالثة أجزاء رئيسية درس كل جزء بواحدة من الطرق الثالث ،وتم تحليل محت وى ك ل ج زء
وبناء جدول مواصفات لكل جزء ،من ثم بناء اختبار يخدم قياس تحصيل الطلبة في كل جزء من
أجزاء المادة الثالثة ،وباستخدام تحليل التباين بين ت النت ائج :وج ود ف رق ذي دالل ة إحص ائية عن د
مستوى ) (0.05بين مجموعة خرائط المفاھيم وطريقة الجيجسو ولص الح الجيجس و ،وج ود ف رق
ذي دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) (0.05ب ين مجموع ة طريق ة الجيجس و وطريق ة المف اھيم
الكارتونية ولصالح المفاھيم الكارتونية )أبو عيده ،وأيوب :2014 ،ص.(23-1
المحو الثاني :دراسات تناولت التواصل الرياضي
دراسة ) :(Lim & Pugalee, 2004أجريت الدراسة في كندا ھدفت إلى اختبار أثر
معيار االتصال الرياضي على تحصيل طالب الصف العاشر في موضوعات الرياضيات
التطبيقية .عينة البحث من طلبة الصف العاشر ،وكان عدد الطلبة  ١٥طالبا منھم  ١٠ذكور و٥
إناث ،أظھر الدراسة أن فھم الطلبة قد تحسن من خالل ممارستھم للعديد من األنشطة الكتابية
المتنوعة ،وبأن تلك األنشطة قدمت دليال على تطور المھارات وراء المعرفية ،وبأن مقاومة
الطلبة للكتابة الحرة السير الذاتية الخاصة أدت إلى زيادة وعي الطلبة وبالتالي تحسن اتجاھاتھم
نحو الرياضيات ،أن إجراء أبحاث من النوع اإلجرائي يسھم في تحفيز العالقات التعاونية
وتحسين الممارسات التعليمية ودعم التغيير المرغوب ).(Lim& Pugalee, 2004: p.17-24
دراسة ) :(Greer, 2010أجريت الدراسة في أمريكيا ودفت إلى التعرف على مدى تأثير
مھارات التواصل الرياضي على تحصيل تالميذ الصف السادس االبتدائي في منھج الرياضيات.
اتبعت الدراسة المنھج شبه التجريبي ،وطبقت الدراسة على عينة مكونة من ) (٢٦تلميذ،
واستخدم تصميم العينة الواحدة والتطبيق القبلي والبعدي ،واستمرت لمدة  ١٢أسبوعاً ،وأشارت
نتائج الدراسة إلى أن استخدام مھارات التواصل الرياضي بصورة عامة يؤدي لتحسن اتجاھات
التالميذ نحو تعلم الرياضيات ،كما أشارت النتائج إلى أن استخدام مھارت التواصل الكتابي أدى
إلى تحسين إنجاز التالميذ في الرياضيات ،ووجد أن الستخدام الكتابات التفسيرية عالقة إيجابية
بالتحصيل الدراسي في الرياضيات). (Greer, 2010
دراسة )العيسى :(2013 ،أُجريت الدراسة في السعودية ،وھدفت إلى معرفة )فاعلية نموذج
التعلم البنائي ) (CLMفي تنمية مھارات التفكير اإلبداعي والتواصل الرياضي في مادة
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الرياضيات لدى طالب الصف الثاني المتوسط( تكوّنت عينة الدراسة من ) (124طالبا ،استخدم
الباحث المنھج التجريبي ،وقد تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين أحداھما المجموعة
التجريبية واألخرى المجموعة الضابطة ،تم إعداد أداتا الدراسة اختبارين أحدھما لقياس مھارات
التفكير اإلبداعي واآلخر للتواصل الرياضي وأظھرت الدراسة النتائج اآلتية :وجود فرق ذي
داللة إحصائية عند مستوى ) (0.05بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية
والضابطة في االختبار البعدي لمھارات التفكير اإلبداعي ككل ،واالختبار التواصل الرياضي
ككل ,لصالح طالب المجموعة التجريبية) .العيسى.(2013 ،
إجراءات البحث
أوالً :اعتم د التص ميم التجريب ي وھ و تص ميم المجموع ات المتكافئ ة ذو اختب ارين القبل ي
والبعدي ،ويتطلب مجموعتين واحدة تجريبية تُدرس وفق إستراتيجية المفاھيم الكارتوني ة والثاني ة
تُدرس وفق الطريقة االعتيادية ،وكما موضح في المخطط ) (3اآلتي:
مخطط ) :(3التصميم التجريبي للبحث.
المجموعة
التجريبية
الضابطة

تكافؤ المجموعتين
-1تحصيل الرياضيات السابق
-2المعدل العام السابق
-3العمر الزمني باألشھر
-4اختبار الذكاء
-5مستوى الثقافي للوالدين
-6اختبار التواصل الرياضي القبلي

المتغير التابع
المتغير المستقل
اختبار
إستراتيجية المف اھيم • التحصيل.
الكارتونية
• التواص ل
الطريقة االعتيادية الرياضي

ثانيا ً :مجتمع البحث وعينته
يش مل مجتم ع البح ث طالب ات الص ف الث اني المتوس ط ف ي مرك ز محافظ ة األنب ار )قض اء
الرمادي( للعام الدراسي  ،2014-2013تم اختيار ثانوية دجلة للبنات في مدين ة الرم ادي )مرك ز
محافظة األنبار( لتنفيذ التجربة بعد استحصال الموافقات الرسمية ،ت م التنس يق م ع إدارة المدرس ة
حيث تضم المدرسة ) (55طالبة في الصف الثاني المتوسط موزعات على ش عبتين ،وت م اس تبعاد
الطالب ات الراس بات للع ام الماض ي وع ددھن) (13وب ذلك بل غ ع دد أف راد العين ة ) (42طالب ة بع د
االستبعاد وبذلك أصبحت كل شعبة تضم ) (21طالبة.
ثالثا ً :تكافؤ العينة
ت م الحص ول عل ى العم ر الزمن ي لك ل طالب ة )محس وبا باألش ھر( ،واس تخدم اختي ر اختب ار
) (Daniles,1975لل ذكاء المع رب م ن قب ل )عب دالرحيم :1986 ،ص ،(15 -3والمق نن عل ى
البيئة العراقية م ن قب ل ))العبي دي ،ال دليمي :2004 ،ص ،(127 -105وبالنس بة للمعرف ة الس ابقة
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في الرياضيات ،تم حُصول على درجات لمادة الرياضيات والمعدل العام للصف األول المتوس ط
للعام الدراسي  ،2013-2012من سجل إدارة المدرسة ،طبقت اختبار التواص ل الرياض ي القبل ي
الذي أعد بصيغته النھائية التواصل الرياضي ،وجدول ) (1يوضح ذلك.
جدول ) :(1القيم للمتوسط الحسابي والتباين وقيمة  Tالمحسوبة والجدولية للمتغيرات الخمس.
المجموعة
المتغيرات
العمر الزمني
درجة الذكاء
المعرفة السابقة
المعدل العام
التواصل الرياضي

التجريبية)  (21طالبة
الوسط
166.14
22.76
75.38
75.52
18

التباين
158.70
8.23
177.15
98.40
14.44

الضابطة) (21
طالبة
التباين
الوسط
20649
165
11.02 21.76
111.51
78
96.43 75.57
6.50
17.3

القيمة التائية
الجدولية المحسوبة
*0.266
2.02
عند
*1.03
درجة
*0.18
حرية*0.016 40
*0.688

المستوى الدراسي للوالدين
تمت االستعانة بالبطاقة المدرسية للحصول على البيان ات ح ول المس توى الدراس ي للوال دين
لطالبات المجموعتين التجريبية والضابطة ،وذلك ألجراء تكافؤ بينھن ف ي ھ ذا المتغي ر واس تخدام
مربع كأي )كا (2لمعرفة التكافؤ في ھذا المتغير ،ولتطبيق ھذه المعادلة يس تلزم دم ج الخالي ا فيم ا
بينھا لجعل التكرارات ال تق ل ع ن ) (5ف ي ك ل خلي ة) ،عط وي ،2009 ،ص ،(298وق د ت م دم ج
الخالي ا )يق رأ ويكت ب( و)ابتدائي ة( و)متوس طة( كلھ ا ض من خلي ة واح دة ،ودم ج خالي ا )معھ د(
و)بكالوريوس( و)الماجستير( معا ضمن خلية واح دة ،لك ون التك رارات فيھ ا أق ل م ن ) (5وتب ين
ان القيم المحسوبة كانت ) (0.135لألب ،و) (0.136لألم وھي اق ل م ن القيم ة الجدولي ة )(9.49
ودرجة حرية ) (4أي غير عند مستوى دالل ة ) (0.05وھ ذا يعن ي تك افؤ المجم وعتين ف ي متغي ر
تحصيل الوالدين.
رابعا ً :إجراءات الضبط
 .1السالمة الداخلي ة للتص ميم التجريب ي :ت م التأك د م ن الس المة الداخلي ة لمتغي رات البح ث ع ن
طريق أجراء التكافؤ بين طالبات المجموعتين.
 .2السالمة الخارجية للتصميم التجريبي:تم توفير شروط السالمة الخارجية للتص ميم التجريب ي
لمتغيرات البحث وكما يأتي:
أ.

تم تدريس مجموعتي البحث من قبل مدرسة واحدة لضبط تأثير الخبرة التدريسية.

ب .طبقت التجربة في مدرسة واح دة وبناي ة واح دة ,وص فين متش ابھين بالمس احة والتھوي ة
واإلضاءة.
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ج .لم تتعرض التجربة إلى االندثار التجريبي .الذي يقص د ب ه :األث ر الن اتج ع ن ت رك ع دد
معين من أفراد العينة الدوام أو االنتقال أثناء التجربة.
د .إعط اء نف س الق در م ن الم ادة الدراس ية لمجم وعتي البح ث ض مانا لمس اواتھم فيم ا
يتعرضان له من معلومات.
خامسا ً :مستلزمات البحث
 .1تحدي د الم ادة العلمي ة :ح ددت الم ادة العلمي ة الت ي س تقوم بتدريس ھا وھ ي الفص ول األربع ة
األولى من كتاب الرياضيات المقرر.
 .2تحدي د األغ راض )األھ داف( الس لوكية :اعتم دت تص نيف بل وم ف ي المج ال المعرف ي
للمس تويات الثالث ة )ت ذكر ،فھ م ،تطبي ق( ،ت م اش تقاق ع دد م ن األھ داف الس لوكية الخاص ة
بمكون ات الرياض يات الخاص ة بم ادة الدراس ة وبل غ ع ددھا ) (140ھ دفا ً ،وق د عرض ت
األھداف الس لوكية عل ى مجموع ة م ن المحكم ين لبي ان آرائھ م ف ي س المتھا وم دى مالئمتھ ا
لمستوياتھا المعرفية ،وفي ضوء آرائھم ومالحظاتھم أعيدت صياغة بعض األھداف وتع ديل
المستوى الذي تقيسه وأُبقيت األھداف بشكلھا النھائي على ) (140ھدفا ً سلوكيا.
 .3إع داد الخط ط التدريس ية :ت م أع داد ) (16خط ة تدريس ية لك ال المجم وعتين ،وق د عرض ت
أنموذج لكل الخطط التدريسية على عدد من المحكمين.
سادسا ً :إعداد أداتا البحث
تم إعداد اختبارين
 .1إعداد االختبار التحصيلي :ت م أع داد االختب ار التحص يلي ،حي ث ح دد الھ دف م ن االختب ار،
وحللت محتوى المادة،ثم إعداد جدول المواصفات )الخارطة االختبارية( :وكم ا ف ي الج دول
) (2اآلتي:
جدول ) :(2المواصفات )الخارطة االختبارية( الخاصة باالختبار التحصيلي.
الفصول

عدد
الحصص

األول
الثاني
الثالث
الرابع
المجموع

9
10
20
18
57

زمن
الحصص
بالدقائق
360
400
800
720
2280

وزن
المحتوى
15,78
17,70
35,08
31,44
%100

مستوى األھداف وأوزانھا
التطبيق
الفھم
التذكر
%35
%35 %30
2
2
2
2
3
2
5
5
4
5
4
4
14
14
12

المجموع
%100
6
7
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 .2صياغة فقرات االختبار :ت ًّم صياغة فقرات االختب ار وإع داد تعليمات ه وض ح بمث ال محل ول،
وطلب من الطالب القراءة الدقيق ة لفق رات االختب ار وع دم ت رك أي فق رة ب دون إجاب ة ألنھ ا
ستعد خاطئة.
 .3تص حيح االختب ار :تص حيح الفق رات الموض وعية تعط ى للطالب ة درج ة واح دة لإلجاب ة
الصحيحة عن كل فقرة من فقرات االختبار،وصفر لإلجابة الخاطئة أو المتروكة.
 .4صدق االختبار :وتم تحقيق نوعين من الصدق ھما:
−

الصدق الظاھري :عرض االختبار التحصيلي واألغراض السلوكية على مجموعة من
المحكمين في اختصاص الرياضيات وطرائق تدريس الرياض يات ،لإلف ادة م ن آرائھ م
وتوجيھ اتھم ،وق د اعتم د عل ى آراء المحكم ين ومقترح اتھم وتوجيھ اتھم م ع أج راء
تعديالت لبعض الفقرات االختبار التحصيلي ،وق د اتف ق جمي ع المحكم ين عل ى ص الح
الفقرات االختب ار التحص يلي ومناس بتھا لمس توى الطلب ة واألغ راض الس لوكية المح دد
لھا  ,وعلية عد االختبار محققا ً صادقا لقياس التحصيل النھائي للطالبات.

−

صدق المحت وى:االس تعانة بج دول المواص فات ف ي وض ع فق رات االختب ار يحق ق ھ ذا
النوع من الصدق.

 .5التطبيق االستطالعي األول :لتأكد من وضوح فقرات االختبار التحص يلي وص الحيته وفھ م
فقرات ه ،وك ذلك لمعرف ة الوق ت المس تغرق لإلجاب ة ع ن االختب ار ,فق د طب ق عل ى عين ة
استطالعية تم اختيارھا بلغ عددھن ) (31طالب تبين أن تعليمات اإلجاب ة وفق رات االختب ار
كانت واضحة وان المتوسط لوقت إجابة الطالب كان ) (60دقيقة.
 .6التطبيق االستطالعي الثاني :لتحليل فقرات االختبار :طُبق االختب ار م رة أخ رى عل ى عين ة
مكون ة م ن ) (100طالب ة م ن غي ر عين ة البح ث النھائي ة ،وت م تص حيح اإلجاب ات الطالب ات
العينة االستطالعية ،ثم رتبت الدرجات تنازليا ً ،ث م اخت ارت أعل ى  %27وأوط أ  %27منھ ا
بوصفھا نسبة للمقارنة بين مجموعتين متباينتين لتحليل االختبار.
 .7معامل الصعوبة والسھولة للفقرات :طبقت معادلة الصعوبة لكل فق رة م ن فق رات االختب ار
ووجدتھا تراوح بين ) ،(0.37-0.69وتعد فقرات االختبار مقبولة اذا تراوح مدى ص عوبتھا
بين )) .(0.20- 0.75ملحم ،2012 ،ص.(269
 .8القوة التمييزية للفقرات :عند حساب القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات االختبار باس تخدام
معادلة قوة تمييز الفقرة وجد أن قوة تمييز الفقرات تراوحت بين) ،(0.41- 0.66ويمكن عد
الفقرة مقبولة اذا كانت قدرتھا التمييزية ) (0.20فما فوق ،أما في حالة استخدام المجموعات
 %27العلي ا ،و %27ال دنيا يفض ل ان يك ون التمي ز ) (0.30ف أكثر )حس ين:2011 ،
ص (421لذا تعد جميع فقرات االختبار مقبولة من حيث ق درتھا التمييزي ة وب ذلك ل م يح ذف
أي منھا.
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 .9فعالية البدائل الخاطئة للفقرات :بعد تطبيق معادلة فعالية البدائل ظھ ر ان الب دائل ق د ج ذبت
إليھا عددا اكبر من طالبات المجموعة ال دنيا مقارن ة بطالب ات المجموع ة العلي ا وب ذلك تق رر
ابقاء البدائل الخاطئة كما ھي من دون تغيير.
 .10ثبات االختبار:اعتمد في استخراج ثبات أداة البحث طرقتين:
 −إع ادة االختب ار :ولغ رض اس تخراج معام ل الثب ات الختب ار التحص يل ،طب ق الباح ث
االختبار على عينة ) (30طالبا ً من عينة التحليل ،وقد أعي د تطبي ق األداة بفاص ل زمن ي
ق دره ) (15يوم ا حي ث يش ير آدم ز  Adamsإل ى أن الم دة الزمني ة ب ين التطبي ق األول
للمقي اس والتطبي ق الث اني ل ه يج ب أال يتج اوز أس بوعين أو ثالث ة أس ابيع )الكبيس ي،
 ،2010ص ،(297ووج د معام ل الثب ات يس اوي ) ،(0.95وھ ذا مؤش ر ع الي للثب ات،
حيث القيم المقبولة في االختب ارات المقنن ة يج ب أن ال يق ل معام ل ثباتھ ا ع ن )(0.85
)مجيد :2013 ،ص.(135
 −طريق ة الفاكرونب اخ :بل غ معام ل الثب ات المس تخرج بھ ذه الطريق ة ) ،(0.86وبع د ھ ذا
اإلجراء أصبح االختبار جاھزاً للتطبيق النھائي.
 .11االختبار بصورة النھائية :بعد أتمام إجراءات شروط االختب ار الجي د يك ون االختب ار ج اھز
للتطبي ق مك ون م ن ) (40فق رة وب زمن ق دره ) (60دقيق ة ،ومتوس ط فرض ي ) (20درج ة
ووضعت له تعليمات ومفتاح إجابة االختبار.
اختبار التواصل الرياضي
 .1ھدف االختبار :الھدف م ن اختب ار التواص ل الرياض ي ،تحدي د مھ ارات التواص ل الرياض ي
عند طالبات الصف الثاني متوسط وھي) :مھارة القراءة الرياضية ،مھارة الكتابة الرياضية،
ومھارة التمثيل الرياضي(.
 .2بناء فقرات اختبار التواصل الرياضي :ت ّمت صياغة فقرات لكل مجال من المج االت الثالث ة
لتكون منسجمة مع التعريف النظري ومالئمة م ع مس توى طالب ات الص ف الث اني المتوس ط،
وق د تك َون االختب ار بص ورته األولي ة م ن ) (33فق رة بواق ع ) (11فق رة لك ّل مج ال م ن
المجاالت الثالث ة ،وق د اعتم د أح د أن واع االختب ارات الموض وعية )االختي ار م ن متع دد ذي
أربعة بدائل(.
 .3صدق اختبار التواصل الرياضي :تم بطرقتين
 −الص دق الظ اھري :ت م ع رض االختب ار عل ى مجموع ة م ن المحكم ين ف ي اختص اص
الرياضيات وطرائ ق ت دريس الرياض يات ،لإلف ادة م ن آرائھ م وتوجيھ اتھم ،وق د اعتم د
بقبول الفقرة الت ي تحظ ى بنس بة موافق ة ) %80ف أكثر( ،ل ذا ت م ح ذف ) (3فق رات لع دم
حصولھا على ھذه النسبة ،وأصبح االختبار مكونا من ) (30فقرة.
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 −الص دق المنطق ي :وت م تحقيق ه خ الل تحلي ل الموض وع وض ع تعري ف التواص ل
الرياضي ومھاراته ومن خالل تصميم فقرات االختبار بحيث أنھا غطت ھذه المھ ارات
وبصورة متوازنة وعُـرض االختبار على الخبراء لبيان أرائيھم.
 .4التطبيق االستطالعي الختبار التواصل الرياضي :وكان بمرحلتين:
 −التطبي ق االس تطالعي األول :ألج ل الكش ف ع ن وض وح تعليم ات االختب ار وفقرات ه
وص ياغتھا والوق ت المس تغرق لإلجاب ة ع ن االختب ار ،ت م التطبي ق االختب ار عل ى عين ة
استطالعية مكونة من ) (34طالب وھي نفس عينة التحليل التي استخدمت في االختب ار
التحصيلي ،لوحظ أن تعليمات كانت واض حة ع دى بع ض الفق رات ت م توض يحھا لكاف ة
أفراد المجموعة ،وان المتوسط لوقت إجابة الطالب كان ) (50دقيقة.
 −التطبيق االستطالعي الثاني :لتحليل فقرات االختب ار :طُب ق االختب ار م رة أخ رى عل ى
عين ة مكون ة م ن ) (100طالب ة وھ ي نف س عين ة التحلي ل الت ي اس تخدمت ف ي االختب ار
التحصيلي ،لتحليل فقرات االختبار.
 .5معامل الص عوبة للفق راتُ :ح ـسبت ع دد اإلجاب ات الص حيحة ع ن ك ل فق رة وطبق ت معادل ة
الصعوبة ووجد أن معامل السھولة لفقرات االختبار تراوح بين ).(0.22- 0.74
 .6القوة التمييزية للفقرات :عند حس اب الق وة التمييزي ة لك ل فق رة وج د ان ق وة تميي ز الفق رات
الموض وعية تراوح ت ب ين ) (0.22-0.63ل ذا تع د جمي ع فق رات االختب ار مقبول ة م ن حي ث
قدرتھا التمييزية وبذلك لم يحذف أي منھا.
 .7فعالية البدائل الخاطئة للفقرات :بع د تطبي ق معادل ة فعالي ة الب دائل ظھ ر ان الب دائل الخاطئ ة
كانت كلھا ذات قيم سالبة ،وبذلك تقرر إبقاء البدائل الخاطئة كما ھي من دون تغيير.
 .8ثبات االختبار بطرقتين
 −األولى :إعادة االختبار :اعتم د ف ي اس تخراج ثب ات أداة البح ث :طريق ة إع ادة االختب ار
ولغرض اس تخراج معام ل الثب ات الختب ار التحص يل ،طب ق االختب ار عل ى عين ة )(30
طالبة من عين ة التحلي ل ،وق د أعي د تطبي ق األداة بفاص ل زمن ي ق دره ) (15يوم ا ،وت م
تطبي ق معام ل ارتب اط بيرس ون ب ين التطبيق ين ووج د معام ل الثب ات يس اوي )،(0.88
وھذا مؤشر عالي للثبات.
 −الثانية :طريقة الفاكرونباخ :بلغ معامل الثبات المستخرج بھذه الطريق ة ) ،(0.86وبع د
ھذا اإلجراء أصبح االختبار جاھزاً للتطبيق النھائي.
 .9اختبار التواصل الرياضي بصورته النھائية :أصبح االختبار في ص ورته النھائي ة م ن )(30
فقرة م ن ن وع )اختب ار م ن متع دد( ذي أربع ة ب دائل ،وق د ت م إعط اءھن تعليم ات ع ن كيفي ة
اإلجابة عن االختبار ،وقد تضمنت بعض المعلومات التي تخص الطالبات وإعطاء فكرة عن
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ھدف االختبار والوقت المخصص لإلجابة ،وقد تم إعطاء درجة واحدة لكل إجاب ة ص حيحة،
وص فر للفق رة ذات اإلجاب ة الخاطئ ة أو المتروك ة ،وتك ون درج ات االختب ار ب ين )(30-0
وبوسط فرضي ) 15درجة( وتم تصحيح على وفق أنموذج التصحيح.
نتائج البحث
أوالً :عرض نتائج المتعلقة باالختبار التحصيلي البعدي
لغرض تحليل نتائج البحث ف ي اختب ار التحص يلي اس تخدم االختب ار الت ائي لعينت ين مس تقلين
المتعلقة بالفرضية الصفرية األولى التي تنص على:ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عن د مس توى
الدالل ة ) (0.05ف ي متوس ط درج ات التحص يل ف ي م ادة الرياض يات ب ين طالب ات المجموع ة
التجريبي ة الل واتي يدرس ن بإس تراتيجية المف اھيم الكارتوني ة وب ين طالب ات المجموع ة الض ابطة
اللواتي يدرسن بإستراتيجية االعتيادية والختبار دالل ة الف روق اس تخدم االختب ار الت ائي وكم ا ف ي
الجدول ) (3اآلتي:
جدول ) :(3نتائج االختبار ) (tللفرق بين متوسط الحسابي للمجموعتين في االختبار التحصيلي.
مجموعة

العدد

التجريبية
الضابطة

21
21

المتوسط
الحسابي
28.14
23.04

التباين

درجة
الحرية

15.60
21.06

40

قيمة )(t
المحسوبة الجدولية
2.78

2.02

الداللة عند
)(0.05
دال

قياس حجم أثر إستراتيجية المفاھيم الكارتونية على التحصيل
حجم األثر ھو مصطلح إحصائي يدل على مجموعة من المقاييس اإلحصائية الت ي يمك ن أن
يستخدمھا الباحث في العلوم التربوية واالجتماعية والنفسية للتع رف عل ى األھمي ة العملي ة للنت ائج
التي أسفرت عنھ ا بحوث ه ودراس اته ،ويرم ز لحج م األث ر ب الرمز ) (ESأو )ح.ث( ويھ تم بص فة
خاصة بقياس مقدار األثر الذي تحدثه المتغيرات المس تقلة )المعالج ات التجريبي ة( ف ي المتغي ر أو
المتغيرات التابعة التي يقوم عليھا تص ميم بحث ه )عص ر2003 ،م ،(646 ،وت م قي اس حج م األث ر
بطرقتين:
 .1طريق ة ك وھن ) :(Cohen's dيقت رح ك وھن طريق ة مباش رة تق وم عل ى إيج اد الف رق ب ين
متوسطي المجموعتين الضابطة والتجريبية ،ومن ثم قسمة الن اتج عل ى االنح راف المعي اري
للمجموعة الضابطة ،إذا كان عدد أفراد المجم وعتين التجريبي ة والض ابطة متس اوياً ،ويش ير
مؤش ر ك وھن :ال ذي اقت رح تص نيفا ً لمس تويات حج م األث ر إل ى منخفض ة ومتوس طة وعالي ة
والمستخلصة كما موضح في جدول ).(4
 .2قي اس حج م األث ر للمجموع ات المس تقلة بحس اب مرب ع إيت ا ) :(η²إن مفھ وم الدال ة
اإلحصائية للنتائج يُعبّر عن مدى الثقة التي نوليھا لنتائج الفروق أو العالقات بص رف النظ ر
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عن حجم الفرق أو حجم اإلرتباط ،بينما يـر ّكز مفھوم )حجم التأثير( على حجم الف رق بغ ض
النظر عن مدى الثقة التي نضعھا ف ي النت ائج) .ف ام :1997 ،ص ص ،(59والمرج ع لتحدي د
مستويات حجم التأثير باستخدام مربع إيتا )  (η²يحدده جدول )(4
جدول ) :(4المرجع المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم
التأثير.
األداة المستخدمة
طريقة كوھن
η²

صغير
0.2
0.01

حجم التأثير
متوسط
0.5
0.06

كبير
0.8
0.14

المصدر
)المنيزل ،2000،ص(245
)عفانة ،2000 ،ص(24

وعند تطبيق معادلة حجم األثر بطريقة كوھن يتبين
حجم األثر =

المتوسط للمجموعة التجريبية – المتوسط للمجموعة الضابطة
االنحراف المعياري للمجموعة الضابطة

28.14 - 23.04
4.589

حجم التأثير=

= 1.096

ومن النتيجة نجد أن حجم اثر إستراتيجية المف اھيم الكارتوني ة والب الغ ) (1.096يع د ذا قيم ة
عالية في التحصيل ،أي حجم األثر كان كبير حسب جدول ).(4
وعند تطبيق مربع إيتا )  (η²لحساب حجم األثر
مربع إيتا ) = (η²

ت

2

ت  +2درجات الحرية

=

7.7284
40 + 7.7284

= 0.162

يتب ين قيم ة ) (η² =0,162ووف ق الج دول ) (4يك ون ت أثير حج م )إس تراتيجية المف اھيم
الكارتونية( في متغير التابع )التحصيل( كبير.
ثانيا ً :تفسير النتائج االختبار التحصيلي
م ن النت ائج الت ي عرض ت ف ي الج دول ) (3الت ي دل ت عل ى وج ود ف رق ذو دالل ة إحص ائية
لصالح المجموعة التجريبية التي درست بالمفاھيم الكارتونية ،وقد تعزى األسباب في ذلك إلى:
ّ .1
أن التدريس على وفق إستراتيجية المف اھيم الكارتوني ة س اعدت الطلب ة عل ى اس تخدام العدي د
ّ
م ن األنش طة البص رية الت ي تي ّس ر التعام ل م ع المواق ف الرياض ية وتمك نھم م ن تجمي ع
المعلومات المعطاة وربطھا فيما بينھا للوصول إلى الح ّل.
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 .2إستراتيجية المفاھيم لكارتونية تحفز الطالب لمناقشة أفكارھم وتجعلھم يتبادلون األفكار فيما
بينھم وبالتالي يتم تطوير مھارات االتصال بينھم وتزيد التحصيل.
 .3إستراتيجية المفاھيم لكارتونية بتعليقاتھا الكتابية البسيطة توفر إستراتيجية تش جيعية للط الب
ال ذين ل ديھم ض عف ف ي مھ ارات الق راءة والكتاب ة و تقل ل م ن خ وف الط الب م ن إعط اء
إجابات خاطئة.
 .4تعد إس تراتيجية المف اھيم الكارتوني ة م ن االس تراتيجيات الحديث ة الت ي تجع ل الطال ب مح ور
العملية التعليمية التعلمية ،من خالل عملية البحث والتقصي ،وقد تساعد على فھم المعلومات
لديه بصورة ذات معنى ،مما اثر في التحصيل.
 .5وقد يرجع تفوق في المجموعة التجريبية تتطلب إستراتيجية المفاھيم الكارتونية من الطالبات ممارسة
عملي ات مث ل )المالحظ ة  -المقارن ة – إدراك العالق ات – االس تنتاج  (...أثن اء ال تعلم بأنش طة المف اھيم
الكارتونية البصرية.
 .6كما يمكن إرجاع تفوق تالميذ المجموعة التي درست بإستراتيجية المف اھيم الكارتوني ة إلى أن وجود
الشرح الكتابي ساعدھم على معالجة المعلومات بشكل أكثر عمقا ،وتحصيل كمية كبيرة من المفاھيم في نفس
الوقت التي درست فيه المجموعات األخرى بتحصيل أقل.
 .7كم ا ّ
أن األش كال والرس ومات الكارتوني ة س اعدتھم عل ى التفكي ر بص ريا ف ي الح ّل ث م تخيّ ل
إجراءاته من خالل النماذج واألشكال المطروحة فضال عن تنوّع المواقف في ح ّل التم ارين
الرياضية المختلفة.
 .8تسمح للمدرس بإعطاء الفرص الكافية لطلبته لمناقشة وعرض أفكارھم مع تأجيل النقد على
األفكار التي يطرحونھا حتى يصل الطلبة تدريجيا ً إلدراك الفھم المطلوب.
 .9إستراتيجية المفاھيم الكارتونية تستخدم في نقل المعلومات للطالبات بفاعلية وتشويق ،وتقوم بعديد من
الوظائف مثل )تقريب الواقع ذاته إليھم ,تقدم لھم شكل األشياء المألوفة ,وغير المألوفة ،كما تساعد على فھم
األشياء والمفاھيم المجردة.
 .10اس تخدام إس تراتيجية المف اھيم الكارتوني ة التتابعي ة يفي د ف ي توض يح تسلس ل خط وات تنفي ذ األنش طة
التعليمية في المواقف الرياضية ،حيث إن استخدام رسومات منفصلة متتابعة توضح للطالبات كيفية تنفيذ
العمليات المطلوبة.
 .11أن النتائج التجريبية جاءت متفقة مع العرض النظري المقدم في الفصل الثاني من حيث:
−

إن ما تفعله إستراتيجية المفاھيم الكارتونية ھ و إيج اد نق اش ،وإلھ ام الح وار والتش جيع
على المشاركة ،فھي تشجع الطلبة عل ى المقارن ة والتب اين للبح ث ع ن ال دالئل وتبري ر
أسبابھم في تجاوبھم مع شخصيات الرسوم الكارتونية.
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−

تستند إلى مواقف الحياة اليومية التي يبدو عليھا أنھا علمية ,وبالت الي ف ان الطلب ة ال ذين
يفتقرون إلى الثقة ھم أقل عرض ه للخ وف م ن العام ة وأكث ر م يالً لالنخ راط والتفاع ل
مع الرسوم الكرتونية.

−

الفقاعات الكالمية تش مل المف اھيم الخاطئ ة الش ائعة ل دى الطلب ة ،حت ى يتس نى التع رف
عليھ ا ومعالجتھ ا مباش رة خ الل ال درس ،كم ا أن الرس وم الكرتوني ة ق د تك ون طريق ة
فعالة جداً لتحدي المفاھيم الخاطئة.

ثالثا ً :عرض نتائج المتعلقة باالختبار التواصل الرياضي
لغ رض اختب ار الفرض ية الص فرية الثاني ة :ال يوج د ف رق ذو دالل ة إحص ائية عن د مس توى
الداللة ) (0,05في متوسط درجات اختبار التواصل الرياض ي ف ي م ادة الرياض يات ب ين طالب ات
المجموع ة التجريبي ة الل واتي يدرس ن بإس تراتيجية المف اھيم الكارتوني ة وب ين طالب ات المجموع ة
الضابطة اللواتي يدرسن بإستراتيجية االعتيادية ،ولتحقق من صحة الفرض ية الص فرية الثاني ة ت م
حس اب المتوس ط الحس ابي ل درجات طالب ات المجم وعتين التجريبي ة والض ابطة عل ى اختب ار
التواصل الرياضي البعدي ،وباستخدام االختبار التائي ،وكما في الجدول ) (5اآلتي:
جدول ) :(5نتائج االختبار ) (tللفرق بين متوسط الحسابي للمجموعتين في االختبار التواصل
الرياضي.
المجموعة

العدد

التجريبية
الضابطة

21
21

المتوسط
الحسابي
21.85
18.47

التباين

درجة
الحرية

11.35
8.37

40

قيمة )( t
الجدولية
المحسوبة
3.38

الداللة
دال

2.02

ومن ج دول ) (5نس تدل عل ى وج ود ف رق ذي دالل ة إحص ائية ب ين المجم وعتين )التجريبي ة
والضابطة( في متغير التواصل الرياضي وبذلك ترفض الفرضية الصفرية الثانية.
 .1قياس حجم أثر إستراتيجية المفاھيم الكارتونية على التواصل الرياضي
 .1بطريقة كوھن:

حجم التأثير=

18.74 - 21.85
2. 95

= 1.054

ومن النتيجة السابقة نجد أن حجم اثر إس تراتيجية المف اھيم الكارتوني ة والب الغ ) (1.054يع د
ذا قيمة عالية في التحصيل وفق جدول ) ،(4أي حجم األثر كان كبير.
 .2بطريقة مربع إيتا )(η²
مربع إيتا ) = (η²

11.4244
40 + 11.4244

= 0.222
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وعن د تطبي ق المعادل ة تب ين قيم ة ) (η² =0.222وف ق الج دول ) (4يك ون ت أثير حج م
)إستراتيجية المفاھيم الكارتونية( في متغير التابع )التواصل( كبير.
رابعا :تفسير نتائج اختبار التواصل الرياضي
أظھرت النتائج في الجدول ) (5وجود فروق ذي داللة إحصائية بالنس بة للفرض ية الص فرية
الثاني ة حي ث تفوق ت المجموع ة التجريبي ة الت ي درس ت بإس تراتيجية المف اھيم الكارتوني ة عل ى
المجموع ة الض ابطة الت ي درس ت بالطريق ة االعتيادي ة ف ي التواص ل الرياض ي ف ي م ادة
الرياضيات ،وذلك لألسباب اآلتية:
 .1تنظيم محتوى التعليمي وطريقة عرضه للمادة العلمية بإس تراتيجية المف اھيم الكارتوني ة الت ي
تحت وي عل ى مھ ارات )الق راءة ،والكتاب ة ،والتمثي ل ،والمناقش ة ،واإلص غاء( وھ ي ذاتھ ا
مھ ارات التواص ل الرياض ي زاد م ن دافعي ة الطالب ات وزداد مع دل ال درجات ف ي اختب ار
التواصل الرياضي.
 .2إستراتيجية المف اھيم الكارتوني ة س اعد عل ى ت وفير من اخ ص في مالئ م لتواص ل الطلب ة داخ ل
غرف ة الص ف م ن خ الل األنش طة الكارتوني ة المختلف ة المعبّ رة ع ن المواق ف والتم ارين
الرياض ية الت ي تق ﱠدم أثن اء ال دروس ,فض ال ع ن أنّھ ا تحفّ ز الطلب ة عل ى التفكي ر والمش اركة
والتفاعل مع المدرّس إلعطاء حلول ممكنة مختلفة والوصول إلى الح ّل المناسب.
 .3إستراتيجية المفاھيم الكارتونية ساعدت على تمكين الطالبات من استخالص وتحس ين عملي ة
التفكي ر والفھ م وم ن ث ّم إعط ائھم الق درة عل ى التعبي ر ع ن األفك ار والمف اھيم والعالق ات
الرياضية بشكل كتابي من خالل كتابة الرموز والمفردات والمصطلحات.
 .4دور إستراتيجية المف اھيم الكارتوني ة لح ّل التم ارين والمس ائل الرياض ية ف ي تنمي ة التواص ل
الرياض ي ل دى طلب ة المجموع ة التجريبي ة م ن خ الل األنش طة المتنوع ة والت ي تجس دھا
شخصيات كارتونية معرفة لدى الطالبات التي عملت على زيادة تواص ل بي نھن وم ع الم ادة
العلمي ة م ن جان ب وتواص لھم داخ ل الص ف م ع الم درّس أثن اء ح ّل المس ائل الرياض ية م ن
جانب آخر.
 .5التغذي ة الراجع ة الت ي ت م توافرھ ا خ الل المف اھيم الكارتوني ة أمك ن تع ديل مس ار الطالب ات
الفكرية نحو الھدف ،وذلك خالل تدعيم اإلجابات الصحيحة،ومعالجة األخطاء التي تقع فيھ ا
بعض الطالبات ،فضال عن إلى تعدد التدريبات الرياضية للھدف الواحد.
 .6ويخلص البحث إلى نتيجة مھم ة ،ھ ي أن الدراس ات والبح وث المختلف ة أثبت ت وج ود عالق ة
ارتباطي ة ب ين التحص يل الدراس ي ف ي الرياض يات والتواص ل الرياض ي باالتج اه الموج ب،
حيث يعتم د أح داھما عل ى األخ ر .وھ ذا م ا أكدت ه النت ائج اإليجابي ة للدراس ة الحالي ة وكان ت
لصالح المجموعة التجريبية ،التي درست مادة الرياضيات بإس تراتيجية المف اھيم الكارتوني ة
دون المجموع ة الض ابطة ،الت ي س اعدت عل ى رف ع مس توى التحص يل الدراس ي ل دى
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الطالب ات ،بينم ا الطريق ة االعتيادي ة ف ي ت دريس الرياض يات المعتم دة عل ى الم درس تس ھم
بشكل جزئي في زيادة التحصيل فقط ،دون تنمية التواصل الرياضي وھ ذا م ا يتع ارض م ع
أھم أھداف تدريس الرياضيات وھو االھتمام بتعليم وتعلم الرياضيات بھدف تنمي ة التواص ل
الرياضي وتنمية مھاراته المختلفة لدى الطلبة.
خامسا :االستنتاجات
في ضوء نتائج الدراسة الحالية يمكن ان نلخص االستنتاجات اآلتية
 .1س اھمت المف اھيم الكارتوني ة ف ي تس ھيل فھ م الطالب ات للم ادة العلمي ة ،ومم ا أدى إل ى تنمي ة
تحصيلھن وتواصلھن الرياضي.
 .2فعالية المفاھيم الكارتوني ة وأثرھ ا اإليج ابي ف ي ت دريس الرياض يات لطالب ات الص ف الث اني
متوسط مقارنة بالطريقة االعتيادية.
 .3ساھمت المفاھيم الكارتونية لش رح م ادة العلمي ة ف ي ج ذب انتب اه الطالب ات وزي ادة تركي زھن
من خالل رؤية النماذج والرسوم شخصيات الكارتونية للوصول إلى الحل المناسب.
 .4إعداد وتقديم المادة الدراسية بشكل جيد ومنظم يؤدي إلى إيصال المادة العلمية إل ى الطالب ات
بكل سھولة.
 .5التدريس باستخدام المفاھيم الكارتونية يؤدي إلى تنمية التواصل الرياضي.
 .6ضعف الطلبة بصورة عامة في التواصل الرياضي ولم يبلغ مستوى .%50
سادسا :التوصيات
في ضوء النتائج التي تمخض عنھا البحث الحالي تقدم التوصيات اآلتية
 .1استخدام أعضاء الھيئ ات التدريس ية ف ي التعل يم الع ام المف اھيم الكارتوني ة ف ي ت دريس الم واد
بصورة عام ومادة الرياضيات بصورة خاص.
 .2تنمي ة الق درة عل ى التواص ل الرياض ي ل دى الطلب ة )ذك ور وإن اث( بحي ث يك ون الطال ب ل ه
القدرة على الق راءة والكتاب ة والتمثي ل والمناقش ة واإلص غاء الجي د م ن خ الل ت دريس الم واد
بصورة عامة والرياضيات بصورة خاصة.
 .3االھتمام بتنمية مھارات التواصل الرياضي لدى الطالب عام ةً؛ وتالمي ذ المرحل ة المتوس طة
خاصة،لما لھا من أثر إيجابي في تنمية قدراتھم العقلية العليا من خالل تدريس الرياضيات.
 .4إعداد مواد وطرائق تتضمن المفاھيم الكارتونية في برامج إعداد المعلمين والمدرسين ليصل
أثرھا للطالب ويتعرف على أسسھا النظرية وطرق تطبيقھا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد 2016 ،(1) 30

31

Published by Arab Journals Platform, 2016

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 30 [2016], Iss. 1, Art. 4

 118ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اثر إستراتيجية المفاھيم الكارتونية في التحصيل و"......

 .5تطوير المن اھج عام ة والرياض يات خاص ة وف ق مف اھيم الكارتوني ة وخاص ة تنظ يم محت وى
المن اھج ف ي ض وء تنمي ة مھ ارات التواص ل الرياض ي م ع إظھ ار المحت وى ف ي ص ورة
مترابطة ومتكاملة وذات معنى.
 .6قي ام مديري ة اإلع داد والت دريب ف ي المديري ة العام ة لتربي ة األنب ار ب دورات تدريبي ة عل ى
استخدام النماذج واالستراتيجيات الحديث ة ف ي الت دريس ومنھ ا المف اھيم الكارتوني ة وتع ريفھم
بأھمية الرسوم والشخصيات الكارتونية في العملية التعليمية ،فضال ع ن ت دريبھم عل ى كيفي ة
تنمية التواصل الرياضي.
سابعا :المقترحات
استكماالً للبحث الحالي نقترح اآلتي :
 .1أث ر اس تخدام المف اھيم الكارتوني ة ف ي تنمي ة اتجاھ ات طلب ة المرحل ة المتوس طة نح و م ادة
الرياضيات واكتساب المفاھيم الرياضية.
 .2دراسة مقارنة لطريقة المفاھيم الكارتونية في تنمية المھارات في الرياضيات.
 .3إجراء دراسات تتناول أثر اس تراتيجيات متنوع ة م ن المف اھيم الكارتوني ة ف ي تحص يل طلب ة
المرحلة المتوسطة والتواصل الرياضي في مادة الرياضيات.
 .4إجراء دراسات مماثلة في المواد األخرى في التعليم العام.
 .5برنامج مقترح لتدريب مدرس ي ومعلم ي الرياض يات عل ى اس تخدام المف اھيم الكارتوني ة ف ي
تعليم وتعلم الرياضيات
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