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ملخص:

هدفت الدراسة التعرف إلى فاعلية توظيف إستراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس

الرياضيات في تحسين القوة الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي في األردن ،ولتحقيق أهداف
الدراسة ،تم تحليل محتوى وحدة " اإلقترانات" من كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي وبناء
ّ
اختبار في القوة الرياضية بعملياتها الثالث (التواصل الرياضي ،الترابط الرياضي ،اإلستدالل
الرياضي) ،تم التحقق من صدقه وثباته .تكونت عينة الدراسة من ( )44طالبا وزعوا بالتساوي

على مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة .أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين المتوسطات الحسابية ألداء طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة على كل عملية
من عمليات القوة الرياضية منفردة وعلى اختبار القوة الرياضية الكلي تعزى لطريقة التدريس
ولصالح المجموعة التجريبية .وفي ضوء نتائج الدراسة ،يوصي الباحثون بضرورة توظيف

إستراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات لطلبة الصف األول الثانوي.
الكلمات المفتاحية :السقاالت التعليمية ،تدريس الرياضيات ،القوة الرياضية.
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........فاعلية توظيف إستراتيجية

The Effectiveness of Using Strategy of Instructional Scaffolding in
Teaching Mathematics to Improve Mathematical Power among First
Year Secondary Students in Jordan
Imad Awwad Barouq*
Prof. Ali Mohammad Al Zoebi**
Prof. Tareq Yousef Jawarneh***
Abstract:
The aim of the study was to identify the effectiveness of employing
the strategy of instructional scaffolding in teaching mathematics to
improve mathematical power among secondary first grade students in
Jordan. To achieve the goals of the study, the content of the "Functions"
unit from the mathematics book for the first secondary class was analyzed
to build a test in mathematical power with its three operations
(Mathematical Communication, Mathematical Connection, Mathematical
Reasoning). Its validity and reliability were verified. The sample of study
consisted of (44) students, distributed equally among the experimental and
control groups. The results of the study showed that there were statistically
significant differences between the means of the performance of students
of the experimental and control groups on each operation of mathematical
power individually and on the the total mathematical power test attributed
to the the teaching method variable and in favor of the experimental
group. In light of the results of the study, the researchers recommended the
necessity of employing the strategy of instructional scaffolding in teaching
mathematics to secondary first year students.
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المقدمة:

في ظل عالم أضحت تقاس فيه قوة األمة بما تمتلك من معرفة ( ،(Knowledgeشهدت

نظم التعليم ومناهجه تحديات كبيرة ،أدت إلى ظهور اتجاهات حديثة في مجال التربية والتعليم
لمواكبة تلك التطورات وتعقيداتها ،مما حدا بالتربويين للبحث عن إستراتيجيات تعليمية للمناهج
ٍ
أجيال قادرة على اإلبداع في مجال اإلقتصاد
المدرسية وفي مقدمتها الرياضيات ،إلعداد
والصناعة.
ويكمن جوهر الرياضيات في الترابط بين أج ازئها ،فالمعرفة بجزء واحد من البناء المنطقي
يتبعه نتائج يتم التوصل إليها من خالل العقل ،كالمقدرة على اإلسكتشاف ،والذي يتم من خالل
المالحظة الحثيثة والخبرات المتنوعة والتي تجعلها ذات معنى في الممارسة ).)Badwi,2008

وفاعلية الرياضيات تكمن في التفكير الرياضي ،التفكير الذي يعمل على توظيف التنظيم البنائي
الذي يربط أجزاء الرياضيات بعضها ببعض ،فالرياضيات أسلوب في التفكير قائم على الفهم،
وادراك العالقات ،وترابط األفكار ،واإلستدالل ،واإلستكشاف ،والمناقشة للوصول إلى الحل Hamza
).)& Balawni,2011

حدد المجلس القومي لمعلمي الرياضيات

(National Council of Teachers

)) )Mathematics (NCTMاألهداف األساسية لتعليم الرياضيات في المقدرة على حل
المشكالت بطرق مناسبة ومتنوعة ،وتنمية مهارات التواصل الرياضي بأشكاله المتعددة ،وتنمية
مهارات توظيف المعرفة الرياضية في مواجهة المشكالت التقليدية وغير التقليدية ،وتقدير دور
الرياضيات وأهميتها لكل من الفرد والمجتمع ،وتنمية مهارات اإلستدالل الرياضي بأنماطه

المختلفة ،وتنمية ثقة الطالب بمقدراته وامكاناته في التعامل مع الرياضيات.
ونتيجة للتغير في أهداف عمليتي تعليم وتعلم الرياضيات وتطورها لتشمل جوانب غير
تقليدية في التقويم؛ في تركيزها على الفهم والتفكير مراعية الفروق الفردية في المقدرات العقلية
والنمائية للطلبة ،ظهر مفهوم القوة الرياضية؛ ليمثل الهدف الرئيس لتعليم الرياضيات ،وأصبحت

تنميتها هدفا أساسيا لتدريس الرياضيات في جميع مراحل التعليم (.)Jad, 2009

عرف ( )Sahin & Baki, 2010القوة الرياضية بأنها فاعلية الطالب فيي اسيتخدام المعرفية
ّ
المفاهيمييية واإلجرائييية لحييل مشييكلة غييير تقليدييية ميين خييالل اسييتخدام مهييارات التواصييل الرياضييي،
والترابط الرياضي ،واإلستدالل الرياضي مجتمعة معا.
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ويشييير المركييز القييومي لاحصيياء التربييوي (National Council for Education
)) ،Statistics (NCESإلى أن القوة الرياضية تسعى إلى تحديد أداء الطالب ،وحجم مقدراته فيي
المعرفية ،واإلجيراءات الرياضيية ،وحييل المشييكالت غيير النمطييية فييي المجياالت المختلفيية للرياضيييات

(.)NCES,1989
ويييرى ( ،)Obaeda, 2004أن القييوة الرياضييية تبييدأ ب كتسيياب الطالييب للمفيياهيم الرياضييية
والتيييي تظهي يير مي يين خ ييالل تعبي ي يرة عي يين التص ييورات الذهنيي يية بالرسي ييوم ،والتمث يييالت ،واسي ييتخدام اللغي يية
الرياضية فيي التعبيير الكتيابي ،و التواصيل الشيفهي ،وفيي مقيدرة الطاليب عليى ادراك الترابطيات بيين

مس ييتويات المعرفي يية المختلفي يية ،والترابطي ييات بي ييين المجييياالت المختلفي يية للرياضي يييات ،والترابطي ييات بي ييين
الرياض يييات والعل ييوم األخ ييرى ،واإلس ييتدالل ال ييذي يمك يين مالحظت ييه م يين خ ييالل مق ييدرة الطال ييب عل ييى
اإلستنتاج ،والتبرير ،وادراك معقولية النتائج.
وأشار المجلس القومي لتقويم التقدم التربوي (National Assessment of Education

)) ،)Progress (NAEPإلى أن القوة الرياضية هي مجال تقييم الطالب رياضيا ،وهي تمثل كل
ما يتعلق بالطالب رياضيا أو تصف مقدراته في معرفة استخدام المعرفة الرياضية واعادتها من
خالل مكوناتها الثالثة المفاهيمية ،واإلجرائية ،والمشكالتية ،وذلك من ناحية التواصل ،والترابط،
واإلستدالل الرياضي ،وتظهر هذة المقدرة الرياضية في تو ٍ
اصل األفكار الرياضية عبر اللغة
الرياضية والتمثيالت الرياضية ،وترابط رياضي سواء في الموضوعات الرياضية أم بينها وبين

مجاالت العلوم المختلفة ،واستكشاف للعالقات الرياضية والتبرير والتفسير للخطوات اإلجرائية في
حل المشكالت الرياضية غير الروتينية ،واتخاذ القرار للحل األمثل للمواقف والمشكالت الرياضية
).) NAEP, 2000
وفييي السييياق ذاتييه ،تعييد القييوة الرياضييية ذات أهمييية كبي يرة انطالقييا ميين أهييدافها المتمثليية فييي

ادراك مفيردات اللغية الرياضيية ورموزهيا ،وادراك مكونيات البنياء المفياهيمي الرياضيي ،وادراك طبيعيية
الرياضيات وداللة بنيتها ،وادراك قيمة الرياضيات ونفعيتها في المواقف الحياتية ،واسيتنتاج منظومية
ميين القواعييد الرياضييية وتوظيفهييا فييي المواقييف وحييل المشييكالت ،واسييتقراء الترابطييات المفاهيمييية فييي
النسييق الرياضييي ،وانتيياج أكبيير عييدد ميين األفكييار داخييل الموقييف الرياضييي

(Afani, Alser,

)).)Monir& Alkazadar, 2012

وترتكييز القييوة الرياضييية علييى ثييالث عمليييات هييي التواصييل ،والتيرابط ،واإلسييتدالل الرياضييي،
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عرفها ( )Piltin, 2010هي مقدرة الطاليب عليى اسيتخدام مفيردات،
فعملية التواصل الرياضي كما ّ
ورموز ،وصيغ الرياضيات ،في التعبير عن األفكار ،والعالقات ،وفهمها ،ويأخذ التواصل الرياضيي
صييو ار متعييددة داخييل الغرفيية الصييفية فقييد يكييون سييماعيا أو شييفهيا أو كتابيييا .أمييا الت يرابط الرياضييي،

فيقوم على ادراك العالقات ،واألفكار الرياضية ،والترابطات فيما بينها.
أشار ( ،)Eli, 2009إلى دور الترابطات الرياضية في مساعدة الطالب على حل المشكالت
الرياضية؛ فالطالب الذي يتمكن من ايجاد العالقات الرياضية والربط بينها ،هو الطالب القادر على
حييل المشييكالت بكفاءة.كميا أكييدت ( ،)NCTM, 2000علييى دور الترابطييات الرياضييية فييي جعييل
البنية الرياضية أكثر ترابطا ،وتكامال لدى الطالب.

فييي حييين أن اإلسييتدالل الرياضييي ،هييو المقييدرة علييى التفكييير فيمييا وراء المعلومييات المعطيياة؛
الحجيج القويية
لتوليد أو انتاج استنتاجات جديدة بطرق منطقية متسلسة ،والمقدرة على إيجاد األدلية و ج
المبرهنة على صحة االسيتنتاج؛ باالسيتعانة بالقواعيد ،والمبيادا ،والمسيلمات ،والحقيائق ،والنظرييات،
وادراك معقولية النتائج ،واكتشاف المغالطات؛ والتي ليس فقط تتطلب قيراءة مسيارات التفكيير ،ولكين

تحديدها بوصفهل فهما خاطئا ،وامكانية تعديلها ).(Halawa, 2017
وفييي مجييال التييدريس ،اسييتخدمت عديييد ميين اإلسييتراتيجات التعليمييية التييي أثبتييت فاعليتهييا فييي
التدريس ،من بينها استراتيجية السقاالت التعليمية )  (Instructional Scaffoldingوالتيي تهيدف

إلى أن يصبح الطالب مستقال بذاته في أداء المهمة المتعلمة؛ أي نقل مسؤولية انجاز المهمية مين
المعلييم إلييى الطالييب ،بحيييث يصييبح الطالييب وظيفيييا فييي أداء النشيياط أو المهميية (.)Brain,2017
" وتهدف السقاالت التعليمية إلى تقديم المساعدة المؤقتة التي يحتاجها الطالب ،على شكل تلميحيات
أو معلومات ارشيادية بقصيد اكسيابه بعيض المهيارات والمقيدرات التيي تمكنيه مين مواصيلة تعلميه ،ثيم
بعييدها يتييرك ليكمييل بقييية تعلمييه منفييردا معتمييدا علييى مقد ارتييه الذاتييية فييي اكتشيياف المفيياهيم والمعرفيية
الجديدة" (.)Azih& Nwosu, 2011: 133

وي يرتبط مفهييوم السييقاالت التعليمييية بالعييالم فيجوتسييكي صيياحب النظرييية البنائييية اإلجتماعييية؛
وه ييي م يين نظري ييات ال ييتعلم الت ييي تؤك ييد عل ييى النش يياط التع يياوني للطال ييب ،ال ييذي يبن ييي تعلم ييه بنفس ييه
وبمساعدة اآلخرين األكثر خبرة ،إذ يجري التعلم وبناء المعرفية مين خيالل عمليية التواصيل والتفاعيل

اإلجتمياعي للمييتعلم مييع أفيراد بيئتييه ك خوانييه ،وأصيدقائه ،وأبويييه ،وزمالئييه ،ومعلميه ،ثييم بشييكل فييردي
).(Chiklin,2002
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وق ييد رك ييز فيجوتس ييكي عل ييى " مفه ييوم منطق يية النم ييو القري ييب

(Zone of Proximal

)) (Development (ZPDالتي أصبحت ترتكز عليها فكيرة السيقاالت التعليميية ،وتمثيل المسياحة
التييي تقييع بييين مييا يسييتطيع الطالييب عملييه بنفسييه ،ومييا يسييتطيع عملييه بمسيياعدة ميين هييم أكثيير خب يرة

ومعرفة ،سواء المعلم أم الزمالء " (.(Fretz, 2010: 12

ويع ّيرف ) (Wood, Bruner& Ross, 1976: 94السيقاالت التعليميية ،بأنهيا " عبيارة عين
ج
عملية تتم عين طريقهيا مسياعدة الطاليب عليى حيل مشيكلة معينية ،تفيوق مقد ارتيه مين خيالل مسياعدة
المعلييم أو شييخ

ذي خب يرة وأكثيير تقييدما" ،وميين المالحييظ بييأن مفهييوم السييقاالت التعليمييية عنييد وود

وبرونر وروس متشابها لمنطقة النمو التقريبي عند فيجوتسكي.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

ميين خييالل إطييالع الب يياحثين عل ييى نتييائج اإلختب ييارات الدولي يية ف ييي د ارسيية الرياضيييات والعل ييوم

))،(The Trends in International Mathematics and Science Studies (TIMSS

والت ييي تب ييين ض ييعف الطلب يية األردنيي يين ف ييي األس ييئلة المتعلق يية بالكتاب يية الرياض ييية والتمثي ييل واألنم يياط
والتبرييير وحييل المشييكالت فييي مواضيييع الهندسيية واإلحتميياالت والقييياس؛ فقييد جيياء ترتيييب األردن فييي
العام ( )2011في الرتبة ( )35من أصل ( )45دولة مشاركة بمتوسط دون الوسيط اليدولي ،عيالوة
على التقرير األردني ال صادر عن المركزالدولي للتنمية البشيرية واليذي يشيير إليى ت ارجيع أداء الطلبية
فييي اإلختبييارات الدولييية للرياضيييات والعلييوم فييي السيينوات ميين ((2015-2011

(Ababneh,

) ،2017ف نييه يتبييين أن ضييعف تحصيييل الطلبيية يعييود إلييى أسيياليب التييدريس التييي ينتهجهييا معلمييو
الرياضييات والتيي تغفييل المشياركة الفعاليية للطلبية فييي إكتسياب المفيياهيم الرياضيية والمقييدرة عليى حييل
المش ييكالت ،مم ييا يح ييرمهم م يين إم ييتالك الق ييوة الرياض ييية وعملياته ييا المتمثل يية ف ييي التواص ييل والتي يرابط
واإلستدالل الرياضي ،األمر اليذي أدى إليى ضيعف تحصييل الطلبية فيي هيذة الميادة .ونظي ار لفاعليية
إستراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس هيذة الميادة وفقيا لميا أكدتيه نتيائج البحيوث وأثرهيا اإليجيابي
فييي التييدريس كد ارسيية )2018

 )Sutiarso, Coesamin & Nurhanurawati,ود ارسيية

( ،(Almotawak, 2016ود ارسيية ( )Olwan, 2017ود ارسيية ( Alsedawi & Kazal,
 ،)2017جيياءت هييذة الد ارسيية لتقصييي فاعلييية توظيييف اسييتراتيجية السييقاالت التعليمييية فييي تحسييين
القوة الرياضية من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي

هييل توجييد فييروق ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى ) )α=0.05بييين المتوسييطات الحسييابية
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ألداء طلب يية المجم ييوعتين التجريبي يية والض ييابطة ف ييي اختب ييار الق ييوة الرياض ييية وف ييي ك ييل عملي يية م يين
عملياته ،تعزى لطريقة التدريس (إستراتيجية السقاالت التعليمية ،اإلعتيادية)؟
وينبثق عن هذا السؤال ،الفرضيتان اآلتيتان

 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α =0.05بين المتوسطات الحسابية ألداء
طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار القوة الرياضية الكلي ،تعزى لطريقة التدريس
(إستراتيجية السقاالت التعليمية ،اإلعتيادية).
 .2ال توجد فروق ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى ( )α =0.05بيين المتوسيطات الحسيابية ألداء

طلبيية المجمييوعتين التجريبييية والضييابطة فييي كييل عملييية ميين عمليييات القييوة الرياضييية (التواصييل
الرياضي ،الترابط الرياضي ،اإلستدالل الرياضي) ،تعزى لطريقة التدريس (إستراتيجية السقاالت
التعليمية ،اإلعتيادية).

أهداف الدراسة:

هي ييدفت الد ارسي يية إلي ييى تعي ييرف فاعليي يية توظيي ييف إسي ييتراتيجية السي ييقاالت التعليميي يية في ييي تي ييدريس

الرياضيات في تحسين القوة الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي في األردن.
أهمية الدراسة:

تستند الدراسة الحالية في أهميتها من حيوية الموضوع الذي تتصدى لدراسته ،ويظهر ذلك

من خالل تقديم أدب تربوي جديد فيما يتعلق بأدبيات إستراتيجية السقاالت التعليمية في المجال
التربوي ،كما وتعد الدراسة الحالية من الدراسات القليلة التي تتطرق الستراتيجية السقاالت التعليمية
في تدريس الرياضيات في المرحلة الثانوية على المستويين المحلي والعربي .أما فيما يخ
األهمية العملية فتتمثل بأنها تقدم للمعلمين إستراتيجية في تدريس الرياضيات قد توظف لمساعدة
الطلبة على تحسين القوة الرياضية في سياق اجتماعي ،والتواصل ،والعمل التعاوني؛ تنمى فيهم
مهارات التفكير ومراقبته ،وينسجم مع التوجهات العالمية في تطوير عمليتي التعلم والتعليم ،ويقع
تحت مظلة المنحنى البنائي الذي يراعي الفروق الفردية والمتطلبات النمائية للطلبة ،وذلك من
خالل تطبيق دليل المعلم الذي يحتوى األنشطة واوراق العمل وتدريبات ومشكالت رياضية تربط
المعرفة الرياضية بالحياة ،والتي يتم طرحها في كل حصة صفية ،كما قد تفيد واضعي المناهج من
حيث تصميم األنشطة التعليمية في الكتب واألدلة اإلرشادية.
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حدود الدراسة:

يقتصر تعميم نتائج هذة الدراسة في ضوء الحدود اآلتية
 الحدود البشرية إقتصرت على عينة من طلبة الصف االول الثانوي.

 الحدود الزمنية طبقت هذة الدراسة خالل الفصل الدراسي االول من العام الدراسي (-2019
).2020

 الحدود المكانية نفذت هذة الدراسة في مدرسة إبن النفيس الثانوية التابعة لمديرية تربية لواء
الجامعة في عمان.

 الحدود العلمية :تناولت هذة الدراسة وحدة اإلقترانات والتي تم تدريسها بالطريقة االعتيادية
لطلبة المجموعة الضابطة ،في حين تم تدريسها باستخدام إستراتيجية السقاالت التعليمية لطلبة

المجموعة التجريبية.

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:

تتضمن الدراسة المصطلحات اآلتية

 استراتيجية السقاالت التعليمية :وهي "عملية تساعد الطالب على تجسيير الفجيوة بيين ميا يعرفيهوما يحاول معرفته لحل المشكالت وتخطيها عن طريق تقديم المساعدة من المعلم أو الزميل أو

مجلة أو كتاب وغير ذلك من مصادر المعرفة المتاحة للجميع" (.)Perkin, 1991:19-21
وتعرف إستراتيجية السقاالت التعليمية إجرائيا بأنها :مجموعة من الخطوات اإلجرائية التي

يقوم بها المعلم للتعرف إلى معلومات الطلبة السابقة ذات العالقة بوحدة اإلقترانات وربطها
بالمعلومات الجديدة التي تتضمنها الوحدة ،وتشجيع الطلبة على العمل الجماعي ،وتقديم التغذية
الراجعة الفورية للطلبة ،وزيادة مسؤولية كل طالب عن تعلمه وذلك من خالل التدرج في التخلي
عن دعم الطلبة ومساندتهم بما يتناسب ومستوى تعلمهم لموضوعات وحدة (اإلقترانات) كما هو

موضح في الخطة التدريسية المعدة لهذة الغاية.
 القوووووة الرياضووووية :وه ييي "مق ييدرة الطال ييب الكلي يية عل ييى ادراك المعرف يية الرياض ييية وتوظيفه ييا ف يييالتواصييل والت يرابط واإلسييتدالل الرياضييي ،وقابلييية الطالييب للقيييام باالستقصيياء والحييدس والتفكييير
المنطقي" )).) (Sahin & Baki, 2010: 1368 – 1372
وتعرف القوة الرياضية إجرائيا على النحو اآلتي :مستوى أداء أفراد عينة الدراسة على

اختبار القوة الرياضية في وحدة (اإلقترانات) ويقاس بالعالمة التي يحصل عليها الطالب في
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اإلختبار.
األدب النظري والدراسات السابقة:

تعد السقاالت التعليمية إحدى التطبيقات التربوية للنظرية البنائية ،إذ يتم التركيز على

اكتساب المعرفة ،وعلى صنع المعنى ،وعلى تشجيع العمل التعاوني؛ إذ تنادي السقاالت التعليمية

بأ ن المعرفة السابقة ضرورة من الضرورات التي يبنى عليها التعلم وهي بمثابة نقطة اإلنطالق
للتعلم النشط ،والتعلم التعاوني سواء أكان ذلك مع المعلم أو مع اآلقران ،ومن ثم إعادة تنطيم
المعرفة لدى الطالب لينتقل إلى اإلعتماد على النفس ،وبالتالي تتحقق استم اررية التعلم من خالل
تقديم الدعم المؤقت للطالب)Lan, 2013) .
وأشارت راجي ( )Raje, 2016إلى إستراتيجية السقاالت التعليمية بأنها استراتيجية تدريس

تتضمن مجموعة من الخطوات اإلجرائية القائمة على ست مراحل ،هي مرحلة التقديم ،وتنظيم
تدرج صعوبة المهمة ،ودعم الطالب بمحتوى تعليمي متنوع ،والتغذية الراجعة الفورية ،وزيادة
مسؤولية الطالب ،وتقديم ممارسة مستقلة للطلبة وفق الخطط المعدة لذلك.
وتهدف السقاالت التعليمية إلى تمكين الطالب من الربط بين معلوماته السابقة والموقف

التعليمي الجديد ،وتدريب الطالب على التقويم السليم لألفكار ،واستثمار ما لديه من وسائل وأدوات
لمعالجة المواقف والتعامل معها ،والتوصل إلى نتائج جديدة تضاف إلى خبرة الطالب ،وتعزيز
اإلستقاللية واإلعتماد على النفس ( .)Zambrano& Noriega, 2011وقد أشار &(Fields
) Marsh, 2017إلى مبادا إستراتيجية السقاالت التعليمية كالتنسيق والتعاون وامتالك مهارات
التواصل واللغة العلمية الصحيحة ،وتنوع المهمات ،وانتقاء محتوى السقاالت بحيث تتناسب

وموضوع الدرس ،وتوفير البيئة الصفية اآلمنة ،وتحديد النمط أو األنموذج الذي ستتبعه السقاالت
التعليمية ،وتشجيع التعلم والفهم والتفكير والمعرفة ،وغلق الفجوات ،والتقويم المستمر قبل وفي أثناء
وبعد تنفيذ السقاالت التعليمية ،وتوفير التغذية الراجعة المناسبة ،ومراعاة الفروق الفردية بين
الطلبة ،والوسائل واألدوات المستخدمة في أثناء الدرس ،وآلية عرضها وتقديمها للطلبة ،ومراعاة
سمات الفئة العمرية التي ستطبق عليها السقاالت التعليمية .كما أشار ( )Jones, 2017لمجموعة
من الخطوات الواجب مراعاتها لتقديم السقاالت التعليمية للطلبة في الغرفة الصفية ،تتمثل في
التهيئة للدرس من خالل تعرف المعلم على المعرفة السابقة للطلبة وربطها بالمعرفة الحديثة،
وتقديم األنموذج التدريسي إذ يتم فيها استخدام التلميحات والدالالت والتساؤالت والتفكير بصوت
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ٍ
عال ،وطلب المعلم من الطلبة كتابة ما يعرفون وما يريدون معرفته حول الموضوع ،والممارسة
الجماعية والتي تتم من خالل تقسيم المعلم لطلبته إلى مجموعات صغيرة بحيث يقوم المعلم

بمالحظة أخطاء طلبته ورصدها ،والعمل الفوري على تصحيحها ،وقيام المعلم بتشجيع الطلبة
على طرح أسئلة واجراء مناقشات وحوارات تتم بين المعلم والطلبة وبين الطلبة أنفسهم ،واعطاء
التغذية الراجعة؛ والتي تتم من خالل تقديم المساعدة الضرورية للطلبة وتصحيح أخطائهم بشكل
فوري ،وزيادة مسؤوليات الطالب وذلك من خالل تقديم المعلم التعزيز وبعض أنشطة الدعم والعمل
على إلغاء الدعم المقدم للطالب تدريجيا ،واعطاء ممارسة مستقلة لكل طالب وذلك من خالل
إعطاء المعلم الفرصة للطالب لممارسة التعلم بطريقة مكثفة وشاملة.

وتتمثل السقاالت التعليمية في أربعة جوانب أساسية ،هي تبادل الخبرات بين األكثر خبرة
والطلبة ،وتقديم أصحاب الخبرات والبالغين أنواع مختلفة من الدعم للطلبة ،والعمل على تقوية
المسؤولية للطلبة ،والتوقف عن تقديم الدعم للطلبة تدريجيا.)Kereluik, 2013( .

يرى الندرم ،جاو ،ها ار وليو ( )Landrum, Gao, Jiang, Hara & Liu, 2014أن

استخدام نما ذج السقاالت التعليمية تعجل من التعلم وتحقق أهدافه في اكساب الطالب الفهم العميق
للمعرفة العلمية
ويشير ) (Beale, 2005إلى بعض خصائ

السقاالت التعليمية مثل النمذجة ،والهدف،

والبنية والتركيب ،والمساندة المالئمة ،واإلختفاء أو اإلنسحاب التدريجي ،وارشاد الطلبة إلى
المصادر التعليمية ،والتشخي

أو التقدير المستمر ،واعطاء الكفاية أو الفاعلية ،واختزال الشك

وخيبة األمل ،وتقديم المساعدة المؤقته .ويقسم ( (Van de Pol, Volman & Beishuizen,
 2011أنماط تقديم السقاالت التعليمية إلى أربعة أنماط هي نمط السقاالت التعليمية الثابتة،
ونمط السقاالت التعليمية المتكيفة ،ونمط السقاالت التعليمية الممكن تكييفها ،ونمط السقاالت
التعليمية المتكيفة ببارامترات التعلم.

وقد أشار (  )Goben & Nelson, 2018إلى استخدام السقاالت التعليمية في الغرفة

الصفية ،كطريقة لتعليم الطلبة وتمكينهم من تطوير معرفتهم ومعلوماتهم السابقة وتنميتها،
لمساعدتهم في استيعاب المعلومات والمصطلحات الحديثة؛ فيستخدم المعلم الوسائل والطرق
المناسبة لمساعدة الطلبة على تحمل المسؤولية والقيام بالمهمات المطلوبة منهم ،وتطوير مهاراتهم
الخاصة مع تقديم الدعم الالزم عند الضرورة .ويظهر دور المعلم في اإلشراف على النشاطات
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التي يقوم بها الطالب وتيسير التعلم بمساعدة الطلبة على الربط بين المعلومات السابقة والحديثة
وكيفية استخدامها عند حل المشكالت ومواجهتهم للمواقف المشابهة لها ،إذ يتم تقديم التوجيهات
للطالب باستخدام اإلسلوب اللفظي أو غير اللفظي .ووفقا للسقاالت التعليمية؛ يساعد المعلم
الطالب على إنجاز مهمة أو ادراك مفهوم ال يستطيع ادراكه بشكل مستقل ،ويعرض المعلم
المساعدة ليستطيع الطالب إنجاز أكبر قدر من المهمة لوحدة دون مساعدة اآلخرين ،كما يعمل
المعلم على اإلزالة التدريجية للسقاالت التعليمية ،مع الحر

على أداء الطلبة للمهمات بأقل جهد

ممكن ،وتشجيع المعلمين على إدارة حوار مفتوح مع الطلبة للوقوف على الخبرات السابقة ،وتحديد

األدوات المناسبة للسقاالت التعليمية للوصول إلى المعرفة الجديدة؛ فالسقاالت التعليمية يتم
توظيفها كجسر للوصول إلى ما ال يعرفه الطلبة ،وبالتالي ف ن السقاالت التعليمية التي تدار بشكل
صحيح هي التي تعمل كمساعد وليس كمعطل ( .)Doering & Veletsianos, 2007
كما أشار ) (Olson &Platt, 2000لمجموعة من مزايا السقاالت التعليمية ،نورد منها

إكتساب الطالب لمفاهيم ومعلومات جديدة ،واعطاء الطالب الفرصة للتميز واإلبداع ،العمل على
تحسين اتجاهات الطالب نحو التعلم ،والعمل على استقاللية الطالب وبث ثقته بنفسه.
وأورد ( )Brain, 2017عددا من األدوات التي يمكن للمعلم إستخدامها لتسهيل تعلم الطلبة
بواسطة السقاالت التعليمية ،منها تجزئة المهمة إلى أجزاء سهلة التنفيذ ،واستخدام عمليات التفكير
بصوت عال ألداء مهمة ،والتعلم التعاوني الذي يعتمد على فريق العمل والحوار بين النظائر.

وبمراجعة األدب التربوي السابق ،حظيت إستراتيجية السقاالت التعليمية بشكل عام والقوة
الرياضية بشكل خا

بقسط من اإلهتمام في مجال تعليم وتعلم المواد الدراسية ،ولكن توجد ندرة

من الدراسات في مجال الرياضيات .وقد أجريت عديد من الدراسات.
أجرى

سيتارسو،

كوسامين

ونورهانيو ارواتي

&Coesamin

(Sutiarso,

)  )Nurhanurawati, 2018دراسة في اندونيسيا هدفت إلى تعرف تأثير السقاالت التعليمية في
وسائل اإلعالم المختلفة في زيادة فهم مفاهيم الهندسة للطلبة ،واتبعت الدراسة المنهج شبه
التجريبي مع تصميم مجموعة مراقبة اإلختبار القبلي ،والذي يهدف إلى تحديد ميل الطلبة في
استخدام مختلف سقاالت الوسائط على أساس الجنس ،فضال عن تأثير سقاالت وسائل اإلعالم
في زيادة فهم الطلبة للمفاهيم الهندسية .سقاالت وسائل اإلعالم المستخدمة في هذة الدراسة هي

الرسم البياني ،والدعائم ،والبصرية .وتكونت عينة الدراسة من طلبة الصف الخامس اإلبتدائي تبلغ
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( )40طالبا في إندونيسيا في العام الدراسي ( .)2016)) -2015تم جمع بيانات المالحظة
والمقابالت مع اإلحصاءات الوصفية ( النسبة المئوية) .وقد تم تحليل بيانات اإلختبار من خالل

قياس مستوى الفعالية في زيادة فهم مفاهيم الهندسة للطلبة مع صيغة هاك الطبيعي ( )Gوتفسيرة،

ودراسة الفرضية على مستوى الفعالية ب ستخدام إختبار ( .)Tأظهرت النتائج ميل الطلبة من
الذكور إلستخدام الرسم البياني للسقاالت التعليمية ،وتأثير سقاالت وسائل اإلعالم في زيادة فهم
مفاهيم الهندسة للطلبة هو الفعال بما فيه الكفاية.
وأجرى ( )Al-Sedawi & Kazal, 2017دراسة في العراق هدفت إلى تقصي أثر

استخدام السقاالت التعليمية في تنمية مهارات الترابط الرياضي لدى طلبة المرحلة اإلبتدائية ،تم
استخدام المنهج شبه التجريبي ،تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من ( )40طالبا ،كما طبق
إختبار للترابط الرياضي قبليا وبعديا .أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح
المجموعة التجريبية والتي تم تدريسها باستخدام السقاالت التعليمية.

أجرى المطوق ( (Al-Motawk, 2016دراسة في غزة هدفت إلى معرفة أثر استخدام

إ ستراتيجية السقاالت التعليمية في إكتساب مفاهيم ومهارات حل المسألة الرياضية واالتجاة نحو
الرياضيات لدى طلبة الصف العاشر األساسي بغزة ،اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي لقياس
أثر استراتيجية السقاالت التعليمية في إكتساب المفاهيم الرياضية ومهارات حل المسألة الرياضية،

واالتجاة نحو الرياضيات .طبقت الدراسة على عينة مكونة من ( )80طالبا من طلبة الصف
العاشر األساسي في مدرسة تابعة لمديرية تربية شمال غزة للعام الدراسي )،(2016 -2015
ووزعت العينة عشوائيا على مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة .تم إعداد ثالث أدوات،
وهي اختبار المفاهيم الرياضية ،واختبار مهارات حل المسألة الرياضية ،ومقياس االتجاة نحو
الرياضيات .أشارت النتائج إلى قوة تأثير استخدام إستراتيجية السقاالت التعليمية في إكتساب

المفاهيم الرياضية ومهارات حل المسألة الرياضية وفي تنمية االتجاة نحو الرياضيات.

كما أجرت ( (Olwan, 2016دراسة في غزة هدفت إلى تقصي أثر السقاالت التعليمية في
تنمية حل المسائل الرياضية لدى طالبات الصف السابع األساسي بغزة ،وقد أجستخدم المنهج شبه
التجريبي ،وتمثلت أداة الدراسة في اختبار مهارات حل المسألة الرياضية ،تم تطبيق الدراسة على

عينة من ( (55طالبة من طالبات الصف السابع األساسي ب حدى المدارس التابعة لمديرية تربية
غرب خانيونس ،أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية والتي
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تم تدريسها باستخدام استراتيجية السقاالت التعليمية
وفي السياق ذاته أجرى (  )Zeynep, Yeşim & Vildan, 2016دراسة في تركيا هدفت

إلى تحليل عمليات التفكير بصوت عال لطلبة الصف السادس في أثناء حل مشكلة رياضية غير
روتينية ،إذ يتم تحليل هذة العمليات ب ستخدام تقنيات القياس المختلفة جمعت البيانات في أشكال
مكتوبة أو لفظية ،تكونت مجموعة الدراسة من ( )24طالبا من طلبة الصف السادس أختيروا وفقا
لنتائج اختبار حل المشكالت .تم تطوير عملية التفكير بصوت عال لكل طالب ونسخها بالفيديو،
وترميز البيانات التي تم جمعها وتصنيفها ،وتحديد تواتر الفئات ومقارنتها وفقا ألداء الطلبة في
حل المشكالت الرياضية .تشير النتائج إلى أن الطلبة يجدون صعوبة في التعبير عن أفكارهم في

أثناء حل المشكالت ،وحاول معظم الطلبة إجراء العمليات باألرقام المقدمة ،ولم يقضوا وقتا تقريبا
في فهم المشكلة ،كما أن بعض الطلبة الذين قاموا بالحسابات الالزمة بشكل صحيح لم يتمكنوا من
الوصول إلى الحل ألنهم لم يتمكنوا من تفسير نتيجة العملية.

وأجرى ( (Alfar, 2014دراسة في السعودية هدفت إلى تقصي استخدام السقاالت التعليمية

في تدريس االستدالل المكاني على اكساب المفاهيم للطالبات ذوات صعوبات تعلم الرياضيات
بالمرحلة االبتدائية مق ارنة بالطريقة االعتيادية .تم استخدام المنهج التجريبي اذ طبقت الدراسة على
عينة من الطالبات ذوات صعوبات تعلم الرياضيات بالصف الخامس االبتدائي بلغت (.)33
وطبق على عينة الدراسة اختبار اكساب المفاهيم الهندسية .أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة

احصائية في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الهندسية لصالح المجموعة التجريبية التي تم
تدريسها باستخدام السقاالت التعليمية.
يتبين مما سبق أن هذة الدراسة إختلفت عن الدراسات السابقة من حيث األهداف التي سعت
إلى تحقيقها واختالف البيانات التي تمت فيها ،فمن هذة الدراسات ما سعى إلى تقصى مدى
استخدام السقاالت التعليمية في معالجة مفاهيم حل المسألة الرياضية كدراسة Al-Motawk,

) )2016; Olwan, 2016ومن الدراسات ما سعى إلى تحليل عمليات التفكير بصوت عال في
أثناء حل مشكلة رياضية غير روتينية كدراسة )  (Zeynep, Yeşim & Vildan, 2016فيما
هدفت د ارسة )  )(Sutiarso, Coesamin& Nurhanurawati, 2018إلى تقصى تأثير
السقاالت التعليمية في زيادة فهم المفاهيم الهندسية ،وعدم وجود دراسات للبحث في أثر إستراتيجية
السقاالت التعليمية على عمليات القوة الرياضية مجتمعة.
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وقد تباينت الدراسات السابقة في منهجيتها فمنها ما اتبعت المنهج شبه التجريبي كدراسة
(Sutiarso, Coesamin& Nurhanurawati, 2018؛ Al-Motawk, 2016؛ (Olwan,

 2016ومنها ما اتبعت المنهج التجريبي كدراسة ( ،)Alfar, 2014كما تباينت في عينة الدراسة
في تناولها لطلبة صفوف المرحلة اإلبتدائية كدراسة Alfar, 2014؛ Al-Motawk, 2016؛
)(Olwan, 2016 Alsedawi & Kazal, 2017؛ ( Zeynep, Yeşim & Vildan,
.2016

وبناء على ما تقدم من استعر ٍ
اض للدراسات السابقة ،نجد أن تلك الدراسات تناولت البحث

في بعض جوانب القوة الرياضية فضال عن كون المرحلة الثانوية لم تحظ باإلهتمام الكافي من
الدراسات على الرغم من األهمية البالغة لتلك المرحلة كونها مرحلة مهمة في مسار الطالب في
حياته المستقبلية.
وما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

 .1تعد الدراسة الحالية من الدراسات القليلة التي تطرقت إلستراتيجية السقاالت التعليمية في
تدريس الرياضيات في المرحلة الثانوية.
 .2تعد الدراسة الحالية من الدراسات القليلة التي تناولت فاعلية توظيف إستراتيجية السقاالت
التعليمية على عمليات القوة الرياضية مجتمعة.
الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة المنهج شبه التجريبي بتصميم قبلي -بعدي لمجموعتين متكافئتين إحداهما

تجريبية وأخرى ضابطة ،وذلك من أجل تحقيق هدف الدراسة.
أفراد الدراسة:

تم إختيار عينة قصدية من طلبة الصف األول الثانوي في مدرسة إبن النفيس الثانوية في

عمان ،والتي تحتوي شعبتين فأكثر من شعب الصف األول الثانوي خالل الفصل األول من العام
الدراسي ( .)2020 -2019وتكونت عينة الدراسة من ( )44طالبا من طلبة الصف األول الثانوي

وزّعوا على شعبتين يدرسهما المعلم نفسه ،وبالتعيين العشوائي ،تم إختيار إحدى الشعبتين عشوائيا
كمجموعة تجريبية درست وحدة اإلقترانات باستخدام السقاالت التعليمية وعدد طلبتها ( )22طالبا،
واألخرى ضابطة درست بالطريقة اإلعتيادية وعدد طلبتها ( )22طالبا.
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وللتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل البدء بالمعالجة ،جحسبت المتوسطات الحسابية
واإلنحرافات المعيارية ألداء المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار القوة الرياضية ،وتم

استخدم إختبار( )tللعينات المستقلة وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول (.)1

الجدول ( :(1المتوسطات الحسابية في اختبار القوة الرياضية القبلي والقيمة التائية
التطبيق

المجموعة

العدد

القبلي إلختبار القوة
الرياضية

التجريبية
الضابطة

22
22

المتوسط
الحسابي
16.091
16.455

الخطأ
المعياري
1.072
1.072

قيمة (ت)

مستوى
الداللة

6.388

0.724

ويتضح من الجدول ( (1عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية

ألداء مجموعتي الدراسة على اإلختبار القبلي للقوة الرياضية ،عند مسوى ( )α≤0.05مما يشير
إلى تكافؤهما.
أدوات الدراسة والمادة التعليمية:

اختبار القوة الرياضية:

هدف اختبار القوة الرياضية إلى قياس القوة الرياضية لدى الطلبة والمرتبطة بالمادة الدراسية

المحددة بالدراسة ،في مادة الرياضيات للصف األول الثانوي في وحدة (اإلقترانات).
تم تحليل وحدة اإلقترانات وتحديد النتاجات التعليمية ،وتم إعداد اختبار لقياس القوة الرياضية
بعملياتها الثالث (التواصل الرياضي ،والترابط الرياضي ،واإلستدالل الرياضي) وبناء الجدول
مواصفات ،وكانت فقرات االختبار من نوع المقال القصير وذلك لتغطية المحتوى العلمي المراد
اختبار الطلبة فيه ،وبلغت عدد فقرات اإلختبار في صورته األولية ( (25فقرة.
وقد تم التحقق من صدق اإلختبار بطريقتين
أ .صدق المحكمين تم عرض اإلختبار على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مناهج
الرياضيات وأساليب تدريسها في الجامعات األردنية ،وتم األخذ بمالحظاتهم عن الفقرات ،وتم

إجراء التعديالت الضرورية من حيث الصياغة اللغوية ومالءمتها لطلبة الصف األول الثانوي،

وتعديل بعض الفقرات ،ولم يتم حذف أي من الفقرات ،فقد بقي اختبار القوة الرياضية في
صورته النهائية مكونا من ( (25فقرة.
ب .صدق اإلتساق الداخلي :تم التحقق من صدق اإلختبار عن طريق تطبيق اإلختبار على عينة
إستطالعية مكونة من ( (20طالبا من خارج عينة الدراسة ،وحيث أن اإلختبار يضم ثالث

عمليات ،فقد تم حساب معامل إرتباط بيرسون ) )Pearsonبين درجات كل فقرة من فقرات
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اإلختبار ،والدرجة الكلية لكل عملية من عملياته ،إذ تراوحت بين ( )0.74 -0.35مما يشير
إلى صدق اإلختبار ،كما تم حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اإلختبار ،وتراوحت

معامالت الصعوبة بين ( ،)0.72 -0.46ومعامالت التمييز بين ( ،)0.68 -0.25مما
يعني مناسبة الفقرات لاستخدام في الدراسة الحالية.
ثبات اإلختبار:

تم التحقق من ثبات االختبار ب ستخدام طريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ

ألفا ) ،(Cronback's Alphaوقد بلغ معامل الثبات لاختبار ( ،)0.85وتعد هذة القيمة مناسبة
الدراسة.
ألغراض ّ
دليل المعلم:

المخطط لفعاليات الدليل والمنفذ لها ،ويتم عرض تصورات الخطة
هو حلقة الوصل بين ج
التدريسية لموضوعات المادة الدراسية وذلك لتحقيق األهداف المرتبطة بالمواقف التعليمية من

خالل عرض مجموعة من اإلرشادات والتوجيهات للمعلم بغرض تنفيذ األنشطة المعدة .(Allekai
)& Al-Jamal, 2003

تم اختيار وحدة (اإلقترانات) للصف األول الثانوي ،واعادة صياغتها وفقا إلستراتيجية
السقاالت التعليمية ،وتم إعداد دليل معلم الرياضيات في وحدة (اإلقترانات) استنادا إلى

أ .كتاب الرياضيات المقرر على طلبة الصف األول الثانوي ،وبعض المراجع المتعلقة بمحتوى
الكتاب.

ب .األدب التربوي المتعلق ب ستراتيجية السقاالت التعليمية ،وذلك للتعرف إلى الخطوات والمبادا
الالزم توفرها في عرض الدروس.

ج .بعض الدراسات السابقة المشابهة للدراسة الحالية ،إذ تم اإلطالع على طريقة تنظيم الدروس،
وعرضها في ضوء إستراتيجية السقاالت التعليمية كدراسة ( .)Al-Motawk, 2016

لتحقيق أهداف الدراسة ،تم إعداد الدليل لدروس وحدة اإلقترانات ،مع مراعاة النتاجات
التعليمية للوحدة وفقا للسقاالت التعليمية ،وتضمن الدليل خطوات تنفيذ السقاالت لتعليمية والتي
أشار إليها ( )Jones, 2017ودراسة ) ،(Fieds & Marsh, 2017والنتاجات التعليمية المتوقع

تحققها ،والمعرفة السابقة والحديثة ،واألنشطة والوسائل التعليمية ،والتوزيع الزمني للدروس ،وأسئلة
التقويم .ومن أجل التأكد من صدق المحتوى ،تم عرض دليل المعلم على مجموعة من المشرفين
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وأساتذة الجامعات األدنية من ذوي الخبرة التعليمية واإلختصا

في مناهج الرياضيات ،بهدف

التأكد من سالمته اللغوية والعلمية وتوافقه مع السقاالت التعليمية من حيث سالمة اإلجراءات

والخطوات المتبعة ،وقد تم األخذ بمالحظاتهم المقدمة .حتى خرج الدليل بصورته النهائية.
متغيرات الدراسة:

تكونت متغيرات الدراسة من

 المتغير المستقل طريقة التدريس (السقاالت التعليمية ،اإلعتيادية).
 المتغير التابع أداء طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار القوة الرياضية.
المعالجة اإلحصائية

تم اختبار فرضيات الدراسة ب ستخراج المتوسطات الحسابية ،واإلنحرافات المعيارية لدرجات

المجموعتين التجريبية والضابطة ،والمقارنة بين األداءات المختلفة ،ولغرض التأكد من داللة
الفروق إحصائيا تم إستخدام تحليل التباين المصاحب ) )One way ANCOVAوتحليل التباين

متعدد المتغيرات (.(MANOVA
نتائج الدراسة:

هدف سؤال الدراسة إلى التعرف إلى فاعلية توظيف استراتيجية السقاالت التعليمية في

تدريس الرياضيات في تحسين القوة الرياضية وعلى كل عملية من عملياتها والذي إنبثقت عنه
الفرضيات الصفرية األتية
الفرضية األولى:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05بين المتوسطات الحسابية ألداء

طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار القوة الرياضية الكلي ،تعزى لطريقة التدريس
(إستراتيجية السقاالت التعليمية ،اإلعتيادية).
الفرضية الثانية:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05بين المتوسطات الحسابية ألداء

طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في كل عملية من عمليات القوة الرياضية (التواصل
الرياضي ،الترابط الرياضي ،اإلستدالل الرياضي) ،تعزى لطريقة التدريس (إستراتيجية السقاالت
التعليمية ،اإلعتيادية).
وللتحقق من صحة الفرضية األولى ،تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
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ألداء الطلبة للكشف عن الفروق بين متوسطي األداء في التطبيق القبلي والبعدي في اختبار القوة
الرياضية الكلي تبعا للمجموعة ،والجدول ( )2يوضح ذلك
الجدول ( :(2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء الطلبة في اختبار القوة الرياضية القبلي والبعدي
المجموعة
القياس
التجريبية
القبلي
الضابطة
التجريبية
البعدي
الضابطة
*العالمة القصوى=37

العدد
22
22
22
22

المتوسط الحسابي٭
16.455
16.091
25.818
16.455

االنحراف المعياري
5.133
4.918
4.674
5.133

ويتضح من الجدول ( )2وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية في التطبيق البعدي
إلختبار القوة الرياضية وفقا للمجموعة ،ولمعرفة فيما إذا كانت هذة الفروق الظاهرية ذات داللة
إحصائية.

تم استخدام تحليل التباين المصاحب ( )One way ANCOVAللتطبيق البعدي إلختبار

القوة الرياضية بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم ،حيث تم استخدام التطبيق القبلي كمتغير
مصاحب ،والجدول ( )3يوضح ذلك
الجدول ( :)3تحليل التباين األحادي المصاحب للتطبيق البعدي إلختبار القوة الرياضية الكلي وفقا
للمجموعة بعد تحييد أثر التطبيق القبلي لديهم

مصدر
التباين
التطبيق
القبلي
المجموعة
الخطأ
الكلي

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
مجموع
المربعات

قيمة ف

مستوى
الداللة

763.080

1

763.080

136.237

0.844

900.748
229.647
1957.182

1
41
43

900.748
5.601

160.815

0.000

مربع إيتا
ƞ2

0.762

ويتضح من الجدول ( )3وجود فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية ألداء

مجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي عند مستوى الداللة ( )α=0.05يعزى لطريقة التدريس ،مما
يشير إلى فاعلية استراتيجية السقاالت التعليمية في أداء طلبة المجموعة التجريبية في اختبار القوة
الرياضية ،مما يعني رفض الفرضية الصفرية األولى.
وللتحقق من مدى فاعلية استراتيجية السقاالت التعليمية ،تم إيجاد مربع إيتا ( )ƞ2لقياس

حجم األثر فبلغ ( )0.762وهذا يعني أن ( )%76.2من التباين في أداء الطلبة يرجع لطريقة
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التدريس و( )23.8يرجع لعوامل أخرى غير متحكم بها .وتم إستخراج المتوسطات الحسابية
المعدلة واألخطاء المعيارية لها وفقا للمجموعة ،والجدول ( )4يوضح ذلك

الجدول ( :)4المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية ألداء الطلبة على إختبار القوة الرياضية
المجموعة
التجريبية
الضابطة

البعدي تبعا للمجموعة

المتوسط الحسابي البعدي المعدل
27.399
16.609

الخطأ المعياري
0.505
0.505

للتأكد من صحة الفرضية الثانية ،تم إحتساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية
للتطبيق البعدي لعمليات إختبار القوة الرياضية للمجموعتين التجريبية والضابطة ب ستخدام تحليل

التباين المتعدد واستنادا إلى النتائج الموضحة في الجدول ( ،)4ف ن الفرق في المتوسطات
الحسابية ألداء المجموعتين التجريبية والضابطة على التطبيق البعدي إلختبار القوة الرياضية كان
لصالح المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة.
وتم إستخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لها وفقا للمجموعة لكل عملية من
عمليات القوة الرياضية ،والجدول ( )5يوضح ذلك
الجدول ( : (5األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية للتطبيق البعدي لعمليات القوة الرياضية وفقا للمجموعة

العدد
المجموعة
العملية
22
التجريبية
التواصل الرياضي٭
22
الضابطة
22
التجريبية
الترابط الرياضي٭٭
22
الضابطة
22
التجريبية
اإلستدالل
الرياضي٭٭٭
22
الضابطة
٭٭العالمة القصوى=12
٭العالمة القصوى=13

المتوسط الحسابي
9.318
4.136
8.909
4.773
9.182
4.136
٭٭٭العالمة القصوى=12

اإلنحراف المعياري
1.810
1.457
1.540
1.445
2.788
1.136

ويتضح من الجدول ( ،)5وجود فروق ظاهرية في األوساط الجسابية لصالح طلبة المجموعة
التجريبية في عمليات القوة الرياضية مجتمعة (التواصل الرياضي ،الترابط الرياضي ،اإلستدالل
أثر للمتغير المستقل (طريقة التدريس) على المتغيرات التابعة
الرياضي) مما يعني أن هناك ا
الممثلة بعمليات القوة الرياضية مجتمعة.

ولتحديد أي العمليات كان سببا في هذا األثر فقد تم إجراء تحليل التباين المصاحب المتعدد

المتغيرات التابعة ( )MANCOVAوفقا لمتغير المجموعة بعد تحييد أثر التطبيق القبلي لديهم،
والجدول ( )6يوضح ذلك
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الجدول ( :)6تحليل التباين األحادي المتعدد المتغيرات التابعة وفقا لطريقة التدريس البعدي لعمليات
القوة الرياضية كل على حدة بعد تحييد أثر التطبيق البعدي لديهم

مصدر
التباين

العملية

التطبيق
الفبلي٭
طريقة
التدريس
الخطأ
الكلي
المصحح

التواصل الرياضي
الترابط الرياضي
اإلستدالل الرياضي
التواصل الرياضي
الترابط الرياضي
اإلستدالل الرياضي
التواصل الرياضي
الترابط الرياضي
اإلستدالل الرياضي
التواصل الرياضي
الترابط الرياضي
اإلستدالل الرياضي
٭القياس القبلي (اإلختبار

درجة
مجموع
الحرية
المربعات
1
71.619
1
44.871
1
17.107
1
361.304
1
304.435
1
461.819
41
41.744
41
27.538
41
41.256
43
408.727
43
352.432
43
629.636
التحصيلي للسنة السابقة)

مجموع وسط
المربعات
71.619
44.871
17.107
361.304
304.435
461.819
1.018
0.672
1.006

ف
70.342
66.805
17.001
354.881
453.255
458.949

مستوى
الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

حجم
األثرƞ2

0.896
0.917
0.918

ويتضح من الجدول ( (6وجود فروق دالة إحصائيا عند ( )α=0.05وفقا لمتغير طريقة
التدريس في جميع عمليات القوة الرياضية الثالث ،مما يعني رفض الفرضية الصفرية الثانية.
كما تم حساب المتوسطات الحسابية المعدلة لعمليات القوة الرياضية واألخطاء المعيارية،

كما هو موضح في الجدول اآلتي

الجدول ( :) 7األوساط الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لعمليات اختبار القوة الرياضية وفقا للمجموعة
العملية

التواصل الرياضي
الترابط الرياضي
اإلستدالل الرياضي

الوسط الحسابي المعدل
9.318
4.136
8.909
4.773
9.182
4.136

المجموعة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

الخطأ المعياري
0.350
0.350
0.318
0.318
0.465
0.465

يتضح من الجدول ( )7أن الفروق الجوهرية بين األوساط الحسابية المعدة للتطبيق البعدي
في جميع عمليات القوة الرياضية كانت لصالح طلبة المجموعة التجريبية مقارنة بطلبة المجموعة
الضابطة ،علما بأن حجم األثر قد بلغ ( )0.918( ،)0.917( ،)0.896لكل من عمليات
التواصل الرياضي ،والترابط الرياضي ،واإلستدالل الرياضي ،وهذا يعني أن ( )%89.6من التباين

في أداء الطلبة في عملية التواصل الرياضي يرجع لطريقة التدريس القائمة على استراتيجية
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السقاالت التعليمية ،وعلى ذات السياق ف ن ( )%91.7من التباين في األداءات في عملية الترابط
الرياضي و( )%91.8من التباين في أداء الطلبة في عملية اإلستدالل الرياضي يرجعان إلى
طريقة التدريس القائمة على استراتيجية السقاالت التعليمية.

وبناء على النتائج التي تم الحصول عليها ف ن الفروق الدالة إحصائيا جاءت لصالح طلبة
المجموعة التجريبية ،مما يعني وجود أثر استراتيجية السقاالت التعليمية على عمليات القوة
الرياضية مجتمعة ،وعلى كل عملية من عملياتها لدى طلبة المجموعة التجريبية ،حيث تبين
الضعف الملحوظ في أداء طلبة المجموعة الضابطة مقارنة مع أداء أقرانهم من طلبة المجموعة

التجريبية على نفس اإلختبار البعدي الكلي ،وعلى كل عملية من عملياته الثالث .وبالتالي فهذة
النتيجة تؤكد وجود أثر إيجابي إلستراتيجية السقاالت التعليمية على القوة الرياضية وعلى كل

عملية من عملياتها الثالث.
مناقشة وتفسير النتائج:

كشفت نتائج سؤال الدراسة إلى أن أداء طلبة المجموعة التجريبية كان أفضل من أداء طلبة

المجموعة الضابطة في اختبار القوة الرياضية وفي كل عملية من عملياته.

ويعزى ذلك ،لما تتميز به استراتيجية السقاالت التعليمية من تقديم الدعم المؤقت بكافة

أشكاله للطلبة كالتلميحات ،واإلشارات ،والنصائج ،والتوجيهات ،والتعزيز ،والتشجيع على إجراء
الحوارات بين الطلبة فيما بينهم من جهة وبين الطلبة والمعلم من جهة أخرى؛ في جو يسودة
اإلحترام واجراء التفاوض اإلجتماعي ،فضال عن الربط بين الخبرات السابقة والحديثة ،وانخراط

الطلبة باألنشطة التعليمية؛ مما يسهم في مساعدة الطلبة على التركيز واكسابهم للغة الحوار

والتفكير والفهم واتخاذهم للقرار السليم ،وبالتالي رفع الثقة بأنفسهم إلصدار حكم صحيح حول
المهمات الرياضية الموكلة إليهم ،وتحسين مهارات التفكير العليا لديهم ،ومن ثم تحقيق تعلم ذي
معنى (Raje, 2016؛ Goben & Nelson, 2018؛ ) ،)Jones, 2017مما كان له األثر
اإليجابي على تحسين القوة الرياضية لدى طلبة المجموعة التجريبية مقارنة بطلبة المجموعة

الضابطة وذلك من خالل أداء طلبة المجموعتين في اختبار القوة الرياضية ،وهذا يتفق مع ما ورد
في دراسات عديدة كدراسة Almotawk, 2016؛ Olwan, 2016؛ & (Zeynep, Yeşim
).)Vildan, 2016
فالسقاالت التعليمية أسهمت في تحسين التواصل الرياضي للطلبة ،والذي أساسه لغة الحوار
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السليمة والواضحة ،تمثيال ومشافهة وكتابة ،ويعمل على تنظيم عملية التفكير ،وبالتالي يسهم في
تحسين البنى المعرفية للطلبة (.Alsedawi & Kazal, 2017؛.)Almotawk, 2016

كما أن السقاالت التعليمية ،كان لها الدور الكبير في تحسين الترابط الرياضي من خالل،

تدريب الطلبة على األسئلة مفتوحة النهاية ،وتوظيف الحواس لجمع البيانات ووضع الفرضيات في
حل المهمات الرياضية ،والربط بينها إليجاد العالقات الرياضية ،وادراك الروابط بين األفكار
الرياضية ،والمثابرة ،واإلصرار والتفكير بمرونة في طرح حلول جديدة من خالل الربط بين الخبرة
السابقة والخبرة الحديثة ،وادراكهم للروابط البينية والبنائية والتكاملية الرياضية بين أفرع الرياضيات

المختلفة وبين الرياضيات والمواد األخرى خاصة في عرض األنشطة المستمدة من المواقف
الحياتية ،والربط بين جزئيات المادة بعضها ببعض (.)Olwan, 2016
كما أنها عملت على تحسين اإلستدالل الرياضي للطلبة؛ فهي تسهم في تحسين مقدرات
الطلبة العقلية من خالل األنشطة ،ومصادر المعرفة المتعددة ،والمشاركات والحل داخل
المجموعات الصغيرة في الغرفة الصفية؛ والتي تعمل على تنشيط الحواس وتفعيل األداء الذهني

للطلبة وتمكينهم من اإلستنتاج والتبرير والتقويم واتخاذ القرار الصحيح في إختيار الحل األمثل
للمهام الرياضية ،واكتشاف العالقة بين األشياء ،وتبرير خطوات الحل ،واكتشاف الخطأ وتقديم آلية
للحل ،وهذا ما أشارت إليه النظرية البنائية اإلجتماعية لفيجوتسكي ،وهذا يتفق مع ما ورد في
دراسات عديدة كدراسة)), (Olwan, (2016ودراسة ( )Zeynep, Yeşim & Vildan, 2016

ودراسة (.)Alfar, 2014
التوصيات:

وفي ضوء نتائج الدراسة ،وما تقدم من إستنتاجات ،توصي الدراسة بما يأتي
 توظيف إستراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات بما يساعد في تحسين القوةالرياضية.
 عمل ورش تدريبية لمعلمي الرياضيات الجدد في البرامج التدريبية إلستراتيجية السقاالتالتعليمية في تدريس الرياضيات.

 إثراء مناهج الرياضيات المدرسية بمبادا إستراتيجية السقاالت التعليمية في موضوعاتالرياضيات المختلفة.
 إجراء مزيد من البحوث ب ستخدام إستراتيجية السقاالت التعليمية للتحقق من مدى فاعليتها في222

.2222 ، العدد الرابع، المجلد السابع، المجلة التربوية األردنية،الجمعية األردنية للعلوم التربوية

موضوعات الرياضيات المختلفة ولمستويات تعليمية مختلفة وعلى مباحث أخرى غير
.الرياضيات
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