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مقدمة:
املل ّخص:
هدفت ال ّدرا�سة �إىل ا�ستق�صاء �أثر ا�ستخدام منوذج التربير
القائم يف احلالة يف حت�سني التفكري القيا�سي ومهاراته يف
الريا�ضيات املالية لدى طالبات ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ،وقد
ال�صف العا�رش
تكونت عينة الدرا�سة من ( )87طالبة من طالبات ّ
منهن ()46
عمان،
ّ
الأ�سا�سي يف �إحدى املدار�س احلكومية يف مدينة ّ
طالبة كمجموعة جتريبية در�ست وحدة الريا�ضيات املالية من
خالل منوذج التربير القائم على احلالة ،و( )41طالبة كمجموعة
�ضابطة در�ست نف�س الوحدة بالطريقة االعتيادية .ولتحقيق �أهداف
املالية لل�صف العا�رش
الريا�ضيات
ّ
ال ّدرا�سة ،جرى ت�صميم وحدة ّ
الأ�سا�سي وفق منوذج التربير القائم على احلالة ،و�إعداد اختبار
التفكري القيا�سي مبهاراته املختلفة (الهيكلة ،الإ�سقاط التناظري،
التطبيق ،التحقق) ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق جوهرية
بني �أداء املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على م�ستوى اختبار
التفكري القيا�سي الكلي ،وعلى م�ستوى كل مهارة من مهاراته
الفرعية ،وجميعها ل�صالح املجموعة التجريبية التي در�ست ح�سب
منوذج التربير القائم على احلالة .و�أو�صت ال ّدرا�سة ب�رضورة تدري�س
الريا�ضيات وفق منوذج التربير القائم على احلالة.
الكلمات املفتاحية :التربير القائم على احلالة (،)CBR
الريا�ضيات املالية.
مهارات التفكري القيا�سيّ ،

Abstract:

The purpose of this study was to investigate the
impact of Case-Based Reasoning Model on enhancing
analogical reasoning skills in financial mathematics
among tenth graders .The study sample consisted of
87students .The sample was divided into two groups,
46students as experimental group which learned the
financial mathematics module using the case-based
reasoning model ,and 41 students as the control
group which learned the same module through the
traditional method .To achieve the objectives of the
study ,the module was designed according to the CaseBased Reasoning Model and an analogical reasoning
test with its different skills (structuring, mapping,
applying, verifying). They were used to collect data.
The results revealed that there were statistically
significant differences between the performance of the
experimental and the control groups in the analogical
reasoning test as a whole and at each skill, due to the
teaching method variable, in favor of the experimental
group. The study recommended using Case-Based
Reasoning Model for teaching mathematics.
Keywords: Case-Based Reasoning Model,
Analogical Reasoning Skills, Financial Mathematics.

تعد املواقف واحلاالت املماثلة �أو املت�شابهة جزئيا عامال
مهما عرب التاريخ يف تطور املعرفة ب�شكل عام ،فعلى �سبيل املثال
ال احل�رص ا�ستخدم الإغريق يف القرن الثاين قبل امليالد �أمواج املياه
ليتعرفوا على طبيعة ال�صوت ،ويف عام  1630ميالدي ا�ستخدم
بان الأر�ض تتحركEnglish,(.
غاليلو مدار القمر حول الأر�ض لي ّدعي ّ
 )1999ومن �أجل التعلم ،يربر الأطفال �أفكارهم من خالل القيا�س �أو
التماثل؛ فمثال يدرك الأطفال � ّأن النباتات حتتاج �إىل الغذاء واملاء
ت�شبيها بالإن�سان من �أجل البقاء على قيد احلياة ،ويدركون ب� ّأن
احليوانات لديها �أع�ضاء داخلية كالإن�سان ،وكذلك الكبار يربرون
املواقف ،ويتخذون القرارات يف جمال الأعمال �أو االقت�صاد وغريها
من الأمور احلياتية من خالل احلاالت املتماثلة.
الريا�ضية واحداً من التوجهات
و ُيعد التعلّم عرب ّ
ال�سياقات ّ
الريا�ضيات
املعا�رصة التي تركز على الطريقة التي يتعلّم بها الطلبة ّ
وميار�سونها ،وي�ستمتعون بها يف جتاربهم التعليمية وي�ست�شعرون
ال�سياق التي ت�ستخدم
�أهميتها ،وذلك من خالل الت�أكيد على �أهمية ّ
الريا�ضية ،ويكون التعلّم فيه قائم ّا على
فيه املعرفة واملهارات ّ
مواقف للمتعلمني ،تطبق فيها املبادئ التي ت�ساعد على
توفري
َ
الريا�ضية وتطبيقاتها.
اكت�ساب املعرفة ّ
و ُتع ّد الريا�ضيات م�صدراّ منا�سب ًا للمواقف واخلربات املتنوعة،
نظراّ لطبيعتها املعقدة واملتداخلة ،ووفرة العديد من املواقف
وامل�شكالت مبا تت�ضمنه من مفاهيم ريا�ضية يجدها الطلبة �صعبة
الفهم ( ،)Ziegler & Loos 2017ما يدعو �إىل �رضورة �إيجاد حلول
الريا�ضي والقدرة على
لهذه امل�شكالت وتطوير مهارات التفكري ّ
ال�سياقات املختلفة (Amir-Mofidi,
التعامل مع تلك املفاهيم عرب ّ
.)Amirpour & Bijan- Zaddeh, 2012
إجراء �أ�سا�سي ًا و�شك ًال من �أ�شكال دعم
و ُتع ّد احلاالت (ً � )Cases
التعلّم وتعميق ًا للمعرفة املفاهيمية لدى الطلبة ،وتت�ضمن احلاالت
ال�سابقة واملواقف املماثلة التي يتم ا�ستخدامها يف
جميع اخلربات ّ
لحل امل�شكالت �أو املواقف الإ�شكالية اجلديدة(�Maher, Balachan
ويعرف �أموت وبالزا (Aamodt and
. )dran and Zhang, 1995
ّ
 )Plaza, 1994احلالة ب�أنها موقف جرى تعلّمه بطريقة ميكن �إعادة
ا�ستخدامها يف امل�ستقبل يف حل امل�سائل ،و�أ�شارا ب�أن احلالة قد تكون
خربة �سابق ًة مت الإحتفاظ بها �أو تخزينها يف ذاكرة املتعلّم� .أما
كولوندر وهيمليو ونارينان(  (�Kolonder, Hmelo and Dan-Naray
 )anan, 2003ف�أ�شارا ب� ّأن احلالة هي جتارب ومعارف �سابقة وو�صف ًا
للمواقف يتم عربها و�ضع الفر�ضيات وجمع البيانات وتف�سريها يف
عملية حل امل�شكالت� .أما مري�سيث ( )Merseth, 2004فينظر للحالة
الريا�ضي؛ وذلك من �أجل
على �أنها ممار�سة مبا�رشة مع املحتوى ّ
اكت�شاف وفح�ص وتطوير مهارات التربير وتوفري فر�ص لالنخراط
يف مناق�شات مثمرة حول املحتوى ،ويتم ت�صميمها ح�سب مري�سيث
) )Merseth, 2004وفق �أربعة �أبعاد هي :معرفة املحتوى الدرا�سي،
و�أ�صول التدري�س ،ولغة الطلبة وفهمهم املفاهيمي ،والبيئة ال�صفية.
�أما جونا�سني و�سريانو ()Jonnassen and Serrano, 2002
فينظران للحالة ب�أنها خربات متاحة عرب مكتبة احلاالت ميكن
الرجوع �إليها التخاذ القرار وجتنب الأخطاء ،وي�صف مكتبة احلاالت
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أثر استخدام منوذج التبرير القائم على احلالة في حتسني التفكير القياسي في الرياضيات املالية
لدى طلبة ّ
الصف العاشر األساسي

ب�أنها تت�ضمن �أموراً �أ�سا�سية هي :اخلربات ال�سابقة ،وحتديد �أهداف
امل�شكلة ،وو�صف ًا لل�سياق الذي توجد فيه امل�شكلة ،واحلل الذي جرى
اختياره ،وتكييف احلالة ال�سابقة من حيث اخل�صائ�ص وال�سمات
لتلبية احتياج املوقف اجلديد.
ومن بني النماذج التي تعتمد على �إدراج احلاالت ،منوذج
التربير القائم على احلالة(  (�Case – Based Reasoning Instruc
� .)tional Model CBRإذ يع ّد منوذج ًا يدعو لتطوير املقدرة على
الريا�ضية ،كاالكت�شاف و�رشح وحتليل م�شكلة
مهارات حل امل�س�ألة ّ
جديدة وو�ضع افرتا�ضات منطقية والدفاع عنها للو�صول �إىل احلل،
الريا�ضي بطريقة واقعية ،يف �سياق
مبا ي�ضمن ممار�سة للمحتوى ّ
ريا�ضي يوفر خربات تعلّم ت�ساعد على تذكّ ر املفاهيم على املدى
البعيد ،وتربط املفاهيم املجردة بالعامل احلقيقي من خالل ت�صميم
جمموعة من احلاالت ال�رضورية لبيئة التعلّم (.)Kolonder, 2002
وي�شري كولوندر (� )Kolonder, 1997أن التربير القائم على
احلالة هو قدرة عقلية �أو ذهنية ال�ستخدام املعارف ال�سابقة من �أجل
تف�سري وحتليل مواقف �إ�شكالية جديدة والو�صول حلل منا�سب لها،
كما ويرى �أموت وبالزا ( )Aamodt and Plaza, 1994ب�أن عملية
التفكري املرافقة للتربير القائم على احلالة هي عملية عقلية ت�ستخدم
الريا�ضية وتعلّم املفاهيم
اخلربات ال�سابقة من �أجل حل امل�س�ألة ّ
واملهارات ال�رضورية لها� .أما ويلر وجونز (Wheeler & Jones,
 ،)2008في�شريان �أن التعلّم القائم على احلالة ال يقت�رص على ت�سهيل
القدرة على حل امل�س�ألة بل ي�ؤدي �إىل تنمية التفكري.
ويرى كل من ال�صباغ واملوجي (El-Sappagh and Elmogy,
 )2015ب� ّأن التربير القائم على احلالة هي تقنية مهمة ميكن تطبيقها
حلل مواقف �إ�شكالية يف جماالت علمية متعددة ،وتقوم على تذكر
اخلربات ال�سابقة وا�ستخدامها حلل مواقف جديدة طارئة وم�شابهة
للحاالت التي جرى حلها �سابق ًا وخ�ضعت لعملية التخزين ،وي�شريان
�إىل �أنها عملية تربير  -من خالل اخلربة  -ومنوذج حديث حلل
امل�شكالت والتعلّم التدريجي وامل�ستمر.
وي�ؤكد ر�شرت و�أموت ( )Richter and Aamodt, 2005ب�أن
منوذج التربير القائم على احلالة عملية دورية متكاملة يف حل
امل�شكالت ويرتبط مبو�ضوعات خمتلفة منها علم النف�س املعريف،
والريا�ضيات .ومن هنا لي�س من
ومتثيل املعرفة ومعاجلتهاّ ،
ال�سهولة احلديث عن �أ�صول هذا املنهج لأنه يع ّد رابط ًا م�شرتك ًا بني
جماالت علمية خمتلفة وغري متجان�سة يف طبيعتها ،ومن منطلق
علم النف�س املعريف تركز ت�أثريه يف التربير القائم على احلالة
من خالل ثالثة مفاهيم هي :اخلربة والذاكرة وعملية القيا�س� .أما
اجلانب الثاين فيتعلّق بتمثيل املعرفة ومعاجلتها وا�ستخدامها
لتربير الأفكار اجلديدة.
تطور التربير القائم على احلالة من �أجل منذجة
وقد بد�أ ّ
الأنظمة الذكية ،وهي الأنظمة التي ميكنها التفكري والتربير بالعودة
�إىل خرباتها ال�سابقة بحيث ت�سلك �سلوك اخلبري احلقيقي ،حيث
يو�صف النموذج من خالل ثالثة �أبعاد رئي�سة هي :احلاالت وطريقة
تعلّم املفاهيم وجمال املعرفة .ويف جمال املعرفةُ ،ينظر لنموذج
التربير القائم على احلالة(� )CBRأن له �أهداف ًا وو�سائ َل لتحقيقه،
من خالل �أربعة مراحل �أ�سا�سية هي اال�سرتجاع ( ،)Retrieveو�إعادة
اال�ستخدام ( ،)Reuseواملراجعة و�إعادة النظر (( ،Reviseواالحتفاظ
(.)Retain) (Aamodt & Plaza, 1994
وي�شري فو�سكولو (� )Voskogolu, 2010إىل � ّأن مرحلة
3

اال�سرتجاع هي نقطة االنطالق يف منوذج التربير القائم على
احلالة التي تعتمد على قوة الذاكرة والتحفيز واخلربة ،ويجري من
خاللها و�صف احلالة اجلديدة وحتديد ال�سمات الرئي�سة لها واالنتهاء
بالعثور على �أف�ضل حالة �أو معلومات وخربات �سابقة مطابقة
من بني عدة خيارات وبدائل مت عر�ضها على الطالب عرب املوقف
التعليمي .وبح�سب �أموت وبالزا ( )Aamodt and Plaza,1994ميكن
بهذه املرحلة �أن يذكر الطالب �أكرب قدر من املعلومات املرتبطة
باحلالة والرتكيز على �أوجه االختالف والت�شابه بني احلالة ال�سابقة
واحلالة اجلديدة.
�أما املرحلة الثانية يف منوذج التربير القائم على احلالة
( )CBRفهي �إعادة ا�ستخدام احلالة (� ،)Reuseإذ ميكن من خالل هذه
املرحلة �إعادة ا�ستخدام املعلومات واملعرفة يف احلالة امل�سرتجعة
حلل امل�شكلة اجلديدة ،وي�ستخدم فيها املتعلّم ما بذاكرته عن املوقف،
لبناء معنى حول املعلومات اجلديدة وتقدمي احلل بطريقة تف�صيلية،
وي�شري
ال�صباغ واملوجي (� )El-Sappagh and Elmogy, 2015إىل
ّ
الرتكيز على اجلزء امل�سرتجع من احلالة ال�سابقة بالإفادة من طريقة
احلل وتعديلها �أو تكييفها.
�أما مرحلة املراجعة و�إعادة النظر فيتم من خاللها �إتاحة
الفر�صة للتحقق من احللول والتعبري عن �آراء الطلبة وتقييم احلل
املقرتح يف هذه املرحلة وت�صحيح الأخطاء من خالل املعلّم �أو
من قبل الطلبة عرب م�صادر متع ّددة ،وذلك من خالل �أمثلة �شبيهة
ال�سمعية والب�رصية،
وردت باملقرر الدرا�سي ،وا�ستخدام الو�سائل
ّ
واال�ستعانة ب�أفكار املعلّم والأقران (.)Aamodt and Plaza,1994
ويعد االحتفاظ املرحلة النهائية يف منوذج التربير القائم
على احلالة ،وبهذه املرحلة يتم الرتكيز على �إعادة عر�ض امل�س�ألة
وحتديد املفاهيم وتعميماتها ،واالحتفاظ بامل�شكلة �أو جزء منها
والذي يكون مفيداً بدوره للتطبيق والتعلّم الحق ًا يف مكتبة احلاالت.
تو�ضيحي ًا لنموذج التربير القائم على احلالة
ال�شكل ( )1ر�سم ًا
ويبينّ ّ
ّ
للتعلّم ذي املراحل الأربع.

الشكل ()1
نموذج التبرير القائم على الحالة ذي المراحل األربع Aamodt & Plaza, p 8,
.))1994
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ويف ذات ال�سياق ،يرى ري�شالند و�سيمز (Richland & Simms,

 )2015ب� ّأن منوذج التربير القائم على احلالة ( )CBRمنا�سب
ومعقول للتعلّم من خالل حل امل�شكالت ،فالتربير القائم على احلالة
يعطي دوراّ مركزي ًا حلل امل�س�ألة وتوفري �أن�شطة للو�صول �إىل املعرفة،
كما � ّأن م�شاركة الطلبة يف هذه الأن�شطة يجعلهم �أكرث حما�س ّا للتعلّم
و�أكرث قابلية ال�ستخدامهم املعرفة ومهارات التفكري العليا ب�شكل
�أف�ضل و�أداة قد حت�سن �أنواع ًا خمتلفة من التفكري كالتفكري القيا�سي
(.)analogical reasoning
التطور املعريف
ويع ّد التفكري القيا�سي وتطبيق مهاراته نواة
ّ
الريا�ضية وحتقيق فهم �أعمق لها ،بف�ضل
وو�سيل ًة لبناء املفاهيم ّ
الرتكيز على التعلّم اجلديد وما يجب تعلّمه ،وبناء روابط وعالقات
تدمج املعرفة اجلديدة بهياكل املعرفة ال�سابقة كجزء من الأن�شطة
التعليمية ( ،)Dong, Yu & Ou, 2018ومن تلك الأن�شطة التربير الذي
ينمي قدرة الطلبة على حتليل املواقف اجلديدة وو�ضع افرتا�ضات
ّ
منطقية و�رشح الأفكار والتو�صل ال�ستنتاجات وتف�سريها ،وميكن
حتقيق ذلك عرب توفري مكتبة من احلاالت للمتعلمني تن�سجم مع
الريا�ضية .وي�شري كولوندر وكوك�س
التعقيدات يف املفاهيم وامل�سائل ّ
وغونزالي�س كلريو ()Kolonder, Cox & Gonzalezcalero, 2005
ب� ّأن التفكري القيا�سي يلعب دوراّ يف التنب�ؤ ب�أخطاء الطلبة و�صياغة
الفر�ضيات واختبارها ونقل املعرفة �إىل املواقف غري امل�ألوفة.
� ّإن جميع حركات �إ�صالح التعليم يف املجتمع الرتبوي ينادي
مبزيد من الأن�شطة القائمة على اال�ستق�صاء والتربير والقيا�س داخل
الف�صول ال ّدرا�سية والت�أكيد على � ّأن ما يعرفه املعلّم حول التعلّم،
والذاكرة ،والتفكري له �آثار على البيئة التعليمية واملمار�سات ال�صفية
والأن�شطة (� ،)Jonassen, 2011إذ �أ�صبح ا�ستخدام التربير من خالل
والريا�ضيات حمل اهتمام الرتبويني من
القيا�س يف تدري�س العلوم ّ
خمتلف البلدان ،فال يقت�رص على مراجعة املعرفة ال�سابقة بل تعزيز
التعلّم يف �أثناء تقدمي املعرفة اجلديدة .لذا يجدر تقدمي مناذج ذات
�صلة بالتعليم والتعلّم ت�سهم يف حتديد احتياجات التعلّم وال�صعوبات
الكامنة وراء الفهم والتطبيق (.)Kolonder, 1997
ومن �أهم الق�ضايا يف تعليم وتعلم الريا�ضيات هو احلاجة
�إىل �رضورة �أن يالحظ الطلبة الروابط والعالقات بني الأفكار
الريا�ضية ،وان ي�ستخدم هذا الفهم حلل م�سائل يف مواقف جديدة.
وي�شري هوليك وثاغارد ( )Holyoak & Thagard, 1995امل�شار �إليه
يف اجنلي�ش ( )English, 1999يف هذا ال�سياق ب� ّأن التربير القيا�سي
�أو التربير من خالل القيا�س يت�ضمن فهم موقف جديد باملقارنة مع
موقف معروف �سابقا ،ويتطلب الرتكيز على اخل�صائ�ص العالئقية
الأ�سا�سية للمواقف �أو الأفكار الريا�ضية ،ولي�س اخل�صائ�ص �أو
املظاهر ال�سطحية .فهذا النوع من التفكري ،يعد و�سيلة �رضورية
لتعلم الريا�ضيات وحل امل�سائل الريا�ضية يف �سياقات ريا�ضية
وحياتية وعلمية.
ويف ال�سياق نف�سه� ،سلّط جورج بوليا عام  1945ال�ضوء على
�أهمية التفكري القيا�سي يف حل امل�س�ألة الريا�ضية (;Polya, 1981
 ،)1973ويعني التفكري يف هذا ال�سياق ا�ستخدام بنية م�س�ألة م�ألوفة
�أو معروفة �أو حلّت �سابقا ،وهي تعد امل�صدر ( )sourceللم�ساعدة يف
حل م�س�ألة جديدة �أكرث تعقيدا ذات عالقة بامل�س�ألة امل�صدر ،وهي
امل�س�ألة الهدف ( .)targetورمبا يجري ا�سرتجاع امل�س�ألة امل�صدر من

م�صدر داخلي (الذاكرة)� ،أو من م�صدر خارجي كالكتاب �أو املعلم
�أو الأقران .ويرى �إجنلي�ش وهالفورد ()English & Halford,1995
ب�أن اختيار امل�س�ألة امل�صدر يجب �أن يخ�ضع لعدة معايري منها
وجود �أوجه �شبه بني امل�صدر والهدف ،وميكن متييز كيفية ارتباط
امل�س�ألة امل�صدر مع امل�س�ألة الهدف ،وكيف ميكن ا�ستخدامها حلل
امل�س�ألة الهدف .وال ميكن حتقيق مهارات التفكري القيا�سي بطريقة
غري مبا�رشة وبدون املمار�سة ،بل على املعلم توجيه الطلبة لتطبيق
عمليات التربير ال�رضورية ،وهذا يتطلب منهم اكت�شاف بنى امل�سالة،
ومتييز البنى املرتابطة ،وبناء املعرفة وتقدير متى وملاذا وكيف
يربرون با�ستخدام القيا�س يف حل امل�س�ألة.
وللتفكري القيا�سي مهارات �أ�سا�سية ،و�أبرزها ما اورده
�سترينبريغ ( ،)Sterenberg, 1977واقرتح من خاللها � ّأن التفكري
القيا�سي يتطور عرب �سل�سلة من �أربع مهارات متثل مراحل التفكري
القيا�سي وهي :الرتميز ( ،)Encodingواال�ستدالل (،)Inferring
والإ�سقاط التناظري ( ،)Mappingوالتطبيق (  .)Applyingكما
�أورد جينترن و�سميث ( )Gentner & Smith, 2012ت�صنيفا �آخر
ملهارات التفكري القيا�سي ،وهي :اال�سرتجاع ( ،)Retrievalوالإ�سقاط
التناظري ،والتقوميّ .اما روبريت ( )Ruppert, 2013فقد �أورد ترتيبا
ملهارات التفكري القيا�سي ح�سب درجة تعقيدها كالآتي :الهيكلة (
 ،)Structuringgوالإ�سقاط التناظري (  ،)Mappingوالتطبيق (�Apply
أن روبريت (�Rup
 ،)inggوالتحقق ( .)Verifyingومن اجلدير بالذكر � ّ
 ) pert, 2013قد �أ�ضاف مهارة التحقق ،وجمع بني مهارتي الرتميز
واال�ستدالل يف مهارة واحدة �أطلق عليها الهيكلة.
ومن املالحظ يف جميع الت�صنيفات ال�سابقة ملهارات
التفكري القيا�سي �أنها حتوي مهارات م�شرتكة وهي مهارة الهيكلة
( ،)Structuringومهارة (الإ�سقاط التناظري) باعتبارها مهارة
متثل جوهر التفكري القيا�سي بالإ�ضافة ملهارة التطبيق حتى و�إن
تغريت م�سمياتها عند بع�ض الرتبويني ،ومهارة التحقق .وهي جممل
املهارات التي مت اعتمادها يف هذه الدرا�سة.
املدر�سية يواجه املعلّم حواجز
الريا�ضيات
ّ
ويف �سياق مقرر ّ
املالية
الريا�ضية ب�شكل عام واملفاهيم
ّ
كبرية �أمام تعليم املفاهيم ّ
ب�شكل خا�ص ،مبا يف ذلك ال�ضغوط يف الوقت املقرر لإنهاء املحتوى
ال ّدرا�سي ،وعدم امتالك املعلمني الوعي الكايف باملوارد املنا�سبة
لتدري�سها ،وتطوير ثقتهم ومهاراتهم يف تدري�س تلك املفاهيم
املالية ( ،)Huston, 2010كما � ّأن الرتكيز يف املرحلة الأ�سا�سية
ّ
خلفية
لبناء
أ�سا�سية؛
�
�رضورة
بات
املال
ومفاهيم
مهارات
على
ّ
جيدة يف التعليم الثانوي و�إي�ضاح مدى ارتباطها مع احلياة واتخاذ
ّ
قراراتها ( ،)Batty, Collines & Odders-white, 2015وهذا ما �أك ّدت
عليه مبادئ الريا�ضيات املدر�سية ومعايريها ال�صادرة عن املجل�س
القومي ملعلّمي الريا�ضيات يف الواليات امل ّتحدة الأمريكية(  (�Na
،)tional Council of Teachers of Mathematics- NCTM, 2000
وتقرير منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية لتقييم الطلبة الدويل
(�The OECD Program For International Student Assess
يا�ضيات
الر
ّ
 )ment (PISA), 2017بو�ضعها معايري لتدري�س مفاهيم ّ
املالية الواردة يف املناهج �أو عرب الأن�شطة �إ�ضافة �إىل مناذج تعلّم
ّ
أ�سا�سي
ل
ا
التعليم
يف
فعالية
أكرث
ل
وا
بها
املفاهيمية
املعرفة
لتطوير
ّ
والثانوي.
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أ .إسراء طالب أبو نحلة
أ.د .أمل عبد اهلل خصاونة
أ.د .علي أحمد البركات

أثر استخدام منوذج التبرير القائم على احلالة في حتسني التفكير القياسي في الرياضيات املالية
لدى طلبة ّ
الصف العاشر األساسي

ثم ،ف� ّإن عملية اختيار وتنظيم املحتوى التعليمي البد
ومن ّ
الفعال للمعرفة ،وفهم �أف�ضل لتعلّم الطلبة
لها �أن ترتكز على البناء ّ
وتطوير معرفتهم املفاهيمية ،ويع ّد منوذج التربير القائم على احلالة
يف �صميم املناهج التعليمية البنائية التي قد تقوم بهذا ال ّدور.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
تع ّد املفاهيم املالية من املفاهيم الأ�سا�سية يف مادة
الريا�ضيات� ،إذ يبد�أ تعلمها يف مراحل مبكرة ،وهو ما يدعو �إىل
ّ
�رضورة الت�أكيد على فهم الطلبة ومتابعة تق ّدمهم فيها حلل العديد
احلياتية املتنوعة .ويف �ضوء ذلك �أ�شارت تقارير
من امل�شكالت
ّ
للريا�ضيات والعلوم(  (�Trends in Inter
نتائج ال ّدرا�سة الدولية ّ
 )national Mathematics and Science Study-TIMSSونتائج
برنامج التقييم الدويل(The OECD Program For International
ّ � )Student Assessment -PISAأن الطلبة يعانون من �صعوبات يف
املفاهيم املاليةّ ،بالإ�ضافة �إىل � ّأن متو�سط �أداء الطلبة الأردنيني
يف الريا�ضيات يف ترتيب متدن من حيث ا�ستخدام اخلوارزميات
املنا�سبة ،وتف�سري البيانات ،وا�ستخدام خطوات حل امل�شكالت وفهم
الروابط والعالقات بني الأفكار الريا�ضية واكت�شافها وبفروقات
وا�ضحة ،و�أ�شارت النتائج �أن الطلبة لديهم مهارات بالفعل لكنها
غري كافية حلل امل�شكالت العادية ،كما �أنهم ال يح�سنون التربير من
خالل القيا�س؛ مبعنى �أنهم ال يرون الروابط والعالقات بني الأفكار
الريا�ضية من �أجل حل م�سائل ذات �سياقات ومواقف جديدة (املركز
الوطني لتنمية املوارد الب�رشية 2017(،؛ PISA,؛English, 1999
.) 2012
وي�شري ليليا (� )Lailiyah, 2018إىل � ّأن التفكري القيا�سي ي�شكّل
الريا�ضيات وتعليمها وتطوير معرفتها
متغرياّ له ٌ
دور فاعل يف تعلّم ّ
املفاهيمية لدى الطلبة ،كما �أنه ي�س ّهل عملية التعلّم من خالل
وتق�صي
مهاراته املختلفة ،والذي يجدر بالبحث الرتبوي تناوله
ّ
الريا�ضيات املختلفة ،مع البحث عن كيفية
�أدواره يف جماالت ّ
تطويره لدى الطلبة .وجتدر الإ�شارة �إىل � ّأن مهارات التفكري القيا�سي
ال يتم تقدميها ب�شكل بارز يف الكتب املدر�سية وال يوجد ما ي�شري �إىل
الريا�ضيات حتديداً ،على الرغم من �إدراج
�إمكانية تطويرها يف مقرر ّ
م�سائل ب�سياقات متنوعة من احلياة احلقيقية (.)Yan, 2014
تدري�سية تن�سجم
ولع ّل هذا كان من دواعي البحث عن مناذج
ّ
مع التعقيدات يف املفاهيم املالية ،وترتبط بخربات الطلبة ال�سابقة،
كما ت�سعى لتطوير مهارات التفكري القيا�سي .ومن هنا تبلورت فكرة
الدرا�سة يف ا�ستخدام منوذج التربير القائم على احلالة يف تدري�س
الريا�ضيات املالية وفح�ص �أثره يف حت�سني التفكري القيا�سي
وحدة ّ
ومهاراته .وحتديدا تنح�رص م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال البحثي
الآتي:
 هل يختلف �أداء طالبات ال�صف العا�رش على اختبار التفكري
الريا�ضيات املالية باختالف طريقة
القيا�سي ومهاراته الفرعية يف ّ
التدري�س (منوذج التربير القائم على احلالة ،الطريقة التقليدية)؟
 وتنبثق عن �س�ؤال الدرا�سة الفر�ضية الآتية:
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )a= .05بني متو�سطات �أداء �أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
على اختبار التفكري القيا�سي الكلي وعلى كل مهارة من مهاراته (
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الهيكلة ،الإ�سقاط التناظري ،التطبيق ،التحقق) تعزى �إىل طريقة
التدري�س ( منوذج التربير القائم على احلالة ،الطريقة االعتيادية).

أهداف الدراسة:
جاءت الدرا�سة احلالية لتحقيق الأهداف الآتية:
1 .1التعرف �إىل �أثر منوذج التربير القائم على احلالة يف
حت�سني التفكري القيا�سي ومهاراته يف الريا�ضيات املالية لدى طلبة
ال�صف العا�رش الأ�سا�سي.
الريا�ضيات املالية الواقعة �ضمن كتاب
2 .2تطوير وحدة ّ
ال�صف العا�رش الأ�سا�سي للف�صل الثاين وفق منوذج التربير القائم
على احلالة.

أهمية ال ّدراسة:
تكمن �أهمية ال ّدرا�سة يف �أنها الأوىل من نوعها يف ا�ستخدام
ُ
منوذج التربير القائم على احلالة وربطه بالتفكري القيا�سي على
امل�ستويني العربي واملحلي ح�سب اطّ الع الباحثني ،فهي توجه
االهتمام لنموذج التربير القائم على احلالة الذي يعد �أحد النماذج
البنائية التي تربط اخلربات ال�سابقة باخلربات الالحقة لبناء معرفة
جديدة واالحتفاظ بها الحق ًا حلل م�شكلة �أخرى .كما � ّأن درا�سة
منوذج التربير القائم على احلالة قد ي�سهم يف تنمية مهارات التفكري
ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
الريا�ضيات املالية لدى طلبة ّ
القيا�سي يف ّ
مبا ي�ضيف �إىل تطوير ا�سرتاتيجيات وطرق تدري�سية خمتلفة
الريا�ضيات .كما قد ت�سهم نتائج ال ّدرا�سة يف توجيه اهتمام
يف ّ
املدر�سية �إىل التفكري
ومطوري املناهج والكتب
الريا�ضيات
ّ
ّ
معلمي ّ
القيا�سي من خالل تدري�س مهاراته وت�ضمينها يف املناهج �إ�ضافة
�إىل االهتمام يف تقييمها من قبل املعلّم ،عالوة على � ّأن هذه ال ّدرا�سة
ريا�ضية �أخرى
�ستكون منطلق ّا لدرا�سات م�ستقبلية يف مو�ضوعات
ّ
درا�سية خمتلفة.
ومراحل
ّ

حدود الدراسة وحمدداتها:
يتحدد تعميم نتائج هذه ال ّدرا�سة يف �ضوء اقت�صارها على
ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف �إحدى املدار�س
عينة متي�رسة من طالبات ّ
املالية من كتاب
احلكومية ،واقت�صارها على وحدة الريا�ضيات
ّ
الريا�ضيات لل�صف العا�رش الأ�سا�سي والذي �أقر مبوجب قرار جمل�س
ّ
الرتبية والتعليم رقم ( )2016/ 59تاريخ (� (.)2016/ 3/ 6إدارة
املناهج والكتب املدر�سية .)2016 ،عالوة على ذلك ،تعتمد نتائج
ال ّدرا�سة على اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية الختبار التفكري القيا�سي
الذي جرى �إعداده لغر�ض جمع البيانات ،كما تعتمد على قواعد
التقدير ( )Rubricالتي ا�ستخدمت لت�صحيح اختبار التفكري القيا�سي.
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:
احلالة ( :)Caseجميع اخلربات ال�سابقة واحللول امل�شابهة
التي يجري تربيرها وتقدميها كحلول مل�شكالت جديدة ،بحيث يتم
تكيفها ب�إدخال فكرة جديدة يف احللول ال�سابقة �أو حذف فكرة� ،أو
�إ�ضافة �أجزاء وا�ستبدال �أجزاء �أخرى .وتتحدد بامل�سائل واملواقف
ال�صف
الريا�ضيات
ّ
املالية من كتاب ّ
واخلربات يف مو�ضوعات وحدة ّ
أ�سا�سي.
العا�رش ال
ّ
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(�Case-Based Rea

منوذج التربير القائم على احلاةلة
 :)soning Modelعملية دورية متكاملة يف التعلم وحل امل�سائل
واملواقف الإ�شكالية ،وتت�ضمن �أربع مراحل مت�سل�سلة وممنهجة
الريا�ضيات
الريا�ضيات املالية الواردة يف كتاب ّ
لتدري�س وحدة ّ
لل�صف العا�رش الأ�سا�سي وهي :ا�سرتجاع احلاالت امل�شابهة ،و�إعادة
ّ
ا�ستخدام احلالة �أو احلاالت من �أجل حماولة حل امل�س�ألة احلالية �أو
اجلديدة ،ومراجعة احلل املن�شود عند ال�رضورة ،واالحتفاظ باحلل
اجلديد كجزء من حالة جديدة �أخرى.
التفكري القيا�سي ( :)Analogical Reasoningعملية تفكري
�ضمن �إطار امل�س�ألة امل�صدر مع امل�سالة الهدف من �أجل ا�ستخال�ص
نتيجة ،وذلك �ضمن �أربع مهارات رئي�سة �أ�شار �إليها روبريت(  (�Rup
 )pert, 2013هي :الهيكلة ( ،)Structuringوالإ�سقاط التناظري
( ،)Mappingوالتطبيق ( ،)Applyingوالتحقق ( .)Verifyingو ُيقا�س
�أداء الطلبة يف التفكري القيا�سي بالعالمة التي يح�صل عليها الطالب
يف اختبار التفكري القيا�سي الذي �أعد لغر�ض جمع البيانات.
تطور التفكري القيا�سي
مهارات التفكري القيا�سي :مراحل مت ّثل ّ
عند الطالب ،وتتمثل يف هذه الدرا�سة ب�أربعة مهارات وهي :الهيكلة،
والإ�سقاط التناظري ،والتطبيق ،والتحقق .وتعرّف �إجرائيا على
النحو الآتي:
● ●مهارة الهيكلة :تتحدد مبالحظة املفاهيم الريا�ضية
والإ�شارة �إليها وت�سميتها يف امل�س�ألة امل�صدر وا�ستنتاج جميع
العالقات املمكنة املعنية بها ،وتقا�س بالعالمة التي يح�صل عليها
الطالب يف جزء اختبار التفكري القيا�سي الذي ميثل الهيكلة.
● ●مهارة الإ�سقاط التناظري :وتتحدد بتفح�ص عالقات
حم ّددة يف احلالة امل�صدر وعمل حتليل واع لها ،وو�صفها على
�أ�سا�س ال�سمات واخل�صائ�ص املت�شابهة باحلالة الهدف وربطها مع
بع�ضها البع�ض ،وتقا�س بالعالمة التي يح�صل عليها الطالب يف
جزء اختبار التفكري القيا�سي الذي ميثل الإ�سقاط التناظري.
● ●مهارة التطبيق :وتتحدد بالقدرة على ا�ستخدام عالقات
حم ّددة بامل�س�ألة امل�صدر حلل امل�س�ألة الهدف ،وتقا�س بالعالمة التي
يح�صل عليها الطالب يف جزء اختبار التفكري القيا�سي الذي ميثل
التطبيق.
● ●مهارة التحقق :تتحدد بتقييم اال�سرتاتيجية امل�ستخدمة يف
حل امل�شكلة و�إعادة تفح�ص العالقات بني امل�س�ألة امل�صدر وامل�س�ألة
الهدف ،وتقا�س بالعالمة التي يح�صل عليها الطالب يف جزء اختبار
التفكري القيا�سي الذي ميثل التحقق.

الدراسات ال ّسابقة
ومبراجعة الأدب الرتبوي ال�سابق ،حظي منوذج التربير
القائم على احلالة ب�شكل عام والتفكري القيا�سي ب�شكل خا�ص بق�سط
من االهتمام يف جمال تعليم وتعلم املواد الدرا�سية ،ولكن يوجد
ندرة من الدرا�سات يف جمال الريا�ضيات .وقد �أجريت العديد من
الدرا�سات التي ا�ستخدمت منوذج التربير القائم على احلالة كدرا�سة
باكا وبالداري�س وفابريكا�س و�أفيال (Bacca, Bldaris, Fabrigas
تق�صت �أثر ا�ستخدام منوذج التربير القائم
 )& Avila, 2010التي ّ
على احلالة من �أجل دعم التجارب التعليمية باللغة الإ�سبانية
والتعامل مع بنيتها النحوية ،وذلك بالتكامل مع �أداة ت�ستخدم

الويب عرب االنرتنت والتي توفر بنية نحوية افرتا�ضية وخدمات
لتعلم وتطوير حمتوى تعليمي ،بحيث تزود املعلمني بتو�صيات
و�أمثلة متنوعه عند الكتابة باللغة الإ�سبانية با�سرتجاع حاالت من
مكتبة احلاالت .وقد تفاعلت يف هذه ال ّدرا�سة ثالثة عنا�رص وهي:
املعلمون الذين يتفاعلون مع �أداة الويب ،و�أداة الت�أليف وهي حمرر
حمتوى ،وا�ستخدام خوارزميات ال�سرتجاع احلاالت ب�سهولة �آخذة
بعني االعتبار جتارب املعلمني اخلرباء يف كتابة الن�صو�ص ذات
اجليد .و�أكّ دت النتائج على � ّأن مهارة الإ�سقاط التناظري
املحتوى ّ
( ،)Mappingوا�ستخدام حاالت مماثلة يحقق �أف�ضل �أداء للمعلمني
املتدربني وي�ساعدهم على جتنب الأخطاء النحوية.
كما �أجر ى �أمريي بور و�أمري مفيدي وبيجان زادة (�Amirip
تق�صت تدري�س
 )our, Amir-Mofidi & bigan-zadeh, 2012درا�سة ّ
املفاهيم الريا�ضية من خالل مهارات التفكري القيا�سي يف ايران،
وركزت ال ّدرا�سة على ال�صعوبات التي يواجهها الطلبة يف فهم
املفاهيم الريا�ضية واملبادئ املجردة ودور التفكري القيا�سي يف
بناء الفهم الريا�ضي .عر�ضت ال ّدرا�سة م�سائل ريا�ضية قام الطلبة
بحلها وا�ستخدام �إجاباتهم لتحليل مدى ا�ستخدامهم ملهارات
التفكري القيا�سي من خالل حوارات معهم وتعليق �صفي على حلهم
من خالل �أربعة حماور �أ�سا�سية هي :حماولة العثور على حاالت
م�شابهة للم�شكلة الهدف ،وحماوالت الطلبة حلل امل�سائل �سواء
جنحت تلك املحاوالت �أم مل تنجح ،وقدرة الطلبة على عمل عالقات
بني املو�ضوعات الريا�ضية املختلفة ،وتوليد تعميمات ،وجتزئة
احلل باال�ستعانة بخطوات حل امل�س�ألة .وخلُ�صت نتائج ال ّدرا�سة
يطور لدى الطلبة الإبداع
�إىل �أن ا�ستخدام مهارات التفكري القيا�سي ّ
من خالل ربط املفاهيم الريا�ضية املجردة باحلياة الواقعية ،و� ّأن
يح�سن اال�ستدالل والقدرة على
ا�ستخدام مهارات التفكري القيا�سي ّ
حل امل�شكالت ويحقق تعلّم ًا ذا معنى.
تق�صت التفكري
و�أجرى روبريت ( )Ruppert, 2013درا�سة ّ
القيا�سي يف بيئة تعلّم قائمة على الأمثلة يف �أملانيا ،وذلك من
�أجل �إظهار مهارات حمددة من التفكري القيا�سي وحتديد التحوالت
املرتبطة باالنتقال من مهارة �إىل �أخرى وذلك من خالل منوذج
ثنائي الأبعاد ،وهما مهارات التفكري القيا�سي ومكوناته� .أو�ضحت
ال ّدرا�سة كيفية بدء عمليات التفكري القيا�سي والرتكيز على املعايري
التي ميكن ا�ستخدامها لو�صف التفكري القيا�سي وتنظيم بياناته.
مت ت�صميم ال ّدرا�سة على مرحلتني وهما مرحلة التعلّم تق ّدم فيها
ّ
�سل�سلة من املهام من جماالت خمتلفة مع حلولها� ،أما مرحلة
االختبار وهي املرحلة التالية مت فيها اختبار املهمات ل�ضمان
ظهور مهارات التفكري القيا�سي و�أن الطلبة قادرون على التعبري
عن �آرائهم .مت الطلب من اثنني من الطلبة التعبري عن �أفكارهم
ب�صوت عال �أثناء �إكمال املهام ،وت�سجيله بالفيديو لتوفري بيانات
للتحليل ،وهي :ن�صو�ص حوارات الطلبة وامياءات الطلبة �أثناء احلل
مت حتديد خ�صائ�ص كل مهارة
واملهام املكتوبة .من خالل ال ّدرا�سة ّ
وت�صنيف البيانات مبا ينا�سب كل منها با�ستخدام برنامج (video
 )graphوتبينّ � ّأن مهارات التفكري القيا�سي تبد�أ دوم ًا من امل�ستوى
الأدنى وب�شكل ت�صاعدي ،كما � ّأن عملية الإ�سقاط التناظري تبد�أ من
املفاهيم ثم العالقات والعمليات.
تق�صت
� ّأما درا�سة لوك و�أوين ( )Loc & Uyen, 2014فقد ّ
الريا�ضيات لدى
ا�ستخدام مهارات التفكري القيا�سي يف تدري�س ّ
الطّ لبة املعلمني يف كلية الرتبية يف فيتنام ،وذلك من �أجل الك�شف
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أثر استخدام منوذج التبرير القائم على احلالة في حتسني التفكير القياسي في الرياضيات املالية
لدى طلبة ّ
الصف العاشر األساسي

عن وجود �أولوية لديهم يف ا�ستخدام القيا�س لتدري�س مو�ضوع
الإحداثيات يف الف�ضاء ،وهل تزداد قدرتهم على ا�ستخدام القيا�س
يف تعليم حمتوى مو�ضوع «الإحداثيات يف الف�ضاء» على �شكل
مت اختيار عينة من ( )52طالب ًا يدر�سون ال�سنة الأخرية
جمموعاتّ .
يف اجلامعة ،وجرى اعتماد مرحلتني خالل ال ّدرا�سة ،الأوىل �إعطاء
الطلبة فر�صة كتابة ( )12در�س ًا من درو�س وحدة الهند�سة ب�شكل
ثم يف املرحلة التالية عمل جمموعات وكتابة الدرو�س
فردي ،ومن ّ
يف املحتوى نف�سه� .أظهرت النتائج �أن العمل �ضمن جمموعات يزيد
الريا�ضي.
من ا�ستخدام القيا�س عند تدري�س املحتوى ّ
كما �أجرى جيونغ وكيم وت�شو وكيم (Jeong, Kim, Chae
تق�صت �أثر منوذج التربير القائم على احلالة
 )& Kim, 2014درا�سة ّ
مت تنفيذ
يف تعليم الطلبة الكوريني وحدة تغري املناخ يف كوريا ،و ّ
مراحل النموذج من قبل ( )28طالب ًا لأحد �صفوف تعليم العلوم يف
�إحدى املدار�س الثانوية يف ثالثة درو�س من مادة علوم االر�ض
ب�إجمايل ( )275دقيقة يف الف�صل ال ّدرا�سي الثاين للعام ،2012
و�إجراء مقابلة �شبه مقننة مع كل طالب ،وحتليل مادة املقابلة من
حيث  :معنى التربير القائم على احلالة و�رضورة التربير القائم على
احلالة من وجهة نظر الطلبة� .أظهرت النتائج �أن الطلبة �أبدوا اهتماما
بالنموذج انعك�س على دافعيتهم لل ّدرا�سة ،حيث يعتقد ( )% 68منهم
� ّأن النموذج املقرتح �رضوري لتدري�س العلوم؛ لأنه يعمل على تو�سيع
نطاق معرفتهم ومهاراتهم يف حل امل�شكالت والتفكري ،كما �أ�شارت
النتائج �إىل �أن ( )% 54من الطلبة يعتقدون �أن النموذج عمل على
تغيري املفاهيم واملعتقدات اخلاطئة لديهم ،ولكن واجه ()% 32
منهم �صعوبة يف التفاعل مع �أقرانهم يف املجموعة ،ب�سبب احلاالت
بينت النتائج �أن
وطريقة التدري�س و�صعوبة املادة التعليمية .كما ّ
الطلبة الذين ا�ستخدموا منوذج التربير القائم على احلالة كانوا �أكرث
جناح ًا يف تطبيق عمليات التفكري يف موا�ضيع وحدة املناخ.
ال�سياق نف�سه� ،أجر ى بوزيك وهارمتان (�Buzic & Hart
ويف ّ
تق�صت اجتاهات الطلبة يف ا�ستخدام التربير
 )man, 2014درا�سة ّ
القائم على احلالة يف تعليم مو�ضوعات الهند�سة يف امل�ستوى
اجلامعي يف الواليات املتحدة االمريكية� .إذ مت �إجراء حتليل نوعي
�شمل ( )90طالب ًا لتوفري نظرة عميقة لوعيهم ومدى قبولهم ا�ستخدام
مت حتليل احلاالت وفق جمموعة
احلاالت داخل الف�صل ال ّدرا�سي .و ّ
من املراحل ت�ضمنت :مراجعة حمتوى احلالة ،وتو�ضيح امل�شكلة،
ال�صلة ،وتطوير بدائل وتقييمها ،واختيار
وجمع املعلومات ذات ّ
م�سار العمل وتقييم احللول وا�ستعرا�ض النتائج .مت جمع بيانات
كمية كجزء من املنهجية امل�شرتكة لتحديد اجتاهات الطالب حول
للتعرف على كيفية
ا�ستخدام احلاالت ،ثم جمع بيانات نوعية تهدف
ّ
ت�أثري بيئة التعلّم القائمة على احلالة يف اجتاهات الطلبة نحو هذه
البيئة ،ونظرة الطلبة �إىل الفائدة العملية للتعلّم القائم على احلالة.
�أجريت مقابالت �شبة مقننة ناق�ش فيها امل�شاركون �أفكارهم حول
الأ�ساليب التدري�سية القائمة على املحا�رضة التقليدية ،واحلاالت،
واالبتكار ومن ثم تنظيم البيانات يف املقابالت والأ�سئلة املفتوحة
يف فئتني هما :احلاالت �أداة فعالة ،ومالءمة النموذج� .أما من حيث
فئة احلاالت �أداة فعالة ،فقد �أظهرت النتائج �أن الطلبة يعتربون
فعالة بقدرتهم على تطبيق النظريات و�إدراك �أهمية
احلاالت و�سيلة ّ
املو�ضوع ،كما � ّأن توفري حاالت من وجهة نظرهم �ساهم يف خلق
تنمي الفهم املفاهيمي والتعامل مع �صعوبة الأفكار،
بيئة تفاعلية ّ
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أ.د .علي أحمد البركات

�أما الفئة الثانية وهي مالءمة منوذج احلاالت ،فقد �أظهرت النتائج
ت�أكيد الطّ لبة على � ّأن احلاالت توفر تطبيقات حياتية مرتبطة
مبفاهيم مالئمة للعامل الواقعي ،وت�ساعد يف تعميق قيمة جمال
تخ�ص�صهم وتزيد من حما�سهم وتعاونهم خالل الف�صول ال ّدرا�سية.
أما ياداف وبوزيك وغريرت ونيومان (�Yadav, Bozic, Gret
اّ
تق�صت وجهات نظر
درا�سة
أجروا
�
فقد
)،
ter
&
Nauman,
2015
ّ
الطلبة يف املرحلة اجلامعية حول فوائد وحتديات ت�ضمني التدري�س
القائم على احلالة يف الف�صول ال ّدرا�سية يف اجلامعات الأمريكية.
وللإجابة عن �أ�سئلة ال ّدرا�سة املتعلقة بت�صورات الطلبة حول فوائد
مت
التعلّم من خالل احلالة ،وت�صوراتهم حول حتديات التعلّم عربهاّ ،
معمق ال�ستخدام الطلبة احلاالت يف مو�ضوعات
�إجراء حتليل نوعي ّ
مت �إجراء مقابالت �شبه مقننة مع ( )27طالب ًا من كال
الهند�سة� ،إذ ّ
اجلن�سني .ناق�شت النتائج فئتني رئي�ستني هما :وجهات نظر الطلبة
حول فوائد التعلّم القائم على احلاالت داخل الف�صول الدرا�سية،
وتركزت �إجابات الطلبة يف هذه الفئة حول حت�سني حل امل�شكالت
والفهم املفاهيمي لديهم و�شعور الطلبة باال�ستقاللية ومعاجلة
املفاهيم وتطبيقها مبا ي�سهم يف �سد الفجوة بني املحتوى والتطبيق.
�أما الفئة الثانية فيتعلق بالتحديات التي يواجهها الطلبة من خالل
التعلّم عرب احلالة ،وتركزت �إجاباتهم حول الإحباط عند عدم العثور
على احلل ال�صحيح ،وبرز عامل الوقت ك�أحد التحديات الأبرز لدى
الطلبة� ،إذ ي�ستلزم العمل باحلاالت مزيداً من الوقت باملقارنة مع
الطرق التقليدية.
تق�صت
كما �أجرى لوك و�أوين ( )Loc & Uyen, 2015درا�سة ّ
الريا�ضيات يف
ا�ستخدام مهارات التفكري القيا�سي لدى معلمي ّ
املدار�س الثانوية الفيتنامية ،وذلك بهدف الك�شف عن مدى تف�ضيل
فعالة يف
معلمي الريا�ضيات الختبار التفكري القيا�سي كا�سرتاتيجية ّ
التعليم ،و�آلية التدري�س من خالل مهاراته يف الف�صول الدرا�سية .متت
مالحظة املعلمني من خالل ( )20در�س ًا يف وحدة الهند�سة ق ّدمها
( )18معلم ًا من خمتلف املناطق الفيتنامية .ومن خالل حتليل
الدرو�س التي قدمها املعلمون يف تلك املدار�س� ،أظهرت النتائج �أن
عدد ال ّدرو�س التي ا�ستخدمت فيها مهارات التفكري القيا�سي كانت
خم�سة درو�س فقط ،رغم �أن املعلمني ال يجدون �صعوبة يف تدري�س
الريا�ضيات من خالل مهارات التفكري القيا�سي.
ّ
كما �أجرى دونغ و يو و �أو ( )Dong, Yu & Ou, 2018درا�سة
تق�صت ا�ستخدام منوذج التربير القائم على احلالة بالتكامل مع
ّ
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف مقدرة الطلبة يف امل�ستوى
الريا�ضية .ت�ضمنت ال ّدرا�سة ( )18طالب ًا
اجلامعي على النمذجة ّ
الريا�ضية
النمذجة
م�ساق
در�سوا
ال�صينية
يف �إحدى اجلامعات
ّ
ملدة (� )13أ�سبوعاً .مت تق�سيم امل�شاركني �إىل ثالث جمموعات
َتدر�س �إحداها با�ستخدام تكنولوجيا االت�صاالت فقط ،والثانية
تدر�س با�ستخدام منوذج التربير القائم على احلالة فقط� ،أما الثالثة
فتدر�س با�ستخدام منوذج التربير القائم على احلالة واملتكامل مع
التكنولوجيا� .أظهرت النتائج �أن ا�ستخدام منوذج التربير القائم
على احلالة متكام ًال مع التكنولوجيا يحقق نتائج تعلّم �أف�ضل يف
الريا�ضية من املجموعتني الأخريني ،و�أظهرت النتائج �أن
النمذجة ّ
الطلبة ح�صلوا على فهم �أعمق وقدرة �أف�ضل على التفكري.
ال�سابقة ،فقد تباينت ال ّدرا�سات
من خالل ا�ستعرا�ض ال ّدرا�سات ّ
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تق�صى
من حيث الهدف
ّ
واملنهجية والأدوات والنتائج ،فمنها ما ّ
الريا�ضية
منوذج التربير القائم على احلالة يف متغري النمذجة ّ
( ،)Ling & Dong, 2018ويف وعي الطلبة بنموذج التربير القائم
على احلالة ( ،)Jeong, Kim, Chae & Kim, 2014ودعم التجارب
التعليمية القائمة على احلالة عرب الويب( (�Bacca & Bldaris & Fab
 ،)rigas,2010ويف اجتاهات الطلبة نحو منوذج التربير القائم على
احلالة ( .)Hartman, Bozic, 2014يف حني هدفت درا�سات �أخرى �إىل
تق�صي مهارات التفكري القيا�سي لدى الطلبة (Loc & Uyen, 2015
ّ
،(Lailiyah, 2018) ،(Amiripour, Amir-Mofidi & bigan-zadeh,

.)2012) ، (Loc & Uyen, 2014) ، (Ruppert, 2013

وما مييز الدرا�سة احلالية� :أنها �أفادت من الدرا�سات ال�سابقة
باختيار اال�سرتاتيجية التدري�سية (منوذج التربير القائم على احلالة)
« كمتغري م�ستقل ،والتفكري القيا�سي كمتغري تابع .وتعد الدرا�سة
احلالية الأوىل التي ت�ستخدم منوذج التربير القائم على احلالة يف
الريا�ضيات بالذات على امل�ستويني املحلي
املجال الرتبوي ويف ّ
والعربي –يف حدود علم الباحثني ،-يف حني مل تتطرق �أي درا�سة
من الدرا�سات ال�سابقة �إىل منوذج التربير القائم على احلالة وربطها
مع متغري التفكري القيا�سي يف الريا�ضيات املالية وعلى ذلك حاولت
الدرا�سة التحقق من (�أثر ا�ستخدام منوذج التربير القائم على احلالة
يف حت�سني التفكري القيا�سي يف الريا�ضيات املالية) ،والتحقق من
فاعليتها يف املجال الرتبوي.

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة:
ا�ستخدم املنهج �شبه التجريبي بت�صميم قبلي – بعدي
ملجموعتني متكافئتني �إحداهما جتريبية و�أخرى �ضابطة ،وذلك من
�أجل حتقيق هدف الدرا�سة املتمثل يف التحقق من �أثر منوذج التربير

القائم على احلالة يف حت�سني مهارات التفكري القيا�سي لدى طلبة
ال�صف العا�رش الأ�سا�سي .وبذلك تتح ّدد متغريات الدرا�سة باملتغري
امل�ستقل الذي ميثل طريقة التدري�س مب�ستويني :منوذج التربير القائم
على احلالة والطريقة االعتيادية ،واملتغري التابع ويتمثل بدرجة
الأداء على اختبار التفكري القيا�سي ،ودرجات الأداء على مهاراته.
جمتمع ال ّدراسة:
يتكون جمتمع ال ّدرا�سة احلالية من جميع الطلبة امل�سجلني
ال�صف العا�رش
عمان ،يف م�ستوى ّ
يف مديرية الرتبية والتعليم يف ّ
اال�سا�سي ،خالل الف�صل ال ّدرا�سي الثاين للعامل ال ّدرا�سي (2018
 )2019/ويبلغ عددهم ( )992طالبا وطالبة.
عينة الدراسة:
جرى اختيار عينة متي�سرّ ة من طالبات ال�صف العا�رش يف
عمان ،والتي حتتوي �شعبتني
�إحدى املدار�س احلكومية يف مدينة ّ
ف�أكرث من �شعب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ،خالل الف�صل الثاين من
العام الدرا�سي (2019/ 2018م) .وتكونت عينة الدرا�سة من ()87
طالبة من طالبات ال�صف العا�رش الأ�سا�س توزعن على �شعبتني
مت
تدر�سهما نف�س املعلمة ،التي بادرت بالتطوع لإجراء التجربة .و ّ
توزيع �إحدى ال�شعبتني جمموعة جتريبية در�ست وحدة الريا�ضيات
املالية با�ستخدام منوذج التربير القائم على احلالة وعدد طالباتها
( ،)46والأخرى �ضابطة در�ست بالطريقة االعتيادية وعدد طالباتها
(.)41
وبهدف الت�أكد من تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة قبل البدء
باملعاجلة ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لأداء املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف اختبار التفكري القيا�سي
ثم ا�ستخدم اختبار ت للعينات امل�ستقلة ،وجاءت
القبلي ومهاراتهّ ،
النتائج كما هو مو�ضح يف جدول (.)1

جدول ()1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار «ت» على الدرجة الكلية الختبار التفكير القياسي القبلي ومهاراته تبعا للمجموعة

املتو�سط
املجموعة العدد
احل�سابي
الهيكلة قبلي
الإ�سقاط التناظري
قبلي
التطبيق قبلي

التحقق قبلي

تفكري قيا�سي قبلي

االنحراف
املعياري

جتريبية

46

1.37

1.511

�ضابطة

41

1.02

1.440

جتريبية

46

.52

1.150

�ضابطة

41

.37

.994

جتريبية

46

.04

.295

�ضابطة

41

.07

.469

جتريبية

46

.15

.595

�ضابطة

41

.17

.629

جتريبية

46

2.09

2.411

�ضابطة

41

1.63

2.437
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قيمة
«ت»

درجات
احلرية

الداللة
الإح�صائية

1.087

85

.280

.673

85

.503

-.358

85

.721

-.141

85

.888

.870

85

.387

أ .إسراء طالب أبو نحلة
أ.د .أمل عبد اهلل خصاونة
أ.د .علي أحمد البركات

أثر استخدام منوذج التبرير القائم على احلالة في حتسني التفكير القياسي في الرياضيات املالية
لدى طلبة ّ
الصف العاشر األساسي

يت�ضح من اجلدول (َّ � )1أن قيمة (ت) غري دالة �إح�صائياً ،مما
ي�شري �إىل تكاف�ؤ �أداء املجموعتني على اختبار التفكري القيا�سي قبل
البدء بتطبيق الدرا�سة.

الريا�ضيات ،بهدف التحقق من مالءمتها وتوافقها مع منوذج
مت الأخذ بعدد من
التربير القائم على احلالة ،و�سالمة خطواتها .وقد ّ
امللحوظات واملقرتحات املقدمة من قبلهم.

أدوات الدراسة

مكتبة احلاالت
جمع ممنهج للحاالت ،وتنظيم خلربات املتعلمني �أثناء عملية

دليل املعلّم
الريا�ضيات
لتحقيق �أهداف ال ّدرا�سة� ،أعد دليل درو�س وحدة ّ
املالية لل�صف العا�رش الأ�سا�سي ،مع مراعاة النتاجات التعلّمية
ّ
للوحدة ،وفق ًا لنموذج التربير القائم على احلالة ( )CBRمبراحله
الأربع :اال�سرتجاع ،و�إعادة اال�ستخدام ،واملراجعة والتعديل،
واالحتفاظ ،وذلك بعد �إجراء عملية حتليل حمتويات الوحدة
ريا�ضية ،والتي
�إىل مفاهيم وتعميمات وخوارزميات ومهارات
ّ
تت�ضمن املو�ضوعات الآتية :تبديل العمالت ،العمولة ،هام�ش الربح،
مت �إعداد الدليل
التخفي�ضات ،الربح الب�سيط ،الربح املركب .وقد ّ
بعد االطالع على الأدب النظري والبحثي املتعلق بنموذج التربير
�صمم
القائم على احلالة ( ،)CBRمن حيث مبادئه ومراحله .كما ّ
دليل املعلّم ومكتبة للحاالت التي تراعي املحتوى املعريف ب�شقيه
املفاهيمي والإجرائي الوارد يف وحدة الريا�ضيات املالية.
يت�ضمن دليل املعلّم �أنواعا ً من احلاالت �أ�شار لها جونا�سني
و�سريانو ( ،)Jonnassen & Serrano, 2002وت�ضمنت احلاالت
امل�صغرة ( )Mini Casesوهي م�صممة ال�ستخدامها عرب ح�صة
�صفية واحدة وتتكون من م�س�ألة لفظية مكونة من جملتني �أو ثالث
ّ
على الأكرث ،وذلك مل�ساعدة الطلبة على تطبيق املفاهيم واملمار�سات
مت تعلمها و�إجرا�ؤها م�سبقاً ،بالإ�ضافة �إىل احلالة املوجهة
التي ّ
( )Directed Caseوهي حاالت م�صغرة تت�ضمن �أ�سئلة موجهة
من قبل املعلم .عالوة على ذلك ،جرى ا�ستخدام حاالت ذات اخليار
املتعدد ( )Multiple Choice Optionsالتي تت�ضمن عدداً من احلاالت
امل�صغرة مع �أربعة �أو خم�سة حلول ،بحيث يختار الطلبة ح ًال منها
ويربرونه .كما ويت�ضمن الدليل ا�ستخدام ثالث طرق رئي�سة لتدري�س
احلاالت �ضمن العمل اجلماعي وهي :النقا�ش(  (�Discussion For
 )matحيث يطرح املعلّم �أ�سئلة على الطلبة ويحللونها للو�صول �إىل
املعلومة ،واال�ستماع اجلماعي ( )Public Hearing Format؛ �إذ يتم
من خاللها التعبري عن جمموعات متنوعة من وجهات النظر وتنظيم
عرو�ض تقدميية للطلبة ،و التجريب ( )Trial Formatوت�ستخدم يف
حالة تعار�ض احللول بني املجموعات ،وتن ّفذ �ضمن جمموعتني
تعاونيتني تعمالن على �سل�سلة من احلاالت يف كل منها طالب خبري.
ومن �أجل الت�أكد من �صدق املحتوى لدليل املعلم ،عر�ض على
جمموعة من املحكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف مناهج
9

التعلم للرجوع �إليها عند احلاجة .وقد مت عنونة احلاالت عند �إدخالها
ملكتبة احلاالت وترتيبها بت�سل�سل هرمي من الأب�سط �إىل الأ�صعب
�أو الأكرث تعقيدا وت�صنيفها يف جمموعات ،و�إعداد �أ�سئلة موجهة
للحاالت (الفهر�س) لتقييم �أوجه ال�شبه واالختالف وحتديد العالقات
بني احلاالت التي ت�ساعد الطلبة على تقدمي تف�سريات ذاتية ،وذلك
�ضمن ثالث فئات رئي�سة هي :فهر�س مو�ضوعات احلالة ،وفهر�س
احللول ،وفهر�س النتائج .وي�شمل الفهر�س جميع املكونات الهامة
�ضمن احلالة مبا يف ذلك املعلومات الواردة بال�سياق واملتعلقة
باخلربة واملو�ضوعات والأهداف واخلطط والنتائج وحتليلها ،وذلك
ح�سب ما ورد يف جوني�سون و�سريانو

(Jonnassen & Serrano,

.)2011
اختبار التفكري القياسي
الريا�ضيات
ّ
طور اختبار يف مهارات التفكري القيا�سي يف ّ
املالية باالعتماد على الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة
كدرا�سة لوك و�أوين ( ،)Loc& Uyen, 2015ودرا�سة ليليا (Lailiyah,
 ،)2018ودرا�سة �أمريي بور وامري مفيدي وبيجان زادة (Amiripour,
 ،)Amir-Mofidi & bigan-zadeh, 2012ودرا�سة لوك واوين (&Loc
 .)Uyen,, 2014وجرى �إعداد االختبار وفق اخلطوات الآتية:
1 .1حتليل حمتوى وحدة الريا�ضيات املالية يف �ضوء املعرفة
املفاهيمية والإجرائية.
2 .2اال�ستعانة بدليل املعلم املرافق للكتاب املدر�سي،
والتمارين وامل�سائل الواردة يف مقرر كتاب الريا�ضيات لل�صف
العا�رش الأ�سا�سي ،واملتعلق بوحدة الريا�ضيات املالية.
�3 .3إعداد جدول موا�صفات الختبار التفكري القيا�سي يف
�ضوء حتليل املحتوى والتفكري القيا�سي مبهاراته الأربع (الهيكلة،
الإ�سقاط التناظري ،التطبيق ،التحقق).
 4 .4ت�صميم �إطار ت�صحيح ( )rubricالختبار التفكري القيا�سي
�ضمن م�ؤ�رشات �أداء تتدرج من �ضعيف ،مقبول ،متو�سط ،مرتفع
بتدريج رقمي )9( ،)6( ،)3( ،)0( :عالمة على التوايل لكل مهارة من
مهاراته الأربع ،وبذلك تكون �أق�صى عالمة على االختبار ككل (،)36
و( )9عالمات لكل مهارة .ويو�ضح اجلدول (� )2إطار الت�صحيح.
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الجدول ()2
إطار التصحيح الختبار مهارات التفكير القياسي

املهارة

مرتفع ()9

متو�سط()6

مقبول ()3

الريا�ضية
الريا�ضية وامل�صطلحات  -يح ّدد املفاهيم
ّ
 يح ّدد املفاهيم ّالواردة يف امل�س�ألة امل�صدر و ُيعطي �سماتها وامل�صطلحات الواردة يف امل�س�ألة
الريا�ضية
 يحدد املفاهيم ّامل�صدر ويعطي �سماتها املميزة
املميزة.
وامل�صطلحات الواردة يف
 ي�ستنتج جميع العالقات بني املفاهيم  -ي�ستنتج بع�ض العالقات بني املفاهيمالهيكلة
امل�س�ألة امل�صدر و ُيعطي
الريا�ضية الواردة يف امل�س�ألة امل�صدر
الريا�ضية الواردة يف امل�س�ألة امل�صدر.
ّ
ّ
Structuring
�سماتها املميزة.
 يعبرّ عن جميع العالقات ريا�ضي ّا وب�شكل  -يعبرّ عن بع�ض العالقات ريا�ضي ّاب�شكل �صحيح
�صحيح.
 يح ّدد املفاهيم والأفكار واجلمل الريا�ضية يح ّدد املفاهيم والأفكار واجلمليف امل�س�ألة امل�صدر وامل�س�ألة الهدف
الريا�ضية يف امل�س�ألة امل�صدر وامل�س�ألة
 ي�صنف املفاهيم والأفكار يختار عالقات حمددة ومنا�سبة يفالهدف
واجلمل الريا�ضية يف امل�سالة
الإ�سقاطالتناظري امل�س�ألة امل�صدر ،ويبني �إ�سقاطات تناظرية
ومنا�سبة
دة
د
حم
عالقات
يختار
ّ
امل�صدر وامل�س�ألة الهدف.
على �أ�سا�س الت�شابه مع امل�س�ألة الهدف.
Mapping
يف امل�س�ألة امل�صدر وبناء ا�سقاطات
 يعطي �أدلة وتربيرات على الإ�سقاطاتتناظرية على �أ�سا�س الت�شابه مع امل�س�ألة
التناظرية املت�شابهة بني امل�س�ألتني امل�صدر
الهدف
والهدف.

االتطبيق
()Applying

�ضعيف()0

 ال ُيظهر فهم ًا للمفاهيمالريا�ضية الواردة بامل�س�ألة
ّ
امل�صدر.

 ال ُيظهر فهم ًا للم�س�ألتنيامل�صدر والهدف.

 يختار عالقة منا�سبة او �أكرث من عدةعالقات .ويطبقها بدقة من �أجل حل امل�س�ألة  -يختار عالقة منا�سبة �أكرثمن عدة
 يختار عالقة منا�سبة �أوالهدف.
عالقات ويطبقها يف امل�س�ألة الهدف مع
�أكرث من عدة عالقات و يطبقها  -ال يرى عالقة ريا�ضية
الريا�ضية با�ستخدام وجود �أخطاء غري �أ�سا�سية.
 ُيعرب عن الأفكار ّيف امل�س�ألة الهدف مع وجود وا�ضحة.
الرموز �أو اجلداول والر�سوم البيانية �أو و�سائل ُ -يعبرّ عن الأفكار ّ
الريا�ضية با�ستخدام اخطاء متعددة وجوهرية.
�أخرى �أثناء حل امل�س�ألة الهدف.
الرموز �أو اجلداول والر�سوم البيانية
 يتو�صل �إىل ا�ستنتاجات �أو تعميمات وو�سائل �أخرى �أثناء حل امل�س�ألة الهدفمبوجب تطبيق العالقات.

التحقق

 يعيد تفح�ص العالقة بني امل�س�ألة امل�صدروامل�س�ألة الهدف

()Verifying

 يخترب �صدق اجلمل الريا�ضية.مت تطبيقها
يقيم اال�سرتاتيجية التي ّ
ّ -

 يعيد تفح�ص العالقة بني امل�س�ألة  -يعيد تفح�ص العالقة بني ال يتحقق من اجلملامل�صدر وامل�س�ألة الهدف.
امل�س�ألة امل�صدر وامل�س�ألة
الريا�ضية �إطالقاً.
ّ
الهدف.
يخترب �صدق اجلمل الريا�ضية.

وللت�أكد من �صدق املحتوى الختبار التفكري القيا�سي ،عر�ض
ب�صورته الأولية على حمكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف
مناهج الريا�ضيات و�أ�ساليب تدري�سها ،وتخ�ص�ص القيا�س والتقومي،
وذلك بهدف التحقق من مدى �شمول فقرات االختبار للمحتوى
العلمي ،وقدرتها على قيا�س التفكري القيا�سي ومهاراته يف وحدة
الريا�ضيات املالية لل�صف العا�رش الأ�سا�سي ،وفح�ص مدى مالءمة
مت الأخذ بكافة التعديالت املقرتحة.
الفقرات للمرحلة العمرية ،و ّ
طبق االختبار على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة
وقد ّ
الدرا�سة ومن داخل جمتمعها ،وت�ألفت من ( )43طالبة من ال�صف
الريا�ضيات املالية �سابقا.
العا�رش الأ�سا�سي الذين در�سوا وحدة ّ
وتبني �أن تعليمات االختبار وا�ضحة و�أن الزمن الالزم لإجراء
االختبار هو ( )120دقيقة مق�سمة على جل�ستني كل منهما ()60
بناء على معدل الوقت الذي احتاجه جميع
دقيقة ،واحت�سب ذلك ً

طلبة العينة اال�ستطالعية لإنهاء الإجابة عن فقرات االختبار.
وقد جرى التحقق من ثبات اال�ستقرار الختبار التفكري
القيا�سي ومهاراته بطريقة االختبار و�إعادة تطبيقه ()test-retest
بعد �أ�سبوعني على نف�س العينة اال�ستطالعية ،وبلغ معامل ارتباط
بري�سون بني تقديراتهم يف املرتني ( ) .90لالختبار الكلي ،وتراوحت
�ضمن الفئة ( ) .88 – .86للمهارات .كما ح�سب ثبات االت�ساق
الداخلي لالختبار ككل ومهاراته با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا،
وبلغ ( ) .81لالختبار الكلي ،وتراوحت للمهارات �ضمن الفئة (.74
  .) .87واعتربت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدرا�سة (عودة،.)2010
وللتح ّقق من �صدق االت�ساق الداخلي لالختبار ،جرى ح�ساب
معامالت االرتباط البينية للأداء على مهارات االختبار ،وارتباط
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أ .إسراء طالب أبو نحلة
أ.د .أمل عبد اهلل خصاونة
أ.د .علي أحمد البركات

أثر استخدام منوذج التبرير القائم على احلالة في حتسني التفكير القياسي في الرياضيات املالية
لدى طلبة ّ
الصف العاشر األساسي

كل مهارة مع الكلي ،وبلغت على التوايل �ضمن الفئتني- .533( :
 ،).916 - .760( ،).757كما يبينها اجلدول ( ،)3وكانت جميعها
ذات داللة �إح�صائية ( .)P ≤ .05وبذلك يكون عدد فقرات االختبار
الكلي ( )23فقرة ،وعدد فقرات مهارات الهيكلة والإ�سقاط التناظري
والتطبيق والتحقق ( )4( ،)4( ،)5( ،)10على التوايل.
جدول () 3
معامالت االرتباط بين المجاالت ببعضها والدرجة الكلية

م�ستوى
الهيكلة
م�ستوى
الهيكلة
اال�سقاط
)*( .553
التناظري

اال�سقاط
التناظري

التطبيق

التحقق

الدرجة
الكلية

1

1

مت تدري�س املجموعتني
مبع ّدل ( )45دقيقة
للح�صة الواحدة .و ّ
ّ
التجريبية وال�ضابطة من قبل معلّمة واحدة بعد تدريبها على منوذج
التربير القائم على احلالة ،وذلك من خالل خم�س جل�سات تدريبية
مع املعلمة على انفراد ،مبعدل �ساعة لكل جل�سة ،ومن خالل تنفيذ
ثالث ح�ص�ص من قبل الباحث الأول يف �شعبة خارج عينة الدرا�سة
ومب�شاهدة وم�شاركة املعلمة .وللت�أكد من �سالمة �سري احل�ص�ص ،قام
الباحث الأول بح�ضور جميع احل�ص�ص للمجموعة التجريبية ،وعينة
ع�شوائية من ح�ص�ص املجموعة ال�ضابطة.
 تطبيق �أداة ال ّدرا�سة بعدي ًا على املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة
 حتليل البيانات وا�ستخال�ص النتائج وتف�سريها واقرتاح
مت التو�صل �إليها.
اال�ستنتاجات والتو�صيات يف �ضوء النتائج التي ّ

املعاجلة اإلحصائية:

التطبيق

)*( .533

)*( .625

1

التحقق

)*( .606

)*( .676

)*( .757

1

الدرجة
الكلية

)*( .760

)*( .841

)*( .867

)*( .916

ا�ستخدم برنامج الرزم االح�صائية للعلوم االجتماعية ()SPSS
ملعاجلة البيانات �إح�صائي ًا يف الإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة واختبار
فر�ضياتها .ومت اختبار فر�ضيات الدرا�سة با�ستخراج املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،واملتو�سطات املعدلة ،وحتليل
التباين الأحادي امل�صاحب ،وحتليل التباين الأحادي امل�صاحب
متعدد املتغريات ( ،)MANCOVAبالإ�ضافة �إىل ا�ستخراج حجم الأثر.

1

*()P < .05

إجراءات الدراسة:

�إعداد املادة التعليمية (دليل املعلم ومكتبة احلاالت) والت�أكد نتائج الدراسة

من �صدقها ،و�أداة جمع البيانات (اختبار التفكري القيا�سي)  ،والت�أكد
من �صدقه وخ�صائ�صه ال�سيكومرتية.
ال�صف العا�رش الأ�سا�سي.
 اختيار عينة الدرا�سة من طالبات ّ
 احل�صول على كتاب ت�سهيل مهمة من جامعة الريموك.
 احل�صول على كتاب ت�سهيل مهمة من وزارة الرتبية
عمان.
والتعليم موجه �إىل �إحدى املدار�س احلكومية يف مدينة ّ
 تطبيق �أداة ال ّدرا�سة قبلي ًا على العينة (املجموعة
التجريبية وال�ضابطة) ،والتحقق من تكاف�ؤ املجموعات بالن�سبة
لأداء املجموعتني على اختبار التفكري القيا�سي القبلي.
التجريبية وال�ضابطة وذلك
 تطبيق ال ّدرا�سة على العينة
ّ
بتدري�س املجموعة التجريبية با�ستخدام منوذج التربير القائم
على احلالة ،وتدري�س املجموعة ال�ضابطة بالطريقة االعتيادية.
وا�ستغرق تدري�س الوحدة ( )15ح�صة على مدى ثالثة �أ�سابيع

تق�صي �أثر منوذج التربير القائم
هدف �س�ؤال الدرا�سة �إىل ّ
على احلالة يف حت�سني التفكري القيا�سي يف الريا�ضيات املالية
لدى طالبات ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ون�صه« :هل يختلف �أداء
طالبات ال�صف العا�رش الأ�سا�سي على اختبار التفكري القيا�سي يف
الريا�ضيات املالية باختالف طريقة التدري�س (منوذج التربير القائم
ّ
على احلالة ،الطريقة التقليدية)؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،اختربت الفر�ضية ال�صفرية «ال يوجد
فرق ذو داللة �إح�صائية ( )α= .05بني متو�سطي �أداء املجموعة
التجريبية واملجموعة ال�ضابطة على اختبار التفكري القيا�سي
البعدي» ،وذلك با�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لأداء املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية على اختبار
التفكري القيا�سي القبلي والبعدي ،واجلدول ( )4يو�ضح ذلك.

جدول ( )4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات المعّدلة واألخطاء المعيارية ألداء طالبات الصف العاشر األساسي على اختبار التفكير القياسي في الرّياضيات المالية ككل في القياسين
القبلي والبعدي تبعاً لطريقة التدريس

طريقة التدري�س

البعدي
القبلي
املتو�سط اخلط أ�
العدد
املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف املعدل املعياري
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري

منوذج التربير القائم على احلالة

*40

2.09

2.411

22.73

7.250

22.590

.9260

الطريقة التقليدية

41

1.63

2.437

14.05

4.159

14.180

.9150

* الدرجة العظمى لالختبار ()36
* العدد الكلي  81تلميذة من أصل  87طالبة بسبب تغيب  6طالبات من المجموعة التجريبية على االمتحان البعدي وبذلك تم حذفهم من العينة
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�إذا كان هذا الفرق الظاهري ذو داللة �إح�صائية ،مت ا�ستخدام حتليل
التباين الأحادي امل�صاحب ( )One way ANCOVAللقيا�س البعدي
الختبار التفكري القيا�سي بعد حتييد �أثر القيا�س القبلي .ويو�ضح
اجلدول( )5نتائج التحليل.

يت�ضح من اجلدول ( )4وجود فرق ظاهري بني املتو�سطني
احل�سابيني لأداء طالبات ال�صف العا�رش الأ�سا�سي على اختبار
التفكري القيا�سي الكلي يف القيا�س البعدي وفقا لطريقة التدري�س
(منوذج التربير القائم على احلالة ،الطريقة التقليدية) وملعرفة فيما

جدول ()5
نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب للقياس البعدي إلختبار التفكير القياسي الكلي وفقا لطريقة التدريس

قيمة

م�ستوى
الداللة

86.316

2.535

.1150

41.370

.0000

درجات متو�سط جمموع
املربعات
احلرية

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

القيا�س القبلي

86.316

1

طريقة التدري�س

1408.475

1

1408.475

اخلط�أ

2655.561

78

34.046

الكلي

4266.000

80

يت�ضح من اجلدول ( )5وجود فرق ذي داللة �إح�صائية
( )P< 0.5يف املتو�سطات احل�سابية لأداء طالبات ال�صف العا�رش
الريا�ضيات
الأ�سا�سي على اختبار مهارات التفكري القيا�سي البعدي يف ّ
املالية وفق ًا لطريقة التدري�س ( منوذج التربير القائم على احلالة،
الطريقة التقليدية) ،وهذا يعني رف�ض الفر�ضية ال�صفرية .وبالعودة
�إىل املتو�سطات احل�سابية املع ّدلة كما يف جدول ( ،)4ف� ّإن الفرق
ل�صالح املجموعة التجريبية التي در�ست ح�سب منوذج التربير القائم
على احلالة .كما يت�ضح من اجلدول (� )5أن حجم �أثر طريقة التدري�س
كان كبرياً؛ فقد فَ�رست قيمة مربع �أيتا ( )η2ما ن�سبته ()% 34.7
من التباين املُف�رس يف املتغري التابع وهو التفكري القيا�سي.

ف

مربع �إيتا
η2

.3470

ومن �أجل التحقق من وجود فروق جوهرية يف املتو�سطات
احل�سابية لأداء طالبات ال�صف العا�رش على م�ستوى كل مهارة من
مهارات التفكري القيا�سي ،جرى اختبار الفر�ضية ال�صفرية «ال يوجد
فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α= .05بني املتو�سطات احل�سابية لأداء
جمموعتي الدرا�سة التجريبية وال�ضابطة على كل مهارة من مهارات
التفكري القيا�سي (الهيكلة ،الإ�سقاط التناظري ،التطبيق ،التحقق).
ولتحقيق ذلك ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية للقيا�سني القبلي والبعدي لأداء الطالبات على كل مهارة
من مهارات التفكري القيا�سي وفق ًا لطريقة التدري�س (منوذج التربير
القائم على احلالة ،الطريقة التقليدية ،كما هو مبني يف اجلدول (.) 6

جدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات المع ّدلة واألخطاء المعيارية للقياسين القبلي والبعدي ألداء الطالبات على كل مهارة من مهارات التفكير القياسي وفقاً لطريقة التدريس
(نموذج التبرير القائم على الحالة ،الطريقة التقليدية)

القبلي
املهارات

اال�سقاط
التاظري
التطبيق

التحقق

البعدي

املتو�سط
املعدل

اخلط أ�
املعياري
.2490

طريقة التدري�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

منوذج التربير القائم على احلالة

40

1.37

1.511

7.20

1.897

7.204

الطريقة التقليدية

41

1.02

1.440

5.49

1.143

5.484

.2460

منوذج التربير القائم على احلالة

40

.520

1.150

6.30

2.127

6.303

.2990

الطريقة التقليدية

41

.37

.994

3.95

1.564

3.948

.2960

منوذج التربير القائم على احلالة

40

.040

.295

5.70

2.233

5.668

.2940

الطريقة التقليدية

41

.07

.469

2.85

1.333

2.885

.2910

منوذج التربير القائم على احلالة

40

.150

.595

3.53

2.025

3.487

.2830

الطريقة التقليدية

41

.17

.629

1.76

1.640

1.793

.2800

يالحظ من اجلدول ( )6وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات
احل�سابية لأداء طالبات ال�صف العا�رش الأ�سا�سي على مهارات
الريا�ضيات املالية يف القيا�س البعدي وفقا
التفكري القيا�سي يف ّ
لطريقة التدري�س (منوذج التربير القائم على احلالة ،الطريقة

التقليدية) .وبهدف التحقق من جوهرية الفروق الظاهرية ،مت تطبيق
حتليل التباين امل�صاحب االحادي املتعدد ()One way MANCOVA
للمهارات جمتمعة .ويبني اجلدول ( )7تلك النتائج.
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أثر استخدام منوذج التبرير القائم على احلالة في حتسني التفكير القياسي في الرياضيات املالية
لدى طلبة ّ
الصف العاشر األساسي

جدول ()7
نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب المتعدد ألثر لطريقة التدريس على أبعاد اختبار مهارات التفكير القياسي مجتمعة

حجم الأثر

الأثر

نوع االختبار املتعدد

قيمة االختبار
املتعدد

ف الكلية

درجة حرية
الفر�ضية

درجة حرية
اخلط�أ

احتمالية
اخلط�أ

η2

طريقة التدري�س

Hotelling’s Trace

.6150

11.074

4.000

72.000

.0000

.3810

يتبني من اجلدول ( )7وجود �أثر ذو داللة �إح�صائية ()P< .05

لطريقة التدري�س على القيا�س البعدي ملهارات التفكري القيا�سي
جمتمعة ،ولتحديد على �أي مهارة من مهارات التفكري القيا�سي كان

�أثر طريقة التدري�س ،فقد مت �إجراء حتليل التباين االحادي امل�صاحب
( )ANOVAلكل مهارة على حدة وفق ًا لطريقة التدري�س بعد حتييد �أثر
القيا�س القبلي .ويبني اجلدول ( )8نتائج التحليل.

جدول ()8
تحليل التباين األحادي المصاحب ( )ANCOVAألثر طريقة التدريس على القياس البعدي لكل مهارة من مهارات التفكير القياسي بعد تحييد أثر القياس القبلي

م�صدر التباين
الهيكلة القبلي (امل�صاحب)
الإ�سقاط التاظري القبلي
(امل�صاحب)
التطبيق القبلي (امل�صاحب)
التحقق القبلي (امل�صاحب)
طريقة التدري�س

اخلط�أ

الكلي امل�صحح

الهيكلة بعدي
الإ�سقاط التاظري
بعدي
التطبيق بعدي
التحقق بعدي
الهيكلة بعدي
الإ�سقاط التاظري
بعدي
التطبيق بعدي
التحقق بعدي
الهيكلة بعدي
الإ�سقاط التاظري
بعدي
التطبيق بعدي
التحقق بعدي
الهيكلة بعدي
الإ�سقاط التاظري
بعدي
التطبيق بعدي
التحقق بعدي

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

و�سط جمموع
املربعات

ف

احتمالية
اخلط�أ

.8360

1

.8360

.3420

.5600

5.371

1

5.371

1.519

.2220

.0430

1

.0430

.0130

.9110

حجم الأثر
η2

16.392

1

16.392

5.186

.0260

58.204

1

58.204

23.799

.0000

.2410

109.169

1

109.169

30.865

.0000

.2920

152.507

1

152.507

44.612

.0000

.3730

56.524

1

56.524

17.884

.0000

.1930

183.423

75

2.446

265.270

75

3.537

256.387

75

3.418

237.044

75

3.161

252.000

80

386.000

80

429.556

80

330.889

80

يظهر من اجلدول ( )8وجود فروق دالة �إح�صائيا
وفقا لطريقة التدري�س وعلى م�ستوى جميع املهارات (الهيكلة،
الإ�سقاط التناظري ،التطبيق ،التحقق) ،وبذلك ترف�ض الفر�ضية
ال�صفرية .ومن خالل املتو�سطات احل�سابية املع ّدلة ح�سب اجلدول
( ،)6كانت جميع الفروق ل�صالح املجموعة التجريبية التي در�ست
با�ستخدام منوذج التربير القائم على احلالة .كما يت�ضح من
اجلدول(� )8أن حجم الأثر ح�سب قيمة ايتا لنموذج التربير القائم
على احلالة قد تراوح من � 19.3إىل  37.3وهي قيم عالية جدا.
()P < .05

مناقشة النتائج
�أظهرت النتائج تفوق جمموعة الطالبات اللواتي در�سن
الريا�ضيات املالية من خالل منوذج التربير القائم على احلالة،
ّ
يف �أدائهن على اختبار التفكري القيا�سي ،مقارنة مع �أداء
الطالبات اللواتي در�سن نف�س الوحدة بالطريقة االعتيادية .وقد
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�سجلت النتائج فروقات جوهرية يف املتو�سطات احل�سابية لأداء
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على اختبار التفكري القيا�سي
ككل ،وعلى م�ستوى كل مهارة من مهاراته .ومن الناحية العملية
كانت الفروقات كبرية بحيث ت�شري �إىل � ّأن منوذج التربير القائم على
الريا�ضيات املالية ،وبالتايل يف
احلالة كان ّ
فعاال يف تعليم وتعلم ّ
ان
حت�سني التفكري القيا�سي لدى طالبات ال�صف العا�رش؛ فقد تبني ّ
ن�سبة التباين العالية يف �أداء الطالبات على اختبار التفكري القيا�سي
مبهاراته املختلفة (الهيكلة ،الإ�سقاط التناظري ،التطبيق ،التحقق)
يرجع �إىل التدري�س من خالل منوذج التربير القائم على احلالة.
وتتفق نتائج هذه الدرا�سة فيما يخ�ص التفكري القيا�سي ومهاراته
مع نتائج العديد من الدرا�سات كدرا�سة �أمريي بور و�أمري مفيدي
وبيجان زادة ()Amiripour, Amir-Mofidi & bigan-zadeh, 2012
ودرا�سة روبرت ( ،)Ruppert, 2013ودرا�سة لوك و�أوين (& Loc
 )Uyen, 2014ودرا�سة لوك و�أوين (.)Loc & Uyen, 2015
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ويف �ضوء نتائج الدرا�سة ،ميكن القولّ � ،إن الطرق والأ�ساليب
امل�ستخدمة وفق منوذج التربير القائم على احلالة عمل على ت�ضمني
التعلّم بخربات حل امل�شكالت ،وطرق تف�سريها ،وتوفري روابط لدمج
املعرفة اجلديدة مع هياكل املعرفة ال�سابقة ،واختبارها وت�أملها
مما يجعل املتعلمني ف�ضوليني
كجزء من الأن�شطة التعليميةّ ،
للح�صول على �إجابات من خالل اختبار احللول والنتائج ،وي�ساعد
بدوره على جذب االنتباه وزيادة الدافعية .وهذا يعني متكّن
الطالبات اللواتي تعر�ضن لأن�شطة التربير القائم على احلالة من
�إدراك الروابط والعالقات بني احلاالت – من م�سائل ومواقف
وخربات ريا�ضية– التي متثل امل�صدر واحلاالت التي متثل الهدف؛
�إذ تعد هذه املهارة والتي متثل الإ�سقاط التناظري من �أهم املهارات
يف التفكري القيا�سي.
وجتدر الإ�شارة �إىل � ّأن ممار�سات العمل اجلماعي التي رافقت
النموذج التدري�سي القائم على احلالة من نقا�ش ،حيث يطرح املعلم
�أ�سئلة على الطلبة لتحليلها من �أجل الو�صول �إىل املعلومة ،ومن
ا�ستماع جماعي حيث يتم من خاللها التعبري عن وجهات نظر
خمتلفة ،وما يرافق ذلك من جتريب يف حالة تعار�ض وجهات النظر،
قد �ساهم يف حت�سني املعرفة الريا�ضية مما انعك�س ايجابا على
حت�سني مهارات التفكري القيا�سي .كما � ّأن ا�ستخدام احلاالت املتنوعة،
واملوجهة وذات الإجابات املتعددة رمبا �أ�سهم يف تنمية
كامل�ص ّغرة
ّ
خمتلف مهارات التفكري القيا�سي من الهيكلة �إىل الإ�سقاط التناظري
ثم التطبيق والتحقق .وكل ما �سبق ين�سجم مع ممار�سات مراحل
ومن ّ
منوذج التربير القائم على احلالة؛ ففي مرحلة اال�سرتجاع مبا حتمله
من و�صف للحاالت وحتديد خل�صائ�صها واختيار الأن�سب منها رمبا
�ساهم يف حت�سني مهارة الهيكلة ب�شكل خا�ص ،كما � ّأن ا�ستخدام
احلالة امل�سرتجعة حلل املوقف او امل�س�ألة اجلديدة رمبا �ساهم يف
حت�سني مهارة الإ�سقاط التناظري� ،إ�ضافة �إىل مرحلة املراجعة مبا
حتمله من تقييم وتعديل للحلول ،وكذلك مرحلة االحتفاظ باحلالة
اجلديدة ليتم ا�ستخدامها الحقا قد �ساهم ب�شكل او ب�آخر يف حت�سني
مهارتي التطبيق والتحقق.
وعالوة على ما �سبق ،رمبا �أن ا�ستخدام مكتبة احلاالت زادت
من قدرة الطالبات على التعلّم والتفكري وامل�شاركة الفاعلة ،مبا
يرافق ذلك من م�ؤ�رشات ايجابية وم�س�ؤولية نحو التعلّم� ،أكرث من
الطالبات يف املجموعة ال�ضابطة .كما �أن ا�ستخدام مكتبة احلاالت
ك�إحدى الو�سائل والأ�ساليب امل�ستخدمة يف منوذج التربير القائم
على احلالة زادت من ال�سلوك التعاوين واملمار�سات املعرفية خالل
الف�صل الدرا�سي وتطبيقها عرب جمموعة متنوعة من احلاالت حيث
ح�سنت من قدرة الطالبات على تذكر املفاهيم املالية والعالقات
ّ
املرتبطة بها .كما � ّأن كتابة �إجراءات احلالة يف الفهار�س املرتبطة
املالية ومعرفة
مبكتبة احلاالت �ساعدت على تكوين املفاهيم
ّ
العمليات والعالقات املرتبطة بها ومتييزها عن احلاالت الأخرى
مما �سهل حتديد تلك املفاهيم وت�صنيفها وو�صفها واكت�شاف
العالقات يف احلالة الواحدة او عدة حاالت ،وهذا بحد ذاته حقق �أداء
�أف�ضل على مهارات التفكري القيا�سي لدى املجموعة التجريبية التي
در�ست بنموذج التربير القائم على احلالة.
وت�شري نتائج الدرا�سة �إىل � ّأن ا�ستخدام منوذج التربير القائم
على احلالة �أثر ب�شكل �إيجابي على مهارات التفكري القيا�سي

(الهيكلة ،الإ�سقاط التناظري ،التطبيق ،التحقق) وعمل على تعزيزها،
ولعل ذلك يعود لطبيعة منوذج التربير القائم على احلالة الذي و ّفر
بيئة غنية باملثريات مكنت طالبات املجموعة التجريبية اكت�ساب
املفاهيم املالية ،وهذه النتيجة تبدو منطقية مع م�ستوى ال�صف
الريا�ضيات
العا�رش اال�سا�سي� ،إذ تتنا�سب النتيجة وطبيعة وحدة ّ
املالية التي ت�شكل بنية ريا�ضية متكاملة تعتمد فيها على الربط
ثم ،ف�إن
بني املفاهيم املالية وا�ستنتاج العالقات واكت�شافها ،ومن ّ
نوعية التعلّم الذي يتلقاه الطلبة واخلربات يف الريا�ضيات املالية
�ساهم يف تطور مهارات التفكري القيا�سي لديهم.
طور لأغرا�ض ال ّدرا�سة قد
ومن املالحظ � ّأن االختبار الذي ّ
متتع بخ�صائ�ص �سيكومرتية مكنت من حتديد التح�سن يف خمتلف
مهارات التفكري القيا�سي ،علم ّا ب� ّأن الدرا�سات ال�سابقة تناولت بع�ض ّا
من تلك املهارات ورمبا يكون ذلك دلي ًال على �أن وحدة الريا�ضيات
املالية التي تعر�ضت لها الطالبات قد �ساعدت بطريقة منا�سبة على
حت�سني وتطور مهارات التفكري القيا�سي لديهن بت�سل�سل مالئم؛ �إذ
� ّإن التح�سن يف تلك املهارات الهرمية يعتمد على اخلربة واملمار�سة،
ولي�س العمر لدى املتعلمني.

االستنتاجات والتوصيات
يت�ضح من خالل هذه الدرا�سة � ّأن منوذج التربير القائم
على احلالة قد نال اهتماما يف جماالت متعددة ،كما � ّأن حت�سني
التفكري القيا�سي قد ا�ستحوذ على االهتمام عرب امل�سرية البحثية.
وعلى الرغم من هذا االهتمام� ،إال �أ ّنهما مل يحظيا باالهتمام على
امل�ستويني العربي واملحلي ،كما �أ ّنهما مل يحظيا باالهتمام يف
جمال الريا�ضيات املالية .ويف ظل نتائج الدرا�سة ،فقد خل�صت
�إىل ا�ستنتاج مفاده � ّأن حت�سني التفكري القيا�سي ومهاراته ينطوي
على حت�سني القدرة على حل امل�س�ألة من خالل هور�ستيكا امل�سائل
امل�ساعدة التي اعتربها جورج بوليا يف كتاباته منذ عام  1945من
�أبرز العوامل التي حت ّفز على حل امل�سائل غري امل�ألوفة.
وثمة نتيجة �أخرى وهي � ّأن القدرة على ا�سرتجاع احلاالت
ّ
املماثلة من م�صادر داخلية كالذاكرة� ،أو من م�صادر خارجية
كاملعلم والكتاب املدر�سي والأقران يعد عامال حا�سما يف تنمية
التفكري القيا�سي .عالوة على ذلكّ � ،إن اكت�شاف الروابط والعالقات
والعنا�رص املت�شابهة بني الأفكار الريا�ضية ي�ساعد يف تنمية مهارة
الإ�سقاط التناظري التي تعد �أ�سا�سية يف تعلم الريا�ضيات وحل
امل�س�ألة الريا�ضية.
ويف �ضوء نتائج الدرا�سة وما تقدم من ا�ستنتاجات ،يو�صي
الباحثون مبا يلي:
 توظيف منوذج التربير القائم على احلالة لتعليم وتعلّم
مفاهيم الريا�ضيات املالية مبا ي�ساعد يف حت�سني مهارات التفكري
القيا�سي.
 تكليف الطلبة داخل الغرفة ال�صفية وخارجها ب�أن�شطة
تنطلق من مبادئ التربير القائم على احلالة ،وتفعيل الدور الن�شط
للطلبة من �أجل ا�ستثمار معرفتهم ال�سابقة يف املواقف اجلديدة.
 تدريب معلمي الريا�ضيات يف الربامج التدريبية
التح�ضريية لكل عام على منوذج التربير القائم على احلالة.
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