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 إسرتاتيجية مقرتحة قائمة على نظرية التعلم املستند للدماغ لتنمية الرباعة الرايضية  
 لدى طالبات املرحلة املتوسطة مبنطقة جازان 

 امللخص

لتدريس فصلي املساحة  للدماغ املستند التعلم نظرية على  قائمة  مقرتحة  الية إىل: بناء إسرتاتيجيةراسة احلهدفت الد
الرايضية ككل ومكوانهتـا الررعيـة لكـل علـى  الرباعة تنمية والتعرف على مدى فاعليتها يف ،واملعادالت واملتباينات ،واحلجم
املـنهج بـبا التجـريل القـائم  دراسة يف إجراءاهتا علىازان. واعتمدت الاملتوسط مبنطقة ج الثاين الصف طالبات لدى حدة(

، حيــهت هتــدف   Pre– post test designعلــى تصــميم اتمــوعتر التجريبيــة وال ــابطة مــب اةتبــارات قبليــة بعديــة
حــــر هتــــدف  بــــة ايساســــية للدراســــة، يفاالةتبــــارات القبليــــة إىل التككــــد مــــجمل تكــــاف  طالبــــات اتمــــوعتر قبــــل بــــدء التجر 

( 64وتكونــت عينــة الدراســة مــجمل ل ،املتغــا املســتقل يف تنميــة املتغــاات التابعــة التعــرف علــى فاعليــةبعديــة إىل االةتبــارات ال
وجـود  وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج منهـا: ،قسمت إىل جمموعتر متساويتر أحدمها جتريبية وايةرى ضابطة طالبة  
( بـر متوسـطي درجـات طالبـات اتمـوعتر التجريبيـة وال ـابطة يف اةتبـار الرباعـة 0،05وى لا عند مسـتق دال إحصائي  فر 

ــة ل ــة - االســــتيعاف املرــــاهيميالرايضــــية ككــــل ومكوانتــــا الررعيــ ــتداللاال - الكرــــاءة ائســــرتاتيجية - الطالقــــة ائجرائيــ  ســ
( بـر 0،05ا عنـد مسـتوى لائي  دال إحصـ  وجـود فـرقصاحل طالبات اتموعة التجريبية. وكـلل  ل ،( كل على حدةالتكيري

 متوســطي درجــات تالميــل اتمــوعتر التجريبيــة وال ــابطة يف مقيــاة الرلبــة املنتجــة يف الرايضــيات ككــل ومكوانتــا الررعيــة
لصاحل طالبات   ،( كل على حدةالرايضيات  ممارسة  على القدرة  -الرايضيات حنو  االجتاه  - احلياة  يف  الرايضيات  دور  تقديرل
 ويف ضوء تل  النتائج مت تقدمي بعض التوصيات واملقرتحات. .موعة التجريبيةات

 املتوسطة. املرحلة طالبات- الرايضية الرباعة - للدماغ املستند التعلم نظرية - مقرتحة سرتاتيجيةإ الكلمات املفتاحية:
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A Proposed Strategy based on Brain–based Learning to develop Mathematical 

Proficiency among Intermediate Stage Students at Jazan 

Abstract 

The current study aimed at investigating the effectiveness of a proposed strategy 

based on brain – based learning in developing overall mathematical proficiency and 

each of its components among second year intermediate students at Jazan. The 

researcher adopted the quasi- experimental control group pre-post-test design. Pre-

testing aimed at making sure of the female pupils equivalence in their entry- level 

before intervention. Post testing aimed at investigating the effectiveness of independent 

variable in developing the dependent variable (s). The participants included sixty-four 

female students divided into an experimental group and a control group. The findings of 

the study revealed that the proposed strategy based on brain- based learning proved to 

be effective in developing overall mathematical proficiency and each of its components 

among intermediate stage female students at Jazan. In light of these findings some 

suggestions and recommendations were provided. 

Key words: A proposed strategy – brain- based learning mathematical proficiency 

intermediate female students.        
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 :قدمةامل

ليميـة إعـادة النظـر يف تطـوير الـنظم التع ايمـر الـلي يتطلـ  ،ثورة هائلة يف جمال التعليم والتعلماملعاصر يشهد العامل 
الكريلـة  الـتعلمو  التعلـيم رتاتيجياتسـ إاجة إىل تطـوير ودـديهت احل وكلل  ،، بصورة باملة أو جزئيةوحمتوى وأسلوب   امرهوم  

 .التطور املتسارع يف املعرفة واملعلومة والتقنيةبتنشئة وإعداد كوادر بشرية فاعلة تواك  هلا 

متكجمل  -ة يف خمتلف املراحل الدراسية ررات املهمة اليت تدر كوهنا واحدة مجمل املق  – النجاح يف الرايضياتيتطل  و 
تيــار وحســجمل اة يــات الرايضــية مــجمل ةــالل: االســتدالل واملنطــ الطالــ  مــجمل املرــاهيم الرايضــية واســتيعالا والتعامــل مــب العمل

وقدرة علـى بـلل  كما يتطل  أن تكون لدى الطال  ميول إجيابية حنو الرايضيات  ،سرتاتيجيات املالئمة للحل وتطبيقهاائ
 الرتبوية إىل النجاح يف الرايضيات وهو ما أمستا ايدبيات  ذل   ي ديو   ،إحساة بنرعيتها وأمهيتهااملزيد مجمل اجلهد لتعلمها و 

 (.2014،لاملعثم واملنويف بلرباعة الرايضية

 مناهج يف تغياا   معا استدعى ما ،السعودير الطالف مستوايت يف تدني ا والوطنية الدولية االةتبارات أظهرتوقد 
 حيـهت مسـتوايهتم مبختلـف الطـالف لـدى الرايضـية الرباعـة تنميـة أجـل مـجمل صـممممت الـيت ماجروهـل سلسـلة وفـ  الرايضيات
 أنم  إالم  .(Papa & Brown،2013لومرتابطــة منطقيــة بصــورة الرايضــية الرباعــة مكــوانت ذكــر كمــا  املنــاهج هــله تعكـس
 والشــمراين الربصــانلالدولية لالةتبــارات احلديثــة النتــائج وفــ  وذلــ  امســتمر   زال مــا الرايضــيات يف الطــالف مســتوى تــدين

 .(2016 ،والدرواين والشمراين

؛  (Kilpatrick، Swafford & Findell، 2001; NRC،2001هـي ،ضـية عـدة مكـوانتوللرباعـة الراي
  :(2018،امللوحي؛ 2017،العمري

ــتيعا  ▪ ــاهيمي االســ ــا يمقصــــد :Conceptual comprehension املفــ ــاهيم اســــتيعاف بــ ــات املرــ  والتعميمــ
ــية واملهــــارات ــائب مصــــطل  اأنــــ  ورلــــم .الرايضــ ــا إال الرتبويــــة ايدبيــــات يف بــ  ملعلمــــي جيــــد   بشــــكل   واضــــ  لــــا أنــ
 يـتم ال الـيت التـدريس ممارسـاتإىل  ذلـ  يف السـب  . وقـد يرجـب(Hull، Miles & Balka،2012لالرايضـيات

 تعزيـز علـى يعمـل حيـهت املرـاهيمي لالسـتيعاف ضـروري وذلـ  ،اجلديـدة املعرفة لبناء السابقة املعارف توظيف فيها
، االستيعاف املراهيمي طال فعندما ميتل  ال (.Freund،2011; MaGregor،2013لوالرهم التلكر وتشجيب

ميكـجمل اعتبـار و ، للرايضـيات ا بسـهولة يف السـياقات املناسـبةهجتعلـا يسـتخدم تايستطيب تنظيم معرفتا الرايضية بطريق
ــتيعاف املرـــــــــــاهيمي بـــــــــــبكة  ايجـــــــــــزاء املميـــــــــــزة مـــــــــــجمل مـــــــــــب  رايضـــــــــــيةفيهـــــــــــا العالقـــــــــــات ال تـــــــــــرتبط تواصـــــــــــلاالســــــــ

ثل االستيعاف املراهيميكما    (.Siegfried،2012املعلوماتل القدرة على فهم املراهيم والعمليات واالرتباطات  ميم
  .(Ngware،2015لاملختلرة الرايضية

 ومهـارات ةوارزميـات مـجمل الرايضـية ائجـراءات تنريـل يف تستخدم :procedural fluencyاإلجرائية  الطالقة ▪
ال وبشــكل ودقــة مبرونــة  مكــون يشــا كمــا.  والقلــم الورقــة طريــ  عــجمل أو اعقليــ   إجراؤهــا مت ســواء   ،املوقــف يالئــم فعــم
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 علــى تبــى الــيت ابتاحلســ  يف اخلوارزميــات اســتخدام علــى والقــدرة والدقــة الكرــاءة امــتال  إىل" ائجرائيــة الطالقــة"
ــم ــد الرهــ ــائ  اجليــ ــات للخصــ ــة والعالقــ ــثم واملنــــويفFreund،2011لالعدديــ ــ  و  (.2014،؛ املعــ ــار  د  تـمعــ ــة اةتيــ مبثابــ
، مــب اكتمــال ائجــراءات بدقــة وســرعة، ومــجمل م بــراهتا: متييــز الرايضــية شــكلةاملحــل يف لعمليــات الرايضــية املناســبة ل

 (.2017عالقة بينهما، والتحق  مجمل نتائج ائجراءاتلعبيدة،العمليات، وتطبي  ةصائصها، واستنتاج ال

 بطـــرق ومتثيلهـــا الرايضـــية املســـائل صـــيالة علـــى القـــدرة :Strategic Competence ســـرتاتيجيةاإل الكفـــا   ▪
 ةالل مجمل تنميتها وميكجمل  .(2014،واملنويف  املعثملاملسكلة  حل  سرتاتيجياتإ  مجمل  والتمكجمل  ،وحلها  وترساها  متعددة
 املعطــاة املعلومــات بــر والتمييــز ترســاها الطــالف مــجمل وتتطلــ  حقيقيــة مواقــف تعكــس رايضــية تمشــكال عــر 
ظهــر مــجمل ةــالل: القــدرة علــى صــيالة تو  (.MaGregor،2013لوحلهــا ومتثيلهــا العالقــة ذات ولــا العالقــة ذات

ضــية لــا ومتثيــل وحــل املشــكالت الرايضــية، واســتخدام صــيت معروفــة وابــتقاق صــيت جديــدة وحــل مشــكالت راي
 (.2014اتيجيات حل املشكلةلأبوالراايت،سرت إمكلوفة، وائبداع واملرونة يف استخدام 

 الترســاات تقــدمي مــب والتكمــل املنطقــي التركــا علــى القــدرة :Adaptive Reasoning التكيفــي االســتدال  ▪
 احلقـائ  مـجمل العديـد افاستكشـ  ،واالسـتقرائي املنطقـي التركـا :ةـالل مجمل الطال  لدى ويظهر .للموقف املالئمة
 الترسـاات وتقـدمي مبنطقيـة الرايضـية واملرـاهيم املواقـف بـر الـربط ،بينها فيما تكاملها مدى ملعرفة واحللول واملراهيم
، ومثــل الرايضــيةيمعــرب عـجمل القــدرة علــى التركـا املنطقــي حـول العالقــات بــر املرـاهيم و  (.NRC،2001لربيـراتوالت

ــاحل   ــتدالل يعتـــرب صـ ــة املتكنيـــ هـــلا االسـ ــجمل الدراسـ ــا ينبـــب مـ ــتنتاجات ا ينـ ــر االسـ ــة تربيـ ــة كيريـ ــدائل ويت ـــمجمل معرفـ ة للبـ
 (.Groves،2012كل العناصر مب بع هال  ياالستدالل التكيرويربط ، املختلرة

 وجـــديرة انفعــة كمـــادة  الرايضــيات لرؤيـــة ورلبتــا الطالـــ  ميــل :Productive Disposition املنتجـــة الرغبــة ▪
 .جمهــود ا تتطلــ  كانــت  وإن حــى وإجــراءات مرــاهيم تعلــم يف الشخصــية والكرــاءة االجتهــاد جانــ  إىل بالهتمــام
 اجتاهــات وتكــويجمل بتنميـة ذلــ  ويـتم ومريــدة واقعيـة أهنــا علـى الرايضــيات إىل بلنظـر املكــوم ن هـلا يتحقــ  أن وميكـجمل
 ثالثـة املنتجـة وللرلبـة(. 2012،روةاملصـالالرايضي املنط  أبمهية وائميان الرايضيات مادة حنو الطالف لدى إجيابية
وميكجمل (. Moodley،2008لممارستها على والقدرة  ،حنوها  واالجتاه  ،احلياة  يف  الرايضيات  دور  تقدير:  هي  جوان 

واســتخدامها،  هــانــا مــب اجلهــد الــدءوف، ميكــجمل تعلمأن الرايضــيات ميكــجمل فهمهــا، و أب الطالــ  اعتقــاديف أن تظهــر 
 (.2014املعثم واملنويف،؛ Graven،2012ل ا املختلرةاجلمب بر مكوانهت ويتطل  تعلم الرايضيات بنجاح

 ةالل مجمل الرايضية الرباعة تتحق  أن ميكجمل ال حبيهت وتتشاب  البعض بع ها مب الرايضية  الرباعة  مكوانتوترتبط  
 أن ميكــجمل حبيــهت مرتابطــ ا الرايضــيات مــنهج يكــون أن مبــدأ مــب يترــ  وذلــ  ،اآلةــر دون املكــوانت هــله بعــض علــى الرتكيــز
 . جديدة ومراهيم مهارات تطوير مجمل ميكنهم وهلا البعض بع ها مب ايفكار ترتبط كيف  الطال  يراق 

 رـردات اللغـة الرايضـية، وإدرا  مكـوانتمل طالـ إدرا  الهنـا تـ دي إىل زايدة وتكتس  الرباعة الرايضـية أمهيتهـا يف أ
يمـات الرايضـية مالقواعـد والتعيف املواقـف احلياتيـة، واسـتنتاج يتهـا نيتها، وأمهالرايضيات وداللة بطبيعة إدرا  بناء املراهيم، و 
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أهنا كما   (.2016ايضيلةليل،رتابطات املراهيمية يف النس  الر وحل املشكالت، واستقراء ال املختلرة وظيرها يف املواقفوت
علــــى التحليــــل  قــــدرةالتنميــــة  ،ضــــيمــــجمل التواصــــل الراي امتكينــــ مــــجمل ةــــالل: تنميــــة القــــوة الرايضــــية لــــدى الطالــــ   ســــهم يفت
 ،تهانرس أثنـاء دراسـ بلثقة التنمية  ،إدرا  طبيعة الرايضيات والشعور بقيمتها ومجاهلا ،ستدالل الرايضي واختاذ القراراتواال

ــة واملعرفــــــــة ائجرائيــــــــة ــل بــــــــر املعرفــــــــة املراهيميــــــ ــاهيم والتعميمــــــــات الرايضــــــــية وإدرا  العالقــــــــات و  ،التكامــــــ صــــــــيالة املرــــــ
 .(2018،؛ طلبة2016أمحد،لبينها

تقــــدمي مــــادة  بتصــــميم املنــــاهج الدراســــية وأســــالي  التــــدريس حبيــــهت يــــتمم  هتمــــاماال  جيــــ ة الرباعــــة الرايضــــية تنميــــ ول
رــــاهيم بــــر امل حيــــهت يــــربط، ذلــــ الرايضــــيات كمجموعــــة مــــجمل ايفكــــار املرتابطــــة؛ ولعــــل دور املعلــــم هــــو ايكثــــر أمهيــــة يف 

الــروابط املعقــدة والكامنــة بــر العمليــات  مــجمل بنــاء الــروابط البســيطة الســطحية إىل ي ا  درجيم االنتقــال تــ و وائجــراءات الرايضــية، 
 بلتخطـيط االهتمـام: منها؛ وهنا  عدة أدوار للمعلم لتنميتها (.Tchoshanov،2011لللرايضيات واملوضوعات الررعية

 االهتمــام ،الســابقة املعرفــة وتنشــيط الــدرة ملوضــوع الطــالف انتبــاه إاثرة ،للمتعلمــر املختلرــة الرئــات ومراعــاة للــدرة اجليــد
 بواقب يرتبط قال  يف الرايضية املعرفة تقدمي ،الرايضيات تعلم حنو إجيابية اجتاهات تنمية ،اوإجرائي    امراهيمي    الرايضية  بملعرفة
 الطالـ  فيهـا يوظـف الـيت يميـةالتعل واملواقـف املشـكالت حبل االهتمام ،احلياة جماالت مجمل عديد   يف توظيرها وبيان الطال 
 ميـول مـب يتناسـ  مبـا ومجاعيـة فرديـة أنشـطة بـر مـا املقدمـة التعليميـة اينشـطة تنويـب ،تعلمـا مـا بـر ويربط السابقة معارفا

 . (2017،الطال لوزارة الرتبية والتعليم

وددد أنواع فعاليتها  ،مساهتايت توجا ترتبط العملية التعليمية ارتباط ا وثيق ا بنظرايت التعلم العلى اجلان  اآلةر ..  و 
نظريـة  د  عـ  وتـم  ،ملـا هلـا مـجمل أمهيـة يف تطـوير عمليـيت التعلـيم والـتعلم ،وهلا يستدعي متابعة املسـتجدات يف هـلا اتـال ،املختلرة

نظريـة ر هله الوحيتاج ظهو  ،التعلم املستند للدماغ مجمل النظرايت احلديثة اليت ظهرت إىل الوجود يف تسعينات القرن العشريجمل
 (.2008،اجلوراينأتثاها يف امليدان الرتبويلإىل التجري  لبيان مدى 

وهي نتاج التكامل بر جمموعة مجمل اتاالت العلمية  ،نظرية التعلم املستند للدماغ على بنية ووظائف الدماغ وترتكز
والـيت  ، Cognitive Neuroscience (CN)املختلرـة. ولقـد ظهـرت تلـ  النظريـة نتيجـة حبـوأل علـم ايعصـاف املعـريف

لــى إحــداأل التكامــل بــر علــم ايعصــاف والرســيولوجي وكــلل  العمــل ع ،تشــرح كيريــة تعلــم الــدماغ بعتبــاره ع ــو الــتعلم
منل التسعينات وذل  نتيجة تطور املعلومات حول فسيولوجيا ايعصاف   ادينامي    جماال    د  ع  ويـم   ،والكيمياء احليوية وعلم النرس

 (.Kathleen،2006عمليات التعلم املعرفيةلوربطها ب

والــيت تعتــرب أن الــتعلم الوظيرــة العظمــى  ،احلديثــة يف القــرن احلــايالتوجهــات نظريــة الــتعلم املســتند للــدماغ مــجمل  د  عــ  وتـم 
بكات وتظـل الشـ  ،فال يزال الدماغ متعلم ا حى هناية عمر ائنسان ،وأن التعلم هو نتيجة منو مادي وفعلي للدماغ ،للدماغ
ايمـر الـلي جيعـل مواقـف  ،بطريقة مناسبة وآمنةوكلما كان الررد يتراعل  ،جاات العصبية تنمو كلما كانت البيئة ثريةوالش
نظرية على أن كل فـرد  قـادر علـى الـتعلم تل  الأكدت  قدو (. 2007،املشاعلةم أكثر سهولة ومرونة وعمق القطامي و التعل

 ولكـجمل درز املتعلمر، حيـهت يولـد كـل بـخ  ولديـا دمـاغ يعـام املعلومـات وايفكـار، إذا توفرت لديا بيئة تعليمية نشطة
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ا علـــــــــى احلـــــــــد مــــــــــجمل قـــــــــدرة الـــــــــدماغ عـــــــــجمل طريـــــــــ  التثبـــــــــيط، والتجاهـــــــــل، أو املعاقبــــــــــة الـــــــــتعل م التقليـــــــــدي يعمـــــــــل لالبـــــــــ  
ى الرـرد تـتي  الررصـة لـيتعلم  كمـا أن تقـدمي املعلومـات بلطريقـة املناسـبة ـلنمط معاجلـة املعلومـات ـلد . ((Jensen،2008والتخويـف
 . ( 2011يوسف، ر لة وايكثر فاعلية بلنسبة لال بلطريقة امل 

تشـكل اللبـنة ايوىل يف إكسـاف اـلتعلم    مـباد    عـدة د علـى  عتمـ ي   أن التعلم املستند لـلدماغ   الدراسات   العديد مجمل   أكدت   كما 
ــاه احل  ــاد  يف معـن ــتلخ  هـــله املـب ــاميكي حـــي، ا   : أن   قيقـــي وـت ــة، ا اـلــدماغ نظـــام ديـن ــدماغ ذو طبيعـــة اجتماعـي لبحـــهت عـــجمل املعـــى أمـــر  ـل

العواطف مهمة وضرورية لتشكيل ايمناط، يدر  اـلدماغ ايجـزاء والكـل بشـكل    فطري، يبحهت الدماغ عجمل املعى مجمل ةالل ايمناط،  
وعـي، ميتلـ  كـل فـرد علـى ايقـل  التعلم يشمل عمليات اـلوعي والال مجمل االنتباه وائدرا  للمثاات اجلانبية،    تلقائي، يت مجمل التعلم كال  

ــر  ـــــــا صــــــــرة النمــــــــاء والتطــــــــور، ائاثرة  والتحــــــــدي  طــــــ ـــــــتعلم ـل ـــــــلاكرة، اـل ـــــــا    تعــــــــززان يقتر لتنظــــــــيم اـل ـــــــوتر يكبـت ـــــــد والـت ـــــــتعلم والتهدـي اـل
ـــــدات،  ؛  Pinkerton،2002ويعوقــــــال  ـــــة ؛  Weimer ،2007؛ 2003عبـي ؛   Duman ،2010 ؛ 2009اجلــــــي ، و   عراـن
  (. 2011يوسف، 

 (: Connell،2009؛ 2009،اجلي ؛ عرانة و 2009،السلطيتتمثل يفل ،احلمر  عدة وللتعلم املستند للدماغ

: مرحلة اإلعداد: ▪ وفكـرة عامـة عـجمل  ،بلرتابطـات املمكنـة وجيهـز دمـاغ الطالـ  ،لتعلم اجلديدإطار عمل ل توفر أوالا
يف متثيـل ةلرية أكثر عجمل املوضوع كان أسرع  للطال  كلما كانو  ،املوضوع وتصور ذهين للموضوعات ذات الصلة

 تها.املعلومات اجلديدة ومعاجل

ا: مرحلــة االبتســا :  ▪ ت وتعتمــد هــله اخلطــوة يف تكــويجمل الرتابطــا ،عــين تشــكيل ترابطــات تشــابكية جديــدةتو اثنيــا
وكلمــــا كانــــت اخلــــربة القبليــــة أكــــرب زاد احتمــــال حــــدوأل حلظــــة االكتشــــاف أو  ،بشــــكل كبــــا علــــى اخلــــربة الســــابقة

 البصرية واملثاات البيئية. الكتساف يف ايدواتوقد تتمثل مصادر ا ،االستبصار

للتككـد مـجمل أن الـدماغ  ،تكشف عجمل ترابط املوضوعات وتدعم تعميـ  الرهـمسها : اثلثاا: مرحلة التفصيل أو اإل ▪
يف  تــاج املعلمــون إىل ادمــاج الطــالفلــلا حي ،التشــابكية الــيت تكونــت نتيجــة الــتعلم اجلديــد حيــافع علــى الرتابطــات

 .صرحية وضمنيةم  وتغلية راجعة ية مجمل أجل فهم أعاينشطة الصر
يف ق ية االسرتجاع منها:  حيهت توجد عوامل أةرى تسهم  ،هتدف إىل تقوية التعلم  رابعاا: مرحلة تكوين الذابر : ▪

تلعــ  كــل  ،والــتعلم القبلــي ،وحــاالت املــتعلم ،والتغليــة ونــوع الرتابطــات وكميتهــا ،الراحــة الكافيــة واحلــدة االنرعاليــة
 . املعاجلة والتعلم يفور ا حيواي    العوامل دتل

 تعزيزه الحق ا والتوسب فيا. م استخدام التعلم اجلديد لدفيف هله املرحلة يتخامساا: مرحلة التكامل الوظيفي:  ▪

 خبـــربات الطالـــ  نشــطة ودروة تـــرتبطتقـــدمي أ :منهـــا ،ة لنظريـــة الـــتعلم املســـتند للــدماغهنــا  عـــدة تطبيقـــات تربويــ و 
وتــوفا جــو مــجمل ايمــجمل  ،ةواملــادة التعليميــ  هــات إجيابيــة بــر املعلــم والطــالفتــوفا بيئــة صــرية تســودها اجتا ،لعلميــةوحياتــا ا
طـــالف مـــجمل خمتلـــف ايمنـــاط التعليميـــة ملواجهـــة تنـــوع ســـرتاتيجيات تـــدريس متنوعـــة جلـــلف اهتمامـــات الإاســـتخدام  ،وائاثرة

ليكــون الطالــ  علــى وعــي مبــا تشــجيب عمليــات التكمــل  ،ة تلقائيــةارة الــدماغ وظائرــا بصــور ولكــي ميــ  قــدراهتم علــى الــتعلم
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تصميم أنشطة تعليمية تتطل  تراعل الدماغ الكلي مب   ،لطالف السابقةت اجلديدة خبربات اربط املعلومات واخلربا  ،يتعلما
لـى املوضـوع وعلـى العوامـل إلناء البيئة بمللصـقات والصـور ين الـتعلم يتطلـ  الرتكيـز عو  ،وجتن  املعلومات املبعثرة وقفامل

 .(Maynard،2016؛  Sue Yamin،2009؛Smith،2007 ؛2005،أبوالسميدلعبيدات و احمليطة بلبيئة

هتيئة املناخ  ،التعلم وأساليبا اخلاصة لكل طال التعرف على أمناط  ويتمثل دور املعلم يف التعلم املستند للدماغ يف:
توظيــف احلــوار واملناقشــة والعمــل و  كيــ رت التحليــل و لل إاتحــة الررصــة للطــالف ،الئــم مبــا يترــ  مــب العمــل التعــاوينالصــري امل

هتيئـة الرـر   ،تكـويجمل صـورة ذهنيـة للمحسوسـاتلاملعلومات اللرظية والبصرية مع ا ممـا يـوفر الررصـة عر  بعض  ،اعياجلم
امـات واجتاهـات مرلوبـة حنـو توفا فر  التحـدي الركـري اهلـادف وتكـويجمل اهتم ،للطالف لليقظة العقلية والعصف اللهين

تـوفا اينشـطة واخلـربات  ،مية واجتماعية تترـ  مـب قـدراهتمعلة مما يزيد مجمل إقباهلم على حل مشكالت املوضوعات الدراسي
 .(2009،اجلي ؛ عرانة و 2003،لعبيد وعرانةداةل البيئة الصرية وةارجها مية اليت تعمل على تنشيط الطالفالتعلي

 ومنهــا: ،ةاملقرتحــ ســرتاتيجية التــدريس إاعــاة بعــض ائجــراءات عنــد بنــاء واســتخدام مت مر فقــد  وعلــى ضــوء ذلــ  ..
مـجمل  ،الرباعـة الرايضـيةمناسـبة لتنميـة بيئـة صـرية  يئـةهت ،لتحـدي واملنافسـة وةـال مـجمل التهديـدا شجب علىمناخ صري ي توفا

بيئـــة صـــرية  يئـــةهت ،(التكيرـــي االســـتدالل ،ةجيتياائســـرت  الكرـــاءة ،ائجرائيـــة الطالقـــة ،املرـــاهيمي االســـتيعافلةـــالل تنميـــة 
 ،الرايضــيات حنــو االجتــاه ،احليــاة يف الرايضــيات دور تقــديرل مــجمل ةــالل تنميــة ،الرايضــيات يف املنتجــة مناســبة لتنميــة الرلبــة

ة بر اجلديد مجمل ةالل تعرف االرتباطات الشبكي  الرايضي  للموضوع  طالباتهتيئة عقول ال  ، (الرايضيات  ممارسة على  القدرة
تـوفا بيئـة تعلـم  ،الطالبـاتمرتبطـة ببيئـة  وأنشطة تعليمية رايضية توفا ةربات ،ت السابقة وةصائ  املوضوع اجلديداخلربا

أثنـاء  فـرتة راحـة للـدماغ لاسـرتاحة عقليـة( طالباتإعطاء ال ،أو املعيشية احلياتيةميارسون الرايضيات  طالباتحقيقية جتعل ال
عالقــة  توضــي و  ،لافوجــ  بــي عــر  أســئلة التقــومي أبســلوف و  ،يف أنشــطة تعلميــة متنوعــة طالبــاتج الدمــ  ،بــرح الــدرة
  .ابطات صحيحة وتقويتها يف الدماغمجمل أجل تكويجمل ترابطات وتطوير تر  الالحقة ضوعاتبملو  احلاي موضوع الدرة

القائمـة علـى الـتعلم  فاعلية بعـض الـربامج وإسـرتاتيجيات التـدريس لىع تائج بعض الدراسات السابقةن وقد أكدت
 الرايضــي التواصـل مهــارات ،(Vannes،2011ل الرايضـية القــدرات تنميـةمثــل:  ،املسـتند للــدماغ يف تنميـة بعــض املتغـاات

مهارات التركا  ،(2013،ةطافلاللهين واحلساف الرايضي التواصل مهارات ،(2013،بدرل الدراسي لإلجناز  والدافعية
 صـعوبت ذوي لدى كادميياي اللات ومرهوم العقل عادات ،(2014،اجلوهريلندسةهلاالتحصيل الدراسي يف اهلندسي و 

 (.2016،هاللليةالرايض القوة مهارات ،(2014،لعبدالقادرالعدديمهارات احلس و  ،(2014،جودةلالرايضيات تعلم
ــة الرباعـــة الرايضـــية لـــدى الطـــالف يف املراحـــل ايةـــرى الســـابقة تطرقـــت بعـــض الدراســـات كمـــا ــية  إىل دراسـ الدراسـ
 حـــــــــــــــل ســـــــــــــــرتاتيجيةإ ومنهـــــــــــــــا: اســـــــــــــــتخدام ،ســـــــــــــــرتاتيجيات املناســـــــــــــــبة لتنميتهـــــــــــــــاودديـــــــــــــــد الـــــــــــــــربامج وائ ،املختلرـــــــــــــــة
 ،(Lejeune،2011لاملوهـــــوبر الطـــــالف لـــــدى الرايضـــــية الرباعـــــة لتنميـــــة بـــــرانمج ،(Samuelsson،2010لاملشـــــكالت
 ودديـــد الرايضـــية الرباعـــة مرهـــوم علـــى ال ـــوء اءإلقـــ  ،(2012،لاملصـــاروة ائمـــة علـــى الـــربط والتمثيـــل الرايضـــيإســـرتاتيجية ق
 بـرانمج ،(2014،واملنـويف طالفلاملعـثمال لـدى تنميهـا أن ميكـجمل الـيت الصـرية واملمارسـات اخلمـس الرايضية الرباعة مكوانت
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 ةأنشـط علـى قـائم تدريسـي منـوذج ،(2016،الرايضيلرضـوان والتحصـيل التركـا لتنميـة الرايضـية الرباعة بستخدام تعليمي
ــة للمعلمــــــــــــــر التدريســــــــــــــي ايداء ،(2017،لعبيــــــــــــــدة (PISAل ــة بملرحلــــــــــــ ــة ممارســــــــــــــات ضــــــــــــــوء يف االبتدائيــــــــــــ  الرباعــــــــــــ

 (.2017،لحممدست(يلالوي  كو  الرحالت املعرفية عرب الوي  يجيةسرتاتإو  ،(2017،الرايضيةلالغامدي

تدريســية قائمــة علــى  اتيجيةرت ســ إىل بنــاء إ -يف حــدود قــراءات الباحثــة  – مل تتطــرق مــجمل تلــ  الدراســات إال أن أاي  
متوسط يف اململكة العربية ختلرة لدى طالبات الصف الثاين نظرية التعلم املستند للدماغ لتنمية مكوانت الرباعة الرايضية امل

 السعودية.

 :اوأسئلته دراسةال مشكلة

مـر اي ،طة بوجا عـاماملتوس املرحلةالرباعة الرايضية لدى طالبات مستوى  يف اخنرا  ةاحلالي مشكلة الدراسة تمتثل
بعــض  اســتيعافعلــى:  عــدم قــدرة الطالبــات ل*(ظــاهر هــلا ال ــعفومــجمل م ،الدراســي ا علــى دصــيلهجمل  يــ ثر ســلبي  قــد الــلي 

ــية ــاهيم الرايضـ ــتدالي ،املرـ ــا االسـ ــى التركـ ــد علـ ــيت تعتمـ ــيات الـ ــائل الرايضـ ــل مسـ ــاهتجمل   ،حـ ــعف اجتاهـ ــافة إىل ضـ ــو بئضـ  حنـ
عالج تلـ  املشـكلة دـاول الباحثـة لو  يف مواقف التعليم والتعلم املختلرة. الرايضيات ممارسة على قدرهتجمل   وعدم ،الرايضيات
 طالبــات لــدى الرايضــية الرباعــة تنميــةل للــدماغ املســتند الــتعلم نظريــة علــى قائمــة مقرتحــة تدريســية ســرتاتيجيةإبنــاء تصــميم و 
 .املتوسط الثاين الصف

 ئيس اآليت:ؤا  الر يف الس الدراسةوميكن صياغة مشكلة 

 الرباعــة الرايضــيةمكـوتت  يف تنميــة للــدماغ املسـتند الــتعلم نظريــة علـى ةقائمــ  ةمقرتحــ  ســرتاتيجية تدريسـيةإمـا ااعليــة 
 ؟املتوسط الثاين الصف طالبات لدى

 يتررع مجمل الس ال الساب  ايسئلة الررعية اآلتية:

 مكــوانت الرباعــة الرايضــية تنميــةل للــدماغ املســتند الــتعلم ةنظريــ  علــى ةقائمــ ال ةقرتحــ امل ســرتاتيجية التــدريسإصــورة مــا  -1
 ؟املتوسط الثاين الصف طالبات لدى

 لـدى الرايضـية الرباعـة تنميـة يف للـدماغ املسـتند الـتعلم نظريـة علـى قائمةال قرتحةامل تدريسيةال سرتاتيجيةائ فاعلية ما -2
 املتوسط؟ الثاين الصف طالبات

الرلبـــة املنتجـــة يف  تنميـــة يف للـــدماغ املســـتند الـــتعلم نظريـــة علـــى قائمـــةال قرتحـــةامل ســـيةتدريال ســـرتاتيجيةائ فاعليـــة مـــا -3
  املتوسط؟ الثاين الصف طالبات لدىالرايضيات 

  

 
 الزيارات الميدانية التي قامت بها الباحثة لبعض المدارس المتوسطة في جازان. تم مالحظة ذلك أثناء )*(
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 :دراسةال فهد

فصلي املساحة لتدريس  للدماغ املستند التعلم نظرية على  ةقائم  ةمقرتح  إسرتاتيجيةبناء    إىل:  ةاحلالي  الدراسة تهدف
الررعيـة لكـل علـى  االرايضية ككل ومكوانهتـ  الرباعة تنمية يف مدى فاعليتها والتعرف على ،الت واملتبايناتعادوامل ،واحلجم
 مبنطقة جازان. املتوسط الثاين الصف طالبات لدى حدة(

 :دراسةأمهيـة ال

ة حديثــة يــة تربويــ علــى نظر  ةقائمــ  إســرتاتيجية تــدريسالســتخدام  املرحلــة املتوســطةة الرايضــيات يف ملعلمــ  قــدم دلــيال  ت -
بئضـافة إىل  ،ريسـيالتد ، وتيسـر عملهـجمل  جمل  طالباهتتنمي دصيل  فعالة بطرق لالتعلم املستند للدماغ(، واليت متدهجمل  

 .الرباعة الرايضيةيف  لطالباتا  ميكجمل استخدامها للتعرف على مستوىاليت ببعض ايدوات تزويدهجمل  

يمر اللي يف املواقف التعليمية املختلرة، ا ومشاركة الطالبات  ةدة إجيابيمناسبة تعمل على زاي  توفا بيئة تعلم نشطة -
 .وتنمية الرباعة الرايضية لديهجمل   ،الرايضية بوجا عام قدراهتجمل   ا علىقد ينعكس إجيابي  

ــة يف تعلـــــيم - ــاء ال ـــــوء علـــــى االجتاهـــــات احلديثـــ ــة املتوســـــطة الرايضـــــيات وتعلـــــم إلقـــ والـــــيت أوصـــــت بتنويـــــب  ،بملرحلـــ
 .اليت تستند إىل النظرايت الرتبوية احلديثة التدريس اتيتيجسرتاإ

ائـ  طر قد تسـهم يف تطـوير  ،أةرى مستقبلية وحبوأل دراساتواليت ترت  جماال  ل رتحاتتقدمي بعض التوصيات واملق -
 .ةيف تعليم وتعلم الرايضيات بملرحلة املتوسط املستخدمة تدريسال وإسرتاتيجيات

 :الدراسة  اروض

 :ررضر ائحصائير التاليراسة صحة الختترب الدر 

متوسـطي درجـات طالبـات اتمـوعتر التجريبيـة وال ـابطة يف ( بـر 0،05ا عنـد مسـتوى ليوجد فرق دال إحصائي   -1
 الكراءة ائسـرتاتيجية - الطالقة ائجرائية - االستيعاف املراهيمياةتبار الرباعة الرايضية ككل ومكوانتا الررعية ل

 لصاحل طالبات اتموعة التجريبية.  ،( كل على حدةكيريلتا ستداللاال -

( بــر متوســطي درجــات تالميــل اتمــوعتر التجريبيــة وال ــابطة يف 0،05عنــد مســتوى لا يوجــد فــرق دال إحصــائي   -2
 حنــــو االجتــــاه - احليــــاة يف الرايضــــيات دور تقــــديرل الرلبــــة املنتجــــة يف الرايضــــيات ككــــل ومكوانتــــا الررعيــــة مقيــــاة
   .اتموعة التجريبية لصاحل طالبات ،( كل على حدةالرايضيات ممارسة على القدرة -ضياتالراي

 :دراسةحدود ال

ويشتمل   ،والرصل السابب لاملعادالت واملتباينات(  ،ويشتمل على سبعة دروة  ،السادة لاملساحة واحلجم(  الرصل -
 هـ(.1437 ،تعليمرتبية واللوزارة ال ا لكتاف الرايضيات املقرركل منهما على سبعة دروة طبق  
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 بعض طالبات الصف الثاين املتوسط -

 . جبازان املعبوج ومتوسطة الثانية املتوسطة امدرست -

 هـ(.1438/1439ةالل الرصل الثاين مجمل عامل –بر ل هللا  –مت تطبي  الدراسة  -

 :دراسة وموادها التعليميةأدوات ال

 ية اآلتية:واد التعليمايدوات وامل لتحقي  اهلدف مجمل الدراسة أعدت الباحثة

  للدماغ. املستند التعلم نظرية على ةالقائم ةالتدريسي ائسرتاتيجية -

 .ةاملقرتح ائسرتاتيجيةالستخدام  ةدليل املعلم -

  .الرباعة الرايضية لدى طالبات الصف الثاين املتوسط اةتبار -

 .الرلبة املنتجة يف الرايضيات لدى طالبات الصف الثاين املتوسط مقياة -

 : دراسةال مصطلحات

بـل املعلـم أو مصـمم ا مـجمل ق  "جمموعـة مـجمل إجـراءات التـدريس املختـارة سـلر   :اعـرف أبهنـ ت :Strategyسرتاتيجية اإل ▪
مبــا حيقـــ  ايهـــداف التدريســية املرجـــوة أبقصـــى فاعليـــة  ،والـــيت  طـــط الســتخدامها أثنـــاء تنريـــل التـــدريس ،التــدريس
ــة ،ممكنـــــة ــاانت املتاحـــ ــوء ائمكـــ ــة مالبـــــحات أهـنــــ مبعـــــى ،ويف ضـــ ــرة مهمـــ ــة ملعاجلـــــة مشـــــكلة أو مبابـــ ا ا طـــــرق معينـــ
 (.40-39 ،2003،والنجار

 ،تعلم املســتند للــدماغ ومبادئهــاعتمــد علــى نظريــة الــ ت ةطــة متكاملــة ايركــان للتعلــيم والــتعلم" :اأبهنــ  ةالباحثــ  اعرفهــ تو 
لظـروف البيئيـة املناسـبة واحلـافزة لبيئـة او  ،يف كل مرحلة مجمل مراحـل التـدريس االرايضيات ومهامه ةنظم عمل معلموتوض  وت
 التعلم.

ا متثـل نظريـة": أبهنـا تعرفـ  :Brain– Based Learning Theory لـدماغل نظريـة الـتعلم املسـتند ▪  منهجـ 
 وايداء التشري  علوم إىل وتستند ،البشري  الدماغ على  املهيمجمل  ،احلديهت  ايعصاف علم  إىل  يستند  ،للتعليم  بامال  
 الـتعلم ،ائتقـاين الـتعلم مثـل ،وتعلميـة تعليميـة وآليـات مرـاهيم على التعلم مجمل النوع هلا ويشتمل ،للدماغ الوظيري
ــلكاء ،الــــــــــــــلاي ــدد الــــــــــــ ــتعلم ،املتعــــــــــــ ــاوين الــــــــــــ ــاة ،التعــــــــــــ ــتعلم ،احملاكــــــــــــ ــي الــــــــــــ ــتعلمو  ،احلركــــــــــــ ــائم الــــــــــــ ــى القــــــــــــ  علــــــــــــ
ــكلة ــا تعرفــــ كمــــا .  (Gulpinar،2005،302ل"املشـ ــف التعلــــيم وا" :أبهنـ لــــتعلم وفــــ  نظريــــة تت ــــمجمل تصــــميم مواقـ

 (Levine ،2018،193).مل لا الدماغ لتحقي  التعلم ذي املعى"القواعد واملباد  اليت يع

واللي يـتم مـجمل ةاللـا  ،لتعلم اللي يهتم ببنية ووظائف الدماغنظرية تتعل  بلدماغ: ل املستند التعلمنظرية ب ويقصد
م سرتاتيجيات تتنالإلسابقة، وتقدمي املعلومات اجلديدة مجمل ةالل للتعلم وذل  لربط املعرفة اجلديدة بملعرفة ا تالميلهتيئة ال

ليـــة ، وتقـــدمي التغبغــر  تنميـــة مكـــوانت الرباعـــة الرايضــية املختلرـــةيف أنشـــطة صـــرية  طالبـــاتمــب عمـــل الـــدماغ، وإدمــاج ال
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 أثنـاء يـاف التهديـدمـجمل املتعـة والتشـوي  ول يف مواقف جديـدة لـدف تعزيـزه، وذلـ  يف جـوم  تااستخدام ما تعلمالراجعة، مث 
 .لطالبات الصف الثاين املتوسط تدريسال

وتشـمل كـل  ،عرفـت أبهنـا: "أحـد نـواتج تعلـم الرايضـيات: Mathematical Proficiencyالرباعة الرايضـية  ▪
(.  NRC،2001،115"لي فرد أن يـتعلم الرايضـيات بنجـاحوتعين ي ،واملعرفة بلرايضياتجوان  اخلربة والكراءة 

أوجـا التشـابا واالةـتالف، و "القدرة على دليل مسكلة معينة مجمل منظور خمتلف، ومراجعـة ايمنـاط : كما يقصد لا
 ;Nadjafikhah"لوفكلاملــ وإجيــاد أفكــار متعــددة مث اةتيــار الطريقــة ايمثــل للتعامــل مــب الوضــب الرايضــي لــا 

Yaftian & Bakhshalizadeh،2012).  تشــمل تعلم، و لــ رورية ل"اخليــوط املتشــابكة واملرتابطــة ال ــ : وكــلل
ــة ائجرائيــــــــــة ــاءة ائســــــــــرتاتيجية، واالاالســــــــــتيعاف املرــــــــــاهيمي، والطالقــــــــ ــتدالل، والكرــــــــ ــة  ســــــــ التكيرــــــــــي، والرلبــــــــ

 للغايـة يف ايداء الشخصـي امهمـ   اجانبـ   د  ع  وتـم  .(Ngware; Ciera; Musyoka & Oketch،2015"لاملنتجة
 Schoevers; Kroesbergenلد حـل حمـدد هلـايوج ة الشكلة رايضيحر يواجا م إليها ، حيهت حيتاجللطال 

& Kattou،2018 .) 

ا: جمموعة املراهيم والتعميمات واملهارات والعمليات العقلية واالجتاهات واملعتقدات الـيت أبوميكجمل تعريرها إجرائي ا  هنم
مــجمل ةســة مكــوانت: كــون وتت ،اكتســبتها طالبــة الصــف الثــاين املتوســط يف فصــلي املســاحة واحلجــم واملعــادالت واملتباينــات

ا والرلبــة املنتجــة. وتقــاة إجرائيــ   ،واالســتدالل التكيرــي ،ســرتاتيجيةوالكرــاءة ائ ،جرائيــةوالطالقــة ائ ،االســتيعاف املرــاهيمي
 
م
 للل . دم ع  بلدرجة اليت دصل عليها الطالبة يف االةتبار امل

 الطريقة واإلجرا ات:

 :التجرييب اوتصميمه  دراسةمنهـج ال

علــى املــنهج بــبا التجــريل القــائم علــى تصــميم اتمــوعتر التجريبيــة وال ــابطة مــب  يف إجراءاهتــا الدراســةاعتمــدت 
 قبليـة إىل التككــد مــجمل تكــاف  طالبــاتاالةتبــارات ال ، حيــهت هتــدف  Pre– post test designاةتبـارات قبليــة بعديــة

لتعرف على فاعلية استخدام املتغا ىل ات البعدية إتبارااالة هتدف، يف حر قبل بدء التجربة ايساسية للدراسةاتموعتر  
 ،لاةتبار الرباعة الرايضيةتنمية املتغايجمل التابعر يف  إسرتاتيجية التدريس القائمة على نظرية التعلم املستند للدماغ(ل  املستقل

 طالبات الصف الثاين املتوسط.( لدى مقياة الرلبة املنتجة يف الرايضياتو 

 الدراسة:جمتمع وعينة  

حـر اقتصـرت عينـة الدراسـة علـى يف  ،متوسط مبنطقة جـازانسة مجمل مجيب طالبات الصف الثاين جمتمب الدراتكون 
( مــجمل املدرســة ايوىل ليمثــل 2/4اةتيــار فصــل ل حيــهت مت   ،مبدرســيت املتوســطة الثانيــة ومتوســطة املعبــوج جبــازان ( طالبــة  62ل

اةتيار عينة الدراسة بطريقة مقصودة لتقارف مستوايت الطالبات يف كلتا   ومت    ،ية( مجمل الثان2/1وفصل ل  ، اتموعة التجريبية
   وكلل  تكاف  معلميت الرايضيات يف املدرستر بلنسبة للم هل الدراسي ومدة اخلربة يف التدريس. ،املدرستر
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 : وضبط مواد وأدوات الدراسة إعداد 

 ة التعلم املستند للدماغ: إعداد وضبط إسرتاتيجية التدريس القائمة على نظري

  واقاا للخطوات اآلتية: املقرتحة التدريس إسرتاتيجية إعداد وضبط َتم 

االسـتناد إليهـا عنـد بنـاء ائسـرتاتيجية و دديـد عـدة أسـس  مت    حتديد أسس بنـا  اإلسـرتاتيجية التدريسـية املقرتحـة: -1
 ومنها اآلي:  ،املقرتحة

 نظرية التعلم املستند للدماغ.لتتواف  مب مباد   جماالت اينشطة املقدمة التنوع يف -

 الرتبوية. لباهتجمل  راعي متطوت ،متوسطواهتمامات طالبات الصف الثاين  يتناس  مب قدرات وةصائ  -

 لرباعة الرايضية.اينشطة والرعاليات اليت تسهم يف تنمية ا تت مجمل بعض -

 تند للدماغ.مراعاة تسلسل ةطوات الدرة وفق ا للمراحل اخلمس للتعلم املس -

 ،التـوتر أو االسـرتةاء ،جـلف انتبـاه الـدماغ ،مثـل: البيئـة التعليميـة املهيـكة ،مراعاة العوامل امل ثرة يف التعلم الـدمالي -
 ... إخل. احلركةو  ،نرعاالتاال ،الدافعية

سـتقبل مـاغ يكـل د  ،ومنها أن: البحهت عجمل املعـى أمـر فطـري يف الـدماغ ،مراعاة مباد  نظرية التعلم املستند للدماغ -
ينمو التعلم يف الدماغ املعقـد عـجمل و  ،التعلم يف الدماغ لا صرة النماء والتطور ،وكليات يف الوقت نرسا وينتج أجزاء  

 عاق عجمل طري  التهديد.طري  التحدي وي

 ن الـــدماغ تتغــا ةـــالايه مــجمل حـــرإإذ  ،لبيئــة الصـــرية أو احمليطــة بلطالبــةتقــدمي مواقــف وةـــربات تعليميــة مرتبطـــة ب -
 آلةر.

وذل  لرفب كراءة عملية التعلم إىل أقصى   ،التوظيف ايمثل ملرهوم املكافكة يف ضوء فهمها مجمل الناحية الرسيولوجية -
 مستوى.

علـــى التعامـــل مـــب املواقـــف الوجدانيـــة املصـــاحبة للمواقـــف  ا عـــجمل العواطـــف ممـــا يســـاعد الطالبـــاتللتعبـــ  تـــوفا فـــر  -
 احلياتية.

 يف الواقب اخلارجي. ودمج الطالبات ،ة احلياتيةاستخدام بعض املشكالت الرايضي -

 .للطالبات استخدام اينشطة املرتكزة على احلواة املتعددة -

ــة لـــا م - ــةاســـتخدام أنشـــطة تعليميـ ــر الـــلي يســـاعد الطالبـــات ،كلوفـ ــار  ايمـ املرـــاهيم بعـــض علـــى استكشـــاف وابتكـ
 والتعميمات الرايضية.

 ،اطـات والعالقـات داةـل دمـاغ الطالبـةلتـزداد االرتب قة لـدى الطالبـةقـة بخلـربات السـابهلـا عال تقدمي ةربات الحقة -
 اخلربات السابقة أساة البنية املعرفية. د  ع  حيهت تـم 
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أمناطــ ا وعالقــات تســم  بتوســيب ســعة الــدماغ  ا يف البيئــة الصــرية وتكتســ  مــنهجمل  تراعــل مــب زميالهتــ هتيئــة الطالبــة لت -
 وتطوره.

واالعتمــاد علــى اينشــطة احلركيــة يف إعــداد الــدماغ الســتقبال املعلومــات أثنــاء  ،توظيــف الوســائل الســمعية والبصــرية -
 سليم.مث حدوأل عملية التعلم بشكل  ومجمل ،لية التعلمعم

الرباعة الرايضية لدى طالبات الصف الثاين   يف: تنمية  ثل اهلدف العاموقد مت  :أهداف اإلسرتاتيجية املقرتحةحتديد   -2
ايهداف الررعية أما  ،تدريس الرصلر املختاريجمل بستخدام ائسرتاتيجية املقرتحةاملتوسط مبنطقة جازان مجمل ةالل  

ا جلوانــ  الــتعلم املعرفيــة واملهاريــة  ،لكــل درة مــجمل الــدروة يف صــورة ســلوكية يســهل قياســها صــيالتها فقــد مت   وفقــ 
 .والوجدانية

هــي:  ،ويشــتمل علــى ســبعة دروة ،م(الرصــل الســادة لاملســاحة واحلجــ اةتيــار  مت  : اختيــار حمتــوى اإلســرتاتيجية -3
حجـم اهلـرم  ،حجم املنشـور وايسـطوانة ،ايبكال ثالثية ايبعاد ،سرتاتيجية حل املسكلةإ ،مساحة ايبكال املركبة

 ،والرصـــل الســـابب لاملعـــادالت واملتباينـــات( ،مســـاحة ســـط  اهلـــرم ،مســـاحة ســـط  املنشـــور وايســـطوانة ،واملخـــروط
كتابــة معــادالت ذات   ،حــل معــادالت ذات ةطــوتر ،ســيط العبــارات اجلربيــةبت ويشــتمل علــى ســبعة دروة هــي:

 حل املتباينات.و  ،املتباينات ،اسرتاتيجية حل املسكلة ،حل معادالت تت مجمل متغاات يف طرفيها ،ةطوتر

جية عليميــة املصــاحبة ئســرتاتيالت والوســائل وقــد روعــي عنــد دديــد اينشــطة: شــطة والوســائل التعليميــةحتديــد ا ن -4
 اآلي: ،التدريس

 التحقي  يف ضوء ائمكاانت املتاحة. إمكانية -

 .اهدافهوأ إسرتاتيجية التدريسناسبة حملتوى م -

 على املزيد مجمل التعلم والبحهت. الطالبات دهتم  -

 على أداء املهام املطلوبة. ودثهجمل   ،حنو التعلم تتناس  مب مستوى الطالبات وتثا دافعيتهجمل   -

اهتمامـات وقـدرات كـل طالبـة مـجمل طالبـات مبا يتناس  مب  ،فرصة االةتيار مجمل بينها طالباتمتنوعة حبيهت تتي  لل -
 .الصف الثاين املتوسط

ومنهــا:  ،ليميــة الــيت تســهم يف تنريــل ائســرتاتيجيةاةتيــار بعــض اينشــطة والوســائل التع ويف ضــوء هــله الشــروط مت  
مصـادر و  ،بعـض اتـالت والصـحف ،أقـالم ملونـة ،فياتبـرا ،مصـورةو إحصـاءات وبيـاانت جمدولـة  ،عمليـة أنشطة جتـارف

 إلكرتونية متنوعة.
 :املراحل التالية على نظرية املستند للدماغ ةمالقائ ت إسرتاتيجية التدريست من: مراحل اإلسرتاتيجية املقرتحة -5
بلرتابطات املمكنة،  ةطالبز دماغ اليوجته إطار عمل للتعلم اجلديد،  توفر  :والتهيئة للتعلم  اإلعداد  ا وىل:  رحلةامل -

 . ذات الصلة وضوعات الرايضيةاملوضوع وتصور ذهين للموتشتمل على فكرة عامة عجمل 
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بيئيـــة ولعـــ  الـــدور الثـــاات املبصـــرية و الدوات اية و قشـــ املنا مـــجمل مصـــادر االكتســاف:االبتســـا :  الثانيـــة: رحلـــةامل -
 بشكل كبا على اخلربة السابقة. تعتمد يف تكويجمل الرتابطاتنظر ا ين هله اخلطوة  واملشاريب اجلماعية،

ــةامل - ــة: رحلـ ــيل الثالثـ ــرابط املو  تكشـــف :التفصـ ــجمل تـ ــيةعـ ــوعات الرايضـ ــدعمم ال ضـ ــيةوتـ ــة الرايضـ ــتمم ، رباعـ ــلا يـ  جدمـــ  ولـ
 . مناسبة الستجابت الطالبات  تغلية راجعةتقدمي  و   ، ف ل للرايضيات اينشطة الصرية مجمل أجل فهم أيف  طالباتال

هنا  عوامـل أةـرى و ، بشكل أف ل إىل تقوية التعلم واسرتجاع املعلومات هتدفالذابر : ين تكو  الرابعة: رحلةامل -
، ونـوع الرتابطـات وكميتهـا: الراحة الكافية، واحلـدة االنرعاليـة، منها ،يف دقي  دوام التعلم وسهولة اسرتجاعا همتس

  والتعلم القبلي.

وتوسـيعا وائضـافة  لـدف تعزيـزه بشـكل أكـربتعلم اجلديـد بسـتخدام الـ  مهتـتالتكامل الـوظيفي:  اخلامسة: رحلةامل -
 لوجــود ترابطــات عصــبية متشــعبة بشــكل هائــل بــر اخلــالاي ا وســهال  ا وعميقــ  إليــا. ولــلا يصــب  الــتعلم اجلديــد متينــ  

  .العصبية
 املبدئي التقومي استخدام متو   ،ائسرتاتيجية املقرتحةيف  املستخدمة التقومي أسالي  تنوعتأساليب التقومي املتبعة:  -6

 مرحلة كل  بعد البنائي التقومي واستخدام  ،تدريسا  سيتم  اللي  العلمي  لمحتوىل  الطالبات  معرفة  مدى  على  للتعرف
كمــا اســتخدم التقــومي النهــائي للتحقــ  مــجمل   ،تعلموالــ  تعلــيمال عمليــيت ي  يف التــدريس إســرتاتيجية اســتخدام مراحــل مــجمل

ومقيــاة  - الرباعـة الرايضـية اةتبـارل الدراسـةأداي  إىل بئضـافة ،ها ســلر اديـدد دقيـ  ايهـداف التعليميـة الـيت مت  
 الغاهـ  أو انرسـه للطالبـة وذاتيـة ،ومجاعيـة فرديـة بـر مـا التقومي أسالي  تنوعت وقد ،(الرلبة املنتجة يف الرايضيات

   الطالبات. مجمل

ــة -7 ــرتاتيجية املقرتحــ ــى بعــــ  عــــرض اإلســ ــ :  علــ ــةاتيجية املقعــــر  ائســــرت  مت  احملكمــ علــــى بعــــض احملكمــــر  رتحــ
 ت ائسـرتاتيجيةأصـبح وبعد إجراء بعض التعديالت ،املتخصصر يف جمال تعليم الرايضيات وعلم النرس التعليمي

 .(1النهائية لملح : استخدام يف صورهتلال ة صاحل ةالتدريسي

 : ة وضبط دليل املعلم إعداد 

علـــى نظريـــة الـــتعلم  ةالقائمـــ  التـــدريس ســـرتاتيجيةإلتـــدريس بســـتخدام لالسرتبـــاد بـــا عنـــد ا ةإعـــداد دليـــل للمعلمـــ  مت   
الصــف  لتالميــليف تــدريس الرايضــيات  ادامهومــزااي اســتخ إســرتاتيجية التــدريسوقــد ت ــمجمل: مقدمــة عــجمل  ،املســتند للــدماغ
مــجمل مقــرر  ببموضــوعات الرصــلر الســادة والســالتــدريس واجلــدول الــزمين  ،أهــداف الــدليلبئضــافة إىل  ،الثــاين املتوســط
ــيات ــراءات التـــدريس املتبعـــةو  الرايضـ ــا إجـ ــة: . وتكـــون كـــل درة مـــجمليف كـــل منهـ ــر التاليـ ايهـــداف و  ،عنـــوان الـــدرة العناصـ

إجـــــراءات ومراحـــــل  ،الوســـــائل وايدوات التعليميـــــة ،روعـــــي يف صـــــيالتها أن تكـــــون واضـــــحة املعـــــى والصـــــيالةو  ،ةســـــلوكيال
على  ةالقائم إسرتاتيجية التدريساستخدام أثناء  ة والطالبةور كل مجمل املعلمي  دتوض كما مت    ،التقوميو  ،إسرتاتيجية التدريس

بغـر   ،الرايضـيات تعلـيماحملكمر املتخصصـر يف جمـال  بعضعرضا على  ول بط الدليل مت   ،نظرية التعلم املستند للدماغ
 (.2لالستخداململح : حلالدليل صا حيهت أمجعوا على أن ،متوسطالصف الثاين  معرفة مدى مالءمتا لطالبات
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 :الرباعة الرايضيةاختبار وضبط  إعداد
طالبـــات الصـــف الثـــاين لــدى  الرباعـــة الرايضـــية مســـتوى التعـــرف علــىىل إهـــدف االةتبـــار  :وصـــف اهلــدف مـــن االختبـــار و 

( 30ل تبار مجمل، وتكون االةعلى نظرية التعلم املستند للدماغ ةالتدريس القائم إسرتاتيجية كناتج تعلم الستخدام  ،املتوسط
ا ملهـارات  تصـنيف مرـردات ومت   ،املختـارتر مبحتوى الرصلر تتعل  مرردة   االسـتيعاف لاآلتيـة  الرباعـة الرايضـيةاالةتبـار وفقـ 

 :مواصرات االةتبار اآلي دولاجلويوض   ،(االستدالل التكيري -تيجيةاالكراءة ائسرت  -الطالقة ائجرائية -املراهيمي

 :طالبات الصف الثاين املتوسطلرايضية لدى اختبار الرباعة ا (: مواصفات1جدو  )

 مكوتت اختبار الرباعة الرايضية  م
 عدد

ا سئلة   
 الدرجة 
 املخصصة 

 النسبة 
املئوية    

 % 26،67 8 8 االستيعاف املراهيمي 1

 %  26،67 8 8 الطالقة ائجرائية 2

 % 23،33 7 7 الكراءة ائسرتتيجية 3

 % 23،33 7 7 يرياالستدالل التك 4

 % 100 30 30 اجملمــــــوع 

يف  املتخصصــر احملكمــرجمموعــة مــجمل  بعرضــا علــى ايوىل :بطــريقر خمتلرتــر صــدق االةتبــار قــديرت مت   صــدا االختبــار:
صــدق االتســاق  الطريقــة الثانيــة فكانــتأمــا  ،مــا وضــب لقياســاأن االةتبــار يقــيس  أمجعــوا علــى تعلــيم الرايضــيات، حيــهت

يف  جمل  ، ودرجـاهتةربعـ اي جـزء مـجمل أجـزاء االةتبـاريف كـل  طالبـاتحساف معامل االرتباط بـر درجـات ال حيهت مت   ،ليالداة
 :ياآل (2ل جدول يفاالةتبار ككل، كما يت   

 : واجملموع الكلي لالختبار مكوتت اختبار الرباعة الرايضيةب   معامالت االرتباط: (2جدو  )

االختبار  مكوتت م بريسون ارتباطمعامل    
 مستوى 
 الداللة 

(50،0ل 0،679 االستيعاف املراهيمي  1  
(50،0ل 0،835 الطالقة ائجرائية  2  

(50،0ل 0،704 الكراءة ائسرتتيجية  3  

 (0،05ل 0،813 االستدالل التكيري  4

 كـونكـل م  يف طالبـاتالسـاب  أن معـامالت االرتبـاط بـر درجـات ال (2ل اجلـدول البياانت املت ـمنة يف مجمل ت  ي
أن  ممـــا يـــدل علـــى ،(0،05يف االةتبـــار ككـــل، مجيعهـــا دالـــة احصـــائيا  عنـــد مســـتوى ل جمل، ودرجـــاهتةتبـــاراال مكـــوانتمـــجمل 
ا، أي أن االةتبار على درجة عالية مجمل االتساق اليت يقيسها االةتبار متجانسة داةلي   ررداتهارات الررعية املمثلة يف املامل

 الداةلي.

ــار: ــات االختبـ ــل حســـاف مت   ثبـ ــات اال معامـ ــارثبـ ــة   ةتبـ ــتخدام معادلـ ــودربسـ ــون -كيـ  Kuder-Richardson ريتشاردسـ
 .ةتبارلال امعامل ثبات مناسب   د  ع  ويـم  ،(0،91ل ا هلله الطريقةفق  و  ةتباروقد بلت معامل ثبات اال ،(1989،لفرج
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علــى حــده يف ائجابــة عــجمل  ةلبــ طاا كــل تحســاف زمــجمل االةتبــار عــجمل طريــ  حســاف الــزمجمل الــلي اســتغرق مت   :زمــن االختبــار
الـــزمجمل وقـــد بلـــت  ،يف التجربـــة االســـتطالعية تها مجيـــب الطالبـــاتالـــلي اســـتغرق مث حســـاف متوســـط ايزمنـــة ،أســـئلة االةتبـــار

   .( دقيقة  35ل املناس  لتطبي  االةتبار

بلغـت الدرجـة  مثجمل ومـ  ،واحدة لكل مرردة مـجمل مرـردات االةتبـار درجة ختصي  لتصحي  االةتبار مت   تصحيح االختبار:
 .( درجة  30ل الكلية لالةتبار

 .للتطبي  يف التجربة ايساسية جاهز ا وبلل  أصب  االةتبار يف صورتا النهائية

 :الرغبة املنتجة يف الرايضياتوضبط مقياس  إعداد

كنــاتج تعلــم الرلبــة املنتجــة يف الرايضــيات   مهــارات هــدف املقيــاة إىل التعــرف علــى مســتوى :ووصــف  اهلــدف مــن املقيــاس
طالبـــات ومناســـبة ملســـتوى  ،أن تكـــون واضـــحة املقيـــاةعبـــارات روعـــي يف صـــيالة وقـــد  ،املقرتحـــة ســـرتاتيجيةائالســـتخدام 
 تقـديرل هـي: ، وزعـت علـى ثالثـة حمـاور(4ملحـ :ل ( مرـردة  20وقد بلغت عدد مرردات املقياة ل ،املتوسط الصف الثاين

حمــاور ( اآلي 3ويوضــ  اجلــدول ل ،(الرايضــيات ممارســة علــى القــدرة -الرايضــيات حنــو االجتــاه - احليــاة يف تالرايضــيا دور
  :املقياة وعدد املرردات املرتبطة بكل حمور منها

 الصف الثاين املتوسط لدى طالبات يف الرايضيات  املنتجة  الرغبة مقياسمواصفات (: 3جدو  )

 أرقام املفردات حماور املقياس  م
 النسبة 
 املئوية 

 %30 6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 .احلياة يف الرايضيات دور تقدير 1

 %30 12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 .الرايضيات حنو االجتاه 2

 %40 20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 .الرايضيات ممارسة على القدرة 3

 % 100 20 اجملمــــــــوع

 الرايضـيات تعلـيم جمـاي ي  يف املتخصصـر احملكمـر بعـضعلـى  عرضـا مت   لمقيـاةل الظـاهري صدقال لتقدير: املقياس صدا
 كما مت    .الصدق مجمل مناسبة درجة على املقياة وأن أجلا مجمل وضب ما يقيس أنا على أمجعوا حيهت ،وعلم النرس التعليمي

 وريف كـل حمـ  لبـاتطاحسـاف معامـل االرتبـاط بـر درجـات ال حيـهت مت   ،ملرردات املقياة صدق االتساق الداةليحساف 
 :ياآل (4ل جدول يفككل، كما يت     قياةيف امل الرئيسة، ودرجاهتم ثالألال اورمجمل احمل

 مقياس واجملموع الكلي لل حماور مقياس الرغبة املنتجةب   معامالت االرتباط: (4جدو  )

 الداللة  مستوى معامل ارتباط بريسون حماور املقياس  م

(50،0ل 0،824 . ياة احل يف الرايضيات دور تقدير 1  
(50،0ل 0،698 . الرايضيات حنو االجتاه 2  

 (0،05ل 0،753 . الرايضيات ممارسة على القدرة 3
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حمـور مـجمل حمـاور يف كـل  طالبـاتأن معامالت االرتبـاط بـر درجـات ال (4ل اجلدول البياانت املت منة يف مجمل ت  ي
 أن املهارات الررعية املمثلة مما يدل على  ،(0،05ل  عند مستوى  احصائي  إمجيعها دالة    ككل،  املقياة، ودرجاهتم يف  املقياة

 مجمل االتساق الداةلي. مناسبةعلى درجة  قياةا، أي أن املمتجانسة داةلي   قياةيف الرقرات اليت يقيسها امل

ا( 25ل زمــين براصــل متتــاليتر مــرتر اتطبيقــ  إعــادة طريــ  عــجمل الثبــات حســاف مت  : املقيــاس ثبــات  وبســتخدام ،اتقريبــ   يومــ 
ــبامان  معادلـــة ــيدل بـــروان –سـ ــل بلـــت( 385-382 ،2006،السـ ــا( 0،86ل ككـــل  املقيـــاة ثبـــات معامـ ــى يـــدل ممـ  أن علـ
 .مناس  ثبات مبعامل يتمتب املقياة

قيـاة، امل علـى مرـردات اسي يف دديد بكل استجابة الطالباتماخلlikert استخدام تدرج ليكرت  مت   تصحيح املقياس:
وقـد وزعـت  ،(ائطـالق علـى أوافـ  ال ،أوافـ  ال ،حمايـد ،أوافـ  ،بشـدة أواف ل: يف اآلي ستجابت اخلمسحددت االوقد 

ا للتـــدرج االســـتجابت الـــدرجات علـــى تلـــ   ككـــل  وبلتـــاي تبلـــت الدرجـــة العظمـــى للمقيـــاة. (1 -2 -3 -4 -5ل وفقـــ 
 .( درجة  20بينما الدرجة الصغرى ل ،( درجة100ل

 :للدراسة ةاملتغريات التجريبي ضبط

 :الرباعة الرايضيةاختبار : أوالا 

وعي يف اتموعتر التجريبية وال ابطة، وقد رم   ا على طالباتقبلي    الرباعة الرايضية  اةتبار  تطبي   ل بط هلا املتغا مت  
مــة لت( للتعــرف حســاف املتوســط واالحنــراف املعيــاري وقي التطبيــ  توضــي  التعليمــات وااللتــزام بلــزمجمل احملــدد لإلجابــة، ومت  

 : اآلي (5لجدولموض  يف كما   ،اتموعتر التجريبية وال ابطة لة الررق بر متوسطي درجات طالباتالعلى د

 ختبار الرباعة الرايضية يف التطبيق القبلي الاجملموعت  التجريبية والضابطة  لة الفرا ب  متوسطي درجات طالبات(: دال5) جدو 

عدد  اجملموعة  االختبار  مكوتت
 الطال  

املتوسط 
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 احلرية 

)ت(  قيمة
 احملسوبة 

 مستوي 
 الداللة 

االستيعاف 
 املراهيمي 

25،0 60 0،94 2،39 31 التجريبية   

 الررق لا 
دال 
ا إحصائي    

45،2 31 ال ابطة   95،0  
23،2 31 التجريبية  الطالقة ائجرائية   87،0  60 0،66 

38،2 31 ال ابطة   90،0  
59،1 31 التجريبية  تيجية االكراءة ائسرت   88،0  60 0،21 

64،1 31 ال ابطة   91،0  
45،1 31 التجريبية  االستدالل التكيري   89،0  60 0،09 

47،1 31 ال ابطة   88،0  
 االةتبار 
 ككل

66،7 31 التجريبية   28،1  60  0،84 
94،7 31 ال ابطة   31،1  

 .(1،67)( = 0،05( ومستوى داللة )60اجلدولية عند درجة حرية )قيمة )ت(  •
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دال اتمــوعتر التجريبيــة وال ــابطة لــا  أن الرــرق بــر متوســطي درجــات طالبــات( الســاب  5يت ــ  مــجمل جــدول ل
ــاوز قـــــيم ،إحصـــــائي ا ــوبة ل حيـــــهت مل تتجـــ ــة (0،84ل ،(0،09ل ،(0،21ل ،(0،66ل ،(0،25لت( احملســـ ــا اجلدوليـــ  قيمتهـــ

 ن يف هلا املتغا.تااتموعتر متكافئ (، مما يدل على أن طالبات0،05( ومستوى داللة ل60عند درجة حرية ل( 1،67ل

 :الرغبة املنتجة يف الرايضيات مقياسا: نيا اث

اتمـوعتر التجريبيـة وال ـابطة، وقـد  املعرفة قبلي ا علـى طالبـات وراء ما مهارات ل بط هلا املتغا مت تطبي  مقياة
حساف املتوسط واالحنراف املعياري وقيمةلت( للتعرف علـى داللـة الرـرق  ، ومت  املقياةيف التطبي  توضي  تعليمات وعي رم 

 ( اآلي: 6اتموعتر التجريبية وال ابطة كما مبر يف جدول ل رجات طالباتبر متوسطي د

 يف التطبيق القبلي لضابطة اجملموعت  التجريبية وا لة الفرا ب  متوسطي درجات طالبات(: دال6) جدو 
 الرايضيات يف املنتجة الرغبةملقياس 

 اجملموعة  حماور املقياس 
عدد 
 الطالبات 

املتوسط 
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 احلرية 

)ت(  قيمة
 احملسوبة 

 مستوي 
 الداللة 

 يف الرايضيات دورتقدير 
 . احلياة

69،0 60 1،64 12،84 31 التجريبية   

 الررق لا
ا  صائي  دال إح   

12،13 31 ال ابطة   47،1  
16،14 31 التجريبية  . الرايضيات حنو االجتاه  61،1  60 0،54 

38،14 31 ال ابطة   56،1  
 ممارسة على القدرة

 . الرايضيات

65،18 31 التجريبية   73،1  60 0،72 
97،17 31 ال ابطة   69،1  

 املقياة 
 .ككل

65،45 31 التجريبية   48،2  60 0،29 
47،45 31 ال ابطة   31،2  

 ،ادال إحصـائي  اتموعتر التجريبيـة وال ـابطة لـا  أن الررق بر متوسطي درجات طالبات( الساب  6يت   مجمل جدول ل
( عنـد درجـة حريـة 1،67ل قيمتهـا اجلدوليـة (0،29ل ،(0،72ل ،(0،54ل ،(0،69حيهت مل تتجـاوز قـيم لت( احملسـوبة ل

 .املعرفة وراء ما مهارات متغايف  (، مما يدل على تكاف  طالبات اتموعتر0،05( ومستوى داللة ل60ل

 : تنفيذ جتربة الدراسة

 اآلتية: تنريل جتربة الدراسة وفق ا للخطوات مت   
 اتموعـة ليمثـل ايوىل املدرسـة مـجمل( 2/4ل فصل واةتيار ،جبازان املعبوج ومتوسطة الثانية املتوسطة مدرسيت اةتيار -

 املدرسـة ايوىل علـى اتموعـة توزيـب طالبـات مت    التجربـةول ـمان حسـجمل سـا  ،الثانيـة مـجمل( 2/1ل وفصل ،بيةالتجري
 ايةرى على اتموعة ال ابطة. توزيب طالبات يف حر مت    ،لتجريبيةا

ل بــدء قبــ  ضــيات(مقيــاة الرلبــة املنتجــة يف الراي –لاةتبــار الرباعــة الرايضــية  التطبيــ  القبلــي يداي الدراســة جــراءإ -
  .يف تل  املتغاات اتموعتر التجريبية وال ابطة طالبات والتككد مجمل تكاف  ،التجربة
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إســرتاتيجية علــى اســتخدام  البعــد تــدريبهالرايضــيات بملدرســة ايوىل  ةمعلمــ  تفيمــا يتعلــ  بلقــائم بلتــدريس: قامــ  -
 ةمعلمـ  تيف حـر قامـ  ،يـةاتموعـة التجريب لطالبـاتبلتـدريس  علـى نظريـة الـتعلم املسـتند للـدماغ( ةالقائم التدريس
يف  ،يف التـــدريس بســـتخدام الطريقـــة املعتـــادة اتموعـــة ال ـــابطة ة ايةـــرى بلتـــدريس لطالبـــاتملدرســـ ب الرايضـــيات

علـى امل هـل الدراسـي  ناهنمـا حاصـلتإحيـهت  ،تكـاف  املعلمتـرمت التككد مـجمل  ت نرسا ويف الررتة الزمنية نرسهاالوق
   مدة اخلربة يف التدريس نرسها تقريب ا.هلما و  ،نرسا

 الزمنيـة بخلطـة االلتـزام وقـد مت    ،ـهـ(1438/1439الثـاين مـجمل عـامللرصـل ةالل ا جتربة الدراسة ايساسية تطبي  مت    -
 .والتعليم الرتبية وزارة قبل مجمل رصلر السادة والساببال موضوعات لتدريس

مـــجمل ةـــالل عـــدة تطبيـــ  اليف  رتاملتعـــاون الرايضـــيات علمـــيتمل اوأهـــدافه دراســـةبـــرح فكـــرة العلـــى  ةالباحثـــ  تحرصـــ  -
 .قبل بدء التجربة مدرسة كل منهماعقدت معهما يف لقاءات 

 لتــزامالتككــد مــجمل ا حيــهت مت   ،ســا التجربــة  الرايضــيات يف املدرســتر املختــارتر للتككــد مــجمليتمعلمــ  ةالباحثــ  تاتبعــ  -
ال ــابطة أثنــاء التــدريس  اتموعــة ةمتابعــة معلمــ  كمــا مت    ،ةاملقرتحــ  ســرتاتيجيةائاتموعــة التجريبيــة بســتخدام  ةمعلمـ 
 لطريقة املعتادة.ب

يف الوقت نرسا ودت الظـروف نرسـها  ،اتموعتر التجريبية وال ابطة طالبات  علىبعداي   أداي البحهتتطبي   مت   -
 مبابرة. مجمل جتربة الدراسة االنتهاءبعد  ،تقريب ا

 ة:نتائج الدراس

 إجابة السؤا  ا و :

 الــتعلم نظريــة علــى ةالقائمــ  ةاملقرتحــ  التــدريس "مــا صــورة إســرتاتيجية :الســ ال ايول مــجمل أســئلة الدراســة علــى نــ 
 لإلجابــة عــجمل الســ ال الســاب  مت  و . "مكــوانت الرباعــة الرايضــية لــدى طالبــات الصــف الثــاين متوســط؟ لتنميــة للــدماغ املســتند
 ائســرتاتيجيةســس بنــاء مـجمل ةــالل: دديــد أ املقرتحــة القائمــة علـى نظريــة الــتعلم املســتند للــدماغ ائســرتاتيجيةوضــبط  إعـداد
دديـــد اينشـــطة والوســـائل  ،املقـــدمتـــوى احملاةتيـــار  ،ايهـــداف الررعيـــة لتلـــ  ائســـرتاتيجيةدديـــد اهلـــدف العـــام و  ،ةاملقرتحـــ 

التطـرق  لوقـد مت    ائسـرتاتيجيةأسالي  التقومي املتبعـة يف ديد دو  ،لإلسرتاتيجية املراحل املختلرة دديد ،التعليمية املستخدمة
 إىل ذل  بلترصيل سابق ا(.

 ايول.  ت عجمل س ال الدراسةقد أجاب ةكون الباحثوبلل  ت 

 السؤا  الثاين: إجابة

 يف للـدماغ تنداملسـ  الـتعلم نظريـة علـى القائمـة املقرتحـة التدريسـية ائسـرتاتيجية فاعليـة مـا":ن  الس ال الثـاين علـى 
 "املتوسط؟ الثاين الصف طالبات الرايضية لدى الرباعة تنمية



 ينالزهرا  بدرية ضيف هللاد.      الرايضية  الرباعة  لتنمية  للدماغ  املستند   التعلم  نظرية  على  قائمة  مقرتحة  إسرتاتيجية

 21    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

( بـر 0،05سـتوى لا عنـد ميوجـد فـرق دال إحصـائي  صيالة الرر  ائحصـائي التـاي: " متم   ولإلجابة عجمل الس ال الساب   
االســتيعاف ل كــل ومكوانتــا الررعيــةة الرايضـية كمتوسـطي درجــات طالبــات اتمــوعتر التجريبيـة وال ــابطة يف اةتبــار الرباعــ 

لصــاحل طالبــات اتموعــة  ،( كــل علــى حــدةالتكيرــي ســتداللاال - الكرــاءة ائســرتاتيجية - الطالقــة ائجرائيــة - املرــاهيمي
 . "التجريبية

ــة اتمـــوعتر طالبـــات درجـــات متوســـطي بـــر الرـــرق داللـــة وللتعـــرف علـــى  البعـــدي التطبيـــ  يف وال ـــابطة التجريبيـ
لنتائج املوضـحة إىل امت التوصل و  ،(2ن = 1لنلعينتر مستقلتر حيهت لت(  استخدام اةتبار مت    الرباعة الرايضية الةتبار
 :ياآل (7ل لدو اجليف 

 ختبار الرباعة الرايضية ي اليف التطبيق البعداجملموعت  التجريبية والضابطة  ب  متوسطي درجات طالباتلة الفرا (: دال7) جدو 

 اجملموعة  تبار االخ مكوتت
عدد 
 الطال  

املتوسط 
 ساب حلا

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 احلرية 

)ت(  قيمة
 احملسوبة 

 مستوي 
 الداللة 

االستيعاف 
 املراهيمي 

54،5 60 1،68 7،25 31 التجريبية   

 
 
 
 الررق 

 ادال إحصائي   
عند مستوى 

  (05،0ل

98،4 31 ال ابطة   49،1  
97،6 31 التجريبية  الطالقة ائجرائية   53،1  60 6،34 

56،4 31 ال ابطة   41،1  
98،5 31 التجريبية  تيجية االكراءة ائسرت   42،1  60 5،67 

95،3 31 ال ابطة   35،1  
64،5 31 التجريبية  االستدالل التكيري   39،1  60 6،25 

53،3 31 ال ابطة   22،1  
 االةتبار 
 ككل

84،25 31 التجريبية   27،2  60 15،93 
02،17 31 بطة ال ا   01،2  

 .(1،67)( = 0،05( ومستوى داللة )60قيمة )ت( اجلدولية عند درجة حرية ) •

الرباعــة للمهــارات الررعيــة الةتبــار  لت( احملســوبة أن قــيم بــريت ( الســاب ،7ل جــدولة يف وضــحالنتــائج امل راجعــةمب
( قــد جتــاوزت 15،93ل ،(6،25ل ،(5،67ل ،(6،34ل ،(5،54وكــلل  االةتبــار ككــل كانــت علــى الرتتيــ ل ،الرايضــية

مما يدل على وجود فرق بر متوسطي درجات  ،(0،05ل ( ومستوى داللة60ل  عند درجة حرية  (1،67ل  قيمتها اجلدولية
الطالقـة  - االسـتيعاف املرـاهيميل ككـل ومكوانتـا الررعيـة  الرباعـة الرايضـية الةتبـار البعـدي التطبي  اتموعتر يفطالبات 
تم يـ وبلتـاي  ،اتموعـة التجريبيـة لصـاحل طالبـات، ( كـل علـى حـدةالتكيرـي ستداللاال - الكراءة ائسرتاتيجية - ائجرائية
  .ايول ائحصائي الرر  قبول
 الثاين. الدراسة س العجمل  تقد أجاب ة بلل كون الباحثوت
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 :إجابة السؤا  الثالث

 الـتعلم نظريـة علـى قائمـةال قرتحـةامل تدريسـيةال سرتاتيجيةائ فاعلية ما" :على ن  الس ال الثالهت مجمل أسئلة الدراسة
 " املتوسط؟ الثاين الصف طالبات لدىالرلبة املنتجة يف الرايضيات  تنمية يف للدماغ املستند

( 0،05ا عند مستوى ليوجد فرق دال إحصائي  صيالة الرر  ائحصائي التاي: " ولإلجابة عجمل الس ال الثالهت مت   
اتمـــوعتر التجريبيـــة وال ـــابطة يف مقيـــاة الرلبـــة املنتجـــة يف الرايضـــيات ككـــل ومكوانتـــا  جـــات طالبـــاتبـــر متوســـطي در 

لصاحل  ،( كل على حدةالرايضيات ممارسة على القدرة -الرايضيات حنو االجتاه - احلياة يف الرايضيات دور تقديرل الررعية
 .  "طالبات اتموعة التجريبية

الرلبـة  ملقيـاة البعـدي التطبي  يف وال ابطة التجريبية اتموعتر طالبات درجات توسطيم بر الررق داللة ولبيان
 :ياآل (8ل دولاجللنتائج املوضحة يف إىل االتوصل  مت   و  ،ختاذ ائجراء نرسا يف الرر  الساب ا متم   ،املنتجة يف الرايضيات

 يف التطبيق البعدي التجريبية والضابطة  اجملموعت  لة الفرا ب  متوسطي درجات طالبات(: دال8) جدو 
  :الرايضيات يف املنتجة الرغبةملقياس 

 اجملموعة  حماور املقياس 
عدد 
 الطالبات 

املتوسط 
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 احلرية 

)ت(  قيمة
 احملسوبة 

 مستوي 
 الداللة 

 الرايضيات دورتقدير 
 . احلياة يف

 2،37 25،33 31 التجريبية 
60 47،11  

لررق ا  
ا  دال إحصائي  
عند مستوى 

(05،0ل  

71،18 31 ال ابطة   09،2  
 حنو االجتاه

 . الرايضيات

15،23 31 التجريبية   94،1  
60 11،13 

96،17 31 ال ابطة   66،1  

 ممارسة على القدرة
 . الرايضيات

24،31 31 التجريبية   51،2  
60 9،79 

20،25 31 ال ابطة   26،2  
 املقياة 
 .ككل

72،79 31 ريبية التج  48،3  
60 20،86 

87،61 31 ال ابطة   14،3  

حملـــاور املقيـــاة املختلرـــة وكـــلل   لت( احملســـوبة يت ـــ  أن قـــيم ( الســـاب ،8ل النتـــائج املت ـــمنة يف جـــدول راجعـــةمب
عنــد  (1،67ل قــد جتــاوزت قيمتهــا اجلدوليــة ،علــى الرتتيــ ( 20،86ل ،(9،79ل ،(11،13ل ،(11،47املقيــاة ككــل ل

التطبي   اتموعتر يفطالبات بر متوسطي درجات  مما يدل على وجود فرق  ،(0،05ل  ( ومستوى داللة60ل  جة حريةدر 
ــدي ــة يف الرايضــــياتالرلبــــة  ملقيــــاة البعـ ــا الررعيــــة  املنتجـ ــيات دور تقــــديرل ككــــل ومكوانتـ  حنــــو االجتــــاه - احليــــاة يف الرايضـ
 الرـر  قبـول تمم يـ وبلتـاي  اتموعـة التجريبيـة. طالبـاتلصـاحل  ،حـدةكل على   (الرايضيات ممارسة على القدرة -الرايضيات
 .الثاين ائحصائي
 .الدراسة الثالهتس ال عجمل  تقد أجاب ةكون الباحثوبلل  ت
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 :الداللة العملية لنتائج الدراسة حسا 

 تنميـــة يف (د للـــدماغعلـــى نظريـــة الـــتعلم املســـتن ةالقائمـــ  املســـتقل لإســـرتاتيجية التـــدريس املتغـــا للتعـــرف علـــى فاعليـــة
بـبعض ائجـراءات  اةتبـارات الداللـة ائحصـائية اتبـاع متم   ،(الرباعة الرايضية والرلبة املنتجـة يف الرايضـياتل التابعر املتغايجمل

 Omegaاةتبـار لـلل  ومـجمل ايسـالي  املناسـبة  ودديـد درجـة أمهيتهـا. توصـل إليهـاائحصـائية الـيت  لرهم معنوية النتـائج

Squared  2( أوميجامربب أوω(لHewison،1983ويهدف ،)  ترجـب للمتغـا والـيت إىل دديد نسبة تبـايجمل املتغـا التـابب
االعتمــاد علــى  ، ولــلا مت  (2000مراد،ابب مبعرفــة املتغــا املســتقللاملســتقل، وميكــجمل ترســا هــله النســبة مــجمل تبــايجمل املتغــا التــ 

الـلي يسـتخدم  )2ω( بـارل إليهـا بتطبيـ  اةتتوصـ ال نتـائج الـيت مت   لل Practical Significanceحسـاف الداللـة العمليـة 
  :التوصل إليها ( اآلتير النتائج اليت متم  10ل ،(9لاجلدولرا، ويوض  لتحديد درجة أمهية النتيجة اليت ثبت وجودها إحصائي  

 الختبار الرباعة الرايضية  )2ω( أوميجا(: نتائج حسا  اختبار مربع 9) جدو 

ت االختبار مكوت م  
)ت(  قيمة

 احملسوبة 
درجات 
 احلرية 

 قيمة 
)2ω( 

ا مهية 
 الرتبوية 

 مهم 0،32 60 5،54 . االستيعاف املراهيمي 1
 مهم 0،39 60 6،34 . الطالقة ائجرائية  2
 مهم 0،34 60 5،67 . تيجيةاالكراءة ائسرت  3
38،0 60 6،25 . االستدالل التكيري 4  مهم 

81،0 60 15،93 . االةتبار ككل  مهم 
 

 املنتجة يف الرايضيات ملقياس الرغبة )2ω( أوميجا(: نتائج حسا  اختبار مربع 10) جدو 

 حماور املقياس  م
قيمة )ت( 
 احملسوبة 

درجات 
 احلرية 

 قيمة 
)2ω( 

ا مهية 
 الرتبوية 

 مهم 0،68 60 11،47  .احلياة  يف الرايضيات دورتقدير  1
 مهم 0،67 60 11،13 . الرايضيات حنو االجتاه 2
 مهم 0،61 60 9،79 . الرايضيات ممارسة على القدرة 3

87،0 60 20،86 املقياة ككل   مهم 

اتمـوعتر  طالبـات لنتـائج )2ω(أوميجـااةتبـار مربـب  أن قـيم السـاب  (9لدول اجلـ يت   مجمل البياانت املت ـمنة يف 
وكــلل  االةتبــار ككــل كانــت علــى  عــة الرايضــيةالرباالبعــدي للمكــوانت الررعيــة الةتبــار التجريبيــة وال ــابطة يف التطبيــ  

القيمــة الدالــة علــي ايمهيــة الرتبويــة  قــيموقــد جتــاوزت هــله ال ،(0،81ل ،(0،38ل ،(0،34ل ،(0،39ل ،(0،32لالرتتيــ  
(، 248، 2000مـــراد،(؛ Hewison،1983،15ل (0،18لبحـــوأل النرســـية والرتبويـــة ومقـــدارهايف ال للنتـــائج ائحصـــائية

يرجب اي  ككل  الرباعة الرايضيةيف اةتبار  اتموعتر التجريبية وال ابطة  طالباتمجمل التبايجمل بر درجات  %(  81وتعين أن ل
ميكــجمل  ةتبــارالالبعــدي لالتطبيــ   اتمــوعتر يف درجــات طالبــات%( مــجمل التبــايجمل بــر 81متغــا املعاجلــة التدريســية، أي أن ل

 ليـــة كبــاة ومهمــة تربـــواي  عأي أن هنــا  فا ،دراســةهلـــا جممــوعيت ال تترســاه بســب  اةــتالف املعاجلـــة التدريســية الــيت تعرضــ 
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طالبــات لـدى  الرباعــة الرايضـيةتنميـة  يف علـى نظريـة الــتعلم املسـتند للـدماغ ةالقائمـ  ةاملقرتحــ  إسـرتاتيجية التـدريسالسـتخدام 
 .الصف الثاين املتوسط

اتمـــوعتر التجريبيـــة  طالبــاتلنتـــائج  )2ω(أوميجـــاأن قيمــة اةتبـــار مربــب الســـاب   (10ل كمــا يت ـــ  مــجمل اجلـــدول
ككــل وحمـاوره الررعيــة لكـل علــى حـدة( كانــت   الرلبـة املنتجــة يف الرايضـياتالبعـدي ملقيــاة درجـات التطبيــ   يف وال ـابطة

اتمــوعتر يف  طالبــاتدرجــات  %( مــجمل التبــايجمل بــر87أي أن ل ،(0،87ل ،(0،61ل ،(0،67ل (،0،68لعلــى الرتتيــ  
كباة   لية  عأي أن هنا  فا ،دراسةهلا جمموعيت ال تترساه بسب  اةتالف املعاجلة التدريسية اليت تعرض  ميكجمل  قياة ككلامل

يف  الرلبــــة املنتجــــةتنميــــة  يف علــــى نظريــــة الــــتعلم املســــتند للــــدماغ ةالقائمــــ  ةاملقرتحــــ  ائســــرتاتيجية  الســــتخدامومهمــــة تربــــواي  
 متوسط.طالبات الصف الثاين لدى  الرايضيات

 تائج الدراسة:تفسري ن

( بر متوسطي درجات طالبات اتموعتر 0،05ا عند مستوى لد فرق دال إحصائي  وجو  على  دراسةدلت نتائج ال
الكرـاءة  -الطالقة ائجرائيـة -االستيعاف املراهيميل ة الرايضية ككل ومكوانتا الررعيةالتجريبية وال ابطة يف اةتبار الرباع

ليـة كبـاة ومهمـة عاف وكـلل  وجـود .لصاحل طالبات اتموعـة التجريبيـة ،( كل على حدةريالتكي ستداللاال -ائسرتاتيجية
الرباعــة الرايضــية لــدى طالبــات علــى نظريــة الــتعلم املســتند للــدماغ يف تنميــة  ةالقائمــ  ةاملقرتحــ  ائســرتاتيجيةالســتخدام  تربــواي  

الرباعــة بتموعــة ال ــابطة يف اةتبــار  نظــااهتجمل  علــى  اتموعــة التجريبيــة طالبــاتوقــد يرجــب ترــوق  ،الصــف الثــاين املتوســط
شــملا مــجمل مراحــل ومــا ت ،ةاملســتخدم للــدماغ مــجمل ةــالل إســرتاتيجية التــدريس توظيــف نظريــة الــتعلم املســتند إىل: الرايضــية

ومعاجلتهــا  ومتثيــل املرــاهيم والتعميمــات الرايضــية اجلديــدة ،بلرتابطــات املمكنــة ت علــى جتهيــز دمــاغ الطالبــاتمتنوعــة بــجع
االسـتيعاف  ايمر اللي أسهم يف تنمية مهـارات: ،لدى الطالبات مما أدى إىل تكويجمل ترابطات جديدة وصحيحة ،بسهولة
 .التكيري ستداللاالو  ،الكراءة ائسرتاتيجية ،الطالقة ائجرائية ،املراهيمي

الـلي سـاعد يف تنميـة املهـارات الررعيـة ايمـر  ،توفا بيئة تعلم آمنـة وةاليـة مـجمل التهديـد والوعيـد وائحبـاطوكلل  
مـجمل خمـزون معـريف ةـا   اجلديدة مب ما يوجد لـدى الطالبـات ربط املعرفة الرايضية ،للرباعة الرايضية لدى الطالباتاملكونة 

 يجيةسـرتاتائ توفـر  ها وتوظيرهـا يف املواقـف اجلديـدة.ؤ بطريقـة يسـهل اسـتدعا هلـجمل   وتوحيدها يف البنيـة العقليـة ،بلرايضيات
 متنوعــة تعلــم أنشــطة يف ودجمهــجمل   ،احلياتيــة أو املعيشــية الرايضــيات ميارســون الطالبــات جعلــت حقيقيــة تعلــم بيئــة املســتخدمة
ومتثيلها ودجمها يف بنية عقلية  ،يف اكتساف اخلربات الرايضية اجلديدة إجيابية ونشاط الطالبات  .مناسبة  راجعة  تغلية  وتقدمي

ا مناسـبة ئحـداأل ،الرايضـية السـابقة سـ  بينهـا وبـر ةـرباهتجمل  أل تواؤم مناجديدة مب إحدا تعلـم وظيرـي ذي  ممـا وفـر فرصـ 
ودة خبربات ومز  ،متنالمة ومتوافقة مب متطلبات نظرية التعلم املستند للدماغ  الصرية بصورةهتيئة البيئة    .معى لدى الطالبات
ــة ســــاعدت ــم واســــتيعاف الرتابطــــات الشــــبكي علــــى الطالبــــات إثرائيــ ــر الــــلي أدى إىل دســــر فهـمـــ  ،ةفهــ م للمرــــاهي جملايمــ

 .لديهجمل الرايضيةا على الرباعة مما أثر إجيابي   ،والتعميمات الرايضية املختلرة
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 ( بــر متوســطي درجــات طالبــات0،05ا عنــد مســتوى لفــرق دال إحصــائي   وجــود علــى الدراســةدلــت نتــائج كمــا 
 يف الرايضــيات دور تقــديرل ملنتجــة يف الرايضــيات ككــل ومكوانتــا الررعيــةاتمــوعتر التجريبيــة وال ــابطة يف مقيــاة الرلبــة ا

 ."لصــاحل طالبــات اتموعــة التجريبيــة ،( كــل علــى حــدةالرايضــيات ممارســة علــى القــدرة -الرايضــيات حنــو االجتــاه - احليــاة
رية التعلم املستند للدماغ يف تنميـة على نظ ةالقائم ةاملقرتح ائسرتاتيجيةالستخدام  تربواي  لية كباة ومهمة عاف وكلل  وجود

 طالبات اتموعة التجريبية على نظااهتجمل  وقد يرجب تروق    ،الرلبة املنتجة يف الرايضيات لدى طالبات الصف الثاين املتوسط
ــابطة يف مقيـــاة  ــة ال ـ ــياتبتموعـ ــة املنتجـــة يف الرايضـ ــارهجمل   :اآلي إىل الرلبـ ــات لعـــر  أفكـ ــة للطالبـ ــة الررصـ ــر  إاتحـ ح وبـ

ــة ائ ــتخدمة يف أداء ومناقشـ ــرتاتيجيات املسـ ــيةسـ ــام الرايضـ ــاجلتهجمل   ،املهـ ــا معـ ــية. وترسـ ــات الرايضـ ــات للمعلومـ ــد الطالبـ  تزويـ
عرضا مجمل  وما مت   ،القيام با مجمل مهام وأنشطة رايضية  ايمر اللي ساعد يف إعادة التركا فيما مت    ،تغلية الراجعة املناسبةبل

ا ملاهيــة مــا وراء املعرفــة ،أكثــر وعيــ ا بعمليــات التركــا حت الطالبــاتأصــب أفكــار رايضــية متنوعــة. ايمــر الــلي  ،وأكثــر فهمــ 
 يف أداء املهام الرايضية. وزايدة كراءهتجمل   ،وضوعات الرايضياتماستيعاف على  أسهم يف زايدة قدرهتجمل  

 اكتســاف مــجمل يعــزز حبيــهت روحاملطــ  املوضــوع بواقــب تــرتبط إضــافية رايضــية مشــكالت الطالبــات إعطــاءبئضــافة إىل 
 تنمية يف ةاملستخدم التدريس إسرتاتيجية دور احلياة لديهجمل. يف الرايضيات دور تقديرايمر اللي أسهم يف تنمية  ،اخلربات
 التركا عمليات وصف على وتشجيعهجمل ،والتعلم التعليم عملييت يف املعرفية أنشطتهجمل وتنظيم مراقبة على  الطالبات  قدرات
 علــى الطالبــات قــدرة تنميــة .الرايضــيات ممارســة علــى ممــا ســاعد يف تنميــة قــدرهتجمل   ،املختلرــة الرايضــية ملشــكالتا حــل أثنــاء

 دقيقهــا مــدى ومراقبــة ،وتنريــلها ،لــتعلمهجمل ةطــط تصــميم ةــالل مــجمل ،الرايضــية املهــام وأداء املشــكالت حــل يف الــتحكم
 للموضــوع الطالبــات عقــول هتيئــةو  ،وتنميتهــا يكتســبوهنا الــيت ربةوبخلــ  ،بــتعلمهجمل   وعــيهجمل   زايدة علــى ومســاعدهتجمل   ،لألهــداف
وفــرت  .اجلديــد املوضــوع وةصــائ  الســابقة اخلــربات بــر الشــبكية االرتباطــات علــى التعــرف ةــالل مــجمل اجلديــد الرايضــي

ايمر الـلي أسـهم  ،ومرحية وآمنة وةالية مجمل التهديدات ،بيئة تعليمية مالئمة لعمل الدماغ إسرتاتيجية التدريس املستخدمة
  .لدى الطالبات الرايضيات حنو االجتاه يف تنمية

وتترـــ  نتـــائج الدراســـة احلاليـــة مـــب نتـــائج بعـــض ايحبـــاأل والدراســـات الســـابقة الـــيت تطرقـــت إىل بيـــان فاعليـــة بعـــض 
ــداةل وطــــرق التــــدريس يف تنميــــة الرباعــــة الرايضــــية لــــدى الطــــالف مبختلــــف املراحــــل الدراســــية  حــــل يةســــرتاتيجإومنهــــا:  ،مـ

 ،(Lejeune،2011ل املوهــــوبر الطــــالف لــــدى الرايضــــية الرباعــــة لتنميــــة بــــرانمج ،(Samuelsson،2010ل املشــــكالت
ــرتاتيجية ق ــى الـــــــــــربط والتمثيـــــــــــل الرايضيإســــــــ ــاروةائمـــــــــــة علــــــــ ــائم تدريســـــــــــي منـــــــــــوذج ،(2012،لاملصــــــــ  أنشـــــــــــطة علـــــــــــى قــــــــ

 (.2017،لحممد ست(يكو لالوي    يجية الرحالت املعرفية عرب الوي سرتاتإو  ،(2017،لعبيدة(PISAل

كما تتر  نتائج الدراسة احلالية مب نتائج بعض ايحباأل والدراسات السابقة الـيت تطرقـت إىل دراسـة فاعليـة بعـض 
ــم  ــيم وتعلــ ــة بتعلــ ــة بعــــض املتغــــاات املرتبطــ ــتند للــــدماغ يف تنميــ ــتعلم املســ ــة علــــى الــ ــدريس القائمــ الــــربامج وإســــرتاتيجيات التــ

ــيات ــا:  ،الرايضـ ــدراتال تنميــــةومنهـ ــية قـ ــل مهــــارات ،(Vannes،2011ل الرايضـ ــي التواصـ  مهــــارات ،(2013،بدرلالرايضـ
 ومرهوم العقل عادات ،(2014،لاجلوهريمهارات التركا اهلندسي  ، (2013،ةطافلاللهين  واحلساف  الرايضي  التواصل
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 اتيةالرايضــــــــــي القــــــــــوة مهــــــــــاراتو  ،(2014،لعبــــــــــدالقادرالعدديمهــــــــــارات احلــــــــــس  ،(2014،لجودةكــــــــــادميياي الــــــــــلات
 (.2016،لهالل

 توصيات الدراسة ومقرتحاهتا:

 : مبا يلي ةالباحث  توصي على ضوء النتائج اليت توصل إليها  

لتنمية  ،التدريس القائمة على نظرية التعلم املستند للدماغ  سرتاتيجياتإتشجيب معلمات الرايضيات على استخدام   -
 لتعليم العام يف اململكة.مكوانت الرباعة الرايضية املختلرة لدى الطالبات مبراحل ا

إعــداد أدلــة لتــدريس فــروع الرايضــيات املختلرــة لالسرتبــاد لــا عنــد تــدريس الرايضــيات وفــ  نظريــة الــتعلم املســتند  -
 للدماغ.

الرايضيات بملرحلة املتوسطة بعض اينشطة واخلربات التعليمية اليت تسهم يف تنمية مكوانت الرباعة   ت مر مناهج -
 ات تل  املرحلة.الرايضية لدى طالب

ــدماغ  - ــتند للـ ــتعلم املسـ ــة الـ ــى نظريـ ــة علـ ــة القائمـ ــطة التعليميـ ــاء اينشـ ــميم وبنـ ــى تصـ ــيات علـ ــات الرايضـ ــدري  معلمـ تـ
راء التــدريس مــجمل جهــة وتنميــة مهــارات طالبــات املرحلــة املتوســطة مــجمل جهــة واســتخدامها يف فصــول الرايضــيات ئثــ 

 أةرى.

 جرا  ا حباث والدراسات التالية يف املستقبل:ا للدراسة احلالية تقرتح الباحثة إوامتدادا 

الصــرر ايول  طالبــاتلــدى  الرباعــة الرايضــيةعلــى نظريــة الــتعلم املســتند للــدماغ لتنميــة  ةقائمــ  ةمقرتحــ  إســرتاتيجية -
 وكلل  صروف املرحلتر االبتدائية والثانوية. ،توسطامل والثالهت

( يف تنميــة نــواتج تعلــم أةــرى كائبــداع ةاحلاليــ  ة يف الدراســةدملاملســتخ ةاملقرتحــ  دراســة فاعليــة إســرتاتيجية التــدريس -
 ة.وحل املشكالت الرايضية لدى طالبات املرحلة املتوسط ،الرايضيم 

ة علـى مهـارات التـدريس يف ضـوء نظريـة الـتعلم فاعلية بـرانمج مقـرتح لتـدري  معلمـات الرايضـيات بملرحلـة املتوسـط -
 .لباهتجملوعالقة ذل  بتحصيل طا ،لدماغاملستند ل

ومهــارات القــرن  دصــيل الرايضــيات تنميــةيف  للــدماغ املســتند الــتعلم نظريــة علــى ةقائمــ  ةمقرتحــ  إســرتاتيجيةفاعليــة  -
 .املرحلة املتوسطة طالبات لدى احلادي والعشريجمل
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 :املراجع

يس الرايضيات على تنمية الكرـاءة يف تدر  (. فاعلية استخدام منوذج أبعاد التعلم ملارزانو2014أبو الراايت، عالء املرسي ل
 .104-53(: 4ل17مصر،  ،جملة تربوايت الرايضياتالرايضية لدى طالف املرحلة ائعدادية، 

(. فاعلية استخدام إسرتاتيجية قبعات التركـا السـت يف تنميـة التحصـيل والقـوة الرايضـية 2016أمحد، إميان مسا محدي ل
 .194-118(: 6ل19، مصر، ربوايت الرايضياتجملة ت لدى طالف الصف الثاين الثانوي،

ــة  .(2013ل بثينـــة حممـــد ،بـــدر ــة إســـرتاتيجية مقرتحـ ــتعلم املســـتند إىل الـــدماغ قائمـــة فاعليـ ــارات  يفعلـــى نظريـــة الـ تنميـــة مهـ
ة جملـــ  ،الدراســـي لـــدى تلميـــلات املرحلـــة االبتدائيـــة بململكـــة العربيـــة الســـعودية لإلجنـــازوالدافعيـــة  الرايضـــيالتواصـــل 
 .69-13 ،أكتوبر ،(2ل16 ،مصر ،ت الرايضياتتربواي

(. إضــاءات 2016أمحــد ل بكيــل ،صــاحل علــوان؛ الــدرواين ،حممــد؛ الشــمراين ســعيد ،ســالمة؛ الشــمراينمساعيــل إ ،الربصــان
مركز التميمز البحثي  ،TIMSS،2015حول نتائج دول اخلليج يف دراسة التوجهات الدولية يف العلوم والرايضيات 

 جامعة املل  سعود. ،يم العلوم والرايضياتيف تطوير تعل

 ومرهــوم العقــل عــادات بعــض تنميــة يف للــدماغ املســتند الــتعلم علــى قــائم بــرانمج فاعليــة (.2014حســر ل ســامية ،جــودة
 ،جملـــة تربـــوايت الرايضـــيات ،االبتدائيـــة بملرحلـــة الرايضـــيات تعلـــم صـــعوبت ذوي الطـــالف لـــدى ايكـــادميي الـــلات
 .78-6 ،(8ل17 ،مصر

ا لنظريــة الـتعلم املسـتند إىل الـدماغ وأثـره يف دصـيل طالبـات الصــف تصـميم تعليمـي وفقـ   (.2008يوسـف أمحـد ل ،اجلـوراين
 العراق. ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية  ،رسالة دكتوراه ،العلمي الثالهت املتوسط يف مادة ايحياء وتنمية تركاهجمل  

 مهــارات بعــض تنميــة يف للــدماغ املســتند الــتعلم علــى قــائم مقــرتح رانمجبــ  فعاليــة (.2014حممــود ل حممــد ةالــد ،اجلــوهري
 يف العلمـي البحـهت جملـة ،ائعداديـة املرحلـة تالميـل لـدى دسـةاهلن يف الدراسـي التحصيل ومستوى اهلندسي التركا
 .824-775 ،(4ل15 ،جامعة عر مشس ،والرتبية والعلوم لآلداف البنات كلية  ،الرتبية

القـاهرة:  ،Spss 18)ائحصـاء النرسـي والرتبـوي لتطبيقـات بسـتخدام بـرانمج  (.2016ميد حممد لعزت عبداحل ،حسجمل
 دار الركر العريب.

تــدريس الرايضــيات علــى تنميــة  يفأثــر اســتخدام نظريــة الــتعلم املســتند إىل الــدماغ  .(2013أمحــد علــى إبــراهيم ل ،ةطــاف
، (1ل144 ،مصر ،جملة القراءة واملعرفة ،املرحلة االبتدائيةلدى تالميل  اللهينواحلساف  الرايضيمهارات التواصل 

167-227. 

. املمارسات التدريسية ملعلمي الرايضيات الصروف العليا بملرحلة االبتدائية يف (2016ةليل، إبراهيم احلسر بجمل إبراهيم ل
 .172-151(: 54ود، لجامعة املل  سع ،، كلية الرتبيةرسالة الرتبية وعلم النرسمكوانت القوة الرايضية، 
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والتركــا الرايضــي لــدى  أثــر بــرانمج تعليمــي قــائم علــى الرباعــة الرايضــية يف التحصــيل(. 2016إينــاة نبيــل زكــي ل ،رضــوان
 فلسطر.  ،جامعة النجاح الوطنية ،. رسالة ماجستاطلبة الصف السابب ايساسي يف حمافظة قلقيلية

 ايردن. ،عمان: دار املساة للنشر والتوزيب ،إىل الدماغ التعلم املستند (.2009انداي مسي  ل ،السلطي

 .العريبدار الركر  :القاهرة ،الطبعة املطورة ،وقياة العقل البشرى ائحصائيعلم النرس  .(2006ل البهيف اد  ،السيد

 لبنانية.القاهرة: الدار املصرية ال ،معجم املصطلحات الرتبوية والنرسية(. 2003زين  ل ،حسجمل؛ والنجار ،بحاتا

الرايضــيات يف تنميــة الكرــاءة يف تــدريس  PDEODE(. فاعليــة اســتخدام إســرتاتيجية 2018طلبــة، حممــد عــالم حممــد ل
 .116-67(: 5ل21الرايضية لدى تالميل املرحلة ائعدادية، جملة تربوايت الرايضيات، مصر، 

تنميـة مهـارات  يفيـة الـتعلم املسـتند إىل الـدماغ سـرتاتيجية قائمـة علـى نظر إفاعليـة  .(2014ل حممـد عبـدالقادر ،عبد القـادر
-113 ،يناير ،(2لاجلزء ،(2ل17 ،مصر ،جملة تربوايت الرايضيات ،لدى تالميل املرحلة االبتدائية  العددياحلس 
155. 

 .بدار الرالح للنشر والتوزي :، الكويتواملنهاج املدرسي التركا .(2003عزو ل ،وليم؛ وعرانةعبيد، 

، (76لاملناهج السعودية، رقم  جملة، وانعكاساهتا على الكتاف املدرسي أحباأل الدماغ احلديثة .(2003ل ذوقان ،عبيدات
 .55-52العدد الثاين، 

 ايردن. ،عمان: ديبونو ،2ط  ،الدماغ والتعليم والتركا (.2005سهيلة ل ،السميد ذوقان؛ وأبو ،عبيدات

يف تنميــة مكــوانت الرباعــة  PISAوذج تــدريس قــائم علــى أنشــطة (. فاعليــة منــ 2017عبيــدة، انصــر الســيد عبــد احلميــد ل
ــانوي،  ــة الصـــف ايول الثـ ــية لـــدى طلبـ ــة الرايضـ ــية والثقـ ــدريس، الرايضـ ــرق التـ ــاهج وطـ ــات يف املنـ ــة دراسـ ــر،جملـ  مصـ

 .70-16 ،(219ل

 ،آفــاق الشــرق عمــان: ،التــدريس والــتعلم بلــدماغ ذي اجلــانبر (.2009يوســف إبــراهيم ل ،يــل؛ واجلــي عــزو إمساع ،عرانــة
 ايردن.

متكـــجمل معلمـــات الرايضـــيات بملرحلـــة الثانويـــة مـــجمل الرباعـــة الرايضـــية، رســـالة  (. درجـــة2017ي، كاملـــة عبـــد هللا زايـــد لالعمـــر 
 كلية العلوم االجتماعية، جامعة ائمام حممد بجمل سعود ائسالمية.  ،ماجستا

مي الرايضيات بملرحلة االبتدائية يف ضوء ممارسات الرباعة (. تقومي ايداء التدريسي ملعل2017فهم ثواف ل حممد  ،الغامدي
 ،جامعة املل  سعود ،م متر التميز يف تعليم وتعلم العلوم والرايضيات الثاين: التطور املهين آفاق مستقبليةضية.  الراي

 الراي .  

 . املصرية ايجنلو: القاهرة ،2ط  ،النرسي القياة .(م1989ل صروت ،فرج
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 ايردن. ،عمان: ديبونو ،نظرية الدماغاملوهبة وائبداع وف   (.2007جمدي سليمان ل ،واملشاعلة؛ يوسف ،قطامي

 ســت( يفيســرتاتيجية الــرحالت املعرفيــة عــرب الويــ  لالويــ  كو إفعاليــة اســتخدام (. 2017لحممــد، ربــا هابــم عبداحلميــد 
 ،(3ل20 ،مصـر ،جملـة تربـوايت الرايضـيات ،لدى طالبات املرحلة املتوسـطة الرايضية تدريس اهلندسة لتنمية الرباعة

32- 87. 

  .املصرية ايجنلو: القاهرة ،واالجتماعية والرتبوية النرسية العلوم يف ائحصائية ايسالي  .(2000ل أمحد صالح ،مراد

 الرباعــة قائمــة علــى الــربط والتمثيــل الرايضــي يف (. أثــر التــدريس وفــ  إســرتاتيجية2012املصــاورة، مهــا عبــد النعــيم حممــد ل
 ايردن. ،الزرقاء الرايضية لدى طلبة الصف السادة ايساسي، رسالة ماجستا، اجلامعة اهلامشية،

(. تنمية الرباعة الرايضية: توجا جديد للنجاح يف الرايضيات املدرسية. 2014سعيد جابر ل  ،ةالد عبد هللا؛ واملنويف  ،املعثم
 الراي .  ،امعة املل  سعودج ،الرابب لتعليم الرايضيات وتعلمها امل متر

(. مستوى الرباعة الرايضـية لـدى طالبـات الصـف السـادة االبتـدائي مبدينـة الـراي ، 2018امللوحي، أريج عبد هللا حممد ل
 كلية العلوم االجتماعية، جامعة ائمام حممد بجمل سعود ائسالمية.  ،رسالة ماجستا

ــامية حســـنر ،هـــالل ــةقائ ســـرتاتيجيةإ فاعليـــة (.2016ل سـ ــتند الـــتعلم علـــى مـ ــارات بعـــض تنميـــة يف للـــدماغ املسـ  القـــوة مهـ
 .56-6 ،(3ل19 ،مصر ،جملة تربوايت الرايضيات ،ائعدادية املرحلة تالميل لدى الرايضياتية

 العبيكــان جمموعــة ،الرصــل الدراســي الثــاين –كتــاف الرايضــيات للصــف الثــاين املتوســط ـهــ(. 1437وزارة الرتبيــة والتعلــيم ل
 .لالستثمار

م سسـة  :القـاهرة ،البشـري آلـة الـتعلم والتركـا واحلـل ائبـداعي للمشـكالت املـ (: 2011ل عبد الواحد سليمان ،يوسف
 طيبة للنشر والتوزيب.
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