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قاالت التَّعليميَّة  لطالَّب الصَّف ِّ الثَّاين    التَّحصيل الر ِّايضي ِّ والتَّفكري اهلندسي ِّ ودافعيَّة التَّعلُّميف تنمية  أثر إسرتاتيجيَّة الس ِّ
ط  املتوس ِّ

 امللخص

، والتَّفكري  إسَّتاتيجيَّة أثرهدفت الد ِّراسة إىل حبث  قاالت التَّعليميَّة يف تنمية التَّحصيل الر ِّايضي ِّ ،  الس ِّ اهلندسي ِّ

[ الَّب الصَّف ِّ الثَّان ط  ل  ودافعيَّة التَّعلُّم ط، يف ضوء دراستهم فصل ]اهلندسة واالستدالل املكان ِّ  . املتوس ِّ

طة(، مبـه1438/1439) الد ِّراسيَّ األوَّلَ  لفصلَ  اوأ ْجرَِّيتِّ الد ِّراسة   ، مبدينة عرعر  األمري عبد هللا ابن مساعد توس ِّ

 السُّعوديَّة. 

؛ فط ب َِّق اختباٌر  ْبَه جتريب ٍّ اختباٌر يف التَّفكري اهلندسي ِّ  سؤااًل(، و 20حتصيليٌّ ) واتَـّبَـَعتِّ الد ِّراسة تصميًما شِّ

طالًبا(، واألخرى  28عبارًة(، على جمموعتني: أحدمها ضابطٌة )25الر ِّايضيَّات املدرسيَّة ) دافعيَّة تعلُّممقياٌس لسؤااًل(، و 20)

.  : طالًبا(29جتريبيٌَّة )  قبليًّا، وبعدايًّ

، و  : اجملموعتني قبليًّاوبيـََّنتِّ الد ِّراسة تكافؤ  ، وعلى مقياس دافعيَّة  يف يف االختبار التَّحصيلي ِّ اختبار التَّفكري اهلندسي ِّ

، بفروقٍّ 05.0، عند مستوى الدَّاللة التَّعلُّم   دالَّةٍّ ، بينما تفوَّقت اجملموعة التَّجريبيَّة على اجملموعة الضَّابطة بعدايًّ

،  كبريٍّ، يف االختباررٍّ  وحبجم أث05.0وى الدَّاللة ، عند مست إحصائيًّا ، ويف اختبار التَّفكري اهلندسي ِّ وعلى  التَّحصيلي ِّ

 . الدَّافعيَّة مقياس 

، كلماٌت مفتاحيَّةٌ  قاالت التَّعليميَّة، التَّحصيل، التَّفكري اهلندسي ِّ  دافعيَّة التَّعلُّم. : تدريس الر ِّايضيَّات، إسَّتاتيجيَّة الس ِّ
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Abstract 

The Impact of the Educational Scaffolding Strategy on the Development of Mathematical 

Achievement, Engineering Thinking and the Motivation of Learning for the Second 

Intermediate Grade Students 

 

This study aimed to investigate the impact of the educational scaffolding strategy 

in the development of mathematical achievement, engineering thinking and learning 

motivation for the second intermediate grade students in the light of their study of 

"Geometry and Spatial Reasoning" chapter.  

The study was conducted in the first semester (1438/1439AH), at the intermediate 

school of Prince Abdullah bin Mesa'id in Arar, Saudi Arabia.  

The study used a Quasi-Experimental design. Where a (pre & post) achievement 

test (20 questions), a (pre & post) test in engineering thinking (20 questions), and a (pre 

& post) scale of motivation for learning school mathematics (25 items) were applied to 

two groups: a control group (28 students) and experimental group (29 students). 

The study showed the parity between the two groups in the pretest of the 

achievement test, the engineering thinking test and the learning motivation scale at the 

level of significance 05.0 . On the other hand, the results indicated that the 

experimental group exceeded the control group in the posttest of the achievement test, 

the engineering thinking test, and the learning motivation scale at the level of 

significance 05.0 ; with a high level of impact of the used strategy. 

Keywords: Teaching Mathematics, Educational Scaffolding Strategy, Achievement, 

Engineering Thinking, Learning Motivation. 
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 :مةٌ قد ِّ امل

عابٍّ جيدٍّ ملفاهيمه،  دراسته، ما حيول دون حتقُّق استي م مجلة  صعوابتٍّ أثناء ، تنتاب املتعل ِّ يٌّ لر ِّايضيَّات علٌم جتريدا
ليأيت دور املدخل البنائي ِّ يف   افة عجزه عن دراسة الر ِّايضيَّات؛ي ٍّ ألفكاره، ما جيعل املتعل ِّم يتبَّنَّ أحياًًن ثقوإدراكٍّ وظيف

ة الر ِّايضيَّات؛ بوصفه فهًما يؤث ِّر يف طريقة  تدريس الر ِّايضيَّات يف تغيري هذا التَّصوُّر يف ذهن املتعل ِّم، عرب تغيري فهمه طبيع
 (Capraro, 2001, p4)رؤيته هلا، وتقبُّلها، وتعلُّمها، والعمل هبا. 

، ورئيسٍّ يف تنمية القدرات العقليَّة للمتعل ِّم؛ نتيجةَ  تنوُّع تطبيقاهتا،   والر ِّايضيَّات جماٌل معريفٌّ يسهم بدورٍّ فاعلٍّ
ب ها وإمكانيَّة توظيفها    قيمًة وظيفيًَّة مرتفعًة.  يف مواقف املعيشة، مبا يكسِّ

ا مل  املدرسيَّةِّ  الر ِّايضيَّاتِّ  يَّةَ وزاد أمه ِّ  ؛  حسابيَّةً  اتٍّ عمليَّ  ، وإجاَدتَه  ايضيَّةً  ر معلوماتٍّ املتعل ِّم  تـَع ْد تستهدف إكسابَ أَّنَّ
هتفحسب، بل  م،  2010الفهم، وتنمية أساليب التَّفكري، والقدرة على حل ِّ املشكالت. )عبد هللا،  ا أتكيدغدا من أولوايَّ

 ( 2ص

م، مبا  علُّ م، وإاثرة تفكريه يف حمتوى التَّ علُّ م يف بيئة التَّ ة املتعل ِّ دريس احلديثة حتقيق إجيابيَّ ات التَّ تستهدف إسَّتاتيجيَّ و 
مشكالته، واإلفادة منها يف   ، وتوظيفها يف حل ِّ فهًما ذا معَّن املعرفة فهمي قدرته على يدعم تنمية ميوله، ومهاراته، ومبا ينم ِّ 

 مواقف احلياة. 

االكتفاء بدور نقل   إىل  هيف ضوء استناد واقع وتنويع ممارساته، دريس، ة حتسني إجراءات التَّ يَّ وأتيت املناداة أبمه ِّ 
  يف تنمية أمناطٍّ  هخرباتو م، علُّ لفحص مدى توظيف نواتج التَّ  ةٌ اك أولويَّ ، دون أن تكون هن هبا ماملتعل ِّ  احتفاظاملعرفة، وفحص 

قلُّ املمارسات  يث نوع األداء، وهدفه؛ فت م، من حم، وأدوار املتعل ِّ علُّ التَّ  يف مهام ِّ  ضعفٌ ، ما ينتج عنه فكريمن التَّ  ةٍّ متنو ِّع
  متكينه من و أابقة، تستثري خرباته السَّ  عرب تقدمي تساؤالتٍّ ، ه هنذ يثري  تعلُّمي ٍّ سلوكٍّ م صوب ه املتعل ِّ توج ِّ  التَّدريسيَّة، الَّت 

 مه. ا يتعلُّ مَّ عساؤل تَّ ال

،  ا عقليًّ ، و ا وجدانيًّ م حاجات املتعل ِّ تلب ِّ ، حديثةٍّ  تدريسٍّ  ات  إسَّتاتيجيَّ إىل تبن ِّ  يدعو بوضوحٍّ  ،ما سبق  وكلُّ 
واألدوار،   العناصر، والعالقات، دة جي ِّ  مٍّ ، يف بيئة تعلُّ فاعلةٍّ  حنو حتقيق شراكةٍّ  ه ميلو  ،ته غبر ز مبا يعز ِّ  ،وأدائيًّا  ،ا اجتماعيًّ و 

 . والقيادة 

، مبا  نواتج التَّعلُّم م، وبتقومي يعلدريس، ومبناهج التَّ التَّ  االهتمام مبهام ِّ  عرب نظيم، عليم ابلتَّ حيظى جهد التَّ  أنْ  ن  س  وحي
، يعتمد جناحها على  ةٍّ ، واجتماعيَّ ةٍّ إنسانيَّ  ذي أبعادٍّ  تعليمي ٍّ  مي ٍّ تعلُّ  نشاطٍّ  تنفيذِّ  بوصفه بيئةَ  ؛الصَّف ِّي ِّ ملوقف ة اإجيابيَّ  حيق ِّق

 ( 31م، ص2003، م يف آنٍّ مًعا. )الفتالويُّ م، واملتعل ِّ تكامل أدوار املعل ِّ 

الَّت   ل ِّم الر ِّايضيَّات، تلك الفلسفة أن تساير جهود تطوير التَّدريس، عرب تعهُّد التَّنمية املْهنيَّة ملع  ويكون مناسًبا 
من   ة شتقَّ ، املConstructivism Theory، وهي النَّظريَّة البنائيَّة مقرَّرات الر ِّايضيَّات احلالُّ  يستند إليها مشروع تطوير 
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  ة لفيجوتسكي والنَّظريَّة البنائيَّة االجتماعيَّ  يف نواجته،  ، الَّت حتد ِّد  التَّعلُّمPiagetة لبياجيه املعرفيَّ  كل ٍّ من النَّظريَّة البنائيَّة 
Vygotsky ياق االجتماعي ِّ للتَّعلُّم يف حتديد  ( 18م، ص 2006)أبو عودة،  التَّعلُّم.  هذا ، الَّت تؤك ِّد أمه ِّيَّة الس ِّ

بناء   أنَّ مع االعتبار ملسألة يف جمال املمارسات التَّدريسيَّة،  تطبيق أفكارٍّ جديدةٍّ ب البنائيَّة احلديثة النَّظريَّة  اهتمَّتو 
بني ما يعرفه املتعل ِّم، وما جيتهد؛ ألجل الوصول   فجوة ال  املتوقَّعة  ؛ فمن أهم ِّ مشكالت احلصَّةيًّااملعرفة يتمُّ يف عقل املتعل ِّم ذات

قاالت، أو الدَّعائم   ليب فكرٍّ تدريسي ٍّ حيدُّ من تعقيداملعل ِّم ابلعمل على تغ  م  زِّ لْ إليه، ما يـ   مهام ِّ التَّعلُّم، عرب ما يسمَّى ابلس ِّ
 ( 85م، ص2003الفاحل، ؛ 256م، ص2010. )املرادن  وعزمي، Instruction Scaffolding التَّعليميَّة

طًا، مبا يعينه على بناء املعَّن، وما دامت  يَّة، واملطلَ املتعل ِّم اإلجياب وتؤك ِّد البنائيَّة مسؤوليَّة  َقة جتاه تعلُّمه، مادام َنشِّ
 . ، وتصميم النَّشاط التَّعلُّمي ِّ كفاية تنظيم مواقف التَّعلُّم  داعمًة حتقيقَ  مفاهيم املعل ِّم، ورؤاه التَّدريسيَّة 

كمفك ِّرين    ؛ املتعل ِّمني صوب صنع أفكارٍّ رايضيَّةٍّ قويَّةٍّ، وتعرُّف قدراهتمومن واجبات معل ِّم الر ِّايضيَّات البنائي ِّ حتفيز 
ات ِّصالٍّ رايضي ٍّ مثمرٍّ؛ ملعاجلة تباين األفكار، وتوظيف النَّماذج،    متنو ِّعٍّ يتبَّنَّ الن ِّقاش، وحتقيقنشاطٍّ  رايضي ِّني، عرب

 . ملعَّن، وفحصه، وتوظيفه، عرب بيئةٍّ تعاونيَّةٍّ حمبَّبةٍّ اإدراك املفهوم، وصنع  كسبهمواألشكال الر ِّايضيَّة املختلفة، مبا ي

،  هاأدوار و  مكو ًِّنت موقف التَّدريس،  حول  ليًّا لرؤية النَّظريَّة البنائيَّةمَ دعًما عَ  ةعليميَّ قاالت التَّ الس ِّ إسَّتاتيجيَّة  ومتث ِّل 
خارج موقف   ه، وحتقيق فائدة هذا التَّعلُّم ما يتعلُّمأمه ِّيَّة تعلُّمه، و  عل ِّم، عرب أتكيدجيابيَّة املت إل ؛ حتقيًقا ا ، وعالقاهتها ومهام ِّ 

 التَّدريس. 

، عرب مهامَّ  إجناز املتعل ِّم وتعني هذه اإلسَّتاتيجيَّة يف دعم   رَ ثَـ كْ ه، وأفكاره، مبعينات تعلُّمٍّ أَ إثراء أدائ  تعلُّمه إبتقانٍّ
 بنائيًّا.   ، وعالجهاه صعوابت   نواتج التَّعلُّم، وتشخيص  تقوميب، و علُّمعالقًة مبحتوى التَّ َأْوَضَح ًة، و جاذبيَّ 

 راسة:مشكلة الد ِّ 

ا أشارت إ دريس الر ِّايضيَّات، مالمح  ضعفٍّ ؛ كأحد املهتم ِّني بواقع تالباحثَ  تِّ فَ استوقَـ  ىل اخنفاض العائد  ، رمبَّ
بوي ِّ حلصص الر ِّايضيَّات؛ وهو ما ميكن ردُّ  ، والَّتَّ ، مبا يفقد  االستظهار ، و لقني تَّ القوامها  سيادة أمناطٍّ تدريسيَّةٍّ ه إىل العلمي ِّ

لدى املعل ِّم، واملتعل ِّم يف آنٍّ مًعا، وهو احلال، الَّذي تكشفه كثرٌي من الل ِّقاءات،   ايضيَّتني القيمة، واجلدوىاملعرفة، واملهارة الر ِّ 
بوي ِّة واملناسبات، والز ِّاي لة؛ ألجل  تبن ِّ  عالوًة عنمعل ِّمني املتدر ِّبني، لل رات الَّتَّ مناقشتها، أثناَء  أفكارهم، ورؤاهم ذات الص ِّ

 ، خاصًَّة ما ارتبط منها بتنمية مهارات تنفيذ املقرَّرات املطوَّرة. دريبيَّةٍّ  ت برامجَ ، و علميَّةٍّ  دواتٍّ تنفيذِّ مجلةِّ ن

طة ط   ه يعاني حث يف هذا اجلانب أيًضا، ما اممَّا طالعه البو  صعوابتٍّ مجًَّة يف دراسة  من الَّب املرحلة املتوس ِّ
ما أدَّى إىل تدن ِّ حتصيلهم الد ِّراسي ِّ فيها، وضعف اهتمامهم بتعلُّمها، ما ولَّد نفورًا  دروس اهلندسة، خاصًَّة الر ِّايضيَّات، 

 بتعلَّم الر ِّايضيَّات. جزئي ٍّ للمتعة، وللفائدة املتعل ِّقتني   منها، ومن معل ِّميها؛ نتيجة الشُّعور بغيابٍّ 
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،  نوُّع التَّعلُّم اهلندسي ِّ ومن أبرز صعوابت تعلُّم احملتوى اهلندسي ِّ تركيزه على املعارف، واملصطلحات، دون اهتمامٍّ بت
ت اهلندسيَّة،  املتعل ِّم القوانني، والنَّظ ترديد   غايتها شيوع أساليَب تدريسيَّةٍّ ملتعل ِّم، و ط نواتج التَّعلُّم اهلندسي ِّ ببيئة اوضعف رب  رايَّ

، مع إمهال االرتق ، وبتطبيقٍّ ، اء مبستوايت تفكريه العليا دون اهتمامٍّ بفهمٍّ  ( 164-163م، ص ص 2007. )عبد القوي ِّ

، إالَّ أنَّ هناك ق ص ورًا ضرَّ التَّفكري اهلن مستوايتِّ  تنميةَ  استهداف دروس اهلندسةومع    مستوايت التَّحصيل يف  دسي ِّ
.  الفهم مستوايت  التَّعليميَّة كافًَّة؛ نتيجة تدن ِّ  املراحل  (Abdullah & Zakaria, 2011, p191)اهلندسي ِّ

طة، أثناء ل وقد أاثر بعض معل ِّمي رايضيَّات  ا دلَّت على ضعف  املرحلة املتوس ِّ قاء الباحث هبم، مشاهداتٍّ رمبَّ
  ه اهتمامه بتطوُّرات جمال  ، أو ضعف الر ِّايضيَّات أدائيًّا؛ نتيجة جهله ، وهو ما ميكن ربطه بفقر معل ِّم التَّحصيل اهلندسي ِّ 

اهاتٍّ سلبيًة حنو تدريسهي ِّ دريستَّ ال   صيل قيمت حت تدن ِّ ذلك من  ا يسب ِّب ه  مَّ ع ا، عالوةً ، ما أكسبه عالقًة سي ِّئًة مبادَّته، واجت ِّ
 خوف الفشل. اعة، و امللل، وضعف القنشعور ه، ما يورثه م تعلُّ   دافعيَّة، و املتعل ِّم

حدوث مشكلةٍّ واقعيَّةٍّ، ذات آاثرٍّ ملموسةٍّ، يف جمال تعليم الر ِّايضيَّات؛   ، يقود إىل القول ابحتمالما سبق  وألنَّ 
غياب التَّصوُّر الواضح،   حقيقة حول جهود اإلصالح املمكنة؛ انطالقًا من  أفكارٍّ حماولة تقدمي  الد ِّراسة احلاليَّة  تِّ رَ فقد آثَـ 

،   ، وما يرتبط بذلكحول مواصفات تنفيذ دروس اهلندسة  جرائي ِّ لدى معل ِّم الر ِّايضيَّات،واملعَّن اإل من توظيف تطبيقاتٍّ
، ومناذَج حديثةٍّ.   وأدواتٍّ

حتق ِّق املواءمة ما بني ممارسات التَّدريس،   نماذجَ ب ، و سَّتاتيجيَّاتٍّ تدريس الر ِّايضَّات إب النَّظريَّة البنائيَّةوقد أمَّدت 
 . دريس مشكالت التَّ  حل ِّ على  ،توظيفها  ، مىت ما أحسن م املعل ِّ  عنيت و الب تنفيذ املقرَّرات املطوَّرة،  ومط

قاالتب احلاليَّة الد ِّراسة  وانسجاًما مع ما مضى، اهتمَّت  التَّعليميَّة؛ كإسَّتاتيجيَّةٍّ تدريسيَّةٍّ قائمةٍّ   بحث فاعليَّة الس ِّ
، ودافعيَّة التَّعلُّم، الر ِّايضي ِّ  على النَّظريَّة البنائيَّة، يف تنمية التَّحصيل  ط. ، لدى ط  والتَّفكري اهلندسي ِّ  الَّب الصَّف ِّ الثَّان املتوس ِّ

، املوأييت اختيار هذه اإلسَّتاتيجيَّة البنائيَّة؛ بوصفها تتضمَّن يف  تَّصف  إحدى مراحلها التَّأكيد على التَّعلُّم التَّعاون ِّ
، وإاثرة تالتَّفا صَ رَ توفريها فـ   بشراكةٍّ مجاعيَّةٍّ؛ أي بوظيفة املعرفة، عرب ربط    متَّصلةٍّ أفكارٍّ ، و معرفيَّةٍّ  ساؤالتٍّ عل الصَّف ِّي ِّ

م املتعل ِّمني، وحبَّهم االكتشاف؛ وصواًل إىل مد ِّ  املشكالت املطروحة مبشاهدات املعيشة، والبيئة احمليطة، مبا يثري اهتما
، والتَّدرُّج يف تقدمي الدَّعم، وإلغائه، مبا  يؤد ِّي إىل  املعرفة، وبناء اخلربة، عرب سياقٍّ تعلُّمي ٍّ حيق ِّق االنتقال من اجلزء، إىل الك ل ِّ

به الشُّعور إبجيابيَّته،  اكسضيَّتني لدى املتعل ِّم، وإر ِّاي ة الأتكيد قيمت املعرفة، واخلرب  يعن إمجاالً ما التَّعلُّم، ومرونته،  رِّ سْ ي  
 جهود التَّدريس.  ه تقدير و 

قاالت التَّعليميَّة أبنواعها، يف تدريس اهلندسة، وفروع  125م، ص2016وأوصت دراسة بشَّاي ) ( بتوظيف الس ِّ
مهارات    تدعم ممارسة املتعل ِّمعليميَّةً  تقاالتٍّ اديَّة سحمتوى مقرَّر اهلندسة للمرحلة اإلعد ضيَّات األخرى، وتضمني الر ِّاي 

 التَّفكري العليا. 
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 : تية سئلة اآلاأل ة علىجاب اإل تهاأمكن صياغة مشكلة الد ِّراسة، يف حماول،  يف ضوء ما تقدَّم و 

قاالت التَّعليميَّةات يف ضوء ايضيَّ س الر ِّ و خطيط لدر كيف ميكن التَّ  (1  ؟ إسَّتاتيجيَّة الس ِّ

للمجموعتني   الر ِّايضي ِّ حصيل التَّ طي ما بني متوس ِّ  05.0اللة دالٌّ إحصائيًّا عند مستوى الدَّ  وجد فرقٌ يهل  (2
 ؟! طبيق البعدي ِّ يف التَّ ابطة ة والضَّ جريبيَّ التَّ 

طي التَّفكري اهلندسي ِّ للمجموعتني   05.0هل يوجد فرٌق دالٌّ إحصائيًّا عند مستوى الدَّاللة  (3 ما بني متوس ِّ
؟!   التَّجريبيَّة والضَّابطة يف التَّطبيق البعدي ِّ

  املدرسيَّة  اتايضيَّ الر ِّ  دافعيَّة تعلُّمطي ما بني متوس ِّ  05.0اللة هل يوجد فرٌق دالٌّ إحصائيًّا عند مستوى الدَّ  (4
 ؟! طبيق البعدي ِّ ابطة يف التَّ والضَّ ة  جريبيَّ للمجموعتني التَّ 

 راسة:ة الد ِّ يَّ ه ِّ أ

 الية: ة يف اجلوانب التَّ احلاليَّ  راسة ة الد ِّ يَّ أمه ِّ  ت رز ب

ت الر ِّاي : عرفيَّةة امليَّ األه ِّ  (1 قاالت التَّعليميَّة التَّعريف إبضيَّات، عرب إثراء تربوايَّ كإحدى إسَّتاتيجيَّات  ؛  سَّتاتيجيَّة الس ِّ
  املطوَّرة، ما يدعم قرَّرات امل، مبا يناسب طبيعة تفيد يف حتسني تعلُّم الر ِّايضيَّات  ، الَّت من املتوقع أنالتَّدريس البنائي ِّ 

 جهود تدريب معل ِّم الر ِّايضيَّات أثناء اخلدمة.   متابعة 

طة يف املرحلة اهلندسة  تدريسمشكالت  يف حل ِّ  اإلسهامحماولة  :يَّة اإلجرائيَّة األه ِّ  (2   ، عرب اإلفادة من املتوس ِّ
أفكار   يف ضوء تدريسيَّةٍّ،  املعل ِّم بنماذجَ دعم ئمةٍّ على النَّظريَّة البنائيَّة؛ ك قا، حديثةٍّ  يَّةٍّ تدريس ، ومناذجَ إسَّتاتيجيَّاتٍّ 

قاالت التَّعليميَّة.  إسَّتاتيجيَّة   الس ِّ

 اجلهات املستفيدة:  (3

o  :بية ؛  حديثةٍّ  ، ومناذجَ إسَّتاتيجيَّاتٍّ  تضمني، حنو جدوى املاجستري املهن ِّ  توجيه جهود تطوير برامج ك ل ِّيَّات الَّتَّ
قاالت التَّعليميَّة ك  تنفيذ املقرَّرات املطوَّرة. دعم تنمية مهارات ؛ كمحاولةٍّ لإسَّتاتيجيَّة الس ِّ

o  َّمفيدةٍّ،  تدريسيَّةٍّ  ممارساتٍّ  إضافة عل ِّم الر ِّايضيَّات، إىل مل البنائي ِّ  قومي تَّ ابل لفت انتباه املعني ِّني : بويُّ اإلشراف الَّت
قاالت التَّعليميَّة   إجرائيًّا، يف ضوء أفكار  صاَغةٍّ ومناسبةٍّ، م    . إسَّتاتيجيَّة الس ِّ

o  ِّ خاصًة إسَّتاتيجيَّات التَّدريس  دريس احلديثة، إرشاد معل ِّمي الر ِّايضيَّات إىل أمه ِّيَّة تطبيق إسَّتاتيجيَّات التَّ : مون املعل
، ومنها  .   فلسفةقاالت التَّعليميَّة؛ بوصفها تساير  الس ِّ  البنائي ِّ  مشروع التَّطوير احلال ِّ

o  ِّ و ، و ايضي ِّ الت حصيل الر ِّ  تنمية: موناملتعل ، الَّب الصَّف ِّ الثَّان  ط  ل، املدرسيَّة  الر ايضي ات  دافعيَّة تعلُّمالتَّفكري اهلندسي ِّ
ط قاالت التَّعليميَّةعلى   توظيف التَّدريس القائم ب  ، املتوس ِّ  . إسَّتاتيجيَّة الس ِّ



قاالت  إسرتاتيجيَّة  أثر  هالل مزعل العنزيد.          اهلندسي ِّ   والتَّفكري  الر ِّايضي ِّ   التَّحصيل  تنمية  يف  التَّعليميَّة  الس ِّ

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

o  َّعلميَّةٍّ  جهودٍّ  وفرق التَّطوير، حنو توجيه اهتمام الباحثني يف برامج الدراسات العليا، : طويرالباحثون وخرباء الت
ات  ايضيَّ رات الر ِّ ات احلديثة يف تدريس مقرَّ اإلسَّتاتيجيَّ بحث أثر ؛ كاملطوَّرة الر ِّايضيَّات تعليم بصلًة  وثقأ مقنَّنةٍّ،

 رة.املطوَّ 

 راسة:أهداف الد ِّ 

قاالت التَّعليميَّة وظيف ت أثر  ف  إىل تعرُّ  ةراسة احلاليَّ الد ِّ  هدفت ب  لطالَّ  ،اتايضيَّ يف تدريس الر ِّ  إسَّتاتيجيَّة الس ِّ
ط لصَّف ِّ ا ، و  ، الرَّايضي ِّ  حتصيلهم على مستوايت ،الثَّان املتوس ِّ  . املدرسيَّة اتايضيَّ الر ِّ  دافعيَّة تعلُّمهموتفكريهم اهلندسي ِّ

 راسة:مصطلحات الد ِّ 

 ا: تبنَّت الد ِّراسة، التَّعريفات التَّالية ملصطلحاهت

o ثراأل : 

لكن إذا انتفت هذه   أبنَّه: "قدرة العامل موضوع الد ِّراسة على حتقيق نتيجةٍّ إجيابيَّةٍّ، ، يـ َعرَّف  األثر اصطالًحا -
م،  2009رة حلدوث تداعياتٍّ سلبيَّةٍّ". )إبراهيم،  تتحقَّق؛ فإنَّ العامل قد يكون من األسباب املباشِّ النَّتيجة، ومل 

 ( 30ص

طات التَّحصيل الر ِّايضي ِّ  اإلجيايبُّ يفالتَّغريُّ "أبنَّه:  ،وتعر ِّف  الد ِّراسة األثَر إجرائيًّا  - ، ودافعيَّة  متوس ِّ ، والتَّفكري اهلندسي ِّ
ني فص تعلُّم الر ِّايضيَّات املدرسيَّة، لدى ط   ط، الدَّارِّسِّ [الَّب الصَّف ِّ الثَّان املتوس ِّ ،  ل ]اهلندسة واالستدالل املكان ِّ

قاالت ضمن مقرَّر الفصل الد ِّراسي ِّ األوَّل، الَّذي ميكن ردُّ    ك لَّ َمرَّةٍّ   التَّعليميَّة، وي قاسه إىل تطبيق إسَّتاتيجيَّة الس ِّ
ط ؛ إلجياد قيمة الفرق، وحبث داللته، لكل ِّ متغري ٍِّّ، يف ضوء   الضَّابطة، والتَّجريبيَّة ي اجملموعتني مبقارنة متوس ِّ بعدايًّ

 ". تكافؤ اجملموعتني قبليًّا 

o قاالت التَّعليميَّةإسرتاتيجيَّة ال    : س ِّ

قاالت التَّعليميَّةت عرَّف   - ا: " ،اصطالًحا  إسَّتاتيجيَّة الس ِّ احملتوى، واملواد ِّ، واملهام ِّ التَّعليميَّة،   تتابٌع منظوميٌّ، يضمُّ أبَّنَّ
عمليَّة دعمٍّ ملمارسات املتعل ِّم، مبا ميك ِّنه من تطبيق  التَّعلُّم، وزايدته؛ ك نيومساعدة املعل ِّم، أو األقران؛ لتحس

 (Fretz, 2010, p3) ". املهارات، واإلسَّتاتيجيَّات اجلديدة، ابستقاللٍّ 
قاالت التَّعليميَّة إسَّتاتيجيَّةوتعر ِّف  الد ِّراسة  - ا:  ، إجرائيًّا الس ِّ مستندٌة إىل النَّظريَّة البنائيَّة   ،خطواٌت تدريسيَّةٌ "أبَّنَّ

، أثناء تنفيذ دروس  االجتماعيَّة، للمجموعة   [ اهلندسة واالستدالل املكان ِّ ] فصليتابعها املعل ِّم داخل الصَّف ِّ
،  طبيعة  ، وفق مؤقَّتٍّ ريف ٍّ ها تقدمي دعمٍّ معأساس  التَّجريبيَّة،  ما يصحب  و  وأدوار املتعل ِّم،  وظروفه،  مهام ِّ التَّعلُّم الر ِّايضي ِّ

اكتساب املعرفة الر ِّايضيَّة، واستيعاهبا، وفهمها، وتعميق هذا الفهم،   صوب التَّعلُّم املوجَّهة؛ ذلك من جهود 
، وحتسُّنٍّ  وحسن إدارة تفكري املتعل ِّم فيما يتعلَّ حتق ِّق قيمتها الوظيفيَّة،  وتطبيقها يف سياقاتٍّ  م، وصواًل إىل مناءٍّ معريف ٍّ
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،الر ِّايضي ِّ  التَّحصيل يف ( خطواتٍّ إجرائيَّةٍّ،  6، وتتمثَّل يف ) لر ِّايضيَّات املدرسيَّةا ودافعيَّة تعلُّم ، والتَّفكري اهلندسي ِّ
 هي: 

 . ةربطها ابملعلومات احلاليَّ يو  ،ة املعرفيَّ  املتعل ِّمني ة خلفيَّ  املعل ِّم  يفحص   :هيئة التَّ  (1

 . فكري التَّ ه املتعل ِّمني صوب ، ويوج ِّ ساؤالت والتَّ   ،الالت والدَّ   ، لميحاتالتَّ  املعل ِّم  ف وظ ِّ ي  الشَّرح: (2

  املتعل ِّمون أخطاَءهم، ، ويالحظ صغريةٍّ  تعلُّمٍّ  جمموعة يشارك املتعل ِّم زميله يف  : هة املمارسة اجلماعية املوجَّ  (3
حوَّنا مباَشَرًة، ويتساءلون ذاتيًّا حول مهام ِّهم، حتت إشراف املعل ِّم.  ويرصدوَّنا،   ويصح ِّ

 . خطوات أداء املهمَّة، املوضَّحة يف قوائم التَّصحيح  وفقاملتعل ِّمني،  ب املعل ِّم أخطاءَ صو ِّ ي  : اجعةغذية الرَّ التَّ  (4

بعًضا، مع تدرُّج   ات ببعضها والعمليَّ  ،اإلجراءاتعزيز؛ لربط نشاط التَّدعيم، والتَّ عرب  : تعل ِّمات املليَّ و زايدة مسؤ  (5
 . تعل ِّم ملا ، ومراجعة أداء عمدالإلغاء 

ر املعل ِّمي  :ة ستقلَّ امل  املتعل ِّم  ممارسة (6  . " هل  أتكيًدا للتَّعلُّم، وإثراءً   ، متَّصفةٍّ ابلفرديَّة، واالستقالليَّة؛أخرى  امَّ تعلُّمٍّ مه يس ِّ

o  َّالر ِّايضيُّ   حصيلالت :   

؛ نتيجـًة لدراسـة مقـرَّراتٍّ دراسـيَّةٍّ م اصطالًحا أبنَّه: "راسيُّ حصيل الد ِّ التَّ  ف  عرَّ ي   - ا حيق ِّقه الطَّالب من معرفةٍّ، ومهاراتٍّ
 ، ـ1436معيَّنـــةٍّ، ذات أهـــدافٍّ حمـــدَّدةٍّ، وي ْســـَتَدلُّ عليـــه ابســـتخدام االختبـــارات التَّحصـــيليَّة املختلفـــة". )احلـــازميُّ ، ـهــ

 (53ص

طال ف ِّ ب الصَّ الَّ مقدار ما اكتسبه ط  أبنَّه: "  ،إجرائيًّا الد ِّراسة التَّحصيل الر ِّايضيَّ  وتعر ِّف   - ،  من معلوماتٍّ  ، ثَّان املتوس ِّ
ندسة  اهل] فصل  التَّعلُّم، ضمن دروس ة، يف موضوعاتايضيَّ املشكالت الر ِّ  م، وحل ِّ علُّ التَّ  إجناز مهام ِّ على وقدرهتم 

ني لنتائج  طني احلسابيَّ املتوس ِّ  ل، وي قاس يف ضوء إجياد األوَّ  راسي ِّ ر الفصل الد ِّ مقرَّ  فصول أحد ، [ واالستدالل املكان ِّ 
 . " : قبليًّا، وبعدايًّ ذلك ل د ِّ عَ م  ، الْ حصيلي ِّ يف االختبار التَّ  : التَّجريبيَّة، والضَّابطة موعتني اجملب الَّ ط  

o لتَّفكري اهلندسيُّ: ا 

يـ َعرَّف التَّفكري اهلندسيُّ اصطالًحا، أبنَّه: "شكٌل من أشكال التَّفكري، أو النَّشاط العقلي ِّ اخلاص ِّ ابهلندسة، الَّذي   -
يعتمد على جمموعةٍّ من العمليَّات العقليَّة، املتمث ِّلة يف قدرة الطَّلبة على القيام مبجموعةٍّ من األنشطة اخلاصَّة بكل ِّ  

، االستدالل ِّ  مستوًى من مستوايت ال ، االستدالل ِّ غري الشَّكلي ِّ ، التَّحليلي ِّ تَّفكري اهلندسي ِّ اآلتية: التَّصوُّري ِّ
". )شحاتة والنَّجار،  ، التَّجريدي ِّ  ( 128م، ص2003الشَّكلي ِّ

ا،  رايضيًّ  اعندما يواجه موقفً  تعل ِّم، ذي يقوم به املفكري، الَّ منط التَّ "، أبنَّه: اسة التَّفكري اهلندسيَّ إجرائيًّا وتـ َعر ِّف الد ِّر  -
وطريقة معاجلته، يف ضوء عناصره،   ،[اهلندسة واالستدالل املكان ِّ ] فصل يتضمَّن رمسًا هندسيًّا، أثناء دراسته 

طني احلسابيَّني لنتائج طالَّب اجملموعتني:   وي قاس يف ضوء إجياد املشكلة الر ِّايضيَّة، حل ِّ صواًل إىل و وعالقاته،  املتوس ِّ
 . ": قبليًّا، وبعدايًّ ذلك ، اْلم َعد ِّ لاختبار التَّفكري اهلندسي ِّ التَّجريبيَّة، والضَّابطة يف 
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o  املدرسيَّة   اتايضيَّ الر ِّ  دافعيَّة تعلُّم :   

ا: "احلالة تـ َعرَّف  دافعيَّة التَّعلُّم اصطالًحا - ، أو اخلارجيَّة لدى املتعل ِّم، الَّت حت َر ِّك سلوكه، وأداءه، وتعمل  الدَّاخليَّة ، أبَّنَّ
 ( 281م، ص2005عالَّم، ).  " على استمراره، وتوجيهه حنو حتقيق أهداف التَّعلُّم

ا: "  ، إجرائيًّا دافعيَّة تعلُّم الر ِّايضيَّات املدرسيَّة وتعر ِّف  الد ِّراسة  - ب  الَّ اه ط  ذي يتبنَّ الَّ  ، فضشعور القبول، أو الرَّ أبَّنَّ
ط ال ندسة  هلا] فصل دروس دريس لمواقف التَّ  تهممعايش يف ضوء  ات، ايضيَّ ة الر ِّ مادَّ تعلُّم جتاه  ، صَّف ِّ الثَّان املتوس ِّ

ضوء طبيعة  ، يف وما يتضمُّنه ذلك من رغبةٍّ يف تعلُّم الر ِّايضيَّات، واالستمتاع به، والسَّعادة به ، [واالستدالل املكان ِّ 
استناًدا إىل خصائص موقف التَّدريس، الَّذي  ، مهِّ مِّ تعلُّ  مبهام ِّ مبحتوى التَّعلُّم، و ، و بعضهم بعًضا، وب ممهمبعل ِّ  همعالقت
قاالت التَّعليميَّة؛يتبَّنَّ  :  لذلك  د ِّ عَ م  نتيجة تطبيق املقياس الْ  بناًء على عنه  ربَّ  عَ ، وي قاس، ويـ  تدريسيَّةٍّ  ةٍّ إسَّتاتيجيَّ ك   الس ِّ

، على اجملموعتني: التَّجريبيَّة، والضَّابطة   . "قبليًّا، وبعدايًّ

 راسة:حدود الد ِّ 

، و ، و ي ِّ يل الر ِّايضحصالتَّ  يف موضوعيًّا ة  احلاليَّ  راسة  الد ِّ  تِّ ح د ِّدَ  ، يف  املدرسيَّة  ات ايضيَّ الر ِّ  دافعيَّة تعلُّم التَّفكري اهلندسي ِّ
قاالت التَّعليميَّة ةٍّ إسَّتاتيجيَّ  تطبيق  ضوء    الفصل يف  زمنيًّا  وط ب ِّقت ، [ندسة واالستدالل املكان ِّ هلا] فصل يف تدريس ، الس ِّ

ط ال  ف ِّ ب الصَّ على طالَّ  هـ، 1438/1439 راسي ِّ الد ِّ  للعام  ل، األوَّ  راسي ِّ الد ِّ  طة األمري عبد ، مبثَّان املتوس ِّ هللا ابن  توس ِّ
 ة. عوديَّ ة السُّ ، ابململكة العربيَّ ةمالي ِّ الشَّ  احلدود  ملنطقة ة اإلداريَّ  العاصمة عرعر،  مبدينة، مساعد

 :ظريُّ النَّ   اإلطار  

  علُّمٍّ ت ى حتقيق قيام موقف التَّدريس عل ، ة ة البنائيَّ ظريَّ تطبيقات النَّ  ى حدإك  ؛ة عليميَّ التَّ  ت قاالالس ِّ إسَّتاتيجيَّة  تتبَّنَّ 
لُّمٍّ تنافسي ِّةٍّ، يقودها  عرب أجواء تع املعَّن،صنع  من همتكين و ، املعرفة  املتعل ِّم ة اكتسابكيفيَّ يف   ؛ إذ تبحث ، واجتماعي ٍّ طٍّ شِّ نَ 

َفت ه  ثقة املتعل ِّ بط خربات التَّعلُّم، ودعم بر   يهتمُّ   معل ِّمٌ   . ، واستقالليَّته متعل ِّمٍّ صِّ

  لتَّعلُّم، عرب تشجيع املتعل ِّم، على تنمية دافعيَّته، ومهاراتهه مهامَّ ا أثناء التَّدريس، مبا يوج ِّ  وهي إطار  دعمٍّ مؤقَّتٍّ 
  (Lawson, 2002, p4)من بناء املعرفة، وتكوين معًَّن حمدَّدٍّ هلا يف ذهنه.   ه، حال متكُّن الدَّعم وصواًل إىل تالشي صورذاتيًّا،  

، ومبادَّةٍّ تعليميَّةٍّ، توافقان إمكاًنته،  لُّ بنشاطٍّ تع املتعل ِّم، عرب إثراء موقف التَّعلُّم ة ديناميكيَّ  إلسَّتاتيجيَّةا حتق ِّق و      مي ٍّ
 ( 177م، ص2011. )محادة، ه علُّم ما يعَّن تنمية نواتج ت  ؛معلُّ لتَّ له دافعيتَّ  زيد يو  ه،حاجات ع، مبا يشبرباته خو   ه،استعداداتو 

لتبدأ جهود   حدَّى قدرات املتعل ِّمني؛ ، عرب تقدمي مشكلةٍّ تتBrunnerوتتمُّ هذه اإلسَّتاتيجيَّة، كما يرى برونر 
، ورمبا كانالتَّعاون، وتقدمي الدَّعم العلمي ِّ املناسب تدرجييًّ  ، ما  خربةٍّ متقد ِّمةٍّ  اعم شخًصا كبريًا، أو ذا الدَّ  ا، وبشكلٍّ مؤقَّتٍّ

 ,Zambrano & Noriega, 2011)رؤية فيجوتسكي االجتماعيَّة حول هذه اإلسَّتاتيجيَّة.  يقاربجيعل تصوُّر برونر 

p13)  
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قاالت التَّعليميَّة، أوَّل ظهور ملفهوكان  م،  1976، العام Ross، وروس Bruneيف دراسةٍّ أجراها برون  وم الس ِّ
 مشكالتٍّ تفوق إمكاًنت عقله عرب توظيف هذه  استهدفت حبث دور املعل ِّم يف تنمية قدرة املتعل ِّم النَّاشئ على حلَّ 

،   اإلسَّتاتيجيَّة.  ( 368م، ص2005)قطامي 

، الَّت تفيد يف إدراك   ه اإلسَّتاتيجيَّة؛ كإحدىهذ واست ْخدَِّمتْ  تطبيقات نظرية فيجوتسكي عن التَّعلُّم االجتماعي ِّ
يقوم به املتعل ِّم مبساعدةٍّ، أو بدوَّنا، يشري   ميكن أنْ إىل املسافة ما بني ما  ZADاملفهوم؛ فبينما يشري مصطلح  معَّن منو ِّ 

 ,Cole & Cole, 2001)إىل املساعدة املقدَّمة على مدى قريبٍّ من املتعل ِّم، وفق قدرته، وحاجته.  ZPDمصطلح 

p76) 
هريُّ 1ويوض ِّح اجلدول )   (  21هـ، ص1436، (، مستوايت بناء املعرفة عند فيجوتسكي؛ كالتَّال: )الش ِّ

 (: "مستوايت بناء املعرفة عند فيجوتسكي" 1اجلدول )
منطقة النُّمو ِّ  

 ZADالفعليًّة 
 مو ِّ الوشيكمنطقة النُّ  مستوى النُّمو ِّ املمكِّن 

 ZPD 

 يقي ِّ مستوى النُّمو ِّ احلق
ZAD 

ما يستطيع املتعل ِّم  
أتديته مبفرده، دون 

 مساعدةٍّ. 

توفري يعمل األكثر قدرًة على 
املساعدة، واملساندة؛ لتعلُّم خرباتٍّ 

 جديدةٍّ. 

التَّحوُّل من تقدمي املساعدة من األكثر 
قدرًة، إىل املساعدة الذَّاتية، عرب 

قاالت.   الس ِّ

املهمَّة   اآلليَّة يف أداء
 : املتعلَّمة

 )  )مستوى الضَّبط الذَّايت ِّ
Social Speech 

 : حديٌث خارجي  
 ...( )كتابٌة، رموٌز، 

Private Speech 

 :حديٌث فرديُّ 
 للُّغة، واإلشارات،...( خدام أقدر )است

Inner Speech 

 :حديٌث داخليٌّ 
 بعمليَّة التَّفكري(  )مرتبطٌ 

ت   ومبساعدة بنفسه،  معرفته يبن الَّذي  للمتعل ِّم،  التَّعاون ِّ  النَّشاط تعز ِّز  الَّت  التَّعلُّم، وتـ َعدُّ هذه النَّظريَّة من نظرايَّ
،  عرب معرفته  يبن و  ،فيتعلَّم  اخلرباء؛  اآلخرين    وزمالئه،  وأصدقائه،  كأبويه، وإخوته،  بيئته؛ أفراد مع سياقٍّ اجتماعي ٍّ تفاعلي ٍّ
.  بشكلٍّ   ثَّ   ومعل ِّمه،  (Wang, 2012, p15)فردي ٍّ

، ومؤث ِّرٍّ، عرب تبادل املتعل ِّمني أفكارهم،  االجتماعيَّة، يف حتقيق تعلُّمٍّ مقنعٍّ ظريَّة إجيابيَّة املشاركة النَّ هذه وتؤك ِّد 
، وما شْ وآراءهم، حول موقفٍّ م    ( 15م، ص2004. )فيجوتسكي، عمدَّ تبادل جهود الذلك من  يتبعكِّلٍّ

ضمنها إجيااًب   املتعل ِّمنيَ  ، تتأثَّر ممارسات  بيئًة تعاونيَّةً  تاج حي، تعلُّمٍّ متنو ِّعةٍّ   يف السُّلوك، عرَب نيلِّ نواتجِّ والتَّعلُّم؛ كتغريٍُّّ 
 . ذات معَّن   وسياقاتٍّ   ،أمناطٍّ مجلة    اإلنسان ِّ احملبَّب، والدَّاعم، عرب فاعل ة التَّ قوَّ ب

خلاصَّة، ومهاراته  توفري مواقَف مناسبةٍّ، حتق ِّق تنمية املتعل ِّم قدراته اة إىل عليميَّ قاالت التَّ ة الس ِّ جيَّ يسَّتات إدف وهت
ةٍّ،  عرب تفكريٍّ ًنقدٍّ، ومواجهة مشكالتٍّ معقَّدَ  ،، واألفكار املختلفة، وتقومي احلقائق، واملعلوماتربط املفاهيمالعقليَّة؛ ك

 & Azih). هاومواقف إىل القدرة على استيعاب مشاهدات احلياة، استخالص نتائَج جديدةٍّ حلل ِّ املشكالت، وصوالً و 

Nwosu, 2011, p37) 



قاالت  إسرتاتيجيَّة  أثر  هالل مزعل العنزيد.          اهلندسي ِّ   والتَّفكري  الر ِّايضي ِّ   التَّحصيل  تنمية  يف  التَّعليميَّة  الس ِّ

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

عامل  والتَّ  ، ملعاجلة املواقف ؛دواتٍّ أو  ،واستثمار ما لديه من وسائلَ  ، ليم لألفكارالسَّ قومي التَّ على   املتعل ِّمَ ب  تدر ِّ  وهي
 ,Veresov, 2004)استقالليَّته، واعتماده على نفسه أثناء تعلُّمه.  ةٍّ ذاتيَّةٍّ، تكسبانه خرب و  ،فهمٍّ خاصٍّ ىل ، وصواًل إ معها 

p12) 
علُّم، وصواًل إىل متكني  تَّ ، يف ضوء تباين حاجات ال الدَّعم املؤقَّت فكرة على اإلسَّتاتيجيَّةويؤك ِّد ما سبق تركيز هذه 

  املتعل ِّم من إمتام أدواره معتمًدا على نفسه، عرب شعوره ابالنتماء إىل حدث التَّعلُّم، وفائدة ما يقوم به، وشراكته اإلجيابيَّة يف
 نتائج التَّعلُّم. 

قاالت التَّعليميَّ  ، هي: 4ة )وللس ِّ  (Wang, 2006, p47)( أنواعٍّ

 : حتد ِّد خطوات العمل، ومتطلَّباهتا. سقاالٌت إجرائيَّةٌ  (1

 إتقان التَّعلُّم، وإجناز مهام ِّه.  : تصف ضوابط سقاالٌت مفاهيميَّةٌ  (2

 . ، وتنتخبهابدائل التَّعلُّم، وأساليب العمل األنسب  : تفحص سقاالٌت إسَّتاتيجيَّةٌ  (3

 م اخلاصَّة. لْ : تنم ِّي مهارات التَّفكري، وعمليَّات العِّ ما وراء املعرفة  سقاالت   (4

، هي:   (4)ة عليميَّ قاالت التَّ س ِّ لول  (Stone, 1998, p354)صورٍّ، أو تنظيماتٍّ

  ، ونشاط التَّعلُّم، مشاركتهم املعَّن عرب  ،منيواملتعل ِّ ، األقران( ، م)املعل ِّ  خربةً  أكثرَ  أشخاصٍّ بني ما تبادل اخلربات  (1
 . هم متعلُّ   إدارة مهام ِّ   ودعم قدرهتم على   وتوجيه فهمهم،

لدى املتعل ِّم، أثناء التَّفاعل  هارة امل االستيعاب، ومستوى مستوى دعم اخلبري، أو الكبري، يف ضوء تشخيص د يحتد (2
.   إجناز مهام ِّهف التَّعلُّم، صوب  قمعه يف مو   بنجاحٍّ

 . مة التَّعلُّ طبيعة مهمَّ  ، وفق فاعل معهمالتَّ عرب   ،مني عم للمتعل ِّ من الدَّ  خمتلفةً  اوالبالغني أنواعً   ،تقدمي أصحاب اخلربات  (3

،  ؛ كناتجِّ ونقلها  ، ةليَّ و ؤ ستقوية امل (4  . جةٍّ متدر ِّ و  متتاليةٍّ،  ، عرب دعائمَ مإىل املتعل ِّ   مصدر الث ِّقة، بري من اخل تعلُّمٍّ سلوكي ٍّ

  ةِّ فَ لْ تحقيق التَّفكري العميق، وأ  ، خبصائَص؛ كاالجتماعي ِّ  فاعلتَّ الكنمط تعلُّمٍّ قائمٍّ على   وختتصُّ هذه اإلسَّتاتيجيَّة؛
؛ لبيان غرض  وجيهاتتَّ ال وضوح، و التَّعلُّم، ومحاسة املتعل ِّمني  الشَّراكة، والدَّعم، وجتنُّب اإلخفاق، واإلحباط، وزايدة دافعيَّة

وع التَّعلُّم، كما تعمل على  موض ز هاركَ  م أسئلةٍّ يف ضوء  بدقَّةٍّ، عرب تقدمي تنبُّؤاهتم  ه مهام ِّ ه، وإجناز ، وضمان استمرار التَّعلُّم
 (Molenaar; Chiu; Sleegers & Boxtel, 2011, p623)، وحديثةٍّ. صادَر معرفيَّةٍّ موثوقٍّ هبا ربطهم مب

، وتوزيع املهام ِّ ما بني املتعل ِّمني، وامتالكهم اخلربات  :يق هذه اإلسَّتاتيجيَّة ومن عوامل جناح تطب العمل التَّعاون ِّ
،  ، ووسائطهالتَّعلُّم  هم، وتوظيف معيناتيطرة على انتباهالسَّ السَّابقة الالَّزمة، و  ؛ إلثراء جهود دعم التَّعلُّم، ودعمهم معنوايًّ

، وفق قدراهتم، و    . تعلُّمهم  تهم جتاهليَّ و سؤ مب اشعورً ابلنَّفس، و  قةً مهم، وظروفه، صوب اكتساهبم ثحاجات تعلُّ بتدرُّجٍّ
(Chou, 2011, p39) 
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قاالتِّ و  ، وليست طريقًة تدريسيًَّة  توجيهاٌت، ووسائط   التَّعليميَّةَ  حتسن اإلشارة إىل حمد ِّداتٍّ ذات صلةٍّ، منها أنَّ الس ِّ
، وهدفها دعم  عليمي ِّ املوقف التَّ  ظروف تغريُّ  ، وفقعديللتَّ ا  تقبل  ، لكنَّها مؤقَّتٌة، متتابعةٍّ  إجراءاتٍّ  سلسلة  منفصلًة، وهي 

ا مواملتعل ِّ  ، ماملعل ِّ  ما بني كة ا والشر  ، فاعلالتَّ  أعلى مبد  ةٍّ جيَّ يسَّتات إ ك  ؛تقومإجناز مهام ِّ التَّعلُّم، و  تدريس   ناسب ت ، كما أَّنَّ
، وهي على عالقةٍّ عكسيَّةٍّ بنمو ِّ املعرفة، واملهارة؛ فكلَّما حتقَّق التَّعلُّم، قلَّت احلاجة إليها.  فكريابلتَّ  عالقةٍّ ذات  توايتٍّ حم

 ( 51م، ص2000)إبراهيم، 

 م مهامَّه، ما يلي: كدعائَم مؤقَّتةٍّ، يف ضوء حاجة إجناز املتعل ِّ   ؛ة عليميَّ قاالت التَّ مبادئ الس ِّ ومن 

  ، داللٍّ تواس ، صالٍّ ات ِّ  مناذجَ  ، ما يتطلَّب  معلُّ التَّ  ة يف إجناز مهمَّ  ا وظيفيًّ  امً كْ وح   ، واستقالالً  ، ةً م ذاتيَّ املتعل ِّ امتالك  (1
فكرة توظيف املعرفة يف تنمية املهارة،   أتكيدو ، مؤكَّدةٍّ، وعميقةٍّ خربةٍّ  لنيل ومشاركة املتعل ِّم اإلجيابيَّة يف إجناز مهام ِّه؛

 ,Biemiller & Meichenbaum)مراقبًة، وفهًما، وتقوميًا.  : حكُّم يف تعلُّمه متكُّن املتعل ِّم من التَّ إىل وصواًل 

1998, p365) 

  خرباته ف وتعرُّ  ، اه مستو  ، وفق م ىل املتعل ِّ إ ري أو اخلب ، م مة من املعل ِّ وحتديد حجم املساعدة املقدَّ ، ة تقدير مستوى املهمَّ  (2
م،  2004، أمحد  و )اجلندي  . قريب ِّ التَّ منوُّه  منطقة  ضمن يد د اجل التَّعلُّم عل حمتوىجي قة، وتوظيفها، مبا ابالسَّ 
 ( 702ص

حاجات تعلُّمهم، ومستوايت خرباهتم، وتفاعلهم، أثناء   ني، وتباينمبني املتعل ِّ ما ة الفروق الفرديَّ  ةمراعا إجيابيَّة   (3
 .  (Null, 2004, p35)تعلُّمهم االجتماعي ِّ

رةامل املعل ِّم استجابة، و ة عليميَّ قاالت التَّ الس ِّ سلوك املتعل ِّم؛ لتسجيل التَّغريُّ يف التَّعلُّم، ابستخدام  مالحظة (4 ملا حياول   باشِّ
 ( 45م، ص2000هذا األداء. )إبراهيم، م  وتقييم مستوى تقدُّ أداءه،   ماملتعل ِّ 

ن   قاالت  وممَّا حيس ِّ ه  ربط صوب  محفز املتعل ِّ اهتمام املعل ِّم بتيسري مهام ِّ التَّعلُّم، و  التَّعليميَّةمن نواتج توظيف الس ِّ
بةٍّ، وكافيةٍّ، مبا يزيل احتمال ا، وتقدمي أدائه، مبهمَّة تعلُّمه  مرنٍّ لألهداف  منوذجٍّ  خلطر، أو اإلحباط، ووضع توجيهات مناسِّ

؛ كنوافَذ  بني النَّواتج الفعليَّة، واملطلوبة، و ما ، والتَّمييز املتوقَّعة، تبًعا للنَّشاط املقدَّم  دعم التَّعلُّم القائم على آتزر احلواس ِّ
 (Olson & Platt, 2000, p170)للمعرفة. 

سب،  ه األنأو أسلوب  الدَّعم، ة، وانتخاب أداةحتديد مناطق الص عوب ضمن هذه اإلسَّتاتيجيَّة ماملعل ِّ  ومن أدوار
يف ضوء تطوُّر مستوى املتعل ِّم، مع توفري تشجيعٍّ نفسي ٍّ معز ِّزٍّ، وصواًل إىل قدرة   ، ثَّ إلغائه،الدَّعم وحتقيق التَّأن ِّ يف تقدمي

صة أمام املتعل ِّم لتأمُّل أدائه، ومراجعة  إاتحة الفر  تقلَّةٍّ، ويساعد يف حتقيق ما سبق املتعل ِّم على حل ِّ املوقف املشكِّل بصورةٍّ مس
، يف ضوء اخلربات الالَّزمة، و    الر ِّايضيَّة  معطيات املشكلةخطواته، وقبول فكرة نقد األقران، واحلوار حول صعوابت احلل ِّ

 . املعروضة 

هٍّ ل  ومن املبادئ املتعل ِّقة    صنع مهام ِّ أبدوار املعل ِّم التَّأكُّد من اخللفيَّة املعرفيَّة الالَّزمة، وتوظيف أهداف التَّعلُّم؛ كموج ِّ
، وحتديد قدرات املتعل ِّمني اخلاصَّة، ورصد    ر املعريف ِّ طوُّ التُّ تعلُّمٍّ مناسبةٍّ، وحبث األهداف املشَّتكة؛ إلجياد بيئة تعلُّمٍّ تشاركي ٍّ
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على الَّتَّكيز يف مهام ِّ تعلُّمهم، واستيعاب تباين   ات املناسبة، مع حتفيزهموتوفري الوسائط، واملعين ، تلك القدرات  وفق 
عةٍّ.   (Hogan & Pressley, 1997, p76)مقَّتحاهتم، عرب بيئةٍّ مشج ِّ

م،  2005قطامي ،  ؛702م، ص2004، : )اجلندي  وأمحدا؛ كالتَّال إجرائيًّ  ةعليميَّ قاالت التَّ الس ِّ  وت طَبَّق إسَّتاتيجيَّة 
 ( 369ص

 . ةوربطها ابملعلومات احلاليَّ   ، ةاملعرفيَّ  املتعل ِّمني ة خلفيَّ  خطوة فحصتعدُّ :  )ما قبل الدَّرس(   هيئة التَّ  (1

: تسري هذه اخلطوة وفق منوذج تعلُّمٍّ يناسب املهارات العقليَّة، والعمليَّات املستهَدفة، وتضمُّ  دريستقدمي منوذج التَّ  (2
، منها: توظيف  ، يف  فكري التَّ ، وتوجيه املتعل ِّمني صوب ساؤالت والتَّ  ، الالتوالدَّ  ، لميحاتالتَّ  إجراءاتٍّ مهمَّة   بصوتٍّ

 وتدوين مراحل أداء املهمَّة، واإلشارة إىل ما يعرفونه عن املوضوع، وما يريدون معرفته.  ،مهاراٌت( -)عمليَّاتٌ  التَّعلُّم

فيشارك املتعل ِّم   التَّعلُّم، إبشراف املعل ِّم؛ حمتوى  : تتضمَّن هذه اخلطوة مهامَّ متنو ِّعًة، حول هة املوجَّ ة املمارسة اجلماعيَّ  (3
حوَّنا مباَشَرًة، ويتساءلون ذاتيًّا  يرصدوَّنا، و أخطاَءهم، و ، ويالحظ املتعل ِّمون صغريةٍّ  تعلُّمٍّ  جمموعة زميله يف  يصح ِّ

 . التَّساؤالت اركهم املعل ِّم طرححول مهام ِّهم، ورمبا ش

: تتضمَّن هذه اخلطوة تقدمي املعل ِّم تصويًبا ألخطاء املتعل ِّمني، يف ضوء خطوات أداء املهمَّة،  اجعةغذية الرَّ التَّ  (4
سبًقا، مع إاتحة  م ه ذاتيًّا، بواسطة مناذَج معدَّةٍّ دعم تقومي املتعل ِّم تعلُّمَ حة يف قوائم التَّصحيح، عالوًة عن املوضَّ 

 . حيح عند احلاجة دريس الصَّ إعادة تقدمي منوذج التَّ ، وميكن ةٍّ ذاتيَّ  مراجعَ الستخدام    الفرصة له

  ات ببعضها والعمليَّ  ،اإلجراءات عزيز؛ لربط : تتضمَّن هذه اخلطوة نشاط التَّدعيم، والتَّ تعل ِّم ات املليَّ و زايدة مسؤ  (5
 ئه. ة أدامراجع و  متعل ِّم، م للعم املقدَّ إلغاء الدَّ بعًضا، مع التَّدرُّج يف 

؛أخرى  مَّ اتيسري تطبيق مه: يعمل املعل ِّم هنا، على متعل ِّم   لكل ِّ  ة  مستقلَّ  إعطاء ممارسة   (6 كإثراءٍّ للتَّعلُّم؛    ، بشكلٍّ فردي ٍّ
 . وشاملةٍّ  ،فةٍّ مكثَّ   م بطريقةٍّ علُّ التَّ  من تطبيق  وكنوعٍّ 

 كالتَّال: ( مراحل اإلسَّتاتيجيَّة؛  48-46م، ص ص 2000يسم ِّي إبراهيم )و 

 نشاط ما قبل البدء يف التَّعلُّم.  (1

 نشاط عرض اإلسَّتاتيجيَّات املعرفيَّة.  (2

 توجيه ممارسات الطُّالَّب يف املواقف اجلديدة.  (3

 .غذية الرَّاجعة، يف تصحيح إجاابهتمالتَّ من  لإلفادة  الَّب هتيئة الفرصة للطُّ  (4

 أمثلةٍّ جديدةٍّ. هتيئة الفرصة للطُّالَّب للتَّدريب املستقل ِّ على   (5

 تعميم عمليَّة التَّطبيق على أمثلةٍّ، ومواقَف جديدةٍّ.  (6
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 ( مراحَل، هي: 4( أنَّ هلذه اإلسَّتاتيجيَّة )213-210م، ص ص2003) وزيتون  ، أورد زيتونو 

  إثراء؛ كتهيئةٍّ جلهود م املعل ِّ   جيريها ةٍّ شخصيَّ  مقابالتٍّ  ه، عرب ومشاعر  ، ابقة السَّ  ه كشف خربات، و ماملتعل ِّ  فرز أفكار  (1
 . هيمَ اومف ، يف صورة أفكارٍّ  ها وتنظيم وربطها، اخلربات،

يف بناء   ، ميكن توظيفه أفضل تفسريٍّ  تقدمي  ظة احلدث حملَّ املالحَ  حتليله عرب  ، ميحاول املتعل ِّ ف ؛ معاجلة املعلومات  (2
 عَّن. امل

  عم نوًعا من د إلجابةإىل ااملتعل ِّم وصول ؛ حبيث يكون تيسري م مها املعل ِّ يقد ِّ  تلميحاتٍّ  عرب ،البحث عن املعلومات  (3
 . التَّعلُّم

أو استخدام األفكار   ، ةأو البصريَّ  ة،فظيَّ اللَّ  لميحات التَّ أشكااًل متنو ِّعًة؛ ك دَّعمخذ التَّ يجتماعيُّ؛ إذ ياق االالسَّ  (4
  ما. موقفٍّ   مالحظة مظاهرَ  عرب أو ،  اكرةاملماثلة يف الذَّ 

وأساليب   حمتوايت التَّعلُّم املختلفة،  ، ومستوايهتا وفق تنوُّع أساليب تناول ة عليميَّ قاالت التَّ صور الس ِّ وتتنوَّع 
، مبا يعني  هموعيمعاجلتها، مبا يناسب تباين املتعل ِّمني يف  وصواًل إىل صنع املعَّن اخلاص ِّ يف ذهن  ، مالفههلم ق ق ِّ حي اإلدراكي ِّ

 ، يَّة أثناء التَّلميح ومن صور هذا الدَّعمكل ِّ متعل ِّمٍّ ، ات احلس ِّ   التَّفكري بصوتٍّ تلميحات ما وراء املعرفة أثناء و  التَّفكري التَّأمُّلي ِّ
، والتَّلميحات اللَّفظيَّة،    . وتطبيقات احلاسوب   مات،النَّماذج، واجملسَّ والبطاقات التَّعليميَّة، و مرتفعٍّ

 (Ertmer & Simons, 2005, p12) 
فكري  ات التَّ عمليَّ ، واستخدام نفيذ التَّ  يسرية  ىل أجزاءَ إة جتزئة املهمَّ  ة: عليميَّ قاالت التَّ لس ِّ ابم علُّ تَّ ال تسهيل  أدوات ومن 

 (Lipscomb; Swanson & West, 2004, p89). ظائرالنَّ  وحوار  ، ق العمل على فر  عتمدامل  ،عاونُّ م التَّ علُّ التَّ ائها، و ألد

، ضمن بيئة التَّدريس، وفكرة   ، والنَّشاط التَّعاون ِّ قاالت التَّعليميَّة تبن ِّيها فكرة التَّفاعل االجتماعي ِّ ومن ممي ِّزات الس ِّ
، ما يساهم يف دعم جهود شرح املفاهيم، وتفسريها، وتلخيصها، إضافًة إىل  ا تتجاوز مرحلة تقدمي  التَّفكري بصوتٍّ مرتفعٍّ أَّنَّ

، وذايت ٍّ للمتعل ِّم. )محُّودة،   (  31، ص م 2013املساعدة، إىل مرحلة توكيد حتويل هذه املساعدة إىل أداءٍّ مستقل ٍّ

عرفة،  حمف ِّزةٍّ على اإلجناز، مع منو امل ، يف بيئةٍّ مهام ِّ تعلُّمٍّ خمطَّطةٍّ  التَّفاعل اإلجيايب ِّ ضمن أيًضا،  ز هذه اإلسَّتاتيجيَّة وميي ِّ 
اإلبداعيَّة   حر ِّيَّة توظيف القدرةو  اإلحباط، ى توكيد املعان، وربط اخلربات، ومقاومةعل قدرةً وإتقان املهارة، وإكساب املتعل ِّم 

 . إمكانيَّة توظيفها مع ذوي االحتياجات اخلاصَّة عالوًة عن  ، يف إطارٍّ موجَّهٍّ، ومنظَّمٍّ 

(Doering & Veletsianos, 2007) 
قاالت التَّعليميَّة:وممَّا يؤ  ، وتنازلٍّ  خذ على الس ِّ ، ووقتٍّ طويلٍّ عن بعض السَّيطرة   حاجتها إىل جهدٍّ مضاعفٍّ

بعض   خلاصَّة مبهام ِّ تعلُّمه، عالوًة عن صعوبة تلبيةؤاه، وتصوُّراته ايَّة، من قبل املعل ِّم، مقابل حريَّة املتعل ِّم يف اكتشاف ر  الصَّف ِّ 
 ,Shih). لتَّدريس، وإجيابيَّته ة موقف ااجتماعيَّ  مبا يضمن ، نشاط التَّعلُّم ت املتعل ِّمني املتنو ِّعة أثناء قيادة ل ِّمني احتياجا عامل

2010, p98) 
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 ابقة:راسات السَّ لد ِّ ا

قاالت يَّة إجيابليها، إ رجوعمتَّ ال  ت، الَّ السَّابقة   الد ِّراسات   تِّ يـَّنَ بَـ  سني إجراءات  يف حت التَّعليميَّةإسَّتاتيجيَّة الس ِّ
: حمليًّا، وعربيًّا،  ، وجمتمعاهتاهذه الد ِّراسات، من حيث اهتماماهتا البحثيَّة تباين ، مع التَّعلُّم الر ِّايضي ِّ  نواتج رفع و  التَّدريس، 
 وأجنبيًّا. 

، و أوضحت دراسة ة يف هذا اجلانب؛ فقد وتعدَّدت الد ِّراسات العربيَّ  إسَّتاتيجيَّة  م( فاعليَّة 2004أمحد )اجلندي ِّ
، ومهارات ال قاالت التَّعليميَّة يف تنمية التَّحصيل العلمي ِّ ، يف موضوع ]الس ِّ [اجلهاز تَّفكري التَّوليدي ِّ اه حنو  العصب ِّ ، واالجت ِّ

هـ( إىل تفوُّق اجملموعة  1427)أشارت دراسة حافظ ديدة، كما العلوم، لدى طالبات املرحلة اإلعداديَّة، يف مصر اجل
، ابستخدام إسَّتاتيجيَّة  السَّندات  التَّجريبيَّة، من طالبات املدينة املنوَّرة، الالَّيت درْسَن مقرَّر األحياء للصَّف األوَّل الثَّانوي ِّ

، واختبار التَّفكري  التَّعليميَّة، عرب برجميَّات العروض التَّقدمييَّة، على زميالهتنَّ يف اجملموعة الضَّابطة، يف  االختبار التَّحصيلي ِّ
 . النَّاقد

قاالت التَّعليميَّة يف تنمية مهارات التَّفكري املتعم ِّق، يف  2008دلَّت دراسة السَّي ِّد )و  م( على فاعليَّة إسَّتاتيجيَّة الس ِّ
قاالت  م( إىل فا2009دراسة أبو زيد ) كما ذهبت لدى طالَّب املرحلة اإلعداديَّة،   تدريس العلوم، عليَّة إسَّتاتيجيَّة الس ِّ

، ابلفيُّوم. التَّعليميَّة يف تنمية التَّحصيل، والتَّفكري النَّاقد، لدى ط    الَّب احللقة الثَّانية من التَّعليم األساسي ِّ

قاالت التَّعليميَّة يف تنمية التَّفكري التَّ م( فاعليَّ 2011أكَّدت دراسة محادة ) و  ،  ة استخدام إسَّتاتيجيَّة الس ِّ أمُّلي ِّ
، والتَّحصيل يف الر ِّضيَّات، لدى طالَّب الصَّف ِّ  طواألداء الكتايب ِّ ،  يب التَّعلُّم املختلفة ، ذوي أسال السُّعودي ِّني  األوَّل املتوس ِّ

،  فاعليَّة إسَّتاتيجيَّة الدَّعائم التَّعليميَّة يف تنمية التَّحصيل، ومهارات الربهان الر ِّ  ( م2011كما أظهرت دراسة أمني ) ايضي ِّ
 ، مبدرسة التَّل ِّ اإلعداديَّة اجلديدة، يف مصر. ذوي صعوابت تعلُّم الر ِّايضيَّاتالَّب  طُّ اللدى 

، لدى طالبات  2013) دراسة علي ٍّ  بيَّنتو  قاالت التَّعليميَّة يف تنمية التَّفكري الر ِّايضي ِّ م( فعاليَّة إسَّتاتيجيَّة الس ِّ
قاالت  2014توصَّلت دراسة الصَّعيدي ِّ ) ، كما املرحلة اإلعداديَّة، يف بن سويف  م( إىل فاعليَّة توظيف إسَّتاتيجيَّة الس ِّ

، لط  املدعومة إلكَّتونيًّا، يف تدريس الر ِّايضيَّ  طة، ات، يف تنمية مهارات التَّفكري التَّوليدي ِّ عوابت  ذوي ص الَّب املرحلة املتوس ِّ
 . يف تبوك التَّعلُّم،  

وحتسني   ،لدَّعائم التَّعليميَّة يف تنمية مهارات التَّواصل الر ِّايضي ِّ ة ا إجيابيَّ إىل م( 2014دراسة حسن ) أشارتو 
، كما أوضحت  ذوي صعوابت تعلُّم الر ِّايضيَّا املصري ِّني،  الط الَّبت ما وراء املعرفة لدى مهارا ت ابلصَّف ِّ األوَّل اإلعدادي ِّ

قاالت التَّعليميَّة يف تنمية التَّحصيل، وبعض مهارات العلم، يف مادَّة العلوم لدى  2015دراسة بلجون ) م( فاعليَّة الس ِّ
ط، مبكَّة املكرَّ   مة. طالبات الصَّف ِّ األوَّل املتوس ِّ

والتَّفكري   ، فاعليَّة إسَّتاتيجيَّة الدَّعائم التَّعليميَّة على التَّحصيل على  م( 2015طه )، و الكبيسي ِّ دراسة  دلَّت و 
ط يف الر ِّايضيَّات املاألوَّل  الصَّف ِّ  التَّفاعلي ِّ لطالبات  هري ِّ   ذهبتحمافظة صالح الد ِّين العراقيَّة، كما  ، يف توس ِّ دراسة الش ِّ
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ان  الثَّ  ف ِّ الصَّ  اتطالب، لدى راسي ِّ حصيل الد ِّ تنمية التَّ  يف  ، العلومة يف تدريس عليميَّ عائم التَّ ة الدَّ فاعليَّ إىل هـ( 1436)
 يف الطَّائف.  ، طاملتوس ِّ 

قاالت التَّعليميَّة يف تنمية التَّحص  فاعليَّة  م( 2016أكَّدت دراسة يوسف )و  يل، ورفع كفاءة الذَّات  إسَّتاتيجيَّة الس ِّ
بية، ختصُّص الصُّفوف األوىل، يف الفيُّوم   م( فاعليَّة 2016دراسة مهدي )أظهرت ، كما الر ِّايضيَّة، لدى طالَّب كل ِّيَّة الَّتَّ

، يف  TIMSSواملهارات الر ِّايضيَّة املتضم ِّنة ابلد ِّراسة الدَّوليَّة  ، قاالت التَّعليميَّةس ِّ على إسَّتاتيجيَّات ال قائمٍّ  برًنمجٍّ مقََّتَحٍّ 
، مبحافظة القاهرة.   طالَّهبم  ومستوى حتصيل ، ملعل ِّمي الر ِّايضيَّات التَّدريسي ِّ  األداء تنمية  يف الصَّف الثَّان اإلعدادي ِّ

قاالت التَّعليميَّة يف ت2016دراسة بشَّاي )  استنتجتو  نمية مهارات حل ِّ املشكالت اهلندسيَّة،  م( فاعليَّة الس ِّ
، لدى طالَّب ، مبدينة أسيوط املصريَّة، كما الصَّف ِّ الثَّان اإل وخفض العبء املعريف ِّ   ( هـ1437) دراسة املطوَّق  بيَّنت عدادي ٍّ

قاالت  إجيابيَّة اه  ، ومهاراهتاالر ِّايضيَّة،  املسألة حل ِّ  مفاهيم إكساب يف  ، تَّعليميَّةال  الس ِّ   طالَّب ل  الر ِّايضيَّات، حنو وتنمية االجت ِّ
 . غزَّة يف  ، العاشر الصَّف ِّ 

فعاليَّة إسَّتاتيجيَّة   (Marge, 2001)دراسة مارِّج  أوضحتة األجنبيَّة يف هذا اجلانب؛ ف تنوَّعت الد ِّراس ابملثل، و 
قاالت التَّعليميَّة يف تنمية مهارات الطُّالَّب يف حل ِّ ا ، وجلب،  شكالت الر ِّايضيَّة املتقد ِّمة، كما توصَّلت دراسة بيكماز ملالس ِّ

إىل   (Bikmaz; ÇELEBİ; Ata; ÖZER; Soyak & REÇBER, 2010)وعطا، وأوزير، وسوايك، وريكرب 
بية   كل ِّيَّات  الرَّابعة يف املرحلة الَّب حتصيل ط  رفع تدريس الر ِّايضيَّات، يف  يف  التَّعليمي ِّة  م توظيف الدَّعائ فاعليَّة   الَّتُّكيَّة.  الَّتَّ

  ،عليميَّةٍّ سقاالتٍّ ت توظيف  على فاعليَّة  (Zambrano & Noriega, 2011)دلَّت دراسة زامربانو، ونورييقا و 
، يف تطوير  يف كولومبيا  املرحلة االبتدائيَّة الَّب الر ِّايضيَّات ابللُّغة اإلجنليزيَّة، لط  يف تدريس بصريَّةٍّ،  قائمةٍّ على تلميحاتٍّ 

، و الر ِّاي نيفاهيم الر ِّايضيَّة اجلديدة، واملوازنة ما بني التَّعلُّمَ هم املقدراهتم، واستيعاهبم، وتوظيف  ، وبقاء أثر التَّعلُّم.  اللُّغوي ِّ ضي ِّ

قاالت  إىل فاعليَّة  (Nuntrakune & Park, 2011)نونَّتاكون، وابرك دراسة أشارت و  إسَّتاتيجيَّة الس ِّ
،التَّع  ، وحل املشكالت الر ِّايضيَّة، والتَّفاعل االجتماعي ِّ الَّب  لط   ليميَّة، يف تنمية التَّحصيل، ومهارات االت ِّصال الر ِّايضي ِّ

إسَّتاتيجيَّة  إجيابيَّة إىل  (Molenaar & Others, 2011) ينار، وآخرِّين دراسة مول وذهبت، نداملرحلة االبتدائيَّة، يف اتيال 
قاالت التَّعليميَّة يف حتسُّن أداء طالَّب املرحلة االبتدائيَّة، يف أمريكا،  ة، وحل ِّ املشكالت،  يَّ املعرف يف اختبار املهاراتالس ِّ

 . ةقدراهتم اإلدراكيَّ وتطوُّر 

  فاعليَّة الدَّعائم التَّعليميَّة عرب شاشة شرحٍّ  (Warwick & Mercer, 2011)وبيَّنت دراسة وارويك، ومريسري 
  إلجنليز، عالوًة عن دورها يف حتسني التَّحصيل املعريف ِّ يف مادَّة العلوم لدى طالَّب الصَّف ِّ الثَّالث االبتدائي ِّ ا تفاعليَّةٍّ يف منو ِّ 

اتيَّنْي، والتَّواصل اإلجيايب ِّ بين، و هم مع احملتوى فاعلت  . هم سيادة الضَّبط، والتَّنظيم الذَّ

 ,Raes; Schellens; Wever & Vanderhoven)  سكيلينس، وويفر، وفاندرهوفني دراسة رايس، و   أكَّدت و 

الَّةٍّ إحصائيًّا، قياًسا  بفروقٍّ دة عرب الويب، مبشاركة املعل ِّم، إجيابيَّة تطبيق إسَّتاتيجيَّة الدَّعائم التَّعليميَّة املقدَّم (2012
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 ،   نيالَّب الصَّفط  الفيزايئيَّة الر ِّايضيَّة، ل  يف تنمية مهارات حل ِّ املسائل مبجموعت الدَّعائم التَّقنيَّة، والتَّدريس االعتيادي ِّ
 التَّاسع، والعاشر، يف بلجيكا. 

توظيف إسَّتاتيجيَّة  حمليًّا، وعربيًّا، وأجنبيًّا، إجيابيَّة  ، املشار إليها أعاله: الد ِّراسات السَّابقة  بناًء على مراجعة ، تبنيَّ وي
قاالت التَّعليميَّة؛ كأحد نواتج التَّفكري يف تطوير أدوار املعل ِّم، واملتعل ِّم الصَّف ِّيَّة،    يف تنمية   الفلسفة البنائيَّة، القائمة على الس ِّ

ل  اصت ِّ ، واالقدرات اإلدراكيَّة لامهارات التَّعلُّم الر ِّايضي ِّ؛ كو التَّحصيل الد ِّراسي ِّ، ك  ؛تالر ِّايضيَّا ضمن تعليم  مهمَّةٍّ  جوانبَ 
، كما اهتمَّت أبنواعٍّ خمتلفةٍّ من ، التَّفكريك  التَّفكري؛ الر ِّايضي ِّ ،  والتَّفكري املتعم ِّق ، والتَّفكري النَّاقد،والتَّفكري التَّوليدي ِّ  التَّأمُّلي ِّ

  ، اه حنو الر ِّايضيَّات كما تناولت موضوعاتٍّ حول عالقة املتعل ِّم والتَّفكري اهلندسي ِّ ، وحمتوى تعلُّمه؛ كاالجت ِّ   ، بتعلُّمه الر ِّايضي ِّ
وحل ِّ املسألة الر ِّايضيَّة، وحل ِّ املشكالت الر ِّايضيَّة،   الربهان الر ِّايضي ِّ، كمهارات   ؛مهاراتٌ د رَِّسْت و وكفاءة الذَّات الر ِّايضيَّة، 

، ومراحَل تعليميَّةٍّ م وايمست تغطية ت ومتَّ ، واألداء الكتايب ِّ  م، لْ ومهارات العِّ  ؛ ، كما تنوعةٍّ تٍّ   ظهر االهتمام مبوضوعاتٍّ
، ، صعوابت تعلُّم الر ِّايضيَّاتك ، واللُّغوي ِّ ، والضَّبط، والتَّنظيم  واملوازنة ما بني التَّعلُّمني الر ِّايضي ِّ والتَّفاعل االجتماعي ِّ

اتيَّنْي،   الدَّعائم التَّعليميَّة  و  متنو ِّعةٍّ؛ كربجميَّات العروض التَّقدمييَّة،  ، وتطبيقاتٍّ ، وبرامجَ كما أفاد بعض الد ِّراسات من أدواتٍّ الذَّ
 . الدَّعائم التَّقنيَّة و املقدَّمة عرب الويب،  

،   تها،يَّ صياغة مشكلة الد ِّراسة، وأهدافها، وأمه ِّ  توجيه يف  ابقة الد ِّراسات السَ وأفادت مراجعة  وبناء اإلطار النَّظري ِّ
تائج،  نَّ ال عاجلة البياًنت، وتوجيه مناقشةة ملأدوات الد ِّراسة، ومواد ِّها، وكذلك حتديد األساليب اإلحصائيَّة املناسب بناء و 

 الد ِّراسات السَّابقة. ها، يف ضوء ربطها، ومقارنتها بنتائج وتفسري 

ا ميَّز  ات: التَّحصيلمجعها ما بني الد ِّراسة احلاليَّة  ورمبَّ ، ودافعيَّة ت، والت  الر ِّايضي ِّ  متغري ِّ الر ِّايضيَّات   علُّم فكري اهلندسي ِّ
، احملليَّة الد ِّراسات إضافًة إىل قِّلَّة ، املدرسيَّة قاالت التَّعليميَّة على التَّفكري اهلندسي ِّ على  و ، الَّت حبثت أثر إسَّتاتيجيَّة الس ِّ

، ودافعيَّة التَّعلُّم،  التَّحصيل   يف حدود علم الباحث. يف دروس اهلندسة،   الر ِّايضي ِّ

 راسة:إجراءات الد ِّ 

 :تصميمهااهتا و متغري ِّ و  راسة منهج الد ِّ  -

دريس  ، وهو: التَّ  املستقل ِّ قياس أثر املتغري ِّ ب راسة، الد ِّ  أسئلة على جابة إلل؛ ريب ٍّ جتشبه  تصميمٍّ  بٌّ، ذوجتري  منهجٌ  قَ ب ِّ ط  
قاالت التَّعليميَّة ةوفق إسَّتاتيجيَّ  ، ، و الر ِّايضيُّ  حصيل  : التَّ ي، وهة الثَّالث عَ ابِّ التَّ  اتاملتغري َِّ  على ،الس ِّ ودافعيَّة  التَّفكري اهلندسي ِّ

يف  ة جريبيَّ ة، بينما درست اجملموعة التَّ الطريقة االعتياديَّ  وفق ابطة، اجملموعة الضَّ  الَّب د ر ِّس ط  ؛ فالر ِّايضيَّات املدرسيَّة تعلُّم 
،  اختبار الَتفكري ، و ي ِّ الر ِّايض حصيلِّ : اختبار التَّ ي الدراسة، وه واتأد  تْ قَ ب ِّ ط  و ، حملَّ الد ِّراسة  ة سَّتاتيجيَّ اإل ضوء اهلندسي ِّ

حبث داللة الفرق، وحجم األثر  قبليًّا، و  بحث التَّكافؤ هاتني اجملموعتني؛ ل  ى ، علاملدرسيَّة  الرايضيات  دافعيَّة تعلُّممقياس و 
   .بعدايًّ 
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 : ؛ كالتَّالراسةتصميم جتربة الد ِّ  مراحلَ   (1)كل الشَّ  بني ِّ وي
 1  2  3  4  5  

 نة حتديد العي ِّ 
 )جمموعٌة ضابطٌة،  
 وجمموعٌة جتريبيٌَّة( 

 
القياس القبليُّ لفحص 

تكافؤ جمموعت 
يف  قبليًّا الد ِّراسة

االختبار التَّحصيلي ِّ  
واختبار التَّفكري 

وعلى اهلندسي ِّ 
فعيَّة تعلُّم مقياس دا

 الر ِّايضيَّات املدرسيَّة 

 
  تدريس فصل

]اهلندسة واالستدالل 
] للمجموعة  املكان ِّ

الضَّابطة ابلطَّريقة  
االعتياديَّة،  
وللمجموعة  
التَّجريبية وفق 
إسَّتاتيجيَّة 

قاالت   تَّعليميَّة الالس ِّ

 

 القياس  البعديُّ 
  طاتمتوس ِّ  حلساب

 االختباراجملموعتني يف 
اختبار  و التَّحصيلي ِّ 

على التَّفكري اهلندسي ِّ و 
مقياس دافعيَّة تعلُّم 
 الر ِّايضيَّات املدرسيَّة 

حبث الفروق ودالالهتا  
وحجم األثر يف ضوء 

ط   اتمقارنة متوس ِّ
دي ِّ  عاألداءِّ الب

 يفللمجموعتني 
االختبار التَّحصيلي ِّ  

اختبار التَّفكري و 
مقياس على اهلندسي ِّ و 
م الر ِّايضيَّات دافعيَّة تعلُّ 

 املدرسيَّة 

   

 

 راسة" (: "تصميم جتربة الد ِّ 1كل )الشَّ 

 نتها: وعي ِّ  راسة جمتمع الد ِّ  -

ط ف ِّ ب الصَّ الَّ راسة بط  جمتمع الد ِّ  متثَّلَ  ط  عليم العام ِّ ، يف مدارس التَّ الثَّان املتوس ِّ ب  الَّ ط   ة مبدينة عرعر، واخترياملتوس ِّ
ط ال ف ِّ الصَّ  طة األمري عبد هللا ابن مساعد، مب ثَّان املتوس ِّ ابطة  ل اجملموعة الضَّ راسة، حيث مثَّ للد ِّ  نةٍّ ؛ كعي ِّ نَّاصريَّة ال  ، حبي ِّ توس ِّ

(  29، وعددهم )( ب -2) الَّب الشُّعبةط   ةَ جريبيَّ التَّ  اجملموعةَ بينما مثَّل  ( طالًبا،28وعددهم ) (،أ-2) ب الشُّعبة الَّ ط  
 . طالًبا

 توزيع عي ِّنة الد ِّراسة: ( 2ويوض ِّح اجلدول ) 

 (: "توزيع عينة الد ِّراسة" 2اجلدول )

 العدد الشُّعبة  الصَّفُّ  املدرسة  اجملموعة  م

 متوسطة  الضَّابطة  1
األمري عبد هللا ابن 

 مساعد 

ط نالثَّا  املتوس ِّ

 28 أ(-2)

 29 ب(-2) التَّجريبيَّة  2

 : هاوموادُّ  ،راسة أدوات الد ِّ  -

،  اختبارٍّ ، و حتصيلي ٍّ  راسة، يف اختبارٍّ لت أدوات الد ِّ متثَّ  ،  املدرسيَّة ات ايضيَّ الر ِّ  دافعيَّة تعلُّمل مقياسٍّ و للتَّفكري اهلندسي ِّ
  راسة تني جملموعت الد ِّ املعدَّ املعاجلة،  م حمل ِّ علُّ تني حملتوى موضوعات التَّ دريسيَّ تني التَّ راسة يف اخلطَّ الد ِّ  لت موادُّ بينما متثَّ 

 ، ومجيع هذه األدوات، واملواد ِّ من إعداد الباحث. الضَّابطة، والتَّجريبيَّة 
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 فيما يلي توضيح ذلك: و 

 : [اهلندسة واالستدالل املكاين ِّ ] فصليف دروس   حصيليُّ االختبار التَّ  (1)

 ] ابالختبار   اخلاص ِّ  املواصفات بناء جدول ، ومن ثَّ متَّ حتليل حمتوى دروس فصل ]اهلندسة واالستدالل املكان ِّ
  م، على علُّ روس، من حيث عدد احلصص، وأهداف التَّ ة للدُّ سبيَّ األوزان النَّ  َبتْ سِّ ح  حليل، و تَّ نتائج هذا ال ، وفق حصيلي ِّ التَّ 
 طبيق، االستدالل( ة، هي: )املعرفة، التَّ من املهارات العقليَّ  مستوايتٍّ  ( 3)

، مواصفات  جدول  عليه؛ فقد جاءو   : اآليتك  ؛( 3، كما يعرضه اجلدول )ة هائيَّ يف صورته الن ِّ   االختيار التَّحصيلي ِّ

 " [ندسة واالستدالل املكاين ِّ اهل] فصل(: "جدول مواصفات االختبار التَّحصيلي ِّ لدروس 3اجلدول ) 

 الدَّرس م
 عدد

 احلصص
 النَّسبة 
 املئويَّة 

 عدد األسئلة  عدد األهداف 
 اجملموع  استداللٌ  تطبيقٌ  معرفةٌ  اجملموع  استداللٌ  تطبيقٌ  معرفةٌ 

وااي عالقات الزَّ  1
 واملستقيمات

2 14,28% 2 3 3 8 1 1 1 3 

2 
ة إسَّتاتيجيَّ 

 3 1 1 1 8 3 2 3 %14,28 2 املسألة  حل ِّ 

3 
عات  املضلَّ 
 2 - 1 1 6 2 2 2 %14,28 2 واايوالزَّ 

4 
تطابق 

 3 1 1 1 7 1 3 3 %14,28 2 عات املضلَّ 

 3 1 - 2 8 2 2 4 %14,28 2 ماثل التَّ  5
 4 1 1 2 8 2 2 4 %14,28 2 االنعكاس  6
 2 - 1 1 5 1 2 2 %14,28 2 االنسحاب 7

 20 5 6 9 50 14 16 20 %100 14 اجملموع 
 %100 %25 %30 %45 %100 %28 %32 %40  الن ِّسبة املئويَّة 

(  4ؤالٍّ من مقد ِّمةٍّ، و)، حبيث يتكون كلُّ سيار من متعد ِّدٍّ[االخت ة االختبار التَّحصيلي ِّ من نوع ]وكانت أسئل
  ومناسبتها املقصودة هبا،  األهداف ارتباط األسئلة مبحتوى التَّعلُّم املستهَدف، وقياسهاصياغة ال  ر وعَِّي يفبدائَل، حبيث 

  دَّدًة، ومتث ِّل أمناط احلل ِّ تكون البدائل واضحًة، وحمأن ض مَّ كلُّ مفردةٍّ فكرًة رئيسًة واحدًة، و وأْن تَ  مستوى لغة املتعل ِّم، ومنو ِّه،
 عشوائيًّا. على مستوى مفردات االختبار التَّحصيلي ِّ اإلجاابت الصَّحيحة   أماكن  ة يف ضوء فكرة السُّؤال، وأن تتوزَّعلَ مَ احملتَ 

الر ِّايضيَّات، ومشريف مادَّة   من أساتذة املناهج، وتعليم ةٍّ وفيما يتَّصل ابلص ِّدق، عادت الد ِّراسة إىل جمموع
ط؛ لإلفادة من تصوُّراهتم، وآرائهم التَّحكيميَّة، فيما خيصُّ ب ناء جدول  الر ِّايضيَّات، ومعل ِّميها للصَّف ِّ الثَّان املتوس ِّ

(  26)على عي ِّنةٍّ عشوائيَّةٍّ، ضمَّْت  كما متَّ تطبيق االختباروترتيبها،  األسئلة، واملمو ِّهات،  املواصفات، وكذلك صياغة
ط املدَّة الزَّمنيَّة املناسبة لال  َب متوس ِّ  . ( دقيقةً 25ختبار؛ فكان )طالًبا، سبق هلم دراسة املقرَّر، وح سِّ
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(  26) ًة من جمتمع الد ِّراسة قوامهاوبفحص ثبات االختبار عرب تطبيقني، بينهما أسبوعان، مشال عي ِّنًة استطالعيَّ 
تدفع إىل الث ِّقة ابالختبار، وبنتائج تطبيقه، ووقعت  (، وهي قيمٌة مناسبٌة، 0,821بلغ معامل هذا الثَّبات القيمة )، طالًبا

بني القيمتني   (، وجاءت معامالت متييزها ما0,63-0,39معامالت الصُّعوبة ملفردات االختبار ما بني القيمتني )
 ة للتَّجربة. مفرداته االختباريَّ مناسبة  االختبار، و ة (، وتدلُّ القيم السَّابقة على سالم 0,41-0,69)

كون درجة  ( سؤااًل، لكل ٍّ منها درجٌة واحدٌة، حبيث ت 20وتكوَّن االختبار التَّحصيليُّ يف صورته الن ِّهائيَّة من )
الب  ، وتكون درجة الطَّ خاطئةٌ  ةٌ واحٌد صحيٌح، وثالث ئَل:( بدا4( درجًة، وتتلو عبارة أي ِّ سؤالٍّ )20) االختبار الن ِّهائي ِّ 

(، إذا اختار إجابًة خاطئًة؛ فيكون مدى  0ال )(، إذا اختار اإلجابة الصَّحيحة، وتكون درجته على السُّؤ 1على السُّؤال )
 . [20-0ضمن الفَّتة ] حصيلي ِّ ب يف االختبار التَّ درجات الطُّالَّ 

، وفق  وجاء توزيع   ح ه  ستوايت األممفردات االختبار التَّحصيلي ِّ  (: 4اجلدول ) هداف، كما يوض ِّ

 "مستوايت األهداف يف ضوء حصيلي ِّ توزيع مفردات االختبار التَّ "(: 4اجلدول )
 اجملموع  املفردات  ستوىامل

 9 19-16-15-13-12-9-7-4-1 عرفةامل
 6 20-17-10-8-5-2 تَّطبيقال

 5 18-14-11-6-3 االستدالل
 20 اجملموع 

: اختبار  (2)  التَّفكري اهلندسي ِّ

َ ب   ، تبًعا اخ نِّ التَّصوُّر، التَّحليل،  )األربع األوىل، وهي:  Van Hiele ستوايت فان هيلمل تبار التَّفكري اهلندسي ِّ
، االستدالل الشَّكليُّ   الد ِّراسة. ، وخصائص العي ِّنة، وطبيعة أهداف طبيعة حمتوى التَّعلُّم  وفق، (االستدالل غري الشَّكلي ِّ

، يـَْغْت أسئلت ه  أبسلوبٍّ واضحٍّ ة، واملعَّن  فَ دَ هْ هلندسي ِّ املستَـ فكري االتَّ ومستوايت يناسب مستوى لغة الطُّالَّب،  وصِّ
هداف التَّعلُّم املقصودة، وأقدَر على قياسها، حبيث  حملتوى، وأبارتباطًا اب رَ ومبا جيعل األسئلة أكثَـ  اإلجرائي ِّ لكل ِّ مستوًى،

 يضمُّ كلُّ سؤالٍّ فكرًة هندسيًَّة واحدًة.  

( بدائَل  4ةٍّ، و)تكون كلُّ سؤالٍّ من مقد ِّم؛ ف متعد ِّدٍّ[االختيار من بار التَّفكري اهلندسي ِّ من نوع ]وكانت أسئلة اخت
على  تتوزَّع اإلجاابت الصَّحيحة  ة يف ضوء فكرة السُّؤال، حبيث لَ مَ اهلندسي ِّ احملتَ متث ِّل أمناط التَّفكري واضحةٍّ، وحمدَّدةٍّ، 

 عشوائيًّا. اهلندسي ِّ التَّفكري مستوى مفردات اختبار 

الر ِّايضيَّات،   ٌة من أساتذة املناهج، وتعليمجمموع تْ ريَ شِّ ت  اسْ ف ، أبخذ آراء مجلةٍّ من املختص ِّني؛وحب َِّث صدق االختبار
طلصَّف ِّ ادَّة الر ِّايضيَّات، ومعل ِّميها لومشريف ما  نةٍّ  االختبار على عي ِّ  قَ ب ِّ ط  آبرائهم التَّحكيميَّة، كما  ؛ لالهتداءلثَّان املتوس ِّ

ط املدَّة الزَّمنيَّة املناسبة لالختبار؛ فكان )سابًقا  املقرَّر ( طالًبا، درسوا28) عشوائيَّةٍّ، ضمَّت  َب متوس ِّ  . ( دقيقةً 30، وح سِّ
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(  28وبفحص ثبات االختبار عرب تطبيقني، بينهما أسبوعان، مشال عي ِّنًة استطالعيًَّة من جمتمع الد ِّراسة ضمَّت )
تدفع إىل الث ِّقة ابالختبار، وبنتائج تطبيقه، ووقعت  (، وهي قيمٌة مناسبٌة، 0,843فرًدا، بلغ معامل هذا الثَّبات القيمة )

(، وجاءت معامالت متييزها ما بني القيمتني  0,62-0,43ا بني القيمتني )معامالت الصُّعوبة ملفردات االختبار م 
 ة للتَّجربة. مفرداته االختباريَّ مناسبة  االختبار، و  (، وتدلُّ القيم السَّابقة على سالمة0,37-0,66)

واحدٌة، حبيث تكون درجة  ( سؤااًل، لكل ٍّ منها درجٌة 20وتكوَّن اختبار التَّفكري اهلندسي ِّ يف صورته الن ِّهائيَّة من )
الب  ، وتكون درجة الطَّ  خاطئةٌ ةٌ ( بدائَل: واحٌد صحيٌح، وثالث4تتلو عبارة أي ِّ سؤالٍّ )( درجًة، و 20االختبار الن ِّهائي ِّ )

(، إذا اختار إجابًة خاطئًة؛ فيكون مدى  0ال )(، إذا اختار اإلجابة الصَّحيحة، وتكون درجته على السُّؤ 1على السُّؤال )
 . [ 20-0ضمن الفَّتة ]  ت الطُّالَّب يف اختبار التَّفكري اهلندسي ِّ درجا

 (: 5يف ضوء مستوايت فان هيل األربع األوىل، كما يف اجلدول )   لتَّفكري اهلندسي ِّ اختبار اوجاء توزيع مفردات 

 " األوىلفان هيل األربع مستوايت  يف ضوءاختبار التَّفكري اهلندسي ِّ زيع مفردات تو "(: 5اجلدول )
 اجملموع  املفردات  ستوىامل

 5 16-11-6-5-1 التَّصوُّر
 5 18-15-12-7-2 التَّحليل

 5 19-17-13-8-3 االستدالل غري الشَّكلي ِّ 
 5 20-14-10-9-4 االستدالل الشَّكليُّ 

 20 اجملموع 

 : ة املدرسيَّ  الرايضيات  دافعيَّة تعلُّممقياس  (3)

الدَّراسة، وحدودها، وأهدافها، متَّ تطبيق مقياسٍّ لدافعيَّة تعلُّم الر ِّايضيَّات املدرسيَّة، من بناء  حتقيًقا ملالءمة طبيعة 
بويَّ السَّابق.  الباحث،   يف ضوء مراجعته األدب الَّتَّ

  ارتمنفيٌّ، وفق مقياس ليك اآلَخر   بعضها مثَبٌت، وبعضها  ( عبارًة: 25للمقياس ) الن ِّهائيَّة  ضمَّت الصُّورةو 
Likert  ِّ هذا املقياس؛ كالتَّال:  ( قيم االستجاابت على عبارات6ويوض ِّح اجلدول ) ،  اخلماسي 

 (: "قيم االستجاابت على عبارات مقياس دافعيَّة تعلُّم الر ِّايضيَّات املدرسيَّة" 6اجلدول )

 م
اه  اجت ِّ
 العبارة 

 نوع االستجابة وقيمتها 

طةٌ  عاليةٌ  عاليٌة جدًّا   منخفضٌة جدًّا  منخفضةٌ  متوس ِّ

 1 2 3 4 5 مثبَـَتةٌ  1
 5 4 3 2 1 منفيَّةٌ  2

وط ب ِّق املقياس على عي ِّنةٍّ استطالعيَّةٍّ  خذ آبراء احملك ِّمني، من خرباء تعليم الر ِّايضيَّات، ، أبصدق املقياس  صَ حِّ ف  و 
ب ثبات املقياس بتطبيق معادلة كرونباخ ألفا ف ( طالًبا؛ 28ضمَّت ) (،  0,831؛ فبلغ القيمة )Cronbach's Alpha ح سِّ

ط زمن االستجابة املناسب؛ فكان ) زيد منت  قيمةٌ وهي  َب متوس ِّ  ( دقيقًة. 25الث ِّقة ابملقياس، وح سِّ
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-25] : ، ضمن فَّتة القيم(6وتقع درجات الطُّالَّب على املقياس، وفق قيم االستجاابت املوضَّحة يف اجلدول )
125 .] 

 : التَّدريسيَّتان اخلطَّتان  (4)

ندسة  اهل] فصل دروس ، ميث ِّل كلٌّ منهما دلياًل للمعل ِّم، فيما خيصُّ تنفيذ خطَّتني تدريسيَّتني  صمَّم الباحث
] األوىل خاصًَّة ابجملموعة الضَّابطة، وحوت ختطيط الدُّروس بطريقةٍّ اعتياديَّةٍّ،   اخلطَّة التَّدريسيَّة كانت ف ؛ واالستدالل املكان ِّ

قاالت التَّعليميَّة بينما ضمَّتِّ الثَّانية، الَّت ط ب َِّقْت على اجملموعة التَّجريبيَّة، ختطيَط الدُّروس نفسها، يف ضوء  ،  إسَّتاتيجيَّة الس ِّ
، و إضافًة إىل مجلة   . ، وخمطَّطٍّ زمن ٍّ للدُّروسةٍّ ابلتَّعريف هبذه اإلسَّتاتيجيَّة معلوماتٍّ خاصَّ إرشاداتٍّ

طة؛ ألخذ   تان التَّدريسيَّتاناخلطَّ  تِّ ضَ رِّ ع  و  على بعض أساتذة تعليم الر ِّايضيَّات، ومشريف الر ِّايضيَّات للمرحلة املتوس ِّ
 مالحظاهتم.   ا يف ضوءمتحسينهلو  ،بنائهما إجراءات آرائهم حول  

 جربة: إجراءات ضبط التَّ 

فحص  ب، ة جربتَّ ل ل اخلي ِّ الدَّ  صميمالتَّ  ، من سالمة تها نلعي ِّ  العشوائي ِّ  ختيار اعتماد اال عالوًة عن  راسة، الد ِّ  أتكَّدت 
ات الد ِّراسة الثَّالث، وهي التَّحصيل  ة، جريبيَّ ابطة، والتَّ الضَّ  : تكافؤ جمموعتيها  ، والتَّفكري اهلندسيُّ،  يُّ الر ِّايض فيما خيصُّ متغري ِّ

، كما  ذلك جاءت نتائج وات؛ ف دذه األهل طبيق القبلي ِّ طات نتائج التَّ متوس ِّ  حساب عربودافعيَّة تعلُّم الر ِّايضيَّات املدرسيَّة، 
 ال: التَّ ك  ؛(7حها اجلدول )يوض ِّ 

 " جربةلفحص تكافؤ جمموعيت التَّ  طبيق القبلي ِّ "نتائج التَّ  (:7اجلدول )

ط املتوس ِّ  العدد  اجملموعة  املتغري ِّ  م
 احلسايبُّ 

االحنراف 
 املعياريُّ 

درجة 
 ة يَّ احلر ِّ 
df 

القيمة  
 ة ائيَّ التَّ 

T-Test 

مستوى 
 اللة الدَّ 

 ة اللة اإلحصائيَّ الدَّ 
05.0 

1 
 التَّحصيل 
 الر ِّايضيُّ 

 1,4328 4,8571 28 الضَّابطة 
 دالَّةٍّ  غري   0,672 0,425 55

 1,5377 4,6897 29 التَّجريبيَّة 

 التَّفكري  2
 اهلندسيُّ 

 1,1455 4,1429 28 الضَّابطة 
 دالَّةٍّ  غري   0,092 1,717 55

 1,5273 4,7586 29 التَّجريبيَّة 

3 
دافعيَّة تعلُّم  
الر ِّايضيَّات  

 املدرسيَّة 

 15,8099 66,7857 28 الضَّابطة 
 دالَّةٍّ  غري   0,591 0,540 55

 14,1672 68,9310 29 التَّجريبيَّة 

ما  05.0عند مستوى الدَّاللة ذات داللةٍّ إحصائيَّةٍّ،  ة فروقٍّ أيَّ  انتفاء إىل  (7اجلدول ) شري النَّتائج يفوت
  كل ِّ أداةٍّ من أدوات الد ِّراسة، املعدَّة؛ ألجل قياس كل ٍّ   قبليًّا، على ة، جريبيَّ التَّ الضَّابطة، و  ت الد ِّراسة: طي جمموعبني متوس ِّ 

، و ، ي ِّ الر ِّايض حصيل التَّ  : من  . املدرسيَّة  اتالر ِّايضيَّ  دافعيَّة تعلُّموالتَّفكري اهلندسي ِّ
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 التَّطبيق امليداينُّ: 

  يف  الد ِّراسة ط ب َِّقتِّ ابلتَّنسيق مع قسم الر ِّايضيَّات، ابإلدارة العامَّة للتَّعليم مبنطقة احلدود الشَّماليَّة )قطاع عرعر(، 
  الفَّتة الزمنيَّة  هـ، وحتديًدا خالل1439/ 1438(، من الفصل الد ِّراسي ِّ األوَّل، من العام الد ِّراسي ِّ 15-13األسابيع )

طة، امل األمري عبد هللا ابن مساعدهـ(، يف مدرسة 22/3-10/4/1439) ،  لنَّاصريَّةوهي مدرسٌة حكوميٌَّة تقع يف حي ِّ ا توس ِّ
 . مبدينة عرعر

، متث ِّل 7ومتَّ تدريس حمتوى التَّعلُّم املستهَدف، ويضمُّ ) فصل  ال و ، وه[ندسة واالستدالل املكانُّ اهل] فصل( دروسٍّ
ط ضمن مقرَّر الفصل الد ِّراسي ِّ األوَّل، من كتاب الر ِّايضيَّات للصَّف ِّ ال  واألخري ، امساخل  ( حصًَّة. 14، بواقع )ثَّان املتوس ِّ

، وأحد املعل ِّمني اجمليدين، يف  بكالوريوس ال مرحلةوهو أحد طالَّب الباحث يف - وقام معل ِّم الر ِّايضيَّات ابملدرسة
مثَّلت األوىل اجملموعة الضَّابطة، ومثَّلت الثَّانية   ف، لشعبتني:توى املستهدَ بتدريس احمل -ضوء توصية قسم الر ِّايضيَّات

قام الباحث بتزويد املعل ِّم خبطَّة تنفيذ الدُّروس االعتياديَّة، لصاحل اجملموعة الضَّابطة، إضافًة إىل   ، حيثاجملموعة التَّجريبيَّة 
قاالت التَّع خطَّة التَّنفيذ وفق  هذه   خصائص  يف ضوء املعل ِّم، واملتعل ِّم  كل ٍّ من   ، مدعَّمًة أبفكارٍّ عن أدوارليميَّةإسَّتاتيجيَّة الس ِّ

 . ومراحلها، لصاحل اجملموعة التَّجريبيَّة ،اإلسَّتاتيجيَّة 

 :ومناقشتها  راسةتائج الد ِّ ن
 ل: ؤال األوَّ إجابة السُّ  -

قاالت التَّعليميَّة، الَّذي ي يف ضوء ، [ندسة واالستدالل املكان ِّ اهل] فصل ل املعل ِّم دليل مَ م ِّ ص   ضمُّ  إسَّتاتيجيَّة الس ِّ
ما   ط  اخلط َنتِّ م ِّ ض  و  ومراحلها،  ، تيجيَّةسَّتاهذه اإل خصائص ، وفق( دروسٍّ 7عددها )، و فصل اخلطط التَّنفيذيَّة لدروس ال

  مواصفات املعاجلة، و  م حمل ِّ علُّ حمتوى التَّ  خصائص هذه اإلسَّتاتيجيَّة، مبا يوافق  تنتسب  إىل رؤىً ، و رٍّ أمكن تضمينه من أفكا
حقق من جناحها،  م، وأساليب التَّ م، واملتعل ِّ املعل ِّ  كل ٍّ من   أدوار ، ومبا يربزرةرات املطوَّ قرَّ امل ، ضمن، واملهارة الر ِّايضيـََّتني املعرفة 

دروس   ه، ضمن ، وعالقات تنظيممكو ًِّنته مستوايته، و ، يف ضوء الر ِّايضي ِّ  التَّعلُّم توى وأساليب اإلفادة، والتوظيف املمكنة حمل 
 . الفصل

 اين: ؤال الثَّ إجابة السُّ  -

 ال: (؛ كالتَّ 8نها اجلدول ) جربة، كما يبي ِّ على جمموعت التَّ  حصيلي ِّ لالختبار التَّ   طبيق البعدي ِّ نتائج التَّ  جاءت
 " حصيلي ِّ لالختبار التَّ  طبيق البعدي ِّ (: "نتائج التَّ 8اجلدول )

ط املتوس ِّ  العدد اجملموعة 
 احلساب ِّ 

االحنراف 
 املعياريُّ 

درجة 
 ة يَّ احلر ِّ 
df 

القيمة  
 ة ائيَّ التَّ 

T-Test 

مستوى  
 اللة الدَّ 

اللة  الدَّ 
 ة اإلحصائيَّ 

05.0
 

 حجم األثر ةقيم
[

dft
t
+

=
2

2
2


 ] 

باين التَّ 
 ر املفسَّ 

 )%( 
 مستوى 
 األثر 

 2,2189 16,9310 29 التَّجريبية  كبريٌ  36,28 0,3628 دالَّةٌ  0,000 5,597 55 2,0660 13,7500 28 الضَّابطة 
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( إىل تفوُّق اجملموعة التَّجريبي ِّة على اجملموعة الضَّابطة يف التَّطبيق البعدي ِّ لالختبار  8وتشري النَّتائج يف اجلدول )
طيهما، عند مستوى الدَّاللة   ، وبفرقٍّ دال ٍّ إحصائيًّا، بني متوس ِّ  . 05.0التَّحصيلي ِّ

قاالت  ة إسَّتاتيجيَّ لتطبيق  وحبساب قيمة حجم األثر  [الس ِّ ،  التَّعليميَّة يف تدريس فصل ]اهلندسة واالستدالل املكان ِّ
د أَّنَّ ة البعدي ِّ جريبيَّ على حتصيل اجملموعة التَّ    يدلُّ  ما  (، %36,28بلغت نسبته ) ؛ أي بتباينٍّ مفسَّرٍّ (0,3628ا تبلغ )، و جِّ

ه إىل تطبيق هذه  ذي ميكن ردُّ الَّ  ،الر ِّايضي ِّ للمجموعة التَّجريبيَّة يف حتسُّن التَّحصيل  ،على أنَّ مستوى األثر اإلجيايبَّ 
 . كبريٌ   أثرٌ  فصلال اة، يف تدريس هذاإلسَّتاتيجيَّ 

قاالت التَّعليميَّ  به  صف تَّ ت إىل ما  ة تيجهذه النَّ  ت عَزى و  املشاركة، والتَّعاون،   ة من نشاطٍّ تعلُّمي ٍّ قوامه إسَّتاتيجيَّة الس ِّ
ابط املنطقي، واملرن ما بني نواتج التَّعلُّم والتَّحفيز، عرب ممارسةٍّ تدريسيَّةٍّ  ،  تلتزم بفحص اخلربات السَّابقة، وحتقيق املوازنة، والَّتَّ

طبيعة حمتوى التَّعلُّم حمل ِّ   ه، حول مهام ِّ التَّعلُّم، وفق ر ِّايضيَّات، ما بني املعل ِّم، وطالَّب فرص التَّواصل املعريف بلغة ال وزايدة
 املعاجلة. 

لة،   مخرباهتعرب إاثرة حااًل من الدَّعم املوثوق، واملستمر للمتعل ِّمني،  هذه اإلسَّتاتيجيَّةووفَّرت  الر ِّايضيَّة ذات الص ِّ
معان التَّعلُّم  توجيه املعرفة الر ِّايضيَّة املهم ِّة، وتصويب أخطاء لغة الر ِّايضيَّات، و وداللة الرَّمز، و  والتَّنبيه إىل خصائص املفهوم،

، و  ، ومعريف ٍّ مفاوضة  الر ِّايضي ِّ  جاذبةٍّ.  نواتج التَّفكري اجلانب، والفهم البديل، يف بيئة تعلُّمٍّ إنسان ٍّ

زمالئه، مبا يدعم جهود   مع و  اإلجيايب ِّ مع املعل ِّم، أو اخلبري، فاعل التَّ هذه اإلسَّتاتيجيَّة قدرة املتعل ِّم على  ومنَّتْ 
، عرب تعلُّمٍّ ذي معَّن، مبا  املعرفيَّة فجوته رة املتعل ِّم على جتاوز مبا حيق ِّق قد إحضار اخلربة، وإدراك املعَّن، وتطبيق املفهوم، 

،  هار املعرفة، وحبث قدرته على توظيفعلى فحص توفُّ  حتف ِّزه مواقَف حقيقيًَّة  عند معايشته اعليَّة هذا املتعل ِّم، خاصَّةً يضمن ف
 قف. ااملو هذه مبا يناسب 

،  م( 2011)  محادة ، و م( 2009أبو زيد )وتنسجم هذه النَّتيجة إمجااًل، مع ما توصَّلت إليه دراسات كل ٍّ من: 
هري ِّ )و   ,Zambrano & Noriegaزامربانو، ونورييقا )، و هـ(1437املطوَّق )، و م( 2016يوسف ) ، و هـ( 1436الش ِّ

 .(Molenaar & Others, 2011مولينار، وآخرِّين )، و (2011

 الثَّالث: ؤال إجابة السُّ  -

 (؛ كالتَّال: 9على جمموعت التَّجربة، كما يبي ِّنها اجلدول ) ختبار التَّفكري اهلندسي ِّ نتائج التَّطبيق البعدي ِّ ال جاءت
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 " فكري اهلندسي ِّ (: "نتائج التَّطبيق البعدي ِّ الختبار التَّ 9اجلدول )

 العدد اجملموعة 
ط  املتوس ِّ
 احلساب ِّ 

االحنراف 
 املعياريُّ 

درجة 
 احلر ِّيَّة 
df 

القيمة  
 التَّائيَّة 

T-Test 

مستوى  
 الدَّاللة 

الدَّاللة  
 اإلحصائيَّة 

05.0 

قيمة حجم  
 األثر 

[
dft

t
+

=
2

2
2


 ] 

التَّباين 
 املفسَّر 
 )%( 

 مستوى 
 األثر 

 1,7529 9,9643 28 الضَّابطة 
 كبريٌ  73,61 0,7361 دالَّةٌ  0,000 12,386 55

 1,8989 15,9655 29 التَّجريبية 

( إىل تفوُّق اجملموعة التَّجريبي ِّة على اجملموعة الضَّابطة يف التَّطبيق البعدي ِّ الختبار  9وتشري النَّتائج يف اجلدول )
طيهما، عند مستوى الدَّاللة   ، وبفرقٍّ دال ٍّ إحصائيًّا، بني متوس ِّ  . 05.0التَّفكري اهلندسي ِّ

قاالت وحبساب قيمة حجم األثر لتطبيق إسَّتاتيجيَّة    [هلندسة واالستدالل املكان ِّ ا] فصليف تدريس  يَّةعليمالتَّ الس ِّ
ا تبلغ )ل التَّفكري اهلندسي ِّ على  د أَّنَّ ، و جِّ ؛ أي بتباينٍّ مفسَّرٍّ بلغت نسبته  (0,7361لمجموعة التَّجريبيَّة البعدي ِّ

الَّذي ميكن ردُّه إىل   ، للمجموعة التَّجريبيَّة يف حتسُّن التَّفكري اهلندسي ِّ  على أنَّ مستوى األثر اإلجيايبَّ،  ما يدلُّ  (، % 73,61)
 . أثٌر كبريٌ  ، يف تدريس هذا الفصل تطبيق هذه اإلسَّتاتيجيَّة

حول التَّعلُّم املستهَدف كمًّا،   وميكن ردُّ هذه النَّتيجة إىل قدرة هذه اإلسَّتاتيجيَّة على دعم الثَّراء املعريف ِّ للمتعلُّم
، تتضافر  يف التَّعلُّم اهلندسي ِّ، حتق ِّق مواصفات اإلبداع، واالبتكار، عرب نشاطٍّ  وكيًفا، إضافًة إىل إاثرة أفكارٍّ   تعلُّمي ٍّ حمبَّبٍّ

 مهامَّ تتَّصف ابلبحث  يف إجنازَ  تعلُّمٍّ جديدةٍّ، من خالل شراكة املتعل ِّمني حتقيق نواتججهود جمموعات التَّعلُّم صوب  ضمنه
.   على مناقشة أفكارهم، وقبول فحصها، ونقدها، وتطويرها هميف التَّفاصيل، وتعزيز ذلك من قبل املعل ِّم، بتشجيع  بوعيٍّ

َرةٍّ،  اخلطوات، مع تقدمي تغذيةٍّ مرتدَّ  رًصا مناسبًة حلوار األقران، ومراجعة الفهم، وأتكيدوتوف ِّر اإلسَّتاتيجيَّة ف ةٍّ مباشِّ
اهه،   املتنو ِّعة.  جناز مهام ِّ التَّعلُّم إ مستوايت مبا يناسب حمتوى التَّعلُّم، و يف ضوء مستوى االستيعاب، واجت ِّ

، ووجَّه الطُّالَّب صوب التَّفكري يف أبعاد املشكلة اهلندسيَّة،   وقد ساعد ما سبق، يف تنمية مهارات التَّفكري اهلندسي ِّ
 تفكريًا مرًًن، مع االهتمام أبفكار املتعل ِّم، وأس

 
 ْشكِّل. لوبه يف رؤية احلدث اهلندسي ِّ امل

 م(. 2016بشَّاي ) م(، ودراسة 2013علي ٍّ ) وتنسجم هذه النَّتيجة مع ما توصَّلت إليه دراسة 

 : إجابة السُّؤال الرَّابع  -

كما    على جمموعت التَّجربة، ، املدرسيَّة ات ايضيَّ الر ِّ  دافعيَّة تعلُّمقياس مل  البعدي ِّ طبيق نتائج التَّ  (10يبني ِّ اجلدول )
 : يلي
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 " املدرسيَّة اتايضيَّ الر ِّ  دافعيَّة تعلُّمملقياس  طبيق البعدي ِّ (: "نتائج التَّ 10)اجلدول 

 العدد اجملموعة 
ط  املتوس ِّ
 احلساب ِّ 

االحنراف 
 املعياريُّ 

درجة 
 احلر ِّيَّة 
df 

القيمة  
 التَّائيَّة 

T-Test 

مستوى  
 الدَّاللة 

الدَّاللة  
 اإلحصائيَّة 

05.0 

قيمة حجم  
 األثر 

[
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t
+

=
2

2
2


 ] 

التَّباين 
 املفسَّر 
 )%( 

 مستوى 
 األثر 

 12,9186 76,000 28 الضَّابطة 
 كبريٌ  61,26 0,6126 دالَّةٌ  0,000 9,325 55

 9,9446 104,414 29 التَّجريبيَّة 

ملقياس   البعدي ِّ  اجملموعة الضَّابطة يف التَّطبيق تفوُّق اجملموعة التَّجريبي ِّة على  إىل ( 10اجلدول )يف تائج نَّ ال  شريوت
طيهما، إحصائيًّا،  فرقٍّ دال ٍّ ، وب دافعيَّة تعلُّم الر ِّايضيَّات املدرسيَّة  .05.0  عند مستوى الدَّاللة بني متوس ِّ

َبتْ  قاالت التَّعليميَّة يف تدريس  يَّة حجم األثر لتطبيق إسَّتاتيجقيمة  وح سِّ [  هلندسة واالستدالل املكان ِّ ] فصل الس ِّ
ىل أنَّ  إ ما يشري (، % 61,26نسبته ) بتباينٍّ مفسَّرٍّ ؛ أي (0,6126)، فبلغت على دافعيَّة التَّعلُّم للمجموعة التَّجريبيَّة بعدايًّ 

الَّذي ميكن ردُّه إىل تطبيق هذه اإلسَّتاتيجيَّة، يف تدريس   ، جملموعة التَّجريبيَّةا علُّمت يف حتسُّن دافعيَّة  مستوى األثر اإلجيايبَّ، 
 ، أثٌر كبرٌي. ا الفصلهذ

قاالت التَّعليميَّة قد  ة تطبيق إسَّتاتيجيَّ  أبنَّ هذه النَّتيجة،  كن أن تـ َفسَّرَ ميو  على املشاركة   تشجيع املتعل ِّميف  هم أسالس ِّ
، وابلثَّقة، وبشراَكة  نفسه،  استشعاره أمه ِّيَّته عند ، و فاعليَّته ق ق ِّ ، مبا حي التَّعلُّم، ومبسؤوليَّته اإلجيابيَّة، يف أجواَء تشعره ابحل ب ِّ

الر ِّايضي ِّ، من خالل إجناز مهام ِّ هذا   علُّمتَّ ال يف  ، وجناحهمجناحه حتقيق ابلن ِّسبة إىل  وأمه ِّيَّة دورهعند زمالئه، ، و همعل ِّم وعند 
،  التَّعلُّم،    . ، ونفعه إدراكه جوانبه الوظيفيَّة ما يتعلُّمه، ومتعته، عرب  شعوره بقيمة  وصواًل إىل إبتقانٍّ

، مبا يكسب املتعل ِّم مشاعر  ة تقدميهالدَّعم، الَّت تتبَّنَّ اإلسَّتاتيجيَّ من أنواع االدَّعَم النَّفسيَّ ويؤك ِّد ما سبق، أنَّ 
أسئلتهم،   اجتهادات املتعل ِّمني، وإجابة املعل ِّم ل م، وجهود تدريسه، ومن ذلك تقبُّ لْ االنتماء، والتَّعاون، والود ِّ، وتقدير العِّ 

 . عةٍّ تتَّصف ابللُّطف، وكلُّ هذا ممَّا حيق ِّق لبيئة التَّعلُّم خصائَص إنسانيًَّة، واجتماعيًَّة ذات أبعادٍّ، وآاثرٍّ إجيابيَّةٍّ متنو ِّ   أبساليبَ 

،  (Nuntrakune & Park, 2011)دراسة نونَّتاكون، وابرك تيجة إمجااًل، مع ما ذهبت إليه وتنسجم هذه النَّ 
 هـ(. 1437ودراسة املطو ِّق )

 وصيات:تَّ ال
 : ا يلينتائجها، مب يف ضوء الد ِّراسة،  وصي ت

طة  عل ِّم الر ِّايضيَّاتمل رُّ املستمِّ  دريب  التَّ  (1   تدريسيَّةٍّ  إسَّتاتيجيَّاتٍّ ، و نماذجَ ل ، والتَّطبيقصميم تَّ ال  على ،يف املرحلة املتوس ِّ
قاالت التَّعليميَّة، إسَّتات ؛ كحديثةٍّ  بنائيَّةٍّ   دروس اهلندسة. خاصًَّة يف   يجيَّة الس ِّ
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، التَّأكيد (2 ، والتَّفكري اهلندسي ِّ طة أثناء تنفيذ  على تنمية التَّحصيل الر ِّايضي ِّ ، عرب  دروس اهلندسة للمرحلة املتوس ِّ
، وأسلوب   هاطبيعة حمتو  يوافق ، و التَّعلُّممطالب  ، مبا يدعمحديثةٍّ  بنائيَّةٍّ  دريسيَّةٍّ  تإسَّتاتيجيَّاتٍّ توظيف  اهلندسي ِّ
 تنظيمه. 

طة؛ كامل  ، يفدروس اهلندسة  تنفيذ  دعم، تمناسبةٍّ   علُّمٍّ توفري معينات ت  (3  . حديثةٍّ  ةٍّ قنيَّ ت  توظيف تطبيقاتٍّ رحلة املتوس ِّ

، يف ضوء مصطلحاته، ومفاهيمهحول حمتوى التَّعلُّ  ، لدى املتعل ِّم ي ِّ التَّواصل الر ِّايضمهارات تنمية  (4   جتويًدا؛ م اهلندسي ِّ
املناقشة   توفري فرص، عرب الر ِّايضي ِّ  ا لدافعيَّة التَّعلُّمينً سوحت، هارات التَّفكري اهلندسي ِّ مل ، وتنميةً الر ِّايضي ِّ  للتَّحصيل

، وتصويبالعلميَّة؛ هبدف   ومعانيها. ، والتَّمييز ما بني دالالت الرُّموز اهلندسيَّة،  هامالحظة أخطاء التَّعبري الر ِّايضي ِّ

  تصميم مناذَج تعليميَّةٍّ، ى عل -اتايضيَّ ص الر ِّ ختصُّ -ة عوديَّ سُّ ال ابجلامعات  ي ِّ و ب الَّتَّ  برامج الدُّبلوم  ب الَّ ط   تدريب  (5
قاالت التَّعليميَّةوحديثةٍّ  مناسبةٍّ، بنائيَّةٍّ  تدريسيَّةٍّ اتٍّ سَّتاتيجيَّ إ قائمةٍّ على  وتطبيق هذه النَّماذج   ، ؛ كإسَّتاتيجيَّة الس ِّ

  ائق طر رات مقرَّ  تقدمي عند خاصةً  وتنفيذه، وتقوميه، وصواًل إىل القدرة على نقدها، وتطويرها، ،س تَّدريال ختطيط يف
 . امليدان ِّ التَّدريب أثناء و   ات،ايضيَّ الر ِّ  تدريس

مع  ، يس، وأدوات التَّعلُّمالتَّدر  إثراء أساليب  مًعا، عربملعل ِّم، واملتعل ِّم ا بيئةٍّ تدريسيَّة، تضمن فاعليَّة االهتمام بتوفري  (6
  حرصه على حتسني م؛ كعلُّ تَّ لل  ، ودافعيَّةً إجيابيَّةً  ، مبا يكسب املتعل ِّم سيادة العالقات الو د ِّيَّة داخل صف ِّ الر ِّايضيَّات 

.  ، واملسؤوليَّة، يف أجواَء قوامها البذل، واإلنسانيَّة، والشَّراكة  ،ه نواتج تعلُّم ، وحب ب ٍّ  بفهمٍّ

قاالت التَّعليميَّة، دعم جهود اعتماد اإلسَّتاتيجيَّات التَّدريسيَّة احلديثة،  (7 ضمن املمارسات  ومنها إسَّتاتيجيَّة الس ِّ
ني  بوي ِّ ات الَّتَّ ايضيَّ مشريف الر ِّ  رة، ومن ذلك حبث إمكانيَّة تضمني التَّدريسيَّة املقَّتحة؛ لتنفيذ مقرَّرات الر ِّايضيَّات املطوَّ 

 هذه اإلسَّتاتيجيَّة. ، وفق هام ِّه التَّدريسيَّة مب   مرتبطةً م معايريَ عل ِّ امل أدوات تقومي أداء 

 املقرتحات:
 حتاول حبث ما يلي:  ة، القيام بدراساتٍّ راسة احلاليَّ تقَّتح الد ِّ 

. املمارسات  (1  التَّدريسيَّة يف جمال دعم التَّعلُّم الر ِّايضي ِّ

قاالت التَّعليميَّة حنو   ، واملعل ِّمات، يف مراحَل تعليميَّةٍّ خمتلفةٍّ، مني اهات املعل ِّ اجت ِّ  (2  ومدى تطبيقهم هلا.  ، إسَّتاتيجيَّة الس ِّ

قاالت التَّعليميَّة وظيفأثر ت (3   التَّفكري ، و ي ِّ حصيل الر ِّايضعلى التَّ  ، متنو ِّعةٍّ  تدريس حمتوايتٍّ هندسيَّةٍّ  يف إسَّتاتيجيَّة الس ِّ
،   ، يفدافعيَّة تعلُّم الر ِّايضيَّات املدرسيَّة ، و اهلندسي ِّ   ، يف مدارس البنني، والبنات. ةٍّ أخرىحَل تعليميَّ مراو  صفوفٍّ

قاالت التَّعليميَّة يف تدريس  (4 اتٍّ أخرى؛ كبقاء أثر  أثر توظيف إسَّتاتيجيَّة الس ِّ حمتوايتٍّ رايضيَّةٍّ خمتلفةٍّ، على متغري ِّ
اه حنو الر ِّايضيَّات، يف مراحَل تعليميَّةٍّ  ، واالجت ِّ خمتلفةٍّ،   التَّعلُّم، والتَّفكري املنتِّج، واملفاهيم البديلة، واالت ِّصال الر ِّايضي ِّ

 يف مدارس البنني، والبنات. 

قاالت التَّعليميَّة. تعليميَّةٍّ عل ِّماهتا، يف مراحَل  تقومي أداء معل ِّمي الر ِّايضيَّات، وم (5  خمتلفةٍّ، وفًقا إلسَّتاتيجيَّة الس ِّ

قاالت التَّعليميَّةصعوابت تطبيق  (6 ات: اخلربة، واجلنس، واملرحلة   يف تدريس الرايضيات إسَّتاتيجيَّة الس ِّ يف ضوء متغري ِّ
 . رسيَّة، وطبيعة حمتوى التَّعلُّم، والتَّجهيزات املدالد ِّراسيَّة 
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 ، القاهرة: عامل الكتب. معجم مصطلحات ومفاهيم التَّعليم والتَّعلُّم م(.  2009. )إبراهيم، جمدي عزيز
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ط يف الر ِّايضيَّاتالتَّفاعلي ِّ لطالبات األ  بويَّة   .وَّل متوس ِّ جملَّة جامعة القدس املفتوحة لألحباث والد ِّراسات الرتَّ

 . 234-197، ( 12)3، والنَّفسيَّة

م(. أثر التَّفاعل بني أمناطٍّ خمتلفةٍّ من دعامات التَّعلُّم البنائيَّة داخل  2010املرادن ، حممَّد خمتار؛ وعزمي، نبيل جاد. )
بية.  جملَّة دراسات تربويَّة  الكتاب اإللكَّتون ِّ يف التَّحصيل وكفاءة التَّعلُّم لدى ط الَّب الد ِّراسات الع ْليا بكل ِّيَّات الَّتَّ

 . 322-251(، 3)16،  يَّةواجتماع

قاالت التَّعليميَّة يف إكساب مفاهيم ومهارات حل ِّ املسألة  1437املطوَّق، سعيد أمحد حممَّد. ) هـ(. أثر استخدام الس ِّ
اه حنو الر ِّايضيَّات لدى ط الَّب الصَّف ِّ العاشر األساسي ِّ بغزََّة.  ة  ، كل ِّيَّ رسالة ماجستري غري منشورة  الر ِّايضيَّة واالجت ِّ

بية جبامعة األزهر، غزَّة.   الَّتَّ

قاالت التَّعليميَّة واملهارات الر ِّايضيَّة  2016مهدي، إميان عبد هللا حممَّد. ) م(. برًنمٌج مقََّتٌَح قائٌم على إسَّتاتيجيَّات الس ِّ
ْوليَّة  توى حتصيل تالميذهم ابملرحلة  لتنمية األداء التَّدريسي ِّ ملعل ِّمي الر ِّايضيَّات ومس TIMSSاملتضم ِّنة ابلد ِّراسة الدَّ

 . 117-64، 212، . دراساٌت يف املناهج وطرق التَّدريساإلعداديَّة

قاالت التَّعليميَّة والتَّفكري النَّاقد وأثره على التَّحصيل  2016يوسف، ًنصر حلمي. ) م(. التَّفاعل بني إسَّتاتيجيَّة الس ِّ
بية ختصُّص الصُّفوف األوىل. وكفاءة الذَّات الر ِّايضيَّة لدى ط الَّب كل ِّيَّة  بويَّة  الَّتَّ جملَّة جامعة الفيُّوم للعلوم الرتَّ

 . 213-148، 2ج-6، والنَّفسيَّة

Abdullah, A., & Zakaria, E. (2011). An Exploratory Factor Analysis of an Attitude 

Towards Geometry Survey in a Malaysian Context. International Journal of 

Academic Research, 3(6), 190-193. 

Azih, N., & Nwosu, B. (2011). Effects of Instructional Scaffolding on the Achievement 

of Male and Female Students in Financial Accounting in Secondary Schools in 



قاالت  إسرتاتيجيَّة  أثر  هالل مزعل العنزيد.          اهلندسي ِّ   والتَّفكري  الر ِّايضي ِّ   التَّحصيل  تنمية  يف  التَّعليميَّة  الس ِّ

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

Abakaliki Urban of Ebonyi State. Nigeria Current Research Journal of Social 

Sciences, 3(2), 36-70. 

Biemiller, A., & Meichenbaum, D. (1998). The Consequences of Negative Scaffolding 

for Students who Learn Slowly A Commentary on C. Addison Stone's, The 

Metaphor of Scaffolding: Its Utility for the Field of Learning Disabilities. Journal 

of Learning Disabilities, 31(4), 365-369. 

Bikmaz, F., ÇELEBİ, Ö., Ata, A., ÖZER, E, Soyak, Ö., & REÇBER, H. (2010). 

Scaffolding Strategies Applied by Student Teachers to Teach Mathematics. The 

International Journal of Research in Teacher Education, 3, 25-36. 

Capraro, M. (2001). Defining Constructivism: Its Influence on the Problem-Solving 

Skills of Students. Paper presented at the Annual Meeting of the Southwest 

Educational Research Association, New Orleans, 1-18. 

Chou, C. (2011). Scaffolding EFL Elementary Studies to Read English Picture 

Storybooks Proceeding. The 16th Conference of Pan-Pacific Association of 

Applied Linguistics, 29-41. 

Cole, M., & Cole, S. (2001). The Development of Children, 4th Ed, New York: Sci. 

Doering, A., & Veletsianos, G. (2007). Multi-Scaffolding Learning Environment: An 

Analysis of Scaffolding and Its Impact on Cognitive Load and Problem-Solving 

Ability. Journal of Educational Computing Research, 37(2), 107-129. 

Ertmer, P., & Simons, K. (2005). Scaffolding Teachers' Efforts to Implement Problem-

Based Learning. International Journal of Learning, 12(4), 1-14. 

Fretz, E. (2010). A Longitudinal Examination of Middle School Science Learners "Use 

of Scaffolding in and around a Dynamic Modeling Tool" (Unpublished doctoral 

Dissertation). Michigan: University of Michigan. 

Hogan, K. & Pressley, M. (Eds.) (1997). Scaffolding Student Learning: Instructional 

Approaches and Issues, Cambridge, MA: Brookline Book. 

Lawson, L. (2002). Using Scaffolding as a  Teaching Strategy. Paper Presented in the 

Educational Course. City College of New York,  Available at: 

http://www.Fno.org/dec99/scaffol.htmal, (Visited in: 2 Feb. 2018). 

Lipscomb, L., Swanson, J. & West, A. (2004). Scaffolding. In M. Orey (Ed') Emerging 

Perspectives on Learning, Teaching and Technology. Available at: 

http://www.projects.coe.uga.edu/ep/tt, (Visited in: 28 Jan. 2018). 

Marge, J. (2001). The Effect of Metacognitive Strategy Scaffolding on Student 

Achievement in Solving Complex Math Word Problems (Unpublished doctoral 

Dissertation), California: University of California. 

http://www.fno.org/dec99/scaffol.htmal
http://www.projects.coe.uga.edu/ep/tt


قاالت  إسرتاتيجيَّة  أثر  هالل مزعل العنزيد.          اهلندسي ِّ   والتَّفكري  الر ِّايضي ِّ   التَّحصيل  تنمية  يف  التَّعليميَّة  الس ِّ

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

Molenaar, I., Chiu, M., Sleegers, P., & Boxtel, C. (2011). Scaffolding of Small Group' 

Metacognitive Activities with an Avatar Computer-Supported Collaborative 

Learning. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 

6(4), 601–624. 

Null, J. (2004): Is Constructivism Traditional Historical and Practical Perspectives on a 

Popular Advocacy. The Educational Forum, 68, 22-43. 

Nuntrakune, T., & Park, J. (2011). Scaffolding Techniques: A Teacher Training for 

Cooperative Learning in Thailand Primary Education. International Journal of 

Pedagogy and Curriculum, 19(2), 103-114. 

Olson, J., & Platt, J. (2000). The Instructional Cycle. Teaching Children and 

Adolescents with Special Needs, Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, Inc., 170-

197. 

Raes, A., Schellens, B., De Wever, B., & Vanderhoven, E. (2012). Scaffolding 

Information Problem Solving in Web-Based Collaborative Inquiry Learning. 

Journal of Computers and Education, 59, 82-94. 

Shih, K., Chen, H., Chang, C., & Kao, T. (2010). The Development and Implementation 

of Scaffolding-Based Self-Regulated Learning System for E/M-Learning. 

Educational Technology & Society, 13(1), 80-93.  

Stone, C. (1998). The Metaphor of Scaffolding its Utility for the Field of Learning 

Disabilities. Journal of Learning Disabilities, 31(4), 344-364. 

Veresov, N. (2004).  Zone of proximal development (ZPD): The Hidden Dimension 

Language as Culture. Social & Educational Journal, 1, 1-15.  
Wang, F. (2006). Scaffolding Preservice Teachers' Design of Web-Quest. Journal of 

Computing in Higher Education, 3(21), 47-50. 

Wang, X. (2012). Teacher-Student Relationship and Quality Education in College and 

University English Teaching. Higher Education of Social Science, 3(2), 14-20. 

Warwick, P., & Mercer, N. (2011). Using the Interactive While-Board to Scaffold 

Pupils' Learning of Science in Collaborative Group Activity. Conference paper, 

Available at: https://iwbcollaboration.educ.cam.ac.uk/publications/Scaffolding-

symposium-paper-for-website.pdf, (Visited in: 20 Jan. 2018). 

Zambrano, X., & Noriega, H. (2011). Approaches to Scaffolding in Teaching 

Mathematics in English with Primary School Students in Colombia. Latin 

American Journal of Content & Language Integrated Learning, 4(2), 13-20. 

https://iwbcollaboration.educ.cam.ac.uk/publications/Scaffolding-symposium-paper-for-website.pdf
https://iwbcollaboration.educ.cam.ac.uk/publications/Scaffolding-symposium-paper-for-website.pdf

