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Abstract: The study aimed at identifying models for teaching mathematical courses that were based on a sample of Arab
educational researches in the field of teaching and learning of mathematics, applied to the general education stage. In order
to contribute to their identification and classification in a way that helps the scientific efforts and classify them according to
the objectives of the models and their research variables that, have been connected to. The content analysis of the research
contributions was limited to what was presented during the period between 2005-2020, within the Arab informational
publishing vessels, while examining the research topics and their methodologies in a random sample of (123) studies. The
results revealed the large number of research studies, which focused on Bybee model "quadruple and pentagram
constructive learning" and the learning dimensions model for Marzano. The research contribution has also decreased in a
number of models, such as self-organized education, case-based reasoning model and Lesh model. Most of the research
studies have adopted the experimental method, with their focus on the variables of achievement and mathematical
thinking. The study recommended making use of mathematics teaching models, with adopting developmental and
evaluation methodologies, and proposing teaching models for mathematical courses, in order to achieve deepening
learning and support for understanding and scientific application processes.
Keywords: Teaching Models, Mathematics Teaching, Teaching Strategies, Curriculum Development.

نماذج تدريس املقررات الرياضية واملتغيرات البحثية التي اهتمت بتوظيفها الدراسات
َ التربوية العربية ض
من مرحلة التعليم العام
ِ
سلمان بن صاهود العتيبي
جامعة األمير سطام بن عبد العزيز || اململكة العربية السعودية
ُ ُ
 هدفت الدراسة إلى تحديد نماذج تدريس املقررات الرياضية التي است ِند إليها في عينة من األبحاث التربوية العربية في مجال: املخلص
ً
ُ
َّ ُ امل،تعليم وتعلم الرياضيات
،ساع ُد في تلخيص الجهود العلمية
ِ  وذلك إسهاما في حصرها وتبويبها؛ بما ي،طبقة على مرحلة التعليم العام
ً
ُ
َ
واقتصر تحليل محتوى اإلسهامات البحثية على ما ق ِد َم خالل الفترة
.وتصنيفها وفقا ألهداف النماذج ومتغيراتها البحثية التي اتصلت بها
َ
عينة
ٍ  مع فحص املوضوعات البحثية ومنهجياتها في، ِضمن أوعية النشر املعلوماتية العربية،2020 -2005 الزمنية الواقعة بين عامي
 "التعلم البنائي الرباعيBybee  وكشفت النتائج عن كثرة الدراسات البحثية التي ركزت على نموذج بايبي.) دراسة123( عشوائية بلغت
ٍ
ً
 ونموذج التبرير،عدد من النماذج؛ كالتعلم املنظم ذاتيا
ٍ  كما قل اإلسهام البحثي في.Marzano  ونموذج أبعاد التعلم ملارزانو،"والخماس ي
َّ
 مع تركيزها على، وتبنت معظم الدراسات البحثية املنهج التجريبي.Lesh  ونموذج ِلش،Case-Based Reasoning القائم على الحالة
، مع تبني املنهجيات التطويرية والتقويمية، وأوصت الدراسة باإلفادة من نماذج تدريس الرياضيات.متغيري التحصيل والتفكير الرياض ي
ُ
. ودعمه لعمليات الفهم والتطبيق العلمي،حقق عمق التعلم
ِ واقتراح النماذج التدريسية للمقررات الرياضية؛ بما ي
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الكلمات املفتاحية :نماذج التدريس ،تعليم الرياضيات ،استراتيجيات التدريس ،تطوير املناهج.

 .1املقدمة.

ً
ً
يشهد تعليم الرياضيات في الوطن العربي حراكا علميا لتبني االتجاهات الحديثة واملداخل التطويرية ،والتي
ُّ
ترفع تحصيل واكتساب املفاهيم واملهارات الرياضية ،وتعميق البناء املعرفي والتعلم؛ وذلك الرتباط املقررات ببعضها
بصورة متكاملة في املراحل الدراسية املختلفة ،وتنظيمها يفرض على املختصين أن يعتنوا بالخبرات األصيلة واملهمات
اإلبداعية التي ترتقي بمستوى تفكير املتعلمُ ،وتسهم في تحقيق نواتج تعلم هادفة .والرياضيات ٌ
علم يرتبط بأكثر من
ِ
مجال تعليمي ،ويتم تطبيقه بعدة طرائق مختلفة؛ للتعامل مع القضايا واملشكالت والسياقات في مجاالت معرفية
أخرى (.)Niss, 2012
ُ
مثل مقررات الرياضيات أحد األبعاد العلمية التي يلزم العناية بتعليمها وتأكيد فهمها ،وفحص مجاالت
وت ِ
ُ
تعلمين؛ فالطبيعة املعرفية لها تتنوع وتتعقد عبر مرور الطالب
اكتساب املفاهيم واملهارات الرياضية ،وامتالكها لدى امل ِ
ً
ُ
باملراحل األعلى فاألعلى .وت ِسهم بهذا الترابط الفكري والتنوع املفاهيمي في تنمية أساليب التفكير الرياض ي ،نظرا
لطبيعتها التي ترتبط باالستقراء واالستنباط واالبتكار ،ويتطلب ذلك حل املسائل -كمكون أساس ي فيها -من املتعلم،
ً
ُ
عم َل تفكيره في تحديد خطط الحل ،وما تشتمل عليه من معلومات سابقة ،وطرائق للربط بينها ،وصوال إلى الحل
وأن ي ِ
الصحيح وتقويمه (زهران.)2018 ،
وللرياضيات أهمية عالية في تزويد املتعلمين باملفاهيم واألفكار الرياضية التي يوظفها في تكوين جوانب
معرفية أصيلة ،حيث قامت العديد من الدول بتربيتهم وحثهم على التربية املنتجة ،واالبتكار في ضوء مهارات القرن
ُ
حسن
الحادي والعشرين ،وبتغييرات جذرية في مناهجها الدراسية؛ بهدف تجويد التعلم الرياض ي بشكل أساس ي ،مما ي ِ
القدرة على التفكير في الحياة الواقعية ،بطريقة نقدية وإبداعية ومنطقية (.)Yilmaz, 2020
ُ
َّ َ
أربعة كبرى :ما يتعلق بمعرفة وفهم
مجاالت
صنف موس ى ( )2005أهداف املقررات الرياضية إلى
ولقد
ٍ
ٍ
األساسيات ،وما يرتبط باكتساب أساليب تفكير سليمة وتنميتها ،وما يتعلق باكتساب املهارات الرياضية ،وما يتعلق
باكتساب االتجاهات والقيم اإليجابية وتنمية امليول الرياضية .وتبرز أساليب التفكير التي يمكن تنميتها لدى
املتعلمين ،من خالل تعريضهم للخبرات التربوية ،وزيادة قدرتهم على ربط الحقائق واستقراء مفاهيمها ،وتنظيم
ً
الخطوات واإلجراءات بصورة متتابعة تؤدي للحصول على نتيجة محددة ،معتمدا على توظيف التفكير العلمي
ودقيق ،وبما يسهم في
فاحص
بشكل
املستند إلى حل املشكالت ،مع املساعدة على تشكيل الوعي بمميزات التفكير
ٍ
ٍ
ٍ
التعلم الذي يقود إلى االحتفاظ بالخبرات العلمية املكتسبة ،والقدرة على معرفة وتطبيق املمارسات الناجحة في
مواقف أخرى مماثلة (محمود.)2006 ،
ونماذج التدريس هي أنظمة التفسير التي يستخدمها املعلمون ملعرفة طرائق تفكير الطالب ،ويستفيدون منها
ُ
عالقات
في الرد على أفكار طالبهم ،ومراجعة نواتج فهمهم في ضوء تجاربهم ( ،)Blum et al., 2007كما أنها مجموعة
ٍ
منطقية تجمع املالمح الرئيسة للواقع التدريس ي الذي تهتم به ،وتنتظم فيها تصورات أبعاد التعلم ،والتي تتفاوت
ٍ
َ
ً
ً
التخصص من
وتختلف وفقا ملنطلقات املنظرين والخبراء (زيتون .)2003 ،وتعليم الرياضيات يتطلب أنواعا عالية
ِ
الرياضية ،مع الرغبة في توظيف الجوانب األدائية للتعلم ،وارتباطها الوثيق بمجال التطبيق وطبيعة املشكالت
املعرفة
ِ
ِ
الرياضية ،وأشكال املعرفة الرياضية املفيدة والقابلة للتوظيف (.)Bass, 2005
وفي ضوء التجارب العاملية فإن املناهج تشجع على دراسة التخصصات العلمية والرياضية ،مع توعية
ُ
ظه ُر
الطالب بالروابط بين املجاالت النظرية والتطبيقية ،وتكثيف املعرفة واملهارات الرياضية والعلمية؛
ٍ
بصورة ت ِ
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تكامل العلوم وتناغمها ،وعلى املعلمين أن يفكروا في كيفية التعامل مع الطالب في ضوء هذا التنوع ( Kilpatrick,
ً ُ
َ
مكن املتعلم من
تصحيح
تقديم
 .)2020ويستلزم ذلك
مستمر ملسار التعلم في املفاهيم العلمية والتطبيقية؛ وتنظيما ي ِ
ٍ
ٍ
َّ
تطوير وتحسين مستواه؛ حيث أكد منس ي ( )2003بأن التغذية الراجعة التي يقدمها املعلم لطالبه تساعده على
ً
ً
ُ
مث ُل أحد أشكال التعزيز؛ مما يحقق درجة عالية
التعرف على االستجابات ،بعد تعريضهم ملثيرات التعلم ومهامه ،وت ِ
من جودة التعليم.
وتقوم املمارسات التدريسية على تقديم تشبيهات بسيطة ،مع االبتعاد عن التعبيرات اللفظية التي تؤثر على
التعلم ،وتوظيف تحليل البيانات الحقيقية ،مع ربط املناقشات الرياضية بما يتسق مع املجتمع ،وإتاحة تمثيالت
عملية تطبيقية ملفاهيم الرياضيات ،والنمذجة الرياضية للظواهر الحقيقية ( ،)Gainsburg, 2008مع تأثير معتقدات
معلمي الرياضيات وانعكاسها على فصولهم الدراسية؛ من حيث التدرب على الطرائق التي يرون بها التدريس والتعلم
والتقييم ،وما يتعلق بطرائق إدراكهم إلمكانات الطالب وقدراتهم ،وميولهم واستعداداتهم ( Barkatsas & Malone,
ً
ً
 .)2005ويسعى االتجاه القائم على االكتشاف والتقص ي إلى جعل املتعلم نشطا وإيجابيا ،ويفكر بصورة فاعلة
ومنتجة ،ويربط بين خبراته املتنوعة في سبيل تفعيله ملهارات التفكير العلمية؛ لتؤدي به للتوصل إلى النتائج (فاتح،
.)2013
ُ
ُ
ُ
القائم على الفه ِم ،واعتمدت عليها عدة أساليب
التعلم ذي املعنى
ؤك ُد الفلسفة البنائية على
وت ِ
ِ
ِ
واستراتيجيات تعليمية ،مثل :استراتيجية التعلم املتمركز حول املشكلة ،والتعلم البنائي ،والتدريس بخريطة الشكل
ً
(( )Vالشربيني والطناوي .)2015 ،واملدخل البنائي وما ارتبط به من استراتيجيات ونماذج تدريسية اهتم كثيرا بما
ً
ُ
ً
تعلم حينما يتعرض للمواقف التعليمية ،ويمكن اعتبارها أساسا متكامال إلصالح االتجاه السائد
يجري داخل عقل امل ِ
َ
هناك مدخلين رئيسين للتدريس :البنائية املعرفية ،Cognitive Constructivism
في تدريس العلوم والرياضيات ،وأن
والبنائية االجتماعية  ،Social Constructivismويدعم ٌ
كل منهما االعتقاد بأن الطالب يتعلمون من خالل بناء املعرفة
الخاصة بهم (إبراهيم2004 ،؛ .)Schcolnik et al., 2006
ً
َ
ُ
ٌ
انعكاس على املجتمع الحديث وخصائصه ،ويسعى تربويا إلى دمجها واملجاالت املرتبطة
ولتعليم الرياضيات
ِ
لتشجيع العلم ونشر مفاهيمه ،وتبصير املستفيدين بالجوانب ذات األثر واملتصلة
واضح
بقصد
بها في ثقافة املجتمع ،و ٍ
ٍ
ِ
ً
بالحياة وتطبيقاتهاُ .وي ُ
معين من الرياضيات ،استنادا إلى
ساعد التنوير العلمي على تنفيذ التعديالت التربوية في
مجال ٍ
ٍ
ُ
ُ
هيكلة
ساع ُد إعادة
ِ
التصاميم التي تتكيف بشكل أفضل مع املمارسات املدرسية ( .)Cantoral & Farfáan, 2003وت ِ
العالقة بين املدرسة واملجتمع في شروط االهتمام بمحتوى املناهج ،واملساءلة فيما يتعلق بنتائج التعليم املدرس ي في
ِ
مرحلة التعليم العام ،مع التركيز على مجاالت املعرفة في الرياضيات والعلوم ،وتكاملها الوظيفي مع التخصصات
األخرى ،وأدى ذلك إلى زيادة االهتمام بأساليب التدريس املوجهة نحو حل املشكالت ،وزيادة التركيز على قضايا
الكفاءة (.)Conway & Sloane, 2005
َ
وإذا لم يساعد املعلمون على تهيئة التعلم الذي ي ُ
سه ُل إدراكه واكتسابه ،فستصبح الرياضيات املدرسية
محاولة غير عقالنية وغير منطقية من وجهة نظر الطالب؛ مما يفقدهم القدرة على املشاركة في حل املشكالت ،أو
تقديم تطبيقات جديدة للطرائق الرياضية ( .)Ulrich et al., 2014وعليه فإن برامج التنمية املهنية ملعلمي الرياضيات
ُ
يجب أن تراعي تطوير العمل التدريس ي ،وزيادة توظيف النماذج واالستراتيجيات التدريسية ،التي تتناسب مع نشاطات
ُ
َّ
التعلم الرياض ي وطبيعته املُ َّ
عقدة واملتتابعة؛ حيث أك َد ( )Leder & Grootenboer, 2005أهمية تدريب معلمي
ً
ُ
يس ُر تغيير املعتقدات أو املواقف ،وأنهم يعتنقون معتقدات ال تتطابق دائما مع
الرياضيات وتطويرهم املنهي؛ مما قد ي ِ
معتقداتهم املعمول بها.
العتيبي
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وفي ضوء طبيعة تدريس املقررات الرياضية في مرحلة التعليم العام ،فقد توصلت دراسة كل من :العمري
ً
وعسيري ( ،)2018والجويعد ( ،)2018واألحمدي ( )2014إلى أن مستوى األداء كان متوسطا في ضوء ممارسات
التدريس املرتكزة على التعلم البنائي وإجر َاءاته .ومع تنوع االستراتيجيات واملتغيرات التي اعتنت بها البحوث والدراسات
العربية املتخصصة في مجال تعليم الرياضيات ،والتي تباينت في توظيف الفلسفات والنماذج التربوية في املجال ،والتي
ُ
تركز على تحديد وتحليل أدوار مكونات النظام التعليمي والبيئة التعليمية املرتبطة بالواقع التدريس ي.
 1.1مشكلة الدراسة وأسئلتها:
َ
َّ
َ
معايير ُت ِلخصُ
َّ
َ
محكات أو
على الرغم من قلة الدراسات التي شخصت أو قيمت إسهامات الباحثين في ضوء
ٍ
الواقع البحثي ،أو تعرض نماذج التعليم والتعلم في الرياضيات ،وما يتناغم معها من استراتيجيات التدريس ،والذي
ُ
ُي ُ
فيد في الخروج بنتائج تساعد املهتمين والباحثين ،إال أن دراسة الزهراني ( )2015اهتمت بالتوجهات املنهجية
واملوضوعية ألبحاث تعليم الرياضيات بكلية التربية بجامعة أم القرى ،وكشفت عن التركيز على األبحاث الكمية ،مع
توظيف املنهجين الوصفي والتجريبي ،وضرورة مراجعة أبحاث تعليم الرياضيات بعد كل فترة زمنية لدراسة الواقع.
كما توصلت دراسة املعثم ( )2008إلى اهتمام معظم الرسائل الجامعية بمرحلتي املاجستير والدكتوراه باململكة
العربية السعودية بمجتمع التعليم العام ،مع تركيزها على دراسة متغير التحصيل الرياض ي بصورة كبيرة ،ثم متغير
التفكير بأنواعه.
ُ
تحديد نماذج تدريس املقررات الرياضية في ضوء ما توصلت له الدراسات
وسعت الدراسة الحالية إلى
ِ
ُ
التربوية العربية ،والتي ط ِبقت على مرحلة التعليم العام ،واستلزم ذلك اإلجابة عن التساؤلين التاليين:
َّ
وظفتها الدراسات التربوية العربية املُ َّ
طبقة على مرحلة التعليم
 1.1.1ما أبرز نماذج تدريس املقررات الرياضية التي
العام؟
َّ
 1.1.1ما أبرز املتغيرات البحثية التي ارتبطت بنماذج تدريس املقررات الرياضية التي وظفتها الدراسات التربوية
العربية املُ َّ
طبقة على مرحلة التعليم العام؟
 2.1أهداف الدراسة:
َ
 التعرف على نماذج تدريس املقررات الرياضية التي شملتها الدراسة التحليليةِ ،ضمن مرحلة التعليم العام فيالبيئة العربية.
 الكشف عن أبرز املتغيرات البحثية املرتبطة بنماذج تدريس املقررات الرياضية ،والتي اتصلت بطبيعة كل دراسةبحثية.
 3.1أهمية الدراسة:
ُ
ُ
سلط الضوء على نماذج تدريس املقررات الرياضية ،والتي نالت اهتمام الدراسات والبحوث
تنبع من كونها ت ِ
ً
ً
ً
وفقا ملا ارتبطت به من متغير ُ
الكشف عنها ،وعن أكثرها بحثا وتطبيقا.
ساع ُد في
التربوية ،فتحديدها وتنظيمها
ٍ
ِ
ات ي ِ
ُ
سهم في رفع مستوى املوضوعات
ويقود الباحثين واملختصين في تعليم الرياضيات إلى اكتشاف جوانب بحثية أصيلة ،ت ِ
ُ
َ
ُ ُ
كشف عن منهجيات الدراسات وتحديد
البحثية ،والتي يراد تطبيقها ودراستها ضمن مجتمع التعليم العام .كما ت ِ
ً
ُ
قد ُم تطويرا للعمل البحثي ،واستجالء األمثل من الخبرات والتجارب والخبرات العلمية.
طبيعتها؛ مما قد ي ِ
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 4.1حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة التحليلية على فحص الدراسات البحثية التي تناولت تعليم وتعلم الرياضيات ،مع
ُ
ُ
اعتمادها على نماذج تدريسية محددةَ ،تكو ُن
عيناتها ضمن مرحلة التعليم العام ،والتي ن ِشرت في قواعد البيانات
العربية ،مثل :املكتبة الرقمية السعودية  ،Saudi Digital Libraryوالباحث العلمي  Google Scholarخالل الفترة
الزمنية الواقعة بين عامي .2020 -2005
 5.1مصطخلحات الدراسة:
 1.5.1النموذج:
ُ
ُ
ٌ
َّ
عرف فلية والزكي ( )2004النموذج بأنه :تمثيل ي ِلخص املعلومات أو البيانات أو الظواهر أو العمليات ،ويكون
ً
عونا على الفهم ،وهو مجموعة من العالقات املنطقية التي تهتم أو توضح طريقة األحداث ،والعالقات بينها.
 2.5.1نماذج التدريس:
ُعرفت نماذج التدريس بأنهاٌ :
ٌ
تطبيقي لنظريات التعلم داخل الغرفة الصفية ،وهي مخططات إرشادية
نسق
ِ
ُ َّ
ً
ُ
ُ
ُ
وجه عملية تنفيذ نشاط
اءات
تعتمد على نظرية تعلم محددة ،وتقترح مجموعة من اإلجر ِ
املحددة واملنظ ِ
ِ
مة ،والتي ت ِ
ُ
ُ
بشكل
وظفها
التعليم والتعلم؛ بما ييسر تحقيق أهداف العملية التعليمية ،وعلى املعلم أن يتبنى هذه اإلجراءات ،وي ِ
ٍ
صحيح (الخليفة.)2011 ،
ٍ
َّ
وكما عرف قطامي وآخرون ( )2008نماذج التدريس بأنها :خطة توجيهية تتبنى نظرية تعلم محددة ،لتحقيق
نواتج التعلم ،وتتضمن مجموعة من اإلجراءات املقصودة ،واألنشطة التي تسهل على املعلم عملية تخطيط مهام
الدرس.
 3.5.1نماذج تدريس املقررات الرياضية:
ً
عرف نماذج تدريس املقررات الرياضية إجرائيا بأنها :الخطط اإلجرائية التي ُ
ُت َّ
ترفع من قيمة الفهم الرياض ي
ً
ُ
ومجاالت نموه لدى املتعلمين؛ َوي ُ
أبعاد
تتسق مع
تحدد فيها طبيعة التعلم وشروطه وفقا للفلسفة التربوية ،والتي
ِ
ً
ُ
متناغمة.
تدريسية
ممارسات
ضوء
البناء املعرفي،
ٍ
وتتطلب إعادة لصياغة وتنظيم املحتوى التعليمي؛ في ِ
ٍ
ٍ

 .2اإلطار النظري والدراسات السابقة.
 1.2اإلطار النظري:
 1.1.2نماذج تدريس املقررات الرياضية:
ُ
در ُ
َي ُ
الفعال كافة اإلجراءات والتفاعالت والطرائق املنظمة لتحقيق نتائج تعليمية مرغوب
التدريس
تصميم
س
ِ
ِ
فيها ،والسعي لتطويرها وتحسينها وفق شروط معينة ،مع العناية والتركيز على املناهج بكافة املستويات؛ من أجل
ً
تنمية تفكير املتعلمين ورفع مستوياتهم ،خصوصا مع ما أحدثته التطورات والتجارب الحديثة؛ كنظريات التعلم
ٌ
تكافؤ في فرص التعلم (مازن2015 ،؛
والدماغ ،ونتائج الدراسات التربوية والنفسية املتخصصة؛ حتى يكون هناك
ً
ً
الحميدان .)2005 ،وتتطلب عملية التدريس إجادة وإدراكا بفهم ووعي ،ملجموعة متنوعة من مستويات السلوك
ً
ً
ً
ُ ُ
حدث تفاعال حقيقيا بين املعلم واملتعلم ،وتفعيال للخبرات التربوية ودعم
التعليمي ،مع تأدية األنماط بكفاءة ت ِ
ً
نشاطاتها اإليجابية ،وصوال لتنمية وتطوير مستوى التفكير ،الذي يتحكم في وظائف األفراد وأفعالهم (إبراهيم،
.)2002
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وتأثرت نماذج تدريس املقررات التعليمية بالعديد من النظريات التربوية ،وارتبط تعلم الرياضيات في صورته
الحالية بالفلسفة البنائية ،عبر تطوير املحتويات القائمة وتحديثها ،بما يتناسب مع أدوار كل من املعلم واملتعلم؛
ُ َّ ُ
ً
بحيث تخطط النشاطات واملهام التعليمية بالنمط الذي يساعد املتعلم على ربط املوقف الحديث بما تعلمه سابقا،
ليتوصل بنفسه إلى استيعاب مفهوم ،أو اكتشاف أو حل مشكلة رياضية ،أو إتقان املهارات الرياضية وتنميتها ،أو
تفعيل االستقصاء العلمي الذي يقود للكشف عن مكامن املعرفة النظرية واإلجرائية بما يتناسب مع مستواه
تطبيقات
واستعداداته ،أو تحليل املسألة املطروحة وفق قواعد التفكير الرياض ي وطرائق برهانه ،وتوظيف ذلك في
ٍ
ُ
سه ُم في مجملها في تعزيز التعلم التفاعلي القائم على الفهم.
بالحياة
متصلة
ٍ
ِ
ِ
اليومية ،ت ِ
َ
َّ ُّ
ٌ
ُ
ُ
َ
ُ
َّ
ُ
تعل ٍم خالل عملية التعلم ،وتتضمن :التراكيب املعرفية
وينظر إلى البنائية على أنها كيان مشيد من ِقب ِل كل م ِ
ً
املوجودة سلفا لدى املتعلم ،واملعرفة التي يتعرض لها في املوقف اآلني ،وبيئة التعلم ذات املتغيرات املتعددة .ولكي
ً
ُ
ُ
شخص إلى آخر ،فال بد أن يكون امل ِعلم قادرا على استخدام وظائف النظرية ومنطلقاتها ،وعند
مكن نقل املعرفة من
ي ِ
ٍ
َ
االهتمامات ،تربط بين املحتوى العميق واملهارات الحالية التي يتفاعل معها
فرص متعددة
ِ
تحديدها يمكن توفير ٍ
ُ َّ ُّ
َ
َ
ُ
جيدة في مرحلة
فرص
الجديد وفق ما يعرفه الطالب بالفعل خلق
الطالب بقصد فهمها .ويقتض ي إنشاء التعل ِم
ٍ
ِ
ٍ
ُ َّ ُ
َّ
ُ
ُ
ُ
َّ
حف ُز ذلك جهود التعاون والتطوير لتحقيق املهمة املعينة؛ مما يتيح للطالب تعزيز
التكوين وإكساب املهارات البن َاءة ،وي ِ
تعلمهم وتقدمهم نحو تحقيق غايات التعلم وأهدافه (Gillard et al., 2005؛ الكبيس ي وحسون .)2014 ،كما أن
ٌ
نظرية في املعرفة ،تستخدم لشرح كيفية تحديد ما يعرفه الطالب َّ
عما تعلموه ودرسوه ،واستثمار حل
البنائية
املشكالت الذي هو جوهر التعلم والتفكير والتنمية ،مع بناء املتعلمين لفهمهم وفق تجاربهم الخاصة ،وتعاهد
ً
العمليات النشطة التي َي ُ
قوم بها الطالب وتأملها ،والتي تتطلب تغييرا في أدوار املعلم؛ من خالل دمج األنشطة التي
ً
تحث على التفكير ،والعمق فيما قاموا ببنائه ذاتيا (.)Mishra, 2015
ٌ
ٌ
ُ
همة ُ
علمية ُم َّ
تعلمين في كافة املراحل الدراسية ،لها
أساسية ،وركيزة
إعداد
حلقات
ومقررات الرياضيات
ٍ
ٍ
للم ِ
ُ
ارتباطات ضمنية باملقررات ال ِع ِلم َّية ذات الطابع امل َّ
جرد والتطبيقي (العلوم الطبيعية ،والهندسة ،والحاسب)؛ مما
َ
َ
َ
تتالءم مع طبيعة املعرفة املفاهيمية
التدريسية التي
النماذج
اختيار
وحسن
ستلزم العناية بتدريسها وتطويرها.
ِ
ِ
ي ِ
ِ
ً
َ ُّ
الرياضية وترابطهاَّ ،
والت ُّ
در َج في تعقيدها وعرضها؛ لكي يكون تعلمهم قائما على اإلدراك والفهم ،مع التطبيق املبني على
ً
ً
ً
ً
ً
خطوات ُت َ
ست َ
وع ُب استنتاجا وكتابة وإثباتا (العتيبي .)2017 ،ويمثل التفكير الرياض ي عنصرا فاعال يجب تنميته لدى
ٍ
املتعلم ،ويزيد من قدرته على الفهم والتفكير السليم ،وإدراك العمليات الرياضية والتجريد ،وامليل للتطبيق (عزيز،
.)2005
ومفردات ترتبط بالحياة اليومية ،ويساعد النمو الهائل
جديدة،
تطبيقات
ويشتمل املحتوى الرياض ي على
ٍ
ٍ
ٍ
للمهام واملحكات املرغوبة في إنشاء املزيد من مجاالت التعلم؛ وذلك ألهمية الرياضيات وتوافقها مع املقررات األخرى
ً
َ
ُ
ُ
وف ُر بقوتها العلمية فرصا لتحسين قدرات املتعلمين الفكرية،
واملجاالت الحياتية ،وما ت ِول ُد ُه من مواقف
ٍ
منطقية ،ت ِ
ُ
ُ
ؤس ُ
بالغة ألن تكون
معتقدات املعلمين املنبثقة من خبراتهم (بما في ذلك نظريات
س إليجابيتهم ونجابتهم ،مع
أفضلية ٍ
ٍ
وت ِ
ً ً
التعلم) مع بيئتهم عامال مهما؛ ملا يولده من تفاهم بين املتعلمين؛ بحيث تكون تفاعالتهم ذات مغز ًى (.)Atteh, 2020
ً
ً
ُ
التدريس وفقا لطبيعة املعارف وخصائصها؛ مما يخلق فرصا لتحسين وتطوير بناء املحتويات
نماذج
وتنوعت
ِ
ً
وفقا للطبيعة التخصصية للمقررات ،وخصائص املتعلمين وقدراتهم ،كما يمكن توظيف املمارسات التدريسية
والعمليات التقويمية في تحقيق نواتج وأبعاد التعلم؛ حيث َّ
أكد األسدي وصبري ( )2015بأن التقويم الحديث يهدف
بصورة أساسية لتحقيق غايتين ،أحدها دافعي  ،Motivationalوثانيها الجانب التصحيحي  ،Correctiveوتال ِئمان
ابطية تنوع أدوات التقويم وتوقيته؛ من حيث التركيز على التقويم البنائي التكويني ،والتجميعي .وأدت
بصورة تر ٍ
ٍ
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التجارب الكثيرة في التعليم إلى تغيير طبيعة التدريس ،وتتمتع املدارس التي تحظى بمصداقية عالية بالعديد من
ُ
السمات؛ من حيث اإلجراءات املعيارية املُ َ
َ
عت َ
ستخدم في تسهيل وتنمية املمارسات
مدة ،وتبنيها لسياسات وآليات ت
مستويات اإلنجاز (كوهين وآخرون.)2010 /2004 ،
لرفع
والسلوكيات،
ِ
كوسيلة ٍ
ٍ
قوية ِ
ُ
ُوتركز الكثير من أبحاث تعليم الرياضيات على دور الطالب وخصائصهم ،وتأثر ذلك بالتحفيز أو االختالفات
ً
الشخصية ،في حين َّ
قل االهتمام بالعوامل املتعلقة باملعلم ،ومدى عنايته وتركيزه علميا على مفاهيم الرياضيات أو
ً
إجراءات تدريسها (ُ .)Yu & Singh, 2018وت ُّ
عد نماذج التدريس من الناحية اإلجرائية أكثر تحديدا من نظريات
ٌ
ٌ
تطبيقي لنماذج التعلم داخل غرفة الصف ،وهي بمثابة مخطط إرشادي
نسق
التدريس ،فنموذج التدريس
ُ
ُ
وجه عملية تنفيذ نشاطات التعليم والتعلم؛ بما يسهل
 Prescriptive Schemeيعتمد على نموذج تعلم معين ،ي ِ
العملية التعليمية ،ويحقق أهدافها ،ويمكن تصنيف النماذج إلى فئات أربعة :النماذج السلوكية Behavioral
 ،Modelsونماذج معالجة /تجهيز املعلومات  ،Information- Processing Modelsوالنماذج االجتماعية Social
 ،Modelsوالنماذج اإلنسانية ُ ،Personal Modelsوي ُ
تيح هذا التنوع تحليل تلك النماذج ومقارنتها ،واتخاذ القرارات
املناسبة (علي.)2011 ،
ً
ً
كما أن هناك عددا من التحديثات والتحسينات القائمة ملحتويات املناهج الدراسية ،وتجديدا في البيئة
التعليمية التي ال يمكن أن تنعزل عن توظيف وتطبيق نماذج التعليم والتعلم؛ وتؤدي إلى رفع مجاالت التعلم ،وتثير
ً
دافعية املتعلمين خصوصا في املقررات ذات الطبيعة العلمية واملجردة .ويحتوي التعلم من خالل التقنية وتطبيقات
ً
االنترنت جوانبا غير موجودة في املناهج األخرى ،ولذا فإن مبادئ املعرفة األساسية للتعلم ،وما أفرزته النظريات
ً
والتجارب يجب أن يتحقق في البيئات الحديثة للرياضيات .مع االستفادة من نظريات اإلدراك األكثر شيوعا ،والتي تم
ً
تطبيقها في تدريس املقررات الرياضية ( .)Engelbrecht & Harding, 2005ونظرا ألن املعلمين قد يفتقدون إلى املعرفة
ً
األساسية حول املناهج التي تتمحور حول املتعلم ،فإنه ُ
يجب وفقا لهذا النقطة الجوهرية أن يهدف التطوير املنهي
لتأسيس وتطوير املفاهيم التربوية واألصيلة؛ مما يعين على تنفيذ املمارسات املناسبة في الفصول الدراسية ( Corkin
.)et al., 2019
ُ
ُ
مكن زيادة التركيز على توظيف البحث التربوي في تقييم وتطوير املجال التدريس ي في املقررات الرياضية،
وي ِ
تبصير للمختصين واملهتمين ،ولفت انتباههم إلى أبعاد العمل واملمارسات التدريسية التي
وما يمكن أن ُيحدثه ذلك من
ٍ
تتصل بالواقع التعليمي وعناصره؛ حيث َ
أشار ( )Zientek et al., 2013إلى جدوى تحديد املتغيرات التي تؤثر على تعليم
الرياضيات ،مثل :النظريات الذاتية للطالب ،وتوظيف استراتيجيات التعلم ،ويمكن تعديل وتحسين البيئة التعليمية
ملساعدة املتعلمين على التقدم ،واكتساب املفاهيم واملهارات الرياضية ،مع تيسير التعلم الفاعل ،والتأثير على الدوافع،
ً
وبيان العوامل التي ترتبط بالتحصيل الرياض ي؛ وهو ما يؤثر تباعا على شعور الطالب بالكفاءة الذاتية في مختلف
ُ
يتصل ببعض الجوانب ،كأنظمة الحضور اليومي
جوانب التعلم التشاركي ،واملعتقدات الذاتية في الذكاء ،والذي قد
وطبيعته ،وحاالت التدريس.
ويجب أن تراعي اإلسهامات في تعليم الرياضيات أبرز املتغيرات وجوانب النمو للمعرفة الرياضية على
اتساعها وعمقها ،حيث يتناول منهاج الرياضيات في املرحلتين االبتدائية واملتوسطة املفاهيم واملهارات الرياضية في
ٌ
ٌ
صورتها األساسية؛ بما يتناسب مع خصائص نمو املتعلمين واستعداداتهم .و ُ
إتقان التعلم هو طريقة مبتكرة توفر
الفرصة لجميع الطالب الذين يتعلمون الرياضيات ،مع إتاحة الوقت لفهم أي موضوع ً
بناء على قدرة الطالب؛ وذلك
ً
ُ
فقد االهتمام
لصعوبة الرياضيات على جميع املستويات ،والذي قد يتأثر أيضا بنقص املهارات التدريسية ،التي قد ت ِ
بالتمكن من املحتوى الرياض ي وأبعاده (.)Shafie et al., 2019
العتيبي
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ً
َوي َّ
تعق ُد َوي َّ
تجر ُد محتوى التعلم كلما انتقل املتعلم من مرحلة ألعلى وصوال للمرحلة الثانوية التي يتسم
محتواها بالبناء الرياض ي العالي ،مع جدوى تقديم نموذج تعليمي بدوافع نظرية؛ لتصميم وحدات رياضية تتعلق
بالتحليل الرياض ي ،والتي يمكن أن ُتف َ
يد معلمي املرحلة الثانوية في ممارساتهم التدريسية ،وأن محتوى الرياضيات
ِ
ً
ً
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ
وفر أساسا صارما لألفكار التي تدرس ()Wasserman et al., 2019؛ مما ييهئ لتأمل طبيعة التعلم ،وحصر
املتقدم ي ِ
النماذج التدريسية املؤثرة في ذلك ،والتي انبثقت عن الفلسفات واملداخل التدريسية ،وكيفية دمجها في امليدان
ً
التعليمي .ويمكن بيان أهم النماذج التدريسية ومدلوالتها املنهجية ،والتي تم الرجوع لها في الدراسة الحالية ،وفقا
للجدول التالي:
َّ
ُ
جدول ( )1نبذة مختصرة عن نماذج تدريس املقررات الرياضية التي وظفتها الدراسات التربوية العربية امل َّ
طبقة
على مرحلة التعليم العام
التعريف بالنموذج (نبذة مختصرة)

اسم النموذج

يقوم على تقديم تدريس ألنماط التعلم األربعة للطالب (التخيلي ،التحليلي ،املنطقي ،الديناميكي) على
فترات زمنية تناسب استعداداتهم وقدراتهم.
ُ
كيف مراحل عملية التدريس (التخطيط ،التنفيذ ،التقويم)ُ ،ويحدد فيه املعلم خصائ املفهوم
ي ِ
ُ
شكلة للمفهوم ،ويسير
الجديد أو املهارة الجديدة ،ويحدد املشبه به ،أو مجموعة املتشابهات امل ِ
النموذج وفق أسلوب خوارزمي.
تفسيرات تنمي
نموذج لتعليم الطالب كيفية تفسير الظواهر والحوادث ،من خالل استجوابهم ،وتقدير
ٍ
مهارات التفكير العلمي لديهم؛ عبر خطوات إجرائية نشطة.
نموذج تدريس ي يتألف من أربع مراحل( :التمهيد ،التركيز ،التحدي ،التطبيق) ،مع تفعيل التعلم عبر
ويوظف التعلم السابق في تكوين فهم جديد.
املجموعات ،ويقوم على النقاش والحوارِ ،
ً
تحفيز الطالب نحو مواجهة مفاهيمهم السابقة بصورة جماعية ،والتي تنتج غالبا نتيجة عدم الدقة
ناتج ،وتنتهي
أو االستعمال الصاطئ ،ويقوم النموذج على ست مراحل ،تبدأ بتنبؤهم
ٍ
بموقف أو ٍ
بالذهاب وراء املفهوم.
يتكون من مجموعة طرائق واستراتيجيات تستخدم بشكل انتقائي بما يتناسب مع قدرات املتعلمين،
ومكونات املحتوى الرياض ي .ويتضمن أربع مراحل أساسية :التهيئة ،والعرض ،واملراجعة املعلنة وغير
املعلنة ،وأنشطة غلق الدرس.
نموذج يهتم برفع اعتمادية الطالب على أنفسهم وما يحيط بهم؛ بما يضمن استمرار تعلمهم،
ومواجهة مشكالتهم بفعالية ،وذلك باالهتمام باتجاهاتهم ،وإكسابهم املعرفة وتكاملها ،وزيادة عمق
التعلم ،وجعل ً
معنى لذلك ،وتفعيل استخدامهم لعادات العقل املنتجة.

الفورمات .4MATنموذج مقترح قائم علىاستراتيجية املتشابهات.
سوكمان االستقصائي.Suchman
التعلم التوليدي.Generative Learning
ستيبانز .Stepansالنموذج االنتقائي.Eclectic Model
أبعاد التعلم ملارزانو.Marzano
التسريع املعرفي ()CAMEآلدي وشاير & Adey
.Shayer
ألن هوفر .Alan Hoverنموذج تدريس ي قائم علىً
التعلم املنظم ذاتيا.
-نموذج تدريس ي قائم على

يهتم برفع قيمة االكتشاف من خالل خبرات املتعلمين الصاصة؛ ويتكون من خمس مراحل :التهيئة
الحسية ،والتناقض والصراع املعرفي ،وتكوين املفاهيم ،والتفكير فوق املعرفي ،والتجسير.
َّ
واهتم باملهارات
متجانسة ،وحفزهم نحو تحقيق أهداف مشتركة،
مجموعات غير
توظيف الطالب في
ٍ
ٍ
البصرية ،واللفظية ،والرسومية ،واملنطقية ،والتطبيقية ،ويركز على مستوى النمو العقلي الهندس ي،
مع التجريب والتطبيق واملمارسة اليدوية.
ُ
يهدف لتنمية مهارات الطالب ،ون ِظم وفق مراحل التدريس الثالث (التمهيد ،التنفيذ ،التقويم)،
ً
ُ
طبق الطالب في كل مرحلة
ويدمج في كل منها استراتيجيات خاصة للتعلم املنظم ذاتيا ،كما ي ِ
استراتيجية مراقبة الذات.
يتكون من أربع مراحل :استراتيجية التغذية الراجعة ،استراتيجية التقسيم /التجزئة ،استراتيجية

العتيبي
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التعريف بالنموذج (نبذة مختصرة)

نظرية تريز .TRIZ

ً
الفصل /االستخالص ،استراتيجية النسخ؛ معتمدا على نظرية تريز.

ويتلي ( Whitleyالنموذجاملتمركز حول مشكلة).
التبرير القائم على الحالة.Case-Based Reasoning
مقترح قائم على نموذجونج ورولسون & Wong
.Rollson
نموذج .IDEALبكستون .Buxtonنموذج تدريس ي قائم علىنظرية جانبي الدماغ.
فان هيل .Van Hieleالحل اإلبداعي للمشكالت.CPS
التعلم التفارغي.Allosteric Learning
التعلم السباعي .7E, sالتغير املفاهيمي لبوسنر.Posner
جيرالك وإيلي & Gerleach.Ely
التعلم القائم على حلاملشكالت .PBL

يستند إلى حل املشكالت ،ويمر بمرحلة املهام ،ثم املجموعات املتعاونة الطالبية الصغيرة ،واملشاركة،
ويعزز قدرات املتعلمين ،ويحثهم على تكوين الفهم الواعي.
يهدف لتطوير قدرات املتعلمين نحو حل املسائل الرياضية ،عبر قيادتهم نحو االكتشاف ،وفرض
منهجية هي :االسترجاع ،إعادة االستخدام ،املراجعة،
خطوات
الفروض املنطقية واختبارها .ويتم عبر
ٍ
ٍ
واالحتفاظ.
تفعيل استراتيجيات تدريسية متنوعة في ضوء أنشطة التعلم ،وتتوافق في طبيعتها مع املراحل التالية:
تحديد األهداف ،وتحليل مهام التعلم وتصنيفها ،وتحديد الظروف التي تتالءم معها ،واختيار طرائق
التدريس ووسائله ،وإعداد خطة درس محكمة ،وتطبيقها ،ثم تقويم التجربة.
مصمم لحل املشكالت من خالل التفكير ،ويبدأ بتحديد املشكلة وينتهي بتقييم النتائج ،ويرتبط بحث
املتعلمين على االستكشاف ،وتعزيز التعلم.
ُّ
نموذج للفهم الرياض ي ،عبر مستوياته األربع :اآللي ،واملالحظة ،وفهم العالقات ،وتشكل الفهم
التجريدي.
يقوم على تيسير اإلجراءات التدريسية؛ وفق تأمل عمل الدماغ ،وإدراك وظائفه ،ودمج ذلك في التعليم
عدد من االستراتيجيات النشطة.
عبر ٍ
ً
يقوم على تفعيل تعلم الطالب؛ من خالل مرورهم بعدة مراحل الكتساب املفاهيم الهندسية ،موظفا
األنشطة التعليمية الهادفة.
يتضمن ست مراحل لحل املشكالت ،يتم ترجمتها في ضوء ثالثة مكونات :فهم املشكلة ،وتوليد
ً
ً
ً
ً
األفكار ،والتخطيط للتنفيذ .ويتطلب العمل تفكيرا تقاربيا وتباعديا ،وتوظيفا لخلصبرات السابقة.
ُ
ص ِمم لتجاوز املحكات التي قد تواجه املتعلم؛ من خالل مروره بخمس خطوات :املشكلة ،واملراجع،
والعمليات العقلية ،والشبكة الداللية ،والدالالت .ويحاول النموذج معالجة املعارف الجديدة التي ال
ً
ترتبط بمعارف سابقة غالبا.
يتكون من سبع مراحل إجرائية ،هي :التنشيط ،االستكشاف ،التفسير ،التوسع ،اإلثراء ،التغيير،
والفح ؛ بهدف تنويع التعلم البنائي في بيئة اجتماعية.
يهتم بتصويب املفاهيم الصاطئة في التعلم ،عبر استراتيجية متدرجة لتصحيح الفهم ،وتوجيه
محددة.
اطات
املتعلمين نحو التعلم السليم ،وفق اشتر ٍ
ٍ
تنظيم عناصر الدرس في ضوء مدخل النظم ،ويبدأ بتحديد املحتوى ،وينتهي بتحقيق املُ َ
املتوقع.
خر ِج
ِ

ً
يوظف اإلجراءات التدريسية في ضوء مشكلة يتم تحديدها ،وتنظيم فروضها واختبارها ،وصوال إلى
قبول النتيجة التي يتم التوصل لها وبرهنتها.
يتسم بنشاط املتعلم عبر تقسيم العمل التدريس ي إلى خمس مراحل :التهيئة والتشويق ،االكتشاف،
بايبي " Bybeeالتعلمتعاونية تدعو إلى االستقصاء والتفكير والبحث ،مع تهيئة
بيئة
ٍ
التفسير ،التوسع واإلثراء ،والتقويم ،في ٍ
البنائي الرباعي والصماس ي".
واعية.
بصورة
فرصة مشاركة الطالب وتفاعلهم
ٍ
ٍ
ُ
بطاقة أعلى؛ بما يتناسب مع الصطوات التدريسية األربع:
العقل
وإعمال
الرياضية،
املعرفة
اكتسا ُب
ٍ
ِ
ِ
ِ
مقترح للتعلم السريع.التركيز ،التدريس ،التدريب ،والتطبيق ،والتي تتمركز حول املتعلم.
خطوات ،هي :االنتباه للمشكلة ،وفهمها ،وتحليل الهدف،
عدة
فرانك ليستر Frankٍ
يناقش تنظيم حل املشكالت عبر ِ
وتطوير الصطة ،وتنفيذها ،ثم تقويم اإلجراءات وخطوات الحل.
.Lester
ممارسة إجرائية يقوم بها املعلم عبر أربع مراحل :فرز األفكار لدى املتعلم ،معالجة املعلومات،
أبلتون .Appletonالعتيبي
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والتنقيب عنها ،ثم تطبيقات السياق التفاعلي ،من حيث التلميحات وتوظيف األفكار املشابهة.
اءات متسلسلة؛ ُي َّ
فعل فيها النقاش تجاه مشكلة محددة تتناسب مع
تطوير للعمل التدريس ي وفق إجر ٍ
ٍ
قائم على التعلم السداس يُ
َّ
املتعلمين ،وتطبق عبر الصطوات التالية :التنبؤ ،املناقشة ،التفسير ،املالحظة ،املناقشة (املعدلة)،
.PDEODE
والتفسير.
ُب ِني على أساس التكامل بين الجانب املعرفي وعمليات العلم ،ويرتكز على بناء التعلم الفردي
إديلسون  Edelsonللتعلمخطوات :التحفيز (إثارة الدافعية) ،وبناء املعرفة ،وتنقيح املعرفة .ويرتبط بها
ثالث
ٍ
للمتعلمين؛ عبر ِ
من أجل االستخدام.
ٌ
ٌ
التعلم.
إلنجاح
عمليات مقصودة
ِ
ِ
ً
يتألف من بعدين رئيسين ،هما :اإلدراك ،والعمليات ،مستخدما أربعة أساليب للتعلم :األسلوب
َ
الكتساب
مفضلة
كطرائق
التباعدي ،واألسلوب االستيعابي ،واألسلوب التقاربي ،واألسلوب التكيفي؛
كولب .Kolbٍ
ِ
املعارف.
ِ
ُ
يقوم على تفعيل األنشطة للمتعلمين ،ويتم تنفيذها في ضوء خصائ تثري بيئة التعلم؛ كالواقعية،
التعلم املستند إلىً
والتوازن ،واالستقاللية .ويمكن تنويع التعلم وفقا لطبيعة املحتوى ،وخصائ املتعلمين.
املشروع.
ُ
ساعد في فهم أفكارها ،في ضوء تعدد أشكالها؛ من حيث:
يهتم بتفعيل التمثيالت املتعددة للمعرفة ،وي ِ
النماذج واملجسمات ،املواقف الحياتية ،الرموز املكتوبة ،اللغة املحكية ،الصور واألشكال ،والجداول
 ِلش .Leshوالرسوم البيانية ،واملعادالت؛ مما يثري تفكير املتعلمين.
ُ
نموذج دورة التعلم واستراتيجيات التفكير فوق املعرفي ،على أن يعي املتعلم
خطوات
دمج
ِ
ِ
تقوم على ِ
دورة التعلم فوق املعرفيسلوكياته ،ويعبر عن أفكاره العلمية ،بمروره بخمس خطوات :التقييم القبلي ،اكتشاف املفهوم،
املطورة.
تقديم املفهوم ،تطبيق املفهوم ،والتقييم البعدي.
دمج نموذجي جانييهمجموعة خطوات تبدأ بمرحلة تحليل املحتوى ،وتحديد املفاهيم ،ثم التخطيط لتدريس املفاهيم من
وميرل تينسون Gagne,
خالل إعطاء أمثلة وال أمثلة تؤدي إلى تعلم االرتباطات ،واكتساب املفهوم وتطبيقه في حل املشكالت
& and Merrill
الرياضية.
.Tennyson
ُ َّ
منطقية،
بصورة
نموذج لتصميم التعليم وتنظيمه ،عبر اختيار املحتوى املتعلم ،وترتيبه وتخلصيصه؛
ٍ
ٍ
ً
تنتقل من البسيط إلى املعقد ،ومن العام إلى الجوانب األكثر تفصيال ،مع تنوع املحتوى وثرائه ،عبر
ريجليوث .Reigeluthاءات مفصلة للتدريس.
اضات وإجر ٍ
افتر ٍ
تحركات ،املستوى
مجموعة
نموذج يستهدف اكتساب التعميم الرياض ي عبر مستويين ،ويشتمالن على
ٍ
ِ
ديفيس .Davisاألول هو :فهم املعنى املتضمن في التعميم ،أما املستوى الثاني فهو :تبرير التعميم واستخداماته.

 2.2الدراسات السابقة:
 1.2.2الدراسات التي ركزت على تدريس املقررات الرياضية بمرحلة التعليم العام:
برزت الحاجة للرجوع لبعض الدراسات التربوية السابقة املرتبطة بمجال املناهج وتعليم الرياضيات ،والتي
َ
ُ
ناقشت بعض مجاالت تدريس املقررات الرياضية ونماذجها ،أو التي ط َّبقت االستراتيجيات الحديثة امل َّت ِص ِلة مع
الصفوف الدراسية بالتعليم العام ،والتي أوضحت تنوع املنطلقات الفلسفية واملنهجية ،ويمكن إبرازها بصورتها
ُ
الك ِل ِية وفق اآلتي:
ً
ً
 قدمت دراسة أحمد ( )2004نموذجا مقترحا لتكامل مناهج الرياضيات مع املواد األخرى في التعليم األساس ي فيفلسطين؛ مما يؤكد وجود ترابطات وعالقات تكاملية بين مجاالت التعلم باختالفها وشموليتها .وكشفت دراسة
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-

-

-

-

-

ً
عثمان ( )2005عن تباين استخدام الطالب والطالبات باملرحلة الثانوية الستراتيجيات التعلم املنظم ذاتيا،
بالرغم من أنها ُتعلي ُوتعز ُز محورية التعلم وارتباطها باملتعلمين ،ومدى خطوهم الذي َي ُ
رفع من تحصيلهم
ِ
ِ
َ
وقدرتهم على الفهم والتطبيق .وناقشت دراسة القيس ي ( )2005التدريس وفق نموذج بوليا  Polyaلحل
ً
املشكالت ،وأثره اإليجابي على التحصيل والتفكير الرياض ي باألردن ،وهو ما َ
يتالءم كثيرا مع طبيعة مستويات
الفهم والتعلم الرياض ي.
َّ
أكدت دراسة بدر ( )2006سيادة التعليم القائم على أسلوب التعليم املباشر في تدريس الرياضيات ،مع
ً
ً
متوسط لطريقة حل املشكالت واالكتشاف ،وأن هناك استخداما ضعيفا لطرائق التدريس التي
استخدام
ٍ
ٍ
ُ
ُ
ترتبط بتعليم الرياضيات ،والتي ت ِيهئ الطالبات للعصر الحديث .وتناولت دراسة أبو عودة ( )2006إيجابية
توظيف النموذج البنائي في تدريس الرياضيات وعالقته بتنمية مهارات التفكير املنظومي ،واالحتفاظ بها لدى
طالب املرحلة املتوسطة.
ً
ً
َّ
صم َم محمود ( )2008نموذجا مقترحا لتعليم البنائية ونماذجها التدريسية في تعليم وتعلم الرياضيات ،في حين
سعت دراسة محمد والبسيوني ( )2008إلى دمج أكثر من استراتيجية ملا وراء املعرفة في تدريس طالبات
الرياضيات باملرحلة الثانوية؛ وأسهم ذلك في زيادة وعي املتعلمين بما يحدث حولهم أثناء مرحلة التعلم.
ً
ً
ً
ً
ً
قدمت دراسة رزق ( )2009نموذجا مقترحا لتصميم منهج إلكتروني ،وبيئة بنائية إلكترونية وفق نموذج
التعلم القائم على املشكلة لتدريس موضوعات الرياضيات في التعليم العام ،ويحوي خطوات عملية توضح آلية
ً
توظيف التعلم البنائي في البيئات التعليمية .واقترحت دراسة الديب والخزندار ( )2009استراتيجية تسعى
لتوظيف املفاهيم والتعميمات الرياضية في ضوء مبادئ وخطوات النظرية البنائية ،للوصول إلى مرحلة اإلتقان
َ ُّ
والتمكن ،مع التوازن بين أدوار كل من املعلم واملتعلم؛ بما يتناسب مع البناء املفاهيمي للرياضيات وتشك ِلها.
وبينت دراسة سليمان ( )2009أن التدريس بنموذج التعلم البنائي له ٌ
أثر في رفع تحصيل طالب الرياضيات
واتجاهاتهم نحوها.
ً
ً
اقترحت دراسة الرويس ( )2010نموذجا بنائيا من خمس خطوات ،يبدأ بتقديم أنشطة ومشكالت رياضية
تحفز املتعلمين ،وتثير رغبتهم في التعلم بالتزامن؛ مع استدعاء معرفتهم وخبراتهم السابقة ،وذلك الكتشاف
ُ
امنة
املفهوم الرياض ي ،أو استخالص تعميم رياض ي ،أو حل مشكلة رياضية ،ويرتبط بذلك عملية
تقويم متز ٍ
ٍ
ُ
ُ
تسمح بانتقا ِل أثر املعرفة الرياضية في مواقف جديدة ،أو
ونهائية ،ت َتب ُع بالتطبيقات والحلول والتفسيرات ،والتي
ٍ
ُ
ُ
سهم في تحقيق الغاية من التعليم .واهتمت دراسة ابن طريف ( )2010ببناء
توسيع التعميم الرياض ي؛ بما ي ِ
نموذج لتحسين التوافق بين استراتيجيات تدريس الرياضيات وأنماط تعلم الطالبات ،وأظهرت وجود أنماط
ً
متعددة التفضيل ،وأن هناك تحسنا في التوافق بين استراتيجيات التدريس املستخدمة وبين أنماط التعلم
املفضلة .وتوصلت دراسة العنزي ( )2014إلى أن استخدام معلمي الرياضيات لبعض النماذج التدريسية كان
بدرجة متوسطة.
ً
كأداة لتعليم
اقترحت دراسة الحلواني وصالحي ( )2016نموذجا يستخدم الروبوت داخل غرفة الصف،
ٍ
تعليمية تم تطويرها بشكل خاص .في حين توصلت دراسة حرز هللا
وحدات
الرياضيات والعلوم ،ويشتمل على
ٍ
ٍ
ً
( )2016إلى أن مستوى استخدام معلمي الرياضيات للتعليم البنائي كان عاليا ،بينما هدفت دراسة مداح
( )2017إلى تقويم أداء معلمي الرياضيات باململكة العربية السعودية في ضوء النموذج البنائي ،وتحديد مستوى
رئيسة :التخطيط للتدريس؛ من حيث( :التركيز على
ثالثة
املهارات التدريسية واملمارسات املهنية ،عبر
ٍ
ٍ
مجاالت ٍ
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-

أهداف التعلم ،بيانات التقويم ،الترابط الرأس ي للمحتوى ،املعرفة بالطلبة) ،والتدريس ،والتقويم؛ من حيث:
(تنفيذ التدريس ،التدريس املتمايز ،مصادر التعلم ،البيئة الصفية ،تقويم تعلم الطالب).
ً
وفقا لنموذج تسريع التعلم ،والذي كان له ٌ
أثر في تطوير مستوى
اهتمت دراسة العش ي ( )2017بالتدريس
املتوسطة ملعلمي الرياضيات بالنموذج البنائي
عرفة
ِ
التفكير الهندس ي .وكشفت دراسة البدو ( )2019عن امل ِ
ومباد َئه في التعليم ،وأن أهمية استخدام املعلمين للتعليم اإللكتروني َ
وفق النموذج البنائي كان بدرجة قليلة.
ِ

 2.2.2التعقيب على الدراسات السابقة:
َ
َ
ُ
ُّ
َ
العناية بمناهج وتعليم الرياضيات بالوطن العربي ،وتعدد املوضوعات
وض ُح الدراسات السابقة أهمية
ِ
ت ِ
ُ
َ
تتسق في
وتقويمية ،والتي
تجريبية
منهجيات
وتطويرية ،أو
وصفية
مداخل
ونماذجها التدريسية ،والتي تنوعت ما بين
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
غالبها مع النظرية البنائية وأهدافها؛ حيث ركزت دراسة كل من :أبو عودة ( ،)2006ومحمود ( ،)2008ورزق (،)2009
وسليمان ( ،)2009والديب والخزندار ( ،)2009والرويس ( ،)2010والعنزي ( ،)2014وحرز هللا ( ،)2016ومداح
( ،)2017والبدو ( )2019على بنية التعلم البنائي وارتباطه بطبيعة املحتوى الرياض ي واملمارسات التدريسية لتنفيذ
ً
ُ
املنهجُ .وي ِبر ُر ذلك تطوير املناهج الحالية وفقا للفلسفة البنائية ،التي ت ِرك ُز على العمليات الداخلية عند تعلم املفاهيم
واملهارات واكتسابها ،مع األخذ بإيجابية املتعلم ،وتنظيم األنشطة َ
وفق نوعية الخبرات وترابطها ،مع تعدد
استراتيجيات الحل وتنمية التفكير العلمي.
وركزت دراسة أحمد ( )2004على بيان العالقة التكاملية بين علم الرياضيات واملقررات املرتبطة بها ،ويتسقُ
ذلك مع أبعاد املعرفة والتقدم العلمي؛ والذي يحتاج فيه املتعلم إلى تنويع مجاالت الفهم واكتسابها .واهتمت دراسة
القيس ي ( )2005والعش ي ( )2017بتوظيف النماذج في تحقيق أهداف التعلم الرياض ي ،مع التركيز على حل املشكالت
وتسريع التعلم؛ وذلك بربط مهام التعلم ومفاهيمه بالخطوات التي تتناسب مع كل طبيعة نموذج.
واهتمت دراسة ابن طريف ( )2010بأنماط التعلم واتساقها مع استراتيجيات تدريس الرياضيات؛ ألثرها في
التقدم املعرفي ،وتقديم ما يتالءم مع خصائص ورغبات املتعلمين ،مع الحاجة للحكم على جوانب املمارسات
ً
الواقعية للتعلم .واعتنت دراسة عثمان ( )2005باستراتيجيات التعلم املنظم ذاتيا ،والتي تالءم طبيعة املرحلة
الثانوية؛ من حيث اعتمادية التعلم وتمركزها حول الطالب.
َ
الرياضية؛
املقررات
تدريس
وتبويب نماذج
حصر
واختلفت الدراسة الحالية عن جميع الدراسات السابقة في
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
في ضوء أهداف ونتائج البحوث والدراسات التربوية العربية ،وتحليل املتغيرات البحثية التي ارتبطت بها ،من خالل
ُ
اسات أسهمت في دعم املمارسات التدريسية ،وإضفاء الطبيعة
جع له من در ٍ
الحصر الشامل والقراءة الفاحصة ملا ر ِ
العلمية في تقص ي الظواهر املرتبطة بميدان تعليم الرياضيات وعمليات تطويرها.

 .3منهجية الدراسة وإجراءاتها.
 1.3منهج الدراسة ومجتمعها:
اتبعت الدراسة املنهج الوصفي؛ َ
تحليل محتوى الدراسات والبحوث التي اهتمت بتعليم الرياضيات
عبر
ِ
ُ
وتعلمها ضمن مرحلة التعليم العام في الوطن العربي ،والتي ن ِش َرت خالل السنوات الخمسة عشر املاضية (من -2005
 .)2020وتهدف عملية التحليل إلى رصد أهم نماذج التدريس التي تبنتها كل دراسة ،وتحليل املتغيرات البحثية التي
ارتبطت بها.

العتيبي

()72

نماذج تدريس المقررات الرياضية والمتغيرات البحثية التي
ضمنَ مرحلة التعليم
اهتمت بتوظيفها الدراسات التربوية العربية ِ

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد الخامس ــ العدد الثالث عشر ــ إبريل 2021م

 2.3عينة الدراسة:
ُ
عشوائية من الدراسات البحثية التي اهتمت بنماذج تدريس املقررات
عينة
ٍ
ط ِبقت الدراسة التحليلية على ٍ
ُ
َ
تكش ُيفها من خالل الرجوع املتأني ملحتوى ما ن ِشر في قواعد
الرياضية ،وبلغ عددها ( )123دراسة بحثية ،والتي تم ِ
البيانات العربية ،مثل :املكتبة الرقمية السعودية  ،Saudi Digital Libraryوالباحث العلمي .Google Scholar
30
20
10
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
عدد الدراسات المنشورة

الشكل ( )1عينة الدراسات البحثية املنشورة خالل الفترة من 2020 -2005
ويتضح من الشكل ( )1أن عينة الدراسات البحثية التي تناولت نماذج تدريس املقررات الرياضية توزعت
ً
ً
عال ،وكانت مختلفة في العدد وفقا للحصر الذي غطته الدراسة التحليلية،
خالل الفترة من 2020 -2005
بتباين ٍ
ٍ
ً
ُ
ً
حيث بلغت دراسة واحدة في كال من العامين  2006و  ،2009في حين بلغت ( )26دراسة نشرت عام 2018؛ وفقا
ملجال االهتمام وهو مرحلة التعليم العام.
 3.3إجراءات تحليل املحتوى:
ُ
اعت ِم َد في تحليل املحتوى على وحدة املوضوع أو الفكرة؛ بحيث يتم فحص الدراسات البحثية التي تناولت
َّ
بحثية ،وعي َن ُتها ضمن مجتمع التعليم العام .وتكونت
غاية
أحد نماذج تدريس املقررات الرياضية ،أو وظفتها في
ٍ
تحقيق ٍ
ِ
بطاقة التحليل من العناصر التالية:
ُ
ُ
مختصرة عنه.
نبذة
نموذج
رصد
ٍ
تدريس الرياضيات الذي اهتمت به كل دراسة ،وتقديم ٍ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
البحثية التي ارتبط النموذج بها أو بتنميتها.
ات
 تحديد املتغير ِِ
ً
ُ
ُ
العام (ابتدائية ،متوسطة ،ثانوية) ،والتي ارتبطت الدراسة بها تطبيقيا.
اسية في
بيان
املرحلة الدر ِ
ِ
التعليم ِ
ِ
ُ
اسة من حيث كونها( :وصفية ،أو تجريبية).
إيضاح
منهجية الدر ِ
ِ

 .4عرض النتائج ومناقشتها.

َّ
 1.4اإلجابة عن سؤال الدراسة األول :ما أبرز نماذج تدريس املقررات الرياضية التي وظفتها الدراسات التربوية
العربية املُ َّ
طبقة على مرحلة التعليم العام؟
كشفت نتائج تحليل محتوى عينة الدراسات البحثية عن أبرز نماذج تدريس املقررات الرياضية ،والتي
ُ
ط ِبقت على مرحلة التعليم العام ،ويوضحها الجدول اآلتي:
َّ
َ
ضمن مرحلة التعليم العام
جدول ( )2الدراسات التربوية العربية التي وظفت نماذج تدريس املقررات الرياضية
عدد الدراسات البحثية التي استخدمته

م

اسم النموذج

1

-الفورمات .4MAT

6

2

-نموذج مقترح قائم على استراتيجية املتشابهات.

2
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عدد الدراسات البحثية التي استخدمته

م

اسم النموذج

3

-سوكمان االستقصائي .Suchman

3

4

-التعلم التوليدي .Generative Learning

8

%6.50

5

-ستيبانز .Stepans

2

%1.63

6

-النموذج االنتقائي .Eclectic Model

4

%3.25

7

-أبعاد التعلم ملارزانو .Marzano

15

%12.20

8

-التسريع املعرفي ( )CAMEآلدي وشاير .Adey & Shayer

2

%1.63

9

ألن هوفر .Alan Hoverً
-نموذج تدريس ي قائم على التعلم املنظم ذاتيا.

4

%3.25

1

%0.81

1

%0.81

8

%6.50

1

%0.81

1

%0.81

2

%1.63
%0.81

10

التكرار

النسبة
%2.44

11

نموذج تدريس ي قائم على نظرية تريز .TRIZ-ويتلي ( Whitleyالنموذج املتمركز حول مشكلة).

13

التبرير القائم على الحالة .Case-Based Reasoning-مقترح قائم على نموذج ونج ورولسون .Wong & Rollson

15

نموذج .IDEAL-بكستون .Buxton

1

17

-نموذج تدريس ي قائم على نظرية جانبي الدماغ.

2

%1.63

18

-فان هيل .Van Hiele

2

%1.63

19

-الحل اإلبداعي للمشكالت .CPS

5

%4.07

20

-التعلم التفارغي .Allosteric Learning

2

%1.63

21

-التعلم السباعي .7E, s

2

%1.63

22

-التغير املفاهيمي لبوسنر .Posner

3

%2.44

23

-جيرالك وإيلي .Gerleach & Ely

1

%0.81

24

-التعلم القائم على حل املشكالت .PBL

2

%1.63

25

-بايبي " Bybeeالتعلم البنائي الرباعي والصماس ي".

22

%17.89

26

-مقترح للتعلم السريع.

2

%1.63

27

فرانك ليستر .Frank Lester-أبلتون .Appleton

3

%2.44

2

%1.63

29

قائم على التعلم السداس ي .PDEODE-إديلسون  Edelsonللتعلم من أجل االستخدام.

1

%0.81

2

%1.63

31

-كولب .Kolb

2

%1.63

32

-التعلم املستند إلى املشروع.

1

%0.81

33

 ِلش .Leshدورة التعلم فوق املعرفي املطورة.دمج نموذجي جانييه وميرل تينسون & Gagne, and Merrill.Tennyson
-ريجليوث .Reigeluth

1

%0.81

1

%0.81

1

%0.81

3

%2.44

37

-ديفيس .Davis

2

%1.63

12
14
16

28
30

34
35
36

العتيبي
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ً
يتضح من الجدول ( )2أن هناك ( )37نموذجا لتدريس املقررات الرياضية تم توظيفها في عينة الدراسات
البحثية ،مما يدل على االختيار املتنوع ،وانتقاء ما يتناسب مع أهداف كل دراسة ،وبما َ
يتالءم مع املرحلة العلمية
ُ
ُ
َ
ُ
النماذج التدريسية في مجملها في إعادة الصيغة التنظيمية لكل
سه ُم
ومستوى الطالب وفق تقدير كل باحث .وت ِ
ً
ٌ
ٌ
محدد،
مقترح أو
محتوى ،ومعالجته وفقا لطبيعة النموذج وخطواته اإلجرائية ،مع تحديد دور املعلم واملتعلم كما هو
وينسجم مع ذلك تنويع أدوات التقويم وتحديد مستوياته.
ً
وكانت أكثر النماذج استخداما من نصيب ( )5نماذج على الترتيب ،وهي :بايبي " Bybeeالتعلم البنائي الرباعي
والخماس ي" في ( )22دراسة ،ونموذج أبعاد التعلم ملارزانو  Marzanoفي ( )15دراسة ،ونموذج التعلم التوليدي في ()8
دراسات ،ونموذج ويتلي ( Whitleyالنموذج املتمركز حول مشكلة) في ( )8دراسات ،ونموذج الفورمات  4Matفي ()6
دراسات ،في حين تباين عدد توظيف النماذج التدريسية األخرى.
ً
واحدة ،وهي:
اسة
وحظي ( )11نموذجا بأقل عدد من الدراسات البحثية -ضمن عينة الدراسة ،-بواقع در ٍ
ٍ
ً
نموذج التعلم املنظم ذاتيا ،ونموذج تدريس ي قائم على نظرية تريز  ،TRIZونموذج التبرير القائم على الحالة Case-
 ،Based Reasoningونموذج ونج ورولسون  ،Wong & Rollsonونموذج بكستون  ،Buxtonونموذج جيرالك وإيلي
 ،Gerleach & Elyونموذج قائم على التعلم السداس ي  ،PDEODEوالتعلم املستند إلى املشروع ،ونموذج ِلش ،Lesh
ونموذج َ
ٌ
دمج نموذجي جانييه وميرل تينسون & Gagne, and Merrill
ونموذج دورة التعلم فوق املعرفي املطورة،
ً
ُ
 Tennysonمعا ،وذلك بواقع دراسة واحدة فقط ن ِش َرت لكل نموذج .وتجدر اإلشارة إلى أهمية إبراز وبحث املوضوعات
البحثية؛ بهدف تعريف املختصين واملهتمين بها ،وفحص تأثيرها
اسات
والنماذج الحديثة منها ،والتي يقل طرقها في الدر ِ
ِ
ً
ً
َ
َ
ُ
ش ُوي َ ُ ُ َ
وارتباطها بمكونات املجال التعليمي ،بما يضمن حداثة ما ُيناق ُ
قد َم إضافة أصيلة للمجال،
طرح ،ويؤم ُل منه أن ي ِ
ُ
النمطية.
تبتعد عن التكر ِار أو
ِ
 2.4اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني ،والذي ن َّ على :ما أبرز املتغيرات البحثية التي ارتبطت بنماذج تدريس
َّ
وظفتها الدراسات التربوية العربية املُ َّ
طبقة على مرحلة التعليم العام؟
املقررات الرياضية التي
تلخصت املتغيرات البحثية التي ارتبطت بنماذج تدريس املقررات الرياضية ضمن عينة الدراسة التحليلية،
عدد من املهارات واملفاهيم واالتجاهات التي ترتبط بمناهج ومجال تعليم الرياضيات؛ ويوضحها الجدول اآلتي:
في ٍ
جدول ( )3املتغيرات البحثية التي ارتبطت بنماذج تدريس املقررات الرياضية في عينة الدراسات البحثية
املرحلة الدراسية
ابتدائية

العتيبي

التفكير الناقد ،التفكير االستداللي ،التفكير االبتكاري،
التحصيل الرياض ي.

*
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متوسطة

3

التفكير الرياض ي ،التحصيل الرياض ي ،التفكير الناقد.

*

ثانوية

2

نموذج مقترح قائمعلى استراتيجية
املتشابهات.
سوكماناالستقصائي
.Suchman

*

*

وصفية

1

-الفورمات .4MAT

التفكير التأملي ،التحصيل الرياض ي ،البراعة الرياضية،
التفكير املستقبلي ،عادات العقل ،التفكير ما وراء املعرفي،
التفكير االستنتاجي ،خفض قلق الرياضيات.

تجريبية

م

النموذج التدريس ي

املتغيرات التي ارتبط النموذج بها أو بتنميتها

املنهجية

*

*

*

*

*
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المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد الخامس ــ العدد الثالث عشر ــ إبريل 2021م

املرحلة الدراسية

8

التسريع املعرفي( )CAMEآلدي وشاير
.Adey & Shayer

التمثيل الرياض ي ،التفكير الناقد ،التحصيل الرياض ي،
مهارات البرهان الرياض ي.

9

ألن هوفر Alan.Hover

حل املشكالت الهندسية ،التفكير الهندس ي ،خفض قلق
الرياضيات ،املفاهيم الهندسية ،التحصيل الرياض ي،
مهارات البرهان الهندس ي.

10
11
12

13

14

نموذج تدريس ي قائمعلى التعلم املنظم
ً
ذاتيا.
نموذج تدريس ي قائمعلى نظرية تريز .TRIZ
ويتلي Whitley(النموذج املتمركز
حول مشكلة).
التبرير القائم علىالحالة Case-Based
.Reasoning
مقترح قائم علىنموذج ونج ورولسون
.Wong & Rollson

15

-نموذج .IDEAL

16

بكستون .Buxtonنموذج تدريس ي قائمعلى نظرية جانبي
الدماغ.

17

ابتدائية

7

أبعاد التعلم ملارزانو.Marzano

*

*

متوسطة

6

النموذج االنتقائي.Eclectic Model

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

التفكير السابر ،قوة السيطرة املعرفية.

*

*

*

التفكير الرياض ي.

*

التفكير الرياض ي ،التحصيل الرياض ي ،املفاهيم الهندسية،
الدافعية نحو تعلم الهندسة ،حل املشكالت ،االتجاه نحو
الرياضيات ،التواصل الرياض ي ،التفكير اإلبداعي.

*

العتيبي

ثانوية

5

-ستيبانز .Stepans

وصفية

4

التعلمالتوليدي Generative
.Learning

التحصيل الرياض ي ،التفكير الرياض ي ،املفاهيم الرياضية،
حل املسألة ،الحس العددي ،الترابط الرياض ي ،التفكير
الهندس ي ،التفكير االستداللي ،التحصيل الهندس ي.
أخطاء الفهم ،مهارات ما وراء املعرفة ،حل املشكالت
الرياضية.
القوة الرياضية ،خفض القلق من الرياضيات ،التحصيل
الرياض ي ،الدافعية نحو تعلم الرياضيات.
التحصيل الرياض ي ،عادات العقل ،االتجاه نحو تعلم
الرياضيات ،االبتكار الرياض ي ،التفكير الرياض ي ،الدافعية
لإلنجاز ،الكفاءة الرياضية ،التفكير الهندس ي ،حل املشكلة
الرياضية.

تجريبية

م

النموذج التدريس ي

املتغيرات التي ارتبط النموذج بها أو بتنميتها

املنهجية

*

*
*

*

*

*

التفكير القياس ي.

*

*

التحصيل الرياض ي.

*

*

*

*

البراعة الرياضية ،التحصيل الرياض ي ،االتجاه نحو تعلم
الرياضيات.
املفاهيم الرياضية ،االتجاه نحو تعلم الرياضيات.
التفكير الرياض ي ،التحصيل الرياض ي ،االتجاه نحو تعلم
الرياضيات.
()76

*

*
*

*
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املرحلة الدراسية

21
22
23
24

25

بايبي " Bybeeالتعلمالبنائي الرباعي
والصماس ي".

- 26مقترح للتعلم السريع.
27

فرانك ليستر Frank.Lester

28

-أبلتون .Appleton

29

قائم على التعلمالسداس ي .PDEODE
إديلسون Edelsonللتعلم من أجل
االستخدام.

ابتدائية

20

متوسطة

19

الحل اإلبداعيللمشكالت .CPS
التعلم التفارغي.Allosteric Learning
التعلم السباعي 7E,.s
التغير املفاهيميلبوسنر .Posner
جيرالك وإيلي.Gerleach & Ely
التعلم القائم علىحل املشكالت .PBL

ثانوية

- 18فان هيل .Van Hiele

الفهم الهندس ي ،االتجاه نحو تعلم الهندسة ،التفكير
الهندس ي.
القوة الرياضية ،املهارات الرياضية ،التفكير الرياض ي،
التفكير اإلبداعي.
التفكير الناقد ،الكفاءة الذاتية األكاديمية ،التفكير
اإلبداعي ،التحصيل الرياض ي ،امليل نحو تعلم الرياضيات.

*
*
*

وصفية

النموذج التدريس ي

تجريبية

م

املتغيرات التي ارتبط النموذج بها أو بتنميتها

املنهجية

*

*
*

*

*

التحصيل الرياض ي ،التفكير البصري.

*

*

*

التصورات الصطأ للمفاهيم الرياضية ،التحصيل
الرياض ي ،التفكير الهندس ي.

*

*

*

املفاهيم الهندسية ،امليل نحو تعلم الرياضيات.

*

عادات العقل ،مهارات البرهان الرياض ي ،التفكير الهندس ي.
التحصيل الرياض ي ،أثر التعلم ،التفكير الرياض ي ،حل
املشكلة الرياضية ،التفكير اإلبداعي ،التمثيل الرياض ي،
املفاهيم الرياضية ،امليل نحو الرياضيات ،التفكير الجبري،
التصورات البديلة ،التفكير االبتكاري ،الحس العددي،
االتجاه نحو تعلم الرياضيات ،الوعي بما وراء املعرفة،
التفكير الناقد ،االستيعاب الرياض ي ،التفكير الهندس ي،
الذكاء املنطقي الرياض ي ،التفكير املنظومي ،االحتفاظ
بالتعلم.
التحصيل الرياض ي ،التفكير الجانبي ،التنظيم الذاتي في
تعلم الرياضيات.
حل املشكالت الرياضية ،قلق الرياضيات ،التفكير
الرياض ي ،التحصيل الرياض ي ،حل املسألة الهندسية.
املفاهيم اإلحصائية ،التفكير اإلحصائي ،املفاهيم
الرياضية ،املعتقدات نحو تعلم الرياضيات.

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

املفاهيم الهندسية ،التفكير البصري.

*

*

املفاهيم الهندسية ،الدافعية نحو تعلم الهندسة ،املفاهيم
الرياضية ،التفكير التأملي.

*

*

31

-كولب .Kolb

التحصيل الرياض ي ،التفكير الرياض ي ،فاعلية الذات
الرياضية.

*

32

التعلم املستند إلىاملشروع.

املفاهيم الهندسية.

*

30

العتيبي
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*

*
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املرحلة الدراسية
ابتدائية

36

التحصيل الرياض ي ،االتجاه نحو تعلم الرياضيات.
التحصيل الرياض ي ،التفكير الرياض ي ،االتجاه نحو تعلم
الرياضيات ،التعميمات الرياضية ،االحتفاظ بالتعلم.

متوسطة

35

املفاهيم الرياضية ،حل املشكالت الرياضية.

ثانوية

37

-ديفيس .Davis

34

التحصيل الرياض ي ،حل املشكالت الرياضية.

*

وصفية

33

 ِلش .Leshدورة التعلم فوقاملعرفي املطورة.
دمج نموذجي جانييهوميرل تينسون
Gagne, and Merrill
& Tennyson.
-ريجليوث .Reigeluth

التمثيالت الرياضية املتعددة.

*

تجريبية

م

النموذج التدريس ي

املتغيرات التي ارتبط النموذج بها أو بتنميتها

املنهجية

*
*

*
*

*
*

*

*

يشير الجدول ( )3إلى املتغيرات البحثية التي ارتبطت بنماذج تدريس املقررات الرياضية ضمن عينة الدراسة
التحليلية ،وتمثلت بعد تلخيصها وتنظيمها في العناصر التالية:
 االبتكار الرياض ي ،واالتجاه نحو تعلم الرياضيات ،وأثر التعلم واالحتفاظ به ،واالستيعاب الرياض ي ،والبراعةالرياضية ،والتحصيل الرياض ي والهندس ي واملفاهيمي ،والتصورات الخطأ والبديلة للمفاهيم الرياضية ،وت ُ
عديل
وتصويب أخطاء الفهم ،والتعميمات الرياضية.
 التفكير بأنواعه( :االبتكاري ،واإلبداعي ،واإلحصائي ،واالستداللي ،واالستنتاجي ،والبصري ،والتأملي ،والجانبي،والجبري ،والرياض ي ،والهندس ي ،والتفكير السابر ،والقياس ي ،واملنظومي ،واملستقبلي ،والناقد ،والهندس ي ،وما
وراء املعرفي) ،والتمثيالت الرياضية املتعددة ،والتنظيم الذاتي في تعلم الرياضيات.
 الحس العددي ،وحل املسألة ،وحل املشكالت الرياضية والهندسية ،وخفض القلق من الرياضيات ،والدافعيةً
تعلم كال من الرياضيات والهندسة ،وعادات العقل ،وعمليات التواصل والترابط
لإلنجاز ،والدافعية نحو ِ
والتمثيل الرياض ي ،وفاعلية الذات الرياضية ،والفهم الهندس ي ،وقلق الرياضيات.
 القوة الرياضية ،وقوة السيطرة املعرفية ،والكفاءة الذاتية األكاديمية ،والكفاءة الذاتية ،والكفاءة الرياضية،واملعتقدات نحو تعلم الرياضيات ،واملفاهيم اإلحصائية والهندسية ،ومهارات البرهان الرياض ي والهندس ي،
واملهارات الرياضية ،ومهارات ما وراء املعرفة ،وامليل نحو الرياضيات وتعلمها ،والوعي بما وراء املعرفة.
َ
ُ
البحثية على تقص ي أثر النماذج وارتباطها بمتغيري
اسات
أغلب الدر ِ
ِ
ويتضح من خالل ما سبق تركيز ِ
َ
ويتالء ُم ذلك مع األهداف األساسية لتعليم الرياضيات ،وتتفق النتيجة
التحصيل والتفكير الرياض ي بصورة أساسية،
مع دراسة املعثم ( )2008التي أكدت على تركيز الباحثين في املجال باململكة العربية السعودية على املتغيرين؛ ضمن
رسائل املاجستير والدكتوراه.
كما قل اهتمام الباحثين بمتغير االبتكار الرياض ي ،وأخطاء الفهم وتصوراته ،والتعميمات الرياضية ،والتفكير
التأملي ،والتفكير السابر ،والتمثيالت الرياضية املتعددة ،ومتغير الدافعية ،والذكاء املنطقي الرياض ي ،وعادات العقل،
وفاعلية الذات الرياضية ،وقوة السيطرة املعرفية ،والكفاءة الذاتية األكاديمية ،واملعتقدات نحو تعلم الرياضيات،
ُ
يتطلب
واملفاهيم اإلحصائية والتفكير املرتبط بها ،ومهارات البرهان الرياض ي والهندس ي ،ومهارات ما وراء املعرفة؛ مما
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َ
ُ
ُ
الجهود نحو ُ
البناء الرياض ي وتوجهاته في مجال
مكونات
يتناسب منها مع
واختيار ما
ات،
تسليط
ِ
ِ
تأمل هذه املتغير ِ
ِ
التدريس الفعال ،وتنفيذ وتقويم األنشطة والخبرات التعليمية.
وتنوعت مراحل التعليم العام التي ركزت عليها الدراسات البحثية ،وتوزعت في أغلبها على املرحلتين
االبتدائية واملتوسطة ،وقلت بصورة عامة على فئة املتعلمين باملرحلة الثانوية .كما َ
شاع استخدام املنهج التجريبي
ً
التدريسية ،وتقويم
النماذج
اح
ر
واقت
لتوظيف
وتطويرية
وصفية
اسات
د
لتبني
الحاجة
من
بالرغم
،
جدا
بصورة عالية
ر
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ً ِ
ِ
اتيجيات َ
تتالء ُم مع الطبيعة املفاهيمية للرياضيات وأهدافها؛ خصوصا على مستويات التفكير
ما يرتبط بها من استر
ٍ
الرياض ي وأبعاده؛ حيث أشار النذير ( )2020إلى أن تنميته من أهم املحاور في تعليم وتعلم الرياضيات ،ويكاد يكون هو
ثمرة تعليمها.

 .5التوصيات.
-

اإلفادة من نماذج تدريس املقررات الرياضية ،مع التركيز على تطوير العمل البحثي فيها بما يتناسب مع غايات
البحث العلمي ،وطبيعة وخصائص املرحلة التعليمية املستهدفة.
تبني املنهجيات التطويرية واقتر ُ
الرياضية في املنتجات البحثية املستقبلية ،وذلك
للمقررات
التدريسية
النماذج
اح
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
ات التي َّ
قل عرضها أو تحديد أثرها وعالقتها بالواقع التدريس ي.
رغبة في تقص ي
املوضوعات واملتغير ِ
ِ
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