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 مستخمص
أسامو السيد اسماعيؿ دومو " توظيؼ تقنيات التعمـ التكيفي المقموب في تدريس مقرر  

 اليندسة لتنمية بعض أبعاد الكفاءة الرياضية لدي طالبات المرحمة اإلعدادية األزىرية " 
إلي التعرؼ عمي فعالية توظيؼ تقنيات التعمـ التكيفي المقموب ىدؼ البحث الحالي  

في تدريس مقرر اليندسة لتنمية بعض أبعاد الكفاءة الرياضية لدي طالبات المرحمة اإلعدادية 
 األزىرية.
ولتحقيؽ أىداؼ البحث قاـ الباحث باستخداـ المنيج شبو التجريبي القائـ عمي تصميـ       
 ( طالبة تـ اختيارىف بطريقة قصدية. 03عينة البحث مف )بعدي، وتكونت  –قبمي 

 وقد ركز البحث الحالي عمي أبعاد الكفاءة الرياضية التالية: 
 االستيعاب المفاىيمي. -1
 الطبلقة اإلجرائية. -8
 الكفاءة االستراتيجية. -0
 االستدالؿ التكيفي -4

 وتـ إعداد وضبط أدوات البحث التي اشتممت عمي:  
 اختبار أبعاد الكفاءة الرياضية. -1
( بيف أداء 3.30≥كشفت نتائج البحث عف وجود فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي )    

المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي عمي اختبار الكفاءة الرياضية، لصالح 
الرياضية عالية، وترجع إلي التطبيؽ البعدي، وكانت قوة تأثير المعالجة في تنمية أبعاد الكفاءة 

 فعالية تقنيات التعمـ التكيفي المقموب في تدريس مقرر اليندسة.
   Key Wordsالكممات المفتاحية: 

 .(Flipped Adaptive learningالتعمـ التكيفي المقموب ) -
 .(Mathematical Proficiencyالكفاءة الرياضية ) -
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 مقدمة:
جراءات بحثيا، وخبلصة النتائج يتناوؿ الباحث في ىذا الفصؿ عرضً      ا لمشكمة البحث، وا 

التي تـ التوصؿ إلييا، ثـ يقدـ في ضوئيا بعض التوصيات واالقتراحات التي يمكف أف تشير 
 راسات األخرى التي يمكف إجرائيا في ىذا المجاؿ.دإلي بعض البحوث وال
 مجال مشكمة البحث:

المجاالت وخاصًة مجاؿ التعميـ، األمر يشيد العالـ المعاصر تطوًرا ىائبًل في شتي 
الذي انعكس عمي ما تقدمو المدرسة مف استراتيجيات تدريس مختمفة ومتنوعة لمساعدة الطبلب 
في تمبية حاجاتيـ اآلنية وطموحاتيـ المستقبمية، ويعد ىذا التطور انعكاًسا لبلنفجار المعرفي في 

ح الحكـ عمي مدي تقدـ األمـ ورقييا يتـ وفًقا العموـ الطبيعية واالجتماعية عمي حٍد سواء، وأصب
لما تقدمو مف تعميـ متميز ينمي قدرات األفراد بما يتوافؽ مع ىذه التطورات المتبلحقة، ويدعـ 

 ميارات التفكير لدييـ في المراحؿ الدراسية المختمفة.
وألف الرياضيات عنصر حاكـ فيما يجري مف مستحدثات عممية وتكنولوجية، فإف   
اىج الرياضيات وتربوياتيا البد أف تتجاوب مع معطيات التطور فتخمع عنيا رداءىا التقميدي من

الذي يقتصر نسيجو عمى مجموعة مف القواعد والقوانيف تعاني عزوًفا عند معظـ الطبلب، 
حيث يروف فييا غابة مف الرموز والصياغات المجردة، وال يشعر الكثير مف الطبلب بفائدٍة 

ستقبمٍة لما يدرسونو، والبحث عف اتجاىات حديثة في تدريس الرياضيات ترفع مف حاضرٍة أو م
التحصيؿ العممي وترتقي بميارات التفكير، وتجعؿ الطبلب قادريف عمي مواجية المشكبلت، 

يجاد الحموؿ المناسبة ليا)عبيد،   .  (8331وا 
ة الرياضية لدي تدني ميارات الكفاء وقد الحظ الباحث بطبيعة عممو كمعمـ رياضيات  

الطالبات عامة وطالبات الصؼ الثالث اإلعدادي خاصًة، وىذا أيًضا وفًقا لنتائج الدراسة 
طالبة(  03االستطبلعية التي قاـ بيا الباحث عمى عينة مف طالبات الصؼ الثالث اإلعدادي )

ـ والتي اشتممت عمى تطبيؽ اختبار يحتوي عمى 8312/8312في بداية العاـ الدراسي 
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موعة مف المشكبلت اليندسية متضمنة ألبعاد الكفاءة الرياضية وقد قاـ الباحث بتحميؿ مج
استجابات الطالبات؛ بيدؼ التعرؼ عمى مدي إتقاف الطالبات لميارات وأبعاد الكفاءة 
الرياضية، والحظ الباحث أف حموؿ الطالبات تتسـ باإلجرائية أي تعتمد عمى اإلجراءات التي تـ 

ف حؿ لممشكبلت التي بيا استيعاب مفاىيمي أو استدالؿ أو كفاءة استراتيجية حفظيا فقط، دو 
% مف الطالبات تعانيف ضعًفا شديًدا في ميارات وأبعاد الكفاءة 43وخمص الباحث إلى أف: 

 طالبة (. 10% مف الطالبات لدييف قدرات متوسطة منيا) 03طالبة(،  18الرياضية ) 
( 8312بتنمية أبعاد الكفاءة الرياضية: دراسة العطار )ومف الدراسات التي اىتمت   

والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية الكفاءة الرياضية 
( والتي ىدفت إلى 8312واالتجاه نحوىا لدي طالبات الصؼ الثامف األساسي. ودراسة حسف )

الرياضية لدي معممي الرياضيات ولدي طبلبيـ.  التعرؼ عمى العبلقة االرتباطية بيف الكفاءة
( والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى الكفاءة 8312ودراسة زيداف )

( والتي ىدفت إلى 8312الرياضية في اكتساب المفاىيـ والتفكير الرياضي. ودراسة حناوي )
( في تدريس الرياضيات لتنمية أبعاد SWOMالتعرؼ عمى فاعمية استخداـ استراتيجية سوـ)

( والتي ىدفت إلى 8312)الضاني الكفاءة الرياضية لدي طبلب المرحمة االبتدائية. ودراسة 
التعرؼ عمى فاعمية استراتيجية التعمـ بالدماغ ذي الجانبيف عمى تنمية الكفاءة الرياضية لدي 

ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية  ( والتي8312)عبيدة طبلب الصؼ السادس االبتدائي. ودراسة 
( في تنمية أبعاد الكفاءة الرياضية لدي طبلب الصؼ  PISAنموذج تدريس قائـ عمى أنشطة )

( والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج قائـ عمى 8312)رضواف األوؿ الثانوي. ودراسة 
 بع األساسي بقمقيمة.الكفاءة الرياضية في التحصيؿ والتفكير الرياضي لدي طبلب الصؼ السا

وتعد استراتيجية الصؼ المقموب إحدى االستراتيجيات التي تتماشى مع توجيات التعميـ 
الحديثة التي تكوف فييا التقنية والتكنولوجيا المحرؾ األساسي في عجمة التحوؿ التربوي، وأحد 

ي، مما يؤدي إلى المداخؿ التربوية التي تسمح بالتحوؿ مف التعميـ الجماعي إلى التعمـ الفرد
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زيادة دينامية وتفاعمية بيئة التعمـ؛ حيث يوجو المعمـ الطبلب أثناء تطبيؽ مفاىيـ المادة 
ويشجعيـ عمى المشاركة االبتكارية، وىو شكؿ مف أشكاؿ التعميـ المدمج الذي يستخدـ 

ت في التكنولوجيا في التعمـ خارج الفصوؿ الدراسية، بحيث يمكف لممعمـ قضاء مزيد مف الوق
 The Flipped Learning) .التفاعؿ مع الطبلب بداًل مف إلقاء المحاضرات

Network,2014) 
( Love; Hodge; Corritore & Ernst, 2015كما أكدت دراسة الؼ وآخروف )

أف استخداـ التعمـ المقموب فكرة مثالية لتحّوؿ الصفوؼ التقميدية إلى بيئة تعمـ نشطة واستخدـ 
لمقموب خارج الصؼ والتعمـ القائـ عمى االستقصاء  داخؿ الصؼ؛ مما كاف الباحثوف التعمـ ا

 لو األثر االيجابي في اكتساب المفاىيـ لمطبلب.
وعمى الرغـ مف االىتماـ بالتعمـ المقموب كنموذًجا تعميمًيا إال أف ىناؾ بعض التحديات التي 

 تواجيو ومنيا:
 رضا المتعمميف عف المقرر.كيفية تحفيز الطبلب نحو االستفادة مف المقرر و  -
 ارتباط محتوى المقرر بحاجات المتعمميف بحيث تثير انتباىيـ وتزيد مف دافعيتيـ لمتعمـ.  -
تصميـ مواقؼ تعميمية تشاركية ذات عبلقة بخصائص المتعمميف تدفعيـ نحو ثقتيـ فيما  -

 يتعممونو.
 التعمـ االلكتروني.حاجة المتعمميف ألساليب متنوعة لدعـ األداء المتوازف عبر بيئات  -
 8310التعمـ الذاتي يحتاج فيو المتعمـ دائما إلى تحفيز نفسو لمتعمـ مف المقرر )مصطفى،  -

:0). 
لذا يري البحث الحالي ضرورة مزج وتوظيؼ استراتيجيات أخري مع بيئة الصؼ المقموب 

قدراتو الخاصة  تقدـ محفزات تدفع المتعمـ نحو التعمـ. ويستطيع الطالب مف خبلليا التقّدـ وفؽ
ويحصؿ عمى مساعدة وردود فعؿ فورية تناسب نمط تعممو. وبإمكاف المعمـ في ىذا الوقت أف 



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.74714.1014 

                      (0202) ابريل  

 

 
39 

 

يخصص الوقت الذي يمضيو في الصؼ لمساعدة أفراد محدديف أو مجموعات صغيرة وفؽ ما 
 يراه مناسًبا.

لى برامج رواًجا أكبر اليوـ، وتشير إ  Adaptive learningوتمقى فكرة التعّمـ التكيفي
إلكترونية تعميمية تعّدؿ عرضيا لممواد بيف لحظة وأخرى وفؽ ما يدخمو المستخدـ. ويعتبرىا 

. وذلؾ في   وتوارد التكنولوجي التنوع ظؿالمستثمروف والشركات ثورة في مجاؿ التعميـ اليـو
 الضروري مف جعؿ مما وسريعة؛ غزيرة المعمومات فأضحت الفائقة، وسرعتيا المستحدثات

 عمؿ فقد لذا والجيد؛ الوقت لتوفير داللية أكثر وجعميا المعمومات، تمؾ تنظيـ عمى عمؿال
 التعمـ بيئات تصميـ في جديدة ومعايير جديد، اتجاه خمؽ عمى التكيفي التعمـ ظيور

 إمكانيات استغبلؿ أماـ مفتوحاً  الباب يجعؿ مما بيا؛ المحتوى عرض وطرؽ ومحتوياتيا،
 عمى تقوـ األساس في ألنيا التعميمية، العممية في وتوظيفيا الخبيرة نظـوال االصطناعي الذكاء
 التعمـ في سرعتو وفؽ معو يتعامؿ بو، خاًصا معمماً  متعمـ لكؿ تخُمؽ حيث التكيفي؛ التعمـ فكرة

مكانياتو  .المختمفة ومياراتو وا 
ثيرات وألف تبايف األساليب التعممية لؤلفراد تجعميـ يختمفوف في تفاعميـ مع الم

والخبرات؛ لذا فإف بيئة التعمـ الجاذبة تثير الفضوؿ لدي المتعمـ لمتفاعؿ مع المعرفة مف 
مصادرىا المتنوعة، والتكيؼ معيا وفؽ أساليب تعممية واستراتيجيات خاصة بكؿ متعمـ؛ 
فالمتعمـ النشط يميؿ إلى الحصوؿ عمى المعمومات وفيميا عف طريؽ إجراءات عممية تطبيقية 

تيا أو تطبيقيا أو شرحيا لآلخريف ويميؿ لمعمؿ الجماعي، بينما يفكر المتعمـ التأممي في كمناقش
المعمومات بيدوء أواًل ويميؿ لمعمؿ الفردي؛ ويتطمب ىذا توفير محتوي تعميمي يناسب أسموب 
التعمـ الخاص بو، وتييئة مواقؼ تعميمية تجعمو أكثر نشاًطا وفاعمية في العممية التعميمية 

 (024: 8314د،)رمو 
ومف ثـ فإف التكيؼ في تصميـ المحتوي االلكتروني يعمؿ عمى تعديؿ طريقة تقديـ 
المعمومات وفؽ أسموب التعمـ الذي يميز كؿ متعمـ، فيتقدـ وفًقا لقدراتو الخاصة، وكذلؾ 
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الحصوؿ عمى مساعدات وردود أفعاؿ فورية، ويتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ توفير بعديف ىما: نظاـ 
ي يجعؿ لكؿ متعمـ خطة تعممية قائمة عمى احتياجاتو واىتماماتو وخصائصو، تكيفي فرد

والثاني: بناء نموذج لبيئة تعمـ مميئة بالبدائؿ المختمفة والمتنوعة لممياـ واالستراتيجيات التعميمية 
(، إال أنو قد يصعب مراعاة ىذيف البعديف في Hong & Kinshuk,2004,p.494المتاحة )

لكترونية التقميدية؛ ألف ذلؾ يتطمب عمبًل مضنًيا وعمميات تعميمية متعددة تزداد بيئة التعمـ اال
 صعوبة التعامؿ معيا في آف واحد.

لذا يري البحث الحالي أف السبيؿ لتحقيؽ ذلؾ قد يكوف مف خبلؿ تصميـ نظاـ محتوي  
الكتروني تكيفي يراعي قدرات المتعمميف وخصائصيـ المختمفة وأساليبيـ التعممية، ويدعـ 

 تفاعميـ مع المحتوي التعميمي. 
ومف خبلؿ نموذج التعمـ التكيفي في الصؼ المقموب يتمكف الطالب مف دراسة 

محتوي قبؿ أف يأتي إلى الصؼ باستخداـ أساليب التعمـ الخاصة بو. وذلؾ بإعطاء اختبار ال
مسبؽ لتحديد مستويات الطالب المعرفية السابقة. ووفًقا لنتائج االختبار يتـ تصميـ المحتوي 
وتوجيييـ إلى المستوى المناسب كمبتدئ أو متقدـ. ويمكف القوؿ أف بيئات التعمـ التي تـ 

باستخداـ تقنيات التكيؼ فعالة في تحسيف مستوى أداء الطبلب. ليذا السبب تمعب تصميميا 
التقنية التكيفية في الفصوؿ المقموبة دوًرا ىاًما أيًضا في التعمـ المتمركز حوؿ الطبلب 

(Meltem &Aisha ,2016 .) 
ومف الدراسات التي قدمت نموذًجا لتوظيؼ تقنيات التعمـ التكيفي داخؿ الصؼ 

( وأكدت نتائجيا عمى فعالية التعمـ Haruki, et al, 2017وب دراسة ىاروكي واخروف )المقم
 التكيفي المقموب في دراسة حالة مف فئات البرمجة.

التي قدمت نموذًجا لمنيجية  (K.E.Kakosimos, 2015 ) كذلؾ دراسة كاكوزمس
التدريس التكيفي في الفصوؿ المقموبة باالعتماد عمى أدوات التعمـ المدمج المتقدمة. وأظير 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1749772815000032#!
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التقييـ النوعي تحسًنا في تصور الطبلب، ومشاركة كبيرة ودافعية ، وأظير التقييـ الكمي تحسف 
 عاـ ضد المجموعة الضابطة.

( التي كانت تبحث فاعمية التعمـ التكيفي  Feldstein, 2014وأيًضا دراسة فيمدستف )
في الفصوؿ المقموبة مف خبلؿ إعادة تصميـ دورة تعمـ تابعة لجامعة وكانت نتائجيا تحسف 

% وتحسف درجات االختبار 20الطبلب بنسبة % وتحسف حضور 24أداء الطبلب بنسبة 
 %.28بنسبة 

ولذا يري البحث الحالي أف التعمـ التكيفي المقموب قد يساىـ في حؿ مشكمة البحث مف 
خبلؿ زيادة نشاط الطبلب واندماجيـ مع تقنيات التعمـ التكيفي المقموب مما يؤدي لزيادة 

 انخراطيـ في التعمـ، وتنمية كفاءتيـ الرياضية.
 كمة البحث:مش

تتحدد مشكمة البحث الحالي:" أف ىناؾ تدني في ميارات وأبعاد الكفاءة الرياضية لدي       
طالبات المرحمة اإلعدادية األزىرية، ولمتصدي ليذه المشكمة ينبغي اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس 

 التالي:
الرياضية لدى طالبات الصؼ "ما فاعمية التعمـ التكيفي المقموب في تنمية بعض أبعاد الكفاءة 

 الثالث اإلعدادي األزىري ؟
  ويتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية :

 كيؼ يمكف توظيؼ تقنيات التعمـ التكيفي المقموب في تدريس مقرر اليندسة؟  -1
دي كيؼ يمكف لممحتوي التكيفي في بيئة صفية مقموبة أف ينمي بعض أبعاد الكفاءة الرياضية ل -8

 طالبات الصؼ الثالث اإلعدادي األزىري ؟
 
 
 

https://mfeldstein.com/author/michael-feldstein/
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 أهمية البحث:
 تكمف أىمية البحث الحالي في النقاط التالية :

تقديـ رؤية جديدة في تدريس الرياضيات تقـو عمى توظيؼ التعمـ التكيفي المقمػوب فػي التػدريس  -1
الرياضػػػية لػػػدي فػػػي ظػػػؿ الثػػػورة التكنولوجيػػػة والمعموماتيػػػة مػػػف أجػػػؿ تنميػػػة بعػػػض أبعػػػاد الكفػػػاءة 

 الطالبات.
قػػػد يسػػػتفيد مػػػف ىػػػذه الدراسػػػة واضػػػعو منػػػاىج الرياضػػػيات والمنػػػاىج الدراسػػػية األخػػػرى فػػػي إعػػػادة  -8

وتنظػػيـ المضػػاميف العمميػػة لممقػػررات الدراسػػية فػػي ضػػوء النظريػػة البنائيػػة وفاعميػػة الػػتعمـ التكيفػػي 
 المقموب.

تحضػػير دروسػػيـ اليوميػػة وفقًػػا  قػػد يسػػتفيد مػػف ىػػذه الدراسػػة معممػػو مػػادة الرياضػػيات فػػي إعػػادة -0
 لبلستراتيجيات المذكورة.

قػػد يسػػتفيد مػػف ىػػذه الدراسػػة معممػػو الرياضػػيات والمػػواد الدراسػػية المختمفػػة فػػي تنميػػة بعػػض أبعػػاد  -4
 الكفاءة الرياضية لدي الطالبات.

 . توجيو اىتماـ المسئوليف بأىمية استخداـ التعمـ التكيفي المقموب في عمميتي التعميـ والتعمـ  -0
 حدود البحث :

 التـز البحث الحالي بالحدود التالية :
المتضػمنتيف فػي منيػاج الرياضػيات لمفصػؿ الدراسػي  حساب المثمثات واليندسػة التحميميػة وحدتي -1

 األوؿ )الكتاب األوؿ ( المقرر عمى طالبات الصؼ الثالث اإلعدادي األزىري.
)االستيعاب المفاىيمي، الطبلقة اقتصر البحث الحالي عمى قياس بعض أبعاد الكفاءة الرياضية  -8

لػػػدي طالبػػػات الصػػػؼ الثالػػػث اإلعػػػدادي  اإلجرائيػػػة، الكفػػػاءة االسػػػتراتيجية، االسػػػتدالؿ التكيفػػػي(
 األزىري .
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 فروض البحث :
 سعى البحث الحالي إلى اختبار صحة الفروض التالية:

( بيف متوسطي درجات المجموعة  α≤ 3.30لة إحصائية عند مستوى ) يوجد فرؽ ذو دال -1
التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار أبعاد الكفاءة الرياضية )ككؿ( لصالح التطبيؽ 

 البعدي .
( بيف متوسطي درجات المجموعة  α≤ 3.30يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى )  -8

لقبمي والبعدي الختبار أبعاد الكفاءة الرياضية )كؿ عمى حدة لصالح  التجريبية في التطبيقيف ا
 التطبيؽ البعدي.

 مصطمحات البحث:
  Adaptive Learning :التعمم التكيفي -1

( التعمـ التكيفي بأنو   Paramythis, A. & Loidl,2004يعرؼ بارميسس ولويدؿ )
يدعـ التفاعؿ التكيفي،   Personal e-learning System" نظاـ تعمـ إلكتروني شخصي 

ويعرض المحتوي التعميمي وفًقا لمبادئ أنظمة الوسائط الفائقة التكيفية، حيث يستمـ النظاـ مف 
 المستخدـ البيانات ليكّوف نموذًجا خاًصا بو، ثـ يقوـ بإنجاز التكيؼ وفًقا لذلؾ النموذج.

مي ، قائـ عمى تكيؼ المحتوي؛ بأنو " نظاـ لمتعمـ الذكي التفاع (8314رمود ) كما يعرفو
حيث يركز عمى كيفية تعمـ المعرفة وفؽ احتياجات المتعمـ وخصائصو واىتماماتو قدر 

 اإلمكاف، مف خبلؿ بيئة الويب الداللي كأحد تطبيقات تكنولوجيا الذكاء االصطناعي.
حتوي وفًقا ألنماط وُيعرفو البحث الحالي إجرائًيا بأنو: " أحد أساليب التعمـ التي ُيقدـ فييا الم

وأساليب وخصائص طالبات الصؼ الثالث اإلعدادي األزىري، ووفًقا لطريقة تعمـ كؿ طالبة، 
 ".الفروؽ الفردية سواء أكانت طريقة تقميدية أو الكترونية، وذلؾ بمراعاة

 
 

https://www.new-educ.com/la-pedagogie-differenciee
https://www.new-educ.com/la-pedagogie-differenciee
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 Flipped Classroomالصف المقموب:  -2
( الرائدة في تعزيز االستخداـ الفعاؿ لتكنولوجيا التعميـ Educase,2013ٌتعرؼ مؤسسة )

الصؼ المقموب " كنموذج يعكس محاضرة نموذجية يتـ مشاىدتيا كواجب منزلي". ىذا النموذج 
( 0233أكثر مف ) يطبؽ في أكاديمية خاف المعروفة، التي يوفر موقعيا عمى االنترنت

محاضرة صغيرة عبر فيديوىات مخزنة عمى اليوتيوب لتدريس الرياضيات، والتاريخ والتمويؿ 
والفيزياء والكيمياء وعمـ األحياء والفمؾ واالقتصاد. حيث نري المتعمميف يشاىدوف عروض فيديو 

تحت  قصيرة لممحاضرات في المنزؿ، ويعطوف الوقت األكبر لمناقشة المحتوي في الفصؿ
 إشراؼ المعمـ. 

وُيعرفو البحث الحالي إجرائًيا بأنو: " استراتيجية تعميمية ترتكز عمى أسموب تعميمي جديد  
يعتمد عمى استخداـ الوسائط التكنولوجية الحديثة وشبكة المعمومات العالمية بطريقة تسمح 

مف الوسائط، ليطمع  لممعمـ بإعداد الدروس مف خبلؿ مقاطع الفيديو والممفات الصوتية وغيرىا
عمييا طالبات الصؼ الثالث اإلعدادي األزىري خارج الصؼ )في المنزؿ مثبًل(، مف خبلؿ 
حواسيبيف أو ىواتفيف الذكية قبؿ حضور الدرس، في حيف يخصص وقت المحاضرة أو 

 الحصة لممناقشات وحؿ التدريبات وتقديـ التغذية الراجعة". 
   Mathematical Proficiencyالكفاءة الرياضية: -3

( بأنيا الميارة في تنفيذ Kilpatrick, Safford, Findell, 2001يعرفيا كمباترؾ وآخروف )
اإلجراءات بمرونة ودقة عالية، واستيعاب المفاىيـ والعمميات الرياضية، وذلؾ أثناء التفكير 

المتعمـ لرؤية المنطقي والتأممي والتبرير وصياغة وتمثيؿ وحؿ المشكبلت الرياضية، حتي يصؿ 
 الرياضيات كمادة مفيدة وذات قيمة ويكتسب الثقة في استخداميا.

( بأنيا :" مجموعة مف عمميات وميارات التفكير والجوانب 8314كما يعرفيا )أبو الرايات، 
الوجدانية والتي تعزز تعمـ الطبلب لمرياضيات، وتتضمف فيـ المفاىيـ وتنفيذ اإلجراءات بمرونة 
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ئـ والقدرة عمى صياغة وتمثيؿ وحؿ المشكبلت، باستخداـ استراتيجيات التفكير ودقة وبشكؿ مبل
 المنطقي أو التأممي وتبرير وتفسير الحموؿ ويرتبط ذلؾ بالفائدة والمنفعة لموضوع ما في الحياة.
ويعرفيا الباحث إجرائًيا " مجموعة مف عمميات التفكير التي تتضمف قدرة طالبات المرحمة 

ى حؿ المشكبلت اليندسية المتضمنة في وحدتي حساب المثمثات واليندسة اإلعدادية عم
التحميمية وتفسير الحموؿ، ويرتبط ذلؾ بالفائدة والمنفعة لوحدتي حساب المثمثات واليندسة 

 التحميمية في الحياة.
 الكفاءة الرياضيةوتقاس بالدرجة الكمية التي تحصؿ عمييا الطالبة في اختبار أبعاد 

ب المفاىيمي، الطبلقة اإلجرائية، الكفاءة االستراتيجية، االستدالؿ التكيفي( الذي أعده )االستيعا
 الباحث ليذا الغرض.

 عينة البحث :
اقتصػػرت عينػػة البحػػث الحػػالي عمػػى فصػػؿ مػػف فصػػوؿ الصػػؼ الثالػػث اإلعػػدادي األزىػػري 

/  8383دراسػي بمعيد فتيات محمة بشر اإلعػدادي تػـ اختيارىػا بالطريقػة المقصػودة فػي العػاـ ال
 طالبة(. 03ـ )8381

 أدوات البحث :
 :  وقد تمثمت في:أدوات جمع البيانات الكمية 

لوحدتي حساب المثمثات واليندسة التحميمية ) مف إعداد   -.:اختبار أبعاد الكفاءة الرياضية -
 ( مفردة "اختيار مف متعدد".                   84الباحث( ويتكوف االختبار مف )

 حساب صدق اختبار الكفاءة الرياضية: 
تـ التأكد مف صدؽ اختبار أبعاد الكفاءة الرياضية باستخداـ داللة صدؽ المحتوي        

لي نتائج  وصدؽ المحكميف استناًدا إلي تحديد جوانب المعرفة األساسية التي يشمميا االختبار وا 
المناىج وطرؽ التدريس وكذلؾ عرضو ومناقشتو مع السادة أعضاء ىيئة التدريس في تخصص 

المدرسيف األوائؿ والموجييف مف ذوي الخبرة العالية في تدريس رياضيات المرحمة الثانوية. وقد 
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اطمع المحكموف عمي أىداؼ االختبار وتوصيؼ أبعاد الكفاءة الرياضية وعناصر المحتوي 
 و.موضع اىتماـ البحث وأجمع ىؤالء عمي أف االختبار يقيس ما وضع لقياس

 ثبات االختبار:
تـ حساب معامؿ الثبات لبلختبار ككؿ ولكؿ بعد مف أبعاد الكفاءة الرياضية )االستيعاب     

المفاىيمي، الطبلقة اإلجرائية، الكفاءة االستراتيجية، االستدالؿ التكيفي( باستخداـ طريقة إعادة 
" وقد قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار مرة ثانية عمي العينة نفسيا، بعد Test-Retestاالختبار "

. وقد استخدـ الباحث الحزمة اإلحصائية  10مرور فترة زمنية قدرىا   (88إصدار ) SPSSيـو
لحساب معامؿ الثبات لبلختبار ككؿ ولكؿ بعد مف أبعاده األربعة، والجدوؿ التالي يوضح  

 ذلؾ.
 ألبعاد الكفاءة الرياضية (: معامبلت الثبات1جدوؿ )

 البعد
االستيعاب 
 المفاهيمي

الطالقة 
 اإلجرائية

 الكفاءة االستراتيجية
االستدالل 

 التكيفي
 االختبار ككل

 1793 1791 1791 1794 1794 معامل الثبات

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت ثبات اختبار الكفاءة الرياضية ككؿ أو كؿ ُبعد    
عمي حدة ىي معامبلت ثبات مرتفعة، ومف ثـ يمكف الوثوؽ بالنتائج التي يزودنا بيا االختبار 
واالعتماد عمي ىذه النتائج كأدوات بحثية لتحديد مدي اكتساب الطالبات ألبعاد الكفاءة 

 وحدتي حساب المثمثات واليندسة التحميمية.في الرياضية 
 إجراءات البحث :

 لئلجابة عف أسئمة البحث والتحقؽ مف صحة فروضو اتبع الباحث الخطوات التالية:
مراجعة الدراسات واألدبيات والبحوث السابقة المرتبطة بمتغيرات البحث لبلستفادة منيا في  -

عد  اد أدوات البحث.تصميـ نموذج التعمـ التكيفي المقموب، وا 
تدريب الطالبات عمى كيفية استخداـ أدوات التعمـ التكيفي المقموب والتفاعؿ معيا عبر تطبيؽ  -

easy class . وتكوف مدة التدريب أسبوعيف تقريًبا وذلؾ بعد بداية العاـ الدراسي مباشرًة 
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تحميؿ محتوى كتاب الرياضيات )اليندسة( المقرر عمى الصؼ الثالث اإلعدادي في الفصؿ  -
 .األوؿالدراسي 

 إعادة صياغة المحتوى الكترونًيا بما يتوافؽ مع التعمـ التكيفي المقموب. -
 إعداد كتاب الطالبة المعد وفًقا الستراتيجية التعمـ التكيفي المقموب.  -
 التناسب وفًقا الستراتيجية التعمـ التكيفي المقموب:إعداد دليؿ المعمـ لتدريس  -

 ويمر إعداد الدليؿ بالمراحؿ التالية:
 تحديد الخطوات التي يتضمنيا محتوي كبل الوحدتيف وكؿ درس مف الدروس. -أ
 إعداد تعميمات دليؿ المعمـ. -ب
مف  عرض النسخة المبدئية مف دليؿ المعمـ عمى السادة المشرفيف وعمى المختصيف -جػ

 موجيي ومعممي الرياضيات إلبداء الرأي.
يتـ إعداد نموذج التصميـ التعميمي لتوظيؼ تقنيات التعمـ التكيفي في البيئة الصفية المقموبة  -

، ويضـ المراحؿ ( ADDIE) في تدريس منيج اليندسة وفًقا لمنموذج العاـ لمتصميـ التعميمي 
 التالية:

 التحميؿ.  (1
 التصميـ. (8
 .التطوير واإلنتاج (0
 التنفيذ. (4
 التقويـ. (0
 إعداد أدوات البحث والتحقؽ مف صدقيا وثباتيا: -

 أدوات جمع البيانات الكمية وتشمؿ: -1
 .أبعاد الكفاءة الرياضيةاختبار  -أ   
 أداة جمع البيانات النوعية وتشمؿ: -8
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 المقابمة الشخصية االلكترونية. -   
 إجراءات التجربة األساسية لمبحث: -

 التجريبي لمبحث الحالي.التصميـ -1
 اختيار عينة البحث ) تجريبية فقط (.-8    
 الكفاءة الرياضية عمى طالبات مجموعة البحث قبمًيا. أبعادتطبيؽ اختباري -0    
 التدريس لممجموعة التجريبية عبر التعمـ التكيفي المقموب.-4    
 ة البحث بعدًيا .تطبيؽ أدوات البحث الكمية والنوعية عمى طالبات مجموع-0    

مرحمة المعالجة اإلحصائية لمبيانات الكمية وتحميؿ استجابات وأداءات الطالبات في ضوء ما  -
أسفر عنو فحص وتحميؿ درجات الطالبات في اختباري أبعاد الكفاءة الرياضية، ومناقشاتيـ 

جابتيـ عمى أسئمة المقابمة الشخصية االلكترونية.   عبر الفصوؿ المقموبة وا 
 معالجة البيانات الكمية إحصائًيا باألساليب المناسبة الختبار صحة فروض البحث.  -
 مناقشة نتائج البحث وتفسيرىا في ضوء فروض البحث. -
 تقديـ التوصيات والمقترحات بناًء عمى نتائج البحث. -

 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها وتوصياتها:
توظيؼ إمكانات التعمـ التكيفي المقموب في  استيدؼ البحث الحالي التحقؽ مف مدي فعالية  

 تدريس وحدتي حساب المثمثات واليندسة التحميمية إلكساب بعض أبعاد الكفاءة الرياضية.
 Meanولمتحقؽ مف ذلؾ قاـ الباحث باختبار صحة فروض البحث باستخداـ فروؽ المتوسطات

Difference  عف طريؽ استخداـ الحزمة اإلحصائية SPSS,V,22. 
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 حساب المثمثات والهندسة التحميمية تي تحميل نتائج تطبيق اختبار الكفاءة الرياضية في وحد
 عمي طالبات مجموعة البحث الحالي :

قاـ الباحث بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة " ت " ومستوي الداللة       
جريبية والجدوؿ التالي يمخص ىذه لممقارنة بيف درجات التطبيقيف القبمي والبعدي لممجموعة الت

 النتائج .
( داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات التطبيقيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في 8جدوؿ)

 )ككؿ( اختبار أبعاد الكفاءة الرياضية
 المجموعة
 التجريبية

االنحراف  المتوسط عدد الطالبات
 المعياري

 قيمة
 " ت "

 داللة 
 " d"  قيمة"ت"

 0704 4752 21 قبلي
 01 دالة 54792

 0719 11739 21 بعدي

 ( يتضح ما يمي :8مف خبلؿ الجدوؿ )
  الفرؽ بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي و البعدي الختبار

( لصالح التطبيؽ البعدي 3.31أبعاد الكفاءة الرياضية ىو فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوي )
 (.3.31كانت قيمة "ت" المحسوبة دالة إحصائًيا عند مستوي داللة )حيث 

 ( عند حساب حجـ األثر مف خبلؿ معادلةCohen's d ػ ) 

√
 d= عمي حجـ أثر   لمتعرؼ

( وىذا يعني أف التبايف الحادث في  d  =18  >1.0المتغير المستقؿ، وجد الباحث أف قيمة )
( يرجع إلي استخداـ تقنيات التعمـ التكيفي المقموب أبعاد الكفاءة الرياضية )المتغير التابع

)المتغير المستقؿ( بشكؿ كبير جًدا، وىذا يبيف فعالية توظيؼ تقنيات التعمـ التكيفي المقموب في 
 تنمية أبعاد الكفاءة الرياضية.

يوجد تـ قبوؿ الفرض األوؿ مف فروض البحث والذي ينص عمي أنو " وبناًء عمي ذلك      
( بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية  α≤ 3.30اللة إحصائية عند مستوى ) فرؽ ذو د

 ." في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار أبعاد الكفاءة الرياضية )ككؿ( لصالح التطبيؽ البعدي
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عمي تنمية أبعاد  التعمـ التكيفي المقموب ويتفؽ البحث الحالي في نتائجو المتعمقة بتأثير       
 Clark; Kaw,2020( ،)Louhab,et)الكفاءة الرياضية مع نتائج عدة دراسات منيا: 

al,2020،) (Briggs, et al, 2019 )( Cavanagh, et al, 2020.) 
  )تحميل نتائج التطبيقين القبمي والبعدي  الختبار أبعاد الكفاءة الرياضية )كل ُبعد عمي حدة

 التجريبية :عمي طالبات المجموعة 
قاـ الباحث بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيـ " ت " ومستوي الداللة          

لممقارنة بيف درجات التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار أبعاد الكفاءة الرياضية )كؿ ُبعد عمي 
 حدة( لممجموعة التجريبية والجدوؿ التالي يمخص ىذه النتائج .

الفرؽ بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي ( داللة 0جدوؿ)
 في اختبار أبعاد الكفاءة الرياضية )كؿ بُعد عمي حدة(

 المتوسط التطبيق المجموعة
االنحراف 
 المعياري

 قيمة"ت"
داللة 

 قيمة"ت"
 "d " 

 االستيعاب المفاهيمي
 1795 0751 القبلي

 473 دالة 21719
 1740 4741 البعدي

 الطالقة اإلجرائية
 1735 0712 القبلي

 472 دالة 13709
 1742 4709 البعدي

 الكفاءة االستراتيجية
 0713 1795 القبلي

 473 دالة 13743
 1745 3739 البعدي

 االستدالل التكيفي
 1792 1792 القبلي

 479 دالة 20742
 1742 3792 البعدي

 يتضح ما يمي :( 0مف خبلؿ الجدوؿ )
  الفرؽ بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي و البعدي الختبار

( لصالح 3.31أبعاد الكفاءة الرياضية كؿ ُبعد عمي حدة ىو فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوي )
 (.3.31التطبيؽ البعدي حيث كانت قيـ "ت" المحسوبة دالة إحصائًيا عند مستوي داللة )
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 ( عند حساب حجـ األثر مف خبلؿ معادلةCohen's d لمتعرؼ )  عمي حجـ أثر المتغير
<  dالمستقؿ في تنمية أبعاد الكفاءة الرياضية كؿ ميارة عمي حدة"، وجد الباحث أف قيمة )

( والتي تعبر عف حجـ تأثير كبير جًدا وىذا يعني أف التبايف الحادث في أبعاد الكفاءة  1.0
لمتغير التابع( يرجع إلي استخداـ تقنيات التعمـ التكيفي المقموب )المتغير المستقؿ(، الرياضية )ا

وىذا يبيف فعالية توظيؼ تقنيات التعمـ التكيفي المقموب في تنمية أبعاد الكفاءة الرياضية " كؿ 
 عمي حدة" .

د يوجتـ قبوؿ الفرض الثاني مف فروض البحث والذي ينص عمي أنو"  وبناًء عمي ذلك  
( بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية  α≤ 3.30فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ) 

في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار أبعاد الكفاءة الرياضية )االستيعاب المفاىيمي، الطبلقة 
 ."اإلجرائية، الكفاءة االستراتيجية، االستدالؿ التكيفي( كٌؿ عمي حدة لصالح التطبيؽ البعدي

ويتفؽ البحث الحالي في نتائجو المتعمقة بتأثير التعمـ التكيفي المقموب عمي تنمية أبعاد      
(، White,2020الكفاءة الرياضية كؿ ُبعد عمي حدة مع نتائج عدة دراسات منيا: )

(Louhab,et al,2018(،) Harati, et al,2020.) 
 تعميق عام عمي نتائج الدراسة:

تحميؿ بيانات البحث الكمية والنوعية والتي أكدت في مجمميا تفوؽ طالبات مف خبلؿ نتائج       
المجموعة التجريبية في االختبار البعدي عف االختبار القبمي، والتي أكدت أيًضا بالدليؿ التجريبي أف 
توظيؼ إمكانات التعمـ التكيفي المقموب في تدريس وحدتي حساب المثمثات واليندسة التحميمية قد أحدث 

 تحسًنا ممحوًظا في تنمية أبعاد الكفاءة الرياضية.
ثارة   ويمكن أن يرجع ذلك إلى قدرة التعمم التكيفي المقموب عمى جذب اهتمام الطالبات وا 

 : خالل من تفكيرهن ورفع كفاءتهن الرياضية
الفعالة فيما تنويع األنشطة التعميمية التي تقدـ لمطالبات لبناء معموماتيف ومياراتيف مف خبلؿ المشاركة  -

 والصور الثابتة والمتحركة والفيديو والنصوص والرموز. بالرسوـ التخطيطية بينيف، وبدعـ المعرفة
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مراعاة التسمسؿ المنطقي لعرض المحتوي وفي بناء المعارؼ والميارات مع مراعاة الخبرات السابقة  -
 الكفاءة الرياضية لدييف.لمطالبات، األمر الذي ساىـ في تشكيؿ البنية المعرفية وتنمية أبعاد 

إعداد الدروس الكترونًيا عبر المنصة االلكترونية جعمت الطالبات تمارسف التعمـ فرادي أو في مجموعات  -
صغيرة أو مجموعات كبيرة؛ مما ساىـ في تفاعؿ الطالبات والمشاركة بفاعمية ورغبتيف في اكتساب 

 ميارات رياضية جديدة.
ونية حواًرا مستمًرا بيف المعمـ والطالبات وبيف بعضيف البعض في وفر التعمـ عبر المنصة االلكتر  -

المجموعات سواء الصغيرة أو الكبيرة، وفي ىذا الحوار يتـ تبادؿ األسئمة واإلجابات مع تقييـ مستمر ليا، 
 وتوجيو الطالبات نحو اكتشاؼ معارؼ وميارات جديدة.

في الصؼ الدراسي واستثمار ذلؾ الوقت في  توفير وقت وجيد المعمـ والطالبات المخصص لشرح الدرس -
 زيادة المناقشات والتفاعبلت والتقييمات والرد عمي التساؤالت الخاصة بالطالبات داخؿ الصؼ الدراسي.

إمكانات التعمـ التكيفي المقموب االجتماعية المتعددة ساىـ في تغير نظرة الطالبات نحو حصة الرياضيات  -
 ا مف خبلؿ المشاركة بفاعمية واالستفادة مف آراء وأفكار اآلخريف.وساعدىف في اختزاؿ قمقيـ مني

مكاناتو المتعددة ألنماط التعمـ المختمفة لمطالبات؛ ساىـ في  - مراعاة التعمـ التكيفي المقموب وا 
تعمـ الطالبات لميارات ومعارؼ جديدة تـ ربطيا بخبراتيف السابقة وفًقا ألسموب التعمـ الخاص 

 بكٍؿ منيف.
توظيؼ تقنيات التعمـ التكيفي المقموب في  فعالية إلى تشير النتائج فإف ،سبق ما عمى أسيًساوت    

تدريس وحدتي حساب المثمثات واليندسة التحميمية لتنمية بعض أبعاد الكفاءة الرياضية لدي طالبات 
 الصؼ الثالث اإلعدادي األزىري. 

 توصيات البحث :
 يمكف صياغة التوصيات التالية:في ضوء نتائج البحث الحالي        

تشجيع المعمميف والطبلب عمي االىتماـ بالكفاءة الرياضية بوصفيا نشاًطا عقمًيا يساعد عمي  -
 انتقاؿ التعمـ إلي حيز التطبيؽ والحياة العممية.

ضرورة تغيير نظرة أولياء األمور والقائميف عمي العممية التعميمية نحو استخداـ التكنولوجيا في  -
 التعميـ.
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 ضرورة توفير بيئة تكنولوجية حديثة في المدارس تساعد عمي تحقيؽ أىداؼ التعمـ المرجوة. -
ضرورة توظيؼ تطبيقات وتقنيات التعمـ التكيفي المقموب لمراحؿ دراسية أخري ومع مقررات  -

 أخري.
 ضرورة تضميف المقررات الدراسية أىداًفا تتعمؽ بالكفاءة الرياضية. -
المعمميف الكترونًيا لمتعامؿ مع كافة المستجدات االلكترونية، والتي يشعر معيا ضرورة تأىيؿ  -

 المعمموف بالعجز.
تحفيز المعمميف لتوثيؽ نشاطات رياضية وفؽ كؿ بعد مف أبعاد الكفاءة الرياضية لكي يكوف  -

 واضًحا ما البعد الذي يركز عميو ىذا النشاط
في الرياضيات أكثر مف التدريب عمي حؿ  حث المعمـ عمي تدريب الطالبات عمي التفكير -

 الرياضيات.
ضرورة تخصيص فريؽ عمؿ متكامؿ مف خبراء التربية والبرمجيات لتصميـ منصات تعمـ  -

 تكيفية مقموبة مناسبة لمبيئة العربية.
تدريب المعمميف عمي صياغة الدروس بما يتفؽ مع أبعاد الكفاءة الرياضية، وتدريبيـ عمي  -

 يئة الصفية، وخبلؿ المواقؼ التعميمية المختمفة.استخداميا في الب
 البحوث والدراسات المقترحة :

في ضوء النتائج التي توصؿ إلييا البحث الحالي يقترح الباحث بعض الدراسات     
 والبحوث التالية:

توظيؼ تقنيات التعمـ التكيفي المقموب في تدريس وحدتي الدائرة إلكساب بعض ميارات حؿ  -
 يندسية غير التقميدية واختزاؿ قمؽ الرياضيات.المشكبلت ال

 توثيؽ فعالية برنامج مقترح قائـ عمي الكفاءة الرياضية في تنمية القوة الرياضية لدي الطالبات. -
إجراء دراسة مقارنة بيف فاعمية التعمـ المقموب والتعمـ التكيفي والتعمـ التكيفي المقموب لمتعرؼ  -

 فية التوصؿ لمتطبيؽ األفضؿ لكؿ نموذج.عمي مميزات وعيوب كؿ نموذج، وكي
 تطوير مناىج الرياضيات في المرحمة اإلعدادية وفًقا لبيئات التعمـ التكيفية المقموبة وتقنياتيا. -
فاعمية استخداـ األنشطة التفاعمية االلكترونية في تنمية بعض أبعاد الكفاءة الرياضية واالتجاه  -

 دية.نحو الرياضيات لدي طبلب المرحمة اإلعدا
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 المراجع العربية :
(. فعالية استخداـ نموذج أبعاد لمارزانوا في تدريس الرياضيات عمي تنمية 8314أبو الرايات، عبلء المرسي) -

 .134 – 00. ص ص.4،ع12الكفاءة الرياضية لدي طبلب المرحمة اإلعدادية. مجمة تربويات الرياضيات.مج
استراتيجية التعمـ بالدماغ ذي الجانبيف عمي تنمية البراعة الرياضية (: أثر استخداـ 8312الضاني، محمود رائد) -

 لدي طبلب الصؼ السادس األساي بغزة.رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة اإلسبلمية .غزة. فمسطيف.
(: أثر استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية البراعة الرياضية واالتجاه نحوىا 8312العطار، عائشة مصباح ) -

 ي طالبات الصؼ الثامف األساسي. رسالة ماجستير غير منشورة. كمية التربية. الجامعة اإلسبلمية بغزة.لد
(. استخداـ استراتيجيات التعمـ التعاوني لدي طمبة معمـ الصؼ عند حميـ 8332المقدادي ،أحمد محمد.) -

مجمة التربوية ، جامعة الالمسائؿ اليندسية وأنماط التواصؿ المفظي المستخدمة" الجامعة األردنية، 
 .812-120، ص:83،ـ:23،ع:الكويت

(: العبلقة االرتباطية بيف البراعة الرياضية لدي مدرسي رياضيات المرحمة الثانوية 8312حسف، أريج خضر) -
 والبراعة الرياضية لدي طمبتيـ. كمية التربية لمعمـو الصرفة. جامعة ابف الييثـ.

( في تدريس الرياضيات لتنمية مكونات SWOMاستراتيجية سـو )(:استخداـ 8312حناوي، زكريا جابر) -
.ص ص 04كمية التربية.ج -البراعة الرياضية لدي تبلميذ المرحمة االبتدائية.، المجمة التربوية، جامعة سوىاج

418-002. 
 (: أثر برنامج تعميمي قائـ عمي البراعة الرياضية في التحصيؿ والتفكير8312رضواف، إيناس نبيؿ زكي) -

 الرياضي لدي طمبة الصؼ السابع األساسي في محافظة قمقيمية، رسالة ماجستير غير منشورة، فمسطيف.
(: تصميـ محتوي الكتروني تكيفي قائـ عمي الويب الداللي وأثره في تنمية 8314رمود، ربيع عبد العظيـ ) -

تكنولوجيا )النشط/التأممي(.التفكير االبتكاري والتحصيؿ لدي طبلب تكنولوجيا التعميـ وفؽ أسموب تعمميـ
 .1.ع84.مجالتعميم.مصر

(: فاعمية برنامج مقترح قائـ عمي البراعة الرياضية في اكتساب المفاىيـ والتفكير 8312زيداف، أسامو حسف) -
الرياضي لدي طبلب الصؼ السابع األساسي بغزة. رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة اإلسبلمية. غزة. 

 فمسطيف.
في تنمية مكونات  PISA(: فاعمية نموذج تدريس قائـ عمي أنشطة 8312ر السيد عبد الحميد)عبيدة، ناص -

البراعة الرياضية والثقة الرياضية لدي طمبة الصؼ األوؿ الثانوي. دراسات في المناىج وطرؽ 
 .23-12.ص ص 812التدريس.ع
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  القاىرة.، مكتبة اينجمو المصرية، "تربويات الرياضيات(:8331عبيد، وليـ وآخروف) -
(: "تطوير نموذج لمتصميـ التحفيزي لممقرر المقموب وأثره عمى نواتج التعمـ 8310مصطفى ،أكـر فتحي ) -

المؤتمر الدولي ومستوى تجييز المعمومات وتقبؿ مستحدثات التكنولوجيا المساندة لذوي االحتياجات الخاصة"، 
 .42-1، الرياض، ص ص العربية السعوديةالرابع لمتعمم االلكتروني والتعميم عن بعد، المممكة 
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