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  : مقدمة
شھدت السنوات األخیرة تضخمًا كبیرًا فى المعرفة البشریة، وتطورًا ھائًال فى 

اجتماعیة  التكنولوجیا تبعھ تغیرات فى جمیع مناحى الحیاة سواء اقتصادیة أو
أو سیاسیة أو تربویة، وبتضاعف المعرفة البشریة وحدوث الفجوة بین الجانب 
العلمى والمھارى، وأصبح من الضرورى على المؤسسات التعلیمیة إعداد 
التالمیذ للتكیف مع التغیرات العلمیة ویكونوا قادرین على تطبیق المعرفة فى 

  .للمعلومات لفترة قصیرة حیاتھم الیومیة مبتعدین عن الحفظ واالستظھار
وتعتبر الریاضیات أحد الدُّعامات األساسیة فى المناھج المدرسیة؛ألنھا 
ضروریة لفھم الفروع األخرى من المعرفة، فجمیع المقررات الدراسیة تعتمد 
على الریاضیات بطریقة أو أخرى، كما أنھا تعمل على تنظیم العملیات العقلیة 

تالمیذ على استخدام مھارات التفكیر العلیا فى بما یسھم فى تنمیة قدرات ال
  .حیاتھم الیومیة لحل مشكالتھم

وللریاضیات لغتھا الخاصة التى تمیزھا عن العلوم اآلخرى، فلكل كلمة معنى 
محدٌد وواضٌح غیر قابل للتأویل، وھى تتصف بالدقة التامة فى التعبیر عن 

وفر لھا االختصار ویجعلھا األفكار والمعانى، كما أنھا تستخدم الرموز مما ی
لغة عالمیة تسھم فى التواصل بین الحضارات والشعوب؛ وبذلك یصبح تعلم 
الریاضیات یقوم على إتقان لغتھا من حیث رموزھا ومصطلحاتھا ومفرداتھا 

  .وعباراتھا التى تعبر عن األفكار بدقة ووضوح
ى تنمیة قدرة ولذا یرى المھتمون بتعلیم وتعلم الریاضیات أن أھم أھدافھا ھ

التالمیذ على التواصل الریاضى بمھاراتھ الفرعیة؛ وذلك ألنھ یسھم فى جعل 
البیئة الصفیَّة أكثر حریة، ویستطیع المتعلمون أن یعبروا عن أفكارھم 
ویوضحونھا فى جو یسود فیھ االستمتاع بفھم الریاضیات واستخدام لغتھا مما 

بالتالى زیادة دافعیتھم وتكوین یدفعھم إلى البحث واالطالع فى مجاالتھا و
اتجاھات ایجابیة نحو الریاضیات، وأیضًا تنمیة التواصل الریاضى یؤدى إلى 
تبادل األفكار وتوضیح الفھم وتصبح المعلومات الریاضیة معانى محسوسة 

  .لدى المتعلمین وتبدو بصورة واضحة فى أثناء المناقشة والتفكیر والتعلیل
ل الریاضى أھمیة كبرى فى مجال تدریس وإذا كان لمھارات التواص

الریاضیات، فإن من األھداف األخرى لتعلیم وتعلم الریاضیات ھى تنمیة قدرة 
التالمیذ على اتخاذ القرار السلیم؛ وذلك ألنھم كثیرًا ما یواجھون مواقف حیاتیة 
عدیدة لھا مجموعة من البدائل المتنوعة وتتطلب منھم اختیار البدیل األفضل 

ل إلى أفضل البدائل، كما أن طبیعة الریاضیات كعلم تحتوى العدید من للوصو
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األنشطة والمشكالت التى تشجع التالمیذ على اتباع خطوات التفكیر العلمى 
فى تحدید المشكلة والبحث عن مصادر المعلومات المختلفة للوصول إلى 
 بدائل متنوعة للحل وتقییمھا فى ضوء محكات محددة للوصول إلى الحل

  . المناسب
لذا، فقد زادت الحاجة إلى خلق مناخ تعلیمى وبیئة تربویة مناسبة من خالل 
استخدام أسالیب واستراتیجیات حدیثة تساعد التالمیذ على تنمیة مھارات 
التواصل الریاضى سواء شفھیًا أو كتابیًا وتنمیة قدرة التالمیذ على إتقان 

اسب للمشكالت الریاضیة مھارات اتخاذ القرار للوصول إلى الحل المن
  .المتنوعة

ومن ھذه االستراتیجیات التى تسھم بشكل كبیر فى تنمیة مھارات التواصل 
الریاضى واتخاذ القرار ھى استراتیجیة الكتابة من أجل التعلم؛ حیث أنھا توفر 
أنشطة كتابیة تقوم على التفكیر والتأمل من قبل التلمیذ للتعبیر عن أفكاره مع 

یرات المناسبة واألدلة المقنعة لتلك األفكار سواء بشكل فردى أو تقدیم التفس
جماعى تحت توجیھ وإشراف المعلم، مما یجعلھ إیجابیًا متفاعًال مع زمالئھ 
ومستمتعًا ومتواصًال بالریاضیات ولغتھا، وقادرًا على تحدید المشكلة 

معاییر والوصول إلى بدائل متنوعة لھا وقادرًا على تقییم الحلول فى ضوء 
  .محدده وصوًال للحل الصحیح

لذا فإن البحث الحالى یتناول استخدام استراتیجیة الكتابة من أجل التعلم    
  . لتساعد فى تنمیة قدرات التالمیذ على التواصل الریاضى واتخاذ القرار

  :مشكلة البحث
تحددت مشكلة البحث الحالى فى ضعف مستوى تالمیذ المرحلة       

اإلعدادیة فى مھارات التواصل الریاضى واتخاذ القرار، وقد یعود السبب فى 
ذلك إلى استخدام أسالیب  تدریس تقلیدیة، وضرورة البحث عن بدائل تدریسیة 

ى استراتیجیة جدیدة تقوم على نشاط التلمیذ وتفكیره، لذا استخدم البحث الحال
الكتابة من أجل التعلم لمعرفة أثرھا على التواصل واتخاذ القرار لدى تالمیذ 

  .الصف الثانى اإلعدادى
وللتصدي لھذه المشكلة حاول البحث الحالى اإلجابة عن السؤال الرئیسى 

  : التَّالى
ما أثر استخدام استراتیجیة الكتابة من أجل التعلم على تنمیة مھارات التواصل 

  الریاضى واتخاذ القرار لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة؟ 
  :  ویتفرع من السؤال الرئیسى األسئلة التالیة
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التشابھ وعكس فیثاغورث " و " المساحات" ما صورة وحدتى  -١
المقررتین على تالمیذ الصف الثانى اإلعدادى بعد " ونظریة إقلیدس

التعلم من خالل دلیل صیاغتھما فى ضوء استراتیجیة الكتابة من أجل 
  المعلم؟

ما أثر استخدام استراتیجیة الكتابة من أجل التعلم على تنمیة مھارات  -٢
  التواصل الریاضى لدى تالمیذ الصف الثانى اإلعدادى؟ 

ما أثر استخدام استراتیجیة الكتابة من أجل التعلم على تنمیة مھارات  -٣
  اتخاذ القرار لدى تالمیذ الصف الثانى اإلعدادى؟ 

ما العالقة االرتباطیة  بین مھارات التواصل الریاضى ومھارات اتخاذ  -٤
 القرار لدى تالمیذ الصف الثانى اإلعدادى؟

  :أھداف البحث
  :ھدف البحث الحالى إلى

تحدید أثر استخدام استراتیجیة الكتابة من أجل التعلم على  تنمیة -١
  .ادىمھارات التواصل الریاضى لدى تالمیذ الصف الثانى اإلعد

تحدید أثر استخدام استراتیجیة الكتابة  من أجل التعلم على تنمیة -٢
  .مھارات اتخاذ القرار لدى تالمیذ الصف الثانى اإلعدادى

تحدید العالقة االرتباطیة بین التمكن من مھارات التواصل الریاضى -٣
 .واتخاذ القرار لدى تالمیذ الصف الثانى اإلعدادى

  :أھمیة البحث
  :بحث الحالىقد یفید ال

حیث یجعل بیئة تعلم التالمیذ شیقة وممتعة عند تطبیق : التالمیذ -١
استراتیجیة الكتابة من أجل التعلم، وإدراك التالمیذ أھمیة األنشطة الكتابیة 
فى مادة الریاضیات ومن ثمَّ استخدام الكتابة الریاضیة بشكل یعبر عمَّا 

الریاضیة، كما ینمى لدیھم یدور بأذھانھم من أفكار وتفسیرات لحلولھم 
مھارات التواصل الریاضى واتخاذ القرار كأھداف رئیسة من أھداف 
تدریس الریاضیات بالمرحلة اإلعدادیة، ویصبح التالمیذ أكثر مشاركًة 

  .ونشاطًا فى بیئة التعلم مما یزید من دافعیتھم للتعلم
فى تنمیة تقدم لھم بعض األنشطة الكتابیة التى تساعدھم : المعلمین -٢

الجانب المعرفى والمھارى لدى تالمیذ الصف الثانى اإلعدادى، ومساعدة 
المعلمین على إدراك مفھوم التواصل واتخاذ القرار وأسالیب تنمیتھم ، 
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واالستفادة من اختبارى التواصل الریاضى واتخاذ القرار عند تقییم 
  .تالمیذھم فى ھاتین المھارتین

تساعدھم على تحدید مھارات التواصل حیث : واضعى المناھج -٣
الریاضى واتخاذ القرار المناسبة لتالمیذ المرحلة اإلعدادیة ومن ثمَّ 
تنمیتھا، وإعادة صیاغة محتوى الریاضیات فى ضوء استراتیجیة الكتابة 

  .من أجل التعلم وأنشطتھا المتنوعة مما یسھم فى تحسین نواتج التعلم
دى الباحثین فى كیفیة تطبیق استراتیجیة فتح مجال البحث ل: الباحثین -٤

الكتابة من أجل التعلم فى الریاضیات من خالل االطالع على الجانب 
النظرى لھذه االستراتیجیة ودلیل المعلم واالستفادة منھا فى تنمیة جوانب 
تربویة ومتغیرات تابعة لم یتناولھا البحث الحالى، كما یوفر البحث 

صل الریاضى واتخاذ القرار یمكن أن یستفید اختبارین فى مھارات التوا
منھما الباحثون فى الكشف عن مدى توافر ھاتین المھارتین لدى التالمیذ، 

  .أو االسترشاد بھما فى عمل اختبارات مماثلة
  :فروض البحث

  : حاول البحث اختبار صحة الفروض اآلتیة 
درجات بین متوسطى   ,)٠٥(ال یوجد فرق دال إحصائیًا عند مستوى  -١

باستخدام استراتیجیة الكتابة من (تالمیذ المجموعة التجریبیة الذین درسوا 
بالطریقة (و درجات تالمیذ المجموعة الضابطة الذین درسوا ) أجل التعلم

ولكل (فى االختبار البعدى لمھارات التواصل الریاضى ككل ) المعتادة
  ).مھارة على حدة

بین متوسطى درجات   ,)٠٥(وى ال یوجد فرق دال إحصائیًا عند مست -٢
تالمیذ المجموعة التجریبیة فى التطبیقین القبلى والبعدى الختبار مھارات 

  ).ولكل مھارة على حدة(التواصل الریاضى ككل 
بین متوسطى درجات   ,)٠٥(ال یوجد فرق دال إحصائیًا عند مستوى  - ٣ 

جیة الكتابة من باستخدام استراتی(تالمیذ المجموعة التجریبیة الذین درسوا 
بالطریقة (و درجات تالمیذ المجموعة الضابطة الذین درسوا ) أجل التعلم

ولكل مھارة (فى االختبار البعدى لمھارات اتخاذ القرار ككل ) المعتادة
  ).على حدة

بین متوسطى درجات  ,)٠٥(ال یوجد فرق دال إحصائیًا عند مستوى  -٤
القبلى والبعدى الختبار مھارات  تالمیذ المجموعة التجریبیة فى التطبیقین

  ).ولكل مھارة على حدة(اتخاذ القرار ككل 
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بین درجات  ,)٠٥(ال توجد عالقة ارتباطیھ دالة إحصائیًا عند مستوى  -٥
تالمیذ المجموعة التجریبیة فى اختبار مھارات التواصل الریاضى ككل 

  .واختبار مھارات اتخاذ القرار ككل

   :منھج البحث 
  :البحثاستخدم 

وذلك من خالل االطالع على الدراسات السابقة : المنھج الوصفى-١
الخاصة بمتغیرات البحث وتحدید مھارات التواصل الریاضى واتخاذ 

 . القرار
ویستخدم عند إجراء تجربة البحث وتطبیق : المنھج شبھ التجریبى-٢

استراتیجیة الكتابة من أجل التعلم كمتغیر مستقل وتحدید أثره على 
 .المتغیرات التابعة

   :أدوات البحث
  :استخدم البحث األدوات التالیة

  ) من إعداد الباحث .              ( اختبار مھارات التواصل الریاضى  -١
 )من إعداد الباحث .                     ( اختبار مھارات اتخاذ القرار -٢

  : جراءات البحثإ
  : لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث قام الباحث باإلجراءات اآلتیة

مسح الدراسات السابقة، وتتبع األدبیات التى تناولت استراتیحیة  -١
الكتابة من أجل التعلم، واألدبیات التى اھتمت بمھارات التواصل الریاضى 

 .تجریبیةواتخاذ القرار؛ لالستفادة منھا فى إعداد الدراسة النظریة وال
تحدید الوحدتین المناسبتین التى یدرسھا تالمیذ الصف الثانى  -٢

 .اإلعدادى إلعادة تعدیلھا  باستخدام استراتیجة الكتابة من أجل التعلم
إعداد دلیل المعلم للوحدتین المختارتین فى ضوء استراتیجیة الكتابة  -٣

 .من أجل التعلم وعرضھ على المحكمین للتأكد من صالحیتھ
ولإلجابة عن السؤال الثانى والثالث والرابع من أسئلة الدراسة قام الباحث 

 : باإلجراءات اآلتیة
إعداد أدوات البحث فى صورتھا األولیة على المحكمین، ثم تعدیلھا فى  -١

 : ضوء آرائھم ثم حساب صدفھا وثباتھا، وھى
 .اختبار مھارات التواصل الریاضى  - أ
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 .اختبار مھارات اتخاذ القرار  - ب
اختیار عینة من تالمیذ الصف الثانى اإلعدادى تمثل عینة البحث  -٢

 .وتقسیمھا الى مجموعتین إحداھما ضابطة واألخرى تجریبیة
تطبیق اختبارى مھارات التواصل الریاضى واتخاذ القرار على  -٣

 .المجموعتین قبلیا
ل التدریس للمجموعة التجریبیة باستخدام استراتیجیة الكتابة من أج -٤

 . التعلم أما المجموعة الضابطة تدرس بالطریقة المعتادة
تطبیق اختبارى مھارات التواصل الریاضى واتخاذ القرار بعدیَّا على  -٥

  )  التجریبیة والضابطة(المجموعتین 
  .رصد النتائج ومعالجتھا إحصائیًا، ومناقشتھا وتفسیرھا -٦
 .كتابة تقریر وتوصیات ومقترحات البحث -٧

  :البحثنتائج 
  : توصل البحث إلى النتائج التالیة

بین متوسطى درجات ) ٠١,٠(وجود فرق دال إحصائیًا عند مستوى -١
باستخدام استراتیجیة الكتابة من (تالمیذ المجموعة التجریبیة الذین درسوا 

بالطریقة (و درجات تالمیذ المجموعة الضابطة الذین درسوا ) أجل التعلم
ولكل (البعدى لمھارات التواصل الریاضى ككل فى االختبار ) المعتادة

 .لصالح متوسط درجات تالمیذ المجموعة التجریبیة) مھارة على حدة
بین متوسطى درجات )  ٠١,٠(وجود فرق دال إحصائیًا عند مستوى -٢

الختبار ) القبلى والبعدى(تالمیذ المجموعة التجریبیة فى التطبیقین 
لصالح متوسط ) مھارة على حدة ولكل(مھارات التواصل الریاضى ككل 
 .درجات التالمیذ فى التطبیق البعدى

بین متوسطى درجات )  ٠١,٠(وجود فرق دال إحصائیًا عند مستوى -٣
باستخدام استراتیجیة الكتابة من (تالمیذ المجموعة التجریبیة الذین درسوا 

 بالطریقة(و درجات تالمیذ المجموعة الضابطة الذین درسوا ) أجل التعلم
ولكل مھارة (فى االختبار البعدى لمھارات اتخاذ القرار ككل ) المعتادة

 .لصالح متوسط درجات تالمیذ المجموعة التجریبیة) على حده
بین متوسطى درجات )  ٠١,٠(وجود فرق دال إحصائیًا عند مستوى -٤

الختبار ) القبلى والبعدى(تالمیذ المجموعة التجریبیة فى التطبیقین 
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لصالح متوسط درجات ) ولكل مھارة على حده(القرار ككل  مھارات اتخاذ
  .التالمیذ فى التطبیق البعدى

وجود أثر الستخدام استراتیجیة الكتابة من أجل التعلم على تنمیة  -٥
مھارات التواصل الریاضى واتخاذ القرار لدى تالمیذ المجموعة 

 .التجریبیة
رجات تالمیذ بین د)  ٠١,٠(وجود عالقة ارتباطیھ عند مستوى -٥

المجموعة التجریبیة فى اختبار مھارات التواصل الریاضى  ككل واتخاذ 
 .القرار ككل

  :توصیات البحث
  :فى ضوء نتائج البحث أمكن الخروج بالتوصیات التالیة

إعادة صیاغة مناھج الریاضیات بالمراحل التعلیمیة المختلفة بما یجعلھا  -١
یاضى ومھارات اتخاذ القرار لدى تساعد على تنمیة مھارات التواصل الر

 .التالمیذ بجمیع المراحل التعلیمیة
االھتمام بتطویر طرق التدریس والعمل على استخدام مداخل  -٢

واستراتیجیات تدریس تقوم على مشاركة التلمیذ بصورة فعَّالة فى الموقف 
 .التعلیمى مثل استراتیجیة الكتابة من أجل التعلم

لمعلمین فى جمیع مراحل التعلیم العام؛ وذلك عقد دورات تدریبیة ل -٣
 .لتدریبھم على استخدام استراتیجیة الكتابة من أجل التعلم فى التدریس

تدعیم منھج الریاضیات بالمراحل التعلیمیة بأنشطة استرتیجیة الكتابة  -٤
من أجل التعلم المتنوعة، وتغییر النظرة التقلیدیة للكتابة من أنھا وسیلة 

 .لغوى إلى أنھا أداة قویة للتعلم للتواصل ال
تدریب الطالب المعلم على التدریس باستخدام استراتیجیة الكتابة من  -٥

أجل التعلم من خالل تطویر برامج إعداده بكلیات التربیة بحیث تشتمل 
على دراسة استراتیجیة الكتابة من أجل التعلم بأنشطتھا المتنوعة وكیفیة 

 .التدریس فى ضوئھا
إثراء محتوى الكتب الدراسیة باألنشطة التعلیمیة التى تعمل على تنمیة  -٦

مھارات التواصل الریاضى واتخاذ القرار لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة 
 .وغیرھا من المراحل التعلیمیة

تشجیع التالمیذ على استخدام لغة الریاضیات وما تحویھ من رموز  -٧
وسلیم للتعبیر عن أفكاره شفھیا ومصطلحات وأشكال وغیرھا بشكل دقیق 
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وكتابیا، مما یساعد على توفیر بیئة تعلیمیة تتسم بالدیمقراطیة واحترام 
 .آراء وأفكار التالمیذ

تضمین محتوى الریاضیات فى المراحل  التعلیمیة المختلفة بمشكالت  -٨
ریاضیة تتطلب من التلمیذ البحث عن حلول متنوعة لھا، وتحث التلمیذ 

بادل األفكار الریاضیة والحلول المتنوعة مع أقرانھ حولھا وتقییمھا على ت
  .فى ضوء معقولیة خطوات الحل وصوًال للقرار النھائى الصحیح

توفیر مشكالت ومواقف حیاتیة فى المقرارت الدراسیة المختلفة یمكن  -٩
من خاللھا مساعدة التالمیذ على تحدید المشكلة بشكل سلیم ووضع بدائل 

بناء على البیانات والمعلومات الموثوق بھا واختیار أفضل ھذه  متنوعة
البدائل فى ضوء معاییر محددة والنتائج المترتبة لكل بدیل؛ وذلك بھدف 

  .إعدادھم  لیكونوا قادرین على اتخاذ قراراتھم الحیاتیة بصورة سلیمة
تضمین اختبارات الریاضیات أسئلة تقیس مدى تمكن التالمیذ   - ١٠

التواصل فى الریاضیات، وأسئلة أخرى تقیس مدى امتالكھم  لمھارات
  .لمھارات اتخاذ القرار المتنوعة

  :مقترحات البحث
  :استكماًال لجوانب لم یتناولھا البحث الحالى تم اقتراح ما یلى

إجراء بحوث أخرى تھدف إلى معرفة أثر استخدام استراتیجیة الكتابة  -١
التفكیر ( الریاضیات مثل من أجل التعلم فى جوانب أخرى فى تعلم

مھارة  -اإلبداع فى الریاضیات - التفكیر التأملى - التفكیر الناقد -االستداللى
مھارات ما وراء المعرفة         -مھارات التفكیر العلیا -حل المشكالت الریاضیة

 )الكفاءة الریاضیة - بقاء أثر التعلم  -مھارات التنظیم الذاتى -
إلى معرفة أثر استخدام استراتیجیة إجراء بحوث مشابھة تھدف  -٢

الكتابة من أجل التعلم فى تنمیة مھارات التواصل الریاضى واتخاذ القرار 
 .فى مراحل تعلیمیة أخرى

استخدام أنشطة كتابیة أخرى غیر المستخدمة فى ھذه الدراسة وتحدید  -٣
أثرھا على تنمیة مھارات التواصل الریاضى واتخاذ القرار لدى تالمیذ 

 .ة اإلعدادیةالمرحل
برنامج تدریبى قائم على األنشطة الكتابیة لرفع مستوى أداء معلمى  -٤

 .الریاضیات فى تدریس مھارات التواصل الریاضى واتخاذ القرار
دراسة الفاعلیة النسبیة الستخدام استراتیجیة الكتابة من أجل التعلم مع  -٥

زاوج  - فكر(  - العصف الذھنى(استراتیجیات وطرق تدریسیة أخرى مثل 
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لتنمیة مھارات ) K W L- خرائط التفكیر  -الدعائم التعلیمیة –)شارك -
 .التواصل الریاضى

بحث الصعوبات التى تواجھ معلمى الریاضیات أثناء تطبیق  -٦
استراتیجیة الكتابة من أجل التعلم بأنشطتھا المختلفة وتقدیم المقترحات 

 .المناسبة للتغلب علیھا
ع  المختلفة لألنشطة الكتابیة فى عمل دراسة مقارنة بین األنوا -٧

 .الریاضیات ومدى تأثیرھا فى تنمیة التحصیل
دراسة أثر استخدام استراتیجیة الكتابة من أجل التعلم من خالل طرق  -٨

المیل نحو : (تدریس مختلفة لتنمیة بعض الجوانب االنفعالیة مثل
التفاعل  -االتجاه نحو الریاضیات - الدافعیة لإلنجاز -الریاضیات

 .فى مراحل تعلیمیة مختلفة) التقدیر الذاتى - الجتماعىا
عمل مقارنة لفاعلیة برنامج قائم على األنشطة الكتابیة لتنمیة مھارات  -٩

  . التواصل واتخاذ القرار للتالمیذ مختلفى المستویات التحصیلیة
دراسة تأثیر مداخل تدریسیة مختلفة فى تنمیة مھارة التواصل  - ١٠

  .لقرار لمراحل التعلیم العام المختلفةالریاضى واتخاذ ا
دراسة درجة تمكن معلمى الریاضیات من مھارات التواصل الریاضى  - ١١

 واتخاذ القرار، وأسالیب واستراتیجیات لتنمیتھم
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  


