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 ٣٠٦

  هیثم عبد اهللا على./ أ

أثر برنامج مقرتح قائم على اإلثراء الوسيلى فى تدريس الرياضيات على 
تنمية بعض مهارات حل املشكالت الرياضية لدى التالميذ املتفوقني فى 

  املرحلة االعدادية
  إعداد

  هيثم عبد اهللا على عبد السالم
  خلیفة عبد السمیع خلیفة/ د.أ

استاذ المناھج وطرق تدریس 
  ة جامعة الفیومالریاضیات كلیة التربی

  أحمد على ابراھیم خطاب. د
مدرس المناھج وطرق تدریس 

  الریاضیات كلیة التربیة جامعة الفیوم
  رشا صبحى حجازى./ د

  مدرس المناھج وطرق تدریس التربیة الخاصة
  كلیة التربیة جامعة الفیوم

  :مقدمــة
ماء المستقبل لمـا المتفوقون لهم دور فعال فى بناء المجتمع وتطویره، فهم قادة وعل  

الســیما ٕلــدیهم مــن قــدرات وامكانیــات خاصــة تــساعدهم علــى التفاعــل مــع متغیــرات العــصر، 
ونحــن نعــیش فــى عــصر االنفجــار المعرفــى، عــصر توالــت فیــه االكتــشافات، وتالحقــت فیــه 
االختراعـات، وأصـبح المتفـوق والموهـوب ثـروة قومیـة لمجتمعـه ووطنـه، فهـم الطاقـة الدافعــة 

والرقى، لذا أصبح االهتمام بهم والحرص علیهم ومساعدتهم بأقصى قدر ممكن نحو التقدم 
  .أمرا ضروریا ال غنى عنه، وهذا ما أدركته الدول المتقدمة

فنجـــــد أن الوالیــــــات المتحــــــدة األمریكیـــــة أبــــــدت اهتمامــــــا بالغـــــا برعایــــــة المتفــــــوقین   
لتربیـة األمریكـى  قـام مكتـب اSputnikوالموهوبین، فعقـب إطـالق روسـیا لـصاروخ الفـضاء 

م بتكلیف من الكونجرس بمهـام لرعایـة المتفـوقین والموهـوبین وتـم إنـشاء مكتـب ١٩٧٢سنة 
 الـذى Office of Education Gifted and Talentedالمتفـوقین والموهـوبین تعلـیم 

  )٨-٧، ٢٠٠٥خلیفة عبد السمیع خلیفة، . (أسهم فى زیادة الدعم لبرامجهم
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 ٣٠٧

 ٢٠١٦ ) لثانىالجزء ا ( سادسالعدد ال

  : مشكلة البحث
كلة البحــث فــى ضــعف مهــارات حــل المــشكالت الریاضــیة لــدى التالمیــذ مــشتمثلــت   

المتفــوقین بالمرحلــة االعدادیــة، باإلضــافة إلــى القــصور الواضــح فــى طــرق التــدریس لهــؤالء 
  .المتفوقون التى ال تتناسب وقدرات واحتیاجات هؤالء

  :بناءا على ما سبق حاول البحث الحالى اإلجابة عن التساؤل الرئیس التالى  
مــا فاعلیــة برنــامج مقتــرح قــائم علــى اإلثــراء الوســیلى فــى تــدریس الریاضــیات علــى تنمیـــة "

  "مهارات حل المشكالت الریاضیة للتالمیذ المتفوقین بالصف الثانى االعدادى؟
  :وتفرع من هذا السؤال الرئیس األسئلة التالیة  

  اإلعدادى؟ما مهارات حل المشكالت الالزمة للتالمیذ المتفوقین بالصف الثانى  -١
مـــا أســـس البرنـــامج المقتـــرح القـــائم علـــى اإلثـــراء الوســـیلى فـــى تـــدریس الریاضـــیات  -٢

لتنمیــة مهــارات حــل المــشكالت الریاضــیة لــدى التالمیــذ المتفــوقین بالــصف الثــانى 
 االعدادى؟

ما فاعلي البرنامج المقترح القائم على اإلثراء الوسیلى فى تدریس الریاضیات على  -٣
شكالت الریاضــیة لــدى التالمیــذ المتفــوقین بالــصف الثــانى تنمیــة مهــارات حــل المــ

 االعدادى؟
  :حدود البحث

  :اقتصر البحث الحالى على  
  .عینة من التالمیذ المتفوقین بالصف الثانى االعدادى -١
بعـــض مهــــارات حــــل المـــشكالت الریاضــــیة المناســــبة للتالمیـــذ المتفــــوقین بالــــصف  -٢

 .الثانى االعدادى
ى حـــددتها بعـــض الدراســـات والبحـــوث والتـــى تناســـب بعـــض الوســـائل اإلثرائیـــة التـــ -٣

ـــــانى االعـــــدادى وهـــــى  ـــــصف الث ـــــوقین بال ـــــذ المتف ـــــصور التوضـــــیحیة ( التالمی  –ال
 ) القیاس المنطقى–التعلیمات 
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 ٣٠٨

  هیثم عبد اهللا على./ أ

  :أهداف البحث
  :هدف البحث الحالى إلى  

التعرف على فاعلیة البرنـامج المقتـرح القـائم علـى اإلثـراء الوسـیلى فـى تنمیـة مهـارات حـل -
  .مشكالت لدى التالمیذ المتفوقین بالصف الثانى االعدادىال

  :أهمية البحث
  :ترجع اهمیة هذا البحث فى أنه قد یفید  

  :المعلمین وذلك من خالل-١
 االستفادة من البرنامج بما یشمله من أهداف ومحتوى ووسائل وأنـشطة تعلیمیـة وأسـالیب -

  .التقویم فى الریاضیات
ــم الریاضــ- یات یوضــح كیفیــة التــدریس باســتخدام مــدخل اإلثــراء الوســیلى  تقــدیم دلیــل لمعل

  .داخل حجرة الدراسة لتحسین خبراتهم التعلیمیة
  :التالمیذ المتفوقین وذلك من خالل-٢
  .إثراء التالمیذ المتفوقین بتطبیق الریاضیات فى المواقف الحیاتیة-
قین بالـصف الثـانى تحسین مستوى مهارات حل المـشكالت الریاضـیة لـدى التالمیـذ المتفـو-

  .االعدادى
  :مخططى المناهج الدراسیة وذلك من خالل-٣
تقــــدیم قائمــــة بمهــــارات حــــل المــــشكالت الریاضــــیة الالزمــــة للتالمیــــذ المتفــــوقین بالمرحلــــة -

االعدادیة والتى یمكن تنمیتها من خالل منهج الریاضیات لیتم االسـتفادة منهـا عنـد تـصمیم 
  .مناهج الریاضیات

ین علـــى إعــداد وتطـــویر منــاهج الریاضــیات بـــبعض الجوانــب والموضـــوعات تزویــد القــائم-
واألفكار التى قد تثرى موضـوعات الریاضـیات والتـى یمكـن دمجهـا مـع موضـوعات المقـرر 

  .أو عضها منفصلة كتدریبات وأنشطة
  .تناول مداخل جدیدة تناسب الطالب المتفوقین: الباحثین وذلك من خالل-٤
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 ٣٠٩

 ٢٠١٦ ) لثانىالجزء ا ( سادسالعدد ال

  :منهج البحث
  :حث الحالى المنهج الوصفى والمنهج شبه التجریبىاتبع الب  

فى استقراء األدبیات والدراسات التربویة السابقة المتعلقة بالدراسـة الحالیـة : المنهج الوصفى
  .فضال عن صیاغة اإلطار النظرى

  :فى تقسیم عینة الدراسة إلى مجموعتین: المنهج شبه التجریبى
میـــذ المتفـــوقین الـــذین یدرســـون محتـــوى وهـــى مجموعـــة التال: المجموعـــة التجریبیـــة  •

وحــدة التــشابه وعكــس فیثــاغورث واقلیــدس المقــررة علــیهم باســتخدام برنــامج اإلثــراء 
  .الوسیلى

وهـــى مجموعـــة التالمیـــذ المتفـــوقین الـــذین یدرســـون محتـــوى : المجموعـــة الـــضابطة  •
 .وحدة التشابه وعكس فیثاغورث واقلیدس وفقا للطریقة المعتادة فى التدریس

  . عن تطبیق أدوات البحث للخروج بالنتائج التى تجیب على أسئلة البحثفضال
  :فروض البحث

  :حاول البحث الحالى اختبار صحة الفروض التالیة  
ــــین متوســــطى درجــــات المجمــــوعتین التجریبیــــة  -١ ــــرق ذو داللــــة احــــصائیة ب یوجــــد ف

 والضابطة فى التطبیق البعـدى الختبـار مهـارات حـل المـشكالت الریاضـیة لـصالح
  .المجموعة التجریبیة

یوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحـــصائیة بـــین متوســـطى درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة فـــى  -٢
التطبیـــــق القبلـــــى والتطبیـــــق البعـــــدى الختبـــــار حـــــل المـــــشكالت الریاضـــــیة لـــــصالح 

 .التطبیق البعدى
  :أدوات البحث

  :اعتمد البحث الحالى على األدوات اآلتیة  
  .قائمة بمهارات حل المشكالت الریاضیة -١
 .كراسة التلمیذ التى تتضمن األنشطة التى یقوم بها التالمیذ -٢
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 ٣١٠

  هیثم عبد اهللا على./ أ

دلیــل المعلــم الــذى یوضــح كیفیــة تــدریس الوحــدة المختــارة باســتخدام برنــامج اإلثــراء  -٣
 .الوسیلى

 )من أعداد الباحث. (اختبار مهارات حل المشكالت الریاضیة -٤
  :اإلجراءات التفصيلية للبحث

مـــن صـــحة فروضـــه تـــم اتبـــاع الخطـــوات لإلجابـــة عـــن تـــساؤالت البحـــث والتحقـــق   
  :التالیة

  :اإلطار النظرى للبحث والدراسات السابقة: أوال
  :المتفوقون دراسیا-أ

  :مبررات االهتمام بالمتفوقین
أن أكثــر الطــالب ) NCTM: 2000(یؤكـد المجلــس القــومى لمعلمــى الریاضـیات   

ضـیات بـالرغم مـن تمـتعهم إهماال من حیث التحقیق الكامل لقدراتهم هـم المتفوقـون فـى الریا
بالقدرة الریاضـیة التـى تعتبـر مـن أهـم مـصادر المجتمـع الالزمـة للمحافظـة علـى القیـادة فـى 

  .عالم التكنولوجیا
ـــــان ســـــالم آل عـــــامر، ( وتؤكـــــد    ـــــأن حجـــــم االهتمـــــام بالتالمیـــــذ ) ٣٥، ٢٠٠٩حن ب

ررات المتفــوقین ضــئیل، وعــدم وجــود فــصول خاصــة بالتالمیــذ المتفــوقین، وعــدم تــدریس مقــ
  .إضافیة إثرائیة فى الریاضیات وباقى المواد الدراسیة لهم

  :تعریف المتفوقون دراسیا
التفوق الدراسى هو التحصیل الدراسى للتلمیذ فى مادة دراسیة أو التفوق فـى مهـارة   

أو مجموعــــة مــــن المهــــارات ویقــــدر بالــــدرجات طبقــــا لالختبــــارات المدرســــیة أو االختبــــارات 
احمد سید سـلیمان وصـفاء غـازى احمـد، ( و غیرها من وسائل التقویم الموضوعیة المقننة أ

٢٠٠٥(  
المتفوقــــون دراســــیا بــــأنهم أولئــــك ) ٣٢، ٢٠١٠فاطمــــة جمیــــل صــــوص، (وتعــــرف   

الطلبــة الــذین لــدیهم القــدرة علــى أن یكــون مــستواهم التحــصیلى مرتفعــا فــى مجــال دراســى أو 
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 ٣١١

 ٢٠١٦ ) لثانىالجزء ا ( سادسالعدد ال

نــوا مــن أفــضل أفــراد المجموعــة التــى أكثــر، مقارنــة بغیــرهم بنــسبة تمیــزهم وتــؤهلهم ألن یكو
  .ینتمون إلیها

  :خصائص الطالب المتفوقین فى الریاضیات
القـــدرة علـــى التفكیـــر االبـــداعى فـــى الریاضـــیات مـــن حیـــث الطالقـــة والمرونـــة وحـــل  •

  .المشكالت
 . یظهرون كفاءة فى حل المشكالت الریاضیة •
 .یدركون المادة الریاضیة •
  .یفهمون التركیب الشكلى للمشكالت •
 .یستطیعون إیجاد أكثر من حل للمشكلة •
، ٢٠٠٩حنـان بنـت سـالم آل عـامر، . ( یفكرون فى مشاكل مرتبطة بهـذه المـشكلة •

٣٥( 
    والطالب المتفوقین فى الریاضیات على مستوى عال من العملیات المعرفیة العلیا مثـل 

صبحون علـى درجـة التحلیل والتركیب والتقویم فهـم یـدخلون مرحلـة اإلجرائیـة الـشكلیة كمـا یـ
، وهــم أیــضا )االســتنتاجى(فــى التفكیــر المجــرد واالســتدالل االســتنباطى عالیــة مــن الكفــاءة 

یتمتعــــون بمــــستوى جیــــد فــــى حــــل المــــشكالت؛ ألنهــــم یــــستطیعون التعامــــل مــــع عــــدد مــــن 
  .المتغیرات فى وقت واحد، ویستطیعون إدراك العالقات المركبة بین المفاهیم الریاضیة

بق ان الطــالب المتفــوقین ریاضــیا لــدیهم المقــدرة علــى صــیاغة یــضاف إلــى مــا ســ  
ٕالحدسیات واثبات النظریات، وفى المدرسة تكون لدى هؤالء الطالب درجة ال بأس بها من 

فهم مهتمون بمدى واسع من األفكار الریاضیة، ویـسألون ) الفكرى(حب االستطالع العقلى 
اریـــة خالقـــة، ویبـــدو أنهـــم یریـــدون دائمـــا أن كثیـــرا مـــن األســـئلة الجیـــدة، ویقـــدمون أفكـــارا ابتك

) الخطــوات( یعرفــوا أســباب األشــیاء، فهــم محتــاجون إلــى أن یعرفــوا كیــف تــأتى االجــراءات 
وحیث ان . الخوارزمیة باإلجابة الصحیحة، وكیف تم اكتشاف األفكار والنظریات الریاضیة

سهم ، فـانهم یمیلـون إلـى هؤالء الطالب المتفوقین قادرون على قـراءة وفهـم الریاضـیات بأنفـ
التقـدم فــى كتــبهم ویبحثـون طواعیــة عــن الكتـب والمقــاالت فــى مجـال الریاضــیات لقراءتهــا ، 
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 ٣١٢

  هیثم عبد اهللا على./ أ

محبــات (فهـم یبحثــون عـن مــشكالت تتعـدى قــدراتهم وقــراءات وألعـاب وألغــاز ریاضـیة شــیقة 
  )٥٩، ٢٠٠٠أبو عمیرة، 

  : هاوهناك العدید من الدراسات التى تناولت المتفوقون دراسیا من  
  )٢٠٠١(دراسة مها زحلوق -

هــدفت الدراســة إلــى تحدیــد واقــع المتفــوقین دراســیا ومــشكالتهم وحاجــاتهم ومقــارنتهم   
بالعــادیین مــن الطــالب، وقــد طبقــت الباحثــة اســتبانة مــن اعــدادها للتعــرف علــى خــصائص 

  .الطالب الموهوبین وحاجاتهم ومشكالتهم
احــصائیا تبعــا لمتغیــر التخــصص وتوصــلت نتــائج الدراســة إلــى وجــود فــروق دالــة   

كمـــا . فـــى التفـــوق) لـــصالح اإلنـــاث(، وتبعـــا لمتغیـــر النـــوع )لـــصالح التخصـــصات العلمیـــة(
أوضــحت النتــائج ارتفــاع المــستوى الثقــافى واالجتمــاعى واالقتــصادى ألســر المتفــوقین وقلــة 

ن كمــا أوضــحت النتــائج ظهــور عــدد مــ. عـدد أفرادهــا عنــد مقارنتهــا بأســر العــادیین وحجمهــا
الحاجــات عنــد المتفــوقین دراســیا فــى جامعــة دمــشق یــأتى فــى مقــدمتها حاجــاتهم للمزیــد مــن 

  .التحصیل واالنجاز
  )٢٠٠٤(دراسة محمد شحادة حسین األمیر -

هدفت الدراسـة إلـى دراسـة موضـوع أنمـاط التنـشئة االجتماعیـة الـسائدة فـى كـل مـن   
، واستخدم الباحث المنهج الوصـفى األسرة والمدرسة وعالقة ذلك بتحصیل الطلبة المتفوقین

التحلیلى وقـد تكـون مجتمـع الدراسـة مـن مـدارس منطقـة شـمال عمـان التابعـة لوكالـة الغـوث 
الدولیة، وأشارت نتائج الدراسة إلـى أن أنمـاط التنـشئة االجتماعیـة فـى األسـرة والمدرسـة فـى 

جتماعیة االیجابى فى ٕاألردن كانت إیجابیة والى وجود عالقة ارتباطیة بین نمط التنشئة اال
األســـرة والعالقـــات بـــین الوالـــدین، ووجـــود عالقـــة ارتباطیـــة بـــین أنمـــاط التنـــشئة االجتماعیـــة 

  .السائدة فى المدرسة وتحصیل الطلبة المتفوقین
  :اإلثراء الوسیلى مدخل لتنمیة مهارات حل المشكالت الریاضیة-ب

األنــشطة التدریــسیة التــى مجموعــة مــن االجــراءات و: " یعــرف اإلثــراء الوســیلى بانــه  
یقــوم بهــا معلــم الریاضــیات داخــل حجــرة الدراســة مــستخدما عــددا مــن الوســائل اإلثرائیــة كــل 
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 ٣١٣

 ٢٠١٦ ) لثانىالجزء ا ( سادسالعدد ال

ـــة مهـــارات حـــل المـــشكالت  ـــك لتنمی ـــم، وذل ـــدریبات مـــن نـــوع الورقـــة والقل ـــارة عـــن ت منهـــا عب
العــــزب زهــــران، عبــــد القــــادر محمــــد، " (الریاضــــیة اللفظیــــة واالتجــــاه نحــــو مــــادة الریاضــــیات

٣٠٠، ٢٠٠٤(  
مـنهج مدرسـى مـصمم لتـصحیح الوظـائف المعرفیـة : "ویقصد باإلثراء الوسیلى بأنـه  

الضروریة للتعلم والتحصیل األكادیمى، والفرض األساسى الذى یقوم علیـه اإلثـراء الوسـیلى 
  )Ben-Hun, 2000, 7". (هو أن الذكاء دینامیكى وقابل للتعدیل، ولیس نظاما ثابتا

اإلثــراء الوســیلى هــو مجموعــة مــن : " التعریف اإلجرائــى التــالىوقــد التــزم الباحــث بــ  
اإلجراءات واألنشطة التدریسیة التى یقوم بها معلم الریاضیات مستخدما عـددا مـن الوسـائل 
اإلثرائیة كل منها عبـارة عـن تـدریبات مـن نـوع الورقـة والقلـم یقـوم المعلـم فیهـا بـدور الوسـیط 

یــة المعرفیـــة المرتبطــة بالمفـــاهیم الریاضــیة للتالمیـــذ بمــا قـــد یــساعد علـــى تحقیــق تعـــدیل البن
  ".المتفوقین دراسیا بغرض إكسابهم المهارات الحیاتیة
  :األساس النظرى الذى یقوم علیه اإلثراء الوسیلى

بنى فورشتین برنامجه على عدة مفاهیم باعتبارهـا منطلقـات اإلثـراء الوسـیلى یمكـن   
  :عرضها فیما یلى

  .والنظام المفتوح فى الكائن الحى" النظام المغلق"  یسمى التمییز بین ما: أوال
 Mediated learning experience theory(نظریـة الـتعلم بـالخبرة الوسـیطة : ثانیـا

MLE(  
  )Cognitive modifiability(التعدیل المعرفى : ثالثا
  The learning potential assessment deviceأسلوب تقییم القدرة على التعلم : رابعا

  Cognitive mapالخریطة المعرفیة : خامسا 
  :خصائص اإلثراء الوسیلى

  :لبرنامج اإلثراء الوسیلى عدة خصائص یمكن تلخیصها فیما یلى  
محتــوى اإلثــراء الوســیلى محتــوى مــستقل عــن أى مــادة دراســیة حیــث ال یمثــل هــذا  -١

  . حقیقهإالمحتوى هدف الوسیلة، وانما یعمل كحامل ألهداف تسعى تلك الوسیلة لت
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 ٣١٤

  هیثم عبد اهللا على./ أ

وتتطلـب )  كتیـب١٤(یتكون اإلثراء الوسیلى من مجموعة من التدریبات توجـد فـى  -٢
 . من المتعلم القیام ببعض المهام حیث یكتسب المتعلم مهارات عقلیة أثناء حلها

تركز كل وسیلة من وسائل اإلثراء الوسیلى على وظیفة معرفیة محددة، ولكنها قـد  -٣
 .غیر مقصودةتنمى وظائف معرفیة أخرى بطریقة 

 .یتطلب اإلثراء الوسیلى من التعلم مهارات تفكیر علیا إلنجاز المهام -٤
صــیاغة المهمــة بأســلوي یــستثیر المــتعلم للــتعلم النــشط، وتــزداد هــذه الحاجــة بزیــادة  -٥

تعقیــد المهمــة حیــث إن النجــاح فــى المهــام األقــل تعقیــدا یولــد حاجــة كامنــة للنجــاح 
 . فى المهام األكثر تعقیدا

إلثــراء الوســیلى علــى تكــرار الوظــائف المعرفیــة المختلفــة، والتكــرار هنــا لــیس یؤكــد ا -٦
 .ٕللمهمة نفسها، وانما للوظیفة المعرفیة التى یمارسها المتعلم أثناء المهمة

. یمكـــن نقـــل منهجیـــة اإلثـــراء الوســـیلى إلـــى موضـــوعات أخـــرى ومجـــاالت متنوعـــة -٧
 )٤٦، ٢٠٠٨منصور الصعیدى ، (

  :الوسائل اإلثرائیة
ابـــراهیم شـــعیر، (، )١٩-١٢، ٢٠٠٠حمـــدى عبـــد العظـــیم البنـــا، (ر كـــل مـــن یـــشی  
آمال ربیـع (، )١٢-٨، ٢٠٠٤العزب زهران، عبد القادر محمد، (، )٥٥٧ -٥٥٦، ٢٠٠٣

فاطمــــــة الزهــــــراء یوســــــف (، )٨٣ -٧١، ٢٠٠٧أرزاق اللــــــوزى، (، )١٢٠، ٢٠٠٧كامــــــل، 
وســـیلة ) ١٥(مل علــى إلــى أن محتــوى برنــامج اإلثـــراء الوســیلى یــشت) ٢٣، ٢٠١١محمــد، 

 Paper and pencilتتكون كل وسیلة من مجموعة مـن التمـارین مـن نـوع الورقـة والقلـم 
exercises تركــز كــل منهــا علــى وظیفــة معرفیــة محــددة ولكنهــا قــد تنمــى وظــائف معرفیــة 

أخرى بشكل تلقائى، ویالحظ أن محتوى اإلثراء الوسـیلى هـو محتـوى حـر غیـر مـستمد مـن 
ة حیــث ال یمثــل هــذا المحتــوى هــدف الوســیلة ولكنــه یعمــل كوســیط ألهــداف أیــة مــادة دراســی

عدیـــدة تـــسعى هـــذه الوظیفـــة لتحقیقهـــا، وتتـــدرج هـــذه التـــدریبات المتـــضمنة بكـــل وســـیلة مـــن 
مستوى الصعوبة والتعقید، حیث تبدأ باألقل تعقیدا وتنتهـى بـاألكثر تعقیـدا فكـل وسـیلة تقـدم 

رك بـین المعلـم والتالمیـذ وذلـك بعـد أن یقـدم المعلــم مـشكالتیتم تحدیـدها وحلهـا بمجهـود مـشت
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 ٣١٥

 ٢٠١٦ ) لثانىالجزء ا ( سادسالعدد ال

مجموعة من المفاهیم واألفكار ویشترك المتعلم فى هذه المفاهیم التـى سـوف یـتعلم التالمیـذ 
مــن خاللهــا كیفیــة تنظــیم أفكــارهم ، ویتعلمــوا كیــف ینفــذوا هــذه األفكــار بطریقــة فعالــة، وهــذه 

  :الوسائل هى
  Categorization  التصنیف -١

من أنشطة التصنیف قیام المـتعلم فـى هـذه الوسـیلة بتجمیـع الرمـوز أو الـصور تتض  
أو األشكال فى مجموعات تبعا لدرجات ارتباطها ببعضها البعض، وانتمائها إلى مفهـوم أو 
موضوع معین، حیث یتم تكوین هذه المجموعات على أساس الخصائص العامة المـشتركة 

ســـواء أعطیـــت لـــه هـــذه المبـــادئ أو یقـــوم المـــتعلم األشـــكال بـــین هـــذه الرمـــوز أو الـــصور أو 
بعملیـــة التـــصنیف وفقـــا للمبـــادئ والقواعـــد التـــى یقـــوم بتحدیـــدها والتـــصنیف علـــى أساســـها، 
وتهدف هذه الوسیلة إلى مساعدة المتعلم على تنظیم المعلومات فى صورة هرمیة كمـا أنهـا 

الم الخـارجى التـى یتعـرض لهـا تمد المتعلم بالخبرة التى تجعله قادرا علـى تنظـیم مثیـرات العـ
  .وتحدید الدور الذى یجب علیه القایم به من أجل التفاعل مع مثیرات البیئة

  Family Relations  العالقات العائلیة -٢
توجــد تــدریبات هــذه الوســیلة فــى شــكل لفظــى أو رمــزى أو تخطیطــى، حیــث تعتمــد   

تعلم العالقات المتماثلة وغیر على العالقات الموجودة بین المفاهیم وبعضها یتم من خالل 
المتماثلــة والهرمیــة حیــث تــشبه العالقــات الموجــودة بــین أفــراد العائلــة والتــى تــستخدم صــلة 
القرابــة كإطــار عــام یــتم مــن خاللهــا تعلــم هــذه العالقــات المتماثلــة وغیــر المتماثلــة والهرمیــة 

ع عـــدد مـــن وهـــذه التـــدریبات تـــساعد علـــى توســـع المجـــال العقلـــى للمـــتعلم عـــن طریـــق وضـــ
  .ٕالعناصر المتمیزة فى االعتبار وایجاد العالقات فیما بینهم

  Analytical perception  اإلدراك التحلیلى -٣
یقوم التلمیذ فى هذه الوسیلة باكتشاف وتفسیر العالقة بین الكل وأجزائه حیث تهتم   

رض هــذه الوســیلة بتحــسین القــدرة علــى تحلیــل الموضــوع بطــرق مختلفــة للمطلــوب حیــث یعــ
علــى الطالــب إدراك عالقــة الجزئیــات بالكــل والعكــس، ولكــى یــدرك المــتعلم الكلیــات ویحللهــا 
إلى أجزائها فیجـب علیـه تحدیـد األجـزاء ثـم اسـتنتاج العالقـات بنیهـا وبـین بعـضها ، وكـذلك 
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 ٣١٦

  هیثم عبد اهللا على./ أ

العالقـــات بینهـــا وبـــین الكـــل بـــشكل منطقـــى وتتنـــوع تـــدریبات اإلدراك التحلیلـــى تبعـــا للمهـــام 
المتعلم فبعض التدریبات تقدم للمتعلم تصمیم كلى وتطلب من المتعلم اختیار المطلوبة من 

األجزاء التـى تكـون التـصمیم الكلـى، والـبعض اآلخـر یعطـى التـدریبات عبـارة عـن مجموعـة 
مــن األشــكال الناقــصة، وبــذلك فــإن مهمــة اإلدراك التحلیلــى تتطلــب مــن المــتعلم المالحظــة 

ٕمـــوذج واقامـــة العالقـــات بـــین األجـــزاء وبعـــضها وبـــین األجـــزاء الدقیقـــة والمقارنـــة التلقائیـــة للن
والنموذج، كما أنها ال تتطلب إتقان مهارات القراءة حیث أنهـا ال تعتمـد علـى األلفـاظ، وفـى 
ضوء ذلك فإن وسـیلة اإلدراك التحلیلـى تعـزز قـدرة المـتعلم علـى تقـسیم الكـل إلـى أجزائـه أو 

  . تحلیل األسباب التى تكمن وراء ظاهرة ماربط األجزاء مع بعضها لتكوین الكل، او 
  Numerical progressions  المتوالیة العددیة -٤

توجد تدریبات هذه الوسیلة عبارة عن مجموعة من المتوالیات العددیة للمتعلم وهى   
عبارة عن تسلسل من األعداد یعتمد على قاعدة معینة وعلى المتعلم إكمال المتوالیات وفقا 

یستنتجها من تسلسل األعداد الموجودة بالجزء المعطى من المتوالیة ، وتهدف للقاعدة التى 
علـى تحدیـد وتطبیـق قواعـد محـددة أثنـاء تكملـة متوالیـة هذه الوسیلة إلى تنمیـة قـدرة المـتعلم 

معطــاة لــه ومــن ثــم تنمــى قــدرة المــتعلم علــى التنبــؤ باألحــداث المــستقبلیة كمــا تــساعد علــى 
  .تسمح بالتفكیر االستداللى واالستنتاجىالتعرف على الظروف التى 

  Temporal relations  العالقات الزمنیة -٥
تعتبــر العالقــات الزمنیــة الوســیلة اإلثرائیــة التــى ال تتــدرج فــى مــستوى التعقیــد وذلــك   

ألن قیـاس وترتیـب وحـدات الـزمن عملیـة علــى مـستوى عـال مـن التجریـد فالعالقـات الزمنیــة 
لترتیــب الزمنــى وارتبـــاط األحــداث وبعــدها الزمنـــى عــن مفهـــوم تعتمــد علــى إدراك عالقـــات ا

الــسرعة باإلضــافة إلــى تمــارین تــستلزم التــصنیف والتجزئــة لوحــدات أبــسط والعكــس، إلدراك 
عالقــة التحویــل مــن ســاعة إلــى ثانیــة أو مــن یــوم إلــى ســاعة، أو مــن ســنة إلــى یــوم فانهــا 

ٕت وزنیــة وادراك حجــوم وعالقــة ٕتــشتمل أیــضا علــى عالقــات متریــة وادراك مــسافات، وعالقــا
ٕاللیل بالنهار وادراك الحاضر بالمستقبل وتساعد تدریبات العالقات الزمنیة على تنمیـة قـدرة 
المتعلم على استخدام المفاهیم الزمنیـة فـى وصـف وترتیـب خبراتـه، فبـدون وعـى باسـتمراریة 
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ع أولویات لألحداث الوقت ال یستطیع الفرد استخدام خبراته الماضیة للتنبؤ والتخطیط ووض
  .المستقبلیة

  Transitive Relations  العالقات المتعدیة -٦
تعتبر تدریبات العالقات المتعدیة على مستوى عال من التجرید حیـث أنهـا توضـح   

عالقات جدیدة من الموضوعات واألحداث یمكـن وصـفها بعالقـة أكبـر مـن  وأصـغر مـن ، 
رب المـتعلم علـى اسـتنتاج عالقـات جدیـدة مـن ففیهـا یتـد# ، =، <، >ویساوى ، وال یـساوى 

  . العالقات الموجودة أمامه وذلك وفقا لقاعدة محدودة
  Comparisons    المقارنات -٧

توجد تدریبات المقارنات فى شكل لفظى ومـصور وفیهـا یـدرك المـتعلم العالقـة بـین   
 أو العدد أو األشكال الستخراج أوجه الشبه واالختالف من حیث الحجم أو الشكل أو اللون

االتجــــاه مــــع أهمیــــة تنظــــیم هــــذه المقارنــــات فــــى فئــــات محــــددة أثنــــاء عقــــد المقارنــــات بــــین 
مجمــوعتین أو أكثــر، وتتطلــب عملیــات المقارنــة أن یقــوم المــتعلم بعملیــات مالحظــة دقیقــة 

  . حتى یمكن إتمام عملیات المقارنة بنجاح
  Orientation space    التوجه فى الفراغ أحادى البعد-٨

مــن خــالل هــذه الوســیلة یتعــرف التالمیــذ علــى مفــاهیم الیمــین، والــشمال، واألمــام،   
والخلــف، وتتكــون تــدریبات التوجــه فــى الفــراغ أحــادى البعــد مــن جــزئین، الجــزء األول یكــون 
فى إطار محـدود یوجـد بـه شـخص مـا وحولـه مجموعـة مـن األهـداف، حیـث یختلـف موقعـه 

اخــل اإلطــار، ویطلــب مــن المــتعلم أن یحــدد موقــع دبالنــسبة لألهــداف وذلــك نتیجــة لحركتــه 
الشخص بالنسبة لكل هدف أما تدریبات الجزء الثانى تعتبر أكثر تعقیدا ألنها على مـستوى 
أعلى من التجرید حیث تعرض مجموعة مـن األسـهم والنقـاط ثـم یقـوم المـتعلم بتحدیـد موقـع 

المــتعلم علــى إدراك العالقــات النقطــة بالنــسبة للــسهم وتهــدف هــذه الوســیلة إلــى تنمیــة قــدرات 
المكانیــة كمــا تنمــى لدیــه القــدرة علــى تعمــیم مــا تعلمــه مــن اتجاهــات الیمــین والیــسار واألمــام 

  .والخلف على كل األشیاء التى یراها حوله
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  Orientation space II  التوجه فى الفراغ ثنائى البعد-٩
غ تتمثــل اتجاهاتــه فــى تهــدف هــذه الوســیلة إلــى إدراك المــتعلم لبعــد ثــانى فــى الفــرا  

اعلى ، واسفل، وبین ، وفوق ، وتحت، وأدنى، وبجانب، وتدریبات هذه الوسیلة تنمى لـدى 
  .المتعلم القدرة على إدراك العالقات المكانیة حیث یتعرف على االتجاهات السابق ذكرها

  Orientation space III  التوجه فى الفراغ ثالثى البعد-١٠
دا آخـــر للفـــراغ وهـــو بعـــد االتجاهـــات األربعـــة الرئیـــسیة تـــضیف تلـــك التـــدریبات بعـــ  
شــمال ، جنــوب، شــرق، غــرب، وبــصفة عامــة تهــدف جمیــع تــدریبات التوجــه فــى : للبوصــلة

ٕالفراغ إلى تنمیة قدرة المتعلم على تكوین عالقات مكانیة وادراك وفهم طبیعة هذه العالقات 
  .وتأثیر كل منها على اآلخر

  Organization of dots  تنظیم النقاط-١١
تعتبــر وســیلة غیــر لفظیــة تقــدم مجموعــة مــن األشــكال الهندســیة ســواء منفــصلة أو   

متــصلة أو متداخلــة مثــل المربعــات والمثلثــات والمعینــات ، حیــث یطلــق علــى هــذه األشــكال 
 وتكـــون المهمـــة المطلوبـــة فیهـــا هـــى تنظـــیم مجموعـــة غیـــر Modelالهندســـیة أســـم نمـــوذج 

 المتعلم بتوصیل هذه النقط لتعطى فى النهایة نفـس األشـكال منتظمة من النقاط حیث یقوم
الهندســیة الموجــودة فــى النمــوذج المعطــى لــه، وتــزداد هــذه التــدریبات صــعوبة وتعقیــدا كلمــا 

،  أكثر تداخال والنقاط أكثر كثافةتقدم التالمیذ فى حل هذه التدریبات حیث تصبح األشكال
الدقـة للتخطـیط وتحدیـد نقطـة البدایـة، ولـذلك مستوى أعلـى مـن ویتطلب حل هذه التدریبات 

تعتبر وسـیلة تنظـیم النقـاط أحـد الوسـائل الغیـر لفظیـة والتـى ال تتطلـب مـن المـتعلم مهـارات 
القــراءة ولكنهــا تتطلــب المالحــظ الدقیقــة والبحــث المــنظم عــن النقــاط والمقارنــة التلقائیــة بــین 

زیـــادة اكتــسابهم للـــصورة المرئیـــة الــشكل المخطـــط والنمــوذج المعطـــى لهـــم ، باإلضــافة إلـــى 
  .وتتابع العملیات لتكوین النموذج

  Representational stencil design  تصمیم االستنسل -١٢
یتكون تصمیم االستنسل من بعض المهام التى یجب علـى المـتعلم مـن خاللهـا أن   

تهـا فـى یكون تصمیم ذهنى، حیث تعتمد هذه الوسیلة على المهارات العقلیة التى سـبق تنمی
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تنظــــیم النقــــاط، اإلدراك التحلیلــــى، المقارنــــات، التــــصنیف، التوجــــه : الوســــائل األخــــرى مثــــل
الفراغى ، العالقات الزمنیة، حیث یستخدم المتعلم هذه المهـارات فـى مواقـف أكثـر تعقیـدا ، 
تتمثــل فــى قیامــه بتكــوین استنــسل یتطــابق مــع تــصمیم معطــى لــه، وذلــك مــن خــالل تحدیــد 

الستنـــسل ثـــم تحلیـــل أجزائـــه وبعـــد ذلـــك یقـــوم بنقلهـــا إلـــى أجـــزاء التـــصمیم الـــشكل الخـــاص با
  .المعطى له

  IIIustractions    الصور التوضیحیة -١٣
غیــر اللفظیــة ، التــى یــتم تقــدیمها فــى شــكل صــفات هــى احــدى الوســائل اإلثرائیــة   

 ٕمنفـــصلة ، ویـــرى فورشـــتین أن هـــذه الوســـیلة ال تقـــدم بـــشكل إجبـــارى وانمـــا علـــى المعلـــم أن
یختــار التــدریبات التــى یــستخدمها بالــدرس وفقـــا لألهــداف التعلیمیــة المــراد تحقیقهــا ، وهـــذه 
الوســیلة عبــارة عــن مجموعــة مــن المواقــف التــى تــضع المــتعلم أمــام مــشكلة مــا تتطلــب منــه 
التفكیـــر لتقـــدیم حـــال مناســـبا لهـــا فتعـــرض علـــى التلمیـــذ مجموعـــة مـــن الـــصور غیـــر مرتبـــة 

ا لتحكى قصة ما فالفكرة األساسیة التى تعتمد علیها هذه الوسـیلة ویطلب من المتعلم ترتیبه
هى عرض مجموعة من األحداف أو المواقف المتسلسلة على المتعلم ، تدفعه إلى الشعور 
بوجــود مــشكلة مــا فیبــدأ فــى البحــث عــن حلهــا ولكــى یــستطیع المــتعلم أن یــصل إلــى الحــل 

یقــة لیكتــشف أن هنــاك تغیــرا مــا قــد فعلیــه مالحظــة تفاصــیل األحــداث بالــصور مالحظــة دق
طرأ فیبحث عن أسباب هـذا التغیـر ثـم یـصف هـذا التغیـر بأسـلوبه وبطریقـة منظمـة ، لـذلك 
فإن وسیلة الـصورة التوضـیحیة مـن الوسـائل اإلثرائیـة التـى تهـدف إلـى تحـسین قـدرة المـتعلم 

ث الواضـحة فـى ٕعلـى تطبیـق مهـارات التفكیـر واقامـة عالقـات بـین األفـراد واألشـیاء واألحـدا
  .ٕالصورة واكسابه مهارات علمیة مقصودة یمكن االستفادة منها فى مواقف حیاتیة

  Instruction      التعلیمات -١٤
تعتبر التعلیمات احد الوسائل النادرة فى برنامج اإلثراء الوسیلى والتى تعتمد بشكل   

ة التــى تعتمــد علیهــا رئیــسى علــى العوامــل اللفظیــة ، حیــث تلعــب اللغــة دورا هامــا بهــا والفكــر
هـــذه التـــدریبات هـــى تقـــدیم مجموعـــة مـــن التعلیمـــات ، وعلـــى المـــتعلم أن یقـــوم بقـــراءة تلـــك 
التعلیمــات ثــم ینفــذها بدقــة وغالبــا مــا تكــون هــذه التعلیمــات عبــارة عــن رســم أشــكال هندســیة 
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تختلــف فــى حجمهــا واماكنهــا بالنــسبة لبعــضها، ولكــى یــستطیع المــتعلم إنجــاز هــذه المهمــة 
اح فإن ذلك یتطلب منه ترجمة التعلیمـات اللفظیـة واإللمـام بجمیـع معطیـات التعلیمـات، بنج

ٕوادراك العالقات بین تلك المعطیات والتخطیط قبـل البـدء فـى التنفیـذ مـن أجـل تحدیـد نقطـة 
  .البدء، ثم مقارنة الحل الذى توصل إلیه بالنموذج المعطى له لتحدید مدى صحته

  Syllogisms  القیاس المنطقى -١٥
تهــدف تــدریبات القیــاس المنطقــى إلــى تنمیــة االســتنتاج اللفظــى المنطقــى، والتفكیــر   

المجرد، حیث تتعامل مع القضایا المنطقیة المجردة مـن خـالل هـذه التـدریبات یقـوم المـتعلم 
باســتنتاج عالقــات جدیــدة مــن العالقــات الموجــودة أمامــه حیــث یتطلــب ذلــك اســتخدام قاعــدة 

اقــــف متنوعــــة وتوجــــد تــــدریبات القیــــاس المنطقــــى فــــى شــــكل لفظــــى ، ثــــم تطبیقهــــا علــــى مو
وتخطیطـــى، ورمـــوز والمهمـــة المطلوبـــة مـــن المـــتعلم هـــى اســـتخدام العالقـــات المجـــردة فـــى 

، توصل إلى اسـتنتاجات منطقیـة مجـردةاألشكال التخطیطیة مع العبارات اللفظیة والرموز لل
  .یل على قدرة المتعلم على االستنتاجویعتبر اتقان المتعلم لتدریبات القیاس المنطقى دل

یتضح مما سبق أن تدریبات القیاس المنطقى على درجة عالیة مـن التجریـد تعتمـد   
علـــى قـــدرة المـــتعلم فـــى إحـــالل الرمـــوز أو العالقـــات المنطقیـــة مكـــان الكلمـــات ، واســـتنتاج 

بین الرموز عالقات منطقیة من القواعد المعطاة ، واألشكال التخطیطیة التى تقدم عالقات 
والعالقـــات المنطقیـــة ، ولـــذلك فإتـــان المـــتعلم لهـــذه الوســـیلة یـــدل علـــى قدرتـــه فـــى االســـتنتاج 

  .واالستنباط واالستقراء والتفكیر المنطقى
  

  :خطوات تنفیذ برنامج اإلثراء الوسیلى
یمكـــن تلخـــیص دور المعلـــم فـــى دروس اإلثـــراء الوســـیلى وفـــق مراحـــل اســـتراتیجیة   

العـزب زهـران (، )٢٠ -١٩، ٢٠٠٠حمـدى عبـد العظـیم البنـا، : (  یلـىاإلثراء الوسیلى كما
أرزاق اللـوزى، (، )١٢٣، ٢٠٠٧آمـال ربیـع كامـل، (، )٤-٣، ٢٠٠٤، عبد القادر محمد، 

، )٤٥، ٢٠٠٥احــسان محمــود الحلبــى، (، )٥٥٧، ٢٠٠٣: ابــراهیم شــعیر(، )٧٨، ٢٠٠٧
  )٥٣ -٥١، ٢٠١٢فاطمة الزهراء یوسف محمد، (
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  Preparation foe the lesson  االعداد للدرس مرحلة : أوال
یــتم تحدیـد اهــداف الـدرس فــى صـورة إجرائیــة وكـذلك تحدیــد أوجــه فـى هــذه المرحلـة   

الــــتعلم، والمفـــــاهیم ، والمــــصطلحات المرتبطـــــة بالــــدرس، واألمثلـــــة التــــى یـــــتم تطبیقهــــا فـــــى 
ه المرحلـة الموضوعات الدراسـیة ووضـع خطـة لتقـدیم الـدرس بحیـث تتـسم بالمرونـة وفـى هـذ

ایضا یتم تنظیم مقاعد التالمیذ بشكل یـسهل متابعتـه أثنـاء العمـل المـستقل ولتـسهیل عملیـة 
التفاعــــل بــــین المعلــــم وتالمیــــذ الفــــصل التأكیــــد علــــى أهمیــــة زیــــادة الدافعیــــة لــــدى التالمیــــذ 

  .المشاركین فى البرنامج وتنظیم الوقت والمرونة تبعا لحاجة التالمیذ
  Presentation of the lessonالدرس مرحلة تقدیم : ثانیا 

  :تمر هذه المرحلة بخمس خطوات رئیسیة كما یلى  
  Introduction  المقدمة-١

وهذه المرحلة یجـب ان تكـون إلثـارة اهتمـام التالمیـذ حیـث یعـرض المعلـم األهـداف   
الخاصـــة بـــصفحة التـــدریبات التـــى ســـیتناولها التالمیـــذ بالـــدرس، ثـــم تحدیـــد المـــشكالت التـــى 

ون بحلهـــــا ویــــدور حولهـــــا موضــــوع الـــــدرس والتأكــــد مـــــن فهــــم التالمیـــــذ واســـــتیعابهم ســــیقوم
  .للمصطلحات والمفاهیم والتعلیمات الخاصة بالدرس

  Independent workالعمل المستقل -٢
یقــوم التالمیـــذ بالعمــل المـــستقل فــى مـــدة تتـــراوح مــن عـــشرین إلــى خمـــسة وعـــشرین   

الخاصـة بالـدرس فـى كراسـة النـشاط وفیهـا یـتم  یبدأ كل تلمیذ فى حل التـدریبات دقیقة حیث
تـشجیع التالمیـذ علـى بـذل أقـصى أداء والعمـل علــى منـع إحبـاط التالمیـذ أثنـاء البحـث عــن 
ـــى تـــذلیل الـــصعوبات والعقبـــات التـــى تمنـــع الوصـــول إلیهـــا،  مـــصدر المعلومـــة، والعمـــل عل

تالمیـذ حیـث یتحـرك ویتبلور دور المعلـم فـى هـذه المرحلـة علـى تقـدیم المـساعدات الفردیـة لل
بــین التالمیــذ أثنــاء عملهــم فــى كراســة األنــشطة كــى یمــدهم بمفــاتیح حــل التــدریبات ویــدفعهم 
إلـــى مراجعـــة عملهـــم والتأكـــد مـــن صـــحته وفـــى هـــذه المرحلـــة یجـــب أن یؤخـــذ فـــى االعتبـــار 
الفروق الفردیة بین التالمیذ ومساعدة المتأخرین فى أدائهم وتـشجیع المتفـوقین ممـن أنجـزوا 

  .لهم قبل أقرانهمعم
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  Discussionالمناقشة  -٣
تتم هذه المرحلة بعد انتهاء التالمیذ مـن العمـل المـستقل حیـث یبـدأ المعلـم بمناقـشة   

الحلول المتنوعة التى توصل إلیها التالمیذ، ویكون دور المعلـم فـى هـذه المرحلـة هـو تـذلیل 
یمكــن التغلــب علیهــا وأیــضا الــصعوبات التــى یواجههــا التالمیــذ أثنــاء حــل التــدریبات وكیــف 

یجـــب علیــــه أن یــــشجع التالمیـــذ علــــى المــــشاركة اإلیجابیــــة فـــى المناقــــشة، وطــــرح األســــئلة 
لالستفــسار عمــا یحتــاجون، كمــا یقــوم المعلــم بمناقــشة المفــاهیم والمــصطلحات التــى طرحهــا 

  .فى المقدمة
  Summeryالملخص -٤

حیــث یقــوم المعلــم أوال یــتم فــى هــذه المرحلــة إیجــاز الــدرس فــى فتــرة خمــس دقــائق   
بإعـــادة عـــرض أهـــداف الـــدرس، وتلخیـــصه فـــى صـــورة أفكـــار رئیـــسیة ثـــم بعـــد ذلـــك یـــصبح 

  .التالمیذ قادرین على تقدیم الملخص بأنفسهم ، وفیه یتم تحدید ما تم انجازه
  Evaluationالتقویم    -٥

ویــــتم فــــى ضــــوء مــــا تحقــــق مــــن أهــــداف الــــدرس ومــــدى إســــهام الوســــائل اإلثرائیــــة   
رحــة فــى ممارســة بعــض المهــام المعرفیــة والتــى تلعــب دورا هامــا فــى رفــع مــستوى أداء المقت

  . التالمیذ والتغلب على الصعوبات التى تواجههم
  :وهناك العدید من الدراسات التى تناولت اإلثراء الوسیلى منها  

  )Anita, 1997(دراسة أونیتا -
ــــراء الوســــیلى علــــى أداء    ــــر اســــتراتیجیة اإلث ــــى التعــــرف علــــى أث هــــدفت الدراســــة إل

 ١١ ذكـور، ٩(معلمـا ) ٢٠(المعلمین داخـل الفـصول الدراسـیة، وتكونـت عینـة الدراسـة مـن 
معلمـــا ومعلمـــة تـــم ) ١٣(ثـــم تـــدریبهم علـــى اســـتراتیجیة اإلثـــراء الوســـیلى، مقارنـــة بــــ ) إنـــاث

واستخدمت الدراسة بطاقة مالحظة ألداء المعلمین ، شرائط تدریبهم على الطریقة المعتادة، 
  . لمقارنة سلوكیات التدریس للمجموعتینSTSفیدیو لعرض المادة التعلیمیة ، اختبارات 

وتوصلت الدراسة إلى تـأثیر اسـتراتیجیة اإلثـراء الوسـیلى علـى أداء المعلمـین داخـل   
  . ألسلوب العام فى التدریسالفصل وطرق تدریسهم ، كما كشفت الدراسة عن تحسین ا
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  ):٢٠٠٤(دراسة العزب زهران عبد القادر محمد -
هــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى فعالیــة اســـتراتیجیة اإلثـــراء الوســـیلى فـــى تـــدریس   

الریضیات لتنمیة مهارات حل المشكالت الریاضیة اللفظي واالتجاه نحو المادة لدى طالب 
ــــ ــــت الدراســــة اختب ــــة ، وتناول ــــرر كلیــــة التربی ــــى مق ار مهــــارات حــــل المــــشكالت الریاضــــیة ف

  .، ومقیاس االتجاهات نحو دراسة الریاضیات)الحركة(المیكانیكا 
وقد أكدت النتائج فاعلیة استراتیجیة اإلثراء الوسـیلى فـى تـدریس الریاضـیات وأثرهـا   

على تنمیة مهارات حل المشكالت الریاضیة اللفظیة واالتجاه نحو المـادة لـدى طـالب كلیـة 
  .التربیة

  )٢٠٠٨(دراسة منصور سمیر السید الصعیدى -
هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى فاعلیــة اســتراتیجیة اإلثــراء الوســیلى فــى تــدریس   

  .الریاضیات وأثرها على تنمیة بعض مهارات التفكیر لدى تالمیذ المرحلة االعدادیة
 الریاضـیات وأثرهـا وقد أكدت النتائج فاعلیة استراتیجیة اإلثراء الوسـیلى فـى تـدریس  

  .على تنمیة بعض مهارات التفكیر لدى تالمیذ المرحلة االعدادیة
  :مهارات حل المشكالت الریاضیة-ج

اهتم المربـون بمختلـف اتجاهـاتهم بحـل المـشكالت بـشكل عـام وأكـدوا علـى ضـرورة   
إنمــــاء قــــدرة الطــــالب علــــى حــــل المــــشكالت، إذ أن الحیــــاة تتخللهــــا المــــشكالت فــــى جمیــــع 

، وحیــث أن التربیــة تتحمــل مــسئولیة إعــداد مــواطن قــادرعلى التكیــف مــع الحیــاة فــى هــاجوانب
مجتمعـــه بعناصـــره المختلفـــة، فقــــد اعتبـــر العلمـــاء حـــل المــــشكالت ضـــرورة مـــن ضــــرورات 

محمــد رضــا (الحیـاة، وأن التــدریب علــى حـل المــشكالت هــى مهمـة تقــع علــى عـاتق التربیــة 
  )٣٩٣، ٢٠٠٣البغدادى ، 

  :لة الریاضیةماهیة حل المشك
لما تعددت تعریفات المشكلة بشكل عام وفى مجال الریاضیات بـشكل خـاص كـان   

البـد أن یتعـدد تبعــا لـذلك تعریفـات حــل المـشكلة بــشكل عـام وحـل المــشكلة الریاضـیة بــشكل 
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خـــاص ، ولعـــل الباحـــث مـــن خـــالل الدراســـات الـــسابقة واألدبیـــات التربـــوي فـــى هـــذا المجـــال 
  : لىیستطیع الوقوف على ما ی

ــــة    ــــات العقلی ــــر مــــن العملی ــــضمن الكثی ــــى یت ــــشاط عقل ــــه ن یعــــرف حــــل المــــشكلة بأن
المتداخلــــة بعــــضها معرفــــى وبعــــضها فــــوق معرفــــى، وهــــذه العملیــــات تتطلــــب وعــــى التلمیــــذ 

  ).٢٢٢، ٢٠٠٤وائل عبد اهللا، (بمسارات وخطوات تفكیره وكیفیة تنظیمها للوصول للحل 
/ ستطاع المتعلم التغلب على العائق إذا اویرى خلیفة عبد السمیع أن المشكلة تحل  

  )١٧٦، ١٩٨٨خلیفة عبد السمیع ، (العوائق التى یواجهها 
  :أما تعریف حل المشكلة الریاضیة

فیعرفهــا مجــدى عزیــز ابــراهیم بانهــا موقــف تعلیمــى یــتم التوصــل فیــه إلــى الهــدف   
ن یرغــب الطالـــب المرغــوب مــن خـــالل اختیــار العملیــات العقلیـــة الریاضــیة الممكنــة والبـــد ا

  )١٩٢، ٢٠٠٩مجدى عزیز ابراهیم، . (ویشارك فى حل المشكالت مشارك فعالة
ویعرف خلیفة عبد السمیع حل المشكلة الریاضیة بأنها الوصول إلى المطلوب عن   

طریـــق تطبیـــق القواعـــد والحقـــائق والقـــوانین والعالقـــات الریاضـــیة التـــى یعرفهـــا التلمیـــذ علـــى 
  )١٧١، ١٩٩٩فة عبد السمیع ، خلی. (المعلومات المعطاة

حل المشكلة بأنه نشاط عقلى معقد یحتاج العدید ) Kirkley , 2003, 5(ویعرف   
  .من العملیات والمعلومات ، وتتطلب االعتماد على مهارات التفكیر العلیا

ویعــرف الباحــث حــل المــشكلة الریاضــیة بأنــه الوصــول إلــى المطلــوب عــن طریــق   
  .یحةتوظیف المعطیات بطریقة صح
  :أهداف حل المشكالت الریاضیة

) NCTM(حددت الجمعیة الوطنیة لمعلم الریاضـیات بالوالیـات المتحـدة األمریكیـة   
  :األهداف التالیة لحل المشكالت الریاضیة

  .تطویر طرق وأسالیب التعلم المنطقى •
 .تحصیل طرق وأسالیب حل المشكالت التى بدونها ال یكتمل التعلم •
 .التفكیر الخالقتطویر طرق وأسالیب  •
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 ٢٠١٦ ) لثانىالجزء ا ( سادسالعدد ال

 . تعلیم قراءة الریاضیات •
 )MCTM: 2000. (معرفة التالمیذ الموهوبین •

  :مهارات حل المشكالت الریاضیة
أشــار ولــیم عبیــد إلــى أن مهــارات حــل المــشكالت هــى مهــارة أساســیة مطلوبــة فــى  - 

. تــدریس الریاضــیات حیــث أنهــا تعمــل علــى تنمیــة مهــارات جزئیــة وضــمنیة متعــددة
  )١٠٦ -١٠٥، ٢٠٠٠ولیم عبید ، (

وعلیه فإنه إذا تمكنا من تعلیم الطالب مهارات حل المشكالت واسـتطاع اسـتخدمها  - 
بالمستوى المطلوب نكون قد حققنا هـدفا هامـا مـن أهـداف تعلـیم الریاضـیات كمـادة 

، ٢٠٠٧مجـــدى عزیـــز ابـــراهیم، . (تقـــوم مقرراتهـــا علـــى حـــل المـــشكالت ومهاراتهـــا
٣٤( 

مــشرفى الریاضــیات فــى الوالیــات المتحــدة األمریكیــة وقــد أصــدر المجلــس الــوطنى ل - 
نـــشرة تـــضمنت عـــشرة مهـــارات اساســـیة یبنغـــى أن تبنـــى علیهـــا منـــاهج الریاضـــیات 

 )NCTM, 2000. (المدرسیة كانت مهارات حل المشكالت الریاضیة على رأسها
  : وهناك العدید من الدراسات التى تناولت مهارات حل المشكالت الریاضیة منها

هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر اســتخدام  Harriet (2000(دراســة  - 
نموذج مقترح لتنمیة مهارات حل المشكالت الریاضیة لدى تالمیذ الصف الـسادس 
االبتـــدائى وأظهـــرت النتـــائج تقـــدما ملحوظـــا ألداء تالمیـــذ المجموعـــة التجریبیـــة فـــى 

  .موعة الضابطةاختبار مهارات حل المشكالت الریاضیة مقارنة بتالمیذ المج
هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى قیـــاس فعالیـــة برنـــامج ): ٢٠١٢(دراســـة طـــه ابـــراهیم طـــه  - 

مقتــــرح فــــى التــــرابط والتواصــــل الریاضــــى وأثــــره علــــى تنمیــــة مهــــارات تكــــوین وحــــل 
المشكالت الریاضیة لدى الطالب المعلمین بكلیات التربیة، وأسفرت نتـائج الدراسـة 

ن متوسطى درجات عینة الدراسة فى التطبیق إلى وجود فرق ذو داللة احصائیة بی
 .القبلى والبعدى لصالح التطبیق البعدى



  أثر برنامج مقترح قائم على اإلثراء الوسیلى فى تدریس الریاضیات
  

 

 ٣٢٦

  هیثم عبد اهللا على./ أ

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى قیـــاس فاعلیـــة ) ٢٠١٢(دراســـة ســـعاد عبـــد الكـــریم علـــى  - 
اســتراتیجیتین للتفكیـــر فــوق المعرفـــى فــى تنمیـــة مهــارات حـــل المــشكالت الریاضـــیة 

لـة االعدادیـة، وتوصـلت إلـى وجـود واالتجاه نحـو الـتعلم الـذاتى لـدى تلمیـذات المرح
فــــروق ذو داللــــة احــــصائیة بــــین تالمیــــذ المجموعــــة الــــضابطة والتجریبیــــة لــــصالح 

 .المجموعة التجریبیة
هدفت الدراسة إلى قیـاس أثـر برنـامج مقتـرح ): ٢٠١٣(دراسة شروق جودة ابراهیم  - 

 فــــى تنمیــــة التحــــصیل ومهــــارات حــــل المــــشكالت RTIZقــــائم علــــى نظریــــة تریــــز 
 طــالب الــصف األول الثــانوى العــام، وتوصــلت الدراســة إلــى فاعلیــة یة لــدىالریاضــ

البرنــــامج المقتــــرح القــــائم علــــى نظریــــة تریــــز فــــى تنمیــــة التحــــصیل ومهــــارات حــــل 
 . المشكالت الریاضیة لدى طالب الصف األول الثانوى العام

اته وقد استفاد الباحث من االطار النظرى المعـروض عالیـه الخـاص بهـذا الجـزء ودراسـ
  :السابقة فى تحدید مهارات حل المشكالت الریاضیة تبعا للبحث الحالى وهى

  .إدراك المشكلة -١
 .تحدید المشكلة -٢
 جمع المعلومات -٣
 .وضع البدائل لحل المشكلة -٤
 . اختیار افضل بدیل -٥
 .تعمیم البدیل الصحیح فى مواقف اخرى مشابهة -٦
  :بناء أدوات البحث: ثانیا
  ):كراسة التلمیذ، دلیل المعلم(إعداد المواد التعلیمیة : أوال
  :كراسة التلمیذ-١

المحتــوى المعرفــى للبرنــامج المقتــرح تــم اعــداد كراســة نــشاط التلمیــذ فــى بعــد تنظــیم   
البرنــامج المقتــرح الــذى یتــضمن المحتــوى المعرفــى المتعلــق بالمــشكالت الریاضــیة، وكراســة 

  :نشاط التلمیذ یتضمن ما یلى
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  . العنوان •
 . المقدمة •
 .  الریاضیة والمهارات الحیاتیة فى البرنامجالمفاهیم •
عرض كراسة النشاط على المحكمین وذلـك للتأكـد مـن صـالحیتها ومـدى مناسـبتها  •

 .ثم اجراء التعدیالت الالزمة لتصبح صالحة للتطبیق فى صورتها النهائیة
  :وقد اقترح المحكمون التعدیالت التالیة

  . توظیف الوسائل التعلیمیة فى الدروس •
 . ل بعض صیاغات األنشطةتعدی •
 . تبدیل بعض األنشطة بأنشطة اخرى مناسبة •
 . إعطاء زمن أكبر لبعض األنشطة والتقلیل من زمن أنشطة أخرى •
 .مراعاة الدقة فى بعض الرسومات الهندسیة •
 . عرض المهارات الحیاتیة فى كراسة التلمیذ بصورة اكثر وضوحا •

  :دلیل المعلم-٢
یه العملیة التعلیمیة نحو إنجاز تدریس الوحدة التجریبیة یساعد دلیل المعلم فى توج  

المختارة طبقا لما هو مخطط له وفقا لبرنامج اإلثراء الوسیلى وروعنى أن یتسم دلیل المعلم 
بالمرونـــة حیـــث یقـــدم أطـــر مقترحـــة یمكـــن للمعلـــم االســـتعانة بهـــا تمامـــا، ولقـــد تـــضمن دلیـــل 

  : المعلم ما یلى
  .العنوان •
 . المقدمة •
 .  الدلیلأهمیة •
 . تحدید األهداف التعلیمیة لموضوعات البرنامج المقترح •
 . موضوعات البرنامج والخطة الزمنیة لتدریسها •
 . الوسائل االثرائیة المستخدمة •
 . األنشطة التعلیمیة •
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إعـــادة صـــیاغة موضـــوعات البرنـــامج المقتـــرح فـــى ضـــوء مـــدخل االثـــراء الوســـیلى  •
 )سیناریو الدرس(

 .خدمةأسالیب التقویم المست •
عرض الدلیل على المحكمین وذلك للتأكد من صالحیته ومدى مناسبته وفقا لمدخل اإلثراء 

  . الوسیلى لیصبح بعد إجراء التعدیالت الالزمة صالحا للتطبیق فى صورته النهائیة
  : وقد اقترح المحكمون التعدیالت التالیة

  . تعدیل بعض صیاغات األنشطة •
 . تعدیل صیاغة بعض األهداف •
 . بدال بعض األسئلة فى بعض الدروس بأسئة اخرى مناسبةاست •
 . شرح الوسائل االثرائیة الثالثة المستخدمة فى الدلیل شرحا وافیا •
 . استبدال كلمة المقدمة بالتهیئة •
 . استبدال لفظ الوسائل االثرائیة بالوسائط االثرائیة •
 . عرض المهارات الحیاتیة فى دلیل المعلم بصورة اكثر وضوحا •

 إجـــراء التعـــدیالت الالزمـــة بعـــد مراجعتهـــا مـــع الـــسادة المـــشرفین وتـــم التوصـــل وتـــم
  . للصورة النهائیة لكراسة التلمیذ ، والصورة النهائیة لدلیل المعلم

  )اختبار مهارات حل المشكالت الریاضیة(إعداد أدوات القیاس : ثانیا
  : تم إعداد اختبار مهارات حل المشكالت الریاضیة كالتالى

  :  إعداد االختبارخطوات*
  :تحدید الهدف من االختبار-١

یهــدف هــذا االختبــار إلــى قیــاس مــدى تمكــن التالمیــذ مــن مهــارات حــل المــشكالت   
المقــررة " التــشابه وعكـس نظریـة فیثــاغورث واقلیـدس" الریاضـیة للمـشكالت الموجــودة بوحـدة 

  . على الصف الثانى االعدادى بالفصل الدراسى الثانى
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  :ت االختبارتحدید مفردا-٢
 أسئلة لكل مهارة ، ٥ مفردة من نوع انتاج االجابة بواقع ٣٠اشتمل االختبار على   

كما اشتمل على تعلیمات واضحة توضح للتالمیذ كیفیة االجابة وذلك وفقا لشروط صیاغة 
  .االسئلة

  : تصحیح االختبار-٣
  : تم احتساب الدرجة لكل سؤال كالتالى  

  .ذا لم یتمكن من الوصول إلى الحلإ): ٠(  یحصل الطالب على -
إذا تمكــن مــن الوصـول إلــى الحــل الــصحیح بــدون اســتخدام ): ١(  یحـصل الطالــب علــى -

  . مهارات حل المشكالت
ام مهـارات إذا تمكن من الوصول إلى الحل الصحیح باسـتخد): ٢( یحصل الطالب على -

  .حل المشكالت الریاضیة
  :ضبط االختبار*
  :لالختبارحساب معامل الثبات -١

  SPSSتـــم حـــساب معامـــل الثبـــات باســـتخدام معمـــل الفـــا كونبـــاخ بواســـطة برنـــامج   
وذلــــك مــــن خــــالل التجربــــة ) ٢، ١ ، ٠( حیــــث تــــم تــــدریج درجــــات االختبــــار ١٨إصــــدار 

  . وهى قیمة مناسبة للداللة على ثبات االختبار٠.٨٦االستطالعیة ، وبلغ معامل الثبات 
  :حساب زمن االختبار-٢

باحـث طریقـة التـسجیل التتـابعى للـزمن الـذى اسـتغرقه كـل تلمیـذ فـى االجابــة اتبـع ال  
عن االختبار وذلك فى التجربة االسـتطالعیة التـى تمـت علـى تالمیـذ متفـوقین غیـر تالمیـذ 
عینة البحث، وتم حساب المتوسط لهذه األزمنة، وقد توصل الباحث إلى أن زمن االختبـار 

 دقائق لتعلیمات االختبار وبذلك یكون الزمن الكلـى ٥لى دقیقة باالضافة إ) ٧٠( بالتقریب 
  . دقیقة) ٧٥(لالختبار 
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  هیثم عبد اهللا على./ أ

  :التأكد من صدق االختبار-٣
للتأكــد مــن صــدق االختبــار تــم عرضــه علــى مجموعــة مــن المحكمــین، مرفــق معــه   

  : مفتاح التصحیح وكذلك جدول المواصفات ، وذلك للتأكد من
  . ع مستوى التالمیذمدى مناسبة الصیاغة اللغویة للمشكلة م - 
 . مدى مناسبة المشكالت الموجودة فى االختبار مع محتوى الوحدة - 
 . مدى مناسبة كل مفردة للمهارة التى وضعت لقیاسها - 

  : وقد أشار المحكمون إلى
  . حذف مشكلة من االختبار تشابهت فى صیاغتها مع مشكلة أخرى - 
 . تصحیح األخطاء المطبعیة - 
 . صیاغة لغویة سلیمةإعادة صیاغة بعض المشكالت  - 

وبعــد الرجــوع للــسادة المــشرفین تــم عمــل التعــدیالت الالزمــة ووضــع االختبــار فــى صــورته 
  . النهائیة

  : متغريات البحث
تتمثـل المتغیــرات المـستقلة فـى هـذا البحــث فـى التـدریس باســتخدام : المتغیـرات المـستقلة -١

  . برنامج االثراء الوسیلى، االسالیب المعتادة فى التدریس
تتمثل المتغیرات التابعة فى هذا البحث فـى مهـارات حـل المـشكالت : المتغیرات التابعة -٢

  . الریاضیة
  : جتربة البحث

تــم تطبیــق اختبــار مهــارات حــل : مــستوى الطــالب فــى حــل المــشكالت الریاضــیة  •
المــشكالت الریاضــیة الــذى أعــده الباحــث قبــل إجــراء التجربــة علــى كــل مــن طــالب 

عتین التجریبیـــــة والـــــضابطة، وتـــــم رصـــــد درجـــــات المجمـــــوعتین وطالبـــــات المجمـــــو
لبحـث الفـرق بـین ) ت(التجریبیة والضابطة، ومعالجتها احصائیا باسـتخدام اختبـار 

  :متوسطى المجموعتین المستقلتین وتتلخص نتائج المعالجة فى الجدول التالى
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 ٣٣١

 ٢٠١٦ ) لثانىالجزء ا ( سادسالعدد ال

  )١(جدول 
جموعتین التجریبیة وداللتها االحصائیة للفرق بین متوسطى درجات الم) ت(قیمة 

  والضابطة فى التطبیق القبلى الختبار مهارات حل المشكالت الریاضیة
البیانات 
  االحصائیة
  المجموعة

المتوسط   )ن(العدد 
الحسابى 

  )م(

االنحراف 
المعیارى 

  )ع(

درجة 
  الحریة

) ت(قیمة 
الجدولیة 

)٠.٠١(  

) ت(قیمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  ١.٥٨  ٢.٠٢  ٤٢  التجریبیة
  ١.٨٠  ١.٩٨  ٤٥  الضابطة

  غیر دال  ٠.٠٣  ٢.٦٤  ٨٥

  
ان المـــــستوى المبــــدئى لطـــــالب المجمــــوعتین التجریبیـــــة ) ١(یتــــضح مـــــن الجــــدول   

والضابطة فى اختبار مهـارات حـل المـشكالت الریاضـیة متكـافئ، بمعنـى أنـه یوجـد تجـانس 
التطبیــق بــین أفــراد المجمــوعتین ، حیــث ان الفــرق بــین متوســطى درجــات المجمــوعتین فــى 

  .القبلى الختبار مهارات حل المشكالت الریاضیة غیر دال إحصائیا
  :املعاجلة االحصائية

  :اختبار صحة فروض البحث
  :اختبار صحة الفرض األول-

یوجـــــد فـــــرق ذو داللـــــة احـــــصائیة بـــــین متوســـــطى درجـــــات : " والـــــذى یـــــنص علـــــى  
رات حـــل المـــشكالت المجمـــوعتین التجریبیـــة والـــضابطة فـــى التطبیـــق البعـــدى الختبـــار مهـــا

  ".الریاضیة لصالح المجموعة التجریبیة
  )٢(جدول 

ریبیة وداللتھا االحصائیة للفرق بین متوسطى درجات المجموعتین التج) ت(قیمة 
   الختبار مھارات حل المشكالت الریاضیةوالضابطة فى التطبیق البعدى

البیانات 
  االحصائیة
  المجموعة

العدد 
  )ن(

المتوسط 
الحسابى 

  )م(

نحراف اال
المعیارى 

  )ع(

درجة 
  الحریة

قیمة 
) ت(

الجدولیة 
)٠.٠١(  

) ت(قیمة 
  المحسوبة

مستوى 
الداللة 

  االحصائیة

حجم 
التأثیر 

)d(  

  ١.٨١  ٢٧.٥٢  ٤٢  التجریبیة
  ٣.٢٠  ٠.٠١  ١٤.٧٤  ٢.٦٤  ٨٥  ٣.٠٥  ١٩.٦٧  ٤٥  الضابطة
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 ٣٣٢

  هیثم عبد اهللا على./ أ

ولیــة الجد) ت(وقیمــة ) ١٤.٧٤(المحــسوبة ) ت(أن قیمــة ) ٢(یتــضح مــن الجــدول   
ویتـــضح أیـــضا ان حجـــم ) ٨٥( عنـــد درجـــة حریـــة ٠.٠١عنـــد مـــستوى ثقـــة) ٢.٦٤(تـــساوى 

  .، مما یدل ان التأثیر مناسب٠.٨التأثیر اكبر من 
الجدولیــة ممــا یــدل ) ت(المحــسوبة أكبــر مــن قیمــة ) ت(ممــا ســبق یتــضح ان قیمــة   

تحقــق مــن علــى وجــود فــرق ذو داللــة احــصائیة لــصالح المجموعــة التجریبیــة، وبــذلك تــم ال
  .صحة الفرض األول من فروض البحث

  :اختبار صحة الفرض الثانى-
یوجـــــد فـــــرق ذو داللـــــة احـــــصائیة بـــــین متوســـــطى درجـــــات : "والـــــذى یـــــنص علـــــى   

المجموعة التجریبیة فى التطبیق القبلى والتطبیق البعدى الختبار حل المـشكالت الریاضـیة 
  .لصالح التطبیق البعدى

  )٣(جدول 
ریبیة وفى  التجة االحصائیة للفرق بین متوسطى درجات المجموعوداللتها) ت(قیمة 

   الختبار مهارات حل المشكالت الریاضیةالبعدىو ین القبلىالتطبیق
البیانات 
  االحصائیة
  المجموعة

العدد 
  )ن(

المتوسط 
الحسابى 

  )م(

االنحراف 
المعیارى 

  )ع(

درجة 
  الحریة

قیمة 
) ت(

الجدولیة 
)٠.٠١(  

) ت(قیمة 
  المحسوبة

وى مست
الداللة 
  االحصائیة

حجم 
التأثیر 

)d(  

  ١.٥٨  ٢.٠٢  ٤٢  القبلى
  ١.٨٠  ١.٩٨  ٤٢  البعدى

١٣.٥٣  ٠.٠١  ٤٣.٣١  ٢.٧٠  ٤١  

  
الجدولیــة ) ت(وقیمــة ) ٤٣.٣١(المحــسوبة ) ت(ان قیمــة ) ٣(یتــضح مــن الجــدول   
، ویتــضح أیــضا أن حجــم )٤١( عنــد درجــة حریــة ٠.٠١عنــد مــستوى ثقــة ) ٢.٧٠(تــساوى 
  .، مما یدل أن التاثیر مناسب)٠.٨( أكبر من التأثیر
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 ٣٣٣

 ٢٠١٦ ) لثانىالجزء ا ( سادسالعدد ال

الجدولیــة ممــا یــدل ) ت(المحــسوبة أكبــر مــن قیمــة ) ت(ممــا ســبق یتــضح أن قیمــة   
علـى وجـود فـرق ذو داللــة احـصائیة لـصالح التطبــق البعـدى، وبـذلك تــم التحقـق مـن صــحة 

  .الفرض الثانى من فروض البحث
  :ت الریاضیةتحلیل نتائج اختبار مهارات حل المشكال: خامسا

مقارنــــة متوســــطة درجــــات التالمیــــذ فــــى كــــل مهــــارة مــــن مهــــارات حــــل المــــشكالت   
  :الریاضیة بالمتوسط الكلى لدرجاتهم فى االختبار

ـــذ فـــى كـــل مهـــارة مـــن مهـــارات حـــل    قـــام الباحـــث بحـــساب متوســـط درجـــات التالمی
ات حــل المــشكالت الریاضــیة ثــم حــساب المتوســط الكلــى لــدرجات التالمیــذ فــى اختبــار مهــار

المـــشكالت الریاضـــیة ثـــم ایجـــاد النـــسبة المئویـــة لمتوســـط كـــل مهـــارة مـــن المتوســـط الكلــــى 
  .یوضح ذلك) ٤(الختبار مهارات حل المشكالت الراضیة، والجدول 

  )٤(جدول 
متوسط درجات كل مهارة من مهارات حل المشكالت الریاضیة ونسبتها المئویة من 

  الت الریاضیةالمتوسط الكلى الختبار مهارات حل المشك
النسبة المئویة   المتوسط  المهارة 

  لمتوسط الدرجات
  %١٢.٩٢  ٣.٥٧  إدراك المشكلة
  %١٥.٨٨  ٤.٣٧  تحدید المشكلة
  %٢٤.٠٩  ٦.٦٣  جمع المعلومات

  %١٠.٦١  ٢.٩٢  وضع البدائل لحل المشكلة
  %٢٠.١٧  ٥.٥٥  اختیار أفضل بدیل

تعمیم البدیل الصحیح فى مواقف 
  أخرى مشابهة

١٦.٦٢  ٤.٤٨%  

  %٤٥.٢٨  ٢٧.٥٢  االختبار ككل
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 ٣٣٤

  هیثم عبد اهللا على./ أ

یتــضح مــن الجــدول الــسابق أن أعلــى نــسبة أداء فــى مهــارة جمــع المعلومــات بلغــت   
ویلیهــــا تعمـــــیم البـــــدیل % ٢٠.١٧ویلیهــــا مهـــــارة اختیــــار افـــــضل بــــدیل وبلغـــــت % ٢٤.٠٩

ویلیهـا مهـارة تحدیـد المـشكلة وبلغـت % ١٦.٦٢الصحیح فى مواقف اخرى مـشابهة وبلغـت 
وأخیـرا مهـارة وضـع البـدائل لحـل % ١٢.٩٢لیها مهارة ادراك المشكلة وبلغت وی% ١٥.٨٨

  . والشكل التالى یوضح ذلك% ١٠.٦١المشكلة وبلغت 
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  :تفسري نتائج البحث
  :تفسیر نتائج اختبار مهارات حل المشكالت الریاضیة

ـــــار مهـــــارات حـــــل المـــــشكالت الریاضـــــیة أن    ـــــى الختب ـــــق القبل ـــــائج التطبی أكـــــدت نت
ى البحــث التجریبیــة والــضابطة متكــافئتین فــى مهــارات حــل المــشكالت الریاضــیة، مجمــوعت

ولــذا فــإن الباحــث یعــزى الفــرق بــین المجمــوعتین التجریبیــة والــضابطة إلــى التــدریس لطــالب 
  .المجموعة التجریبیة باستخدام برنامج االثراء الوسیلى

اســتخدام برنــامج ویرجــع الباحــث تفــوق طــالب المجموعــة التجریبیــة الــذین درســوا ب  
االثـــراء الوســـیلى علـــى طـــالب المجموعـــة الـــضابطة الـــذین درســـوا باألســـالیب المعتـــادة فـــى 

  :اختبار مهارات حل المشكالت الریاضیة إلى األسباب التالیة

  ختبار    تعمیم البدیل اختیار   وضع البدائل  جمع      تحدید      إدراك                            اال                           
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 ٣٣٥

 ٢٠١٦ ) لثانىالجزء ا ( سادسالعدد ال

إن هذا البرنامج یقوم علـى دور المعلـم والتلمیـذ، والتلمیـذ لـه الـدور األكبـر فـى هـذا  -١
ارس مـــن خاللـــه المهـــارات العقلیـــة المفـــردة، البرنـــامج حیـــث یقـــوم بعمـــل مـــستقل یمـــ

ٕویعتمــد علــى نفــسه فــى الوصــول إلــى الحــل، واذا فــشل یحــاول إعــادة التفكیــر مــن 
أجــل التوصــل إلــى الحــل الــصحیح، ومــا دور المعلــم إال إرشــاد وتوجیــه فهــو وســیط 
بین الطـالب والتـدریبات التـى یقومـون بحلهـا ، ویكـون علـى المـتعلم إكمـال أنـشطة 

  .  إثرائیة بنفسهكل وسیلة
تنـــوع الطـــرق واألســـالیب التعلیمیـــة المـــستخدمة فـــى البرنـــامج إذ أن برنـــامج االثـــراء  -٢

الوســیلى یتــضمن العدیــد مــن الوســائل االثرائیــة التــى مــن شــأنها أن تجعــل التلمیــذ 
 .نشط ودوره فعال أثناء عملیة التعلیم والتعلم

دریس باستراتیجیة االثراء الوسیلى المناقشة التى تدور بین المعلم والتالمیذ أثناء الت -٣
ـــد تـــساؤالت واستفـــسارات مـــن جـــاب  ـــتعلم ، وتولی ـــى زیـــادة الدافعـــة نحـــو ال تـــؤدى إل
ٕالتالمیذ، وانتاج أفكار جدیدة ، وزیادة التفاعل بین الطالب والمـشاركة فـى العملیـة 

 .التعلیمیة
د علـــى إن التـــدریس للمجموعـــة التجریبیـــة باســـتخدام برنـــامج االثـــراء الوســـیلى ســـاع -٤

زیــادة الــوعى بأهمیــة مهــارات حــل المــشكالت فــى حیــاة التالمیــذ وضــرورة اكتــسابها 
 . لیواكب عصره

إن المناقـــشة والحواروالتفاعـــل االیجـــابى بـــین التالمیـــذ والمعلـــم وتهیئـــة الفـــرص لهـــم  -٥
للتفكیـــر فـــى مواقـــف الـــتعلم المختلفـــة وممارســـتهم لعملیـــات عقلیـــة علیـــا خـــالل حـــل 

 .اضح فى تنمیة مهارات حل المشكالتكان له أثر واألنشطة 
إن التعلم وفق برنامج االثراء الوسیلى عملیة نشطة یتم خاللها تفاعل التالمیذ مـع  -٦

الخبـــرات المختلفـــة فیـــصبحوا قـــادرین علـــى اســـتخدام مهـــارات حـــل المـــشكالت بمـــا 
 .یحقق الهدف

ا للعملیة إن هذا البرنامج ینقل االهتمام فى التدریس على التلمیذ ویجعل منه محور -٧
 .التعلیمیة، وال یجعله متلق سلبى
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 ٣٣٦

  هیثم عبد اهللا على./ أ

قـد یرجـع الـسبب فـى ذلــك أیـضا إلـى أن كراسـة التلمیــذ ، والتـى أعـدها الباحـث فــى  -٨
إطار محتوى الوحدة تتـضمن أنـشطة متنوعـة، وأنـشطة تقـوم علـى توصـل التالمیـذ 
إلـى اســتنباط التعمیمــات والقــوانین المتــضمنة فــى الوحــدة بأنفــسهم، وكــذلك تتــضمن 

ســة التلمیــذ أنــشطة وتــدریبات ریاضــیة أتاحــت الفرصــة للتالمیــذ لعــرض أفكــارهم كرا
واالســـتفادة مـــن آراء اآلخـــرین، وتـــضمینها أیـــضا مـــسائل مـــن النـــوع الـــذى یتحـــدى 
قدراتهم ، وتثیر التنافس فى طرح األفكار مما اسهم بـشكل مـؤثر وفعـال فـى تنمیـة 

 . مهارات حل المشكالت
نامج االثراء الوسیلى هو تقبل آراء التالمیذ وتشجیعهم كان الجو السائد فى بیئة بر -٩

على التعبیر عن آراؤهم دون خوف وتعزیز إجاباتهم من قبل المعلم أثناء مرحلتـى 
وهـذا یتناسـب مـع خـصائص التالمیـذ المتفـوقین وبالتـالى العمل المستقل والمناقـشة 

المیذ المجموعة كان لهذا الجو أكبر األثر فى تنمیة مهارات حل المشكالت لدى ت
 . التجریبیة

إن برنــامج االثــراء الوســیلى یتــضمن أســالیب متداخلــة، والتــى مــن شــأنها ان تنمــى -١٠
مهـــارات حـــل المـــشكالت لـــدى التالمیـــذ المتفـــوقین والتـــى یمكـــن أن تـــساعده أثنـــاء 

  .مواجهته للحیاة الیومیة
  : توصيات البحث

  : فى ضوء نتائج البحث یوصى الباحث بما یلى  
 االبتعــاد كــل البعــد فــى التــدریس لفئــة المتفــوقین عــن الطــرق التقلیدیــة التــى ضــرورة •

تعتمد على الحفظ والتلقین واالهتمام باستخدام طرق التدریس الحدیثة التى تتناسب 
  .وقدرات واهتمامات واحتیاجات هذه الفئة

ر ضرورة انتقاء معلمى المتفوقین ولیكن ذلك من بعد التخرج مباشرة بـأن یـتم اختیـا •
الطــالب الحاصــلین علــى أعلــى التقــدیرات وتقــدیم لهــم دورات مؤهلــة للتــدریس لهــذه 

 . الفئة
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 ٣٣٧

 ٢٠١٦ ) لثانىالجزء ا ( سادسالعدد ال

إنـشاء مراكـز لرعایــة المتفـوقین والموهـوبین بكلیــات التربیـة تـضم فریقــا متكـامال مــن  •
أعــضاء هیئــة التــدریس والهیئــة المعاونــة مــن المهتمــین بهــذا المجــال علــى أن یقــوم 

 . علمى المتكامل فى هذا المجالهذه المراكز بتقدیم الدعم ال
االهتمام ببرنامج االثراء الوسیلى فى تدریس الریاضیات لـدور هـذا البرنـامج الفعـال  •

 .فى تنمیة مهارات حل المشكالت
  :البحوث املقرتحة

فــى ضــوء مــا توصــل إلیــه البحــث مــن نتــائج یقتــرح الباحــث القیــام بــإجراء البحــوث 
  :التالیة
االثـــراء الوســـیلى فـــى تـــدریس الریاضـــیات علـــى تنمیـــة دراســـة أثـــر اســـتخدام برنـــامج  •

  .  بقاء اثر التعلم–أنماط التفكیر المختلفة : جوانب تعلم أخرى مثل
إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالیـة فـى المـواد الدراسـیة األخـرى، وفـى فـروع أخـرى  •

 . للریاضیات
ء الوســیلى فــى دراســة أثــر اســتخدام وســائل اثرائیــة أخــرى مــن وســائل برنــامج االثــرا •

 . تدریس الریاضیات على تنمیة مهارات حل المشكالت
إجراء مزید من الدراسـات تتنـاول اسـتخدام اسـتراتیجیة اإلثـراء الوسـیلى مـع الطـالب  •

 .المتفوقین ذوى صعوبات التعلم بمراحل التعلیم المختلفة
ثرهــا إجـراء بحـوث تقـوم علــى الـدمج بـین اسـتراتیجیتین تدریــسیتین أو أكثـر وقیـاس أ •

فى تنمیة مهارات حل المشكالت لدى التالمیذ المتفوقین بالحلقة الثانیة من التعلـیم 
 خرائط –خرائط المفاهیم ودورة التعلم : األساسى من خالل تدریس الریاضیات مثل

 .V لعب األدوار واستراتیجیة الشكل –العقل والتعلم التعاونى 
كالت لــدى التالمیــذ والتالمیــذ دراســة لتحدیــد مــدى نمــو الــوعى بمهــارات حــل المــش •

 .المتفوقین
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 ٣٣٨

  هیثم عبد اهللا على./ أ

  :المراجع
فعالیـة اسـتخدام اسـتراتیجیة االثـراء الوسـیلى فـى تنمیـة : ابراهیم محمد محمـد شـعیر -١

بعض عملیات العلم والتحصیل الدراسى بالمرحلة االعدادیة، مؤتمر مناهج التعلیم 
المجلـد . معـة المنـصورةجا. كلیـة التربیـة. العام بین الواقـع ومتطبـات األلفیـة الثالثـة

  . ٢٠٠٣مارس ) ٢(
فعالیـــة اســـتخدام اســـتراتیجیة االثـــراء الوســـیلى فـــى تنمیـــة . احـــسان محمـــود الحلبـــى -٢

التحصیل والدافع لالنجاز لدى طالب المالبس الجاهزة بالتعلیم الصناعى بمصر، 
بحــث مقــدم خــالل فعالیــات المــؤتمر . الجمعیــة المــصریة للمنــاهج وطــرق التــدریس

 .٢٠٠٥یولیة ) ١٠٤(العدد . لسادس عشرالعلمى ا
المتفوقـون عقلیـا وخصائـصهم، تـربیتهم ، . احمد سید سلیمان، وصفاء غازى احمد -٣

 .٢٠٠٥. القاهرة. اكتشافهم ، مشاكلهم ، مكتبة زهراء الشرق
فاعلیــة تــدریس االقتــصاد المنزلــى باســتراتیجیة االثــراء . أرزاق محمــد عطیــة اللــوزى -٤

نمیـــة عملیــات العلـــم لــدى طالبـــات المدرســة االعدادیـــة الوســیلى علـــى التحــصیل وت
 . ٢٠٠٧. كلیة االقتصاد المنزلى، جامعة حلوان. المهنیة، رسالة ماجستیر 

فعالیــــة اســــتخدام برنــــامجین مقتــــرحین لالثــــراء الوســــیلى . آمــــال ربیــــع كامــــل محمــــد -٥
 والتعلــیم بــالكمبیوتر فــى تنمیــة بعــض عملیــات العلــم واالســتیعاب المفــاهیمى لمــادة
الفیزیـــاء لطالبـــات الـــصف الحـــادى عـــشر بـــالتعلیم العـــام بـــسلطنة عمـــان، الجمعیـــة 

یونیــه ) ٦٨(جامعــة عــین شــمس، العــدد . كلیــة التربیــة. المــصریة للقــراءة والمعرفــة
٢٠٠٧. 

ـــراء الوســـیلى فـــى التحـــصیل وتنمیـــة انمـــاط . حمـــدى عبـــد العظـــیم البنـــا -٦ فعالیـــة االث
 صــــــعوبات تعلــــــم العلــــــوم بالمرحلــــــة التفــــــضیل المعرفــــــى للتالمیــــــذ المتفــــــوقین ذوى

 . ٢٠٠٠مایو ) ٤٥(العدد . جامعة المنصورة . االعدادیة ، مجلة كلیة التربیة
ــــد اهللا آل عــــامر -٧ ــــن عب ــــت ســــالم ب ــــداعى للمــــشكالت. حنــــان بن ــــة الحــــل االب . نظری

 . ٢٠٠٩مكتبة دیبونو للطباعة والنشر والتوزیع، . الریاض
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 ٢٠١٦ ) لثانىالجزء ا ( سادسالعدد ال

مكتبـة : ت فى التعلیم األساسى، القـاهرةتدریس الریاضیا. خلیفة عبد السمیع خلیفة -٨
 .١٩٩٩االنجلو المصریة ، 

بحث . استراتیجیات تعلیم وتعلم الریاضیات للموهوبین . خلیفة عبد السمیع خلیفة  -٩
، )الواقــع ، واســتراتیجیات التطــویر(مقــدم إلــى مــؤتمر منــاهج التعلــیم قبــل الجــامعى 

 . ٢٠٠٥جامعة القاهرة فرع بنى سویف، . كلیة التربیة 
ـــة . ســـعاد عبـــد الكـــریم علـــى - ١٠ فاعلیـــة اســـتراتیجیتین للتفكیـــر فـــوق المعرفـــى فـــى تنمی

مهارات حل المشكالت الریاضیة واالتجاه نحو التعلم الذاتى لدى تلمیذات المرحلة 
 .٢٠١٢جامعة اسیوط، . كلیة التربیة . االعدادیة ، رسالة دكتوراه 

فـى ) TRIZ( على نظریـة تریـز اثر برنامج مقترح قائم. شروق جودة ابراهیم جودة - ١١
تنمیـــة التحـــصیل ومهـــارات حـــل المـــشكالت الریاضـــیة لـــدى طـــالب الـــصف األول 

 . ٢٠١٣جامعة الفیوم ، . رسالة ماجستیر، كلیة التربیة. الثانوى العام 
فعالیـة برنـامج فـى التـرابط والتواصـل الریاضـى واثـره علـى تنمیـة . طه ابـراهیم طـه  - ١٢

. الریاضیة لـدى الطـالب المعلمـین بكلیـات التربیـة مهارات تكوین وحل المشكالت 
 .٢٠١٢جامعة بنى سویف، . كلیة التربیة. رسالة دكتوراه 

تــــصور مقتــــرح لمنــــاهج . العــــزب محمــــد زهــــران ، عبــــد القــــادر محمــــد عبــــد القــــادر - ١٣
الریاضیات بالمدرسـة االبتدائیـة فـى ضـوء فكـرة الریاضـیات واالعـداد للحیـاة، مجلـة 

المجلــــد .  جامعــــة بنهــــا–كلیــــة التربیــــة . بویــــات الریاضــــیاتالجمعیــــة المــــصریة لتر
 .٢٠٠٣اكتوبر . العدد الثانى . السادس

اثــر برنـــامج قـــائم علـــى االثــراء الوســـیلى فـــى تنمیـــة . فاطمــة الزهـــراء یوســـف محمـــد - ١٤
بعض مهارات عملیات العلـم والتفكیـر الناقـد فـى العلـوم لتالمیـذ الحلقـة األولـى مـن 

 .٢٠١١. جامعة الفیوم. كلیة التربیة . ماجستیرالتعلیم األساسى ، رسالة 
اسـتراتیجیات المعلمــین فـى التعامــل مـع المتفــوقین . فاطمـة جمیــل عبـد اهللا صــوص - ١٥

دراسیا فى المدارس الثانویة الحكومیة من وجهة نظر المعلمین والمـدیرین ، رسـالة 
 . ٢٠١٠كلیة الدراسات العلیا ، جامعة النجاح الوطنیة، . ماجستیر
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 ٣٤٠

  هیثم عبد اهللا على./ أ

. القاهرة . التفكیر من خالل استراتیجیات التعلم باالكتشاف. زیز ابراهیم مجدى ع - ١٦
 . ٢٠٠٧عالم الكتب، 

، الریاضـیات )٢ط(، دراسـة تطبیقیـة. محبات أبو عمیرة ، المتفوقـون والریاضـیات  - ١٧
 . ٢٠٠٠مكتبة الدار العربیة للكتاب، : ، القاهرة )٢(التربویة 

دار الفكــر . القــاهرة . سفة التربیــة العلمیــةتــاریخ العلــوم وفلــ. محمــد رضــا البغــدادى  - ١٨
 .٢٠٠٣العربى ، 

أنمــاط التنــشئة االجتماعیــة واألســرة والمدرســة فــى . محمــود شــحادة حــسین األمیــر - ١٩
كلیـــة . الجامعـــة األردنیـــة. رســـالة دكتـــوراه . األردن وعالقـــة ذلـــك بـــالتفوق الدراســـى

 .٢٠٠٤عمان، األردن، . الدراسات العلیا
فعالیــة بــرامج قــائم علــى بعــض اســتراتیجیات مــا وراء . منــصور ســمیر الــصعیدى  - ٢٠

المعرفـــة فـــى تـــدریس الریاضـــیات علـــى تنمیـــة مهـــارات الترابطـــات الریاضـــیة وحـــل 
. رسـالة دكتـوراه ، كلیـة التربیـة . المشكالت الحیاتیة لدى تالمیذ المرحلة االعدادیة

 . ٢٠١٢جامعة بنها ، 
 واقعهـم ، حاجـاتهم، مـشكالتهم، المتفوقون دراسـیا فـى جامعـة دمـشق،. مها زخلوق - ٢١

 . ٢٠٠١) ١(العدد ). ١٧(المجلد . مجلة جامعة دمشق. دراسة میدانیة 
ـــد اهللا محمـــد - ٢٢ ـــر اســـتخدام اســـتراتیجیات مـــا وراء المعرفـــة فـــى تحـــصیل . وائـــل عب أث

الریاضیات وحل المشكالت لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائى، مجلـة دراسـات 
العــدد . لجمعیــة المــصریة للمنــاهج وطــرق التــدریسا. فــى المنــاهج وطــرق التــدریس

 .٢٠٠٤اغسطس ). ٩٦(
مكتبـــة االنجلــــو المــــصریة، . القــــاهرة. تربویــــات الریاضـــیات. ولـــیم عبیــــد وآخـــرون  - ٢٣

٢٠٠٠. 
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