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 ( في تنمية المفاهيم الهندسية لدى تالميذ الصف السادسPDEODEأثر استخدام استراتيجية )
 االبتدائي  

*د.عثمان ناصر منصور
 
 

 **بدر نافل الحربي

 ملخص:
( في تنمية المفاهيم الهندسية PDEODEخدام استراتيجية )أثر است تعرفالدراسة إلى هذه هدفت 

( تلميذًا من تالميذ الصف السادس 93لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي، وتكونت عينة الدراسة من )
التي التجريبية المجموعة االبتدائي بمدرسة تميم الداري االبتدائية بمدينة حائل، تم تقسيمهم إلى مجموعتين: 

المجموعة و  ،(PDEODE)( تلميذًا، درست وحدة "الهندسة" باستخدام استراتيجية 13من ) تكونت
، وتم تطبيق أداة الدراسة على المجموعتين التقليدية( تلميذًا درست بالطريقة 22من ) التي تكونتالضابطة 

عتين؛ لمعرفة أثر ما، وبعد انتهاء التجربة، ُأعيد تطبيق األداة بعديًا على المجمو قبليًا للتأكد من تكافؤه  
 استخدام االستراتيجية على تنمية المفاهيم الهندسية.

تالميذ أداء وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات 
)التذكر، يات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي الختبار المفاهيم الهندسية عند مستو 

صالح المجموعة التجريبية، كما توصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية الفهم، التطبيق( ل
بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي الختبار المفاهيم 

 الهندسية في كل موضوع من موضوعات الوحدة التي يقيسها.

 ، المفاهيم الهندسية، الصف السادس.PDEODEأثر، استراتيجية الكلمات المفتاحية: 
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The Effect of Using (PDEODE) on the Development of Geometry 

Concepts among Sixth Graders 

Dr. Othman N. Mansour* 

Badr N. Al-Harbii * 

 

Abstract: 
The purpose of this study is to identify the impact of using 

(PDEODE) strategy on developing geometry concepts among elementary 

sixth graders. The sample consisted of (39) students attending the 

elementary sixth grade level at Tamim Al Dari Elementary School in Hail 

City. Participants were assigned to experimental group (n=19) taught the 

geometry module using the (PDEODE) strategy, and control group (n=20) 

taught normally. The instrument was administered to both groups as 

pretest to verify equivalence and replicated as posttest to identify the 

impact of using the strategy on geometry concept development.  

Results showed statistically significant differences among mean 

scores of the experimental group compared with the control groups on the 

geometry concept posttest at (remembering, comprehension, application) 

levels, with differences being in favor of the experimental group. 

Similarly, there were statistically significant differences among mean 

scores of the experimental group compared with the control groups on 

geometry concept posttest for each of the module topics measured.  

Keywords: PDEODE Strategy, Geometry Concepts, Sixth Graders, the 

Effect.      
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  :المقدمة
يشهد العالم اليوم حركة تغيير متسارعة في كل مجاالت الحياة العلمية والتكنولوجية 

ما أدى إلى إنتاج كم هائل وكبير من المعرفة، لذلك فإن الشعوب المتقدمة تسعى  ،واالقتصادية
الدرجة األولى إلى تنظيم وترتيب هذه المعرفة لتحقيق أقصى درجة من االستفادة في تطوير ب

لمواكبة  ،إذ إن استمرار التطوير والتنمية أصبح سمة من سمات العصر ،العملية التربوية والتعليمية
 دول العالم. طريق النجاح والوصول إلى مصاف  

اضي جهودًا كبيرة في البحث عن نظريات وقد ُبذلت خالل النصف الثاني من القرن الم
وكانت نظرية التعلم البنائي واالستراتيجيات التدريسية التي تُبنى عليها  ،ونماذج جديدة في التعلم
 (.Yager,2013) األكثر قبواًل لدى التربويين

مع هذه الجهود المبذولة لتطوير التعلم وجب على المعلم تطوير االستراتيجيات التي 
التي يكون فيها دور ، في العملية التعليمية والتعلمية بتبني النظرية البنائية واستراتيجياتها يستخدمها

من خالل تفاعله مع  ،المعلم ميسرًا ومسهاًل ومنظمًا لعملية التعلم وموجهًا للتلميذ نحو بناء معارفه
ة، ويستخدم معارفه وهو يحمل آراءه الخاص ،بحيث يكون التلميذ نشطًا ُيقب ل على التعلم ،البيئة

 (.Al Salamat,2012 )إلدراك معاني التجارب والخبرات الجديدة لبناء معارفه  ،السابقة
وتساعد استراتيجيات التدريس المنبثقة من النظرية البنائية على تشجيع المشاركة بين 

ظهر مبادئ المعلمين والمتعلمين من خالل المناظرات واألنشطة وغيرها من عملية بناء المعرفة، وتُ 
 Nationalومعايير الرياضيات المدرسية الصادرة من المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات )

Council of Teachers of Mathematics( )NCTM توافقًا تامًا مع البنائية والتي تؤكد )
زمالئه واقعية يقوم بمناقشتها مع  مهماتضرورة إعطاء المتعلم دورًا رئيسًا وفعااًل من خالل توفير 

 (.Al Migdady,2006)وضرورة بناء المعرفة الجديدة بتوافر معرفة سابقة الزمة لها ،في الصف
وتوليف بيئات تعلم تتناسب مع  ،لذلك سعى التربويون إلى تطبيق هذه األفكار في التعليم

فتمخض عن ذلك نماذج واستراتيجيات تدريسية كثيرة ركزت عليها الدراسات  ،المنظور البنائي
ومن بين هذه النماذج المنبثقة من النظرية البنائية استراتيجية  ،لتربوية بشكل واضحا

“PDEODE”  اختصار لـــ ) التي تعنيوExplain, Discuss, Observe, Explain, 
Discuss, Predict وتنطلق  التفسير( ،المناقشة ،المالحظة ،التفسير ،المناقشة ،)التنبؤ(، وهي
( من 3002( عام )Kolari &Savenderاقترحها سافندر و كوالري )  هذه االستراتيجية التي
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وهي استراتيجية جديدة في تدريس الرياضيات قائمة على المنحى البنائي،  ،منظور الفلسفة البنائية
لحدوث التعلم عندما ُيواجه المتعلم بمشكلة أو  ،يمكنها تحقيق مجموعة من مبادئ الفلسفة البنائية

 (.Al Khateeb, 2012)وتشجعه على إنتاج تفسيرات متعددة ،ى أفكارهمهمة حقيقية تتحد
لما توفره من فرص  ،التي لها أهمية في الحياة ،وتُعد الهندسة أحد فروع الرياضيات المدرسية

 يسهممما  ،ويبنوا عالقات جديدة ،ويخمنوا األفكار ،ويقيسوا ،ويقارنوا ،لكي ينظروا ،كبيرة للمتعلمين
 (.Ayash,2002)خصب لتنمية التفكير لديهمفي توفير مجال 

المنعقد  هفي مؤتمر  (NCTM)ومن أجل ذلك أوصى المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات
ها من أبرز معايير عقد َعد  بضرورة زيادة التركيز على الهندسة في جميع المستويات و  9191سنة 

دراك ؛التسعينات في القرن العشرين عالقتها أمران مرتبطان ببيئة  ذلك ألن المعرفة الهندسية وا 
مما يشير  ،رياضية وعلمية أخرى بموضوعاتارتباطهما الوثيق  فضاًل عن ،الفرد وحياته اليومية

 (.Abu Amira,2002)تدريسها إلى اهتمام أكبر بالهندسة وكيفية 
( إلى أن المفاهيم هي جوهر NCTMكما أشار المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات )

وأن الرياضيات تصبح ذات معنى وأكثر فهمًا ووضوحًا إذا أدرك التالميذ  ،اضيةالعملية الري
 (.Obeid & Sharkawi,2012)وتفسيرها المفاهيم الرياضية ومعناها 

في حل المسائل  هممقدراتدورًا مهمًا في تعلم التالميذ وتنمية  ؤديوألن المفاهيم الهندسية ت
والمواقف الحياتية، كان من الضروري استخدام الرياضية والهندسية، ومواجهة المشكالت 

وتتيح الفرصة لتنمية المفاهيم الهندسية  هممقدراتاستراتيجيات تدريس حديثة تساعد التالميذ وتنمي 
 لديهم من خالل العمل والنشاط المشترك فيما بينهم.

ية لدى وفي ضوء ما تم عرضه واستنادًا لنتائج الدراسات التي أكدت ضعف المفاهيم الهندس
تتضح الحاجة إلى إجراء دراسة تجريبية توضح أثر استخدام (، Ahmad,2016)  التالميذ كدراسة
ومن هنا جاءت الرغبة في استخدام  ،في تدريس الرياضيات ”PDEODE“استراتيجية 

وتساعد في تنمية مفاهيمه  ،يجابيتها  استراتيجيات وطرق تدريس حديثة تركز على التلميذ ونشاطه و 
 ة.الهندسي

 مشكلة الدراسة وأسئلتها
ــــــى   الــــــرغم مــــــن ضــــــرورة االهتمــــــام بتنميــــــة المفــــــاهيم الهندســــــية لــــــدى تالميــــــذ المرحلــــــة عل

ـــــــة  ـــــــة العالمي ـــــــي تضـــــــمنتها الوثيق ـــــــدريس الرياضـــــــيات، الت ـــــــة كأحـــــــد األهـــــــداف الرئيســـــــة لت االبتدائي



 .2222 ،(1) ملحق ،األول األردنية، المجلد السابع، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

  271 

إال أن الواقـــــــــع فـــــــــي تـــــــــدريس الرياضـــــــــيات ( NCTM,2000لمعـــــــــايير الرياضـــــــــيات المدرســـــــــية )
ارس يعــــاني مــــن قصــــور شــــديد وضــــعف فــــي اســــتخدام االســــتراتيجيات التدريســــية والوســــائل بالمــــد

المعينـــــة للتلميـــــذ التـــــي تهـــــدف إلـــــى تنميـــــة مفاهيمـــــه الرياضـــــية، واالعتمـــــاد علـــــى أســـــلوب العـــــرض 
المباشــــــر الــــــذي يتصــــــف بســــــيطرة المعلــــــم علــــــى النشــــــاط الصــــــفي عــــــن طريــــــق تقــــــديم معلومــــــات 

فـــــي دراســـــة الرياضـــــيات ومفاهيمهـــــا، وطـــــرق ال تســـــتثير  جـــــاهزة للتالميـــــذ ممـــــا يقلـــــل مـــــن رغبـــــتهم
 وفـــــــي هـــــــذا الســـــــياق كشـــــــفت الدراســـــــات مثـــــــل، تفكيـــــــرهم و دافعيـــــــتهم و حماســـــــهم نحـــــــو تعلمهـــــــا،

ــــم  (Mahmoud & sabah,2016دراســــة ) أن معظــــم التالميــــذ يجــــدون صــــعوبة فــــي تعل
جـــــم، ولـــــيس خلـــــط بـــــين مفـــــاهيم المســـــاحة و المحـــــيط والح لـــــديهم المفـــــاهيم الهندســـــية، كمـــــا يوجـــــد

ـــــــة باألشـــــــكال  ـــــــاهيم الهندســـــــية المتعلق ـــــــين المف هـــــــذا فحســـــــب بـــــــل إنهـــــــم ال يســـــــتطيعون التمييـــــــز ب
 .الهندسية المختلفة

ــــــــم  ويشــــــــكو التربويــــــــون المهتمــــــــون بتــــــــدريس الرياضــــــــيات مــــــــن ضــــــــعف التالميــــــــذ فــــــــي تعل
بشــــكل عــــام والهندســــة بوجــــه خــــاص، ويرجعــــون الضــــعف إلــــى عــــدة عوامــــل منهــــا مــــا الرياضــــيات 
يرجــــع الضــــعف الــــى طــــرق التــــدريس  وبعضــــهمهج أو الوســــائل التعليميــــة المســــتخدمة يــــرتبط بــــالمن
 المعلم. ق بل المتبعة من 

كمــــــــــــا أن نتــــــــــــائج المملكــــــــــــة العربيــــــــــــة الســــــــــــعودية فــــــــــــي الدراســــــــــــة الدوليــــــــــــة للرياضــــــــــــيات 
ـــــــــوم) ـــــــــدة عـــــــــن توجهـــــــــات اإلصـــــــــالح TIMSSوالعل ـــــــــة لعمـــــــــال والتوقعـــــــــات، وبعي (جـــــــــاءت مخيب

ُصـــــــنمفت المملكـــــــة بالمســـــــتوى المـــــــنخفض عالميـــــــًا  إذمدرســـــــية، والتطـــــــوير لمنـــــــاهج الرياضـــــــيات ال
ـــــــرى  ـــــــذ فـــــــي الرياضـــــــيات، وي ـــــــي مجـــــــال أداء التالمي ـــــــويين والمتخصصـــــــين أن  كثيـــــــرف مـــــــن الترب

الســــبب فــــي ذلــــك يعــــود إلــــى عــــدم اســــتخدام طرائــــق التــــدريس التــــي تحفــــز التالميــــذ وتنمــــي الحــــس 
 الهندسي لديهم.

ـــــررات  ـــــة  ت هـــــذهجـــــاءوانطالقـــــًا مـــــن هـــــذه األســـــباب والمب ـــــر لالدراســـــة فـــــي محاول معرفـــــة أث
فـــــي تنميـــــة المفـــــاهيم الهندســـــية لـــــدى تالميـــــذ الصـــــف الســـــادس  PDEODEاســـــتخدام اســـــتراتيجية 

 االبتدائي في مدينة حائل.
 وقد تحددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي:

ـــــر اســـــتخدام اســـــتراتيجية  ـــــذ ”PDEODE“مـــــا أث ـــــدى تالمي ـــــاهيم الهندســـــية ل ـــــة المف ـــــي تنمي  ف
 الصف السادس االبتدائي؟
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 أهداف الدراسة 
 سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية:

 أثر استخدام استراتيجية  معرفةPDEODE  في تنمية المفاهيم الهندسية لدى تالميذ الصف
 ر، الفهم، التطبيق(.التذكيات )السادس االبتدائي عند مستو 

 أثر استخدام استراتيجية  التعرف إلىPDEODE  في تنمية المفاهيم الهندسية لدى تالميذ
وحدة  الصف السادس االبتدائي في اختبار المفاهيم الهندسية في كل موضوع من موضوعات

 الهندسة، مثل تقدير الزوايا والمثلثات واألشكال الرباعية وخط حل المسألة.
 أهمية الدراسة 

 الحالية في النقاط اآلتية:تكمن أهمية الدراسة 
 م الرياضيات التي تؤكد على استخدام النظرية البنائية يى مع االتجاهات الحديثة في تعلتتماش

 في إثراء المعرفة الرياضية وتفعيلها في عملية التدريس.
  أثناء حصة الرياضيات، في من المؤمل أن تسهم االستراتيجية في زيادة نشاط التالميذ

 لتعلم ذا معنى بالنسبة لهم.وتدفعهم نحو مزيد من التفاعل والمشاركة وجعل ا
  تسهم في إعطاء صورة عن مدى فاعلية استراتيجية قدPDEODE .في العملية التدريسية 
  ،يمكن أن تكون منطلقًا أمام الباحثين إلجراء دراسات مشابهة في مراحل تعليمية أخرى

 ومجاالت تعليمية مختلفة.
 استراتيجية ت للتركيز على قد تفيد في تقديم تغذية راجعة لمخططي مناهج الرياضيا

PDEODE  عداد المحتوى وتحديد األساليب واألنشطة، والتقويم بما عند صياغة األهداف، وا 
 يتناسب مع متطلبات هذه االستراتيجية.

 فروض الدراسة
 تهدف الدراسة الحالية إلى اختبار صحة الفروض اآلتية:

 بين متوسطي درجات  (0.00عند مستوى الداللة ) توجد فروق ذات داللة احصائية
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الهندسية عند )مستوى 

 .التذكر(
 ( 0.00توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة)  بين متوسطي درجات

عند )مستوى  المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الهندسية
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 الفهم(.
 ( 0.00توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة)  بين متوسطي درجات

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الهندسية عند )مستوى 
 التطبيق(.

 ( 0.00توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة)  بين متوسطي درجات
 لمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الهندسية ككل.ا

 ( 0.00توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة)  بين متوسطي درجات
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الهندسية في كل 

 موضوع من موضوعات الوحدة.
 د الدراسةحدو 

 تتمثل حدود الدراسة الحالية في: 
 :اقتصر تطبيق الدراسة الحالية على وحدة الهندسة )الزوايا والمضلعات(  الحدود الموضوعية

 في كتاب الرياضيات للصف السادس االبتدائي.
 :الثاني من العام الدراسي  الصفتم تطبيق الدراسة الحالية في  الحدود الزمانية

 هـ.9321/9329
 اقتصر تطبيق الدراسة الحالية على عينة من تالميذ الصف السادس  دود المكانية:الح

 االبتدائي في المدارس االبتدائية الحكومية بمدينة حائل.
 مصطلحات الدراسة 

 األثر 
تنميــة المفـــاهيم الهندســية لـــدى تالميـــذ  فـــي PDEODEالتغييـــر الــذي تحدثـــه اســتراتيجية هــو 

، ويقـاس مـن خـالل مجموعـة التجريبيـة مقارنـة بالمجموعـة الضـابطةالصف السادس االبتـدائي فـي ال
 عالمة التلميذ في اختبار المفاهيم الهندسية.

 PDEODEاستراتيجية 
تفاعلية تستند إلـى سلسـلة مـن اإلجـراءات المتتابعـة تهـدف إلـى  استراتيجية تعليمية تعلمية هي

جـــراءات مـــن ســـت خطـــوات هـــي: التنبـــؤ، تفاعـــل التلميـــذ وجعلـــه واعيـــًا ومســـتقل بأفكـــاره، وتتكـــون اإل
المناقشة، التفسير، المالحظة، المناقشة، والتفسير بشكل متتـابع وكـل خطـوه تـرتبط بـالخطوة السـابقة 
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إلثـارة التالميـذ أو طـرح مشـكلة واقعيـة تهـدف إلـى بنـاء معـرفتهم بالمفـاهيم  اً لها، بـدايتها سـؤااًل موجهـ
 الهندسية بصورة ذات معنى. 

 دسيةالمفاهيم الهن
بعـض الخصـائص المشـتركة وتحليلهـا والتمييـز بينهـا مـن  إلـىالتلميذ علـى التعرـرف  مقدرة هي

حيـث الشــكل والخــواص ومــن أمثلتهـا: القطعــة المســتقيمة والشــكل الربـاعي والزوايــا وأنواعهــا والمثلــث 
 وأنواعه وغيرها.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 أواًل: اإلطار النظري

 PDEODEتيجية مفهوم استرا
اســتراتيجيات الـتعلم فــي تسـهيل وتبســيط العمليـات التعليميــة المعقـدة، التــي تتطلـب وعــي  تسـهم

دراك التالميذ  من المهارات الدراسية. لعديد هموا 
 وآخـرون " التـي عرفهـا كـوالريPDEODEومن االسـتراتيجيات التعليميـة الحديثـة اسـتراتيجية "

(Kolari & et.al,2005 )دريس قائمة على المنحى البنائي، تحتوي على سلسـلة مـن أنها خطة تب
الخطــوات واإلجــراءات المتتابعــة والمتسلســلة، يعمــل المعلــم مــن خاللهــا علــى طــرح ســؤال أو مشــكلة 

 على مجموعة من التالميذ ثم يقوم باستقبال تنبؤاتهم للعمل على تحليلها وتفسيرها.
 PDEODEاستراتيجية أهداف 
 :تيةفي النقاط اآل (Issa,2016 ( كما يراه" PDEODEجية "ستراتياأهداف  وتتمثل

 توفير مناخ علمي مناسب لحل المشكالت العلمية. .9
 تتعامل بفاعلية مع األنشطة العلمية والتجارب وتعطيها اهتمامًا وأولوية. .3
 على التجريب والمالحظة واالختبار. اً طريقة للحصول على المعرفة اعتماد ُتعد .2
المعلومــــــــــات، والعمــــــــــل علــــــــــى تحقيــــــــــق أعلــــــــــى معــــــــــدالت الفهــــــــــم  التعامــــــــــل بفاعليــــــــــة مــــــــــع .3

 واالستيعاب.
ــــــاهيم  .0 ــــــى تعــــــديل المف ــــــدة وتعمــــــل عل ــــــة الجدي اســــــتراتيجية مناســــــبة الكتســــــاب المفــــــاهيم العلمي

 العلمية الخاطئة.
" تنمـــــــــــي روح العمــــــــــل بـــــــــــين التالميـــــــــــذ PDEODEأن اســــــــــتراتيجية " انف الباحثـــــــــــأضــــــــــاو 

علـــــى  كمـــــا تســـــاعدهم ي التفكيـــــر العلمـــــي لـــــديهم،تنمـــــو وتســـــاعدهم علـــــى إبـــــداء آرائهـــــم الخاصـــــة، 
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 تقييم أنفسهم ذاتيًا، وكذلك استرجاع المفاهيم السابقة وتعديل الخطأ منها لدى التالميذ.
  PDEODEاستراتيجية إجراءات 

 خطـــوات تنفيـــذ (Wulandari & et.al, 2016) (Costu,2008حـــدد كـــاًل مـــن )
 " في ست خطوات هي:PDEODE" استراتيجية

ــــؤ .9 (: يقــــدم المعلــــم الظــــاهرة حــــول المفهــــوم المــــراد تعليمــــه للتالميــــذ مــــن أجــــل Predict) التنب
 التنبؤ بها بشكل فردي والعمل على تبريرها وتحليل تنبؤاتهم.

ـــــب المعلـــــم مـــــن التالميـــــذ خـــــالل هـــــذه الخطـــــوة التحـــــاور ضـــــمنDiscussالمناقشـــــة ) .3  (: يطل
 ح. المطرو  الموضوع حول مجموعات ومناقشة األفكار والمقترحات

 يقومـــــــون ثــــــم عليهـــــــا، متفــــــق نتيجـــــــة إلــــــى التالميــــــذ بالوصـــــــول (: يقـــــــومExplainالتفســــــير ) .2
ـــــداول ـــــائج األفكـــــار بت ـــــة مـــــع جمـــــاعي بشـــــكل تهاومناقشـــــ والنت ـــــي بقي ـــــذ ف  المجموعـــــات التالمي
 األخرى.

 (: يطبـــــــق التالميـــــــذ األنشـــــــطة والتجـــــــارب علـــــــى شـــــــكل مجموعـــــــات،Observeالمالحظـــــــة ) .3
بإرشــــــــــادهم  هنــــــــــا المعلــــــــــم ويقــــــــــوم يشــــــــــاهدوها،ي التــــــــــ مالحظــــــــــاتهم والتغيــــــــــرات ويســــــــــجلون
 المستهدفة. بالمفاهيم المتعلقة بالمالحظات للقيام وتوجيههم

 مــــــن التنبــــــؤات، تعــــــديل علــــــى التالميــــــذ العمــــــل المعلــــــم مــــــن (: يطلــــــبDiscussالمناقشــــــة ) .0
ــــــب وهــــــذا الســــــابقة، الخطــــــوة الفعليــــــة فــــــي المالحظــــــات خــــــالل ــــــذ يتطل  مهــــــارات مــــــن التالمي
 األخرى. المجموعات في زمالئهم ونقد ارنةوالمق التحليل

(: ُتظهــــــــــر هــــــــــذه الخطــــــــــوة التناقضــــــــــات الموجــــــــــودة فــــــــــي مالحظــــــــــات Explainالتفســــــــــير ) .6
ـــــذ  ـــــؤاتالتالمي ـــــد توجـــــد ضـــــمن هموتنب ـــــي ق ـــــى حـــــل التناقضـــــات الت ـــــذ عل ـــــذلك يعمـــــل التالمي  وب
 ومفاهيمهم. معتقداتهم

الدراســـــية المســـــتهدفة  اثنـــــاء تنفيـــــذ الوحــــدةفــــي هــــذه الخطـــــوات الســـــت  انوقــــد اعتمـــــد الباحثـــــ
 في هذه الدراسة.

 PDEODE أدوار المعلم في استراتيجية
ـــــــل  ـــــــذي نق ـــــــدة، األمـــــــر ال ـــــــة جدي ـــــــم أدوارًا تعليمي ـــــــى المعل ـــــــة عل ـــــــرض االســـــــتراتيجية البنائي تف

ــــــــى  ــــــــدور المباشــــــــر إل ــــــــة مــــــــن ال ــــــــاعلي، والــــــــذي ســــــــالمعرف هم فــــــــي ظهــــــــور الــــــــدور البنــــــــائي التف
 فقـــــــدر المعلـــــــم فـــــــي تطبيـــــــق االســـــــتراتيجية، "، والعمـــــــل علـــــــى تحديـــــــد دو PDEODEاســـــــتراتيجية"
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أهــــم األدوار التــــي يؤديهــــا  أن ( إلــــىCostu & et.al, 2012كوســــتو وآخــــرون ) أشــــار
 " تتمثل في النقاط اآلتية: PDEODEالمعلم عند استخدام استراتيجية"

 تشجيع روح التحدي عند التالميذ. .9
 تسهيل المناقشات التي تحدث بين التالميذ. .3
 تالميذ أتقنوا مرحلة المالحظة بشكل جيد.التأكد من أن ال .2
 التأكد من أن المفهوم وصل إلى التالميذ. .3
  استراتيجية أدوار التلميذ فيPDEODE 

 التلميذ بالمحاور اآلتية: ( أدوارAl Asamer,2014)حددت 
يحـــــاول التلميــــــذ اإلجابـــــة عــــــن األســـــئلة المتعلقــــــة بــــــالمفهوم والتـــــي يلقيهــــــا المعلـــــم فــــــي بدايــــــة  .9

 ريس.عملية التد
 تبرير التلميذ إلجابته عن األسئلة المتعلقة بالمفهوم؛ لمعرفة مدى اقتناعه بها. .3
 يناقش التلميذ زمالءه في إجاباتهم لألسئلة المتعلقة بالمفهوم. .2
 يحاول التلميذ بمساعدة زمالئه استبعاد اإلجابات الخطأ. .3
مـــــن خـــــالل إجرائـــــه  يقـــــارن التلميـــــذ بـــــين إجابتـــــه لألســـــئلة المتعلقـــــة بـــــالمفهوم مـــــع مالحظاتـــــه .0

 لألنشطة الموكلة إليه من المعلم.
 " مميزات استراتيجية PDEODE" 

ــــــــــزات اســــــــــتراتيجية " (Issa,2016) أشــــــــــار ــــــــــأن ممي ــــــــــي النقــــــــــاط PDEODEب ــــــــــل ف " تتمث
 اآلتية:

وطرق تفكيره، ومن خالل  تلميذفي إصالح النظام التربوي من خالل االرتقاء بدور ال تسهم .9
 ا الفعال في المجتمع.إعداد كوادر علمية تأخذ دوره

ثارة لدى التالميذ. .3  تجعل من عملية التعليم أكثر تشويقًا وا 
 زيادة دافعية التالميذ للتعلم وتنمية روح المثابرة وحل المشكالت لديهم. .2
 التالميذ ووثيقة الصلة بحياتهم اليومية واحتياجاتهم. مقدراتمناسبة ل .3
 تجعل التلميذ محورًا للعملية التعليمية. .0
 على الحد من إهدار الموارد والوقت والجهد.تعمل  .6
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 ثانيًا: الدراسات السابقة
ـــــى معرفـــــة أثـــــر اســـــتخدام الـــــتعلم النشـــــط فـــــي ,3001Maddahهـــــدفت دراســـــة مـــــداح ) ( إل

تحصـــــيل بعـــــض المفـــــاهيم الهندســـــية واالتجـــــاه نحـــــو الرياضـــــيات لـــــدى تلميـــــذات الصـــــف الخـــــامس 
( تلميـــــــذة مـــــــن تلميـــــــذات 69اســـــــة مـــــــن )االبتـــــــدائي بمدينـــــــة مكـــــــة المكرمـــــــة، وتكونـــــــت عينـــــــة الدر 

ـــــــارهن  ـــــــم اختي ـــــــين ت ـــــــة مكـــــــة المكرمـــــــة مـــــــن مدرســـــــتين مختلفت ـــــــدائي بمدين الصـــــــف الخـــــــامس االبت
ـــــــت المجموعـــــــة التجريبيـــــــة ) ـــــــذة، ومثلـــــــت المجمو 23بطريقـــــــة عشـــــــوائية، مثل عـــــــة الضـــــــابطة ( تلمي

ـــــذة، وقـــــد أُ 23) ـــــ( تلمي ـــــاهيم الهندســـــية  دَ ع  ومقيـــــاس الباحثـــــة تصـــــميم أنشـــــطة الـــــتعلم واختبـــــار المف
االتجـــــاه نحــــــو الرياضـــــيات. وتوصــــــلت نتـــــائج الدراســــــة إلـــــى وجــــــود فـــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية 
ـــــــي التطبيـــــــق البعـــــــدي الختبـــــــار  ـــــــة والضـــــــابطة ف ـــــــين متوســـــــطي درجـــــــات المجمـــــــوعتين التجريبي ب
تحصـــــــيل المفـــــــاهيم الهندســـــــية واختبـــــــار مقيـــــــاس االتجـــــــاه نحـــــــو الرياضـــــــيات لصـــــــالح المجموعـــــــة 

ــــائ ــــين التجريبيــــة، كمــــا توصــــلت نت ــــة إحصــــائية ب ــــة ارتباطيــــة ذات دالل ــــى وجــــود عالق ج الدراســــة إل
التحصــــــــيل واالتجــــــــاه نحــــــــو الرياضــــــــيات لــــــــدى تلميــــــــذات الصــــــــف الخــــــــامس االبتــــــــدائي الالتــــــــي 

 استخدمن التعلم النشط.
إلـــــــى تقصـــــــي أثـــــــر اســـــــتراتيجية تدريســـــــية  ((Alkhateeb,2012 الخطيـــــــبســـــــعت دراســـــــة 

(PDEODEــــــــي ال ــــــــائي ف ــــــــى البن ــــــــى المنحن ــــــــاهيم ( قائمــــــــة عل ــــــــر الرياضــــــــي واســــــــتيعاب المف تفكي
تكونـــــت عينـــــة و الرياضـــــية واالحتفـــــاظ بهـــــا لـــــدى طـــــالب الصـــــف العاشـــــر األساســـــي فـــــي األردن، 

ــــــم 900الدراســــــة مــــــن ) ــــــين، ت ــــــود الثانويــــــة للبن ــــــب مــــــن طــــــالب مدرســــــة الشــــــهيد أحمــــــد الزي ( طال
ـــــــة مكونـــــــة مـــــــن ) ـــــــع مجموعـــــــات، مجمـــــــوعتين كمجموعـــــــة تجريبي ( طالبـــــــًا 00تقســـــــيمهم الـــــــى أرب

ـــــاً 00) جمـــــوعتين كمجموعـــــة ضـــــابطة مكونـــــة مـــــنوم ولقـــــد اســـــتخدمت الدراســـــة اختبـــــاري  ،( طالب
التفكيـــــــر الرياضـــــــي واســـــــتيعاب المفـــــــاهيم الرياضـــــــية واالحتفـــــــاظ بهـــــــا. وتوصـــــــلت نتـــــــائج الدراســـــــة 

التفكيــــــر الرياضــــــي واالســــــتيعاب  يإلــــــى وجــــــود فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية فــــــي نتــــــائج اختبــــــار 
م الرياضـــــــية إلــــــــى تفـــــــوق طـــــــالب المجموعــــــــة التجريبيـــــــة علــــــــى واالحتفـــــــاظ بالمفــــــــاهي المفـــــــاهيمي

 طالب المجموعة الضابطة.
أثـــــر اســــــتخدام  إلــــــى( بدراســــــة هـــــدفت إلــــــى التعـــــرف ,3093Alasamerوقامـــــت األســـــمر )
ــــــة  ــــــر البصــــــري  PDEODEاالســــــتراتيجية البنائي ــــــاهيم الهندســــــية ومهــــــارات التفكي ــــــة المف ــــــي تنمي ف

ـــــامن األ ـــــات الصـــــف الث ـــــدى طالب ـــــي الرياضـــــيات ل ـــــة الدراســـــة مـــــن ف ـــــت عين ساســـــي بغـــــزة،  وتكون
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( طالبـــــــة فـــــــي المجموعــــــــة 39( طالبــــــــة فـــــــي المجموعـــــــة التجريبيــــــــة و)31( طالبـــــــة مـــــــنهن )00)
ـــــر البصـــــري. ،الضـــــابطة ـــــاري المفـــــاهيم الهندســـــية ومهـــــارات التفكي  ولقـــــد اســـــتخدمت الدراســـــة اختب

ــــائج الدراســــة ــــة  وأظهــــرت نت ــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الدالل  بــــين( 0.00)وجــــود فــــروق ذات دالل
متوســــــطي درجــــــات المجمــــــوعتين التجريبيــــــة والضــــــابطة فــــــي اختبــــــار المفــــــاهيم الهندســــــية البعــــــدي 

متوســـــــطي  بـــــــينلصـــــــالح المجموعـــــــة التجريبيـــــــة، وكـــــــذلك وجـــــــود فـــــــروق ذات داللـــــــة إحصـــــــائية و 
ــــــــار مهــــــــارات التفكيــــــــر  ــــــــي اختب ــــــــة والضــــــــابطة ف ــــــــي المجمــــــــوعتين التجريبي ــــــــات ف درجــــــــات الطالب

 لمجموعة التجريبية.لصالح او البصري البعدي 
 أنمـــــــوذجفاعليـــــــة  إلـــــــى( دراســـــــة هـــــــدفت إلـــــــى التعـــــــرف ,3090Ibrahimوأجـــــــرى ابـــــــراهيم )

مقتـــــرح للـــــتعلم المســـــتند إلـــــى المشـــــروع فـــــي تنميـــــة اســـــتيعاب المفـــــاهيم الهندســـــية ومهـــــارات القيـــــادة 
ـــــت عينـــــة الدراســـــة  ـــــة فـــــي محافظـــــة بورســـــعيد بمصـــــر، وقـــــد تكون ـــــدى طـــــالب المرحلـــــة اإلعدادي ل

لبـــــــًا، وقـــــــد أعـــــــد اختبـــــــار اســـــــتيعاب المفـــــــاهيم الهندســـــــية واختبـــــــار يقـــــــيس مهـــــــارات ( طا10مـــــــن )
القيـــــادة. وتوصـــــلت نتـــــائج الدراســـــة إلـــــى وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى داللـــــة 

( بــــــــين متوســــــــطي درجــــــــات المجمــــــــوعتين التجريبيــــــــة والضــــــــابطة فــــــــي التطبيــــــــق البعــــــــدي 0.00)
ختبــــــــار مهــــــــارات القيــــــــادة، لصــــــــالح المجموعــــــــة الختبــــــــار اســــــــتيعاب المفــــــــاهيم الهندســــــــية وفــــــــي ا

 التجريبية.
( فقــــــــــد هــــــــــدفت إلــــــــــى معرفــــــــــة أثــــــــــر اســــــــــتخدام ,3096Khattabأمــــــــــا دراســــــــــة خطــــــــــاب )

ـــــــأملي  PDEODEاســـــــتراتيجية  ـــــــر الت ـــــــة التفكي ـــــــى التحصـــــــيل وتنمي ـــــــدريس الرياضـــــــيات عل فـــــــي ت
، واالحتفــــــاظ بهمــــــا لـــــــدى طــــــالب الصـــــــف األول الثــــــانوي ذوي المســـــــتويات التحصــــــيلية المختلفـــــــة

ــــــمت إلــــــى مجمــــــوعتين التجريبيــــــة وتكونــــــت مــــــن  ( طالبــــــًا،913وتكونــــــت عينــــــة الدراســــــة مــــــن) ُقس 
مرتفـــــــع(،  33متوســـــــط،  26مـــــــنخفض،  33طالبـــــــًا مـــــــوزعين وفـــــــق مســـــــتويات التحصـــــــيل) (99)

ـــــق مســـــتويات التحصـــــيل )  (99والضـــــابطة تكونـــــت مـــــن ) ـــــًا مـــــوزعين وف  23مـــــنخفض،  39طالب
الدراســــــــة أداتــــــــين همــــــــا االختبــــــــار التحصــــــــيلي  تمرتفــــــــع( طالبــــــــًا، وقــــــــد اســــــــتخدم 36متوســــــــط، 

واختبــــــار التفكيــــــر التــــــأملي. وتوصــــــلت نتــــــائج الدراســــــة إلــــــى تفــــــوق طــــــالب المجموعــــــة التجريبيــــــة 
ــــار التفكيــــر  ــــار التحصــــيلي واختب ــــق البعــــدي لالختب ــــى طــــالب المجموعــــة الضــــابطة فــــي التطبي عل

ل، كمـــــا توصــــــلت التـــــأملي فـــــي الرياضــــــيات فـــــي كـــــل مهــــــارة مـــــن مهــــــارات التفكيـــــر التـــــأملي ككــــــ
نتـــــائج الدراســــــة إلــــــى بقـــــاء أثــــــر الــــــتعلم فـــــي التحصــــــيل والتفكيــــــر التـــــأملي لــــــدى طــــــالب المرحلــــــة 



 .2222 ،(1) ملحق ،األول األردنية، المجلد السابع، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية
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 .المستويات التحصيلية المختلفة يالثانوية ذو 
( Dipalaya&Susilo&Corebima,2016وهـــدفت دارســـة ديبااليـــا وسوســـيلو وكوريبيمـــا )

اديميــة المختلفـة علــى مخرجـات الــتعلم األك مقـدراتفــي ال (PDEODE) اسـتراتيجيةأثــر إلـى معرفـة 
في اندونيسـيا، ولتحقيـق هـدف الدراسـة تـم اعتمـاد  ماكاساربلدى الطالب في المدرسة الثانوية العليا 

المــنهج شــبه التجريبــي، ولقــد اســتخدمت الدراســة اختبــار مهــارات التفكيــر الناقــد ومهــارات االتصــال 
أن وكان أبرز النتائج التي توصـلت إليهـا الدراسـة ( طالبًا. 30للطالب، وتكونت عينة الدراسة من )

ــتعلم التقليــدي اً تعطــي تــأثير ( PDEODE)اســتراتيجية  أن ، و علــى نتيجــة تعلــم الطــالب أكبــر مــن ال
تحســـين نتـــائج الـــتعلم ل الطـــالب منخفضـــي المســـتوى علـــى اً تعطـــي تـــأثير ( PDEODE)اســـتراتيجية 

 بهم. الخاصة
( دراســــة هــــدفت Alkbaisy & Abdul-aziz,2016)وأجــــرى الكبيســــي وعبــــدالعزيز

ــــــى معرفــــــة أثــــــر اســــــتراتيجية  فــــــي التحصــــــيل والدافعيــــــة العقليــــــة فــــــي الرياضــــــيات  PDEODEإل
ــــــدى طــــــالب الرا ــــــق هــــــدف الدراســــــة ل ــــــي، ولتحقي ــــــي، وتكونــــــت أُ بــــــع األدب ســــــتخدم المــــــنهج التجريب

ــــة الدراســــة مــــن ) ــــت مــــن )10عين ــــى مجمــــوعتين: التجريبيــــة تكون ــــمت إل بــــًا، ( طال26( طالبــــًا، ُقس 
ـــــــــت مـــــــــن ) ـــــــــين همـــــــــا االختبـــــــــار 23والضـــــــــابطة تكون ـــــــــد اســـــــــتخدمت الدراســـــــــة أدات ـــــــــًا، وق ( طالب

ذات داللــــــــة  وأظهــــــــرت نتــــــــائج الدراســــــــة وجــــــــود فــــــــروق .التحصــــــــيلي ومقيــــــــاس الدافعيــــــــة العقليــــــــة
بـــــين المجمـــــوعتين فـــــي متوســـــط اختبـــــار التحصـــــيل ومتوســـــط درجـــــات مقيـــــاس الدافعيـــــة  إحصـــــائية

 لصالح المجموعة التجريبية.
( دراســــــــــة هــــــــــدفت إلــــــــــى معرفــــــــــة أثــــــــــر اســــــــــتراتيجية ,3091Alqadahى القضــــــــــاة )وأجــــــــــر 
PDEODE  فــــــــــي تحصــــــــــيل طالبــــــــــات الصــــــــــف العاشــــــــــر األساســــــــــي فــــــــــي مــــــــــادة الرياضــــــــــيات

ســــــتخدم المــــــنهج التجريبــــــي، وتكونــــــت أُ فــــــي األردن، ولتحقيــــــق هــــــدف الدراســــــة واتجــــــاههن نحوهــــــا 
ــــــــمت إلـــــــى مجمــــــــوعتين: التجريبيــــــــ90عينـــــــة الدراســــــــة مــــــــن ) ( 30ة تكونــــــــت مــــــــن )( طالبــــــــة، ُقس 

ـــــة، والضـــــابطة تكونـــــت مـــــن ) ـــــة، وقـــــد اســـــتخدمت الدراســـــة أداتـــــين همـــــا االختبـــــار 30طالب ( طالب
ـــــاس االتجاهـــــات ـــــة إحصـــــائية  .التحصـــــيلي ومقي ـــــروق ذات دالل ـــــائج الدراســـــة وجـــــود ف وأظهـــــرت نت

ــــــــة اتجاهــــــــاتهن نحــــــــو اســــــــتراتيجية  ــــــــات وتنمي ــــــــك لصــــــــالح  PDEODEفــــــــي تحصــــــــيل الطالب وذل
 المجموعة التجريبية.

ـــــي اســـــتخدام المـــــنهج  ـــــت مـــــع الدراســـــات الســـــابقة ف ـــــين ممـــــا ســـــبق أن هـــــذه الدراســـــة اتفق يتب
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ــــــــــي، كمــــــــــا أثبتــــــــــت معظــــــــــم الدراســــــــــات الســــــــــابقة  ــــــــــةشــــــــــبه التجريب اســــــــــتخدام اســــــــــتراتيجية  فاعلي
(PDEODEفي التدريس واكتساب المفاهيم الهندسية ) هاواستيعاب. 

ــــــة عــــــن الدراســــــات الســــــابقة بأنهــــــا الد ــــــزت الدراســــــة الحالي ــــــى فــــــي الممر وتمي ة كــــــلاســــــة األول
فـــــــــي التـــــــــدريس، وتختلـــــــــف عـــــــــن  PDEODEالعربيـــــــــة الســـــــــعودية التـــــــــي تســـــــــتخدم اســـــــــتراتيجية 
 الدراسات السابقة في عينة الدراسة ومكان تطبيقها.

 الطريقة واإلجراءات 
 منهج الدراسة 

، التصــــــــميم شــــــــبة التجريبـــــــــي يالتجريبــــــــي ذشـــــــــبه اســــــــتخدمت الدراســــــــة الحاليــــــــة المــــــــنهج 
جراءات مثل هذه الدراسة.لمالءمته لطبي  عة وا 
 أفراد الدراسة

تــــم اختيـــــار مدرســـــة تمـــــيم الـــــداري االبتدائيـــــة فـــــي مدينـــــة حائـــــل بالمملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية 
تــــــم توزيــــــع الشــــــعبتين  إذبطريقــــــة قصــــــدية، احتــــــوت علــــــى شــــــعبتين للصــــــف الســــــادس االبتــــــدائي، 
جموعــــــة التجريبيــــــة بلــــــ  فــــــي هــــــذه المدرســــــة عشــــــوائيًا إلــــــى مجمــــــوعتين؛ واحــــــدة منهمــــــا مث لــــــت الم

، واألخــــــــــرى مث لــــــــــت PDEODE( تلميــــــــــذًا، تــــــــــم تدريســــــــــها باســــــــــتخدام اســــــــــتراتيجية 91عــــــــــددها)
 ( تلميذًا درست باستخدام الطريقة االعتيادية.30المجموعة الضابطة بل  عدد أفرادها )

 أداة الدراسة
وع ( ســـــؤااًل موضـــــوعيًا مـــــن نـــــ31تـــــم بنـــــاء اختبـــــار المفـــــاهيم الهندســـــية بحيـــــث تكـــــون مـــــن )

لجــــــدول المواصــــــفات لوحــــــدة االختيــــــار مــــــن متعــــــدد، عــــــدا الســــــؤال األول، وقــــــد تــــــم إعــــــداده وفقــــــًا 
ــــــــي الهندســــــــة ) ــــــــدائي ف ــــــــاب الرياضــــــــيات للصــــــــف الســــــــادس االبت ــــــــا والمضــــــــلعات( مــــــــن كت الزواي

( درجـــــة، ولكـــــل ســـــؤال درجـــــة واحـــــدة وفقـــــًا 31المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية، وخصـــــص لالختبـــــار )
 لمواصفات.للدرجات المخصصة في جدول ا

الصــــــــف الســــــــادس  وهــــــــدف االختبــــــــار إلــــــــى قيــــــــاس التحصــــــــيل القبلــــــــي والبعــــــــدي لتالميــــــــذ
الزوايـــــا والمضـــــلعات( مـــــن كتـــــاب الرياضـــــيات، بعـــــد صـــــياغتها فـــــي ضـــــوء االبتـــــدائي فـــــي وحـــــدة )

ــــــــــي وحــــــــــدة الهندســــــــــة تبعــــــــــًا  إذ، PDEODEاســــــــــتراتيجية  ــــــــــل األهــــــــــداف الســــــــــلوكية ف ــــــــــم تحلي ت
ــــــوم  ــــــذكر)التعليميــــــة لمســــــتويات بل ــــــد تضــــــمنت الوحــــــدة خمســــــة دروس ، االت ــــــق(، وق لفهــــــم، التطبي

هــــي ))تقـــــدير الزوايــــا، وقياســـــها، ورســـــمها(، العالقــــة بـــــين الزوايـــــا، المثلثــــات، األشـــــكال الرباعيـــــة، 
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 خطة حل المسألة(.
 : جدول المواصفات بناء

جــــــدول  بنــــــاءبعــــــد تحليــــــل المحتــــــوى لتحديــــــد المفــــــاهيم الهندســــــية واألهــــــداف الســــــلوكية تــــــم 
تـــــــم تحديـــــــد األوزان النســـــــبية ألجـــــــزاء المحتـــــــوى  وقـــــــدتبـــــــار المفـــــــاهيم الهندســـــــية، المواصـــــــفات الخ

وعــــــدد األســــــئلة المقترحــــــة لكــــــل درس وفــــــق مســــــتويات  ،لكــــــل درس بنــــــاًء علــــــى عــــــدد الحصــــــص
( ســــؤااًل، تــــم تحديــــد 31ن االختبــــار فــــي صــــورته األوليــــة مــــن )و  وتكــــ )التــــذكر، الفهــــم، التطبيــــق(،

يوضـــــــح ( 9الســـــــؤال األول رســـــــم زاويـــــــة، والجـــــــدول ) نـــــــوع األســـــــئلة )اختيـــــــار مـــــــن متعـــــــدد( عـــــــدا
 المواصفات الختبار المفاهيم الهندسية. جدول

 جدول مواصفات اختبار المفاهيم الهندسية في وحدة الهندسة )الزوايا والمضلعات( (1الجدول )
 

 الموضوع
عدد 

 الحصص
عدد  مستويات األهداف

 االسئلة
االوزان النسبية 

 التطبيق مالفه التذكر للموضوعات
 % 96.66 3 - 2 9 3 تقدير الزوايا ورسمها
 % 30 0 9 2 9 2 العالقات بين الزوايا

 %96.66 0 9 2 9 3 المثلثات
 % 30 1 3 0 3 2 األشكال الرباعية
 % 96.66 3 9 2 - 3 خطة حل المسألة

 31 0 91 0 عدد األسئلة
 %900 % 99.0 % 62 % 99.0 النسبة المئوية

 وثباته: بارصدق االخت
ــــــــى مجموعــــــــة مــــــــن  هتــــــــم عرضــــــــللتحقــــــــق مــــــــن صــــــــدق االختبــــــــار،  بصــــــــورته األوليــــــــة عل

المحكمــــــــــين المتخصصــــــــــين فــــــــــي المنــــــــــاهج وطــــــــــرق تــــــــــدريس الرياضــــــــــيات، وبعــــــــــض مشــــــــــرفي 
الصـــــحة العلميـــــة  وذلـــــك بهـــــدف إبـــــداء الـــــرأي حـــــول ،بالمرحلـــــة االبتدائيـــــة هـــــاومعلمي الرياضـــــيات

ــــــــة ألســــــــئلة االختبــــــــار ــــــــار لمســــــــتوى تالميــــــــذ الصــــــــف الســــــــادس مــــــــدى مناســــــــبة اال، و واللغوي ختب
مــــدى انتمــــاء كــــل فقــــرة مــــن فقــــرات ر، و ومناســــبة البــــدائل لكــــل فقــــرة مــــن فقــــرات االختبــــا، االبتــــدائي

، وأيـــــة مالحظــــات واقتراحـــــات يرونهــــا مناســـــبة للتعـــــديل االختبــــار للمســـــتوى المعرفــــي الـــــذي تقيســــه
 أو الحذف.   

ــــــم ا ــــــاكمــــــا ت ــــــداخلي لالختب ــــــة  إذر، لتحقــــــق مــــــن صــــــدق االتســــــاق ال ــــــى عين ــــــه عل ــــــم تطبيق ت
تـــــم حســـــاب معامـــــل االرتبـــــاط و ( تلميـــــذًا مـــــن غيـــــر عينـــــة الدراســـــة، 30اســـــتطالعية مكونـــــة مـــــن )

ـــــار، والجـــــدول ) ـــــة لالختب ـــــار، والدرجـــــة الكلي ـــــرات االختب ـــــرة مـــــن فق ( يوضـــــح 3بـــــين درجـــــة كـــــل فق
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 .ذلك
 الكلية لالختبارمن فقرات االختبار والدرجة  فقرةمعامالت االرتباط بين درجة كل  (2الجدول )
 معامل االرتباط رقم السؤال معامل االرتباط رقم السؤال معامل االرتباط رقم السؤال

9 0.19** 90 0.13** 91 0.32* 
3 0.00* 99 0.62** 30 0.62** 
2 0.91** 93 0.36* 39 0.93** 
3 0.60** 92 0.30* 33 0.01** 
0 0.63** 93 0.63** 32 0.69** 
6 0.03* 90 0.11** 33 0.10** 
1 0.90** 96 0.36* 30 0.12** 
9 0.36* 91 0.60** 36 0.13** 
1 0.09* 99 0.32* 31 0.63** 

 (0.09(      ** دالة عند مستوى )0.00* دالة عند مستوى )

الكليـــــة دالـــــة الفقـــــرات بالدرجـــــة  ( أن جميـــــع قـــــيم معـــــامالت ارتبـــــاط3يتضـــــح مـــــن الجـــــدول )
تراوحـــــــت معـــــــامالت االرتبـــــــاط بـــــــين  فقـــــــد(، 0.00) (،0.09)الداللـــــــة  يإحصـــــــائيًا عنـــــــد مســـــــتوي

(، وهـــــــي قـــــــيم مقبولـــــــة إحصـــــــائيًا، مـــــــا يشـــــــير إلـــــــى صـــــــدق االختبـــــــار وقابليتـــــــه 0.91 – 0.32)
 للتطبيق على عينة الدراسة.

( تلميـــــذًا 30تطبيقـــــه علـــــى عينـــــة اســـــتطالعية مكونـــــة مـــــن ) تـــــم ثبـــــات االختبـــــار، ولحســـــاب
حيـــــث تـــــم حســــــاب معــــــامل ثبــــــات االختبــــــار باســـــتخدام معــــــادلة كـــــودر  ،مـــــن غيـــــر عينـــــة الدراســـــة

وقــــــــــد بلغــــــــــت قيمــــــــــة معامــــــــــل الثبــــــــــات لالختبــــــــــار الكلــــــــــي بهــــــــــذه  (.KR21) 39ريتشاردســـــــــــون 
، وبهـــــــذا يكــــــــون 0.10الطريقـــــــة) ( ممـــــــا يــــــــدل علـــــــى أن االختبـــــــار يتمتــــــــع بمعامـــــــل ثبـــــــات عــــــــال 

 ( سؤااًل.31االختبار بصورته النهائية مكونا من )
 بين المجموعتين التجريبية والضابطة  التكافؤ

للتحقـــــــــق مـــــــــن تكـــــــــافؤ المجمـــــــــوعتين التجريبيـــــــــة والضـــــــــابطة، تـــــــــم حســـــــــاب المتوســـــــــطات 
الحســـــــــابية واالنحرافـــــــــات المعياريـــــــــة وقيمـــــــــة )ت( ألداء المجمـــــــــوعتين علـــــــــى االختبـــــــــار القبلـــــــــي، 

ـــــــات المعي2والجـــــــدول ) ـــــــين قـــــــيم المتوســـــــطات الحســـــــابية واالنحراف ن، ريـــــــة لكـــــــال المجمـــــــوعتيا( يب
 ت(.وكذلك حساب قيمة اختبار)

 الدراسة على االختبار القبلي ( لمجموعتيتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (3الجدول )
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد الطالب المجموعة
 3.91 9.20 30 الضابطة غير دالة 0.01 2.19 9.36 91 التجريبية
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( أن قيمــــــــة )ت( غيـــــــــر دالــــــــة احصــــــــائيًا، ممـــــــــا يعنــــــــي تكـــــــــافؤ 2مــــــــن الجـــــــــدول ) يتضــــــــح
 )α =0.00)  المجمـــــــوعتين التجريبيـــــــة والضـــــــابطة، وعـــــــدم وجـــــــود فـــــــروق ذات داللـــــــة إحصـــــــائية

 بين المتوسطات الحسابية لعالمات تالميذ المجموعتين.
 متغيرات الدراسة 

   ين:ويتمثل في مستوي المتغير المستقل: أواًل:
 ألفراد المجموعة التجريبية. "PDEODE"التدريس باستخدام استراتيجية  -
 التدريس باستخدام الطريقة االعتيادية ألفراد المجموعة الضابطة. -
 المفاهيم الهندسية. اختبار التلميذ على في درجة المتغير التابع: ويتمثل ثانيًا:
 خطوات تطبيق الدراسة 
 خالل: من  الدراسة لتجربة اإلعداد أ.

والتأكـــــد مـــــن تكــــــافؤ  ُطبقـــــت فيهـــــا الدراســــــة، زيـــــارة مدرســـــة تمــــــيم الـــــداري االبتدائيـــــة التــــــي -
 المجموعتين التجريبية والضابطة.

إلـــــى  الصـــــفوالتأكـــــد مـــــن تـــــوفر األدوات، وترتيـــــب جلـــــوس التالميـــــذ فـــــي  الصـــــفوفزيـــــارة  -
إلــــى  الصــــفمجموعــــات لضــــمان حــــدوث التفاعــــل الصــــفي الجيــــد، كمــــا تــــم تقســــيم تالميــــذ 

ـــــي عمليـــــة  أربعـــــةمـــــن  ةمـــــس مجموعـــــات تكونـــــت كـــــل مجموعـــــخ ـــــد روعـــــي ف تالميـــــذ، وق
 التقسيم مقومات العمل التعاوني.

 من خالل:  PDEODEلتطبيق الفعلي لوحدة الهندسة المعدة وفق استراتيجية ب. ا
ـــــداري يـــــق - ـــــذي يعمـــــل معلمـــــًا لمـــــادة الرياضـــــيات فـــــي مدرســـــة تمـــــيم ال ام الباحـــــث الثـــــاني وال

ــــــذ  ــــــى اســــــتخدام اســــــتراتيجية اإلبتدائيــــــة بتنفي ــــــه عل  PDEODEالدراســــــة بعــــــد أن تــــــم تدريب
 واالتفاق معه على آلية تطبيق الدراسة.

ـــــــــة  - ـــــــــذ المجمـــــــــوعتين التجريبي ـــــــــى تالمي ـــــــــي عل ـــــــــاهيم الهندســـــــــية القبل ـــــــــار المف ـــــــــق اختب تطبي
 والضابطة. 

ــــــــــــدريس وحــــــــــــدة الهندســــــــــــة باســــــــــــتخدام اســــــــــــتراتيجية - ــــــــــــراد ا PDEODE ت لمجموعــــــــــــة ألف
لمجموعـــــــة الضـــــــابطة، ألفـــــــراد اة الهندســـــــة بالطريقــــــة التقليديـــــــة التجريبيــــــة، وتـــــــدريس وحـــــــد

 ( دقيقة.30بواقع خمس حصص في كل أسبوع لكل مجموعة، مدة كل حصة )
ـــــــة الدراســـــــة ) - ـــــــدريس للمجمـــــــوعتين واســـــــتغرقت تجرب ـــــــة الت ـــــــم 93انتهـــــــت عملي ( حصـــــــة، ت
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 ( أسابيع.2تدريسها على مدى )
ـــــار المفـــــاهيم الهندســـــية البعـــــدي علـــــ - ـــــذ المجمـــــوعتين التجريبيـــــة إعـــــادة تطبيـــــق اختب ى تالمي

 والضابطة. 
 .جمع البيانات وتنظيمها بهدف إخضاعها للمعالجة اإلحصائية -

 اإلحصائية ةالمعالج
معادلـــــــــة و  "ت"اختبـــــــــارو  المعياريـــــــــة،المتوســـــــــطات الحســـــــــابية واالنحرافـــــــــات  تـــــــــم اســـــــــتخدام 

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة. حجم التأثير
 ومناقشتها نتائج الدراسة
عنـــــد  : توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة احصـــــائيةباختباااااار الفرضاااااية األولاااااىج المتعلقاااااة النتاااااائ

ــــــــة ) ــــــــة والضــــــــابطة فــــــــي 0.00مســــــــتوى الدالل ــــــــين متوســــــــطي درجــــــــات المجمــــــــوعتين التجريبي ( ب
 التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الهندسية عند )مستوى التذكر(.

معياريـــــــة وقيمـــــــة تـــــــم حســـــــاب المتوســـــــطات الحســـــــابية واالنحرافـــــــات الالفرضـــــــية  الختباااااااار
لمجمـــــــوعتين التجريبيـــــــة والضـــــــابطة فـــــــي التطبيــــــــق البعـــــــدي الختبـــــــار المفـــــــاهيم الهندســــــــية ل ()ت
 ( يبين ذلك.3التذكر(، والجدول )د مستوى )عن

والضابطة في  قيمة )ت( وداللتها للفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية (4الجدول )
 رمستوى التذك سية عندالتطبيق البعدي الختبار المفاهيم الهند

المتوسط  المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ت قيمة
 الجدولية

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 حجم التأثير الداللة

 9.39 2.30 الضابطة 0.61 دالة 3.99 3.03 0.16 3.96 التجريبية
، (0.00( أن قيمـــــــة )ت( دالـــــــة احصـــــــائيًا عنـــــــد مســـــــتوى الداللـــــــة)3يتبـــــــين مـــــــن الجـــــــدول )

ـــــــين متوســـــــطي درجـــــــات المجمـــــــوعتين  ـــــــة إحصـــــــائية ب ـــــــروق ذات دالل ـــــــى وجـــــــود ف ـــــــدل عل ممـــــــا ي
التجريبيـــــــــة والضـــــــــابطة فـــــــــي التطبيـــــــــق البعـــــــــدي الختبـــــــــار المفـــــــــاهيم الهندســـــــــية عنـــــــــد )مســـــــــتوى 

ـــــــــة،  ـــــــــذكر(، لصـــــــــالح المجموعـــــــــة التجريبي ـــــــــراد المجموعـــــــــة  إذالت كـــــــــان المتوســـــــــط الحســـــــــابي ألف
(، 2.30لحســـــابي ألفـــــراد المجموعـــــة الضـــــابطة )(، فـــــي حـــــين كـــــان المتوســـــط ا3.96التجريبيـــــة )

 توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــةوبـــــذلك تـــــم التحقـــــق مـــــن صـــــحة الفرضـــــية األولـــــى والتـــــي تـــــنص علـــــى: 
 المجمــــــــوعتين التجريبيـــــــــة( بــــــــين متوســـــــــطي عالمــــــــات 0.00إحصــــــــائية عنــــــــد مســـــــــتوى داللــــــــة )

ـــــــذكر(.والضـــــــابطة  ـــــــاهيم الهندســـــــية )مســـــــتوى الت ـــــــار المف ـــــــق البعـــــــدي الختب ـــــــة ولمعر  فـــــــي التطبي ف



 .2222 ،(1) ملحق ،األول األردنية، المجلد السابع، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية
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(، ويــــدل ذلــــك علــــى حجــــم تــــأثير 0.61تــــم حســــاب حجــــم األثــــر والــــذي بلــــ  ) داللــــة هــــذه الفــــروق
 على اختبار المفاهيم الهندسية عند مستوى التذكر. PDEODEمتوسط الستراتيجية 

علــــــــى أن يــــــــتعلم التالميــــــــذ  PDEODEهــــــــذه النتيجــــــــة إلــــــــى اعتمــــــــاد اســــــــتراتيجية  وتعـــــــزى
ثيــــــق هم، ويكــــــون هــــــذا الــــــتعلم ذا معنــــــى للتالميــــــذ وو المعرفــــــة الجديــــــدة مــــــن خــــــالل بنائهــــــا بأنفســــــ

 .الصلة بحياتهم ويبقى له أثر
يســــــاعد علــــــى ربــــــط  PDEODEوقــــــد تعــــــزى أيضــــــًا إلــــــى أن التــــــدريس وفقــــــًا الســــــتراتيجية 

 المعرفة القبلية الموجودة في بنية التلميذ المعرفية بالمعرفة الجديدة ربطًا ذا معنى.
لمناقشـــــــة والحـــــــوار بـــــــين التالميـــــــذ جعـــــــل مـــــــنهم وقـــــــد يعـــــــود الســـــــبب كـــــــذلك إلـــــــى أن ا     

يجــــــابيين طــــــوال الموقــــــف التعليمــــــي، وكــــــان لهــــــذا التفاعــــــل دور كبيــــــر فــــــي اكتســــــاب  متفــــــاعلين وا 
 تالميذ المجموعة التجريبية للمفاهيم الهندسية أكثر من تالميذ المجموعة الضابطة.

ـــائج دراســـة ) التـــي  (ALkbaisy & Abdul-aziz 2016,وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع نت
ــــــــت أن اســــــــتراتيجية  ــــــــى اســــــــترجاع المعلومــــــــات الســــــــابقة  PDEODEأثبت ــــــــذ عل ســــــــاعدت التالمي

 ومعرفة معلومات جديدة، وتوظيفها بصورة واضحة ودقيقة.
عنـــــد : توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية ختباااااار الفرضاااااية الثانياااااةالنتاااااائج المتعلقاااااة با

ــــــــة ) ــــــــين متوســــــــطي درجــــــــات المجمــــــــوعتين التجر 0.00مســــــــتوى الدالل ــــــــة والضــــــــابطة فــــــــي ( ب يبي
 التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الهندسية عند )مستوى الفهم(.

وقيمـــــة تـــــم حســـــاب المتوســـــطات الحســـــابية واالنحرافـــــات المعياريـــــة الختبـــــار هـــــذه الفرضـــــية 
لمجمـــــــوعتين التجريبيـــــــة والضـــــــابطة فـــــــي التطبيــــــــق البعـــــــدي الختبـــــــار المفـــــــاهيم الهندســــــــية لت( )

 ( يبين ذلك0)والجدول ،عند )مستوى الفهم(
والضابطة في  قيمة )ت( وداللتها للفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية (5الجدول )

 مستوى الفهم التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الهندسية عند
المتوسط  المجموعة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

ت  قيمة
 الجدولية

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 حجم التأثير الداللة

 3.12 1.90 الضابطة 3.06 دالة 6.36 3.03 9.92 99.10 التجريبية
ــــــين مــــــن الجــــــدول ) ــــــد مســــــتوى الداللــــــة)0يتب ــــــة احصــــــائيًا عن (، 0.00(  أن قيمــــــة )ت( دال

ـــــــين متوســـــــطي درجـــــــات المجمـــــــوعتين  ـــــــة إحصـــــــائية ب ـــــــروق ذات دالل ـــــــى وجـــــــود ف ـــــــدل عل ممـــــــا ي
هيم الهندســـــية عنـــــد )مســـــتوى الفهـــــم(، التجريبيـــــة والضـــــابطة فـــــي التطبيـــــق البعـــــدي الختبـــــار المفـــــا
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لصـــــالح المجموعـــــة التجريبيـــــة، ففـــــي حـــــين كـــــان المتوســـــط الحســـــابي ألفـــــراد المجموعـــــة التجريبيـــــة 
(، وبــــــــــذلك تــــــــــم 1.90(، كــــــــــان المتوســــــــــط الحســــــــــابي ألفــــــــــراد المجموعــــــــــة الضــــــــــابطة )99.10)

ية إحصــــائ توجــــد فــــروق ذات داللــــة التحقــــق مــــن صــــحة الفرضــــية الثانيــــة والتــــي تــــنص علــــى أنــــه:
فــــــي  المجمــــــوعتين التجريبيـــــة والضـــــابطة( بــــــين متوســـــطي درجـــــات 0.00عنـــــد مســـــتوى الداللـــــة )

ولمعرفـــــــة داللـــــــة هـــــــذه  التطبيـــــــق البعـــــــدي الختبـــــــار المفـــــــاهيم الهندســـــــية عنـــــــد )مســـــــتوى الفهـــــــم(.
(، ويــــــدل ذلــــــك علــــــى حجــــــم تــــــأثير كبيــــــر 3.06تــــــم حســــــاب حجــــــم األثــــــر والــــــذي بلــــــ  ) الفــــــروق

 .المفاهيم الهندسية عند )مستوى الفهم( على اختبار PDEODEالستراتيجية 
ـــــــذ  PDEODEأن اســـــــتراتيجية بـــــــهـــــــذه النتيجـــــــة  ويمكـــــــن تفســـــــير تـــــــوفر احتياجـــــــات التالمي

ــــاهيم الهندســــية،  ــــيح فهمــــًا أعمــــق للمف ــــين، وتت ــــظ والتلق ــــى الحف لتفعيــــل حواســــهم ألنهــــا ال تعتمــــد عل
ـــــاهيم مـــــن خـــــالل ـــــاء معـــــرفتهم الشخصـــــية للمف ـــــذ يقومـــــون ببن ـــــامهم باألنشـــــطة  نظـــــرًا الن التالمي قي

 المختلفة، وهذا ما جعل التعلم قائمًا على المعنى والفهم.
ــــى مجموعــــات صــــغيرة ســــاعدهم هــــذه وقــــد تعــــزى  ــــذ إل ــــى أن تقســــيم التالمي النتيجــــة أيضــــًا إل

ــــــــى  علــــــــى المناقشــــــــة وتبــــــــادل المعلومــــــــات، وكانــــــــت كــــــــل مجموعــــــــة حريصــــــــة علــــــــى تفوقهــــــــا عل
جــــــــراء المعالجــــــــة فهمهــــــــم  نجموعــــــــات األخــــــــرى، ممــــــــا جعلهــــــــم يراقبــــــــو الم للمــــــــادة التعليميــــــــة، وا 

الالزمــــــة، عــــــن طريــــــق توجيــــــه األســــــئلة ألنفســــــهم ولــــــزمالئهم، وبالتــــــالي حــــــرص التالميــــــذ علــــــى 
 وفرضيات. تقييم نتائج جهودهم من أفكار

فســـــرت تفـــــوق التعلـــــيم  يالتـــــ (Alkateeb,2012)واتفقـــــت هـــــذه النتيجـــــة مـــــع نتـــــائج دراســـــة 
 ميذ لتحديد المفاهيم وفهمها.بإتاحة الفرص للتال PDEODEباستراتيجية 

أوضـــــــــحت أن اســـــــــتراتيجية  يالتـــــــــ (Alqadah,2017)كمـــــــــا اتفقـــــــــت مـــــــــع نتـــــــــائج دراســـــــــة 
PDEODE ــــــي فهمــــــ ــــــ اً تبن ــــــذلك  اً معمق ــــــتعلم المجــــــرد، وب ــــــأ لل ــــــب مهي ــــــاهيم ممــــــا يجعــــــل الطال للمف

 يحصل التعلم الجيد وتتزن المعرفة لدى التلميذ.
عنـــــد  توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة احصـــــائية :ختباااااار الفرضاااااية الثالثاااااةالنتاااااائج المتعلقاااااة با

ــــــــة ) ــــــــة والضــــــــابطة فــــــــي 0.00مســــــــتوى الدالل ــــــــين متوســــــــطي درجــــــــات المجمــــــــوعتين التجريبي ( ب
 التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الهندسية عند )مستوى التطبيق(.

تــــــم حســــــاب المتوســــــطات الحســــــابية واالنحرافــــــات المعياريــــــة وللتحقــــــق مــــــن هــــــذه الفرضــــــية 
ين التجريبيـــــــــة والضـــــــــابطة فـــــــــي التطبيـــــــــق البعـــــــــدي الختبـــــــــار المفـــــــــاهيم لمجمـــــــــوعتلوقيمـــــــــة )ت( 
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 ( يبين ذلك.6والجدول )، الهندسية عند )مستوى التطبيق(
 والضابطة في قيمة )ت( وداللتها للفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية (6الجدول )

 مستوى التطبيق عندالتطبيق البعدي الختبار المفاهيم الهندسية 
المتوسط  جموعةالم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

ت  قيمة
 ةالجدولي

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 حجم التأثير الداللة

 9.32 2.60 الضابطة 9.61 دالة 0.01 3.03 9.99 0.69 التجريبية
(، 0.00( أن قيمـــــــة )ت( دالـــــــة احصـــــــائيًا عنـــــــد مســـــــتوى الداللـــــــة)6يتبـــــــين مـــــــن الجـــــــدول )

ـــــــروق  ـــــــى وجـــــــود ف ـــــــدل عل ـــــــين متوســـــــطي درجـــــــات المجمـــــــوعتين ممـــــــا ي ـــــــة إحصـــــــائية ب ذات دالل
التجريبيـــــــــة والضـــــــــابطة فـــــــــي التطبيـــــــــق البعـــــــــدي الختبـــــــــار المفـــــــــاهيم الهندســـــــــية عنـــــــــد )مســـــــــتوى 

ـــــــــق ـــــــــالتطبي ـــــــــة، فف ـــــــــراد  ي(، لصـــــــــالح المجموعـــــــــة التجريبي حـــــــــين كـــــــــان المتوســـــــــط الحســـــــــابي ألف
 بلــــــــ  ضــــــــابطةالمتوســــــــط الحســــــــابي ألفــــــــراد المجموعــــــــة ال فــــــــإن(، 0.69المجموعــــــــة التجريبيــــــــة )

ــــق مــــن صــــحة الفرضــــية الثالثــــة2.60) ــــم التحق ــــذلك ت ــــه:  (، وب ــــى أن ــــنص عل ــــي ت توجــــد فــــروق الت
المجمــــــــوعتين ( بــــــــين متوســــــــطي درجــــــــات 0.00إحصــــــــائية عنــــــــد مســــــــتوى الداللــــــــة ) ذات داللــــــــة

فـــــــــي التطبيـــــــــق البعـــــــــدي الختبـــــــــار المفـــــــــاهيم الهندســـــــــية عنـــــــــد )مســـــــــتوى  التجريبيـــــــــة والضـــــــــابطة
ـــــق(. ـــــة هـــــذ التطبي ـــــة دالل ـــــروقولمعرف ـــــ  ) ه الف ـــــذي بل ـــــر وال ـــــم حســـــاب حجـــــم األث (، ويـــــدل 9.61ت

علـــــى اختبـــــار المفـــــاهيم الهندســـــية عنـــــد  PDEODEذلـــــك علـــــى حجـــــم تـــــأثير كبيـــــر الســـــتراتيجية 
 .)مستوى التطبيق(

تمتــــــــاز بطــــــــرح الموضــــــــوعات علــــــــى شــــــــكل  PDEODEاســــــــتراتيجية  ويفســــــــر ذلــــــــك بــــــــأن
 يـــــــادةثـــــــارة اهتمــــــامهم، وز ى إمشــــــكالت تنبــــــع مـــــــن الواقــــــع الـــــــذي يعيشــــــه التالميــــــذ، ممـــــــا أدى إلــــــ

ـــــف حياتيـــــة  ـــــي مواق ـــــق مـــــا تعلمـــــوه ف ـــــول المناســـــبة لهـــــا، وتطبي ـــــتهم للبحـــــث عـــــن إيجـــــاد الحل دافعي
 أخرى.

مــــــن التلميــــــذ  يســــــتلزم PDEODEإلــــــى أن اســــــتخدام اســــــتراتيجية  أيضــــــاً  وقــــــد يعــــــزى ذلــــــك
ـــــًا لألفكـــــار الخاصـــــة بـــــه، والفرضـــــيات التـــــي تتضـــــمنها نشـــــا ـــــًا بتفكيـــــره ومراقب طاته، أن يكـــــون واعي

 وتطبيق المعلومات السابقة في مواقف جديدة.
التـــي  (ALkbaisy & Abdul-aziz 2016,دراســـة )هـــذه النتيجـــة مـــع نتـــائج  اتفقـــتو 

تهــــــــتم بتقــــــــديم المحتــــــــوى المعرفــــــــي الرياضــــــــي فــــــــي  PDEODEتوصــــــــلت إلــــــــى أن اســــــــتراتيجية 
 إطار شيق وجذاب يعمل على زيادة دافعية التالميذ ونشاطهم.
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عنـــــد  : توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة احصـــــائيةاختباااااار الفرضاااااية الرابعاااااةة بالنتاااااائج المتعلقااااا
ــــــــة ) ــــــــة والضــــــــابطة فــــــــي 0.00مســــــــتوى الدالل ــــــــين متوســــــــطي درجــــــــات المجمــــــــوعتين التجريبي ( ب

 التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الهندسية ككل.
تـــــم حســـــاب المتوســـــطات الحســـــابية واالنحرافـــــات المعياريـــــة الختبـــــار صـــــحة هـــــذه الفرضـــــية 

فـــــــــي التطبيـــــــــق البعـــــــــدي الختبـــــــــار المفـــــــــاهيم ت( للمجمـــــــــوعتين التجريبيـــــــــة والضـــــــــابطة وقيمـــــــــة )
 (1، ويتضح ذلك من الجدول )الهندسية ككل

 والضابطة في قيمة )ت( وداللتها للفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية (7) الجدول
 التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الهندسية ككل

المتوسط  المجموعة
 سابيالح

االنحراف 
 المعياري

ت  قيمة
 الجدولية

 قيمة ت
 المحسوبة

مستوى 
 حجم التأثير الداللة

 3.33 93.90 الضابطة 3.91 دالة 6.69 3.03 9.00 39.11 التجريبية
(، 0.00( أن قيمـــــــة )ت( دالـــــــة احصـــــــائيًا عنـــــــد مســـــــتوى الداللـــــــة)1يتبـــــــين مـــــــن الجـــــــدول )

ـــــــة إحصـــــــائ ـــــــروق ذات دالل ـــــــى وجـــــــود ف ـــــــدل عل ـــــــين متوســـــــطي درجـــــــات المجمـــــــوعتين ممـــــــا ي ية ب
التجريبيــــــــة والضـــــــــابطة فـــــــــي التطبيـــــــــق البعـــــــــدي الختبـــــــــار المفـــــــــاهيم الهندســـــــــية ككـــــــــل، لصـــــــــالح 
المجموعــــــــة التجريبيــــــــة، ففــــــــي حـــــــــين كــــــــان المتوســــــــط الحســـــــــابي ألفــــــــراد المجموعــــــــة التجريبيـــــــــة 

(، وبـــــــــذلك تـــــــــم 93.90(، كـــــــــان المتوســـــــــط الحســـــــــابي ألفـــــــــراد المجموعـــــــــة الضـــــــــابطة )39.11)
إحصــــائية  توجــــد فــــروق ذات داللــــةالتــــي تــــنص علــــى أنــــه:  مــــن صــــحة الفرضــــية الرابعــــة التحقــــق

فــــــي  المجمــــــوعتين التجريبيـــــة والضـــــابطة( بــــــين متوســـــطي درجـــــات 0.00عنـــــد مســـــتوى الداللـــــة )
تــــــم حســــــاب  وللكشــــــف عــــــن هــــــذه الفــــــروق التطبيـــــق البعــــــدي الختبــــــار المفــــــاهيم الهندســــــية ككــــــل.

ـــــــــ  ) ـــــــــذي بل ـــــــــر وال ـــــــــك3.91حجـــــــــم األث ـــــــــدل ذل ـــــــــر الســـــــــتراتيجية  (، وي ـــــــــأثير كبي ـــــــــى حجـــــــــم ت عل
PDEODE على اختبار المفاهيم الهندسية ككل. 
ـــــى أن اســـــتراتيجية  وتعـــــزى ـــــي المجموعـــــة  PDEODEهـــــذه النتيجـــــة إل ـــــذ ف ســـــاعدت التالمي

ـــــى رفـــــع مســـــتواهم التحصـــــيلي،   التحصـــــيل المتوســـــط والمـــــنخفض مـــــن ويـــــتعلم ذو  إذالتجريبيـــــة عل
يمكـــــن تـــــوفره فــــي طـــــرق التـــــدريس التـــــي تقـــــدم بـــــالطرق ذوي التحصـــــيل العـــــالي، وهـــــذا ال  نظــــرائهم

التقليديــــــة، كمــــــا أن اســــــتخدام األنشــــــطة المتنوعــــــة والتقــــــويم المســــــتمر والمتنــــــوع أســــــهم فــــــي زيــــــادة 
 التحصيل بشكل عام لدى تالميذ المجموعة التجريبية.

فـــــــــــي تـــــــــــدريس  PDEODEالنتيجـــــــــــة أيضـــــــــــًا إلـــــــــــى أن اســـــــــــتراتيجية هـــــــــــذه وقـــــــــــد تعـــــــــــزى 



 .2222 ،(1) ملحق ،األول األردنية، المجلد السابع، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية
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 إذتالميــــــذ أنهــــــم مفكــــــرون يقومــــــون بالبحــــــث عــــــن المعلومــــــة بأنفســــــهم، الرياضــــــيات تنظــــــر إلــــــى ال
أنهـــــم يقومـــــون باألنشـــــطة بأنفســـــهم، كمـــــا أن تبـــــادل األفكـــــار بـــــين أفـــــراد المجموعـــــة الواحـــــدة وبـــــين 
ــــة بشــــكل نشــــط، وتنمــــي  ــــاء المعرف ــــي بن ــــرة ف ــــى اكتســــاب خب ــــؤدي بالتالميــــذ إل المجموعــــات ككــــل ي

ــــــــــذ PDEODEاســــــــــتراتيجية  ــــــــــر التالمي ــــــــــرام تفكي ــــــــــدراتو  احت ــــــــــى اســــــــــتخدام هممق ، وتشــــــــــجعهم عل
 .هممقدراتمهارات التفكير العلمي، مما أسهم في زيادة التحصيل لديهم وتحسين 

 اً محفـــــز  اً صـــــفي اً أضـــــافت مناخـــــ PDEODEإلـــــى أن اســـــتراتيجية  كـــــذلك وقـــــد يعـــــود الســـــبب
فهـــــــو محـــــــور العمليـــــــة التعليميـــــــة يفكـــــــر  ؛التلميـــــــذ فاعليـــــــةلتالميـــــــذ المجموعـــــــة التجريبيـــــــة نتيجـــــــة 

ــــ ــــى المعلومــــات بنفســــه بــــداًل مــــن أن تفــــرض علي ــــوم باألنشــــطة ويتوصــــل إل  هوينــــاقش ويشــــارك ويق
ظ تفاعــــــل التالميــــــذ وحماســــــهم الســــــتخدام كراســــــة النشــــــاط، مــــــا زاد  ــــــوح  ــــــم، وقــــــد ل مــــــن قبــــــل المعل

 دافعيتهم للتعلم، وانعكس على رغبتهم بالتفوق.
ــــــتو  ــــــ (Alasamer,2014)هــــــذه النتيجــــــة مــــــع نتــــــائج دراســــــة  اتفق وصــــــلت إلــــــى أن ت يالت

ـــــــاهيم الهندســـــــية لـــــــدى PDEODEخطـــــــوات اســـــــتراتيجية " ـــــــي تنميـــــــة المف " المتتابعـــــــة ســـــــاعدت ف
 التالميذ.

توصـــلت  يالتـــ (ALkbaisy & Abdul-aziz 2016,دراســـة )كمـــا اتفقـــت مـــع نتـــائج 
مــــــًا ومرتبــــــًا للمفــــــاهيم ومميــــــزًا  تســــــهم( PDEODEإلــــــى أن اســــــتراتيجية ) فــــــي جعــــــل الطالــــــب ُمنظ 

 لة المناسبة لتوضيح المفهوم.في اختيار األمث
ــــة احصــــائية : توجــــدالخامسااااةباختبااااار الفرضااااية النتااااائج المتعلقااااة  ــــد  فــــروق ذات دالل عن

ــــــــة ) ــــــــة والضــــــــابطة فــــــــي 0.00مســــــــتوى الدالل ــــــــين متوســــــــطي درجــــــــات المجمــــــــوعتين التجريبي ( ب
 التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الهندسية في كل موضوع من موضوعات الوحدة.

تـــــم حســـــاب المتوســـــطات الحســـــابية واالنحرافـــــات المعياريـــــة هـــــذه الفرضـــــية  الختبـــــار صـــــحة
 (.93، 99، 90، 1، 9: )وقيمة )ت(، كما في الجداول

 الموضوع األول: تقدير الزوايا، وقياسها، ورسمها
 قيمة )ت( وداللتها للفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في (8الجدول )

 (ورسمها قياسها، الزوايا،)تقدير  ختبار المفاهيم الهندسية في موضوعالتطبيق البعدي ال
المتوسط  المجموعة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

ت  قيمة
 الجدولية

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 حجم التأثير الداللة

 9.33 3.30 الضابطة 9.33 دالة 2.19 3.03 0.60 2.21 التجريبية
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(، 0.00يمـــــــة )ت( دالـــــــة احصـــــــائيًا عنـــــــد مســـــــتوى الداللـــــــة)( أن ق9مـــــــن الجـــــــدول ) يتبـــــــين
ـــــــين متوســـــــطي درجـــــــات المجمـــــــوعتين  ـــــــة إحصـــــــائية ب ـــــــروق ذات دالل ـــــــى وجـــــــود ف ـــــــدل عل ممـــــــا ي
التجريبيـــــة والضــــــابطة فـــــي التطبيــــــق البعــــــدي الختبـــــار المفــــــاهيم الهندســــــية فـــــي موضــــــوع )تقــــــدير 

ن المتوســـــط الحســـــابي ورســـــمها(، لصـــــالح المجموعـــــة التجريبيـــــة، ففـــــي حـــــين كـــــا ،قياســـــها ،الزوايـــــا
(، كــــــان المتوســـــــط الحســــــابي ألفــــــراد المجموعــــــة الضـــــــابطة 2.21ألفــــــراد المجموعــــــة التجريبيــــــة )

بلـــــــــ   PDEODE( أن حجــــــــم التـــــــــأثير الســــــــتراتيجية 9كمــــــــا يتضـــــــــح مــــــــن الجـــــــــدول )، (3.30)
ـــــــــر9.33) ـــــــــأثير كبي ـــــــــى حجـــــــــم ت ـــــــــك عل ـــــــــار  PDEODEالســـــــــتراتيجية  (، ويـــــــــدل ذل ـــــــــى اختب عل

 ع )تقدير الزوايا، قياسها، ورسمها(.المفاهيم الهندسية في موضو 
 الموضوع الثاني: العالقات بين الزوايا

 والضابطة فيقيمة )ت( وداللتها للفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية  (9الجدول )
 )العالقات بين الزوايا( التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الهندسية في موضوع

المتوسط  المجموعة
 الحسابي

النحراف ا
 المعياري

ت  قيمة
 الجدولية

 قيمة ت
 المحسوبة

مستوى 
 حجم التأثير الداللة

 9.20 3.30 الضابطة 0.69 دالة 3.01 3.03 9.33 2.36 التجريبية
(، 0.00( أن قيمـــــــة )ت( دالـــــــة احصـــــــائيًا عنـــــــد مســـــــتوى الداللـــــــة)1مـــــــن الجـــــــدول ) يتبـــــــين

ـــــــين م ـــــــة إحصـــــــائية ب ـــــــروق ذات دالل ـــــــى وجـــــــود ف ـــــــدل عل توســـــــطي درجـــــــات المجمـــــــوعتين ممـــــــا ي
ـــــــــي موضـــــــــوع  ـــــــــاهيم الهندســـــــــية ف ـــــــــار المف ـــــــــق البعـــــــــدي الختب ـــــــــي التطبي ـــــــــة والضـــــــــابطة ف التجريبي
)العالقــــــات بــــــين الزوايــــــا(، لصــــــالح المجموعــــــة التجريبيــــــة، ففــــــي حــــــين كــــــان المتوســــــط الحســــــابي 

(، كــــــان المتوســـــــط الحســــــابي ألفــــــراد المجموعــــــة الضـــــــابطة 2.36ألفــــــراد المجموعــــــة التجريبيــــــة )
ــــــــأثير الســــــــتراتيجية "1(.كمــــــــا يتضــــــــح مــــــــن الجــــــــدول )3.30) ــــــــ   "PDEODE( أن حجــــــــم الت بل
ـــــــأثير متوســـــــط الســـــــتراتيجية "0.69) ـــــــى حجـــــــم ت ـــــــك عل ـــــــدل ذل ـــــــار PDEODE(، وي ـــــــى اختب " عل

 المفاهيم الهندسية في موضوع )العالقات بين الزوايا(.
 الموضوع الثالث: المثلثات

 والضابطة في درجات المجموعتين التجريبية قيمة )ت( وداللتها للفرق بين متوسطي (11الجدول )
 التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الهندسية في موضوع )المثلثات(

المتوسط  المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ت  قيمة
 الجدولية

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 حجم التأثير الداللة

 9.06 دالة 3.10 3.03 0.19 3.00 التجريبية
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المتوسط  المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ت  قيمة
 الجدولية

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 حجم التأثير الداللة

 9.90 3.60 الضابطة
(، 0.00( أن قيمــــــة )ت( دالــــــة احصــــــائيًا عنــــــد مســــــتوى الداللــــــة)90مــــــن الجــــــدول ) يتبــــــين

ـــــــين متوســـــــطي درجـــــــات المجمـــــــوعتين  ـــــــة إحصـــــــائية ب ـــــــروق ذات دالل ـــــــى وجـــــــود ف ـــــــدل عل ممـــــــا ي
ـــــــــي موضـــــــــوع  ـــــــــاهيم الهندســـــــــية ف ـــــــــار المف ـــــــــق البعـــــــــدي الختب ـــــــــي التطبي ـــــــــة والضـــــــــابطة ف التجريبي

بيـــــــــة، ففـــــــــي حـــــــــين كـــــــــان المتوســـــــــط الحســـــــــابي ألفـــــــــراد )المثلثـــــــــات(، لصـــــــــالح المجموعـــــــــة التجري
(، كـــــــــــان المتوســـــــــــط الحســـــــــــابي ألفـــــــــــراد المجموعـــــــــــة الضـــــــــــابطة 3.00المجموعـــــــــــة التجريبيـــــــــــة )

" بلـــــــ  PDEODE( أن حجـــــــم التـــــــأثير الســـــــتراتيجية "90(.كمـــــــا يتضـــــــح مـــــــن الجـــــــدول )3.60)
ـــــــــر الســـــــــتراتيجية 9.06) ـــــــــأثير كبي ـــــــــى حجـــــــــم ت ـــــــــك عل ـــــــــار  PDEODE(، ويـــــــــدل ذل ـــــــــى اختب عل

 الهندسية في موضوع )المثلثات(. المفاهيم
 الموضوع الرابع: األشكال الرباعية

قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية  (11الجدول )
 موضوع )األشكال الرباعية( في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الهندسية في والضابطة

المتوسط  المجموعة
 الحسابي

نحراف اال 
 المعياري

ت  قيمة
 الجدولية

قيمة ت 
 حجم التأثير مستوى الداللة المحسوبة

 9.39 0.00 الضابطة 9.16 دالة 0.10 3.03 0.11 1.13 التجريبية
(، 0.00( أن قيمــــــة )ت( دالــــــة احصــــــائيًا عنــــــد مســــــتوى الداللــــــة)99مــــــن الجــــــدول ) يتبــــــين

ـــــــين م ـــــــة إحصـــــــائية ب ـــــــروق ذات دالل ـــــــى وجـــــــود ف ـــــــدل عل توســـــــطي درجـــــــات المجمـــــــوعتين ممـــــــا ي
التجريبيــــة والضــــابطة فــــي التطبيــــق البعــــدي الختبــــار المفــــاهيم الهندســــية فــــي موضــــوع )األشــــكال 
ـــــــــراد  ـــــــــة، ففـــــــــي حـــــــــين كـــــــــان المتوســـــــــط الحســـــــــابي ألف ـــــــــة(، لصـــــــــالح المجموعـــــــــة التجريبي الرباعي

(، كـــــــــــان المتوســـــــــــط الحســـــــــــابي ألفـــــــــــراد المجموعـــــــــــة الضـــــــــــابطة 1.13المجموعـــــــــــة التجريبيـــــــــــة )
" بلـــــــ  PDEODE( أن حجـــــــم التـــــــأثير الســـــــتراتيجية "99مـــــــا يتضـــــــح مـــــــن الجـــــــدول )ك (.0.00)
ـــــــــر الســـــــــتراتيجية 9.16) ـــــــــأثير كبي ـــــــــى حجـــــــــم ت ـــــــــك عل ـــــــــار  PDEODE(، ويـــــــــدل ذل ـــــــــى اختب عل

 المفاهيم الهندسية في موضوع )األشكال الرباعية(.
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 الموضوع الخامس: خطة حل المسألة
بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفرق  (12الجدول )

 والضابطة في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الهندسية في موضوع )خطة حل المسألة(
المتوسط  المجموعة

ت  قيمة االنحراف المعياري الحسابي
 الجدولية

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 حجم التأثير الداللة

 0.11 3.90 الضابطة 3.91 دالة 6.69 3.03 0.16 2.21 التجريبية
(، 0.00( أن قيمــــــة )ت( دالــــــة احصــــــائيًا عنــــــد مســــــتوى الداللــــــة)93يتبــــــين مــــــن الجــــــدول )

ـــــــين متوســـــــطي درجـــــــات المجمـــــــوعتين  ـــــــة إحصـــــــائية ب ـــــــروق ذات دالل ـــــــى وجـــــــود ف ـــــــدل عل ممـــــــا ي
التجريبيــــــة والضــــــابطة فــــــي التطبيــــــق البعــــــدي الختبــــــار المفــــــاهيم الهندســــــية فــــــي موضــــــوع )خطــــــة 

لصـــــــالح المجموعـــــــة التجريبيـــــــة، ففـــــــي حـــــــين كـــــــان المتوســـــــط الحســـــــابي ألفـــــــراد  حـــــــل المســـــــألة(،
(، كـــــــــــان المتوســـــــــــط الحســـــــــــابي ألفـــــــــــراد المجموعـــــــــــة الضـــــــــــابطة 2.21المجموعـــــــــــة التجريبيـــــــــــة )

بلــــــــ   PDEODE( أن حجــــــــم التــــــــأثير الســــــــتراتيجية 93كمـــــــا يتضــــــــح مــــــــن الجــــــــدول ) (.3.90)
ـــــــــر الســـــــــتراتيجية 3.91) ـــــــــأثير كبي ـــــــــى حجـــــــــم ت ـــــــــك عل ـــــــــار  PDEODE(، ويـــــــــدل ذل ـــــــــى اختب عل

 (.المفاهيم الهندسية في موضوع )خطة حل المسألة
ـــــــــاك فروقـــــــــ ـــــــــة  اً وبـــــــــذلك يتبـــــــــين أن هن ذات داللـــــــــة إحصـــــــــائية بـــــــــين المجمـــــــــوعتين التجريبي

والضـــــــــابطة فـــــــــي التطبيـــــــــق البعـــــــــدي الختبـــــــــار المفـــــــــاهيم الهندســـــــــية فـــــــــي كـــــــــل موضـــــــــوع مـــــــــن 
    موضوعات وحدة الهندسة.

تمتــــــــاز مــــــــن خــــــــالل طــــــــرح  PDEODEجية هــــــــذه النتيجــــــــة إلــــــــى أن اســـــــتراتي قـــــــد ترجــــــــعو 
ثــــارة إالموضــــوعات علــــى شــــكل مشــــكالت تنبــــع مــــن الواقــــع الــــذي يعيشــــه التلميــــذ، مــــا يــــؤدي إلــــى 

 لبحث عن إيجاد الحلول المناسبة وتطبيق ما تعلموه.باة واالهتمام يالدافع
أنــــــه محــــــور  لميــــــذتنظــــــر إلــــــى الت PDEODEأن اســــــتراتيجية بــــــالنتيجــــــة أيضــــــًا  تفســــــر وقــــــد     

لية ؤو علـــــــى تحمـــــــل مســـــــ تســـــــاعدهو  ،تعمـــــــل علـــــــى تطـــــــوير المهـــــــارات لديـــــــهو  ،ليـــــــة التعليميـــــــةلعما
كمــــا أنهــــا تزيــــد مــــن دافعيتــــه للــــتعلم مــــن خــــالل تــــوفير المنــــاخ المناســــب لحــــل المشــــكالت  مــــه،تعل

تتفاعــــــل مــــــع األنشــــــطة وتعطيهــــــا اهتمامــــــا وأولويــــــة، وتعمــــــل علــــــى أعلــــــى معــــــدالت  إذالعمليــــــة، 
 الفهم واالستيعاب.
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 تالتوصيا
 : ، يمكن التوصية بما يأتيبناًء على ما توصلت إلية الدراسة من نتائج

ضرورة اهتمام المعلمين بتنويع االستراتيجيات المستخدمة في تدريس الرياضيات التي تعمل  .9
من هذه المفاهيم  ميذعلى تنمية المفاهيم الهندسية، لما لها من دور كبير في تمك ن التال

 واالحتفاظ بها.
لة ارشادية للمعلمين تساعدهم وتشجعهم على استخدام استراتيجية التعلم إعداد أد .3

 (.PDEODEالسداسي)
في تنمية التواصل والترابط  PDEODEاستراتيجية  استخدام إجراء دراسة لمعرفة أثر .2

 الرياضي.
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