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أثر استراتيجية تدريس قائمة على المنحى البنائي في تدريس الرياضيات في تحصيل طالب 
 الصف السادس االبتدائي في السعودية 

 *منصور جاعف الرويلي
 **د أبو لومخالد محمد. 

 ملخص:
هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استراتيجية تدريس قائمة علىى المحىىى الاحىائي فىي تىدريس  هدفت

الرياضيات في تىصيل طالب الصف السادس االبتدائي في السعودية، وقد تكونت عيحة الدراسىة نى  
( طالاىىىان نىىى  طىىىالب الصىىىف السىىىادس االبتىىىدائي، وتىىىً توىيىىىع النىىىع  عنىىىوائيان إلىىىى نجمىىىوعتي   94)

( درسىىت باسىىت دام اسىىتراتيجية التىىدريس القائمىىة علىىى المحىىىى الاحىىائي، واأل ىىر  49جريايىىة )إحىداهما ت
ولتىقيىىأ أهىىداد الدراسىىة تىىً بحىىاء ا تاىىار تىصىىيلي فىىي  ؛( درسىىت بال ريقىىة االعتياديىىة42ضىىاب ة )

وأظهىىىرت نتىىىائا الدراسىىىة وذىىىود فىىىرو   ات داللىىىة  ،الرياضىىىيات، وقىىىد تىىىً التىقىىىأ نىىى   ىىىدق  وثااتىىى 
وفىىي ضىىوء الحتىىائا  ،عىى   ل ريقىىة التىىدريس، وذىىاءت اللىىرو  لصىىالل المجموعىىة التجريايىىةإحصىىائية ت

أو ت الدراسة بتوظيف استراتيجية التىدريس القائمىة علىى المحىىى الاحىائي فىي تىدريس الرياضىيات لمىا 
فيهىىا نىى  أثىىر إيجىىابي فىىي التىصىىيل، وحىىي نعلمىىي الرياضىىيات فىىي المراحىىل الدراسىىية الم تللىىة علىىى 

هذه االستراتيجية، وإذراء دراسات أ ر  لتقيىيً أثىر اسىتراتيجية التىدريس القائمىة علىى المحىىى است دام 
 الاحائي في تدريس الرياضيات في اتجاهات ال لاة واكتسابهً للملاهيً الرياضية واحتلاظهً بها.

الصف استراتيجية تدريس قائمة على المحىى الاحائي، الرياضيات، التىصيل،  الكلمات المفتاحية:
 .السادس االبتدائي، السعودية
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The Effect of an Instructional Strategy Based on Constructivism 

Approach in Mathematics on Achievement of Sixth Grade Students in 

Saudi Arabia 

*Mansour Jaef Al Rewayly 
**. Khalid M. AbuloumDr 

Abstract: 

This study aimed at investigating the effect of an instructional strategy 

based on constructivism approach in mathematics on achievement of sixth 

grade students in Saudi Arabia. The study sample consisted of (42) six grade 

students. The students were distributed randomly into two groups; 

experimental group with (24) students who studied through instructional 

strategy based on constructivism approach, and the control group with (25) 

students who studied through normal method. In order to provide answers to 

the study question, the researchers used achievement test. The validity and 

reliability of the instrument were verified by the suitable educational and 

statistical methods. After analyzing the results by the statistical methods, the 

findings showed that there were significant statistical differences in the 

achievement of students attributed to the method of teaching in favor of the 

experimental group. The study recommended to use the instructional 

strategy based on constructivism approach in mathematics teaching for its 

positive impact on achievement، and to encourage mathematics teachers in 

different stages to use this strateg. Also it was recommended to conduct 

other studies to evaluate the impact of an instructional strategy based on 

constructivism approach in mathematics teaching on the attitudes of 

students and their acquisition of mathematical concepts and keeping them. 

Keywords: Instructional Strategy Based on Constructivism Approach, 

Mathematics, Achievement,Sixth Grade, Saudi Arabia. 
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 مقدمة ال
لية الثالثة نموان نت ايدان في ذميع نجاالت ، كما ت ايد الوعي بأهميت  ينهد التعليً في األل

االذتماعية واالقتصادية والثقافية، في ظل ثورة تكحولوذية هائلة ونتسارعة، نما أد  إلى الىاذة إلى 
ظهور طر  استراتيجيات تدريس حديثة تهيئ للمتعلمي  للمناركة في التعلً الحنط لاحاء المعرفة 

تحمي نجموعة ن  المهارات  ات الصلة بجوان  التلكير المتعددة، حتى يتً االرتقاء و نها، واست دا
يجاد الىلول المحاساة للصعوبات التي إوإنما بتوظيلها في  ،ليس فقط بانتالك المعرفة بال لاة

 .تواذههً في الىياة
بعانة وعملية التعلً  يةمعملية التعليلفي رؤيت  ل ذوهريان  شهد الاىي التربوي الحلسي تىوالن ولقد 
 المتعلًالتىول ن  التركي  على العوانل ال ارذية المؤثرة في تعلً  ، و لك ن   اللبنكل  اص

، وكيلية  إلى التركي  على العوانل الدا لية التي تؤثر في المتعلً  ات  وب ا ة نا يجري دا ل عقل
نىل الحظرية السلوكية  وإحاللهاائية وقد واك  هذا التىول ظهور الحظرية الاح ،اكتساب  للمعرفة

تدريس والحما ج التدريسية المحنقة الثر  لك كل  في استراتيجيات وطرائأ ونما ج أوالحظرية المعرفية و 
 .(Zaytun,2007) ن  فكرها ونح لقاتها

عملية تعد الاحائية ن  المذاه  اللكرية التي برىت في العصر الىديي، وشكلت ثورة في و 
طال كل أطراد  تغيران ذذريان نظرية التعلً الاحائية، التي أحدثت  ، نما أسهً في ظهورعليًالتعلً والت

 ونعلمي  ونحاها واستراتيجيات تدريس وإشراد وإدارة نتعلمي التعليمية؛ ن   وأشكال العملية

(Alhila,2006). 
ة، فقد عرفها ون   الل نراذعة األدب التربوي والرؤ  التي تدور حول نلهوم الحظرية الاحائي

((Al-najdi, Saudi and Rashid, 2005 " نظرة تعتار أن المعرفة ال يمك  أن توذد  ارج بأنها
اللرد ولكحها بحاء للواقع وتىدث نتيجة للاحاء العقلي االيجابي، وأن اإلدراك يحتا ن   الل التلاعل 

كما تلترض  ،طريأ الممارسة بي  المعرفة المساقة المتراكمة والمعرفة الجديدة ويىدث لها ثاات ع 
حدوث تواىن وعالقات بي  األفكار بدال ن  تكوي  أفكار ذديدة، أي أن نمو الملاهيً أفضل ن  

اللكرة )التصور( التي ياحيها الانر، أو الاحائية بأنها " (Alhuaydi,2010)وعرفها  ."تكوي  الملهوم
هذا الاحاء ، و ها أو است راج نعحى لهاهي عملية بحاء نعحى دا ل أفكارهً نتيجة ذهد ناذول للهم

يتضم  في بعض األحيان تميي ا ألنظمة ذديدة في األحداث أو األشياء وا تراع نلاهيً ذديدة أو 
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إليجاد عالقات ذديدة  ،وإعادة بحاء األطر الملاهيمية ،توسيع نلاهيً قديمة وتميي  عالقات ذديدة
 ". ات نستو  أعلى

ى أن ذذور الاحائية تعود إلى الحظرية المعرفية، التي أسسها إل (Khatayibih,2008)وينير 
(، ون  وذهة نظر بياذي  فإن المتعلمي  يقونون بتحظيً أفكارهً، 0281-0821ذان بياذي  )

وفصلها ع  بعضها الاعض، أو يقونون بربط األفكار نع بعضها الاعض، و لك لجعل هذه األفكار 
المتعلمي  يقونون بتكييف تلكيرهً الستيعاب األفكار وال ارات   ات قيمة ونعحى بالحساة لهً، كما أن

الجديدة التي تعرضوا لها، وهذا التكيف يىدث ن   الل عمليتي التمثل والمواءنة، حيي يتً تعديل 
 الاحية المعرفية المتوفرة لد  المتعلً باأل ل ليضاد إليها المعرفة الجديدة. 

ن الاحائية تعتار المعرفة ال أ( Najdi,Saudi & Rashid,2005وآ رون ) الحجديوأشار 
يمك  أن توذد  ارج المتعلً ولكحها بحاء للواقع، وتىدث نتيجة للاحاء العقلي اإليجابي، وأن اإلدراك 
يحتا ن   الل التلاعل بي  المعرفة المساقة المتراكمة والمعرفة الجديدة، ويىدث لها ثاات ع  طريأ 

اىن وعالقات بي  األفكار بدالن ن  تكوي  أفكار ذديدة، أي أن نمو الممارسة، كما تلترض حدوث تو 
 الملاهيً أفضل ن  تكوي  الملهوم.
ن المعرفة ال ُتسَتقال ن  قال نادأي  أساسيي ؛ األول يحص على أ وتقوم الحظرية الاحائية على

بدراست ؛ أي أن  المتعلمي  بجمود، ولكحهً ياحونها بلاعلية ن   الل إدراكهً للموضوع الذي يقونون 
ياي الذي يوضعون ب ، والثاني المتعلمي  يقونون باحاء نلاهيمهً ال ا ة بهً ن   الل العالً التجر 

ن فعل المعرفة تكيلي ن   الل تحظيً نىتو  العالً التجرياي، فالمتعلمي  ال يجدون الىقيقة، هو أ
 .(Alzaghul,2003)بل ياحون التلسيرات ال ا ة ب اراتهً 

تعلً الاحائي بعدة نراحل  نرحلة الدعوة أو االستدعاء  وفي هذه المرحلة تتضم  نا ويمر ال
يحاغي فعل  لضمان ان راط المتعلمي  في الموقف التعليمي، ونناركتهً اللعالة الحن ة في عملية 
التعلً، ويست يع المعلً إنجاى هذه المرحلة ودعوة المتعلمي  إلى التعلً، ثً نرحلة االستكناد أو 
االكتناد واالبتكار  وفي هذه المرحلة يست يع المتعلً اكتناد نعان ذديدة للمعرفة، وإذابات لما 

رحلة ن  تىد  قدرات  ونعارف  ن  تساؤالت  اتية حول نضمون نىتو  التعلً الجديد وأهداف ، تليها
لما تمت  في هذه المرحلة يست يع المتعلً اقتراح تلسيرات وحلول  و التلسيرات واقتراح الىلول

، وفي نهاية عملية التعلً تأتي نعالجت ، يمك  االستلادة نحها والتأسيس عليها لاحاء نعرفي ذديد
تجري عملية تىد لقدرات ال لاة في   وفي هذه المرحلة الت ايأ وات ا  القرار وتعميً ال ارةنرحلة 
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إليها في الواقع الملموس، ثً  إيجاد ت ايقات لما تعلموه، والمعاني التي بحوها، والىلول التي تو لوا
 (Ibrahim,2009) قيانهً بتحليذ الملاهيً ورب ها بالواقع

إلى أن استراتيجية التدريس القائمة على ( ,Al-eafuwn & Makawin 9109)وأشار 
المحىى الاحائي يمك  تساعد ال لاة على حل ننكالتهً التي تواذههً في استيعاب الملاهيً 

يجابية المتعلً في المواقف التعليمية إة تىصيلهً العلمي، وتركي ها على ادالرياضية الصعاة، وىي
 وذعل  المىور الرئيس إلحداث التعلً  ي المعحى.

والتعاوني الحنط بي  أطراد  ،ونمو ج التعلً الاحائي يرك  على إحداث التلاعل االذتماعي
هيمية ال ا ة ب  بذات ، ن   الل ذعل العملية التعليمية بهدد أن يقوم المتعلً باحاء المحظونة الملا

 Zaytun)المتعلً يمارس عملية التعلً في نحاخ نادي واذتماعي يسمل ل  باحاء المعرفة وت ويرها 

& Zaytun,2003.) 
وتعد الرياضيات إحد  اإلنجاىات العظيمة للانر، لذا يحاغي ت وير هذا اإلنجاى وتقديره 

ي يت ل  تعليً الرياضيات اللعال فهمان لما يعرف  ال لاة، وفهم ، بما يتضمح  ن  سمات ذمالية، حي
ونا يىتاذون تعلم ، ون  ثً توفير الدعً الالىم ن  أذل تعلً نا يىتاذون ، فضالن ع  أن  يت ل  

 (.Al-Huaydi,2010نعايير وناادئ وأسس ونلاهيً الرياضيات )

( NCTMمتىىدة األنريكيىة )وقد حدد المجلىس القىوني لمعلمي الرياضيات فىي الواليىات ال
(National Council of Teachers of Mathematics)  مسة نعايير لمىتو  نحهاج 

الرياضيات في الصلود ن  الروضة وحتى الثاني عنر وهي األعداد والعمليات عليها، الجار، 
نكالت، و مسة نعايير للعمليات وهي  حل الم، الهحدسة، القياس، تىليل الايانات واالحتماالت

  ،NTCM). 9111)الارهان، االتصال، الربط، التمثيل والحمذذة 
وقد حظيت نحاها الرياضيات وطرائأ تدريسها في المملكة العربية السعودية بحصىي  وافىر نى  
التىديي والت وير، على نىو يتماشى نع الت ورات العالمية في كافة المجىاالت التربويىة التىي شىهدها 

أل يرة، وعملت على تقديً نا ن  شأن  نساعدة ال لاة فىي تحظىيً أنىور دراسىتهً، العالً في السحوات ا
 بنكل أفضل وأسرع نما كانت علي  في الماضي. 

كمؤسسىة تعليميىة  للمدرسىةهىدد الىرئيس ( إلىى أن ال,Abu Hejleh 9111وأشىارت أبوحجلىة )
ً والىذي نتعىرد عليى  لدي ال الب يسىمي بىالتعل هو أحداث تغير سلوكي أدركي أو عاطلي أو حركي

الدراسي هو نتاج للتعلً ونؤشر نىسوس لوذىوده فىي الوقىت  فالتىصيل ،ن   الل التىصيل الدراسي
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نرغوبىىة فىىي نعارفىى   وتغيىىرات ،ونىىا يىققىى  نىى  انجىىاىات ،كىىل نىىا يىصىىل عليىى  ال الىى وهىىو  ،نلسىى 
وع نا يتوقىع نى  ال الى  وهو نجم ،ونهارات  واتجاهات  نتيجة لألنن ة وال ارات العلمية التي يمر بها

ويمكى  قيىاس التىصىيل الدراسىي عى   ،نعيحىة أن يتىصل علي  وسيتقح  لدارسة سحة أو نرحلة دراسىية
الىكً على نىا إ ا كىان  وهي عملية نست يع ن   اللها ،تقييًالاال تاارات وتسمى هذه العملية  طريأ

 ان.أو نح لض نرتلعان  لل لاةالتىصيل الدراسي 
فىىإن نىىواتا الىىتعلً ال تعتمىىد علىىى نىىا يقدنىى  المعلىىً، بقىىدر نىىا هىىي نتيجىىة  لىىأ،المح ونىى  هىىذا  

لىىىذا ذىىاءت هىىىذه الدراسىىة لتقصىىي نعرفىىىة أثىىر اسىىىتراتيجية  ،للتلاعىىل بىىي  نعلونىىىات ال الىى  وننىىاطات 
تىىىدريس قائمىىىة علىىىى المحىىىىى الاحىىىائي فىىىي تىىىدريس الرياضىىىيات فىىىي تىصىىىيل طىىىالب الصىىىف السىىىادس 

 االبتدائي في السعودية.
 ة الدراسة:مشكل

 الرياضىياتلمىادة اسىتراتيجيات تىدريس  اسىت دامبأهميىة  الااحثانننكلة الدراسة بنعور  تتمىور
 ،ت تلف ع  ال ر  التقليدية التي يقوم بهىا عىدد كايىر نى  نعلمىي الرياضىيات فىي المىدارس السىعودية

ت التىي يمكى  أن و لك ن   الل االهتمام بالمحىى الاحائي ن  أذل المسىاعدة فىي الىىد نى  الصىعوبا
يواذهونهىىا فىىي تىىدريس الرياضىىيات، وبالتىديىىد سىىعت الدراسىىة للذابىىة عىى  السىىؤال ا تىىي  هىىل توذىىد 

تىصىيل طىالب الصىف السىادس االبتىدائي فىي  (α =...2فرو  دالة إحصائيان عحىد نسىتو  الداللىة )
الاحىائي، وال ريقىة في نادة الرياضيات تع   ل ريقىة التىدريس )اسىتراتيجية تىدريس قائمىة علىى المحىىى 

 االعتيادية(؟
 فرضية الدراسة  

توذىد فىرو  دالىة ال في ضوء السؤال السابأ، حاولت الدراسة ا تاار اللرضىية الصىلرية ا تيىة  
تىصىىيل طىىالب الصىىف السىىادس االبتىىدائي فىىي نىىادة فىىي  (α =...0إحصىىائيان عحىىد نسىىتو  الداللىىة )

ريس قائمىىىىة علىىىىى المحىىىىىى الاحىىىىائي، وال ريقىىىىة الرياضىىىىيات تعىىىى   ل ريقىىىىة التىىىىدريس )اسىىىىتراتيجية تىىىىد
 االعتيادية(.

 الدراسة: أهمية
توذهات الت ورات التربويىة فىي المملكىة العربيىة السىعودية، إضىافة إلىى نع شيان اتأتي األهمية تم

التركيىى  علىىى المحىىاحي التربويىىة الجديىىدة فىىي التىىدريس الصىىلي والتىىي تهىىدد لت ىىوير األداء األكىىاديمي 
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ويمكى  إبىىراى أهميىىة الدراسىىة نىى   ،يصىىال ننىىاركان فىاعالن وننىى ان فىىي العمليىىة التعليميىىة لل الى ، بىيىىي
  الل الحقاط ا تية 

إ  إنها تتقصى أثر برنانا تدريسي يستحد إلى الحظرية الاحائية التي  ،الت وير في أسالي  التدريس .0
نما يعكس  ؛صةأ اىت نىور اهتمام الاىي التربوي المحنور في الدوريات العلمية المت ص

االهتمام بما يحادي ب  التربويون حاليان ن  ضرورة االهتمام بمحاها الرياضيات الدراسية وإعادة بحائها 
 وتقديمها ب ر  وندا ل تدريسية ذديدة تؤكد التلاعل بي  المعلً والمتعلً في العملية التعليمية.

التي تساعد ال لاة على نواذهة تأتي أهمية الدراسة ن   الل أهمية االستراتيجية التدريسية  .4
 ،فهي تكس  ال لاة المحهجية وال ريقة الصىيىة ،المنكالت أو القضايا التي تواذههً

 وبالتالي ات ا  القرار المحاس .
نىاولتهىىىىا تحايىىىى  ن   ىىىىي ون ىىىىوري نحىىىىاها الرياضىىىىيات فىىىىي وىارة التعلىىىىيً السىىىىعودية لضىىىىرورة  .3

ي نجىىىىاالت بحىىىاء وت  ىىىىيط وت ىىىوير المحىىىىاها الىديثىىىىة فىىى التىىىدريس اسىىىىتراتيجياتاالسىىىتلادة نىىى  
 الجديدة، بما يتحاس  واست دام المحىى الاحائي في تحمية نهارات ال لاة الرياضية. 

ى األنمىىاط التدريسىىية الىديثىىة قىىد تحاىى  هىىذه الدراسىىة نعلمىىي الرياضىىيات فىىي الميىىدان التربىىوي إلىى .9
سىتويات عقليىة عليىا، وتوظيىىف فىادة نحهىا فىي تحميىة نهىىارات وقىدرات ال لاىة للتلكيىر ضىىم  نواإل

المعلونات والمهارات التي يكتسىاها فىي ضىوء التغيىرات المتسىارعة التىي ينىهدها ويلرضىها عليى  
 العصر.  

 االصطالحية واإلجرائية   التعريفات
 ورد في هذه الدراسة عدد ن  المص لىات، وفيما يلي التعريلات اإلذرائية لها 

وال طوات التي تستند إلى الننحى البنائي في راءات   نجموعىىىىىة االذىىىىىاستتتتتتراتيجية التتتتتتدريس .0
 برات ذديدة بحىىىىىاء بهدف الصىىىىىف السىىىىىادس في نعلىىىىىً الرياضىىىىىيات التعليم والتعلم التي يتبعها 

، وتكونىىىىىىت القيىىىىىىاس  المىىىىىىىيط والمسىىىىىىاحة والىجىىىىىىًبوحىىىىىىدة النلاهيم ذات العالقة ل  حيحة حو
، التلسير، واالستكشاف، وسيرالتذ، والتنهيد، والنوقفنراحىىىىىىل هىىىىىىي  نن سبع االسىىىىىىتراتيجية 

 التطبيق والتقويم.  و
ل ىالب الصىف السىادس نوع نن التعلم يعتند على است دام ال برات السابقة   البنائيالمنحتى  .4

أي أن الطلبة يبنون  براتهم الذديدة على ضوء نا ، وذلك لتكوين  برات ذديدة ،االبتىىىىىىىىىىىىىىىدائي
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وفق االستراتيذية فىىىىىىي نىىىىىىادة الرياضىىىىىىيات ثم ت نيم نواقف تعلينية ، لديهم نن  برات سابقة
 النقترحة والقائنة على البنائية.

ال ال  ن  الملاهيً والتعميمات والمهارات العلمية في نادة  حصيلة نا اكتسا  التحصيل: .3
وتً قياس  إذرائيان  ،4.02/ 4.02الرياضيات للصف السادس االبتدائي للعام الدراسي 

ف السادس االبتدائي في نديحة القريات على اال تاار بالعالنة التي حصل عليها طال  الص
 ألغراض هذا الاىي.   يالااحثالتىصيلي في نادة الرياضيات ن  إعداد وتصميً 

 حدود الدراسة ومحدداتها:
استراتيجية تدريس قائمة على المحىى الاحائي على وحدة است دام اقتصرت الدراسة على 

قط ن  كتاب الرياضيات للصف السادس االبتدائي لللصل )القياس  المىيط والمساحة والىجً( ف
على طالب الصف السادس االبتدائي الذي  يدرسون بالمدارس الىكونية  تاقتصر ، و الدراسي األول

طايعة إذراءات ، وتتىد 4.02/4.02في نديحة القريات بالمملكة العربية السعودية للعام الدراسي 
 ،وقدرتها )دقتها( على قياس نا وضعت لقياس  ،الدراسة ن  حيي  د  األدوات وثااتها

 .و صائصها وإذراءات ت ايقها كلها نجتمعة تعتار نىددة ذ ئيان لصىة الحتائا وتعميمها بوذٍ  عام
 السابقة الدراسات
ثر است دام الحمو ج أ إلى تعّرد( دراسة هدفت Al-Olimmat,2016ذرت العليمات )أ

ة نهارات التلكير المحظوني لد  طالاات الصف التاسع الاحائي في تدريس الهحدسة على تحمي
وقد  ،في نىافظة الملر ، ولتىقيأ هذا الهدد اتاعت الااحثة المحها شا  التجرياي األساسي

( طالاة ن  طالاات الصف التاسع األساسي وىع  على 18ا تيرت عيحة قصدية نكونة ن  )
( 21  باست دام الحمو ج الاحائي، وضاب ة )( طالاة درس29نجموعتي الدراسة عنوائيا  تجرياية )

طالاة درس  بال ريقة االعتيادية، ولتىقيأ غرض الدراسة اعدت الااحثة ا تااران تً التىقأ ن   دق  
 وثاات . 

وقد أظهرت نتائا الدراسة وذود فرو   ات داللة إحصائية بي  نتوس ي درذات المجموعتي  
ر المحظوني في الهحدسة لد  طلاة الصف التاسع تع   التجرياية والضاب ة في نهارات التلكي

كما أظهرت الحتائا وذود فرو   ات داللة إحصائية  ،ل ريقة التدريس ولصالل المجموعة التجرياية
بي  نتوس ي درذات طالب المجموعتي  التجرياية والضاب ة تع   ال تالد نستويات التىصيل 

لل المجموعة التجرياية  ات التىصيل في في الرياضيات )نرتلع، نتوسط، نح لض( ولصا
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كما أظهرت الحتائا وذود فرو   ات داللة إحصائية بي  نتوس ي درذات  ،الرياضيات )المرتلع(
طالب المجموعتي  التجرياية والضاب ة في نهارات التلكير المحظوني في الهحدسة لد  طلاة الصف 

 صالل المجموعة التجرياية.التاسع تع   للتلاعل بي  طريقة التدريس والتىصيل ل
الكنف ع  أثر است دام األسلوب الاحائي في دراسة هدفت إلى  ((Al-Muflh,2015وأذرت 

تدريس الرياضيات في تحمية الىس العددي واالتجاهات نىو الرياضيات لد  طلاة الصف السادس 
الصف السادس طالاة ن  طالاات  (19)ولتىقيأ هذا الهدد، تكونت عيحة الدراسة ن   ؛األساسي

األساسي في إحد  المدارس التابعة لمديرية تربية لواء قصاة الملر  في نىافظة الملر ، 
والموىعات على شعاتي ؛ حيي تً ا تيار إحداهما عنوائيان لتمثل المجموعة التجرياية وتكونت ن  

مجموعة حيي درست ال ،طالاة (29) طالاة، واأل ر  تمثل المجموعة الضاب ة وتكونت ن  (21)
التجرياية باست دام األسلوب الاحائي، أنا المجموعة الضاب ة فقد درست ن   الل ال ريقة 

 ونقياس االتجاهات نىو الرياضيات.االعتيادية. وتكونت أدوات الدراسة ن  ا تاار الىس العددي 
الحتائا وذود فر   ي داللة إحصائية بي  نتوسط عالنات ال الاات في المجموعة  وأظهرت

لتجرياية ونتوسط عالنات ال الاات في المجموعة الضاب ة في ا تاار الىس العددي الاعدي، ا
وذود فر   ي داللة إحصائية بي  و  ،ولصالل المجموعة التجرياية التي است دنت األسلوب الاحائي

نتوسط عالنات ال الاات في المجموعة التجرياية ونتوسط عالنات ال الاات في المجموعة 
في استجاباته  ع  نقياس االتجاهات نىو الرياضيات الاعدي، ولصالل المجموعة الضاب ة 

 .التجرياية التي است دنت األسلوب الاحائي
دراسة هدفت إلى تعرد فاعلية است دام االستراتيجية  (AL-asmar,2014)األسمر أذرتو 
الاصري في وأثرها في تحمية الملاهيً الهحدسية ونهارات التلكير  (PDEOLDE)الاحائية 

الرياضيات، واست دنت الااحثة المحها شا  التجرياي المعتمد على تصميً المجموعتي  التجرياية 
الضاب ة، و ممت أدوات ونواد بىثية لتىقيأ األهداد تمثلت في ا تاار للملاهيً الهحدسية والذي 

ليل نعلً نصاغة ( فقرة، ود29( فقرة، وا تاار لمهارات التلكير الاصري نكون ن  )21تكون ن  )
، وتً ت ايقها على عيحة قصدية تمثلت (PDEOLDE)نوضوعات  وفأ االستراتيجية الاحائية 

( طالاة في المجموعة التجرياية 91( طالاة، )55ب الاات الصف الثان  األساسي بغ ة المكونة ن  )
و لت الدراسة ( طالاة في المجموعة الضاب ة. ت98تً ا تيارها عنوائيان ن  إحد  النعاتي ، و)
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إلى  وذود فرو   ات داللة إحصائية في نتوس ي درذات ال الاات في المجموعتي  التجرياية 
 المجموعة التجرياية".  لصالل-الاعديوالضاب ة على ا تاار الملاهيً الهحدسية 

فقد أذر  دراسة بهدد تعرد أثر استراتيجية  ((Abd-alrahman,2012  عاد الرحم أنا
ي في عالج أ  اء طالب المرحلة اإلعدادية في الجار، است دنت الدراسة ا تااران التعلً الاحائ

تن يصيان لتىديد أ  اء ال الب في الجار، ثً اعتماد المحها التجرياي، حيي قسمت الااحثة عيحة 
الدراسة إلى نجموعة تجرياية )تً تدريسها وفقان لحمو ج تعلً بحائي( ونجموعة ضاب ة )تً تدريسها 

سلرت نتائا الدراسة ع  فاعلية التعلً الاحائي في تصىيل أ  اء طالب ألل ريقة العادية(، وقد  وفقان 
 المرحلة اإلعدادية في نادة الجار".

 (PDEODE)دراسة بهدد نعرفة  أثر استراتيجية  (Al-Khateeb,2012)في حي  أذر  
ً الرياضية واالحتلاظ بها لد  نستحدة على المحىى الاحائي في التلكير الرياضي واستيعاب الملاهي

طالب الصف العاشر األساسي، وإلذراء الدراسة اتاع المحها التجرياي لمحاسات  ألغراض الدراسة، 
( طالاان ن  الصف العاشر األساسي نوىعي  عنوائيان، على 011وتً ا تيار عيحة شملت )

 ،ديةت الوحدة بال ريقة االعتيانجموعتي  تجرياية درست وفقان لالستراتيجية الاحائية  وضاب ة درس
للملاهيً الرياضية وا تاار للتكلير الرياضي، ون  أهً الحتائا التي  وقام الااحي بإعداد ا تاارٍ 

 ار الملاهيً الرياضية، وا تاارتو لت إليها الدراسة وذود فرو   ات داللة إحصائية في نتائا ا تا
 ل المجموعة التجرياية".لتلكير الرياضي تع   إلى طريقة التدريس، لصالا

فاعلية است دام نمو ج التعلً الاحائي في تدريس الملاهيً الرياضية  إلىوبهدد التعرد 
ثر التعلً والتلكير اإلبداعي في أوبقاء  ،المتضمحة بوحدة المجموعات على التىصيل الدراسي

وحدة نقترحة وفقان  بإعداد (Ismail,2011)فقد قام  ،الرياضيات لد  تالنيذ الصف األول اإلعداد
العيحة  حجً لحمو ج الاحائي، وا تاار تىصيلي، وا تاار للتلكير اإلبداعي في الرياضيات، وبلغ

األول اإلعدادي بمدرستي سمالوط اإلعدادية للاحات وعمرو ب  ال  اب ن  ( طالاان وطالاة 011)
ي  ضاب ة )درست اإلعدادية بحي  بمديحة سمالوط في نصر، وتً تقسيً ال الب إلى نجموعت

بال ريقة العادية( وتجرياية )درست باست دام الحمو ج الاحائي(، وقد أسلرت نتائا الدراسة ع  تلو  
تالنيذ المجموعة التجرياية على الضاب ة في كل ن  التىصيل الدراسي وبقاء أثر التعلً والتلكير 

 اإلبداعي في الرياضيات".
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فاعلية الحمو ج الاحائي في التىصيل تعرد  إلىوالتي هدفت  (Kerr,2009)وفي دراسة 
الرياضي ل الب الصف الثالي األساسي في ندرسة دا لية عانة، ولتىقيأ  لك أعد الااحي ا تااران 
تىصيليان، وقد قام الااحي بتصحيف العيحة وفأ نجموعتي  تجرياية )درست وفأ نمو ج التعلً 

ت نتائا الدراسة وذود فرو  دالة ادية( وقد أوضىالاحائي( وضاب ة )درست باست دام ال ريقة االعتي
ولصالل أفراد المجموعة  ،حصائيان في التىصيل الرياضي بي  المجموعتي  الضاب ة والتجريايةإ

 التجرياية".
بدراسة هدفت إلى نعرفة األسس الحظرية لتلعيل الاحائية في تعليً  (Wheatly,2009)وقام 

ونمو ج التعلً القائً على المنكلة لتدريس  ،لتعليميةثر توظيف الارنجيات اأالرياضيات، و 
نوضوعات الجار والهحدسة في المرحلة المتوس ة بوالية فلوريدا بالواليات المتىدة األنريكية، وقد 
درست المجموعة بواس ة طال  دكتوراه نت صص ب ر  تدريس الرياضيات ونتىمس لألفكار 

ل، وتً تصوير كل حصة  بالليديو وتً تدوي  الاحائية، وتمت التجربة على ندار فصل كان
المالحظات الميدانية، واست دنت الارنجيات التعليمية لتدريس الموضوعات، حيي است دم برنانجي  

وبعد تىليل أشرطة الليديو والتقارير  ،هما )العالً الصغير( في الهحدسة وبرنانا اإلكسل في الجار
وىيادة إيجابية  ،ادة فهً ال الب وثقتهً في نعرفتهً الرياضيةاليونية تو لت الدراسة إلى الحتائا  ىي

وتكونت لد  ال الب ارتااطات كثيرة بي  نوضوعات ، ال الب واتجاهاتهً نىو حصص الرياضيات
 الجار والهحدسة".

( إلى تقصي فاعلية التدريس الصلي Al-Shatnawi & Al-Obaidi,2006)وهدفت دراسة 
ي في تىصيل طالب الصف التاسع فىي نادة الرياضيات نقارنة بال ريقة وفأ نمو ذي  للتعّلً الاحائ

االعتيادية، وقد تحاولت نمو ذي  نى  نما ج دورة التّعلً هما نمو ج االستراتيجيات الاحائية للتدريس 
(CST-Model( والحمو ج الذي طوره باياي ،)Bybee( ًالمعرود باس )5E's-Model .)

وفأ الب نوىعي  عنوائيان على نجموعتي  تجريايتي  درستا ( ط011اشتملت العيحة على )
الحمىو ذي  الاحائيي ، ونجموعىة ضاب ة درست وفأ ال ريقة االعتيادية، تً بحاء ا تاار تىصيلي 
بحاءن على أبعاد المىتو  الرياضي  نلاهيً، وتعميمات، و وارىنيات، وحل نسائل، وقد أظهرت 

تي ، الحتائا وذود فرو  في تىصيل ال الب تعى   ل ريقة التدريس لصالل المجموعتي  التجرياي
وبيحت الحتائا عدم وذود فرو  بي  نتوس ات أداء طالب المجموعتي  التجريايتي  في اال تاار 

 يع   ل ريقىة التىدريس".        
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( إلى تقصي أثر است دام الحمو ج الاحائي في تدريس Abu Odeh,2006وهدفت دراسة )
ها لد  طالب الصف السابع نادة الرياضيات على تحمية نهارات التلكير المحظوني واالحتلاظ ب

( طالاان، نوىعي  على 11األساسي بغ ة، واست دنت الدراسة المحها شا  التجرياي، شملت العيحة )
( طالاان بللس ي ، واست دنت الدراسة ا تاار في 24( طالاان، والضاب ة )22المجموعة التجرياية )

بي  نتوس ي درذات طالب  نهارات التلكير المحظوني، وأشارت نتائا الدراسة وذود فرو  
 المجموعتي  التجرياية والضاب ة في نهارات التلكير المحظوني لصالل المجموعة التجرياية.

"هدفت الدراسة إلى نعرفة ند  نالءنة استراتيجية التدريس الاحائية  (Kolari,2005)دراسة 
(PDEODE) مياه والتربة ل لاة لتعليً هحدسة الايئة، حيي طاقت هذه الدراسة في تدريس نسا  ال

األنريكية، وقد تً السحة الثالثة والرابعة ت صص هحدسة الايئة في ذانعة داالس بالواليات المتىدة 
ثحاء الت ايأ، ودون انتىانات تقليدية، واست دنت الدراسة المحها شا  التجرياي، وقد أتقييً ال لاة 

ماعية، وتىسحان في اتجاهات ال لاة نىو أظهرت الحتائا تىسحان إيجابيان في نهارات ال لاة االذت
المسا ، وتعلموا تىمل المسؤولية وبالتالي حل هً على العمل النا ، كما أع ت نتائا نمتاىة في 
 التعليً أيضان، حيي أد  رؤية ال ال   لعمل  في سيا  العالً الىقيقي إلى تىس  نناركت  وتعلم ".

 التعقيب على الدراسات السابقة

ل استعراض الدراسات السابقة بأن بعض الدراسات هدفت إلى التعرد على يتاي  ن   ال
 Abuفاعلية استراتيجيات قائمة على المحىى الاحائي في تدريس الرياضيات كدراسات )

Odeh,2006 ،)و(Al-Shatnawi and Al-Obaidi,2006) ،و(Kerr,2009) ،وIsmail,2001))، 

، ((Almuflh,2015و(، (ALasmar,2014و (Abd-alrahman,2012)و، (Al-Khateeb,2012)و

إلى نعرفة ند  نالءنة استراتيجية  (Kolari,2005)وهدفت دراسة  ،((Al-Olimmat,2016و
إلى نعرفة  (Wheatly,2009) لتعليً الهحدسة، كما هدفت دراسة (PDEODE)التدريس الاحائية 

ف الارنجيات التعليمية ونمو ج التعلً ثر توظيالاحائية في تعليً الرياضيات، وأ األسس الحظرية لتلعيل
 .القائً على المنكلة لتدريس نوضوعات الرياضيات

واتاعت أغل  الدراسات السابقة المحها شا  التجرياي، حيي تً ت ايأ الدراسات على 
 تتمىور الم تللة عدة أدوات  الدراساتواست دنت نجموعتي  إحداهما ضاب ة واأل ر  تجرياية؛ 

ا تاار الملاهيً ، و االتجاهاتنقياس و  ،الىس العددي، ونقياس كير المحظونيالتلحول ا تاار 
 ا تاار تحمية التلكير اإلبداعي.، و التىصيل الدراسي الرياضية، وا تاار
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أثر على  رك تالدراسة الىالية ع  الدراسات السابقة ن  حيي المضمون، حيي أنها  توتمي  
صف ئي في تدريس الرياضيات في تىصيل طالب الاستراتيجية تدريس قائمة على المحىى الاحا

، وفي حدود علً الااحثة لً يتً الت ر  لدراسة هذا الموضوع ن  قال السادس االبتدائي في السعودية
 .السعوديةفي 

 الطريقة واإلجراءات:
 تً است دام المحها شا  التجرياي لمحاسات  ألغراض هذه الدراسة. منهجية الدراسة:

 أفراد الدراسة:
تً ا تيار ندرسة حكونية ن  ندارس نديحة القريات بالمملكة العربية السعودية ب ريقة 
قصدية، احتوت على شعاتي  للصف السادس االبتدائي، حيي تً توىيع النعاتي  في هذه المدرسة 

( طالاان تً تدريسها 49عنوائيان إلى نجموعتي ؛ واحدة نحهما نثلت المجموعة التجرياية بلغ عددها )
است دام استراتيجية تدريس قائمة على المحىى الاحائي، واأل ر  نثلت المجموعة الضاب ة بلغ ب

 ( طالاان درست باست دام ال ريقة االعتيادية.42عددها )
 قائمة على المنحى البنائيالتدريس ال استراتيجية

يد األهداد ىد، تً تقائمة على المحىى الاحائيالتدريس إلعداد الدروس ال ا ة باستراتيجية ال
الوحدة العاشرة القياس  المىيط والمساحة والىجً عداد دليل للتدريس  اص بالعانة وال ا ة، وتً إ 

ست دروس تً ن   اللها توظيف ، المكونة ن  ن  كتاب الرياضيات للصف السادس االبتدائي
ناد، في التدريس، ضم  أربع نراحل، وهي نرحلة الدعوة، ونرحلة االستك المحىى الاحائي

كما تً تىديد  ،واالكتناد واالبتكار، ونرحلة اقتراح التلسيرات والىلول، ونرحلة ات ا  اإلذراءات
الىصص الدراسية التي تً ن   اللها ت ايأ االستراتيجية، وتىديد األنن ة والتدرياات ال ا ة بكل 

، وبيان دور كل ن  درس، ونعايير األداء التي يت لاها كل درس، واإلذراءات التعليمية التعلمية
 المعلً وال ال   الل تحليذ الىصة.  

 قائمة على المحىى الاحائيالتدريس ال ا ة باستراتيجية ال وقد تً التأكد ن   د  الدروس
أعضاء ( ن   وي اال تصاص وال ارة ن  .0بعرضها على نجموعة ن  المىكمي  الاالغ عددهً )

ها، والقياس والتقويً، وطل  نحهً تىكيً تدريس طر  و هيئة التدريس المت صصي  في الرياضيات 
الدروس ن  حيي نحاساة األهداد، واألنن ة والتدرياات، ودور كل ن  المعلً وال ال ، ونعايير 
 األداء، وتً األ ذ بملىوظاتهً واقتراحاتهً، وإذراء نا يل م ن  تعديالت، وبما يىقأ أهداد الدراسة.
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( فقىرة 42يلي في نادة الرياضيات تكون فىي  ىورت  الحهائيىة نى  )تً بحاء ا تاار تىص :الدراسةأداة 
ن  نوع اال تيار ن  نتعدد بأربعة بدائل، واحدة نحها  ىيىة فقىط. و ىمً لقيىاس تىصىيل ال ىالب 
فىىىىي الوحىىىىدة العاشىىىىرة القيىىىىاس  المىىىىىيط والمسىىىىاحة والىجىىىىً نىىىى  كتىىىىاب الرياضىىىىيات للصىىىىف السىىىىادس 

 وبعدها. االبتدائي، قال المعالجة التجرياية 
 تااع ال  وات واإلذراءات التحليذية التالية في إعداد هذا اال تاار اوقد تً 

تً تىليل نىتو  الوحدة العاشرة القياس  المىيط والمساحة والىجً ن  كتاب الرياضيات للصف  .0
 السادس االبتدائي، وحددت الملاهيً التابعة لكل نىور.

المىتو  في ضوء المستويات المعرفية الثالث  تً تىديد نتاذات التعلً التي تغ ي ذوان   .4
نستو  المعرفة، ونستو  اللهً واالستيعاب، والمستويات العقلية العليا، وفقا لتصحيف بلوم 

 لألهداد التربوية التي يسعى اال تاار لقياسها.
تً إعداد ذدول الموا لات لالنتىان التىصيلي اشتمل على نوع فقرات اال تاار ونستويات  .3

 اد لكل فقرة، والحساة المئوية لكل نستو .األهد
( فقرة ن  نوع اال تيار ن  42تً  ياغة فقرات اال تاار في  ورت  األولية والاالغ عددها ) .9

وقد غ ت عنر فقرات نستو   ،نتعدد بأربعة بدائل، بديل واحد نحها هو اإلذابة الصىيىة
ساع فقرات المستويات العقلية  المعرفة، وغ ت ثمان فقرات نستو  اللهً واالستيعاب، وغ ت

قد روعي في إعدادها وضوح العاارات، ونستو  ال الب، وعدم وذود أكثر ن  احتمال العليا. و 
 للذابة الصىيىة.

عنر  أثحي د  اال تاار  للتىقأ ن   د  المىتو  و د  الاحاء تً عرض اال تاار على  .2
ريس المت صصي  في الرياضيات نىكمان ن   وي ال ارة واال تصاص، ن  أعضاء هيئة التد

عدد ن   وفي المحاها وطر  التدريس. وطل  نحهً الىكً على ذودة فقرات اال تاار في ضوء
نة اللقرة و ياغتها والتعديالت المقترحة أو حذفها، وسالنة اللغة، ءالمعايير نحها  درذة نال
واستادالها  وفي ضوء نالحظات المىكمي ، تً حذد بعض اللقرات ،وأي نالحظات أ ر  

 بلقرات أ ر ، كما تً تعديل بعضها ا  ر.
طاأ اال تاار نرتي  على عيحة است العية نتمثلة في شعاة ن  شع  الصف السادس  .2

( طالاان، وقد ر دت 42االبتدائي ن  نلس نجتمع الدراسة، ون   ارج عيحتها، تأللت ن  )
 عد االنتهاء ن   لك تً حساب عالنة واحدة لكل إذابة  ىيىة، و لر لكل إذابة  اطئة. وب
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نعانالت الصعوبة والتميي  لكل فقرة ن  فقرات اال تاار، حيي تراوحت نعانالت التمي    .أ
 .(0.30 -0.76)، ونعانالت الصعوبة بي (0.25 -0.52)بي  

(، (Kuder-Richardson-20( .4ريتناردسون ) –نعانل الثاات باست دام نعانل كودر   .ب
 وهذا المعانل نرتلع، وبالتالي اُعتار نحاساا ألغراض الدراسة. (24..وقد بلغت قيمت  )

 إجراءات الدراسة:
 تااع ال  وات ا تية التحليذ هذه الدراسة تً 

نراذعة ندير المدرسة التي تً ت ايأ الدراسة فيها، لنرح أهداد الدراسة والتعريف بأهميتها،  .0
 وأ ذ الموافقة على ت ايقها.

القياس  المىيط والمساحة والىجً ن  كتاب الرياضيات للصف السادس ا تيار الوحدة العاشرة  .4
 االبتدائي، للمعالجة التجرياية.

 ا تيار عيحة الدراسة ن  نجتمع الدراسة بال ريقة المتيسرة، وتىديد المجموعتي  التجرياية والضاب ة. .3
المعرفة القالية  ت ايأ اال تاار التىصيلي القالي في الرياضيات على نجموعتي الدراسة لتىديد .9

 لد  ال الب.
ت ايأ المعالجة التجرياية على عيحة الدراسة، بىيي درست المجموعة التجرياية باست دام  .2

استراتيجية تدريس قائمة على المحىى الاحائي، ودرست المجموعة الضاب ة بال ريقة االعتيادية. 
 تحليذها أربع أسابيع.م واستغر   4.02/4.02وقد تً تحليذها في اللصل الدراسي الثاني 

 أعيد ت ايأ اال تاار التىصيلي في الرياضيات بعد االنتهاء ن  تدريس المىتو . .2
ترتي  الايانات التي تً ذمعها وتاوياها حس  تصميً الدراسة المىدد، وأذريت عليها التىليالت  .2

 (.SPSSاإلحصائية والو لية باست دام نظام )
 الدراسة متغيرات

  استراتيجية تدريس قائمىة علىى ريقة التدريس ولها نستويان  التدريس باست دام ط  المستقلالمتغير
 والتدريس بال ريقة االعتيادية. المحىى الاحائي

 .المتغير التابع  التىصيل في الرياضيات 
 والمعالجة اإلحصائية: التصميم

لك  توىيع  تعد هذه الدراسة دراسة شا  تجرياية، ألن ا تيار العيحة تً بال ريقة القصدية،
 ويمك  تمثيل تصميً الدراسة بالنكل التالي  ،النع  على ال رائأ التدريسية كان عنوائيان 
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O2 X O1 R. EG 
O2  O1 R. CG 

 حيي أن 
EG  .المجموعة التجرياية        CG  .المجموعة الضاب ة 
0O  .4     ا تاار التىصيل القاليO  .ا تاار التىصيل الاعدي 

X   لتجرياية.المعالجة ا 
وتً است دام ناادئ وأساسيات اإلحصاء الو لي لىساب المتوس ات الىسابية واالنىرافات 

وتً التىقأ ن  تكافؤ  ،المعيارية ألداء طالب عيحة الدراسة على ا تاار التىصيل القالي والاعدي
ضيات على نجموعتي الدراسة قال ت ايأ إذراءات الدراسة بالحساة للتىصيل القالي في نادة الريا

عيحة الدراسة، بإذراء ا تاار "ت" لعالنات طالب عيحة الدراسة على ا تاار التىصيل القالي الذي 
 تً إذراؤه قال الادء بت ايأ استراتيجية التدريس القائمة على المحىى الاحائي.

وال تاار اللرو  بي  المتوس ات الىسابية لمجموعتي الدراسة وأثر المعالجة التجرياية في 
 " لعالناتلتىصيل لد  طالب الصف السادس االبتدائي في نادة الرياضيات، است دم ا تاار "تا

طالب عيحة الدراسة على ا تاار التىصيل الاعدي في نادة الرياضيات الذي تً إذراؤه بعد االنتهاء 
 ن  ت ايأ استراتيجية التدريس القائمة على المحىى الاحائي.

 عرض النتائج ومناقشتها
هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استراتيجية تدريس قائمة على المحىى الاحائي في تدريس هدفت 

الرياضيات في تىصيل طالب الصف السادس االبتدائي في السعودية نقارنة بال ريقة االعتيادية، 
وبعد ت ايأ إذراءات الدراسة، وذمع بياناتها، تً است دام التىليالت اإلحصائية الو لية 

 لية الم لوبة، وفيما يلي تىليل للايانات والحتائا التي تً التو ل إليها.واالستدال
للتىقأ ن  تكافؤ نجموعتي الدراسة  المجموعة التجرياية والمجموعة الضاب ة تً است راج 
اإلحصائيات الو لية ألدائهً على ا تاار التىصيل القالي في الرياضيات، ولايان اللرو  

 (. 0الىسابية تً است دام ا تاار "ت"، كما هو ناي  في الجدول )اإلحصائية بي  المتوس ات 
 في . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" لعالمات طالب عينة الدراسة1جدول ال

 االختبار التحصيلي القبلي في الرياضيات تبعًا لمتغير المجموعة.
 الداللة اإلحصائية )ح( "ت" قيمة درجات الحرية عياري االنحراف الم المتوسط الحسابي العدد المجموعة
 .375. 0.158 71 .4.82 5.510 49 تجرياية
    .0.49 5.430 42 ضاب ة
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=  α( عدم وذود فرو   ات داللة إحصائية عحد نستو  الداللة )0يالحظ ن  الجدول )
   إلى طريقة ( في التىصيل القالي في الرياضيات ل الب نجموعتي عيحة الدراسة يع2...

ن المجموعة إي، ال ريقة االعتيادية(، وعلي  فالتدريس )استراتيجية تدريس قائمة على المحىى الاحائ
ونتيجة للتكافؤ القالي  ،الضاب ة تكافئ المجموعة التجرياية في األداء على ا تاار التىصيل القالي

 بي  أداء المجموعتي  فقد تمت التىليالت اإلحصائية المحاساة. 
 αالنتائج المتعلقة بستاال الدراستة: هتل توجتد فتروة دالتة إحصتائيًا عنتد مستتو) الداللتة )

( في تحصيل طالب الصف السادس االبتدائي في مادة الرياضيات تعز) لطريقة التتدريس 0.05=
 )استراتيجية تدريس قائمة على المنحى البنائي، والطريقة االعتيادية(؟

توذىد فىىرو  دالىة إحصىىائيان ال لصىىلرية التىي نصىت علىىى أنى  " اُشىتأ نى  هىىذا السىؤال اللرضىية ا
في تىصىيل طىالب الصىف السىادس االبتىدائي فىي نىادة الرياضىيات  (α =...0عحد نستو  الداللة )

 تع   ل ريقة التدريس )استراتيجية تدريس قائمة على المحىى الاحائي، وال ريقة االعتيادية(".
 ات الىسىابية واالنىرافىات المعياريىة لعالنىات طىالب وال تاار هذه اللرضية تً حسىاب المتوسى

المجمىىىوعتي  التجريايىىىة والضىىىاب ة علىىىى ا تاىىىار التىصىىىيل الاعىىىدي فىىىي الرياضىىىيات، ولايىىىان اللىىىرو  
 (.4اإلحصائية بي  المتوس ات الىسابية تً است دام ا تاار "ت"، كما هو ناي  في الجدول )

 في المعيارية واختبار "ت" لعالمات طالب عينة الدراسة. المتوسطات الحسابية واالنحرافات 2الجدول 
 في الرياضيات تبعًا لمتغير المجموعة. بعدياالختبار التحصيلي ال

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
الداللة اإلحصائية  "ت" قيمة الحرية

 )ح(
 تجرياية
 49 8.390 1.700 71 4.262 .00. 

    1.830 6.62 42 ضاب ة
(، وهذه الحتيجة 9.424( لقيمة "ت" )....( وذود داللة إحصائية )ح= 2يالحظ ن  الجدول)

توذد فرو  دالة إحصائيان عحد ال تعحي رفض اللرضية الصلرية األولى والتي تحص على أن   " 
   ( في تىصيل طالب الصف السادس االبتدائي في نادة الرياضيات تعα =...0نستو  الداللة )

 الستراتيجية التدريس )استراتيجية تدريس قائمة على المحىى الاحائي، وال ريقة االعتيادية(".
 αوبالتالي قاول اللرضية الاديلة المتضمحة توذد فرو  دالة إحصائيان عحد نستو  الداللة )

( في تىصيل طالب الصف السادس االبتدائي في نادة الرياضيات تع   الستراتيجية 0...=
ريس، حيي كانت اللرو  لصالل المجموعة التجرياية التي تً تدريسها باستراتيجية تدريس قائمة التد
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على المحىى الاحائي. نما يدل على أثر استراتيجية التدريس القائمة على المحىى الاحائي في رفع 
 نستو  تىصيل ال الب.

على طالب المجموعة  وقد تع   فاعلية استراتيجية التدريس القائمة على المحىى الاحائي
التجرياية إلى نا وفرت  االستراتيجية ن  نقونات أسهمت في رفع نستو  تىصيل طالب الصف 
السادس األساسي في نادة الرياضيات، ون  هذه المقونات  طريقة عرض المادة التعليمية، حيي 

فعيتهً لتعلً ساعدت المعلً على عرضها ب ريقة شيقة عملت على ذذب انتااه ال الب، وىيادة دا
الرياضيات، حيي أن التدرياات واألنثلة التي تضمحتها االستراتيجية ساعدت على تاسيط الملاهيً 

نكانات ال الب وقدراتهً، ونراعاتها إانل نعها، واستعراضها بما يحاس  الرياضية، وطريقة التع
 لللرو  اللردية بيحهً.

لتدريس القائمة على المحىى الاحائي على وقد تع   هذه الحتيجة إلى أن إعداد استراتيجية ا
شكل تدرياات وأنن ة، ساهً في توفير ذو ن  الىوار والمحاقنة، وساهً في رفع قدرة ال الب على 
إذراء العديد ن  المدا الت، وطرح العديد ن  األفكار حول التدرياات واألنثلة، نما رفع ن  قدرتهً 

جية التدريس القائمة على المحىى الاحائي وفرت للمعلً على حلها بأكثر ن  طريقة، كما أن استراتي
وقتان كافيان لمتابعة أداء ال الب، وت ويدهً بالتغذية الراذعة المحاساة، نما  لقت ذوان ن  المناركة 

 والتلاعل.
وقد تعود فاعلية استراتيجية التدريس القائمة على المحىى الاحائي إلى التحويع في التدرياات 

تضمحة في االستراتيجية، والتي نكحت ال الب ن  حل العديد ن  األنثلة والمسائل، واألنن ة الم
نكاناتهً، نما أتاح اللر ة لل الب على إألنثلة والمسائل لقدرات ال الب و باإلضافة إلى نحاساة ا

 ذابات الصىيىة.ليات المعرفية حتى الو ول إلى اإلا تالد نستوياتهً لممارسة العم
حتيجة في ضوء  صائص ون ايا استراتيجية التدريس القائمة على المحىى وقد تع   هذه ال

الاحائي، حيي عملت على توفير اإلذراءات التعليمية التعلمية التي ساعدت ال ال ، ونكحت  ن  بحاء 
المعرفة بحلس ، و لك ن   الل عملية التعلً الذاتي القائً على الاىي واالستقصاء ع  المعلونات، 

معرفة والتو ل إليها  اتيان، والتي أسهمت في تع ي  وت وير قرات  في فهً المعلونات واستقصاء ال
التي تً تقديمها ل  ن   الل االستراتيجية، باإلضافة إلى قيان  بعملية التىليل للو ول إلى 
المعلونات، نما ساعده على تلسيرها ب ريقة  ىيىة، والو ول إلى الىلول الصىيىة للمنكالت 

 التي تً طرحها، بجهد  اتي قائً على توظيف المعلونات السابقة للهً المعلونات الجديدة. والمسائل
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 Al-Shatnawi)و، Abu Odeh,2006) )واتلقت هذه الحتيجة نع نتائا دراسات كل ن  

and Al-Obaidi,2006) ،و(Kerr,2009) ،وIsmail,2011)) ،و(Al-Khateeb,2012) ،

-Alو، ((Al-Muflh,2015و، (AL asmar,2014)و، ((Abd-alrahman,2012و

Olimmat,2016)) ، في أداء طلاة المجموعة  وذود فرو   ات داللة إحصائيةالتي أشارت إلى و
 .استراتيجية التدريس القائمة على المحىى الاحائيالتي درست باست دام  التجرياية

 التوصيات 
  في ضوء نتائا الدراسة ونحاقنتها، فإن الدراسة تو ي با تي

في تدريس الرياضيات لما فيها ن  استراتيجية التدريس القائمة على المحىى الاحائي توظيف  .0
 أثر إيجابي في التىصيل.

استراتيجية ضرورة حي نعلمي الرياضيات في المراحل الدراسية الم تللة على است دام  .4
 في تدريس الرياضيات.التدريس القائمة على المحىى الاحائي 

في تدريس استراتيجية التدريس القائمة على المحىى الاحائي   لتقييً أثر إذراء دراسات أ ر  .3
 الرياضيات في اتجاهات ال لاة واكتسابهً للملاهيً الرياضية واحتلاظهً بها.
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