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فاعمية برنامج قائم عمى االتصال الرياضي في الفهم المفاهيمي وقمق الرياضيات لدى طمبة 
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 ممخص:
ىدفت الدراسة إلى تقّصي فاعمية برنامج قائم عمى االتصال الرياضي في تنمية الفيم 
المفاىيمي وخفض مستوى قمق الرياضيات لدى طمبة الصف الثامن األساسي. وتكونت عينة 

( طالبة من طالبات الصف الثامن األساسي المسجالت في مدرستين في بمدة 54الدراسة من )
عتين لمديرية التربية والتعميم لمواء قصبة إربد خالل الفصل الثاني لمعام الدراسي عمعال التاب

تعرضت التجريبية  إذ ،)تجريبية وضابطة( م، وزعن بالتساوي إلى مجموعتين2017-2018
لبرنامج قائم عمى االتصال الرياضي، أما الضابطة فقد درست بالطريقة االعتيادية، وقد اعتمدت 

 شبو التجريبي. الدراسة المنيج 
ولتحقيق أىداف الدراسة، تّم إعداد اختبار لقياس الفيم المفاىيمي، ومقياس قمق الرياضيات،       

. وقد أظيرت النتائج وجود فروق جوىرية بين المجموعتين عمى تّم التأكد من صدقيما وثباتيما
. وكما أظيرت النتائج اختبار الفيم المفاىيمي، وجاءت ىذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية

 وجود فروق عمى مقياس قمق الرياضيات؛ لدى المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة. 
 فاعمية البرنامج، االتصال الرياضي، الفيم المفاىيمي، قمق الرياضيات.الكممات المفتاحية: 
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Abstract: 
The present study aimed to investigate the effectiveness of a program 

based on mathematical communication in conceptual understanding and 

the level of mathematics anxiety among eighth grade students. The study 

sample consisted of (54) students of eighth grade students enrolled in two 

schools in the town of Ala'al belonging to the Directorate of Education of 

the brigade of Irbid during the second semester of the academic year 2017-

2018, distributed equally to two groups (experimental, control). 

Experimental group subordinated to a program based on mathematical 

communication. The other was a control group studied by a traditional 

method. The study adopted the quasi-experimental design. 

To achieve the objectives of the study, a test was conducted to 

measure the conceptual understanding, and the measure of the concern of 

mathematics, were verified for their validity and reliability. The results 

showed significant differences between the two groups on the conceptual 

understanding test. These differences were in favor of the experimental 

group. The results showed that there were differences on the math anxiety 

scale in the experimental group compared to the control group. 

Keywords: Program effectiveness, Mathematical Communication, 

Conceptual Understanding, Mathematics Anxiety. 
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 مقدمةال

وأداة ميمة  المختمفة،ولبنة أساسية لمعموم  اليومية،تعد الرياضيات لغة اتصال في حياتنا 
كما أنيا وسيمة لالتصال عمى المستوى العالمي وذلك في ظل تعدد  فيو،لفيم المحيط الذي نعيش 

لتحقيق بنية  يتطمب واقع تدريس الرياضيات تكثيف الجيود األىمية،المغات والثقافات. ونظرًا ليذه 
 رياضية أفضل لدى جميع الطمبة انطالقًا من الغرفة الصفية.

ويشكل االتصال عنصًرا جوىرًيا من عناصر التفاعل اإلجتماعي، كما يعد أساسًيا في 
المجال التربوي وبيئة التعميم والتعمم. ويرجع اإلىتمام بمفيوم التفاعل اإلجتماعي لمعالم فيجوتسكي، 

ظريتو الثقافية اإلجتماعية لمتطور المعرفي التي ظيرت في أوائل القرن وذلك انطالقا من ن
العشرين. وتصف نظريتو التعمم بأنو عممية إجتماعية، وأّن التطور المعرفي ينمو لدى األطفال من 

 .(Ernest, 2010)خالل التفاعل اإلجتماعي، كما تشكل المغة حجر الزاوية في عممية التفاعل 
المشار إليو في (  (Bayraktarعّرفو بيراكترًا ميمًا في حياة األفراد، و ويعد االتصال عنصر 

بأنو تبادل رسائل بوعي أو بدون وعي لمتعبير عن ( SüR & Delice, 2016سير ودليبس )
( Yilmaz, 2003عّرفو يممز )يا الفرد بيدف أو بدون ىدف. كما األفكار والمشاعر التي يحمم

تتألف من سمسمة من األفعال بحيث تشكل عممية متكاممة. ويرى بأنو تبادل رسائل أو معمومات 
( بأن االتصال ىو عممية دورية تتضمن سمسمة من SüR & Delice, 2016سير ودليبس )

  األفعال تعتمد عمى العالقة بين الفعل وردة الفعل بين المصدر )المرسل( واليدف )المستقبل(.
الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية نحو وانطالقًا من رؤية المجمس القومي لمعممي 

فقد تّم صياغة مبادئ ومعايير تيدف إلى تحسين نوعية الرياضيات  المدرسية،مناىج الرياضيات 
جودة تعمميا، وكيفية تقييم تعمميا. وقد تصّدرت معايير العمميات في الرياضيات وثيقة و  المدرسية،
ممت معايير: حل المسألة، والتبرير والبرىان وش المجمس،( الصادرة عن ىذا 2000عام )

والربط، والتمثيل. وأبرزت ىذه المعايير تصورًا لنتاجات التعمم في  الرياضي،الرياضي، واالتصال 
حصاء  فضاًل عنالرياضيات  النتاجات المرافقة لمعايير المحتوى من أعداد وىندسة وجبر وا 

 National council of Teachers of Mathematicsواحتماالت وتحميل رياضي وغيرىا )
(NCTM), 2000.) 

ويعد االتصال الرياضي من منظور المجمس القومي لمعممي الرياضيات في الواليات 
المتحدة، معيارًا أساسيًا في الرياضيات والرياضيات التربوية. وىي عممية يتم من خالليا تشارك 
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تصبح األفكار الرياضية موضع تأمل،  األفكار الرياضية وبمورة فيميا، ومن خالل االتصال
وتعديل، ومناقشة، وتنقيح. كما تساعد عممية االتصال الرياضي في بناء معاني المفاىيم وديمومتيا 

(NCTM, 2000; Briars, 2017.) 
( االتصال الرياضي Brendfur & Frykholm, 2000بريندفر وفريكيولم ) فرّ ع  كما      

ا المعمم والطمبة لغتيم المفظية والكتابية من رموز ومصطمحات أنو الطريقة التي يستخدم بيب
 ,Holmعّرفو ىولم )ضية من خالل الميمات الرياضية، و رياضية لمتعبير ومناقشة األفكار الريا

من خالل اعادة صياغتيا  ياوشرحالطمبة عمى بناء المشكالت الرياضية  مقدرة( بأنو 2014
والنماذج ثم ربطيا بعالقات رياضية شفييًا أو كتابيًا والتعبير  باستخدام الرسوم البيانية والجداول

والكتابة داخل الغرفة عنيا باستخدام الرموز والمغة الرياضية من خالل االستماع والمناقشة 
الطالب عمى  مقدرة( بأن االتصال الرياضي ىو Smieskova, 2017كد سيمسكوفا )أالصفية. و 

عادة صيا غتيا والتعبير عنيا من خالل استخدام التمثيالت المتعددة وشرح فيم الميمة الرياضية وا 
 المفاىيم واألفكار الرياضية شفييًا أو كتابيًا لمعممو ولزمالئو الطمبة.

ومن أجل تطوير عمميتي تعميم الرياضيات وتعمميا، أشارت الدراسات إلى ضرورة تحسين 
ويتفاعموا معو، مما يتطمب البحث عن  البيئة الصفية بحيث يتعايش الطمبة مع الموقف التعميمي

 & Jati, Budiyonoأساليب تدريسية تساعد الطمبة عمى اكتساب المعرفة الرياضية بأنفسيم )
Slamet, 2017.) ،رأى وفي ىذا السياق ( ىدياتيHidayati, 2016 بأن التدريس الّفعال )

معمم طمبتو بميمات رياضية لمادة الرياضيات ىو القائم عمى الفيم المفاىيمي عندما يتحدى ال
، ىاوتبرير  متنوعة ال تعتمد عمى الخوارزميات بحيث ُتمكن الطمبة من شرح استراتيجيات حموليم

ضمن بيئة تبني الشعور بالفاعمية لدى الطمبة داخل الغرفة الصفية بشكل مستمر، وُتشعر الطالب 
التعمم، وذلك من خالل طرح بأنو قادر عمى تعمم الرياضيات وممارستيا من خالل تحفيزه عمى 

المعمم أسئمة مثيرة لإلىتمام، والتأكد من مشاركة جميع الطمبة في ممارسة الرياضيات؛ ليتمكن 
 الطالب من توليد المفاىيم الرياضية الجديدة بنفسو.

التعممية لمادة الرياضيات إال أن  -وعمى الرغم من كل الجيود لتطوير العممية التعميمية 
سيطر عمى الطالب مشاعر من الخوف أو القمق أو تشعورًا مرتبطًا بالرياضيات؛ إْذ ل القمق ال يزا

كمييما، وقد يصل ىذا الشعور إلى حد الفزع والرىبة أو ما يطمق عميو ظاىرة الخوف من 
(. ولمعرفة مفيوم قمق الرياضيات ال بد من Smith, 2004الرياضيات أو فوبيا الرياضيات )
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أنو ب( Maqsood & Ijaz, 2013مكسود وايجاز ) فقد عّرفو، ووتعريف مقاإلشارة إلى فيم الق
اختالل في طاقة الجسم يعاني منيا الفرد، عندما يشعر بخوف أو تيديد من شيء ما وغالبًا ما 

 يصاحبو تغيرات فسيولوجية ونفسية. 
( إلى وجود Maqsood & Ijaz, 2013 ; Blazer, 2011وقد توصل عدد من الباحثين )

باط بين قمق الرياضيات والتحصيل األكاديمي لدى الطمبة؛ فالطمبة الذين لدييم مستوى عاٍل من ارت
وىذا يظير  عمى التفكير المنطقي. مقدرةالقمق ينخفض لدييم مستوى التركيز، ومستوى الثقة وال

منيم أداء عند قيام الطمبة بعمميم داخل الغرفة الصفية أو االختبارات أو الواجبات أو عندما ُيطمب 
أمام اآلخرين. ويظير القمق العالي بعدة مؤشرات منيا الضيق والعصبية؛ اضطراب الذاكرة 

أو نقص االىتمام في  الميماتأثناء القيام بفي وضعف التحصيل األكاديمي والشعور بالعجز 
 يمكن لممعمم تغيير طريقة تدريسو لمرياضيات، واتباع استراتيجياتموضوع صعب كالرياضيات. و 

تشجيعيم عمى المشاركة داخل  فضاًل عنقائمة عمى تحركات تنمي الفيم المفاىيمي لدى الطمبة، 
الغرفة الصفية، وتشجيع الطمبة عمى التفكير واالستكشاف وممارسة معرفتيم بداًل من االستماع إلى 

قشات الوصف الشفيي لممفاىيم، واندماجيم بتجربة الرياضيات بطريقة عممية، ومشاركتيم بالمنا
واألنشطة وتنظيم تعمميم ضمن مجموعات تعاونية لتبادل األفكار وطرح األسئمة بحرية والتعبير 
وتبرير إجاباتيم. وىذه الممارسات التعميمية ُتمكّن المعمم من مساعدة طمبتو لموقاية من قمق 

 الرياضيات والتغمب عميو. 
الصمة بموضوع الدراسة، وتبين وانطالقًا من ىدف الدراسة، تّم مراجعة األدب البحثي ذي 

من الدراسات التي تناولت موضوع االتصال الرياضي كبرنامج تدريسي وبيئة تعميم  عديدوجود 
 وتعمم داخل الغرفة الصفية قائمة عمى تفاعالت الطمبة والمعمم المفظية والكتابية.

لى (، إJacobs, Clark & Borko, 2005فقد ىدفت دراسة جاكوبس وكالرك وبوركو )
تصميم استراتيجية قائمة عمى االتصال الرياضي مستخدمًا االتصال المفظي والكتابي بين الطمبة 

الغنية  الميماتوالمعممين من جية وبين الطمبة أنفسيم من جية آخرى، وذلك من خالل طرح 
تيم اباألفكار الرياضية، وتوفير بيئة تعميمية آمنة ليتمكن الطمبة من شرح حموليم وتقديم تبرير 

. فقد استخدم ستة معممين ىذه االستراتيجية القائمة عمى اً بعضومشاركة أفكارىم مع بعضيم 
االتصال الرياضي لتدريس وحدة في الجبر ضمن البرنامج الصيفي، وستة معممين آخرين دّرسوا 

عمى بالطريقة االعتيادية. أظيرت نتائج الدراسة أن أداء الطمبة عمى الميمات يعمل ذاتيا الوحدة 
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تعزيز التفكير من خالل التعمم واالتصال بمجموعات صغيرة داخل الغرفة الصفية. ومن خالل 
مقابمة المعممين، أسفرت النتائج أن تعمم المفاىيم الرياضية يتطور ويتعمق مكونًا صورة ذىنية 

 واضحة لدى الطمبة.
ت عمى إعداد برنامج ( فقد قامFloriano & Oliveira, 2012) أما دراسة فموريانو وأوليفيرا

رياضي قائم عمى سمسمة من الميمات التي تحفز التفاعل بين الطمبة والمعمم من جية، وبين 
الطمبة أنفسيم من جية آخرى، وتعمل عمى تبادل األفكار الرياضية وفيم الرياضيات بشكل أفضل 

أشتممت عينة  مما يعمل عمى تطوير عمميات التدريس والتعمم والتفاعل داخل الغرفة الصفية.
( طالبًا من الصف التاسع األساسي. جمعت البيانات من خالل مالحظة أنشطة 24الدراسة عمى )

. وأظيرت نتائج الدراسة أىمية التفاعل النشط وتطوره داخل الغرفة الصفية في ياوتحميم الطمبة
مع المعمم  الرياضيات بحيث يتمكن الطالب من استخدام لغتو وكتاباتو الرياضية لالتصال بيا
 والطمبة اال خرين وبذلك يقوم ىو بنفسو ببناء معرفتو الجديدة من خالل التفاعل النشط.

( إلى الكشف عن أسباب Smith, 2004وفي سياق قمق الرياضيات، ىدفت دراسة سميث )
قمق الطمبة في الرياضيات وتأثير المعمم وطريقة تدريسو في مستوى قمق الرياضيات لدى الطمبة. 

، توزعوا إلى االساسي( طالبًا وطالبًة من طمبة الصف السابع 40ت عينة الدراسة من )تكون
مجموعتين، بحيث يدّرس كل مجموعة معمم مختمف في طريقة التدريس والخبرة والمستوى 
األكاديمي، لمعرفة دور المعمم وطريقة تدريسو في مستوى القمق. قدم مقياس لقمق الرياضيات 

تضمن بعض األسئمة عن طبيعة المعمم وأسموب تدريسو لمرياضيات. أسفرت لممجموعتين، بحيث ي
نتائج ىذه الدراسة عن وجود رابط بين طريقة التدريس التي يتبعيا المعمم داخل الغرفة الصفية 
ومستوى قمق الرياضيات لدى طمبتو؛ فالمجموعة التي يشارك ويتفاعل الطمبة فييا ضمن ميمات 

ت واضحة ومنظمة وتحفيز الطمبة عمى التعاون مع الطمبة اآلخرين رياضية مع إعطاء تعميما
 تساعد الطمبة في التغمب عمى مخاوفيم من الرياضيات. 

أثر االتصال الرياضي في تحصيل الطمبة وقمقيم في الرياضيات، قام  إلىومن أجل التعرف 
ريبية ونوعية ( بدراسة شبو تجLomibao, Luna & Namoco, 2016ليمباو و كاريتا ونامكو )

في آن واحد ىدفت إلى تفعيل االتصال الرياضي داخل الغرفة الصفية. تكونت عينة الدراسة من 
( طالبًا قسموا إلى أربع مجموعات متساوية من حيث العدد )مجموعتان تجريبيتان، 188)

ن مجموعتان ضابطتان( تّم تفعيل االتصال الشفيي والكتابي داخل الغرفة الصفية، لممجموعتي
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التجريبتين بينما درست الضابطة بالطريقة االعتيادية. أظيرت نتائج الدراسة تحسن أداء طمبة 
 المجموعتين التجريبتين في الرياضيات وانخفاض قمق الرياضيات لدييم.

ويتضح مما سبق ندرة الدراسات التي جمعت بين االتصال الرياضي وتفعيمو في تدريس 
لفيم المفاىيمي وخفض مستوى قمق الرياضيات؛ لذا برزت الحاجة الرياضيات وفاعميتو في تنمية ا

داخل الغرفة الصفية من خالل ميمات  تعممي-تعميميإلى تفعيل االتصال الرياضي كبرنامج 
 صفية متنوعة؛ تفعل االتصال الكتابي والمفظي والمرئي بين الطمبة والمعمم، وبين الطمبة أنفسيم.   

 :مشكمة الدراسة وأسئمتها
اجو تعميم الرياضيات وتعمميا في األردن تحديات كبيرة، في مقدمتيا أداء الطمبة المنخفض يو 

في الرياضيات عمى المستويين الوطني والدولي؛ فقد تراجع مستوى أداء الطمبة في االختبار الدولي 
( عشرين نقطة عن نتائج عام 2015( الذي ُأجري في بداية عام )TIMSSلمرياضيات والعموم )

( التي تعد غير مقبولة. ويشير تحميل نتائج االختبارات الدولية إلى افتقار الطمبة األردنيين 2011)
من الميمات المطروحة في االختبارات والتي  عديدإلى استراتيجيات تفكير مناسبة تؤىميم إلى حل 

؛  2016Abu Ghazalehعمى حل المسألة )أبو غزالة،  مقدرةتنطوي عمى الفيم المفاىيمي والم
 National Center for Human Resources المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

Development ،2017 وعمى الرغم من حركات اإلصالح المتعاقبة في مناىج الرياضيات .)
في األردن؛ فما زالت الشكوى مستمرة من ضعف أداء الطمبة، وظاىرة قمق الرياضيات لدييم والتي 

مميم. ولمواجية ىاتين الظاىرتين، البّد من استخدام أساليب تدريس تُفّعل دور بدورىا تعيق تع
الطالب وتثير دافعيتو لممشاركة والمناقشة الصفية من أجل التعبير عن أفكاره بمختمف أنماط 

عن  اإلجابةاالتصال الرياضي المفظي والكتابي والمرئي. وبالتحديد تتمخص مشكمة البحث بمحاولة 
 تية:األسئمة اآل

ما فاعمية برنامج قائم عمى االتصال الرياضي في تنمية الفيم المفاىيمي لدى طمبة الصف  .1
 الثامن األساسي؟

ما فاعمية برنامج قائم عمى االتصال الرياضي في مستوى قمق الرياضيات لدى طمبة الصف  .2
 الثامن األساسي؟

 :أهمية الدراسة
قائم عمى االتصال الرياضي، وتفعيمو داخل  تنبع أىمية ىذه الدراسة من خالل إعداد برنامج
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الغرفة الصفية، وبيان دوره في تحسين تعمم الطمبة في الرياضيات وتصميم بيئة صفية توفر لمطمبة 
حرية التعبير عن أفكارىم؛ مما قد يؤدي إلى التعرف إلى أخطائيم، وبناء بنيتيم الرياضية التي 

نتائج البحث القائمون عمى تطوير المناىج في تعتمد عمى الفيم. كما يمكن أن يستفيد من 
الرياضيات في األردن إلعادة النظر في مداخل تدريسيا، والعمل عمى إعداد دليل لممعمم يتضمن 

تعممية تفّعل االتصال الرياضي داخل الغرفة الصفية لتحقيق -لبيئة تعميمية ُأنموذجتصميم 
المناىج. كما يمكن أن يساىم ىذا البحث في  األىداف التربوية والتوجيات الجديدة لتطوير تمك

إعطاء فرصة لمعممي الرياضيات لممرحمة األساسية لتحسين أساليب تدريسيم وتطويرىا بحيث 
يتمكن المعمم من خالل اتصالو مع طمبتو الحصول عمى معمومات تتعمق بتفكيرىم ومستوى قمق 

رفة الصفية ليتمكن الطمبة من ربط الرياضيات لدييم من خالل تفعيل العمل الجماعي داخل الغ
 الرياضيات بالحياة اليومية باستخدام ميمات غنية سواء كتابية أو شفيية أو مرئية.

 حدود الدراسة ومحدداتها:
تتحّدد نتائج الدراسة باقتصار المحتوى الرياضي لمبرنامج القائم عمى االتصال الرياضي عمى 

اسي، وتطبيق الدراسة عمى طالبات الصف الثامن وحدة المثمثات من كتاب الصف الثامن األس
الخصائص السيكومترية  فضاًل عنم. 2017/2018األساسي، لمفصل الثاني من العام الدراسي 

إدراك  ألدوات جمع البيانات، كما تتحدد النتائج بثالثة مجاالت الختبار الفيم المفاىيمي وىي
الت المختمفة لمتعبير عنيا، وتوظيفيا في حل الروابط بين المفاىيم الرياضية، واستخدام التمثي

 المسألة الرياضية.
 المصطمحات وتعريفاتها اإلجرائية:

 اشتممت الدراسة عمى عدد من المصطمحات وىي:
 ر في تنمية الفيم المفاىيمي وخفض قمق يالبرنامج عمى إحداث تغي مقدرة: فاعمية البرنامج

ل البرنامج القائم عمى االتصال الرياضي الرياضيات لدى الطالبات المواتي درسن من خال
مقارنة بمن درسن بالطريقة االعتيادية ما يعبر عنيا بحجم األثر الذي يمكن أن تحدثو 

 المعالجة شبو التجريبية ممثمة بالبرنامج القائم عمى االتصال الرياضي. 
 التي صممت  : مجموعة الخبرات واألنشطة التعميميةالبرنامج القائم عمى االتصال الرياضي

عمى شكل منظومة دراسية، معدة بطريقة مترابطة لممحتوى الرياضي لوحدة المثمثات لمصف 
الثامن األساسي، وتمثل باألىداف والمحتوى واألنشطة والوسائل التعميمية وأساليب التدريس 
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والتقويم بحيث يتحدد من خالليا دور المعمم وممارساتو، ودور الطالب وممارساتو، وشكل 
تصال الرياضي، ووسائل التقويم. وقد تّم إعادة بناء محتوى وحدة المثمثات بحيث يتم من اال

خالليا التفاعل مع األنشطة والميمات المفتوحة لفظيًا وكتابيًا ومرئيًا بين المعمم والطمبة من 
 جية، والطمبة أنفسيم، والطمبة مع المحتوى الرياضي من جية أخرى.

 :دور البرنامج القائم عمى االتصال الرياضي في رفع مستوى أداء  تنمية الفهم المفاهيمي
الطالبات عمى اختبار الفيم المفاىيمي الذي يتضمن المجاالت: إدراك الروابط بين المفاىيم 
الرياضية )حقائق وتعميمات وقوانين رياضية(، واستخدام التمثيالت المختمفة لمتعبير عنيا، 

ة. ويقاس أداء الطالبات عمى اختبار الفيم المفاىيمي وتوظيفيا في حل المسألة الرياضي
ومجاالتو من خالل العالمة التي تحصل عمييا الطالبة في االختبار الذي تّم إعداده من قبل 

 الباحثين.
 حالة من التوتر والضيق واالحساس بالخوف تصيب الطالبة عند تعرضيا قمق الرياضيات :

تحان في الرياضيات، وتوظيف الرياضيات في المواقف لمواقف ترتبط بتعمم الرياضيات، واالم
الحياتية. ويقاس مستوى القمق بالعالمة التي تحصل عمييا الطالبة في مقياس قمق -الواقعية

 الرياضيات الذي تّم إعداده من قبل الباحثين.
 :الطريقة واإلجراءات

 :منهج الدراسة
شبو التجريبي الذي يتمثل بتصميم  من أجل تحقيق أىداف الدراسة الحالية؛ استخدم المنيج

لمجموعتين إحداىما تجريبية واآلخرى ضابطة، وذلك من خالل قياس قبمي يتضمن  بعدي - قبمي
اختبار الفيم المفاىيمي ومقياس قمق الرياضيات، وقياس بعدي لكل منيما يمي تدريس وحدة 

راسة بالمتغير المستقل بمستويين وبذلك تتحّدد متغيرات الدالمثمثات القائم عمى االتصال الرياضي. 
)برنامج تدريسي قائم عمى االتصال الرياضي، والتدريس بالطريقة االعتيادية(. أّما المتغيرات 

 التابعة فقد شممت األداء عمى الفيم المفاىيمي، ومستوى قمق الرياضيات.
 أفراد الدراسة:

لبة من طالبات الصف ( طا54اختيرت عينة الدراسة بالطريقة المتيسرة، وتكونت من )
ا اإلختيار بناء عمى م. وقد تّم ىذ2018-2017الثامن األساسي لمفصل الثاني من العام الدراسي 

التي قامت بتنفيذ البرنامج التدريسي القائم عمى االتصال الرياضي. وتوزع و  تياوموافق المعممةرغبة 
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لبرنامج التدريسي القائم عمى أفراد الدراسة عمى مجموعتين؛ التجريبية التي درست من خالل ا
( طالبة، والضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية 27االتصال الرياضي ويبمغ عدد أفرادىا )

 ( طالبة. 27وعدد أفرادىا )
 أدوات الدراسة: 

 أىداف الدراسة، تّم استخدام األدوات اآلتية: لتحقيق
 :اختبار الفهم المفاهيمي

تصميم اختبار الفيم المفاىيمي لممحتوى الرياضي )وحدة  بعد مراجعة األدب السابق، تمّ 
المثمثات( لمصف الثامن األساسي لمكشف عن فاعمية برنامج قائم عمى االتصال الرياضي في 

تضمن االختبار ثالثة مجاالت؛ تمثيل المواقف والعالقات  الدراسة،الفيم المفاىيمي لدى عينة 
دراك الروابط بين المفاىيم الرياضية، وتوظيف المفاىيم في حل  اليندسية بصور متنوعة، وا 

( من نوع االختيار من متعدد مع تبرير 12( فقرة؛ توزعت )25وتكون االختبار من ) المسألة.
 ( سؤاال مفتوحا.13االجابة، و )

ومن أجل التأكد من صدق االختبار، تّم عرضو عمى متخصصين في مناىج الرياضيات 
طالع آرائيم حول مدى تمثيل فقرات االختبار لألىداف المعرفية المراد وأساليب تدريسيا وذلك باست

قياسيا، وتغطية فقرات االختبار لممحتوى، وصحة فقرات االختبار لغويًا وعمميًا، ومناسبة فقرات 
االختبار لمستوى طالبات الصف الثامن األساسي، ومدى إنتماء الفقرات إلى كل مجال من 

 ار، وقد أبدوا بعض الممحوظات التي تّم األخذ بيا.المجاالت الثالثة لالختب
وبعد إجراء التعديالت التي اقترحيا المحكمون عمى الصورة األولية لالختبار، تّم تطبيقو عمى 

( طالبًة من طالبات الصف التاسع المواتي سبق ليّن دراسة وحدة 27عينة استطالعية مكونة من )
االختبار،  وامن األساسي، بيدف التحقق من صدق وثباتالمثمثات في كتاب الرياضيات لمصف الث

يجاد معامالت الصعوبة والتمييز، وتحديد الزمن الالزم لالختبار.  وا 
ولمتأكد من صدق االتساق الداخمي لالختبار فقد تّم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل 

لك معامالت االرتباط بين فقرة ودرجة المجال الذي تنتمي إليو والدرجة الكمية لالختبار، وكذ
وقد تبّين معامالت االرتباط البينية بين مجاالت االختبار.  فضاًل عنالمجاالت واالختبار الكمي، 

وجود معامالت ارتباط بينية عالية بين درجات أفراد العينة االستطالعية عمى مجاالت اختبار 
(. كما تراوحت معامالت 0.671( وأقصاىا )0.342الفيم المفاىيمي، وتراوحت في أدناىا )
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(. كما بمغت 0.892( وأقصاىا )0.661االرتباط بين المجاالت واالختبار الكمي في أدناىا )
معامالت ارتباط الفقرات لمجال تمثيل المواقف والعالقات اليندسية بصور متنوعة ضمن الفئة 

المفاىيم الرياضية (، ومعامالت ارتباط الفقرات مع مجال إدراك الروابط بين 0.489 – 0.784)
(، ومعامالت ارتباط الفقرات مع مجال توظيف المفاىيم في حل 0.416 – 0.761ضمن الفئة )

(. وىذا يعني أن المجاالت تقيس ما يقيسو االختبار. 0.583 – 0.758المسألة ضمن الفئة )
 (.p<0.05وجاءت جميع القيم ذات داللة احصائية )
تّم التحقق من ثبات االتساق الداخمي باستخدام معادلة أّما بالنسبة لثبات االختبار فقد 

( Nunnally,1978وىي قيم ثبات مقبولة وفقًا لما ذكره ) (،0.76كرونباخ ألفا وبمغ )
 (.Schmitt,1996)و

وقد تّم التحقق من الصدق الذاتي لالختبار بحساب الجذر التربيعي لمعامل الثبات لكل من 
(، 0.863واالختبار الكمي، وقد بمغت قيم الصدق الذاتي ) مجاالت اختبار الفيم المفاىيمي

دراك الروابط بين المفاىيم الرياضية، 0.878(، )0.868(، )0.867) ( لكل من االختبار الكمي، وا 
وتوظيف المفاىيم في حل المسألة، وتمثيل المواقف والعالقات اليندسية، عمى التوالي. وتعد 

 ,Abu Hweijما ذكره أبو جويج والخطيب وأبو مغمي  جميعيا مقبولة ألغراض الدراسة حسب
Khateeb & Moghli (2002.)  كما تّم التحقق من معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار

(، وكذلك تراوحت 0.2الفيم المفاىيمي، إْذ تبيّن أن معامالت التمييز قد جاءت أكبر من )
ىذه القيم مقبولة ألغراض اختبار الفيم  (. وتعد0.778-0.333معامالت الصعوبة ضمن الفئة )

 المفاىيمي. 
( دقيقة حسب ما استغرقتو العينة 90وقد تّم تقديم االختبار عمى جمستين لكل جمسة )

( لتصحيح االختبار بما يتناسب مع أسئمة Rubricاالستطالعية، كما تّم بناء قاعدة تقدير )
ر أخرى تتناسب مع الفقرات المقالية )مفتوحة االختيار من متعدد مع التبرير، وكذلك قاعدة تقدي

دراك 65اإلجابة(، وقد بمغت العالمة القصوى لالختبار ككل ) (، ولمجاالت تمثيل المواقف، وا 
 ( عمى التوالي.7(، )32(، )26الروابط، وتوظيف المفاىيم في حل المسألة، )

 : مقياس قمق الرياضيات
 & Suinn & Winston, 2003 Hunt, Carterبعد مراجعة األدب السابق )

Sheffield, 2011, ،Maqsood & Ijaz, 2013 ( تّم إعداد ،)فقرة لتمثل الصورة األولية 35 )
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 لممقياس، وقد تنوعت الفقرات من حيث اإليجابية والسمبية. 
ومن أجل التحقق من صدق المقياس، تّم عرضو عمى مجموعة من المحكمين المختصين، 

في مدى انتماء الفقرة لبعدىا، وسالمة المغة وبنيتيا، ووضوح المعنى. وفي وطمب منيم إبداء الرأي 
( فقرة 30ضوء ما قدموه من اقتراحات وتعديالت التي تّم األخذ بيا، أصبح االختبار يتكون من )

 في صورتو النيائية بعد التحكيم.
( طالبًة من 50ولمتأكد من صدق مقياس قمق الرياضيات، تّم تطبيقو عمى عينة استطالعية )

طالبات الصف الثامن األساسي من خارج عينة الدراسة، وذلك لمتحقق من صدق مقياس قمق 
. وبالنسبة لصدق االتساق الداخمي، تّم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة ووثبات الرياضيات

بعاد، ومعامالت كل فقرة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو، وكذلك معامالت االرتباط البينية لأل
تراوحت معامالت االرتباط البينية في  االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكمية لممقياس، وقد

(، كما تراوحت معامالت ارتباط االبعاد مع المقياس 0.739(، وفي أقصاىا )0.428أدناىا )
 (.p<0.05(، وجميعيا ذات داللة احصائية )0.890( وفي أقصاىا )0.730الكمي في أدناىا )

كرونباخ باستخدام معادلة إيجاد معامل االتساق الداخمي  تمّ  ولمتأكد من ثبات مقياس القمق،
(، إْذ يقيس مدى التناسق في اإلجابات عن كل األسئمة الموجودة في Cronbach Alphaألفا )

اسة (، وتعد ىذه القيمة مقبولة ألغراض الدر 0.85المقياس، وقد بمغت قيمة الثبات لممقياس )
كما تّم التحقق من الصدق الذاتي لممقياس بحساب الجذر التربيعي  (.Odeh ،2010)عودة 

(، وجميعيا قيم عالية حسب 0.92-0.88لمعامل الثبات، لممقياس الكمي، وتراوحت ضمن الفئة )
كما تّم  (.(Abu Hweij, Khateeb & Moghli,2002ما ذكره أبو حويج والخطيب وأبو مغمي 

 دقيقة زمنًا مناسبًا لتطبيق المقياس.( 45)تحديد 
 إجراءات الدراسة:

 تّم تنفيذ الدراسة بالخطوات اال تية:
  بغرض الوصول إلى ىدف الدراسة، تّم إعداد اطار عام لمبرنامج المقترح بتفعيل االتصال

الرياضي داخل الغرفة الصفية، إْذ تّم إعادة تشكيل دروس وحدة المثمثات من كتاب الصف 
 األساسي )الفصل الثاني( بما يتناسب وتفعيل االتصال الرياضي.الثامن 

 :البرنامج القائم عمى االتصال الرياضي
ييدف البرنامج إلى تحقيق جممة من المعايير، في مقدمتيا تنظيم تفكير الطمبة وتعزيزه؛ 
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م ومعمميم؛ تعزيز الفيم المفاىيمي لدى الطمبة؛ نقل تفكير الطمبة وتبريراتيم بطرق واضحة ألقراني
تحميل استراتيجيات تفكير اآلخرين وتقييميا؛ استخدام لغة الرياضيات بدقة لمتعبير عن األفكار 
الرياضية. ولتحقيق تمك المعايير، يوفر البرنامج فرصة لمطمبة لبناء المفاىيم الرياضية بأنفسيم من 

، والطمبة أنفسيم، والطمبة خالل تفعيل االتصال الرياضي داخل الغرفة الصفية بين الطمبة والمعمم
مع المادة التعميمية ضمن بيئة نشطة، تركز عمى الفيم المفاىيمي لدى الطمبة، وتمكّنيم من 
التعبير عن تفكيرىم لممعممة من جية، وألقرانيم من جية آخرى بمغتيم الرياضية كتابيًا ولفظيًا 

ألة والميمات المفتوحة واستخدام ومرئيًا )صور ورسومات وأدوات تعميمية( من خالل بيئة حل المس
 المغة الرياضية.

تّم تناول وحدة المثمثات من كتاب الصف الثامن األساسي كمادة تعميمية يركز عمييا البرنامج،  .1
أىداف الوحدة والمتطمبات السابقة ليا ومراجعة األدب السابق المتعمق بمعيار  إلىوبعد التعرف 

تعممية لممحتوى الرياضي، تّم بناء  -وفير بيئة تعميمية االتصال الرياضي وكيفية توظيفو في ت
البرنامج القائم عمى االتصال؛ إْذ يعد طريقة تدريس يكون فييا المعمم والطمبة في حمقة اتصال 
نشطة، بحيث يقوم المعمم بطرح ميمات رياضية متنوعة تنفذ بأشكال متنوعة من االتصال 

ج، وخطة سير الدرس من خالل إعداد دليل لممعمم، وقد تّم تحديد معايير البرنام الرياضي.
الموضوع، وعدد الحصص، والنتاجات التعممية، والوسائل بحيث يتضمن الدرس الواحد: 

التعميمية التعممية، مع ابراز دور المعمم، ودور الطالب، وشكل االتصال، والنشاطات 
( دقيقة 45حصة صفية بواقع ) (17التعممية، والتقويم. وقد استغرق تدريس الوحدة )-التعميمية

 لكل منيا.  
إعداد البرنامج المقترح وأدوات جمع البيانات وتحكيميا من قبل خبراء في مجال مناىج  .2

 الرياضيات وأساليب تدريسيا.
تطبيق اختبار الفيم المفاىيمي ومقياس قمق الرياضيات عمى عينة استطالعية من خارج عينة  .3

 صيا السيكومترية، ومعرفة الزمن الالزم لتطبيق األدوات.الدراسة من أجل التأكد من خصائ
 تحديد عينة الدراسة. .4
-تّم تدريب معممة الرياضيات قبل تدريس المجموعة التجريبية بتنفيذ ثالثة مواقف تعميمية  .5

في اليندسة قائمة عمى االتصال الرياضي لطمبة الصف السابع خارج عينة الدراسة،  تعممية
من خالل االتصال الرياضي، كما تّم  هوتنفيذ من صدق إجراء التدريسوذلك من أجل التأكد 
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إطالع المعممة عمى البرنامج وأىدافو وكيفية تنفيذ تدريس الوحدة، وذلك من خالل خمس 
 ( دقيقة خالل أوقات فراغيا وعمى مدى أسبوع.45جمسات نقاشية مدة كل منيا )

ين التجريبية والضابطة في ضوء أىداف تطبيق أدوات جمع البيانات قبميًا عمى المجموعت  .6
 .م17/4/2018و  م15/4/2018الدراسة في 

من قبل معممة مادة الرياضيات لممجموعة التجريبية،  4/2018/ 22تّم إجراء التجربة في .7
والتدريس كما ىو في البرنامج القائم عمى االتصال الرياضي. واستمرت عممية تطبيق الوحدة 

معممتي مادة الرياضيات لممجموعة التجريبية والمجموعة  ( حصة صفية، عممًا أن17)
كما أّن طالبات المدرستين  عدد سنوات الخبرة.ذاتيا وكذلك الضابطة؛ تحمالن الدرجة العممية 

 .ذاتو من المستوى االقتصادي واالجتماعي
بو تطبيق أدوات الدراسة عمى المجموعتين التجريبية والضابطة بعد اإلنتياء من المعالجة ش .8

 .م23/5/2018-20التجريبية في 
 تحميل البيانات واستخالص النتائج. .9

 المعالجات االحصائية:
لإلجابة عن السؤالين األول والثاني، تّم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
لعينة الدراسة حسب مجموعتييا )التجريبية، الضابطة( وذلك لكل من اختبار الفيم المفاىيمي 

قياس القمق البعديين لدى طالبات الصف الثامن األساسي، ومن ثّم استخدم تحميل التباين وم
( الختبار فاعمية البرنامج القائم عمى MANCOVAالمصاحب المتعدد المتغيرات التابعة )

االتصال الرياضي عمى مستوى اختبار الفيم المفاىيمي الكمي ومجاالتو مجتمعة ومقياس قمق 
 طالبات الصف الثامن األساسي.الرياضيات لدى 

 :نتائج الدراسة
: ىدف سؤال الدراسة األول إلى الكشف عن فاعمية برنامج قائم عمى نتائج السؤال األول

االتصال الرياضي في تنمية الفيم المفاىيمي لدى أفراد المجموعة التجريبية مقارنة بأداء اقرانيم في 
الفرضية اآلتية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية المجموعة الضابطة. في ضوء ذلك تّم اشتقاق 

(α=0.05 بين متوسطات أداء طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى اختبار )
الفيم المفاىيمي ومجاالتو تعزى لطريقة التدريس )برنامج قائم عمى االتصال الرياضي، 

بية واالنحرافات المعيارية الختبار الفيم االعتيادية(. ولتحقيق ذلك تّم حساب المتوسطات الحسا
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المفاىيمي لدى طالبات الصف الثامن لممجموعتين التجريبية والضابطة في القياسين القبمي 
والبعدي تبعًا لطريقة التدريس )التدريس باستخدام برنامج قائم عمى االتصال الرياضي، الطريقة 

 ( يوضح ذلك.1، والجدول )االعتيادية(
درجات أفراد الدراسة في مقياس اختبار الفهم لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (:1الجدول )

 لممجموعة )تجريبية، ضابطة(لمقياسين القبمي والبعدي تبعًا  المفاهيمي ككل
 القياس البعدي القياس القبمي  

الوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 2.63 16.31 1.14 5.17 27 تجريبية
 2.22 12.51 1.11 4.29 27 ضابطة

 65* العالمة الكمية= 

درجات أفراد الدراسة في اختبار ل( وجود فروق بين األوساط الحسابية 1من الجدول ) يتضح
لمعرفة فيما و  لممجموعة )تجريبية، ضابطة(وفقًا  في القياسين القبمي والبعديككل الفيم المفاىيمي 

 One)إذا كانت ىذه الفروق ذات داللة إحصائية، تّم استخدام تحميل التباين األحادي المصاحب 
way ANCOVA)  لممجموعة )تجريبية، وفقًا  ككل الختبار الفيم المفاىيميلمقياس البعدي

ين في ي عرض ليذه النتائج كما ىو مبأتثر القياس القبمي لدييم، وفيما يبعد تحييد أ ضابطة(
 (.2الجدول )

 لمقياس البعدي (One way ANCOVA) (: نتائج تحميل التباين األحادي المصاحب2الجدول )
 بعد تحييد أثر القياس القبمي لديهم لممجموعة )تجريبية، ضابطة(وفقًا الختبار الفهم المفاهيمي 

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة
مربع إيتا 
η2 

 0.182 0.001 11.373 549.497 1 549.497 القياس القبمي
 0.347 0000. 27.097 1309.202 1 1309.202 المجموعة
    48.316 51 2464.116 الخطأ
     53 4322.815 الكمي

( α  =0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )2يتضح من الجدول )
، فقد بمغت لممجموعة )تجريبية، ضابطة(وفقًا  في درجات عينة الدراسة في اختبار الفيم المفاىيمي

(، وىي قيمة دالة إحصائيًا، مما يعني 0.000( بداللة إحصائية مقدارىا )27.097قيمة )ف( )
 لممجموعة.أثر وجود 

( ما η2رت قيمة مربع أيتا )( وجود أثر لطريقة التدريس؛ فقد ف س2كما يتضح من الجدول )
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 .اختبار الفيم المفاىيميمن التباين الُمفسر )المتنبئ بو( في المتغير التابع وىو  %(34.7)نسبتو 
ولتحديد لصالح من تعزى الفروق، تّم استخراج المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء 

 (.3، وذلك كما ىو مبين في الجدول )لممجموعةالمعيارية ليا وفقًا 
لمدرجة الكمية الختبار (: المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية لمقياس البعدي 3الجدول )

 لممجموعة )تجريبية، ضابطة(تبعًا  الفهم المفاهيمي
 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي البعدي المعّدل المجموعة
 1.50 49.01 تجريبية
 1.30 37.40 ضابطة
( إلى أّن الفروق كانت لصالح المجموعة التجريبية الذين درسوا 3الجدول )تشير النتائج في 

بالبرنامج القائم عمى االتصال الرياضي مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة 
 االعتيادية.

كما تّم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياسين القبمي والبعدي الختبار 
 (.4، كما ىو مبين في الجدول )لممجموعة )تجريبية، ضابطة(يم المفاىيمي وفقًا الف

(: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياسين القبمي والبعدي الختبار الفهم المفاهيمي 4الجدول )
 وفقًا لممجموعة

مجاالت 
الفهم 

 المفاهيمي
 العدد الطريقة معيار األداء

س البعديالقيا القياس القبمي  
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

تمثيل 
المواقف 
والعالقات 
اليندسية 
بصور 
 متنوعة

يعبرعن النص الرياضي بشكل 
 ىندسي ورموز رياضية

 1.60 3.26 0.98 2.96 27 تجريبية
 1.55 1.81 1.12 2.15 27 ضابطة

إلى نص يترجم األشكال اليندسية 
 رياضي

 1.05 2.48 1.23 1.85 27 تجريبية
 1.20 1.65 1.13 1.38 27 ضابطة

يترجم النصوص الرياضية إلى 
 أشكال ىندسية

 0.78 4.00 0.80 1.41 27 تجريبية
 1.17 3.46 0.71 1.88 27 ضابطة

يوضح العالقات واألفكار الرياضية 
 المتضمنة في شكل ىندسي

 1.46 7.22 0.59 1.04 27 تجريبية
 1.60 4.81 0.68 0.69 27 ضابطة

إدراك 
الروابط 
بين 

المفاىيم 
 الرياضية

يربط بين المفاىيم والرموز 
الموجودة في الشكل اليندسي 

 بعالقات

 1.52 7.00 1.09 1.89 27 تجريبية
 1.29 6.92 0.76 1.23 27 ضابطة

يربط بين خصائص الشكل 
 اليندسي بعالقات رياضية

 1.50 6.78 0.70 1.52 27 تجريبية
 1.91 4.31 0.83 1.85 27 ضابطة

 2.75 4.48 1.23 1.85 27 تجريبية يبرر باستخدام األشكال اليندسية
 1.41 3.69 0.92 1.27 27 ضابطة

يوضح العالقات الرياضية 
 المستخدمة

 1.88 6.81 0.75 1.89 27 تجريبية
 1.75 5.54 0.75 1.38 27 ضابطة
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مجاالت 
الفهم 

 المفاهيمي
 العدد الطريقة معيار األداء

س البعديالقيا القياس القبمي  
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 توظيف
المفاىيم 
في حل 
 المسألة

يستخدم أفكارًا ىندسية لعالقات 
 ومفاىيم رياضية في حل مسألة

 0.27 2.96 0.49 0.37 27 تجريبية
 0.58 2.08 0.49 0.35 27 ضابطة

يستخدم لغتو الرياضية الخاصة من 
مفاىيم وأفكار رياضية وتوظيفيا 

 في حل مسألة

 0.63 1.96 0.49 0.37 27 تجريبية
 0.76 1.46 0.49 0.35 27 طةضاب

يربط العالقات واألفكار الرياضية 
المتضمنة في شكل ىندسي ضمن 

 حل المسألة

 0.19 1.93 0.49 0.37 27 تجريبية
 0.93 1.50 0.49 0.35 27 ضابطة

 7.90 48.92 3.43 15.52 27 تجريبية الفيم المفاىيمي الكمي
 6.67 37.54 3.33 12.88 27 ضابطة

(، العالمة القصوى لمجال 12،4،6،4)26، العالمة القصوى لمجال التمثيل=65مة القصوى لالختبار الكمي=العال* 
 (2،2،3)7(، العالمة القصوى لمجال توظيف المفاىيم=8،8،8،8)32إدراك الروابط=

( وجود فروق بين األوساط الحسابية في القياسين القبمي والبعدي 4حظ من الجدول )اليُ 
، وبيدف التحقق من المجموعة )تجريبية، ضابطة(يم المفاىيمي ناتج عن اختالف الختبار الف

. وذلك كما ىو مبين (MANCOVA)جوىرية الفروق، تّم تطبيق تحميل التباين المصاحب المتعدد 
 (.5في الجدول )
ر عمى اختبا المجموعة )تجريبية، ضابطة(( نتائج تحميل التباين المصاحب المتعدد ألثر 5الجدول )

 الفهم المفاهيمي
نوع االختبار  األثر

 المتعدد
قيمة االختبار 

درجة حرية  ف الكمية المتعدد
 الفرضية

درجة حرية 
 الخطأ

احتمالية 
 الخطأ

 حجم األثر
η2 

طريقة 
 التدريس

Hotelling's 
Trace .7190 27.097 3.000 45.000 .0000 .4170 

داللة إحصائية عند مستوى الداللة  يذلطريقة التدريس ( وجود أثر 5يتبين من الجدول )
(0.05=α عمى القياس البعدي )لتحديد عمى أي و مجتمعة،  لمجاالت اختبار الفيم المفاىيمي

المصاحب االحادي فقد تّم إجراء تحميل التباين  المجموعة،كان أثر مجال من المجاالت 
(ANCOVA )وذلك كما  ،لقبمي لدييمبعد تحييد أثر القياس ا لممجموعةفقًا ة و عمى حدمجال كل ل

 (.6ىو مبين في الجدول )
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كل للقياس البعدي ألثر المجموعة عمى ا (ANCOVAالمصاحب )األحادي ( تحميل التباين 6الجدول )
 تحييد أثر القياس القبمي لديهمبعد  مجال من مجاالت اختبار الفهم المفاهيمي

حجم 
 األثر

احتمالية 
أالخط مجموع وسط  ف 

 المربعات
درجة 
 الحرية

مجموع 
 مصدر التباين المجال المربعات

0.079 0.000 14.379 139.856 1 139.85
 تمثيل المواقف 6

تمثيل المواقف 
 القبمي )المصاحب(

 
إدراك الروابط  إدراك الروابط 12.956 1 12.956 0.644 0.426 0.158

 القبمي )المصاحب(
توظيف  4.885 1 4.885 3.644 0.062 0.001

 المفاىيم
ظيف المفاىيم تو 

 القبمي )المصاحب(
 0.001 11.373 549.497 1 549.49

  الكمي 7

0.409 0.000 28.591 278.090 1 278.09
 تمثيل المواقف 0

268.50 1 268.502 13.346 0.001 0.207 طريقة التدريس
 إدراك الروابط 2

توظيف  43.729 1 43.729 32.620 0.000 0.380
 المفاىيم

   9.727 51 496.05
 تمثيل المواقف 4

1026.0 51 20.118    الخطأ
 إدراك الروابط 42

توظيف  68.368 51 1.341   
 المفاىيم

    53 914.00
 تمثيل المواقف 0

 الكمي المصحح
    53 1307.5

 إدراك الروابط 00

    53 116.98
1 

توظيف 
 المفاىيم

    53 4322.8
 الكمي 15

( وفقًا ألثر α=0.05فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )( وجود 6يظير من الجدول )
في جميع المجاالت، ولتحديد لصالح أي من مجموعتي الدراسة  المجموعة )تجريبية، ضابطة(

كانت الفروق، فقد تّم حساب المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية لممجاالت وفقًا 
 (.7) لممجموعة، كما ىو مبين في الجدول
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وفقًا  ( األوساط الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية لمقياس البعدي الختبار الفهم المفاهيمي7الجدول )
 لممجموعة

مجاالت اختبار 
الوسط الحسابي  الطريقة الفرع الفهم المفاهيمي

 المعّدل
الخطأ 
 المعياري

تمثيل المواقف 
والعالقات 

اليندسية بصور 
 متنوعة

لرياضي بشكل يعبر عن النص ا
 ىندسي ورموز رياضية

 0.3 7.2 (تجريبية )اتصال رياضي
 0.3 4.8 ضابطة )اعتيادية(

يترجم االشكال اليندسية إلى نص 
 رياضي

 0.2 2.5 تجريبية )اتصال رياضي(
 0.2 1.7 (ضابطة )اعتيادية

يترجم النصوص الرياضية إلى 
 أشكال ىندسية

 0.2 4.0 (تجريبية )اتصال رياضي
 0.2 3.5 (ضابطة )اعتيادية

يوضح العالقات واألفكار الرياضية 
 المتضمنة في شكل ىندسي

 0.2 3.3 ) رياضيتجريبية )اتصال 
 0.3 1.9 (ضابطة )اعتيادية

إدراك الروابط 
بين المفاىيم 
 الرياضية

يربط بين المفاىيم والرموز الموجودة 
 في الشكل اليندسي بعالقات

 0.3 7.0 ) ياضير تجريبية )اتصال 
 0.3 6.9 ) اعتياديةضابطة )

يربط بين خصائص الشكل اليندسي 
 بعالقات رياضية

 0.3 6.8 ) رياضيتجريبية )اتصال 
 0.4 4.3 ضابطة )اعتيادية(

 0.5 4.5 تجريبية )اتصال رياضي( يبرر باستخدام األشكال اليندسية
 0.3 3.7 ضابطة )اعتيادية(

الرياضية يوضح العالقات 
 المستخدمة

 0.4 6.8 تجريبية )اتصال رياضي(
 0.3 5.5 ضابطة )اعتيادية(

توظيف المفاىيم 
 في حل المسألة

يستخدم أفكارًا ىندسية لعالقات 
 ومفاىيم رياضية في حل مسألة

 0.1 1.9 تجريبية )اتصال رياضي(
 0.1 1.5 ضابطة )اعتيادية(

يستخدم لغتو الرياضية الخاصة من 
فاىيم وأفكار رياضية وتوظيفيا في م

 حل مسألة

 0.1 2.0 تجريبية )اتصال رياضي(
 0.1 1.5 ضابطة )اعتيادية(

يربط العالقات واألفكار الرياضية 
المتضمنة في شكل ىندسي ضمن 

 حل المسألة

 0.04 3.0 تجريبية )اتصال رياضي(
 0.2 2.1 ضابطة )اعتيادية(

 1.5 49.0 بية )اتصال رياضي(تجري الفيم المفاىيمي الكمي
 1.3 37.4 ضابطة )اعتيادية(

( وجود فروق بين األوساط الحسابية المعّدلة لمقياس البعدي في جميع 7يتضح من الجدول )
مجاالت اختبار الفيم المفاىيمي كانت لصالح أفراد المجموعة التجريبية الذين تعرضوا لمبرنامج 

نة بأفراد المجموعة الضابطة، عممًا بأّن حجم األثر لممجاالت قد القائم عمى االتصال الرياضي مقار 
( لكل من مجاالت تمثيل المواقف والعالقات اليندسية بصور 0.380(، )0.207(، )0.409بمغ )

دراك الروابط بين المفاىيم الرياضية وتوظيف المفاىيم في حل المسألة عمى التوالي.  متنوعة وا 
ؤال الدراسة الثاني إلى الكشف عن فاعمية برنامج قائم عمى ىدف س نتائج السؤال الثاني:

االتصال الرياضي في خفض مستوى قمق الرياضيات لدى أفراد المجموعة التجريبية مقارنة بأداء 
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اقرانيم في المجموعة الضابطة القائم تدريسيا عمى الطريقة االعتيادية. ولتحقيق ذلك تّم حساب 
ات المعيارية لمقياس قمق الرياضيات لدى طالبات الصف الثامن المتوسطات الحسابية واالنحراف

األساسي لممجموعتين التجريبية والضابطة في القياسين القبمي والبعدي تبعًا لطريقة التدريس 
 ( يوضح ذلك.8)برنامج قائم عمى االتصال الرياضي، االعتيادية(، والجدول )

درجات أفراد الدراسة في مقياس قمق للمعيارية (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا8الجدول )
 لممجموعة )تجريبية، ضابطة(لمقياسين القبمي والبعدي تبعًا  الرياضيات ككل

 القياس البعدي القياس القبمي  
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد المجموعة
 4960. 2.31 6530. 3.19 27 تجريبية
 3010. 2.73 5000. 3.25 27 ضابطة
 4590. 2.52 5770. 3.22 54 المجموع

درجات أفراد الدراسة في مقياس ل( وجود فروق بين األوساط الحسابية 8يتضح من الجدول )
ولمعرفة فيما  لممجموعة )تجريبية، ضابطة(وفقًا  في القياسين القبمي والبعديككل قمق الرياضيات 

 One)ق ذات داللة إحصائية، تّم استخدام تحميل التباين األحادي المصاحب إذا كانت ىذه الفرو 
way ANCOVA)  لممجموعة )تجريبية، وفقًا  مقياس قمق الرياضيات ككلللمقياس البعدي

ي عرض ليذه النتائج كما ىو مبين في أتثر القياس القبمي لدييم، وفيما يبعد تحييد أ ضابطة(
 (.9الجدول )
لقمق  لمقياس البعدي (One way ANCOVAئج تحميل التباين األحادي المصاحب )(: نتا9الجدول )

 بعد تحييد أثر القياس القبمي لديهم لممجموعة )تجريبية، ضابطة(وفقًا الرياضيات 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 قيمة
 ف

مستوى 
 الداللة

مربع 
 η2إيتا 

 6110. 000. 80.005 5.346 1 5.346 القياس القبمي
 3740. 000. 30.435 2.034 1 2.034 المجموعة
    0670. 51 3.408 الخطأ
     53 11.175 الكمي

( a  =0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )9يتضح من الجدول )
، فقد بمغت تجريبية، ضابطة(لممجموعة )وفقًا  درجات عينة الدراسة في مقياس قمق الرياضياتفي 

(، وىي قيمة دالة إحصائيًا، مما يعني 0.000( بداللة إحصائية مقدارىا )30.435قيمة )ف( )
 لممجموعة.وجود أثر 

( ما η2( وجود أثر لطريقة التدريس؛ فقد ف سرت قيمة مربع أيتا )9كما يتضح من الجدول )
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 .مقياس قمق الرياضياتي المتغير التابع وىو %( من التباين الُمفسر )المتنبئ بو( ف37.4نسبتو )
ولتحديد لصالح من تعزى الفروق، تّم استخراج المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء 

 (.10، وذلك كما ىو مبين في الجدول )لممجموعةالمعيارية ليا وفقًا 
لمدرجة الكمية لمقياس ي (: المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية لمقياس البعد11الجدول )

 لممجموعة )تجريبية، ضابطة(تبعًا  قمق الرياضيات
 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي البعدي المعّدل المجموعة
 0500. 2.325 تجريبية
 0500. 2.713 ضابطة

( إلى أّن الفروق كانت لصالح المجموعة التجريبية الذين 10تشير النتائج في الجدول )
امج القائم عمى االتصال الرياضي مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة الذين درسوا درسوا بالبرن

 بالطريقة االعتيادية.
 مناقشة النتائج:

دورًا في  يؤديأظيرت نتائج الدراسة بأن تفعيل االتصال الرياضي داخل الغرفة الصفية 
الطمبة عمى تمثيل  مقدرةتنمية الفيم المفاىيمي في ىندسة المثمثات، وبشكل خاص في تنمية 

دراك الروابط بين المفاىيم الرياضية، وتوظيف  المواقف والعالقات الرياضية بصور متنوعة، وا 
؛ بمعنى أن (0.347)المفاىيم الرياضية في حل المسألة. وكان حجم األثر كبيرًا؛ إْذ بمغ 

م والتعمم من خالل من التباين المفسر بالنسبة لمتغير الفيم المفاىيمي يعود إلى التعمي%( 34.7)
تفعيل االتصال الرياضي بأشكالو المختمفة. ويمكن أن تعود ىذه النتيجة إلى ممارسة الطمبة 
لالتصال الكتابي واالتصال المفظي بشكل مكثف، وكذلك المرئي من خالل الرسومات اليندسية 

 لألفكار المختمفة في وحدة المثمثات. 
اقشة بين المعمم والطالب من جية والطمبة أنفسيم من ذلك، إّن تفعيل الحوار والمن فضاًل عن

جية أخرى، وتفاعل الطمبة مع المادة التعميمية من خالل النشاطات الفردية والزمرية والصف 
بأكممو، يتيح لمطمبة التفكير بصوت مسموع، مما يمنح الفرصة لممعمم لالستماع بدوره، واعطاء 

ة رياضية، وتصحيح األخطاء من خالل التغذية الراجعة الفرص لمطمبة إلعادة صياغة أفكارىم بمغ
 من قبل المعمم واألقران.  

طرح األسئمة من قبل المعمم  فضاًل عنوال شك أن تفسير حمول المسائل لألقران ولممعمم، 
والطمبة أنفسيم، وتوضيح أفكارىم واالستماع ألفكار اآلخرين مقرونًا بالفيم، وكذلك تقييم تفكير 
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قبل أقرانيم ومن قبل المعمم يعد بيئة محفزة عمى الفيم بكل مجاالتو ومستوياتو بدًءا من الطمبة من 
إدراك المفيوم وتمثيمو وتحديد العالقات بين سماتو والعالقات بين المفاىيم المختمفة وتمثيميا، 

 وصواًل إلى توظيف تمك المعرفة في حل المسألة.
خالل الحوار بين األقران ضمن المجموعة الواحدة،  إّن المغة الرياضية المحكية )المفظية( من

وبين المعمم والطمبة، وعمى مستوى الصف بأكممو، والمغة الرياضية المكتوبة من مصطمحات 
دورًا إيجابيًا في تنمية الفيم  أدتىندسية ورموز وتعابير، والمغة المرئية من رسومات ىندسية قد 

طمبة عند استخدام المغة الرياضية بدقة. فاستخدام لغة المفاىيمي، وتذليل الخوف الذي ينتاب ال
الرياضيات عند التعرض لميمات مكتوبة أو مرسومة يحّفز عمى قراءة تمك المواقف وتمثيميا 
بالرسومات اليندسية، كما أّن التعبير عن الرسومات اليندسية بمغة رياضية مكتوبة ينّمي ميارة 

وينّمي عممية الربط بين تمك المفاىيم، وبالتالي يؤدي إلى تمثيل المفاىيم والعالقات اليندسية، 
عمى حل مسائل تتعمق بالمفاىيم والعالقات ضمن ىندسة المثمث. ومن ىنا، تجدر اإلشارة  مقدرةال

إلى أّن استخدام المغة الرياضية ونماذجيا المختمفة )رسومات ىندسية، صياغة لفظية، صياغة 
لنماذج قد أّدى إلى تسييل الفيم لدى الطمبة وتمكينيم من تمثيل رمزية( بدقة، والتنقل بين تمك ا

 األفكار اليندسية وربطيا، ومن ثّم توظيفيا في حل المسألة.
ويبدو جمًيا أّن نتائج الدراسة تتوافق مع ما توصمت إليو الدراسات السابقة مثل دراسة الرسون 

(Larsson, 2007) عيل بيئة قائمة عمى االتصال التي أظيرت في جانب من نتائجيا أّن تف
 & Qohar)الرياضي يساعد الطمبة عمى بناء المفاىيم الرياضية، ودراسة كوىار وسومرمو 

Sumarmo, 2013)  التي أوضحت أّن االتصال المفظي والكتابي يمّكن الطمبة من فيم المفاىيم
مباو وكاريتا ، ودراسة لي(Hirschfeld-cotton, 2008)الرياضية بشكل أفضل، ودراسة كتن 

 ,Smieskova)، ودراسة سمسيكوفا (Lomibao, Luna & Namoco, 2016)ونامكو 
وجميعيا أظيرت تعميق الفيم المفاىيمي لدى الطمبة الذين تعرضوا لبيئة تعميم وتعمم قائمة  (2017

 عمى االتصال الرياضي.
المجموعة التجريبية  وفيما يتعمق بنتائج السؤال الثاني، فقد تبين انخفاض القمق لدى أفراد

مقارنة مع أقرانيم في المجموعة الضابطة، ولعل ىذه النتيجة ربما تعود إلى إّن األدوار المتبادلة 
بين الطمبة والمعمم في قيادة عممية التعمم والتعميم، التي قد شّكمت دورًا عمى خفض القمق لدى طمبة 

دور بيئة المشاركة  فضاًل عنابطة، المجموعة التجريبية بشكل منخفض مقارنة بالمجموعة الض
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االيجابية من قبل الطمبة في عممية التعمم، ودور المعمم الموجو الذي تجنب فيو الحكم المباشر 
بالخطأ أو الصواب عمى إجابات الطمبة وأفكارىم التي لم تخُل من سوء الفيم لبعض المفاىيم 

صص الصفية. وبالمقابل، كانت الثقافة أثناء سير الح في والعالقات الواردة في وحدة المثمثات
السائدة في الغرفة الصفية لممجموعة الضابطة التي تمثمت بأّن المعمم ىو مصدر المعمومة ومحور 

 عممية التعميم، والتركيز عمى تمقين العالقات اليندسية وتبرير صحتيا.
 & Marshal, Mann)ويتوافق ىذا التفسير مع ما أشار إليو مارشال ومان وولسون 

Wilson, 2016) بقوليم أّن تعمم األقران من خالل عمل المجموعات يسيم في بناء المعرفة ،
يزيد من الثقة بالنفس، وبالتالي يقّمل من قمق  إذوحل المسائل وتمقي التغذية الراجعة من األقران، 

عطاء الفر  صة لمطمبة بأن الرياضيات. وأستنتجوا أّن دور المعمم الذي يتصف بالتوجيو واالستماع وا 
من خالل تفاعالتيم، بحيث يعبروا عن أفكارىم بصوت  اً يكونوا مصدر معرفة لبعضيم بعض

 مسموع يؤدي إلى تعزّيز الثقة بالنفس وخّفض القمق. 
عطاء      كما أّن البيئة اآلمنة التي تمثمت باحترام تفكير الطمبة من قبل المعمم واألقران، وا 

استخدام  كما أنأثناء االتصال الكتابي أو المفظي، في دود األفعال الوقت لمتأمل في األفعال ور 
الرسومات اليندسية وممارسة ميارة التمثيل، والتنقل بين التمثيالت المختمفة )الرسومات، التعبير 

أثناء اكتشاف العالقات اليندسية أوحل المسائل قد أسيم في تنمية في بالرموز، التعبير باأللفاظ( 
 ار اليندسية، وربما ساعد الشعور بالفيم عمى خفض القمق لدى الطمبة.الفيم لألفك

إّن ما تميزت بو بيئة التعمم في الدراسة الحالية من تنويع في النشاطات والميمات التعميمية 
، فمنيا السيل وىذا بدوره يقّمل من مستوى القمق، ومنيا األكثر صعوبة مما يشجع عمى التعممية-

واصمة العمل مع األقران، كما أّن إعطاء الطمبة الوقت الكافي لممارسة التحّدي ومحاولة م
الربط واالستنتاج ربما ساعد في  عمى-حسب طبيعة بنيتيا  –النشاطات في اليندسة التي تعتمد 

التعممية ضمن فترة -خفض مستوى الخوف والتوتر لدى الطمبة. ولكن انحصار ىذه البيئة التعميمية
عمى طمبة المجموعة التجريبية، و إلى انخفاض متدني لقمق الرياضيات لدى  زمنية قصيرة قد أدى

تعممية لخفض قمق الرياضيات لدى الطمبة، إال أن -الرغم من كل الجيود لتطوير بيئة تعميمية
القمق ال يزال شعورًا يعاني منو الطمبة، إْذ أن قمق االمتحان يبدأ بالتشكل من المراحل المبكرة 

راحل الدراسية، ويحتاج إلى عالج عبر فترة زمنية طويمة، وجاءت نتائج ىذه ويزداد عبر الم
تعممية عمى خفض قمق الرياضيات -الدراسة داعمة إلى دور بيئة االتصال الرياضي كبيئة تعميمية



 أ.د. عمي البركات، أ.د.أمل خصاونة، أماني الرفاعي   .....                                 فاعمية برنامج قائم

  511 

 Lamibao, Luna؛ Smith, 2004لدى الطمبة بحيث توافقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسات )
& Namoco, 2016.) 

 نتاجات والتوصيات:  االست
في ضوء تدني مستوى األداء لدى طمبة الصف الثامن األساسي في األردن عمى مستوى 

التي تتضمن في معظميا معايير أداء تركز عمى الفيم  TIMSSاالختبارات الدولية مثل 
 أثناء التعامل مع األرقامفي من الطمبة  عديدارتفاع مستوى القمق لدى  فضاًل عنالمفاىيمي، 

والحسابات أو التعرض لمواقف حياتية بحاجة إلى استخدام الرياضيات في حميا، أو التعرض 
المتحان في الرياضيات، فقد تناولت الدراسة الحالية تقّصي فاعمية برنامج قائم عمى االتصال 
الرياضي في الفيم المفاىيمي وقمق الرياضيات لدى طمبة الصف الثامن األساسي، وأسفرت عن 

لدى الطمبة نتيجة تعرضيم  ل متدنٍ ي الفيم المفاىيمي وخفض قمق الرياضيات بشكتحسن ف
 لمبرنامج القائم عمى االتصال الرياضي.

نتائج الدراسة، يمكن االستنتاج بأن توظيف االتصال الرياضي في تعميم وتعمم وباستعراض 
جًا تدريسيًا ناجحًا في الرياضيات وبالذات موضوع اليندسة متمثاًل بالمثمثات، يعد مدخاًل ومني

دراك الروابط بينيا،  تنمية الفيم المفاىيمي بمؤشراتو المختمفة، والتي تمثمت بتمثيل المواقف، وا 
وتوظيفيا في حل المسألة، وذلك مقارنة بالتدريس االعتيادي الذي يتمحور حول المعمم بالدرجة 

في  أسيمتكتابي والمفظي والمرئي قد األولى. ويمكن القول بأن بيئة االتصال الرياضي بأشكاليا ال
تحسين مؤشرات الفيم المفاىيمي لدى الطمبة، كما أن البنى المختمفة لالتصال الرياضي التي 

 استخدمت في التدريس كانت ذات فاعمية كبيرة.
ن ميارة االتصال الرياضي ال تقتصر عمى الو  عمى تفسير األفكار لفظيًا وكتابيًا، بل  مقدرةا 

عمى فيم أفكار اآلخرين، واستخدام المغة الرياضية بدقة وفاعمية. كما أّن  مقدرةلى التتعدى ذلك إ
الفيم المفاىيمي الذي يعد في مقدمة مكونات الكفاءة الرياضية التي أشار إلييا المجمس القومي 

(، قد حظي باىتمام الباحثين والميتمين في مجال NRC, 2001لألبحاث في الواليات المتحدة )
ضيات التربوية، ألنو مؤشر التعمم الفعمي لألفكار الرياضية الذي يتمثل بالفيم العالئقي الذي الريا

يقود إلى التمكن من حل المسألة غير المألوفة، والنمذجة الرياضية وفيم الظواىر الحياتية بمختمف 
الجرائي، فال بّد أشكاليا. ونظرًا لمحورية الفيم المفاىيمي في الرياضيات الذي يعد منطمقًا لمفيم ا

من تنميتو وتعزيزه لدى الطمبة من خالل توظيف بيئة تعميم وتعمم تركز عمى االتصال الرياضي 
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 القراءة واالستماع. فضاًل عنبمختمف أشكالو الكتابي والمفظي والمرئي، 
ويشكل قمق الرياضيات حاجزًا بين الطالب وتعمم الرياضيات، بل يشكل عائقًا في تقدم 

النواحي الفسيولوجية والنفسية والمعرفية، ويعد تفعيل االتصال الرياضي داخل الغرفة  الطالب من
 الصفية أحد المفاتيح لخفض قمق الرياضيات لدى الطمبة، واإلقبال عمى تعمميا وفيميا.

وثّمة نتيجة أخرى، فإّن بيئة التعميم والتعمم القائمة عمى االتصال الرياضي قد غطت حاجات 
المعرفية، وأدت إلى اإلستمتاع بعممية التعمم، وزادت الثقة بالنفس، وقّممت من و انية الطمبة الوجد

التوتر لدى الطمبة من خالل األدوار المنوطة بالطمبة وتمك المنوطة بالمعمم، ولكن انحصار الوقت 
في مستوى قمق الرياضيات لدى الطمبة فإن معالجة  زمنية قصيرة أدى إلى انخفاض متدنٍ لفترة 

ق الرياضيات المتشكل منذ الصغر بحاجة إلى خطة معالجة لفترة زمنية طويمة متعددة المراحل، قم
 وىذا ما اكدتو نتائج الدراسة. 

دوًرا ميًما لتعمم  يؤديوبصورة ممخصة لنتائج الدراسة يمكن القول أن االتصال الرياضي 
ة والمعمم وبين الطمبة أنفسيم الرياضيات داخل الغرفة الصفية، وأن التفاعالت الصفية بين الطمب

تعممية تثير الطمبة عمى دورىم الفعال -ضمن أدوار متنوعة ومتعددة في طبيعتيا تمثل بيئة تعميمية
برنامج قائم عمى االتصال الرياضي في  فاعميةنحو الفيم المفاىيمي. وتؤكد ىذه النتائج عمى 

نا تدعو ىذه الدراسة إلى تسميط خفض مستوى قمق الرياضيات لدى الطمبة بشكل منخفض. ومن ى
 التعممية لتحقيق األىداف المنشودة.-الضوء عمى دور االتصال الرياضي في العممية التعميمية

 وفي ضوء ما تقدم من استنتاجات، يمكن إدراج التوصيات اآلتية:
 توصيات الدراسة:

 ي: أتائج الدراسة، توصي الدراسة بما يفي ضوء نت
مى االتصال الرياضي في تدريس الرياضيات، وبالذات في موضوع تفعيل التعمم القائم ع .1

 ىندسة المثمثات.
إعداد برامج لمعممي الرياضيات ما قبل الخدمة وفي أثنائيا لتعريفيم بدور معيار االتصال  .2

تعممية توّظف ميارات االتصال –الرياضي، من أجل تشجيعيم عمى استخدام مواقف تعميمية 
 ناء تدريس الرياضيات. الرياضي المختمفة في أث

العمل عمى تضمين كتب الرياضيات، وأدلتيا نشاطات وميمات تشكل بنى مختمفة لإلتصال  .3
 الرياضي.
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إجراء مزيد من الدراسات لتفعيل االتصال الرياضي لصفوف أخرى وموضوعات رياضية  .4
 غير المثمثات.
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