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م يين ( )45طالبي ياً م يين طي يالب الص ييف العاش يير األساس ييي ف ييي محافظ يية مادب ييا ،ت ييم اختي ييارهم بطريق يية
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بإستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة.
 وجيود فييروق ذات دالليية إحصييائية ( ) 0,05 ≥ αبيين متوسييطات أداء مجمييوعتي الد ارسيية علييى
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الرياضيات باستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة.
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Abstract

This study aimed at investigating the effect of teaching mathematics by using the
problem centered learning strategy on the achievement of tenth grade students and
their motivation.

The sample of due study was chosen purposefully consisted of (45) students from the

students of tenth grade of Madaba Govermorate , they were distributed Randomly into

two groups, the first one was experimental group which consisted of (25) students, the
second was the control group which consisted of (20) students. The researcher

developed two instruments: The achievement test and the motivation scale, their
validity and reliability were assured using ANCOVA the study revealed the following
results


There were significant differences (α ≥ 0,05 ) between the means of

mathematics achievement of the two groups, in the favor of the experimental
group who studied the mathematic course by using the problem centered
learning strategy.


There were significant differences (α ≥ 0,05 ) between the means of the

students' motivation toward the mathematics, in the favor of the experimental
group who studied the mathematics course by using the problem centered
learning strategy.

Key words: Teaching mathematics, problem centered learning, Achievement,
Motivation
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
مقدمةا
شهد العيالم فيي الفتيرة األخييرة مين القيرن العشيرين تطيو اًر علميياً هيائالً وتطيو اًر تكنولوجييا واسيعاً
فييي شييتى المجيياالت  ،ومييا زال مسييتم ًار مييا بييدايات األلفييية الثالثيية  ،وقييد اسييهمت الرياضيييات اسييهامًا
ارئيداً فيي التطيور العلمييي والتكنوليوجي ،فالرياضيييات تعيد لغية رمزيية عالمييية احتليت مكانيية عاليية بييين
صفوف المعرفة العلمية .
وتعيد الرياضييات مين أهيم الميواد العلميية األساسييية  ،حتيى أن اسيتخدامها امتيد إليى ميواد يعتقييد
بعض المتخصصين عدم وجود عالقة بينها وبين الرياضيات كالعلوم االجتماعيية والعليوم التربويية،
لقييد دخل يت الرياضيييات معظييم المجيياالت وأصييبحت مييادة أساسييية فييي كييل حقييل ميين حقييول المعرفيية
لبناء المعارف (الكبيسي . )2008،
لكيين يغلييب علييى تييدريس الرياضيييات الطريقيية القائميية علييى اإللقيياء والشييرح ميين قبييل المعلييم  ،إذ
يقدم المعلومات جاهزة للطالب دون فهم لها بحيي

أصيبحوا بحالية مين السيلبية التامية ،مميا أدى إليى

ضي ييعفهم في ييي إتقي ييان المعلومي ييات الرياضي ييية  ،كمي ييا ولي ييد لي ييديهم اتجاهي ييات سي ييلبية نحي ييو الرياضي يييات ،
وانخفضييت دافعتييهم نحوهييا  ،كمييا تولييد لييديهم إحسيياس بعييدم الرضييا عيين مسييتوى تحصيليهم فييي مييادة
ال عيين عييدم المبيياالة  ،ذلييك ألن المعلمييين اعتمييدوا فييي تدريسييهم للطلبيية علييى طييرق
الرياضيييات ،فضي ً
تقليدية قائمة على الحفيظ وأجيراء العملييات الرياضيية دون فهمهيا  ،مميا أدى إليى قصيور عيام للطلبية
في الرياضيات ( الوقفي .)2001 ،
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وألجييل التغلييب عل يى مييا سييبق اتجييه المتخصصييون ف يي منيياهج الرياضيييات إلييى االسييتفادة ميين
النماذج واالستراتيجيات الحديثة المبنية على نظريات التعلم  ،وتعيد اسيتراتيجية اليتعلم المتمركيز حيول
المشيكلة مين االسيتراتيجيات المعتمييدة والحديثية فيي هييذا العصير ،إذ أن أفضيل أنيواع اليتعلم هيو الييذي
يييتم ميين خييالل المشيكالت علييى أن تكييون المشييكالت واقعييية مييأخوذة ميين بيئيية الميتعلم  ،حيي

يدفعييه

ذلك إلى حلها واالستفادة منها لحل مشكالت قد تواجهه في مواقف حياتيه ( الساعدي . ) 2011 ،
أن المشكالت والعقبيات والتحيديات التيي يواجههيا الفيرد فيي حياتيه تشيكل فرصيا جدييدة لليتعلم،
وميا ينيتج عنيه مين إدراك وفهيم للمعيارف المرتبطية بهيا  ،وقيد يكيون مين المفييد تيدريس وحيدة مختيارة
ميين مييادة الرياضيييات لتشييابه مييا يحصييل فييي الحييياة والواقييا  ،ولتشييكل نموذجييا يحتييذى وأساسياً للييتعلم
المتمركز حول المشكلة الذي يعتمد على طرح تساؤالت رئيسة ،مين أجيل مسياعدة الطاليب عليى بنياء
معرفته بنفسه  ،وليبدأ تعلم الطالب للمادة من الحاجة إلى التعلم لمواجهة المشيكالت التيي تظهير فيي
المواقف الصفية .
مين جهيية أخيرى ،فيإن الفوائيد التييي يجنيهيا الطالييب مين الييتعلم المتمركيز حييول المشيكلة فييي حييل
المشكلة الرياضية كثيرة ومتنوعة ،فقد ترفا من مسيتوى تفكيير الطاليب إليى المسيتويات العقليية العلييا،
كالتحلييل والتركيييب والتقييويم ،وينمييي لدييه تعلييم المفيياهيم والتعميمييات الرياضيية الجديييدة  ،وتحسيين ميين
دافعيته  ،وتشعره بالثقة عند الوصول إلى الحلول االبتكارية ( .) Bell & Kerry , 2001
ويييدعو الييتعلم المتمركييز حييول المشييكلة إلييى أن يبنييي الطالييب معرفتييه بنفسييه ميين خييالل تفاعلييه
المباشر ما الموقف التعليمي وما المعرفية الجدييدة  ،وربطهيا بميا لدييه مين معيارف سيابقة فيي ضيوء
توجيه ييات المعل ييم  ،ويح ييد

مث ييل هييذا ال ييتعلم تغييي ي اًر ف ييي بني يية الطالييب المعرفي يية م يين خ ييالل تعرض ييه

لمشكالت وايجاد حلول لها في بيئة تفاوضية ( زيتون .) 2007 ,
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وتعيد زييادة التحصييل الد ارسيي معيييا اًر لتقيدم الميتعلم فيي د ارسيته وانتقالييه مين مرحلية إليى أخييرى ،
أمي ييا زيي ييادة دافعيي يية الطي ييالب للرياضي يييات ،فتعي ييد متطلي ييب أساسي ييي للتي ييدريس بشي ييكل عي ييام والي ييى مي ييادة
الرياضيات على وجه الخصوص ،ذلك أن الدافعية هي الخطوة األولى ألي تعلم .
إن هنالييك ش ييكوى م يين قب ييل المعلم ييين تتمث ييل بت ييدني تحص يييل طالبه ييم ف ييي االمتحان ييات اليومي يية
والشهرية والنهائية  ،فضالً عن ان مثل هيذا التيدني أو الرسيوب فيي ميادة الرياضييات ،مقارنية بيالمواد
الد ارسيية األخييرى ،ميازال واضييحًا وملموسيًا فييي أغليب المييدارس ،وقيد يعييود ذليك بالدرجيية األسياس إلييى
اعتماد كثير مين المدرسيين عليى طريقية التلقيين ميا إهميال الطيرق األخيرى التيي تحي

الطيالب عليى

التفكير بالمشكالت الرياضية  ،كما أنيه يغليب عليى دروس الرياضييات أمثلية وتطبيقيات مجيردة تخليو
من األمثلة المحسوسة أو شبه المحسوسة ( الساعدي .) 2411 ،
ويشيعر كثيير مين المعلميين وأولييياء األميور والمهتميين فيي العمييل التربيوي ضيعف رغبية الطييالب
فييي التعليييم  ،واسييتمرار هييذه الرغبيية فييي االتجيياه السييلبي يقلييق المعلمييين واآلبيياء  ،وي يؤدي إلييى تس يرب
الطالب من المدرسة أو الضعف الدراسي  ،األمر الذي قد يؤدي إلى انخفياض دافعيية الطيالب نحيو
التعلم ،وعكس ذلك ،فإن زيادة الرغبة في التعلم تزيد من دافعية الطالب نحو التعلم .
أن الط ييالب بحاج يية إل ييى اس ييتخدام اس ييتراتيجيات ت ييدريس متنوع يية تي يربط الموض ييوعات بواق ييا
حييياتهم ،وتيربط أهييداف الييدرس بالحاجييات الذهنييية واإلجتماعييية للطالييب  ،وتحي

علييى تنمييية دافعييية

الطالب واستثارتها للتعلم والمشاركة في األنشطة داخل الغرفة الصفية ( مرعي . ) 2002 ،
ولهييذا ،شييعر الباح ي

بييأن هنيياك حاجيية إلييى تجريييب نميياذج واسييتراتيجيات حديثيية فييي ت يدريس

الرياض يييات ،كمحاول يية للتغل ييب عل ييى الص ييعوبات والمش ييكالت المتعلق يية بت ييدني التحص يييل الد ارس ييي ،
وانخفاض دافعية الطالب نحو مادة الرياضيات ،وقد تكون استراتيجية التعلم المتمركز حيول المشيكلة
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إحدى هذه االستراتيجيات لتحقيق هذا ألغرض ولذلك قام الباحي

بتقصيي أثير هيذه االسيتراتيجية فيي

تحصيل طالب الصف العاشر في الرياضيات ودافعتيهم نحوها .
مشكلة الدراسة :
يالحييظ المهييتم بأسيياليب التييدريس لمييادة الرياضيييات أنهييا تقييوم علييى اسييتخدام التلقييين المباشيير،
كميييا أن المهمي ييات التعليميييية تقي ييدم فيييي أغلي ييب األحيي ييان بطريقي يية جافييية دون م ارعي يياة لمييييول الطي ييالب
وحاجاتهم وقدراتهم على حل مثل هذه المهمات  ،الشيء اليذي جعيل فئية مين الطيالب يحققيون نتيائج
متدنييية فييي اختبييارات التحصيييل  ،ومييا ي ارفييق ذلييك ميين نفييور وملييل وظهييور ميييول سييلبية نحييو الم يواد
الدراسة  ،أو المعلمين أو المدرسة بشكل عام ( الوقفي .) 2001 ،
ويواجييه الطييالب العديييد ميين المشييكالت التعليمييية التييي تييؤثر سييلباً فييي تحص ييلهم الد ارس يي فييي
الرياضيييات ومنهييا ضييعف قييدرة ه يؤالء الط يالب علييى تطبيييق مييا تعلمييوه فييي مواقييف حياتيييه  ،وذلييك
نتيجة للطرق التقليدية التلقينية الممثلة في الحفظ للمفاهيم والتعميميات الرياضيية  ،دون الوصيول إليى
القدر الكافي من فهمها واستيعابها  ،وكيذلك قيدرتهم الضيعيفة عليى حيل المشيكالت ،وهيذا التيدني فيي
التحصيل له أسباب متعددة  ،وتمثل استراتيجيات التدريس المستخدمة في مبح

الرياضييات العاميل

األساس في عالج هذا التدني ( أبو عماره . ) 2007 ،
ولقي ييد الحي ييظ الباح ي ي

ضي ييعف إقب ي يال عي ييدد كبيي يير مي يين طي ييالب الصي ييف العاشي يير علي ييى مي ييادة

الرياضيات من خالل خبرته التدريسية الطويلة ،فضالً على أن الدراسات السابقة قيد قيدمت توصييات
تدعو إلى ضرورة استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حيول المشيكلة فيي تيدريس الرياضييات كد ارسية
(الشيهراني ،)2414،ود ارسيية (مصيلج  )2413،التييي أوصيت بإعييداد أدلية تتضييمن دروسياً معييدةً وفقياً
لهي ييذه االسي ييتراتيجية ،وكي ييذلك د ارسي يية (عبي ييد القي ييادر  )2414،التي ييي أوصي ييت بتنظي يييم محتي ييوى مني يياهج
الرياضيييات بم ييا يتفييق واس ييتراتيجية الييتعلم المتمرك ييز ح ييول المشييكلة ،ول ييذلك حاولييت الد ارس يية الحالي يية
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اإلجابيية علييى مش ييكلة الد ارسيية فييي ت ييدريس الرياضيييات للصييف العاش يير باسييتخدام اسييتراتيجية ال ييتعلم
المتمركز حول المشكلة وتقصي أثرها في التحصيل والدافعية .
أهداف الدراسة :
هدفت هذه الدراسة الى اآلتي ا
 -1تقصي فاعلية تدريس الرياضيات باستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة فيي تحصييل طيالب
الصف العاشر في الرياضيات .
 -2تقصييي أثيير تييدريس الرياضيييات باسييتراتيجية الييتعلم المتمركييز حييول المشييكلة فييي تنمييية دافعي يية
طالب الصف العاشر نحو الرياضيات .
أسئلة الدراسة :
حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن السؤالين اآلتيتين ا-
 -1مييا أثيير تييدريس مييادة الرياضيييات باسييتراتيجية الييتعلم المتمركييز حييول المشييكلة فييي تحصيييل
طالب الصف العاشر في تدريس مادة الرياضيات؟
 -2م ييا أث يير ت ييدريس م ييادة الرياض يييات باس ييتراتيجية ال ييتعلم المتمرك ييز ح ييول المش ييكلة ف ييي دافعي يية
طالب الصف العاشر في مادة الرياضيات ؟
فرضيات الدراسة :
لإلجابة عن سؤالي الدراسة تم اختبار الفرضيتين الصفريتين اآلتيينا
 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ( ) 0,05 ≥ αفي تحصييل طيالب الصيف العاشير فيي
مي ييادة الرياضي يييات  ،تعي ييزى السي ييتراتيجية الي ييتعلم المتمركي ييز حي ييول المشي ييكلة مقارني يية بالطريقي يية
االعتيادية.
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 -2ال توجد فروق ذات داللية إحصيائية (  ) 0,05 ≥ αفيي دافعيية طيالب الصيف العاشير فيي
تدريس مادة الرياضيات  ،تعزى الستراتيجية التعلم المتمركيز حيول المشيكلة مقارنية بالطريقية
االعتيادية .
أهمية الدراسة :
تكمن أهمية الدراسة في النقاط اآلتية ا
 -1المعلمين ا تساعد هذه الد ارسية معلميي الرياضييات فيي االسترشياد بالخطية التدريسيية التيي
تم إعدادها باستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة ،عند قيامهم بتدريس وحدات أخرى.
 -2الطالب ا توفر هذه الد ارسية للطلبية اسيتراتيجية جدييدة مين االسيتراتيجيات التعليميية  ،كميا
قد تساعدهم في تنمية بعض مهاراتهم منها التعاون ،التعلم الذاتي  ،االتصيال ميا اآلخيرين
ال
واحتيرام ارائهييم واالسييتماع له يا ،وتحمييل المتعلمييين مسييؤولية تعلمهييم كييونهم يضييعون حل يو ً
محتملة للمشكالت التي تواجههم.
 -3م ييؤلفي الكت ييب ا ي ييتم ذل ييك عن ييد ص ييياغة أو تط ييوير المق ييرر الد ارس ييي للكت ييب العلمي يية م ييثالً
الرياضيات ،العلوم .
 -4الدراسات المستقبلية ا تفيتج هيذه الد ارسية المجيال أميام الد ارسيات الحديثية فيي مييدان تيدريس
الرياض يييات والعل ييوم ،وتجريي يب اس ييتراتيجيات جدي ييدة  ،وبن يياء اس ييتراتيجيات تعليمي ييه تعلمي ييه
حديثة وقد تكون هذه الدراسة مرجعاً لدراسات مستقبلية .
حدود الدراسة :
تم تنفيذ الدراسة ضمن الحدود اآلتية :
 -1الفصل الدراسي األول من العام . 2417 / 2416
 -2طالب الصف العاشر األساسي .
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 -3الفصل األول من الوحدة األولى وهيو كثييرات الحيدود والعملييات عليهيا مين ميادة الرياضييات
للصف العاشر األساسي .
محددات الدراسة :
يتحدد تعميم نتائج الدراسة باآلتي :
 -1دالالت صييدق أداتييي الد ارسيية وثباتهمييا فييي اختبييار التحصيييل ومقييياس الدافعييية اللييذان أعييدهما
الباح

لهذا العرض .

 -2عينة الدراسة ومجتما الدراسة المسحوبة منه والمجتمعات المماثلة .
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية :
استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة :
"هييي إحييدى اسييتراتيجيات النظرييية البنائييية والتييي تعتمييد علييى العمييل الجم ياعي  ،فهييي تتيييج للمييتعلم
صيينا فهييم ذي معنييى ميين خييالل ربييط المعرفيية السييابقة  ،ودمجهييا مييا مييا تييم تعلمييه ،حي ي

تبييدأ هييذه

االستراتيجية بتقديم مشكلة حقيقيية يواجههيا الطيالب ،ويقوميون بتحليلهيا ،والعميل عليى إيجياد الحليول
المناسبة لها من خالل المعرفة  ،والمهارات التي يتم أكتسيابها  ،وتتكيون هيذه االسيتراتيجية مين ثالثية
عناصر أساسية وهي المهام والمجموعات الصغيرة والمشاركة"  ( .برغو ) 6 ،2008 ،
يعرفها الباحث إجرائي ا :
هييي خطيوات متتابعيية تبييدأ بطييرح المعلييم للموضييوعات فييي صييورة مشييكالت حقيقييية ( واقعييية )،
ويب يدأ الطييالب التفكييير فيهييا ،والبح ي

عيين حلييول لهييا ،وتقييديمها للمعلييم إلعطيياء التغذييية الراجعيية ،

ويتمثل كل ذلك بالخطة التدريسية التي أعدها الباح

لهذا الغرض .
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الدافعية :
" هييي عملييية داخلييية تنشييط لييدى الفييرد وتقييوده وتحييافظ علييى توجهييه نحييو تحقيييق أهدافييه  ،وهييذه
العملية الداخلية هي التي تستخدم أهدافه وفاعلية سيلوكه  ،وهيي طاقية أو محيرك هيدفها تمكيين الفيرد
من اختيار أهداف معينة والعمل على تحقيقها " ) Baron , 1999 , 45 ( .
يعرفها الباحث إجرائيا :
بالدرجة التي حصيل عليهيا المسيتجيب عليى فقيرات مقيياس الدافعيية اليذي أعيده الباحي

باختييار

أحد المقاييس المستخدمة في الدراسات السابقة  ،الذي تم تطويره ليناسب أغراض هذه الدراسة .
التحصيل في الرياضيات :
" هييي المعرفيية والفه ييم والمهييارات فييي مبح ي

الرياضيييات التييي اكتسييبها المييتعلم نتيجيية خبي يرات

تربوية محددة مر بها "  ( .السعدي ) 12 ، 2005 ،
يعرفه الباحث إجرائيا :
التحصيل ا يقصد به الدرجة اليذي حصيل عليهيا الطاليب فيي االختبيار التحصييلي  ،اليذي أعيده
الباح

ألغراض هذه الدراسة .
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة

تناول الباح

في هذا الفصل األدب النظري والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة

الحالية وفيما يلي توضيج لذلك .
أول :األدب النظري:
تم تحت هذا العنوان تناول الموضوعات اآلتية ا مفهوم استراتيجية التعلم المتمركز
حول المشكلة  ،ومراحل استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة  ،وخصائص استراتيجية
التعلم المتمركز حول المشكلة ،ومبررات استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة ،
ومعيقات هذا االستخدام ومفهوم التحصيل والعوامل المؤثرة في التحصيل ،والمهارات
األساسية في التحصيل التي يجب على المدرسة تطويرها  ،وأسباب تدني تحصيل الطالب
في مادة الرياضيات ومفهوم الدافعية ووظائفها وفيما يلي تفصيل لذلك ا-
مفهوم استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة :
تعييرف اسييتراتيجية التييدريس بأنهييا الخطييط التييي يسييتخدمها المعلييم مين أجييل مسيياعدة المييتعلم
على اكتساب خبرة في موضوع معين  ،وتكون عملية االكتساب هذه مخططة ومنظمة بحيي

تحقيق

األه ييداف المرج ييوة  ،وان فوائ ييد االس ييتراتيجيات التدريس ييية كثي ييرة ف ييي تحس ييين عملي يية التعل يييم وال ييتعلم،
وبييدون هييذه االسييتراتيجيات يصييعب تحقيييق تعلييم جيييد يعمييل علييى رفييا مسييتوى التحصيييل ،ويزيييد ميين
دافعية المتعلمين نحو دراسة المواد الدراسية بشكل عام  ،ومادة الرياضيات بصورة خاصة .
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وعندما يتعامل الطالب ميا مشيكالت حياتييه واقعيية يحيد

اليتعلم عليى النحيو األفضيل ،وتيزداد

الدافعية نحو اليتعلم مين خيالل محياوالت إيجياد حيل لهيذه المشيكالت  ،وهيذا ميا أكدتيه نظرييات اليتعلم
من أن التعلم الجيد يبرز في صورة حل المشكالت التي تواجه المتعلم  ،سواء كيان ذليك فيي الموقيف
الصفي أم في موقف حياتي .
لييذا فييإن اسييتخدام نمييوذج ويتلييي ( ) Wheatleyوعنوانييه الموسييوم ( الييتعلم المتمركييز حييول
المشكلة ) يركز على تعلم المحتوى من خيالل مشيكالت حقيقيية ذات معنيى  ،وتتطليب إجيراءات مين
المتعلم بشكل مكتوب أو شفهي .ويعرف ويتلي (  ) Wheatley , 1991 , P10استراتيجية اليتعلم
المتمركز حل المشكلة بأنها ا " نوع من التعلم يساعد التالميذ على فهم ما يتعلمونه وبناء معنيى ليه،
وينمي لديهم الثقة في قدراتهم على حل المشكالت " .
لقييد أكييد ديليسيييل (  ) Delisle , 1997علييى أن الييتعلم المتمركييز حييول المشييكلة ،هييي
استراتيجية تعليمية تعلميه  ،تهدف إلى تقديم مشكلة تتطلب التفكير الجيد فيي خطيوات منظمية تعميل
علييى حلهييا  ،وذلييك عيين طريييق طييرح مجموعيية ميين األسييئلة  ،والتفسيييرات التييي تثييير التفكييير وتحفييز
عليى جمييا المعلومييات ميين مصيادر مختلفيية  ،واقتيراح حلييول عدييدة ممكنيية  ،وتقييييم البييدائل المتاحيية
من أجل الوصول إلى الحل األفضل .
وتعييرف الجنييدي (  ) 2003 ، 3ان الييتعلم المتمرك ييز حييول المشييكلة اسييتراتيجية وتعرفه ييا
بأنه يه " أحييد نميياذج الفلسييفة البنائييية وتتكييون ميين ثالثيية عناصيير وهييي المهييام  Tasksوالمجموعييات
المتعاونة  Cooperative Groupsوالمشاركة . " Sharing
كما ع ،رفت استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة بأنها" إستراتيجية بنائية يعتمد التيدريس بهيا
علييى وجييود مهميية تتضييمن موقفياً مشييكال يجعييل المتعلمييين يستشييعرون وجييود مشييكلة مييا ثييم يلييي ذلييك
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بحي

المتعلمييين عين حلييول لهيا ميين خيالل مجموعييات صيغيره  ،ويختييتم اليتعلم بمشيياركة المجموعييات

بعضها البعض في مناقشة ما تم التوصل إليه"  ( .زيتون وزيتون  2003 ،ا ) 196
وعرفهييا( برغييو " ) 6 ،2008 ،هييي إحييدى اسييتراتيجيات النظرييية البنائييية التييي تعتمييد علييى
العمل الجماعي  ،فهي تتيج للمتعلم صنا فهم ذي معنيى مين خيالل ربيط المعرفية السيابقة  ،ودمجهيا
مييا مييا تييم تعلمييه حي ي

تبييدأ هييذه االسييتراتيجية بتقييديم مشييكلة حقيقيية يواجههييا المتعلم يون ويقوم يون

بتحليلها ،والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها مين خيالل المعرفية  ،والمهيارات التيي ييتم اكتسيابها،
وتتكون هذه االستراتيجية من ثالثة عناصر أساسية وهي المهام والمجموعات الصغيرة والمشاركة" .
لييذا ،ف يإن اسييتخدام الييتعلم المتمركييز حييول المشييكلة تركييز علييى تعل ييم المحتييوى ميين خييالل
مشكالت حقيقية ذات معنى  ،ويمكن د ارسيتها بطيرق متعيددة  ،وتتطليب إجيراءات مين الميتعلم بشيكل
مكتوب أو شفهي  ،كما تمثل عملية تقسيم المتعلمين إلى مجموعات متعاونة أهمية كبرى في عمليية
اليتعلم  ،مين خيالل إتاحية الفرصية لهيم لمناقشية وجهييات نظيرهم المختلفية ميا بعضيهم بعضياً وهيذا مييا
تحاول أن تقدمه استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة  ( .الشهراني . ) 26 ، 2414 ،
كما عرفت استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة بأنها" موقف تعلميي يواجيه فييه الطاليب
مشي ييكلة حقيقيي يية واقعيي يية  ،ويسي ييير فيهي ييا الطالي ييب وفي ييق م ارحي ييل محي ييددة  ،مسي ييتخدما عمليي ييات البح ي ي
واالستقصاء والتفكير المنطقي حتى يصل إلى حل لها" ( صديق واسماعيل ) 27 ،2414 ،
يرى هولي ( )Hollyالمشار إليه في سعادة ( " ) 274 ، 2415بأن التعلم المتمركيز حيول
المشيكلة هيو عبيارة عين اسييتراتيجية تعليميية تقيوم فيي األصيل علييى تصيميم الوحيدات الد ارسيية المقييررة
لمييادة أكاديمييية محييددة تعتمييد فييي تحضيييرها علييى عييدد ميين المشييكالت ذات العالقيية الوثيقيية بحييياة
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الط ييالب الحقيقي يية  ،بحيي ي

تش ييد انتب يياههم  ،وتثي يير التفكي يير الفع ييال ل ييديهم  ،وت ييؤدي به ييم ف ييي نهاي يية

المطاف إلى حل لتلك المشكالت".
وأوضييج السيياعدي (  ) 2411بانهييا اسييتراتيجية تدريسييية تبييدأ بتقييديم المعلييم لموضييوعات فييي
الرياضيييات علييى هيئيية مهميات فييي صييورة مشييكالت ،يييوزع المعلييم هييذه المهمييات علييى المجموعييات،
ويبييدأ التالميييذ التفكييير فيهييا والبح ي

عيين حلييول لهييا ،عيين طريييق ممارسيية أنشييطة خييالل مجموعييات

متعاونة متكافئة صغيرة ،تنتهيي بمشياركة المجموعيات فيي مناقشية ميا تيم التوصيل إلييه تحيت ،شيراف
المعلم.
وعرفتهيا الشيحات ( )371 ،2412بانهييا "خطية تدريسييية تبيدأ بطيرح المعلييم موضيوعات الوحييدة
الد ارسييية علييى هيئيية مهييام حقيقييية فييي صييورة مشييكالت ،ويبييدأ المتعلمييون بييالتفكير فيهييا ،والبحي

عيين

حل ي ييول له ي ييا ع ي يين طري ي ييق ممارس ي يية أنش ي ييطة خ ي ييالل مجموع ي ييات متعاون ي يية ص ي ييغيرة ،تنته ي ييي بمش ي يياركة
المجموعات ،كلها في مناقشة وتقويم ما تم التوصل إليه تحت إشراف المعلم"
واش ييار عب ييدالقادر( )2414بأنه ييا ن ييوع م يين اس ييتراتيجيات ال ييتعلم الق ييائم عل ييى النظري يية البنائي يية
تعتميد عليى العمييل الجمياعي  ،وهييي تتيابا مين األنشيطة المنظمية التييي تعتميد علييى مشيكالت حقيقييية
تحفز الطالب على التعلم بحي

يبحثون عن حلول لهيذه المشيكالت مين خيالل مجموعيات صيغيرة ،

ثم يتبا ذلك مشاركة المجموعات معاً في مناقشة تلك الحلول .
لقيد بينيت التعريفييات السيابقة أن إسيتراتيجية الييتعلم المتمركيز حييول المشيكلة تجعيل ميين الميتعلم صييانعاً
ال لهييا أو ليسييت حشييوًا للمعلومييات فييي عقييل المييتعلم  ،كمييا أكييدت علييى أن
للمعرفيية  ،وليييس مسييتقب ً
التعلم يتم من خالل مشكالت يتعاون المتعلمون في حلها .
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ولهييذا يعي ،يرف الباح ي

إسييتراتيجية الييتعلم المتمركييز حييول المشييكله بأنهييا خط يوات متتابعيية منظميية تبييدأ

بط ييرح المش ييكلة واعط يياء التفس يييرات والتوض يييحات ل ييبعض المف يياهيم ،وم يين ث ييم يب ييدأ الط ييالب البحي ي
واالستقصاء عن حلول لهذا المشكالت خالل مجموعات صغيرة  ،تنتهي بمشياركة المجموعيات كلهيا
في مناقشة واعطاء التغذية الراجعة من قبل المعلم .
مراحل استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة :
إذا فك يير المعل ييم ف ييي ت ييدريس الرياضي ييات داخ ييل الحجي يرة الص ييفية باس ييتخدام اس ييتراتيجية ال ييتعلم
المتمركز حول المشكلة  ،فإنه توجد مراحل أو خطوات يجب اتباعها في اسيتخدام اسيتراتيجية اليتعلم
المتمركز حول المشكلة تتمثل بم ارحيل ثيال

أساسيية هيي ا المهيام  Tasksوالمجموعيات المتعاونية

 Cooperative Groupsوالمشاركة  Sharingوفيما يلي توضيج لذلك ا
أو ال :مهمات التعلم
تمثل مهمات المتعلم مجموعة مين المشيكالت سيواء اكانيت مشيكالت رياضيية أم حياتيية ،
يعدها المعلم ويخططها خالل أوراق العمل المقدمة لمجموعات المتعلمين للمشاركة فيي حلهيا  ،وتعيد
هذه المهمات األساس فيي اسيتراتيجية اليتعلم المتمركيز حيول المشيكلة ،ويتوقيف نجاحهيا فيي االختييار
الدقيق لتلك المهام من قبيل المعلميين  ،األمير اليذي يتطليب أن تتيوافر فيي هيذه المهمية مجموعية مين
الشروط حتى تؤدي االستراتيجية ثمارها وهذه الشروط هي ا ( زيتون وزيتون ) 2443 ،
 أن تتضمن المهمات موقفاً مشكال أو تشتمل على مواقف محيرة أو حبكة فنية. أن تكون مناسبة من حي -أن تح

المستوى المعرفي لكل متعلم بحي

ال تكون معقدة .

المتعلمين على صنا الق اررات ما وجود أكثر من طريفة للحل .

 أن تشجا المتعلمين على طرح أسئلة " ماذا يحد -أن تؤدي إلى نتيجة معينة .

لو " .
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 -أن يمثل البح

في المشكلة متعة عقلية للمتعلم .

 أن تشييجا المتعلم ييين علييى المناقشيية والح يوار ،بمعنييى أن تسييمج يتعييدد االجتهييادات واآلراءحولها.
ثاني ا :المجموعات المتعاونة
يوجييد عييدد ميين الشييروط التييي ينبغييي توافرهييا فييي المجموعييات الصييغيرة كييي تكييون متعاونيية،
أهمها ( مرسال.)2444 ،
 -1المشاركة اإليجابية .
 -2التفاعل المعزز بين الطالب .
 -3االستخدام المناسب للمهارات االجتماعية التي يطلبها العمل التعاوني .
 -4التفاعيييل ب ييين المجموع ييات مييين خ ييالل المشي يياركة فيييي المناقشييية والحي يوار بي ييين المجموعي ييات
المختلفة.
ووضي ييج ( سي ييعادة  ) 2415 ،أن ي يه يي ييتم تقسي يييم الطي ييالب داخي ييل الغرفي يية الد ارسي ييية إلي ييى عي ييدة
مجموعات ،يبلغ عدد أفراد كل مجموعة ما بين (  ) 6-3أفراد  ،عليى أن يكيون مين ذوى التحصييل
المختلف بين مرتفا  ،ومتوسط  ،ومنخفض  .ومن أجل نجاح عمل هذه المجموعيات المتعاونية فإنيه
البد من إتباع المراحل اآلتية ا
 -1مرحل يية التع ييرف ا وفيه ييا ي ييتم اس ييتيعاب المش ييكلة أو المهم يية المطروح يية للنق ييا

م ييا تحدي ييد

المعطيات الخاصة  ،ووضا اإلشارات المطلوبة  ،كذلك تحديد الوقت المطلوب .
 -2مرحل يية البل ييورة ا ي ييتم االتف يياق بي يين أفي يراد المجموع يية الواح ييدة عل ييى توزي ييا األدوار  ،وتحدي ييد
المسؤوليات لكل فرد داخل المجموعة  ،وكيفية الوصول إلى الق اررات المشتركة.
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 -3مرحليية اإلنتاجييية ا ينشييغل أف يراد المجموعييات المختلفيية فييي هييذه المرحليية فييي العمييل بشييكل
واضج  ،والتعاون فيما بينهم من أجل أنجاز المهام المطلوبة .
 -4مرحليية اإلنهيياء ا هنييا تييتم عملييية كتابيية التقرييير إذا كانييت المهميية تتطلييب ذلييك  ،أو تتطلييب
العمل على عرض ما توصلت إليه المجموعة في جلسة الحوار العام بين أعضائها .
إن مث ييل ه ييذا التع يياون يش ييجا عل ييى زي ييادة حري يية التفكي يير وتنمي يية الثق يية ب ييين أفي يراد المجموع يية
الواح ييدة ،ف ييي الوق ييت ال ييذي يق ييوم في ييه المعل ييم بتق ييديم ك ييل وس ييائل ال ييدعم والمس يياندة والتوجي ييه  ،وذل ييك
ال من اقتصار دوره على إعطاء المعرفة .
لتشجعهم على إعادة التفكير والتأمل بد ً
وفييي حييال تييوفر الشييروط السييابقة فييي الموقييف التعليمييي فييإن ذلييك سييوف يثميير العديييد ميين
الجوانب التي تميز الموقف التعليمي الجيد عن غيره من المواقف التعليمية ومنها ا
 زيادة القدرة على التذكر وارتفاع معدالت تحصيل الطالب .
 نمو مهارات حل المشكالت .
 زيادة الحافز نحو التعلم الذاتي .
 نمو العالقات االيجابية بين الطلبة أنفسهم  ،وبينهم وبين المعلم بشكل كبير .
 زيادة ثقة الطالب بذاته .
 انخفاض المشكالت السلوكية بين الطالب .
 اكتساب العديد من المهارات االجتماعية التي ال تنمو إال داخل العمل التعاوني .
ثالثا :المشاركة
ركييز ويتليي (  ) Wheatley , 1991علييى ضييرورة إعطيياء الطييالب وقت ياً كافيييا لتقييديم مييا
توصلوا إليه من حلول للمهام التي أعطيت لهم من قبل المعلم بحي

يقدم أفيراد كيل مجموعية شيرحاً

وافي يًا لبقييية المجموعييات لمييا توصييلوا إليييه  ،ونظ ي ًار الحتمالييية توصييل المجموعييات إلييى حلييول مختلفيية
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فإنه تدور مناقشات بين المجموعات للوصول إلى نوع من االتفاق فيما بيينهم إذا كيان ذليك ممكنيا ،
إذ أن تل ييك المناقش ييات تعم ييل عل ييى تعمي ييق فه ييم الط ييالب لك ييل م يين الحل ييول واألس يياليب المتبع يية ف ييي
الوصول إليها .
وفيي هيذه المرحلية ،ال يقيوم المعليم بيدور الحكيم اليذي يحكيم بفيوز مجموعية عليى أخيرى  ،بيل هييو
ميسر للتعليم ،حي

يعمل على توجيه مناقشات الطالب دون تدخل فيها للوصيول إليى اتفياق أو رأي

موحد .
حييدد هييارمن (  )Harmenالمشييار إليييه فييي سييعادة ( ) 2415مجموعيية ميين القواعييد والمعييايير
الواجب اتخاذها عند تنفيذ عنصر المشاركة .
 ضرورة تجول المعلم بين الطالب لإلطالع على ما يدور بينهم من اراء وأفكار . ضرورة اختيار المعلم للطالب من المجموعة التي توصلت مبك ًار إلى الحل . تركيز المعلم على مهارة االتصال والتفاعل بين الطالب . ضييرورة توضييج المعلييم للطلبيية بييأن الهييدف األساسييي فييي هييذا الوقييت هييو أن يييتعلم الطييالبما بعضهم بعضًا .
 ضرورة إعطاء الطالب الوقت الكافي للمشاركة الفاعلة داخل الصف الدراسي .خصائص التعلم المتمركز حول المشكلة :
يمتاز التعلم المتمركز حول المشكلة بالخصائص اآلتية ا ( سعادة ) 2415 ،
 يييدرب الطييالب علييى تحمييل المسييؤولية الذاتييية والمسييؤولية الجماعييية خييالل العملييية التعليمييية
التعلمية.
 ينمي مهارات التفكير اإلبداعي .
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 يشجا الطالب على البح

 ،مما يجعلهم قادرين على مواجهية المشيكالت الحقيقيية فيي واقيا

الحياة
 يساعد على تنمية مبدأ التعلم الذاتي ما تنمية عدد من المهارات االجتماعية .
 يعتم ييد بالدرج يية األس يياس عل ييى وج ييود المش ييكالت للتص ييدي له ييا ،ومناقش يية جوانبه ييا المختلف يية
والتوصل إلى الحلول المناسبة لها .
 يعطي التعلم روح اإلثارة والمتعة في وقت واحد .
 يعطي فرصا متنوعة لمشاركة جميا المتعلمين على اختالف مستوياتهم .
 يعطي الحرية للطالب لطرح ارائهم وأفكارهم المتنوعة دون قيود .
 يقتصر دور المعلم فيه على عملية التوجيه واإلرشاد بالدرجة األولى .
إجراءات التدريس وفق استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة :
يكي ييون التي ييدريس وفي ييق الي ييتعلم المتمركي ييز حي ييول المشي ييكلة بي ييالخطوات أآلتيي يية( النجي ييدي و ارشي ييد
وعبدالهادي ) 425 - 424 ، 2445 ،
 -1تحديد المعرفة المسبقة لدى المتعلم  ،بواسطة إثارة بعض األسئلة المرتبطية بموضيوع اليدرس
 ،وتسجيل اراء الطالب على السبورة .
 -2توزيييا المهمييات علييى الطييالب بعييد تقسيييمهم إلييى مجموعييات صييغيرة  ،وهييذه المهمييات عبييارة
عيين مشييكلة عملييية  ،أو استفسييار أو س يؤال يتطلييب جلسيية ح يوار ب يين أف يراد المجموعيية  ،أو
تنفيذ نشاطات معينة ،أو إجراء تجربة أو مجموعة من التجارب .
 -3يقوم المعلم خيالل عميل المجموعيات بالمراقبية والتجيوال فيميا بينهيا  ،ومحياورة الطيالب دون
أن يعطييهم اإلجابيات الصيحيحة  ،وتشييجيعهم عليى التفكيير والحيوار  ،ويقيوم بإعطياء بعييض
التلميحات ،إذا وجد أن هنالك بعض المجموعات ال تستطيا تكملة المهمة .
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 -4تقوم كل مجموعة بعرض ما توصلت إليه من حلول أو نتائج أو تفسيرات  ،ثم ييدور النقيا
لبنيياء التفسييي ارت وتعميييق الفهييم وبلييورة المفيياهيم والمبيياد  ،ويتييولى المعلييم إدارة النقييا

بييين

الطييالب ،ثييم يقييوم فييي النهاييية بعييرض المفهييوم كمييا يجييب ،ويصييوا المبييدأ بالشييكل المتعييارف
عليه علميا .
مبررات استخدام التعلم المتمركز حول المشكلة :
ال مين الطريقية التقليديية
هنالك العديد من المبر ارت الستخدام التعلم المتمركز حول المشكلة بيد ً
وهي كما يأتي ا ()Dempsey,2000
 يحتفظ المتعلمون بقليل مما تعلموه في إطار المحاضرة التقليدية . ال يستخدم المتعلمون بالطريقة االعتيادية عادة المعرفة التي يتعلمونها بطريقة صحيحة . ينسى المتعلمون كثي ًار مما تعلموه من خالل طريقة التلقين. -يتميز التعلم المتركز حول المشكلة بثال

ميزات ،كون المعلومات توظف من خالله في

مواقف الحياة المختلفة  ،مما يساعد على استردادها  ،وربطها بالمعلومات السابقة كما أنه
ينشط المعرفة السابقة ،ويعيد بناءها لتتوافق ما المعرفة الجديدة .
معيقات استخدام التعلم المتمركز حول المشكلة :
من معيقات استخدام التعلم المتمركيز حيول المشيكلة قلية وجيود معلميين أكفيياء ميدربين عليى
طريقيية الييتعلم المتمركييز حييول المشييكلة ،كمييا قييد يعيييق اسييتخدام الييتعلم المتمركييز حييول المشييكلة
العييدد الكبييير للطييالب داخييل الغرفيية الصييفية  ،وقييد يكييون المنهيياج طييويال ممييا قييد يييؤدي إل ييى
صعوبة تنفيذ التعلم المتمركز حول المشكلة  ،كما قد يحتاج التعلم المتمركيز حيول المشيكلة إليى
م ارجيا خاصيية تشييتمل علييى مشييكالت جديييدة غييير المشييكالت الموجييودة فييي المقييرر المدرسييي ،
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وهيذا يحتيياج الييى امكانيات مادييية .ويحتيياج الييتعلم المتمركيز حييول المشييكلة إليى نظييام خيياص ميين
التقويم إذ انه يتكون من ثال

مراحل ،وفي كل مرحلة يجب تقويم الطالب.

التعلم المتمركز حول المشكلة ومماثلة الواقع
ييى القىزعي ( )3313بي

اليتعلم الييذي تقيوده المشييكالت يهيدف إلييى تيدريب الطييالب

الفعالة في حل المشكالت ،ولعل هذا التدريب يعينهم فيي مواجهية التحيديات المهنيية
على الطرق ،
والشخصييية التييي سييتقابلهم ك ارشييدين بعييد تخييرجهم ميين المدرسيية .ويتميييز ه يذا النييوع ميين الييتعلم
بظهور المشكلة في البداية ولييس فيي النهايية ،ففيي مقدمية الوحيدة ،يواجيه الطيالب موقفيًا إشيكاليًا
فوضييوياً غييير واضييج المعييالم ،ويظهيير هييذا الموقييف ميين خييالل سيييناريو ،بحي ي

يكييون الطييالب

طرفاً أساسيياً وذا عالقية فيي موضيوع المشيكلة .ويظهير هيذا الموقيف مين خيالل سييناريو ،ويتلقيى
الطالب في هذا السيناريو معلومات مبدئية عن المشكلة ،لكين يبقيى هنياك نقيص فيي المعلوميات
وفجي يوات ف ييي الفه ييم ،وعل ييى الط ييالب أن يمل ييؤوا ه ييذه الفجي يوات بأنفس ييهم ،ويج ييب أن يك ييون ه ييذا
السيييناريو المشييكل مثي ي اًر للطييالب ،بحي ي
والبحي ي

يثي يير فضييولهم ويييدخلهم فييي حلقييات ميين االستقص يياء

واالكتش يياف ،وتك ييون األس ييئلة الرئيس ييية ف ييي الس يييناريو أس ييئلة مفتاحي يية تول ييد العدي ييد م يين

األسيئلة الفرعييية ،والمعلومييات الجدييدة التيي يجمعهييا الطييالب تولييد فهميًا مختلفيًا للمشييكلة موضييوع
البحي ي  ،وه ييذا الفهيييم يجع ييل الط ييالب ينظيييرون إل ييى المش ييكلة األساس ييية بطريق يية مغ ييايرة ويت ازييييد
إحساسييهم بفهمهييا حتييى يمكيينهم اختيييار حييل مناسييب ،وفييي هييذه األثنيياء ،يقييوم المعلييم بمسيياندة
الطييالب فييي حييل المشييكلة ميين خييالل تسييهيل العمييل التعيياوني ،ومسيياعدتهم علييى طييرح األسييئلة
األهييم بوضييوح وفعالييية ،وتشييجيعهم علييى الجييدل والتفكييير الجيييد ،ومسيياعدتهم ليصييبحوا مفك يرين
ناقدين مبدعين.

33

مفهوم التحصيل :
لقييد تييم تعريييف التحصيييل علييى أنييه ا مسييتوى الطالييب ميين الكفيياءة الد ارسييية ،والتييي تتحقييق
عن طريق االختبارات أو تقدير المعلمين أو االثنين معا ( بدوي . ) 1334 ،
أما التحصيل في مادة الرياضيات فقد تيم تعريفيه عليى أنيه " المعرفية والفهيم والمهيارات فيي
مبح

الرياضيات التي اكتسبها المتعلم نتيجة خبرات تربوية محددة مر بهيا "  ( .السيعدي 2005 ،

) 12 ،
عرف الباح
وي ،

التحصيل بأنيه النياتج العيام ليتعلم الطاليب بعيد ميدة زمنيية ويقياس بالنتاجيات

المتوقا تحقيقها وبالدرجة التي حصل عليها ذلك الطالب.
العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي :
هنال ييك ع ييدة عوام ييل ت ييؤثر ف ييي التحص يييل الد ارس ييي ( دوي ييك  ) 2443 ،منه ييا البيئ يية األسي يرية
للطالييب ،والبيئيية التعليمييية التعلمييية فييي المدرسيية  ،وعوامييل ذاتييية تخييص الطالييب  ،ومسييتوى تعل يييم
أولياء األمور ،وكفاءة المعليم علمييا ومهنييا  ،واسيتخدام التكنولوجييا التعليميية  ،والفيروق الفرديية بيين
المعلمين .والمستوى االقتصادي والثقافي لعائلة الطالب .
المهارات األساسية في التحصيل التي يجب على المدرسة تطويرها :
توجد عدة مها ارت للتحصيل يجب على المدرسة تطويرها  ( .ناصر ) 2413 ،
 المهارات العملية اوهي القدرة على تطبيق المعرفة ما التركيز على حل المشكلة .
 القدرة على استخدام الحقائق في مواقف تتطلب ذلك .
 الدافعية والثقة بالنفس .
 قدرة الطالب على االتصال والتواصل ما اآلخرين واالعتماد على النفس .
 المهارات البحثية .
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أسباب تدني تحصيل الطالب في الرياضيات :
يوجد عدد من األسباب التي قد تؤدي إلى تدني تحصيل الطالب في الرياضيات أهمها ا
اشييتمال الكتييب التقليدييية والمنيياهج علييى بعييض الموضييوعات عديميية القائييدة أو التييي فقييدت أهميتهييا،
وعييدم إعييداد المعلييم بالشييكل المهنييي المطلييوب ،وافتقيياد المنيياهج والكتييب المدرسييية لمواكبيية التطييورات
الحديثي ية ،الت ييي تلبي يي متطلبي يات العصييير وحاج ييات األفي يراد والمجتميييا .واس ييتخدام األسييياليب والطي ييرق
التدريسييية القديميية وعييدم تييوفر عنصيير الدافعييية والتشييويق فييي المنيياهج والكتييب المدرسييية ( سييبيتان ،
.) 2412
مفهوم الدافعية :
اهييتم المتخصصييون وأولييياء األمييور والمعلميون بالدافعييية  ،ذلييك ألنهييا ميين العوامييل األساسييية
ف ييي تنمي يية مه ييارات الش ييخص وتولي ييد أو إظه ييار الطاق يية الكامن يية الداخلي يية للف ييرد واس ييتغاللها بالش ييكل
المناسب (خشاشنه .) 2415،
ورأى أبييو ش يري (  ) 2008أن الدافعييية تتمثييل عنييد الطييالب ميين خييالل ميييولهم إلييى أنشييطة
أكاديميي ية ذات معن ييى ،لتحقي ييق مكافي ي ت داخلي يية  ،أو تعل ييم يش ييبا حاج يياتهم ومي ييولهم ،فالدافعي يية ه ييي
المحرك الوجداني الذي يحرك االنفعاالت الكامنة داخل اإلنسان لألشياء الخارجية بشغف ورغبه .
وعرفها السلطي والريماوي (  ) 2009عليى أنهيا عمليية إثياره السيلوك الموجيه نحيو هيدف معيين ،
وهييو مييا يييؤدي إلييى تصييرف النيياس بهييذا السييلوك  ،ولييه دور مهييم فييي الييتعلم حتييى يجعييل الطييالب
يفكرون في أنشطة تسهل التعلم .
لقد قسم الباح

الدافعية إلى قسمين رئيسيين القسم األول ويمثل بالدافعية الداخلية ،إذ يكون

الدافا للتعلم من داخل الطالب بدون أي محفزات خارجية ،ألنه يرى أن التعلم قيمة بحد ذاته،
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والقسم الثاني من الدافعية يشير إلى الدافعية الخارجية والمتمثل بقيام الطالب بعملية التعلم من أجل
رضا الوالدين أو المعلمين أو لغايات أخرى .
وأش ييار الش ييرقاوي (  ) 2010إل ييى العوام ييل الت ييي تعم ييل عل ييى تنش يييط دافعي يية األش ييخاص
أهمهيياا تركيييز االنتب ياه حييول الموضييوعات المطلييوب تعلمهييا ،أي بمعنييى وضييوح األهييداف ،الن
ذلك له أثر واضج في زيادة فاعلية األداء ،وكيذلك تحقييق الحاجية إليى االنجياز بتنشييط مسيتوى
أداء الطييالب ،وي يرتبط ذلييك بحيياجتهم إلييى النجيياح ،وهييي ميين الحاجييات االجتماعييية التييي تظهيير
عند بعض الطالب  ،وبالخبرات السابقة التي ليم ييتم تعزيزهيا  ،وتنميية المييول لتحقييق األهيداف،
إذ أن مثل ذلك يساعد على تحقيق فاعلية التعلم ،ومثال على ذلك تنميية مييول مجموعية بالميدح
عنيد القيييام بشييء جيييد  ،ومسيتوى العمييل المطليوب تعلمييه ،وهنيا البييد مين م ارعيياة الفيروق الفردييية
يدرتهم ومي ي ييولهم
ب ي ييين الط ي ييالب ،كم ي ييا يج ي ييب أن يك ي ييون العم ي ييل مناس ي ييبًا لمس ي ييتويات الط ي ييالب وق ي ي ا
واحتياجيياتهم  ،والحييافز الييذي يعتبيير ميين المفيياهيم التييي تزيييد القييدرات عنييد الفييرد وهييو عبييارة عيين
مكافأة إلشباع الحاجة التيي تظهير ليدى هيذا الفيرد ،اميا الثيواب فيكيون عليى صيورة أشيكال عدييدة
منها عبارات التشجيا والهدايا الرمزية وغيرها ،وللعقاب عدة أشكال منها سحب المكافيأة والتهدييد
والحرمان وغيرها.
ويى

سليمان ( " ) 26 ،2415بأن الدافعية لها الدور األول في التعلم  ،فتعلم

الرياضيات يحتاج إلى دافعية الفرد نحوها  ،لما تحتاجه من تفسير وفهم ونشاط وطاقة وحل
مسائل ومشكالت  ،لذلك ال بد من استثارة دافعية الطالب أثناء حصة الرياضيات للتعلم،
واالستمرار بالبح

للتعلم وتغيير سلوكه نحو األفضل" .
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وظائف الدافعية واألساليب التي تقلل منها:
تتمثل وظيائف الدافعيية فيي عمليية اليتعلم بتزوييد الفيرد بالطاقية المحركية ،بمسياعدة المثييرات والحيوافز
الخارجييية مييا الييدوافا الداخلييية ،وتقييوم بتحري يك السييلوك نحييو الهييدف  ،وتحديييد النشيياط واختييياره ميين
توجيه السلوك لتحقيق الحاجات واشباعها (سلمان ونبهان. ) 2004،
وهنال ييك ع ييدد م يين األس ييباب الت ييي تقل ييل م يين دافعي يية المتعلم ييين ذكره ييا الس ييلطي والريم يياوي
( ،) 2009أهمها ا اإلجبار أو اإلكيراه عليى تعليم شييء ال يرغيب بهيا الميتعلم  ،والعالقيات الضيعيفة
ب ييين المتعلم ييين أو عالق يية التن ييافس الس ييلبية  ،الظل ييم والتميي ييز ال ييذي يم ييارس عل ييى الط ييالب ،ونق ييص
التغذية الراجعة أو عدم وضوحها ،وعدم اتساق القوانين والسياسيات .
أن للدافعييية عييدة وظييائف ميين وجهيية نظيير الباح ي

أهمهييا توجيييه السييلوك نحييو هييدف معييين

للقيييام بييه  ،وزيييادة جهييود المتعلم ييين وطاقيياتهم المبذوليية نحييو ه ييذه األهييداف وتشييجيعهم علييى الج ييد
والمثابرة للقيام بما هو مطلوب تحقيقه .
ثاني ا الدراسات السابقة :
تناول الباح

في هذا الجيزء الد ارسيات السيابقة ذات الصيلة باسيتراتيجية اليتعلم المتمركيز حيول

المشكلة وذلك من األقدم إلى األحد

على النحو اآلتيا

وميين أولييى هييذه الد ارسييات د ارسيية ك يوب (  ) Cobb , 1993التييي هييدفت إلييى معرف ية أثيير
اس ييتخدام اس ييتراتيجية ال ييتعلم المتمرك ييز ح ييول المش ييكلة ف ييي ت ييدريس الحس يياب عل ييى تحص يييل التالمي ييذ
ودافعييتهم لليتعلم ،وشييملت العينية  233طالبيًا مين طييالب الصيف الثيياني االبتيدائي  ،حيي

كيان عييدد

أف ي يراد المجموعي يية التجريبيي يية (  ) 137طالبي ييا وعي ييدد أف ي يراد المجموعي يية الضي ييابطة (  ) 141طالي ييب ،
وتحيددت أدوات الد ارسية فييي االختبيار التحصيييلي ومقيياس الدافعييية  ،وتوصيلت الد ارسيية لنتيائج أهمهييا
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ال توجد فروق دالة أحصائيا ين متوسطي درجات المجميوعتين فيي االختبيار التحصييلي  ،وأنيه توجيد
ف ييروق دال يية أحص ييائيا ب ييين متوس ييطي درج ييات المجم ييوعتين ف ييي مقي يياس الدافعي يية لص ييالج المجموع يية
التجريبية .
وهييدفت د ارسيية علييي (  ) 2005إلييى تعييرف أثيير إسييتراتيجية الييتعلم المتمركييز حييول المشييكلة فييي
تيييدريس الهندسييية لط ييالب الصيييف الثالي ي

اإلعيييدادي عل ييى تحص يييلهم المعرفيييي ومس ييتويات التفكيي يير

الهندسييي لييديهم فييي مصيير  ،واسييتخدام الباح ي

الميينهج شييبه التجريبييي  ،تكونييت عينيية الد ارسيية ميين

ال هييو (  ) 62طالب يًا  ،و تمثل ييت أدوات
مجمييوعتين تجريبييية وضييابطة ،كييان عييدد أف يراد العينيية كييام ً
الدراسة في االختبار تحصيلي واختبار التفكير الهندسي  ،وكان من أهم النتيائج التيي توصيلت إليهيا
الد ارسيية وجييود فييروق داليية إحصييائيا فييي الفهييم والتطبيييق وحييل المشييكالت والتفكييير الهندسييي لصييالج
المجموعة التجريبية التي استخدمت استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة .
ك ييذلك ه ييدفت د ارس يية عب ييد الحك يييم (  ) 2005إل ييى قي يياس فاعلي يية نم ييوذج ويتل ييي ف ييي ت ييدريس
الرياض يييات عل ييى تنمي يية التحص يييل والتفكي يير الرياض ييي ل ييدى طالب ييات المرحل يية الثانويي ية ف ييي مص يير ،
وكانت عينية الد ارسية مين طالبيات الصيف األول الثيانوي  ،حيي

اسيتخدمت الباحثية المينهج التجريبيي

وكانييت هنالييك مجموعتييان ،مجموعيية تجريبييية وعييددها (  ) 45طالبيية  .واألخييرى ضييابطة وع ييددها
( )43طالبيية  ،وكانييت أدوات الد ارسيية هييي اختبييار تحصيييلي واختبييار التفكييير الرياضييي ،وتوصييلت
الد ارسيية إلييى وجييود فييروق داليية إحصييائيا لصييالج المجموعيية التجريبييية علييى المجموعيية الضييابطة فييي
كال االختبارين .
ركزت دراسة كابا( )Kappa,2007على فاعلية استراتيجية التعلم المتمركز حول
المشكلة في تنمية مهارات حل المشكالت والتفكير والقدرة على إتخاذ القرار والدافعيه نحو مادة
الرياضيات ،اشتملت عينة الدراسة من  231طالبًا من ذوي األعمار من  14-13عاما  ،تم
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اختيارهم من صفوف دراسية بلغ عددها ( )14أربعة عشر صفًا  ،تم توزيعهم عشوائيا على أربا
مجموعات منها ثالثة مجموعات تجريبية استخدمت استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة
والمجموعة الرابعة ضابطة استخدمت الطريقة اإلعتيادية حي

استخدم الباح

المنهج شبه تجريبي

وكانت أداة االختبار واالستبانة هي أدوات الدراسة ،إذ أظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعات
التجريبية الثالثة على المجموعة الضابطة في أداتي الدراسة.
في ييي حي ييين هي ييدفت د ارسي يية رزق (  ) 2443إلي ييى معرفي يية أثي يير توظيي ييف نمي ييوذج الي ييتعلم
المتمرك ييز عل ييى المش ييكلة ف ييي برمجي يية تعليمي يية ف ييي وح ييدة المجموع ييات ف ييي الرياض يييات عل ييى تنمي يية
التحص يييل عن ييد المس ييتويات المعرفي يية ال ييدنيا وه ييي الت ييذكر  ،والفه ييم  ،والتطبي ييق  ،والثالث يية مس ييتويات
مجتمعية  ،وتكونييت عينية الد ارسيية  ،مين ( )50طالبيية  ،مين طالبييات الصيف األول المتوسييط بمدرسيية
الفضل األهلية بمدينة مكة المكرمة فيي المملكية العربيية السيعودية  ،حيي

كيان عيدد أفيراد المجموعية

التجريبية (  ) 25طالبة وعدد أفراد المجموعة الضابطة (  ) 25طالبية  ،وكانيت أدوات الد ارسية هيي
اختبييار تحصيييلي وبرمجييية تعليمييية وأظهييرت نتييائج الد ارسيية تفوقياً عامياً لطالبييات المجموعيية التجريبيية
علييى المجموعيية الضييابطة عنييد جميييا المسييتويات المعرفييية الثالثيية ا التييذكر والفهييم والتطبيييق وجميييا
المستويات الثالثة مجتمعة .
كمييا سييعت د ارسيية صييديق واسييماعيل (  ) 2010إلييى تعييرف أثيير اسييتخدام اسييتراتيجية الييتعلم
المتمركز حول المشكالت في تدريس رسم منحنيات الدوال على تحصيل طيالب الرياضييات بجامعية
اليرمي ييوك السي يينة الثانيي يية رياضي يييات واسي ييتخدام الباح ي ي

المي يينهج التجريبي ييي  ،وتحي ييددت عيني يية الد ارسي يية

بمجم ييوعتين ا المجموع يية األول ييى التجريبي يية وع ييددها (  ) 34طالب ييا  ،والض ييابطة وع ييددها ( ) 32
طالبييا  ،وتحييددت األدوات فييي اختبييارين تحصيييليين إحييداهما فييي موضييوع رسييم منحنيييات الييدوال ،
واآلخر في مقرر التفاضل والتكامل (  ) 1ومن أهم النتائج التي توصلت الد ارسية إليهيا تفيوق طيالب
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المجموعة التجريبية على المجوعة الضيابطة  ،اليذين درسيوا موضيوع رسيم منحنييات اليدوال باسيتخدام
إسييتراتيجية الييتعلم المتمركييز حييول المشييكلة علييى طييالب المجموعيية الضييابطة ،كييذلك تفييوق طييالب
المجموعي يية التجريبيي يية الي ييذين درس ي يوا مقي ييرر التفاضي ييل والتكامي ييل (  ) 1باسي ييتخدام إسي ييتراتيجية الي ييتعلم
المتمركز حول المشكلة على طالب المجموعة الضابطة.
كمييا قييام الشييهراني (  ) 2414بييأجراء د ارسيية ه يدفت التعييرف إلييى أثيير اسييتخدام نمييوذج ويتلييي
فييي تييدريس وحييدة النسييبة والتناسييب علييى التحص ييل واالتجيياه نحييو الرياضيييات لييدى تالميييذ الصييف
السادس االبتدائي بمدرسة الجرجاني االبتدائيية بمحافظية جيدة بالمملكية العربيية السيعودية  ،واسيتخدام
الم يينهج التجريب ييي ،وتكون ييت العينييية مييين (  ) 64طالبي ياً توزع ييت العينييية عليييى المجميييوعتين

الباحي ي

بالتس يياوي مجموع يية تجريبي يية ومجموع يية ض ييابطة ،وق ييد اس ييتخدام الباحي ي

االختب ييار التحص يييلي ش ييمل

المسييتويين األوليييين التييذكر والفهييم باإلضييافة إلييى مقييياس لالتجيياه نحييو الرياضيييات وذلييك قبليييا وبعييديا
كييأدوات تطبيييق للد ارسيية  ، .توصييلت الد ارسيية إلييى وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية بييين متوسييطات
درجييات المجمييوعتين الضييابطة والتجريبييية فييي كييل ميين االختبييار التحصيييلي ومقييياس االتجيياه لصييالج
المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة ،حيي

توصيلت

الد ارسيية إلييى تنمييية التحصيييل واالتجيياه نحييو الرياضيييات باسييتخدام اسييتراتيجية الييتعلم المتمركييز حييول
المشكلة.
فييي حييين هييدفت د ارسيية السيياعدي (  ، ) 2411إلييى معرفيية أثيير اسييتخدام اسييتراتيجية الييتعلم
المتمركز حول المشكلة في تحصيل مادة الرياضيات لدى طيالب الصيف الخيامس العلميي واتجياههم
نحوها  ،واختيرت عينة عشوائيا من مدرسة ثانوية العمارة من محافظية ميسيان فيي دولية العيراق  ،تيم
توزيعهم ييا إليييى مجميييوعتين أحيييداهما تجريبيييية واألخيييرى ض ييابطة  ،وشيييملت الميييادة العلميييية للد ارسييية
الفصييول الثالثيية األولييى وهييي اللوغاريتمييات  ،المتتابعييات  ،القطييوع المخروطييية  ،وكييان عييدد أف يراد
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المجموعة التجريبية (  ) 34طالباً وعدد أفراد المجموعة الضيابطة (  ) 23طالبياً  ،وقيد أعيد الباحي
أداتين للبح

هما االختبار التحصيلي ومقياس االتجاه نحو الرياضييات  ،وقيد أظهيرت نتيائج البحي

وجيود فيروق ذات دالليية إحصيائية فييي االختبييار التحصييلي ومقييياس االتجيياه نحيو الرياضيييات لصييالج
المجموعة التجريبية  ،حي

استخدم الباح

الطرق اإلحصيائية اختبيار ( ت )  ( ،كيا ، ) 2ومعادلية

الفا كرونباخ  ،ومعادلة سيبرمان.
وبينييت د ارسيية مصييلج (  ) 2013أثيير توظيييف اسييتراتيجية الييتعلم المتمركييز حييول المشييكلة فييي
تنمييية مهييارات حييل المعييادالت والمتباينييات الجبرييية  ،واالتجيياه نحييو الرياضيييات لييدى طالبييات الصييف
التاسييا األساس ييي ،وتييم اختي ييار عين يية الد ارسيية بطريق يية قصييدية م يين مدرس يية رودلييف ف ييالتر األساس ييية
المش ييتركة التابع يية لمديري يية التربي يية والتعل يييم المحافظ يية الوس ييطى غي يزة  ،وتكون ييت عين يية الدارس يية م يين
شعبيتين للصف التاسا األساسي  ،ثم اختيارهميا المجموعية األوليى التجريبيية وعيددها (  ) 23طالبية
 ،والمجموعيية الثانييية الضييابطة وعييددها (  ) 26طالبيية  ،وقييد اسييتخدمت الباحثيية الطييرق اإلحصييائية
التاليية وهييي اختبيار " ت " لعينتييين مسييتقلتين وحجيم التييأثير باسيتخدام مربيا ايتييا حيي

أظهييرت نتييائج

الد ارس ية إلييى وجييود فييروق بييين المجمييوعتين الضييابطة والتجريبييية ولصييالج المجموعيية التجريبي ية فييي
اختب يياري المع ييادالت والمتباين ييات الجبري يية  ،باإلض ييافة إل ييى وج ييود ف ييروق ف ييي مقي يياس االتج يياه نح ييو
الرياضيات .
في حين سعت دراسة عبد القيادر (  ) 2014إليى بييان أثير إسيتراتيجية اليتعلم المتمركيز حيول
المشييكلة فييي برهنيية مسييائل الهندسيية الفراغييية واالتجيياه نحييو الرياضيييات لييدى طالبييات الصييف العاشيير
األساسييي فييي محافظييات غيزة  ،حيي

اسييتخدم الباح ي

أداتييين كييأدوات لتطبيييق الد ارسيية وهييي اختبييار

الهندسة الفراغية ومقيياس االتجياه نحيو الرياضييات  ،وتكونيت عينية الد ارسية مين مجميوعتين إحيداهما
تجريبي يية وع ييددها (  ) 42طالب يية  ،واألخ ييرى ض ييابطة وعي يددها (  ) 42طالب يية  ،ت ييم اختيارهم ييا م يين
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مدرسيية خوليية بيييت األزور الثانوييية  ،ولقييد أسييتخدم الباح ي

لتحليييل نتييائج هييذه الد ارسيية اختبييار(ت)

لعينتييين مسييتقلتين ومعامييل ارتب يياط بيرسييون ،وتوصييلت نتييائج الد ارس يية إلييى وجييود فييروق ذات دالل يية
إحصييائية بييين المجمييوعتين الضييابطة والتجريبييية لصييالج المجموعيية التجريبييية فييي اختبييار الهندسيية
الفراغية وفي مقياس االتجاه نحو الرياضيات .
التعليق على الدراسات السابقة
تنوعت الدراسات السابقة ما بين دراسات عربيية وأجنبيية وييرى الباحي

فيي الد ارسيات السيابقة

أنه كان هنالك متغير مستقل وهو استراتيجية التعلم المتمركز حول المشيكلة ومتغييرات تابعية تمثليت
بالتحصيل  ،الدافعية  ،االتجاه  ،وغيرها .
لقد اتفقت جميا الدراسات السابقة بأنه توجد فروق دالية إحصيائيا لصيالج المجموعية التجريبيية
في المتغيرات التابعة المدروسة وأهمها التحصييل واالتجياه التيي تيدرس بطريقية اليتعلم المتمركيز حيول
المشكلة في الدراسات السيابقة  ،ميا عيدا د ارسية كيوب (  ) Cobb, 1993التيي أظهيرت عيدم وجيود
فروق دالة إحصيائيا بيين متوسيطي درجيات المجميوعتين فيي االختبيار التحصييلي  ،وأنيه توجيد فيروق
دالة إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعتين في مقياس الدافعية لصالج المجموعة التجريبية .
ومن حي

المنهج المستخدم لدى جميا الدراسات السابقة اتبعت جميا الدراسات السابقة المنهج

التجريبي  ،ما عدا دراسة علي (  ) 2445ودراسة كابا( (Kappa,2007التي استخدما المنهج
شبه التجريبي  ،أما أدوات الدراسة لوحظ أن جميا الدراسات السابقة اعتمدت على االختبارات
التحصيلية واالستبانات كأدوات للحصول على بيانات تتعلق بالمتغيرات التابعة  ،وتنوعت الدراسات
السابقة باستخدام مراحل تعليمية متنوعة فهنالك دراسات اختصت بالمرحلة االساسية منها دراسة
كوب (  ) Cobb, 1993ودراسة علي ()2445و دراسة كابا( )Kappa,2007ودراسة
رزق( )2443ودراسة الشهراني ( )2414ودراسة مصلج ( )2413ودراسة عبدالقادر(، )2414
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في حين اختصت دراسات سابقة بالمرحلة الثانوية منها دراسة الساعدي ( ،)2411ودراسة عبد
الحكيم ( ، )2445في حين اختصت دراسة صديق واسماعيل (  ) 2010في المرحلة الجامعية .
ويالحظ بأن جميا الدراسات السابقة كان المحور الرئيس لها هو استراتيجية التعلم المتمركز حول
المشكلة كمتغير مستقل.
تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة باآلتي ا
 -1تركيز الدراسة على طلبة الصف العاشر وهيي مين الد ارسيات األوليى فيي حيدود عليم الباحي
التي أهتمت بالتعلم المتمركز حول المشكلة في تدريس مادة الرياضييات وأثيره فيي التحصييل
في األردن .
الدرسيات األوليى فيي حيدود عليم الباحي
 -2تركيز الدراسة على طلبة الصف العاشر وهيي مين ا
التييي اسييتخدمت اسييتراتيجية الييتعلم المتمركييز حييول المشييكلة فييي مييادة الرياضيييات وأثرهيا فييي
الدافعية في األردن.
 -3تم تدريس الفصل األول مين الوحيدة األوليى وهيي كثييرات الحيدود والعملييات عليهيا مين ميادة
الرياضيات للصف العاشر األساسي باستخدام اسيتراتيجية اليتعلم المتمركيز حيول المشيكلة ،
وهي من الدراسات األولى التي تتناول موضوعا كامالً باستخدام استراتيجية اليتعلم المتمركيز
حول المشكلة ليبدو األمر أكثر دقة .
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات

تناول الباح

في هيذا الفصيل المينهج المسيتخدم فيي هيذه الد ارسية وكيذلك تحدييد أفيراد الد ارسية ،

الدرسيية والتأكييد ميين صييدقهما وثباتهمييا  ،ثييم بيييان متغي يرات الد ارسيية وتصييميمها
وكيفييية إعييداد أداتييي ا
واجراءاتها والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت الختبار فرضيتي الدراسة ،وفيما يلي توضييج ليذلك.
المنهج المستخدم :
أستخدم الباح

المنهج شبه التجريبي لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها .

أفراد الدراسة :
تييم اختيييار شييعبتين د ارسيييتين ميين شييعب الصييف العاشيير فييي مدرسييتين مختييارتين ميين مديرييية
التربييية والتعليييم ل يواء مادبييا بالطريقيية القص يدية  ،وتييم توزيييا مجمييوعتي الد ارسيية عش يوائيا بحي ي

تكييون

الشييعبة األولييى الييذي بلييغ عييددها( )35طالبيًا للمجموعيية التجريبييية ميين مدرسيية زيييد بيين حارثيية الثانوييية
للبنين ،والتي تم تدريسها الفصل األول من الوحيدة األوليى وهيي كثييرات الحيدود والعملييات عليهيا مين
ميادة الرياضييات للصيف العاشير األساسيي للفصيل الد ارسيي األول مين العيام الد ارسيي 2417/2416
باسييتراتيجية الييتعلم المتمركييز حييول المشييكلة  ،فييي حييين كانييت الشييعبة الثانييية الييذي بلييغ عييددها()33
طالباً للمجموعة الضابطة من مدرسية المأمونيية الثانويية للبنيين ،والتيي تيم تدريسيها الفصيل األول مين
الوحيدة األوليى وهيي كثييرات الحيدود والعملييات عليهييا مين ميادة الرياضييات للصيف العاشير األساسييي
بالطريقة االعتيادية .
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أدوات الدراسة :
تييم إعييداد اختبييار تحصيييلي ميين نييوع االختيييار ميين متعييدد بأربعيية أبييدال  ،وحسييب المسييتويات
الثالث ية األولييى ميين تصيينيف بلييوم ( تييذكر  ،فهييم  ،تطبيييق )  ،ومقييياس الدافعييية ميين بييين المقيياييس
المسييتخدمة فييي د ارسييات سييابقة  ،حي ي

تييم تطييوير المقييياس المسييتخدم فييي د ارسيية سييليمان ()2415

ال ييذي تن يياول متغي يير الدافعي يية واختي ييار م ييا يتناس ييب م ييا الفص ييل األول م يين الوح ييدة األول ييى م يين م ييادة
الرياضيات على طالب الصف العاشر وفيما يلي توضيج لذلك .
أو ال  :الختبار التحصيلي :
قام الباح

بإعداد اختبار تحصيلي يتكيون مين ( )34فقيرة مين نيوع األختييار مين متعيدد بأربعية

أبييدال للفصييل االول ميين الوحييدة األولييى فييي كثي يرات الحييدود والعمليييات عليهييا ميين مييادة الرياضيييات
للصف العاشر ،بإتباع الخطوات اآلتيةا
 تحديد الهدف العام من الفصل االول من الوحدة األولى. تحليل محتوى الفصل االول من الوحدة األولى. تحديد النتاجات التعلمية لخطط الدروس الخاصة للفصل االول من الوحدة األولى. بناء جدول المواصفات في ضوء مفردات الفصل االول من الوحدة األولى. اختيار فقرات االختبار في ضوء النتاجات التعليمية .صدق الختبار التحصيلي :
تييم عييرض االختبييار بصييورته األولييية الييذي يتكييون ميين ( )34فقيرة مصييحوبا بجييدول المواصييفات
والنتاجييات التعلمييية علييى مجموعيية ميين المحكمييين والطلييب ميينهم إبييداء أرائهييم بفق يرات االختبييار ميين
حي

ا سالمة الفقيرات مين الناحيية العلميية واللغويية  ،وميدى ارتبياط كيل فقيرة بمسيتوى النتياج العلميي
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المقصود به  ،وابداء أية مالحظات أخرى يرونها مناسبة  .وفيي ضيوء مالحظياتهم ليم ييتم حيذف أي
فقرة وتركزت مالحظاتهم على الصيياغة اللغويية للفقيرات وتيم اعتمياد االختبيار بصيورته النهائيية اليذي
يتكون من ( )34فقرة ملحق (. )2
ثبات الختبار التحصيلي:
وبغييرض التحقييق ميين ثبييات االختبييار فقييد تييم تطبيقييه علييى عينيية اسييتطالعية ميين خييارج عينيية
الد ارسيية بلييغ عييددها( )33طالب يًا ميين مدرسيية أبوعبيييدة الثانوييية للبنييين  ،وتييم حسيياب معامييل الثبييات
بطريقتينا االولى طريقة االتساق اليداخلي وباسيتخدام معادلية كييودر -ريتشاردسيون()KR-20 ()33
لقياس مدى االتساق الداخلي لفقرات االختبار ،ووجد أن معامل الثبيات يسياوي( ،)0.87واميا الطريقية
الثانييية فكان ييت باس ييتخدام طريقيية االختب ييار واع ييادة االختبييار حيي ي

ت ييم تطبيييق االختب ييار عل ييى العين يية

االسييتطالعية وبعييد مييرور اسييبوعين تييم تطبيقييه م يرة اخييرى علييى نف يس الطييالب وتييم حسيياب معامييل
ارتبيياط بيرسييون ووجييد أن معامييل الثبييات االختبييار بهييذه الطريقيية يسيياوي (  )3.32وعييدت هييذه القيييم
كافية ألغراض هذه الدراسة.
لقيييد تي ييم حس يياب معي ييامالت الصيييعوبة والتمييي ييز لكي ييل فقي يرة مي يين فقي يرات االختبي ييار التحصي يييلي
والجدول( )1يشير الى تلك المعامالت.
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الجدول () 0
معامالت الصعوبة والتمييز لالختبار التحصيلي
رقم الفقرة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

معامل

معامل

الصعوبة

التمييز

0.47
0.50
0.40
0.63
0.37
0.57
0.63
0.47
0.50
0.37
0.33
0.60
0.75
0.33
0.40

0.47
0.40
0.40
0.53
0.53
0.33
0.40
0.53
0.33
0.40
0.37
0.47
0.57
0.33
0.40

رقم الفقرة

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
72
72
72
03

معامل

معامل

الصعوبة

التمييز

0.50
0.75
0.50
0.37
0.38
0.63
0.47
0.75
0.57
0.37
0.53
0.31
0.75
0.40
0.47

0.33
0.33
0.40
0.47
0.47
0.40
0.36
0.60
0.33
0.53
0.41
0.33
0.60
0.47
0.53

يتبين من الجدول( )1أن قيم معامالت الصعوبة لالختبار التحصيلي تراوحت بين
( ،)3.75 - 3.21وفي حين تراوحت معيامالت التميييز بيين ( )3.63 - 3.22واعتبيرت جمييا هيذه
المع ييامالت كافي يية فق ييد أش ييار األدب الترب ييوي أن مع ييامالت الص ييعوبة الجي ييدة تتي يراوح ب ييين (- 3.22
 )3.63وتتراوح معامالت التمييز بين ( ( )3.63 - 3.22عودة.)1993 ،
ثانيا  :مقياس الدافعية :
هييدف هييذا المقييياس التعييرف علييى قييياس الدافعييية لييتعلم الرياضيييات باسييتراتيجية الييتعلم المتمركييز
حول المشكلة لدى طالب الصف العاشر األساسيي ولتحدييد هيذا المقيياس تيم االطيالع عليى البحيو
والدراسات السابقة حي

تم تطوير المقياس المستخدم في د ارسية سيليمان( )2415اليذي تنياول متغيير

24

الدافعية والذي بلغ عدد فقراته ( )22فقرة  ،وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي  ،وتم تعيديل الفقيرات التيي
تتناس ييب م ييا الفص ييل األول م يين الوح ييدة األول ييى ،وه ييي كثيي يرات الح ييدود والعملي ييات عليه ييا م يين م ييادة
الرياضيات للصف العاشر األساسي.
صدق اختبار مقياس الدافعية :
للتأكييد ميين صييدق مقييياس الدافعييية المختييار تييم عرضييه علييى مجموعيية المحكمييين المشييار إليييهم
بييالملحق( ، )5للتأكييد ميين مييدى مالئمتييه لقييياس مييا وضييا لييه  ،ومييدى سييالمة الفقيرات ومالئمتهييا مييا
الفصل األول من الوحدة األوليى وهيي كثييرات الحيدود والعملييات عليهيا مين ميادة الرياضييات للصيف
العاش يير األساس ييي فيييي ميييادة الرياض يييات وف ييي ضيييوء مالحظ ييات المحكم ييين عليييى فقي يرات المقيييياس
بصييورتها األولييية فييي الملحييق( )3التييي تركييزت علييى الصييياغة اللغوييية وتييم تعييديل المقييياس ووضييعه
بصورته النهائية كما في ملحق (. )4
ثبات مقياس الدافعية:
بغرض التحقق من ثبات مقياس الدافعية فقد تم تطبيقه على عينة استطالعية من خارج
عينة الدراسة بلغ عددها( )33طالبًا من مدرسة أبوعبيدة الثانوية للبنين  ،وتم حساب معامل الثبات
باستخدام طريقة االختبار واعادة االختبار ( )test - retestحي

تم تطبيق االختبار على العينة

االستطالعية وبعد مرور اسبوعين من التطبيق األول تم تطبيقه مرة اخرى على الطالب أنفسهم،
وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين استجابات الطالب على فقرات المقياس في التطبيقين ووجد
أن معامل الثبات للدرجة الكلية لالختبار بهذه الطريقة يساوي (  ،)3.34كما تم حساب الثبات
بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا وبلغ معامل الثبات ( ) 3.37وعدت هذه
القيم كافية ألغراض هذه الدراسة.
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ثالثا :الخطة التدريسية
قام الباح

بإعداد خطة تدريسية استناداً على إستراتيجية التعلم المتمركيز حيول المشيكلة ،وذليك

بع ييد اختي ييار الفص ييل األول م يين الوح ييدة األول ييى م يين م ييادة الرياض يييات المق ييررة عل ييى ط ييالب الص ييف
العاشر األساسي بعنوان كثيرات الحدود والعمليات عليها.
قييام الباح ي

بتحليييل محتييوى الوحييدة بييالتعرف علييى المهمييات الرئيسييية والفرعييية التييي ينبغييي

إنجازهييا ميين قبييل الطييالب وميين ثييم صييياغة المهمييات بأهييداف سييلوكية محييددة ،وميين ثييم أعييدت علييى
شييكل دروس بلييغ عييددها أربعيية دروس تطلب يت تنفيييذها ( )12حصيية صييفية وخصصييت ( )45دقيقيية
كل حصة صفية ،واشتملت الخطة على العناصر األساسية اآلتيةا
 -1نتاجات التعلم لكل درس.
 -2المصادر والوسائل التي تم استخدامها ضمن إجراءات التدريس.
 -3إجراءات التدريس والتي قسمت إلى مهمات التعلم ومجموعات متعاونة ومشاركة.
 -4إج يراءات التقييويم التييي اشييتملت علييى اسييئلة وتركييزت علييى األهييداف ووضييعت الخطيية التدريسييية
بصييورتها األولييية وعرضييت علييى مجموعيية ميين المحكمييين وفييي ضييوء مالحظيياتهم التييي تركييزت علييى
صيياغة بعيض األهيداف وعليى إجيراءات التيدريس وخاصية التمهييد المعيد لليدرس وأخيذت مالحظياتهم
باالعتبار وفي ضوئها تم تعديل الخطة ووضعت بصورتها النهائية ملحق(.)1
متغيرات الدراسة :
اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية ا
 المتغير المستقل ا ويمثل االستراتيجية التدريسية وله مستويان هما ا -1استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة .
 -2الطريقة االعتيادية .
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 المتغيرات التابعة ا -1التحصيل الدراسي .
 -2الدافعية .
تصميم الدراسة :
الدرسيية واختبييار الفرضيييتين الصيفريتين المتعلقتييين بهمييا تييم اسييتخدام تحليييل
ا
لإلجابية عيين سيؤالي
التباين المصاحب (  ، ) ANCOVAواستخدمت الدراسة تصيميم المجموعية الضيابطة باختبيار قبليي
وبعدي  Pre-post test control group designوالذي يمكن تمثيله بالرموز كما يأتي ا
O1 O2 × O1 O2
O1 O2 - O1 O2
حي

ا

اختبار التحصيل القبلي أو الدافعية القبليا O1
اختبار التحصيل البعدي أو الدافعية البعديا O2
المجموعة التجريبيةا ×
المجموعة الضابطة ا -
إجراءات الدراسة :
تم تنفيذ الدراسة باالعتماد على مجموعة من اإلجراءات على النحو اآلتي ا
 -1الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة .
 -2إعداد أداتي الدراسة وصدقهما وثباتهما .
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 -3إع ييداد الخط ييط التدريس ييية اليومي يية للفص ييل األول م يين الوح ييدة األول ييى وه ييي كثيي يرات الح ييدود
والعمليات عليها مين ميادة الرياضييات للصيف العاشير األساسيي باسيتخدام اسيتراتيجية اليتعلم
المتمركز حول المشكلة وعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص .
 -4الحصول على كتاب لتسهيل المهمة من جامعة الشرق األوسط .
 -5الحصول على كتاب لتسهيل المهمة من و ازرة التربيية والتعلييم لتطبييق الد ارسية فيي مدرسيتين
مختييارتين ميين مديرييية التربييية والتعليييم ليواء مادب يا ،فضييال عيين مدرسيية ثالثيية التيي اسييتخدمت
كعينة استطالعية للتأكد من ثباتي أداتي الدراسة .
 -6تحديد أفراد الدراسة .
 -7التأكد من صدق وثبات أداتي الدراسة وصالحية الخطة التدريسية.
 -3تطبيق أداتي الدراسة قبليا على أفراد الدراسة .
 -3تنفيي ييذ التي ييدريس بي ييالخطط التدريسي ييية اليوميي يية التي ييي تي ييم إعي ييدادها في ييي ثالثي ييا علي ييى المجموعي يية
التجريبية.
-14تطبيق أداتي الدراسة بعديا على أفراد الدراسة .
 -11تفريغ البيانات وتحليلها إحصائيا باستخدام الرزم اإلحصائية . SPSS
 -12عرض نتائج الدراسة .
 -13مناقشة النتائج وصياغة االستنتاجات ،واستقراء التوصيات في ضوء ما تم التوصل إليه .
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
تناول هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة التي هدفت إلى :

 -1تقصي فاعلية تدريس الرياضيات باستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة فيي تحصييل طيالب
الصف العاشر في الرياضيات .
 -2تقصييي فاعلييية تييدريس الرياضيييات باسييتراتيجية الييتعلم المتمركييز حييول المشييكلة فييي تنمييية دافعييية
طالب الصف العاشر نحو الرياضيات .
وتم عرض النتائج على النحو التالي ا
نتائج السؤال األول الذي نص على اآلتي " :ما أثر تدريس مادة الرياضيات باستراتيجية التعلم
المتمركز حول المشكلة في تحصيل طالب الصف العاشر في مادة الرياضيات؟".
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ألداء
مجموعتي الدراسة على اختبار التحصيل في مادة الرياضيات ،البعدي والقبلي والجدول اآلتي
يوضج ذلكا
الجدول () 7
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة على اختبار التحصيل في
مادة الرياضيات ،البعدي والقبلي
النهاية
المجموعة

العدد

التجريبية

72

الضابطة

71

العظمى
لالختبار
03

الختبار القبلي

الختبار البعدي

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

11.76

4.49

25.96

4.59

10.95

4.75

19.20

3.65
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أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية التي تعلمت باستخدام
يالحظ من الجدول السابق ،
استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة كان األعلى إذ بلغ ( ،)25.96في حين بلغ المتوسط
الحسابي للمجموعة الضابطة التي تعلمت بالطريقة االعتيادية ( ،)02.73ولتحديد فيما إذا كانت
الفروق بين متوسطي مجموعتي الدراسة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 3.35قام
الباح

بتطبيق تحليل التباين المصاحب األحادي ( ،)ANCOVAوجاءت نتائج تحليل التباين

المصاحب على النحو الذي يوضحه الجدول ( )2اآلتيا
الجدول ()3
نتائج تحليل التباين المصاحب ( )ANCOVAللفروق بين متوسطي تحصيل مجموعتي الدراسة
على اختبار التحصيل البعدي في مادة الرياضيات
مجموع

درجات

متوسط

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

(ف) المحسوبة

التطبيق القبلي لالختبار

11.158

1

11.158

0.627

0.433

استراتيجية التعلم

490.478

1

490.478

27.577

0.000

الخطأ

747.002

42

17.786

الكلي المعدل

1265.911
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مصدر التباين

مستوى الدللة

يظهر من الجيدول السابيق أن قيمة ( ف ) بالنسبية الستراتيجية التعلم بلغت (،)27.577
وبمستوى داللة يساوي ( ،)0.000وهذه القيمة دالة عند مستوى ( ،)α ≥ 4.45مما يدل على
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي أداء مجموعتي الدراسة على اختبار التحصيل
البعدي في مادة الرياضيات ،وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية األولى والتي تنص على :ال توجد
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فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( ،)α ≥ 4.45في تحصيل طالب الصف العاشر
في مادة الرياضيات ،تعزى الستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة مقارنة بالطريقة االعتيادية،
وتم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة للتعرف لصالج اي مجموعة كان الفرق ،وتظهر النتائج
في الجدول اآلتيا
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة على اختبار التحصيل
البعدي في مادة الرياضيات
المتوسط

الخطأ

الحسابي المعدل

المعياري
0.85
0.95

المجموعة

العدد

التجريبية

72

25.92

الضابطة

71

19.25

أن المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة التجريبية التي
يالحظ من الجدول السابق(، )4
تعلمت باستخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة كان األعلى إذ بلغ ( ،)25.32في حين
بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة التي تعلمت بالطريقة االعتيادية ( ،)13.25وهذا يشير
إلى أن الفرق كان لصالج المجموعة التجريبية التي تعلمت باستخدام استراتيجية التعلم المتمركز
حول المشكلة ،بمعنى أن استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة كان له أثر في تحصيل طالب
الصف العاشر في مادة الرياضيات.
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نتائج السؤال الثاني الذي نص على اآلتي" :ما أثر تدريس مادة الرياضيات باستراتيجية التعلم
المتمركز حول المشكلة في دافعية طالب الصف العاشر في مادة الرياضيات؟".
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ألداء
مجموعتي الدراسة على مقياس الدافعية البعدي والقبلي ،والجدول اآلتي ( )5يوضج ذلكا
الجدول ( )2
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة على مقياس الدافعية
البعدي والقبلي

المجموعة

العدد

التجريبية

72

االعتيادية

71

النهاية
العظمى
لالختبار
113

القياس القبلي

القياس البعدي

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

45.5
الحسابي

19.3ي
المعيار

96.16
الحسابي

12.86ي
المعيار

43.6

22.3

71.85

14.84

أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية التي تعلمت باستخدام
يالحظ من الجدول السابق ،
استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة كان األعلى إذ بلغ ( ،)96.16في حين بلغ المتوسط
الحسابي للمجموعة الضابطة التي تعلمت بالطريقة االعتيادية ( ،)20.27ولتحديد فيما إذا كانت
الفروق بين متوسطات مجموعتي الدراسة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 3.35قام
الباح

بتطبيق تحليل التباين المصاحب األحادي ( ،)ANCOVAوجاءت نتائج تحليل التباين

المشترك على النحو الذي يوضحه الجدول ( )6التاليا
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الجدول ()6
نتائج تحليل التباين المصاحب ( )ANCOVAللفروق بين متوسطي الدافعية لمجموعتي
الدراسة على مقياس الدافعية البعدي نحو مادة الرياضيات
مجموع

درجات

متوسط

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

(ف) المحسوبة

التطبيق القبلي للمقياس

3832.981

1

3832.981

37.223

0.000

استراتيجية التعلم

6088.016

1

6088.016

59.122

0.000

الخطأ

4324.929

42

102.975

الكلي المعدل

14724.311
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مصدر التباين

مستوى الدللة

يظهر من الجيدول السابيق أن قيمة ( ف ) بالنسبية الستراتيجية التعلم بلغت (،)59.122
وبمستوى داللة يساوي ( ،)0.000وهذه القيمة دالة عند مستوى ( ،)α ≥ 4.45مما يدل على
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي أداء مجموعتي الدراسة على مقياس الدافعية البعدي
في مادة الرياضيات ،وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية الثانية والتي تنص على :ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)α ≥ 4.45في دافعية طالب الصف العاشر في مادة
الرياضيات ،تعزى الستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة مقارنة بالطريقة االعتيادية ،وتم
استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة لتعرف لصالج اي مجموعة كان الفرق ،وتظهر النتائج في
الجدول( )7اآلتيا
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الجدول ()2
المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة على مقياس الدافعية
البعدي نحو مادة الرياضيات
المتوسط

الخطأ

الحسابي المعدل

المعياري

2.03
2.27

المجموعة

العدد

التجريبية

72

95.77

االعتيادية

71

72.34

أن المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة التجريبية التي تعلمت
يالحظ من الجدول السابق ،
باستخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة كان األعلى إذ بلغ ( ،)95.77في حين بلغ
المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة التي تعلمت بالطريقة االعتيادية ( ،)72.34وهذا يشير إلى
أن الفرق كان لصالج المجموعة التجريبية التي تعلمت باستخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول
المشكلة ،بمعنى أن استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة كان له أثر في دافعية طالب الصف
العاشر في مادة الرياضيات.
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الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
تنيياول هييذا الفصييل عرضيياً لمناقشيية نتييائج الد ارسيية التييي هييدفت إلييى :تقصييي فاعلييية تييدريس
الرياضيييات باسييتراتيجية الييتعلم المتمركييز حييول المشييكلة فييي تحصيييل ودافعييية طيالب الصييف العاشيير
في مادة الرياضيات  ،والتوصيات التي توصلت اليها الدراسة على النحو اآلتيا
أولا :مناقشة النتائج
مناقشة نتائج السؤال األول الذي نص على التي" :ما أثر تدريس مادة الرياضيات باستراتيجية
التعلم المتمركز حول المشكلة في تحصيل طالب الصف العاشر في مادة الرياضيات؟".
أظهرت نتائج السؤال األول كما يشير إليها الجدول ( )3وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطي أداء مجموعتي الدراسة على اختبار التحصيل البعدي في مادة الرياضيات ،وهذا يعني
رفض الفرضية الصفرية األولى والتي تنص على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( ،)α ≥ 4.45في تحصيل طالب الصف العاشر في مادة الرياضيات ،تعزى الستراتيجية
التعلم المتمركز حول المشكلة مقارنة بالطريقة االعتيادية ،وتبين أن الفرق كان لصالج المجموعة
التجريبية التي تعلمت باستخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة ،بمعنى أن استراتيجية
التعلم المتمركز حول المشكلة كان له أثر في تحصيل طالب الصف العاشر في مادة الرياضيات.
ويمكن أن يعود السبب وراء تفوق المجموعة التجريبية التي استخدمت استراتيجية التعلم
المتمركز حول المشكلة إلى إيجابية المتعلم ،من خالل تعلمه في مجموعات متعاونة ،واعطائه
تعلمية تمتاز ٍ
بجو من التعاون والتشارك
حرية التعلم المسؤول ،وقد أدى هذا إلى تهيئة بيئة تعليمية
،
بين الطالب ،وبالتالي زيادة تشجيعهم في أثناء المواقف التعليمية واقبالهم على التعلم ،وتنفيذ
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األنشطة بشيء من الحماس والفاعلية ،والتوصل إلى نتائج علمية سليمة ،وتدوينها وقراءتها
ومناقشتها ومراجعتها؛ للتأكد من صحتها وانتقاء األفضل منها ،قبل عرضها على أفراد المجموعات
األخرى ،ثم أخذ التغذية الراجعة حول هذه األفكار من أقرانهم داخل الغرفة الصفية ،ومن المعلم
واعادة كتابتها وتصنيفها.
كمييا أن إج يراءات الت يدريس وفييق هييذه االسييتراتيجية تهييتم بتقييديم المعلومييات واألفكييار ف ييي
بداية كل درس ،على شكل مشكلة حقيقية ترتبط بواقا حيياة الطيالب اليوميية؛ مميا شيجا الطيالب
علييى تبنييي هييذه المشييكالت ال يواردة فييي دروس الوحييدة ،ود ارسييتها بعناييية وربطهييا بمييا لييديهم ميين
أفكار ،والبح

والتنقيب عن البيانات والمعلوميات ،مين خيالل العيودة إليى مصيادر متنوعية (قيراءة

الكتي يياب المقي ييرر ،س ي يؤال المعلي ييم ،طلي ييب المسي يياعدة مي يين الي ييزمالء) ،وهي ييذا قي ييد يسي يياعد علي ييى إدراك
الخصائص والعالقيات المشيتركة بيين المعيارف واألفكيار والمعلوميات ،وتحليلهيا وتصينيفها وتحدييد
أوجييه التشييابه واالخييتالف بينهييا ،ومقارنتهييا بالمعلومييات واألفكييار التييي يمتلكهييا الطالييب .وكييذلك
فإنه ييا قيييد تعم ييل عليييى إثيييارة انتب يياه الطالي ييب ح ييول المشيييكلة المرتبطييية بموض ييوع اليييدرس ،واعيييادة
ص ييياغتها ،واس ييتخدام األش ييكال والرس ييوم ف ييي توض يييحها ،وتحدي ييد المف يياهيم واألفك ييار الرئيس يية ف ييي
المشكلة ،وتفعيل دور االستقصاء في الوصول إلى حل المشكلة.
وقييد تكييون إجيراءات التييدريس وفييق هييذه االسييتراتيجية  ،قييد وفييرت فرصياً متعييددة ومتنوعيية
لممارس يية ألي يوان النش يياط المختلف يية المتمثل يية ف ييي اس ييتخدام مه ييارات التفكي يير المتنوع يية ذات العالق يية
باسييتخدام المفيياهيم واألفكييار المتيوافرة لييدى الطالييب ،وجمييا البيانييات واألفكييار الضييرورية للوصييول
إلى حلول متوقعة وسيليمة للمشيكلة ،واسيتخدام خطيوات محيددة وواضيحة فيي معالجية الموقيف ،أو
المشييكلة المطروحيية ميين مثييلا قيراءة المشييكلة وفهمهييا ،وتحليلهييا واسييتخالص السيؤال اليرئيس منهييا
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واد اركي ييه ،ثي ييم وض ي ييا خط ي يية تص ي ييورية(ذهنية) أو مكتوب ي يية إلجيي يراءات الحي ييل ،وأخييي ي ار تنفي ي ييذ الح ي ييل
ومراجعته.
وقي ي ييد يعي ي ييزى تفي ي ييوق هي ي ييذه االسيي ييتراتيجية علي ي ييى المجموعيي يية االعتيادييي يية إليي ييى مي ي ييا تحققي ي ييه
االستراتيجية في تعزيز التعلم ذي المعنى المتمثل في إعطياء فييرصة النشياط المعرفييي للمتعلميين،
مثيل التفكير بصوت ٍ
عال ،وتفسير البيانات ،والمشاركة في الصراع المعرفي القيائم عليى المناقشية
الفاعليية والبنيياءة حييول الموقييف المييدروس ،وتطييوير الفييروض وكتابتهييا بلغيية الطالييب الخاصيية ،ثييم
محاولة اختبارها والوصول إلى الحلول.
وفي التدريس وفق هذه االسيتراتيجية ييتم تجزئية المهيام التعليميية الكبييرة إليى مهيام أصيغر
منها؛ حي

ينجزها الطالب فيي سلسيلة متواليية محيددة وبنجياح ،ونجياح الطاليب فيي إنجياز المهيام

الصغيرة ،يعني إعطياء دافيا قيوي للطاليب إلنجياز المهيام األكبير مين خيالل تجزئتهيا وتفتيتهيا إليى
مهمييات أصييغر ،والتعبييير عنهييا بلغتييه الخاصيية ،كمييا أن اسييتخدام هييذه االسييتراتيجية فييي التييدريس
ربم ييا ك ييان ل ييه أث يير ف ييي ج ييذب انتب يياه الط ييالب م يين خ ييالل التفاع ييل م ييا المحت ييوى العلم ييي للم ييادة
التعليمية ،وما الطالب أنفسهم وما المعلم لتبادل األفكيار وتعيديلها وايجياد العالقيات بيين األفكيار
والبيانات المجموعة.
وميين اإلج يراءات التييي يقييدمها التييدريس وفييق هييذه االسييتراتيجية إتاحيية الخب يرات والفييرص
للطالب إلعادة ترتيب أفكارهم ما بعضهم بعضيًا ،مين خيالل االسيتماع إليى التفسييرات المختلفية،
ومييا يييتم طرحييه ميين أفكييار ومبييررات وب يراهين مناسييبة ،واعطيياء الفرصيية للمتعلمييين بالحييدي

عيين

أفكي ييارهم ،وهي ييذا يحقي ييق مسي يياعدة المتعلمي ييين لفهي ييم كيي ييف ولمي يياذا يمكي يين أن تفسي يير وتتنبي ييأ بي ييبعض
المعلومات بصيورة أكثير صيحةً مين المعلوميات األخيرى التيي يمتلكهيا الطيالب مين وجهية نظيرهم،
كما يساعد الطالب في فهم كيف؟ ولماذا؟ وماذا يتعلم؟
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كمييا أن األنشييطة التييي تييم عرضييها فييي هييذه االسييتراتيجية تطييرح العديييد ميين التسيياؤالت
المثيرة للتفكير لدى الطالب  ،وتتطلب منهم قراءة مفاهيم الدروس ،والتفاعل معهيا  ،واسيتنباط ميا
فيهييا ميين أفكييار ،وممارسيية المهييارات العقلييية العليييا؛ وذلييك لإلجابيية عيين األسييئلة الكمييية والكيفييية
المتض ييمنة فيه ييا ،به ييدف الوص ييول إل ييى إجاب ييات ص ييحيحة ،وتفس يييرها بأس ييلوب علم ييي ق ييائم عل ييى
أدى إلييى ربييط المعييارف المتحصييلة بييالخبرات
مالحظييات دقيقيية واسييتنتاجات صييحيحة ،وهييو مييا ،
السابقة للمتعلم؛ األمر الذي أسهم في زيادة دافعية الطالب نحو اليتعلم  ،وحرصيهم عليى ممارسية
المهييارات السييابقة فييي المواقييف المتنوعيية ،وبالتييالي زيييادة وعيييهم مييا وراء المعرفييي لتلييك المفيياهيم.
كما أن استخدام هذه االستراتيجية تجعل المتعلم محور العملية التعلمية التعليمية ،وتتييج الفرصية
أم ييام المتعلم ييين لممارسيية عملي ييات الي يتعلم ومهييارات التفكي يير ،ويعطي ييان الفرصيية للطلب يية للمناقش يية
والحوار ما المعلم ،أو ما الزمالء؛ مما يكسبهم لغة الحوار السليمة ويجعلهم نشيطين ،ومنظميين
في تفكيرهم وعملهم ،وقادرين على تحديد المشكالت وتحليلها إلى عناصيرها الرئيسية وتمحيصيها،
وهذا قد يفتج الباب أميام مجياالت جدييدة مين مجياالت البحي

العلميي ،وبالتيالي فيإن الميتعلم بهيذا

األسلوب يكون مشاركًا نشيطًا فيي عمليية التفكيير الخاصية بيه ،وواعييًا ألنمياط تفكييره ،وقياد ًار عليى
تنظيم كيفية قيامه بالتعليم والتعلم ،ويصبج مدركاً لما إذا كان أو لم يكن قد حقق الهدف.
وقييد اتفقييت نتييائج هييذه الد ارسيية مييا د ارسيية كييل ميين (الشييهراني  ( ، )3313،السيياعدي ،
 ( ،)3311مصلج  ( ) 3312 ،عبد القادر  )3314 ،واختلفت ما دراسة ( كوب . ) 1992 ،
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مناقشة نتائج السؤال الثاني "ما أثر تدريس مادة الرياضيات باستراتيجية التعلم المتمركز حول
المشكلة في دافعية طالب الصف العاشر في مادة الرياضيات؟".
أظهرت نتائج السؤال الثاني جدول( )6وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي أداء
مجموعتي الدراسة على مقياس الدافعية البعدي في مادة الرياضيات ،وهذا يعني رفض الفرضية
الصفرية الثانية والتي تنص على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (4.45
≥  ،)αفي دافعية طالب الصف العاشر في مادة الرياضيات ،تعزى الستراتيجية التعلم المتمركز
حول المشكلة مقارنة بالطريقة االعتيادية ،وكان الفرق لصالج المجموعة التجريبية التي تعلمت
باستخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة ،بمعنى أن استراتيجية التعلم المتمركز حول
المشكلة كان له أثر في دافعية طالب الصف العاشر في مادة الرياضيات.
ويمكن تفسير سبب تفوق هذه االستراتيجية بأنها ساعدت الطالب على تعلم أساليب جديدة في
الدراسة ،وساعدتهم على توقا المعلومات التي يجب تقديمها ،واظهار كيف حاولوا التعامل ما
الفعالة في النقا
مشكالتهم األكاديمية  .كما ونقلت الطالب إلى المشاركة ،

العلمي لمحتوى المادة

العلمية من خالل تسلسل خطواتها وساعدتهم في تنمية اإلدراك فوق المعرفي لدى الطالب من
خالل عمليات التأمل في تخطيط المهارة وتنفيذها من خالل كتابة التقارير حول ما قام الطالب
بعمله ،وهذا يستدعي التأمل فيما حصل وتقييمه ونقده ،وبيان حسناته وعيوبه وما يمكن استنتاجه
منه.
األميير الييذي يجعلهييا اسييتراتيجية تركييز علييى مهييارات التفكييير العليييا ،وميين بينهييا اإلدراك فييوق
المعرفييي ،ممييا يشييير إلييى أن الفييرد يقييوم بنشيياطات فييوق معرفييية يعييالج فيهييا أنظمتييه المعرفييية بصييورة
متواصييلة ومسييتمرة ،ويقييوم باختبييار قي ارره وتعديلييه للوصييول إلييى القيرار الييذي يعتبيره مناسييبًا الكتسيياب
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المفيياهيم ،وربمييا تكييون قييد سيياهمت تنمييية مهييارات اإلدراك فييوق المعرفييي ميين خييالل تركيزهييا علييى أن
يقيوم الطيالب بحيل المواقيف المشييكلة التيي تعيرض علييهم  .ومين خييالل خطواتهيا أثنياء تعليم الطييالب
لمهييارة فكرييية معينيية تعتمييد علييى تحديييد المفيياهيم ميين خييالل التركيييز علييى الموقييف المشييكل فييي تلييك
المفيياهيم ،وطييرح البييدائل المختلفيية لحييل هييذا الموقييف ،ثييم اختيييار الحييل األكثيير قب يوال ،ومراجعتييه ميين
خ ييالل اس ييترجاع م ييا دار ف ييي ذهن ييه م يين خطي يوات ،ث ييم اس ييتخدام المه ييارة ف ييي مواق ييف جدي ييدة  ،وه ييذه
العمليات تشمل التخطيط ،والمراقبة والتحكم ،لذلك فإن هذه االستراتيجية ربميا سياعدت الطيالب عليى
تبي يين مييا يعرفونييه ،وكيييف يسييتخدمون مييا يعرفونييه  ،ومتييى ولميياذا يقومييون بييذلك ،كمييا أنهييا تسيياعد
الطييالب علييى التخطيييط لحييل المواقييف المشييكلة ومراجعيية تنفيييذ هييذا الحييل وتقويمييه وهييذا مييا يعييرف
بتنظيم المعرفة.
كميا أن هيذه االسيتراتيجية أسييهمت فيي جعيل الطيالب محييو ًار للعمليية التعليميية؛ مميا يجعييل
الطييالب أكثيير حيوييية وتفيياعالً داخييل الغرفيية الصييفية  ،وخييروجهم ميين الييروتين المميل ،وكييذلك إسييهام
اإلسييتراتيجية ف ييي إث ييارة انتب يياه الط ييالب ودافعي ييتهم للتفكييير ،وتنمي يية ق ييدرتهم علييى المش يياركة الف،عال يية ،
واالسييتقالل فييي طييرح الحقييائق واآلراء واألفكييار ،ممييا يجعييل الطييالب أكثيير مرونيية ،وحيوييية فييي طييرح
الحقائق واآلراء واألفكار داخل الغرفة الصفية.
وقد تكون هذه االستراتيجية من أكثر االستراتيجيات التي تعمل على تحسين أداء الطالب
على العمليات العقلية العليا؛ كالتحليل والتقويم .كما أن االلتزام بهذه االستراتيجية سيعطي الطالب
الفرصة الكبيرة في تطوير قدراتهم بالتفكير؛ وخاصة التفكير الناقد بنجاح ٍ
عال ،وذلك لقدرتها على
استثارة ،وتحفيز أذهان الطالب  ،ووضعهم في مواقف تفكيرية متنوعة تتطلب مهارات مختلفة مثلا
قدر كبير من مهارات التفكير،
مهارة التصنيف ،والتفسير ،واالستنتاج؛ مما يؤدي إلى تطوير ،
وبالتالي الوصول إلى درجة تفكير عالية أو مرتفعة حول المفاهيم المطروحة في المادة العلمية،
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ولقد اتفقت نتائج هذه الدراسة ما دراسة كل من كوب ( ، ) Cobb , 1993و(، )Kappa,2007
و( الشهراني  ، )2414 ،و( مصلج .)2413 ،
ثانيا :التوصيات:
لقد توصلت الدراسة الى االستنتاجين اآلتيين ا
 -1تفوق إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة على الطريقة االعتيادية في تحصيل مادة
الرياضيات للصف العاشر .
 -2تفوق إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة على الطريقة االعتيادية في تنمية دافعية
الطالب لمادة الرياضيات .
ف ييي ض ييوء ه ييذين االس ييتنتاجين الت ييي توص ييلت إليهمي يا الد ارس يية الحالي يية ،ف ييإن الباحي ي

يوص ييي

باآلتيا
 تشجييا المعلميين العاملين في الميدان التربوي على استخدام التعلم المتمركز حول المشكلة
في المواقف الصفية ما الطالب.
 االهتمام ببناء البرامج التعليمية باإلضافة إلى تضمين مناهج الرياضيات وكتبها نماذج
لدروس تقوم على التعلم المتمركز حول المشكلة ليفيد منها المعلمون في تدريسهم.
 عقد دورات تدريبية لمعلمي ومعلمات مادة الرياضيات حول إعداد البرامج التعليمية القائمة
على التعلم المتمركز حول المشكلة ،واستخدامها في العملية التعليمية التعل،مية لما لهما من
أثر في زيادة تحصيل الطالب.
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 تشجيا الباحثين على االستمرار في القيام بالبحو

المتعلقة باستخدام إعداد البرامج

التعليمية القائمة على التعلم المتمركز حول المشكلة  ،واستخداماتها في تنمية العمليات
العقلية المختلفة،وفي تنمية اتجاهاتهم في مجال الرياضيات ,ولوحدات أخرى.
 إجراء دراسات مماثلة للكشف عن أثر البرامج التعليمية القائمة على التعلم المتمركز حول
المشكلة في تنمية قدرات التفكير المختلفة مثلاالتفكير االستنتاجي ،والتأملي واإلبداعي،
من خالل تدريس مادة الرياضيات.
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الملحقات
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ملحق رقم ()1
الخطة التدريسية وفق استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة
 1.1وتتكون من ( )3حصص
 1.1وتتكون من ( )3حصص
 3.1وتتكون من ( )4حصص
 4.1وتتكون من ( )1حصتين
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الخطة  1.1وتتكون من ( )3حصص
المادة  :الرياضيات
الموضوع  :كثيرات الحدود

الصف  :العاشر
الزمن  )3( :حصص

األهداف التعليمية:
 -1أن يميز كثير الحدود عن غيره من االقترانات .
 -2أن يتعرف درجة االقتران .
 -3أن يتعرف المعامل الرئيس القتران كثير حدود.
 -4أن يكتب اقتران كثير حدود بالصورة القياسية وأن يحدد معامالته.
المصادر والوسائل
الكتاب المدرسي  ،السبورة  ،طباشير ملونه  ،أوراق عمل.
الحصة األولى ا ( )45دقيقة
اإلجراءات والتنفيذ
نشاط تمهيدي:
)1عرف االقتران ؟
 )2أعط مثاال لثالثة أقترانات؟
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مهمة التعلم ( )1ورقة عمل ()1
الهدف التعليمي  :أن يميز كثير الحدود عن غيره من االقترانات .
يطلب من الطالب التفكير في حل مهمة التعلم ( )1التالية
ميز االقتران كثير الحدود عن غيره من االقترانات ؟
 -1ق(س) = 7

 -2هي(س) = 2س1+

 -3ق(س)= 3س

 -4ل(س) = س5+ 2/1

 -5ع(س)= 2س4+3

3
 -6و(س)= س

 -7د (س) =

üس

المجموعات المتعاونة
 يوزع المعلم الطالب في بداية الحصة إلى مجموعات غير متجانسة ،تتكون المجموعة الواحدةمن ( )6-5طالب .
 تقوم كل مجموعة بتحديد منسق ومقرر يقوم المنسق بتوزي ا األدوار على كل مجموعة ويتولى المقرر تدوين النتائج التي يتم التوصلإليها .
 يطلب من طالب كل مجموعه مناقشه المهمة المطلوبة بشكل تعاوني. يقوم المعلم بمراقبه النشاط الذي يدور بين الطالب إذ يقوم بدور الموجه والميسر يشجا الطالبعلى العمل التعاوني ويحفز ال طالب على التفكير ما تقديم المساعدة عند الحاجة دون أعطاء
إجابات جاهزة لهم واعطاء التغذية الراجعة لهم كأن يقول يمكن تحويل الجذر على شكل قوى
كسرية .
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المشاركه
 يطلب من مقرر كل مجموعه عرض الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعاتاألخرى.
 يعقب ذلك حدو حوارات ومناقشات بناءه تحت إشراف المعلم وكأن المجموعات كلها قد تحولتإلى مجموعه واحده نشطه يحاول المعلم الوصول بهم إلى التعلم الصحيج وتقديم التغذية الراجعة.
الحصة الثانية  )44( :دقيقة
مهمة التعلم ( )1ورقة عمل ()1

الهدف التعليمي  :أن يتعرف درجة االقت ارن .
يطلب من الطالب التفكير في حل مهمة التعلم ( )2التالية
 -1أكتب مثاال على اقتران كثير حدود من الدرجة الثالثة ويتكون من ثالثة حدود؟
 -2ما أكبر عدد ممكن من الحدود يلزم لتكوين كثير حدود من الدرجة الرابعة؟
 -3ما هو أقل عدد ممكن من الحدود يلزم لتكوين كثير حدود من الدرجة الخامسة؟

المجموعات المتعاونة
 يطلب من طالب كل مجموعه مناقشه المهمة المطلوبة بشكل تعاوني. يقوم المعلم بمراقبه النشاط الذي يدور بين الطالب إذ يقوم بدور الموجه والميسر يشجا الطالبعلى العمل التعاوني ويحفز الطالب على التفكير ما تقديم المساعدة عند الحاجة دون أعطاء
إجابات جاهزة لهم واعطاء التغذية الراجعة لهم كأن يقول الدرجة الرابعة على أس هو  ،4الدرجة
الثالثة أعلى أس هو  3وهكذا .....
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المشاركه
 يطلب من مقرر كل مجموعه عرض الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعاتاألخرى.
 -يعقب ذلك حدو حوار ونقا

بين الطلبه والمعلم ليحاول المعلم الوصول بهم الى التعلم

الصحيج وتقديم التغذية الراجعه عن درجة اقتران كثير الحدود.
مهمة التعلم ( )3ورقة عمل ()3

الهدف التعليمي  :أن يتعرف المعامل الرئيس القتران كثير حدود.
يطلب من الطالب التفكير في حل مهمة التعلم ( )3التالية
حدد المعامل الرئيس لكل من االقترانات اآلتيةا

 -1ق(س) = 3-س 2 +س5 + 3س14+3
 -2ل(س) = 5س7-3س4+2
 -3م(س) = س7+ 3
 -4هي (س)= س4+3س2-3س

المجموعات المتعاونة
 يقوم طالب كل مجموعه بمناقشه المهمة المطلوبة بشكل تعاوني يشجا المعلم الطالب على التفكير ويشجعهم على الحوار والتفاعل ويقوم بتوجيههم ما تقديمالمساعدة عند الحاجه دون إعطاء إجابات جاهزه.
المشاركه
 -يعرض مقرر كل مجموعه الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعات األخرى.
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 يعقب ذلك حدو حوارات ومناقشات بناءه تحت إشراف المعلم وكأن المجموعات كلها قد تحولتإلى مجموعه واحده نشطه يحاول المعلم الوصول بهم إلى التعلم الصحيج وتقديم التغذية الراجعة
كأن يقول أن المعامل الرئيس هو معامل أكبر درجة في االقتران.
الحصة الثالثة  )44( :دقيقة
مهمة التعلم ( )4ورقة عمل ()4
الهدف التعليمي  :أن يكتب اقتران كثير حدود بالصورة القياسية وأن يحدد معامالته.
يطلب من الطالب التفكير في حل مهمة التعلم ( )4التالية
أكتب كل كثير حدود فيما يأتي بالصورة القياسيه وحدد معامالته
 -1ق(س)= 5س4 + 2س + 7س5 – 3س6+ 3

 -2هي (س)= 4س7- 6س3+ 5س2- 2

 -3ل (س) = س4 + 4س5+ 3س

11

+س

المجموعات المتعاونة
 -يناق

طالب كل مجموعه المهمة المطلوبة بشكل تعاوني.

 يقوم المعلم بمراقبة النشاط  ،والتجول بين الطالب واعطاء بعض التلميحات البسيطة كأن يقولالمعلم حتى نكتب معامالت كثير الحدود يجب أن نكتب اقتران كثير الحدود بالصورة القياسية.
المشاركه
يعرض مقرر كل مجموعه الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعات األخرى .
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من خالل الحوار والنقا

بين الطالب  ،يقوم المعلم بإيصال التعلم الصحيج الطالب عن كيفية

كتابة معامالت كثير الحدود حي

نضا صفر معامل للحد المفقود في االقتران.

التقويم

ورقة عمل ()4

يطلب من الطالب حل التمارين التالية ا

تمرين ()1

حدد أي من القترانات اآلتية كثير حدود

 -1ق(س) = 4س –

üس

2 +س

6

 -2هي (س)= 4س2+ 3س1+
 -3ل(س) = س1-7

تمرين()1

أكتب كل كثير حدود فيما يأتي بالصورة القياسية وحدد معامالته والمعامل الرئيس والدرجة.
 -1ق (س) = 4س2 – 6س3+ 7س1+3

1
2
 -2ل(س) = س + 3س – 4س

5

 -3ع(س) = س + 5س 1 +
 -4ك(س) =  7 üس5 – 3س1 + 2

خاتمة الدرس
 يطلب المعلم من الطالب بأن يلعب أحدهم دور اقتران كثير حدود ويتحد النشاط المنزليحل س ، 1س ، 2س 3من الكتاب المدرسي صفحه 11

عن نفسه.
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الخطة  1.1وتتكون من ( )3حصص
المادة  :الرياضيات
الموضوع  :تمثيل كثيرات الحدود بيانيا

الصف :العاشر
الزمن  )3( :حصص

األهداف التعليمية
 -1أن يمثل االقتران كثير الحدود بيانيا .
 -2أن يمثل االقتران كثير الحدود باستخدام برمجية أكسل.
 -3أن يكتشف المقطا السيني والصادي القتران كثير حدود من خالل الرسم.
 -4أن يحدد المجال والمدى القتران كثير حدود
المصادر والوسائل
الكتاب المدرسي  ،الطباشير  ،السبورة  ،أوراق عمل  ،الحاسوب
الحصة األولى  )44 ( :دقيقة
نشاط تمهيدي
إذا كان ق(س) = س5- 2س6+
أوجد ق( ، )1ق( ، )2ق( ، )3ق( ، )4ق()1-
اإلجراءات والتنفيذ
أألنشطه واإلجراءات وفق استراتيجيه التعلم المتمركز حول المشكلة
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مهمة التعلم ( )1ورقة عمل ()7
الهدف التعليمي :

 -1أن يمثل االقت ارن كثير الحدود بيانيا
 -2أن يمثل االقتران كثير الحدود باستخدام برمجية أكسل.

يطلب من الطالب التفكير في حل مهمة التعلم ()1

إذا كان ق(س) = س2- 2س 3+
 -1مثل االقتران ق بيانيا.

 -2مثل االقتران ق باستخدام برمجية إكسل
المجموعات المتعاونة
 يوزع المعلم الطالب في بداية الحصة الى مجموعات غير متجانسة  ،تتكون المجموعة الواحدة( )6-5طالب.
 يقوم المنسق بتوزيا األدوار على كل مجموعة ويتولى المقرر تدوين النتائج التي يتم التوصلإليها .
 -يناق

طالب كل مجموعه المهمة المطلوبة بشكل تعاوني.

 يقوم المعلم بمراقبة النشاط والتجول بين الطالب واعطاء بعض التلميحات البسيطة كأن يقولعند رسم المستوى البياني يجب أن تكون المسافة بين الوحدات متساوية.
المشاركه
 -يعرض مقرر كل مجموعه الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعات األخرى .

63

 من خالل الحوار والمناقشة بين الطالب والمعلم  ،يقوم المعلم بإيصال التعلم الصحيج للطالبعن رسم كثيرات الحدود وتقديم التغذية الراجعة.
الحصة الثانية  )44 ( :دقيقة
مهمة التعلم ( )1ورقه عمل ()8
الهدف التعليمي  :أن يكتشف المقطا السيني والصادي القتران كثير حدود من خالل الرسم.
يطلب من الطالب التفكير في حل مهمة التعلم ()2

مثل كل من االقترانات اآلتية بيانيا وحدد المقطا الصادي والمقطا السيني ( إن وجد )
 -1ق(س) = 3
 -2هي(س) =  +3س
 -3ع(س) = س

2

 -4و(س) = س1- 3
المجموعات المتعاونة
 -يناق

طالب كل مجموعه المهمة المطلوبة بشكل تعاوني .

 يقوم المعلم بمراقبة النشاط الذي يدور بين الطالب إذ يقوم بدور الموجه والميسر ويشجا الطالبعلى التفكير ما تقديم المساعدة عند الحاجة دون إعطاء إجابات جاهزة لهم كأن يقول المقطا
الصادي هو مقطا االقتران في محور الصادات والمقطا السيني هو مقطا االقتران في محور
السينات.
المشاركة
 -يعرض مقرر كل مجموعه الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعات األخرى.
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 من خالل الحوار والمناقشة بين الطالب والمعلم يقوم المعلم بإيصال التعلم الصحيج للطالبوتقديم التغذية الراجعة عن المقطا السيني والمقطا الصادي .
الحصة الثالثة  )44 ( :دقيقة
مهمة التعلم ( )3ورقة عمل ()9
الهدف التعليمي  :أن يحدد المجال والمدى القتران كثير حدود
يطلب من الطالب التفكير في حل مهمة التعلم ()3
حدد المجال والمدى لكل مما يلي
 -1ق(س) = س3 + 2
 -2ق(س) = +5س
 -3ق(س) =  -س

3

المجموعات المتعاونة
طالب كل مجموعه المهمة المطلوبة بشكل تعاوني .

 -يناق

 يقوم المعلم بمراقبة النشاط الذي يدور بين الطالب إذ يقوم بدور الموجه والميسر ويشجاالطالب على العمل التعاوني ويحفزهم على التفكير ما تقديم المساعدة عند الحاجة كأن يقول بعد
الرسم سوف يظهر لك المجال والمدى .
المشاركه
 يعرض منسق كل مجموعه الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعاتاألخرى.
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بين الطالب والمعلم يحاول المعلم إيصال التعلم الصحيج للطالب عن

 -من خالل الحوار والنقا

مفهوم المجال ومفهوم المدى.
التقويم
يطلب من الطالب حل التمارين التالية
تمرين ()1
مثل كل من االقترانات التالية بيانيا وحدد المقطا السيني والصادي.
 -1ق(س) = س4- 2س 5 +
 -2هي (س) = 2
 -3م (س) =  + 5س
تمرين ()1
مثل كل من االقترانات التالية بيانيا وحدد المجال والمدى
 -1ق(س) = س1 + 3
 -2ع (س) =  + 2س

2

خاتمة الدرس
 -1يسأل المعلم طالبه ما هو الشيء الجديد الذي تعلمناه في هذا الدرس ويستما إلى إجاباتهم .
 -2النشاط المنزلي حل س ، 2س ، 3س ، 4س 5من الكتاب المدرسي صفحة 15
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الخطة  3.1تتكون من ( )4حصص
المادة  :الرياضيات
الموضوع :جمع كثيرات الحدود طرحها وطرحها وضربها

الصف :العاشر
الزمن  4 :حصص

األهداف التعليمية
 )1أن يجما اقترانين كثيري حدود
 )2أن يجد صورة عدد عند جما اقترانين كثيري حدود
 )3أن يطرح اقترانين كثير حدود
 )4أن يجد صورة عدد عند طرح اقترانين كثيري حدود
 )5أن يضرب اقترانين كثيري حدود
)6أن يجد صوره عدد عند ضرب اقترانين كثيري حدود
المصادر والوسائل
الكتاب المدرسي ،السبورة  ،طباشير ملونه ،أوراق عمل
الحصة األولى  )44 ( :دقيقة
نشاط تمهيدي
يمكن تمثيل الكتلة التقريبية لمبيعات مصنا اسمنت من االسمنت األسود (د ) واالسمنت األبيض
(ب) في س شهر ب الف األطنان باالقترانيين
د (س) = 3س 334 +
ب (س ) =  3س 15 +
كم عدد األطنان المباعة في  14شهور لكال االقترانيين؟
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 -1جمع كثيرات الحدود
عند جما كثيري حدود نجما معامالت الحدود المتشابه فينتج كثير حدود وهذا يعني ان
ق (س)  +هي (س) = (ق  +هي )(س)
مهمة التعلم ( )1ورقة عمل ()11
الهدف التعليمي  :أن يجما اقترانين كثيري حدود
يطلب من الطالب التفكير في حل مهمة التعليم ( )1التالية
اوجد ناتج جما ق (س) و هي (س) حي
ق (س) = 2س

4

هي (س) =  7س

4

 4 +س –  6س  7 + 4س5 + 3
 3 -س 2 + 3س 5 – 4س7 + 1س 6 +

وحدد درجة الناتج
......................................................................................................... ...
............................................................................................................
................................................................... .........................................
............................................................................................................
المجموعات المتعاونه
 يوزع المعلم الطالب في بداية الحصة إلى مجموعات غير متجانسة تتكون المجموعة الواحدةمن ( ) 6 – 5طالب
 تقوم كل مجموعة بتحديد منسق ومقرر يقوم المنسق بتوزيا األدوار على كل مجموعة ويتولى المقرر تدوين النتائج التي يتم التوصلإليها
 -يطلب من طالب كل مجموعة مناقشة المهمة المطلوبة بشكل تعاوني.
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 يقوم المعلم بدور المشجا للعملية التعليمية واعطاء بعض التعليمات البسيطة كأن يقول قبل اننبدأ بعملية الجما يجب كتابة االقترانات بالصورة القياسية.
المشاركة
 يعرض مقرر كل مجموعة الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعات األخرى-من خالل الحوار والنقا

بين الطالب والمعلم يحاول المعلم إيصال التعلم الصحيج للطالب عن

مفهوم جما اقترانيين كثيري حدود
مهمة التعلم ( )1ورقة عمل ()11
الهدف التعليمي  :أن يجد صورة عدد عند جما اقترانين كثيري حدود
 يطلب من الطالب التفكير في حل مهمة التعلم ( )2التالية3

1

1

اذا كان ل (س) =  3س –  2س  5 +س  ، 1+ك ( س) =  13س – 4س  3 +اوجد
 ( - 1ل  +ك ) () 2
 -2ل ( + )2ك ( )2وماذا تالحظ
 ( -3ل – ك ) ()1-
 ( - 4ل  +ك ) ( )1
...........................................................................................................
.................................................................................... ........................
المجموعات المتعاونة
 -يناق

طالب كل مجموعة المهمة المطلوبة بشكل تعاوني

 يقوم المعلم بمراقبة النشاط الذي يدور بين الطالب والتجول بين الطالب اذ يقوم بدور تنشيطالطالب وتحفيزهم على حل المهمة واعطاء بعض التلميحات البسيطة كان يقول نعوض العدد 2
مكان كل س.
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المشاركة
 يعرض مقرر كل مجموعة الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعات األخرى من خالل الحوار والمناقشة بين الطالب والمعلم يقوم المعلم بإيصال التعلم الصحيج للطالبوتقديم التغذية الراجعة.
الحصة الثانية  )44 ( :دقيقة
 -2طرح كثيرات الحدود
عند طرح كثيري حدود نطرح معامالت الحدود المتشابه
أي ان ق (س) – هي (س) =( ق – هي ) (س)
حي

ق  ،هي كثي ار حدود

مهمة التعلم ( )3ورقة عمل ()11

الهدف التعليمي  :أن يطرح اقترانين كثير حدود
 يطلب من الطالب التفكير في حل مهمة التعلم ( )3التاليةاذا كان ق (س) = 4س

3

 5+س

1

– س 5+

هي (س) =  6س 4 + 1س 3 +
اوجد ناتج كل مما ياتي

 ( -1ق – هي ) (س)

 ( -2هي  -ق ) (س ) وماذا تالحظ
.................................................. ..........................................................

.............................................................................................................

...........................................................................................................

.............................................................................................................
المجموعات المتعاونة
 -يناق

طالب كل مجموعه المهمة المطلوبة بشكل تعاوني.
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 يشجا المعلم الطالب على التفكير ويشجعهم على الحوار والتفاعل ما تقديم المساعدة دونإعطاء إجابات جاهزة  ،كأن يقول قبل أن نبدأ بعملية الطرح يجب كتابة االقترانات بالصورة
القياسية.
المشاركة
 -1يعرض مقرر كل مجموعة الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعات األخرى
 -2من خالل الحوار والمناقشة بين الطالب والمعلم يقوم المعلم بإيصال التعلم الصحيج وتقديم
التغذية الراجعة كأن يقول أن عملية طرح االقترانات ليست عملية تبديليه .
مهمة التعلم ( )4ورقة عمل ()13

الهدف التعليمي  :أن يجد صورة عدد عند طرح اقترانين كثيري حدود
يطلب من الطالب التفكير في حل مهمة التعلم ()3

إذ كان ق(س) = 4س3 – 4س5 + 1س – 6
هي(س)= 3س – 4س + 3س2 – 1س 1 +
أوجد ا ( - 1ق-هي)()1

( - 3هي -ق) ()1-

( -2هي  -ق )()1
( -4ق -هي)()4

المجموعات المتعاونة
 -يناق

طالب كل مجموعه المهمة المطلوبة بشكل تعاوني.

 يشجا المعلم الطالب على التفكير ويشجعهم على الحوار والتفاعل ويقوم بتوجيههم ما تقديمالمساعدة عند الحاجه دون إعطاء إجابات جاهزة.
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المشاركه
 -1يعرض مقرر كل مجموعة الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعات األخرى
 -2يعقب ذلك حدو حوار ونقا

بين الطالب والمعلم ليحاول المعلم الوصول بهم إلى التعلم

الصحيج وتقديم التغذية الراجعة .

الحصة الثالثة  )44 ( :دقيقة
 -3ضرب اقترانين كثيري حدود
ألي كثيري حدود ق(س)  ،هي(س)
(ق.هي)(س)= ق(س) × هي (س)
مهمة التعلم ( )4ورقة عمل ()14
الهدف التعليمي  :أن يضرب اقترانين كثيري حدود
يطلب من الطالب التفكير في حل مهمة التعلم ()5

اذا كان ق(س)= 3س - 2س1+

 ،هي(س)= س4+2س  ،ع(س)= 2س5+

أوجد ناتج كل مما يأتيا
( - 1ق.هي)(س)

( -2هي .ق )(س)
( - 3ق  .ع) (س)
المجموعات المتعاونة
 -يناق

طالب كل مجموعه المهمة المطلوبة بشكل تعاوني.
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 يشجا المعلم الطالب على التفكير ويشجعهم على الحوار والمناقشة ما تقديم المساعدة عندالحاجة واعطاء التغذية الراجعة كأن يقول في حالة ضرب اقترانين كثيري حدود نجما القوى.
المشاركه
 -1يعرض مقرر كل مجموعة الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعات
األخرى.
 -2يعقب ذلك حدو حوار ونقا

بين الطلبه والمعلم ليحاول المعلم الوصول بهم إلى التعلم

الصحيج وتقديم التغذية الراجعة .
الحصة الرابعه  )44 ( :دقيقة
مهمة التعلم ( )6ورقة عمل ()14
الهدف التعليمي  :أن يجد صوره عدد عند ضرب اقترانين كثيري حدود
يطلب من الطالب التفكير في حل مهمة التعلم ()6
اذا كان ق(س)= 3س4 + 1س6-

 ،هي(س)= س4+3س2+ 1س2+

أوجدا
( - 1ق.هي)()1
( -2هي .ق )()1
( - 3هي  .ق) ()4
المجموعات المتعاونة
 يقوم طالب كل مجموعه بمناقشة المهمة المطلوبة بشكل تعاوني. يشجا المعلم الطالب على التفكير ،ويشجعهم على الحوار والمناقشة ما تقديم المساعدة عندالحاجة دون إعطاء إجابات جاهزة ما تقديم التغذية الراجعة.
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المشاركه
 -1يعرض مقرر كل مجموعة الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعات األخرى
بين الطالب والمعلم ليحاول المعلم الوصول بهم إلى التعلم

 -2يعقب ذلك حدو حوار ونقا
الصحيج وتقديم التغذية الراجعة .
التقويم ورقة عمل ()16

يطلب من الطالب حل التمارين التالية ا
3

3

1

1

تمرين ( )1اذا كان ق(س)= 4س  +س 4-س ، 2+هي(س)= س +س 1+
أوجدا ( -1ق+هي)(س)

( -2ق  -هي )(س)

( - 3ق .هي )(س)

( -4ق +هي )()2

( -5ق  -هي )()1-

( -6ق  .هي )()1

 3 - 7ق () 1
تمرين()1
صندوق على شكل متوازي مستطيالت قاعدته مربعه الشكل طول ضلعها 4س ، 6+1وارتفاعه س
أ -أكتب قاعدة االقتران ق الذي يمثل حجم الصندوق .
ب -أكتب قاعدة االقتران هي الذي يمثل المساحة الكلية ألوجه الصندوق.
خاتمة الدرس
 يسأل المعلم طالبه ما هو الشيء الجديد الذي تعلمناه في الدرس . -النشاط المنزلي حل س ، 1س 3صفحة . 24

1
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الخطة  4.1تتكون من ( )1حصتين
المادة  :الرياضيات
الموضوع  :قسمة كثيرات الحدود

الصف :العاشر
الزمن  :حصتين

األهداف التعليمية
 -1أن يستخدم خوارزمية القسمة إليجاد خارج قسمة اقترانات كثيرات الحدود.
 -2ان يستخدم خوارزمية القسمة إليجاد باقي قسمة اقترانات كثيرات الحدود.
 -3أن يحل مسائل حياتيه على قسمة اقترانات كثيرة الحدود.
المصادر والوسائل
الكتاب المدرسي  ،السبورة  ،طباشير ملونه  ،أوراق عمل .
الحصة األولى  )44 ( :دقيقة
نشاط تمهيدي
وجد مصنا إلنتاج الدراجات الهوائية أن أقتران الربج الكلي لبيا (س) دراجة منتجة يوميًا هو
ر(س) =  -س14+ 2س ويربج المصنا ( )43دينار ،إذا باع ( )6دراجات يوميًا جد عدد
الدراجات التي يمكن أن يبيعها المصنا ويحصل على الربج نفسه.
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قسمة كثيرات الحدود
المقسوم = خارج القسمة × المقسوم عليه  +الباقي
مهمة التعلم ( )1ورقة عمل ()17
الهدف التعليمي  :أن يستخدم خوارزمية القسمة إليجاد خارج قسمة اقترانات كثيرات الحدود.
يطلب من الطالب التفكير في حل مهمة التعلم ( )1التالية
باستخدام خوارزمية القسمة جد خارج قسمة االقتران ق(س)= س5 + 2س 6+على هي(س)= س3+

المجموعات المتعاونه
_ يوزع المعلم الطالب في بداية الحصة إلى مجموعات غير متجانسة تتكون المجموعة الواحدة من
( ) 6 – 5طالب
 تقوم كل مجموعة بتحديد منسق ومقرر. يقوم المنسق بتوزيا األدوار على كل مجموعة ويتولى المقرر تدوين النتائج التي يتم التوصلإليها .
 -يناق

طالب كل مجموعة المهمة المطلوبة بشكل تعاوني.

 يقوم المعلم بمراقبة النشاط الذي يدور بين الطالب إذ يقوم بدور الموجه والميسر ليشجا الطالبعلى العمل التعاوني ويحفزهم على التفكير ما تقديم المساعدة عند الحاجة ( كأن يقول ناتج قسمة
س 2على س هو س .
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المشاركة
 يطلب من مقرر كل مجموعة عرض الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعاتاألخرى.
 يعقب ذلك حدو حوار ومناقشة بناءه تحت إشراف المعلم وكأن المجموعات كلها قد تحولتإلى مجموعة واحدة نشطه يحاول المعلم الوصول بهم إلى التعلم الصحيج وتقديم التغذية الراجعة
كأن يقول في حالة القسمة تطرح األسس .
مهمة التعلم ( )1ورقة عمل ()18
الهدف التعليمي  :ان يستخدم خوارزمية القسمة إليجاد باقي قسمة اقترانات كثيرات الحدود.
يطلب من الطالب التفكير في حل مهمة التعلم ( )2التالية
بين باستخدام خوارزمية قسمة كثيرات الحدود أن االقتران ق(س)= س – 3س 6-يقبل القسمة
على هي(س) = س. 2-

المجموعات المتعاونة
 يقوم طالب كل مجموعه بمناقشة المهمة المطلوبة بشكل تعاوني. يقوم المعلم بمراقبة النشاط والتجول بين الطالب ويشجعهم ويحفزهم على إجراء العملياتالمطلوبة في القسمة.
المشاركة
 -1يطلب من مقرر كل مجموعة عرض الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي
المجموعات األخرى .
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 -2من خالل الحوار والنقا

بين الطالب و المعلم يقوم المعلم بإيصال التعلم الصحيج للطالب

وتقديم التغذية الراجعة كأن يقول إذا كان باقي قسمة ق(س) على هي (س) = صفر فان ق(س)
يقبل القسمة على هي (س) .
مهمة التعلم ( )3ورقة عمل ()19
الهدف التعليمي  :أن يحل مسائل حياتيه على قسمة اقترانات كثيرة الحدود.
يطلب من الطالب التفكير في حل مهمة التعلم ( )3التالية
أرادت سلمى تغطية أرضية غرفة مستطيلة الشكل مساحتها (3س )3-2بالمتر المربا بنوع من
السجاد عرضه ( س )1-مت ار  ،كم مت ار طوليا ستشتري من هذا السجاد ؟
المجموعات المتعاونة
 -يناق

طالب كل مجموعة المهمة المطلوبة بشكل تعاوني.

 يقوم المعلم بمراقبة النشاط والتجول بين الطالب وأعطاء بعض التلميحات البسيطة كأن يقولناتج قسمة المساحة على العرض يساوي الطول.
المشاركه
 -1يعرض مقرر كل مجموعة الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعات األخرى
 -2من خالل الحوار والمناقشة بي ن الطالب والمعلم يقوم المعلم بإيصال التعلم الصحيج للطالب
وتقديم التغذية الراجعة .
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التقويم ورقة عمل ()11
يطلب من الطالب حل التمارين التاليه
تمرين()1
استخدم خوارزمية القسمة في إيجاد خارج قسمة االقتران ق(س) = س2-3س 1+على
هي(س) = س3-
تمرين()1
استخدم خوارزمية القسمة في إيجاد باقي قسمة ق(س)= س 32 -4على هي(س)= س2-
وهل ق(س) يقبل القسمة على هي(س) .
تمرين()3
لوحة إعالنات مستطيلة الشكل  ،مساحتها تعطى باالقتران م(س)= س 27-3بالمتر
المربا فإذا كان طولها يساوي ( س )3-مت ار جد عرضها بداللة س .
خاتمة الدرس
 يسال المعلم الطالب ما هو الشيء الجديد الذي تعلمناه في هذا الدرس . النشاط المنزليحل س ، 1س 2صفحة 24
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ملحق رقم ( )1الختبار ألتحصيلي ويشمل اآلتي :
 .1األهداف العامة
 .2مفردات المحتوى
 .3جدول المواصفات
 .4األهداف السلوكية
 .5تعليمات االختبار
 .6فقرات االختبار
 .7ورقة اإلجابة
 .3اإلجابة النموذجية
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 -1األهداف العامة
* يتعرف على كثيرات الحدود .
* يستخدم التكنولوجيا لتمثيل كثيرات الحدود بيانيا ويستقصي خصائصها.
* يجما كثيرات الحدود.
* يطرح كثيرات الحدود.
* يضرب كثيرات الحدود.
* يقسم كثيرات الحدود.
* يحل مسائل حياتيه تتضمن كثيرات الحدود والعمليات كلها.
 -1مفردات المحتوى
 -2تمثيل كثيرات الحدود بيانيا

 -1كثيرات الحدود .
 -3جما كثيرات الحدود وطرحها وضربها .

 -4قسمة كثيرات الحدود .

 -3جدول المواصفات لالختبار
األهداف

تذكر

فهم

تطبيق

المجموع

المحتوى
كثيرات الحدود

3

3

2

3

تمثيل كثيرات الحدود

-

5

4

3

جما وطرح وضرب كثيرات الحدود

-

-

3

3

قسمة كثيرات الحدود

-

-

4

4

المجموع

3

3

13

34
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 -4األهداف السلوكية
الهدف

الرقم

رقم الفقرة في الختبار

1

ان يميز اقتران كثير حدود عن غيره من االقترانات

1

2

ان يحدد درجة اقتران كثير حدود

2

3

ان يستنتج المعامل الرئيس القتران كثير حدود

3

4

ان يستخرج معامالت اقتران كثير حدود

4

5

ان يتعرف درجة اقتران كثير حدود

5

6

ان يستنتج الحد الثابت القتران كثير حدود

6

7

ان يستخرج الدرجة والمعامل الرئيس القتران كثير حدود بالترتيب

7

3

ان يتعرف على الصورة القياسية القتران كثير حدود

3

3

ان يستخدم طرح اقترانين كثيري حدود في مسائل حياتيه كاقتران الربج

3

14

ان يجد مجال اقتران كثير حدود

14

11

ان يجد مدى اقتران كثير حدود

11

12

ان يكتشف المقطا الصادي لمنحنى اقتران كثير حدود

12

13

ان يكتشف المقطا السيني لمنحنى اقتران كثير حدود

13

14

ان يستخدم التعويض اليجاد صورة اقتران عند عدد معطى

14

15

ان يستنتج باستخدام الرسم المقطا السيني القتران كثير حدود

15

16

ان يحسب اقصى ارتفاع يصل اليه الجسم من اقتران تربيعي

16

17

ان يجد معادلة محور تماثل اقتران تربيعي

17

13

ان يجما اقترانين كثيري حدود

13

13

ان يطرح اقترانين كثيري حدود

13

24

ان يجد صورة عدد عند جما اقترانين كثيري حدود

24
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21

ان يجد صورة عدد عند طرح اقترانين كثيري حدود

21

22

ان يضرب اقترانين كثيري حدود

22

23

ان يستخرج درجة ناتج ضرب اقترانين

23

24

ان يجد صورة عدد عند ضرب اقترانين

24

25

ان يضرب عدد ثابت بصورة اقتران عند عدد معطى

25

26

ان يستخدم خوارزمية القسمه اليجاد خارج قسمة اقترانين

26

27

ان يستخدم خوارزمية القسمة اليجاد باقي قسمة اقترانين

27

23

ان يستخدم قسمة االقترانات كثيرات الحدود في مسائل حياتيه

23

23

ان يستنتج درجة االقتران من خالل رسم معطى

23

34

ان يستخرج قيمة المعامل المجهول عند صورة معطاه القتران كثير حدود

34

رقم الفقرة

األهداف
أهداف التذكر

2،5،3

أهداف الفهم

1،3،6،12،13،15،17،23

أهداف التطبيق

4،7،3،14،11،14،16،13،13،24،21،22،23،24،25،26،27،23،34
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 -4تعليمات الختبار
عزيزي الطالب ا
يتكون هذا االختبار من ( )34فقرة من نوع االختيار من متعدد بأربعة أبدال  ،اق أر كل فقرة بعناية
وأختر اإلجابة الصحيحة وضا إشارة (√) تحت رمز اإلجابة الصحيحة أمام رقم كل فقرة من
فقرات االختبار في ورقة اإلجابة المرفقة في نهاية االختبار.
واليك المثال اآلتي ا
 -1حاصل ضرب  12 × 11هو ا
أ144 -
ب132 -
ج123 -
د116 -
ان الجواب الصحيج هو البديل (ب) وما عليك إال أن تضا إشارة (√) تحت الرمز (ب) أمام
الرقم()1
الرقم
1

أ

ب
√

ج

د
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 -6فقرات الختبار
 -1أحد االقترانات التالية ليس اقتران كثير حدود ا
أ -ق(س) =3
ب -ق(س)= 3

س1+

ج -ق(س) = س  4 – 3س
د -ق(س)=  2س7+
-2أي من االقترانات التالية اقتران كثير حدود من الدرجة الرابعة؟
أ -ق(س) = 4س3+2س 2+
ب -ق(س)= 3س 4-
ج -ق(س)= س+ 3س2+ 4
د -ق(س) = س 4 +5س2+
-3أن المعامل الرئيس لالقتران ق(س) = 4س5-2س2 +3س  1+هو ا
أ-5 -
ب4 -
ج2 -
د1 -
 -4ان معامالت االقتران ق(س)=  4س 6+س 2-3س + 4س 1+ 4ا
أ2،1،4،1-،4،6-
ب2،1،1-،6،4 -
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ج1،2،4،1،-6 -
د1، 4، 6،4 ،1 ، -2 -
 -5درجة االقتران ق(س) =2س 4+هيا
أ -األولى
ب -الثانية
ج -الثالثة
د -الرابعة
 -6أن الحد الثابت لالقتران ق(س) =  3س 2+ 7س 5 +3س 4 + 2- 2س هوا
أ3 -
ب4 -
ج7 -
د-2 -
 -7أن الدرجة والمعامل الرئيس لالقتران ق(س) = 5س2+4س 1 +بالترتيب هي ا
أ1،4 -
ب2،4 -
ج4،1 -
د4،5 -
 -3واحد من االقترانات غير مكتوب بالصورة القياسية لالقتران كثير حدودا
أ -ق(س) = س4- 3س3+1س 2+
ب -ق(س) = 7س4- 1س1+ 3
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ج -ق(س)=  2س 14+
د -ق(س) = 4-
 -3وجدت شركة أجهزة كهربائية أن تكلفة اإلنتاج األسبوعي ألجهزة عددها س ثالجة يمكن تمثيلها
بالعبارة اآلتية ك (س) = س2 -3س 6 -2س ،14+فاذا بيعت الثالجة الواحدة بمبلغ  544دينار
فان اقتران الربج لبيا س ثالجة هو ا
أ -ر(س)= -س2+ 3س 546 + 1س 14-
ب -ر(س) = 544س
ج  -ر(س) = س2 -3س 6 -2س514+
د -ر(س) = س 2- 3س 434+ 2س14+
 -14اذا كان ق(س) = س3+ 3س 2+ 2فأن مجال ق(س) هوا
أ -ح

+

ب -ح
ج -ص
د -ط
 -11ان مدى االقتران ق(س) = س 4+2هو ا
أ) ∞ ،2 [ -
ب) ∞ ،4-[ -
ج)∞،4[ -
د)∞،4[ -
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-12المقطا الصادي لمنحنى ق(س)= س 5 – 2س 6+هو العدد ا
أ2-
ب3-
ج6 -
د5 -
– 13المقطا السيني لمنحنى ق(س) = س 3+هو العدد ا
أ-3 -
ب3 -
ج1-
د -صفر
 -14إذا كان ق(س) =  4س 3+ 5س 5- 2فان ق( )1-يساوي ا
أ6-
ب-6 -
ج2 -
د-12 -
-15

إذا كان ق اقترانا تربيعيا وكان ق( ، 3= )4ق( ، 1-= )2ق( ، 3= )4ق( 4=)1فإن

منحنى االقتران ق يقطا محور السينات عند س يساويا
أ4-
ب2 -
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ج1-
د4-
 -16قذف جسم راسيا إلى أعلى بسرعة ابتدائية مقدارها  44م /
ف(ن) =  44ن  5-ن

2

حي

وفق العالقة

ف االرتفاع باألمتار  ،ن الزمن بالثواني  ،فإن أقصى ارتقاع

يصل إليه الجسم هو ا
أ164-
ب44 -
ج 144 -
د34 -
 – 17إذا كان ق(س) = س 4 +2س  5-فإن معادلة محور التماثل االقتران ق هيا
أ-

س=2

ب -س= 2-
ج-

ص= 2

د -ص =2-
 -13اذا كان ق(س) =3س2+3س5+2س ،1+هي(س)=3س4+2س ، 3+فأن ناتج
(ق+هي)(س) يساوي ا
أ3-س11+ 3س3+ 2س3-
ب3 -س3+ 3س3+ 1س3+
ج3-س7- 3س+ 1س 7+
د3 -س11+ 3س3+1س3+
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 -13إذا كان ق(س) =7س2- 3س ، 1+ 1هي (س) = 6س4+ 1س  ، 3+فأن
ناتج (هي -ق) (س) يساويا
أ7-س2- 3س 4+ 1س 14+
ب -س 4 + 3س3+
ج -س 3+ 3س 4 + 1س 14+
د7- -س 3+ 3س 4 + 1س3 +
-24إذا كان ق(س) = 6س 2+ 3س ، 1+ 1هي (س) = 3س 5- 1فأن قيمة (ق+هي)()1هوا
أ-7 -
ب7 -
ج3-
د1 -
 – 21إذا كان ق(س) = 2س4-3س3+ 1س ، 1+هي(س) =س – 3س، 2+ 1
فأن( ق-هي)( )2يساوي ا
أ1-
ب-1 -
ج7 -
د-7 -
 -22إذا كان ق(س) =  2س + 1س1+
فان ناتج (ق  .هي) (س)ا

 ،هي (س) = س 4+ 1س ،
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أ3 -س 5+ 1س1+
ب  -س 3 – 2س 1+
ج2-س 5+ 4س4+ 1س
د2 -س 3+ 4س5 + 3س 4 + 1س
 -23اذا كان ق(س) = س3+ 4س 4- 1س  ، 1+إذا كان هي (س) =(س × )5+ 3ق(س) ،
فإن درجة هي(س) هي ا
أ3 -
ب4 -
ج7 -
د12 -
-24إذا كان ق(س) =2س– 1س1+

،هي(س) = س4+1س  ،فان ناتج (هي  .ق) ()2ا

أ34-
ب14 -
ج24 -
د12 -
 -25إذا كان ق(س) =س6 - 3س 3+1س  1-فأن ناتج  3ق( )1هو ا
أ6 -
ب3 -
ج2 -
د-6 -
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-26إذا كان ق(س)=3س 2- 3س ،1- 1وكان هي (س) =س ، 1-فإن خارج قسمة
ق(س) على هي (س) هوا
أ3-س+ 1س1+
ب3 -س3+ 1س1+
ج-س3- 1س 1+
د -س3+1س1+
-27باقي قسمة ق(س) =س2 - 3س  1+على هي (س) =س 3-يساوي ا
أ25-
ب24 -
ج22-
د4 -
 -23لوحة إعالنات مستطيلة الشكل مساحتها تعطى باالقتران م(س) = س 27-3بالمتر المربا ،
فإذا كان طولها يساوي (س ، )3-فإن عرضها بداللة س هو ا
أ -س3+ 1س 3+
ب -س3-1س 3-
ج -س3+1
د -س3- 4س27- 1س 31+
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 - 23درجة االقتران ق(س) المرسوم في الشكل المجاور هيا
أ -االولى
ب -الثانية
ج -الثالثة
د -الرابعة

 -34إذا كان العدد  5صف ًار لالقت ارن ق  ،حي
الثابت ب هي ا
أ11 -
ب14 -
ج3 -
د5 -

ق (س) = س – 1ب س  ، 24+فإن قيمة
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 -7ورقة اإلجابة
السم .....................المدرسة  .....................الصف ................الشعبة.............
أ
البدائل
رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
3
3
14
11
12
13
14
15
16
17

ب

ي

د
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13
13
24
21
22
23
24
26
27
23
23
34
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-8اإلجابة النموذجية
أ

ب

ي

د

البدائل
رقم الفقرة
/

1
2
3

/
/

4
5

/
/

6

/

7

/

3
3

/
/
/

14
11

/

12

/

13
14

/
/
/

15
16
17
13

/
/
/
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/

13
/

24
/

/

21
22

/

23
/

24

/

25

/

26

/

27
/

23

/

23

/

34
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ملحق رقم ( )3مقياس الدافعية بصورته األولية
االسما ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييالمدرسةي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي الصفاي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي التاري ا ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي
عزيزي الطالب ا
يحتوي هذا المقياس على مجموعة من الفقرات التي تقيس دافعيية الطالب نحيو تعليم ميادة
الرياضيات ،وهذا المقياس ألغيراض البحي

العلميي فقيط  ،ليذا يرجيى اإلجابية عنيه بصدق

وموضوعية حسب رأيك ومعرفتك.

فقرات المقياسا يرجى قراءة كل فقرة من الفقرات التالية ،ثيم ضيا إشيارة (×) تحيت االختييار اليذي
ترأه مناسباً.
الرررفرررررقرررررة

رقرررم
الفقرة

بشدة

1

أحب مادة الرياضيات.

1

أحضرررر دروس الرياضررريات ألن
معلمي يرغب بذلك .

3

أعمل على ح ّل األسئلة والواجبات.

4

أطرررح األسررئلة علررى المعلم باستمرار.

4

أنتظررر حصررة الرياضرريات بنشرراط وحماس.

6

أرغب في قضراء وقرت أكثرر فري
حصة الرياضيات.

7

معلم الرياضيات يشجعنا علرى تعلرم المادة.

8

أرغب في تعلم كل ما يمكننري تعلمره
في الرياضيات

9

اوافق

عنرردما ل أفهررم شرريء معررين فرري الحصة ،فإنني
أرغب أن يزودنري بره المعلم.

اوافق

محايد

معارل

معارل
بشدة

132

11

أحررب العمررل اليرردوي فرري مررادة الرياضيات
وتطبيقها.

11

عندما أَخطئ ،فإنني أحرب أن أسرأل
المعلم عررن الطريقررة الصررحيحة
للحل.

11

ل أحب أن أتعلم المسرائل الرياضرية
الصعبة.

13

أستمتع باألفكار الجديدة التري أتعلمهرا
في مادة الرياضيات.

14

أجرد صرعوبة فري متابعرة حصرة
الرياضيات والنتباه للشرح.

14

أحب العمل الجمراعي أثنراء حصرة
الرياضيات.

16

أفضررل أن يعطينررا المعلم أسررئلة
صعبة تحتاي لتفكير.

17

أحرررص علررى تطبيررق أنشررطة الرياضيات.

18

الرياضيات أكثر سرهولة مرن براقي
المواد.

19

معلم الرياضريات دائمرا يرربط لنرا
الرياضيات بالحياة اليومية.

11

الرياضريات تسراعدنا علرى التفكيرر
الصحيح.

11

أتمنى أن اعمل بالمستقبل فري مجرال
الرياضيات.

11

الرياضيات تنمري مهرارات التفكيرر
والتحليل وحل المشكالت.

134

ملحق رقم ( )4مقياس الدافعية بصورته النهائية
االسماي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي المدرسةي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي الصفا ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي التاري ا ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي
عزيزي الطالب ا
يحتوي هذا المقياس على مجموعة من الفقرات التي تقيس دافعيية الطالب نحيو تعليم ميادة
الرياضيات ،وهذا المقياس ألغيراض البحي

العلميي فقيط  ،ليذا يرجيى اإلجابية عنيه بصدق

وموضوعية حسب رأيك ومعرفتك.

فقرات المقياسا يرجى قراءة كل فقرة من الفقرات التالية ،ثيم ضيا إشيارة (×) تحيت االختييار اليذي
ترأه مناسباً.
الرررفرررررقرررررة

رقرررم
الفقرة

بشدة

1

أحب مادة الرياضيات.

1

أحضرررر دروس الرياضررريات .

3

أعمل على ح ّل األسئلة والواجبات.

4

أطرررح األسررئلة علررى المعلم باستمرار.

4

أنتظررر حصررة الرياضرريات بنشرراط وحماس.

6

أرغب في قضراء وقرت أكثرر فري
حصة الرياضيات.

7

يشجعني معلم الرياضيات علرى تعلرم المادة.

8

أرغب في تعلم كل ما يمكننري تعلمره
في الرياضيات .

9

أرغب أن يزودني المعلم بما يساعدني على فهم
الرياضيات

11

اوافق

أفضل العمررل اليرردوي فرري مررادة الرياضيات.

اوافق

محايد

معارل

معارل
بشدة
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11

أحرب أن أسرأل المعلم عندما أخطئ
عررن الطريقررة الصررحيحة للحل .

11

أجد مشكلة في تعلم المسرائل الرياضرية
الصعبة.

13

أستمتع باألفكار الجديدة التري أتعلمهرا
في مادة الرياضيات.

14

أجرد صرعوبة فري متابعرة حصرة
الرياضيات والنتباه للشرح.

14

أحب العمل الجمراعي أثنراء حصرة
الرياضيات.

16

أفضررل أن يعطينررا المعلم أسررئلة
صعبة تحتاي لتفكير.

17

أحرررص علررى تطبيررق أنشررطة الرياضيات.

18

أشعر أن الرياضيات أكثر سرهولة مرن براقي
المواد.

19

يربط المعلم مادة الرياضيات في الحياة اليومية

11

تساعدني الرياضريات علرى التفكيرر
الصحيح.

11

أتمنى أن اعمل بالمستقبل فري مجرال
الرياضيات.

11

تنمي الرياضيات لدي مهرارات التفكيرر .
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ملحق رقم ( )4قائمة أسماء المحكمين على أداتي الدراسة والخطة التدريسية
المحكم

التسلسل

التخصص

.1

أ.د محمود الحديدي

مناهج وطرق التدريس

.2

أ.د زيد علي البشايره

مناهج وطرق تدريس العلوم

.3

أ.د جمال الطوايعه

تكنولوجيا التعليم

.4

د .محمد الرصاعي

مناهج وطرق تدريس العلوم والرياضيات

.5

د .خالد عاشق ابو تايه

.6

د .محمود البشي

مناهج وطرق تدريس الرياضيات

.7

د .احمد المساعفه

مناهج وطرق تدريس الرياضيات

.3

نادر االمير

قياس وتقويم  /مشرف تربوي

.3

رائد الزبيدي

مناهج وطرق تدريس الرياضيات  /خبير تربوي

 .14بالل الرحاحله

مناهج وطرق تدريس العلوم

مناهج وطرق تدريس الرياضيات  /معلم
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