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  :ملخص

ت الدراســة الــى الكــشف عــن آراء معلمــات الریاضــیات فــي أهمیــة اســتخدام أســالیب الــتعلم هــدف
والتعرف على أسـالیب الـتعلم الحقیقـي وأهمیـة ، الحقیقي بالمرحلة االبتدائیة بمدینة مكة المكرمة

والتعرف على درجة استخدام أسالیب التعلم الحقیقـي بالمرحلــة االبتدائیــة مـن وجهـة ، استخدامه
المعلمات والكشف عن الفروق اإلحصائیة بین متوسـطات تقـدیر المعلمـات حـول اسـالیب نظر 

اتبعـــت الدراســـة المـــنهج . الـــتعلم الحقیقـــي وأهمیتـــه وفقـــا للمتغیـــرین الخبـــرة والـــدورات التدریبیـــة
 معلمـة ریاضــیات بالمــدارس الحكومیــة بمدینــة مكــة 552تكــون مجتمــع الدراســة مــن ، الوصـفي
 إن المتوسـط الحـسابي لمحـور أهمیـة الـتعلم -:  نتائج الدراسة فیمـا یلـيوتتلخص أهم، المكرمة

إن المتوســط الحــسابي -. الحقیقــي بالمرحلــة االبتدائیــة بمدینــة مكــة المكرمــة جــاء بدرجــة كبیــرة
ألســـلوب التقـــویم الحقیقـــي وأســـلوب الحـــوار والتفاعـــل االجتمـــاعي وأســـلوب األســـئلة المفتوحـــة 

أمــا أســلوب المــشروع فــي ، نــشطة الواقعیــة جــاء بدرجــة كبیــرةوأســلوب لعــب الــدور وأســلوب اال
  تبــین عـدم وجــود -. تـدریس الریاضــیات بمـدارس البنــات بمكـة المكرمــة جـاء بدرجــة متوسـطة

فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات اســتجابات أفــراد العینــة حــول تقــدیر أهمیــة الــتعلم 
ُین وجــود فــروق تعــزى إلــى متغیــر الــدورات بینمــا تبــ، الحقیقــي تعــزى لمتغیــر الخبــرة التدریــسیة

  تبـین عـدم وجـود فـروق ذات -. التدریبیة لصالح المعلمات الحاصالت على اكثر من دورتین
داللــة إحــصائیة بــین متوســطات اســتجابات أفــراد العینــة حــول اســتخدام اســالیب الــتعلم الحقیقــي 

إلــى متغیــر الــدورات التدریبیــة ُبینمــا تبــین وجــود فــروق تعــزى ، تعــزى لمتغیــر الخبــرة التدریــسیة
  . لصالح المعلمات الحاصالت على اكثر من دورتین

أســــالیب الــــتعلم ، الــــتعلم الحقیقــــي، تنمیــــة مهــــارات،  معلمــــات الریاضــــیات:الكلمـــات المفتاحیــــة
  . الحقیقي
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ABSTRACT: 
The present study aimed to reveal the views of the mathematics teachers on 
the importance of using authentic learning techniques at the primary stage in 
the city of Makkah Al-Mukarramah and identify such authentic learning 
techniques. Furthermore, the study sought to demonstrate the degree of using 
such authentic learning techniques in the primary stage from the teachers’ 
viewpoint and reveal the statistical differences between the means of the 
teachers’ estimations of the authentic learning techniques and its importance 
according to the experience and training courses variables. The study utilized 
the descriptive method and the study population consisted of 552 math 
teachers in the government schools in the city of Makkah Al-Mukarramah. 
The results of the study revealed that the mean score of the importance of 
authentic learning at the primary stage in the city of Makkah was high. 
Furthermore, the mean socre of the authentic evaluation technique, the 
technique of dialogue and social interaction, the technique of open questions, 
the technique of role playing and the technique of authentic activities were 
also high. However, the mean score of the project technique in teaching 
mathematics was medium. It was revealed that there were no statistically 
significant differences between the means of the respondents of the sample 
on estimating the importance of authentic learning due to the variable of 
teaching experience, while there were differences attributed to the variable of 
training courses in favor of the female teachers with more than two sessions. 
There were no statistically significant differences between the mean score of 
the responses of the respondents regarding the use of authentic learning 
techniques due to the variable of teaching experience, while it was revealed 
that there were differences attributed to the variable of training courses in 
favor of the female teachers with more than two sessions. 
Keywords: authentic learning, authentic learning techniques. 
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  :مقدمة
تمثــل مــن وجــه نظــر الكثیــر مــن تعــد الریاضــیات واحــدة مــن موضــوعات الدراســة التــي 

فالریاضــیات ، المـربین والمهتمـین بالتــدریس وسـیلة مهمــه لفهـم المحـیط والبیئــة التـي نعــیش فیهـا
فهـي أداة جیـدة تـساعدنا علـى فهـم ، أداة جیدة لوصف كثیر من المواقـف الحیاتیـة التـي نعیـشها

  . الحیاة من حولنا
كادیمیة ومكانتها في المنـاهج التعلیمیـة ونظرا ألهمیة الریاضیات في حیاتنا العملیة واأل

أنها تحظى باهتمام بالغ مـن قبـل العدیـد مـن التربـویین والقـائمین ) 19، 2003(أشار أبو زینه 
  . ٕعلى تطویر وبناء هذه المناهج واعادة هیكلة مناهج الریاضیات في ضوء متغیرات جدیدة

متابعــة التطــورات " هــدف المنــاهج المطــورة للریاضــیات فــي ) 2009(  وحــدد طریــف 
المعرفیة في كل صفوف المعرفة العلمیة خاصة ما یتعلق بطرائـق التـدریس وأسـالیبها المتنوعـة 

  . 21" التي تركز على تنمیة التفكیر الناقد واالبداعي 
وسیلة في حد ذاتهـا تـساعد ) 34، 2010(ویعد تدریس الریاضیات كما یرى أبو أسعد 

ة كفهـم الحیـاة واكتـساب القـدرة علـى التفكیـر وحـل المـشكالت المتعلمین علـى تحقیـق أمـور كثیـر
لیتغلب على مـا یواجـه ، فعلى الطالب أن یتقن تعلم الریاضیات، التي تواجه وغیرها من األمور

  . من مشاكل حیاته ویتكیف مع متغیرات العصر
)  73، 2011( وتعد المرحلة االبتدائیة من أهم المراحل التعلیمیة كما أشار الخطیـب 

وترسیــخ األطـر ، ٕواكـساب المهـارات الـضروریة، إلى أنها تمثل مرحلة بنــاء األساسیــات العلمیـة
  . وتكوین االتجاهات اإلیجابیة؛ لالستمرار في المراحل التالیة بالكیفیة المرغوبة، القیمة

لتـدریس  المهمـة األساسـیة المتطلبـات مـن) 215، 2012(وقـد ذكـر عفانـة وآخـرون 
وفهــم نظریــات ، وفهــم خــصائص المتعلمــین، سا فعــاال فهــم طبیعــة الریاضــیاتالریاضــیات تدریــ

  . والقدرة على توظیف هذه النظریات في تدریس الریاضیات، تعلم الریاضیات وتعلیمها
ــــدا فإنــــه مــــن الــــضروري ربــــط ، ًوبمــــا أن الریاضــــیات تحــــوي أكثــــر الموضــــوعات تجری

باعتبارهــــا الریاضــــیات ) 16، 2008(وهــــذا مــــا أوردتــــه تغریــــد المــــومني ،  المحتـــــوى بــــالواقع
موضـــوع تراكمـــي فاألفكـــار الجدیـــدة تـــرتبط باألفكـــار الـــسابقة ولـــذلك البـــد أن یـــستوعب المـــتعلم 

ولعـــل تطبیقــات الریاضـــیات وربطهـــا ، األفكــار الـــسابقة لیــتمكن مـــن إســتیعاب األفكـــار الجدیــدة
عنـى یقبـل علیـه المتعلمـون ویجعـل تعلیمهـا ذا م، بالحیاة الیومیة یضیف الیها الجانب االنـساني

  . ویساعدهم على صقل مواهبهم ونمو میولهم ومواجهه مشكالتهم الیومیة
وبالتالي زیادة الفهم وربط الواقع بالریاضیات یزید من بقاء أثر التعلم لدى التالمیـذ كمـا 

فهي مهارة تساعد المـتعلم علـى فهـم بیئتـه وحاجاتـه األساسـیة؛ مـن ) 21، 2009( یرى طریف
حــل (وذلــك ضــمن خمــس مجــاالت ،  عملهــا علــى تنمیــة العملیــات الذهنیــة لــدى المــتعلمخــالل

  . )المسألة والربط واالتصال والتمثیل والبرهان 
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واسـتعداداتهم وخبـراتهم ومیــولهم ،  وبهـذا یلـزم ان تتناسـب التطبیقـات مـستوى المتعلمـین
 مـسائل إبداعیـة ؛ وذلـك وتدفعهم لحل مشكالتهم الیومیـة سـواء كانـت هـذه المـشكالت فعلیـه أم

وهـذا یـؤدي إلـى ، لتعویدهم على حـل المـشكالت المدرسـیة التـي قـد تـؤدي إلـى مـشكالت عامـة
إخـــراج الریاضـــیات المدرســـیة مـــن تجریـــداتها الـــصماء بطریقـــة أو بـــأخرى؛ لتـــصبح لغـــة تعبیـــر 

 ویـصبح تـدریس الریاضـیات انعكاسـا، وتفاهم حول كل ما یحیط بالمتعلم من قضایا ومـشكالت
وهذا  ما أكده المجلـس القـومي الـذي ، لمتطلبات اإلنتاج وحاجة المجتمعات إلى التطور الذاتي

نــادى بـــأن تكـــون معــاییر المجلـــس القـــومي لمعلمـــي الریاضــیات األمریكیـــة وتوجهـــات المنـــاهج 
التـي تـدعو إلـى توظیـف المعرفـة الریاضـیات فـي ،  )(NCTM,2000الحدیثة فـي الریاضـیات 

  . لها منهاجا عملیا لحل المسائل التي تواجهه في حیاته الیومیةوجع، حیاة الطالب
 لتعلـیم األساسـیة األهـداف مـن ربـط الریاضـیات بـالواقع أن مـن الـسابق ویتـضح

  . وتعلم الریاضیات تعلیم جوانب من أساسي وجانب، الحاضر في الوقت الریاضیات
 ضـرورة فـي أصـبحت مـینالمتعل لـدى التعلم الحقیقي مهارات تنمیة فإن ذلك على ًبناء

 المهـارات وقدرتـه هـذه مـن المعلـم ّتمكـن دون تحـدث ال التنمیـة وهـذه، الریاضـیات وتعلـم تعلیم
 المعلـم یكونهـا التـي المواقـف فـإن) 32، 2010( لتالمیـذه كمـا اشـار ابـو اسـعد تعلیمهـا علـى

 قـصاءاالست علـى المتعلمـین وتـساعد، التفاعـل تحـدث الدارسـة حجـرة داخـل أثنـاء التـدریس
 اسـتخدام خـالل جیـد؛ مـن تعلیمـي جـو خلـق عـن المـسئول هـو فـالمعلم والبحـث والتجریـب ؛

  . المناسبة واالستراتیجیات الطرق التدریسیة أفضل
إن االتجـــاه الـــسلبي نحـــو الریاضـــیات وصـــعوبة المـــادة فـــي أذهـــان الطالبـــات مـــن أهـــم 

التي توصلت إلـى ) 2016 (وهذا ما أكدته دراسة ابراهیم، مظاهر تدني مستوى التحصیل فیها
كمــا أیــدت ، أن مــستوى تحــصیل الطلبــة فــي الریاضــیات فــي المرحلــة االبتدائیــة یعتبــر متــدنیا

  . هذا الضعفTimss   2016نتائج اختبار 
  :مشكلة الدراسة

ســتنادا علـــى بعــض المؤشـــرات التــي ظهـــرت لــدى الباحثـــة مــن عـــدم بقــاء أثـــر الـــتعلم ا
المــــتعلم بأهمیــــة الریاضــــیات فــــي حیــــاتهم الیومیــــة وصــــعوبة فهــــم الریاضــــیات وعــــدم شــــعور 

ومالحظتهـا كــره الطالبــات لمـادة الریاضــیات و ذلــك مـن خــالل العمــل المیـداني و لقــاء الباحثــة 
والــتي أوحــت بــأن ، والزیارات المیدانیة لبعض المـدارس، مـع مجموعة من المعلمات والطالبات

ـــة االبتـدائــــیة بمدیـــ ــــى المـــستـوى تدریــــس الریاضـــیات بالمرحل ـــم تـــصل بــــعد إل ـنة مكـــة المكرمـــة ل
ًالمأمـول؛ األمـر الــذي قد یكون سببا مـن أسـباب عـدم وصـول مخرجـات تعلـیم الریاضـیات إلـى 

  . المستوى المرغوب
وانطالقـــا مـــن األثـــر اإلیجـــابي للتـــدریس باســـتخدام أســـالیب الـــتعلم الحقیقـــي فـــي تحقیـــق 

ـــیم الریاضیــــات ـــتعلم و تحـــسین العملیـــة التربویـــة تحقیقـــا وزیـــادة دافعیـــة ، أهـــداف تعل ًالطالـــب لل
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 بهیـرة( و )2000، الـشیخي(والذي تم التحقق منه في دراسات عدیـدة منهـا  لألهداف المنشودة
جـاءت فكـرة ، Aina )   (et al ،2015و) (You& Quinn, 2010 و) 2013، الربـاط

ع اســــتخدام معلمــــات هـــذه الدراســــة التـــي تــــسعى الباحثــــة مـــن خاللهــــا إلـــى التعــــرف علــــى واقـــ
، الریاضیات في المرحلة االبتدائیة أسالیب تنمیة مهـارات الـتعلم الحقیقـي  بمدینـة مكـة المكرمـة

وذلك ألن التطویر التربوي المرغوب لـن یتـأتى إال علــى أســاس دراسـات دقیقـة للواقـع للوصـول 
 الـسلیم الــذي وتقــدم رؤیـــة واضـحة تــساعد علـى التخطــیط، إلـى نتـائج تكــشف معوقـات التطــویر

    یحقق تذلیل عقبات تحسین المخرجـات التربویة
      تتحـــدد مـــشكلة الدراســـة فـــي الـــسؤال الرئیـــسي التـــالي مـــا واقـــع اســـتخدام معلمـــات 

  الریاضیات بالمرحلة االبتدائیة أسالیب تنمیة مهارات التعلم الحقیقي بمدینة مكة المكرمة؟ 
    :ومنه تتفرع االسئلة التالیة

  :اسةاسئلة الدر
 مـا أسـالیب تنمیــة مهـارات الــتعلم الحقیقـي فـي تدریـــس الریاضـیات بالمرحلـــة االبتدائیــة فـــي  .1

  مدارس البنات الحكومیـة بمدینـة مكة المكرمة؟
 ما درجة استخدام أسـالیب تنمیـة مهـارات الـتعلم الحقیقـي فـي تدریــس الریاضـیات بالمرحلــة  .2

  مدینـة مكة المكرمة من وجهة نظر المعلمات؟االبتدائیـة فـي مدارس البنات الحكومیـة ب
ـــة إحـــصائیة بـــین متوســـطات درجـــات المعلمـــات حـــول أهمیـــة  .3  هـــل توجـــد فـــروق ذات دالل

أســالیب تنمیــة مهـــارات الــتعلم الحقیقـــي فــي تـــدریس الریاضــیات بالمرحلـــة االبتدائیـــة تعـــزى 
  لمتغیر سنوات الخبرة؟ 

درجــات المعلمــات حــول اســتخدام  هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات  .4
أســالیب تنمیــة مهـــارات الــتعلم الحقیقـــي فــي تـــدریس الریاضــیات بالمرحلـــة االبتدائیـــة تعـــزى 

  لمتغیر سنوات الخبرة؟ 
ـــة إحـــصائیة بـــین متوســـطات درجـــات المعلمـــات حـــول أهمیـــة  .5  هـــل توجـــد فـــروق ذات دالل

رحلـــة االبتدائیـــة تعـــزى أســالیب تنمیــة مهـــارات الــتعلم الحقیقـــي فــي تـــدریس الریاضــیات بالم
  لمتغیر الدورات التدریبیة ؟

 هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات درجــات المعلمــات حــول اســتخدام  .6
أســالیب تنمیــة مهـــارات الــتعلم الحقیقـــي فــي تـــدریس الریاضــیات بالمرحلـــة االبتدائیـــة تعـــزى 

  ؟غیر الدورات التدریبیةلمت
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  : أهداف الدراسة
 :دراسة لتحقیق األهداف التالیةتسعى هذه ال

ــــة  .1 التعـــرف علـــى أســـالیب تنمیـــة مهـــارات الـــتعلم الحقیقـــي فـــي تدریــــس الریاضـــیات بالمرحل
  . االبتدائیـة فـي مدارس البنات الحكومیـة بمدینـة مكة المكرمة من وجهة نظر المعلمات

الریاضـیات التعرف علـى مـدى اسـتخدام أسـالیب تنمیـة مهـارات الـتعلم الحقیقـي فـي تدریــس  .2
بالمرحلـــة االبتدائیـــة فـــي مــدارس البنــات الحكومیـــة بمدینـــة مكــة المكرمــة مــن وجهــة نظــر 

  . المعلمات 
معرفــة أثــر متغیــر الخبــرة علـــى أهمیــة أســالیب تنمیــة مهــارات الــتعلم الحقیقــي فــي تـــدریس  .3

  . الریاضیات بالمرحلة االبتدائیـة بمدارس البنات الحكومیة في مدینة مكة المكرمة
معرفـة أثـر متغیــر الخبـرة علــى اســتخدام أسـالیب تنمیــة مهـارات الـتعلم الحقیقــي فـي تـــدریس  .4

  . الریاضیات بالمرحلة االبتدائیـة بمدارس البنات الحكومیة في مدینة مكة المكرمة
معرفة أثر متغیـر الـدورات التدریبیـة علــى أهمیـة أسـالیب تنمیـة مهـارات الـتعلم الحقیقـي فـي  .5

  . ضیات بالمرحلة االبتدائیـة بمدارس البنات الحكومیة في مدینة مكة المكرمةتـدریس الریا
معرفة أثر متغیر الدورات التدریبیة علـى استخدام أسالیب تنمیة مهارات التعلم الحقیقـي فـي  .6

  . تـدریس الریاضیات بالمرحلة االبتدائیـة بمدارس البنات الحكومیة بمدینة مكة المكرمة
  :أهمیة الدراسة

  :تمد الدراسة الحالیة أهمیتها من خالل العدید من الجوانب أهمهاتس
وتوضـیح أبعـاد ، وأسـالیبه، یمكن أن تفید الدراسـة الحالیـة فـي تحدیـد معنـى الـتعلم الحقیقـي .1

  . ممارسته داخل الصف
 قــد تــسهم هــذه الدراســة فــي حــث معلمــات الریاضــیات إلــى ضــوابط الــتعلم الحقیقــي فـــي  .2

  . ل تقدیم ما یعزز ممارسات التدریسمن خال، مواقف التدریس
 قد تنبثق أهمیة الدراسة الحالیة من أهمیة الریاضیـات بـین المـواد الدراسیــة فـي حیاتنـا -3 .3

  . ودورها كمفتاح للریادة و التقدم، وفـي مجاالت العلوم األخرى، الیومیـة
ودور ،  اإلبتدائیــة قد تنبثق أهمیـة الدراسـة الحالیـة مـن أهمیـة الـتعلم الحقیقـي فـي المرحلــة .4

ًالــتعلم الحقیقــي فــي تحقیــق حاجــات المتعلمــین فیهــا وفقــا لخصائــصهم العقلیـــة و األهــداف 
 . المرجوة منه

 یمكـن أن تــساعد هـذه الدراســة مخططــي المنـاهج فــي اختیــار المحتـوى التعلیمــي للمراحــل  .5
  . الدراسیة وصیاغة أهدافها التربویة الواقعیة
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سة مخططي المناهج في التنفیذ الجید للمنهج من حیـث تنظـیم  یمكن أن تساعد هذه الدرا .6
  . طرق التدریس وتنظیم وتصمیم وسائل وأسالیب مختلفة للتقویم

  :حدود الدراسة
  :سوف تقتصر الدراسة الحالیة على الحدود التالیة

  . المدارس االبتدائیة الحكومیة بنات بمدینة مكة المكرمة :الحدود المكانیة
- 1437 طبقــت هــذه الدراســة خــالل الفــصل الدراســي األول للعــام الدراســي :ةالحــدود الزمانیــ

  هــــ    1438
  . معلمات الریاضیات في المرحلة االبتدائیة بمدینة مكة المكرمة :الحدود البشریة

  : مصطلحات الدراسة
  :تعرف الباحثة اجرائیا كال من 

یـــة وأمثلـــة محــسوسة مـــن بیئـــة هـــو الـــتعلم الــذي یـــوفر خبـــرات ومواقــف حیات :الــتعلم الحقیقـــي
الطالبــات بهــدف إكــسابها الخبــرة الواقعیــة  والقــدرة علــى حــل مــشكالت الحیــاة الیومیــة وتنمیــة 

  . اإلتجاهات اإلیجابیة نحو مادة الریاضیات
 الكتساب المتعلم المعارف ي عملیة التدریسهو سلوك یتبعه المعلم ف :أسالیب التعلم الحقیقي

تــشاف والنقــاش وبنــاء المفــاهیم والعالقــات فــي ســیاق یتــضمن حــل والمهــارات عــن طریــق االك
  . المشكالت وعمل المشاریع المتصلة بالواقع الذي یعیشه المتعلم

  :طار النظرياإل: أوال
  :أسالیب تدریس الریاضیات في المرحلة االبتدائیة: أوال

  : مفهوم أسالیب التدریس
فهـــو المـــسؤول عـــن تحقیـــق ، یمیـــةیقـــع علـــى المعلـــم عـــبء تنفیـــذ وتوجیـــه العملیـــة التعل

لذا فهو الـذي یقـرر طریقـة ، االهداف التربویة التعلیمیة التي تنوي المدرسة تحقیقها لدى النشء
المهمـة ،  الموقـف التعلیمـي:التدریس وأسالیبه واستخدام الوسائل التعلیمیة التي تناسب كـال مـن

  . المعلم، التعلیمیة
الساســیة ذات العالقــة الجوهریــة بطبیعــة عمــل لــذا یجــدر بنــا التعــرف علــى المفــاهیم ا

والبد من االشـارة الـى وجـود . استراتیجیات التدریس، اسلوب التدریس، كطریقة التدریس، المعلم
شـــيء مـــن التـــداخل فـــي اســـتعمال بعـــض المفـــاهیم فـــي المجـــال التربـــوي كالطریقـــة واالســـلوب 

فــإدراك الحــدود )  81-80، 2012(واالسـتراتیجیة كمــا اشـارت خــضرة عبــد الحمیـد وابــو هـدرة 
الفاصلة بین هذه المصطلحات هو أمر في غایة االهمیة؛ حیث إن إدراك كل مفهـوم مـن هـذه 
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وبالتــالي ســوف یــؤدي الــى ، المفــاهیم  ســوف یــؤدي الــى تحــسین عملیــات كــل منهــا علــى حــدة
  . تحسین المواقف التدریسیة  وبالتالي خلق بیئة تعلیمیة فعالة داخل الصف

یــستخدم بعــض العــاملین فــي الوســط التربــوي اســتراتیجیة ) 82، 2009(في شــار الــصیأ
ولكـــن هنالـــك اختالفـــا كبیـــرا بـــین طریقـــة التـــدریس و ، التـــدریس للداللـــة علـــى طریقـــة التـــدریس

وآخــرون یــرون ، ویعبـر كــل منهـا عــن اآلخـر، اسـتراتیجیة التــدریس هنـاك مــن رأى أنهـا مترادفــة
وظفها في التدریس فـي ضـوء هـذا التمـایز المفـاهیمي لكـي أنها متمایزة ویجب على المعلم أن ی

  . یحقق الكفاءة التدریسیة
وتـــرى الباحثـــة أن كـــل مفهـــوم مـــن المفـــاهیم الـــسابقة یمكـــن أن  یعبـــر عـــن اآلخـــر إذا 

أما إذا استخدمت مجتمعة فإن ذلك یجعلها متمایزة بحیث یكون لكل مفهـوم ، استخدمت متفرقة
القي مشتركة بین هـذه المفـاهیم ذلـك أن عملیـة التـدریس ذاتهـا مدلوله الخاص في إطار نقاط ت

  . عملیة مترابطة الجوانب
هــــي مجموعــــة "إن إســــتراتیجیة التــــدریس  ) 2009(وفــــي ضــــوء ذلــــك اشــــار الــــصیفي 

تهدف الى تحقیق االهـداف ، تحركات المعلم داخل الصف والتي تحدث بشكل منظم ومتسلسل
، واألسـلوب المناسـب، تحدید طرائـق التـدریس المـستخدمةومن خاللها یتم ، 84" المعدة مسبقا 

وتوزیـع الوقـت علـى األهـداف المـراد ، وتحدید أدوار المعلم والمـتعلم، والوسائل التعلیمیة الالزمة
بأنهــا  )  " 2013( وأســالیب التقـویم المــستخدمة أمـا طریقــة التـدریس أشــار  الـصمادي، تحقیقهـا

 تـــضمنه الكتـــاب المدرســـي أو المنهـــاج مـــن معــــارف الـــنهج الـــذي یتبعـــه المعلـــم لتوصـــیل مــــا
أي أن ، 22" ونـــشاطات للمـــتعلم بیـــسر وســـهولة مـــن خـــالل التفاعـــل بـــین الطـــرفین، ومهـــارات

  . الطریقة تمثل جزء من إستراتیجیة التدریس و تحقق تسهیل التعلم للمتعلمین
علـم نمـاط وفنیـات خاصـة یفـضل المأ" :نـهعن أسلوب التـدریس بأ) 2010(ویعبر  طه 

  ویعـرف 32" اتباعها لنقل الخبرات الى المتعلم أثناء التـدریس وتمیـزه عـن غیـره مـن المعلمـین 
مجموعـة االنمـاط التدریـسیة الخاصـة بـالمعلم والمفـضلة لدیـه أي "أیضا بأنه ) 2009( الصیفي

   واشـار النـاطور 84" ان اسلوب التدریس یرتبط ارتباطا وثیقا بالخـصائص الشخـصیة للمعلـم 
ـــم لزیـــادة ، انهـــا تعبـــر عـــن االنفعـــاالت) 2011( والـــسلوكیات الشخـــصیة التـــي یـــستخدمها المعل

واألحاســـیس التـــي یبـــدیها أو یـــستخدمها ، و األقـــوال،  األفعـــال:ویـــشمل ذلـــك، فاعلیـــة التـــدریس
أو بــث روح ، كأســلوب المــدح والثنــاء، المعلــم عنــد تفاعلــه مــع التالمیــذ لتحقیــق أهــداف الــدرس

ًواألســلوب عمومــا یمثــل شخــصیة المعلــم فــي ،  علــى المــشاركة فــي األنــشطةالتنــافس والتــشجیع
ًالتعامل مع التالمیذ و الذي یجب أن یكون تعامال إیجابیا لكي تتحقق األهداف المرجوة ً .  

أن إسـتراتیجیة التـدریس أعـم وأشـمل مـن ) ٣0، ٢٠٠8(وفي هـذا الـسیاق یـشیر عطیـه 
تراتیجیة وقــد تقــوم االســتراتیجیة علــى اكثــر مــن طریقــة التــدریس وان الطریقــة تقــع ضــمن االســ

طریقــه تــدریس او علــى طریقــة تــدریس واحــده ویتوقـــف ذلــك علــى نــوع االهــداف التــي یـــسعى 
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فالطریقـة ، اما الطریقة فهي تعتمد لتحقیق هدف محدد خـالل موقـف تعلیمـي، المدرس لتحقیقها
   .هي احدى الوسائل التي تستخدمها االستراتیجیة لتحقیق التعلم

یتــضح مــن الــسابق أن التــدریس یقــوم علــى أســاس التخطــیط والتنفیــذ وفــق اســتراتیجیة 
التــدریس التــي یمكــن اســتخدامها لتحقیــق ) أو طرائــق (ویــتم فــي ضــوئها تحدیــد طریقــة ، بعینهــا

التـدریس ) أو أسـالیب(یـتم تحدیـد أسـلوب ) أو الطرائق (أهداف معینه ومن خالل هذه الطریقة 
جرائیــا داخــل الفــصل مــع مراعــاة امكانیــة تعــدیل هــذا االســلوب او تطــویره التــي یمكــن تنفیــذه ا

  . حسب مقتضیات ومتطلبات المواقف التدریسیة
  . في تدریس الریاضیات ) Authentic Learning( التعلم الحقیقي : ثانیا

إن مـــا یتعـــرض إلیـــه الفـــرد مـــن معلومـــات ومـــا یواكبـــه العـــالم مـــن اكتـــشافات ومعـــارف 
د لــدى الطالــب القــدرة علــى حفــظ واســتظهار الكــم الهائــل مــن هــذه المعلومــات ونظریـات؛ لــم یعــ

وقــد اهتمــت العلــوم اإلنــسانیة بــالنمو الــشامل للفــرد؛ . ًلفتــرة طویلــة نــسبیا داخــل بنائــه المعرفــي
باعتبار أن المتعلم هو محور العملیـة التعلیمیـة بحیـث یـصل إلـى معلوماتـه عـن طریـق البحـث 

  . ًعیدا عن الحفظ واالستظهارواالستقصاء واالكتشاف ب
إن دور منــاهج الریاضــیات فــي إعــداد المــتعلم لمواجهـــة ) 33، 2011(ویحــدد الــدیب 

تحــدیات القــرن الحــادي والعــشرین هــو التركیــز علــى تطبیقــات الریاضــیات وربطهــا بمــشكالت 
وتــضمین منــاهج الریاضــیات للمهــارات ، المجتمــع ومــشروعاته؛ وكــذلك بالمــشروعات العالمیــة

  . وعمل نماذج ریاضیة لمواقف حیاتیة تطبیقیة، ریاضیةال
وهــو ، أســلوب تعلــم مـن واقــع الحیــاة"الــتعلم الحقیقــي هـو  )  Medan) 2014ویعـرف 

ویــشرك جمیــع ، أســلوب یــشجع الطــالب علــى خلــق منــتج مفیــد ملمــوس لتقاســمه مــع عــالمهم
كمـــا یعرفـــه ، 233"الحـــواس ممـــا یـــسمح للطـــالب لخلـــق نتـــائج مفیـــدة و مـــشتركة ذات مغـــزى

Donovan et al) 1999 "  ( الـتعلم الحقیقـي بانـه اكتـساب المعـارف والمهـارات عـن طریـق
االكتشاف والنقاش وبناء المفاهیم والعالقات في سیاق یتضمن حل المشكالت وعمل المشاریع 

الـتعلم الحقیقـي ) " Elen et al)  2014وتعـرف ، 74" المتـصلة بـالواقع الـذي یعیـشه المـتعلم
 Curtin وعرفه، 401" نهج تربوي یضع مهام التعلم في سیاق استخدامها في المستقبل بانه 

University  2016) " (27" تعلم قائم على التجربة یقع ضمن إطار یعكس مشاكل حقیقیـة 
وتعــرف الباحثــة الــتعلم الحقیقــي بانــه هــو الــتعلم الــذي یــوفر خبــرات ومواقــف حیاتیــة وأمثلــة ، 

لبات بهدف إكـسابها الخبـرة الواقعیـة  والقـدرة علـى حـل مـشكالت الحیـاة محسوسة من بیئة الطا
  . الیومیة وتنمیة اإلتجاهات اإلیجابیة نحو مادة الریاضیات

و ، وتـرى الباحثـة أن المعلمـون فـي الـتعلم الحقیقـي یعملـون ملهمـین ومتعلمـین ومــدربین
لواقع إذا توفر لـه امـران اإلخـالص یمكن للمعلم ان یربط المادة الدراسیة التي یعلمها التالمیذ با

  . والنیة الصادقة في تنشئة جیل على درجة من الواقعیة والفهم تؤهله لخوض الحیاة
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  :خصائص التعلم الحقیقي
 Mims ودراسة 2007) ( Lombardiودراسة  ) Harrington )2006تشیر دراسة 

الى ان هناك  ) 2016(Curtin University و دراسة ) 2006(Rule و دراسة  ) 2003(
  :عدة خصائص للتعلم الحقیقي یمكن تلخیصها فیما یلي

ذات الــصلة التــي تهــم ، والمهــام فــي العــالم الحقیقــي،  یرتكــز الــتعلم الحقیقــي علــى الواقعیــة-1
  . المتعلمین

  .  مشاركة الطالب بنشاط في مجال التنقیب والتحقیق-2
و یتطلب تكامل المحتوى من العدیـد وه،  التعلم في معظم األحیان هو متعدد التخصصات-3

  . ویؤدي إلى نتائج تتجاوز نتائج التعلم في مجال معین، من التخصصات
  .  ارتباط التعلم ارتباطا وثیقا بالعالم الخارجي أي ما وراء جدران الفصول الدراسیة-4
ــــا-5 ــــب مهــــارات التفكیــــر العلی كالتحلیــــل ،  مــــشاركة الطــــالب فــــي المهــــام المعقــــدة التــــي تتطل

  . وتقییم المعلومات، والتركیب والتصمیم
بــل تــسمح لــه ببنـــاء ، والتــي ال یمكنهــا حـــصر تفكیــر الطالــب،  یبــدأ مــع ســؤال أو مــشكلة-6

  . استجابته الخاصة والتحقق منها
هـذه .  قیام الطالب بإنتاج منتجات یمكن  مشاركتها مـع الجمهـور خـارج الفـصول الدراسـیة-7

  . ولیس لمجرد كسب درجة، المنتجات لها قیمة في حد ذاتها
تـــسمح هــــذه ،  أن تكـــون المنتجـــات الناتجــــة ملموســـة ممــــا تـــسمح لهــــم بمـــشاركتها ونقــــدها-8

  . المالحظات للمتعلم أن یكون  تعلمه عاكس وعمیق
 یكـون الــتعلم مــدفوع مـن قبــل الطالــب مـع المعلمــین والــزمالء الطـالب وأولیــاء األمــور بكــل -9

  . مساعدة وتدریب في عملیة التعلم
  . والتفكیر، والتعاون،  یكون لدى الطالب فرص للحوار االجتماعي-10
  .   توفر الموارد بوفرة-11
 یــتم دمــج تقیــیم الــتعلم الحقیقــي بــسالسة ضــمن مهمــة الــتعلم لكــي تعكــس تقییمــات العــالم -12

 هذا هو المعروف باسم التقییم الـواقعي او التقیـیم الحقیقـي والـذي ینـاقض. الحقیقي المماثلة
تقییمات التعلم التقلیدیة التي یتم  فیها تقدیم امتحان بعد المعرفة أو بعد ما قد اكتـسبوه مـن 

  . مهارات مأموله
والــذي یــسمح ،  یــوفر الــتعلم الحقیقــي للطــالب فرصــة لدراســة المــشكلة مــن زوایــا مختلفــة-13

  . بظهور حلول منافسة ونتائج متنوعة بدال من إجابة واحدة صحیحة
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  . أو منتج تعلمهم النهائي،  الفرصة لصیاغة عملیة تعلمهم  للطلبة-14
ومن المهم االشارة الى أنه ال یجب أن تشمل المهام فـي الـتعلم الحقیقـي علـى كـل هـذه 

  . و یعتمد التعلم الحقیقي على المهام  التي تكون أكثر واقعیة. الخصائص
  :وترى الباحثة انه یمكن تحدید خصائص التعلم الحقیقي فیما یلي

متنوعة وشاملة بحیث تتضمن احتیاجات الطالب المالئمة لمتطلبات التفاعـل مـع المواقـف . 1
  . الحیاتیة

ًتختلــف مــن مجتمــع آلخــر وفقــا لطبیعــة المجتمــع والفتــرات الزمنیــة التــي یمــر بهــا. 2 ودرجــة ، ُ
  . تقدمه ومتطلباته وتحدیاته

المجتمــع والطالــب وتــأثیر كـــل وبـــین ، تعتمــد علــى طبیعــة العالقـــة بــین الطالــب والمجتمــع. 3
  . منهما في اآلخر

ُتــساعد الطــالب علــى التفاعــل مــع المواقــف الحقیقیــة التــي تــواجههم فــي معایــشتهم للحیــاة . 4
  . الواقعیة

 فیما التساؤل عن اإلجابة وتتضح، التعلم الحقیقي أهمیة عن الباحثة تتساءل السیاق هذا وفي
  . یلي

  :تدریس الریاضیات وعالقته بأهداف التعلم الحقیقي
ان ) 533، 2013(تقتــرح االهــداف الجدیــدة فــي الریاضــیات كمــا ذكــرت آمــال الزعبــي 

المــتعلم یجـــب أن یتعــرض لخبـــرات واســعة تـــساعده علـــى تطــویر عـــادات ریاضــیة ســـلیمة فـــي 
التفكیــر عــن طریــق التخمــین واكتــشاف األخطــاء وتــصویبها وفهــم دور الریاضــیات فــي الحیــاة 

  . عده ذلك على اكتساب الثقة في قدراتهم لحل المسائل االكثر تعقیداوتقدیرها بحیث یسا
ــــة والتعلــــیم بمنطقــــة القــــصیم  ــــإدارة التربی ان ) 2012( تــــشیر إدارة اإلشــــراف التربــــوي ب

) النظریـة البنائیـة(مشروع تطویر الریاضـیات والعلـوم یهـدف الـى تطبیـق نظریـة تربویـة متقدمـة 
  :هارات الالزمة من خاللتهتم بإكساب المتعلم المعارف والم

  .  ـ تنمیة مهارات التفكیر وحل المشكالت1
  .  ـ التطبیقات الحیاتیة2
  . والعنایة بالقدرات المتمیزة،  ـ الرعایة للقدرات المتواضعة3
  .  ـ التعبیر العلمي واالتصال4
  .  ـ التعلم الذاتي5
  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020یولیو لسنة ، )الرابع(الجزء ، )187: (العدد

 

 

461 

  :ات تكمن فيبأهداف تدریس الریاضیوترى الباحثة ان عالقة التعلم الحقیقي 
 مساعدة الطـالب علـى اكتـساب المعـارف العلمیـة بـصورة وظیفیـة حیـث یـتم بنـاء المعـارف -1

ُوبـالتي یـصبح الــتعلم ذا ، وتوسـیعها وربطهـا بحیـاتهم الواقعیـة، ًاستقـصائیا مـن قبـل الطـالب
  . معنى وذلك من خالل حل المشكالت الحقیقیة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها

ل المشكالت لدى الطالب وذلك من خالل تحدید المشكالت ذات الـصلة بحیـاتهم  تنمیة ح-2
والوصـول إلـى حلـول ، وصـیاغة الفـروض واختبارهـا، وجمـع المعلومـات وتنظیمهـا، الواقعیـة
  . جدیدة

  .  توظیف مهارات عملیات العلم األساسیة والتكاملیة في مواقف حیاتیة لدى الطالب-3
  . واتخاذ القرار، وحل المشكالت،  االستقصاء العلمي تطویر قدرات الطالب على-4
  .  تطویر مهارات البحث والتعلم التعاوني لدى الطالب-5
  .  تنمیة قدرات الطالب على االتصال والتواصل من خالل التعبیر الكتابي واللفظي-6

وأشارت نتائج بعض الدراسات السابقة إلى ضرورة  تنمیة مهـارات الـتعلم الحقیقـي لـدى 
، )Rossi,2013( ،)Mantei&Kerrin,2009: ( ومــــــــــــــن هــــــــــــــذه الدراســــــــــــــات، لمــــــــــــــتعلما
)Ainaeta,2015(، Waters,2003 ) (  

  :أسالیب التعلم الحقیقي
أن أســالیب الــتعلم الحقیقــي تهــدف الــى تحــسین  patricia (2011) أشــارت دراســة

ـــتعلم مـــن خـــالل التغذیـــة الراجعـــة التـــي یحـــصل علیهـــا المـــتعلم مـــن خـــالل م مارســـاته عملیـــة ال
لمهــارات التقــصي وانــشغاله بحــل مــشكالت ومهــام مفیــدة لــه علــى المــستوى الشخــصي وعلــى 

  :و اشارت الى ان اسالیب التعلم الحقیقي هي، مستوى المجتمع الذي یعیش فیه
، )تتمثــل كأنهــا واقعیــة ( األنــشطة التــي تتــضمن مــشكالت واقعیــة یــتم محاكاتهــا باحترافیــة -1

  . ها للطالب داخل الصف كما یمكن حدوثه خارجهلعرض المشكلة یتم تقدیم
  .  أسئلة مفتوحة تسمح للطالب استخدام مهارات التفكیر العلیا-2
  .  إشراك الطالب في الحوار والتفاعل االجتماعي في المجتمع التعلیمي-3
  .  قیام الطالب بتوجیه ما تم تعلمه في مشروع-4
  .  لعب االدوار-5
  .  التقویم الحقیقي-6
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  . الدراسات السابقة: نیاثا
دراسات تناولت بعض أسالیب تدریس الریاضیات في المرحلة : المحور األول

  :االبتدائیة
هـدفت هـذه الدراسـة الـى تقـصي اثـر اسـتراتیجیة الـتعلم ) 2016(دراسة فـلایر هزهـوزي 

ت اسـتخدم. المستند الى المشروع على التفكیر الریاضي والدافعیة في محافظـة جنـین بفلـسطین
طالبــة مـن طالبــات الــصف ) 62( وتكونــت عینــة الدراسـة مــن . الدراسـة المــنهج شــبة التجریبـي

الـــسابع االساســـي تـــم اختیـــارهم بالطریقـــة القـــصدیة وزعـــوا علـــى مجمـــوعتین مجموعـــة ضـــابطه 
تكونـــت اداه الدراســـة مـــن اختبـــار فـــي التفكیـــر الریاضـــي ومقیـــاس لقیـــاس . ومجموعـــة تجریبیـــة

وقد اظهـرت النتـائج وجـود فـروق . حصاء وتم التحقق من صدقها وثباتهاالدافعیة نحو وحدة اال
بـین المتوسـطات الحـسابیة لعالمـات طالبـات  ) α ≥05. 0(دالة احصائیا عنـد مـستوى الداللـة 

مجموعتي الدراسة على اختبـار التفكیـر الریاضـي ومقیـاس الدافعیـة ایـضا وهـذه الفـروق لـصالح 
  . ة بین التفكیر الریاضي والدافعیةلنتائج وجود عالقة طردیكما اظهرت ا. المجموعة التجریبیة

 هــدفت الدراســة الــى الكــشف عــن درجــة معرفــة معلمــي )2013(دراســة امــال الزعبــي 
ـــواقعي  الریاضـــیات للـــصفوف األساســـیة العلیـــا فـــي األردن وممارســـتهم الســـتراتیجیات التقـــویم ال

 االجتمــاعي والمؤهــل العلمــي والخبــرة باإلضــافة إلــى التعــرف علــى أثــر متغیــرات النــوع، وأدواتــه
ًمعلمــا ومعلمــة مـــن  ) 91( فــي درجــة معرفــة هــذه االســتراتیجیات تكونـــت عینــة الدراســة مــن 

واألدوات اســـتبیان و بطاقـــة مالحظـــة أظهـــرت نتـــائج · معلمـــي الریاضـــیات فـــي مدیریـــة تربیـــة 
ج أن أكثـر األسـباب الدراسة أن درجة االستخدام ما زالت أدنى مـن المـأمول كمـا أظهـرت النتـائ

التـي تحـد مـن اسـتخدام أســلوب التقـویم الـواقعي مـن وجهـة نظــر المعلمـین كانـت فـي اســتنفاذها 
كـذلك لــم تظهـر النتـائج أثــر ألي . وزخــم المنهـاج، وكثـرة األعبــاء الملقـاة علـیهم، الوقـت والجهـد

عـــل النـــوع ولكـــن كـــان هنـــاك أثـــر لتفا، والمؤهـــل، والخبـــرة، النـــوع االجتمـــاعي: مـــن المتغیـــرات
  . االجتماعي والمؤهل في الجزء المخصص آلراء المعلمین والمعلمات حول التقویم الواقعي

هــدفت الدراســة الــى الكــشف عــن اثــر اســتراتیجیة الــتعلم ) 2012(دراســة ایمــان عبــد 
المستند الى المشروع في تنمیـة مهـارة حـل المـشكالت لـدى طلبـة كلیـة العلـوم التربویـة واآلداب 

. اســتخدمت الدراســة المــنهج شــبة التجریبــي.  وتحــصیلهم االكــادیمي فــي الریاضــیات)األونــروا(
طالبة من طلبة السنة الثالثة في كلیة العلـوم التربویـة واآلداب ) 61(وتكونت عینة الدراسة من 

اداه الدراسـة تمثلــت . تخـصص معلـم صــف فـي غـزه وزعــوا علـى مجمـوعتین ضــابطه وتجریبیـه
الكـــادیمي مـــن اعـــداد الباحثـــة واســـتخدمت اختبـــار حـــل المـــشكالت باختبـــار لقیـــاس التحـــصیل ا

واظهــــرت النتــــائج االیجابیــــة فــــي اســــتراتیجیة الــــتعلم . )2009(المــــستخدم فــــي دراســــة مطریــــة 
  . بالمشاریع في تنمیة التحصیل الدراسي والقدرة على حل المشكالت في الریاضیات
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   . تدریس الریاضیاتدراسات متعلقة بالتعلم الحقیقي في : المحور الثاني
هدفت الـى الكـشف عـن فاعلیـة البرنـامج المقتـرح القـائم و) 2013(دراسة بهیرة الرباط 

علـى أنــشطة الریاضـیات الحیاتیــة لتنمیـة مهــارات عملیــات العلـم االساســیة لـدى تالمیــذ الــصف 
اســـتخدمت الدراســـة المـــنهج الوصـــفي فـــي جمـــع . الثالـــث االبتـــدائي بمحافظـــة القلیوبیـــة بمـــصر

بیانـــات المتعلقـــة بالریاضـــیات الحیاتیـــة وعملیـــات العلـــم االساســـیة إلعـــداد البرنـــامج المقتـــرح ال
طالبـة مـن طالبـات ) 92(تكونـت عینـة الدراسـة مـن . والمنهج شبة التجریبي فـي قیـاس فاعلیتـه

تمثلــت . الـصف الثالـث االبتـدائي وزعـوا علـى مجمــوعتین مجموعـة ضـابطة ومجموعـه تجریبیـة
واظهـرت نتـائج . ي اختبار مهارات العلم االساسیة وتم التأكد من صدقه وثباتـهادوات الدراسة ف

الدراســة فاعلیــة البرنــامج المقتـــرح القــائم علــى أنــشطة الریاضـــیات الحیاتیــة فــي تنمیــة مهـــارات 
عملیات العلم االساسیة بوجه عام ومهاراته كل على حـده بوجـه خـاص لـدى تالمیـذ المجموعـة 

  . التجریبیة
استقـصاء مـدى تـضمین كتـاب الریاضـیات ) 2014(الزعبي والعبیـدان   ة دراسهدفت

ـــــس القـــــومي االمریكـــــي لمعلمـــــي  ـــــسعودیة لمعـــــاییر المجل ـــــة ال ـــــع بالمملكـــــة العربی ـــــصف الراب لل
وتكــون مجتمــع الدراســة وعینتهــا مــن كتــاب الریاضــیات الــذي یــدرس ، )NCTM(الریاضــیات 

ثــم ، وقــد تــم بنــاء أداة للتحلیــل، 2009عــام للــصف الرابــع فــي المملكــة العربیــة الــسعودیة منــذ ال
وبعد القیام بعملیة التحلیـل أظهـرت نتـائج الدراسـة أن محتـوى كتـاب ، الـتأكد من صدقها وثباتها

 مظاهر العدد والعملیات بنسبة مئویة تراوحـت :الریاضیات للصف الرابع یتضمن النسب اآلتیة
ــــــین  والبرهــــــان ، )58. 13 -% 42. 6(%ومظــــــاهر الهندســــــة ، )57. 14-% 03. 2(%ب

. 6(، المــــشكالت حــــل ومظـــــاهر %) 24. 28 - % 41. 9(، المنطقــــي التفكیــــر ومظــــاهر
  . )81. 25 - % 30. 4(% ومظاهر االتصال ، %)12. 15-% 98

 الــى إلقـــاء نظـــرة فاحـــصه علـــى معرفـــه   You& Quinn(2010) دراســـة  هــدفت
. تخدامهم للتمثــــیالت الریاضــــیةمدرســـي الریاضــــیات المحتملـــین لبنیــــة المعرفـــة الریاضــــیة واســـ

 مـــن المعلمـــین الملتحقـــین 104أجریـــت الدراســـة علـــى . اســـتخدمت الدراســـة المـــنهج الوصـــفي
أظهـــرت النتـــائج أن معلمـــي المـــدارس االساســـیة والمتوســـطة . بالمـــدارس االبتدائیـــة والمتوســـطة

لمــین فــي لــدیهم مــشاكل فــي اســتخدام المواقــف الحیاتیــة فــي الــتعلم ویوجــد ضــعف فــي أداء المع
التمثـــیالت الجبریـــة  كالتمثیـــل الـــصوري والمراوحـــة بـــین التمثیـــل الجبـــري والـــصوري والمهـــارات 
اإلجرائیـــة ولكـــن أداء المعلمـــین بالمهـــارات اإلجرائیـــة أفـــضل مـــن المرونـــة فـــي المراوحـــة بـــین 

  . التمثیالت
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  :إجراءات الدراسة
  :منهج الدراسة: أوال

 كمـا –ة هـو المـنهج الوصـفي ألن هـذا المـنهج المـنهج الـذي اسـتخدم فـي هـذه الدراسـ  
یعتمــد علــى دراســة الواقــع أو الظــاهرة كمــا توجــد فــي ) 247، 2016( یــشیر عــدس وآخــرون 

ًویهتم بوصفها وصفا دقیقا ویعبر عنهـا تعبیـرا كیفیـا أو تعبیـرا كمیـا، الواقع ً ً ً ً و تـم اسـتخدام هـذا ، ً
  . جراء مثل هذا النوع من الدراساتًالمنهج بوصفة أكثر المناهج استخداما ومالءمة إل

  :مجتمع الدراسة وعینتها: ثانیا
مــصطلح علمــي منهجــي یــراد بــه )  91، 2006(      المجتمــع كمــا یعرفــه  العــساف 

ســـواء أكـــان مجموعـــة أفـــراد أو كتـــب أو مبـــان ، ُكـــل مـــن یمكـــن أن تعمـــم علیـــه نتـــائج الدراســـة
    . اسةًوذلك طبقا للمجال الموضوعي لمشكلة الدر، مدرسیة

     تكــــون مجتمــــع الدراســــة الحالیــــة مــــن جمیــــع معلمــــات الریاضــــیات فــــي المرحلــــة 
فــي ) الـشرق ، الغـرب، الوسـط، الجنـوب، الـشمال(االبتدائیـة فـي مكاتـب التربیـة والتعلـیم التالیـة 

المــــدارس الحكومیــــة التابعــــة لــــإلدارة العامــــة للتعلــــیم بمدینــــة مكــــة المكرمــــة  للعــــام الدراســــي 
ًمدرســة ابتدائیـة وذلــك بنــاء ) 137( معلمــة ریاضـیات فــي ) 552(وعــددهم  ،هــ1437/1438

  . على البیانات الذي تم الحصول علیها من إدارة التربیة والتعلیم بمنطقة مكة المكرمة
معلمة مـن معلمـات الریاضـیات فـي المرحلـة ) 166( تم تحدید عینة الدراسة الحالیة ب

والجــدول التــالي یــشیر إلــى ، ب للتعلــیم بمكــة المكرمــةوتــم اختیــارهم مــن خمــس مكاتــ، االبتدائیـة
  . توزیع عینة الدراسة بحسب مكاتب التربیة والتعلیم

  :أداة الدراسة: ثالثا
ولبنـاء اداه الدراسـة ، اعتمدت الباحثة في جمع بیانات الدارسة على االستبانة المغلقة  

  :اتبعت الباحثة الخطوات التالیة) االستبیان( 
  : ف العام من االستبیان تحدید الهد-1

تحدد هدف االستبیان بالنسبة للدراسة الحالیة فـي التعـرف علـى واقـع اسـتخدام معلمـات 
 . الریاضیات في المرحلة االبتدائیة اسالیب تنمیة مهارات التعلم الحقیقي بمدینة مكة المكرمة

  : تصمیم االستبیان-2
ع علـى مجموعــه مـن فـي أدبیــات تـم تـصمیم االسـتبیان وذلــك بعـد قیـام الباحثــة بـاالطال

ـــتعلم  الدراســـة والدراســـات الـــسابقة ذات الـــصلة بواقـــع اســـتخدام معلمـــات الریاضـــیات مهـــارات ال
  :و بناء على ذلك فقد قسمت االستبانة الى جزئین، الحقیقي
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، سنوات الخبرة، لمتعلقة بالمعلمةیتكون من مجموعة من األسئلة العامة ا: الجزء األول
  . دریبیة أثناء الخدمة الدورات التعدد

  : یتكون من محورین وهي: جزء الثانيأما ال
یقــیس واقــع اســتخدام المعلمــة اســالیب تنمیــة مهــارات الــتعلم الحقیقــي ویتكــون : المحــور األول

والفقــرة ، واقــع اســتخدام أســلوب االنــشطة الواقعیــة) 11-1(حیــث تقــیس الفقــرة ، فقــرة) 36(مــن
تقــــیس واقــــع ) 29-24( الحــــوار والتفاعــــل والفقــــرة تقــــیس واقــــع اســــتخدام أســــلوب) 12-23(

تقـــیس واقـــع اســـتخدام أســـلوب التقـــویم ) 31-30(والفقـــرة ، اســـتخدام أســـلوب االســـئلة المفتوحـــة
تقــیس واقــع ) 36-33(والفقــرة ، تقــیس واقــع اســتخدام أســلوب المــشروع) 32(والفقــرة ، الحقیقــي

  . استخدام أسلوب لعب االدوار
-37(ة اسـتخدام أسـالیب تنمیـة مهـارات الـتعلم الحقیقـي فـي الفقـرة یقیس أهمیـ: المحور الثاني

52( .    
  ): االستبیان(  صدق األداة -3

فقـد تـم التأكـد مـن ، ّیقـیس مـا ُأعـدت لـه) االسـتبیان(وللتأكد من أن أداة الدراسة الحالیة 
  :   صدقها بطریقتین

أوال علـــى ســـعادة حیـــث تــم عـــرض اســـتبیان الدراســة : الـــصدق الظـــاهري: الطریقــة األولـــى
وبعــد ذلــك تــم عرضــها ، وتــم تعــدیل االســتبیان فــي ضــوء مالحظاتهــا، المــشرفة علــى الدراســة

ومـن ، ِللتحكیم من قبل أصحاب السعادة من أعـضاء هیئـات التـدریس فـي الجامعـات الـسعودیة
ملحــق (محكــم  ) 20(مــشرفات الریاضــیات والمعلمــات بــإدارات التعلــیم و بلــغ عــدد المحكمــین 

ُوطلــب ، وشــفعت هــذه القائمــة بخطــاب تــضمن الهــدف مــن الدراســة والعینــة المــستهدفة ،)2رقــم
وانتمـــاء العبـــارات ، المحـــاور الرئیـــسیة: مـــن حیـــث، مـــنهم إبـــداء الـــرأي حـــول تكـــوین االســـتبیان

و ، ومدى تعبیرها عن االسلوب المطلوب قیاسـه، وصحة الصیاغة اللغویة لألسالیب، للمحاور
ومدى ارتباط كل اسـلوب ، ًواقتراح ما یرونه مناسبا من االسالیب، التابداء الرأي في أي تعدی

واتفــق أصــحاب الــسعادة المحكمــین علــى أن ، باألســالیب الرئیــسة مــن اســالیب الــتعلم الحقیقــي
وأبــدوا الــرأي فــي تعــدیل صــیاغة بعــض ، المحــاور الرئیــسیة معبــرة عــن أســالیب الــتعلم الحقیقــي

، وتـم التعـدیل فـي ضـوء آراء المحكمـین،  الـتعلم الحقیقـيوفي حـذف فقـرة مـن أهمیـة، األسالیب
فقرة  وعدد فقرات أهمیة الـتعلم  ) ٣٦( وأصبح عدد فقرات أسالیب التعلم الحقیقي بعد التحكیم 

ًواعتبـرت الباحثــة صــدق المحكمـین صــدقا ظاهریــا لالســتبیان) 3ملحــق رقــم )  (16(الحقیقـي  ً ،
  . یةوبذلك اكتمل االستبیان في صورته النهائ
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یتم حساب صدق االتساق الداخلي  :صدق االتساق الداخلي لالستبیان: الطریقة الثانیة
وذلك باستخدام معامل ارتباط سبیرمان بین درجة األبعاد الداخلیة والدرجة الكلیة ، لالستبیان
  . لالستبیان

 )1(جدول 
  ستبیانلال الكلیة والدرجة، الداخلیة األبعاد درجة بین سبیرمان ارتباط معامل

قیمة معامل االرتباط مع   ابعاد االستبیان
  النتیجة الكلیة لالستبیان

مستوى 
  الداللة

  01,0  978,0  أسالیب التعلم الحقیقي
  01,0  978,0  أهمیة التعلم الحقیقي

والدرجـة ، أن قیم معامل االرتبـاط بـین درجـة األبعـاد الداخلیـة ) 1( یتضح من الجدول 
  . ویشیر إلى صدقها، وهو ما یدل على اتساق أبعاد االستبیان، ًائیاالكلیة لالستبیان دالة إحص

  ): االستبیان( ثبات األداة -٤
  : وقد تم حساب ثبات أداة الدراسة الحالیة بطریقتین

حساب ثبات أداة الدراسة الحالیة بقیاس معامل الثبات وفق ألفا : الطریقة األولى
   (Alpha Chronbach )كرونباخ 

) 45(ات األداة تـــم تطبیـــق األداة علـــى عینـــة اســـتطالعیة تكونـــت مـــن للتحقـــق مـــن ثبـــ
ثـم تـم التعـرف علـى ثبـات االتـساق الـداخلي بحـساب ، معلمة للریاضیات فـي المرحلـة االبتدائیـة

.  )spss( عن طریق برنـامج الحزمـة اإلحـصائیة للعلـوم االجتماعیـة ) ألفا كرونباخ ( معامل 
  . ولألداة ككل، ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة كلٍ على حدةوالجدول التالي یوضح قیمة معامل 

  )2( جدول 
  قیمة معامل ألفا كرونباخ لمحاور االستبیان

عدد   المحور
  الفقرات

ألفا 
  كرونباخ

  عدد  المحور
   الفقرات

ألفا 
  كرونباخ

درجة 
  االستخدام

درجة   955,0  36
  االهمیة

16  951,0  

  969,0 :هو)  فقرة 52(ثبات االداة ككل 
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ممـــا یجعلهـــا ، أن درجـــة الثبـــات الكلـــي ألداة الدراســـة عالیـــة) 2(یتـــضح مـــن الجـــدول 
أن معـامالت ثبـات المقـاییس المقننـة یجـب )  367، ٢٠٠٢( صالحة للتطبیق كما أشار عودة

  . )٠,٧٠( أن ال تقل عن 
  التجزئة النصفیة :  الثانیةالطریقة

مان و معامــل ارتبــاط جتمــان والجــدول التــالي یوضــح قیمــة معامــل ارتبــاط معامــل ســبیر
  . لمحاور الدراسة بعد تجزئتها

  )3( جدول 
  معامل التجزئة النصفیة

عدد   
  الفقرات

معامل الفا 
  كرونباخ

االرتباط 
  بین الجزئین

معامل ارتباط 
  سبیرمان

معامل ارتباط 
  جتمان

  933,0  26  الجزء االول
  944,0  26  الجزء الثاني

956,0  978,0  977,0  

  52  المجموع
أن معامـل ارتبـاط سـبیرمان وجتمـان لحـساب الثبـات باالعتمـاد ) 3(یتضح من الجـدول 

  . مما یجعلها صالحة للتطبیق، على التجزئة النصفیة ألداة الدراسة عالیة
  :ي معالجة البیاناتاألسالیب اإلحصائیة المستخدمة ف: خامسا

ة علـى مجموعـة مـن حـصلت الباحثـ، بعد تطبیـق الباحثـة  ألداة الدراسـة علـى عینتهـا  
واعتمـــدت فـــي تحلیـــل البیانـــات علـــى برنـــامج الحـــزم اإلحـــصائیة للعلـــوم االجتماعیـــة ، البیانـــات

)SPSS (إلجراء المعالجات اإلحصائیة و استخدمت االسالیب االحصائیة وهي كالتالي  :  
  .  لقیاس ثبات االستبانة(Alpha – Chronbach).  معامل ألفا كرونباخ-1
  . االنحرافات المعیاریة، المتوسطات الحسابیة،  التكرارات:في المتمثل في اإلحصاء الوص-2
معلمـي ،  وهـو اختبـار- ) One Way ANOVA(   اختبـار تحلیـل التبـاین األحـادي   -3

و یــستخدم للتأكــد مــن وجــود فــروق ذات ، یطبــق فــي حــال تحقــق شــروط االختبــارات المعملیــة
  . راسة تعزى للمتغیرات المستقلةداللة إحصائیة في إجابات أفراد عینة الد

 وهـــو اختبـــار لتحدیـــد مـــصدر الفـــروق وتعتبـــر هـــذه الطریقـــة أفـــضل طریقـــة LSD اختبـــار -4
  . للمقارنات المتعددة
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وإلجــراء المعالجــات اإلحــصائیة الــسابقة تــم اســتخدام برنــامج الحزمــة اإلحــصائیة للعلــوم 
ــــة بإدخــــال البیانــــات، )SPSS(االجتماعیــــة   ــــامجحیــــث قامــــت الباحث ــــى البرن ثــــم ،  مباشــــرة إل

  . ًو االستداللیة المحددة مسبقا، والوصفیة، مراجعتها وتنفیذ االختبارات اإلحصائیة األولیة
  :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسیرها

  :اإلجابة عن أسئلة الدراسة
ــنص الــسؤال الــرئیس  للدراســة علــى ــا واقــع اســتخدام معلمــات الریاضــیات بالمرحلــة : ی م

  ائیة أسالیب تنمیة مهارات التعلم الحقیقي بمدینة مكة المكرمة ؟ االبتد
  :ویمكن تفصیل اإلجابة على التساؤالت الفرعیة لهذا السؤال كما یلي

  :التساؤل الفرعي األول
ما أسالیب تنمیة مهارات التعلم الحقیقي في تدریـس الریاضیات : وینص على

حكومیـة بمدینـة مكة المكرمة من وجهة نظر بالمرحلـة االبتدائیـة فـي مدارس البنات ال
  المعلمات؟ 

تـم مـن خاللهـا تحدیـد قائمـة ، ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بمجموعة من اإلجـراءات
حیــث احتــوت ، بأســالیب الــتعلم الحقیقــي الالزمــة لمعلمــات الریاضــیات فــي المرحلــة االبتدائیــة

  :وذلك على النحو التالي، یبفقرة موزعة على ستة أسال ) ٣٦( القائمة على 
  . فقرات ) ١1(  واحتوت على :أسلوب االنشطة الواقعیة

  . فقرات ) ١2( واحتوت على : أسلوب الحوار والتفاعل االجتماعي
  . فقرات ) 6(  واحتوت على :أسلوب االسئلة المفتوحة
  . فقرات ) 2(  واحتوت على :أسلوب التقویم الحقیقي

  . فقره ) 1( لى  واحتوت ع:أسلوب المشروع
  . فقرات ) 4( واحتوت على : أسلوب لعب الدور

  :التساؤل الفرعي الثاني
ما أهمیة استخدام أسالیب تنمیة مهارات التعلم الحقیقي في تدریـس : وینص على

الریاضــیات بالمرحلـــة االبتدائیـــة فـــي مــدارس البنــات الحكومیـــة بمدینـــة مكــة المكرمــة مــن 
 وجهة نظر المعلمات؟
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  )4(جدول 
 المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لعینة الدراسة على محور أهمیة استخدام أسالیب التعلم الحقیقي

االنحراف   المتوسط  الفقرة  م
  المعیاري

مستوى 
  األهمیة

یــساعد علــى تعـــریض الطــالب لظــروف مختلفـــة   1
 كبیرة 0,83836 8153 ,3 . وانشطة ووجهات النظر الجدیدة والمتعددة 

سهم فــي تعزیــز ونقــل وتطبیــق المعرفــة النظریــة یــ  2
 كبیرة 0,77081 4,0446 . الى العالم خارج الفصول الدراسیة

 كبیرة 0,68998 3,8089 . یوفر فرص للطالب إلنتاج المنتجات  3
 كبیرة 0,76374 3,9936 . یوفر فرص لممارسة الطالب وحل المشكالت  4
 كبیرة 0,86605 3,8217 . هنیةیوفر فرص للطالب لممارسة المهارات الم  5

یـــوفر فـــرص ممارســـة الطـــالب لمهـــارات التفكیـــر   6
 كبیرة 0,79249 3,9873 . العلیا

یـــسهم فـــي اســـتیعاب الطـــالب وتوصـــیل المعرفـــة   7
 كبیرة 0,84732 4,0000 . بطریقة غیر مألوفة

یحقــــــق مــــــستوى تعلـــــــم أفــــــضل مقارنــــــة بـــــــالتعلیم   8
 كبیرة 0,79167 3,9618 . التقلیدي

یعمل على زیادة مستوى التحصیل الدراسي لدى   9
 كبیرة 0,72917 4,0191 . الطالب

یــسهم بفاعلیــة فــي جعــل الطــالب اكثــر اســتعداد   10
 كبیرة 0,72872 4,0318 . للنجاح

یؤدي الى زیادة اهتمام الطالب الى ما یتعلمونه   11
 كبیرة 0,82619 3,9427 . وذلك لربطه بالواقع

 كبیرة 0,77145 4,0318 . ل والتعاون بین الطالبیوفر فرص التفاع  12

ییــــسر عملیــــة االتــــصال بــــین الطــــالب وأعــــضاء   13
 كبیرة 0,73380 4,0000 . هیئة التدریس

یؤدي الى زیادة اهتمام الطالب الى ما یتعلمونه   14
 كبیرة 0,77825 3,9427 . وذلك لتطبیقه في حیاتهم خارج المدرسة

 كبیرة 0,79599 4,0318 . لدى الطالبیؤدي الى زیادة الحماس   15
  كبیرة 0,81158 3,9108 . یساهم في الصبر لمتابعة الحجج لفترة اطول  16

ــة اســتخدام اســالیب  المتوســط الحــسابي المــوزون ألهمی
 كبیرة 0,59118 3,9590 التعلم الحقیقي
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یتـــضح أن قیمـــة المتوســـط الحـــسابي ألهمیـــة اســـتخدام ) 4( مـــن خـــالل الجـــدول رقـــم 
وهو متوسط یشیر الـى ان درجـة أهمیـة )  3,9590(لیب تنمیة مهارات التعلم الحقیقي بلغ أسا

اســـتخدام أســـالیب تنمیـــة مهـــارات الـــتعلم الحقیقـــي كانـــت بدرجـــة كبیـــرة فـــي تـــدریس الریاضـــیات 
و ) 2002(تتفـق هـذه النتیجـة مـع  دراسـة مـازن . بالمرحلة االبتدائیة  من وجه نظر المعلمات

  . التي اكدت على اهمیة التعلم الحقیقي) 2008(دراسة هیام ابو المجد 
  : التساؤل الفرعي الثالث

ما درجة استخدام أسالیب تنمیة مهارات التعلم الحقیقي في تدریـس : وینص على
یـة بمدینـة مكة المكرمة من الریاضیات بالمرحلـة االبتدائیـة فـي مدارس البنات الحكوم

  وجهة نظر المعلمات ؟
، ولإلجابــة عــن هــذا التــساؤل تــم حــساب النــسب المئویــة والمتوســط الحــسابي المــوزون
، ًوتحدید التقدیر لكـل عبـارة وفقـا للمعیـار المعتمـد للتقـدیرات المقابلـة لقـیم المتوسـطات الحـسابیة

  . ًوتحدید ترتیب كل أسلوب وفقا لدرجتها
 :قع استخدام أسلوب االنشطة الواقعیةًأوال وا

  )5(جدول 
 المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لعینة الدراسة الستخدام أسلوب األنشطة الواقعیة

االنحراف   المتوسط  الفقرة  م
  واقع االستخدام  المعیاري

تـوفیر انـشطة صــفیة تـساعد الطالبــة علـى الــتعلم   1
  كبیرة 0,79972 3,9618 الحقیقي

سائل متنوعــــــــه تــــــــساعد علــــــــى ربــــــــط تحدیــــــــد مــــــــ  2
  كبیرة 0,85766  3,9108 الریاضیات بالواقع

طلــب  امثلــة واقعیــة مــن الطالبــة علــى المفـــاهیم   3
  كبیرة 0,82787 3,8599 التي اعرضها

  كبیرة 0,87431 3,4968 طرح عالقه الدرس بالواقع دون طرح امثلة علیه  4
تـــوفیر انـــشطة صـــفیه للطالبـــات تـــساعدهم علـــى   5

  كبیرة 0,96843  3,6369  ما تعلموه في مواقف تعلیمیة جدیدةتطبیق

تنظــــــیم انــــــشطة جماعیــــــة بحیــــــث تــــــشجع علــــــى   6
 كبیرة 0,96391 3,9809 التفاعل االیجابي بین الطالبات

عـــرض مواقـــف واقعیـــة تـــساعد علـــى ان تـــستمتع   7
  كبیرة 0,85933  3,7771 الطالبة بحصة الریاضیات

  كبیرة 0,87529 3,6051 قیقیةعرض مواقف تحاكي المواقف الح  8
تقدیم امثله حسیه ترتبط ببیئـة الطالبـات وحیـاتهم   9

  كبیرة 0,75205 3,9299 الیومیة
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االنحراف   المتوسط  الفقرة  م
  واقع االستخدام  المعیاري

ترجمــــه النمــــاذج الریاضــــیة الــــى مــــا یقابلهــــا مــــن   10
  كبیرة 0,91907 3,9618 مواقف واقعیة عند الشرح

  كبیرة 0,76997  3,9427 توفیر عدد كافیا من االمثلة والتدریبات الواقعیة  11
المتوسط الحسابي الموزون الستخدام اسلوب االنشطة 

 كبیرة 0,56835 3,8240 الواقعیة

یتـــضح أن قیمـــة المتوســـط الحـــسابي الســـتخدام اســـلوب ) 5( مـــن خـــالل الجـــدول رقـــم 
وهـو متوسـط یـشیر الـى ان درجـة اسـتخدام اسـلوب االنـشطة ) 3,8240(االنشطة الواقعیة بلغ 

ــــة االبتدائیــــة  مــــن وجــــه نظــــر الواقعیــــة كانــــت بدرجــــة  كبیــــرة فــــي تــــدریس الریاضــــیات بالمرحل
تتفــق هــذه النتیجــة مــع العدیــد مــن الدراســات الــسابقة التــي اظهــرت نتائجهــا االثــر . المعلمــات

االیجابي ألسلوب االنشطة الواقعیة في تنمیة مهارات الحیاتیة لدى الطالب من هـذه الدراسـات 
ودراسـة ، )2012(ودراسة ناهد حبیـب ، )2013(هادي ودراسة عبد ال، )2013(دراسة محمد 
و ) 2004(وتختلـف مـع دراسـة العــزب . ) 2011(ودراسـة ابـو حجـر ، )2013(بهیـرة الربـاط 

التــي اظهــرت نتائجهــا أن المعلمــین نــادرا مــا یربطــون بــین خبــرات ) 2003(دراســة عبــد القــادر 
  . التالمیذ الشخصیة والریاضیات

  . وب الحوار والتفاعل االجتماعي واقع استخدام أسل:ًثانیا
  )6(جدول 

  المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لعینة الدراسة الستخدام أسلوب الحوار والتفاعل االجتماعي

االنحراف   المتوسط  الفقرة  م
  المعیاري

واقع 
  االستخدام

تمهیـد الـدرس بـسؤال أو مـشكلة واقعیـة   1
 تثیر انتباه الطالبة

  كبیرة 0,85107 3,9936

اســـــــتنباط  التعریـــــــف او الخاصـــــــیة او   2
 القانون مع الطالبات ثم تربطه بالواقع

  كبیرة 0,88411 3,8854

ربــــط المحتــــوى الریاضــــي بــــالواقع مــــن   3
 خالل الحوار والمناقشة

  كبیرة  0,91533 3,8790

ــــى تقــــدیم بــــراهین   4 تحفیــــز الطالبــــات عل
 وادلة واقعیة تدعم اجابتهن

  كبیرة 0,95146 3,7261

یــز الطالبــات علــى التــساؤل والتأكــد تحف  5
  من صحة االفكار المطروحة

 

  كبیرة 0,87319 4,0191



 أسالیب  في أھمیة استخدامتدائیة معلمات الریاضیات بالمرحلة االبآراء
  تنمیة مھارات التعلم الحقیقي بمدینة مكة المكرمة
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االنحراف   المتوسط  الفقرة  م
  المعیاري

واقع 
  االستخدام

تــــشجیع الطالبــــات علــــى تولیــــد واثــــاره   6
 اسئلة جدیدة

  كبیرة 0,95689 3,9682

اســـــتنتاج عالقـــــه الـــــدرس بـــــالواقع مـــــع   7
 الطالبات

  كبیرة 0,96187 3,8471

المـــــساعدة فـــــي تكـــــوین بیئـــــة تفاعلیـــــة   8
 ل بینها وبین الطالباتتسمح بالتواص

  كبیرة 0,82287 3,8535

المـــــساعدة فـــــي تكـــــوین بیئـــــة تفاعلیـــــة   9
 تشجع على حریة التعبیر والمناقشة

  كبیرة 0,74204 3,9745

مــــساعدة الطالبــــات فــــي التعبیــــر عــــن   10
 افكارهم الریاضیة شفهیا

  كبیرة 0,82074 3,9236

مناقــــشة  الطالبــــات باألســــئلة والحــــوار   11
 بعد سماعهم

  كبیرة 0,83528 4,0318

  كبیرة 0,84239 4,1210 استخدام اسلوب المناقشة  12
المتوسط الحسابي الموزون الستخدام أسلوب 

  الحوار والتفاعل االجتماعي
 كبیرة 0,64208  3,9352

یتـــضح أن قیمـــة المتوســـط الحـــسابي الســـتخدام أســـلوب ) 6( مـــن خـــالل الجـــدول رقـــم 
وهو متوسط یشیر الى أن درجـة اسـتخدام أسـلوب ) 3,9352(الحوار والتفاعل االجتماعي بلغ 

الحوار والتفاعل االجتماعي كانت بدرجـة كبیـرة فـي تـدریس الریاضـیات بالمرحلـة اإلبتدائیـة مـن 
تتفق هذه النتیجة مع العدیـد مـن الدراسـات الـسابقة التـي اظهـرت نتائجهـا . وجه نظر المعلمات

 االجتمــاعي  فــي بقــاء اثــر الــتعلم لــدى الطــالب مــن االثــر االیجــابي ألســلوب الحــوار والتفاعــل
والتـــي اكـــدت ) 2014(ودراســـة هنـــادي العیـــسى ،  )2010(هـــذه الدراســـات دراســـة الـــصلیبي 

  . جمیعها فاعلیة استخدام الحوار في تنمیة التحصیل وبقاء أثر التعلم
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  . واقع استخدام أسلوب االسئلة المفتوحة: ًثالثا
   واالنحرافات المعیاریة لعینة الدراسة الستخدام أسلوب االسئلة المفتوحةالمتوسطات )7(جدول 

االنحراف   المتوسط  الفقرة  م
  المعیاري

واقع 
  االستخدام

  كبیرة 1,02512 3,8854 استخدام االسئلة المفتوحة  1
 كبیرة 0,76309 3,9682 توجیه  امثله واقعیة مثیرة للتفكیر  2
توى توجیــــــه االســــــئلة بحیــــــث تناســــــب مــــــس  3

  كبیرة جدا 0,81334 4,2229 الطالبات

االهتمـــــام بإثـــــارة تفكیـــــر الطالبـــــة لموضـــــوع   4
  كبیرة 0,90573 4,0127 الدرس

  كبیرة 0,97770  3,5287 طرح المشكلة الواقعیة في بدایة الدرس فقط  5
و مشكلة تثیر انتباه أتمهید الدرس بسؤال   6

  كبیرة 0,95382 3,9172 الطالبات
ي الموزون الستخدام أسلوب المتوسط الحساب
 كبیرة 0,98893 3,9225 االسئلة المفتوحة

یتــضح أن قیمــة المتوســط الحــسابي الســتخدام أســلوب ) 7( مــن خــالل الجــدول رقــم 
وهــو متوســط یــشیر إلــى أن درجــة اســتخدام أســلوب األســئلة ) 3,9225(األســئلة المفتوحــة بلــغ 

 بالمرحلـــة االبتدائیـــة  مـــن وجـــه نظـــر المفتوحـــة  كانـــت بدرجـــة كبیـــرة فـــي تـــدریس الریاضـــیات
التـــي أثبتـــت فعالیـــة مرتفعـــة فـــي ) 2010(تتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع دراســـة بركـــات . المعلمـــات

ودراسـة العرابـي . ممارسة المعلمین لمهارة طرح االسـئلة  والتعامـل مـع إجابتهـا مـن قبـل الطلبـة
 . لتحصیل االتجاهوالتي اكدت فاعلیة استخدام األسئلة المفتوحة في تنمیة ا) 2002(

  . واقع استخدام أسلوب التقویم الحقیقي: رابعا
 المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لعینة الدراسة الستخدام أسلوب التقویم الحقیقي )8(جدول 

االنحراف   المتوسط  الفقرة  م
  المعیاري

واقع 
  االستخدام

التنـــوع فـــي عملیـــة التقـــویم فـــال تقتـــصر علـــى   1
 مارس المالحظة والمقابلةاالختبارات وانما ت

  كبیرة 0,96391 3,9809

توجیــه اســـئلة لـــربط الخبــرات التعلیمـــة الـــسابقة   2
 لدى الطالبات بالخبرات التعلیمیة الجدیدة

 كبیرة 0,93684 4,1401

المتوســـــط الحـــــسابي المـــــوزون الســـــتخدام أســـــلوب 
  التقویم الحقیقي

 كبیرة 0,95528 4,0605



 أسالیب  في أھمیة استخدامتدائیة معلمات الریاضیات بالمرحلة االبآراء
  تنمیة مھارات التعلم الحقیقي بمدینة مكة المكرمة

 
  ریم بنت محمود بن محمد یماني/ أ
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ح أن قیمـــة المتوســـط الحـــسابي الســـتخدام اســـلوب یتـــض) 8( مـــن خـــالل الجـــدول رقـــم 
وهــو متوســط یــشیر الــى ان درجــة اســتخدام اســلوب التقــویم )  4,0605(التقــویم الحقیقــي بلــغ  

الحقیقـــي  كانـــت بدرجـــة كبیـــرة فـــي تـــدریس الریاضـــیات بالمرحلـــة االبتدائیـــة  مـــن وجـــه نظـــر 
  . المعلمات
  . واقع استخدام أسلوب المشروع: خامسا

  )9( جدول 
 لمتوسطات واالنحرافات المعیاریة لعینة الدراسة الستخدام أسلوب المشروعا

االنحراف   المتوسط  الفقرة  م
  المعیاري

واقع 
  االستخدام

اســتخدام مــشاریع التــي تركــز علــى المهــارات   1
  الحیاتیة لدى الطالبة

  متوسطة 1,22030 3,3631

المتوســـــط الحـــــسابي المــــــوزون الســـــتخدام أســــــلوب 
 المشروع

  متوسطة 1,22030 3,3631

یتضح أن قیمة المتوسط الحسابي الستخدام اسلوب ) 9( من خالل الجدول رقم 
وهو متوسط یشیر الى ان درجة استخدام اسلوب المشروع  كانت )  3,3631(المشروع  بلغ  

تتفق هذه . بدرجة متوسطة في تدریس الریاضیات بالمرحلة االبتدائیة  من وجه نظر المعلمات
التي اظهرت نتائجها )  2012(ودراسة ایمان عبد  ) 2016(ع دراسة فلایر هزهوزي النتیجة م

األثر االیجابي الستخدام التعلم القائم على المشروع في التحصیل وتنمیة حل المشكالت في 
  . الریاضیات

  واقع استخدام أسلوب لعب االدوار: ًسادسا
  )10(جدول 

  لدراسة الستخدام أسلوب لعب الدورالمتوسطات واالنحرافات المعیاریة لعینة ا
االنحراف   المتوسط  الفقرة  م

  المعیاري
واقع 

  االستخدام
  كبیرة 0,95954 3,8535 استخدام النماذج والمواد المحسوسة من بیئة الطالبة  1
استخدام التمثیالت الریاضیة المختلفة في التعبیر عن   2

 المشكالت الریاضیة اثناء الشرح
  رةكبی 0,96175 3,7389

 رسم –جداول ( استخدام التمثیالت الریاضیة المتعددة   3
في عمل االرتباطات الریاضیة )  مواد محسوسة –بیاني 

 وتنمیة التفكیر الریاضي اثناء الشرح

  كبیرة 0,85666 3,9427

استخدام اسلوب تعلیمي مشوق في تهیئة الدرس مثل   4
 القصة او االلعاب

  كبیرة 0,82540 3,7643

 كبیرة 0,71357 3,8248 الحسابي الموزون الستخدام أسلوب لعب الدورالمتوسط 
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یتــضح أن قیمــة المتوســط الحــسابي الســتخدام اســلوب ) 10( مــن خــالل الجــدول رقــم 
وهـو متوسـط یـشیر الـى ان درجـة اسـتخدام اسـلوب لعـب الـدور   )   3,8248(لعب الدور بلغ  

تتفـق . االبتدائیـة  مـن وجـه نظـر المعلمـاتكانت بدرجة كبیرة في تدریس الریاضـیات بالمرحلـة 
ـــة  التـــي أظهـــرت نتائجهـــا )  2013(ودراســـة القـــضاة  ) 2015(هـــذه النتیجـــة مـــع دراســـة مقابل

ـــم الطلبـــة وتنمیـــة حـــب االســـتطالع  فاعلیـــة التـــدریس القـــائم علـــى لعـــب الـــدور فـــي تحـــسین تعل
  . المعرفي 

  : التساؤل الفرعي الرابع
لـــة إحـــصائیة بـــین متوســـطات درجـــات هـــل توجـــد فـــروق ذات دال: ویـــنص علـــى

المعلمــات حــول أهمیــة أســالیب تنمیــة مهـــارات الــتعلم الحقیقــي فــي تــدریس الریاضـــیات 
  بالمرحلة االبتدائیـة تعزى لمتغیر سنوات الخبرة ؟

   )11(  جدول 
نتائج تحلیل التباین االحادي لداللة الفروق بین متوسطات عینة الدارسة على محور أهمیة 

یة مهارات التعلم الحقیقي في تدریس الریاضیات بالمرحلة االبتدائیـة  وفق متغیر أسالیب تنم
  الخبرة

  مصدر التباین  المحور
  مجموع

  المربعات
  درجة
  الحریة

مربع 
 قیمة ف  المتوسط

  مستوى 
  الداللة

  الداللة

  0,669 3 2,007  بین المجموعات
  الكلي 0,343 153 52,514  داخل المجموعات

  156 54,521  الكلي

1,949 
 
 

0,124 
 
 

  غیر دالة

وهـذا ) 0,124(ومـستوى الداللـة ، )1,949( أن قیمـة ف تـساوي  )11(  جدول یبین 
فـي ادراك أهمیـة أسـالیب  ) ٠٥. ٠( یعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

 وفـق متغیـر الخبـرة تنمیة مهارات التعلم الحقیقـي فـي تـدریس الریاضـیات فـي المرحلـة االبتدائیـة
  . للمعلمات

  : التساؤل الفرعي الخامس
هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین متوســـطات درجـــات : ویـــنص علـــى

ــتعلم الحقیقــي فــي تــدریس الریاضــیات  المعلمــات حــول اســتخدام أســالیب تنمیــة مهــارات ال
  بالمرحلة االبتدائیـة تعزى لمتغیر سنوات الخبرة؟  
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  .  المحور األولالفروق بشكل عام على
  )12( جدول 

نتائج تحلیل التباین االحادي لداللة الفروق بین متوسطات عینة الدارسة على محور أسالیب 
  التعلم الحقیقي في تدریس الریاضیات بالمرحلة االبتدائیـة  وفق متغیر الخبرة بشكل عام

  مجموع  مصدر التباین  الفقرة
  المربعات

  درجة
  الحریة

مربع 
  المتوسط

  مستوى  فقیمة
  الداللة

  الداللة

  غیر دالة 0,208 1,533  0,515 3 1,546  بین المجموعات
     0,336 153 51,408  داخل المجموعات

  الكلي

      156 52,953  الكلي

وهــذا ) 0,124(و مــستوى الداللــة ، )1,949(أن قیمــة ف تــساوي ) 12( جــدول یبــین 
فــي اســتخدام معلمــات  ) ٠٥. ٠( وى یعنــي عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــست

  . الریاضیات ألسالیب تنمیة مهارات التعلم الحقیقي وفق متغیر الخبرة
  سلوب االنشطة الواقعیةأ: اوال

  )13( جدول 
نتائج تحلیل التباین االحادي لداللة الفروق بین متوسطات عینة الدارسة على محور أسالیب 

مرحلة االبتدائیـة  وفق متغیر الخبرة التدریسیة التعلم الحقیقي في تدریس الریاضیات بال
  بالنسبة ألسلوب األنشطة الواقعیة

مجموع   مصدر التباین  الفقرة
  المربعات

درجة 
  الحریة

مربع 
  الداللة  مستوى الداللة ف  المتوسط

  0,685 3 2,054  بین المجموعات
  الكلي 0,316  153 48,338  داخل المجموعات

  156 50,391  الكلي

2,167 
 
 

0,094 
 
 

غیر 
  دالة

وهــذا ) 0,094(و مــستوى الداللــة ، )2,167( أن قیمــة ف تــساوي )13( جــدول یبــین 
فــي اســتخدام معلمــات  ) ٠٥. ٠( یعنــي عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى 

  . الریاضیات ألسلوب االنشطة الواقعیة وفق متغیر الخبرة
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  . ل االجتماعيأسلوب الحوار والتفاع: ثانیا
  )14(جدول 

نتائج تحلیل التباین االحادي لداللة الفروق بین متوسطات عینة الدارسة على محور أسالیب 
التعلم الحقیقي في تدریس الریاضیات بالمرحلة االبتدائیـة  وفق متغیر الخبرة بالنسبة ألسلوب 

  الحوار والتفاعل االجتماعي
مجموع   مصدر التباین  الفقرة

  المربعات
درجة 
  الحریة

مربع 
  المتوسط

قیمة 
 ف

مستوى 
  الداللة

  الداللة

  0,443 3 1,328  بین المجموعات
 0,412 153 62,985  داخل المجموعات

  الكلي

  156 64,314  الكلي

1,076 
 

0, 
361 
 
 

غیر 
  دالة

وهــذا ) 0,361(و مــستوى الداللــة ، )1,076(أن قیمــة ف تــساوي ) 14(جــدول یبــین 
فــي اســتخدام معلمــات  ) ٠٥. ٠( د فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى یعنــي عــدم وجــو

  . الریاضیات ألسلوب الحوار والتفاعل االجتماعي وفق متغیر الخبرة
  . سلوب االسئلة المفتوحةأ: ثالثا

   )15( جدول 
نتائج تحلیل التباین االحادي لداللة الفروق بین متوسطات عینة الدارسة على محور أسالیب 

لم الحقیقي في تدریس الریاضیات بالمرحلة االبتدائیـة  وفق متغیر الخبرة التدریسیة التع
  بالنسبة ألسلوب االسئلة المفتوحة

مجموع   مصدر التباین  الفقرة
  المربعات

درجة 
  الحریة

مربع 
مستوى  قیمة ف  المتوسط

  الداللة  الداللة
  0,482 3 1,445  بین المجموعات
  الكلي 0,449 153 68,640  داخل المجموعات

  156 70,085  الكلي

1,073 
 
 

0,362  
 
  

  غیر
  دالة 

وهذا ) 0,362(و مستوى الداللة ، )1,073(أن قیمة ف تساوي  )15( یبین جدول 
فــي اســتخدام معلمــات  ) ٠٥. ٠( یعنــي عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى 

تتفـق هـذه النتیجـة مـع دراسـة بركـات . لخبـرةالریاضیات ألسلوب االسئلة المفتوحة وفق متغیر ا
ـــة احـــصائیا فـــي فعالیـــة المعلمـــین فـــي ) 2010( التـــي اظهـــرت نتائجهـــا عـــدم وجـــود فـــروق دال

  . ممارسة مهارة طرح االسئلة تعزى لمتغیر الخبرة
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  . اسلوب التقویم الحقیقي: رابعا
   )16( جدول 

 عینة الدارسة على محور أسالیب نتائج تحلیل التباین االحادي لداللة الفروق بین متوسطات
التعلم الحقیقي في تدریس الریاضیات بالمرحلة االبتدائیـة  وفق متغیر الخبرة التدریسیة 

  . بالنسبة ألسلوب التقویم الحقیقي

مجموع   مصدر التباین  الفقرة
  المربعات

درجة 
  الحریة

مربع 
مستوى  قیمة ف  المتوسط

  الداللة  الداللة

بین 
  0,460 3 0,920  المجموعات

داخل 
  الكلي 0,245 153 18,371  المجموعات

  156 19,291  الكلي

غیر   0,160 878 ,1
  دالة

وهـذا ) 0,160(و مـستوى الداللـة ، )878,1( أن قیمة ف تـساوي ) 16( جدول یبین 
فــي اســتخدام معلمــات  ) ٠٥. ٠( یعنــي عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى 

تتفـق هــذه النتیجـة مـع دراسـة امــال . . لوب التقـویم الحقیقـي وفــق متغیـر الخبـرةالریاضـیات ألسـ
التــي اظهــرت نتائجهــا عــدم وجــود فــروق دالــة احــصائیا فــي درجــة ممارســة ) 2013(الزعبــي 

  . المعلمین ألسلوب التقویم الحقیقي تعزى لمتغیر الخبرة
  . اسلوب المشروع: خامسا

  )17( جدول 
حادي لداللة الفروق بین متوسطات عینة الدارسة على محور أسالیب نتائج تحلیل التباین اال

التعلم الحقیقي في تدریس الریاضیات بالمرحلة االبتدائیـة  وفق متغیر الخبرة بالنسبة ألسلوب 
  المشروع

مجموع   مصدر التباین  الفقرة
  المربعات

درجة 
  الحریة

مربع 
  المتوسط

قیمة 
 ف

مستوى 
  الداللة  الداللة

بین 
  5,763 3 17,288  المجموعات
داخل 

  الكلي 1,405 153 215,018  المجموعات

  156 232,306  الكلي

  دالة 0,008  4,100

وهــذا ) 0,008(و مــستوى الداللــة ، )4,100(أن قیمــة ف تــساوي ) 17( جــدول یبــین 
ــــد مــــستوى  ــــة إحــــصائیة عن فــــي اســــتخدام معلمــــات  ) ٠٥. ٠( یعنــــي وجــــود فــــروق ذات دالل
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ولتحدیــد مــصدر الفــروق اعتمــدت الباحثــة ، ألســلوب المــشروع وفــق متغیــر الخبــرةالریاضــیات 
 فكانت نتائجه كالتالي) LSD(اختبار 

  )18( جدول 
  . نتائج اختبار التباینات المتعدد لتحدید مصدر الفروق ألسلوب المشروع تعزى لمتغیر الخبرة

(I) trining (J) trining الخطاء  متوسط الفروق
 المعیاري

ى مستو
 الداللة الداللة

 غیر دالة 0,262 0,51063 0,57547  9- 5
 غیر دالة 0,539  0,54109 0,33333- 10-14

  4اقل من 
 
 15من  

 غیر دالة 0,979 0,50321 0,01351- اعلى 
 دالة 0,002 0,29167 (*) 0,90881 9- 5  10-14
 15من 
 دالة 0,006 0,21332 (*) 0,58899 9- 5  اعلى 

*  The mean difference is significant at the. 05 level . 
أن الفروق تظهـر بـین المعلمـات ذوات الخبـرة المرتفعـة أعلـى ) 18( یتضح من جدول 

من عشر سنوات وكذا ذوات الخبرة أعلى من خمسة عشر سنة حیـث ظهـرت انهـا افـضل مـن 
لمعلمــات ذوات الخبـرة فیمــا بــین خمــس إلــى تــسع ســنوات ولكــن لــم تظهــر فــروق واضــحة عــن ا

  . حدیثات التخرج
  . اسلوب لعب الدور: سادسا

  )19( جدول 
نتائج تحلیل التباین االحادي لداللة الفروق بین متوسطات عینة الدارسة على محور أسالیب 
التعلم الحقیقي في تدریس الریاضیات بالمرحلة االبتدائیـة  وفق متغیر الخبرة بالنسبة ألسلوب 

  . لعب الدور
مجموع   لتباینمصدر ا  الفقرة

  المربعات
درجة 
  الحریة

مربع 
  المتوسط

مستوى  قیمة ف
  الداللة

  الداللة

  0,819 3 457 ,2  بین المجموعات
 0,503 153 76,976  داخل المجموعات

  الكلي

  156 79,433  الكلي

1,628 
 
 

0,185 
 
 

غیر 
  دالة
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وهــذا ) 0,185(و مــستوى الداللــة ، )1,628( أن قیمــة ف تــساوي )19( جــدول یبــین 
فــي اســتخدام معلمــات  ) ٠٥. ٠( یعنــي عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى 

  . الریاضیات ألسلوب لعب الدور وفق متغیر الخبرة
   :التساؤل الفرعي السادس

هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین متوســـطات درجـــات : ویـــنص علـــى
لــتعلم الحقیقــي فــي تــدریس الریاضـــیات المعلمــات حــول أهمیــة أســالیب تنمیــة مهـــارات ا

  بالمرحلة االبتدائیـة تعزى لمتغیر الدورات التدریبیة ؟
  )20( جدول 

نتائج تحلیل التباین االحادي لداللة الفروق بین متوسطات عینة الدارسة حول أهمیة أسالیب 
غیر الدورات تنمیة مهارات التعلم الحقیقي في تدریس الریاضیات بالمرحلة االبتدائیـة  وفق مت

  التدریبیة

مجموع   مصدر التباین  الفقرة
  المربعات

درجة 
 الحریة

مربع 
مستوى  قیمة ف  المتوسط

  الداللة  الداللة

  2 ,802  3  406,8  بین المجموعات
  الكلي  1,30  153  115,46  داخل المجموعات

    156  521,54  الكلي
  دالة  000.   297,9

وهــذا ) 0,000(و مــستوى الداللــة ، )9,297(أن قیمــة ف تــساوي ) 20( یبــین جــدول 
فــي مــستوى إدراك معلمــات  ) ٠٥. ٠( یعنــي وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى 

الریاضـیات ألهمیــة أســالیب تنمیــة مهــارات الــتعلم الحقیقـي فــي تــدریس الریاضــیات وفــق متغیــر 
) LSD( االختبــار ولتحدیــد مــصدر الفــروق اعتمــدت الباحثــة علــى، حــضور الــدورات التدریبیــة

  للمقارنات المتعددة 
  )21( جدول 

نتائج اختبار التباینات المتعدد لتحدید مصدر الفروق ألهمیة التعلم الحقیقي تعزى لمتغیر 
  الدورات التدریبیة

(I) trining (J) trining مستوى  الخطاء المعیاري  متوسط الفروق
  الداللة

 0,002 0,25094 (*) 0,79319 حضور عدم
  0 0,1429 (*) 0,58952  واحدة دورة

اكثر من 
  دورتین
 
 0,015 0,12568 (*) 0,30787 دورتین  

*  The mean difference is significant at the. 05 level .  
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          وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى الداللـــة  )21(          یتـــضح مـــن جـــدول 
ت علــى أكثــر مــن دورتــین تــدریبیتین وبــین المدرســات بــین كــل المدرســات الحاصــال ) 05,0( 

األخریــات الحاصــالت علــى دورتــین تــدریبیتین أو دورة تدریبیــة واحــدة أو المدرســات الالتــي لــم 
  . یحصلن على دورات تدریبیة
  : التساؤل الفرعي السابع

هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین متوســـطات درجـــات : ویـــنص علـــى
ــتعلم الحقیقــي فــي تــدریس الریاضــیات المعلمــات حــول اســتخد ام أســالیب تنمیــة مهــارات ال

  ؟بالمرحلة االبتدائیـة تعزى لمتغیر الدورات التدریبیة 
  )22(جدول 

نتائج تحلیل التباین األحادي لداللة الفروق بین متوسطات عینة الدارسة على اسالیب التعلم 
 ـة  وفق متغیر الدورات التدریبیةالحقیقي عموما في تدریس الریاضیات بالمرحلة االبتدائی

مجموع   مصدر التباین  الفقرة
  المربعات

درجة 
مستوى  قیمة فمربع المتوسط  الحریة

  الداللة  الداللة
  3,667847 3 00354 ,11  بین المجموعات

داخل 
  الكلي 0,274182 153 41,94979  المجموعات

  156 52,95333  الكلي

13,3775 
 
 

0,000 
 
 

  دالة

 وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى استخدام معلمـات )22(جدول هر من یظ
الریاضـــیات ألســـالیب الـــتعلم الحقیقـــي فـــي تـــدریس الریاضـــیات وفـــق متغیـــر حـــضور الـــدورات 

وللتعـــرف علـــى مـــصدر هـــذه الفـــروق تـــم تطبیـــق اختبـــار تحلیـــل التباینـــات المتعـــددة ، التدریبیـــة
)LSD (فكانت النتائج كالتالي  

  )23(جدول 
نتائج اختبار التباینات المتعدد لتحدید مصدر الفروق ألسالیب التعلم الحقیقي تعزى لمتغیر 

 الدورات التدریبیة
(I) training (J) training الداللة  مستوى الداللة الخطاء المعیاري  متوسط الفروق 

  دالة 0,002 0,16748 (*) 0,54000 دورة واحدة دورتین

 دالة 0,004 0,23934 (*) 0,70898 حضور دمع
 دالة  0 0,1363 (*) 0,77989 دورة واحدة

أكثر من دورتین
 
  دالة 0,047 0,11987 (*) 0,23990 دورتین 

*  The mean difference is significant at the. 05 level . 
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أن الفروق تظهر فیما بـین المعلمـات الحاضـرات ألكثـر مـن ) 23( ویتضح من جدول 
 بقیــــة المعلمــــات بینمــــا وجــــدت الفــــروق بــــین المعلمــــات الحاضــــرات لــــدورتین مــــع دورتـــین مــــع

المعلمــات الحاضـــرات لـــدورة واحــدة فقـــط ولـــم توجــد مـــع المعلمـــات الالتــي لـــم یحـــضرن دورات 
ًوهذا ظهر أیضا علـى مـستوى المعلمـات الالتـي حـضرن دورة تدریبیـة واحـده حیـث لـم ، تدریبیة

  . مات الالتي لم یحضرن أي دورة تدریبیةتظهر فروق واضحة بینها وبین المعل
  أسلوب االنشطة الواقعیة: أوال

  )24( جدول 
نتائج تحلیل التباین االحادي لداللة الفروق بین متوسطات عینة الدارسة على محور 

أسالیب التعلم الحقیقي في تدریس الریاضیات بالمرحلة االبتدائیـة  وفق متغیر الدورات 
  لوب االنشطة الواقعیةالتدریبیة بالنسبة ألس

مجموع   مصدر التباین  الفقرة
  المربعات

درجة 
  الحریة

مربع 
مستوى  قیمة ف  المتوسط

  الداللة  الداللة
  3,151705 3 9,455115  بین المجموعات

داخل 
  الكلي 0,267558 153 40,93632  المجموعات

  156 50,39143  الكلي
  دالة 0,000  11,7795

وجــود فــروق دالــة إحــصائیا  بــین معلمــات الریاضــیات فــي  )24( جــدول یتــضح مــن 
استخدام أسلوب األنـشطة الواقعیـة یعـزى لمتغیـر الـدورات التدریبیـة وللتعـرف علـى مـصدر هـذه 

  . فكانت النتائج كما یشیر الجدول التالي ) LSD(الفروق تم االعتماد على اختبار 
  )25(جدول 

صدر الفروق ألسلوب األنشطة الواقعیة تعزى لمتغیر نتائج اختبار التباینات المتعدد لتحدید م
 الدورات التدریبیة

(I) training (J) training الخطاء   متوسط الفروق
  الداللة  مستوى الداللة  المعیاري

  دالة 0,009 0,25523 (*) 0,67747 حضور عدم
  دالة 0,002 0,16544 (*) 0,51383 دورة واحدة

  دورتین
 
  غیر دالة 0,177 0,11841  0,16068- دورتین من اكثر 

  دالة  0,001 0,23643 (*) 0,83815 حضور عدم
  دالة 0 0,13464 (*) 0,67451  دورة واحدة

اكثر من 
  دورتین
 
  غیر دالة 0,177 0,11841  0,16068 دورتین 

*  The mean difference is significant at the. 05 level . 
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ق ظهـــرت فیمـــا بـــین المعلمـــات الحاضـــرات أن هنالـــك فـــرو) 25(ویتـــضح مـــن جـــدول 
ألكثــر مــن دورتــین مــع بقیــة المعلمــات ماعــدا المدرســات الالتــي حــضرن دورتــین بینمــا وجــدت 
الفروق بین المعلمات الحاضرات لدورتین مع المعلمات الحاضرات لدورة واحدة أو لـم یحـضرن 

مـات الالتـي حـضرن دورة ولم توجد فروق  ذات داللة إحـصائیة فیمـا بـین المعل، دورات تدریبیة
  . تدریبیة واحدة مع المعلمات الالتي لم یحضرن دورات تدریبیة

  . أسلوب الحوار والتفاعل االجتماعي: ثانیا
  )26(جدول 

نتائج تحلیل التباین االحادي لداللة الفروق بین متوسطات عینة الدارسة على محور أسالیب 
االبتدائیـة  وفق متغیر الدورات التدریبیة التعلم الحقیقي في تدریس الریاضیات بالمرحلة 

  بالنسبة ألسلوب الحوار والتفاعل
مجموع   مصدر التباین  الفقرة

  المربعات
درجة 
  الحریة

مربع 
مستوى  قیمة ف  المتوسط

  الداللة  الداللة

  5,288767 3 15,8663  بین المجموعات
  الكلي 0,316651 153 48,44757  داخل المجموعات

  156 64,31387  الكلي
  دالة 0 ,00 16,7022

 وجـــود فـــروق دالـــة إحـــصائیا  بـــین معلمـــات الریاضـــیات فـــي )26(جـــدول یتـــضح مـــن 
  استخدام أسلوب الحوار والتفاعل االجتماعي یعزى لمتغیر الدورات التدریبیة

فكانــت النتــائج  ) LSD(وللتعـرف علــى مــصدر هـذه الفــروق تــم االعتمــاد علـى اختبــار 
  . التاليكما یشیر الجدول 

 )27(جدول 
نتائج اختبار التباینات المتعدد لتحدید مصدر الفروق ألسلوب الحوار والتفاعل یعزى لمتغیر 

 الدورات التدریبیة

(I) training (J) training مستوى  الخطاء المعیاري  متوسط الفروق
  الداللة  الداللة

 دالة 0 0,17998 (*) 0,69480 واحدة دورة دورتین
 دالة  0,003 0,25721 (*) 0,76935 حضور عدم
 دالة 0 0,14647 (*) 0,96052 واحدة دورة

  دورتینأكثر من 
 
  دالة 0,041 0,12882 (*) 0,26572 دورتین 

*  The mean difference is significant at the. 05 level . 
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 أن الفـروق تظهـر فیمـا بـین المعلمـات الحاضـرات ألكثـر مـن) 27(ویتضح من جـدول 
دورتـــین مــــع بقیــــة المعلمــــات بینمــــا وجــــدت الفــــروق بــــین المعلمــــات الحاضــــرات لــــدورتین مــــع 
المعلمــات الحاضـــرات لـــدورة واحــدة فقـــط ولـــم توجــد مـــع المعلمـــات الالتــي لـــم یحـــضرن دورات 

ًوهذا ظهر أیضا علـى مـستوى المعلمـات الالتـي حـضرن دورة تدریبیـة واحـده حیـث لـم ، تدریبیة
  . وبین المعلمات الالتي لم یحضرن أي دورة تدریبیةتظهر فروق واضحة بینها 

  . أسلوب األسئلة المفتوحة: ثالثا
   )28( جدول 

نتائج تحلیل التباین االحادي لداللة الفروق بین متوسطات عینة الدارسة على محور أسالیب 
یة التعلم الحقیقي في تدریس الریاضیات بالمرحلة االبتدائیـة  وفق متغیر الدورات التدریب

  بالنسبة ألسلوب االسئلة المفتوحة

مجموع   مصدر التباین  الفقرة
  المربعات

درجة 
  الحریة

مربع 
  المتوسط

قیمة 
 ف

مستوى 
  الداللة  الداللة

  3,111 3  9,332  بین المجموعات
  الكلي 0,397 153 60,753  داخل المجموعات

  156 70,085  الكلي
  دالة  0,00  7,834

في  ) ٠٥. ٠( د فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى وجو ) 28( جدول یبین 
تختلف . استخدام معلمات الریاضیات ألسلوب االسئلة المفتوحة وفق متغیر الدورات التدریبیة

التي اظهرت نتائجها عدم وجود فروق دالة احصائیا ) 2010(هذه النتیجة مع دراسة بركات 
وللتعرف ، لة تعزى لمتغیر الدورات التدریبیةفي فعالیة المعلمین في ممارسة مهارة طرح االسئ

  :على مصدر الفروق التي أظهرتها النتائج كما یوضح الجدول التالي
  )29(جدول 

نتائج اختبار التباینات المتعدد لتحدید مصدر الفروق ألسلوب االسئلة المفتوحة یعزى 
 لمتغیر الدورات التدریبیة

(I) training (J) training الخطاء   متوسط الفروق
 الداللة  مستوى الداللة المعیاري

 دالة 0,041 0,20155 (*) 0,41464 دورة واحدة دورتین
 دالة 0,33 0,28803 (*) 0,62098 حضور عدم

 أكثر من دورتین دالة  0 0,16402 (*) 0,70628 دورة واحدة
 دالة 0,045 0,14426 (*) 0,29163 دورتین
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لفـــروق تظهـــر فیمـــا بـــین المعلمـــات الحاضـــرات أن ا ) 29(     ویتـــضح مـــن جـــدول 
ألكثـر مـن دورتـین مـع بقیـة المعلمـات بینمـا وجـدت الفـروق بـین المعلمـات الحاضـرات لــدورتین 

  . مع المعلمات الحاضرات لدورة واحدة فقط
  . سلوب التقویم الحقیقيأ: رابعا

    )30(  جدول 
 عینة الدارسة على محور أسالیب نتائج تحلیل التباین االحادي لداللة الفروق بین متوسطات

التعلم الحقیقي في تدریس الریاضیات بالمرحلة االبتدائیـة  وفق متغیر الدورات التدریبیة 
  . بالنسبة ألسلوب التقویم الحقیقي

مجموع   مصدر التباین  الفقرة
  المربعات

درجة 
  الحریة

مربع 
مستوى  قیمة ف  المتوسط

  الداللة  الداللة
  3,460 3 9,792  بین المجموعات
  الكلي 0,245  153 473 ,9  داخل المجموعات

  156 19,265  الكلي
  دالة  00 ,0 878 ,7

فـي  ) ٠٥. ٠(  وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى   )30(  جـدول یبـین 
وللتعـرف ، استخدام معلمات الریاضیات ألسلوب التقویم الحقیقـي وفـق متغیـر الـدورات التدریبیـة

  :ر الفروق ظهرت النتائج كما یوضح الجدول التاليعلى مصد
   )31( جدول 

نتائج اختبار التباینات المتعدد لتحدید مصدر الفروق ألسلوب التقویم الحقیقي تعزى لمتغیر 
  الدورات التدریبیة

(I) training (J) training الخطاء   متوسط الفروق
 المعیاري

  مستوى
 الداللة   الداللة

 62098 ,0 حضور عدم
 دالة 035 ,0  27842 ,0 (*)

 دالة  0 14338 ,0 (*)75677 ,0  دورة واحدة
 أكثر من دورتین

  
 دالة 044 ,0 17526 ,0 (*)39263 ,0 دورتین

أن الفروق تظهر فیما بـین المعلمـات الحاضـرات ألكثـر مـن ) 31( ویتضح من جدول 
حاضــــرات لــــدورتین مــــع دورتـــین مــــع بقیــــة المعلمــــات بینمــــا وجــــدت الفــــروق بــــین المعلمــــات ال

المعلمــات الحاضـــرات لـــدورة واحــدة فقـــط ولـــم توجــد مـــع المعلمـــات الالتــي لـــم یحـــضرن دورات 
ًوهذا ظهر أیضا علـى مـستوى المعلمـات الالتـي حـضرن دورة تدریبیـة واحـده حیـث لـم ، تدریبیة

  . تظهر فروق واضحة بینها وبین المعلمات الالتي لم یحضرن أي دورة تدریبیة
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  . وب المشروعأسل: خامسا
  )32( جدول 

نتائج تحلیل التباین االحادي لداللة الفروق بین متوسطات عینة الدارسة على محور أسالیب 
التعلم الحقیقي في تدریس الریاضیات بالمرحلة االبتدائیـة  وفق متغیر الدورات التدریبیة 

  بالنسبة ألسلوب المشروع

مجموع   مصدر التباین  الفقرة
  المربعات

درجة 
  حریةال

مربع 
  المتوسط

قیمة 
 ف

مستوى 
  الداللة  الداللة

  5,751 3 17,254  بین المجموعات
  الكلي 1,406 153 215,052  داخل المجموعات

  156 232,306  الكلي
  دالة 0,008 4,092

فـــي  ) ٠٥. ٠( وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى ) 32( جـــدول یبـــین 
ولتحدیـد مـصدر ، سلوب المشروع وفق متغیر الـدورات التدریبیـةاستخدام معلمات الریاضیات أل
  . فكانت نتائجه كالتالي) LSD(الفروق اعتمدت الباحثة اختبار 

  )33( جدول 
نتائج اختبار التباینات المتعدد لتحدید مصدر الفروق ألسلوب المشروع تعزى لمتغیر الدورات 

  . التدریبیة

(I) training (J) training الخطاء   فروقمتوسط ال
 المعیاري

مستوى 
 الداللة  الداللة

 غیر دالة 0,907 0,60315 0,07059- حضور عدم
  دورة واحدة  دالة 0,007 0,3792 (*) 1,03581- دورتین

 من اكثر 
 دالة  0,002 0,30859 (*) 0,95273- دورتین

 واحـدة وجـود فـروق تظهـر فـي المعلمـات الحاضـرات لـدورة )33( ویتـضح مـن جـدول 
 . قارنة مع بقیة المعلماتم
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  . أسلوب لعب الدور: سادسا
  )34(جدول 

لداللة الفروق بین متوسطات عینة الدارسة على محور أسالیب نتائج تحلیل التباین االحادي 
التعلم الحقیقي في تدریس الریاضیات بالمرحلة االبتدائیـة  وفق متغیر الدورات التدریبیة 

  . بالنسبة ألسلوب لعب الدور
مجموع   مصدر التباین  الفقرة

  المربعات
درجة 
مستوى  قیمة ف  مربع المتوسط  الحریة

  الداللة  الداللة
  2,506 3 7,518  بین المجموعات
  الكلي 0,470 153 71,915  داخل المجموعات

  156 79,433  الكلي

5,332 
 
 

0,002 
 
 

  دالة

فـــي  ) ٠٥. ٠( وى وجـــود فــروق ذات داللـــة إحـــصائیة عنــد مـــست )34(جـــدول بــین 
وللتعــرف ، اســتخدام معلمــات الریاضــیات ألســلوب لعــب الــدور وفــق متغیــر الــدورات التدریبیــة 

فظهــرت النتــائج كمــا یوضــح الجــدول ) LSD(علــى مــصدر الفــروق اعتمــدت الباحثــة اختبــار 
  :التالي

  )35( جدول 
تعزى لمتغیر نتائج اختبار التباینات المتعدد لتحدید مصدر الفروق ألسلوب لعب الدور 

  . الدورات التدریبیة

(I) training (J) training الخطاء   متوسط الفروق
 المعیاري

مستوى 
 الداللة  الداللة

 غیر دالة 0,331 0,31337  0,30539 عدم حضور
  أكثر من دورتین دالة 0,001 0,17845 (*) 0,63183 دورة واحدة

 دالة 0,024 0,15695 (*) 0,35753 دورتین 
وجــود فــروق بــین المعلمــات الحاضــرات ألكثــر مــن دورتــین ) 35(  مــن جــدول ویتــضح

مع المعلمات الحاضـرات لـدورة واحـدة فقـط والمعلمـات الحاصـالت علـى دورتـین ولـم توجـد مـع 
  . المعلمات الالتي لم یحضرن دورات تدریبیة

  :توصیات الدراسة
  :     في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بالتالي

، معلمات الریاضیات على استخدام أسالیب الـتعلم الحقیقـي فـي تـدریس الریاضـیات تشجیع -1
ولمــا لهـا مــن اثـر ایجــابي ، لمـا لهــا مـن اثــر تربـوي فعــال فـي تنمیــة مهـارات الــتعلم الحقیقـي

  . على المستوى التحصیل وعلى الفهم ومما سیزید دافعیة الطلبة نحو التعلم
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یاضــیات تتــضمن دروســا معــدة تتــضمن اســالیب الــتعلم  االهتمــام بإعــداد أدلــة لمعلمــات الر-2
الحــــوار والتفاعــــل ، المــــشروع، االســــئلة المفتوحــــة، االنــــشطة الواقعیــــة( الحقیقــــي المناســــبة 

التــي بــدورها تؤهــل الطــالب لالســتمرار فــي ) التقــویم الحقیقــي ، لعــب االدوار، االجتمــاعي
  . الحیاة والتكیف مع مواقفها الصعبة

ـــتعلم الحقیقـــي  اعـــداد وتنفیـــذ ور-3 شـــات عمـــل لتـــدریب معلمـــات الریاضـــیات علـــى اســـالیب ال
  . وتضمین انشطة ومواقف حیاتیة مناسبة والیة توظیفها في اعداد وتنفیذ الدروس

 دعوة القائمین على تخطیط محتوى كتب الریاضیات بضرورة عـرض االنـشطة التـي تـسهم -4
ي االنــشطة احتیاجــات الطـــالب فــي تنمیــة مهــارات الــتعلم الحقیقــي مــن خاللهــا بحیــث تلبــ

  . وتتفق مع خصائصهم
 تطــویر بـــرامج اعـــداد معلــم الریاضـــیات فـــي الجامعـــات الــسعودیة فـــي ضـــوء اســـتراتیجیات -5

ویتمثـــل التطـــویر تـــدریب ، الـــتعلم البنـــائي وتنمیـــة مهـــارات الـــتعلم الحقیقـــي لـــدى الطالبـــات
فتــرة التــدریس المیــداني فــي الطــالب علــى اســتخدام اســالیب الــتعلم الحقیقــي وتوظیفهــا اثنــاء 

  . التعلمیة_مما یسهم بشكل فعال في تطویر العملیة التعلیمیة ، المدارس
 اعـــادة النظـــر فـــي بـــرامج التـــدریب اثنـــاء الخدمـــة المقدمـــة لمعلمـــات الریاضـــیات بالمرحلـــة -6

االبتدائیـة بحیـث تتواكـب مـع مـا تتطلبـه منـاهج الریاضـیات المطـورة وسلـسلة كتـب المرحلـة 
  . دائیةاالبت

 االســتفادة بــشكل خــاص مــن االســتبانة المقدمــة فــي البحــث الحــالي كــاداه لجمــع البیانــات -7
تــستخدم لتقــویم اداء معلمــات الریاضــیات فــي اســتخدام اســالیب الــتعلم الحقیقــي التــي تــستند 

  . الیها كتب المرحلة الثانویة
ــــة ل ــــسیاسات بعمــــل دورات فاعل لمعلمــــات كمــــا توصــــي الباحثــــة المــــسؤولین وصــــناع ال

  . لتدریبهم وحثهم على استخدام اسالیب التعلم الحقیقي المتعددة المناسبة في التدریس
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  المراجع
  .  العربیةالمراجع: أوال

ضــعف المــستوى التحــصیلي لــدى بعــض طــالب . )2016(بهــاء الــدین محمــد محمــد  ،ابــراهیم
، یة فــي مــادة الریاضـــیاتالمملكـــة العربیــة الــسعود) حفــر البــاطن ( المرحلــة االبتدائیــة 

 . 18-17ع ، مجلة جیل العلوم االنسانیة واالجتماعیة الخاصة بصعوبات التعلم
ــــداللطیف ، ســــعدأأبــــو  دار : عمــــان. 1ط.  اســــالیب تــــدریس الریاضــــات: )2010(صــــالح عب

 . الشروق للنشر والتوزیع
مكتبـــة دار ،2ط، الكویـــت. منـــاهج الریاضــیات المدرســـیة وتدریــسها). 2003(، فریــد أبــو زینـــة

 . الفالح للنشر والتوزیع
د دار الحامـ، منـاهج الریاضـیات الحدیثـة تـصمیمها وتدریـسها. )2011(حمـد أ، محمد الخطیب

 . 6مج ، 4ع . عمان :للنشر والتوزیع
ــــدیب ــــذكاء. )2011(ماجــــد حمــــد ، ال ــــامج مقتــــرح فــــي ال ــــة برن ــــى تنمیــــة فعالی ات المتعــــددة عل

ر الـتعلم لـدى طـالب المرحلـة األساسـیة بمحافظـة التفكیـر الریاضـي وبقـاء أثـالتحصیل و
 . 1ع، 15مج ) سلسلة العلوم اإلنسانیة(مجلة جامعة األقصى ، غزة

فاعلیـــة برنـــامج مقتـــرح قـــائم علـــى انـــشطة الریاضـــیات . )2013(بهیـــرة شـــفیق ابـــراهیم ، الربـــاط
ــــ ــــم االساســــیة ل ــــة فــــي تنمیــــة مهــــارات عملیــــات العل دى تالمیــــذ الــــصف الثالــــث الحیاتی

  . 1ع. 16مج. مصر، مجلة التربیة العلمیة. بتدائياال
درجة معرفة وممارسة معلمي الریاضـیات السـتراتیجیات التقـویم . )2013(حمد أمال آ، الزعبي

، 3ع، 21مـج ، مجلة الجامعة االسـالمیة للدراسـات التربویـة والنفـسیة، الواقعي وألدواته
165- 197 . 

تحلیــل كتــاب الریاضــیات للـــصف . )2014(محمــد عبـــد اهللا ، علــي محمــد والعبیــدان، الزعبــي
العلـــوم ، دراســـات، NCTMالرابـــع فـــي المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة فـــي ضـــوء معـــاییر 

 . 1ملحق ، 41مجلد ، ، التربویة
دار الــشروق : عمــان. النظریــة البنائیــة واســتراتیجیات تــدریس العلــوم.  )2007( عــایش، زیتـون

 . للنشر والتوزیع
علـم الـنفس التربـوي بـین . )2007(نائل محمد عبدالرحمن ، داهللا و اخرستاج السر عب، الشیخ

 . الریاض، مكتبة الرشد، المفهوم والنظریة
أثـــر ربـــط محتـــوى الریاضــیات بالحیـــاة الیومیـــة علـــى . )2000(هاشـــم ســـعید أحمــد  ، الــشیخي

 . ردنیةالجامعة األ. ، رسالة ماجستیرتحصیل طلبة الصف الثالث متوسط بجدة
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اثـــر ممارســـة معلمـــي الریاضـــیات الســـتراتیجیات التـــدریس . )2010(ابـــراهیم علـــي، الـــصمادي
 . االردن، رسالة دكتوراه. الحدیثة في تحقیق النتاجات التعلیمیة  لمبحث الریاضیات

دار ، 1ط، اســتراتیجیات التــدریس بــین النظریــة والتطبیــق. )2013(محــارب علــي  ، الــصمادي
 .  عمان:أسامة للنشر والتوزیع

ــــــ دار أســــــامة للنــــــشر  ،المعلــــــم واســــــتراتیجیات الــــــتعلم الحــــــدیث. )2009(عــــــاطف ، صیفيال
 . عمان:والتوزیع

ـــة . )2009(محمـــود  عبـــد الـــرحیم ، طریـــف تحقـــق معیـــار الـــربط فـــي كتـــب الریاضـــیات للمرحل
االساســیة فــي االردن فــي ضــوء معــاییر المجلــس الــوطني لمعلمــي الریاضــیات ومـــدى 

 . جامعة عمان، دكتوراهرسالة ، مراعاة المعلمین لها
دار االنـدلس للنـشر ، رؤیة القـرن الجدیـد–الى التدریس المدخل . )2010(محمود إبراهیم ، طه

 .  حائل:والتوزیع
مكتبــة ، الریــاض، المــدخل إلــى البحــث فــي العلــوم الــسلوكي. )٢٠٠٦( صــالح محمــد، العــساف

 . العبیكان
عــب الــدور فــي تــدریس القــراءة علــى أثــر اســتخدام طریقــة ل. )2009(جیهــان احمــد ، العمــاوي

كلیـة التربیـة . رسالة ماجستیر. تنمیة التفكیر التأملي لدى طلبة الصف الثالث االساسي
 . غزه، الجامعة االسالمیة

ثـر اسـتخدام اسـتراتیجیة الـتعلم المـستند الـى طریقـة المـشروع فـي أ). 2012(، ایمـان رسـميعبـد
ــــوم الت ــــة العل ــــة كلی ــــدى طلب وتحــــصیلهم ) االونــــروا( ربویــــة واالداب تنمیــــة المــــشكالت ل

 2ع،32مج. تونس، المجلة العربیة للتربیة. االكادیمي في الریاضیات
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