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 األدائيةأثر تصميم التدريس املبني على املهارات الرياضية 
باستخدام نظام اوتوماتي يف حتسني قدرات طلبة السنة التحضريية 

  يف استيعاب الرياضيات
هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر تصميم التدريس المبني على المهارات : ملخص

البالكبورد  في تحسين قدرات طلبة وتوماتي باستخدام أ المدعم بنظام األدائيةالرياضية 
وقد حللت  الدراسة وحدة . السنة التحضيرية  في الرياضيات مقارنة بالطريقة التقليدية

 التي يجب على جميع الطلبة تحقيقها األدائيةاالقترنات واستخرجت المهارات الرياضية 
ت العينة من وتكونريس وفقا لهذه المهارات، دلفهم هذه الوحدة ومن ثم تم تصميم الت

طالب موزعين على شعبتين متكافئتين تم تخصيصها عشوائياً على مجموعة ) ٨٥(
، ومجموعة ضابطة درست وفق الطريقة التقليدية األدائيتجريبية درست وفق التصميم 

تم بناء اختبار تحصيلي بناء على . يوم ) ٣٢( وقد تم تدريس المحتوى للطالب لمدة 
ثر التصميم، وكذلك تم التحقق من تكافؤ المجموعتين من المحتوى الرياضي لقياس ا

وقد . ناحية مدى امتالكهم للمتطلبات السابقة المرتبطة بالمحتوى من خالل اختبار قبلي
في تحصيل الطالب في  ) α=0.01( النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية أظهرت

وعدم . جموعة التجريبيةالرياضيات تعزى لطريقة التدريس المستخدمة وذلك لصالح الم
في تحصيل الطالب بين مجموعتي  ) α=0.01(وجود فروق ذات داللة إحصائية 

الدراسة في االختبار القبلي مما يدل على تكافؤ المجموعتين في المتطلبات السابقة 
المهارات الرياضية : الكلمات المفتاحية. (المرتبطة بالمحتوى التدريسي قيد الدراسة

  .) ، الرياضيات أوتوماتيم ، نظااألدائية
لعل أحد أبرز أسباب تميز الرياضيات عن غيرها من الموضوعات يكمن في : مقدمة 

قدرتها على مخاطبة العقل وتنمية التفكير، وإسهامها في التقدم العلمي والتقني، لهذا 
حظيت مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها باهتمام ملحوظ، وبخاصة في العقود األخيرة 

ن القرن الحالي، ولقد تركز هذا االهتمام في تحديد عناصر المعرفة الرياضية، وتنمية م
وقد طرأت . التفكير الرياضي، والعمل على توظيف الرياضيات في مختلف مجاالت الحياة

تغيرات وتطورات على مناهج الرياضيات شملت أهدافها ومحتواها وأساليب تدريسها 
 التربوية الحديثة ونظريات علم النفس التربوي وقد أوصت النظريات. وتقويمها

بشكل يضمن عدم تشتيته وضياع بضرورة تركيز الجهود التدريسية حول الطالب و
 للطالب ومن ثم إكسابها نحدد المخرجات المطلوب أنولتحقيق ذلك فإننا نحتاج . هجهد

                                                        
  لكة العربية السعودية برقم  المم–هذا البحث تم دعمه من قبل عمادة البحث العلمي بجامعة حائل
)٠١٥٠٣١٨.(  
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بق يتماشى  ما سأن. العمل على تسخير كل الممارسات التربوية لتحقيق هذه المخرجات
 سد الفجوة ما إلى للسنة التحضيرية بالجامعات السعودية الساعي األساسيمع الهدف 

بين التعليم األساسي والجامعي، كيف ال وهو الذي سيساعدنا على تتبع المخرجات 
 للطالب بدال من االعتماد على مقررات عامه قد يصيب بعضا من إكسابهاالمراد 

 تشتيت الطالب وضياع إلى منها اآلخرة وقد يؤدي البعض محتوياتها المخرجات المطلوب
 المقررات أن فقد ثبت آخرمن جانب . جهده ووقته على أمور قد يكون هو أصال يمتلكها

العامة ال تراعي مستويات الطلبة المختلفة وغير قادرة على تحديد مكامن الضعف 
 أم كان ممتلكا للمتطلبات إذاا الدقيقة لدى كل طالب بل تعتمد على أدائه العام لتحديد فيم

  .ال
 التكلفة العالية والتي تتحملها الجامعة في كل سنه عند تغيير مقرر ما إلىإضافة 

 هي األساس والتي تحررنا من االرتباط بمحتوى األدائية تكون المهارات أنبدال من 
. امعين وتجعلنا قادرين على تحسس نقاط الضعف مما يوجهنا مباشرة لها دون غيره

كل هذا يدفعنا للعمل على إعادة بناء مقررات الرياضيات في السنة التحضيرية وبوجود 
 مدعم لتكون على شكل نواتج تعلم محددة يستطيع الطالب بموجبها من أوتوماتينظام 

.  ثبت انه يمتلكها عبر االختبار القبليأن أواجتياز السنة التحضيرية، بمجرد دراستها 
 المجال إفساحالمقررات بطريقة تركز على نواتج التعلم تعني  عملية التحول في أن

المحتوى التعليمي، الوسائل التعليمية، طرق (لتنوع وتعدد مصادر التعليم والتعلم 
 تكاملها كلها لتحقيق هذه النواتج  إلىوالسعي ) التدريس، طرق التعلم، طرق التقويم 

الوسائط (ون استخدام التكنولوجيا  تحد كبير ال يمكن التغلب علية دأماممما يضعنا 
، فالوسـائط المتعددة أحد التقنيات الجديدة في مجال التدريس التي تتيح )المتعددة

للمتعلم التفاعل مع مدخالت العملية التعليميـة بواسطة جهاز الحاسوب، وتزوده بمناخ 
ية تعليمي يتوفر فيه تقديم المعلومات بشكل مبسط، وتكون هـذه المعلومات مرئ

ومرتبطة بصوت وصورة ويسهل التعامل معها، مع إمكانية تكرارها وإمكانية التعامل 
 معظمها مع بعضها البعض عن طريق أومعها عن بعد، وفيه تتكامل جميع الوسائط 

جهاز الحاسـوب بنظام يكفل للمتعلم تحقيق األهداف المرجوة بكفاءة وفاعلية من خالل 
أبو ورد، ( في سرعة مسار المعلومات للمتعلم  كمالتفاعل نشط يسمح للمتعلم التح

ويعتبر تصميم التدريس خير وسيلة للحصول على مقررات مبنية على ). ٢٠٠٦
، فهو العلم الذي يبني جسر الوصل ما بين العلوم النظرية األدائيةالمهارات الرياضية 

تربوية ورفع والتطبيقية كما انه يستخدم النظرية التعليمية في تحسين الممارسات ال
كفاية العاملين في ميدان التربية وهو المسؤول عن إدخال عناصر التكنولوجيا الحديثة 

وتصب معظم ممارسات تصميم التدريس في تحسين ). ١٩٩٨حمدي، (في مجال التعليم 
عمليتي التعلم والتعليم، وتشير هذه الممارسات إلى أن مجرد توجيه النداءات للمدرسين 
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إذ ال بد من . هم ويحضروا لدروسهم ليس بكاف لتحقيق الهدفكي يخططوا لحصص
وصف علمي مفصل آلليات التدريس من شانه إبعاد المعلم عن العشوائية وإكساب 
الطالب أسلوبا إجرائيا يعينه على نقل المعرفة إلى واقعه عن طريق استخدامها في حل 

  . المشاكل التي قد تواجهه في حياته اليومية
 للتعبير عن ماذا يمكن األدائيةتستخدم المهارات : األدائيةياضية المهارات الر

 دولة في أوروبا لتحديد نواتج تعلم مشتركة خاصة ٢٩للمتعلم ان ينجز، وقد نهجت 
بكافة المقررات التي تدرس في التعليم العالي وذلك لرفع كفاءة هذا القطاع التعليمي، 

قررات بشكل يهدف على تحقيق نواتج  هذه الدول بإعادة تصميم كافة المأوصتوقد 
كما أسس مجلس عالمي لمدرسي ). Adam, 2004; Adam, 2006(التعلم 

 الخبراء في مجال مناهج وطرق تدريس الرياضيات أفضلالرياضيات في أمريكا يشمل 
وكذلك متخصصين في الرياضيات، يعنى بتحديد نواتج التعلم الرياضية ابتداء من المقرر 

 االهتمام بنواتج التعلم أن، وقد تبين )(NCTM, 2000مرحلة التعليمية   الإلىووصوال 
 Gosling and مطلب على المستوى الدولي  أصبحليس فقط في أوروبا بل انه 

Moon, 2001)( تعود على عام األدائية فكرة المهارات أن، ومما هو جدير ذكره 
رات محددة لقياس  م، حيث تعالت األصوات آنذاك في أمريكا لكتابة عبا١٩٦٠

مما سبق يمكن . (Adam, 2006)المخرجات التعليمية سميت باألهداف التدريسية
 الجمل التي تصف ماذا نتوقع من المتعلم بأنها) نواتج التعلم (األدائيةتعريف المهارات 

 Donnelly and( يعرف، يفهم ويكون قادرا على أدائه مع نهاية فترة التعلم أن
Fitzmaurice, 2005( وقد صنف بلوم ،Bloom, 1956) ( ثالثة إلىنواتج التعلم 

المعرفي، العاطفي والنفس حركي، كما انه قسم كل مجال من هذه المجاالت : مجاالت هي
المعرفة، االستيعاب، التطبيق، التحليل، التركيب والتقييم كما في :  هيأقسام ستة إلى

  .مستوى تستخدم ضمن كل أن، كما حدد نماذج األفعال التي يمكن )١(الشكل رقم 
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 ضمن األدائية مميزات التدريس وفق المهارات Adam (Adam, 2004)وقد لخص 

  ) ١(أربعة مجاالت موضحه بالجدول رقم 
  األدائيةمميزات التدريس وفق المهارات الرياضية ): ١(جدول رقم 

الر  المميزات
 المجال قم

 ١ نامج ككلتساعد على تحقيق التناسق ما بين المقرر والبر
تساعد مصمم المنهاج على توضيح التداخل بين المقرر 

 ٢  والبرنامج

 تتوافق الخطة مع أنتساعد مصمم المقرر بتحديد كيف يمكن 
 ٣   وكيف يمكن اشتقاق عمليات التعلماألهداف

 ٤ تسليط الضوء على العالقة بين التدريس، التعلم والتقييم

المقرر 
 والتصميم
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التقييم لتكون شاملة ومنوعه بشكل يحقق تطوير معايير 
 ٥ النواتج

زيادة الشفافية والتكافؤ بين الطلبة خالل كافة المراحل 
 ٦ التأهيلية

 ٧   من المؤهالت التقليديةأعلىامتالك مصداقية 
 ٨ توفر مرجعية لتأسيس معايير ثابتة

 الجودة

توفر جمل محددة تصف ما على الطالب تحقيقه بعد الدراسة 
 ٩ الناجحة

معلومات واضحة تساعد الطالب على اختيار البرنامج المناسب 
 ١٠  تعلم أكثر فعاليةإلىمما يؤدي 

معلومات واضحة للعاملين ومؤسسات التعليم العالي عن 
 ١١ التحصيل ومؤهالت الطالب

 الطالب

 ١٢ القدرة على تصنيف الطالب بناء على مؤهالتهم
 ١٣   أكثر شفافيةالحصول على مؤهالت

 طرق متنوعة خالل إنشاءتوفير نماذج مشتركة تساعد في 
 ١٤  وبين أنظمة تعليمية مختلفة

  التصنيف

 الخاصة بكل من الدروس الثالث األدائيةالمهارات الرياضية ) أ(يتضمن ملحق: مالحظة
  المرتبطة بوحدة االقترانات بصورتها النهائية

 Multi تتألف من شقين الشق األول ”Multimedia“ إن كلمة :المتعددةالوسائط 
هي الشق الثاني وتشير إلى الوسائط الفيزيائية الحاملة  media أي التعدد وكلمة

تشير إلى  ”Multimedia“ للمعلومات مثل األشرطة أو الورق، والعبـارة كاملـة
النص  صنف من برمجيات الكمبيوتر والذي يوفر المعلومات بأشكال فيزيائية مثل"

دمج ما "وهي عبارة عن ) ٢٠٠٤نصر اهللا وآخرون، ". (ة والفيديو والحركةوالصور
بين الكمبيوتر والوسائط إلنتاج بيئـة تشـعبيه تفاعلية وهذه البيئة التفاعلية تحتوي 
على النص والصور والرسومات والصوت والفيديو والتي ترتبط فيما بينها بشكل تشعبي 

 أن نستطيع القول بان الوسائط المتعددة يمكن .) ٢٠٠٤عيادات، " (من خالل الرسومات
الصوت أو اللغة المنطوقة حيث أن بعض البرامج التي :  بعض مما يليأوتتضمن كل 

شكل إلى آخر،  يوفرها الحاسوب تمكن من التحكم في األصوات المختلفة وتغييرها مـن
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كذاك  بل وإلحاق بعض المؤثرات الصوتية بالصور لجعلها أكثر إثارة وحيوية، 
وهي من أهم العناصر في الوسائط المتعددة، وتتم إضافة النصوص من خالل  النصوص

،حيث من الممكن رسم أشكال هندسية كثيرة مثل المربع  محرر للنصـوص، الرسومات
أو المثلث أو الدائرة أو المستطيل وغيـر ذلك من الرسومات، والتي يمكن دمجها 

 تكون الرسـومات واضحة وذات حجم مناسب، للحصول على أشكال متنوعة، ويجب أن
فضال على . أمكن ومتناسقة، وذات ارتباط وثيق بالمحتوى، وأن تكون ألوانها واقعية ما

أن الحاسوب وبعض البرامج توفر بعض الرسومات الجاهزة وال يتبقى سـوى تلوينهـا 
وتنسيق حجمها حسب الرغبة، هذا وتشمل الرسومات أيضا إمكانية عـرض 

 الصور فتشمل الخرائط، والصور الفوتوغرافية، أما خططـات البيانيـة والخرائطالم
والرسومات وغيرها، والتي قد تكون ملونة أو أبيض وأسود، وقد استخدمت برامج 
رسوم مناسبة مثل التي يستخدمها الرسامون لعمل ذلك أو عن طريـق الصور التي 

مكن الحصـول بسـهولة علـى أي تضيفها من مالحق أخرى مثل الماسح الضوئي، وي
صورة من خالل شبكة اإلنترنت التي تحتوي على كم هائل من الصور الطبيعيـة 

 كما أصبح من السهل جعـل الصـورة تتحـرك، .مختلف المجاالت والمرسـومة فـي
 الوسائط تلعب أنوقد أظهرت الدراسات . وذلك عبر برامج خاصة بالرسومات المتحركة

 التعليم، توفير الوقت والجهد، استثارة إثراء تحسين التعليم، من خالل دورا جوهريا في
 جميع حواس إشراكالمتعلم وزيادة استعداداه للتعلم، ترسيخ وتعميق التعلم عن طريق 

المتعلم، وأخيرا تساعد في زيادة مشاركة المتعلم اإليجابية في اكتساب الخبرة، حيث أنها 
لتأمل، ودقة المالحظة، واتباع التفكير العلمي للوصول تنمي عند المتعلم القدرة على ا

، يالحظ مما سبق الدور الفعال لنواتج التعلم )٢٠٠٤عيادات ، (إلى حل المشكالت 
وكذلك الوسائط المتعددة في تحسين عملية التعليم وبان هناك عوامل مشتركة كثيرة 

 أساسي، ومن هنا  ينطلق التعليم من الطالب كمحورأنبينهما أبرزها الحرص على 
 وباستخدام األدائيةحرص الباحث على تصميم التدريس بناء على المهارات الرياضية 

يشمل رسوم وفيديوهات شارحة ، مدعم تم بناؤه من خالل البالك بورد أوتوماتينظام 
ومحتوى علمي مرئي يساعد على توضيح األفكار المرتبطة بكل ناتج وتزود الطالب 

لفورية ألدائه، كطريقة لتحسين قدرات الطالب في استيعاب بالتغذية الراجعة ا
  .الرياضيات

بعد مراجعة الدراسات السابقة ذات العالقة ،صنف الباحث هذه : الدراسات السابقة
  الدراسات في محوين 

  ) نواتج التعلم (األدائيةدراسات تناولت المهارات : األولالمحور 
  ومدى فاعليتها ) الوسائط المتعددة( االلكترونية دراسات تناولت المقررات: المحور الثاني
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  )نواتج التعلم  (األدائيةدراسات تناولت المهارات : أوال
 (Abdrahman and Abdullah, 2013)      أجرى عبد الرحمن وعبد اهللا  

دراسة هدفت الى قياس فعالية التدريس باستخدام نواتج التعلم على التحصيل، لدى طلبة 
، والدارسين لمقرر التصميم الميكانيكي في قسم هندسة ٢٠١٣ة دفعة السنة الثالث

 الدارسينطالب من الطالب ) ٥٨(وقد تم تطبيق الدراسة على . العمليات والكيمياء
 لقياس األثر، أداتينحيث تم صياغة نواتج التعلم للمقرر، ثم حددت . للمقرر من القسمين

 أسابيع ٤ آخر أسابيع وكذلك في ٥ أول استبيان تعرض له الطالب مرتين، في األولى
 الثانية فقد كانت عبارة أما. لمعرفة مدى تطور فهم الطالب للمقرر وفقا لنواتج التعلم

عن اختبارات مصاغة عبر نواتج التعلم بحيث ارتبط كل ناتج بمجموعة من األسئلة التي 
تائج لألداتين تبين وبعد استخراج الن. استخدمت الختبار الطالب مع نهاية الفصل. تقيسه

مقارنة بتلك )  ٪٨٣ – ٧٦(ان نسبة أداء الطالب مع نهاية الفصل قد زاد ما بين 
  .المرصودة في بداية المقرر

 تصميم مواصفات نواتج التعلم لمؤهالت التعليم العالي إلى    وفي دراسة أخرى هدفت 
 أنماذا على المتعلم في مقدونيا، قام الباحث بتحديد نواتج التعلم على شكل جمل توضح 

 تحديد أنواعتبر .  يكون قادرا على القيام به في نهاية فترة التعلمأنيعرف ويفهم أو 
هذه النواتج سيكون اإلطار العام كما وضح الفرق بينها وبين نظرة منهجية التعليم 

 نواتج التعلم هي المعرفة التي تغطي المنهاج والتي أنالعالي التقليدية والتي تعتبر 
 أهم المواصفات الواجب توفرها في كل إلىوقد خلصت الدراسة .  تحصيلهاإلىنسعى 

مستوى من مستويات الدراسة في التعليم العالي في مقدونيا والتي على أثرها تم تحديد 
 ) Gudera and Others, 2012. (نواتج التعلم المندرجة ضمن كل مستوى

ومـدى  ) الوسـائط المتعـددة    (دراسات تناولت المقررات االلكترونية   : ثانيا
  فاعليتها

إلى التعرف إلى فاعلية ) ٢٠٠٧أبو شقير وحسن، (أبو شقير وحسن       هدفت دراسة
مادة التكنولوجيا لدى طالبات  برنامج بالوسائط المتعددة على مستوى التحصيل في

البنائي،  الصف التاسع األساسي، ولتحقيق هدف البحث استخدم الباحثان المنهج
منهج التجريبي، وقد قام الباحثان بتصميم اختبار تحصيل طبق على عينة قصدية وال

 طالبة من الصف التاسع األساسي، وقد أظهرت النتائج فاعلية البرنامج ٥٤من  مكونة
  .مادة التكنولوجيا لدى المجموعة التجريبية في تنمية التحصيل في

عرف إلى أثر استخدام برمجيات فقد هدفت إلى الت) ٢٠٠٦أبو ورد، ( دراسة أما     
الوسائط المتعددة فـي التـدريس فـي اكتساب طالبات الصف العاشر األساسي 

الباحث باختيار عينة  المهارات األساسية في برمجة بلغة بيسك المرئية، لهذا قـام
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 منهم مجموعة تجريبية، والباقي مجموعة ٣٠طالبة، كانت ٦٠قصدية تتكون من 
لباحث بإعداد اختبار تحصيلي كأداة للدراسة، وقد توصلت دراسته ضابطة، وقد قام ا

   .إلـى وجـود فاعلية للوسائط المتعددة في عملية التدريس
دراسة بهدف التعرف إلى أثر استخدام تقنية الوسائط ) ٢٠٠٥عرمان، (     وقد أجرى 

وطالبة  طالب ٢٠المتعددة التفاعلية على التحصيل، وقد تكونت عينة الدراسة من 
مسجلين لمساق استخدام الحاسوب في التربية وأعد الباحث اختبارا تحصيليا كأداة 

متوسط درجات  للدراسة وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالـة إحصـائيا بـين
  .طالبات عينة البحث في التطبيق البعدي

لى فقد أجري دراسة لفحص هدفت هذه الدراسة إ) Rangbar, 2003 (أما       
بالمقارنة مع  دراسة تأثير التدريس بالوسائط المتعددة علـى مهـارات التمـريض

استخدام الطريقة التقليدية في ذلك، وقد استخدم الباحث األسلوب التجريبي في البحـث 
طالب من طالب كلية التمريض في جامعة شيراز في إيران، ) ٨٠(على عينة تكونت من 

ة، واختبار تحصيلي، واستبانة لقياس رضى المتعلمين وقـد أعد الباحث بطاقة مالحظ
وجود فروق ذات داللة إحصائية في االختبار التحصيلي لصالح  :لما يلي وتوصل الباحث

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في بطاقة . المجموعة التجريبية
م الوسائط المتعددة في ارتياح ورغبة لدى المجموعة التجريبية في استخدا. المالحظة

  .التعلم مقارنة بالطريقة التقليدية
 هناك اثر للتدريس وفقا أنيالحظ من الدراسات السابقة : التعليق على الدراسات السابقة

 تصميم نواتج تعلم خاصة إلى هناك توجها يدعو أنلنواتج التعلم على التحصيل، كما 
تفصيلية تشمل كافة التفصيالت ضمن وذلك لكل مرحلة تعليمية يتم ترجمتها لنواتج 

 فقد اثبت الدراسات آخرمن جانب ).  برنامج دراسي –مقرر دراسي ( المرحلة الواحدة 
 في التدريس له اثر إيجابي مباشر على التحصيل كأداة استخدام الوسائط المتعددة أن

ن هنا وم.  الطلبة المهارات األساسية في الموضوع قيد الدراسة إكسابوعلى ، العام
النظام ( استخدام الوسائط المتعددة إلىجاءت أهمية هذه الدراسة والتي تهدف 

 لتصميم التدريس وفقا لنواتج التعلم ، ومن ثم دراسة اثر هذا كأداة ) األوتوماتي
  . الطالب المهارات المطلوبة وإكسابالتصميم على التحصيل العام 

 تجريب نظام إلى الحالية بالحاجة تتمثل مشكلة الدراسة  : مشكلة الدراسة وهدفها
لذا فقد . مدعم أوتوماتي وباستخدام نظام األدائيةتدريسي مبني على المهارات الرياضية 

 في األدائية الوقوف على اثر التدريس وفق المهارات الرياضية إلىهدفت الدراسة 
ية ،والتي تحصيل طالب السنة التحضيرية في الرياضيات ،بالمقارنة مع الطريقة التقليد

يتم فيها التدريس عبر التلقين من خالل المحتوى العلمي الموجود داخل المقرر الدراسي 
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وهكذا يمكن تحديد مشكلة الدراسة في محاولتها .،ويكون دور الطالب مستقبال للمعلومة 
  .األسئلة التاليةلإلجابة عن 

 ترانات؟  المعرفية الخاصة بوحدة االقاألدائيةما هي المهارات الرياضية  -
 مقارنة مع الطريقة األدائيةما أثر التدريس المصمم وفقا للمهارات الرياضية  -

 التقليدية في تحصيل طالب السنة التحضيرية في الرياضيات؟   
    األتيتمت صياغة فرضيات الدراسة على النحو  :فرضيات الدراسة

لداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ا: الفرضية الصفرية
α=0.01) ( بين متوسطات تحصيل طالب السنة التحضيرية في الرياضيات عموما تعزى

  . الى طريقة التدريس
بين ) (α=0.01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية البديلة

متوسطات تحصيل طالب السنة التحضيرية في الرياضيات عموما تعزى الى طريقة 
  .التدريس

 رصد المخرجات الالزمة إلىتأتي أهمية هذه الدراسة من الحاجة : ية الدراسةأهم
 تحسين إلىللمتعلم وذلك عبر كل مقرر، برنامج، مرحلة تعليمية، وكذلك  الحاجة 

الطرائـق واالسـتراتيجيات ومصادر التعلم وتطويرهـا باسـتمرار، بشكل يحقق 
 .طالب في الرياضيات تحسين قدرات الإلىمخرجات التعليم، مما يؤدي 

مـن المصـطلحات، وفيمـا يـأتي  ورد فـي الدراسـة عـدد: التعريفات اإلجرائيـة
   :التعريفـات المعتمـدة لكل منها

هي نواتج التعلم المعرفية المصاغة من قبل  :األدائيةالمهارات الرياضية  -١
ب في  للطالإكسابهامختصين بالرياضيات، وكذلك بمناهج الرياضيات والمطلوب 

 الجبر الخاص بطلبة السنة التحضيرية في أساسياتوحدة االقترانات من مقرر 
 .٢٠١٦/٢٠١٧جامعة حائل في المملكة العربية السعودية دفعة 

 من خالل البالك بورد إنشائههو نظام تعلم الكتروني تم : وتوماتيالنظام األ -٢
 بطريقة تفاعلية وفقا لنواتج التعلم، يوفر للطالب طريقة أخرى لتعلم المحتوى

 .كما يوفر مصادر تعليمية متعددة
يتعلّمــه الطالــب  وهــو نــاتج مــا: التحصيل في الرياضيات -٣

ويعــد مؤشــرا علــى تعلّمــه للمحتوى، ويقاس بالعالمة الكليـة 
أعده الباحثان لهذا  التي يحصـل عليهـا الطالـب فـي االختبـار الـذي

  .الغرض
المتبعة فــي غالبيــة  هــي طريقــة التــدريس: الطريقة التقليدية -٤
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ـّـم،  مدارســنا، وتعتمــد علــى استخدام كتاب الطالـب ودليـل المعل
 وهـي الطريقـــة التـــي اســـتخدمت فـــي تـــدريس

  .المجموعة الضابطة في هذه الدراسة
  
 

   :ر المحددات اآلتيةجرت هـذه الدراسـة فـي إطا: محددات الدراسة
اقتصرت عينة الدراسة على مجموعة من طالب السنة التحضيرية فــي  -١

  . جامعة حائل التابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية
اقتصـــرت التجربـــة علـــى المحتوى المتضـــمن فـــي  -٢

جريب على  الجبر الن التأساسياتوحـــدة االقترانات المقـررة ضمن مقرر 
 صعب ويتعارض مع الوقت المحدد لمشروع أمرعينة من جميع الوحدات 

 .البحث مما يجعل تعميم النتائج محدود ضمن الوحدة قيد التجريب
تعتمــد مصــداقية النتــائج علــى درجــة صــدق االختبار المعد  -٣

  .ألغراض هذه الدراسة وثباته
مجموعة :  التجريبـي ذو التصميماسـتخدم الباحثان المـنهج: منهج الدراسة

   .تجريبية ومجموعة ضابطة، والقياس القبلي، والقياس البعدي
تكون مجتمع الدراسة من طـالب المسار الهندسي في السنة : مجتمع الدراسة

التحضيرية فـي جامعة حائل التابعة لوزارة التعليم السعودية، والمسـجلين فيهـا للعام 
   . طالب ) ٦٠٠(لغ عددهم ابم وال٢٠١٦/٢٠١٧الدراسي 

 من طالب السنة التحضيرية  في طالب ) ٨٥(تكونت عينة الدراسة : عينة الدراسة
تم اختيار السنة التحضيرية قصدياً إلجراء الدراسة بسبب أنها الكلية التي . جامعة حائل

يعمل بها أحد البـاحثين، وتـم اختيـار شعبتين بطريقـة االختيــار العشــوائي 
مثــل عينــة الدراســة، وتــم تخصيص كل من الشعبتين لمجموعتي الدراسة لت

. بطريقة عشوائية، شعبة كمجموعة تجريبية، والشعبة األخرى كمجموعة ضابطة
   .يبــين توزيــع أفراد العينــة علــى مجموعات الدراسة) ٢(والجدول 

 .يبية والضابطة العينة على مجموعات الدراسة التجرأفرادتوزيع ): ٢(جدول 
  المجموع  )التقليدية(الضابطة   التجريبية  المجموعة

  ٨٥  ٤٠  ٤٥  العدد
وللتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية فيما يتعلق بمدى امتالك 
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وعلى اثرة ). اختبار المتطلبات السابقة(المتطلبات السابقة تم اختبار كافة الطالب قبليا 
وقد أظهرت النتائج كما هي . ت واالنحرافات وكذلك اختبار تتم احتساب المتوسطا
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات ) ٣(موضحة بالجدول رقم 

الطالب في كال المجموعتين مما يعني ان المجموعتين متكافئتين في المعرفة السابقة 
  . قبل البدء بالتطبيق

ت ونتائج اختبار ت القبلي لحساب الفروق بين المتوسطات واالنحرافا): ٣(جدول 
  .المجموعة الضابطة والتجريبية

  الداللة  قيمة ت  االنحراف المعياري  المتوسط  المجموعة
  2.15 5.1  الضابطة
  3.2  6.7  التجريبية

1.7  0.082  

  : صمم الباحثان األدوات التالية ألغراض الدراسة: أدوات الدراسة
  ضمن وتت: أدوات تجريبية: أوال

قام الباحث باختيار وحدة االقترنات من الكتاب المقرر لطلبة :  المادة العلمية  . أ
 نتائج السنوات إن األول الجبر وذلك لسببين أساسياتالسنة التحضيرية وهو 

السابقة أظهرت تدنيا ملحوظا بالتحصيل المرتبط بهذه الوحدة مما حذا بالباحث 
 من ألكثرنات هي متطلب سابق مشترك الختيارها إضافة لذلك فان وحدة االقتر

 في دراسات أثرهمقرر سيدرسة نفس الطلبة الحقا مما يتيح المجال لتتبع 
 مـذكرات تدريسـية لـدروس وحدة أووقد تـم إعداد خطـط . مستقبلية
  : والبالغــة ثالثة دروس، وفق نواتج التعلم على النحو التالياالقتران

 ي لوحـــدة الدراســـةحِلـــَل المحتـــوى الرياضـــ -
تــم تحديــد . وهي وحدة االقترانات والتي تتكون مـن ثالثة دروس

نواتج التعلم الخاصــة بالدروس الثالثة وكذلك المتطلبات السابقة 
  . المرتبطة بنواتج التعلم

كتابة خطط ومذكرات تدريسية وفقا لنواتج التعلم تدرس خالل عشر  -
دقيقة إضافة لحصة مراجعة بعد حصص صفية مدة كل منها خمسون 
وبعــد االنتهاء من إعداد . نهاية كل درس من الدروس الثالث

 أعضاء لجنـة أخرى مـن إلىالمـذكرات، تـم توجيـه رسالة /الخطط
المحكمـين تكونت من خمسة محكمين أيضا، وقد طلـب مـن 

المـذكرات، وقـد تـم إعادة النظـر /أعضاءها مراجعـة الخطـط
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 أو اإلضـافة أوـن المذكرات عـن طريـق الحـذف بعـدد م
وبعـد هـذه . التعـديل علـى األنشـطة والمهام الواردة فيهـا

الخطـوة أصبح المحتوى التعليمي جاهزا للتطبيق داخل الغرفة الصفية 
  .     الدراسة على المجموعة التجريبية في عينة

م وفقا لنواتج التعلم  نظام الكتروني مدعإعدادتم : األوتوماتي النظام   . ب
المرصودة لوحدة االقترانات بدروسها الثالث وذلك باستخدام البالك بورد وقد 
تمت مراجعة المحتوى العلمي الموجود داخل النظام من قبل لجنة المحكمين 
وكذلك تم تقييم عمل النظام عن طريق مبرمجين خارجيين مختصين وأجريت 

وقد تضمن . بحت بذلك جاهزة للتطبيقكافة التعديالت وفقا لتوصياتهم وأص
  : المحتوى االلكتروني المدرج ضمن نظام البالك بورد الخدمات التالية

مراجعة : عرض المحتوى العلمي على شكل نواتج تعلم بحيث يتضمن كل ناتج: أوال
المتطلبات السابقة المرتبطة به، مادة علمية شارحة، تدريبات صفية، تمارين 

  قق الناتج عند كل طالب صفية لقياس مدى تح
تمارين إضافية يتم إدراجها من قبل المدرس أوال بأول، خاصة بالمهارات الغير : ثانيا

متحققة داخل الغرفة الصفية، كطريقة مساعدة إلفساح المجال للطالب بتحقيق 
  .المهارات الغير متحققة

 أداء كل طالب رإظهاتقرير محدث من قبل المدرس خاص بأداء الطالب وفيه يتم : ثالثا
  )  غير منجز–منجز (بكل المهارات 

 بحيث تفسح األدائيةالمنتدى التفاعلي وهو عدة منتديات مصنفة حسب المهارات : رابعا
  .المجال لكل طالب بالتواصل مع الطالب المنجزين للمهارات الناقصة لديه

 النهائيـة تكّون االختبار في صورته ):االختبار التحصيلي(أدوات القياس : ثانيا
مـن عشرة فقرات لكل منها أربع بـدائل أحداها فقـط اإلجابـة الصـحيحة، وقـد 

الكلية  وبهـذا تكـون العالمـة. تـم تخصـيص ثالث درجات لكـل فقـرة منهـا
   .لالختبار ثالثون درجة

   مراحل بناء االختبار التحصيلي
. ة االقتراناتتحليـل المحتـوي الرياضـي للموضـوعات الـواردة بوحــد -١

 .وصياغة نواتج التعلم للمحتـوى الرياضـي
 .إعداد جـدول مواصـفات لالختبـار -٢
كتابة مجموعة من الفقرات من نوع االختيار مـن متعدد مبنية وفقا لنواتج  -٣
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  .التعلم بلغ مجموعها عشر فقرات
تـم عـرض تحليـل المحتـوى واألهـداف وفقـرات االختبار على لجنة من  -٤

ـُـلب إليهم مراجعـة تحليـل المحكمـي ن بلـغ عـددهم ثالثة محكمـين، ط
المحتــوى الرياضــي وفقــرات االختبــار والبــدائل المقترحـة 

وتم تعديل بعض . لكـل فقـرة، والدقـة اللغويـة والعلميـة لفقرات االختبار
 .وحذف بعضها وتعديل بدائل البعض اآلخر فقرات االختبار

ديالت المحكمين أصبح االختبـار فـي صـورته  في ضوء آراء وتع -٥
 علـى عينـة استطالعية من خارج عينة الدراسة النهائيـة، وتـم تطبيقـه

مكونـة مـن عشرون طالبا مـن الطـالب الـذين انهوا دراسة السنة 
  . معامالت الصعوبة والتمييز لفقراته للتأكد من ثباتـه وحسـاب. التحضيرية

 تحقيق صدق االختبار تم عرض تحليل المحتوى ونواتج التعلم بغرض: صدق االختبار
 كافة إجراءوفقرات االختبار على لجنة من المحكمين ،بلغ عددهم ثالثة محكمين، وقد تم 

 االختبار بصورته النهائية والمكونة من عشر أصبحالتعديالت التي أوصوا بها حتى 
  . فقرات من نوع االختبار من متعدد 

تم حسـاب معـامالت الصـعوبة والتمييـز لفقـرات : وبة والتمييزمعامالت الصع
  تكون الفقرة جيـدة ومقبولـة إذا كان أناالختبار، وتم تعديل ثالث فقرات، ألنه أعتمد 

 ومعامــل صــعوبتها ٠,٣٠ يســاوي أومعامـل تمييزهـا اكبر مــن 
عـامالت التمييز وقـد تراوحـت م). ٢٠٠٠عودة،  ) (٠،٧ – ٠،٣( محصــور بين 

  ).  ٠،٧ – ٠،٣(الصعوبة بين  ، ومعـامالت)٠،٧٤ – ٠،٣(لفقرات االختبـار بـين 
للتحقق من ثبات االختبارُ حِسب معامـل الثبـات لالختبــار مــن :  ثبات االختبار

وبلغـت  α إجابات أفراد العينــة االســتطالعية بطريقة معادلـة كرو نباخ الفـا
، وقد اعتبرت هذه القيمة مؤشرا جيـدا علــى  )٠,٧٨(ثبات قيمـة معامـل ال

وبعــد هــذه الخطوة أصبح االختبار ). ٢٠٠٠عــودة وملكــاوي، (ثباتــه 
 جاهزا للتطبيـق داخـل الغرفـة الصفية على مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة

   .التي تمثل عينة الدراسة
  : إجراءات الدراسة

 الجبر والخاص بطالب السنة أساسياتة التعليميـة مـن مقرر تحديـد المـاد -١
التحضيرية في جامعة حائل التابعة لوزارة التعليم السعودية وهـي وحدة 

  . االقترانات
 تحليل المحتوى الرياضي لوحدة الدراسة، وصياغة نواتج التعلم والمتطلبات  -٢

 . السابقة الخاصة لكل ناتج
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لمتطلبات السابقة واالختبار البعدي وفقا لنواتج بناء االختبار القبلي وفقا ل -٣
  .التعلم

  األوتوماتيبناء المحتوى العلمي وفقا لنواتج التعلم وكذلك النظام  -٤
تحكيم نواتج التعلم، المتطلبات السابقة، المحتوى العلمي الجديد، االختبار  -٥

القبلي وكذلك االختبار البعدي عبر لجنة محكمين مكونة من ثالث أعضاء 
 التعديل وفقا لتوصياتهم  و

فحص صدق وثبات االختبار القبلي والبعدي عن طريق تطبيق كال الختبارين  -٦
 .طالبا ممن انهوا المقرر بالعام الماضي) ٢٠(على عينة استطالعية مكونة من 

اختيار عينة الدراسة بطريقة االختيار العشوائي لشعب المجموعة التجريبية  -٧
لشعبتين لمجموعتي الدراسة بطريقة والضابطة، فضال عن تخصيص ا

 عشوائية، وتحديد مدرس المجموعة التجريبية وكذلك الضابطة 
 تدريب مدرس المجموعة التجريبية على التدريس وفق نواتج التعلم وكذلك  -٨

 وبدوره قام بتدريب طالب المجموعة التجريبية األوتوماتيعلى استخدام النظام 
 .األوتوماتيعلى استخدام النظام 

 .طبق االختبار القبلي لفحص تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل البدء بالتدريس -٩
تدريس المجموعة التجريبية وفقا للمحتوى المبنى على المهارات  -١٠

بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية وقد استمرت . األدائية
 . الدراسة ثالثة أسابيع

 أفراد عينة الدراسة في كالقام الباحثان بتطبيق االختبار البعدي على  -١١
) (SPSSالمجموعتين، ورصدت الدرجات ثم عولجت بيانات االختبار باستخدام 

 .  على التحصيلاألدائية التدريس وفقا للمهارات لفحص أثر
  حددت متغيرات الدراسة كما يلي: متغيرات الدراسة

ريس وفقا التد: وهـو طريقـة التـدريس ولـه مستويين هما:  المتغيـر المسـتقل
   التدريس وفق الطريقة التقليدية – األدائيةللمهارات الرياضية 

  .التحصيل العام في الرياضيات: المتغير التابع
  : نتائج الدراسة وتفسيرها

ومن ثم عرضت على لجنة  تم صياغة نواتج التعلم: النتائج المتعلقة بالسؤال األول
 بصورتها النهائية األدائيةكون المهارات  بكافة توصياتهم لتاألخذمن المحكمين، وقد تم 

 ). ٤(كما هي موضحه بالجدول رقم 
   المعرفية الخاصة بوحدة االقترانات األدائيةالمهارات الرياضية ): ٤(جدول 



 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الجزء الثالث١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٤٦٥ -

Level 
Serial 
Numb

er 
Learning Outcomes statements 

Defining function by  

A- sets of ordered pairs  
B- equation  

Knowledge 1 

C-function notation  
Determine whether each of the following 
is function or not  
A- sets of ordered pairs 
B- equation  

Comprehens
ion 2 

C- Graph of any equation (vertical line 
test) 

3 Evaluate F(a), , F(x): function 
defined by function notation  
Find the domain of any function (defined 
by function notation) involves  
A- Polynomial expression  
b- square root expression 
c- rational expression  

4 

d- combined expression (rational 
containing radical) 

5 Find the domain, range of any function 
(defined by sets of ordered pairs)  

Application 

6 Find the difference quotient of any 
function (defined by function notation) 
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included polynomial expression, rational 
expression  
F(X): the graph of function  

a- determine the intervals where a 
function is positive or negative  
b- determine the intervals where a 
function is increasing, decreasing or 
constant 
c- describing the end behavior of the 
graph  
d- find maximum and minimum values  

Analysis 7 

e- find zeros of the function  
F(x), G(x): two functions (defined by 
function notation)  
a-find, evaluate 

 
b- determine the domain of  

8 

 
For any given graph of two functions 
find (perform operations on functions 
graphically) a  

Synthesis 

9 
, ,  , 

        
الختبار صحة فرضية الدراسة المتعلقة بـأثر : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

طريقـة التـدريس المسـتخدمة فـي تحصـيل طـالب السنة التحضيرية في 
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اب المتوســـطات الحســـابية فقــد تــم حســ. الرياضيات عموماً
واالنحرافـــات المعياريـــة لعالمــات الطــالب فــي التطبيــق البعــدي 
الختبــار التحصيل في مجموعات الدراسة بعد التأكد من مدى اعتدالية توزيع درجات 

، ٥(تبين الجداول . االختبار البعدي في كال وذلك لطالب المجموعة الضابطة والتجريبية
نتائج اختبار التوزيع الطبيعي، المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات ) ٦

المعياريـــة لعالمـات طـالب مجموعـات الدراسـة فـي االختبـار البعدي وكذلك 
  .  وجدتإناختبار ت لفحص مدى داللة الفروق 

  
  
  
 

ينة الدراسة في نتائج اختبار التوزيع الطبيعي للدرجات البعدية لطالب ع): ٥(جدول رقم 
  التحصيل العام

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk   
المجمو

  عة
القيمة 

  اإلحصائية
درجات 
القيمة   الداللة الحرية

  اإلحصائية
درجات 
 الداللة  الحرية

الضابط
  366.  40  988.  *200. 40  043.  ة

التجري
  825.  45  993.  *200. 45  034.  بية

ناك داللة إحصائية لكل من المجموعتين الضابطة  هأن) ٥(        يالحظ من الجدول 
مما يعني عدم وجود فروق في ) ٠،٠٥( قيمة الداللة أكبر من أنوالتجريبية حيث 

 . شرط اعتدالية التوزيع في البيانات متحققأنتوزيع الدرجات داخل كل مجموعة أي 
المات طالب عينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية البعدية لع): ٦(جدول رقم 

  الدراسة في التحصيل العام

االنحراف   المتوسط  العدد  المجموعة
  الداللة  قيمة ت  المعياري
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  3.3 11.47  40  الضابطة

  3.8 23.54  45  التجريبية
12.64  0.00  

ن متوسط عالمات طالب المجموعـة ٔا) ٦(  يالحـظ مـن الجدول        
ــات طــالب المجموعــة  مـــن متوســط عالمأعلىالتجريبيـــة 

حيــث بلــغ . الضابطة فــي التحصــيل فــي الرياضــيات عموماً
 أن، كما (12.07) والثانيـة الفــارق بــين متوســطي المجموعــة األولى

، وعليه يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل والذي إحصائياقيمة ت دالة 
في ) α=0.01( إحصائية عند مستوى داللة توجد فروق ذات داللة: ينص على أنه

   .متوسط درجات الطالب في اختبار التحصيل العام لصالح المجموعة التجريبية
 

 كان فعاال في األدائية تصميم التدريس وفقا للمهارات أن     ويستخلص من هذه النتائج 
ستخدام زيادة تحصيل طالب السنة التحضيرية في الرياضيات عموما بدرجة اكبر من ا

 يعتبر واحدا األدائية التصميم وفقا للمهارات أنالطريقة التقليدية، ويتضح من هذا كله 
من طرائق التعلم المتمحورة حول الطالب فهي تركز الجهود على الطالب ال على المعلم، 
وتشجع على العمل الجماعي والموجه، فضال عن توفير المعلم للوقت الكافي والالزم 

 تساعد المعلم على اختيار أدوات التقييم أنهام وفقا لما يحقق أهدافه، كما لتوجيه المتعل
 تكسب أصحاب أنهاالمناسبة لقياس مدى تحقيق المتعلم للنتاجات المطلوبة ،فصال عن 

  .ة على التصنيف وفقا ألداء الطالب رالقرار القد
ثين يوصيان بما  هذه الدراسة فان الباحإليهافي ضوء النتائج التي توصلت : التوصيات

  : يأتي
  الرياضية األدائيةإعادة تصميم كافة مقررات الرياضيات وفقا للمهارات  .١
 تدريب معلمي الرياضيات على استراتيجيات تدريسية وفقا لنواتج التعلم  .٢
 المزيد من الدراسات الختبار فعالية نماذج مبنية وفقا لنواتج التعلم في            إجراء .٣

 مقررات أخرى غير الرياضيات 
 المتغيرات التابعة األخرى غير التحصيل والتي من شانها الحد من فعالية حصر .٤

النموذج والعمل على إيجاد خطوات إجرائية تحد من تأثيرها السلبي على فعالية 
 .  النموذج
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