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ملخص: 
يهدف البحث اإىل معرفة فاعلية ا�شرتاتيجية الدعائم التعليمية على التح�شيل والتفكري 
التفاعلي لطالبات االأول متو�شط يف مادة الريا�شيات، تكونت عينة البحث من )50( طالبة 
توزعوا بالت�شاوي اإىل جمموعتني، االأوىل جتريبية در�شت با�شرتاتيجية الدعائم التعليمية، 
اأُعدَّ للبحث  التكافوؤ يف متغريات عدة،  وجمموعة �شابطة در�شت بالطريقة االعتيادية ومتَّ 
اختبارات من نوع اختيار من متعدد: اختبار حت�شيلي )30( فقرة، واختبار التفكري التفاعلي 
)20( فقرة، وا�شتخدم الو�شائل االإح�شائية املنا�شبة، وكان من النتائج: وجود فروق ذات 
يف  �شابطة  واملجموعة  التجريبية  املجموعة  بني   )0.05( م�شتوى  عند  اإح�شائية  داللة 

اختبار التح�شيل و اختبار التفكري التفاعلي ول�شالح املجموعة التجريبية .
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The effectiveness of Instruction Scaffolding strategy 
on achievement and thinking interactive for first medium 

for students in mathematics

Abstract: 

The research aims to find out the effectiveness of supportive 
instruction strategy on achievement and thinking interactive in first 
medium students in mathematics .The research sample consist of 
(50) students divided equally into two groups, first the trial and 
control, and the test is divided into (30) paragraphs and (20) 
items .The results showed that there are statistically significant 
differences at the level (0.05) between the two groups and in favor 
of the experimental group .
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مقدمة: 
والتجريد  التفكري  قدرات  تنمية  يف  جهة  من  ي�شاهم  فكريًا  ن�شاطًا  الريا�شيات  تعد 
والدقة يف التعبري لدى املتعلم، ومن جهة اأخرى على جماالت معارفه ومهاراته احل�شابية 
اأهم  والريا�شيات من  االجتماعي واحل�شاري،  امتداداتها يف حميطه  لها  التي  والهند�شية 
الدرا�شية التي تدر�س يف املرحلة االأ�شا�شية واملراحل التي تليها، فال توجد مرحلة  املواد 
درا�شية تخلو منه يف التعليم العام، و تتميز بطبيعة تراكمية يف مو�شوعاتها، وما تت�شف 
للمتعلم،  بالن�شبة  معقداً  معرفيًا  حقاًل  تعد  فاإنها  والعالقات،  املفاهيم  يف  جتريد  من  به 
املالحظ  فمن  املتعلمني،  اأمام  وال�شعوبات  امل�شكالت  من  العديد  يثري  تعلمها  اأن  مبعنى 
حادة  �شعوبات  يجدون  متو�شط  االأول  طلبة  فيها  مبا  اال�شا�شية  املرحلة  طلبة  معظم  اأن 
و�شائعة يف جمال الريا�شيات اإىل حد اأن �شعوبات تعلم الريا�شيات متثل اأكرث �شعوبات 
التعلم اأهمية و�شيوعًا وا�شتقطابًا لالهتمام االإن�شاين على اختالف اأمناطه وتوجهاته، واأن 
اأ�شا�شيات الريا�شيات وفهمها ي�شاعد على الفهم العميق بجوهر املادة واال�شتمرار  معرفة 
ي�شاعده  املادة  الأ�شا�شيات  فهمه  اأن  كما  النظامية،  التعليم  مراحل  اأثناء  يف  درا�شتها  يف 
داخل  �شواًء  ونظرياته  قواعدها  تطبيق  على  القدرة  ويك�شبه  تركيبها،  اأو  بنيتها  فهم  على 
اأ�شا�شيات  اأو يف مواقف احلياة، وفهم  اأم داخل املجاالت املعرفية االأخرى،  املادة نف�شها 
اأ�ش�س من  اآلية، بل يكون اكت�شابها على  الريا�شيات يحول دون اكت�شاب املهارات بطريقة 

الفهم العميق )عبيد واآخرون، 2000: 36( .
ومن هنا فاإن م�شكلة �شعوبات التعلم يف الريا�شيات يف املرحلة االأ�شا�شية )وبخا�شة 
اأ�شا�شًا ملا بعدها من املراحل،  االأول متو�شط( ، تعد من امل�شكالت الرئي�شية املهمة كونها 
بحيث �شاد االعتقاد اخلاطئ باأن الريا�شيات مادة �شعبة التعلم، اإذ ُيعتقد بع�شهم اأنها مادة 
غري ممتعة، واأنه ال ميكن لكل الطلبة تعلمها واإنها جمردة و مادة جافة وغري م�شوقة تتطلب 
، وقد يعود   )18-17  :2010 النظريات والقوانني وا�شتظهارها” . )عبيد،  حفظ كثري من 
ال�شبب اإىل طغيان االأ�شلوب الرمزي يف تعلم الريا�شيات، مما جعل الطالب ال يرى ارتباطًا 
بني ما تعلمه، يف الريا�شيات، وبني الواقع املعي�س، حتى ظن بع�شهم اأن الريا�شيات �شيء 
اإىل  يدخل  لكي  الطالب  يتعلمها  اأن  ينبغي  واملعادالت  والقواعد  والقوانني  بالرموز  مليء 

اجلامعة، اأو لكي يح�شل على ال�شهادة )احلارثي، 2009: 264( .
وما يوؤيد �شعف التح�شيل يف ريا�شيات االأول متو�شط اأ�شارت درا�شة )نا�رض 2013( 
، بوجود ن�شب مئوية متدنية للنجاح مبادة الريا�شيات االأول متو�شط قيا�شًا ببقية املواد، 
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بالن�شبة  مادة �شعبة  الريا�شيات  كون  الطلبة  غالبية  عزا  التدين،  �شبب  التحري عن  وعند 
خالل  و  تدري�شها،  يف  املدر�س  طريقة  ب�شبب  موا�شيعها  غالبية  فهم  عدم  موؤكدين  لهم، 
ا�شتطالعه الآراء العديد من مدر�شي ومدر�شات الريا�شيات يف عدد من املدار�س، الحظ باأن 
جميعهم اأكدوا على احلاجة اإىل ا�شتخدام طرائق ومناذج تدري�س حديثة، واأنه على الرغم من 
التقدم العلمي والتكنولوجي، فاإن عدداً كبرياً منهم مازال يوا�شل التعليم لهذه املادة بنقل 
التي  )املعتادة(  التقليدية  التدري�س  طرائق  با�شتخدام  للطلبة  العلمية  واحلقائق  املعارف 
املدر�شي(  املقرر  يف  ترد  )كما  جاهزة  واالأمثلة  التعاريف  واإعطاء  والتلقني  احلفظ  تعتمد 
والتاأكيد على حفظها بقوالب حمددة خالية من التدبر واأعمال الفكر متذرعني ب�شيق الوقت 
و�شعف اإمكانات املدر�شة وعدم توافر الو�شائل التعليمية املنا�شبة .وهذا اأدى اإىل �شعف يف 

حت�شيل الريا�شيات )نا�رض، 2013: 4-3( .
كذلك اأ�شارت درا�شة )احلبار، 2013( : اأّن من اأ�شباب �شعف الطلبة يف مادة الريا�شيات 
اأّن معظم الطرائق املّتبعة يف تدري�شها ال ت�شتثري دافعّيتهم وحما�شهم، بل على العك�س من 
خالل  من  اأنف�شهم  الطلبة  اإىل  ترجع  اأ�شبابًا  هناك  اأّن  كما  وامللل،  الرتابة  فيهم  تثري  ذلك 
الطرائق  وا�شتخدام  عليها،  والعمليات  االأعداد  مع  جّيدة  ب�شورة  التعامل  من  متّكنهم  عدم 

الروتينية والتقليدية يف حّل التمارين وامل�شائل )احلبار، 2013: 2( .
وت�شري درا�شة )الكبي�شي، 2014( : اأن طلبة االأول املتو�شط يركزون على حفظ املعرفة 
الريا�شية وا�شرتجاعها يف اأثناء االختبارات فقط، بحيث عندما تعاد عليه يف �شنة الحقة مل 
يتذكر منها �شيئًا، وقد يخفق كثري من الطلبة يف احل�شول على احلد االأدنى من النجاح ب�شبب 
مفاهيم ب�شيطة يحتاجها من �شنوات �شابقة حلل �شوؤال اأو اأ�شئلة عدة معينة، وهذا يدل على 
عدم اكت�شابهم للمعرفة الريا�شية ب�شورة �شحيحة، بل ال يبايل كثري من الطلبة االنتباه اإىل 
معقولية النتائج فهو غري مكرتث اإذا ظهر ناجت ك�رض يف �شوؤال يتطلب عدد العمال، اأو ظهور 
زمن معني بال�شالب وهذا يعطي موؤ�رضاً على ال�شعف يف التفكري والتحليل، مع اأن هذا العجز 
اإ�شرتاتيجيات  من  اأو  الطلبة،  ذات  نابع من  ولكنه  املادة،  ذات  عيبًا يف  يكن  الفهم مل  عن 

تقدميها )الكبي�شي، 2014: 359-358( .
وهذا ي�شري اإىل وجود انخفا�س يف حت�شيل طلبة ال�شف االأول متو�شط يف الريا�شيات 
اأن التح�شيل العلمي من االأهداف الرئي�شة للرتبية و التعليم العتباره املعيار الوحيد  رغم 
املختلفة،  التعليم  تخ�ش�شات  يف  وتوزيعهم  اآخر،  اإىل  �شف  من  الطلبة  لنقل  ُيعتمد  الذي 
على  قدرته  ومدى  املقررة،  الدرا�شية  املواد  ا�شتيعاب  على  الطالب  قدرة  قيا�س  وميثل 
اأوقات خمتلفة ف�شاًل  التي تتم يف  والتحريرية  ال�شفوية  تطبيقها من خالل و�شائل قيا�س 
عن االمتحانات اليومية والف�شلية، لذا تلقى مادة الريا�شيات وما يت�شل بها من حت�شيل 



أ.د. عبد الواحد حميد الكبيسي
م.م. فائدة ياسني طه

فاعلية استراتيجية الدعائم التعليمية على التحصيل والتفكير التفاعلي 
لطالبات األول متوسط في الرياضيات

202

اعتقاد  االهتمام  هذا  دواعي  اأهم  يكون  وقد  االأمور،  واأولياء  املربني  من  عظيمًا  اهتمامًا 
التفكري  الريا�شيات بالقدرة على  التح�شيل يف  التي تربط  الوطيدة  النا�س عامة بالعالقة 
وحل امل�شكالت، فالريا�شيات تعد �رضبًا من �رضوب التفكري املجرد الذي يعتمد الرموز بداًل 
من املح�شو�شات، وبطبيعتها حتتوي على م�شكالت حقيقية اأو افرتا�شية لذلك فاإن وا�شعي 
مناهج الريا�شيات احلديثة واالخت�شا�شني يف ا�شرتاتيجيات تدري�شها واأ�شاليبها يوؤكدون 
اأن الريا�شيات اأ�شلوب يف التفكري اأ�شا�شه الفهم واإدراك العالقات واال�شتدالل، يعتمد اأ�شلوب 
ا�شرتاتيجيات  اإىل  حتتاج  الريا�شيات  فاإن  لذا  احلل،  اإىل  للو�شول  واملناق�شة  االكت�شاف 

تدري�شية تخفف من حدة التجريد التي متتاز به )عالونة، 2002: �س88( 
اإن عملية التجديد والتحديث يف جمال ا�شرتاتيجيات تدري�س الريا�شيات يف الع�رض 
احلديث مل تعد حمل جدل اأو نقا�س، بل اأ�شبحت اأمراً بالغ االأهمية، ومطلبًا حيويًا وملحًا من 
اأجل اإحداث التوازن بني احلياة �رضيعة التغيري يف ع�رض العوملة، اإذ واجه التعليم التقليدي 
عن  قا�رضاً  وجعلته  عامة،  التعليم  م�شتوى  على  اأثرها  انعك�س  التي  امل�شكالت  من  العديد 
املتعلم  تزويد  من  التقليدية  الريا�شيات  تدري�س  ا�شرتاتيجيات  تتمكن  ومل  اأهدافه،  حتقيق 
ي�شتطيع مواكبة ع�رض حديث  واٍع منتج،  الالزمة ملواطن  االأ�شا�شية  باملعارف واملهارات 

مليئ بالتحديات والتغريات ال�رضيعة . )�شالح، 2012، �س253( .
التقليدي  التدري�س  عن  خمتلفة  ا�شرتاتيجيات  اإىل  تربويًا  املتقدمة  الدول  ت�شعى  لذا 

للريا�شيات 
ا�شرتاتيجيات ت�شتند على النظرية البنائية والتي متكن الطلبة من اكت�شاب الريا�شيات 
عن طريق حت�شني وتفعيل التفكري ومهاراته بداًل من الرتكيز على تعليم املعرفة، مما يجعل 

من مادة الريا�شيات مادة �شائقة لهم )وولفولك، 2010: �س 76( .
الدعائم  ا�شرتاتيجية  التدري�س  من  النوع  هذا  يف  امل�شتخدمة  االإ�شرتاتيجيات  ومن 
للتعلم،  ومي�رضة  وداعمة  ت�شاركية  تعلم  بيئة  توفري  اإىل  عام  ب�شكل  ت�شري  والتي  التعليمية 
وتعد هذه االإ�شرتاتيجية تطبيقًا لنظرية فيجوت�شكي اإذ ت�شري اإىل اأن التعلم يحدث من خالل 
امل�شاركة مع االآخرين، واأن تفاعل الطلبة مع االآخرين االأكرث معرفة اأو قدرة يوؤثر يف طريقة 

. )Hallenbeck،2002: 231( تفكريهم، وتف�شريهم للمواقف املختلفة
رمبا  تعقيداً،  اأكرث  و�شي�شبح  معقداً،  بات  قد  العامل  اأن  على  جميعًا  نتفق  اأن  وميكن 
بوترية مت�شارعة، من هنا، فاإن اكت�شاب مهارات التفكري اأ�شبح �رضوريًا للم�شي قدمًا يف 

احلياة اليومية، 
بحل  مبفرده  للمرء  ي�شمح  ال  ب�شكل  تعقيداً  االأكرث  والع�رضين  احلادي  القرن  اأن  اأي 
امل�شكالت منفرداً، وال يحظى كل فرد باإمكانية الو�شول اإىل كافة البيانات الالزمة التخاذ 
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يدعى  ما  وهذا  متعددة  بدائل  يف  التفكري  مبفرده  ل�شخ�س  ميكن  وال  احلا�شمة؛  القرارات 
بالتفكري التفاعلي .

مشكلة البحث:
ف�شاًل  التدري�س  يف  التلقني  واعتماد  التح�شيل،  بانخفا�س  البحث  م�شكلة  تتلخ�س 
عن غياب بع�س عادات العقل املتمثلة بالتفكري التفاعلي )والذي يطلق عليه اأي�شًا التفكري 
الدعائم  اإ�صرتاتيجية  ما فاعلية  التباديل( ، لذا �شيغت م�شكلة البحث ب�شوؤال رئي�س: 
يف  متو�صط  الأول  لطالبات  التفاعلي  والتفكري  التح�صيل  على  التعليمية 

الريا�صيات؟ والذي يتفرع منه: 
ما فعالية اإ�شرتاتيجية الدعائم التعليمية على حت�شيل طالبات ال�شف االأول متو�شط  -

يف الريا�شيات؟ .
ما فعالية اإ�شرتاتيجية الدعائم التعليمية على التفكري التفاعلي لدى طالبات ال�شف  -

االأول متو�شط يف الريا�شيات؟ .

أهمية البحث:

ممكن اإجمال اأهمية البحث بالآتي:- 
االجتماعية . 1 والنظرية  البنائية  النظرية  على  تعتمد  حديثة  ا�شرتاتيجية  اعتماد 

مادة  يف  متو�شط  االأول  طلبة  لدى  والتفكري  التح�شيل  زيادة  يف  ت�شاهم  لفيجوت�شكي 
الريا�شيات .

يوفر البحث معلومات عن اإ�شرتاتيجية الدعائم التعليمية والتفكري التفاعلي .. 2
ميكن مناق�شة البحث يف الدورات التدريبية التي تقام يف املديريات العامة للرتبية . 3

ق�شم التدريب والتعرف على كيفية تطبيقها .
التعليمية . 4 الدعائم  الباحثني( ال�شرتاتيجية  العراق )ح�شب علم  ال توجد درا�شة يف 

والتفكري التفاعلي

هدفا البحث

يهدف البحث احلايل التعرف على اثر اإ�صرتاتيجية الدعائم التعليمية يف:- 
حت�شيل طالبات ال�شف االأول متو�شط يف الريا�شيات . ●
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التفكري التفاعلي لطالبات ال�شف االأول متو�شط . ●

فرضيات البحث
ال توجد فروق ذات داللة اإح�شائية عند م�شتوى )0.05( بني معدل حت�شيل طالبات  ♦

املجموعة التجريبية التي تدر�س باإ�شرتاتيجية الدعائم التعليمية، وبني طالبات املجموعة 
ال�شابطة الذي يدر�شن بالطريقة املعتادة يف مادة الريا�شيات لل�شف االأول متو�شط.

ال توجد فروق ذات داللة اإح�شائية عند م�شتوى )0.05( بني معدل التفكري التفاعلي  ♦
لطالبات املجموعة التجريبية الذي يدر�شن باإ�شرتاتيجية الدعائم التعليمية، وبني طالبات 

املجموعة ال�شابطة التي تدر�س بالطريقة املعتادة لل�شف االأول متو�شط.

حتديد املصطلحات: 

اأولً- الفاعلية عرفت باأنها:  ◄
اإليها  - والو�شول  املرجوة،  النتائج  لبلوغ  واملدخالت  االأهداف  اإجناز  على  القدرة 

باأق�شى حد ممكن )زيتون 2003: �س55(.
مدى االأثر الذي حتدثه املعاجلة التجريبية بعدها متغريا م�شتقاًل يف اأحد املتغريات  -

التابعة )�شحاته، واآخرون، 2003: �س230(.
الفاعلية اإجرائياً: اأثر العامل امل�شتقل )ا�شرتاتيجية الدعائم التعليمية( على املتغريات 

التابعة )التح�شيل، والتفكري التفاعلي( ويحدَّد هذا االأثر اإح�شائيًا عن طريق مربع اإيتا.
ثانياً- ا�صرتاتيجية الدعائم التعليمية: عرفت باأنها:  ◄

اإ�شرتاتيجية تعليمية تعمل على دعم املتعلمني عند تقدمي مو�شوع جديد عن طريق  -
اكت�شاب املعارف واملهارات والثقة  واإزالته تدريجيًا، وت�شاعدهم على  احلد من �شعوباته 

.)Young،1993: 44( ملواجهة التعقيد اإن وجدت
اإ�شرتاتيجية تدري�شية ت�شتند اإىل نظرية فيجوت�شكي االجتماعية ومفهومه ملنطقة  -

النمو القريبة )ZPD( ت�شهل قدرة الطالب على اال�شتفادة من املعرفة ال�شابقة وا�شتيعاب 
املعلومات اجلديدة خالل تقدمي الدعم التدريجي، وي�شحب تدريجيًا بحيث يكون املتعلم يف 
Har - )ههاية املو�شوع قادراً على اإكمال املهمة اأو ال�شيطرة على املفاهيم ب�شكل م�شتقل 

.)man، 2002: 24
اإ�شرتاتيجية الدعائم التعليمية اإجرائيا: جمموعة من املثريات التي يقدمها املعلم  -
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للطالب يف مو�شوع الريا�شيات للمجموعة التجريبية، حتى ي�شخ�س موقف التعلم ب�شكل 
بهدف  املوقف  مع  للتعامل  املنا�شبة  االإجراءات  واختيار  بنف�شه،  االندماج  على  ي�شاعده 
املو�شوع  )تقدمي  االآتية:  باخلطوات  ومتر  منها،  والتحقق  املطلوبة  االأهداف  اإىل  الو�شول 
ات متنوعة،  املراد تدري�شه، املمار�شة اجلماعية املوجهة، ممار�شة موجهة ملحتوى ومهمَّ

اإعطاء التغذية الراجعة، زيادة م�شوؤوليات الطالب، واإعطاء ممار�شة م�شتقلة لكل طالب(.
ثالثاً- التح�صيل عرف باأنه:  ◄
ما يكت�شبه الطالب من معارف ومهارات واأ�شاليب تفكري وقدرات على حل م�شكالت . 1

عليه  طبق  الذي  عليها  يح�شل  التي  )الدرجات(  بالدرجات  ويقا�س  مقرر،  لدرا�شة  نتيجة 
االختبار )عبيد، 2010: 307(.

م�شتوى حمدد من االإجناز اأو االأداء يف التعليم املدر�شي الذي يتم قيا�شه من قبل . 2
املدر�س اأو من خالل االختبارات ال�شهرية اأو النهائية. )بني خالد،2012،�س145( 

باخلربات  مرورهن  بعد  املتو�شط  االول  ال�شف  طالبات  حتقق  ما  مقدار  اإجرائيًا: 
التعليمية املتعلقة باملو�شوعات الريا�شية مقي�شًا بالدرجة التي يح�شلن عليها يف االختبار 

التح�شيلي النهائي الذي اأعده لهذا الغر�س.
رابعاً- التفكري التفاعلي عرف باأنه:  ◄
مع . 1 ب�شكل كبري  والتوا�شل  االآخرين،  باالت�شاق مع  التفكري  املتزايدة على  املقدرة 

االآخرين واحل�شا�شية جتاه احتياجاتهم، والقدرة على تربير االأفكار واختبار مدى �شالحية 
عن  والتخلي  اجلماعي  الراأي  وراء  وال�شعي  واالإ�شغاء  االآخرين،  عند  احللول  ا�شرتاتيجيات 
اجلماعية  والقيادة  والعطف  والتعاطف  اآخر،  �شخ�س  فكرة  على  العمل  اأجل  من  ما  فكرة 

واالإيثار )كو�شتا، وكاليك، 2003: ج2: �س96.( 
قدرة الطالب على العمل �شمن جمموعات، وقدرته على تربير االأفكار واختبار مدى . 2

امل�شكلة  والعمل اجلماعي و�شواًل حلل  والتعاون  والتفاعل  ا�شرتاتيجيات احللول  �شالحية 
)قطامي وثابت، 2009: �س166( 

اإجرائياً: اأحد قدرات العقل التي ُتظهر قابلية الفرد يف حل امل�شكالت اأو معاجلة موقف 
�شمن م�شورة جماعية، وتقا�س بالدرجة التي يح�شل عليها الطالب يف االختبار املعد لذلك.

رابعاً: الأول متو�صط: وهو اأول �شف من املرحلة املتو�شطة )ثالث �شنوات( التي  ◄
تلي املرحلة االبتدائية )6 �شنوات( ، ويدعى يف بع�س الدول العربية بال�شف ال�شابع.

مدر�شي  ◄ معظم  يتبعها  التي  ال�شائدة  الطريقة  وهي  التقليدية:  الطريقة  خام�صاً 
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واأحيانًا  املبا�رض،  بالعر�س  للطلبة  الكتاب  مايف  بنقل  واملتمثلة  الريا�شيات،  ومدر�شات 
اإعطاء القاعدة، ومن ثم االأمثلة اأو بالعك�س.

أطار نطري ودراسات سابقة: 

أوالً- اسرتاتيجية الدعائم التعليمية: 

ا�شرتاتيجية الدعائم هي امتداد للنظرية البنائية واإحدى تطبيقاتها ، و هي ا�شرتاتيجية 
تدري�س ي�شتخدمها املعلم موؤقتا يقدم من خاللها جمموعة من االأن�شطة والربامج التي تزيد 
ويف  ذاتيا ،  االأن�شطة  اأداء  مبوا�شلة  له  ي�شمح  الذي  الطالب بالقدر  لدى  الفهم  م�شتوى  من 
اإطار هذا املفهوم يقدم املعلم امل�شاعدة الوقتية التي يحتاجها املتعلم بق�شد اإك�شابه بع�س 
املهارات والقدرات التي متكنه وتوؤهله باأن يوا�شل بقية تعلمه منفرداً، و�شميت بهذا اال�شم 
الأنها تركز على الدعم املوؤقت للمتعلم من خالل تقدمي جمموعة من االأن�شطة والربامج، ومن 
ثم تركه ليكمل بقية تعلمه معتمداً على قدراته الذاتية ومعرفته ال�شابقة، وقد ظهر م�شطلح 
 1976 )Wood، Bruner and Ross( عام  التعليمية الأول مرة يف درا�شة  الدعائم 
امل�شكلة  حل  على  قادراً  املبتدئ  الطالب  جعل  يف  املعلم  دور  اإىل  التو�شل  هدفها  وكان 

التي تفوق قدراته الفردية )قطامي، 2005، �س 368(.
كا�شتعارة  ي�شقل  التعبري  جاء  التعليمية  ال�شقاالت(  )اأو  ال�شنادات  م�شمى  حتت  وترد 
لو�شف نوع امل�شاعدة املعرو�شة من قبل املعلم اأو النظري لدعم التعلم، ففي عملية الت�شقيل 
ب�شكل  اإدراكه  الطالب  ي�شتطيع  ال  مفهوم  اإدراك  اأو  اإجناز مهمة  على  الطالب  املعلم  ي�شاعد 
م�شتقل، فاملعلم يعر�س م�شاعدته لي�شتطيع الطالب اإجناز اأكرب قدر من املهمة لوحده دون 
م�شاعدة االآخرين.وعندما ي�شعر املعلم باأن الطالب بداأ يحل امل�شكلة ب�شورة م�شتقلة يعمل 
املعلم على االإزالة التدريجية للدعامات.فالت�شقيل يف احلقيقة ي�شتعمل كج�رض للو�شول اإىل 
الذي يعمل كم�شاعد  ُيدار ب�شكل �شحيح هو  الذي  الطالب، والت�شقيل  الذي ال يعرفه  ال�شيء 
ولي�س كمعطل، وميكن ا�شتخدام اأدوات خمتلفة لت�شقيل تعلم الطالب من بينها؛ جنزئ املهمة 
اإىل اأجزاء �شهلة االنقياد، ا�شتخدام عمليات التفكري الأداء مهمة، التعلم التعاوين الذي يعتمد 
على فريق العمل واحلوار بني النظائر، والتدريب، وعر�س مناذج، واإعطاء ن�شائح واإجراءات.
ويف�شل اأن يحر�س املعلمون على اأداء الطالب للمهمات باأقل م�شتوى اإجهاد ممكن للطالب، 
اإدارة حوار مفتوح مع الطالب للوقوف على معرفة الطالب،  ويتوجب كذلك على املعلمني 
 Lipscomb، Swanson،( اجلديدة  للمعرفة  للو�شول  الناجحة  الت�شقيل  اأداة  وحتديد 

اإل اأن مفهوم الدعائم اأف�صل وذلك لالأ�صباب الآتية:   ،  )West، 2004، 2- 3
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من الناحية الرتبوية فاإن دعائم اأف�شل تربويًا من كلمة �شقاالت. ♦
ذلك،  ♦ بعد  تزال  واأنها  اأنها موؤقتة،  اإىل  االإ�شارة  ال�شقالة هنا هو  لفظة  الغر�س من 

وهذا ما ميكن اأن توؤديه اأي�شا لفظة الدعائم.
الذي  ♦ هو  البناء  )فعامل  ي�شتخدمها  ومن  ي�شعها  من  بني  تفرق  ال  �شقاالت  كلمة 

ي�شعها وهو نف�شه من ي�شتخدمها( على عك�س الدعائم التي ت�شري ب�شكل عام اإىل توفري بيئة 
تعلم داعمة ومي�رضة للتعلم )اأمني، 2011( 

وتعد هذه اال�شرتاتيجية تطبيقًا لنظرية فيجوت�شكي عن التعلم االجتماعي ومفهومه 
Zone of proximal Develo -  نن منطقة النمو الو�شيك، والذي يرمز لها برموز :

اإنها حتمل  التطوير، حيث  تعني يف منظور فيجوت�شكي  املنطقة   )Zone( ment فكلمة 
وكلمة  الن�شج،  درجات  اأو  ال�شلوك  ا�شتمرارية  واإمنا  مقيا�س  على  كنقطة  ولي�س  تطويراً، 
�شتتطور  التي  ال�شلوكيات  بتلك  حتدد  املنطقة  اأن  تعني   )Proximal( القريبة  اأو  االأدنى 
اأن  اأي وقت، ويرى فيجوت�شكي  الظهور يف  اإىل  اأقرب  ال�شلوك  اأن  اأي  القريب،  امل�شتقبل  يف 
ال�شلوك يحدث على م�شتويني ي�شكالن حدود منطقة النمو القريبة املركزية )ZPD(: وهي 
املهمة كما  بعد جناح  اأكرث قدرة  املتعلم مب�شاعدة قرين  اإليها  اأن ي�شل  امل�شافة املحتمل 

ميثلها املخطط )1( االآتي: 

المخطط (1) 
منطقة النمو الوشيك
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من املبادئ التي اأكد عليها املجل�س القومي ملعلمي الريا�شيات NCTM مبداأ العدالة 
الذي يدعم االعتقاد باأن جميع التالميذ قادرون على تعلم مادة الريا�شيات، ف�شاًل عن ذلك، 
فاإن هذا املبداأ يتطلب توقعات حت�شيلية كبرية جلميع متعلمي مادة الريا�شيات، فاملتعلم 
الذي يدر�س الريا�شيات املدر�شية يف حاجة ما�شة الأن تتحقق لديه تلك املبادئ واملعايري، 
وبخا�شة تنمية مقدرته على اال�شتدالل والقيام بالربهان خا�شة باأن الريا�شيات تو�شف 
باأنها عملية ا�شتدالل، والدعائم التعليمية للمعلم هي اأداة حتليلية لو�شف تفاعالت الطالبني 
يف �شوء منطقة النمو القريبة املركزية )ZPD( لالختالفات بني امل�شتوى االأدائي املوجود 

عند الطالب وامل�شتوى االأدائي املحدد بهدف التعلم من خالل ثالثة عنا�رش: 
االإر�شاد: توجيه واإر�شاد االأداء املوجود عند الطالب. -
التحليل: حتليل طبيعة اأي اختالف بني االأداء املوجود واالأداء امل�شتهدف. -
االأداء  - م�شتوى  من  لي�شل  املنا�شب  بالو�شيط  الطالب  املعلم  م�شاعدة  امل�شاعدة: 

تدري�س  واأ�شاليب  تعليمية،  و�شائل  با�شتخدام  امل�شتهدف  االأداء  م�شتوى  اإىل  لديه  املوجود 
منا�شبة.

فالدعائم التعليمية تتغري ح�شب طبيعة واحتياج الطالب وكما هو مبني بال�شكل )1( 

الشكل (1) 
 (scott, 1998:71) سرعة االستجابة بالدعائم التعليمية
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اعتبارات مهمة عند تقديم الدعامات التعليمية: 
اأن يوؤدوها بقليل من امل�شاعدة، . 1 ات التي ميكن  اأواًل املهمَّ رفع الثقة: قدم للطالب 

فهذا يح�شن الكفاءة الذاتية للطالب.
تزويد الطالب مب�شاعدة كافية الإجناز النجاح ال�رضيع: هذه اخلطوة تقلل من م�شتوى . 2

االإحباط وت�شمن للطالب باأن يبقوا مدفوعني للتقدم اإىل اخلطوة التالية.
احلر�س مل�شاعدة الطالب اأنف�شهم: الطالب قد يعملون بجدية اأكرب عندما ي�شعرون . 3

اأنهم ي�شبهون نظائرهم.
 تفادى ال�شاأم: ال جتهد الطالب عند تعليمه مهارة معينة.. 4
اإزالة الدعائم ب�شكل تدريجي ثم ب�شكل كامل عند اإتقان الطالب للمهمة.. 5

 )Lipscomb، Swanson، West، 2004: p.10(
اأهمية اللعب باعتباره ن�شاطا ً تعليميا ً ولي�س ن�شاطا ً بدنيا ً فح�شب، بل هو ن�شاط . 6

عقلي يوؤدي اخليال فيه دور مهم ، كما انه ال ميثل ن�شاطا ً عفويا ً بل هو ن�شاط ي�شع املتعلم 
فيه جميع مركزاته الع�شبية ويندمج بفاعلية وحما�س فيه ف�شاًل عن اأهميته االجتماعية، 
كونه يدفع املتعلم نحو التناف�س واحرتام القواعد اجلماعية لفر�شها �رضوط اللعبة.فاملطلوب 
من املدر�س هنا ا�شتثمار ذلك، وتنويع م�شادر اللعب وتطويرها مبا يخدم العملية التعليمية. 

)الزند، 2004: �س 149( 

مراحل الدعائم التعليمية: 

ميكن حتديد مراحل تطبيق اإ�صرتاتيجية الدعائم التعليمية يف الآتي: 
التلميحات . 1 ا�شتخدام  مع  الدر�س  عن  عامة  فكرة  املعلم  التقدمي :  يعطي  مرحلة 

والت�شاوؤالت املثرية والتفكري مع املتعلمني يف بع�س عنا�رض الدر�س، كتابة اخلطوات التي 
�شوف تتبع يف اأداء املهمة 

مرحلة املمار�شة اجلماعية :  وهنا ي�شارك املعلم املتعلمني يف بع�س اأفكار الدر�س . 2
يف  يعملون  التالميذ  ويجعل  عنها،  االإجابة  تاركا لهم  الت�شاوؤالت  بع�س  عليهم  ويطرح 

جمموعات �شغرية يعقبها بتق�شيم ا�شغر بحيث يعمل كل طالبني �شواء . 
اإ�رضاف املعلم، كما . 3 الفردي :  يرتك كل طالب ليتعلم مبفرده حتت  التعليم  مرحلة 

ي�شرتك املعلم مع متعلمني يف تدري�س تباديل . 
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مرحلة التغذية الراجعة :  يعطي املعلم تغذية راجعة وت�شحيحًا الأخطاء املتعلمني، . 4
ثم يطلب من كل متعلم بعد ذلك ا�شتخدام التغذية الراجعة ذاتيًا.  

نقل امل�شوؤولية للمتعلم :  تنقل جميع امل�شوؤوليات التعليمية من املعلم اإىل املتعلم، . 5
واإلغاء الدعم املقدم له من املعلم مع مراجعة اأداء املتعلم دوريًا حتى ي�شل الإتقان التعلم . 

زيادة العبء على املتعلم :  بعد نقل امل�شوؤولية للمتعلم تزداد كمية درجة ا�شتقاللية . 6
املتعلم هنا، فيرتك ليتعلم مبفرده دون تدخل املعلم، مع التمهيد ملمار�شة تعليمه مرة اأخرى 

يقوم بها املتعلم مبفرده . )قطامي، 2005: �س 369( 
فعلى �شبيل املثال عندما يراد تقدمي مو�شوع اأنواع العالقة على املجموعة الواحدة 
ر الطلبة بكيفية التعبري عن العالقة باملخطط  )االنعكا�س( ، تاأتي اأواًل مرحلة التقومي: ويذكِّ
اأنواع من  اأو باالأزواج املرتبة، تاأتي بعدها مرحلة املمار�شة اجلماعية،  ويعطي  ال�شهمي، 
العالقات )التي ت�شكل فيما بعد عالقات انعكا�شية ومتناظرة( ق�شم ميثلها باالأزواج املرتبة، 
اجلزئية  املجموعات  جد   ،  A= {1، 2{ وق�شم اآخر ير�شم املخطط ال�شهمي لها مثل: لتكن
ويتو�شل  لها  ال�شهمي  املخطط  ار�شم  ثم  اجلواب:  املجموعة  لهذه 

الطلبة لر�شم: 

ثم تاأتي مرحلة التعليم الفردي : يكلف كلُّ طالب اأو طالبني باإيجاد حلول الأمثلة اأخرى: 
مثل اأذا كان }B= {2، 3، 5، 6 اكتب عالقة R يق�شم على املجموعة B �شيتو�شل الطالب: 
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R={ (2,2) , (2,6) , (3,3) , (3,6) , (5,5) , (6,6) }

الأخطاء  وت�شحيحًا  راجعة  تغذية  املعلم  الراجعة :  يعطي  التغذية  مرحلة  تاأتي  ثم 
املتعلمني، ثم يطلب ت�شجيل مالحظاتهم على املخططات واالأزواج التي منها ت�شكلت عروة 
)عقدة( يف كل عن�رض من عنا�رض املجموعة، ويف حالة االأزواج يجد اأن كل عن�رض ارتبط مع 

نف�شه، والتوا�شل معهم يف هذه احلالة ي�شمى العالقة االنعكا�شية.
تاأتي بعدها نقل امل�شوؤولية للمتعلم :  تتمثل بكيفية �شياغة تعريف للعالقة االنعكا�شية 
 a R a اإذا حتقق A انعكا�شية على املجموعة Rليتوا�شلوا يف النهاية، تكون العالقة

.A ينتمي اإىل a لكل عن�رض
واأخرياً زيادة العبء على املتعلم : بالتطرق اإىل اأمثلة يطلب منه اأن يجد االأزواج اأواًل 

ليحكم على كون العالقة انعكا�شية اأو ال.
مثال: اإذا كانت R عالقة على جمموعة االأعداد الطبيعية N بحيث: 

N انعكا�صية على R هل عالقة
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دراسات سابقة إلسرتاتيجية الدعائم التعليمية: 

درا�شة )اأمني، 2011( : اأجريت الدرا�شة يف م�رض وهدفت اإىل معرفة فاعلية اإ�شرتاتيجية 
الدعائم التعليمية يف تنمية مهارات الربهان الريا�شي لدى التالميذ ذوي �شعوبات تعلم 
اختريوا  وتلميذة  تلميذا   )28( املجموعة  اأفراد  عدد  بلغ  االإعدادية،  باملرحلة  الريا�شيات 
جتريبية  جمموعتني  على  توزعوا  االإعدادي  الثاين  بال�شف  االإعدادية  املرحلة  تالميذ  من 
در�شت باإ�شرتاتيجية الدعائم التعليمية واملجموعة ال�شابطة در�س بالطريقة املعتادة، كل 
جمموعة حتتوي على )14( تلميذا وتلميذة 7منهم ذوو �شعوبات تعلم، و7 منهم عاديون، 
ومتَّ تكافوؤ املجموعتني، ومتثلت اأدوات البحث، : باختبار حت�شيلي يف الريا�شيات، واختبار 
مهارات الربهان الريا�شي، وا�شتخدمت الو�شائل االإح�شائية املنا�شبة، وكان من النتائج: 
وجود فرق ذي داللة اإح�شائية عند م�شتوى )0.05( بني متو�شط درجات اختبار الربهان 
الريا�شي، واختبار التح�شيل بني املجموعة التجريبية وبني املجموعة ال�شابطة، ول�شالح 

املجموعة التجريبية
درا�شة (Ahn , and et.al.,2012) : اأجريت الدرا�شة يف كوريا وهدفت اإىل تق�شي اثر 
اإ�شرتاتيجية الدعائم التعليمية على حل امل�شكالت يف الريا�شيات لطلبة ال�شاد�س االبتدائي، 
بلغت عينة الدرا�شة 122 طالبًا توزعوا بالت�شاوي اإىل جمموعتني: جمموعة جتريبية در�شت 
واالألوان، وجمموعة �شابطة  االأ�شكال  التعليمية م�شتخدمة  الدعائم  اإ�شرتاتيجية  با�شتخدام 
جميع  واأعدت  القبلية  باالختبارات  املجموعتني  تكافوؤ  ومتَّ  التقليدية  بالطريقة  در�شت 
االختبارات )ثالثة انواع من اختبار حل امل�شكالت( بو�شاطة الكمبيوتر، مت حتليل البيانات 
با�شتخدام احلزمة االإح�شائية للعلوم االجتماعية )SPSS18.0( ، وكان من النتائج: عدم 
وجود فروق ذات داللة اإح�شائية عند م�شتوى )0.05( بني متو�شط التح�شيل بني املجموعة 
 Ahn ، and( التجريبية واملجموعة ال�شابطة يف اختبارات حل امل�شكالت يف الريا�شيات

.)et.al.،2012; 60
درا�شة (Casem, 2013) : اأجريت الدرا�شة يف اأمريكا، وهدفت اإىل معرفة اثر اإ�شرتاتيجية 
واالجتاه  الريا�شيات  يف  متو�شط  الثالث  ال�شف  طلبة  حت�شيل  يف  التعليمية  الدعائم 
بالت�شاوي،  جمموعتني  اإىل  توزعوا  طالبًا   24 من  البحث  عينة  وتاألفت  الريا�شيات،  نحو 
عن  للطالب  وتو�شيح  تف�شريات  وتقدمي  التعليمية  الدعائم  باإ�شرتاتيجية  تدر�س  التجريبية 
طريق النمذجة، وا�شتخدام منظمات ب�رضية، وجمموعة �شابطة تدر�س بالطريقة التقليدية، 
متَّ تكافوؤ املجموعتني باختبارات قبلية، وا�شتخدمت الو�شائل االإح�شائية املنا�شبة، وكان 
املجموعة  )0.05( بني طلبة  م�شتوى  اإح�شائية عند  ذات داللة  فروق  النتائج، وجود  من 
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ول�شالح  االجتاه،  مقيا�س  ويف  التح�شيل،  متو�شط  يف  ال�شابطة  واملجموعة  التجريبية 
.)Casem، 2013: 9- 19( املجموعة التجريبية

درا�شة )رم�صان، 2013( : اأجريت الدرا�شة يف م�رض، وهدفت اإىل اأثر ا�شتخدام اإ�شرتاتيجية 
ال�شقاالت التعليمية يف تدري�س الدرا�شات االجتماعية لتالميذ ال�شف االأول االإعدادي على 
تنمية املفاهيم التاريخية ومهارات التفكري اال�شتداليل، وزعت عينة الدرا�شة اإىل جمموعتني 
جمموعة جتريبية: وتدر�س با�شتخدام اإ�شرتاتيجية ال�شقاالت التعليمية، وجمموعة �شابطة: 
وتدر�س الوحدة بالطريقة التقليدية، وا�شتخدم اختبار لقيا�س مهارات التفكري اال�شتداليل، 
ذات  الدرا�شة وجود فروق  نتائج  التاريخية، وكان من  املفاهيم  لقيا�س حت�شيل  واختبار 
داللة اإح�شائية عند م�شتوى )0.05( بني املجموعة التجريبية وبني املجموعة ال�شابطة يف 
متو�شط درجات اختبار التح�شيل، واختبار مهارات التفكري اال�شتداليل و ل�شالح املجموعة 

التجريبية.
اإىل  وهدفت  اإيران  يف  الدرا�شة  اأجريت   :  (Ahangari, and et.al., 2014) درا�شة 
واالحتفاظ  االنكليزية،  اللغة  يف  الكتابة  على  التعليمية  الدعائم  اإ�شرتاتيجية  اثر  تق�شي 
باملعلومات لطالبات ما بعد االبتدائية يف معهد اللغة، وبلغت عينة الدرا�شة )40 طالبة( 
توزعوا بالت�شاوي اإىل جمموعتني: جمموعة جتريبية در�شت با�شتخدام اإ�شرتاتيجية الدعائم 
قبلية  اختبارات  واُ�شتخدمت  التقليدية،  بالطريقة  در�شت  �شابطة  وجمموعة  التعليمية، 
للكتابة للتجان�س، وا�شتخدم االختبار التائي، وكان من بني النتائج، وجود فروق ذات داللة 
يف  ال�شابطة  واملجموعة  التجريبية  املجموعة  طلبة  بني   )0.05( م�شتوى  عند  اإح�شائية 
 Ahangari( متو�شط الدرجات الختبار الكتابة واالحتفاظ ول�شالح املجموعة التجريبية

.)، and et.al.،2014: 83- 89

التفكري التفاعلي: 
الع�رضين ومطلع  القرن  االأخري من  العقد  الرتبوية احلديثة يف نهاية  اجتهت الدعوات 
القرن احلادي والع�رضين نحو االجتاه لفكر جديد يف الرتبية والتعليم يقوم على نتاجات 
 Habits Of( العقل  بعادات  ي�شمى  ما  فظهر  والتفكري،  الدماغ  والبحوث يف  الدرا�شات 
Mind( ، فقد بداأ الباحثون املعرفيون باالهتمام با�شرتاتيجيات تربوية تهتم بالتدريب 
الفرد يف  ذهنية ميار�شها  عادات  اإىل  التفكري  عمليات  والتحول يف  التفكري،  مهارات  على 
حياته، وحل م�شكالته، هذه العادات اأ�شبحت منطلقًا ال�شرتاتيجيات تدري�شية ذكية، ُتنتج 
باحلبل  العقل  عادات  على  الطلبة  تدريب  االأمريكي هوري�شمان  املربي  و�شبَّه  ذكيًا،  طالبًا 
الذي ُتن�شج خيوطه ويف النهاية ال ت�شتطيع قطعه، وهكذا عادات العقل فهي عملية تطويرية 
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وهذا  متني،  معريف  اإنتاج  اإىل  النهاية  يف  لتوؤدي  واملمار�شة  بالتمرين  ُتكت�شب  تدريبية 
الت�شبيه دليٌل للمربني واملعلمني على اأن هذه العادات لي�شت فطرية يف االإن�شان؛ بل تاأتي 

من خالل التدريب والتعلم )قطامي وعمور، 2005: 111(.
عادات العقل: نزعة الفرد اإىل الت�رضف بطريقة ذكية عند مواجهة م�شكلة ما، عندما 
تكون االإجابة اأو احلل غري متوافر يف اأبنيته املعرفية، اإذ قد تكون امل�شكلة على هيئة موقف 
الذكي  ال�شلوك  اإىل توظيف  ت�شري �شمنا  العقل  اإن عادات  اأو موقف غام�س،  لغز،  اأو  حمري، 

.)Costa.& Kallick ، 2004: 60( عندما ال يعرف الفرد االإجابة اأو احلل املنا�شب
وتتكون العادة العقلية �صمن مراحل هي: 

وقد . 1 عليه،  انتباهه  ويركز  ال�شيء،  يف  ال�شخ�س  يفكر  املرحلة  هذه  وفى  التفكري: 
يكون ذلك ب�شبب ف�شوله اأو اأهميته بالن�شبة له.

نوعها . 2 من  هي  التي  االأخرى  امللفات  بجميع  ويربطها  التفكري،  مبجرد  الت�شجيل: 
نف�شه.

نف�شها، . 3 واالأحا�شي�س  نف�شه  ال�شلوك  يكرر  اأن  الفرد  يقرر  املرحلة  هذه  يف  التكرار: 
�شواء كان ذلك اإيجابيًا اأم �شلبيًا

يف . 4 بعمق  العقل  فيخزنها  اأقوى  الفكرة  ت�شبح  الت�شجيل  تكرار  ب�شبب  التخزين: 
ملفاته، وي�شعها اأمام الفرد كلما واجه موقفًا من النوع نف�شه، واإذا اأراد ال�شخ�س اأن يتخل�س 

من ال�شلوك �شيجد �شعوبة اأكرب، الأنها خمزنة بعمق يف ملفات العقل الباطن.
العادات: ب�شبب التكرار امل�شتمر واملرور باخلطوات ال�شابقة يعتقد العقل الب�رضي . 5

مبجرد  تغيريها  الفرد  ي�شتطيع  لن  وهنا  الفرد،  �شلوكيات  من  مهمًا  جزءاً  العادة  هذه  اأن 
الفكرة  الذي كونه يف  يغري معناه  اأن  عليه  بل يجب  االإرادة،  بقوة  اأو  التغيري  التفكري يف 
مير  فهو  وبذلك  مرة،  من  اأكرث  ذلك  وتكرار  اجلديد،  الفكر  على  نف�شه  وبرجمه  االأ�شا�شية 
اإيجابية  عادات  مكانها  ي�شع  لكي  ال�شلبية  العادات  بها  كون  التي  نف�شها  باخلطوات 

)ال�شواح، 2011: 65-64( 
حدد كو�شتا وكاليك �شت ع�رضة من عادات العقل الالزمة للتفكري الفعال، تتوزع على 
جانبي الدماغ، ويت�شف االأفراد الذين يتحلون بهذه العادات بعمق التفكري، و�شيغت عادات 
العقل يف  عادات  وت�شاعد  لها،  نتعر�س  التي  واخلربات  وال�شخ�شية  الذكاء  بو�شاطة  العقل 
يو�شحها  العادات  وهذه  اإليها،  احلاجة  عند  امل�شكالت  حلل  الذهنية  القدرات  اإىل  الو�شول 

املخطط )3( االآتي: 
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ويركز البحث على اإحدى عادات العقل وهي عادة التفكري التفاعلي )التباديل( ، اإذ غدت 
م�شكالت احلياة يف القرن احلادي والع�رضين اأكرث تعقيًدا ب�شكل ال ي�شمح للمرء مبفرده بحلها 
منفرداً، و ال يحظى كل فرد باإمكانية الو�شول اإىل البيانات الالزمة كافة التخاذ القرارات 
بالتفكري  يدعى  ما  وهذا  متعددة  بدائل  يف  التفكري  مبفرده  ل�شخ�س  ميكن  وال  احلا�شمة، 
ا�شرتاتيجيات  �شالحية  مدى  واختيار  االأفكار،  تربير  على  الفرد  بقدرة  ويعرف:  التفاعلي 
وامل�شاهمة  والعمل �شمن جمموعات،  والتعاون  والتفاعل  الراجعة  التغذية  احللول، وتقبل 
يف املهمة من خالل االأقوال الدالة )ما راأيك يف....لو �شاعدتني( اأو االأفعال الدالة.وباالإمكان 
اإك�شاب املتعلمني هذه العادة وتعويدهم عليها، كما ذكر كو�شتا وكاليك )٢٠٠٣، ج 2: 96( 
وبالإمكان اإك�صاب الطلبة التفكري التفاعلي وفق الآتي: )كو�شتا، وكاليك، 2003: 

ج2: �س96( 
ويكونون  ● املحتوى،  الطلبة  فيها  يتعلم  وتبادلية،  تعاونية  تعليمية  اأو�شاع  بناء 

م�شئولني عن التاأكد من اأن جميع اأفراد املجموعة ينجحون يف اإمتام املهمة املوكلة اإليهم، 
اأن ينجحوا جميعًا  انفرادية، يجب  اأخر لكي ينجح كل فرد يف املجموعة ب�شورة  ومبعنى 

ب�شورة جماعية.
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تكوين جمموعات عمل متعددة املزايا، ليتم بذلك توفري مزيج ثري من الثقافات  ●
الطالب  ٌي�شّوي  ولكي  التطور،  وم�شتويات  النظر  ووجهات  واملنهجيات  واالأمناط  واللغات 
اختالفاتهم )يف جل�شات العمل( ينبغي اأن يتعاملوا مع عادة التفكري التفاعلي وميار�شوها.

و�شع معايري منا�شبة لتقومي العمل اجلماعي الفاعل، وتبليغ جمموعات العمل بها،  ●
قبل القيام بالعمل ذاته.

جعل الطلبة يراقبون اإ�شهاماتهم واإ�شهامات االآخرين يف العمل اجلماعي. ●
اإعطاء الوقت الكايف للطلبة )بعد اإمتام املهمة التعاونية( للقيام بعملية التاأمل يف  ●

مدى ح�شن عمل االأفراد واملجموعات مع بع�شهم بع�شًا، وحماولة الإجابة على الأ�صئلة 
الآتية: 
ما الذي اأدى اإىل جناح املجموعة؟  -
كيف اأ�شهم كل فرد من اأفراد املجموعة يف النجاح يف حل امل�شكلة؟  -
اإعطاء تغذية راجعة )الواحد منهم لالآخر( حول مالحظاتهم،  ● الطلبة على  ت�شجيع 

ولكن من دون اإ�شدار حكم.
دراسات التفكري التفاعلي: 

حول  درا�صات  تتواجد  بل  لوحدها  التفاعلي  التفكري  تخ�س  درا�صات  توجد  ل 
عادات العقل وب�صمنها عادة التفكري التفاعلي ويف الآتي ق�صم منها:- 

فاعلية  قيا�س  اإىل  وهدفت  م�رض  يف  الدرا�شة  اأجريت   :  )2012 )يو�صف،  درا�شة 
ا�شرتاتيجية اخلرائط الذهنية يف تنمية التفكري التخيلي وبع�س مهارات عادات العقل لدى 
تالميذ املرحلة االإعدادية يف مادة العلوم، �شملت عينة البحث 98 تلميذة توزعن بالت�شاوي 
بني جمموعتني: جتريبية، در�شت با�شرتاتيجية اخلرائط الذهنية، وجمموعة �شابطة در�شت 
بالطريقة املعتادة، تكون مقيا�س عادات العقل من 40 عبارة مقابل تدرج )دائما، اأحيانًا، 
املعرفة  التفاعلي، واملثابرة، وتطبيق  )التفكري  اأربع عادات هي:  املقيا�س  ، وت�شمن  اأبداً( 
ال�شابقة، الت�شاوؤل( ، وكان من نتائج البحث: عدم وجود فرق ذي داللة اإح�شائية عند م�شتوى 
)0.01( بني متو�شط درجات تلميذات املجموعة ال�شابطة، وبني متو�شط درجات تلميذات 
املجموعة التجريبية يف نتائج مهارة التفكري التبادىل )يو�شف، 2012: �س213-135(.

درا�شة )العتيبي، 2013( : اأجريت الدرا�شة يف ال�شعودية، وهدفت اإىل معرفة فاعلية 
خرائط التفكري يف تنمية عادات العقل ومفهوم الذات االأكادميي لدى طالبات ق�شم االأحياء 
بكلية الرتبية، وتكونت العينة من )90( طالبة يف جمموعة جتريبية ذات االختبار القبلي 
العقل  التفكري، واأُعد للدرا�شة مقيا�شان: مقيا�س عادات  والبعدي، در�شت با�شتخدام خرائط 
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حول  التفكر  التفاعلي،  التفكري  مبرونة،  التفكري  )املثابرة،  هي:  عادات  خم�شة  من  مكونًا 
الو�شائل  وا�شتخدمت  الذات،  مفهوم  الثاين  واملقيا�س   ، الدقة(  اجل  من  الكفاح  التفكري، 
م�شتوى  عند  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  من  وكان  املنا�شبة،  االإح�شائية 
)0.01( يف متو�شط درجات مقيا�س عادات العقل ككل )وكذلك للتفكري التفاعلي على حدة( 
بني التطبيق القبلي والبعدي ول�شالح البعدي، كذلك وجود عالقة طردية موجبة عند م�شتوى 
)0.01( بني عادات العقل ومفهوم الذات، وكذلك بني التفكري التفاعلي ومفهوم الذات على 

حدة )العتيبي، 2013: 250-187(.
درا�شة )الطائي، وال�صليفاين، 2014( : اأجريت الدرا�شة يف العراق وهدفت اإىل معرفة 
الزمنية  املفاهيم  اكت�شاب  يف  وايلي  جريالك  منوذج  وفق  تعلمي  تعليمي  ت�شميم  فاعلية 
لدى طالب ال�شف احلادي ع�رض االإعدادي يف مادة التاريخ وتنمية عادات العقل والتعاطف 
التاريخي لديهم، بلغت عينة البحث )51( طالبًا توزعوا اإىل جمموعة جتريبية )25( طالبًا، 
در�شت با�شتخدام منوذج جريالك وايليو، وجمموعة جتريبية )26( طالبًا در�شت بالطريقة 
مقيا�س  والثانية  املفاهيم،  اكت�شاب  لقيا�س  اختبار  االأوىل  اأدوات،  ثالث  واأُعدت  املعتادة، 
لقيا�س عادات العقل، ومقيا�س لقيا�س التعاطف التاريخي، وا�شتخدم االختبار التائي وكان 
درجات  متو�شط  يف   )0.05( م�شتوى  عند  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  من 
التاريخي  التعاطف  لقيا�س  ومقيا�س  العقل،  عادات  ومقيا�س  املفاهيم  اكت�شاب  اختبار 
)الطائي،  التجريبية  املجموعة  ول�شالح  ال�شابطة  واملجموعة  التجريبية  املجموعة  بني 

وال�شليفاين، 2014: 143-122(.
إجراءات البحث: 

املجموعات  ● )ت�شميم  جتريبي  ت�شميم  اختيار  مت  التجريبي  الت�صميم  اأولً- 
املتكافئة ذي االختبار القبلي للتفكري التفاعلي واختبار بعدي للتح�شيل كما يف اجلدول 

)1( االآتي: 
الجدول (1) 

التصميم التجريبي للبحث

املتغري التابع املتغري امل�صتقلتكافوؤاملجموعة

التجريبية
1- العمر الزمني

2- املعدل العام للعام ال�شابق
3- معلومات الريا�شيات ال�شابقة

4- الذكاء
5- اختبار التفكري التفاعلي القبلي

6- امل�شتوى الدرا�شي لالأب واالأم

اإ�شرتاتيجية 
1- اختبار التح�شيل البعدي.الدعائم التعليمية

2- اختبار التفكري التفاعلي 
البعدي. الطريقة التقليدية ال�شابطة
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ثانياً- جمتمع البحث وعينته:  ●
ي�شمل جمتمع البحث مدار�س طالبات ال�شف االأول متو�شط يف حمافظة �شالح الدين/ 
ق�شاء �شامراء ، ومت اختيار متو�شطة االأطياف للبنات لتوافر اأكرث من �شعبتني فيها، بعد اأخذ 
موافقة االإدارة ومدر�شة مادة الريا�شيات فيها، ومت اختيار �شعبتني منها ع�شوائيًا، وزعت 
اإىل جمموعتني: جتريبية و�شابطة بعد ا�شتبعاد الطالبات الرا�شبات اإح�شائيًا وعددهن )3( 

طالبات، لي�شبح يف كل جمموعة )30( طالبة كما هو مو�شح يف اجلدول )2( 
الجدول (2) 

عينة البحث قبل االستبعاد وبعده وتوزيعهم على المجموعات

الإ�صرتاتيجية ال�صعبةاملجموعة
عدد الطالب

 بعد ال�صتبعاد الر�صوبقبل ال�صتبعاد

32230اإ�شرتاتيجية الدعائم بالتجريبية

31130االإ�شرتاتيجية التقليدية اأال�شابطة

63360املجموع الكلي للطالبات

متت مكافاأة جمموعتي  ●  : ال�صبط(  )اإجراءات  البحث  تكافوؤ جمموعتي  ثالثاً- 
واملعلومات  ال�شابق،  للعام  العام  واملعدل  باالأ�شهر،  الزمني  )العمر  يف:  اإح�شائيًا  البحث 
ال�شابقة يف الريا�شيات )1(، والذكاء، واختبار التفكري التفاعلي القبلي، وامل�شتوى الدرا�شي 
للوالدين( اإذ وزعت ا�شتمارة لطالب طلب فيها تثبيت العمر وم�شتوى حت�شيل االأبوين درا�شيًا، 
واملعدل العام ال�شابق ودرجة الريا�شيات العام ال�شابق اأما الذكاء: فاختري اختبار داينلز 
)Daniles،1975( للذكاء املعّرب من )عبدالرحيم، 1986: �س 3-15( ، وقد متَّ تقنني 
االختبار على البيئة العراقية من قبل )العبيدي، والدليمي، 2004: �س 105-127( يقي�س 
القراءة، وتعليمات االختبار  القدرة على  �شفوية ال تتطلب من املفحو�شني  الذكاء بطريقة 
، والوقت املحدد لالختبار )30(  تقدم ب�شورة �شفوية، وعدد فقرات االختبار )45( فقرة، 
طبق  ثم  درجة،   )22.5( هو  فر�شي  ومبتو�شط   )45-0( بني  حم�شورة  والدرجة  دقيقة، 

اختبار التائي لعينتني م�شتقلتني ومت�شاويتني يف العدد، واجلدول )3( ينب النتائج.

)1( تم إعداد اختبار مكون من )20( فقرة بالمعلومات السابقة نوع اختيار من متعدد وعرض علة مجموعة من مدرسي
ومدرسات الرياضيات وحاز على موافقتهم بنسبة ) )%80 فأكثر على فقراته
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الجدول (3) 
القيم للمتوسط الحسابي والتباين وقيمة T المحسوبة والجدولية للمتغيرات الخمس

 املجموعة 
املتغريات

القيمة التائية ال�صابطة (30) طالبةالتجريبية (30) طالبة

املح�صوبةاجلدوليةالتباينالو�صط التباينالو�صط 

147.4334.16148.2144.13العمر الزمني

2.00

عند درجة 
حرية 58 

*0.4751

0.113*21.968.2322.0510.02درجة الذكاء

0.846*9.185.219.674.51املعرفة ال�شابقة 

0.402*63.1298.1264.0764.13املعدل العام

0.657*10.548.2111.069.98التفكري التفاعلي

ومن اجلدول )3( يت�شح تكافوؤ املجموعتني يف املتغريات الدخيلة التي قد توؤثر على 
اأن امل�شتويات توزعت بني )اأُّمي، اأو  اأما امل�شتوى الدرا�شي للوالدين: فتبني  نتائج التجربة 
االأبوين، وبعد  لكال  اأو درا�شات عليا(  اأو كلية،  اأو معهد،  اإعدادية،  اأو  اأو متو�شطة،  ابتدائية، 
اأ�شبح عدد اخلاليا )4( فقط،  اأقل من )5( ، وبهذا  اأفرادها  عملية الدمج للخاليا التي عدد 
وللتحقق من تكافوؤ املجموعتني ا�شتعمل اختبار مربع كاي، وكانت القيم املح�شوبة لالأب 
)0.761( ، ولالأم )0.908( وهي اأقل من القيمة اجلدولية البالغة )7.82( عند درجة حرية 

)3( وم�شتوى )0.05( اأي املجموعتني تكافاأت يف م�شتوى التح�شيلي للوالدين.
رابعاً- ال�صالمة اخلارجية للت�صميم التجريبي: ويق�شد بها مدى متثيل اأفراد  ●

التجربة ملجتمع البحث ومدى القدرة على تعميم نتائج التجربة، ومتت االإجراءات االآتية: 
درو�س  تكون  اإذ  وال�شابطة،  التجريبية  للمجموعتني  االأ�شبوعي  الدرو�س  جدول  تنظيم 
مدار  على  احل�ش�س  من  مت�شاٍو  ولعدد  متكافئة،  زمنية  اأوقات  يف  االأ�شبوعية  الريا�شيات 
من  متكافئة  املجموعتني  لكال  ال�شفية  واالأجواء  �شعبة،  لكل  ح�ش�س   )5( بواقع  االأ�شبوع 
حيث التهوية واالإ�شاءة وتوزيع الوقت، ودر�شت املجموعتان من قبل اأحد الباحثني لل�شيطرة 
على عامل تاأثري القائم بالتدري�س، وللمدة الزمنية نف�شها واملادة نف�شها �شمانًا مل�شاواتهم 

ملا ياأخذونه من معلومات. 
خام�صاً- م�صتلزمات البحث:  ●
Ú  :االأوىل الثالثة  الف�شول  حدِّدت   : )املحتوى(  العلمية  املادة  حتديد   :1-5

)املجموعات، والعالقات، واالأعداد ال�شحيحة(.

* غير دال عند مستوى )0.05(
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Ú  يف �شوء حتليل املفردات املقرر تدري�شها يف ال�شلوكية:  االأهداف  �شياغة   :2-5
املحتوى، متت �شياغة االأهداف ال�شلوكية املراد حتقيقها يف خطط التدري�س اليومية، وقد 
وا�شتيعاب،  )تذكر،  بلوم:  ت�شنيف  باالعتماد على  �شلوكيًا معرفيًا  )98( هدفًا  بلغ عددها 
الثالث  والف�شل  )57( هدفًا،  الثاين  والف�شل  )27( هدفًا،  االأول:  الف�شل  وتطبيق( وت�شمن 
)14( هدفًا، وقد ُعر�شت على جمموعة من اخلرباء املحكمني يف اخت�شا�س طرائق تدري�س 
للمادة  �شموليتها  ومدى  �شالمتها،  يف  راأيهم  وبيان  �شياغتها،  من  للتاأكد  الريا�شيات، 
فاأكرث من   )%80( ن�شبة  واُعتمدت  لها،  املعرفية املحددة  املقررة، وم�شتوياتها  الدرا�شية 
اتفاق اخلرباء على الهدف، اإذ يعد الهدف �شاحلًا لقيا�س م�شتوى معني اإذا ح�شل على ن�شبة 
اتفاق )80%( فاأكرث من اآراء اخلرباء، واأهمل اأو ُعدل الهدف الذي ح�شل دون هذه الن�شبة 
الن�شبة مع تغري يف بع�شها  االأهداف كافة على هذه  ، ومت ح�شول   )131 )خ�رض،2004: 

يف ال�شياغة، وبقيت االأهداف بالعدد نف�شه يف �شياغتها النهائية.
Ú  اأُعدت اخلطط املطلوبة وفقًا الإ�شرتاتيجية الدعائم التدري�شية:  اخلطط  اإعداد   :3-5

التعليمية للمجموعة التجريبية، و خطط على وفق الطريقة التقليدية للمجموعة ال�شابطة، 
وقد ُعر�س منوذج خلطة تدري�شية من كال النوعني على عدد من اخلرباء املحكمني يف جمال 
يف  راأيهم  لبيان  متو�شط،  االأول  لل�شف  الريا�شيات  ومدر�شي  الريا�شيات  تدري�س  طرائق 

�شالحيتها للتدري�س وفقًا لكل طريقة وحمتوى املادة واالأهداف ومدى مالءمتها.
�صاد�صاً- اأداتا البحث: متثل يف اإعداد اختبارين: حت�شيلي وتفكري تفاعلي. ●
اختبار التح�صيل: مت االتفاق بو�شع اختبار مكوٍن من )30( فقرة من نوع اختيار . 1

الوزن  حتديد  بعد  االختبارية(  )اخلارطة  املوا�شفات:  جدول  اإعداد  طريق  عن  متعدد  من 
املئوي للح�ش�س واالأهداف ال�شلوكية كما هو مو�شح باجلدول )4( االآتي: 

الجدول (4) 
المواصفات (الخارطة االختبارية) الخاصة باالختبار التحصيلي

وزنعدد احل�ص�سالف�صول
املحتوى

عدد الأهداف واأوزانها
املجموع (98) 

%100 التذكر (27) 
% 28

الفهم (57) 
% 58

التطبيق (14) 
% 14

161315 %6االأول

192316 %7الثاين

65511319 %24الثالث

100817530%37املجموع
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Ú  :6اأ- 1( : �صياغة تعليمات الختبار(
كيفية  اإىل  وتر�شدهم  الطلبة  توجه  مهمة  اإر�شادات  وهي  لالختبار  تعليمات  اأعدت 
االإجابة لفقرات االختبار و مّت ت�شحيح اإجابات الطلبة من قبل الباحثني يف �شوء االإجابات 
النموذجية )مفتاح الت�شحيح( ، اإذ اعتمد يف ت�شحيح االختبار باإعطاء درجة واحدة لالإجابة 
االإجابة  معاملة  عوملت  التي  املرتوكة  وللفقرات  اخلاطئة  لالإجابة  و�شفر  ال�شحيحة، 

اخلاطئة، فت�شبح اأعلى درجة )30( واأقل درجة )�شفر( ، واملتو�شط الفر�شي )15( درجة.
Ú  6اأ- 2( : �صدق الختبار: و يعني اأن يقي�س االختبار ما و�شع من اأجله، بحيث(

يعطي �شورة كاملة ووا�شحة ملقدرة الطالب على اخلا�شية املراد قيا�شها، فمثاًل عند اإعداد 
اختبار حت�شيلي يف مادة ما، فاإنه يحتاج اإىل اإجراءات للتحقق من اأنه يقي�س فعاًل حت�شيل 
الطالب يف تلك املادة. )العب�شي، 2010، �س210( ؛ ومن اأجل التحقق من �شدق االختبار، 

عمد الباحث اإىل التحقق من نوعني من اأنواع ال�شدق هما: 
العام  - املظهر  اأي  يقي�شه،  االختبار  اأن  يبدو  عما  البحث  يعني  الظاهري:  ال�شدق 

لالختبار اأو ال�شورة اخلارجية له من حيث نوع الفقرات وكيفية �شياغتها ومدى و�شوحها. 
َعَر�َس  الظاهري،  االختبار  �شدق  من  التثبت  وبغية   ، �س253(   :2012 واآخرون،  )كاي 
الباحث االختبار التح�شيلي ب�شيغتِه االأولية املتكون من )30( فقرة مو�شوعية من نوع 
)اختيار من متعدد( مع قائمة االأغرا�س ال�شلوكية على جمموعة من املحكمني يف اخت�شا�س 
الفقرات  و�شوح  يف  ومالحظاتهم  اآرائهم  الإبداء  الريا�شيات،  تدري�س  وطرائق  الريا�شيات 
و�شياغتها ب�شورة جيدة، ومدى قيا�شها لالأغرا�س ال�شلوكية املحددة لها، ومنطقية البدائل 
وجاذبيتها، واأي مالحظات اأخرى تفيد يف حت�شني نوعية االختبار، وقد جاءت نتيجة اآرائهم 
حول فقرات االختبار على ن�شبة اتفاق )80%( فاأكرث، مع اإجراء تعديالت على بع�س فقراته، 

لذا عدَّت جميع فقرات االختبار �شادقة لقيا�س التح�شيل البعدي للطالب.
�شدق املحتوى: وُيق�شُد ب�شدق املحتوى اأن يقي�س االختبار االأهداف املقررة يف  -

املادة الدرا�شية، مبعنى اأن تكون فقرات االختبار �شاملة لكل املادة الدرا�شية التي َدَر�شها 
الطالب. )كوافحة، 2010، �س113( ، ويعد جدول املوا�شفات موؤ�رضاً من موؤ�رضات �شدق 
املحتوى، الذي ي�شري اإىل عدد الفقرات يف كل خلية من اخلاليا، ف�شاًل عن االأهداف واملحتوى 
املراد تغطيتها من خالل هذه الفقرات، اأي يتطلب توزيعًا مالئمًا للفقرات التي متثل املحتوى 
اإعداد فقرات  ، وكون  2010، �س153(  )املنيزل وعدنان،  االأهداف.  الذي قامت بتغطيته 
االختبار التح�شيلي متت على وفق جدول املوا�شفات الذي يعد موؤ�رضاً من موؤ�رضات �شدق 

املحتوى، وبهذا اأ�شبح االختبار التح�شيلي جاهزاً للتطبيق على العينة اال�شتطالعية.
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Ú  :6اأ- 3( : )تطبيق الختبار على العينة ال�صتطالعية(
التطبيق اال�شتطالعي االأول لالختبار: ملعرفة مدى فهم فقرات االختبار وو�شوحها،  -

عام  ب�شكل  للطلبة  منا�شبتها  ومدى  الطباعة،  وو�شوح  واالأ�شئلة  التعليمات  و�شوح  ومدى 
وتقدير الوقت امل�شتغرق لالإجابة عن فقرات االختبار، ُطبِّق االختبار على عينة ا�شتطالعية 
الفقرات كانت وا�شحة  اأن �شياغة  من طالبات من غري عينة البحث )20( طالبة، و تبني 
زمن  معدل  بر�شد  االختبار  فقرات  عن  االإجابة  يف  امل�شتغرق  الزمن  وُح�شب  ومفهومة، 
االنتهاء كل الطالبات، ثّم ح�شاب متو�شط الزمن بينهم، وات�شح اأن الوقت املطلوب لالإجابة 

عن فقرات االختبار هو )40( دقيقة.
االختبار،  - فقرات  حتليل  منه  الغر�س  لالختبار:  الثاين  اال�شتطالعي  التطبيق 

البحث  )50( طالبة من غري عينة  الثانية  اال�شتطالعية  العينة  االختبار على  وبعد تطبيق 
الكلية  الدرجة  تنازليًا ح�شب  ُرتبت  ثم  طالبة  كل  درجة  وُحدِّدت  االختبار  اأوراق  حت  حِّ �شُ
)%25( واأدنى  العليا،  املجموعة  لتمثيل  الدرجات  من   )%25( اأعلى  واختريت  للطلبات 

ال�شعوبة وال�شهولة  الدنيا، واُ�شتخراج ما ي�شمى مبعامالت  الدرجات لتمثل املجموعة  من 
والتمييز، وحددت فّعالية املموهات وامل�شتتات )البدائل( ، ثم اُ�شتخدمت نتائج هذا التحليل 
اأو للتخل�س  اأو �شياغتها  اإذا وِجد بها �شعف يف تركيبها  الفقرات بق�شد حت�شينها  لتقومي 
احُلكم على مدى �شالحيتها من عدمها يف حتقيق  ذلك، مبعنى  ت�شتطع عمل  اإذا مل  منها، 
اأهداف االختبار )النجار، 2011: �س249( ، اإذ ت�شري اأدبيات املو�شوع اإىل اأنه من االأف�شل 
تق�شيم الدرجات نف�شها اإىل )50%( عليا و )50%( دنيا وال�شيما يف االختبارات ال�شفية، 
فقد وجد كيلي )Kelly( اأن هذه الن�شبة تعطي اأعلى متييز للفقرة اإذا كان التوزيع مت�شاويًا 

والعينات �شغرية ال تتجاوز )50( فرداً. )عودة، 2002: �س122(.
Ú  6اأ- 4( : معامل ال�صعوبة لفقرات الختبار: ُح�شب معامل ال�شعوبة وال�شهولة(

اأن معامل  ال�شعوبة، وتبني  لكل فقرة من فقرات االختبار بتطبيق معادلة ح�شاب معامل 
مدى  تراوح  اإذا  مقبولة  االختبار  فقرات  وُتعد   ،  )0.63-0.30( بني  يرتاوح  ال�شعوبة 
االختبار  فقرات  اأن  يعني  وهذا  ؛  �س269(   ،2012 )ملحم،   .)80-20( بني  �شعوبتها 
وال  مقبولة،  الفقرات  جميع  عدت  لذا  منا�شبًا،  �شعوبتها  ومعامل  مقبولة  ُتعّد  التح�شيلي 

حتتاج اإىل حذف اأو تعديل.
)6اأ- 3( : القوة التمييزية للفقرات: تعني قوة متييز الفقرات مدى قدرتها على التمييز 
واأن  التي يقي�شها االختبار،  لل�شفة  العليا والدنيا بالن�شبة  بني املجيبني ذوي امل�شتويات 
 .)0.20( متييزها  معامل  يكون  اأن  التمييزية  القوة  حيث  من  الفقرات  لقبول  االأدنى  احلد 
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، وُح�شبت معامالت متييز فقرات االختبار با�شتعمال املعادلة   )62 2011: �س  )ح�شني، 
االإح�شائية اخلا�شة بالفقرات املو�شوعية اإذ وجد اأنها ترتاوح بني )0.25-0.35( ، وهذا 

يعني اأن فقرات االختبار مقبولة من حيث قدرتها التمييزية.
Ú  6اأ- 5( : فعالية البدائل اخلاطئة )املموهات( : وهي قدرة الفقرة على جذب(

انتباه الطلبة ذوي امل�شتوى االأدنى الختباره بدياًل ميثل االإجابة ال�شحيحة ، ويكون البديل 
اأكرث فعالية كلما زادت قيمته يف ال�شالب، )الزاملي واآخرون ،2009: 379( ، مت ا�شتعمال 
معادلة فعالية البدائل اخلاطئة لفقرات االختبار جميعها، ووجد اأّن معامالت فعالية البدائل 

اخلاطئة �شالبة للفقرات جميعها.
Ú  :6اأ- 6( : ثبات الختبار: وقد ُح�صب معامل الثبات بطريقتني(

عينة  مثل  طالبة   )20( من  عينة  على  االختبار  الباحث  طبق  الختبار:  اأعادة 
ي�شري  يومًا، حيث   )15( قدره  زمني  بفا�شل  االأداة  تطبيق  اأعيد  وقد  الثانية،  اال�شتطالعية 
اآدمز Adams اإىل اأن املدة الزمنية بني التطبيق االأول للمقيا�س والتطبيق الثاين له يجب 
اأال تتجاوز اأ�شبوعني اأو ثالثة اأ�شابيع )الكبي�شي، 2010: �س297( ، ووجد معامل الثبات 

ي�شاوي )0.91( ، وهذا موؤ�رض عاٍل للثبات، حيث القيم املقبولة يف االختبارات املقننة.
طريقة كيودر ريت�صار د�صون (K–R 20) : ا�شتعملت طريقة )K–R 20( وهي االأكرث 
لالإجابة  واحدة  درجة  تعطي  التي  االختبار  لفقرات  الداخلي  االت�شاق  ال�شتخراج  �شيوعًا 
ال�شحيحة، و�شفراً لالإجابة اخلاطئة، وكان معامل الثبات امل�شتخرج )0.88( وهي قيمة 
مقبولة ومطمئنة باأن باالإمكان تطبيق االختبار على عينة الدرا�شة. )ملحم ،2005: 263( 
االإح�شائية  التحليالت  واإجراء  وثباته،  التح�شيلي  االختبار  �شدق  من  التحقق  وبعد 
طالبات  حت�شيل  قيا�س  يف  النهائية  ب�شورته  للتطبيق  جاهزاً  االختبار  عّد  لذا  املنا�شبة، 

العينة النهائية.
Ú  :6-ب( : اختبار التفكري التفاعلي(

عادات  قيا�س  مت  كلها  الدرا�شات  اأن  وجد  املو�شوع،  اأدبيات  على  االطالع  بعد 
حتديد  وفق  التفاعلي  للتفكري  اختبار  اأعد  لذا  االختبار،  ولي�س  مقايي�س،  با�شتخدام  العقل 

امل�شطلحات واالإطار النظري، فكانت اخلطوات على النحو االآتي:- 
Ú  6ب-1( : حتديد الهدف من الختبار: حدد الهدف بقيا�س التفكري التفاعلي لدى(

طالبات ال�شف االأول متو�شط، واعتمد على التعريف املحدد يف حتديد امل�شطلحات.
Ú  6ب-2( : �صياغة فقرات الختبار: متَّ االعتماد على اخللفية النظرية واال�شتعانة(
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ببع�س الدرا�شات ال�شابقة ذات ال�شلة، و�شيغت فقرات االختبار من )25( فقرة على �شكل 
االإجابة  العري�س  )اخلط  االآتية  االأمثلة  يف  كما  احلل  تتطلب  مبواقف  متعدد  من  اختيار 

ال�شحيحة( : 
املخطط . 1 على  ركزوا  الطلبة  من  جمموعة 

املجاور واأقروا بان ال�شهم ي�شري اإىل جمموعة....

على . 2 العالقة  نوع  معرفة  طالب  اأراد 
املجموعة {3 ,2 ,1} يف ال�شكل املجاور فاأر�شده طلبة 

�شفه اأنها متثل عالقة.........
اأ- انعكا�شية فقط    

                   ب- متناظرة فقط 
ج- انعكا�شية ومتناظرة    

                    د- غري متناظرة
�شال مدر�س الريا�شيات طلبة ال�شف االأول متو�شط، اأي من الرموز االآتية ال ميثل . 3

جمموعة خالية، وبعد ت�شاور الطلبة فيما بينهم تو�شلوا اأن الرمز هو يف....

يف . 4 املو�شح  ال�شهمي  املخطط  يف  عنا�رضها  بذكر  العالقة  ذكر  مدر�س  طلب 
اأيها  الطلبة  اإجابات من  اأربع  املجاور فكانت  ال�شكل 

ال�شحيحة.....
R= { )2,5( , )3,7( , )4,6( }  أ. 
R= { )2,2( , )3,2( , )4,2( }ب. 
R= { )2,2( , )2,3( , )2,4( }ت. 
 .	R= { )2,5( , )3,2( , )4,2( }
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�س5: طلب مدر�س من طلبته الت�شاور بينهم حول ال�شوؤال االآتي: اإذا كانت R عالقة على 
جمموعة

�س: 6 رتب مدر�س االأعداد بال�شورة االآتية: -11 ، -6 ، -3 ، 0 ، +4 ، +7 ، +8 و�شاأل 
طلبته ماذا ي�شمى هذا الرتتيب وبعد الت�شاور اأجمعوا على اأنه ترتيب....

ج- االأعداد ال�شحيحة     د- خط االأعداد ب- تنازيل  اأ- ت�شاعدي 
�س7: ا�شتنتج طلبة مع مدر�شهم كل عدد ومعكو�شه يبعدان نف�س البعد عن موقع النقطة 

 .... O  وي�شمى هذا البعد 
اأ- القيمة املطلقة     ب- العن�رض املحايد     ج- النظري اجلمعي     د- النظري األ�رضبي

Ú  6ب-3( : ال�شدق الظاهري: عر�شت فقرات االختبار مع تعريف التفكري التفاعلي(
على جمموعة من اخلرباء تخ�ش�س علم النف�س وطرائق تدري�س الريا�شيات، ونالت موافقة 

اخلرباء )بن�شبm %100( على )23( فقرة، وبذلك يحقق ال�شدق الظاهري لالختبار.
Ú  حيث االختبار،  ت�شميم  يف  ال�شدق  اأنواع  من  وهو  املنطقي:  ال�شدق   : )6ب-4( 

يقوم الباحث اأو م�شمم االختبار بتحديد ال�شمة اأو الظاهرة املراد قيا�شها حتديداً منطقيًا، ثم 
حتليل مو�شوع االختبار حتلياًل �شاماًل يوؤدي اإىل تباين اأق�شامها وترتيبها ح�شب اأهميتها 
)اأبو حويج، 2002: 135( ، وقد حتقق هذا النوع من ال�شدق من خالل و�شع تعريف للتفكري 

التفاعلي، ومن خالل الت�شميم املنطقي للفقرات، وُعر�س على املحكمني لبيان اآرائهم.
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Ú  على االختبار  طبق  التفاعلي:  التفكري  لالختبار  االإح�شائي  التحليل   : )6ب-5( 
الزمن  البحث حل�شاب متو�شط  )20( طالبة من غري عينة  ا�شتطالعية تكونت من  جمموعة 
الالزم لالإجابة، وتبنّي بعد احت�شاب املعدل العام للزمن امل�شتغرق الإجابة كل الطالب بلغ 

)45( دقيقة، وكانت الفقرات وا�شحة ومفهومة، وكذلك تعليمات االإجابة وا�شحة.
العينة اال�شتطالعية  اأخرى بلغت )50( طالبة هي نف�س  ثم طبق االختبار على عينة 
العليا  املجموعة  لتمثل  ق�شمني  اإىل  وق�شمتها  تنازليًا  وترتيبها  الت�شحيح  وبعد  االأوىل، 
والدنيا ُوجد اأن معامالت ال�شعوبة كانت ترتاوح بني )0.68-0.72( ما عدا )فقرة واحدة( 
0.80-( بني  ال�شعوبة  معيار  واعتمد   ،  )0.91( جتاوز  ال�شعوبة  م�شتوى  لكون  حذفت 
0.20( )النا�شف، 2001، : �س152( ، و معامل التميز كلما كان اأكرث من )0.39( يعد جيداً 
)النا�شف2001: �س155( ووجد اأن معامل متيز الفقرات بلغ بني )0.35-0.55( عدا فقرة 

واحدة كان معامل متيزها )0.19( فحذفت، وبذلك بقيت )20( فقرة.
Ú  6ب-6( : ثبات االختبار: اأعيد االختبار مرة ثانية على املجموعة نف�شها املكونة من(

)20( طالبة بعد م�شي اأ�شبوعني من التجربة، َوَوجد اأن معامل الثبات ي�شاوي )0.87( ، واأعيد 
النهائي  انه ي�شاوي )40( دقيقة، وبذلك يكون االختبار  ح�شاب معدل زمن االختبار فوجد 
مكونًا من )20( فقرة، ُتعطى درجًة واحدة لالإجابة ال�شحيحة، و�شفراً اإذا مل يتو�شل لالإجابة، 

وبذلك ترتاوح درجات االختبار بني )0-20( درجة وبو�شط فر�شي مقداره )15( درجة.
نتائج البحث: 

أوالً- عرض نتائج املتعلقة باالختبار التحصيلي البعدي: 
للتحقق من الفر�شية ال�شفرية االأوىل: ال يوجد فرق ذو داللة اإح�شائية عند م�شتوى 
الريا�شيات بني طالب املجموعة  الداللة )0.05( يف متو�شط درجات التح�شيل يف مادة 
التجريبية الذين يدر�شون باإ�شرتاتيجية الدعائم التعليمية وبني طالب املجموعة ال�شابطة 
ا�شتخدم  الفروق،  داللة  والختبار  التح�شيل  يف  االعتيادية  باإ�شرتاتيجية  يدر�شون  الذين 

االختبار التائي لعينتني م�شتقلتني مت�شاويتني بالعدد كما يف اجلدول )5( االآتي: 
الجدول (5) 

نتائج االختبار (t) للفرق بين متوسط الحسابي للمجموعتين في االختبار التحصيلي

املتو�صطالعددجمموعة
درجةالتبايناحل�صابي

احلرية
 (t) الدللة عند قيمة

 (0.05) اجلدوليةاملح�صوبة
3021.9517.86التجريبية

دال *584.1132.00
3016.9425.17ال�شابطة

دال عند مستوى )0.01( ألن القيمة الجدولية )2.66( في درجة حرية )58(
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قيا�س حجم اأثر اإ�صرتاتيجية الدعائم التعليمية على التح�صيل 
حجم االأثر م�شطلح اإح�شائي يدل على جمموعة من املقايي�س االإح�شائية التي ميكن 
االأهمية  اإىل  للتعرف  والنف�شية  واالجتماعية  الرتبوية  العلوم  يف  الباحث  ي�شتخدمها  اأن 
اأو   )ES( بالرمز  االأثر  حلجم  ويرمز  ودرا�شاته،  بحوثه  عنها  اأ�شفرت  التي  للنتائج  العملية 
)ح.ث( ويهتم ب�شفة خا�شة بقيا�س مقدار االأثر الذي حتدثه املتغريات امل�شتقلة )املعاجلات 
التجريبية( يف املتغري اأو املتغريات التابعة التي يقوم عليها ت�شميم بحثه )ع�رض، 2003م، 

 )η²( اإيتا 646( ، وقي�س حجم االأثر للمجموعات امل�شتقلة بح�شاب مربع 
اإن مفهوم الدالة االإح�شائية للنتائج ُيعرّب عن مدى الثقة التي نوليها لنتائج الفروق 
)حجم  مفهوم  يـرّكز  بينما  االرتباط،  اأو حجم  الفرق  النظر عن حجم  العالقات ب�رضف  اأو 
التي ن�شعها يف  الثقة  النظر عن مدى  االرتباط بغ�س  اأو حجم  الفرق،  التاأثري( على حجم 

النتائج. )فام، 1997: �س �س59(.
)اإ�شرتاتيجية  اإيتا )²η( للمتّغري امل�شتقل  التاأثري من خالل ح�شاب مربع  ُح�شب حجم 

الدعائم التعليمية( يف متغري التابع )التح�شيل( ، بتطبيق املعادلة االآتية: 

مرجعًا   )7( اجلدول  اعتماد  اإىل  املو�شوع  اأدبيات  وت�شري  املح�شوبة  قيمة  ت  حيث 
لتحديد م�شتويات حجم التاأثري بالن�شبة لكل مقيا�س من مقايي�س حجم التاأثري:- 

الجدول (7) 
 الجدول لمستويات حجم التأثير مربع إيتا (η²) (عفانة، 2000: ص24).

حجم التاأثريالأداة امل�صتخدمة

η²
كبريمتو�صط�صغري

0.14 فما فوق0.010.06

وعند تطبيق املعادلة تبني قيمة )η² =0.23( و وفق اجلدول )7( يكون تاأثري حجم 
)اإ�شرتاتيجية الدعائم التعليمية( يف متغري التابع )التح�شيل( كبري.
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تف�صري نتائج التح�صيل: 
الدعائم  باإ�شرتاتيجية  در�شت  التي  التجريبية  املجموعة  تفوق  البحث  نتائج  تبني 

التعليمية يف اختبار التح�شيل البعدي، وتعزى الأ�صباب اإىل الآتي: 
بني . 1 االجتماعية  التفاعالت  اأ�شا�س  على  قائمة  التعليمية  الدعائم  اإ�شرتاتيجية 

املتعلمني واملعلم، وبني املتعلمني واأقرانهم االأكرث خربة من خالل االأن�شطة التعاونية، وقد 
يوؤدي هذا اإىل زيادة التح�شيل مقارنة بالطريقة التقليدية.

�رضح . 2 على  التعليمية  الدعائم  اإ�شرتاتيجية  وفرته  التي  اجلماعي  التفكري  اأ�شهم 
يزيد من  الريا�شياتية، وتلخي�شها وتف�شريها مما  املادة  الواردة يف  والعالقات  املفاهيم 

حت�شيل الطلبة.
الطالبات . 3 عند  التفكري  م�شار  توجيه  على  التعليمية  الدعائم  اإ�شرتاتيجية  عملت 

وتبعده عن املعلومات اأو العالقات غري ال�رضورية اأو االأخطاء ال�شائعة املتكررة واملعروفة 
لديهن.
الدعائم التعليمية ت�شري جنبًا اإىل جنب مع تفكري الطالب يف عر�س املادة، حيث . 4

تعمل على زيادة قدرته على ت�شخي�س موقف التعلم ت�شخي�شًا �شحيحًا دقيقًا؛ و اأن يختار 
اإ�شرتاتيجية تعلم ملعاجلة م�شكلة التعلم املطروحة، مما يزيد لديه القدرة على التح�شيل.

االجتماعي . 5 التعلم  عن  فيجوت�شكي  اأفكار  تطبيقات  اإحدى  هي  التعليمية  الدعائم 
التي تعمل على تقدمي امل�شاعدة االأف�شل واملنا�شبة لكل طالبة اإىل اأن ت�شل م�شتوى االإتقان، 

مما يزيد التح�شيل.
ت�شمن . 6 بحيث  وا�شحة  وتوجيهات  اإر�شادات  اأعطاء  على  التعليمية  الدعائم  تعمل 

توجيه الطالبات اإىل اخلطوات املتتالية يف املهمة خالل تقدمي التغذية الراجعة.
عملت الدعائم التعليمية على م�شاعدة الطالبات يف الوعي باملطلوب منه، واملدخل . 7

املجموعة  لطالبات  امل�شبق  التح�شري  هذا خالل  وات�شح  بالنف�س،  الثقة  وزيادة  املنا�شب، 
التجريبية.

والطالبة . 8 والطالبة،  املعلمة  بني  االت�شال  من  دورة  �شكلت  التعليمية  الدعائم   
من  يقوله  وما  املعلم،  يوؤديه  مبا  الريا�شي  احل�س  املتعلم  لدى  ين�شاأ  اأن  هدفها  واأقرانها، 

تعبريات ريا�شية، مما يعمل على اإعادة التنظيم املفاهيمي لديهن.
الدعائم التعليمية مل تعمل فقط على تقدمي كم من امل�شاعدة، بل تعمل على التاأكيد . 9

على حتول امل�شاعدة املقدمة اإىل املتعلم اإىل االأداء امل�شتقل والذاتي 
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تعمل الدعائم التعليمية على زيادة املناق�شات بني املعلمة والطالبات، والتي تعمل . 10
املادة  اأداء  اأثناء  والتعليق  والتربير،  التفا�شيل،  وذكر  والتو�شيح،  الو�شف،  على  خاللها 

الريا�شياتية.
الدعائم  اإ�شرتاتيجية  فاعلية  بينت  التي  الدرا�شات  مع  احلالية  الدرا�شة  وتتفق  هذا 
وحل  واالحتفاظ،  والكتابة  الريا�شي،  والربهان  )التح�شيل،  مثل:  املتغريات  بع�س  على 
)رم�شان،  ودرا�شة   ،  )Casem، 2013( درا�شة  و   ،  )2011 )اأمني،  كدرا�شة  امل�شكالت( 
 Ahn( فحني مل تتفق مع درا�شة ، )Ahangari ، and et.al.،2014( و درا�شة ، )2013

.)، and et.al.،2012
اأولً- عر�س نتائج املتعلقة بالختبار التفكري التفاعلي البعدي:  ●

للتحقق من الفر�شية ال�شفرية الثانية: ال توجد فروق ذات داللة اإح�شائية عند م�شتوى 
)0.05( بني معدل التفكري التفاعلي لطلبة املجموعة التجريبية التي تدر�س باإ�شرتاتيجية 
التي تدر�س بالطريقة املعتادة لل�شف  ال�شابطة  التعليمية، وبني طلبة املجموعة  الدعائم 
م�شتقلتني  لعينتني  التائي  االختبار  ا�شتخدم  الفروق،  داللة  والختبار  متو�شط،  االأول 

مت�شاويتني بالعدد كما يظهر يف اجلدول )8( االآتي: 
الجدول (8) 

نتائج االختبار (t) للمجموعتين في اختبار التفكير التفاعلي

املتو�صطالعددجمموعة
درجةالتبايناحل�صابي

احلرية
 (t) الدللة عند قيمة

 (0.05) اجلدوليةاملح�صوبة

3015.2211.96التجريبية
دال *583.2492.00

3012.0315.98ال�شابطة

قيا�س حجم اأثر اإ�صرتاتيجية الدعائم التعليمية على التفكري التفاعلي 
ُح�شب حجم التاأثري بتطبيق املعادلة االآتية: 

وعند تطبيق املعادلة تبني قيمة )η² =0.15( و وفق اجلدول )7( يكون تاأثري حجم 
دال عند مستوى )0.01( ألن القيمة الجدولية )2.66( في درجة حرية )58(
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)اإ�شرتاتيجية الدعائم التعليمية( يف متغري التابع )التفكري التفاعلي( كبري.

تفسري النتائج:
اإىل . 1 اإ�شرتاتيجية الدعائم التعليمية تزيد من التفاعل بني الطالبات، مما يوؤدي  اأن 

وبالتايل  التفكري،  مبمار�شة  ت�شمح  اأنها  كما  التعليمية،  العملية  يف  لهن  االإيجابي  الدور 
جتعلهن اأكرث تفاعاًل واإيجابية.

اأن اإ�شرتاتيجية الدعائم التعليمية تتيح الفر�شة للطالبة باأن تبني التعلم بنف�شها، . 2
مما يو�شع مداركها، وتكون اجتاهات اإيجابية لها، ف�شال عن اأن االإ�شرتاتيجية حتقق الت�شويق 
وجذب االنتباه واإثارة الطالبات، مما يدفعهن اإىل التفكري ب�شكل اأف�شل، وهذا غري متاح يف 

طريقة التدري�س التقليدية.
يف . 3 املو�شوعات  حتليل  على  الطالبات  التعليمية  الدعائم  اإ�شرتاتيجية  حتُث 

الريا�شيات خالل الق�ش�س املرتبطة مبو�شوع الدر�س وبع�س االألعاب التي قدمت كدعائم 
قد ت�شاعدهن على ا�شتخدام حد معني للتفكري وتعطيهم فر�شة للتطور.

االستنتاجات:
اإ�شرتاتيجية الدعائم التعليمية تزيد من التح�شيل يف الريا�شيات.. 1
اإ�شرتاتيجية الدعائم التعليمية تزيد من التفكري التفاعلي يف الريا�شيات.. 2
تاأثري اإ�شرتاتيجية الدعائم التعليمية يف التح�شيل يف الريا�شيات كبري.. 3
تاأثري اإ�شرتاتيجية الدعائم التعليمية يف التفكري التفاعلي يف الريا�شيات كبري.. 4

التوصيات:

يف �صوء النتائج التي متخ�س عنها البحث احلايل تقدم التو�صيات الآتية: 
الدعائم . 1 اإ�شرتاتيجية  تاأثري  العام  التعليم  التدري�شية يف  الهيئات  اأع�شاء  ا�شتخدام 

التعليمية يف تدري�س املواد ب�شورة عامة ومادة الريا�شيات ب�شورة خا�شة.
تنمية القدرة على التفكري التفاعلي لدى الطلبة )ذكور واإناث( بحيث يكون الطالب . 2

له القدرة على البحث يف حلول عدَّة، وعدم االعتماد على احلل الروتيني مل�شائل الريا�شية.
يف . 3 التعليمية  الدعائم  اإ�شرتاتيجية  تت�شمن  تدري�س  وا�شرتاتيجيات  مواد  اإعداد 

برامج اإعداد املعلمني واملدر�شني لي�شل اأثرها للطالب، ويتعرف على اأ�ش�شها النظرية وطرق 
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تطبيقها.
املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
اأمني، حممد عمر ال�شيد، 2011 فاعلية اإ�شرتاتيجية الدعائم التعليمية يف تنمية مهارات . 1

الربهان الريا�شي لدى التالميذ ذوي �شعوبات تعلم الريا�شيات باملرحلة االإعدادية، 
ر�شالة ماج�شتري، كلية الرتبية، جامعة قناة ال�شوي�س .

االأوىل، . 2 الثالثة  االبتدائية  ال�شفوف  يف  التدري�س  2012،فن  ظاهر،  ح�شن  خالد،  بني 
ط1،دار اأ�شامة للن�رض والتوزيع، عمان .

للن�رض . 3 املقا�شد  دار  ط4،  التفكري،  تعلم   ،2009 م�شلم،  اأحمد  بن  اإبراهيم  احلارثي، 
والتوزيع، القاهرة، م�رض .

الريا�شية واأثره يف . 4 الب�رضي حلّل امل�شائل  2013، املدخل  احلّبـار عبدالواحد لقمان، 
الريا�شي، ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة كلية الرتبية  العددي والتوا�شل  تنمية احل�ّس 

جامعة املو�شل .
ط1، . 5 االأكادميي،  الكتاب  مركز  والتقومي،  القيا�س   ،2011 خريي،  عبداملنعم  ح�شني، 

عمان .
خ�رض، فخري ر�شيد، 2004، التقومي الرتبوي، دار القلم، دبي .. 6
التعليمية . 7 ال�شقاالت  اإ�شرتاتيجية  ا�شتخدام  اأثر   ،2013 حمادة،  اجلواد،  عبد  رم�شان، 

يف تدري�س الدرا�شات االجتماعية لتالميذ ال�شف االأول االإعدادي على تنمية املفاهيم 
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