ممجل ددالل 2010 /

العدد الخامس واالربعون

فاعمية استعمال النموذج البنائي وتأثيره عمى تحصيل
الرياضيات لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي

م.م محسن عمي محمد التميمي
معيد إعداد معممات الدجيل
المديرية العامة لتربية صالح الدين

المقدمة :
يوصؼ قرف الحادي والعشروف بعصر ثورة المعمومات واالتصاالت
والحاسوب واليندسة الوراثية ولعؿ وجود شبكة المعمومات (  )internetلو دور في
زيادة انتشار المعرفة والتبادؿ الثقافي بيف شعوب العالـ  ,إف ىذه الثورة الفائقة في
العمـ والتكنولوجيا تتميز باالعتماد بشكؿ أساسي عمى تطور عمـ الرياضيات .
ولذلؾ يؤكد (وليـ عبيد ,
حاكما فيما يجري حاليا

,1998ص )3عمى اف الرياضيات تعد عنص ار
– وفيما ىو متوقع مستقبال-مف مستحدثات عممية

وتكنولوجية  ,فاف مناىج الرياضيات البد اف تتجاذب مع معطيات التطور  ,فتخمع
عنيا ردائيا التقميدي الذي يقتصر نسيجو عمى مجموعة مف القواعد والقوانيف التي
تعاني عزوفا مف معظـ التالميذ – كمما كاف ليـ الى ذلؾ سبيؿ – حيث يروف فييا
كثي ار مف الرموز والصياغات المجردة الجامدة  ,ترىؽ التمميذ في منطوقاتيا وأساليب
تدريسيا وامتحاناتيا التي تشغمو او عمميات معقدة يسيؿ اجرائيا بالحسابات
والحواسيب .
وتعد الرياضيات احدى المواد التي يعاني الطالب مف انخفاظ مستوى
التحصيؿ فييا  ,وىذا ما أكدتو دراسة أزىار (  )1994ودراسة األميف ( . )1998
يتفؽ كؿ مف (يوسؼ الحسيني ,

,2000ص )145و (نظمة خضير ,

 2004ص  )24-13مع ما سبؽ  ,حيث يشيراف الى وجود تدف في تحصيؿ
الرياضيات لغالبية التالميذ في المراحؿ المختمفة  ,ويعزى سبب ضعؼ التالميذ في
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تحصيؿ الرياضيات الى الضعؼ في اثارة دافعيتيـ لتعمميا .
ما اف دراسة الرياضيات في جميع المراحؿ التعميمية بصفة عامة وبصفة
خاصة في المرحمة االبتدائية تتسـ بالجمود والتجريد في محتواىا وطرائؽ تدريسيا
فيي بعيدة عف انشطة الحياة اليومية لمتمميذ كما انيا ال تيتـ بالتطبيقات الحياتية
لمرياضيات  ....مما يفقد التمميذ الكثير مف الجوانب المعرفية والميارية والوجدانية فمـ
تكف الصورة التقميدية لمصؼ مقبولة لدى التربوييف في وقتنا الحاضر وىناؾ الكثير
مف االفكار واالراء التجديدية التي تنظر الى العمميػ التربويػ بطرؽ مختمفة .
إذ يؤكد كؿ مف (

 ( )windschitl,1999حسف زيتوف وكماؿ زيتوف

 )1992اف مف بيف أىـ ىذه النظريات التربوية التي يتبناىا التربويوف حاليا ما اطمؽ
عميو اسـ (( النظرية البنائية )) والبنائية ليست طريقة تدريس وانما ىي ثقافة تربوية
كاممة مبنية عمى االعتقاد اف المتعمميف يبنوف المعرفة ويفسرونيا كؿ بطريقتو
الخاصة مف خالؿ التفاعؿ مع الظواىر الطبيعية ومع اآلخريف مف حولػو ( الوىر ,
 , 2002ص . )94
وخالؿ العقديف الماضييف حدث تحوؿ رئيسي في البحث التربوي اذ اخذ
التركيز ينصب عمى ما يجري بداخؿ عقؿ المتعمـ حينما يتعرض لممواقؼ التعميمية
مثؿ معرفتو السابقة وقدرتو عمى التذكر وقدرتو عمى معالجة المعمومات ودافعيتو
لمتعمـ (الخميمي وآخروف , 1996 ,ص . )425
وتاكيدا عمى ما سبؽ يتضح وجود حاجة الى اجراء دراسة تستيدؼ التعرؼ
عمى فعالية نموذج بنائي في تحصيؿ الرياضيات لدى تالميذ الصؼ السادس
االبتدائي .

مشكمة البحث :

تتحدد مشكمة البحث مف خالؿ ضعؼ مستوى تالميذ الصؼ السادس

االبتدائي في التحصيؿ  ,مما أدى إلى ضرورة استخداـ نموذج التعمـ البنائي كنوذج
تدريسي حديث لتحسيف التحصيؿ لدى التالميذ  ,ومف ىنا تناوؿ البحث معالجة ىذه
المشكمة مف خالؿ اإلجابة عمى السؤاؿ اآلتي :
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ما فاعمية استعماؿ النموذج البنائي في تحصيؿ الرياضيات لدى تالميذ
الصؼ السادس االبتدائي ؟

أىمية البحث :

تتمخص أىمية البحث الحالي بما ياتي :
- 1أىمية زيادة التحصيؿ والذي يعد مؤش ار ىاما عمى مدى التقدـ مف اجؿ بموغ
األىداؼ المرسومة .
- 2أىمية استعماؿ النموذج البنائي ليساعد معمـ الرياضيات عمى زيادة
التحصيؿ لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي .
- 3اىمية مرحمة التعميـ االبتدائي بأعتبارىا مرحمة بناء اساس فكري وعممي
لتالميذ تمؾ المرحمة .
- 4اىمية مادة الرياضيات في حياة التمميذ باعتبارىا مف المواد الميمة والضرورية
لتنمية القدرات الفكرية والعقمية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.

ىدف البحث :

ييدؼ البحث الحالي إلى ما يمي :
 دراسة فاعمية استعماؿ النموذج البنائي في التدريس وأثره في تحصيؿ
مادة الرياضيات لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي .

حدود البحث :
يقتصر البحث الحالي عمى ما يمي :
- 1عينة مف تالميذ مدرسة ىوازف االبتدائية التابعة لقسـ تربية الدجيؿ  /صالح
الديف .
- 2

االختصار عمى تدريس وحدتي ( اليندسة ) و (النسبة والتناسب ) المقررتيف
في كتاب السادس االبتدائي لمعاـ الدراسي 2007-2006ـ .
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فرضية البحث :

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعة

التجريبية والتي تدرس وفؽ النموذج البنائي والمجموعة الضابطة التي تدرس وفؽ
الطريقة االعتيادية في التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي في الرياضيات لصالح
المجموعة التجريبية .

خطة البحث :
 اإلطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة المتعمقة بالنظرية البنائية
ونموذج التعمـ البنائي .
 اختيار وحدتي ( اليندسة ) و (النسبة والتناسب ) المقررتيف في كتاب
الرياضيات لمسادس االبتدائي وتحميؿ محتواىما لمتعرؼ عمى أىـ
المفاىيـ والميارات المتضمنة فييما .
 إعداد أداة البحث .
 اختيار عينة الدراسة وتقسيميا الى مجموعتيف  ,احدىما تمثؿ المجموعة
التجريبية (التي تدرس وفؽ النموذج البنائي )  ,واألخرى ضابطة (تدرس
وفؽ الطريقة االعتيادية).
 تدريس الوحدتيف اليندسة والنسبة والتناسب لممجموعتيف التجريبية
والضابطة .
 تطبيؽ أداة البحث عمى المجموعتيف بعديا .
 رصد النتائج ومعالجتيا إحصائيا وتفسيرىا في ضوء ما وضع لمدراسة
مف فروض .
 تقديـ بعض التوجييات والمقترحات في ضوء النتائج التي تسفر عنيا
الدراسة التجريبية .

مصطمحات البحث :
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البنائية : constructivism

عرفيا (الخميمي وآخروف  )1995 ,بأنيا " ذلؾ الموقؼ الفمسفي الذي يزعـ اف

ما تدعى بالحقيقة ما ىي إال تصور ذىني عند اإلنساف معتقدا انو تقصاىا واكتشفيا
"( الخميمي واخروف,1995 ,ص. )104
وعرفيا الباحث اجرائيا بانيا نظرية تعمـ تؤكد اف الناس يتعمموف عمى احسف
وجو عندما يتمكنوف مف بناء فيميـ لمعالـ الذي يعيشوف فيو استنادا الى مالحظة
دقيقة لمتجارب السابقة لكي يتولد لدى كؿ فرد نماذج ذىنية خاصة بو يستعمميا
لتفسير وفيـ العالـ مف حولو.

النموذج البنائي : constructivist model

عرفو (الخميمي وآخروف )1996 ,بأنو " النموذج التي يتـ فيو مساعدة الطمبة

عمى بناء مفاىيميـ ومعارفيـ العممية وفقا ألربعة مراحؿ ىي  :الدعوة

– االكتشاؼ

– اقتراح الحموؿ والتفسيرات – واتخاذ اإلجراء "( .الخميمي وآخروف

 ,1996ص

. )440
ويعرفو الباحث اجرائيا بانو  :مجموعة مراحؿ ينفذىا المعمـ والمتعمـ مف خالؿ
ورقة عمؿ يعدىا المعمـ وتتضمف اربعة مراحؿ ىي  :الدعوة – االكتشاؼ والتفسير –
تقديـ الحموؿ – واتخاذ القرار ) .

التحصيل : achievement
عالـ  )2000 ,بأنو " درجة االكتساب التي يحققيا فرد  ,او مستوى
عرفو ( ا

عالـ
النجاح الذي يحرزه او يصؿ اليو في مادة دراسية او مجاؿ تعميمي معيف " ( ا

 , 2000ص .)305

ويعرفو الباحث اجرائيا بانو  :مقدار رقمي لما يكتسبو تالميذ السادس االبتدائي
مف تعمـ لوحدتي ( اليندسة ) و (النسبة والتناسب ) مف خالؿ اختبار معد لذلؾ .

اإلطار النظري :
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النظرية البنائية :

ىي نظرية تعمـ تقوؿ اف الناس يتعمموف بشكؿ افضؿ عندما يتمكنوف مف بناء
فيميـ لمعالـ الذي نعيش فيو  ,استنادا الى تامؿ متأف لمتجارب السابقة  ,ليتولد لدى
كؿ فرد قواعد او نماذج ذىنية خاصة بو تستعمؿ لتفسير وفيـ العالـ ( .و ازرة التربية
 ,2005 ,ص . )13
وتعد النظرية البنائية نظرية تفسيرية أي انيا تحاوؿ تفسير " كيؼ نعرؼ ما
نعرفو " ومف ىذا المنطمؽ فاف عممية التعمـ تعد عممية تفسير لمخبرات بناءا عمى
المعرفة السابقة لمفرد  ,أي عممية تكييؼ الخبرات السابقة مع الخبرات الجديدة  .أي
اف المعرفة ال يمكف اف تنقؿ الى عقوؿ المتعمميف كما ىي وانما يقوـ المتعمـ بفيـ ما
تعممو ويحاوؿ تنظيمو مع خبراتو المعرفية السابقة وذلؾ مف خالؿ المشاركة الفاعمة
لممتعمـ في بناء المعاني لنفسو .
وتستند النظرية البنائية عمى ثالثة مبادي رئيسية اشتيرت باسـ أعمدة الفمسفة
البنائية ىي :
أ -اف المعنى يبنى ذاتيا مف قبؿ الجياز المعرفي لممتعمـ نفسو وال يتـ نقمو مف
المعمـ الى المتعمـ  ,ويتشكؿ المعنى داخؿ عقؿ المتعمـ كنتيجة لتفاعؿ
حواسو مع العالـ الخارجي وليس نتيجة سرد المعمـ ليا  ,ويتاثر المعنى
المتشكؿ بخبراتو السابقة وبالسياؽ الذي يحصؿ عنو التعمـ الجديد اذ اف
المعاني العممية التي تتشكؿ لدى المتعمـ ال تكوف متفقة مع المعاني السميمة
التي يتفؽ عمييا العمماء وتقدميا الكتب .
ب -اف تشكيؿ المعاني عند المتعمـ عممية نفسية نشطة تتطمب جيدا عقميا
ويكوف المتعمـ في حالة اتزاف معرفي عندما تكوف معطيات الخبرة متفقة مع
ما يتوقع وبالعكس مف ذلؾ يصبح بنائو المعرفي مضطربا أي غير متزف
عندما ال تتفؽ معطيات الخبرة مع توقعاتو التي بناىا عمى ما لديو مف فيـ
سابؽ لممفاىيـ العممية .
ت -اف البنى المعرفية المتكونة لدى المتعمـ تقاوـ التغيير بشكؿ كبير  .اذ
يتمسؾ المتعمـ بما لديو مف معرفة مع انيا قد تكوف خاطئة ويتشبث بيا
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لقناعتو بانيا تقدـ لو تفسيرات تبدو مقنعة لو فيما يتصؿ بمعطيات الخبػرة ,
(الخميمي وآخروف ,1995 ,ص  ( ) 104الخميمي وآخروف ,1996 ,
ص . )436

نموذج التعمم البنائي : constructivist learning model

ىو نموذج تدريسي قائـ عمى النظرية البنائية  .فقد ورد ىذا النموذج بأسماء

مختمفة في العديد مف البحوث والدراسات منيا :

constructivist learning

 modelوالذي يرمز لو بالرمز ( )clmالذي استخدمو ياكر عاـ yager ( 1991
),1991
ويساعد ىذا النموذج المتعمميف عمى بناء مفاىيميـ ومعارفيـ العممية وفؽ
مراحؿ أربع مستمدة في اصميا مف مراحؿ دورة التعمـ الثالث  .ويؤكد ىذا النموذج
عمى ربط العمـ بالتقانة والمجتمع .

مراحل نموذج التعمم البنائي :

- 1الدعوة : Invitation

وفييا يتـ طرح بعض األسئمة التي تجذب انتباه المتعمميف وتدعوىـ لمتعمـ
واستثارة حب االستطالع لدييـ ويفترض أف تكوف األسئمة المطروحة عمى المتعمميف
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمفاىيـ والتعميمات التي يشتمؿ عمييا الدرس وفي ضوء
خبرات المتعمميف السابقة  ,بعد ذلؾ يتـ استعراض استجابات المتعمميف المحتممة عف
األسئمة المطروحة وتحديد المواقؼ عف تصورات المتعمميف عنيا وعند نياية ىذه
المرحمة يفترض أف يضع المعمـ يد المتعمـ عمى مشكمة تحتاج البحث والتفكير .

 - 2االستكشاف : Exploration

وخالليا يقوـ المتعمـ بالبحث عف المشكمة او السؤاؿ الذي يحتاج إلى إجابة
وىذا يتطمب اندماج الطمبة داخؿ مجموعات صغيرة غير متجانسة لمقياـ بأنشطة
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استقصائية متنوعة اعتمادا عمى أسموب حؿ المشكالت واختيار البدائؿ المختمفة لكؿ
مشكمة مع االىتماـ بالحوار ومف ثـ تحميؿ البيانات المستخمصة ويقتصر دور المعمـ
في ىذه المرحمة عمى توجيو المتعمميف إثناء ممارستيـ لألنشطة وتشجيعيـ عمى
إيجاد حموؿ ليا

- 3اقتراح التفسيرات والحمول

: purpose explorations and solution

في ىذه المرحمة يتـ اقتراح تفسيرات لممشكمة وتقديـ بدائؿ لمحموؿ وتتـ
المفاضمة بيف الحموؿ المطروحة واختيار أفضؿ البدائؿ إذ يؤدي ذلؾ إلى تعديؿ
التصورات الخاطئة لدى المتعمميف ودمج الحؿ المناسب مع معرفتيـ السابقة .

- 4اتخاذ القرار وتطبيقو :

وفي ىذه المرحمة عمى المتعمميف تطبيؽ ما تـ التوصؿ إليو مف حموؿ او

مقترحات في مواقؼ ومشكالت جديدة مماثمة  ,وىذا قد يؤدي إلى صياغة أسئمة
جيدة تساعد في تطوير النتائج التي يتـ التوصؿ إلييا ومناقشة ذلؾ مع اآلخريف
لمتوصؿ معيـ إلى إجماع  .وعمى المعمـ في ىذه المرحمة أف يمنح طمبتو وقتا مالئما
لتطبيؽ ما تعمموه لتكوف المراحؿ التدريسية وفؽ ىذا النموذج متتابعة ابتداءاً مف

الدعوة وانتياءاً باتخاذ القرار في خطة سير التدريس  ,واف ىذه المراحؿ تكوف

متداخمة مع بعضيا وتسير فييا عممية التعمـ بطريقة ديناميكية دورانية فقد يبدأ الدرس
بالدعوة وينتيي باتخاذ القرار اإال إف معمومة جديدة ستؤدي بالضرورة إلى دعوة جديدة
ومف ثـ إلى استم اررية الدورة  .والشكؿ رقـ (  )1يوضح ذلؾ (صبري وتاج الديف

,2001,ص( )11الخميمي وآخروف ,1996 ,ص. )yager ,1991,52( )107
تنبع من أسئلة حول
العالم الطبيعي
طرق االستقصاء

الدعوة
االستكشاف
االستكشاف  ,االبتداع

تفسيرات الظواهر
في العالم الطبيعي

تنبع من أسئلة حول
مشكالت تأقلم اإلنسان
مع البيئة
استراتيجيات
حل المشكالت
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اقتراح التفسيرات
والحلول

إجراءات شخصية
وتطبيقات اجتماعية

اتخاذ القرار

حلول مشكالت تأقلم
اإلنسان مع البيئة
إجراءات شخصية
وتطبيقات اجتماعية

شكل ()1

يوضح مراحل نموذج التعلم البنائي

(الخليلي وآخرون ,1996 ,ص )441
البنائية والرياضيات :
أف التقدـ الحضاري يواكب التقدـ العممي ويعتمد عميو  ,واف التقدـ العممي يعتمد
بدوره عمى الرياضيات اعتمادا مباش ار .
ويرى (الكرش  )1998 ,أف الرياضيات مرآة الحضارة  ,فأي مجتمع متقدـ
حضاريا فانو يكوف عمى درجة عالية مف التقدـ الرياضي  ( .الكرش  ,1998 ,ص
)85
وفي ىذا اإلطار يأتي االىتماـ المتزايد بطرائؽ تدريس الرياضيات وتحديثيا
بحيث تتوائـ مع نظريات التعمـ البنائية المعاصرة  ,وتعد النظرية البنائية مدخؿ
ينسجـ مع الخصائص التربوية الحديثة التي يمكف عف طريقيا تفعيؿ عمميات التعمـ
ومشاركة التالميذ بصورة ايجابية في تعميـ الرياضيات .
وقد نادي المجمس القومي لمعممي الرياضيات باف يكوف تعمـ الرياضيات معتمدا
عمى الفيـ وليس التمقيف وعمى بناء المتعمـ لمعرفتو بنفسو وىذا ما أكدتو دراسات
عديدة كدراسة (ستيفف ,1997 ,

 ) Stephen powerودراسة (تيري باروف ,

 )Terry Barron ,2000ودراسة (مديحة حسف  )2004 ,ودراسة (فايزة احمد
 ) 2005,وأشارت تمؾ الدراسات باالعتماد عمى النظرية البنائية كإطار مرجعي
الشتقاؽ اىداؼ بنائية متناسقة مع معايير تدريس الرياضيات التي وضعيا المجمس
القومي لمعممي الرياضيات (. )NCTN

ممجل ددالل 2010 /

العدد الخامس واالربعون

ويؤكد (ارثر لويوف  )Arthur Loewen ,1992 ,فكرتو في مجاؿ البنائية
وتعميـ  /تعمـ الرياضيات وفؽ نموذج التعمـ البنائي

Model of learning

 constructivistأف المعرفة تدور حوؿ محاور ثالث ىي :
 المعرفة االفتراضية

 propositional Knowledgeوىي تقدـ

المعنى والعالقات واالرتباطات بيف المفاىيـ الرياضية .
 المعرفة اإلجرائية Knowledge

 Proceduralوىي تتمثؿ في

مجموعة العمميات الحسابية لكؿ موضوع مف الموضوعات الرياضيػة .
 المعرفة االدراكية  Cognitional Knowledgeوىي معرفة عامة
تساعد عمى تنمية كؿ مف المعرفة االفتراضية والمعرفة اإلجرائية كما
قامت (مونيكا إلس Ellis ,2002 ,

 )Monicaباستخداـ نموذج

التعمـ البنائي في تنمية ميارات االتصاؿ في الرياضيات مف خالؿ
القراءة والكتابة  ,وفي ضوء نتائج الدراسة يرى الباحث فعالية التعمـ
البنائي في تنمية ميارات االتصاؿ في تنمية التحصيؿ في الرياضيػات
.
ويتضح مف ذلؾ أف نموذج التعمـ البنائي يعد كأحد االتجاىات المعاصرة
لتعميـ الرياضيات  ,كونو نموذج يساعد عمى تنمية ميارات حؿ المشكالت التي تعد
مف المحاور الرئيسية في تعميـ وتعمـ الرياضيات .

إجراءات البحث :

أوال  :التصميم التجريبي :

اتبعت الدراسة الحالية المنيج التجريبي  ,وقد تـ اختيار تصميـ تجريبي مالئـ

الىداؼ البحث ومتغيراتو والظروؼ التي سينفذ في ظميا .

العدد الخامس واالربعون
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ثانيا  :تحديد المادة التعميمية :

تـ اختيار وحدتي (اليندسة ) و (النسبة والتناسب) المقررتيف مف قبؿ و ازرة

التربية العراقية في كتاب الرياضيات المقرر لمصؼ السادس االبتدائي لمعاـ الدراسي
 2007-2006ـ  ,وتـ اختيارىا لكونيا تضـ مواضيع ليا أىمية في أنشطة الحياة
اليومية لمتالميذ مثؿ الكسور االعتيادية والكسور العشرية والنسبة والتقريب وتتماشى
مع نظاـ جدوؿ الدراسة لممدرسة .

ثالثا  :إعداد المادة التعميمية وفقا لخطوات النموذج البنائي :

- 1تحديد األىداؼ التعميمية  :يساعد تحديد األىداؼ التعميمية بطريقة إجرائية
عمى اختيار خبرات التعمـ والوسائؿ واألنشطة التعميمية وأساليب التقويـ
المناسبة  ,وقياس المستوى الذي يصؿ إليو المتعمـ في أداء السموؾ
المطموب وبذلؾ تـ تحديد األىداؼ التعميمية بطريقة إجرائية لوحدتي
(اليندسة ) و (النسبة والتناسب) .
- 2تحميؿ المحتوى  :تـ تحميؿ محتوى الوحدتيف الدراسيتيف إلى الموضوعات
التالية :

الوحدة األولى وتتضمن :
 مفاىيـ وانشاءات ىندسية .
 الزاويتاف المتناظرتاف .
 الزاويتاف المتبادلتاف .
 الشكؿ الرباعي ومجموع قياسات الزوايا الداخمية لمشكؿ الرباعي .
 المستقيماف المتوازياف .
الوحدة الثانية وتتضمن :
 النسبة .
 التناسب .
 مقياس الرسـ .
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 التقسيـ التناسبي .

وقاـ الباحث بإتباع الخطوات التالية أثناء تحميؿ المحتوى :
أ -أىداؼ التحميؿ :
 تـ تحديد المفاىيـ والميارات والتعميمات المتضمنة في الوحدتيف .
 إعداد اختبار تحصيمي في الرياضيات خاص بمحتوى الوحدتيف .
ب -صدؽ المحتوى  :تحقؽ الباحث مف صدؽ عممية تحميؿ المحتوى بعد
عرضو عمى مجموعة مف المحكميف .
ج -ثبات التحميؿ  :أعاد الباحث تحميؿ المحتوى بعد حوالي شير مف انتياء
التحميؿ األوؿ لمتأكد مف نتائج تحميؿ المحتوى الذي قاـ بو  ,وقاـ بحساب ثبات
التحميؿ باستخداـ معادلة (ىولستي

 )Holstiلمحصوؿ عمى معامؿ الثبات .

(ماىر إسماعيؿ  ,2002 ,ص )270
والجدوؿ ()1
يوضح نتائج حساب ثبات تحميؿ المحتوى

البيان

املفاهيم

التعميمات املهارات

معامل الثبات

%95

%90

%83

ثبات حتليل احملتوى
بصفة عامة
%92

يوضح الجدوؿ (  )1أف معامؿ ثبات التحميؿ يساوي  %92وىو معامؿ ثبات
مرتفع .

رابعا  :اختيار عينة البحث :

تـ اختيار عينة البحث مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي في مدرسة ىوازف /

قضاء الدجيؿ /تربية صالح الديف لمعاـ الدراسي

2007-2006ـ  ,وتـ اختيار

العينة بصورة عشوائية المتكونة مف مجموعتيف األولى وعددىا (

 )53تمميذ وتمثؿ

المجموعة التجريبية والثانية عددىا (  )52تمميذ وتمثؿ المجموعة الضابطة  ,وتـ

العدد الخامس واالربعون
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استبعاد عدد مف التالميذ الراسبيف لمسنة السابقة  ,وبذلؾ أصبح العدد النيائي
لممجموعة التجريبية ( )50تمميذا ولممجموعة الضابطة ( )50تمميذا .

خامسا  :تكافؤ المجموعات :

عمى الرغـ مف أف جميع أفراد عينة البحث مف وسط اجتماعي واقتصادي

متشابو واف اختيار المجموعتيف كاف بطريقة عشوائية فقد تـ التحقؽ مف التكافؤ في
تحصيؿ الرياضيات لمعاـ السابؽ والعمر الزمني لمتالميذ .

سادسا  :إعداد أداة البحث :

االختبار التحصيمي  :اليدؼ مف االختبار ىو قياس مدى تحصيؿ تالميذ

الصؼ السادس االبتدائي (عينة البحث) لمحتوى المادة التعميمية (اليندسة) و(النسبة
والتناسب) المقررتيف في كتاب الرياضيات لمصؼ السادس االبتدائي وفي ضوء
نموذج التعمـ البنائي المستخدـ .
 -1صياغة مفردات االختبار  :تمت صياغة مفردات االختبار عمى نمط االختيار
مف متعدد ويعد ىذا النوع مف أكثر أنواع االختبارات الموضوعية مف حيث االنتشار
والصدؽ والثبات( .سالمة ,2001,ص. )142
 -2صدؽ االختبار  :روعي عند إعداد مفردات االختبار اف تغطي موضوعات
الوحدتيف  ,وتـ عرض االختبار في صورتو األولية عمى مجموعة مف المحكميف
المتخصصيف في المناىج وطرؽ تدريس الرياضيات لمتحقؽ مف صدؽ المحتوى
وسالمة المفردات  ,وارتباطيا بموضوعات الوحدتيف ومدى مالئمتيا لمستوى تالميذ
الصؼ السادس االبتدائي  .وفي ضوء ذلؾ تـ اعادة صياغة بعض المفردات
لوضوحيا ولتناسب تالميذ الصؼ السادس االبتدائي .
 -3التجريب االستطالعي لالختبار  :بعد التأكد مف صدؽ االختبار ووضع
التعميمات لالجابة عميو  ,طبؽ االختبار عمى عينة استطالعية (  )40تمميذ لمصؼ
السادس االبتدائي مف مدرسة الدجيؿ االبتدائية لغرض تحديد زمف االختبار  ,وتبيف
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نتيجة التجريب االستطالعي لالختبار اف الزمف المناسب النتياء جميع التالميذ مف
 )100دقيقة  ,وتـ حساب ثبات

االجابة عف جميع مفردات االختبار حوالي (

االختبار باستخداـ معادلة كيودر – ريتشاردسوف الصيغة ( 21نادية شريؼ محمود
إبراىيـ ,2001,ص )181ووجد انو يساوي  %85وىي درجة عالية مف الثبات .
 -4الصورة النيائية لالختبار  :بمغ عدد مفردات االختبار بعد إجراء التعديالت عميو
( )50فقرة وقد أعطي التمميذ (درجتيف) لكؿ فقرة عندما تكوف إجابتو صحيحة
(صفر) إذا كانت خاطئة وبذلؾ تكوف الدرجة النيائية لالختبار التحصيمي (

)100

درجة وجدوؿ (  )2يبيف توزيع مفردات االختبار التحصيمي في موضوعات الوحدتيف
عمى المستويات المعرفية الثالث .

جدوؿ ()2
مواصفات االختبار التحصيمي
الموضوع

تذكر

فهم

تطبيق

المجموع

المستوى
الوحدة األولى  :الهندسة

, 16

23 , 11

,4,1

14

النسبة
المئوية

28

العدد الخامس واالربعون
مفاهيم وإنشاءات هندسية
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, 24 ,

49, 34

43 , 41

%

, 35 , 31
45,

الزاويتان المتناظرتان

-

14

36 , 8

3

%6

الزاويتان المتبادلتان

-

19

-

1

%2

الشكل الرباعي ومجموع قياسات الزوايا الداخلية

, 13
42

20

48 , 10

5

% 10

المستقيمان المتوازيان

,7
50

للشكل الرباعي

5,3,2
, 21 ,

30 , 29

6

11

% 22

, 37 ,
38

الوحدة الثانية  :النسبة

46

-

26

2

%4

التناسب

, 32
44

-

-

2

%4

تطبيقات على التناسب :
 -1مقياس الرسم

40

 -2التقسيم التناسبي
المجموع
النسبة المئوية

,12 , 9
15
18 , 17

25, 22
27,

, 39 ,33
47

10

21

19

% 20

% 42

% 38

12

% 24

50
100
%

سابعا  :تدريس الوحدتين :

قبؿ إجراء التجربة التقى الباحث بمعمـ الرياضيات لممجموعة التجريبية التي تـ

اختيارىا مف ذوي الخبرة (  15سنة خبرة في مجاؿ التدريس) بيدؼ التعرؼ عمى
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أىمية الدراسة والغرض منيا وخطوات التدريس باستخداـ النموذج البنائي واألنشطة
التعميمية  ,وزود باإلرشادات والتوجييات التي يقوـ بيا أثناء التدريس  .اما المجموعة
الضابطة فقد قاـ بالتدريس ليذه المجموعة معمـ رياضيات ذو خبرة في مجاؿ
تخصصو ( 12سنة خبرة في مجاؿ التدريس ) ودرس وفؽ الطريقة االعتيادي ة وقد
استغرؽ تدريس الوحدتيف (  )7أسابيع وبمعدؿ (  )6حصص اسبوعيا وبواقع ( )40
دقيقة لمحصة الواحدة وذلؾ ابتداءا مف يوـ األحد  2006/10/15حتى يوـ الخميس
المصادؼ 2006/11/30ـ .

ثامنا  :تطبيق االختبار التحصيمي :
بعد االنتياء مف تدريس وحدتي (اليندسة) و(النسبة والتناسب) لكؿ مف
المجموعتيف التجريبية والضابطة طبؽ االختبار التحصيمي عمى المجموعتيف في يوـ
األحد 2006/12/3ـ وذلؾ لمحصوؿ عمى البيانات التي تساعد في العمميات
اإلحصائية الخاصة بنتائج البحث ولبياف مدى فاعمية استعماؿ النموذج البنائي في
تحصيؿ الرياضيات .

عرض النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا :

فيما يمي عرض ألىـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا لإلجابة عف أسئمة الدراسة

ولمتحقؽ مف صحة فروضيا بعد تحميؿ البيانات وكما موضح في الجدوؿ (  )3أدناه
:

المتوسط الحسابي والنسبة المئوية لو واالنحراؼ المعياري وقيـ ت (  )t-testلنتائج
االختبار التحصيمي عمى كؿ مف المجموعتيف التجريبية والضابطة
مستويات

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

الفرق بين النسب المئوية

قيمة (ت)

الداللة اإلحصائية عند
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االختبار

المتوسط الحسابي

االنحراف

المتوسط الحسابي

االنحراف

تذكر

84.01 -16.82

1.22

% 65 -11

1.50

% 19.01

ونسبته المئوية

المعياري

ونسبته المئوية

مستوى ()0.01

لمتوسطي المجموعتين

المعياري

7.75

دال

فهم

% 85.8 -24.22

4.34

%46.8 -18.7

5042

% 39

15.7

دال

تطبيق

% 87 – 24.8

2.97

-22.16

5.01

% 31.6

12.9

دال

االختبار ككل

87.62-87.62

10.10

-53.94

11.02

% 33.68

15.16

دال

%

%

%55.4

%53.94

ومف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )3تبيف ما يمي :
 -1ارتفاع متوسط أداء تالميذ المجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي في
الرياضيات ككؿ عف متوسط أداء التالميذ لممجموعة الضابطة حيث بمغ متوسط
درجات تالميذ المجموعة التجريبية (  )87.62في حيف بمغ متوسط درجات تالميذ
المجموعة الضابطة ( )53.94بزيادة قدرىا ( )%33.68لصالح المجموعة التجريبية
.
 -2ارتفاع متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية لكؿ مستوى مف مستويات
االختبار التحصيمي في الرياضيات عف متوسطات درجات تالميذ المجموعة
الضابطة  .واف اعمى اداء كاف لممجموعة التجريبية عند مستوى التطبيؽ حيث بمغت
النسبة المئوية لممتوسط (  )%87بينما بمغت النسبة المئوية لمتوسط المستوى عند
المجموعة الضابطة (  )%55.4بنسبة زيادة قدرىا (  )%31.6لصالح المجموعة
التجريبية  .اما اقؿ اداء كاف لمستوى التذكر حيث بمغت النسبة المئوية لمتوسط اداء
المستوى عند المجموعة الضابطة (  )%65بنسبة زيادة قدرىا (  )%19.1لصالح
المجموعة التجريبية وىذه النسب الدالة عمى الزيادة في مستويات (التذكر  ,الفيـ ,
التطبيؽ ) لالختبار التحصيمي تعتبر نسبا مناسبة ومقبولة مما يدؿ عمى فاعمية
نموذج التعمـ البنائي في تحصيؿ الرياضيات في مرحمة االبتدائية وىذه النتيجة
تتماشى مع الدراسات التي أظيرت نفس نتيجة البحث والتي أشار إلييا الباحث .
 -3ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )0.01بيف متوسطي درجات
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تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في االختبار التحصيمي ككؿ وما يتضمنو
مف مستويات فرعية لصالح المجموعة التجريبية .

التوصيات :

بناءا عمى ما توصؿ اليو البحث الحالي مف نتائج يوصي الباحث بما يمي :

 -1االىتماـ باستخداـ نماذج التعمـ البنائية في تعميـ  /تعمـ الرياضيات في المراحؿ
التعميمية كافة .
 -2اجراء دراسة مماثمة لمبحث الحالي في مواد دراسية أخرى .
 -3اجراء دراسة مماثمة وبياف اثرىا في متغيرات أخرى كالتفكير العممي .

مقترحات البحث :

يقترح الباحث استكماال لمدراسة الحالية مجموعة مف الدراسات المستقبمية كما

يمي :
 -1إجراء المزيد مف الدراسات باستخداـ نماذج تعمـ بنائية .
 -2إجراء دراسات أخرى لنموذج التعمـ البنائي لمراحؿ دراسية أخرى .
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