
 

 

  

 

 فعالية الدعائم التعليمية يف تنمية الرباعة الزياضية

  لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي  

 إعداد

 د. أمل حممد خمتار احلنفي

 مدرس املناهج وطزق تدريس الزياضيات

 املنوفية جامعة –كلية الرتبية  

  

 

 

 9102  الرابعالعذد             جامعة المنوفية                       –مجلة كلية التربية 



 ... فعالية الذعائم التعليمية في تنمية البراعة الرياضية 

 

 

 

 
 9102  الرابعجامعة المنوفية                                           العذد  –مجلة كلية التربية 

 

161 

 مستخمص البحث
تعميمية في تنمية البراعة ىدف البحث الحالي إلى دراسة فاعمية استخدام الدعائم ال

( تمميذا من طبلب الصف األول اإلعدادي 56مكونة من ) الرياضية لدى عينة 
إلدارة بركة السبع التعميمية  بمدرسة الشييد محمد عمرو البدري اإلعدادية التابعة 

( 33بمحافظة المنوفية، وقسمت العينة إلى مجموعتين: إحداىما تجريبية وعددىا )
( تمميذا ودرست 33ت وفق الدعائم التعميمية، واألخرى ضابطة وعددىا )تمميذا ودرس 

واقتصر البحث عمى وحدة "الجبر واألعداد" من كتاب الرياضيات  بالطريقة االعتيادية، 
م، وتم إعادة صياغتيا في ضوء 3102  / 3102الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي 

البراعة الرياضية  البراعة الرياضية وفقا ألبعاد الدعائم التعميمية، كما تم بناء اختبار 
األربعة )االستيعاب المفاىيمي، والطبلقة اإلجرائية، والكفاءة الرياضية، واالستدالل 

باإلضافة إلى إعداد مقياس لقياس الرغبة المنتجة، وذلك لطبيعتيا المختمفة  التكيفي(، 
البحث أن الوحدة المعدة باستخدام  أظيرت نتائج عن بقية أبعاد البراعة الرياضية، وقد 

لدى تبلميذ الصف  الدعائم التعميمية تتصف بالفاعمية في تنمية البراعة الرياضية 
    األول اإلعدادي.

 الكممات المفتاحية
الدعائم التعميمية، البراعة الرياضية، االستيعاب المفاىيمي، الطبلقة اإلجرائية، الكفاءة 

 في، الرغبة المنتجة.الرياضية، االستدالل التكي
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Abstract : 

Using Instructional Scaffolding in Developing Preparatory 

Stage Pupils’ Mathematical Proficiency 

This research aimed to investigate the effectiveness of using 
instructional scaffolding in developing mathematical proficiency 
among preparatory stage pupils. Participants of this research 
were sixty-five first year prep pupils at Mohamed Amr Albadry 
Prep school, Berkit El-Sabea, Menofia Governorate.  They were 
assigned into two groups: an experimental group (33) who were 
taught using the Instructional Scaffolding, and a control one (32) 
who were taught using the traditional method. The content was 
delimitedto“AlgebraandNumbers”unit infirstyearprepbook
at the second semester of the academic year (2018/2019). 
Instruments included: a) the Mathematical Proficiency Test 
including its following four dimensions (Conceptual 
Understanding, Procedural Fluency, Strategic Competence, 
Adaptive Reasoning); and b) a scale to measure the Productive 
Disposition. Findings revealed that the unit  prepared by using 
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the Instructional Scaffolding was effective in developing 
mathematical proficiency among preparatory stage pupils    . 
Key Words: Instructional Scaffolding, Mathematical Proficiency, 
Conceptual Understanding, Procedural Fluency, Strategic 
Competence, Adaptive Reasoning, Productive Disposition. 
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 مقدمة البحث
ترتبط الرياضيات ارتباطا وثيقا بالحياة العممية، حيث يستخدميا كل فرد بصورة مباشرة 

ياضيات، أو غير مباشرة خبلل معظم أنشطتو اليومية، لذلك ُتعد المعرفة بأساسيات الر 
وميارات توظيف ىذه المعرفة أحد ركائز التطور العممي والتكنولوجي، وتزداد أىمية 
الرياضيات في ظل عالم سريع التغير والتطور، تتميز فيو التقنية والمعمومات بالتوسع 
واالنتشار والتعقيد يوما بعد يوم، ومن ىنا فإن تعميم وتعمم الرياضيات البد وأن 

العممي والتكنولوجي الذي يعيشو مجتمع متغير تكتشف فيو يتماشى مع التغير 
 معمومات جديدة بشكل متجدد ومستمر. 

وقد خضع تعميم الرياضيات خبلل الفترة السابقة لعدة تحوالت لبلستجابة لتمك 
نما فيم  التغيرات، وأصبح التركيز عمى تعميم الرياضيات ليس كمجرد ميارة مكتسبة، وا 

(، وىذا يفسر سعي العديد 30، ص3103ابية )ميا المصاروة، لمبنية الرياضية والحس
من الدول إلى تمكين طبلبيا من الرياضيات باعتباره عامبًل مؤثرًا في التقدم والتنمية، 
وألجل ىذا، يحظى تعميم الرياضيات باىتمام كبير ومكانة عالية، كما تسعى تمك 

 (. Milgram, 2007, p.1الدول لمتأكد من نجاح وتفوق الطبلب فييا)
 National Researchوأشار المجمس القومي لمبحوث بالواليات المتحدة األمريكية 

Council (NRC إلى أنو خبلل القرن العشرين خضع معنى "النجاح في تعمم )
الرياضيات" لعدة تحوالت، وذلك استجابة لمتغيرات الحاصمة في كل من المجتمع 

لحادي والعشرين راجعت لجنة الدراسات في والتعميم المدرسي، وفي مطمع القرن ا
( NRCمركز التربية التابع لممجمس القومي لمبحوث بالواليات المتحدة األمريكية )

األبحاث في عمم النفس المعرفي، وتعمم الرياضيات؛ لموقوف عمى الرياضيات التي 
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حتاجو يمكن تعمميا، مع األخذ في االعتبار خبرة المعممين والمتعممين فييا، وما ي
الناس من المعرفة الرياضية اليومية، والفيم، والميارات، خرجت بنظرة مركبة وشاممة 
لما يعنيو" النجاح في تعمم الرياضيات"؛ حيث حددت السبل التي تكفل تعمم 
الرياضيات ألي شخص بنجاح، والوصول إلى اليدف الرئيس الذي ينبغي أن تسعى 

 Mathematicalا أسمتو "البراعة الرياضية  )الرياضيات المدرسية إلى تحقيقو وىو م
Proficiency وأشارت المجنة إلى أن مصطمح البراعة الرياضية يشمل كل جوانب )

 (.NRC, 2001, p.115الخبرة، والكفاءة، والمعرفة بالرياضيات)
( أن البراعة الرياضية ُينظر Kilpatrick, Safford & Findell, 2001,p. 5ويرى )

 Conceptual Understandingخمسة أبعاد: االستيعاب المفاىيمي إلييا من خبلل
 Strategic، والكفاءة االستراتيجية Procedural Fluency، والطبلقة اإلجرائية 

Competence واالستدالل التكيفي ،Adaptive Reasoning والرغبة الرياضية ،
متداخمة ومتشابكة، ، وأشار إلى أن ىذه األبعاد  Productive Dispositionالمنتجة 

وأن تنمية أحد ىذه األبعاد يرتبط بتنمية األبعاد األخرى لمبراعة الرياضية، وىذا ينعكس 
عمى كيفية اكتساب الطبلب لمبراعة الرياضية، وعمى االستراتيجيات التي يجب أن 

 يتبعيا المعمم بيدف تنمية البراعة الرياضية لدى الطبلب.
(إلى أن تنمية البراعة الرياضية لدى الطبلب Loewenberg, 2003, p.iiiويشير  )

أصبح أحد األىداف اليامة أثناء تدريس الرياضيات، لذلك اعتمدت عمييا المعايير 
األساسية لمرياضيات في أمريكا لتحديد معايير الممارسات الرياضية، كذلك اعتمدت 

الرياضية في تطوير وزارة التعميم في أستراليا عمى المكونات األربعة األولي لمبراعة 
منيج الرياضيات، لمتأكيد عمى اتساع القدرات الرياضية التي يحتاج الطبلب إلى 
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(، كما Groves, 2012, p.122اكتسابيا خبلل دراستيم فروع الرياضية المختمفة )
ترتبط مناىج الرياضيات في المرحمة الثانوية في تركيا بالبراعة الرياضية ارتباطا 

 (.  Er, 2012, p.3ييا اختبارات االلتحاق بالجامعة  )وثيقا، وتعتمد عم
ونظرا ألىمية البراعة الرياضية كأحد المفاىيم الشاممة التي يجب تنميتيا بصورة 
مترابطة ومتشابكة، لموصول بالطبلب لمستوى التمكن والنجاح في الرياضيات فقد 

ضية لدى الطبلب من أوصت العديد من الدراسات والبحوث بأىمية تنمية البراعة الريا
خبلل استخدام استراتيجيات تدريسية حديثة أو برامج تعميمية جديدة، أو تقنيات تساعد 
عمى تصميم موضوعات الرياضيات بصورة تساعد الوصول بالطبلب لمستوى التمكن 

 ,Townsend(، و)Moodley, 2008والنجاح في الرياضيات، من ىذه الدراسات: )
Lannin & Barker, 2009( و ، )Samuelsson, 2010(و ، )Ally, 2011 ، )

-Taylor( ، و  )3102(  ، و )عبلء أبو الرايات، Freund, 2011و )
Buckner, 2014 ،و 3102( ، و)ناصر عبيدة، 3105(  ، و )شيماء حسن ، )

(Stevens, 2017 ،3102( ، و )محمد طمبة.) 
تصميم األنشطة والميام  ومن االستراتيجيات والتقنيات الحديثة التي تساعد عمى

التعميمية بحيث تمنح الدعم البلزم لممتعمم عبر تعزيز التعمم المستقل والفيم العميق 
، كما ”Instructional Scaffolding“لممادة المتعمم استراتيجية الدعائم التعميمية 

  تمكن المعمم من جعل العمميات المعرفة المتعممة واضحة لمطبلب، باإلضافة إلى أنيا
 ,Rittle-Johnson, & Koedingerتساعد المعمم عمى خمق خبرة تعميمية فعالة )

2005, p.319.) 
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وتشير الدعائم التعميمية إلى مجموعة متنوعة من التقنيات التعميمية المستخدمة لنقل 
الطبلب بشكل تدريجي نحو فيم أقوى واستقبللية أكبر في عممية التعمم، مع توفير 

ن الدعم المؤقت التي تساعد الطبلب عمى الوصول إلى مستويات مستويات متتالية م
أعمى من الفيم واكتساب الميارات التي لن يكونوا قادرين عمى تحقيقيا دون مساعدة 
وىي في ذلك مثل الدعائم التي يستخدميا العمال أثناء البناء، تتم إزالة المساعدات 

وم المعمم تدريجيا بتحويل المزيد من بشكل متزايد عندما ال تكون ىناك حاجة إلييا، ويق
 (. Skene & Fedko, 2014, p.2المسؤولية عن عممية التعمم إلى المتعمم )

وتتميز الدعائم التعميمية بأنيا تسمح لممعمم بتدعيم محتوى الرياضيات من خبلل 
مجموعة من األنشطة ومصادر التعمم المتنوعة، كما أنيا تسمح لممتعمم بالتأمل 

ة اإليجابية الفعالة، وربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة بشكل يؤدي إلى والمشارك
تنمية الميارات وحدوث التعمم ذي المعنى الذي يساعد عمى اكتشاف جوانب تعمم 
الرياضيات المختمفة بنفسو، واستنتاج ما بينيا من عبلقات وارتباطات، وبالتالي يمكنو 

 (.22، ص3105ميدي، أن يصل إلى النجاح في الرياضيات )
كما يعد التعميم بالدعائم التعميمية من الممارسات الجيدة التي تحاول توفير بيئة 
تعميمية داعمة يتمتع الطبلب فييا بحرية طرح األسئمة وتقديم المبلحظات ودعم 
أقرانيم في تعمم الموضوعات الجديدة، كما يتشارك الطبلب مسؤولية التدريس والتعمم 

ائم التي تتطمب منيم تجاوز مستويات مياراتيم ومعارفيم الحالية من من خبلل الدع
خبلل ىذا التفاعل، ويوفر التدريس بالدعائم التعميمية حافًزا لمطبلب لمقيام بدور أكثر 
نشاًطا في تعمميم، وبيذا ينتقل دور المعمم في الفصول الدراسية التي تستخدم الدعائم 
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 ,Larkinالمسيطر ليصبح مرشدا وميسر لممعرفة )التعميمية من كونو خبير المحتوى 
2002, p.2 .) 

وقد أكدت نتائج العديد من الدراسات والبحوث السابقة أىمية توظيف واستخدام الدعائم 
(، و 3112التعميمية في عممية التعميم والتعمم منيا: )أمينة الجندي ونعيمة حسن، 

(McCosker & Diezmann, 2009) (Anghileri, 2006)  ،و)شيماء حسن
 (.Ali, 2017(، و )3106(، و )كوثر بمجون، 3102

ومن ىذا المنطمق ومع الحاجة إلى ضرورة البحث عن االستراتيجيات والنماذج التي 
تيتم بتعزيز تعمم الرياضيات من خبلل خبرات تعمم داعمة وتحمل المسؤولية المشتركة 

عمم بالدعائم المخطط ليا بعناية، والحوار بين الطبلب التي من الممكن أن يوفرىا الت
وبصورة تمكن المعمم من مساعدة الطبلب ليصبحوا متعممين مستقمين مدى الحياة 
قادرين عمى استيعاب المفاىيم والعمميات والعبلقات الرياضية ومعرفة اإلجراءات 
)استيعاب مفاىيمي(، ويمتمكون القدرة عمى استخدام خطوات حل المشكبلت بمرونة 

فاءة )طبلقة إجرائية(، ويستطيعون صياغة وتمثيل وحل المشكبلت الرياضية ودقة وك
غير النمطية، والقدرة عمى تشكيل التمثيبلت الرياضية لممشكبلت، واكتشاف عبلقات 
رياضية )كفاءة استراتيجية(، كما يستطيعون تفسير وتبرير الحمول لممشكبلت والمواقف 

إطار رؤية الرياضيات عمى أنيا مفيدة وذات الرياضية )استدالل تكيفي(، كل ذلك في 
أىمية لحل المشكبلت الرياضية اليومية، والمثابرة لممارسة أنشطة الميام والمشكبلت 
الرياضية )رغبة منتجة(، لذا جاء البحث الحالي كمحاولة الستخدام الدعائم التعميمية 

ميذ الصف األول ودراسة مدى فاعميتيا في تنمية مكونات البراعة الرياضية لدى تبل
 اإلعدادي.



 ... فعالية الذعائم التعليمية في تنمية البراعة الرياضية 

 

 

 

 
 9102  الرابعجامعة المنوفية                                           العذد  –مجلة كلية التربية 

 

161 

 مشكمة البحث
نبعت مشكمة البحث من وجود ضعف في أبعاد البراعة الرياضية لدى تبلميذ الصف 
األول اإلعدادي، تبين ذلك من خبلل مراجعة حمول التبلميذ لممسائل الرياضية ألحد 
م االختبارات الدورية حيث اتضح أن ىناك بعض األخطاء الخاصة بفيم بعض المفاىي

واستخدام رموز ومصطمحات ىذه المفاىيم وتطبيقيا بشكل سميم، باإلضافة إلى 
ذا تم تغيير بعض البيانات في المسألة ال يمكنيم التوصل  حفظيم لخطوات الحل وا 
لمحل بصورة صحيحة، وعدم قدرتيم عمى تقديم شرح وتفسير مبسط لحل المسألة، 

رياضيات في حياتيم أو دراستيم لممواد عبلوة عمى أن معظم التبلميذ ال يرون أىمية لم
األخرى، وىذا يتفق مع نتائج الدراسات السابقة التي أسفرت عن تدني مستوى تمكن 

،  (Ally, 2011)،  (Figgins, 2010التبلميذ في البراعة الرياضية منيا: )
(Hoffmann, Mussolin, Martin & Schiltz, 2014 ،3102(، )رشا محمد ،)

(، و)محمد طمبة، 3102(، و)سعيد المنوفي وخالد المعثم، Stevens, 2017و)
3102.) 

كما أنو من خبلل التواصل مع معممي الرياضيات أثناء اإلشراف عمى عدد من 
( منيم وبنسبة تصل إلى 01المدراس لمتابعة طبلب التربية العممية، تبين أن عدد )

تنميتيا لدى تبلميذىم، وىذا %( ليسوا عمى دراية بمفيوم البراعة الرياضية وكيفية 20)
( والمجمس القومي لمعممي NRCيتنافى مع نداءات المجمس القومي لمبحوث )

( التي أكدت عمى أىمية اىتمام معممي الرياضيات بتنمية NCTMالرياضيات )
 مكونات البراعة الرياضية كأحد نواتج تعمم الرياضيات.
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ين أنيم ليسوا عمى معرفة %( من ىؤالء المعمم23( معمم وبنسبة )2كما أكد )
باستراتيجية الدعائم التعميمية وكيفية توظيفيا في تدريس الرياضيات، عمى الرغم من 
تأكيد العديد من الدراسات والبحوث عمى األىمية التربوية الستخدام استراتيجية الدعائم 

 & Speer( و )Anghileri, 2006التعميمية في تدريس الرياضيات مثل: )
Wagner, 2009 ،(، و)سعيد 3105(، و)رنا عموان، 3102( )شيماء حسن

 (.Ali, 2017(، و )3105المطوق، 
لذلك جاء البحث الحالي كمحاولة لتنمية أبعاد البراعة الرياضية لدى تبلميذ الصف 

 األول اإلعدادي من خبلل استخدام الدعائم التعميمية.
 :  أسئمة البحث 

يس التالي: "ما فاعمية استخدام الدعائم التعميمية حاول البحث اإلجابة عن السؤال الرئ
في تنمية أبعاد البراعة الرياضية لدى تبلميذ الصف األول اإلعدادي؟"، ويتفرع عن 

 ىذا السؤال األسئمة اآلتية:
ما أبعاد البراعة الرياضية التي يمكن تنميتيا لدى تبلميذ الصف األول  .0

 اإلعدادي؟
ا باستخدام الدعائم التعميمية لتنمية البراعة ما صورة الوحدة الُمعاد صياغتي .3

 الرياضية لدى تبلميذ الصف األول اإلعدادي؟
ما فاعمية استخدام الدعائم التعميمية في تنمية مكونات البراعة الرياضية  .3

)االستيعاب المفاىيمي، والطبلقة اإلجرائية، واالستدالل التكيفي، والكفاءة 
كل عمى حدة لدى تبلميذ الصف األول االستراتيجية، والرغبة المنتجة( 

 اإلعدادي؟
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 : أىداف البحث
 ىدف البحث الحالي إلى:

  بناء وحدة "الجبر واألعداد المعدة" باستخدام الدعائم التعميمية لتنمية مكونات
 البراعة الرياضية لدى تبلميذ الصف األول اإلعدادي.

 لبراعة الرياضية التعرف عمى فاعمية الدعائم التعميمية في تنمية مكونات ا
بأبعادىا )االستيعاب المفاىيمي، والطبلقة اإلجرائية، واالستدالل التكيفي، 
 والكفاءة االستراتيجية، والرغبة المنتجة( لدى تبلميذ الصف األول اإلعدادي.

 أىمية البحث
 يمكن أن يسيم البحث الحالي في ما يأتي:

خدام الدعائم التعميمية إعداد ورش عمل لمعممي الرياضيات وتدريبيم عمى است .0
 في تدريس الرياضيات.

مسايرة الدعائم التعميمية لبلتجاىات التربوية الحديثة التي تنادى بأىمية دور  .3
المتعمم ونشاطو في عممية تدريس الرياضيات، وتقديم دليل المعمم لوحدة 

 الجبر واألعداد باستخدام الدعائم التعميمية. 
ياضية لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية من خبلل المساىمة في تنمية البراعة الر  .3

 الدعائم التعميمية.
فتح المجال أمام الباحثين لبحوث ودراسات مستقبمية في مجال البراعة  .2

الرياضية، وىو ما يتفق مع أىداف تدريس الرياضيات، وتحديد مكوناتيا 
 وكيفية قياسيا باعتباره ىدفا أساسيا لتحقيق النجاح في الرياضيات.



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ

 

 

 

 
 

 
 9102  الرابعجامعة المنوفية                                           العذد  –مجلة كلية التربية 

111 
 د. أمل محمذ مختار الحنفي                                            

دة معممي وموجيي الرياضيات في أسموب تقييم البراعة الرياضية، مما قد إفا .6
 يسيم في تحسين تعمم وتعميم الرياضيات مستقببل.

 حدود البحث
 تحرك البحث في إطار الحدود اآلتية:

 : تبلميذ الصف األول اإلعدادي بمحافظة المنوفية.الحدود المكانية
الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  : ُطبقت أدتا البحث خبللالحدود الزمانية

 م.3102/  3102
: محتوى وحدة "الجبر واألعداد" من كتاب الرياضيات لمصف الحدود الموضوعية
 األول اإلعدادي.

: اقتصر البحث عمى استخدام )الدعائم المفاىيمية، الدعائم حدود الدعائم التعميمية
  التكيفية، الدعائم الدافعية(. اإلجرائية، الدعائم االستراتيجية، الدعائم 

 مصطمحات البحث
 الدعائم التعميمية 
(  الدعائم التعميمية عمى أنيا "مدخل Skene & Fedko, 2014, p.2ُيعرف) 

لتصميم الميام والمحتوى يقوم عمى تقسيم أىداف التعمم إلى إجراءات يمكن إدارتيا، 
عممية التعمم وتشجيعيم عمى من خبلل توفير الدعم المؤقت لمطبلب في جميع مراحل 

 تحمل المسؤولية والتواصل فيما بينيم وصوال إلى أىداف التعمم".
وُتعرف الدعائم التعميمية إجرائيًا في ىذا البحث عمى أنيا "استراتيجية تدريسية  

قائمة توظيف خمس أنواع من الدعائم التعميمية )المفاىيمية، واإلجرائية، 
والدافعية(، بحيث تعمل في مجمميا عمى تقديم الدعم الوقتي  واالستراتيجية، والتكيفية،
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لممتعمم خبلل حل المشكبلت الرياضية المتعمقة بوحدة "الجبر واألعداد" لعبور الفجوة 
بين ما يعرفو، وما يسعى لمعرفتو، وبحيث يمكنو الوصول إلى مستوى لن يتمكن من 

اجحا وبارعا في تعمم الوصول إليو بدون تمك السنادات، حتى يصبح متعمما ن
 الرياضيات".

 البراعة الرياضية  
(  البراعة الرياضية عمى أنيا "مصطمح يشمل كل NRC, 2001, p.115عرفت)

جوانب الخبرة والكفاءة والمعرفة بالرياضيات، وتعبر عما يعنيو ألي فرد أن يتعمم 
 الرياضيات بنجاح".

بأنيا "قدرة تمميذ الصف األول وُتعرف البراعة الرياضية إجرائيًا في ىذا البحث 
اإلعدادي عمى استيعاب المفاىيم والعمميات والعبلقات الرياضية المرتبطة بوحدة 
"الجبر واألعداد"، واستخدام خطوات حل المشكبلت بمرونة ودقة وكفاءة، كذلك القدرة 
عمى صياغة وتمثيل وحل المشكبلت الرياضية واكتشاف عبلقات رياضية، مع القدرة 

تقديم تفسير وتبرير حمول لممشكبلت والمواقف الرياضية في إطار رؤية عمى 
الرياضيات عمى أنيا مفيدة وذات قيمة ويمكن فيميا، من خبلل المثابرة واالجتياد في 
ممارسة أنشطة الميام والمشكبلت الرياضية، وتُقاس بدرجة التمميذ في اختبار البراعة 

بلقة اإلجرائية، والكفاءة اإلستراتيجية، الرياضية )االستيعاب المفاىيمي، والط
واالستدالل التكيفي(، ومقياس الرغبة الرياضية المنتجة الذين تم إعدادىما بالبحث 

  الحالي".
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 Mathematical Proficiencyالبراعة الرياضية          

رياضيات التي أوصى بيا المجمس ُتعد البراعة الرياضية إحدى أىم نواتج تعمم ال
القومي لمبحوث بالواليات المتحدة األمريكية بضرورة تنميتيا ألنيا تعني تعمم 

 ,NRCالرياضيات بنجاح، وتشمل كل جوانب الخبرة والكفاءة والمعرفة بالرياضيات )
2001, p.116.) 

تحديد المصطمح وقد تباينت الكتابات العربية التي تناولت مفيوم البراعة الرياضية في 
( حيث عّبرت بعضيا بالكفاءة Mathematical Proficiencyالعربي المقابل لـ )

(، و)شيماء 3102(، و)عبلء أبو الرايات، 2014الرياضية مثل: )رانيا سبلمة، 
(، بينما ترجمتو بعض األدبيات بالبراعة 3102(، و)محمد طمبة، 3105حسن، 

و)ناصر عبيدة،  (، 3102و)رشا محمد،   ،(3103الرياضية مثل: )ميا المصاروة، 
(، وتتبنى الباحثة في ىذا البحث 3102و)سعيد المنوفي وخالد المعثم،  (، 3102

 مصطمح البراعة الرياضية، لكونو األقرب في التعبير عما يعنيو ىذه المصطمح.
( البراعة الرياضية عمى Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001, p.5وُيعرف )

"جميع جوانب الخبرة، والمعرفة، والكفاءة في الرياضيات، وىى تعني ألي شخص  أنيا
 أن يتعمم الرياضيات بنجاح". 

( عمى أنيا "الميارة في تنفيذ اإلجراءات Groves, 2012, p.122وُيعرفيا )
الرياضية بمرونة ودقة عالية واستيعاب المفاىيم والعمميات الرياضية أثناء ممارسة 

ير والتأمل والتبرير وتمثيل وصياغة وحل المشكمة الرياضية لمساعدة عمميات التفك
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المتعمم لرؤية الرياضية كمادة مفيدة وذات قيمة في حياتو العممية ويمتمك الثقة في 
 استخداميا".

( بأنيا تشير إلى "مجموعة الميارات 65، ص3102بينما ُتعرفيا )رشا محمد، 
المتعمم حتى يتعمم الرياضيات بنجاح، وحتى واإلجراءات والعمميات التي يستخدميا 

 يكون لديو القدرة عمى حل المشكبلت الرياضية والحياتية".
خمسة أبعاد لمبراعة الرياضية وىي:  NRCوقد حدد المجمس القومي لمبحوث 

االستيعاب المفاىيمي، والطبلقة اإلجرائية، والكفاءة االستراتيجية، واالستدالل التكيفي، 
تجة، وتطمق عمييا األدبيات العربية )مكونات أو فروع أو خيوط أو والرغبة المن

ميارات البراعة الرياضية(، وذلك نظرا لتداخميا وتشابكيا وترابطيا والتي تكّون في 
 ,NRCمجموعيا البراعة الرياضية لدى المتعمم، وفيما يمي عرض ليذه المكونات)

2001, p.5)  ،(Ally, 2011, pp. 20-28) ،(Kilpatrick et al, 2001, 
pp.118-133 ،عبلء 02-2، ص ص 3102(، )سعيد المنوفي وخالد المعثم( ،)

 (:22-21، ص ص3102(، )رضا السعيد، 23-52، ص ص3102أبو الرايات، 
ويعني إدراك  :Conceptual Understandingاالستيعاب المفاىيمي  .0

ضية، والمعرفة األفكار الرياضية، وفيم المفاىيم والعمميات والعبلقات الريا
المفاىيمية تشمل األفكار الخاصة بطبيعة الموضوعات الرياضية، ويتمثل في 

 استخدام أو توضيح أو تمثيل نماذج ممموسة وشبو ممموسة. 
ُتشير الطبلقة اإلجرائية كأحد  :Procedural Fluencyالطالقة اإلجرائية  .3

يمكن أداءىا بدقة خيوط البراعة الرياضية إلى معرفة اإلجراءات، ومعرفة متى 
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ومرونة وكفاءة، وتعني القدرة عمى حل المشكبلت الرياضية باستخدام ميارات 
 رياضية مثل القواعد والخوارزميات والمعادالت.

وتعني القدرة عمى تفسير  :Strategic Competenceالكفاءة االستراتيجية  .3
ك الطبلب المسألة الرياضية، وصياغتيا وتمثيميا وحميا، وذلك من خبلل إشرا

في صياغة المشكمة وحميا، والكفاءة االستراتيجية أكثر توسعا من الطبلقة 
اإلجرائية، حيث عمى الطبلب اختيار االستراتيجية المناسبة لحل المشكمة، 
والحكم عمى مدى فاعمية تمك االستراتيجية، وكيفية توظيفيا لموصول إلى حل 

 المشكمة.
ويقصد بو القدرة عمى التفكير  :Adaptive Reasoningاالستدالل التكيفي  .2

المنطقي وتقديم التفسيرات والتبرير والبرىان أثناء حل المشكبلت الرياضية، 
وشرح اإلجراء أثناء العمميات التي يقوم عمييا الفيم الرياضي، ويكون ذلك من 
خبلل ربط المفاىيم الرياضية أو التمثيبلت الرياضية ببعضيا البعض، بحيث 

 التفكير المنطقي.يوظف ميارات 
ويقصد بو الميل المعتاد  :Productive Disposition الرغبة المنتجة .6

لرؤية الرياضيات عمى أنيا معقولة ومفيدة وجديرة باالىتمام، إلى جانب الميل 
إلى معرفة معنى متى وكيف وأين يمكن استخدام الرياضيات، والرغبة نحو تعمم 

التي تدفع المتعمم إلى االعتقاد في  وفيم الرياضيات، والدافعية اإليجابية
 االجتياد والفعالية واالىتمام. 
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 (Kilpatrick et al, 2001, p. 5(: مكونات البراعة الرياضية )1شكل )   
( إلى الترابط 20-52، ص ص 3102وفي ىذا الصدد يشير )عبلء أبو الرايات،  

باالستيعاب المفاىيمي  الطبلقة اإلجرائية ترتبط ف والتداخل بين مكونات البراعة الخمسة 
لتعمم المفاىيم الرياضية بفيم، والعكس  حيث البد من توافر مستوى معين من الميارة 
وممارستيا بطرق صحيحة، ألن عدم  صحيح أي البد من فيم الميارات واإلجراءات 

مشكبلت األفكار أو حل ال وجود طبلقو إجرائية كافية يؤدى إلى صعوبة فيم 
الرياضية، كذلك يرتبط تنمية الكفاءة اإلستراتيجية ارتباطا وثيقا بالطبلقة اإلجرائية 

 األبعاد المتداخمة لمبراعة الرياضية

 الرغبة المنتجة

 االستيعاب المفاىيمي

 االستراتيجية الكفاءة  

 الطالقة اإلجرائية التكيفي االستدالل     
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واالستيعاب المفاىيمي، حيث يحتاج المتعمم إلى الميارات والمفاىيم أثناء حل 
المشكبلت الرياضية، كما ُيطور الطبلب طبلقتيم اإلجرائية وتعميق فيميم لممفاىيم 

د االستدالل التكيفي الطبلب في تحديد اإلستراتيجية المناسبة الرياضية، بينما يساع
يوفر التمثيبلت التي تساعد عمى االستدالل التكيفي،  لمحل، والفيم المفاىيمي 

اإلجراء المناسب لمحل، وأثناء تنفيذ خطة الحل  واالستدالل التكيفي يساعد في تحديد 
بة تقدميم نحو الحل، ولتوليد خطط ومراق يستخدم الطبلب كفاءتيم اإلستراتيجية لرصد 

  يعتمد عمى االستدالل التكيفي. بديمة إذا ما بدت الخطة الحالية غير فعالة، وذلك 
وعمى الرغم من أن األبعاد الخمسة لمبراعة الرياضية متشابكة ومتفاعمة مع بعضيا 
البعض، ولكن تمعب الطبلقة اإلجرائية الدور األساسي في فصول الرياضيات 

ميدية، ويتم إىمال األبعاد األخرى لمبراعة الرياضية، ولذلك ينبغي أن تعكس التق
 (. Suh, 2007, p.164الممارسات التدريسية أبعاد البراعة الرياضية كميا )

ونظرا ألىمية تنمية أبعاد ومكونات البراعة الرياضية في تطوير تعمم وتعميم 
عمى الممارسات التدريسية التي  الرياضيات، وأنو البد من تركيز معممي الرياضيات

تمكنيم من تعزيز وتنمية مكونات البراعة الرياضية لتحسين تعميم الرياضيات، فقد 
اىتمت بدراسة البراعة الرياضية العديد من الدراسات والبحوث، وتباينت توجيات ىذه 
الدراسات في دراسة ىذا المتغير، فمن الدراسات التي ركزت عمى دراسة البراعة 

رياضية كمتغير تابع يمكن تنميتو من خبلل البرامج واالستراتيجيات والنماذج ال
( الذي ىدف إلى تقصي أثر Samuelsson, 2011التدريسية الحديثة، بحث )

استراتيجية حل المشكبلت، لتعميم رياضيات األطفال في السنوات الخمس األولى في 
خمسة، وكذلك الفروق بين تحصيل المدرسة عمى تنمية البراعة الرياضية بمكوناتيا ال
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األوالد والبنات اعتماًدا عمى المداخل التدريسية المتبعة، وأظيرت النتائج فاعمية 
استراتيجية حل المشكبلت في تنمية الفيم المفاىيمي والكفاءة اإلستراتيجية والتفكير 

ئية، كما التكيفي، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند تقييم الطبلقة اإلجرا
وبنات( ليس لو أثر عمى تنمية أبعاد البراعة  –أظيرت النتائج أن اختبلف النوع )بنين 

 الرياضية.
( التي ىدفت إلى تنمية البراعة الرياضية لدى تبلميذ Ally, 2011وكذلك دراسة )

الصف السادس من خبلل وضع إطار تحميمي لتعزيز تنمية البراعة الرياضية، 
لعبلقة بين المعرفة الرياضية لمعممي الرياضيات بالمحتوى واستكشاف وتحديد ا

الرياضي وممارسة المعممين وتحصيل تبلميذ الصف السادس، وذلك من خبلل تحميل 
عداد اختبار  فيديوىات دروس الرياضيات لتحديد مدى توافر أبعاد البراعة الرياضية، وا 

 البراعة الرياضية.
( أثر التدريس وفق استراتيجية قائمة عمى 3103بينما تقصت دراسة )ميا المصاروة، 

الربط والتمثيل الرياضي لتنمية البراعة الرياضية لدى طمبة الصف السادس، وتكونت 
( تمميذة، تم توزيعيم عمى مجموعتين تجريبية وضابطة، وقد 20عينة الدراسة من )

أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طبلب 
لمجموعة التجريبية ودرجات طبلب المجموعة الضابطة في جميع أبعاد البراعة ا

 الرياضية.
( إلى التعرف عمى فعالية وحدة مطورة فى األنماط 3102وىدفت دراسة )رانيا سبلمة، 

طبلب الصف الثانى من  والدوال الجبرية الخطية فى تنمية البراعة الرياضية لدى 
ينة الدراسة من اربع فصول من المدارس اإلعدادية المرحمة اإلعدادية، وتكونت ع
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تقسيميم إلى مجموعتين إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة، وتم  بمدينة طنطا، وتم 
األولى )الطبلقة اإلجرائية، والفيم  بناء اختبار فى البراعة الرياضية لؤلبعاد األربعة 

، وبطاقة مبلحظة لمبعد المفاىيمي، والكفاءة االستراتيجية، واالستدالل التكيفي(
الميل إلى اإلنتاج، وتم إعداد دليل المعمم فى وحدة األنماط والدوال  الخامس وىو 

الجبرية، وكشفت نتائج الدراسة عن فعالية الوحدة المطورة فى األنماط والدوال الجبرية 
الثانى من المرحمة  طبلب الصف  الخطية فى تنمية أبعاد البراعة الرياضية لدى 

وبنات( ليس لو أثر  –عدادية، كما أوضحت النتائج أن اختبلف نوع الجنس )بنين اإل
  عمى تنمية أبعاد البراعة الرياضية.

( أثر التحكم المعرفي أو النظام Cragg & Gilmore, 2014وبحثت دراسة )
( في تنمية البراعة الرياضية، والميارات Executive Functionاالنتباىي اإلشرافي )

ة لمرياضيات، وأشارت الدراسة إلى أن التعمم الناجح واألداء في الرياضيات األساسي
يعتمد عمى مجموعة من العوامل الفردية واالجتماعية والتعميمية، والتي تشمل مراقبة 
ومعالجة المعمومات )ذاكرة العمل(، وقمع وتشتيت المعمومات واالستجابات غير 

التحول(، وأن التحكم المعرفي القائم عمى إدارة المرغوب فييا )تثبيط( والتفكير المرن )
وضبط والتحكم في العمميات المعرفية تمعب دورًا حاسمًا في تنمية البراعة الرياضية، 

 وتحسين أداء العمميات الحسابية الرياضية، واكتساب المعرفة الرياضية الجديدة.
( أثر التشعيب Taylor-Buckner, 2014بينما تناولت دراسة )

(Departmentalization عمى تنمية البراعة الرياضية، من خبلل استكشاف )
ومقارنة الخصائص التعميمية، والممارسات التدريسية، وأساليب التقييم ومعتقدات 
وخمفيات المعممين، كذلك تحديد العوامل المؤثرة في تنمية البراعة الرياضية في حالة 
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مدراس التي ال تعتمد عميو، والعبلقة بين المدارس التي تعتمد عمى التشعيب مقارنة بال
التشعيب وتحقيق نواتج تعمم الرياضيات لدى طبلب الصف الثامن، باإلضافة إلى 
العبلقة بين التشعيب والبراعة الرياضية في المدارس االبتدائية، وأشارت نتائج الدراسة 

دارس التي إلى أن ىناك فرق كبير في مستوى البراعة الرياضية لدى الطبلب في الم
تعتمد عمى التشعيب )جعل المتعممين شعب أو تخصصات(، فطبلب معممي 

 الرياضيات في المدارس التي تعتمد عمى التشعيب يظيرون براعة رياضية أعمى.
(إلى Jojo, Dhlamini, Phoshoko & Ngoepe , 2014كما ىدفت دراسة  )

في الدراسة ستة من  استكشاف مستوى البراعة الرياضية لمعممي الرياضيات، شارك
( مدرسة، ووضعت الدراسة تصور 00معممي الرياضيات لمصف السادس من )

لمبراعة الرياضية عمى أنيا مفيوم متعدد األوجو تتضمن معرفة المعمم والممارسات 
التعميمية وممارسات التقييم والعوامل السياقية، واستخدمت الدراسة ثبلثة أدوات ىي: 

إلضافة إلى بطاقة مبلحظة لؤلداء في الفصل الدراسي، استبيان، ومقاببلت، با
وأظيرت نتائج الدراسة أن المشاركين في الدراسة وصموا لمستوى التمكن في البراعة 

 في مجال معرفة الرياضيات، وتوظيف تقنيات التقييم المناسبة.
( عمى نموذج تدريس قائم عمى أنشطة 3102وقد اعتمدت دراسة )ناصر عبيدة، 

 Programme for International Studentج الدولي لتقييم الطمبة البرنام
Assessment (PISA)   في تنمية مكونات البراعة الرياضية، ومكونات الثقة

الرياضية لدى طبلب الصف األول الثانوي، من خبلل تحديد أسس وخطوات نموذج 
عداد دليل معمم لتدريس و  (PISAتدريس الرياضيات القائم عمى ) حدة حساب ، وا 

عداد اختبار قياس مكونات البراعة الرياضية  المثمثات باستخدام النموذج المقترح، وا 
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( مفردة، لتشمل مكونات البراعة الرياضية الخمسة، كما تم إعداد 26المكون من )
( مفردة وتشمل: القدرات الذاتية، والبناء 31مقياس مكونات الثقة الرياضية من )

صل لمحمول والتعميم، ووظيفية الرياضيات، وكان من أىم المعرفي الرياضي، والتو 
في تنمية مكونات البراعة   (PISAالنتائج فاعمية نموذج تدريس قائم عمى أنشطة )

الرياضية كل عمى حده، وفي تنمية البراعة الرياضية بصفة عامة، وفاعميتو في تنمية 
اضية بصفة عامة لدى مكونات الثقة الرياضية كل عمى حده، وفي تنمية الثقة الري

طبلب الصف األول الثانوي، باإلضافة إلى العبلقة الطردية القوية بين البراعة 
 الرياضية والثقة الرياضية.

( إلى تقصي فاعمية استخدام استراتيجية سوم 3102وسعت دراسة زكريا حناوي )
(SWOM في تدريس الرياضيات لتنمية مكونات البراعة الرياضية لدى مجموعة )
تقسيميم إلى  ( تمميذ وتمميذة من تبلميذ الصف الخامس االبتدائي، تم 22كونة من )م

مجموعتين إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة، وتم إعداد دليل لممعمم وكراسة أنشطة 
في وحدة المجموعات، وتم بناء أربعة اختبارات في مكونات البراعة الرياضية شممت: 

ار الطبلقة اإلجرائية، واختبار الكفاءة االستراتيجية، اختبار الفيم المفاىيمي، واختب
التكيفي، باإلضافة إلى مقياس النزعة الرياضية المنتجة، وكشفت  واختبار االستدالل 

( في تنمية مكونات البراعة SWOMالنتائج فاعمية استخدام استراتيجية سوم )
 الرياضية.

مدى امتبلك الطبلب ومعممي  وىناك عدد من البحوث والدراسات التي اىتمت بدراسة
الرياضيات ألبعاد البراعة الرياضية، والعبلقة بين البراعة الرياضية لدى معممي 

(  التي ىدفت إلى تحديد تقييم Wu, 2008الرياضيات وبين طبلبيم، مثل: دراسة )
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( من طبلب الصف السادس الصينيين 220مدى إجادة مجموعة مكونة من )
ية )االستيعاب المفاىيمي، والطبلقة اإلجرائية ، والكفاءة لمكونات البراعة الرياض

االستراتيجية(، في تطبيقات المسائل المفظية في الكسور والكسور العشرية باستخدام 
 Model - Strategy - Applicationتطبيق(  –استراتيجية  -مدخل )نموذج 

Approach (MSAكأحد المقاييس المستخدمة لقياس األداء، وأظيرت )  النتائج أن
مستوى الطبلقة اإلجرائية لدى الطبلب الصينيين أعمى مقارنة بمستوى االستيعاب 
المفاىيمي ومستوى الكفاءة االستراتيجية، كما كشفت النتائج أنو ال توجد عبلقة 

 ارتباطية بين مستوى التبلميذ في الحساب وفيميم لمكسور والكسور العشرية.
التي ىدفت إلى تحديد البراعة الرياضية في ( Moodley, 2008كذلك دراسة ) 

مجال الميارات العددية، من قبل المتعممين في قسمين لمرياضيات )قسم الرياضيات، 
قسم الثقافة الرياضية( خبلل الصف العاشر، تم جمع البيانات من خبلل اختبارات 

لنتائج أن الميارات الحسابية )العددية( واستبيان ومقاببلت مع المتعممين، وأظيرت ا
متعممي قسم الرياضيات يتفوقون عمى متعممي قسم الثقافة الرياضية في البراعة 
الرياضية في الميارات العددية، وأرجعت الدراسة السبب في ذلك ىو اىتمام معممي 
ىذا القسم بتنمية البراعة الرياضية في الميارات العددية لممتعممين، باإلضافة مواد 

رة بواسطة مطوري المناىج ومتخصصي تطوير المواد التعميمية، التعمم الرياضية المطو 
كما أظيرت النتائج تفوق طالبات الصف العاشر من اإلناث عمى نظرائين من 
الذكور، كما كشفت نتائج المقاببلت الجماعية المكثفة أن لدى المتعممين موقف 

 إيجابي تجاه تعمم مادة الرياضيات.
( إلى التعرف عمى مدى تمكن 3102وخالد المعثم،  كما ىدفت دراسة )سعيد المنوفي
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طبلب الصف الثانى المتوسط لمنطقة القصيم من ميارات البراعة الرياضية، وقد 
( طالبا وطالبة من طبلب محافظة الرس في منطقة 302تكونت عينة الدراسة من )

اب القصيم، وتم بناء اختبار لقياس مكونات البراعة الرياضية األربعة )االستيع
المفاىيمي، والطبلقة اإلجرائية ، والكفاءة االستراتيجية، واالستدالل التكيفي(، وقد 
كشفت نتائج الدراسة عدم تمكن طبلب الصف الثاني المتوسط في البراعة الرياضية 
ككل، ومن مكوناتيا األربعة عمى حده، وجاء ترتيب المكونات من حيث درجة التمكن: 

االستيعاب المفاىيمي، ثم الطبلقة اإلجرائية، ثم االستدالل الكفاءة االستراتيجية، ثم 
التكيفي، كما أظيرت نتائج الدراسة اختبلف مستوى تمكن عينة الدراسة في البراعة 
الرياضية ككل، وفي الكفاءة االستراتيجية واالستدالل التكيفي وفقا لمتغير الجنس، 

 وذلك لصالح الطالبات. 
لييدف إلى معرفة العبلقة االرتباطية بين البراعة  (3102ويأتي بحث )أريج حسن، 

الرياضية لدى مدرسي الرياضيات وبين البراعة الرياضية لدى طمبتيم، واعتمد منيج 
البحث الوصفي لئلجابة عن أسئمة البحث ولغرض جمع البيانات تم بناء اختبارين 

ية من النوع ( فقرات اختبار 2البراعة الرياضية األول خاص بالمدرسين مكون من )
( فقرات 2المقالي واختبار البراعة الرياضية خاص بالطمبة تكون بصيغتو النيائية من )

( مدرسا ومدرسة من مدارس 31اختبارية من النوع المقالي أيضا، تكونت العينة من )
( طالبا، 211( طالبة و )211( طالبا وطالبة وبواقع )211المرحمة الثانوية و)
ك المدرسين لمبراعة الرياضية وتفوق الطالبات عمى الطمبة في وأظيرت النتائج امتبل

اختبار البراعة الرياضية، ووجود عبلقة بين البراعة الرياضية لدى المدرسين وبين 
 طبلبيم.
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وىناك بعض البحوث والدراسات التي تناولت البراعة الرياضية كأحد المتغيرات 
عميو، مثل: دراسة )إيناس رضوان،  المستقمة التي يمكن بناء برامج تعميمية قائمة

( التي تقصت أثر برنامج تعميمي قائم عمى البراعة الرياضية في التحصيل 3105
( طالبة من طالبات الصف 52والتفكير الرياضي، حيث تكونت عينة الدراسة من )

السابع األساسي، وشممت أدوات الدراسة اختبارين، أحدىما لقياس التحصيل في 
آلخر لقياس التفكير الرياضي، وتوصمت الدراسة إلي فاعمية البرنامج الرياضيات، وا

التعميمي القائم عمى البراعة الرياضية في تنمية التحصيل والتفكير الرياضي، ووجود 
عبلقة دالة إحصائيا بين التحصيل والتفكير الرياضي لدى طالبات الصف السابع 

 األساسي.
ىدفت إلى التعرف إلى فاعمية برنامج مقترح  ( التي3102كذلك دراسة )أسامة زيدان، 

قائم عمى البراعة الرياضية في اكتساب المفاىيم والتفكير الرياضي لدى طبلب الصف 
السابع األساسي بغزة، واستخدم الباحث المنيج التجريبي القائم عمى تصميم 
 المجموعتين؛ وتكونت عينة الدراسة من طبلب مدرسة ذكور خان يونس اإلعدادية،

( طالبًا مقسمين عمى شعبتين إحداىما مجموعة تجريبية وعددىا 23والبالغ عددىم )
( طالبًا درست في ضوء برنامج مقترح قائم عمى البراعة الرياضية، واألخرى 35)

( طالبًا درست نفس الوحدة بالطريقة االعتيادية، 35مجموعة ضابطة وعددىا )
( فقرة، 33ب المفاىيم الرياضية تكون من )وشممت أدوات الدراسة اختبارًا لقياس اكتسا

( فقرة، كما تم إعداد دليل 32واختبارًا آخر لقياس ميارات التفكير الرياضي تكون من )
لممعمم وأوراق عمل لمطبلب، وتوصمت الدراسة إلى فاعمية البرنامج المقترح القائم عمى 

 طبلب الصف السابع.  لدى البراعة الرياضية في اكتساب المفاىيم والتفكير الرياضي 
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من الطبلب البارعين في  مما سبق يمكن استخبلص أن الوصول إلى فصل 
الرياضيات يحتاج إلى ممارسة أنشطة تحقق انخراط الطبلب في الرياضيات، 
واستكشاف الرياضيات بأنفسيم بصفة مستمرة لئلنجاز بنجاح في مواجية تحديات 

 فره الدعائم التعميمية.الرياضيات المدرسية، وىذا ما يمكن أن تو 
 Instructional Scaffoldingالدعائم التعميمية 

ُتعد الدعائم التعميمية واحدة من استراتيجيات التدريس التي تزود المتعممين بأدوات لفيم 
عمى التأكد من أن لدييم معرفة دقيقة بالمعمومات التي ىم عمى  أفضل، فيي تعمل 

  . (Cox, 2018) ات البلزمة لتحقيق النجاح األدو  وشك تعمميا من خبلل منحيم 
فعمى غرار السقاالت المستخدمة في البناء لمساعدة العمال أثناء عمميم في إنجاز 

التعميمية عبارة عن أدوات دعم مؤقتة وضعت من قبل  ميمة محددة، فإن الدعائم 
حقيقيا جديدة ال يمكنيم ت المعمم لمساعدة الطبلب في إنجاز ميام وفيم مفاىيم 

بمفردىم، وبمجرد أن يتمكن الطبلب من إتمام الميمة أو إتقان المفيوم، يتم إزالة 
  . (NIU, 2008) الدعائم تدريجيا، وتتحول مسؤولية التعمم من المعمم إلى المتعمم  

وُتعد الدعائم التعميمية أحد التطبيقات التربوية لمنظرية البنائية في التعمم، حيث تؤثر 
لسابقة لممتعمم عمى طريقة بنائيم لممعرفة الجديدة وفيميا، كما تساعد المعرفة ا

المعممين عمى تنظيم األنشطة والميام وتطوير استراتيجياتيم التدريسية، وبالتالي يمكن 
لممتعمم أن يصل إلى تصحيح المعرفة واكتشاف المفاىيم وتعميق فيميا، ومن ثم 

ر القديمة )أمينة الجندي ونعيمة أحمد، يمكن لؤلفكار الجديدة أن تحل محل األفكا
 (.520، ص3112
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وقد تباينت األدبيات العربية التي تناولت استراتيجية الدعائم التعميمية في تحديد 
حيث عّبرت بعضيا  (Instructional Scaffolding)لـ المصطمح العربي المقابل 

(، و)عبدالقادر السيد، 3112بالسقاالت التعميمية، مثل: )أمينة الجندي أمينة أحمد، 
(، و)سعيد المطوق، 3105(، و)زكريا حناوي، 3106(، و)كوثر بمجون، 3103
(، بينما ترجمتو بعض األدبيات بالدعائم التعميمية 3102(، و)مريم المتحمي، 3105

(، كما أطمقت عميو 3106، و)عبدالواحد الكبيسي،  (3102مثل: )شيماء حسن، 
(، وتتبنى الباحثة في ىذه 3102م مثل: )عماد سيفين، بعض األدبيات بسنادات التعم

  .الدعائم التعميمية، لكونو المصطمح األقرب لممعنى الدراسة مصطمح 
( إلى أن الدعائم التعميمية أحد التطبيقات ألفكار Ali, 2017, p.17ويشير )

حول كيفية تعزيز وتطوير الفيم، وأن تنمية المفاىيم  Vygotskyفيجوتسكي 
 The Zone of Proximalارات والخبرات تكمن في منطقة النمو الوشيك والمي

Development وىذه المنطقة ىي بين مستويين: مستوى الميارات التي يمتمكيا ،
المتعمم بالفعل، ومستوى الميارات التي يمكن أن يكتسبيا المتعمم بتوجيو ودعم من 

مم بالوصول إلى مستوى شخص بالغ أو أي مصدر آخر، وتسمح ىذه الدعائم لممتع
 أعمى في منطقة النمو الوشيك.
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ومن أىم مميزات الدعائم التعميمية أنيا توفر بيئة تعميمية داعمة، ففي بيئة التعمم ذات 
الطبلب بحرية طرح األسئمة وتقديم مبلحظات ودعم أقرانيم في تعمم  الدعائم يتمتع 

تعميمية في الفصل يوفر حافًزا لمطبلب ليقوموا ال مواد جديدة، كما أن دمج الدعائم 
التعميم والتعمم من خبلل  بدور أكثر نشاًطا في تعمميم، ويتقاسم الطبلب مسؤولية 

  الدعائم التي تتطمب منيم تجاوز مستويات مياراتيم ومعرفتيم الحالية.
ألنشطة وتأخذ الدعائم التعميمية أشكاال عدة وفقًا لمغرض الذي تيدف إليو، ولدعم ا

 والتخصصات المختمفة، وفيما يمي عرض ألىم ىذه األنواع:
  الدعائم المفاىيميةConceptual Scaffold:  ويعتمد ىذا الشكل من

الدعائم التعميمية عمى مساعدة المتعممين عمى فيم المشكبلت المعقدة، أو 
توضيح المفاىيم الخاطئة من خبلل توفير خرائط المفاىيم، وشجرة المحتوى 

التمميحات الواضحة، باإلضافة إلى تقديم توجييات لممتعمم عن المفاىيم  أو
 ,Yuالميمة في الدرس، والتركيز عمييا مع استبعاد المفاىيم غير الميمة)
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Tsai & Wu, 2013, p.418 ومن الدراسات التي استخدمت ىذا النوع ،)
 (.Ding, Reay, Lee & Bao, 2011من الدعائم دراسة )

 رائية الدعائم اإلجProcedural Scaffold:  ويعتمد ىذا الشكل من الدعائم
التعميمية عمى مساعدة الطبلب عمى إتقان إجراءات ميمة أو ميارة ما بحيث 
يمكن أداءىا بدقة ومرونة ، والقدرة عمى تطبيق القواعد والقوانين بميارة 

 ,Yu, Tsai & Wuوكفاءة، وتوظيف استخدام األدوات والموارد المتاحة )
2013, p.418،)   ومن الدراسات التي استخدمت ىذا النوع من الدعائم

 (. Huang, Wu, & Chen, 2012دراسة )
  الدعائم االستراتيجيةStrategic Scaffolding:  توفر الدعائم اإلستراتيجية

لممتعمم بدائل وخيارات في اختيار األساليب وتقنيات التعمم، حسب أسموب 
تتضمن تدريب لممتعمم عمى اختيار االستراتيجية التعمم الخاص بو، كما 

 ,Predigerالمناسبة لحل المشكمة، وتوظيفيا في لموصول إلى حل المشكمة )
& Krägeloh, 2015, p.952 .) 

  )الدعائم التكيفية )االستدالليةAdaptive Scaffolding : وىي عبارة عن
تعمل عمى دعائم مرنة قادرة عمى التكيف مع احتياجات المتعممين، و 

المستمر لتحفيز المتعممين عمى التفكير المنطقي وتدريبيم عمى  التشخيص 
التفسيرات والتبرير والبرىان أثناء الحل، واالنخراط في معالجة المشكمة 

(Chen, 2014, p.342  .) 
  دعائم الدافعيةMotivation Scaffolding:  تعتمد عمى استخدام المعمم

شراك الطبلب لمتغذية الراجعة في بناء ع في  بلقة وتضامن مع الطبلب، وا 
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التعمم من خبلل مدح وتعزيز أداءه، وتشجيع المتعمم عمى بذل الجيد 
أعمى وبناء الثقة والحد من التوتر، كذلك توفير بيئة  واإلصرار لتحقيق مستوى 

يجابية يمنح فييا المتعمم الفرصة بالتعبير عن  الصعوبات التي تواجيو  آمنة وا 
لحل، باإلضافة إلى تعزيز مشاعر الطبلب بالتحكم والسيطرة عمى أثناء ا
التعمم مما ينمي لدييم القدرة عمى من التنظيم الذاتي، والثقة في قدراتيم  عممية 

 . (Mackiewicz & Thompson, 2013, p.39عمى النجاح)
  الدعائم التأمميةReflective Scaffolding:  تساعد المتعممين عمى التفكير

الطرق التي يتبعوىا أثناء حل وتصور الميام باستخدام االستبيانات في 
والتوجييات الستخبلص البيانات من المتعممين خبلل التخطيط والشرح 

 (.Yu, Tsai & Wu, 2013, p.417واالختبار والتقييم )
  الدعائم التأسيسيةIntrinsic Scaffolding:  تيدف إلى الحد من تعقيد

متعممين عمى التفكير في المفاىيم من خبلل استخدام الميمة، ومساعدة ال
 ,Mbogo, Blake & Sulemanالدعم المرئي، مثل الخرائط والنماذج )

2014, p.155.) 
  دعائم ما وراء المعرفةMetacognitive Scaffolding:  تساعد المتعممين

ي عمى إدارة عمميات التفكير الفردية الخاصة بيم عن طريق تذكيرىم بالتأمل ف
أىدافيم، أو اقتراح استراتيجيات التنظيم الذاتي وعمميات المراقبة الذاتية 

(Molenaar, Boxtel & Sleegers, 2011, p.786.) 
وقد اعتمد البحث الحالي عمى الخمس أنواع األولى من الدعائم التعميمية السابقة، 

ىذه األنواع  حيث ترى الباحثة أنو يوجد تناظر بين أبعاد البراعة الرياضية، وبين
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الخمسة من الدعائم التعميمية، حيث يمكن توظيف األدوات التي توفرىا الدعائم 
المفاىيمية في استيعاب المفاىيم والعمميات والعبلقات الرياضية وبالتالي تنمية بعد 
االستيعاب المفاىيمي، كما يمكن ألدوات الدعائم اإلجرائية أن تساعد المتعمم عمى 

وتنفيذىا بمرونة وبدقة وبشكل فعال وعمى نحو مبلئم وبالتالي تنمية إتقان اإلجراءات 
بعد الطبلقة اإلجرائية، كذلك بالنسبة لمدعائم االستراتيجية وما تدعمو من أدوات 
ووسائل وخيارات في اختيار األساليب وتقنيات التعمم، تتيح لممتعمم صياغة وتمثيل 

الكفاءة االستراتيجية، كما يمكن لمدعائم وحل المشكبلت الرياضية وبالتالي تنمية بعد 
التكيفية إتاحة الفرصة لممتعمم لممارسة ميارات التفكير المنطقي والتأممي والشرح 
والتفسير والبرىان مما يساعد في تنمية بعد االستدالل التكيفي، أما بالنسبة لبعد الرغبة 

ابية لخمق الرغبة في دراسة المنتجة فيمكن ألدوات الدعائم الدافعية توفير البيئة اإليج
الرياضيات ورؤيتيا كمادة نافعة ومفيدة وجديرة باالىتمام، إلى جانب اإليمان باالجتياد 

 والكفاءة الذاتية في دراستيا.
يمكن تقسيم مراحل    (Puntambekar & Hübscher, 2005, pp. 2-4) ووفقا 

  الدعائم إلى ما يمي: التعمم باستخدام 
: وفي ىذه المرحمة يتوصل المتعمم ومن  Inter-subjectivity االعتمادية  .0

  اليدف المراد تحقيقو. يقدم المساعدة بشكل تعاوني إلى 
وىنا يحتاج المتعمم إلى  :   On-going Diagnosis التشخيص المستمر .3

أساس تشخيص مستوى الفيم الحالي  الدعم المستمر من قبل المعمم عمى 
عمى دراية  يقدم المساعدة والدعم أن يكون  لممتعمم، لذلك البد عمى من

  باحتياجات المتعمم وقدراتو التي تتغير مع تقدم الميمة.
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التشخيص المستمر  : Graduated Assistance  المساعدة المتدرجة  .3
تساعد عمى تحديد نوع  المساعدة المتدرجة؛  لؤلخطاء التي يقع فييا المتعمم 

نوع  بحاجة إلى المساعدة وميما كان وىذا يعني انو كمما كان المتعمم 
المساعدة أو الموارد البلزمة والتي عمى المعمم توفيرىا فإن ذلك يحسن من 

  المتعمم والذي يتميز بالتغيير المستمر. مستوى المعرفة والميارات عند 
وىذه ىي المرحمة األخيرة في الدعائم وفي ىذه  :   Fading االستقاللية .2

الدعم ونقل المسؤولية لممتعمم وىي عممية  أن يسحب  المرحمة يمكن لممعمم
فيجوتسكي  " والتي تحدث كما وصفيا  Internalization تعرف باسم التطبع "

  الدعم،  عندما يأخذ المتعمم السيطرة الكاممة عمى التعمم ولم يعد يحتاج إلى
مية التعمم فيو يستطيع إتمام الميام الموكمة إليو كما يكون قادرًا عمى تعميم عم

 القادمة، لذلك فبل حاجة لمدعم. الخاصة بو لمميام 
وجدير بالذكر أن المراحل السابقة التي تصف تدرج المتعمم في التعمم بالدعائم 
التعميمية والتي تعكس أفكار فيجوتسكي تنعكس عمى تحديد مراحل التدريس باستخدام 

األدبيات التربوية مثل: )أمينة  استراتيجية الدعائم التعميمية، حيث اتفقت العديد من
(، 051، ص3102(، و)شيماء حسن، 23، ص3112الجندي ونعيمة أحمد، 

(، عمى أن 012، ص3105(، و)زكريا حناوي، 22، ص3103و)عبدالقادر السيد، 
 المراحل التدريسية باستخدام استراتيجية الدعائم التعميمية ىي:

يتم شرح الدرس من قبل المعمم وفي ىذه المرحمة   :تقديم النموذج التدريسي .0
مع مراعاة تقديم بعض األمثمة لجعل المفيوم ممموًسا، واستخدام التمميحات 



 ... فعالية الذعائم التعليمية في تنمية البراعة الرياضية 

 

 

 

 
 9102  الرابعجامعة المنوفية                                           العذد  –مجلة كلية التربية 

 

111 

عطاء نموذج لتعمم الميارات والعمميات  والمحسوسات والتساؤالت، وا 
 المستيدفة.

في ىذه المرحمة يقسم المعمم التبلميذ إلى  : الممارسة الجماعية الموجية .3
حظة ورصد أخطاء الطبلب والعمل الفوري عمى مجموعات، ويحاول مبل

  تصحيحيا، كما يطمب المساعدة من نظرائيم أو المعمم أثناء عممية الحل. 
وفي ىذه المرحمة يمارس   :ممارسة موجية لمحتوى عممي وميام متنوعة  .3

المتعمم األنشطة والميام في مجموعات، كما يشترك المعمم مع تبلميذه في 
  التدريس التبادلي.

وفي ىذه المرحمة يعطي المعمم تغذية راجعة   :تقديم التغذية الراجعة الفورية  .2
مصححة لمتبلميذ، ويساعدىم في تقويم أعماليم ويتيح ليم الفرصة الستخدام 

 المراجعة الذاتية لزيادة استقبلليتيم.
: يمغي المعمم في ىذه المرحمة الدعم تدريجيا ويعزز زيادة مسؤولية المتعمم .6

المتعمم لجميع خطوات إنجاز الميمة، ويراجع أداء كل متعمم حتى ممارسة 
 يتقن أداء جميع الميام المكمف بيا.

: وىنا يتيح المعمم الفرصة لكل متعمم تقديم ممارسة مستقمة لكل متعمم .5
 لممارسة التعمم بطريقة مكثفة وشاممة.

ينة، فإنو يمكن أنو بينما يتقدم الطبلب خبلل ميمة مع  (Alibali, 2006) ويقترح 
متنوعة من األدوات المرنة التي يمكن تطويعيا حسب نوع  لممعمم استخدام مجموعة 

الدعائم المستخدمة الستيعاب مستويات مختمفة من الطبلب، األمر الذي قد يتطمب 
المعطاة مع المحتوى األكثر صعوبة وفي أوقات مختمفة لمساعدة  زيادة عدد الدعائم 
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األدوات التي يمكن استخداميا في  محتوى، وفيما يمي عدد من الطبلب في إتقان ال
 Instructional Scaffolding Toإعداد محتوى تعميمي قائم عمى الدعائم التعميمية )

Improve Learning, 2008:)  
 وىي من األدوات المستخدمة لتقديم محتوى جديد وميام   :المنِظمات المتقدمة

مخططات فن لممقارنة  ى الموضوع مثل لمساعدة الطبلب عمى التعرف عم
بين المعمومات المتباينة، والرسومات البيانية لتوضيح العمميات، والمخططات 

  لتوضيح التسمسبلت اليرمية. التنظيمية 
 وىي عبارة عن بطاقات تم إعدادىا لمتعمم أو مجموعات بطاقات المساعدة :

مفيوم ما مثل  معين أو من الطبلب لممساعدة في نقاشيم حول موضوع 
مفاىيم مطموب تعريفيا، مسائل رياضية وتحديد القوانين المستخدمة في حميا، 

لتحديدىا كممات المفردات لمتحضير لبلمتحانات، الصيغ الرياضية المشتقة  
  من الجممة.

 وىي تمك الخرائط التي تعرض العبلقات بين الخرائط الذىنية وخرائط المفاىيم :
إلكماليا، أو أن  والميارات، ومكن تقديم الخرائط لمطبلب المفاىيم والتعميمات 

ينشئ الطبلب خرائطيم الخاصة بناًء عمى معرفتيم الحالية بالميمة أو 
  المفيوم.

 والمقصود ىنا التمارين والمسائل والرسوم التوضيحية والنماذج التي األمثمة :
  رياضي ما.  يمكن أن تستخدم لتوضيح وشرح مفيوم 
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  القصص Stories يفضل استخدام القصص مع المفاىيم المجردة الصعبة :
إليام وتحفيز  لجعل الطبلب أكثر دراية بيا، فقراءة القصص تعمل عمى 

  المتعممين.
 األسئمة المتشعبة Question Stems  عند تقديم جمل غير مكتممة ويطمب :

خدام است من الطبلب إكماليا فإن ذلك يشجع عمى التفكير العميق خاصة مع 
   أسئمة عالية المستوى مثل "ماذا يحدث إذا كان".

وفي إطار االىتمام بالدعائم التعميمية فقد أجريت العديد من الدراسات والبحوث التي 
استيدفت تقصي أثر وفاعمية استخداميا في تدريس الرياضيات، ومن ىذه الدراسات: 

التدريسية التي يمكن أن (( التي ىدفت إلى تحديد المداخل Anghileri, 2006دراسة 
تدعم فكرة الدعائم التعميمية، باإلضافة إلى تحديد مزيد من استراتيجيات الدعائم 
التعميمية الخاصة بتعمم الرياضيات، وتحديد وتصنيف التفاعبلت التي يمكن أن تكون 
فّعالة في تعمم الرياضيات، كما قدمت الدراسة أمثمة متعمقة بتعمم اليندسة ألطفال 

 ضة وكذلك تعمم تبلميذ المرحمة االبتدائية لمحساب.الرو 
( تعزيز تعمم الكسور لدى تبلميذ Kolikant, & Broza, 2011بينما حاولت دراسة )

وذلك من خبلل القصة السياقية  الصف الخامس منخفضي التحصيل في الرياضيات 
ليدف تم المقدمة من خبلل مقطع الفيديو لتحسين فيم معنى الكسور، ولتحقيق ىذا ا

تصوير مجموعة من ىؤالء التبلميذ خبلل جمسة تفاعل موجية، كما تم عقد مقاببلت 
مع الطبلب والمعممين حول انطباعاتيم األولى عن استخدام مقطع الفيديو، وكشفت 
نتائج الدراسة أن الدعائم التعميمية المستخدمة في الدراسة كانت ليا أثر كبير في 

 امس منخفضي التحصيل.تحسن أداء تبلميذ الصف الخ



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ

 

 

 

 
 

 
 9102  الرابعجامعة المنوفية                                           العذد  –مجلة كلية التربية 

116 
 د. أمل محمذ مختار الحنفي                                            

( أثر التفاعل بين الدعائم التعميمية 3103وتناولت دراسة )عبد القادر السيد، 
ومستويات التحصيل عمى ميارات التفكير الرياضي واالتجاه نحو المادة لدى تبلميذ 
الصف الخامس األساسي بمحافظة ظفار بسمطنة عمان، وذلك من خبلل إعداد دليل 

في تدريس وحدة اليندسة،  دام استراتيجية الدعائم التعميمية المعمم الخاص باستخ
واختبار ميارات التفكير الرياضي، باإلضافة إلى مقياس االتجاه نحو الرياضيات 

لتبلميذ الصف الخامس األساسي، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن استراتيجية الدعائم  
الرياضي واالتجاه نحو الرياضيات التعميمية ليا تأثير فعال في تحسين ميارات التفكير 

 لدى تبلميذ الصف الخامس.
 ,Fisher, Hirsh‐Pasek, Newcombe & Golinkoffكما تناولت دراسة )

( توظيف لمدعائم التعميمية القائمة عمى الحوار االستقصائي واستراتيجيات 2013
ليندسية االنخراط في التعمم خبلل تعمم أطفال الروضة لخصائص أربعة من األشكال ا

باستخدام المعب الموجو أو المعب الحر أو التعميمات الموجو، وتناولت الدراسة عينة 
سنوات، وأظيرت نتائج الدراسة أن األطفال  6إلى  2( طفل من عمر 21قواميا )

الذين قاموا بتدريس األشكال اليندسية باستخدام المعب الموجو أظيروا تحسنا في 
رنة بالمجموعات األخرى، كما أشارت نتائج الدارسة إلى المعرفة بالشكل اليندسي مقا

 فاعمية تقنيات الدعائم في زيادة مستوى انخراط األطفال في تعمم األشكال اليندسية.
( أثر بناء دعائم لتنمية Cohrssen, Church & Tayler, 2014وتقصت دراسة )

مدت ىذه الدعائم لغة الرياضية وميارات التفكير أثناء ممارسة أنشطة المعب، واعت
عمى توظيف النمذجة الرياضية الستخدام لغة الرياضيات أثناء دراسة األعداد والرسم 
البياني لدى أطفال المستوى األول لرياض األطفال، وباستخدام نظام التوقف المؤقت 
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( ثواني، وأشارت نتائج الدراسة إلى فاعمية الدعائم الفردية والتوقف قبل اإلجابة 3-6)
 ية لغة الرياضيات وميارات التفكير في مرحمة الطفولة المبكرة.في تنم

( عمى مجموعة من الدعائم Dove & Hollenbrands, 2014واعتمدت دراسة )
التعميمية التي قدميا ثبلثة من معممي الرياضيات أثناء تدريس اليندسة لطبلب 

م التكنولوجيا المرحمة الثانوية، قامت ىذه الدعائم التعميمية عمى توظيف استخدا
الستكشاف األفكار اليندسية، باإلضافة إلى تعزيز أداء الطبلب أثناء إنجازىم لمميام 
من خبلل تقديم تغذية راجعة فعالة باستخدام برنامج ىندسي ديناميكي، أتاح ذلك 

 لمطبلب فرًصا لمتأمل وبناء التمثيبلت اليندسية بشكل فردي وكمجموعة.
( فقد ىدفت إلى تحديد الميارات المتضمنة في الدراسة 3105يدي )أما دراسة إيمان م

عداد برنامج مقترح قائم عمى استراتيجيات الدعائم التعميمية  TIMSSالدولية  وا 
، ودراسة فاعميتو في تنمية TIMSSوالميارات الرياضية المتضمنة بالدراسة الدولية 

ميذىم بالمرحمة اإلعدادية، األداء التدريسي لمعممي الرياضيات ومستوى تحصيل تبل
( معمم من معممي الرياضيات، باإلضافة إلى عينة 31وتناولت الدراسة عينة قواميا )

( طالبا من طبلب الصف الثاني اإلعدادي، كما أعدت الباحثة اختبار 223من )
تحصيمي لتحديد مستوى طبلب الصف الثاني اإلعدادي في االختبار المكافئ الختبار 

، باإلضافة إلى بطاقة مبلحظة لقياس األداء التدريسي TIMSSدولية الدراسة ال
، TIMSSلمعممي الراضيات في تدريس الميارات المتضمنة في الدراسة الدولية 

وأشارت نتائج الدراسة إلى فاعمية البرنامج المقترح القائم عمى استراتيجيات الدعائم 
في تنمية األداء  TIMSSالدولية  التعميمية والميارات الرياضية المتضمنة بالدراسة

 التدريسي لمعممي الرياضيات ومستوى تحصيل تبلميذىم بالمرحمة اإلعدادية.
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( فاعمية استخدام الدعائم التعميمية فى تنمية حل 3105وبحثت دراسة زكريا حناوي )
( تمميذ من 53المشكبلت اليندسية وخفض العبء المعرفي لدى مجموعة مكونة من )

ف الثانى اإلعدادي بمدينة أسيوط، وتم تطبيق اختبار ميارات حل تبلميذ الص
المشكبلت اليندسية، ومقياس ناسا لمعبء المعرفي، وكشفت النتائج عن وجود أثر ذو 
داللة إحصائية الستخدام الدعائم التعميمية فى تنمية حل المشكبلت اليندسية وخفض 

 العبء المعرفي.
ثر الدعائم التعميمية عمى المعرفة المفاىيمية ( لتدرس أAli, 2017وتأتي دراسة )

واإلجرائية عند حل المشكبلت الرياضية لدى طبلب الصف السادس، والعبلقة بين 
تنمية ميارات المعرفة المفاىيمية والمعرفة اإلجرائية، وخمصت الدراسة إلى أن الدعائم 

ز عمى دور ساعدت الطبلب عمى تنمية كبل النوعين من المعرفة من خبلل التركي
المعرفة السابقة، والكفاءة الذاتية، وتسمسل المواد التعميمية، كما أنيا ساعدت المعمم 
في بناء مسار تعميمي ُيفيد في تعمم طبلب الصف السادس لممشكبلت الرياضية، وأن 

 تعمم الميارات اإلجرائية يجب أن يكون مرتبط بتعمم المفاىيم والعكس صحيح.
إلى استكشاف فعالية نمط دعائم التعمم المرنة  ( 3102متحمي، وىدفت دراسة )مريم ال

في المقررات اإللكترونية عمى تحسين التفكير الرياضي لدى طالبات المرحمة الثانوية، 
ولتحقيق ىذا اليدف أعدت الباحثة اختبار ميارات التفكير الرياضي، باإلضافة إلى 

رت مجتمع الدراسة من جميع طالبات مقرر إلكتروني بنمط دعائم التعمم المرنة، واختا
الصف األول بالمرحمة الثانوية بمحافظة القنفذة بالمممكة العربية السعودية والبالغ 

( طالبة، وكشفت نتائج الدراسة فاعمية ىذا النوع من الدعائم التعميمية 0013عددىن )
 في تحسين التفكير الرياضي لدى طالبات المرحمة الثانوية.
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 التعميمية في تنمية أبعاد البراعة الرياضية أىمية الدعائم
( أنو يمكن لجميع الطبلب في المدارس أن يكونوا 22، ص3102يشير رضا السعيد )

الرياضيات، ولتحقيق ذلك يجب عمى معممي الرياضيات أن يقدموا  بارعين في 
ظيار قدراتيم الرياضية في الفصل، والس لطبلبيم الفرص الكافية لتحقيق  ماح ذاتيم وا 

العمل التعاوني فيما بينيم، وفي ىذه  لممتعمم باستكشاف الرياضيات بأنفسيم من خبلل 
من الطبلب البارعين  الحالة يمكن لممعمم أن يطمئن إلى أنو قد نجح في إخراج فصل 

في الرياضيات، وىذا ما يمكن أن توفره استراتيجية الدعائم التعميمية بأنواعيا الخمسة 
 في ىذه الدراسة. التي تم توظيفيا 

( إلى أن استخدام Riccomini, Hwang & Morano, 2016, p.53كما يؤكد )
الدعائم التعميمية بشكل منيجي مع الطبلب من خبلل ممارسات حل المشكبلت 
دراك األفكار الرياضية،  الرياضية بطريقة منظمة ومخطط ليا بشكل جيد يعزز فيم وا 

قات الرياضية، ويحسن من قدرة الطبلب عمى واستيعاب المفاىيم والعمميات والعبل
التوصل لمحمول الصحيحة الدقيقة، كما يدعم القدرة عمى تفسير المسألة الرياضية، 
وصياغتيا وتمثيميا وحميا، عبلوة عمى أنو يسيم في ممارسة فنيات االكتشاف 

المتعمم  الرياضي والتفسير والبرىان، كل ذلك في بيئة إيجابية تدفع وتساند وتدعم رغبة
في تعمم وفيم الرياضيات ورؤيتيا عمى أنيا مادة مفيدة وذات أىمية، األمر الذي يسيم 
في مجممو في ربط ىذه الخبرة وبشكل مباشر وأساسي مع أبعاد البراعة الرياضية 

 الخمسة.
ومن الدراسات التي اىتمت باستخدام الدعائم التعميمية في تنمية البراعة الرياضية  

( التي استخدمت الدعائم التعميمية كأداة تنظيمية لمساعدة Hunter, 2008دراسة )



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ

 

 

 

 
 

 
 9102  الرابعجامعة المنوفية                                           العذد  –مجلة كلية التربية 

111 
 د. أمل محمذ مختار الحنفي                                            

معممي الرياضيات عمى استخدام الممارسات الرياضية الداعمة لمبراعة الرياضية 
كاالستفسار المنطقي والحجج، وذلك من خبلل بناء إطار العمل حول أنماط التواصل 

التفكير الجماعي التي قد  وأنماط المشاركة، وحدد اإلطار مجموعة من ممارسات
يحتاجيا المعمم من طبلبو كنوع من الدعم لزيادة مشاركتيم في التعمم واستخدام 
الممارسات الرياضية، كما سعت الدراسة إلى تطوير مجتمعات االستقصاء الرياضي 
بحيث يتاح لجميع الطبلب فرص االنخراط في ممارسات البراعة الرياضية داخل 

 فصول الرياضيات.
( مدخل الدعائم التكوينية Grothérus, 2015كذلك استخدمت دراسة ) 

Formative Scaffolding  ،كإحدى االستراتيجيات التدريسية في تعميم الرياضيات
حيث ىدفت الدراسة إلى وصف تصورات وخبرات الطبلب حول استخداميم الدعائم 

ج إلى أن الدعائم التكوينية اعتمادا عمى اختبار في الرياضيات، وأشارت النتائ
 التكوينية تقمل من قمق الرياضيات وتعزز البراعة الرياضية. 

 فروض البحث: 
في ضوء البحوث والدراسات السابقة، يمكن صياغة فروض البحث عمى النحو 

 اآلتي:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعة  .0

ابطة في التطبيق البعدي الختبار التجريبية ودرجات تبلميذ المجموعة الض
البراعة الرياضية ككل وأبعادىا )االستيعاب المفاىيمي، الطبلقة اإلجرائية، 
الكفاءة االستراتيجية، االستدالل التكيفي( كل عمى حدة لصالح تبلميذ 

 المجموعة التجريبية.
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يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعة  .3
ودرجات تبلميذ المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس التجريبية 

 الرغبة المنتجة، لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية.
التدريس باستخدام الدعائم التعميمية ذو فاعمية في تنمية أبعاد البراعة  .3

الرياضية ككل وأبعادىا )االستيعاب المفاىيمي، الطبلقة اإلجرائية، الكفاءة 
، االستدالل التكيفي، الرغبة المنتجة( لدى تبلميذ الصف األول االستراتيجية
 اإلعدادي.

 الطريقة واإلجراءات:  
 منيج البحث وتصميمو التجريبي:

اعتمد البحث في إجراءاتو عمى المنيج التجريبي القائم عمى تصميم شبو تجريبي قائم 
ئم التعميمية، عمى مجموعتين إحداىما تجريبية تدرس باستخدام استراتيجية الدعا

واألخرى ضابطة تدرس بالطريقة التقميدية، وتطبيق األدوات قبميًا وبعديًا، بيدف قياس 
فاعمية استخدام المتغير المستقل )الدعائم التعميمية( في تنمية المتغيرات التابعة )أبعاد 

 البراعة الرياضية( لدى تبلميذ الصف األول اإلعدادي.
 متغيرات البحث:  

 متغيرات البحث عمى النحو اآلتي:  يمكن تصنيف
 المتغير المستقل: الدعائم التعميمية. أ /

ب / المتغيرات التابعة: أبعاد البراعة الرياضية )االستيعاب المفاىيمي، والطبلقة 
 اإلجرائية، والكفاءة االستراتيجية، واالستدالل التكيفي، والرغبة المنتجة(.
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 عينة البحث:  
( تمميذا من تبلميذ الصف األول 22تم اختيار عينة البحث من )لتطبيق تجربة البحث 

التعميمية بمحافظة  اإلعدادي بمدرسة الشييد محمد عمرو البدري التابعة إلدارة بركة السبع 
إحداىما تجريبية عددىا  المنوفية خبلل الفصل الدراسي الثاني، تم تقسيميم إلى مجموعتين: 

( 33راتيجية الدعائم التعميمية، واألخرى ضابطة عددىا )( تمميذا درسوا باستخدام است33)
( تمميذا لتغيبيم أثناء التطبيق البعدي 02تمميذا درسوا بالطريقة التقميدية، وذلك بعد استبعاد )

 ( تمميذا. 56لؤلدوات، فأصبحت عينة البحث )
جراءاتو التجريبية:  تصميم مواد وأدوات البحث وا 

 براعة الرياضية:  أواًل: إعداد قائمة أبعاد ال
لئلجابة عمى السؤال األول من أسئمة البحث وىو: "ما أبعاد البراعة الرياضية التي يمكن 
تنميتيا لدى تبلميذ الصف األول اإلعدادي؟" قامت الباحثة بإعداد قائمة بأبعاد البراعة 

 : الرياضية ما يمي وفقا لمخطوات اآلتية
 ة: ىدفت القائمة إلى تحديد أبعاد البراعة اليدف من قائمة أبعاد البراعة الرياضي

الرياضية المناسبة لتبلميذ الصف األول اإلعدادي، ومؤشرات األداء الدالة عمى كل 
 بعد.

  إعداد قائمة مبدئية بأبعاد البراعة الرياضية: بعداالطبلع عمى الكتب والدراسات
 Kilpatrick et(، و)NRC, 2001والبحوث التي تناولت البراعة الرياضية، مثل: )

al, 2001(و ،)Moodley, 2008( و ،)Ally, 2011 (، و )سعيد المنوفي وخالد
( تم وضع تصور مبدئي لقائمة أبعاد 3103(، )ميا المصاروة، 3102المعثم، 

 ومؤشرات أداء كل بعد.  البراعة الرياضية
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  ضبط قائمة أبعاد البراعة الرياضية: تم عرض القائمة عمى مجموعة من السادة
لمحكمين؛ وذلك لمتأكد سبلمة الصياغة المغوية والعممية، وانتماء مؤشرات أداء كل ا

بعد من أبعاد البراعة الرياضية، كذلك من مدى مناسبة تمك المؤشرات لتبلميذ 
 الصف األول اإلعدادي.

  قائمة أبعاد البراعة الرياضية في صورتيا النيائية: في ضوء توجييات وتعديبلت
تم عمل التعديبلت المطموبة وبذلك أصبحت القائمة في صورتيا  السادة المحكمين

 .النيائية
لإلجابة عمى السؤال الثاني من أسئمة البحث وىو: "ما صورة الوحدة الُمعاد صياغتيا 

لدى تالميذ المرحمة  باستخدام استراتيجية الدعائم التعميمية لتنمية البراعة الرياضية 
  ا يمي:اإلعدادية؟"، اتبعت الباحثة م

 اختيار وحدة البحث:  .1
 تم اختيار وحدة "الجبر واألعداد" لعدة أسباب، منيا:  

  تتيح موضوعات ىذه الوحدة استخدام العديد من األنشطة والتطبيقات الحياتية بشكل
 يمكن أن يؤدي إلى تنمية أبعاد البراعة الرياضية.

 يم األساسية والجوىرية تتضمن وحدة "الجبر واألعداد" عمى مجموعة كبيرة من المفاى
لتعمم التبلميذ في المراحل الدراسية البلحقة، والتي يحتاج التمميذ في تعمميا لمزيد 

 من الدعم والمساعدة. 
  تحتاج دراسة موضوعات وحدة "الجبر واألعداد" إلى بناء ورسم تصور مفاىيمي

ئية وميارات حوليا، كما أن المسائل عمى ىذه المفاىيم تحتاج لممارسة ميارات إجرا
التفكير المنطقي والتأممي والشرح والتفسير والبرىان، مما يمكن أن يساعد عمى 

 ممارسة ميارات البراعة الرياضية.
 تحميل المحتوى العممي لموضوعات الوحدة: وذلك وفقا لمخطوات التالية:   .2
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  تحديد اليدف من التحميل: ىدف تحميل محتوى وحدة "الجبر واألعداد" إلى تحديد
 أبعاد البراعة الرياضية المتضمنة بالوحدة.

  تحديد فئات التحميل: اعتمد البحث الحالي عمى تصنيف فئات التحميل إلى أبعاد
البراعة الرياضية )االستيعاب المفاىيمي، والطبلقة اإلجرائية، والكفاءة االستراتيجية، 

 التكيفي(. واالستدالل 
  التحميل عن طريق إعادة التحميل بواسطة إجراء عممية التحميل: تم التأكد من ثبات

 زميل آخر )مع االلتزام بتعريف كل فئة من فئات التحميل(.
  صدق التحميل: ُعرضت الصورة األولية لمتحميل عمى األساتذة المحكمين عمى أدوات

 البحث إلبداء الرأي، وفي ضوء آرائيم ُأجريت بعض التعديبلت عمى التحميل.
 ام معادلة ىولستي لحساب معامل االتفاق بين تحميل ثبات التحميل: تم استخد

 ( وىي قيمة مناسبة ومقبولة.1.26الباحثين، ووجد أن معامل الثبات يساوي )
%( تقريبا تمثل 32( فقرة وبنسبة )30( فقرة مصنفة إلى: )23وقد نتج عن التحميل )
( فقرة 06إلجرائية، )%( تقريبا تمثل الطبلقة ا32( فقرة وبنسبة )30االستيعاب المفاىيمي، )

%( تقريبا تمثل 30( فقرة وبنسبة )06%( تقريبا تمثل الكفاءة االستراتيجية، و)30وبنسبة )
، وتم االستفادة  التكيفي، وبذلك أصبح التحميل في صورتو النيائية مناسب لتوظيفو االستدالل 

ار البراعة من ىذه النسب في تحديد نسب كل بعد من أبعاد البراعة الرياضية في اختب
 الرياضية.

 إعادة صياغة وحدة "الجبر واألعداد" وفقا لمدعائم التعميمية: .3
تم إعداد مجموعة من األنشطة والميام التعميمية وأوراق عمل تتضمن توظيف الستراتيجيات 
الدعائم التعميمية الخمسة )المفاىيمية، واإلجرائية، االستراتيجية، والتكيفية، والدافعية(، حيث 

ظيف األدوات التي توفرىا كل نوع من ىذه الدعائم، في تدريب التبلميذ عمى أبعاد تم تو 
 البراعة الرياضية المناظرة ليا، والجدول اآلتي يوضح ذلك:
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 إعداد دليل المعمم وفق لمدعائم التعميمية: .4

يمية تم إعداد دليل المعمم ليساعد معمم الرياضيات عمى كيفية استخدام الدعائم التعم
المختمفة بشكل يسمح بتنمية أبعاد البراعة الرياضية، و قد تم إعداد دليل المعمم بحيث 

 تتضمن اآلتي: 
: اشتممت المقدمة عمى اليدف من الدليل، وتوجيو ومساعدة معمم الرياضيات المقدمة

لتكوين خمفية نظرية عن مفيوم البراعة الرياضية كتوجو جديد لدراسة الرياضيات 
فييا، وكذلك نبذة مختصرة ومركزة حول استراتيجية الدعائم التعميمية والنجاح 
 ومميزاتيا.

تم تناول مراحل تعمم التمميذ باستخدام الدعائم   خطوات توظيف الدعائم التعميمية: 
التعميمية، حتى يكون المعمم عمى دراية بيا ومن ثم يسيل عميو ربطيا بالخطوات 

 التعميمية، وىي كاآلتي: اإلجرائية لمتدريس وفق لمدعائم 
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ويتم في ىذه المرحمة تحديد المعرفة السابقة لدى التبلميذ،   :مرحمة التقديم .0
تقديم فكرة عن جوانب  ومحاولة ربطيا بالمعمومات الجديدة في الدرس، ويتم 

 .التعمم في الدرس الجديد
يتم وفي ىذه المرحمة   مرحمة تقديم النموذج التدريسي )الدعائم البسيطة(: .3

  شرح الدرس من قبل المعمم مع مراعاة:
 .تقديم بعض األمثمة لجعل المفيوم ممموًسا  
 .استخدام التمميحات والمحسوسات والتساؤالت  
  تقديم النشاط الرئيسي وىو عبارة عن ورقة العمل الرئيسية وتتضمن مجموعة

عيا الصعوبة )حسب أبعاد البراعة الرياضية( ويتم توزي من األسئمة متدرجة 
ألنفسيم بناًء عمى إجراء تقييم ذاتي عمى التبلميذ بشكل فردي، وعمى التبلميذ 

إلى  الذاتى مستوى فيميم بعد االنتياء من حل ورقة العمل، ويستند التقييم 
  المعايير التالية:

 -               .أستطيع أن أشرح لزمبلئي الحل   
 -   .أنا أفيم وأستطيع حل المسألة                
 -  .أنا ال أفيم وأحتاج إلى مساعدة  

من ورقة العمل الرئيسية يتم تجميع معمومات حول كل تمميذ من حيث نوع الدعم الذي 
  التقييم الذاتي لنفسو.   يحتاجو ومستوى 

 يتم في ىذه المرحمة: مرحمة العمل في مجموعات )دعائم األقران(:  .3
 ات.تقسيم التبلميذ إلى مجموع 
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  توزيع أوراق عمل جماعية عمى التبلميذ، مع مبلحظة ورصد أخطاء التبلميذ
  تصحيحيا.  والعمل الفوري عمى 

 .يمكن لمتبلميذ طمب المساعدة من نظرائيم أو المعمم أثناء عممية الحل  
  يتابع المعمم أداء المجموعات لممسألة الرياضية المطموبة، ويوجييم لمخطوات

  الصحيحة لمحل.
وفي ىذه المرحمة ُيسند المعمم   رحمة األداء الفردي )السحب التدريجي(:م  .2

لمتمميذ عدد من المسائل والميام الرياضية لحميا بشكل مستقل بدون مساعدة، 
مع مراعاة تقديم التغذية الراجعة والتشخيص المستمر لؤلخطاء التي يقع فييا  

  التمميذ.
يتم سحب الدعم ونقل مسؤولية التعمم وفي ىذه المرحمة   مرحمة االستقاللية:  .6

إتمام حل المشكبلت الرياضية الموكمة  كاممة لمتمميذ بعد التأكد من قدرتو عمى 
  القادمة. إليو، كما يكون قادرًا عمى تعميم عممية التعمم الخاصة بو لمميام 

 :تم تقديم شرح مبسط وموجز لكيفية توظيف الدعائم التعميمية  توظيف الدعائم
والدافعية(، وتوظيف  ة )المفاىيمية، واإلجرائية، االستراتيجية، والتكيفية، الخمس

األدوات التي توفرىا كل نوع من ىذه الدعائم، في تدريب التبلميذ عمى أبعاد 
البراعة الرياضية المناظرة ليا، وتم التأكيد عمى المعمم بأن األنواع الخمسة  

رؤيتو في الموقف  يفيا حسب لمدعائم تكون مرنة بحيث يسمح لممعمم بتوظ
التدريسي، فيمكنو عمى سبيل المثال استخدام أدوات الدعائم المفاىيمية أثناء 

مرحمة من المراحل السابقة حسب طبيعة الموضوع وطبيعة المفاىيم  أي 
حسب مدى استجابة التبلميذ واستيعابيم  الرياضية المتضمنة بداخمو كذلك 
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توظف خبلل  يد عمى توظيف دعائم الدافعية بأن لتمك المفاىيم، كذلك تم التأك
 . جميع المراحل السابقة

 .األىداف العامة لتدريس وحدة الجبر واألعداد 
الخطة الزمنية لتدريس الوحدة: تم تحديد الخطة الزمنية لتدريس الوحدة مع مراعاة أن 

 تكون نفس عدد الحصص المخصصة ليا ضمن خطة وزارة التربية والتعميم.
 ات يجب عمى المعمم مراعاتيا أثناء التدريس باستراتيجية الدعائم توجيي

: حيث تم توجيو المعمم بضرورة المرونة أثناء تطبيق األنواع  التعميمية
المختمفة الستراتيجية الدعائم التعميمية، والتأكيد عمى ضرورة انتقال مسئولية 

بلميذ في األنشطة التعمم تدريجيا إلى التبلميذ، كذلك ضرورة إشراك جميع الت
  المتضمنة.

  الخطط التدريسية لدروس الوحدة التجريبية المعدة وفق استراتيجية الدعائم
: حيث تكونت كل خطة تدريسية من: أىداف الدرس مصاغة في التعميمية

صورة إجرائية، الوسائل التعميمية، خطة السير في الدرس بحيث تسير بنفس 
مية، مجموعة من أوراق العمل يتم توزيعيا مراحل استراتيجية الدعائم التعمي

  عمى التبلميذ فرادى ومجموعات حسب طبيعة المرحمة. 
بعد أن االنتياء من إعداد دليل المعمم تم عرضو عمى مجموعة من السادة المحكمين 
في المجال الستطبلع آرائيم حول الدليل في صورتو األولية بيدف التحقق من 

لعممي والمغوي لمدليل، كذلك مبلئمة خطوات السير في صبلحيتو وسبلمة المحتوى ا
موضوعات الوحدة وفقا الستراتيجية الدعائم التعميمية، وبعد إجراء التعديبلت التي 

 .أبداىا السادة المحكمون أصبح الدليل في صورتو النيائية
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لئلجابة عمى السؤال الثالث من أسئمة البحث وىو "ما فاعمية استخدام استراتيجية 
)االستيعاب المفاىيمي، والطبلقة   الدعائم التعميمية في تنمية مكونات البراعة الرياضية 
والرغبة المنتجة( كل عمى حدة  اإلجرائية، واالستدالل التكيفي، والكفاءة االستراتيجية، 

  لدى تبلميذ الصف األول اإلعدادي؟"، اتبعت الباحثة ما يمي:
 إعداد اختبار البراعة الرياضية: .1

دف البحث الحالي إلى تنمية البراعة الرياضية لدى تبلميذ الصف األول اإلعدادي، ى
 وفق لمخطوات التالية: لذلك تطمب إعداد اختبار البراعة الرياضية 

 اليدف من االختبار: ييدف االختبار إلى قياس أبعاد البراعة الرياضية   
التكيفي، والكفاءة  )االستيعاب المفاىيمي، والطبلقة اإلجرائية، واالستدالل

 لدى تبلميذ الصف األول اإلعدادي.  االستراتيجية(
  صياغة مفردات االختبار في صورتيا األولية: بعد تحميل الباحثة ألبعاد البراعة

الرياضية المتضمنة في وحدة الجبر واألعداد، قامت بصياغة مجموعة من 
 لتمك األبعاد. المفردات لقياس مدى اكتساب تبلميذ الصف األول اإلعدادي
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 يوضح الجدول التالي مواصفات ىذا االختبار: 
 (: جدول مواصفات اختبار البراعة الرياضية2جدول )

 
 تضمنت ما يمي: توضيح اليدف من االختبار، عدم صياغة تعميمات االختبار :

ترك سؤال دون اإلجابة عنو، وأن تتم اإلجابة في ورقة اإلجابة المعطاة 
نياية االختبار، وقراءة األسئمة بدقة لكي تسيل عميك اإلجابة،  المرفقة في
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كتابة البيانات   وأنو توجد إجابة واحدة صحيحة من بين أربعة إجابات مختمفة،
 األساسية وىي االسم، التاريخ، الفصل، والمدرسة.

 تم التأكد من صدق االختبار وذلك بعرض االختبار عمى صدق االختبار :
لمتأكد من صبلحيتو وصدقو كأداة لقياس البراعة الرياضية  السادة المحكمين

لدى تبلميذ الصف األول اإلعدادي في دروس وحدة "الجبر واألعداد"، وبناء 
 عمى مبلحظات السادة المحكمين تم إجراء التعديبلت البلزمة.

 ُطبق االختبار عمى عينة استطبلعية قواميا التجربة االستطالعية لالختبار :
يذ من تبلميذ مدرسة الشييد محمد عمرو البدري بمحافظة المنوفية، ( تمم62)

 وىدفت التجربة االستطبلعية لبلختبار إلى: 
 تم استخدام معامل االتساق الداخمي من خبلل حساب حساب صدق االختبار :

معامل االرتباط بين الدرجة الكمية لبلختبار وبين كل بعد من أبعاد البراعة 
 والجدول التالي يوضح ذلك: الرياضية األربعة، 

 (: معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لمبراعة الرياضية وبين كل بعد من أبعادىا3جدول )

االستيعاب  البعد
 المفاىيمي

الطبلقة 
 اإلجرائية

الكفاءة 
 االستراتيجية

االستدالل 
 التكيفي 

معامل 
 1.20 1.22 1.22 1.22 االرتباط

بلت االرتباط عمى أن االختبار يتمتع بدرجة مناسبة من وتدل القيم السابقة لمعام
 الصدق في قياس أبعاد البراعة الرياضية.
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: تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ في حساب ثبات االختبار، وقد حساب ثبات االختبار
 وجد أن معامبلت الثبات لكل بعد من أبعاد البراعة الرياضية، كما بالجدول التالي:

مالت الثبات لكل بعد من أبعاد البراعة الرياضية والبراعة الرياضية (: معا4جدول )
 ككل

االستيعاب  البعد
 المفاىيمي

الطبلقة 
 اإلجرائية

الكفاءة 
 االستراتيجية

االستدالل 
 التكيفي 

البراعة 
الرياضية 
 ككل

عدد 
 5 5 2 2 األسئمة

31 

معامل 
 الثبات

1.22 1.23 1.22 1.23 
1.22 

ابق أن معامبلت ثبات األبعاد األربعة واالختبار ككل مرتفعة يبلحظ من الجدول الس
 مما يدل عمى ثبات االختبار وصبلحيتو لمتطبيق.

 تم رصد الزمن الذي استغرقو كل تمميذ عمى حده في حساب زمن االختبار :
اإلجابة عمى أسئمة االختبار، ثم حساب متوسط ىذه األزمنة، وقد بمغ الزمن 

 ( دقيقة.21بار تقريبا )المستغرق لتطبيق االخت
 تعطى درجة لكل إجابة صحيحة، وصفر لئلجابة الخاطئة، تصحيح االختبار :

( درجة، وقد تم إعداد مقياس 31وقد بمغت النياية العظمى لدرجة االختبار )
 تقدير لمفردات اختبار البراعة الرياضية لتسييل التصحيح.
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  ثبات االختبار أصبح االختبار الصورة النيائية لبلختبار :بعد التأكد من صدق و
 .معدًا لبلستخدام في صورتو النيائية

 إعداد مقياس الرغبة المنتجة:
 وفق لمخطوات التالية: تم إعداد مقياس الرغبة المنتجة 

: ييدف المقياس إلى الرغبة المنتجة لدى تبلميذ مجموعتي اليدف من المقياس
 .البحث، وذلك قبل وبعد تدريس الوحدة التجريبية

: تم تحديد ثبلثة أبعاد لمقياس الرغبة المنتجة بعد مراجعة تحديد أبعاد المقياس
 ,Moodleyاألدبيات النظرية في الرغبة المنتجة كأحد أبعاد البراعة الرياضية مثل: )

2008) ،(Azeem, 2012 ،3102(، و)رشا محمد، 3103( ، و)ميا المصاروة )
الرياضيات، تقدير قيمة وأىمية الرياضيات،  الميل نحو االجتياد والمثابرة في وىي )

 طبيعة الرياضيات(.
: تم صياغة عبارات المقياس بصورة مبدئية، ووضع أمام كل صياغة عبارات المقياس

فقرة ثبلث بدائل ىي )موافق، محايد غير موافق(، بحيث تعبر عن السموكيات التي قد 
ت، وعمى التمميذ قراءة كل عبارة يمارسيا التمميذ أو يحس بيا أثناء دراستو لمرياضيا

 وتحديد استجابة واحدة من الثبلث استجابات المقترحة عمى كل عبارة.
: عرض المقياس عمى السادة المحكمين، وتم تعديل بعض العبارات صدق المقياس

 في آرائيم لتتناسب مع تبلميذ الصف األول اإلعدادي.
( 62يذ المجموعة االستطبلعية ): طبق المقياس استطبلعيا عمى تبلمثبات المقياس

تمميذا لحساب معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ، وكانت قيمة معامل الثبات لممقياس 
 ( وىى قيمة تشير إلى ثبات المقياس وصبلحيتو لبلستخدام.1.23)
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: تراوحت الدرجة عمى كل مفرده ما بين درجة واحدة إلى طريقة تصحيح المقياس
، 3، محايد = 3تصحيح بإعطاء العبارات الموجبة )موافق = ثبلثة درجات، ويتم ال

، غير 3، محايد = 0(، بينما العبارات السمبية تأخذ )موافق = 0غير موافق= 
( 31( درجة، والدرجة الصغرى )21(، وبذلك تكون الدرجة العميا لممقياس )3موافق= 
 درجة.

( 31صورتو النيائية ): بمغ عدد عبارات المقياس في  الصورة النيائية لممقياس
عبارة، تندرج تحت ثبلثة أبعاد والجدول التالي يوضح أبعاد المقياس والعبارات الخاصة 

 بو:
 ( مواصفات مقياس الرغبة المنتجة وعدد العبارات الموجبة والسمبية5جدول )
 المجموع العبارات السالبة العبارات الموجبة أبعاد المقياس م
الميل نحو االجتياد  1

مثابرة في وال
 الرياضيات

0 ،2 ،6 ،5 ،2 ،
02 ،02 ،33 ،

31 

3 ،2 ،03 ،
30 ،32 ،32 ،

32 
05 

تقدير قيمة وأىمية  2
 الرياضيات

3 ،03 ،02 ،05 ،
31 

01 ،06 ،36 
2 

 5   33، 00، 2 02، 32، 35 طبيعة الرياضيات 3

 31 03 02 المجموع
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 تنفيذ تجربة البحث 
 وفقًا لمخطوات اآلتية: تم تنفيذ التجربة األساسية لمبحث

اختيار عينة البحث من تبلميذ الصف األول اإلعدادي بمدرسة الشييد محمد عمرو 
( 0/0البدري التابعة إلدارة بركة السبع التعميمية بمحافظة المنوفية، وتم اختيار فصل )

 تمميذا( كمجموعة ضابطة. 33( )0/3تمميذا( كمجموعة تجريبية، وفصل ) 33)
القياس عمى كل من المجموعتين التجريبية والضابطة خبلل األسبوع تطبيق أدوات 

م؛ لمتأكد من 3102/ 3102األول من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
تكافؤ مجموعتي البحث قبل إجراء التجربة، وتم معالجة البيانات إحصائيا باستخدام 

 :، كما ىو موضح بالجدول اآلتي SPSSالبرنامج اإلحصائي 
(: المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة "ت" في التطبيق القبمي الختبار 6جدول )

 ومقياس الرغبة المنتجة لممجموعتين التجريبية والضابطة البراعة الرياضية
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يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات 
قبمي ألدوات البحث حيث أن الداللة < المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق ال

، مما يعد مؤشرا عمى التكافؤ بين مجموعتي البحث بالنسبة لكل أبعاد البراعة 1.16
 الرياضية وكذلك بالنسبة لمبراعة ككل.

تدريس وحدة "الجبر واألعداد" لمجموعتي البحث خبلل الفصل الدراسي الثاني من 
ميذ المجموعة التجريبية طبقا لدليل م، حيث درس تبل3102/ 3102العام الجامعي 

المعمم الذي تم إعداده وفقا الستراتيجية الدعائم التعميمية، ودرس تبلميذ المجموعة 
الضابطة بالطريقة المعتادة، وقد التزمت الباحثة بالخطة الزمنية الموضوعة لتدريس 

 الوحدة وفقا لمخطة المعمنة من وزارة التربية والتعميم.
البحث بعديًا، بعد تدريس وحدة "الجبر واألعداد" لمجموعتي البحث، ثم تطبيق أدوات 

 معالجة البيانات إحصائيا.
 نتائج البحث:

يعرض الجزء التالي النتائج التي أسفر عنيا البحث، والتحقق من صحة فروض 
 البحث، وتحميميا ومناقشتيا وتفسيرىا.

 اختبار صحة الفرض األول:
إحصائية بين  توجد فروق ذات داللة  لذي  ينص عمى "الختبار صحة الفرض األول ا

المجموعة الضابطة في  متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية ودرجات تبلميذ 
المفاىيمي،  التطبيق البعدي الختبار البراعة الرياضية ككل وأبعاده )االستيعاب 

كل عمى حدة لصالح  الطبلقة اإلجرائية، الكفاءة االستراتيجية، االستدالل التكيفي(
( لمعينات المستقمة t- testتبلميذ المجموعة التجريبية" تم استخدام اختبار "ت" ) 
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"، SPSS(، وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي "332: 3111)صبلح مراد، 
 والجدول التالي يعرض نتائج تطبيق اختبار "ت":

الميذ مجموعتي (: نتائج اختبار "ت" لمفروق بين متوسطي درجات ت7جدول ) 
 البحث في    

 التطبيق البعدي الختبار البراعة الرياضية ككل وأبعاده كل عمى حدة.         

 
 يتضح من الجدول السابق أن:

  ارتفاع متوسط درجات تبلميذ المجموعة التجريبية عن درجات تبلميذ الضابطة
المفاىيمي، في التطبيق البعدي في اختبار البراعة الرياضية بعد االستيعاب 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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( وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند درجة 5.23حيث أن قيمة "ت" تساوى )
 (.53حرية )

  ارتفاع متوسط درجات تبلميذ المجموعة التجريبية عن درجات تبلميذ الضابطة
اإلجرائية، حيث  في التطبيق البعدي في اختبار البراعة الرياضية بعد الطبلقة 

ىي قيمة ذات داللة إحصائية عند درجة ( و 00.36أن قيمة "ت" تساوى )
 (.53حرية )

  ارتفاع متوسط درجات تبلميذ المجموعة التجريبية عن درجات تبلميذ الضابطة
االستراتيجية،  في التطبيق البعدي في اختبار البراعة الرياضية بعد الكفاءة 

( وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند درجة 2.22حيث أن قيمة "ت" تساوى )
 (.53) حرية

  ارتفاع متوسط درجات تبلميذ المجموعة التجريبية عن درجات تبلميذ الضابطة
التكيفي، حيث  في التطبيق البعدي في اختبار البراعة الرياضية بعد االستدالل 

( وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند درجة حرية 2.20أن قيمة "ت" تساوى )
(53.) 

  التجريبية عن درجات تبلميذ الضابطة ارتفاع متوسط درجات تبلميذ المجموعة
في التطبيق البعدي في اختبار البراعة الرياضية ككل، حيث أن قيمة "ت" 

 (.53( وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند درجة حرية )00.02تساوى )
مما سبق يمكن قبول الفرض األول لمبحث توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

المجموعة الضابطة في  ة التجريبية ودرجات تبلميذ متوسطي درجات تبلميذ المجموع
المفاىيمي،  التطبيق البعدي الختبار البراعة الرياضية ككل وأبعادىا )االستيعاب 
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الطبلقة اإلجرائية، الكفاءة االستراتيجية، االستدالل التكيفي( كل عمى حدة لصالح 
 تبلميذ المجموعة التجريبية. 

 اختبار صحة الفرض الثاني: 
ختبار صحة الفرض الثاني الذي ينص عمى "يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين ال

تبلميذ المجموعة الضابطة في  متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية ودرجات 
المجموعة التجريبية" تم  التطبيق البعدي لمقياس الرغبة المنتجة، لصالح تبلميذ 

(، 332: 3111ستقمة )صبلح مراد، ( لمعينات المt- testاستخدام اختبار "ت" )
"، والجدول التالي يعرض نتائج تطبيق SPSSوذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي "

 اختبار "ت":
(: نتائج اختبار "ت" لمفرق بين متوسطي درجات مجموعتي البحث في 8جدول )

 التطبيق البعدي لمقياس الرغبة المنتجة.
 االنحراف المتوسط العدد المجموعة البعد

 المعياري
درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

الرغبة 
 المنتجة

 6.14 62.88 33 التجريبية
63 9.84 ...1 

 6.61 47.31 32 الضابطة
( بين 1.10يتضح من الجدول السابق وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى )

ضابطة في المجموعة ال متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية ودرجات تبلميذ 
التطبيق البعدي لمقياس الرغبة المنتجة لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية، حيث أن 

،  (53( وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند درجة حرية )2.22قيمة "ت" تساوى )
 وىذا يؤكد صحة الفرض الثاني. 
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 اختبار صحة الفرض الثالث:
يس باستخدام الدعائم التعميمية التدر  الختبار صحة الفرض الثالث الذي  ينص عمى "

وأبعادىا )االستيعاب المفاىيمي،  ذو فاعمية في تنمية أبعاد البراعة الرياضية ككل 
التكيفي، الرغبة المنتجة( لدى  الطبلقة اإلجرائية، الكفاءة االستراتيجية، االستدالل 

وحساب حجم تبلميذ المرحمة اإلعدادية"، تم استخدام طريقتين ىما: حساب مربع إيتا، 
 األثر كما في الجدول التالي: 

 ( وحجم تأثير التدريس باستخدام الدعائم التعميمية2µ( حساب قيمة )9جدول )
 في تنمية أبعاد البراعة الرياضية

 
يتبين من الجدول السابق أن حجم تأثير التدريس باستخدام الدعائم التعميمية في تنمية 

(، كما أن القيمة 1.02( أعمى من )3µألن قيمة ) أبعاد البراعة الرياضية كبير؛ نظرا
( مما يدل عمى حجم تأثر مرتفع لممتغير 1.2المحسوبة لحجم األثر تجاوزت )

 (.322: 3111المستقل عمى المتغير التابع )صبلح مراد، 
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 تفسير ومناقشة نتائج البحث:
ذ توصل البحث الحالي إلى وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات تبلمي

الضابطة في التطبيق البعدي الختبار  تبلميذ المجموعة  المجموعة التجريبية ودرجات 
البراعة الرياضية ككل وأبعاده األربعة كل عمى حدة وكذلك مقياس الرغبة المنتجة 

المجموعة التجريبية،  كناتج تعمم الستخدام استراتيجية الدعائم التعميمية لصالح تبلميذ 
كبيرة وميمة تربويا الستخدام الدعائم التعميمية في تنمية أبعاد وكذلك وجود فاعمية 

البراعة الرياضية لدى تبلميذ الصف األول اإلعدادي، وتتفق ىذه النتائج مع نتائج 
بعض الدراسات السابقة التي أكدت عمى فاعمية التدريس باستخدام الدعائم التعميمية 

رية وكذلك نواتج التعمم المختمفة من في تنمية العديد من الجوانب المعرفية والميا
 ,Rittle-Johnson & Koedingerتدريس الرياضيات، من ىذه الدراسات: 

( ، و Kolikant, & Broza, 2011(( ، و)Anghileri, 2006((، و  2005
 & Fisher, Hirsh‐Pasek, Newcombe( ، و )3103)عبدالقادر السيد، 

Golinkoff, 2013( و ، )Cohrssen, Church & Tayler, 2014 و ، )
(Dove & Hollenbrands, 2014 ،(، و )3105( ، و)سعيد المطوقAli, 

(، كما تتفق نتائج البحث الحالي مع نتائج بعض 3102( ، و )مريم المتحمي، 2017
البحوث السابقة التي أكدت عمى فاعمية التدريس باستخدام الدعائم التعميمية في تنمية 

 & Mackiewiczتدريس الرياضيات، منيا دراسات كل من:  الجوانب الوجدانية من
Thompson, 2013 ،( ، و )3103(( ، و)عبد القادر السيدGrothérus, 

 (.3105(، و)زكريا حناوي، 3105(، و)سعيد المطوق، 2015
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ويمكن إرجاع تفوق تالميذ المجموعة التجريبية عمى تالميذ المجموعة الضابطة إلى 
 ما يمي:
 ئم التعممية لمتبلميذ فرصة الوصول إلى المعمومات واكتشاف أتاحت الدعا

تفاعميم داخل المجموعات التعاونية وما يتخمميا من  المفاىيم عن طريق 
  مناقشات وتساؤالت.

  أتاحت األدوات المرنة المستخدمة مع أنواع الدعائم التعممية فرصة تقديم
ب التعمم الرياضية مثل جديدة تساعد التعمق في فيم جوان محتوى جديد وميام 

المخططات التنظيمية، وبطاقات    توضيح التسمسبلت اليرمية من خبلل 
  المساعد التي استخدمت لتحديد القوانين المستخدمة في الحل.

  أزواج أو  أوراق العمل المقدمة لمتبلميذ أثناء كل لقاء سواء بشكل فردي أو
مستوى جيد في  مجموعات زادت من فرصة تدريبيم عمى الوصول إلى

 البراعة الرياضية.
  أتاحت الدعائم التعميمية خاصة من خبلل أداة خرائط المفاىيم والخريطة الذىنية

الفرصة لمتبلميذ لتمثيل المعرفة الرياضية والمشكبلت بتمثيبلت متعددة 
وباستخدام تطبيقات حياتية، كذلك بناء عبلقات بين فيم اإلجراءات الرياضية 

 عميمات المستخدمة أثناء الحل.والقوانين والت
  ساعدت الدعائم المفاىيمية عمى استيعاب المفاىيم الرياضية، وتوضيح المفاىيم

خبلل: خرائط المفاىيم، تمميحات الحل، توجييات المعمم،  الخاطئة من  
التعميمية، كل ذلك ساعد عمى نمو  استبعاد المعطيات غير الميمة، الكروت 

  يمي لدى التبلميذ.تنمية االستيعاب المفاى
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  ساعدت الممارسات التدريسية الداعمة عمى تمثيل المواقف والمشكبلت
الرياضية بأكثر من طريقة، وبناء عبلقات بين فيم اإلجراءات الرياضية 

 المختمقة من خبلل تمك التمثيبلت مما ساعد عمى تعميق فيم التبلميذ.
  إتقان إجراءات حل المسائل سيمت أدوات الدعائم اإلجرائية عمى التبلميذ عمى

والتدريب عمى متى يمكن أداءىا بدقة ومرونة وكفاءة، والقدرة عمى  الرياضية، 
الرياضية، مما ساعد عمى تنمية الطبلقة  توظيف القواعد والخوارزميات 

  اإلجرائية لدييم. 
  وفرت بدائل وخيارات الدعائم االستراتيجية اختيار أكثر من أسموب واستراتيجية

أتاحت لمتمميذ فرصة التدريب عمى اختيار االستراتيجية المناسبة  تعمم، كما لم
لموصول إلى حل المشكمة، مما أدى إلى تنمية  لحل المشكمة، وتوظيفيا في 

  القدرة عمى الكفاءة االستراتيجية لدي التبلميذ. 
  عممت الدعائم التكيفية عمى تحفيز التبلميذ عمى توظيف فنيات التفكير

البرىان والتبرير والتفسير واالستقراء واالستنباط أثناء  داللي وتدريبيم عمى االست
االستدالل التكيفي  واالنخراط في معالجة المشكمة، مما ساىم في تنمية  الحل، 

  لدي التبلميذ. 
  يجابية يمنح فييا التمميذ استخدام دعائم الدافعية ساىمت في توفير بيئة آمنة وا 

الصعوبات التي تواجيو أثناء الحل، كما حثت التبلميذ    الفرصة بالتعبير عن
الحل وسيمت انخراط التبلميذ  عمى المشاركة اإليجابية والفعالة أثناء 

ومشاركتيم خبلل مجموعات التعمم التعاوني، مما ساعد عمى تنمية الرغبة 
 المنتجة لدييم.
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 توصيات البحث:
 كن التوصية بما يمي:في ضوء النتائج التي أسفر عنيا ىذا البحث يم

  استثمار األدوات التي توفرىا الدعائم التعميمية المتنوعة بحيث تتناسب مع
 قدرات التبلميذ المختمفة وتصل بالتبلميذ إلى مستوى التمكن.

  التوسع في البحث في استراتيجيات التعميم والتعمم التي تساعد عمى تنمية
 البراعة الرياضية بأبعادىا المختمفة.

 معممي الرياضيات قبل وأثناء الخدمة عمى كيفية تفعيل األنواع المختمفة  تدريب
 لمدعائم التعميمية داخل فصول الرياضيات.

  تطوير برامج إعداد معمم الرياضيات من خبلل مقرر طرق تدريس الرياضيات
 لتتضمن الدعائم التعميمية وكيفية توظيفيا في تدريس الرياضيات.

 ضيات بحيث يشمل أبعاد البراعة الرياضية.إعادة تنظيم محتوى الريا 
 مقترحات البحث:

 استكماال لمجيد المبذول في ىذا البحث تقترح الباحثة إجراء البحوث والدراسات اآلتية:
 .أثر الدعائم التعميمية عمى تنمية كل بعد من أبعاد البراعة الرياضية عمى حدة 
 مية ميارات حل المشكبلت أثر استخدام استراتيجيات الدعائم التعميمية في تن

 الرياضية لدى التبلميذ ذوي صعوبات الرياضيات.
  فاعمية برنامج مقترح قائم عمى أدوات الدعائم التعميمية في تنمية ميارات

 التفكير الجبري لدى التبلميذ المعممين شعبة الرياضيات بكميات التربية.
 ية بعض عادات العقل فاعمية برنامج قائم عمى أبعاد البراعة الرياضية في تنم

 لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية.
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  أثر برنامج تدريبي قائم عمى استراتيجيات الدعائم التعميمية في تنمية ميارات
 التدريس لدى معممي الرياضيات.

 المراجع  
 أواًل: المراجع العربية:

(. فعالية استخدام نموذج أبعاد التعمم 3102عبلء المرسي أبو الرايات ) -
زانو في تدريس الرياضيات عمى تنمية الكفاءة الرياضية لدى طبلب لمار 

 .012 – 63(، 2)02المرحمة اإلعدادية. مجمة تربويات الرياضيات، 
(. فاعمية السقاالت التعميمية في تنمية التحصيل 3106، كوثر جميل بمجون ) -

وبعض ميارات عمميات العمم لدى تمميذات المرحمة المتوسطة بمدينة مكة 
 .313 – 022(، 2) 2مكرمة. المجمة التربوية الدولية المتخصصة، ال

(. دراسة التفاعل بين 3112أمنية السيد الجندي ونعيمة حسن أحمد )يوليو،  -
بعض أساليب التعمم والسقاالت التعميمية في تنمية التحصيل والتفكير التوليدي 

مؤتمر العممي واالتجاه نحو العموم لدى تمميذات الصف الثاني اإلعدادي. ال
 .232– 522، 3تكوين المعمم،  -السادس عشر 

(. العبلقة االرتباطية بين البراعة الرياضية لدى 3102أريج خضر حسن ) -
مدرسي الرياضيات وبين البراعة الرياضية لدى طمبتيم. مجمة جامعة األنبار 

 .321 – 320(، 3لمعموم اإلنسانية، )
ميمية في تنمية ميارات التواصل (. الدعائم التع3102شيماء محمد حسن ) -

الرياضي وتحسين ميارات ما وراء المعرفة لدى التبلميذ ذوي صعوبات تعمم 
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 – 066(، 0) 02الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية. مجمة تربويات الرياضيات، 
332. 

(. فاعمية برنامج قائم عمى استراتيجيات التدريس 3105شيماء محمد حسن ) -
كفاءة الرياضية لدى طبلب المرحمة الثانوية. مجمة المتمايز فى تنمية ال
 .013 – 60(، 6)02تربويات الرياضيات، 

(. فاعمية السقاالت التعميمية فى تنمية حل 3105زكريا جابر حناوي ) -
المشكبلت اليندسية وخفض العبء المعرفي لدى تبلميذ الصف الثانى 

  .030 -20(، 2)02  اإلعدادي. مجمة تربويات الرياضيات، 
( في تدريس SWOM(. استخدام استراتيجية سوم )3102زكريا جابر حناوي ) -

الرياضيات لتنمية مكونات البراعة الرياضية لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية. 
 .203 – 351(، 62المجمة التربوية، )

(. أثر برنامج تعميمي قائم عمى البراعة الرياضية 3105إيناس نبيل رضوان ) -
تفكير الرياضي لدى طمبة الصف السابع األساسي في في التحصيل وال

غير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة  محافظة قمقيمية. رسالة ماجستير 
  النجاح الوطنية.

(. فاعمية برنامج مقترح قائم عمى البراعة الرياضية 3102أسامة حسن زيدان ) -
سابع األساسي في اكتساب المفاىيم والتفكير الرياضي لدى طبلب الصف ال

  غير منشورة، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية بغزة. بغزة. رسالة ماجستير 
(. البراعة الرياضية: مفيوميا ومكوناتيا وطرق 3102رضا مسعد السعيد ) -

تنميتيا. المؤتمر العممي السنوي السادس عشر: تطوير تعميم وتعمم 
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 52ة لتربويات الرياضيات، الرياضيات لتحقيق ثقافة الجودة، الجمعية المصري
-21. 

(. فعالية وحدة مطورة فى األنماط والدوال الجبرية 2014)رانيا السعيد سبلمة  -
تنمية الكفاءة الرياضية لدى طبلب الصف الثانى من المرحمة  الخطية فى 

  غير منشورة، كمية التربية، جامعة طنطا. اإلعدادية. رسالة ماجستير 
(. دراسة التفاعل بين السقاالت التعميمية 3103عبدالقادر محمد السيد ) -

التحصيل عمى ميارات التفكير الرياضي واالتجاه نحو المادة لدى  ومستويات 
دراسات عربية في التربية وعمم النفس،  تبلميذ الصف الخامس األساسي. 

3(23 ،)26 -031 .  
ستخدام (. فاعمية تدريس وحدة اليندسة والقياس با3102عماد شوقي سيفين ) -

سنادات التعمم لتنمية التفكير وخفض القمق الرياضياتي لدى تبلميذ المرحمة 
 .321 – 362(، 6) 30اإلعدادية. مجمة تربويات الرياضيات، 

في  PDEODE(. فاعمية استخدام استراتيجية 3102محمد عبلم طمبة ) -
ادية. تدريس الرياضيات في تنمية الكفاءة الرياضية لدى تبلميذ المرحمة اإلعد

 .005 – 52(، 6) 30مجمة تربويات الرياضيات، 
(. فاعمية نموذج تدريس قائم عمى أنشطة 3102ناصر عبدالحميد عبيدة ) -

PISA  في تنمية مكونات البراعة الرياضية والثقة الرياضية لدى طمبة الصف
 .21 - 0(، 302األول الثانوي. دراسات فى المناىج وطرق التدريس، )

(. فاعمية استراتيجية الدعائم التعميمية عمى 3106سي )عبدالواحد الكبي -
التحصيل والتفكير التفاعمي لطالبات األول متوسط في الرياضيات. مجمة 
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(،, 03) 3جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث والدراسات التربوية والنفسية , 
 .332 – 022، 03ع

المرنة في (. فعالية نمط سقاالت التعمم 3102مريم عبدالرحيم المتحمي ) -
المقررات اإللكترونية عمى تحسين التفكير الرياضي لدى طالبات المرحمة 

 -53(، 2الثانوية. المجمة الدولية لآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية، )
036. 

(. فعالية استخدام استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر 3102رشا ىاشم محمد ) -
ة لتنمية البراعة الرياضية لدى الويب )الويب كوست( فى تدريس اليندس

 .22- 33(، 3)31طالبات المرحمة المتوسطة. مجمة تربويات الرياضيات، 
(. أثر توظيف استراتيجية السقاالت التعميمية في تنمية 3105رنا نصر عموان ) -

ميارات حل المسألة الرياضية لدى طالبات الصف السابع األساسي بغزة. 
 مية التربية، الجامعة اإلسبلمية غزة.رسالة ماجستير غير منشورة، ك

(. األساليب اإلحصائية في العموم النفسية والتربوية 3111صبلح أحمد مراد ) -
 واالجتماعية. القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.

(. أثر التدريس وفق استراتيجية قائمة عمى 3103ميا عبدالمنعم المصاروة ) -
ياضية لدى طمبة الصف السادس الربط والتمثيل الرياضي في البراعة الر 

 األساسي. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الياشمية، الزرقاء، األردن.
(. أثر استخدام السقاالت التعميمية في إكساب 3105سعيد أحمد المطوق ) -

مفاىيم وميارات حل المسألة الرياضية واالتجاه نحو الرياضيات لدى طبلب 
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سالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزىر، الصف العاشر األساسي بغزة. ر 
 فمسطين.

(. القاىرة: مكتبة الطمبة لمطبع والنشر 3102المعاصر في الرياضيات. ) -
 والتوزيع.

(. تنمية البراعة الرياضية 3102خالد بن عبداهلل المعثم وسعيد جابر المنوفي ) -
ة السعودية توجو جديد لمنجاح في الرياضيات المدرسية. المؤتمر الرابع لمجمعي

لمعموم الرياضية )جسر( "تعميم الرياضيات وتعمميا في التعميم العام: بحوث 
 وتجارب متميزة". جامعة الممك سعود، الرياض.

(. مدى تمكن طبلب 3102سعيد جابر المنوفي وخالد بن عبداهلل المعثم ) -
الصف الثانى المتوسط المنطقة القصيم ميارات البراعة الرياضية. مجمة 

 .016 -62(، 5) 30يات الرياضيات، تربو 
(. برنامج مقترح قائم عمى استراتيجيات السقاالت 3105إيمان محمد ميدي ) -

لتنمية  TIMSSالتعميمية والميارات الرياضية المتضمنة بالدراسة الدولية 
األداء التدريسي لمعممي الرياضيات ومستوى تحصيل تبلميذىم بالمرحمة 

 .002- 52(، 303اىج وطرق التدريس، )اإلعدادية. دراسات فى المن
(. كتاب الرياضيات الصف األول اإلعدادي: 3102وزارة التربية والتعميم ) -

 الفصل الدراسي األول، القاىرة، جميورية مصر العربية.
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- Azeem, M. (2012. (Development Of Math Proficiency Test 
Using Item Response Theory (IRT). Doctoral dissertation, 
University Of Education, Lahore. 



 ... فعالية الذعائم التعليمية في تنمية البراعة الرياضية 

 

 

 

 
 9102  الرابعجامعة المنوفية                                           العذد  –مجلة كلية التربية 

 

111 

- Chen, C. H. (2014). An adaptive scaffolding e-learning 
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- Figgins, L. S. (2010). Four elementary teachers' journeys 
into the understanding and application of mathematical 
proficiency. Doctoral dissertation, Northern Illinois 
University.  

- Fink, L. D. (2003). Creating Significant Learning 
Experiences. San Francisco: Jossey-Bass. 

- Fisher, K. R., Hirsh‐Pasek, K., Newcombe, N., & Golinkoff, 
R. M. (2013). Taking shape: Supporting preschoolers' 
acquisition of geometric knowledge through guided play. 
Child development, 84(6), 1872-1878. 

- Freund, D. P. N. (2011). Opportunities to Develop 
Mathematical Proficiency: How Teachers Structure 
Participation in the Elementary Mathematics Classroom. 
Doctoral dissertation, University Of California, Los 
Angeles. 



 ... فعالية الذعائم التعليمية في تنمية البراعة الرياضية 

 

 

 

 
 9102  الرابعجامعة المنوفية                                           العذد  –مجلة كلية التربية 

 

111 

- Grothérus, A. (2015, February). Formative Scaffolding: 
How to enhance mathematical proficiency, prevent and 
reduce mathematics anxiety. 

- Groves, S. (2012). Developing mathematical proficiency. 
Journal of science and mathematics education in 
Southeast Asia, 35(2), 119-145. 

- Hoffmann, D., Mussolin, C., Martin, R., & Schiltz, C. 
(2014). The impact of mathematical proficiency on the 
number-space association. PLoS one, 9(1), e85048.  

- Huang, H. W., Wu, C. W., & Chen, N. S. (2012). The 
effectiveness of using procedural scaffoldings in a paper-
plus-smartphone collaborative learning context. 
Computers & Education, 59(2), 250-259. 

- Hunter, R. (2008). Facilitating communities of 
mathematical inquiry. Navigating currents and charting 
directions, 1, 31-39. 

- Instructional Scaffolding To Improve Learning.(2008). 
Spectrum Newsletter, Faculty Development and 
Instructional Design Center. Northern Illinois University 
https://www.niu.edu/spectrum/archives/scaffolding.shtml  



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ

 

 

 

 
 

 
 9102  الرابعجامعة المنوفية                                           العذد  –مجلة كلية التربية 

116 
 د. أمل محمذ مختار الحنفي                                            

- Jojo, Z. M., Dhlamini, J. J., Phoshoko, M. M., & Ngoepe, 
M. G .(7 - 11 July, 2014). Exploring the mathematical 
proficiency of grade 6 teachers: a case of Gauteng 
Tshwane East. Proceedings of the 20th Annual National 
Congress of the Association for Mathematics of South 
Africa, Volume 1, , Kimberley, South Africa,  105 – 117. 

- Kilpatrick, J., Swafford, J. & Findell, B. (2001). Adding it 
up: Helping children learn mathematics. Washington DC: 
National Academy Press. 

- Kolikant, Y. B. D., & Broza, O. (2011). The effect of using 
a video clip presenting a contextual story on low-
achieving students’ mathematical discourse. Educational
studies in mathematics, 76(1), 23-47. 

- Larkin, M. J. (2002). Using scaffolded instruction to 
optimize learning. Arlington, VA: ERIC Clearinghouse on 
Disabilities and Gifted Education. 

- Loewenberg, D. (2003). Mathematical proficiency for all 
students: Toward a strategic research and development 
program in mathematics education. Rand Corporation. 



 ... فعالية الذعائم التعليمية في تنمية البراعة الرياضية 

 

 

 

 
 9102  الرابعجامعة المنوفية                                           العذد  –مجلة كلية التربية 

 

111 

- Mackiewicz, J., & Thompson, I. (2013). Motivational 
scaffolding, politeness, and writing center tutoring. The 
Writing Center Journal, 33(1), 38-73. 

- Mbogo, C., Blake, E., & Suleman, H. (2014). Supporting 
the Construction of Programs on a Mobile Device: A 
Scaffolding Framework. In Proceedings of 4th 
International Conference on M4D Mobile Communication 
for Development (p. 155 .) 

- McCosker, N., & Diezmann, C. M. (2009). Scaffolding 
students’ thinking in mathematical investigations.
Australian Primary Mathematics Classroom, 14(3), 27-
32.  

- Milgram, R. J. (2007). What is Mathematical Proficiency?. 
Assessing mathematical proficiency, 53, 31-58 .   

- Molenaar, I., van Boxtel, C. A., & Sleegers, P. J. (2011). 
Metacognitive scaffolding in an innovative learning 
arrangement. Instructional Science, 39(6), 785-803 . 

- Moodley, V. G. (2008). A description of mathematical 
proficiency in number skills of grade ten learners in both 
the mathematics and mathematics literacy cohorts at a 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ

 

 

 

 
 

 
 9102  الرابعجامعة المنوفية                                           العذد  –مجلة كلية التربية 

111 
 د. أمل محمذ مختار الحنفي                                            

North Durban school. Doctoral dissertation, University of 
KwaZulu-Natal. 

- National Research Council, & Mathematics Learning Study 
Committee. (2001). Adding it up: Helping children learn 
mathematics. National Academies Press. 

- NIU. (2008). Instructional Scaffolding to Improve Learning. 
Northern Illinois University. Retrieved Dec 13, 2018, from 
http://www.niu.edu/taconnections/2008/fall/scaffolding.sht
ml  

- Prediger, S., & Krägeloh, N. (2015). Low achieving eighth 
graders learn to crack word problems: a design research 
project for aligning a strategic scaffoldingtooltostudents’
mental processes. ZDM, 47(6), 947-962. 

- Puntambekar, S., & Hübscher, R. (2005). Tools for 
scaffolding students in a complez learning environment: 
What we gaines and what have we missed?. Educational 
Psychologist (40), 1-12. 

- Cohrssen, C., Church, A., & Tayler, C. (2014). Purposeful 
pauses: Teacher talk during early childhood mathematics 



 ... فعالية الذعائم التعليمية في تنمية البراعة الرياضية 

 

 

 

 
 9102  الرابعجامعة المنوفية                                           العذد  –مجلة كلية التربية 

 

111 

activities. International Journal of Early Years Education, 
22(2), 169-183. 

- Rittle-Johnson, B., & Koedinger, K. R. (2005). Designing 
knowledge scaffolds to support mathematical problem 
solving. Cognition and Instruction, 23(3), 313-349. 

- Riccomini, P. J., Hwang, J., & Morano, S. (2016). 
Developing Mathematical Problem Solving through 
Strategic Instruction: Much More Than a Keyword', 
Instructional Practices with and without Empirical Validity 
(Advances in Learning and Behavioral Disabilities, (29.) 

- Skene, A & Fedko, S .(2014). Instructional Scaffolding. 
Centre for Teaching and Learning University of Toronto 
Scarborough 

- Speer, N. M., & Wagner, J. F. (2009). Knowledge needed 
by a teacher to provide analytic scaffolding during 
undergraduate mathematics classroom discussions. 
Journal for Research in Mathematics Education, 530-
562.  

- Stevens, S. A. (2017). The Effects Of The Think 
Interaction Framework As An Intervention To Support 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ

 

 

 

 
 

 
 9102  الرابعجامعة المنوفية                                           العذد  –مجلة كلية التربية 

111 
 د. أمل محمذ مختار الحنفي                                            

Students'engagement In Mathematical Discourse And 
Movement Toward Mathematical Proficiency. Doctoral 
dissertation, Middle Tennessee State University. 

- Samuelsson, J. (2010). The impact of teaching 
approaches on students’ mathematical proficiency in 
Sweden. International Electronic Journal of Mathematics 
Education, 5(2), 61-78.  

- Suh, J. M. (2007). It all together. Teaching children 
mathematics, 14(3), 163-169 . 

- Taylor-Buckner, N. (2014). The effects of elementary 
departmentalization on mathematics proficiency. Doctoral 
dissertation, Teachers College, Columbia University. 

- Townsend, B. E., Lannin, J. K., & Barker, D. D. (2009). 
Promoting Efficient Strategy Use. Mathematics Teaching 
in the Middle School, 14(9), 542-547 . 

- Wu, Z. (2008). Using the MSA model to assess Chinese 
sixth graders’ mathematics proficiency. Journal of
Mathematics Education, 1(1), 74-95. 

- Yu, F. Y., Tsai, H. C., & Wu, H. L. (2013). Effects of 
online procedural scaffolds and the timing of scaffolding 



 ... فعالية الذعائم التعليمية في تنمية البراعة الرياضية 

 

 

 

 
 9102  الرابعجامعة المنوفية                                           العذد  –مجلة كلية التربية 

 

111 

provision on elementary Taiwanese students' question-
generation in a science class. Australasian Journal of 
Educational Technology, 29(3(. 

 

 


