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 :تعالىقال 

 ُ اوَاوا ِ نُهه  ُ اللَّهه اَْ ٍ نُهه  ِ ِ موثْهه ُ ۚ   اوالْههرْ   ِ السههَ اوَ ٌ فِيهوههَ كْاِشهه  اوَ ُ ۚ   مِصهه   فِهه  الْاِصهه 

روةو ٍ مِهه   يُ قْهه ُ دُ ِّيٌّ كْ  كْهه ٌ كْرْنَّهوههَ الزُّجوَجوهه ُ ۚ   زُجوَجوهه ٍ ي تُ نْهه ٍ مُاوَ وكْهه ٍ شههو  زْ

ة قِيَ ٍ لْههَ ي تُ يواْههَدُ غْة بِيَهه ٍ اولْههَ شههو  ۚ   نُهه  ٍ عولْهه ٰ نُهه  ٌ ۚ   نْههَ ٌ تْا سوسهه  ُ لْهه   اولْهه   يُضههِ  ُ هوههَزْ

 عولِي ٌ شو   ٍ بِاُ ِّ اواللَّ ُ ۚ   لِلنََسِ الْرْم ثَْلْ اللَّ ُ اويوضْةِبُ ۚ   يوشوَ ُ مو   لِنُ  ِ ِ اللَّ ُ يوه  ِي

 ]35 :النور [
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 :ملخص الدراسة
ففي ضفوء المفدخل الب فري لتنميفة  نووجرافيف إلتوظيف  نمطفين ل أثربيان  إلىهدفت هذه الدراسة 

 .ال   الثامن األساسي بغزة لباتامهارة حل المسألة الرياضية لدى ط
( طالبففة مففن طالبففات ال فف  الثففامن األساسففي بمدرسففة بنففات البففري  123)مففن وتكونففت عينففة الدراسففة 

لعففففففام الدراسففففففي ل-قطففففففا   ففففففزة -التابعففففففة لوكالففففففة الغففففففوة الدوليففففففة بالمحافظففففففة الوسففففففطى )أ( اإلعداديففففففة
ولففففى ثفففشة شففففعب بطريقففففة عشففففوالية )القرعففففة(، األ إلففففى، وتفففم تقسففففيم عينففففة الدراسففففة م (2017/2016)

الثانيففة المجموعفففة و ( طالبففة، 41وعففددها ) نووجرافيفف ( درسففت الففنمث الثابففت لإل1المجموعففة التجريبيففة )
الثففة المجموعففة الضففابطة ( طالبففة، والث42وعففددها ) نووجرافيفف ( درسففت الففنمث المتحففر  لإل2التجريبيففة )
 ( طالبة.40وعددها )

بعدي لفثشة الدراسة استخدم الباحة المنه  التجريبي المعتمد على ت ميم قبلي  أهدافولتحقيق 
( سؤااًل، مفوزعين 30اختبار مهارات حل المسألة الرياضية مكون من)ب: اة الدراسةمجموعات، وتمثلت أد

 ،دق وثبففات االختبففار، مففن خففشل توزيعففه علففى المحكمففين( مهففارات رليسففة، وتففم التأكففد مففن  فف4علففى )
 وتطبيقه على عينة استطشعية.
جراء التحليشت اإلح فالية ال اةوبعد التطبيق البعدي ألد )تحليفل التبفاين  باسفتخدام مناسفبةالدراسة وا 

 حادي ومربع معامل إيتا(.األ
 نتائج الدراسة التالية: إلىتم التوصل 

البفففات ( بفففين متوسفففث درجفففات طα=0.01ا عنفففد مسفففتوى الداللفففة )وجفففود ففففروق دالفففة إح فففاليً  -1
المجمففففوعتين التجففففريبيتين والضففففابطة فففففي اختبففففار مهففففارات حففففل المسففففألة الرياضففففية ل فففففال  

 المجموعتين التجريبيتين.
 البفففات( بفففين متوسفففث درجفففات طα=0.01وجفففود ففففروق دالفففة إح فففاليًا عنفففد مسفففتوى الداللفففة ) -2

)الففنمث المتحففر ( فففي اختبففار  :ث الثابففت( والتجريبيففة الثانيففة)الففنم :المجمففو  التجريبيففة األولففى
 )النمث المتحر (. :المجموعة التجريبية الثانية الباتمهارات حل المسألة الرياضية ل ال  ط

 وفي ضوء ذل  أوصت الدراسة بعدة توصيات من أبرزها:
المشفففرفين ففففي تعلفففيم الرياضفففيات مفففن قبفففل المعلمفففين و  نووجرافيففف اإلضفففرورة توظيففف  تقنيفففة  -1

والتفي منهفا تنميففة مهفارات حففل ، التربويففة العلميفة المرجففوة هفدافوالطلبفة لتحقيفق العديففد مفن األ
 المسألة في الرياضيات.

تقنيفففة اإلنووجرافيففف  بنمطيهفففا الثابفففت دورات تدريبيفففة للمعلمفففين لتفففدريبهم علفففى  قفففدضفففرورة ع -2
 والمتحر  في التدريس.
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ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate the effect of employing two styles of 

Infographics in the light of the visual approach on developing the skill of 

mathematical problem solving among eighth graders in Gaza. 

The sample of the study consisted of (123) female eighth graders from Al-Bureij 

UNRWA Preparatory School (A) for Girls in the Middle Governorate – the Gaza 

Strip - in the scholastic year (2017/2016). The study sample consisted of three 

classes randomly assigned into three groups. The first experimental group (1), which 

consisted of (41) female students, studied mathematical problem solving using the 

static style of Infographics. The second experimental group (2), which consisted of 

(42) students, studied mathematical problem solving using the animated style of 

Infographics. The third was a control group consisting of (40) students and studied 

mathematical problem solving using the traditional method. 

To achieve the objectives of the study, the researcher adopted the experimental 

approach, pre-posttest, three-group design. The study tool was a test of the skills of 

mathematical problem solving, which consisted of (30) questions divided into (4) 

main skills. The validity and reliability of the test were verified by being refereed by 

a panel of referees and by being applied on a pilot sample. 

After the post-application of the study tool and doing all the necessary statistical 

analyses using one-way analysis of variance (ANOVA) and ETA square (η2), the 

researcher came up with the following findings: 

1. There were statistically significant differences at the level of significance 

(α=0.01) between the mean scores of the two experimental groups and those of 

the control one in the posttest of mathematical problem solving skills in favor of 

the two experimental groups. 

2. There were statistically significant differences at the level of significance 

(α=0.01) between the mean scores of the students of the first experimental group 

(1) (the static style) and those of the second experimental group (2) (animated 

style) in the posttest of mathematical problem solving skills in favor of the 

second experimental group (2) (animated style). 

In light of these findings, the study suggested several recommendations, the most 

important of which were as follows: 

1. The technology of Infographics should be used in the teaching and learning of 

mathematics by teachers, supervisors and students to achieve many of the 

desired academic objectives, including the development of the skills of 

mathematical problem solving. 

2. Training courses should be held for teachers to be trained on the use of the 

technology of Infographics with its two styles, the static and the animated, in 

their teaching.  
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 داءــهاإل
 ،الحبيب المصطفى ومعلم البشرية محمد بن عبد هللا إلى

 عليه أفضل الصالة وأتم التسليم.
 ،األرواح التي سكنت تحت تراب الوطن الحبيب إلى

 الشهداء العظام.
 ،بعين خلف قضبان السجان الظالمالرجال القا إلى

 األسرى األبطال.
 ،كل افتخارمن أحمل اسمه ب إلى كلله هللا بالهيبة والوقارمن  إلى

 .عدنان لدي العزيزاو 
 ،ر وعليها أعتمدمن بها أكب إلى ،وحنانها بلسم جراحي ؤها سر نجاحيمن كان دعا إلى

 .نجوى  ةمي الحبيبأ
 وحياته هأن تبقى السعادة في قلب نىمن أتم إلى ،يق حياتيصديقي ورف إلى

 .دأخي محم
  روالخي رتوالسي بالحفظ من أتمنى أن يكللهم رب إلى ،يحانات حياتير  إلى

 .، شيماء، ديمانداء زيزاتالع أخواتي
 وأحالمي اليمني آمن مشت معي الطريق وشاركت إلى ،ربيورفيقة د توأم روحي إلى

 .زوجتي الحبيبة إيمان
 ربي بالرضا ملهمن أتمنى أن يكل إلى فلذات كبدي إلى ،ذي أشرق نور حياتي ال إلى

 .أبنائي عدنان، سلمى، سنا
 إلى الروح الطيبة شذا وذكرى شيخنا إبراهيم، الشيخ الوقور والقائد المربي ذي

 "أبي علي"المقادمة د أحمحسن السمت الكريم شيخنا  
، عليهم الفضل من ل إلى، اا من علمني حرف إلى ،زمالئي ،أصدقائي إلىكل من أحب  إلى

لىو   .الجامعة اإلسالمية ا 
 .جميعاا أهدي هذا العمل المتواضع إليكم
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 شكر وتقدير
، مقلففب قففدر األقففدار، خففالق الليففل والنهففارتففتم ال ففالحات، الحمففد ا مبنعمتففه الحمففد ا الففذي 

 . األطهار، وأ حابه األبرار له األخياروعلى آ، المختاراللهم على نبينا  و ل    ،القلوب واألب ار
نِيبُ وَإِلَيْهِ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ بِاللَّهِ إِلَّا تَوْفِيقِي اوَمَ ﴿:تعالىقال   .]88: هود[﴾ أُ

 (،403/4)أبففو داود، د.ت،ج "ل يشــكر هللا، مــن ل يشــكر النــاس "  محمففد قففال الحبيففب الم ففطوىو 
ني مديفجميل أن يشكر اإلنسان كل من قدم يد العون والمساعدة له،  ن بالشفكر ا عفز وجفل علفى مفا وا 

ف ،ل لفي ال فعابوذل   ،وأمدني بال بر ،وعزيمة البحة ،من نعمة المعرفة منحني  سفاتذةر لفي مفن األويس 
لســــتاذ ا إلفففى ي بخفففالص شفففكري وتقفففدير  أتقفففدمف، ويسفففروا مفففا تعسفففر ،أمفففامي مفففا أ لفففق ليوقفففدواالعلمفففاء 

 ، يفر محفدود فكفان عطفاؤه ،دراسفةال ههفذباإلشفراف علفى  ، لتوضفلهمحمد عبد الفتاح عسـقول دكتور/ال
 على هذا العمل فجزاه هللا عني خير الجزاء. ثرمما كان له أكبر األ

نه لمن دواعي ف عزو اسماعيل عفانة و /أ.د. كلٌّ من: ه الدراسةخري واعتزازي أن يناقش هذوا 
هذه بقبول مناقشة  مابأسمى آيات الشكر والتقدير لتوضلهأتوجه لهما  نذيلوالحسن عبد هللا النجار،  /د.

  هللا عني خير الجزاء. فجزاهما ،المتميزة التي تثري هذا العمل مشحظاتهما اليضع ،الدراسة
ر مرجفع الدراسفة أبدأ شكري هذا الى أخي الذي لم تلفده أمفي  فاحب الوضفل بعفد هللا عفز وجفل ففي تفوفي

قطع مسافات طويلة لتفوفير هفذا الذي ، إسماعيل لطفي حشيشالدكتور الحبيب  الوحيد في اإلنووجرافي 
الفذي كفان لفه ، الحبيب مجدي سعيد عقلوالشكر مو ول للفدكتور ، ي كل الحب والتقديرالمرجع فله من

 لمسة في اختيار تقنية اإلنوو جرافي .
 ،ممثلفة بهيلتهفا التدريسفيةمدرسفة بنفات البفري  اإلعداديفة  إلفىم بخالص الشكر والتقدير كما أتقد

 افجزاهف ،وتطبيفق الدراسفة إجفراءففي تفي وتسفهيل مهم المعاونتهف ،أحـالم الخواجـا/  ذةسـتااأل وأخص منهفا
 .هللا عني خير الجزاء

الذي كان عوًنا وسنًدا  صالنأمحمد رياض / أ. زميلي إلىكما أتوجه بالشكر الجزيل والعرفان 
 .تطبيق التجربة أثناءلي 

 ،يوسف سعيد حسن. أ يد وعأسماء رمضان أ. أخص منهم  العمل،وال أنسى زمشلي في 
 الذين ما بخلوا في تقديم أي مساعدة إلنجاز هذا العمل.

 ملجهفده ود. خليل حمـاد ،محمد حسن أبو بكرد. و  ناصر محمود عيدد.  عمفي كما وأشكر 
والتفففدقيق الفففذي قفففام بالمراجعفففة  خليـــل حمـــادحامـــد . أ وأشفففكر أيضفففاً  ،المتوا فففل معفففي وتقفففديم المسفففاعدة

 .غوي الل  
أعمــامي ، أبــي الغــالي وأمــي الحبيبــةكر عففاللتي شففيبًا وشففبابًا نسففاًء وأطوففااًل، وأخففص بالشففكر كمففا وأشفف

 هللا عني خير الجزاء. مفجزاه المتوا ل لي مودعاله موحبه معلى عطاله وعماتي خالي وخالتي
 



 
 
 
 

 ح
 

 
 

 
 هرس المحتوياتف

 ب .......................................................................................... رارإقففف

 د ................................................................................. الدراسة ملخص

ABSTRACT .............................................................................. ه 

 و ........................................................................................ اإلهففداء

 ز .................................................................................... وتقدير شكر

 ح .............................................................................. المحتويات فهرس

 ل .................................................................................. الجداول فهرس

 م ............................................................ التوضيحية والرسومات األشكال قالمة

 ن .................................................................................. المشحق قالمة

 2 .............................................................. للدراسة العام اإلطار :األول الو ل

 2 ......................................................................................... المقدمة

 5 ................................................................................. :الدراسة مشكلة

 6 ................................................................................. :الدراسة فروض

 6 ................................................................................. :الدراسة أهداف

 7 .................................................................................. :الدراسة أهمية

 7 .................................................................................. :الدراسة حدود

 8 ............................................................................ :الدراسة م طلحات



 
 
 
 

 ط
 

 
 

 11 .......................................................... للدراسة النظري  اإلطار: الثاني الو ل

 INFOGRAPHIC .............................................. 11 اإلنووجرافي : األول المحور

 Visual Approach ........................................................ 11 الب ري  المدخل

 14 ................................................................... :تاريخية لمحة-اإلنووجرافي 

 16 ........................................................................... :اإلنووجرافي  موهوم

 16 .......................................................................... :اإلنووجرافي  تعري 

 18 .................................................................... :وفوالده اإلنووجرافي  أهمية

 21 ............................................................................ :اإلنووجرافي  أنوا 

 23 ............................................................ :الناج  اإلنووجرافي  ت ميم شروط

 24 .................................................................. :في اإلنووجرا ت ميم عنا ر

 25 .................................................................. :اإلنووجرافي  ت ميم خطوات

 26 ............................................................. :الثابت اإلنووجرافي  ت ميم برام 

 27 .......................................................... :التعليمي في اإلنووجرا ت ميم مراحل

 29 ..........................................................................:اإلنووجرافي  مميزات

 30 .............................................................. :حلها وسبل اإلنووجرافي  معيقات

 30 .............................................. :اإلنووجرافي  تقنية استخدام معيقات من الحد سبل

 Mathematical Problem .................................. 31 الرياضية المسألة: الثاني المحور

 31 ...................................................................... :الرياضية المسألة ماهية

 32 .................................................................... :والتمرين الرياضية المسألة



 
 
 
 

 ي
 

 
 

 34 ................................................................... :الرياضية المسألة موا وات

 35 ............................................ :الرياضية المسالل حل عملية في تؤثر التي العوامل

 36 ...................................................................... :الرياضية المسألة شروط

 36 .........................................................................:الرياضية المسألة حل

 37 ....................................................:الرياضية المسألة حل عملية في المعلم دور

 38 ............................................................ :الرياضية المسألة حل استراتيجيات

 39 ................................................................. :ياضيةالر  المسألة حل مهارات

 40 ........................................................ :الرياضية المسالل لحل بوليا استراتيجية

 43 ............................................................... :الرياضية المسألة حل  عوبات

 45 ............................................................... سابقةال الدراسات: الثالة الو ل

 45 .................................... التعليم في اإلنووجرافي  تناولت التي الدراسات: األول المحور

 52 ...................................................... :األول المحور في الدراسات على التعقيب

 53 ................................................. :الحالية الدراسة السابقة الدراسات أفادت ما أهم

 54 ............................ .الرياضية المسالل حل مهارات تناولت التي الدراسات: الثاني المحور

 62 ...................................................... :الثاني المحور في الدراسات على التعقيب

 64 ............................................................. :السابقة الدراسات على عام تعقيب

 66 ............................................................. واإلجراءات الطريقة: الرابع الو ل

 66 ........................................................................................ :تقديم

 66 ................................................................. :وت ميمها الدراسة منه  :أوالً 



 
 
 
 

 ك
 

 
 

 66 ........................................................................ :الدراسة متغيرات: ثانًيا

 67 ................................................................... :الدراسة وعينة مجتمع: ثالثاً 

 67 ............................................................................ :الدراسة أداة: رابعاً 

 78 ................................................................................. :الدراسة مواد

 78 .............................................................................. :الدراسة خطوات

 80 ........................................................................ :اإلح الية المعالجات

 82 ........................................................ رهاوتوسي الدراسة نتال : الخامس الو ل

 82 ............................................. :وتوسيرها وفرضياتها الدراسة بأسللة المتعلقة النتال 

 89 ............................................................................ :للنتال  عام توسير

 90 ................................................................................... :التو يات

 91 ................................................................................... :المقترحات

 93 ............................................................................ والمراجع الم ادر

 93 .......................................................................... :العربية المراجع: أوالً 

 98 ........................................................................ :األجنبية المراجع: ثانياً 

 101 .................................................................................... الَمَشح ق

 
 



 
 
 
 

 ل
 

 
 

 الجداول فهرس
 67 .............................................................. الدراسة عينة توزيع( 4.1) جدول

 71 .......... :الرياضية المسألة حل مهارة الختبار والتمييز ال عوبة معامشت يوض (: 4.2) جدول

 73 ........... :لشختبار الكلية درجة مع الوقرات من فقرة لكل االرتباط معامشت يوض (: 4.3)جدول

 74 .............................. :له الكلية الدرجة مع االختبار أبعاد ارتباطات يوض (: 4.4)جدول

 75 ........ :االختبار ثبات لقياس جتمان ومعامل الن وية التجزلة طريقة نتال  يوض (: 4.5) جدول

 76 ............................... :20 ريتشاردسون  كودر قانون  مكونات قيمة يوض (: 4.6) جدول

 الطالبات درجات ينب القبلي االختبار درجات متوسطات بين للمقارنة( f) اختبار نتال (: 4.7) جدول
 77 ............................. :الثانية والتجريبية األولى والتجريبية الضابطة الثشثة المجموعات في

 طالباتال درجات بين االختبار درجات متوسطات بين للمقارنة( f) اختبار نتال  يوض (: 5.1) جدول
 83 ... (:المتحر ) الثانية والتجريبية( الثابت النمث) األولى والتجريبية الضابطة ثشةال المجموعات في

 85 ........................................ :الثنالية للوروق  شويه اختبار نتال  يوض (: 5.2) جدول

 87 ....................................................:التأثير حجم مستويات يوض (: 5.3)جدول

 87 .................................................... (:2) إيتا مربع قيمة يوض (: 5.4)جدول

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 م
 

 
 

 والرسومات التوضيحية قائمة األشكال
 12 ..................................................... استراتيجيات التوكير الب ري  :(2.1شكل )

 12 ......................................................... (: خطوات التوكير الب ري 2.2شكل )

 14 ........................................................... : أ ل كلمة إنووجرافي (2.3شكل )

 18 ..............................................................(: تعري  االنووجرافي 2.5شكل )

 20 .............................................................. (: أدوات اإلنووجرافي 2.6شكل )

 21 ..................................................... (: منظومة عمليات اإلنووجرافي 2.7شكل)

 29 .................................................................... (: مرحلة التقويم2.9شكل )

 66 .................................................................. ت ميم الدراسة :(4.1شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ن
 

 
 

 قائمة المالحق
 

َية :(1الملحق رقم )  102 ......................................................... الم َراَسَشت  الَرسم 

 103 .......................................... ورتها النهاليةأدوات الدراسة في   (:2الملحق رقم )

َراَسة (:3الملحق رقم ) يَن أَلَدَوات  الد   118 ...................................... َأسَماء  الَساَدة  الم َحك  م 

 119 ................................................................ مَدل يل  الم َعل    (:4الملحق رقم )

حَ اء م َ مََّمة ب ت قن ية  اإلنو وجَراف ي  (:5الملحق رقم )  130 .................................. و حَدة  اإل 

َراَسات  الَساب َقة (:6الملحق رقم )  147 ........................................................... الد 

نو وجَراف ي  (:7الملحق رقم )  167 ......................................................... َتار يخ  اإل 

يم  اإلنو وجَراف ي  (:8الملحق رقم ) ل  َت م   169 ................................................. َمَراح 

َن الم َعالَجة ب است خَدام اإلنو وجَرافي  ب َنَمَطيه  الَثاب ت  والم َتَحر    (:9الملحق رقم ) َور م     ........... 171 



 

1 
 

 

 

 
 

 

 

 لفصل األولا
َراَسةاإِلَطاُر الَعام ل  لدِ 



 
 
 
 

2 
 

 
 

 اإلطار العام للدراسة :الفصل األول
 المقدمة

اهتمفففام كبيفففر ففففي وقتنفففا الحاضفففر علفففى المسفففتوى بق تدريسفففها الفففالرياضفففيات وطر  حظيفففت
جفففل مواكبفففة الثفففورة أمفففن ؛ ففففي منفففاه  الرياضفففيات وكفففان هفففذا االهتمفففام والتطفففور جفففذرياً  ،العفففالمي

راتهالمعلوماتية الهالل ومما ال ش  فيه  ،ة، واالنوجار المعرفي الذي تطأ عجلته من ال يشحق تطو 
مففا دفففع المهتمففين والمخت ففين فففي م؛ فففي منففاه  التعلففيم أساسففياً  منففاه  الرياضففيات تعففد ركنففاً ن أ

عادة النظفر ففي تفأثير الرياضفيات علفى الوفرد لبنفاء مجتمفع قفادر علفى اسفتثمار مفوارده المناه  إل
 .فضلأبشكل 

وقدمها  ،اذخ  أفترابطها ؛ منطقيتهافي  اً لقأوأكثرها  ،في تركيبها كثر المواد دقةً أفالرياضيات 
قفدم العلفوم أ ناهيكم عن كونهفا فبذل  هي تتميز عن  يرها من العلوم، ،وحداثتها إبداعيةة،  يلأ

نسفان حية تخفدم اإل ها بالغ في تطور حياته البشرية وتقدمه الحضاري،أثر و  نسان،التي عرفها اإل
 .والعمران والعلوم والونون على حد سواء

فف الرياضففيات عففامشً  د  وتعفف فمففن خشلهففا  ؛تنميففة مهففارات وأسففاليب التوكيففر المختلوففةفففي ا مهم 
 معاركففةو  ،بجففديات التوكيففر السففليم الففذي يففنعكس علففى طريقففة معيشففته فففي الحيففاةأيكتسففب الوففرد 

م ص 2005بوسفففتة، )أ وتشفففير ، واالنت فففار عليهفففا،المشفففكشت التفففي قفففد تواجهفففه ففففي المسفففتقبل
 أن كمفا ن التغيفرات الحادثفة ففي المجتمفع،ن الرياضيات منه  دراسفة لفيس بمنفأى عفأ إلى (594

متعفففددة  نماطفففاً أكسفففابهم ا  و  كسفففاب التشميفففذ مهفففارات التوكيفففر العلمفففي السفففليم،إلهفففا قفففدرة كبيفففرة ففففي 
عففداده لمواجهففة إ  إلففىواالبتكففاري والتباعففدي والتمثيلففي، هففذا إضففافة  التوكيففر الناقففد، للتوكيففر مثففل:

سفهام ففي تطفويره از دورهفا ففي خدمفة المجتمفع واإلبفر إعفن  فضفشً  تحديات عالية إقليميفة ومحليفة،
 .هوحل مشكشت

الرياضففيات مففن المجففاالت المعرفيففة األساسففية التففي يقففوم عليهففا التطففور المعرفففي  أنكمففا 
يحتاجففه الوففرد فففي حياتففه  وأ ففبحت علمففاً  والتقنففي الهالففل الففذي تشففهده البشففرية فففي هففذا الع ففر،

  .(17صم 2011حمزة و البشونه، )اليومي ومعاشه 
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 إلفففى ويتطلففب تففدريس الرياضفففيات ت ففني  المعرففففة الرياضففية وتحليففل المحتفففوى الرياضففي
المواهيم والم فطلحات، المبفادو والتعميمفات، الخوارزميفات والمهفارات، )وهي:  ،مكوناته األربعة

المسفففففألة  دوتعفففف(. 2م ص2010البش ففففي و بففففرهم، ) (الرياضففففيةالتطبيقففففات والمسففففالل اللوظيففففة 
 حفل تسفتمد مهفارة، حية المراحل الدراسية جميعفي منهاج الرياضيات ل أساسياً   راً الرياضية عن

، حية افترض جانييه أن توكير حفل مختلوةال هجوانبوتنمية  أهميتها من عشقتها بالتوكير ألةالمس
وأ فبحت الخطفوات التفي اقترحهفا  ،وقفد ارتفبث بفالتوكير العلمفي ،بفداعيإالمسألة الرياضفية توكيفر 

سفففيلة للتوكيفففر العلمفففي وللعلميفففات العقليفففة التفففي تتطلبهفففا سياسفففة تعليميفففة موضفففو  اهتمفففام ديفففوي و 
، (493م ص2008، )بفدوي  نحاء العالم والمعلمين المؤسسات التعليميفة المختلوفة أالتربويين في 

 إلفففىأن "نقفففص القفففدرة علفففى حفففل المسفففألة مفففرده بالدرجفففة األولفففى  (4م ص1999)عفففواد، ويفففرى 
النتففال   إلففىلهففا، وأن القليففل مففن الطلبففة لففديهم القففدرة علففى حلهففا والتو ففل الففنقص فففي مهففارات ح

 النهالية.

والتففي اطلففع  موضففوَعنا المنظفور،بعففض الدراسفات واألبحففاة التففي تناولفت  ودل فل علففى هفذا
 (،م2017 ، فااأل) دراسفة تو فياتها ومنهفا:ها ومنهجها ونتالجها و أهدافمن حية  ،الباحة عليها

ويففدعم  و يرهفا، (م2016 ،علففواندراسفة )و  ،(م2016،دحففشن) دراسفةو  (،م2017،جففراد) ودراسفة
،  ففففور(، )أبففففو م2015، جمعففففةذلفففف  دراسففففات تنميففففة القففففدرة علففففى حففففل المسففففألة مثففففل: دراسففففة )

لبيلفات المختلوفة ففي تفدريس الرياضفيات ا أهفدافوقد أجمعفت  ،(م2012(، )أبو سكران، م2012
 تضمين المنهاج حل المسألة الرياضية. زت علىعلى أهمية المسألة الرياضية، ورك  

زاء هذا الضع  والق ور الواضفحين عنفد  د كفان الب ف ؛ففي حفل المسفألة الرياضفية الطلبفةوا 
 ،مفن تمكيففنهم مففن اختيففار وسففالل وتقنيففات تعتمفد علففى الرمففز وال ففوت وال ففورة، لتنظففيم األفكففار

مسففألة الرياضففية بهففدف تحسففين وتطبيففق هففذه التقنيففة فففي مهففارة حففل ال ،نووجرافيفف اإلفكانففت تقنيففة 
فففي حففل  طالبففاتنوسففهم لتحسففين قففدرة الأكوايففة المتعلمففين فففي أسففلوب حلهففا، ولمسففاعدة المعلمففين 

 المسالل الرياضية وتنمية توكيرهم.

بت ميماتها المتنوعة التي تعمل علفى تغييفر أسفلوب التوكيفر تجفاه  نووجرافي اإلتقنية  د  وتع
لتجميففع وعففرض المعلومففات أو نقففل  جديففداً  مرليففاً  تضففوي شففكشً اًة أدالبيانففات والمعلومففات المعقففدة 
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البيانفففات ب فففورة جذابفففة للمفففتعلم، وتسفففاعد القفففالمين علفففى العمليفففة التعليميفففة ففففي تقفففديم المنفففاه  
ق جديفدة لتطبيفق هفذه التقنيفة ففي خدمفة الد من البحة بطر الدراسية بأسلوب جديد وشالق، لذا الب  

 (.م2014ي المقررات الدراسية )شلتوت، العملية التعليمية ودمجها ف

فففي العمليففة  نووجرافيفف اإلكمففا أو ففت نففدوة جامعففة القففدس الموتوحففة حففول "سففبل توظيفف  
م بتففففدريب أعضففففاء الهيلففففة التدريسففففية علففففى ت ففففميم 26/11/2013التعليميففففة" والمنعقففففدة بتففففاريخ 

علفى قفراءة  ة اعتمفاداً وتوظيوه في توضي  الم طلحات العلمية والبيانفات اإلح فالي نووجرافي اإل
أن طبيعفففففففة  (م2015)عبفففففففد الباسفففففففث، (، كمفففففففا أضفففففففاف 17ص م2014 ،الجريفففففففوي ب فففففففار )األ

ح ففففاليات واإلجففففراءات، : اإلإلففففىتقسففففم  نووجرافيفففف اإلالمعلومفففات التففففي يففففتم تو ففففيلها باسففففتخدام 
واألفكففار مثففل: الموففاهيم، النظريففات، التعميمففات والتسلسففل التففاريخي، والو فف  الجغرافففي مثففل: 

سلسففل الهرمففي والعشقففات نففات، العنا ففر، القففوالم، والتلمواقففع، القياسففات، والتشففري  مثففل: المكو   ا
التعليميفة يفوفر مميفزات عديفدة مفن ففي العمليفة  نووجرافي اإل، كما أن استخدام تقنية والشخ يات

لمعلومفففة ي فففال المعلومففات المعقففدة بطريقفففة بسففيطة ورالعففة تجعفففل الطالففب يحففتو  باهمهففا هففو إأ 
 .(McCartney,2013, p46طول فترة ممكنة مما يساعد في تحسن التح يل الدراسي لديه )أ

الثففاني مففن حيففة و أنففوا : األول مففن حيففة طريقففة العففرض،  ةثشثفف إلففىينقسففم  نووجرافيفف اإلف
 إلفففىينقسففم ف ،قففة العفففرضيحيفففة طر ، أمففا مففن مفففن حيففة الهفففدففالثالففة  أمفففاالشففكل والتخطففيث، 

الثابففت، وهففو عبففارة عففن دعايففة ثابتففة، تطبففع أو تففوز  أو تنشففر علففى  يفف نووجرافاإلاألول  ؛نيقسففم
 وحات الشبكة العنكبوتية، ومحتواه يشرح بعض المعلومات عفن موضفو  معفين يختفاره  فاحب 

األول ت ففوير  ،نففوعين إلففىوينقسففم  ،المتحففر  نووجرافيفف اإل، أمففا النففو  الثففاني فهففو نووجرافيفف اإل
م 2016)شففلتوت،  "، والثففاني ت ففميم متحففر  "موشففن جرافيفف "يفف نووجرافاإلفيففديو عففادي "بداخلففه 

 (.114 ص

  .نووجرافي اإلوسنتناول في هذه الدراسة النو  األول من 

لفه فاعليففة ففي العمليففة  نووجرافيفف اإلن أأكفدت العديففد مفن الدراسففات العربيفة و يرهففا بفحيفة 
يسهل عمليفة الفتعلم، ودراسفة   نووجرافياإلالتي أكدت أن  ،(م2016التعليمية مثل دراسة )يلدرم، 

كثفففر فاعليفففة مفففن المتحفففر ، أالثابفففت  نووجرافيففف اإلالتفففي بينفففت أن ( م2015 )درويفففش والفففدخني،



 
 
 
 

5 
 

 
 

ه فففي عففرض البنيففة المعرفيففة بنمطي فف نووجرافيفف اإلالباحثففان بضففرورة االسففتوادة مففن تقنيففة ى و ففأو 
 .كافة للمحتوى المقرر في المجاالت والتخ  ات

في ضوء المدخل  نووجرافي لإلالباحة أن استخدام نمطين ومن هذا المنطلق يرى 
على حل المسالل  طلبةوالمعتمد على الرسم والرؤية والتخيل قد يحسن من قدرة ال ،الب ري 
أشكال ورسومات رياضية متنوعة، وتدريبه على الوهم  إلى لطلبةخا ة إذا تعرض ابو  ،الرياضية

يجاد من خشل تل  األشكال والرسومات، وتعريوه ب كيوية التعامل مع المعلومات المعطاة، وا 
في حل المسالل الرياضية  طلبةطريقة مناسبة لتخيل الحلول الممكنة، فكل ذل  قد يساعد ال

 وكيوية مواجهتها، وذل  بما يتوق مع الثورة المعرفية والتكنولوجية المعا رة.

 :شكلة الدراسةم

الرياضففيات فففي المرحلففة اإلعداديففة  ومعلمففي مشففرفيمقابلففة الباحففة لعففدد مففن خففشل  مففن
أن  هنا   وعلى نتال  تح يل الطلبة في السنوات الماضية تبيندب التربوي، األ علىوباالطش  

 ففيففي أداء الطلبفة  ملحوظفاً  وتفدنياً  في مستوى التح يل الدراسي في الرياضيات، تراكمياً  ضعواً 
مفن  طالبفاتتفذمر أهفالي ال إلى ضافةً حل المسالل الرياضية عامة والمسالل اإلح الية خا ة، إ

و أ وعفففدم مقفففدرتهم علفففى فهفففم المسفففالل الرياضفففية وحلهفففا، ،ضفففع  أبنفففالهم ففففي مفففادة الرياضفففيات
مفففن المعلمففففين ال يسففففتخدمون  اكثيففففرً أن  ذلففف  إلففففى ضفففافويمواجهفففة أي مشففففكشت ففففي حيففففاتهم، 

الطلبفففة  يسفففتطيع الوبالتفففالي  ،اسفففتراتيجيات متنوعفففة ومناسفففبة للطلبفففة ففففي حفففل المسفففالل الرياضفففية
كفدت بعفض الدراسفات أ، حيفة حديثفةاستراتيجيات التدريس ال قالتعامل مع أي مسألة رياضية وف

 .والتح يل الدراسي بشكل خاص في التعليم بشكل عام نووجرافي اإلالحديثة على فاعلية تقنية 

المدخل في ضوء  نووجرافي لإلالتواعل بين نمطين  أثرومن هنا يرى الباحة أهمية دراسة 
، وتفم اختيفار ال ف  الثفامن األساسفي البفاتهفارة حفل المسفألة الرياضفية لفدى طالب ري لتنميفة م

عنففففد تففففدريس  للففففتعلم وخا ففففةً  طالبففففاتإلثففففارة دافعيففففة ال ة كمففففدخلالجديففففد التقنيففففة التدريسففففيةهففففذا 
 لفىإ إضفافةً  ،والرسومات البيانيفة التفي تفزدحم بالموفاهيم والمسفالل الرياضفية اإلح اءموضوعات 

يفففة الموفففاهيم ومهفففارات حفففل لتنم نووجرافيففف اإلعفففدم تفففوفر دراسفففات تتبنفففى برنفففام  باسفففتخدام تقنيفففة 
 المسألة.
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 : التالي مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس تمثلوت

في ضفوء المفدخل الب فري لتنميفة مهفارة حفل المسفألة  نووجرافي لإلتوظي  نمطين  أثرما 
 اسي بغزة؟ال   الثامن األس الباتط الرياضية لدى

 :هو سؤال فرعي واحدويتفرع من السؤال الرئيس 

مهارة  تنميةفي ضوء المدخل الب ري ل نووجرافي لإلالستخدام نمطين  أثرهل يوجد  -
 ؟لدى طالبات ال   الثامن االساسي حل المسألة الرياضية

 :فروض الدراسة

 ( بففففين متوسففففطاتα ≤ 0.05ال توجففففد فففففروق ذات داللففففة إح ففففالية عنففففد مسففففتوى ) -
الضابطة في اختبار مهارة  والمجموعةفي المجموعتين التجريبيتين  الباتدرجات الط
 .الرياضية البعديحل المسألة 

 :الدراسة أهداف

 اآلتي: تحقيق إلىتهدف هذه الدراسة 

دليفل للطالفب والمعلفم يحتفوي علفى العديفد مفن األشفكال والرسفومات الم فممة وفقفًا  تقديم-1
 .اإلح اء بوحدة نووجرافي اإل تقنيةل

لفففدى  اإلح فففاءرياضفففية مناسفففبة لتنميتهفففا بوحفففدة إعفففداد قالمفففة بمهفففارات حفففل المسفففألة ال-2
 ال   الثامن األساسي. الباتط

ففي ضفوء المفدخل الب فري لتنميفة مهفارة )الثابت والمتحفر (  نووجرافي اإلتقنية  أثربيان -3
 ال   الثامن األساسي. الباتحل المسألة الرياضية لدى ط

فففي  نووجرافيفف اإلمففن المقترحففات التففي يمكففن أن تسففاعد فففي توعيففل تقنيففة  تقففديم مجموعففة-4
 ضوء المدخل الب ري كأحد نماذج التحسين المستمر في حل المسألة الرياضية.
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 أهمية الدراسة:

 تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خالل اآلتي:

في حل  في نووجرااإلتقنية  أثرالتي تناولت -حسب علم الباحة –األولى من نوعها  -1
في  لمثل هذه الدراسات خا ةً المجتمع الولسطيني  فتقارال اضية، إضافةً المسألة الري

 محافظات  زة.

وكيويفة  ،ففي ضفوء المفدخل الب فري وخطواتفه نووجرافي اإلتعري  معلمي الرياضيات بتقنية  -2
 ة.الرياضي استخدامه في تدريس المسالل الرياضية لتحسين قدرة طلبتهم على حل المسالل

قفد يسفتويد مفن هففذه الدراسفة  فانعو القففرار ففي وزارة التربيفة والتعلفيم مففن خفشل اتخفاذ السففبل  -3
 لدى الطلبة. المناسبة لتعزيز حل المسألة الرياضية

 اء البحة العلمي واألدب التربوي.أثر هم هذه الدراسة في يمكن أن تس -4

 حدود الدراسة:

 اقتصرت الدراسة الحالية على ما يلي:

مخيم البري  في    الثامن األساسي بوكالة الغوة الدولية بالمحافظة الوسطى طالبات ال -1
 بمدرسة بنات البري  اإلعدادية "أ".

 امن األساسففففي الو فففل الدراسففففي األولمفففن كتففففاب الرياضفففيات لل فففف  الثففف اإلح ففففاءوحفففدة  -2
 .(م 2017 -2016)

القففففانون  دتحديفففف )تحديففففد المعطيففففات، تحديففففد المطلففففوب، :مهففففارات حففففل المسففففألة الرياضففففية -3
 المناسب، تنويذ الحل(.
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 مصطلحات الدراسة:

 ف الباحث المصطلحات التالية إجرائيا:عر  

  الثابت نفوجرافي اإل: 

عففرض  إلففىتحويففل الن ففوص والبيانففات والمسففالل اإلح ففالية اللوظيففة والبيانيففة علففم وفففن 
ريقففة بهففدف عففرض المحتففوى المعقففد وال ففعب بطوأشففكال  علففى شففكل  ففور ورمففوز مرلففي ثابففت

، وت خَرج بطريقة إبداعيةاإلح الية لحل المسألة  همسلسة وسهلة وواضحة للمتعلم، لتحسين إدراك
 بشكل ورقي مطبو .

  المتحر  اإلنفوجرافي: 

عففرض  إلففىتحويففل الن ففوص والبيانففات والمسففالل اإلح ففالية اللوظيففة والبيانيففة علففم وفففن 
حتفوى المعقفد وال فعب بطريقفة بهفدف عفرض الموأشفكال  متحر  على شفكل  فور ورمفوزمرلي 

، وت خَرج بطريقة إبداعيةاإلح الية لحل المسألة  همسلسة وسهلة وواضحة للمتعلم، لتحسين إدراك
 بشكل مرلي معروض م حوب بال وت والحركة.

 :المسألة الرياضية 

، ويففتم اسففيطالبففات ال فف  الثففامن األسيواجففه  اإلح ففاءفففي وحففدة  رمحي ففموقفف  جديففد و 
هيم وقفوانين ومهفارات الزمفة موا واستخدام ،نووجرافي اإلمن خشل تقنية  مشكلةال هتعامل مع هذال

 .لحلها

 مهارة حل المسألة الرياضية: 

 مففن خففشل توظيفف  تقففانا  بدقففة وسففرعة و الرياضففية )اإلح ففالية( ل المسففألة علففى حفف قففدرةال

 ،حففل المطلففوبال إلففىللو ففول  لتمكففين الطالبففات ،بنمطيففه الثابففت والمتحففر  نووجرافيفف اإلتقنيففة 
 تحديفدتحديفد المعطيفات، تحديفد المطلفوب، )وتشمل خطوات حل المسألة علفى المهفارات التاليفة: 

. ويقفففاس بالدرجفففة التفففي تح فففل عليهفففا الطالبفففة ففففي اختبفففار حفففل (القفففانون المناسفففب، تنويفففذ الحفففل
 المسألة الرياضية من إعداد الباحة نوسه.
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 الصف الثامن األساسي الباتط: 

 لل   الثامن اتفي ال   السابع األساسي والمترفع اتالناجح الباتجميع الط
  زة. على مقاعد الدراسة في مدارس  سنة، ويجلسون 14 نوالذين أعماره، األساسي

 

 :المدخل البصري 

هو مجموعة من األنشطة الب رية التي يمكن توظيوها من خشل استراتيجية تعليمية تتضمن 
 .لحلها توطلةفهم المتعلم للمسالل الرياضية  العديد من الخطوات المنظمة لتيسير

   



 
 

10 
 

 

 

 

 
 

 

 

 الفصل الثاني
 ي رِ ظَ الن   ارُ اإلطَ 
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 الفصل الثاني: اإلطار النظري للدراسة
هدفت الدراسة الحالية إلى الكش  عن أثر توظي  نمطين لإلنووجرافي  في ضوء المدخل 

بة ال   الثامن األساسي، لذا قام الباحة الب ري لتنمية مهارة حل المسألة الرياضية لدى طل
بمراجعة بعض األدبيات التربوية التي تناولت اإلنووجرافي  وعشقته بالمدخل الب ري، المسألة 

 الرياضية ومهارات حلها، تم تناولها في محورين رليسيين كما يلي:

 INFOGRAPHIC نفوجرافي اإل : المحور األول
 Visual Approachالمدخل البصري 

أن اسفتخدام المفدخل الب فري  (Bennett & Maier, 1996) يرى كل من بينفت ومفاير 
وذلفف  علففى اعتبففار أن المففدخل الب ففري  مهًمففا،فففي تعففديل وتطففوير منففاه  الرياضففيات ي عففد أمففًرا 

ن عففففرض النمففففاذج الرياضففففية واألشففففكال إة فففففي فهففففم المضففففامين الرياضففففية، إذ اسففففتراتيجية مففففؤثر 
يسففر علففى المتعلمففين حففل المسففالل ي  ي مضففامين مقففررات الرياضفيات وففة فففوالرسفومات ب ففورة مكث

نجفازهم ففي تلف  المفادة ، حيفة الرياضية ، وبالتفالي تحسفين أدالهف نهمفا أكفدا علفى أن عفرض إم وا 
أن التوكيفر  هي عفن ألف  كلمفة . بينمفا يفرى بياجيفال ورة الواحفدة مفن خفشل المقفرر الدراسفي يغنف

حيففة يحففدة هففذا  الب ففرية،ورة مباشففرة بالجوانففب الحسففية الب ففري هففو قففدرة عقليففة مرتبطففة ب فف
النففو  مففن التوكيففر عنففدما يكففون هنففا  تنسففيق متبففادل بففين مففا يففراه المففتعلم مففن أشففكال ورسففومات 

وترجففع ، ومففا يحففدة مففن ربففث ونتاجففات عقليففة معتمففدة علففى الرؤيففة والرسففم المعففروض ،وعشقففات
وعمففل مقارنففات  ،األشففكال الهندسففية ب ففرياً  أهميففة التوكيففر الب ففري فففي أنففه يتففي  الور ففة لرؤيففة
تثبيففت خففواص كففل  إلففىالمففتعلم ممففا يففؤدي  إلففىب ففرية بففين خففواص تلفف  األشففكال ت ففل مباشففرة 

 .(251ص، م2006، )حمادةالتعلم  أثرشكل في الذهن المتعلم، وبقاء 
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 استراتيجيات التفكير البصري  :(2.1)شكل 

يفففر الب فففري الفففذي ي عفففد خطفففوة أساسفففية ففففي التوكو هنفففا  عشقفففة بفففين المفففدخل الب فففري و 
المففدخل الب ففري كاسففتراتيجية تعليميففة، إال أن التوكيففر الب ففري ال يمكففن االعتمففاد عليففه ب ففورة 
مباشففرة فففي إحففداة نجاحففات فففي حففل المسففالل الرياضففية، وذلفف  العتمففاده ب ففورة مباشففرة علففى 

هففففا، ففففف ذا كانففففت تلفففف  ومكونففففات العشقففففة بففففين الخ ففففالص المتضففففمنة في ،األشففففكال والرسففففومات
الخ الص والمكونفات  يفر واضفحة فف ن ذلف  بفش شف  يفؤثر علفى نتاجفات التوكيفر الب فري مفن 

تخيفففل الحفففل  إلفففىربفففث ورؤيفففة ورسفففم لنشفففكال، بينمفففا المفففدخل الب فففري يتعفففدى التوكيفففر الب فففري 
)عوانففففة،  عقلًيفففا فففففي ضفففوء المعطيففففات المطروحفففةب فففرًيا بعففففد وضفففع افتراضففففات محتملفففة للحففففل 

 (.9صم 2001

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 خطوات التفكير البصري  :(2.2شكل )
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 Visual مجموعفففة مفففن األنشفففطة الب فففرية  بأنفففه( 41م، ص1996عوانفففة ) هوقفففد عرفففف

Activities  التففي يمكففن توظيوهففا مفففن خففشل اسففتراتيجية تعليميففة تتضفففمن العديففد مففن الخطفففوات
المففدخل الب ففري كمففا ات لحلهففا ، وخطففو  توطلففةرياضففية المنظمففة لتيسففير فهففم المففتعلم للمسففالل ال

 هي:عوانة  يرى 
وذل   ،عرض الشكل أو النموذج الرياضي المعبر عن المسألة الرياضية ومضامينها -1

 بعد تحديد معطيات المسألة والمطلوب إيجاده أو إثباته. 
وتحديففد خ ففالص تلفف  العشقففات  ،رؤيففة العشقففات فففي النمففوذج أو الشففكل الرياضففي -2

مكانية االستوادة منها.  سببية مكانت منطقية أأ سواءً   بحية يمكن ح رها وا 
ربث العشقات القالمة من خشل الشكل واستنتاج عشقات جديفدة ففي ضفوء العشقفات  -3

 .أو المعطيات المحددة في الشكل
اسففة العشقففات القالمففة وذلفف  بعففد در  الشففكل،إدرا  الغمففوض أو الوجففوات مففن خففشل  -4

 .والمستنتجة
فففي الشففكل فففي ضففوء مففواطن الغمففوض أو  Thinking Visuallyالتوكيففر ب ففرًيا  -5

ومحاولة استخدام مواهيم أو قوانين أو نظريات أو بفراهين  تحديدها،الوجوات التي تم 
بففين المسففألة  لمففد جسففر   وذلفف  المحففددة،سففابقة للففتخلص مففن الغمففوض أو الوجففوات 

 وحلها. 
اة من خفشل الشفكل المعفروض مفع مراعف Imagination of Solutionتخيل الحل  -6

ن هففذه الخطففوة هففي مح ففلة الخطففوات إهففذه الخطففوة الخطففوات السففابقة، إذ تضففمن 
 الخمس السابقة، ويكون التخيل للحل عقلًيا من خشل الشكل المعروض. 

تكفوين العقليفة الواعيفة المتوتحفة المثقوفة السففاعية يسفاهم ففي المفدخل الب فري بق يتبفين أن سفمفا م
يم الطريقففة األسففهل واألفضففل السففتيعاب أهففم موففاهيم لتحقيففق توكيففر مميففز ومثمففر مففن خففشل تقففد

بمختلفففف  أنواعهففففا ال سففففيما  والمشففففكشت التعليميففففة الرياضففففية وحففففل المسففففالل ،ومهففففارات التوكيففففر
 .منها اإلح الية
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 أصل كلمة إنفوجرافي  :(2.3)شكل 

وسيلة  إلىتحويل المحتوى الن ي المعقد أو الممل على في األساس  نووجرافي اإلويعتمد 
تحقق  نووجرافي لإل ببرام  خا ة  ممةم المخططات والرسومات واألشكال من خشل تواعلية

ه وت ور حل لبنا وتكوين بنوسه معرفته بناء على المتعلم وتساعد، متعلمالأكبر استوادة لدى 
ثارة سألة الم تقديم من خشل وذل  ،معنى ذا وجعله للتعلم المتعلمين دافعية المسألة الرياضية وا 

المشكلة، ولهذا كان المدخل  لحلل التو ل جديدة وقالب  ير اعتيادي يسه  ورة الرياضية في
 .نووجرافي اإليعتمد عليه في ت ميم  اً الب ري أساس

 :لمحة تاريخية-نفوجرافي اإل 
.، Lankow J)و  (Krum, 2014) و (Tufte, 2001) مثلأشار باحثون مختلوون 

ليتوا ل عبر الزمن منذ  أن اإلنسان استخدم ال ور ىإل ،(Beegel, 2014) و (2012
لكتابات الهيرو ليوية، ومن ا إلى  ورة التوضيحية على جدران الكهوفف السنين بدءًا من الآال

ق ته وبطوالته واكتشافاته  يَ حيحتى يستطيع أن ي  و ثم ال ور الرمزية على اإلشارات الحديثة، 
 عبارة نووجرافي اإلف ،جيل إلىولها عبر الزمن، من جيل واختراعاته المخبلة في عقلة، ليتم تدا

ق الف السنين، كونها وسيلة فعالة لنقل الرسالة بأبسث الطر الآعن بيانات مرلية تحيث بنا منذ 
 وأوضحها. 
ته األولى منذ لحظة نشأ نووجرافي اإلمراحل تطور  (Copponex, 2013)  كسويحدد كوبن

 : عدد من المراحل هي إلى
قبل الميشد تجلى ظهورها من خشل الرموز الت ويرية التي تم  أل  عام   (40) ة األولى:المرحل

 رسمها على جدران الكهوف. 
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وذل  ما بين  ،سيا النيوثلي  وأوروبا والشرق األوسثآظهور اللغة الرمزية في  المرحلة الثانية:
 اآلل  عام قبل الميشد.  7-4األعوام 

باخترا   Soctsman William Playfairم( قام بشيوير 1790في عام ) المرحلة الثالثة:
ول رسم بياني يمثل فيه شريث الرسم البياني، والرسم البياني الدالري، ونشر أ

 نجليزي في القرن الثامن. اقت اد اإل
 Alexander von Humboldtم( منظمة رايتر وهيمبولدت 1820عام ) المرحلة الرابعة:

and Carl Ritter Establish   فقد أسسوا علم الجغرافيا الحديثة القالم على
 ساطير. الرموز واأل إلىالخرالث باإلضافة الرموز وال ور و 

م( مخطث 1857عام )   Glorence Nightingaleاخترعت نايتين   المرحلة الخامسة:
المنطقة القطبية في رسوماتها البيانية التي و وتها أسباب الوناء خشل حرب 

 القرم. 
متغيرات في  ةأربع  در م(1861)عام  Charles josephقام جوسبي  مرحلة السادسة:ال

 بعدين أظهر فيه انخواض جيش جراند في موسكو.  يذ رسم  
بالمشاركة مع مجموعة من   م(1925) عام Otto neurathقام نيوراة  المرحلة السابعة:

 (. Isotypeأعوام لت وير أيزوتايب ) (10)وذل  خشل ، الم ممين
لجريدة  إنووجرافي م( باخترا  أول 1970)عام  Peter Sullivan قام سيلوان المرحلة الثامنة: 

 التي تظهر بكثرة في نشرات األخبار.  Sunday timesلندن 
نشر العرض المرلي للمعلومات  Edward tufteقام توفتي  م(1982عام ) المرحلة التاسعة:

 يم المعلومات.أفضل ممارسات لت م الرقمية الذي أسس
 (.165)صفحة  (7)رقم ملحق نفوجرافي  ( تاريخ اإل 2.4شكل )

ما مع بداية ظهور وسالل التوا ل االجتماعي  نووجرافي اإل انتشروفي الوقت الحالي 
في مجال التعليم، ومن ثم  إنووجرافي رسومات  (5)فقث  لتظهر ( م.2006-2005)بين عامي 

 إنووجرافي  ورة "موقع  2.000.000 إلى ( م.2011)م تطورت وكانت القوزة بشكل سريع عا
 عربي".
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 :نفوجرافي اإل  مفهوم
البيانات ، و Infographics سنووجرافيكاإلالعديد من المسميات لهذه التقنية منها هنا  

 Information Designالت اميم المعلوماتية ، و Data Visualizationالت ورية التواعلية 
 .Information Graphicالمعلومات الم ورة و 

 :نفوجرافي اإل تعريف 
 من اعتبرهفمنهم  وذل  حسب مجال االستخدام، ،نووجرافي تعددت تعريوات الباحثين لإل

مجرد تمثيل  ليس فقث ق ة متكاملة مترابطة واعتبره البعضللمعلومات،  اً مرلي تمثيشً 
 ورة سهلة بسيطة  إلىعقدة، ، تعمل على إخراج المعلومات والبيانات، والمعرفة المللمعلومات
وسيلة قديمة، وحديثة للتعامل مع كمية المعرفة والمعلومات، التي  بأنه فه آخرون عرَّ و وفعالة، 

أن اإلنسان  ثبتنشهدها في ع رنا الحالي وذل ، من خشل عملية ربث ال ورة بالكلمة، حية 
 .من خشل حاسة الب ر %80ن يتعلم يستطيع أ

مجموعة من األدوات، التي تعمل على بأنه  نووجرافي اإل( Allen, 2009)ف ألين وعر  
تحويل البيانات العامة بشكل مرلي مثل الجداول والرسومات، وتقوم بتقديم هذه البيانات، بشكل 

قدرة أكثر من قوة وأعلى سرعة،  يتي  للمشاهد بالتواعل مع المرليات، واكتشاف المواهيم، معطياً 
 . الها للمشاهدةلوهم النقطة التي تريد إي

البيانات،  عبارة عن تمثيل مرلي للمعلومات، أوبأنه ( (Ross, 2009روس  فهوعر  
هالًش من المعلومات، دون أن ترب  المتعلم، كما أنها  أن تقدم كماً  نووجرافي اإل بحية تستطيع

 تجعل استيعابه للمعلومات أكثر وضوًحا وسهولة. 
تتم فيه معالجة المعلومات  شكل  أنه ب (,Lankow 2012) النكون وآخرون  فهويعر  

 .مساحة محددة تلوت انتباه المشاهدالهاللة، ضمن 
تغير روتيني لعرض المعلومات والبيانات  بأنه (Simiciklas,2012فه سيمشس )وعر  

وبالتالي يساعد على تغيير استجابة الناس وتواعلهم مع هذه  ،للناس والمتعلمين بشكل خاص
 .ؤيتهاالمعلومات عند ر 

ال ورة والمثل ال يني المشهور " نووجرافي اإلبين ( (Bellato, 2013بالتو ويربث  
ال ور والرسومات أخذ ن ا تقليديا من المعلومات، و ت نووجرافي اإلبأل  كلمة " حية يرى أن 
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وتقدمه بشكل مرلي، حية تتحد العنا ر مع بعضها البعض لتشكل نسًقا متنا ًما سهل الوهم 
 اب.واالستيع
وشيو  استخدامها، في مجشت مختلوة أ بحت  نووجرافي اإلمع تطور استخدام و 

تتعدى مجرد مجموعة من البيانات التقليدية التي يتم عرضها ب ورة مرلية، بل هي عبارة عن 
ت ميم للمعلومات والبيانات والرسوم التوضيحية والن وص وال ور، مع بعضها البعض لتقوم 

والتي  ،املة متكاملة تعمل على توضي  المعلومات المعقدة، والمركبةبدورها برواية ق ة ك
 .قليدية، أو من خشل ال ور لوحدهاي عب فهمها من خشل الن وص الت

أداة قوية يستخدمها الم مم،  الًبا لتساعده على كتابة ق  ه ب رًيا،  نووجرافي اإلعتبر وي
 الوعالةاإلنووجرافي  و على طول الطريق، فهي عبارة عن رحلة مرلية ب رية تخبر القراء ق ة 

وذل  من خشل العنوان القوي  ،قادرة على أن تأسر انتباه القارو في الثواني األولى القليلة
 (.Beegle, 2014وال ورة المرلية وتأخذه في ملخص الرسالة الكاملة بيجل )

لمواهيم ت والمعلومات وانه فن تحويل البياناأ( ب111 م، ص2016فه شلتوت )وعر  
وهذا األسلوب يتميز بعرض  ، ور ورسوم يمكن فهمها واستيعابها بوضوح وتشويق إلىالمعقدة 

 .ال عبة بطريقة سلسة وسهلة وواضحةالمعلومات المعقدة و 
وتتوق التعريوات السابقة بأن اإلنووجرافي  هي عملية معالجة للمعلومات، وا عادة تمثيل 

تجابة لدى المتعلمين و واًل لعملية فهم أسر  وأكثر دقة، وعرض لها بهدف تغيير واستثارة االس
كتعري  ألين  مجموعة من األدواتبينها بأن البعض عرف اإلنووجرافي  ك ماوتختل  في

(Allen,2009) كعملية معالجة للمعلومات النكون ، وآخرون عرفوه(Lankow,2012). 
 :ة عنعبار  نفوجرافي اإل ومن التعريفات السابقة يرى الباحث أن 

  على شكل أو تواعلي عرض مرلي ثابت أو متحر   إلىتحويل الن وص والبيانات فن
 . وات وأشكالأ ور ورموز و 

 عرض المحتوى المعقد وال عب بطريقة سهلة وواضحة  إلى نووجرافي اإل هدفي
 .التعلمللمتعلم، لتحسين 
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  ح الية المسالل اإلعبارة عن علم وفن تحويل  نووجرافي اإلويضي  الباحة أن
المسألة اإلح الية  مهارة حلعرض مرلي ثابت أو متحر  لتنمية  إلى اللوظية والبيانية
 بطريقة إبداعية.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 تعريف النفوجرافي  :(2.5شكل )

 وفوائده: نفوجرافي اإل أهمية 
تبففرز فففي زيففادة فاعليففة الففتعلم وتحسففين مخرجاتففه مففن  نووجرافيفف اإلاسففتخدام تقنيففة ن أهميففة إ
 ،مففن جهففة والبيانففات والمعلومففات وبرنففام  الففتعلم لبفةتففوفير ارتبففاط أفضففل بففين حاجففات الط خفشل

م بففالجمع بففين فوالففد الففتعل نووجرافيفف اإلوتت فف  تقنيففة وربطهففا بال ففور والرمففوز مففن جهففة أخففرى، 
 م(.2016)شلتوت ،: منها عديدة فوالد نووجرافي ولإلوالمدم  معا، م التقليدي والتعل الب ري 

ـــادة ف -1 ـــيمزي ـــة التعل مفففن خفففشل تحسفففين مخرجفففات التعلفففيم بتفففوفير ارتبفففاط أفضفففل بفففين  :اعلي
وتحقيفق  ،وزيفادة إمكانفات الو فول للمعلومفات المعلومات وال ور والرموز المدللة عليهفا،

 أفضل النتال .
يمكففن للمففتعلم توظيفف  أكثففر  نووجرافيفف اإلخففشل اسففتخدام تقنيففة مففن : تنــوع وســائل المعرفــة -2

فيختار الوسيلة المناسفبة لقدراتفه ومهاراتفه مفن بفين العديفد مفن الوسفالل  ،من وسيلة للمعرفة
كثففر للمعرفففة ورفففع جففودة العمليففة أعلففى اكتسففاب  طالبففاتفيسففاعد ال ،اإللكترونيففة والتقليديففة

 التعليمية.
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على دور المتعلم النشث وتواعلفه ففي الح فول  ألنه يركز :تحقيق التعلم النشط للمتعلمين -3
ل الففدم  بففين األنشففطة الورديففة والتعاونيففة والمشففاريع بففداًل مففن الففدور علففى تعلمففه مففن خففش

 السلبي للمتعلم المتمثل في استقبال المعلومات.

المرونة الكافية لمقابلة االحتياجات  تتحقق نووجرافي اإلتقنية من خشل  :المرونة التعليمية -4
، فلكفل مرحلفة ارهم وأوقاتهموأنماط التعلم لدى المتعلمين باختشف مستوياتهم وأعم ،الوردية

 مشلم للمرحلة التعليمية. إنووجرافي تعليمية يتم استخدام 

يمكن تقفديم الكثيفر مفن الموضفوعات  نووجرافي اإلتقنية من خشل  :إتقان المهارات العملية -5
وب فففوة خا فففة  ،بالكامفففل لكترونيفففاً أو إ تقليفففدياً العلميفففة والمهفففارات التفففي ي فففعب تدريسفففها 

 .ليةالمهارات العم
التوا ففل مففع بففرام  ه التقنيففة يسففتطيع المففتعلم مففن خففشل هففذ :يحقــق الرضــا عــن التعلــيم -6

ومتابعفة التففدريب الوعلفي والممارسففة الوعليففة  ،لتففدعيم المعلومفات وزيففادة التح ففيل اإلنترنفت
 وزيادة رضا المتعلم نحو التعلم. ،بالمؤسسة التعليمية مما يحقق زيادة فاعلية عملية التعليم

 تكمن في النقاط التالية: نفوجرافي اإل استخدام تقنية لباحث من خالل ما سبق أن فوائد ويرى ا
 وحوزهم واستثارة الدافعية لديهم. طالباتاستثارة ال -1
 .طالباتذهان الات وتعميقها وتثبيتها في أترسيخ المعلوم -2
 وردية.تاحة الور ة في التجديد والتنويع في األنشطة مما يترتب عليه عشج للوروق الإ -3
تسفاعد علففى المشففاركة اإليجابيففة للطلبففة فففي اكتسففاب الخبففرة والففذكاء والقففدرة علففى التأمففل  -4

 ودقة المشحظة.
وتجعلهففم يقبلفففون علفففى  ،مفففن شففأنها تبسفففيث الففدروس للطلبفففة نووجرافيفف اإلاسففتخدام تقنيفففة  -5

 المادة التعليمية ويحبونها.
 تساعد على تدريب حواس الطالب وتنشيطها. -6
مففام المعلمففين السففتخدام هفففذه التقنيففة فففي مجففاالت الحيفففاة االت واسفففعة أتوففت  آفففاق ومجفف -7

 المختلوة.
 تنمي روح النقد للمتعلمين من خشل دقة المشحظة. -8
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ذا حللنا وهذا يجعل  ،سوف نجد أدواته هي أدوات التوكير الب ري نوسها إنووجرافي أي  وا 
ويوهم خباياه لكي يخرج  جيداً  أن يتعلم التوكير الب ري  نووجرافي اإلمن المهم على م مم 

 جيدًا.ت ميمًا 
 
 
 
 
 
 
 

 أدوات اإلنفوجرافي  :(2.6شكل )

 م،2016) فه شلتوتعرَّ حية  ،نووجرافي اإليعد الشكل الب ري من األشياء المهمة في و 
المشتقة من أنماط الكلمات  واألفكار الرليسة ورة تخطيطية مكونة من المواهيم  بأنه( 28ص

مستوى  إلىفي الكتب أو الحوارات وتعطي أفكارًا ثمينة  األكثر أهميةً  ارات والمواهيموالعبالدليلة 
 .أهمية المحتوى 

أشكال -ق ا ات-) ور :فالشكل الب ري يمكن أن يستعمل تشكيلة من الرسومات
أي تقنية رمزية لتمثيل موهوم أو -خطوط-ة ور ظلي-أعداد-دليليةألوان وكلمات -هندسية
 فكرة(.

 الكلمات،نستخدم في الشكل الب ري التخطيطي: الكلمات الدليلية لإلنجاز من كما أننا 
مدعمة برسوم  والخطوط،والعقد الهندسية للربث بين األفكار والمواهيم باستخدام األسهم 

وهذا يساعدنا على تحليل المحتوى الذي سوف نخرجه  ،تخطيطية ورسوم ت ويرية ورموز شووية
 .إنووجرافي في شكل 
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 : منظومة عمليات اإلنفوجرافي (2.7)شكل

 : نفوجرافي اإل أنواع 
 أقسام كما يلي: ثشثة إلى نووجرافي اإل (114ص م،2016) شلتوت قسم

 من حية طريقة العرض.  أولا:
 من حية الشكل والتخطيث.  ثانياا:
 من حية الهدف.  ثالثاا:

  :أولا: من حيث طريقة العرض 
 .متحر وآخر  ثابت إنووجرافي  إلىحية طريقة العرض  من نووجرافي اإلنقسم ي
  هو ت ميمات ثابتة يختار محتواها الم مم أو الجهة التي تخرجها: الثابت نفوجرافي اإل، 

ولها عديد من  ،وتكون معلومات عن موضو  معين في شكل  ور ورسومات تسهل فهمها
 رنت.األشكال كالمطبوعة أو بشكل ت ميمات تنشر على  وحات اإلنت

  وله نوعانالمتحر  نفوجرافي اإل :: 
 :(إنفوجرافي تصوير فيديو عادي )بداخله  -1

عند إعداد هذا النو  يكتب له سيناريو إخراجي يراعى تناول معلومات وبيانات توضيحية 
سوف تظهر بالويديو متحركة إلظهار بعض الحقالق والمواهيم في أثناء عرض الويديو بنسخته 

إبدا  العاملين على إخراج الويديو من "  إلىد وهو من األنوا  التي تحتاج النهالية على المشاه
 ممثل ف م ور ف مخرج ف المونتير ف م مم الجرافي  " 
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 (: motion graphicتصميم متحر  ) -2
حية يتطلب هذا  ،هو ت ميم البيانات والتوضيحات والمعلومات ت ميًما متحرًكا كامشً 

ممتعة،  القةة التي تساعد في إخراجه بطريقة شختيار الحركات المعبر النو  كثيًرا من اإلبدا  وا
وهذا أكثر األنوا  استخداًما وانتشار  ،وكذل  يكون لها سيناريو كامل لإلخراج النهالي لهذا النو 

 اآلن. 
  يتحكم فيه المشاهد عن طريق بعض أدوات التحكم من أزرار  التفاعلي: نفوجرافي اإل

 نووجرافي اإلولكي يتحكم المشاهد في  ،تكون موضوعه ( معينةcodeوبرمجة )
وت ميم هذا النو  يتطلب أن يكون به ت ميم وبرمجة بعض األجزاء التي سوف يكون 

 بها التحكم المطلوب. 
 (motion graphic)الثابت والمتحر  بنمطيه  نووجرافي اإلوفي هذه الدراسة تم استخدام 
ولم تستخدم من قبل في  ،كون هذه التقنية جديدة معهما وذل  لسهولة تعامل المعلم والمتعلم

 .مدارس قطا   زة
 من حيث الشكل والتخطيط نفوجرافي اإل أنواع  :ثانياا : 
 من حيث الشكل والتخطيط نووجرافي اإلأن  (115، ص 2016شلتوت )يرى 

 ما يلي: إلىينقسم 
 رسوم توضيحية. -  شعاعي. - 

 مخطث بياني. -  جداول. - 

 قات.عش -  خرالث. - 

 تدرج عمليات. -  قوالم. - 

  :من حيث الهدف:  نفوجرافي اإل أنواع ثالثاا 
هدف  إلىقسم نمن حية الهدف ي نووجرافي اإل( أن 115م، ص2016)شلتوت يرى 

 وتجاري وتعليمي وتقني وثقافي ورياضي وسياسي و حي. تاريخيو ديني 
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التي  هدافميمها بحية تخدم األعلى كيوية ت  نووجرافي اإليعتمد نجاح : نفوجرافي اإل تصميم 
أقوى، ومن أجل ت ميمها  نووجرافي اإل أثركان   ممت من أجلها، فكلما كان الت ميم جيداً 

 .األساسية نووجرافي اإلالبد في البداية من معرفة مكونات 
 : نم (Sneh, 2009) حسبما ذكر نووجرافي اإلتأل  ي

 .ات والمراجع(ان وال ور واأليقون)مزج األلو  :الب ر والرؤية -
 .الزمنية واإلح اليات والمراجع( )الجداول :المحتوى  -
 )الحقالق واالستنتاجات(.  :المعرفة -

 الناجح:  نفوجرافي اإل شروط تصميم 
يجب أن تكون مثل المعايير  مهمةمبادو ون ال  ( (Piskurich G. M., 2003حدد 

  اآلتي:تمثلت ب ناجًحا ومميًزا إنووجرافي نقدم حتى  نسير وفقًا لهاالتي 
 عن موضو  الدرس تعبيرًا  ادقًا. نووجرافي اإلأن يعبر ت ميم  -1
 بث بالهدف المحدد المراد تحقيقه.أن يرت -2
 ومستوياتهم. طالباتأن يناسب أعمار ال -3
 .وسهلة وواضحة أن تكون المعلومات الواردة فيه  حيحة -4
 .طالباتجذب انتباه الأن ي -5
 .أن يثري المادة التعليمية -6
 .طالباتمن قبل المعلم وال ستخدامهأن يتم ا -7

 :أكثر تميزاا  نفوجرافي من الشروط إل  ويضيف الباحث بعضاا 
 .نووجرافي لإل والفتاً  مميزاً  اً اختيار عنوان -1
 . اختيار العنا ر التي يمكن تمثيلها ب رياً  -2
 المحافظة على تسلسل المعلومات وانسيابها. -3
 دمة ووضوحها.الحرص على جاذبية األلوان ودقة الرسوم المستخ -4
 البساطة والسشسة في الت ميم والتنقل بين جنباته. -5
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 نتباهلال ناجح ومميز ولفت  إنفوجرافي لعمل م( أموراا لبد من مراعاتها 2016وذكر شلتوت )
 وهي:
 تحديد الغرض من اإلنووجرافي .   -1

 اإلنووجرافي . أهدافتحديد   -2

 . ةالمستهدف ولةتحليل ال  -3

 لها.جمع المعلومات وتحلي  -4

 الت ميم واإلخراج الوني. -5

 :نفوجرافي اإل  عناصر تصميم
 المحرر Editor: 

في مسار معين يحذف  ير  نووجرافي اإلهو من ي قل وينق  المعلومات أو يوجه تركيز 
حية يعزز النقاط األساسية في  ،و رضه ،نووجرافي اإلالمناسب و ير المتعلق بجوهر 

التي ينبغي أن ين ب عليها االهتمام الجمهوري أو التي  المواضيع إلىالمعلومات ويلوت النظر 
 . نووجرافي اإلسوف يخرجها ت ميم 

 محلل البيانات Data Analyzer: 
ويحضر  ،يعمل محلل البيانات على تلخيص البيانات ودمجها في عنا ر أو موضوعات

 .نووجرافي اإللتنويذها في ت ميم المعلومات بتسلسل وترتيب 
 المصمم Designer: 

 نووجرافي اإلبحية يعمل في  نع رؤية  ،من الناحية الونية واإلبداعية المؤهلهو الشخص 
 ناج  ومبد  عبر استخدام األدوات والبرام  المتاحة له.

قوم شخص واحد، في فريق العمل ليقوم بهأنه يمكن أن تجتمع عناصر  :ويرى الباحث
 .والمصمم لهاالمحرر للبيانات والمحلل  بمهام
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 :نفوجرافي اإل وات تصميم خط
كما  ت المهمة التي يجب أن تكون واضحةبعدد من الخطوا نووجرافي اإلمر ت ميم ي

 :( وهي على النحو التالي118ص ،م2016)شلتوت، ها بين
على االستنتاج والتعبير عن النوس،  ة الوردتوليد األفكار يترافق مع قدر  :Idea الفكرة -1

ي نو  من أنوا  المعرفة سواء أل اً ات، التي تشكل أساسواألفكار هي التي تولد الم طلح
 الولسوة.  مكانت نوًعا من أنوا  العلوم أ

الوكرة تأتي المرحلة التي يغولها كثير من القالمين على  إلىبعد التو ل  :Searchالبحث  -2
وهي مرحلة البحة ونستطيع أن نح رها في عدة نقاط رليسة ويتور   ،نووجرافي اإلإنتاج 
 مميز:  إنووجرافي  إلىو ول أفضل  إلىالكثير من التوا يل التي تساعد  منها

  نووجرافي اإلتحديد الغرض من . 
  نووجرافي اإل أهدافتحديد. 
  .تحليل الجمهور المستهدف 
 .جمع المعلومات وتحليلها 
تعتبر هذه الخطوة : Scheme and Structure نفوجرافي إنشاء مخطط وهيكل لل  -3

هيكل ومخطث،  إلىبحة، من تجميع المعلومات والبيانات وتحليلها ترجمة لمرحلة ال
 اختيار األلوان.، األجزاء الورعية، األجزاء الرليسةو  العنوانمن  ويتكون 

بناء عن تقسيم  نووجرافي اإلحية يق د بهذه العنا ر أن نقوم بتخطيث هيكل 
يكون لدينا مخطث كامل  العنا ر السابقة حتى إلىا وتحليلها هالمعلومات التي سبق تجميع

وهذا يساعدنا على أن نتأكد أن المعلومات التي جمعت  ،قبل التنويذ نووجرافي اإللهيكل 
مما يساعدنا أن  ،أ بحت مقسمة بشكل متسلسل لعناوين رليسة ويتور  منها عناوين فرعية

 نكتش  بسهولة أًيا من المعلومات لم يمثل في التخطيث. 
دد في هذا المرحلة األدوات التي سوف تستخدم في ت ميم وسوف تح :Toolsاألدوات  -4

 : إلىوتنقسم  نووجرافي اإل
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 الثابت:  نفوجرافي اإل برامج تصميم 
 نووجرافيفف اإلالبرنففام  األول فففي ت ففميم  :Adobe Illustrator أدوبــي إلســتريتر -أ

 عند الم ممين، ذل  لمرونته الشديدة وقابليته إلعطاء نتال  جذابة. 
اسففتخدام فوتوشففوب لت ففميم  يمكففن Adobe Photoshop :وتوشــوبفأدوبــي   -ب

ر، حية إنفه برنفام  تحريفر  فور ففي ت، ر م أنه لن يكون بمرونة إلسترينووجرافي اإل
 جميلة كذل .  ةقيلعرض البيانات بطر  ثمارهالمقام األول، إال أنه يمكن است

كيب هففو إذا كنففت توضففل اسففتخدام برنففام  مجففاني ففف ن إنسفف: Inkscapeإنســكيب   -ت
 . رلستريتإبرنام  بديل 

يسفففتخدم و  ،وهففو برنفففام  مجفففاني يعمفففل فففي نظفففام الوينفففدوز فقفففث: Tableauتـــابلوه   -ث
 لوضع الت اميم الملونة الوريدة من نوعها. 

 .وأدوبي فوتوشوبلستريتر الثابت برنامجي األدوبي إ نفوجرافي اإل واستخدم الباحث لتصميم 
  المتحر : نفوجرافي اإل برامج تصميم 

من البرام  األولى في التأثير : Adobe After Effectأدوبي أفتر إفكتس  -أ
نشاء الرسوم المتحركة حية يتي  للمستخدمين تحري  أو تغيير الويديو في  الب ري، وا 

عن االهتمام  مختل  أدوات الدم  والوظال  اإلضافية، فضشً  مع 3Dو 2Dأبعاد 
 بتغيير الزوايا من قبل المستخدم. 

 ،وهو برنام  خاص بشركة آبل  ني عن التعري : Apple Motionموشن برنامج -ب
 جًدا.  كبيرةفهو أحد أهم البرام  الخا ة بعمل التأثيرات حية إن للبرنام  إمكانات 

 والفالش. إفكتسالفتر : المتحر  نفوجرافي اإل م واستخدم الباحث لتصمي
مراجعة والتأكد من جميع وهي مرحلة ال :Review )مرحلة المراجعة(تنقيح التصميم  -5

 من حية مراجعة اآلتي:  نووجرافي اإلجوانب 
 .كامًش ومتسلسشً  لَ ث   التأكد من أن المحتوى م   -أ
 .لتأكد من  حة الرسوم المستخدمةا -ب
 .التنسيق -ت
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" لينشر  إنووجرافي يخرج في هذه المرحلة الت ميم النهالي " منت  : Production اإلخراج-6
 نترنت.متحرًكا أو ينشر على اإل موًعا أأكان مطب ويتداول سواءً 

 نووجرافي اإل نجازبعد االنتهاء من ا :Publishing and marketing النشر والتسويق -7
 نووجرافي اإلمن الممكن أن ينشر ت ميم ، و ب ، فقد حان وقت نشره على جمهور الخاص 

جتماعية، عبر وسالل متعددة، تشمل منافذ الويب مثل المدونات، شبكات التوا ل اال
 الوسالل  ير المتوفرة على شبكة اإلنترنت مثل اإلعشم المطبو .  إلىباإلضافة 
 :التعليمي نفوجرافي اإل مراحل تصميم 

 (.167)صفحة  (9)نفوجرافي  ملحق رقم ( مراحل تصميم اإل 2-8شكل )

 وقسمها لعدة مراحل وهي: نووجرافي اإل( مراحل ت ميم 150ص م،2016ذكر شلتوت )
 : Study and analysis لة األولى: مرحلة الدراسة والتحليلالمرح
 الخا ة بالمعلمين والمتعلمين، وتشمل: يل وتحديد االحتياجات التعليميةتحل وتعني

 هدافتحليل األ Analysis Objectives: وتحليلها و يا تها تساعد القالمين  هدافاأل إن
 إنووجرافي رؤية واضحة في إخراج  من لديهالتعليمي بأن يكو  نووجرافي اإلعلى إنتاج وت ميم 

 . ةجدوى تعليمي يتعليمي ذ
 تحليل المادة التعليمية Analysis Of Educational Material : عند ت ميم

التعليمي يجب أن يكون تحليل المادة العلمية بشكل يساعد على تمثيلها ب رًيا  نووجرافي اإل
أجزاء  غيرة بحية يكون  إلىدة العلمية بتقسيمها حية يتم تحليل الما ،نووجرافي اإلعن طريق 

وبعدها يتم تجميع هذه األجزاء في شكل  ،م غًرا إنووجرافي كل جزء من هذه األجزاء 
 التعليمي.  نووجرافي اإلأو سلسلة من  ،أكبر إنووجرافي 

 تحليل خصائص المتعلمين Analysis Of Learners' Characteristics : خ الص
حية يساعد على المعرفة المسبقة للمتعلم في النواحي  نووجرافي لإل هم ومويدأمر مالمتعلم 

قادًرا على تهيلة أفضل  نووجرافي اإلالعقلية والجسمية واالجتماعية الثقافية والنوسية بما يجعل 
ومعرفة  ،الخبرات التي تساعد المتعلم على النمو كما تساعد على توسير بعض أنماط السلو 

علم الختيار الخبرات الشزمة والوسالل التعليمية المناسبة واألشكال والرموز إمكانات المت
 التعليمية.  هدافوالتي تساعد في تحقيق األ ،والرسومات



 

 28 

 

 :Design المرحلة الثانية: التصميم

 وتشمل:  نووجرافي اإلت ميم المخطث الشكلي لعنا ر ويق د بها 
 اإلجرالية.  هداف يا ة األ -1
 العلمي بحية يسهل تمثيله ب رًيا.  يا ة المحتوي  -2
 تحديد الخطوط المستخدمة. -3
 المقترحة.تحديد األلوان  -4
 تحديد األشكال المستخدمة.  -5
 ت ميم عنا ر التواعل بالمحتوى.  -6
 . نووجرافي اإلتحديد فريق عمل إنتاج  -7

 :Production : اإلنتاجالمرحلة الثالثة
وتبدأ عملية اإلنتاج بتجميع العنا ر  ،يتم إنتاج النموذج األولي بتطبيق المخطث الشكلي

 من خشل: وخطوط(وأشكال  )أيقونات: الب رية
 .نووجرافي اإلالجرافي  في إنشاء استخدام أحد برام  ت ميم  .1
جراءاالنتهاء من النموذج األولي و  .2 د من أن المحتوى العلمي كامًش المراجعة الونية للتأك ا 

 تم تمثيله ب رًيا.  دق
 المعلومات.  تسلسلالتأكد من  .3
  حة العنا ر المستخدمة. التأكد من  .4
 سشمة اللغة.  .5

 :Evaluation المرحلة الرابعة: التقويم
  :إلىتنقسم مرحلة التقويم 

  التعليمي للتأكد من عنا ره ومطابقة العنا ر  نووجرافي اإلالتحكيم من قبل الخبراء على
ويستخدم ، جزاء المحتوى العلميمثيل جميع أوالتأكد من ت ،الب رية مع المحتوى العلمي

الم مم يحقق حاجات التعليم، أو المؤسسة  نووجرافي اإلتحكيم الخبراء لمعرفة إذا كان 
 التعليمي أو التدريبي وذل  عن طريق:  نووجرافي اإلالتي ستستويد من 

 . متعلمينالتعليمي لحاجات ال نووجرافي اإلتقويم مدى مطابقة  -1
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 و حتها.  جرافي نوو اإلتقويم مدى اكتمال   -2
 .نووجرافي اإلتقويم استراتيجية التدريس المقدمة من خشل   -3
 المقدم.  نووجرافي اإلتقويم مدى فالدة النظام التدريسي وتواعله مع   -4
 . نووجرافي اإلالتحقق من مدى رضا المتعلم عن   -5
 . نووجرافي التطبيق على مجموعة من المتعلمين وعمل تقويم بنالي لإل  -6
 . نووجرافي اإللتقويم الجمعي النهالي واالنتهاء من تطوير تطبيق ا  -7
 
 
 
 
 
 

 

 
 مرحلة التقويم :(2.9)شكل 

 : Publishing And Use المرحلة الخامسة: النشر والستخدام
 التعليمي.  نووجرافي االستخدام الميداني والتطبيق لإل .1
 . نووجرافي والتنقي  المستمر لإلالتقويم  .2
 :جرافي نفو اإل مميزات 

بسيث المعلومات المعقدة والكبيرة وجعلها سهلة الوهم واالعتماد على المؤثرات  .1
 .الب رية في تو يل المعلومة

 .القة ور ورسوم ش إلىرقام وحروف مملة أتحويل المعلومات والبيانات من  .2
 .عبر الشبكات االجتماعية نووجرافي اإلسهولة نشر وانتشار  .3
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 :حلها وسبل نفوجرافي اإل معيقات 
 :نفوجرافي اإل المعوقات التي قد تواجه استخدام تقنية 

يمكففن و  ،االعتبففارمففن بعففض المعيقففات التففي مففن شففأننا أخففذها بعففين  نووجرافيفف اإلال تخلففو تقنيففة 
  تقسيم هذه المعوقات في التالي:

في عدم إلمام المعلمين والمتعلمين بالمهارات الضرورية للتعامل  وتتمثل معوقات بشرية: -1
 الو علففى وجففه الخ ففوص  نووجرافيفف اإلوبففرام  ت ففميم  ،عمومففاً  التقنيففات الحديثففة مففع

 .المزدحمة  ووفنا في المتعلمين عدد مع تتناسب
التعامفل مفع األعطفال أو توقف  التقنيفات الموفاج  عدم القدرة علفى ب تتعلق :قات فنيةو مع -2

 عنفد الملفل تجلب قدو  وسير خطة الدرس، عن العمل، مما يسبب إرباكًا للمتعلم والمعلم
ومفن هفذه  ،العمفل إتمفام مفن تمكفنهم عفدم حالفة ففي للفتعلم دافعيفتهم وتفنخوض المتعلمفين
 وح ار قطا   زة. ،المتكرر الكهرباءقطع مشكلة المعيقات 

جهد وتكلوة مادية كبيرة ففي تفوفير العفدد الكفافي مفن  إلىالحاجة تتطلب  معوقات مادية: -3
نتفاج برمجيفات وتفدريب وخفدمات  ،ليميةجهزة الحاسوب داخل المؤسسات التعأ وت ميم وا 

  ات االت وتأسيس بنى تحتية مشلمة.
 :نفوجرافي اإل سبل الحد من معيقات استخدام تقنية 

خشلففه علففى اسففتخدام مففن للمعلمففين، تففدربهم  يتففدريب مشففرو لتبنففى وزارة التربيففة والتعلففيم  -1
 رتبطة بتخ  اتهم.في البرام  والمقررات الدراسية الم نووجرافي اإلتقنية 

، ا، وذل  ب عداد نشرات خا ة بهنووجرافي اإلتقنية المعلمين ب ىلوعي التربوي لدتنمية ا -2
، كففذل  إنشففاء وحففدات تتففولى اإلجابففة عففن اومتطلباتهفف اوا  ففدار كتيبففات توضفف  مشمحهفف

التخففوف  إلففى، وتقلففل فففي الوقففت ذاتففه مففن العوامففل التففي تففؤدي ااالستوسففارات المتعلقففة بهفف
 والتكنولوجيا. حاسوبعامل مع المن الت

نشر الثقافة اإللكترونية بين أفراد التعليم، باعتبارها من العوامفل الرليسفة التفي تسفاعد ففي  -3
، فضفًش عفن أهميتهفا ففي تنميفة فهفم نووجرافيف اإلتقنيفة تذليل كثيفر مفن تحفديات اسفتخدام 

  جيا وأدواتها المختلوة.وزيادة كواءتهم التعليمية، واستخدامهم لنتال  التكنولو  ،األفراد
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 Mathematical Problem الرياضية المسألة: لمحور الثانيا
يواجففه اإلنسففان فففي ع ففرنا الحففالي العديففد مففن المشففكشت التففي تففؤثر علففى مجففرى حياتففه، 
ولذل  أ بحت مقفدرة اإلنسفان علفى حفل المشفكشت مفن األمفور الجفديرة باالهتمفام، ولهفذا فهنفا  

اإلنسان على مواجهفة مشفكشته لي فب  قفادًرا علفى  فنع الحلفول المناسفبة توجهات كبيرة لتدريب 
واتخاذ القرارات السليمة، وأ بحت المناه  الدراسية تهتم في هذا المجفال، ولعفل الرياضفيات مفن 

حيففة إنهفا ت ففاحب الطالفب منففذ دخولفه المدرسففة حتففى  ،المفواد الدراسففية المهمفة فففي هفذا المجففال
اضففيات يشففتمل علففى العديففد مففن المسففالل الرياضففية التففي هففي بمثابففة يتخففرج منهففا، ومنهففاج الري

تففدريب علففى حففل المشففكشت، وقففد اهففتم العففاملون فففي مجففال تففدريس الرياضففيات كثيففًرا فففي دراسففة 
وتحليففل أسففاليب حففل المسففألة الرياضففية، ومففنهم مففن يعتقففد أن القففدرة علففى حففل المسففألة الرياضففية 

قنهفا الوفرد، ذلف  ألن حفل المسفألة الرياضفية يرتفب ارتباًطفا هي من أهم المهارات التي يجفب أن يت
 . (م2007)البشيتي،  مباشًرا بالطريقة العلمية أي بأسلوب حل المشكشت 

هففففم الموضففففوعات التففففي شففففغلت اهتمففففام العففففاملين أ ويعتبففففر حففففل المسففففألة الرياضففففية مففففن 
منفذ فتفرة طويلفة وحتفى ق تدريسفها الفوالمهتمين في مجال تدريس الرياضيات والمهتمفين بهفا، وبطر 

وقتنا هذا، إن مقفدرة الطلبفة علفى حفل المسفالل كانفت ومفا زالفت دون المسفتوى؛ ألنهفم لفم يواجهفوا 
ن تركيفز المعلفم ين فب علفى إكسفاب إيقية والجيدة أثناء دراستهم، إذ إال بالقليل من المسالل الحق

جراء الحسابات الروتينية، والتطبيقات المباش رة للقوانين، أما حفل المسفألة فهفو الطلبة المهارات، وا 
 .كشمية روتينية، أو ذات نمث شيق نشاط مق ور على تمارين ومسالل

إن حل المسألة الرياضية مفن أهفم الموضفوعات التفي شفغلت العفاملين ففي مجفال تفدريس  
)المركفففز القفففومي ففففي العلفففوم : ثفففلالرياضفففيات علفففى مسفففتوى المؤسسفففات والمراكفففز المتخ  فففة م

ي بريطانيا(، و )هيلة مجلس الرياضفيات والعلفوم ففي الواليفات المتحفدة(، والبفاحثين والرياضيات ف
علفى رففع مسفتوى التوكيفر  أثفرالتربويين، ولعل هذا االهتمام يعود لما لحل المسألة الرياضية مفن 

 (. NCTM,1989)وزيادة قدرته على حل المسالل المختلوة  ،لدى المتعلم
 ماهية المسألة الرياضية:

أبو زينة و عباينة، )عرفها   عدة تعريوات للمسألة تتشابه في معظمها حية هنا 
موق  تعليمي جديد يتعرض له المتعلم، وال يكون لديه حل جاهز في  بأنها (257ص ،م2007
كل هدفاً يعرفها بأنها ف (polya, 1979)، أما ذهنه للورد  سؤال يطلب اإلجابة عنه، بحية يش 
كل تحدياً البلو ه بالطر تحقيقه، وال يستطيع  يريد ق الال يمكن بلو ه بالطر  ق المألوفة لديه، ويش 
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م 2001)ابوزينة،  العادية، وقبول الورد التحدي والت دي له شرط أساسي من شروط المسألة
 (202ص

هففي المهمففة األكثففر تعقيففًدا مففن التمففرين، إذ ال يمكنففه حلهففا بففالتطبيق المباشففر باسففتخدام و 
رزميفات الحسفابية، بفل يسفتدعي حلهفا درجفة عاليفة مفن اإلبفدا  مفن طفرف واحد أو أكثر من الخوا
 الشخص الذي يحلها.

( " بأنها إجراءات عملية يقوم بهفا المفتعلم مفن أجفل إيجفاد مخفرج 11، ص2001)فها عوانة ويعر  
مكنفففه مفففن الو فففول للحفففل بقفففوانين رياضفففية  فففحيحة ت مسفففتعينا   للموقففف  المحيفففر الفففذي هفففو فيفففه،

 المطلوب".
حفففل، أو سفففؤال  إلفففى" مشفففكلة تواجفففه الوفففرد وبحاجفففة بأنهفففا:( 121م، ص2002)فهففا عقفففيشن ويعر  

جديًدا ومميًزا يواجه الورد، وال يكون له  جواب، وفي كلتا الحالتين تكون المسألة موقواً  إلىبحاجة 
 عند الورد حل جاهز في حينه".

والخبفففرات والمهفففارات، ( " عمليفففة تطبيفففق للمعرففففة السفففابقة 514صم، 2007)ي فهفففا بفففدو كمفففا عر  
 ".أهدافوالوهم في مواق  جديدة و ير مألوفة، بغرض إكمال المهام، واتخاذ قرارات، أو إنجاز 

 ،( بأنهففففا " موقفففف  يواجففففه الوففففرد أو مجموعففففة مففففن األفففففراد285، صم2012فهففففا أبففففو زينففففة )ويعر  
 الحل المنشود". إلىحل، حية ال يرى الورد طريًقا واضًحا للتو ل  إلىويحتاج 

 

ومــن خــالل مــا ســبق يــرى الباحــث أن المســألة الرياضــية اإلحصــائية التــي نحــن بصــدد 
يواجففه طالبففات ال فف  الثففامن األساسففي،  اإلح فاء" موقفف  جديففد فففي وحففدة الحــديث عنهــا هــي 

ولفففيس لفففديهن حفففل جفففاهز ففففي حينفففه، فيحتفففاج مفففن الطالبفففات التوكيفففر وا عمفففال العقفففل، واسفففتخدام 
 لحل".ا إلىالخبرات السابقة للو ول 

 المسألة الرياضية والتمرين: 
ه حفل جفاهز، فيحتفاج أن يوكففر يفالمسفألة الرياضفية موقف  جديفد يواجفه المفتعلم، ولفيس لد 

 فيه ويحلله، ومن ثم يستخدم ما تعلمه سابًقا؛ ليتمكن من حله. 

أمفففا التمفففرين فهفففو موقففف  مفففألوف يتعفففرض لفففه الطالفففب، تفففدرب علفففى مثلفففه مسفففبًقا، ولديفففه  
 طريقة الشزمة للحل. القانون أو ال



 

 33 

 

وبالتالي ف ن ما يمكن اعتباره مسألة لطالب قد يكون تمريًنا لطالب آخر، فمفثًش إذا سفألنا  
كم يسفاوي؟ فف ن ذلف  يعتبفر مسفألة بالنسفبة لفه، بينمفا تكفون نوفس  3×12طالًبا في ال   األول 

 .(167م ص 2011، )حمزة و البشونهاألساسي العبارة تمريًنا لطالب في ال   الثالة 
 أهمية حل المسائل الرياضية:

ن المعرففي المهفم ففي تتجلى أهمية حل المسألة الرياضفية ففي درجفة االهتمفام العفالمي بهفذا المكفو  
البنفففاء الرياضفففي، ولقفففد أففففردت وثيقفففة المعفففايير العالميفففة ال فففادرة عفففن المجلفففس القفففومي لمعلمفففي 

 خاً ا لحل المسألة ضمن معايير العمليات. الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية معياًرا 
ولقففد أكففدت تلفف  الوثيقففة فففي مجففال حففل المسففألة الرياضففية أن منففاه  الرياضففيات المدرسففية مففن 
مرحلففففففففة ريففففففففاض األطوففففففففال حتففففففففى ال فففففففف  الثففففففففاني عشففففففففر يجففففففففب أن تسففففففففاعد المففففففففتعلم علففففففففى 

(NCTM,2000, pp 52-54.) 
 ضية.بناء معرفة رياضية جديدة من خشل حل المسالل الريا -1
 حل مسالل رياضية ذات  لة بموضو  الرياضيات أو في سياقات أخرى. -2
 متعددة ومناسبة لحل المسألة الرياضية. استراتيجياتالتمكن من استخدام  -3
 التأمل في عملية حل المسألة الرياضية.  -4

فرً فا عديفدة لفربث  طالبات( أن حل المسالة الرياضية يعطي ال48م، ص2007)ويضي  بدوي 
م  الرياضيات الوعالة، لفذا االرياضية، ولتنمية الوهم المواهيمي، ويشكل قاعدة أساسية لبر األفكار 

يجفففب أن يكفففون الفففركن األساسفففي لتعلفففيم الرياضفففيات، حيفففة يفففرى أن أهميفففة حفففل المسفففألة ترجفففع 
 لنسباب التالية: 

 حل المسألة الرياضية هو التركيز األساسي، وهدف الرياضيات في العالم الحقيقي.  -1
باسففتخدام المعرفففة التففي يجلبونهففا للمدرسففة، ويسففاعدهم علففى الففربث بففين  طالبففاتم  لليسفف -2

 والمواق  خارج قاعة الدروس.  ،الرياضيات
على تنمية الوهم الرياضي، ويضفي  معنفى للمهفارات والموفاهيم ففي كفل  طالباتيساعد ال -3

 مجاالت المحتوى الرياضي. 
بشغ األفكار وب طالباتيسم  لل -4  والمهارات.  وتطبيق المعرفةناء ترابطات، بالتوكير، وا 
للمواهيم، وقدرتهم على حل المشفكشت  طالباتيعطي فرً ا ممتازة من أجل تقويم فهم ال -5

 وقدرتهم على تطبيق المواهيم واإلجراءات، وقدرتهم على إبشغ األفكار. 
 في العثور على المتعة في الرياضيات.  طالباتيساعد ال -6
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لحــل  (292م، ص 2012)وأبــو زينــة  (143م، ص 2012)خــرون وينظــر كــل مــن عفانــة وآ
المسألة الرياضية على أنها عنصر مهم في البناء المعرفـي الرياضـي نظـراا ألهميتهـا فـي تعلـيم 

  أسباب:وتعلم الرياضيات لعدة 
حل المسألة تكسب المتعلم معنى من خشل التدريب علفى المهفارات الحسفابية والجبريفة  -1

 والهندسية. 
 حل المسألة وسيلة لتعلم مواهيم وتعميمات ومهارات جديدة.  يعتبر -2
 عن طريق حل المسألة يتم تطبيق القوانين والتعميمات في مواق  جديدة.  -3
 حل المسألة وسيلة إلثارة الوضول الوكري وحب االستطش ، وتنمية اإلبدا .  -4
 ضية. تنمية روح التعاون، من خشل المشاركة الجماعية في حل المسألة الريا -5
 تزداد ثقة المتعلم بنوسه وبالرياضيات.  -6
 تنمو لدى المتعلم ميول واتجاهات إيجابية نحو الرياضيات.  -7
 حل المسألة يساعد على تعميق فهم الطلبة لطبيعة الرياضيات.  -8
ثارة الدافعية.  -9  استخدام مسالل رياضية مناسبة تحوز الطلبة على التعلم وا 
المختلوفة، وبفذل  يكتسفب الطالفب اسفتراتيجيات جديفدة لتوكيفر  ينمي حل المسألة أنماطاً  -10

 مواق  أخرى.  إلىيمكن أن ينقلها 
 التالي: في كمن يمية حل المسألة الرياضية أن أه ويرى الباحث

 تثير دافعية المتعلمين.-1
 تنمي مهارات التوكير لدى المتعلمين.-2
 تعزز ثقة الطالب بنوسه.-3
 تطور المهارات الرياضية لدى المتعلمين.-4
 تجدد الخبرات النظرية واستخدامها في تعلم مواهيم ومهارات جديدة.-5

 
 مواصفات المسألة الرياضية:

من المنهاج ووقت المعلم، ينبغي أن  أساسياً  حتى يأخذ شكل المسألة الرياضية جزءاً 
فر فيها شروط المسألة الجيدة، ادروس الرياضيات الكثير من المسالل التي تتو  تتضمن

فر فيها االمسألة التي تتو  ي( ه285م، ص2007أبو زينة وعباينة ) دة كما يرى والمسألة الجي
 :الشروط التالية
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المسألة استيعاب موهوم رياضي محدد، أو استخدام مبدأ أو تعميم واحد أو أكثر  تتضمن -1
 .مما تعلمه الطالب

ألة عدد من المواق  األخرى، فش تقت ر المس إلىيمكن تعميم المسألة أو طريقة حلها  -2
على موق  واحد وضيق، إذ إن الهدف من تعلم حل المسألة هو تعلم  أو طريقة حلها

 مواق  أخرى. إلىاستراتيجيات في التوكير، قابلة للتطبيق واالنتقال 
ق الق متعددة، وعلى المعلم تشجيع طلبته للبحة عن طر القابلية المسألة للحل بطر  -3

 يلزمهم بحل واحد فقث. وأال، اً لحل المسالل حيثما كان ذل  ممكن أخرى بديلة
كيـف يمكـن للمعلـم أن يسـاعد الطالـب فـي حـل   كـذل (polya, 1979. p15)وأوضـح بوليـا 

وللجابة عن هـذا السـؤال يـرى بوليـا أن ، وينمى قدراتهم ومهاراتهم في ذل ؟المسألة الرياضية 
  هو:ما على المعلم عمله 

 ما يناسبهم من مسالل رياضية.  طالباتيقدم لل -1
 مواق  حياتهم وحسهم وبها تسلية لهم.  إلىأن تكون المسالل مثيرة لهم وتنتمي  -2
 إعطاء الطلبة الور ة والوقت الكافي للحل.  -3
 أن يقدم للطلبة التوجيه واإلرشاد بما يناسبهم.  -4
فر ففة حففل المسففألة دون تففدخل، إن كففان فردًيففا أو جماعًيففا مففن أجففل  طالبففاتأن يتففي  لل -5

 والثقة بالنوس والرضا واالستمتا  بالحل الذي تو لوا إليه.  ،زيادة الدافعية لديهم
 

 العوامل التي تؤثر في عملية حل المسائل الرياضية:
هنال  العديد من العوامل التي تؤثر في حل المسألة، ومن أبرز هذه العوامل كما يلخ ها 

 يلي:ما  (279م ص2011، )الخطيب
 .تقديم وعرض المسألة طريقة -1
 .ألة وفهمهااستيعاب المس -2
 .الكواءة في اللغة -3
 .االتجاه نحو التواعل في المسألة -4
 .معتقدات الطلبة عن مدى قدرتهم على حل المسألة -5
 .الوروق الوردية واألسلوب المعرفي والقدرات العقلية -6
 .الخلوية المعرفية -7
 المساعدة ضع  ح يلة الطالب من الخطث واالستراتيجيات والمقترحات العامة -8
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 .لالح في اكتشاف -9
 .العمليات االنوعالية، الدافع، الملل، القلق -10
 .مستوى النمو عند الطالب -11

 
 :لمسألة الرياضيةاشروط 

  وهي: اً ( أن للمسألة الرياضية شروط70م، ص2001)ذكر عوانة 
 معتمدة على تل  المعلومات.  نهتظهر المسألة معلومات وهدًفا تكون اإلجابة ع -
 . للتحقيق أن يكون هدف المسألة قابشً  -
 أن يكون حل المسألة  ير جاهز في ذاكرة الورد.  -

  الرياضية:حل المسألة 
" العمليفة التفي يقبفل فيهفا  بأنفه:حفل المسفألة الرياضفية  (130م، ص2007)شحاته ف يعر  

الوففرد الت ففدي للمشففكلة، ويقففوم بففربث الموففاهيم واألفكففار والمهففارات السففابقة، ويوظوهففا فففي وضففع 
   ". الحل ال حي إلىخطة تقوده 

( بأنها " النشاط الذي يقفوم بفه الطالفب أثنفاء حفل المسفألة 355م، ص2012)فها أبو شمالة ويعر  
" المعطيفات، والمطلففوب، والوفروض المناسففبة لمجاهيفل المسففألة،  الرياضفية اللوظيففة الجبريفة مبينففاً 

للمجاهيفففل القيمفففة العدديفففة  دوالمعفففادالت الجبريفففة المناسفففبة، وحفففل هفففذه المعفففادالت الجبريفففة، إيجفففا
المطلوبة في المسألة، والتحقق من  حة الحل، ويقفاس ذلف  بعشمفة الطالفب ففي االختبفار الفذي 

 يعده الباحة". 
أما الباحث فيرى حل المسألة الرياضية هي " مجموعة من الخطوات المتسلسلة التي يقوم بهـا 

 الحسابية ". معلوماته السابقة والعمليات  الحل الصحيح مستخدماا  إلىالطالب للوصول 
  أن:ومن خالل ما سبق يستنتج الباحث 

وال يعطفففي لهفففا الحفففل بشفففكل  ،مشفففكلة تواجفففه الطالفففبالمسفففألة الرياضفففية هفففي عبفففارة عفففن  -1
 مباشر إال بتوظي  معلوماته وخبراته السابقة.

ففف ذا كانففت  ،يجففب أن تكففون المسففألة جديففدة لففدى الطالففب بحيففة تكففون  يففر مألوفففة لديففه -2
 تمريًنا وليس مسألة. مألوفة فت ب  حينها 

 ن حل المسألة تتطلب من الطالب خطوات عقلية متسلسلة ونو  من التوكير.إ -3
 أن يثق الطالب بقدراته العقلية وأنه على حل المسألة بنوسه. -4
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 : لم في عملية حل المسألة الرياضيةدور المع
دواففففع  للمعلففم دور بففارز ففففي تففدريب الطلبففة علفففى حففل المسفففالل الرياضففية حيففة انفففه يثيففر

تشميففذه نحففو التحليففل، ويشففجعهم علففى القففراءة الواعيففة الشففاملة، وأن يشففجهم علففى قففراءة المسففألة 
أكثر من مرة؛ إذا لفزم األمفر، وأن يعبفروا عفن المسفألة بطفريقتهم، وعليفه أن يشفجعهم علفى وضفع 
فر فففة الوفففرد مفففن العمفففل؛ بغفففض النظفففر عفففن  فففحتها أو خطلهفففا، وعلفففى المفففدرس أال يبعفففد عفففن 

ى سجيتها مفع ير المنظم خطوة خطوة في مرحلة فرض الوروض، بل يد  األفكار تنطلق علالتوك
 إعطاء سبب لكل خطوة.

  يلي:قدرة الطالب على حل المسائل الرياضية من خالل ما  يمكن تنميةو
أي معرففففة موقفففع المسفففألة مفففن معفففارف  ،علفففى التكيففف  مفففع المسفففالل طالبفففاتمسفففاعدة ال -

 الطالب. 
 لى استحضار المزيد من المادة الوكرية والمعلومات. ع طالباتتشجيع ال -
 مساعدة الطالب على التثبت بنموذج حل مسالل.  -
 على حل المسألة بأكثر من طريقة.  طالباتتشجيع ال -
 مساعدة الطالب على تحسين قدراتهم في اختيار الورضيات وتشجيعهم على االستوسار.  -
 توهم المسألة جيًدا.  -
 ية والورعية الخا ة بالمسألة. األساس هدافتحديد األ -
 استعادة المعلومات المناسبة للمسألة من الذاكرة.  -
 التوكير في اإلجراءات المناسبة.  -
 ثم التحقق من  حة خطوات الحل حتى النهاية.  ،استخدام اإلجراءات بدقة -

 للمسألة وذل  عن طريق:  طالباتأولا: التأكد من فهم ال
 لرموز الواردة في المسألة. للم طلحات وا طالباتإدرا  ال -
 لكل المعلومات والشروط المعطاة في المسألة.  طالباتإدرا  ال -
 لما هو مطلوب في المسألة.  طالباتإدرا  ال -

وذلـ  عـن  ،علـى جمـع األفكـار التـي تسـاعدهم فـي وضـع خطـة الحـل طالبـاتثانياا: مساعدة ال
  طريق:
 . يحللون الشروط المعطاة في المسألة طالباتجعل ال -
 االستوادة من األساليب التي استخدمت في حل مسالل مشابهة.  -
 أسللة ذات  لة بالمسألة ولكنها أبسث.  طالباتوذل  بسؤال ال ،تبسيث المسألة -
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ليوصـل  المسألة من زاوية أخرى نتيجة لتباعهم مـدخالا  إلىفي النظر  طالباتثالثاا: مساعدة ال
 للحل. 

ــبعض  إلــى (244م، ص 2001)وأشــار الصــادق  ــويين ل تــؤثر فــي  العوامــل التــيمراعــاة الترب
 عملية حل المسألة منها: 

 طريقة التقديم والعرض.  -
 استيعاب المسألة وفهمها.  -
 الكواءة في اللغة.  -
 االتجاه نحو التواعل مع المسألة.  -
 رتهم على الحل. دمعتقدات التشميذ نحو ق -
  .والقدرات العقليةالوروق الوردية واألسلوب المعرفي  -
 الخلوية المعرفية.  -
 من الخطث والمقترحات العامة المساعدة في اكتشاف الحل.  طالباتضع  ح يلة ال -
 العمليات االنوعالية والدافع والملل والقلق والشمباالة.  -
 مستوى النمو.  -

 حل المسألة الرياضية:  استراتيجيات
بعضفها منفتظم وبعضفها إن المسالل الرياضية ليست جميعها مباشرة أو في تتابع منتظم، ف

هنففا  عشففرات االسففتراتيجيات التففي تنمففي القففدرة لففدى و اآلن،  إلففىوالففبعض اآلخففر لففم يحففل  معقففد،
خطففوات محففددة، فففبعض االسففتراتيجيات  اسففتراتيجيةحففل المسففالل الرياضففية، ولكففل علففى الطالففب 

ي، ومفن تكون مناسبة أكثر من  يرهفا ففي حفل مسفالل رياضفية معينفة، وهنفا تكمفن مهفارة الرياضف
ي حففد ذاتهففا، ولكنهففا أسففلوب للففتعلم فففالضففروري تنبيففه الطلبففة أن المسففالل الرياضففية ليسففت  ايففة 

تعميمفات واسفتنتاجات رياضفية، وتشفجعنا علفى  إلفى فل ر، فمفن خشلهفا نفتعلم المزيفد ونتو والتوكي
  (.185: 2010جديدة ) أبو أسعد، تطبيق المبادو التي تعلمناها في مواق  

مــن الســتراتيجيات العامــة فــي حــل المشــكالت والمســائل الرياضــية، ومنهــا كمــا وهنــا  الكثيــر 
  (:288ص ،م2011)الخطيب يعرضها 
 .جون ديوي  استراتيجية -1
 .بوليا استراتيجية -2
 .فران  ليستر استراتيجية -3
 .ميتس استراتيجية -4
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 .الركن استراتيجية -5
  .باريا استراتيجية -6

عنـد اختيـار السـتراتيجية المسـتخدمة  (49م، ص 2001)وهنا  عدة اعتبارات حددها عفانة 
  المسألة:في حل 
 مراعاة الزمن الختيار االستراتيجية.  -
 األخذ بعين االعتبار مستوى  عوبة المسألة عند انتقاء االستراتيجية.  -
 الظروف السابقة الختيار االستراتيجية المراد استخدامها في الحل.  إلىالتعرف  -
 عن استخدام اإلجراءات العملية لشستراتيجية المختارة.  الكش  عن معدل الخطأ الناجم -

 مهارات حل المسألة الرياضية: 
مفن المهفارات التفي يمكفن اسفتخدامها ففي و  ،قد تعددت اآلراء وتنوعت ففي مهفارات حفل المسفألةلو 

  الدراسية:حل المسألة في الكتب 
 المسألة.  اقرأ -1
 حدد ما بها من بيانات.  -2
 البحة عنه.  حدد المطلوب إيجاده أو -3
 حل المسألة.  -4
 راجع المسألة.  -5

  (:2006)ويمكن تحديد تل  المهارات في أربع مهارات كما في مجلة المعلم 
 قراءة المسألة وفهمها.  -1
 ابتكار خطة الحل.  -2
 تنويذ الحل.  -3
 مراجعة الحل.  -4

هـا وذل  لعدد من األسـباب، مـن أبرز  بوليا( )جورج استراتيجيةوسوف يعرض الباحث فيما يلي 
 (289م، ص 2011)كما يعرضها الخطيب 

 تم تطبيقها في مجال الرياضيات وثبت فعاليتها.  االستراتيجيةأن هذه  .1
 أساًسا بالرياضيات.  خا ةً  االستراتيجيةأن هذه  .2
لها مراحل بسفيطة وسفهلة، ويسفهل تفدريب المعلمفين عليهفا، ويسفهل  االستراتيجيةأن هذه  .3

 تطبيقها. 
 ة محددة. ا مراحل رليسله االستراتيجيةأن هذه  .4



 

 40 

 

  الرياضية:بوليا لحل المسائل  استراتيجية
يعد جورج بوليا من الفرواد ففي مجفال حفل المشفكشت الرياضفية، وتعتبفر مقترحاتفه ففي هفذا 

" أثنففاء البحففة عففن حففل، كثيففًرا مففا نغيففر وجهففة  :المجففال مففن أكثففر مففا كتففب رواًجففا، ويقففول بوليففا
موقف ، مفرة بعفد مفرة، وفهمنفا  إلفىالمسألة، فننتقل مفن موقف   ىإلنظرنا والزاوية التي ننظر منها 

ذا تقففدمنا ففي سففبيل الحففل تتغيففر وجهفة نظرنففا، وهففي تتغيففر  للمسفألة قففد يكففون ففي البففدء ناقً ففا، وا 
 (. Polya 1979 ,35-40أيًضا عندما نشارف على اكتشاف الحل " ) 

لب على تنظـيم حـل المسـألة بوليا من الستراتيجيات التي تساعد الطا استراتيجيةوتعد  
 (: Polya,1973p.8الرياضية، وتتم في أربع خطوات كما وضحها )

 أولا: فهم المسألة: 
 للمسألة:  طالباتيجب على المعلم طرح األسللة التالية حتى يتأكد من فهم ال

  لمعطيات؟ ما الشرط؟اما المجهول؟ ما 
 هل هنا  زيادة أو نق ان في المعطيات؟ 
 استعمل رموًزا مناسبةرسم شكًش، ا. 
 هل يمكن  إيجاد عشقة بين المطلوب والمعطيات؟ 
 هل يمكن  إعادة  يا ة المسألة؟ 

 ثانياا: ابتكار خطة الحل: 
 عدد من األمور من خشل طرح عدد من األسللة:  إلىه طالباتعلى المعلم أن يوجه 

 هل تعرف مسألة ذات عشقة بهذه المسألة؟ 
  في  يغة مختلوة؟هل رأيت المسألة نوسها 
  انظفففر ففففي المجهفففول، وحفففاول أن تتفففذكر مسفففالة تعرفهفففا، فيهفففا هفففذا المجهفففول أو مجهفففول

 يشبهه. 
 هل يمكن تبسيث المشكلة الحالية؟ 
 هل يمكن أن توكر في مسألة مألوفة، ولها نوس الحل؟ 
  ؟رسم توضيحي إلىهل المسألة تحتاج 
 هل يمكن  ترتيب بيانات المشكلة بشكل أسهل؟ 
 ؟بعبارة من عند    تذكر المسألةهل يمكن 
 هل استعملت كل المعطيات، هل استعملت الشرط كله؟ 
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 ثالثاا: تنفيذ خطة الحل: 
يجفب علفى ذلف  إن ابتكار الخطفة، أي إدرا  فكفرة الحفل لفيس بفاألمر السفهل، ولكفي يفتم 

حفففل  الطالفففب اسفففتدعاء العشقفففات التفففي سفففبق اكتسفففابها، والتراكيفففب الذهنيفففة المويفففدة ففففي موضفففو 
ذ ال يتطلفففب إال إجففففراء بعفففض الحسففففابات أو إا تنويففففذ الحفففل فيكففففون أسفففهل بكثيففففر، المسفففألة، وأمففف

العمليات الحسابية، فالخطة ترسم هيكًش عاًما، ويبقى علينا أن نرى أن التوا فيل لهفا مكانهفا ففي 
اويفة هذا الهيكل، لذا ينبغي فح ها واحًدا واحًدا ب فبر وأنفاة، حتفى يتضف  كفل شفيء، وال تبقفى ز 

 واحدة يكمن فيها الخطأ. 
" ابتكفار خطفة الحفل تفتم باختيفار الطالفب  أن (171م، ص2011)والبشونفه ويرى حمزة  

لشسفففتراتيجية الخا فففة المناسفففبة للحفففل، بينمفففا تنويفففذ خطفففة الحفففل تتضفففمن تنويفففذ االسفففتراتيجية أو 
إذا  لة، خا فةً مجموعة االستراتيجيات التي اختارها الطالب، وهفي مفن أسفهل خطفوات حفل المسفأ

أدر  الطالففب الخطففة التففي أعففدها إدراًكففا واعًيففا و ففحيًحا، واسففتمر فففي الحففل دون يففأس أو ملففل، 
 وبة روح التحدي والمثابرة لديه".  ،هعوهنا يتوجب على المعلم تشجي

 

 رابعاا: مراجعة الحل والتحقق من صحته: 
 ة: لمراجعة الحل والتحقق من  حته، يوجه المعلم األسللة التالي

 هل تستطيع أن تتأكد من  حة الحل؟ 
 هل الحل يحقق كل الشروط في المسألة؟ 
 هل هنا  حلول أخرى؟ 
 هل تستطيع استعمال النتيجة في مسالل أخرى؟ 
  يغة عامة يمكن تطبيقها في مواق  أكثر عمومية؟ إلىهل تو لت  

 : )185ص  م2010أسعد،  )أبومراجعة الحل ذات أهمية بالغة، لألسباب التالية كما حددها 
  .التأكد من  حة الحل 
  .تثبيت الحل في ذهن الطالب 
  .تثبيت المواهيم والمبادو التي تعتبر أساًسا لوضع هذه المسألة 
  .كتابة الحل ب ورة منظمة 
  .يا ة مسألة مشابهة لها، أو معتمدة عليها  
  قاعدة عامة؛ لحل مثل هذا النو  من المسالل.  إلىالتو ل 
  أخرى مناسبة. اقتراح حلول 
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حصائية تنبثق عن أن معظم مهارات حل المسائل اإل :في ضوء ما سبق، يرى الباحث
استراتيجية جورج بوليا لحل المسائل الرياضية، والتي سبق اإلشارة إليها، وقد حدد الباحث 
مهارات حل المسألة الرياضية )اإلحصائية( المراد تنميتها لدى طالبات الصف الثامن 

 ، وهي:والمتحر ( )الثابتونمطيه  نفوجرافي اإل استخدام تقنية األساسي ب
 تحديد المعطيات من مسألة لوظية أو رسم بياني. -1
 تحديد المطلوب حله في المسألة. -2
 تحديد القانون المناسب استخدامه. -3
 تنويذ خطة الحل. -4

 هم على حل المسألة الرياضية: طالباتإرشادات للمعلمين لتنمية قدرة 
تحليل المسألة يجب أن يثير المعلم التحدي واإلثفارة ففي طلبتفه، ويخلفق بيلفة  قبل البدء في

التفففي  فيهفففا واضففحة ومحففددة، ويمكفففن تلخففيص بعفففض اإلجففراءات هففداف ففوية مناسففبة تكفففون األ
اعهفففا لمسفففاعدة الطلبفففة علفففى حفففل المسفففألة الرياضفففية كمفففا يفففذكره حمفففزة والبشونفففه تبيمكفففن للمعلفففم ا

 ) 168ص، م2011)
 علم أن يجعل طلبته يدركون أهمية حل المسألة عند دراستهم للرياضيات. يجب على الم -1
يساعد المعلم طلبته على القراءة الواعية الشاملة، ويشجعهم على قراءة المسألة أكثر مفن  -2

مرة إذا لزم األمر، وأن يعبروا عن مضمون المسألة بلغتهم الخا ة، وليكن واضًحا لدى 
ال قد يعوقه عن فهم المسألة برمتها.  المعلم لوظا واحًدا في المسألة  ليوهمه الطالب وا 

يساعد المعلم طلبته على اكتساب المهارة في رسم األشكال التي تعبر عن المسفألة، وأن  -3
 يرسموا أكثر من شكل إذا أمكن ذل . 

يففربث المعلففم موقفف  المسففألة بحيففاة الطففاب؛ ليضففوي علففى الرياضففيات فاعليتهففا، ويوضفف   -4
 مع. وظيوتها في المجت

التوجيففه واإلرشففاد أثنففاء حففل الطلبففة للمسففألة، خ وً ففا عنففد وجففود عففالق فففي خطففوة مففن  -5
 خطوات الحل. 

يشففجع الطلبففة علففى اسففتخدام الطريقففة التحليليففة فففي الحففل، كففأن يبففدأ الطالففب بففالمطلوب  -6
 دالًما، والتأكيد على العشقات المعطاة في المسألة، واستخدامها عند الحاجة لذل . 

  حة الحل.  والتحقق مناختبار الورض،  يساعد على -7
 يراعي الوروق الوردية لدى الطلبة.  -8
 على حل المسألة بأكثر من طريقة.  طالباتتشجيع ال -9
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 مساعدة الطلبة على التخلص من " حكم العادة " والتشبة بنموذج فاشل.  -10
 ر. كي  مع المسألة، والتحلي بروح التوكير، والتأمل، وال بتمساعدة الطلبة على ال -11
يساعد طلبته على اكتساب المهارة في فرض الوروض واختبارها، واختيار ال حي  منها  -12

 إلففىالتفي تقففود بفدورها  والتوكيفر االسففتدالليق التوكيفر التففأملي، الففعفن طريففق اسفتخدام طر 
 التوكير الخشق. 
  الرياضية:صعوبات حل المسألة 

  منها:هنا  بعض  عوبات حل المسالة الرياضية 
مكن مففن مهففارة القففراءة، كوجففود عففادات سففيلة فففي القففراءة وضففع  فففي الح ففيلة عففدم الففت -1

 لموردات لدى الطلبة. االلغوية 
وعففدم القففدرة علففى تمييففز الحقففالق الكميففة والعشقففات التففي  ،اإلخوففاق فففي اسففتيعاب المسففألة -2

 تتضمنها المسألة وتوسيرها. 
 عنا رها.  إلىعدم القدرة على تحليل المسألة  -3
 على ابتكار خطة الحل.  عدم القدرة -4
وعفففدم معرفتفففه  ،عفففدم الفففتمكن مفففن الموفففاهيم والمبفففادو العمليفففة وضفففع  مهاراتفففه الحسفففابية -5

 بالمعاني والم طلحات الرياضية. 
 عدم القدرة على اختيار األساليب المناسبة، وضع  االستذكار للمعلومات األساسية.  -6
 جواب سريع. ضع  القدرة على التخمين والتقدير من أجل الح ول على  -7
 ه في حالة إخواقهم وتعزيزهم في حالة النجاح. طالباتعدم تشجيع المعلم ل -8
 لدى الطلبة.  والثقة بالحلعدم الثقة بالنوس  -9

 

ــي الرياضــيات مــن  ــول أن مهــارات حــل المســألة اإلحصــائية ف وفــي ضــوء مــا ســبق يمكــن الق
تغيــرات الدراســة التــي يســعى المهــارات الجــديرة بالدراســة، ولــذل  اختارهــا الباحــث لتكــون أحــد م
 لتنميتها من خالل تقنية اإلنفوجرافي  بنمطيها الثابت والمتحر .
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 الدراسات السابقة: الفصل الثالث
بعفففض الدراسفففات التفففي لهفففا عشقفففة مباشفففرة بموضفففو  الدراسفففة الحاليفففة،  يسفففتعرض الباحفففة

 ال  هذه الدراسات جرى ت نيوها في محورين.وتسهيش لعرض نت

 التعليمفي  نفوجرافي اإل : الدراسات التي تناولت ولالمحور األ 
 ( 2016دراسة الدهيم)م: 

فففي تح ففيل طالبففات ال فف   نووجرافيفف اإلاسففتخدام  أثففرمعرفففة  إلففىت هففذه الدراسففة هففدف
الباحثفة المفنه  التجريبفي، الدراسفة اتبعفت  أهفدافوسث في مفادة الرياضفيات، ولتحقيفق الثاني المت

طالبة مفن طالبفات ال ف  الثفاني المتوسفث ب حفدى مفدارس  (63)حية تكونت عينة الدراسة من 
طالبفة  (30)التجريبيفة وعفددها  :مجمفوعتين إلىوقسمت عينة الدراسة  ،المملكة العربية السعودية

ي اختبفففار التح فففيل، ففففطالبفففة، وطبقفففت الباحثفففة أداة الدراسفففة المتمثلفففة  (33)والضفففابطة وعفففددها 
الطالبففات الشتففي  درجففاتوجففود فففروق ذات داللففة إح ففالية بففين متوسففث  إلففىوتو ففلت الدراسففة 
الطالبفات الشتفي درسفن بالطريقفة التقليديفة ل فال   درجفاتومتوسث  نووجرافي اإلدرسن باستخدام 

دام حففففة المعلمففففين اسففففتخ بضففففرورةو ففففت الباحثففففة ، وأنووجرافيفففف اإلالمجموعففففة التففففي اسففففتخدمت 
 في تدريس الرياضيات. نووجرافي اإل

 م(2016) دراسة درويش: 

داء علففففى تعلففففم األ نووجرافيفففف اإلمعرفففففة فعاليففففة اسففففتخدام تقنيففففة  إلففففىهففففدفت هففففذه الدراسففففة 
الدراسفففة اتبفففع الباحفففة  أهفففدافلمسفففابقة الوثفففب الطويفففل، ولتحقيفففق  والتح فففيل المعرففففي ،ي هفففار الم

الورقففة الثالثففة بكليففة  طالبففاتمففن  اً طالبفف (70)مففن  كونففت عينففة الدراسففةتالمففنه  التجريبففي، حيففة 
حية اتبع الباحفة ت فميم  ،التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان بجمهورية م ر العربية

بعففففدي(، وطبففففق الباحففففة أدوات الدراسففففة -)قبلففففي :المجمففففوعتين التجريبيففففة والضففففابطة باختبففففارين
وجففود فففروق ذات داللففة  إلففىو ففلت الدراسففة المتمثلففة فففي اختبففار تح ففيل وبطاقففة مشحظففة، وت

بعففاد بطاقففة مشحظففة أالبعففدي( علففى  –)القبلففي  :بففين القيففاس α≤0.05إح ففالية عنففد مسففتوى 
وأداء حركفة المشفي ففي الهفواء للمجموعفة التجريبيفة ل فال   ،األداء الوني لمسابقة الوثفب الطويفل
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ففي عفروض بنمطفي تقديمفه  وجرافيف نواإلالقياس البعفدي ، وأو فى الباحفة باالسفتوادة مفن تقنيفة 
 .البنية المعرفية للمحتوى 

  آخرون دراسة اوزداملي و (Ozdamli ,Kocakoyun ,Sahin ,Akdag ,2016): 

معففد ال نووجرافيفف اإلحففول  وآرالهففم طالبففاتتحديففد وجهففات نظففر ال إلففىهففدفت هففذه الدراسففة 
الو ففوي، طبقففت الدراسففة  المففنه  ون الدراسففة اتبففع البففاحث أهففدافلففدروس علففم التشففري ، ولتحقيففق 

وقسفم الرياضفة  ،ففي دورة التشفري  التفي نظمهفا قسفم التعلفيم الويزيفالي اً مشفارك اً طالبف (140)علفى 
 ،أسفابيع، قبفل تطبيفق الدراسفة (6)استمرت الدراسفة مفدة وقد في جامعة الشرق األدنى في تركيا، 

 إنووجرافيف فترة الدراسفة تفم تقفديم ، وفي نووجرافي اإلعن  طالباتعشم الإ عداد لها تم وفي فترة اإل
اسفتمارة مقابلففة  ون تشفري  الجهفاز الهضففمي، ففي نهايففة الدراسفة ولمعرففة آراء الطلبففة  فمم البففاحث

 نووجرافيففف اإلن المرليفففات الم فففممة بأ، وأظهفففرت النتفففال  نووجرافيففف اإللمعرففففة آراء الطلبفففة حفففول 
ويعلففق  ،يبقففى فففي الففذاكرة نووجرافيفف اإلسففة أن ت نتفال  الدرامففن التقليديففة، وأكففد وفهمففاً  تففأثيراً كثفر أ

في شفتى المسفاقات والفدورات  نووجرافي اإلاستخدام  بأفضليةالدراسة  وأو تبالذهن فترة أطول، 
 ق التقليدية األخرى.الكثر فعالية ونجاعة من الطر أ كونه و يرها ،العلمية

 دراسة تانير تشيفيتشي (Taner Çifçi ,2016): 

علففى التح ففيل وسففلو  الطلبففة  نووجرافيفف اإلاسففتخدام  أثففرمعرفففة  إلففىالدراسففة  هففذه هففدفت
كونففت ت، حيففة اتبففع الباحففة المففنه  شففبه التجريبففيالدراسففة  أهففداففففي مففادة الجغرافيففا، ولتحقيففق 

من مدرستين خا تين تابعات لفوزارة التربيفة  تم اختيارهم عشوالياً  اً طالب (113)عينة الدراسة من 
ربففع مجموعففات اثنتففين ضففابطة أعلففى  سففموا عشففوالياً ث منطقففة سففيوس، ق  والتعلففيم التركيففة فففي وسفف

مفففا تجريبيفففة، وقفففام الباحفففة بت فففميم وحفففدة التربفففة والنبفففات لل ففف  العاشفففر باسفففتخدام تقنيفففة ومثله
، ولتطبيق هذه الدراسة قفام الباحفة ب عفداد اختبفار تح فيل وبطاقفة مشحظفة لسفلو  نووجرافي اإل

بالنسبة للمتعلمين يجعلهم مشاركين ففي عمليفة  نووجرافي اإلتخدام ظهرت النتال  أن اسأو الطلبة، 
فففففي التعلففففيم المرلففففي واللوظففففي، ويرشففففد  ويزيففففد مففففن تح ففففيلهم األكففففاديمي، ويسففففهم أيضففففاً  ،الففففتعلم
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، طالبفففاتالعفففرض الوعفففال وجفففذب انتبفففاه الالمدرسفففين ويسفففاعدهم علفففى تطفففوير أنشفففطة الفففتعلم مفففع 
 .نووجرافي اإل أهمهاليمية المختلوة و الوسالل التع وأو ت الدراسة باستخدام

 دراسة سركان يلدرم (Serkan Yıldırım, 2016): 

 نووجرافيففف اإلوجهفففات نظفففر المتعلمفففين الفففذين يسفففتخدمون  معرففففة إلفففىالدراسفففة هفففذه هففدفت 
الدراسففة اتبففع  أهففدافثففار التربويففة للت ففميم الجرافيكففي، ولتحقيففق لن ففراض التعليميففة ومعرفففة اآل

 37مفن الفذكور و  27)  :طالفب (64)كونت عينة الدراسة مفن تلو وي، حية الباحة المنه  ا
المعلومففات بكليففة التربيففة مففن طلبففة قسففم الحاسففوب وتكنولوجيففا  نففاة( تففم اختيففارهم عشففوالياً مففن اإل
تاتور  في إسطنبول، وقام الباحة بدراسة الحالة لهذه العينة حية تم تنويذ برنام  مدته أبجامعة 

واستخدامها في أنشطة التعلم، وقفدمت  ،للمتعلمين نووجرافي اإلدخال إتم خشلها ،  اً أسبوع (20)
، نووجرافيففف اإلدروس باسفففتخدام  (5)ن ي فففمم كفففل طالفففب أللمتعلمفففين بعفففض المهفففام التعليميفففة بففف
ن أ طالبففاتراء الآظهففرت أ)مقيففاس ليكففارت(، و  بانةاسففت ب عففدادولمعرفففة اراء الطلبففة قففام الباحففة 

بعففض المهففارات الخا فففة  إلففى نووجرافيفف اإلل عمليففة الففتعلم، ويحتففاج م فففمم يسففه نووجرافيفف اإل
نففات هففم العنا ففر والمكو أ ، أهمهففا فهففم المحتفوى وتحليلففه ومعرفففة نووجرافيفف اإللتمكنفه مففن ت ففميم 

 ،، وأو فففت الدراسفففة ب عفففداد بفففرام  تدريبيفففة للمعلمفففين والمتعلمفففيناألساسفففية للت فففميم الجرافيكفففي
 التعليمي.  نووجرافي اإلتقان ت ميم إتمكنهم من 

 ( 2015دراسة أبو عصبة)م: 

على تح يل طالبات ال    نووجرافي اإلاستخدام  أثربيان  إلىهدفت هذه الدراسة 
الدراسة  أهدافواتجاهاتهن نحو العلوم ودافعيتهن نحو تعلمها، ولتحقيق  ،الخامس األساسي

ال   طالبة من طالبات  (70)اتبعت الباحثة المنه  شبه التجريبي، وطبقت الدراسة على 
مجموعتين  إلى، وتم تقسيمهم بمدرسة بديا األساسية الدنيا بالضوة الغربية الخامس األساسي
واألخرى  نووجرافي اإلدرست محتوى وحدات النبات باستخدام  طالبة (36) إحداهما تجريبية

حثة ثشة أدوات على ها بالطريقة التقليدية، وطبقت الباطالبة درست الوحدة نوس (34)ضابطة 
وهي اختبار تح يل ومقياس اتجاه ومقياس دافعية، وعولجت البيانات باستخدام  ،عينة الدراسة
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وجود فروق ذات داللة إح الية عند مستوى الداللة تحليل التباين األحادي، وأظهرت النتال  
(0.05= αبين متوسطي تح يل طالبات ال   الخامس األساسي ) ة الكلي في الدرجة

وجود فروق ذات داللة  أيضاً تبين ،  ال  المجموعة التجريبيةل الختبار التح يل البعدي،
طالبات ال   الخامس  ( بين متوسطي اتجاهاتα =0.05إح الية عند مستوى الداللة )

وجود و  ،في الدرجة الكلية لمقياس االتجاهات البعدي، ل ال  المجموعة التجريبية األساسي
( بين متوسطي دافعية طالبات α =0.05 الية عند مستوى الداللة )فروق ذات داللة إح

ال   الخامس األساسي في الدرجة الكلية لمقياس الدافعية البعدي ول ال  المجموعة 
، وتشجيع االت ال في عملية التدريس نووجرافي اإلم وأو ت الباحثة بضرورة استخدا، التجريبية

شل انشاء  وحات ومواقع تتي  للطالب التوا ل من خو  نووجرافي اإلوالتوا ل من خشل 
 طار المدرسة.إخارج 

 م(2015) دراسة درويش والدخني: 

ومعرفففة  ،الثابففت والمتحففر  عبففر الويففب نووجرافيفف اإلتقففديم نمطففا  إلففىهففدفت هففذه الدراسففة 
تمفاد الدراسة اتبفع الباحثفان المفنه  شفبه التجريبفي باالع أهدافهما على نوات  التعلم، ولتحقيق أثر 

 طوفشً  (30)كونت عينة الدراسة مفن تعلى الت ميم التجريبي القبلي والبعدي للمجموعتين، حية 
أعفففوام بمدرسفففة برايفففت هفففوب بمدينفففة ن فففر ( 10-7)مفففن ذوي التوحفففد تتفففراوح أعمفففارهم مفففا بفففين 

 ،ن األولففى درسففت بففالنمث الثابففتيمجمففوعت إلففىبجمهوريففة م ففر العربيففة، قسففمت عينففة الدراسففة 
، طبففق علففيهم مقيففاس تقففدير طوففشً  (15)والثانيففة بففالنمث المتحففر  وعففددها  طوففشً  (15)وعففددها 

ار مهفففففارات التوكيفففففر الب فففففري، مقيفففففاس التوحفففففد الطوفففففولي، مقيفففففاس بينيفففففة العفففففرب للفففففذكاء، اختبففففف
 α≤0.05سورت نتال  الدراسة عن وجود فروق ذات داللفة إح فالية عنفد مسفتوى ألشتجاهات، و 

)الثابفففت مقابفففل المتحفففر ( ففففي التطبيفففق  :جمفففوعتين التجفففريبيتينبفففين متوسفففطي رتفففب درجفففات الم
البعفففدي ففففي كفففل مفففن اختبفففار مهفففارات التوكيفففر الب فففري ومقيفففاس االتجاهفففات ل فففال  المجموعفففة 

الباحثففففان بضففففرورة االسفففففتوادة مففففن تقنيفففففة  ىو فففففأالثابففففت(، و  نووجرافيففففف اإل)  :لففففىالتجريبيففففة األو 
ة للمحتففففففوى المقففففففرر فففففففي كافففففففة المجففففففاالت بنمطيففففففه فففففففي عففففففرض البنيففففففة المعرفيفففففف نووجرافيفففففف اإل

 والتخ  ات.
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 م(2015) دراسة منصور: 

بعففاد الففتعلم أالقففالم علففى نمففوذج  نووجرافيفف اإلاسففتخدام  أثففربيففان  إلففىهففدفت هففذه الدراسففة 
الدراسففة  أهففدافلمففارزانو علففى تنميففة موففاهيم الحوسففبة السففحابية وعففادات العقففل المنففت ، ولتحقيففق 

الورقففة  طالبففاتمففن  اً طالبفف (30)كونففت عينففة الدراسففة مففن تريبففي، حيففة اتبففع الباحففة المففنه  التج
 (6) إلفففىالثانيفففة شفففعبة تفففاريخ بكليفففة التربيفففة بجامعفففة أسفففيوط بجمهوريفففة م فففر العربيفففة، قسفففموا 

مختلوففففي التح ففففيل، وطبففففق الباحففففة أدوات  طالبففففات (5)مجموعففففات تتكففففون كففففل مجموعففففة مففففن 
وجفود  إلفىادات العقفل المنفت ، وتو فلت الدراسفة الدراسة المتمثلة في اختبار تح يل ومقياس عف

مجموعة البحة بفين التطبيفق القبلفي  طالباتفروق ذات داللة إح الية بين متوسطات درجات ال
مفن موفاهيم الحوسفبة  ( وذل  ل فال  التطبيفق البعفدي ففي تنميفة كفل   0.01والبعدي عند مستوى )

القففالم علففى نمففوذج مفففارزانو  نووجرافيفف اإل ن السففتخدام تقنيفففةأالسففحابية وعففادات العقففل المنففت ، و 
بضففرورة كبيففر علففى تنميففة موففاهيم الحوسففبة السففحابية، وأو ففى الباحففة  أثففربعففاد الففتعلم حجففم أل

وتسففريع وقففت  ،يسففاعد علففى اخت ففار المعلومففات ألنففه ،فففي التعلففيم نووجرافيفف اإلاسففتخدام تقنيففة 
 .فترة أطولالتعلم وبقالها في الذاكرة 

  م(2014) دراسة الجريوي: 

مهففارات معرفففة فعاليففة اسففتخدام برنففام  تففدريبي مقتففرح فففي تنميففة  إلففىهففدفت هففذه الدراسففة 
ومهفارات الثقاففة الب فرية لفدى  ،نووجرافيف اإللكترونية من خشل تقنية ت ميم الخرالث الذهنية اإل

ونففت كتالدراسففة اتبعففت الباحثففة المففنه  التجريبففي، حيففة  أهففدافالمعلمفات قبففل الخدمففة، ولتحقيففق 
طالبفة مففن طالبفات كليفة التربيفة شفعبة معلمففة  فووف مفن قسفم المنففاه   (15) مفن عينفة الدراسفة
كونففت عينففة الدراسففة مففن تميففرة نففورة بنففت عبففد الففرحمن بالمملكففة العربيففة السففعودية، و بجامعففة األ

 مجموعة واحدة تم تدريبها على البرنام  المقترح، ولتطبيق أدوات الدراسة  ممت الباحثفة بطاقفة
سفهم ففي تحسففن أن البرنفام  المقتفرح قفد أ إلفى ار تح فيل، وأشفارت نتفال  الدراسفةمشحظفة واختبف

ففي الخفرالث الذهنيفة  نووجرافيف اإلمستوى معرففة مهفارات الثقاففة الب فرية ومهفارات ت فميم تقنيفة 
عداد دورات تدريبيفة وورش عمفل للمدرسفين إ ضرورة بو ت الدراسة أو لكترونية لدروس التعلم، اإل
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ففففففي تخطفففففيث الفففففدروس  نووجرافيففففف اإلكيويفففففة توظيففففف  تقنيفففففة ت فففففميم  إلفففففىللتعفففففرف  طالبفففففاتوال
 والمحاضرات.

 دراسة كوز وسيمز (kos & sims , 2014): 

الثابفففت ففففي كتابففففة  نووجرافيفففف اإلفاعليففففة اسفففتخدام تقنيفففة معرففففة  إلفففىهفففدفت هفففذه الدراسففففة 
الدراسفة  أهفدافليدية األخرى، ولتحقيق ق التقالالمقاالت لغير الناطقين باإلنجليزية في مقابل الطر 

ال فف  الثففامن األساسففي  طالبففات، وتمففت الدراسففة علففى عينففة مففن و ففوياتبففع الباحففة المففنه  ال
سفابيع، أمريكية علفى مفدار خمسفة في مدرسة فيستا في الواليات المتحدة األ اً طالب (180)عددها 

وتو ففلت الدراسففة مثلففة فففي اسففتبانة ، الدراسففة اسففتخدم الباحثففان أداة الدراسففة المت أهففدافولتحقيففق 
 يفففر  طالبفففاتفضفففل ففففي تعلفففم مهفففارات كتابفففة المقفففاالت للأكتقنيفففة تعليميفففة  نووجرافيففف اإلن أ إلفففى

خا ة ففي الموضفوعات التفي لهفا عشقفة بق التقليدية، و الالناطقين للغة اإلنجليزية في مقابل الطر 
م ففي المحافظفة علفى اسفتلناف اهتمفام دور مهف نووجرافي لإلحية كان  ،والتخيل الب ري  باإلبدا 

، وأو ففففت الدراسففففة باسففففتخدام تقنيففففة ثنففففاء دراسففففة تلفففف  الموضففففوعاتأنتبففففاه وجففففذب اال ،طالبففففاتال
في دراسة الموضفوعات المتعلقفة بفالربث الفذهني والب فري كدراسفات اللغفات والعلفوم  نووجرافي اإل

 الطبيعية.

  دراسة ناتشفا  و ارفيس(Natchaphak, uravis, 2013): 

التففي  نووجرافيفف اإلودرجففة األلففوان الخا ففة ب ،فحففص المعلومففات إلففىهففدفت هففذه الدراسففة 
، و ويالدراسة اتبع الباحثان المنه  ال أهدافتؤثر على فهم المحتوى في وقت معلوم، ولتحقيق 

طلبففة كليففة تكنولوجيففا المعلومففات بجامعففة راجمففانجش فففي جميففع كونففت عينففة الدراسففة مففن تحيففة 
 (30)تففم فحففص مجموعففة البيانففات لوهففم المحتففوى مففن مخطففث البيانففات مففن خففشل  قففدو تايشنففد، 
الدراسة استخدم الباحة بطاقة المشحظة واستبانة،  أهدافولتحقيق وهم من طلبة الكلية،  اً فاح 

وضف  هفو األقفرب واأل نووجرافيف اإلن استخدام اللون األزرق في ت فميم أوأظهرت نتال  الدراسة 
دراسففات يففتم  بفف جراء، وأو ففت الدراسففة بينمففا اللففون األ ففور األقففل تففأثيراً األلففوان للوهففم مففن بقيففة 

 لوان أخرى في الت ميم مع فلات عمرية مختلوة.ستخدام أخشلها ا
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 دراسة نورمان (Norman, 2010): 

الكشفف  عففن العمليففات االسففتيعابية التففي تحوزهففا الرسففوم البيانيففة،  إلففىالدراسففة  هففذه هففدفت
 (9)حيفففة تكونفففت عينفففة الدراسفففة مفففن ، و فففويالمفففنه  الالدراسفففة اتبفففع الباحفففة  أهفففدافولتحقيفففق 
تدالي من ثفشة مفدارس مختلوفة ففي ال   الثاني االب طالباتمن  إناة( 4ذكور و  5) طالبات

 طالبففاتق ففى الشففمال الشففرقي ألمريكففا الشففمالية، وقففام الباحففة بعففرض المففادة التعليميففة علففى الأ
أن  طالبففاتووظفف  األسففاليب اللوظيففة مففن خففشل الطلففب مففن ال ،ةتحتففوي علففى رسففوم بيانيفف والتففي

ولتحقيففق يوكفروا ب فوت مرتوفع، وأن يتحفدثوا عمفا يسففتطيعون قراءتفه مفن خفشل الرسفوم البيانيفة ، 
نفففه مفففن خفففشل األسفففاليب أوأظهفففرت النتفففال  الدراسفففة اسفففتخدم الباحفففة بطاقفففة المشحظفففة،  أهفففداف

اسففتيعابية، تمففت كنتيجففة السففتخدام الرسففوم البيانيففة  عمليففة (17)اللوظيففة أظهففرت هففذه األسففاليب 
وهففي: " الو فف  الحرفففي، التسففمية )الت ففني (، الو فف  االسففتنتاجي، التنبففؤ، اسففتنتاج  ففرض 
المؤلففف ، نفففص مؤكفففد/ ير مؤكفففد، اسفففتخدام الفففنص المتوا فففل، اسفففتخدام العنفففاوين/ الت فففنيوات 

الموضفو ، روابفث لمعلومفات مسفبقة، النوس/الفذات، روابفث لفيس لهفا عشقفة ب ىلفإ...الخ ، روابفث 
تسفففاؤل/تعجب، ر فففد معرففففة، اسفففتجابة مفففؤثرة، مقارنفففة التناقض/التبفففاين/االختشف، يقفففيم، يميفففز 

 الكلمة.

ن يكون هنفا  تعليمفات مباشفرة للطلبفة تمكفنهم مفن اسفتيعاب أالباحة بضرورة  وقد أو ى
 امل معها.الرسوم البيانية بشكل أفضل، وتساعدهم على قراءتها وكيوية التع

   دراسة باسترنا(Pasternack, 1989): 

والفنص التقليفدي، واألسفباب التفي  نووجرافيف اإلمعرففة العشقفة بفين  إلىالدراسة  هذه هدفت
اتبففع الباحففة المففنه  الو ففوي، حيففة الدراسففة  أهففداف، ولتحقيففق نووجرافيفف اإلتففدفع القففارو لقففراءة 

قفففام الباحفففة بعفففرض موضفففوعين مختلوفففين تفففم وطالبفففة، و  اً طالبففف (70)الدراسفففة مفففن كونفففت عينفففة ت
ومزخففرف بففارز  إنووجرافيفف يحتففوي  وعينضففحففد المو أ، (U.S.A Today)نشففرهما فففي  ففحيوة 

خر تم عرضه من خشل النص األ لي، ولتطبيق هذه الدراسة واآلوواض  مع النص األ لي ، 
 نووجرافيفف اإلوم رسففن القففارو يتجففه نحففو أظهففرت النتففال  أم الباحففة ب عففداد بطاقففة مشحظففة، و قففا
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على جذب العين  نووجرافي اإلالبارزة والواضحة قبل الذهاب للنص األ لي ألسباب تتعلق بقدرة 
 ،والجففداول زاد مفففن حوفف  القففارو للمعلومفففات نووجرافيفف اإلأن اسفففتخدام  ، وأظهففرت النتففال  أيضففاً 

ا كففان معففدل وقدرتففه علففى التففذكر فهففو يففؤثر فففي كففل مففن مهمففة التففذكر ومسففتوى االسففتجابة، وكمفف
ي الن ف  مفن موضفو  يعتمفد علفى قفل بحفوالأكفان  نووجرافيف اإلالخطأ ففي موضفو  يعتمفد علفى 

 .ذهنياً  في المواضيع التي تتطلب حضوراً  نووجرافي اإل، وأو ت الدراسة باستخدام النص

 :يب على الدراسات في المحور األولالتعق
  الهدف:أولا : 

دراسففففة الففففدهيم مثففففل  نووجرافيفففف اإلاسففففتخدام  أثففففربيففففان  إلففففىالدراسففففات السففففابقة  هــــدفت -1
مثففففل دراسففففة أوزداملففففي وآخففففرون  نووجرافيفففف اإلراء مسففففتخدمي م( أو اسففففتطش  آ2016)
 (.م2016)

)الثابفففت  :نووجرافيفف اإلتوظيفف  نمطففي  أثففر: قيففاس إلففىأمففا بالنسففبة للدراسففة الحاليففة فقففد هففدفت 
الرياضففية لففدى طلبففة ال فف   والمتحففر ( فففي ضففوء المففدخل الب ففري لتنميففة مهففارة حففل المسففألة

 الثامن األساسي بغزة.

  المنهج المتبع:ثانياا : 

(، بينمففففا م2016اسففففتخدمت بعففففض الدراسففففات المففففنه  التجريبففففي مثففففل دراسففففة الففففدهيم ) -2
(، بينمفففا م2016اسففتخدمت بعفففض الدراسففات المفففنه  شففبه التجريبفففي مثففل دراسفففة تففانير )

 م(.2016دريم )استخدمت بعض الدراسات المنه  الو وي مثل دراسة يل

 أما الدراسة الحالية فقد اختار الباحث المنهج التجريبي.

  العينة:ثالثاا : 

( م2016المفدارس مثفل دراسفة الفدهيم ) طالباتاستخدمت الدراسات السابقة عينتها من   -3
( ومففن أطوففال التوحففد مثففل دراسففة م2016الجامعففات مثففل دراسففة درويففش ) طالبففاتومففن 
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ا بالنسفبة للدراسفة الحاليفة فقفد اختفار الباحفة عينتهفا مفن (، أمفم2015درويش والفدخني )
 طالبات ال   الثامن األساسي بمدرسة بنات البري  اإلعدادية أ.

  األدوات:رابعاا : 

 الففففدهيممثفففل دراسفففة  الدراسفففات السفففابقة أدوات عديفففدة منهففففا اختبفففار تح فففيلاسفففتخدمت  -4
مثل دراسة درويش ومنها من استخدمت بطاقة مشحظة مع اختبار تح يل  ،(م2016)
ومنهففففففا مففففففن اسففففففتخدمت اسففففففتمارة مقابلففففففة مثففففففل دراسففففففة أوزداملففففففي وآخففففففرون  ،(م2016)
ومقيففاس اتجففاه ومقيففاس دافعيففة مثففل  ياً تح ففيل اً ومنهففا مففن اسففتخدمت اختبففار  ،(م2016)

ومنها من اسفتخدمت بطاقفة مشحظفة واسفتبانة مثفل دراسفة  ،(م2015دراسة أبو ع بة )
 .(م2013نشافا  وأرفيس )

 تفقت الدراسة الحالية مع الدراسات في اختيار األدوات فقام الباحث بإعداد اختبار تحصيل.وا

  النتائج:خامساا : 

كبيفر ففي تح فيل  أثفرلهفا  نووجرافي اإلأثبتت جميع الدراسات السابقة أن استخدام تقنية  -5
اسفففة الطلبفففة وتنميفففة اتجاهفففاتهم ودافعيفففتهم نحفففو الفففتعلم، واختلوفففت الدراسفففة الحاليفففة مفففع در 

 نووجرافيففففف اإل( حيفففففة أظهفففففرت نتفففففال  الدراسفففففة الحاليفففففة أن م2015درويفففففش والفففففدخني )
ن العينـة مختلفـة، أ إلـىويعزو الباحث هـذا الخـتالف المتحر  أكثر فاعلية من الثابت 

ــوع التصــميم المســتخدم أو اآل ــد يكــون بســبب ن ــدمت بهــا وأن الخــتالف ق ــي ق ــة الت لي
 التقنية للمتعلم.

 راسات السابقة الدراسة الحالية:أهم ما أفادت الد
  بنمطيها الثابت والمتحر . نووجرافي اإلبناء اإلطار النظري لتقنية 
 المشلمة لل   الثامن. نووجرافي اإلنماط المناسبة من اختيار األ 
 .اختيار المنه  المناسب 
 ح الي المناسب.تحديد األسلوب اإل 
 لية مع الدراسات السابقة.ليها الدراسة الحامقارنة النتال  التي تو لت إ 
 .المساهمة في توسير النتال  وتحليلها 
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 حل المسائل الرياضية. مهارات: الدراسات التي تناولت الثانيالمحور 
 (م2017غا )دراسة األ: 

اسفتخدام اسفتراتيجية المنظففم الشفكلي ففي تنميفة التوكيفر  أثفرمعرففة  إلفىهدفت هذه الدراسة 
 أهففداف، ولتحقيففق لففدى طالبففات ال فف  التاسففع األساسففي بغففزةوحففل المسففألة الهندسففية  الب ففري 

 مدرسفةة مفن طالبف (80)كونت عينة الدراسة من تحية ، التجريبيالمنه   الدراسة اتبعت الباحثة
طريقفة عشفوالية وتفم بين منهمفا وجفرى اختيفار  ف ،لتكون ميدانًا الدراسة "ب"بن خلدون األساسية 

 ، وطبففقطالبفة (40) األخففرى ضفابطةو  ،بفةطال (40)يفة يبحفداهما عشفواليًا كمجموعففة تجر إتعيفين 
القفدرة علفى حفل المسفألة  اختبار مهارات التوكيفر الب فري، واختبفارب الباحة أداة الدراسة المتمثلة

وجود فروق ذات داللة إح الية بين متوسث . 1: تاليةالنتال  ال إلى، وتو لت الدراسة الهندسية
ومتوسفث درجفات طالبفات المجموعفة الضفابطة ففي االختبفار  درجات طالبات المجموعة التجريبية

وجود فروق ذات داللة إح الية . 2، لب ري ل ال  المجموعة التجريبيةالبعدي لتنمية التوكير ا
بفين متوسفث درجفات طالبفات المجموعفة التجريبيفة ومتوسفث درجفات طالبفات المجموعفة الضفابطة 

راسففة بمففا أو ففت الدو  ، ففال  المجموعففة التجريبيففةفففي االختبففار البعففدي لحففل المسففألة الهندسففية ل
ياضففيات مففن قبففل المعلمففين المففنظم الشففكلي فففي تعلففيم الر  اسففتراتيجيةضففرورة اسففتخدام . 1يلففي: 

بناليففة فففي  اسففتراتيجياتعقففد دورات لمعلمففي الرياضففيات لتففدريبهم علففى توظيفف  . 2، نوالمففوجهي
المفنظم  اسفتراتيجيةدام ت الدراسفية باسفتختدريس الرياضيات وتشجيعهم لششترا  في إنتاج الوحدا

استراتيجية المنظم الشكلي في متغيفرات  أثرإجراء المزيد من البحوة عن استق اء . 3، الشكلي
 .أخرى 
  (م2017)دراسة جراد: 

ظريفففة الحفففل االبتكفففاري م علفففى نلفاعليفففة برنفففام  قفففا كشففف  عفففنال إلفففىهفففدفت هفففذه الدراسفففة 
 طالبففاتلففدى  ل المسففألة فففي الرياضففيات واالتجففاه نحوهففاميففة مهففارات حفففففي تنيففز( )تر  لمشففكشتل

حيففة المففنه  التجريبففي،  الدراسففة اتبففع الباحففة أهففداف، ولتحقيففق زة غففال فف  الثففامن األساسففي ب
 ،مدرسة ذكور البحرين اإلعدادية لتكون ميدانًا الدراسةمن   ( طالباً 66)كونت عينة الدراسة من ت

( 32يفة )يبهما عشفواليًا كمجموعفة تجر حفدأة وتم تعيفين طريقة عشواليبين منهما وجرى اختيار  
لقيفاس مهفارات حففل  اختبففارب الباحفة أداة الدراسفة المتمثلفة ، وطبففق(34األخفرى ضفابطة )و ا بفطال

 إلففى، وتو ففلت الدراسففة لقيففاس االتجففاه نحففو الرياضففياتومقيففاس اتجففاه  المسففالة فففي الرياضففيات
المجموعففة  طالبففاتوسففطي درجففات متبففين  ففالية . توجففد فففروق ذات داللففة إح1النتففال  األتيففة: 

ل ففال  المجموعففة البعففدي ار حففل المسففألة بففانهم فففي المجموعففة الضففابطة فففي اختيففة وأقففر بالتجري
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المجموعففففة  طالبففففاترجففففات متوسففففطي د بففففين. توجففففد فففففروق ذات داللففففة إح ففففالية 2يففففة. بالتجري
ل ففففال  المجموعففففة  ديالبعففففيففففة وأقففففرانهم فففففي المجموعففففة الضففففابطة فففففي مقيففففاس االتجففففاه بالتجري
 ية.بالتجري

مفن قبفل الرياضفيات  تعلفيم تريفز ففي نظريفة وادبفم توظيف . ضفرورة 1راسة بمفا يلفي: أو ت الد
يففة العلميففة المرجففوة والتففي منهففا التربو  هففدافة لتحقيففق العديففد مففن األبففالمعلمففين والمشففرفين والطل

الرياضففيات بحيففة يوظفف  ظففيم محتففوى ن. إعففادة ت2لمسففألة فففي الرياضففيات. ميففة مهففارات حففل انت
 .تريز نظرية ماذج من مبادىن

 ( م2016دراسة دحالن): 

ميففة مهففارات حففل نفاعليففة توظيفف  الق ففص الرقميففة فففي تتق ففي  إلففىهففدفت هففذه الدراسففة 
الدراسففة  أهففداف، ولتحقيففق ال فف  الثالففة األساسففي بغففزة يففذالمسففالل اللوظيففة الرياضففية لففدى تشم

مدرسففة وطالبففة مففن  طالبففاً ( 70)كونففت عينففة الدراسففة مففن  ، حيففةالتجريبففي المففنه  اتبففع الباحففة
طريقفففة بين منهمفففا وجفففرى اختيفففار  ففف ،لتكفففون ميفففدانًا الدراسفففة خفففانيونس االبتداليفففة المشفففتركة )أ( 

 األخففرى ضففابطةو  ،وطالبففة اً بففطال (35)يففة يبهما عشففواليًا كمجموعففة تجر حففدأعشففوالية وتففم تعيففين 
فففي اختبففار مهففارات حففل المسفففألة   الدراسففة المتمثلفففةالباحففة أداة  وطبففق وطالبففة، اً طالبفف (35)

وجففود فففروق ذات داللففة إح ففالية بففين متوسففطي  النتففال  األتيففة: إلففى، وتو ففلت الدراسففة اللوظيففة
المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة الضابطة ففي التطبيفق البعفدي لشختبفار  طلبةدرجات 
ذات داللة إح فالية بفين متوسفطي رتفب الفذكور  ووجود فروق  ،المجموعة التجريبية طلبةل ال  

ففي المجموعففة التجريبيفة وأقففرانهم ففي المجموعففة الضففابطة ففي التطبيففق البعفدي لشختبففار ل ففال  
وجففود فففروق ذات داللففة إح ففالية بففين متوسففطي رتففب اإلنففاة  وكففذل  ذكففور المجموعففة التجريبيففة

ففي التطبيفق البعفدي لشختبفار ل فال  في المجموعة التجريبيفة وأقفرانهن ففي المجموعفة الضفابطة 
توظيف  الق فص الرقميفة ففي  :بعفدة تو فيات أهمهفاراسة أو ت الد، و إناة المجموعة التجريبية

لجعففل تعلففم الرياضففيات مشففوقًا وتبنففي فكففرة  سففالث المتعففددةتففدريس الرياضففيات واالسففتوادة مففن الو 
 .حوسبة المقررات الدراسية، كأحد أساليب التدريس الحديثة
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  (م2016اسة علوان )در: 
ميففة مهففارات حففل نراتيجية السففقاالت التعليميففة فففي تاسففت أثففربيففان  إلففىهففدفت هففذه الدراسففة 

الدراسففة اتبفففع  أهففداف، ولتحقيفففق المسففالل الرياضففية لفففدى طالبففات ال فف  السفففابع األساسففي بغففزة
مفففن طالبفففات ال ففف  طالبفففة ( 55)كونفففت عينفففة الدراسفففة مفففن تحيفففة ، التجريبفففيالمفففنه   الباحفففة

ين وجفرى اختيفار  فحيفة  ،لتكفون ميفدانًا الدراسفة جرار القدوة الثانوية للبناتمدرسة ، من لسابعا
األخففرى و  طالبففة( 25) يففةيبهما عشففواليًا كمجموعففة تجر حففدأوتففم تعيففين  ،طريقففة عشففواليةبمنهمففا 

اختبفففار مهفففارات حفففل المسفففألة ففففي  ت الباحثفففة أداة الدراسفففة المتمثلفففةوطبقففف ،طالبفففة (29)ضفففابطة 
وجود فروق ذات داللفة إح فالية بفين متوسفطي يجة التالية: النت إلى، وتو لت الدراسة اضيةالري

ففففي المجموعفففة الضفففابطة ففففي التطبيفففق البعفففدي  نلبفففات المجموعفففة التجريبيفففة وأقفففرانهدرجفففات طا
توظيفف  اسففتراتيجية السففقاالت  بضففرورةراسففة أو ففت الدو  ،لشختبففار ل ففال  المجموعففة التجريبيففة

 دريس الرياضيات والمهارات والتعميمات الرياضية.التعليمية في ت
 ( م2015دراسة جمعه): 

معرفففة فاعليففة برنففام  تعليمففي محوسففب بففالتمثيشت الرياضففية فففي  إلففىهففدفت هففذه الدراسففة 
 أهفداف، ولتحقيفق تنمية مهارة حل المسألة الرياضية لدى طالبات ال   الخامس األساسفي بغفزة

مدرسفة ة مفن طالبف (81)كونت عينة الدراسة من تحية ، لتجريبياالمنه   الدراسة اتبعت الباحثة
طريقففة بين منهمففا وجففرى اختيففار  فف حيففة ،لتكففون ميففدانًا الدراسففة "ب "بتداليففة المشففتركةرففف  اال

(  32األخفرى ضفابطة ) و  ( طالبفة 34) يفة يبهما عشواليًا كمجموعة تجر حدأعشوالية وتم تعيين 
ل المسالل الرياضية) الهندسفية اختبار مهارات حفي  المتمثلةالباحة أداة الدراسة  ، وطبق طالبة

توجففد فففروق ذات داللففة إح ففالية بففين متوسففث درجففات  النتففال  األتيففة: إلففىوتو ففلت الدراسففة  ،(
طالبففات المجموعففة التجريبيففة والضففابطة فففي التطبيفففق البعففدي الختبففار حففل المسففالل الرياضفففية، 

توجفد ففروق ذات داللفة إح فالية بفين متوسفث وكذل  ،  ال  طالبات المجموعة التجريبيةوذل  ل
درجففات الطالبففات مرتوعففات التح ففيل فففي المجموعففة التجريبيففة والضففابطة فففي التطبيففق البعففدي 

فففروق ذات  ووجففود ،ل ففال  طالبففات المجموعفة التجريبيففةالختبفار حففل المسففالل الرياضفية، وذلفف  
التح فففيل ففففي المجموعفففة التجريبيفففة داللفففة إح فففالية بفففين متوسفففث درجفففات الطالبفففات م نخوضفففات 

والضابطة في التطبيق البعدي الختبار حل المسالل الرياضية، وذلف  ل فال  طالبفات المجموعفة 
االهتمفام بفالبرام  المحوسفبة مدعومفة بفالتمثيشت الرياضفية راسفة بمفا يلفي: أو ت الد، و التجريبية

ية مهفارات حفل المسفالل الرياضفية لفدى إيجابي في تنم أثرفي تقديم المادة التعليمية، لما لها من 
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د حفففل التأكيففد علففى المعلمفففين بضففرورة اسففتخدام مهففارات حفففل المسففألة الرياضففية عنففو ،الطالبففات
 ،هم في علفى كيويفة حفل المسفالل الرياضفية والهندسفيةطالباتوتدريب  المسالل الرياضية والهندسية

تفه الباحثفة  ن قبفل الجهفات المخت فة ففي وزارةمف كما وأو ت بتبني البرنام  المحوسب الفذي أعد 
 .التربية والتعليم العالي

 ( م2015دراسة حسني): 
اسففففتخدام بعففففض اسففففتراتيجيات حففففل المسففففألة  أثففففر الكشفففف  عففففن إلففففىهفففدفت هففففذه الدراسففففة 

هفففم حولهفففا ففففي محافظفففة لساسفففي ففففي وحفففدة الجبفففر وآرالفففدى طلبفففة ال ففف  السفففابع األ ،الرياضفففية
كونفت عينفة الدراسفة مفن تحيفة ، التجريبفيالمنه   الباحةالدراسة اتبع  أهداف، ولتحقيق طولكرم

 التكونففف تي ذكففور سففامي حجففازي الثانويففة، وذكففور بلعففا األساسففية العليففامدرسففمففن  طالبففاً ( 112)
حفداهما عشفواليًا إوتفم تعيفين  ،طريقة عشفواليةبمنهما  مجموعتينجرى اختيار وقد  ،ميدانًا الدراسة
ففي  الباحفة أداة الدراسفة المتمثلفة ، وطبفق(57)رى ضابطة األخو  اً بطال( 55)ية يبكمجموعة تجر 

وجففود فففروق ذات  تيفة:النتففال  اآل إلففى، وتو ففلت الدراسفة اختبفار مهففارات حففل المسفالل الرياضففية
والمجموعففة الضففابطة  التح ففيل بففين المجموعففة التجريبيففة داللففة إح ففالية بففين متوسففطي درجففات

ل  المجموعفففة التجريبيفففة التفففي درسفففت وحفففدة ال ففف  السفففابع األساسفففي، وذلففف  ل فففا طالبفففاتلفففدى 
وجفففود ففففروق ذات داللفففة وكفففذل  ، اسفففتراتيجيات حفففل المسفففألة الرياضفففيةالجبفففر باسفففتخدام بعفففض 
ال ف  السفابع األساسفي نحفو اسفتراتيجيات حفل المسفألة  طالباتلاإليجابية إح الية تبين النظرة 

اء كتففب الرياضففيات ووضففع ثففر اسففتراتيجيات حففل المسففألة ألاسففتخدام راسففة بأو ففت الد الرياضففية.
 .االستراتيجيات دلة معلمين تعتمد على هذهأ
 ( م2014دراسة أبو صفر): 

فاعلية التدريس بدورة الفتعلم الخماسفية، وجفدول الفتعلم  إلىالتعرف  إلىهدفت هذه الدراسة 
( فففي تنميففة مهففارات حففل المسففألة الرياضففية لففدى طلبففة ال فف  الثففامن بمحافظففات KWLالففذاتي )

كونفت عينفة الدراسفة تحيفة ، شفبه التجريبفيالمفنه   الدراسفة اتبعفت الباحثفة أهفدافولتحقيق ،  زة
لتكفففون  رودلففف  فلتفففر األساسفففية المشفففتركة ففففي المحافظفففة الوسفففطىمدرسفففة ة مفففن طالبففف( 94مفففن )

عفدد كفل علفى ثفشة مجموعفات اثنتفان منهفا تجريبيفة  عشفوالياً  نجرى تفوزيعهوقد  ،ميدانًا الدراسة
اختبفار  ففي ت الباحثة أداة الدراسفة المتمثلفةوطبقبة، طال( 30) والثالثة ضابطةبة ( طال32منها )

يوجفد ففرق دال إح فاليًا بفين تيفة: النتفال  اآل إلفى، وتو لت الدراسفة مهارة حل المسألة الرياضية
الطالبفففات ففففي المجموعفففة التجريبيفففة التفففي درسفففت باسفففتراتيجية دورة الفففتعلم الخماسفففية والمجموعفففة 

التي درست بالطريقة المعتادة في التطبيق البعدي الختبار مهارة حل المسألة الرياضية الضابطة 
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يوجففففد ففففرق دال إح ففففاليًا بففففين الطالبفففات فففففي المجموعففففة وكففففذل   ،ل فففال  المجموعففففة التجريبيفففة
والمجموعفففة الضفففابطة التفففي درسفففت  ،التجريبيفففة الثانيفففة التفففي درسفففت باسفففتراتيجية الجفففدول الفففذاتي

ادة فففي التطبيففق البعففدي الختبففار مهففارة حففل المسففألة الرياضففية ل ففال  المجموعففة بالطريقففة المعتفف
ال يوجد فرق دال إح اليًا بفين الطالبفات ففي المجموعفة التجريبيفة األولفى التفي  وأيضاً  ،التجريبية

درسففت باسففتراتيجية  درسففت باسففتراتيجية دورة الففتعلم الخماسففية والمجموعففة التجريبيففة الثانيففة التففي
اسة بما أو ت الدر وقد  ،في التطبيق البعدي الختبار مهارة حل المسألة الرياضية الذاتيالجدول 
دورة الفتعلم الخماسفية  اسفتراتيجيةكفل مفن  اسفتخدامضرورة تشجيع معلمفي الرياضفيات علفى  يلي:

إعففادة تنظففيم محتففوى ، التربويففة المرجففوة هففدافاأل واسففتراتيجية الجففدول الففذاتي لتحقيففق العديففد مففن
التدريس التعليمية الحديثة مثل: استراتيجية دورة الفتعلم  استراتيجياتضيات بحية ينسجم مع الريا

إعففداد دليففل للمعلففم مرافففق للكتففاب المدرسففي يحتففوي علففى  ،الخماسففية واسففتراتيجية الجففدول الففذاتي
 .واستراتيجية الجدول الذاتي لتعلم الخماسيةدورة ا استراتيجيةخطوات استخدام كل من 

 (م2014لعكة )دراسة ا: 

فعاليفففة التفففدريس بفففدورة الفففتعلم الخماسفففية، وقبعفففات  إلفففىالتعفففرف  إلفففىهفففدفت هفففذه الدراسفففة 
ة، ولتحقيق ال   الثامن بغز  طالباتالتوكير الست في تنمية مهارات حل المسألة الهندسية لدى 

  بففاً طال (108) كونففت عينففة الدراسففة مففن تحيففة ، التجريبففيالمففنه   الدراسففة اتبففع الباحففة أهففداف
علفى ثفشة  جرى تفوزيعهم عشفوالياً وقد  ،لتكون ميدانًا الدراسةمعاذ بن جبل األساسية مدرسة من 

 وطبفقبفة ، طال( 36) والثالثفة ضفابطة( طالبة 36عدد كل منها )مجموعات اثنتان منها تجريبية 
 إلفىسفة ، وتو فلت الدرا مهفارات حفل المسفألة الهندسفية اختبفارففي  الباحة أداة الدراسة المتمثلفة

ن علفى المجموعفة يوجود فروق ذات داللة إح الية، وتووق المجموعتين التجفريبيتتية: النتال  اآل
الضففابطة فففي المهففارات : تحديففد المعطيففات، تحديففد المطلففوب، وضففع خطففة الحففل، تنويففذ خطففة 
الحفففل، التحقفففق مفففن  فففحة الحفففل ففففي حفففين لفففم تظهفففر النتفففال  وجفففود ففففروق دالفففة إح فففالًيا بفففين 

راسففة بمففا أو ففت الدو ، فففي مهففارة رسففم المسففألة الهندسففيةرجففات المجموعففات الثالففة متوسففطات د
اء مقفررات ثفر ا  و ، استخدام دورة التعلم الخماسية وقبعات التوكيفر السفت تدريب المعلمين علىيلي: 

نهففا تسففهم فففي أل ،الرياضففيات بأنشففطة السففتراتيجيتي دورة الففتعلم الخماسففية وقبعففات التوكيففر السففت
جفراء عفدد مفن البحفوة والدراسفات ففي ضفوء مفع ضفرورة إ، ل المسفالل الهندسفيةت حفتنمية مهفارا

 نتال  الدراسة.
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 ( 2013دراسة أبو ريا)م: 

التدريب على اسفتراتيجيات حفل المسفألة الرياضفية علفى  أثرمعرفة  إلىهدفت هذه الدراسة 
 دافأهففف، ولتحقيفففق تح فففيل طلفففب ال ففف  األول متوسفففث ففففي مفففادة الرياضفففيات ففففي مدينفففة حالفففل

( طالًبا من طلبة 55)كونت عينة الدراسة من تحية ، شبه التجريبيالمنه   الدراسة اتبع الباحة
لتكفون  ال   األول متوسفث ففي المفدارس الحكوميفة ففي مديريفة التربيفة والتعلفيم ففي مدينفة حالفل

يًا هما عشففوالأحففدوتففم تعيففين  ،طريقففة عشففواليةبين منهمففا وجففرى اختيففار  ففوقففد  ،ميففدانًا الدراسففة
الباحة أداة الدراسة المتمثلفة  ، وطبق( طالباً 27)ضابطة  آلخراو  اً بطال( 28)ية يبكمجموعة تجر 

وجود فروق ذات داللة إح فالية بفين  تية:النتال  اآل إلى، وتو لت الدراسة اختبار تح يليفي 
بففار متوسففطي عشمففات طلبففة المجموعففة التجريبيففة وعشمففات طلبففة المجموعففة الضففابطة فففي اخت

أو ففت و  ،اسففتراتيجيات حففل المسففألة الرياضففيةللتففدريب علففى  ى عففز لتح ففيل البعففدي والمؤجففل، ت  ا
إعفففادة هففذه الدراسفففة ففففي محتففوى رياضفففي آخففر، وففففي  ففووف دراسفففية أخفففرى، بمفففا يلففي: راسففة الد

، أنففوا  أخففرى مففن المسففالل الرياضففيةوالبحففة عففن اسففتراتيجيات أخففرى قففد تكففون فعالففة فففي حففل 
جفراء دراسففات تبحففة ففو   ،حففل المسفألة الرياضففية علففى التوكيففرالتففدريب علفى اسففتراتيجيات  أثففري ا 
اضفففففحة الخطففففوات ففففففي كتفففففب متنوعففففة ومحفففففددة وو  اسفففففتراتيجياتضففففرورة التركيفففففز علففففى وجفففففود و 

هففففففذه  اسفففففتخدامعقفففففد دورات تدريبيفففففة يفففففتم مفففففن خشلهفففففا تفففففدريب المشفففففرفين علفففففى و ، الرياضفففففيات
والتو فية بنقففل هفذه الخبففرة  ،سفتراتيجيات متنوعففة أخفرى لحفل المسففألة الرياضفيةاو  ،االسفتراتيجيات
ضففففرورة اسفففتخدام المعلمففففين السفففتراتيجيات واضففففحة ومتنوعففففة مفففع ، الميففففدان إلفففىمفففن المشففففرفين 

ضففرورة تففدريب إضففافة إلففى  ،همطالبففاتومحففددة الخطففوات أثنففاء تدريسففهم حففل المسففالل الرياضففية ل
 وعة لحل المسالل الرياضية، وتوظيوها عند حل المسالل الرياضية.الطلبة على استراتيجيات متن

 ( م2012دراسة أبو سكران): 

ميفففة نليفففة اسفففتخدام خفففرالث الموفففاهيم ففففي تالكشففف  عفففن مفففدى فاع إلفففىهفففدفت هفففذه الدراسفففة 
، األساسففيال فف  الثففامن  طالبففاتواالتجففاه نحففو الهندسففة لففدى  ،مهففارات حففل المسففألة الهندسففية

( 74كونففت عينففة الدراسففة مففن)تحيففة ،  التجريبففيالمففنه   راسففة اتبففع الباحففةالد أهففدافولتحقيففق 
ين وجرى اختيار  فوقد  ،لتكون ميدانًا الدراسة حطين األساسية في مدينة  زة مدرسةمن   طالباً 

 خفففراآلو ا بفففطال( 38)يفففة يبهما عشفففواليًا كمجموعفففة تجر حفففدأوتفففم تعيفففين  ،طريقفففة عشفففواليةبمنهمفففا 
اختبففارًا لقيففاس مهففارات حففل المسففالل  الباحففة أداة الدراسففة المتمثلففة قوطبفف ،( طالبففاً 36)ضففابطة 

وجفود ففروق ذات  النتفال  األتيفة: إلفى، وتو لت الدراسة الهندسية، ومقياس االتجاه نحو الهندسة
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المجموعفففففة  طالبفففففاتو  ،المجموعفففففة التجريبيفففففة طالبففففاتداللففففة إح فففففالية بفففففين متوسفففففطي درجفففففات 
، وذلفف  ل فال  المجموعففة بففار مهفارات حفل المسففألة الهندسفيةالضفابطة ففي التطبيففق البعفدي الخت

 ،المجموعفة التجريبيفة طالبفاتبفين متوسفطي درجفات  فروق ذات داللة إح فاليةوجود ، التجريبية
المجموعفة الضفابطة ففي التطبيفق البعفدي لمقيفاس االتجفاه نحفو الهندسفة، وذلف  ل ففال   طالبفاتو 

 المجموعة التجريبية.
علفى مهفارات حفل المسفألة الرياضفية،  طالبفاتضفرورة تفدريب اللفي: راسة بمفا يأو ت الدو 

ق الحديثففة الففواسففتخدام االسففتراتيجيات والطر  ،ق التقليديففة فففي تففدريس الهندسففةالففواالبتعففاد عففن الطر 
التأكيفد علفى المعلمفين بضفرورة اسفتخدام ، نمية مهارات حفل المسفالل الهندسفيةالتي تساعد على ت
ضفرورة االهتمفام بفأدوات التوكيفر الب فري ، د حل المسفالل الرياضفيةالمسألة عناستراتيجيات حل 

ثقاففة  إلىومنها خرالث التوكير في تدريس الرياضيات، وذل  للتحول من ثقافة االستما  السلبي، 
لقفففاء الضفففوء علفففى اسفففتخدام خفففرالث التوكيفففر و ، عالفففة والتعبيفففر عفففن التوكيفففر ب فففرياً المشفففاركة الو ا 

ق تدريس الرياضفيات ففي كليفات التربيفة، وففي مجفال تفدريس الرات طر كاستراتيجية حديثة في مقر 
 .لمدارسالرياضيات في ا

 ( م2012دراسة العالول): 

الففتعلم النشففث " مسففرحة  تاسففتراتيجياتوظيفف  بعففض  أثففرمعرفففة  إلففىهففدفت هففذه الدراسففة 
ية لفففدى المفففنه ، األلعفففاب التعليميفففة، الفففتعلم التعفففاوني " ففففي تنميفففة مهفففارات حفففل المسفففألة الرياضففف

المفنه   الدراسفة اتبفع الباحفة أهفداف، ولتحقيفق طالبات ال   الرابع األساسي ففي محافظفة  فزة
لتكون  زة االبتدالية )أ(،  مدرسةمن   طالباً ( 78كونت عينة الدراسة من )تحية  ،شبه التجريبي
واليًا هما عشففحففدأوتففم تعيففين  ،طريقففة عشففواليةبين منهمففا وجففرى اختيففار  ففوقففد  ،ميففدانًا الدراسففة
 الباحفففة أداة الدراسفففة المتمثلففففة ، وطبفففق(39)ضففففابطة  خفففراآلو ا بفففطال( 39)يفففة يبكمجموعفففة تجر 

وجففففود فاعليففففة كبيفففففرة تيففففة: النتفففففال  اآل إلففففىوتو ففففلت الدراسففففة  ،اختبففففار مهففففارات حففففل المسفففففألةب
 ،السفتراتيجيات الفتعلم النشفث ففي تنميفة المهفارات الرياضفية لفدى طالبفات ال ف  الرابفع األساسفي

د فففروق ذات داللففة إح ففالية بففين متوسففطي درجففات الطالبففات اللففواتي يدرسففن الرياضففيات وجففو و 
بعفففدي وقرينفففاتهن اللفففواتي يدرسفففن بالطريقفففة التقليديفففة ففففي التطبيفففق الالفففتعلم النشفففث  باسفففتراتيجيات

وجفففود ففففروق ذات داللفففة إح فففالية بفففين متوسفففطي درجفففات وكفففذل  ، الختبفففار المهفففارات الرياضفففية
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فففي التطبيففق القبلففي والتطبيففق  الففتعلم النشففث باسففتراتيجياتيدرسففن الرياضففيات  الطالبففات اللففواتي
تفدريب الطلبفة بالمرحلفة األساسفية  راسة بما يلي:أو ت الدو ، البعدي الختبار المهارات الرياضية

ا عففادة  ففيا ة أجففزاء مففن و ، الففتعلم النشففث لتنميففة تح ففيلهم الدراسففي اسففتراتيجياتعلففى توظيفف  
بغيففة تجسففيد الموففاهيم والمهففارات الرياضفففية  الففتعلم النشفففث السففتراتيجياتوفقففًا  المقففررات الدراسففية
ضفففرورة تفففوفير اإلمكانفففات الضفففرورية التفففي و ، الفففتعلم الفففذاتيوتحوفففز علفففى  شفففالقةب فففورة تجعلهفففا 

وتففففوفير الظففففروف واألوضففففا  المناسففففبة  الففففتعلم النشففففث اسففففتراتيجياتالتففففدريس باسففففتخدام  تطلبهففففاي
دورات تدريبيففة يشفرف عليهفا عففدد مفن المتخ  ففين ففي مجففال  مففع عقفد ،االسفتراتيجياتلتطبيفق 

 السففتراتيجياتتوضفف  للمعلمففين فففي الميففدان كيويففة االسففتخدام ال ففحي   الرياضففيات اسففتراتيجيات
 .التدريس الحديثة

 ( م2010دراسة الشافعي): 

ارات بناء وتجريفب برنفام  مقتفرح قفالم علفى المتشفابهات لتنميفة مهف إلىهدفت هذه الدراسة 
 الدراسفففة اتبعفففت الباحثفففة أهفففداف، ولتحقيفففق حفففل المسفففألة الرياضفففية لفففدى طالبفففات ال ففف  التاسفففع

تي السيدة رقية األساسفية مدرسة من طالب( 60كونت عينة الدراسة من )تحية ، التجريبيالمنه  
 تقسففيمهم لمجمففوعتينجففرى وقففد  ،ميففدانًا الدراسففة التكونفف العليففا ومدرسففة م ففطوى حففاف  أ للبنففات

الباحفة أداة  وطبفق ( طالبفة،30) األخفرى ضفابطةو  بفةطال( 30) ولى تجريبيةاألريقة عشوالية طب
تيفة: النتفال  اآل إلفىوتو لت الدراسة ، اختبار مهارات حل المسألة الرياضيةفي  الدراسة المتمثلة

وجود فروق دالة إح الًيا بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعة التجريبية والضابطة في 
وجففود فففروق ذات و اختبففار مهففارات حففل المسففألة الرياضففية ل ففال  طالبففات المجموعففة التجريبيففة، 

راسفة أو ت الد، و التح يل في المجموعة التجريبيةداللة إح الية ل ال  الطالبات منخوضات 
تضففمين المنهففاج أسففللة ، المتشففابهات اسففتراتيجيةتنظففيم مقففررات الرياضففيات فففي ضففوء بمففا يلففي: 
مففع ، أفضففل االسففتراتيجيات لحلهففا إلففىو ترجمتهففا للتو ففل  ،ب علففى تحليففل المسففألةتففدعم الطالفف
ا عففففداد دورات و ، المتشففففابهات اسففففتراتيجيةو معلمففففات الرياضففففيات علففففى اسففففتخدام  يمعلمففففتففففدريب 

تدريبية لمخططي المناه  تمكنهم من  ناعة المفنه  الولسفطيني ففي الهندسفة التحليليفة للمراحفل 
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حديفففد االسفففتوادة مفففن الدراسفففة الحاليفففة ففففي توكفففذل  ، المتشفففابهات تيجيةاسفففتراالمختلوفففة ففففي ضفففوء 
 .مهارات حل المسألة الرياضية

 ( دراسة أوزسوي وأتامانOzsoy & Ataman , 2009): 

اسفتخدام اسفتراتيجية مفا وراء المعرففة ففي التفدريب علفى  أثرمعرفة  إلىهدفت هذه الدراسة 
حيففة ، التجريبففيالمففنه   الدراسففة اتبففع الباحثففان فأهففدا، ولتحقيففق إنجففاز حففل المشففكلة الرياضففية

مفففن ال فف  الخفففامس األساسفففي بالمدرسففة األساسفففية ففففي  طالبفففاً ( 47كونففت عينفففة الدراسفففة مففن )ت
وتففم تعيففين  ،طريقففة عشففواليةبين منهمففا وجففرى اختيففار  ففوقففد  ،لتكففون ميففدانًا الدراسففةإسففطنبول، 

الباحثففان  ، وطبففق( طالبففا23)ر ضففابطة خففاآلو  اً بففطال( 24)يففة يبهما عشففواليًا كمجموعففة تجر حففدأ
 تيفة:اآل ةجفيالنت إلفى، وتو فلت الدراسفة اختبار حل المشكشت الرياضيةفي  أداة الدراسة المتمثلة

المجموعة التجريبية الذين استخدموا استراتيجية ما وراء المعرفة تحسنت لفديهم بشفكل  طالباتأن 
أو ففت ، و هم مهففارات مففا وراء المعرفففةلففدي وتحسففنت ،ملحففوم مهففارات حففل المشففكشت الرياضففية

 باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في كافة المقررات الدراسية.راسة الد

 التعقيب على الدراسات في المحور الثاني:
  الهدف:أولا : 

( أو م2017تنمية حل المسألة الرياضية مثل دراسة جراد ) إلىهدفت كل الدراسات السابقة  -1
 (.م2017 ا )ية مثل دراسة األل المسألة الهندسح

فففي  نووجرافيفف اإلتوظيفف  نمطففي  أثففر: قيففاس إلففىأمففا بالنسففبة للدراسففة الحاليففة فقففد هففدفت 
ضففوء المففدخل الب ففري لتنميففة مهففارة حففل المسففألة الرياضففية لففدى طلبففة ال فف  الثففامن األساسففي 

 بغزة.

  المنهج المتبع:ثانياا : 

(، بينمففا اسففتخدمت م2017دراسففة جفراد )اسفتخدمت بعففض الدراسفات المففنه  التجريبففي مثفل  -2
 (.م2014بعض الدراسات المنه  شبه التجريبي مثل دراسة أبو ال ور )
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 قد اختار الباحث المنهج التجريبي، األنسب لهذه الدراسة.أما الدراسة الحالية ف

  العينة:ثالثاا : 

ة المففففففدارس، أمفففففففا بالنسفففففففبة للدراسففففففف طالبفففففففاتاسففففففتخدمت الدراسفففففففات السفففففففابقة عينتهففففففا مفففففففن  -3
بمدرسففففففة  الحاليففففففة فقففففففد اختففففففار الباحففففففة عينتهففففففا مففففففن طالبففففففات ال فففففف  الثففففففامن األساسففففففي

 بنات البري  اإلعدادية "أ".

  األدوات:رابعاا : 

ومفنهم مفن اسفتخدم  ،استخدمت كل الدراسات السفابقة اختبفار تح فيل لمهفارات حفل المسفألة -4
دراسات في اختيـار واتفقت الدراسة الحالية مع ال(، م2017مقياس اتجاه مثل دراسة جفراد )

 األدوات فقام الباحث بإعداد اختبار حل المسألة الرياضية.

  النتائج:خامساا : 

واالسففففتراتيجيات المسففففتخدمة  ،أثبتففففت جميففففع الدراسففففات السففففابقة أن جميففففع البففففرام  التدريبيففففة -5
 فاعليتها في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية والهندسية واالح الية.

 ت السابقة الدراسة الحالية:أهم ما أفادت الدراسا

 .بناء اإلطار النظري لمهارات حل المسألة في الرياضيات 
  مشلمة لل   الثامن.بحية تكون اختيار مهارات حل المسألة 
 .اختيار المنه  المناسب 
 ح الي المناسب.تحديد األسلوب اإل 
 ليها الدراسة الحالية مع الدراسات السابقةمقارنة النتال  التي تو لت إ. 
 .المساهمة في توسير النتال  وتحليلها 
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 تعقيب عام على الدراسات السابقة:
 :أوجه التميز في الدراسة الحالية 
تربث بففين التوكيففر الب ففري مففن خففشل المففدخل الب ففري فففي تنميففة تميففزت الدراسففة بأنهففا سفف -1

 .مهارات عقلية كمهارة حل المسألة الرياضية
 اإلح ففاءبوحففدة  ساسففيثففامن األال فف  ال البففاتططبقففت الدراسففة الحاليففة علففى عينففة مففن  -2

  .ولكتاب الرياضيات الو ل األ من
( لل ف  اإلح فاءوحفدة ) :اختلوت الدراسة الحالية عن الدراسفات السفابقة ففي أنهفا تناولفت -3

 حديثة االستخدام. نووجرافي اإلتقنية ، وتوظي  ولاألساسي الو ل األثامن ال
السففابقة فففي حجففم العينففة ومجتمعهففا بحيففة شففملت  تميففزت الدراسففة الحاليففة عففن الدراسففات -4

مفدارس وكالفة الغفوة الدوليفة ففي  ثفامنال   ال طالباتوهي  ،عينة من البيلة الولسطينية
 بالمحافظة الوسطى.
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 لرابع: الطريقة واإلجراءاتالفصل ا
 تقديم: 
ها في تنويذ الدراسة، من خشل بعالو ل و ًوا لإلجراءات التي ات  في هذا  الباحةتناول ي

اختبار مهارة ) :إعداد األداة المستخدمة مَّ وو   مجتمعها، وتحديد عينتها، ومن ثَ  بيان منهجها،
تناول إجراءات التحقق من  دق األداة ويكما ، وتطويره ،هلوكيوية بنا، (حل المسألة الرياضية
، واستخشص النتال  ،اإلح الية التي تم استخدامها في تحليل البيانات وثباتها، والمعالجات

 .و   لهذه اإلجراءات يأتيوفيما 

 
 الدراسة وتصميمها: منهج :أولا 
 المتغيفر التفابع على هماأثر  لقياس في ضوء المدخل الب ري  ينالمستقل رينالمتغي الباحة أخضع 

ات ال ف  الثفامن األساسفي بمدرسفة بنفات البفري  " لفدى طالبفحفل المسفألة الرياضفيةمهفارة تنمية "
  .اإلعدادية

 :لثشة مجموعات كما في الشكل التالي اً بعدي – اً قبلي اً واستخدم الباحة ت ميم
 

 

 

 

 (: ت ميم الدراسة4.1شكل )

 : متغيرات الدراسة:ثانياا
 الثابت. اإلنووجرافي المتغير المستقل األول:  ˗
 المتحر . وجرافي اإلنوالمتغير المستقل الثاني:  ˗

 المتغير المستقل الثالة: الطريقة االعتيادية. ˗
 المتغير التابع: مهارة حل المسألة الرياضية. ˗
 

 المتغيرات المضبوطة: )التحصيل، المعلمة، العمر، الجنس، الوضع القتصادي والجتماعي(.
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 :الدراسة جتمع وعينةم: ثالثاا 
 لهم الذين العنا ر أو دااألفر  نه "جميعبأ المجتمع (481 م، ص2010) عشمأبو  يعر ف
ال فف   البفاتتكففون مجتمفع الدراسففة مفن جميففع طي، حيفة "مشحظتهفا يمكففن واحفدة خ فالص

 2017-2016للعففام ) وكالففة الغففوة وتشففغيل الشجلففين والمسففجلين فففي مففدارساألساسففي  ثففامنال
( 123اسفة مفن )عينفة الدر  تتكونفو ( طالبفة، 12473بمحافظات قطفا   فزة، والبفالغ عفددهم )( م

وسففث قطففا   ففزة،  بمدرسففة بنففات البففري  اإلعداديففة األساسففي ثففامنال فف  ال البففاتمففن ط ةطالبفف
شففعب بطريقففة ثففشة  إلففىتففم تقسففيم عينففة الدراسففة و ة عشففوالية، حيففة تففم اختيففار المدرسففة بطريقفف

 دهاوعففد درسفت الفنمث الثابففت لإلنووجرافيف  (1) المجموعفة التجريبيففةاالولففى )القرعفة(،  :عشفوالية
 درسفففت الفففنمث المتحفففر  لإلنووجرافيففف  وعفففددها (2) التجريبيفففة المجموعفففة والثانيفففة، بفففة( طال41)
( يوضفف  مففا تففم 4.1والجففدول ) ،بفةطال (40) وعففددها ضففابطةالالمجموعففة  بفة، والثالثففةطال (42)

 ذكره.
 ( توزيع عينة الدراسة4.1جدول )

 تابعالمتغير ال المتغير المستقل العدد الصف/شعبة المجموعة

  نمث اإلنووجرافي  ثابت 41 8/4 1التجريبية 

حل المسألة 
 الرياضية

 

 نمث اإلنووجرافي  متحر  42 8/5 2التجريبية 

 الطريقة االعتيادية   40 8/3 الضابطة

 
 :أداة الدراسة: رابعاا 
 :التالية للخطوات وفقاً  حل المسألة الرياضيةاختبار  ب عداد الباحة قام

( مفن اإلح فاء) الرابعفةحية تفم اختيفار الوحفدة  :تدريسها المراد اتالموضوع تحديد -1
الرياضفففففففففففففيات لل ففففففففففففف  الثفففففففففففففامن األساسفففففففففففففي الو فففففففففففففل الدراسفففففففففففففي األول كتفففففففففففففاب 

 م(.2016/2017)للعام
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تنميفة مهفارة حفل المسفألة الرياضفية  إلفى االختبفار يهفدف: الختبار من الهدف تحديد -2
 .لإلنووجرافي لدى طالبات ال   الثامن األساسي باستخدام نمطين 

 :الختيارية البنود إعداد -3
 المجفففال، هفففذا ففففي و يرهفففا بعفففد اطفففش  الباحفففة علفففى الدراسفففات واالختبفففارات السفففابقة

 متعدد ذي من االختيار نو  من االختبار ليكون  نمث اختيار تم سبق مما وباالستوادة
 يتميفز لمفا من األسفللة النمث هذا على الباحة اختيار بندًا، ووقع (30بدالل، ) أربعة
 وسفهولة ت فحيحه، الدراسية، المادة محتوى  من كبيرة لعينة تغطيته من النمث هذا به

 .وثباته  دقه معاملي وارتوا  الم ح ، ذاتية من وخلوه
 :التالية األمور الختيارية البنود صياغة عند الباحث راعى وقد

 .الغموض من يةوخال ومحددة وواضحة اللغوية الناحية من سليمة البنود تكون  أن -1
 .للطالبات والعقلي الزمني للمستوى  مناسبة االختيارية البنود تكون  أن -2
  حي . فقث واحد بديل ويكون  المقدمة، مع ومتجانسة واضحة البدالل تكون  أن -3
 ختبار:ال تعليمات صياغة
تففم  وقففد ،ختبففاراال كففراس فففي منو ففلة ورقففة علففى عففدادهاوا   ختبففاراال تعليمففات  ففيا ة تففم
رشففاداتعنهففا اإلجابففة المففراد ختبففاراال موففردات عففدد توضففي  ،ختبففاراال مففن لهففدفا توضففي   ، وا 
 تروعيففف ، وقفففد(اإلجابفففة ورقفففة) :لإلجابفففة المخ فففص ومعرففففة المكفففان راتفففه،فق عفففن اإلجابفففة كيويفففة
 .التعليمات  يا ة هذه عند والوضوح ولةهالس

 ختبار:الصورة األولية لال
فقففرة  (30) علففى اشففتمل بحيففة وليففةاأل  ففورته فففي ختبففاراال إعففداد تففم سففبق مففا ضففوء فففي

 في  ورتها عرضها تم ختباراال فقرات كتابة وبعد  حي ، منها فقث واحد بدالل أربعة فقرة لكل
 :حول مدى آرالهم الستطش  وذل  االخت اص ذوي  من المحكمين من مجموعة على األولية
 فقرة. لكل البدالل  يا ة دقةختبار و اال بنود عدد  شحية ˗
 للمحتوى. ختباراال فقرات قياسها، تغطية المراد السلوكية هدافلن ختباراال فقرات تمثيل ˗
 الثفففففامن ال ففففف  طالبفففففات لمسفففففتوى  تهامناسفففففب، و ولغويفففففاً  علميفففففاً  ختبفففففاراال فقفففففرات  فففففحة ˗

 األساسي.
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 :الختبار تجريب
 عيةاستطش عينة على االختبار بتطبيق الباحة قام النهالية ب ورته االختبار إعداد بعد

  دق وحساباالختبار،  لوقرات والتمييز ال عوبة معامشت بهدف حساب ةطالب( 41) قوامها
باإلضافة إلى احتساب الزمن الالزم لالختبار عند تطبيقه على العينة  ،االختبار فقراتوثبات 

 .الفعلية

 ختبار:ال تصحيح معيار
 فففي المسففتهدفة اراتالمهفف علففى ختبففاراال درجففات توزيففع تففم الت ففحي ، معيففار وضففع عنففد
 تكفففون  وبفففذل  ،ختبفففاراال موفففردات مفففن  فففحيحة موفففردة لكفففل واحفففدة درجفففة حفففددت حيفففة الدراسفففة،
 مفن يفًا، ويتضف اختبار بنفدًا  (30) مفن ختبفاراال يتكون  حية درجة، (30) ختبارالكلية لش الدرجة
 مفن بةبدرجفة مناسف يتسفم ختبفاراال إذ إن وثباتفه، ختبفاراال  فدق حسفاب من عرضه تم ما خشل

 علففى عينففة للتطبيففق  ففالحاً  يجعلففه ممففا مناسففبة، ومورداتففه واضففحة، وتعليماتففه والثبففات، ال ففدق
 وبعديًا.  قبلياً  الدراسة
 :ختبارال زمنتحديد 

 مففن ككفل، وذلف  ختبففاراال نلإلجابفة عف طالبففاتال يسفتغرقه الفذي الففزمن متوسفث حسفاب تفم
 25بمتوسفففث  ،ختبفففاراال سفففللةأ نعففف ةجابفففاإل مفففن طالبفففات خمسفففة أول انتهفففاء زمفففن خفففشل تحديفففد

 أي ،دقيقفة 30 ختبفارزمفن اال متوسفث فكفان دقيقة، 35بعد بمتوسث  طالباتخمسة  خردقيقة، وآ
 :وذلك حسب المعادلة التالية ختبار،اال بنود من لكل بند تقريباً  دقيقة بمعدل

 

 =ختبارزمن إجابة ال
 5آخر + متوسط زمن انتهاء  طالبات 5متوسط زمن انتهاء أول 

 طالبات

2 
 :الختبار فقرات تحليل

 علففففى ففففي الح فففول إسفففهامها ومفففدى ،ختبفففاراال فقفففرات فعاليفففة مفففدى إلفففى للتعفففرف وذلففف 
م ، 1999 الدوسفري،)الجيفد  ختبفاراال خ الص مع تتوق( وثبات  دق) :سيكومترية خ الص

 لقيففاسا أداة خ فالص أهففم مفن والثبففات ال فدق خا ففية أن علفى الففنوس علمفاء يؤكفد، و (45ص
 بدقة وال ،لقياسه  ممت ما قياس على األداة قدرة في الوثوق  يمكن ال فبدونهما الجيدة وسماتها؛
 .المختلوة السمات لقياس استخدامها عند عليها النتال  المتح ل
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 :الصعوبة معامل
االختبار  أسللة من سؤال كل عن أجابوا للذين الملوية النسبة" ال عوبة بمعامل يق د

 عن أجابوا الذين وفرز مجموعتين، إلى الطلبة درجات تقسيم تم فقد ولذل   حيحة،  ير إجابة
 وفقاً  ال عوبة معامل إيجاد ثم  حيحة، إجابة السؤال نع أجابوا والذين خاطلة، السؤال إجابة
 (79: 1997)الزوبعي وبكر،  :المعادلة التالية

  = (السؤال (الصعوبة معامل
 لعن السؤاجابات الخطأعدد اإل

 عن السؤال الخطأعدد اإلجابات الصحيحة + 
 

ة تكون الفقرة وبذلك فإن معامل الصعوبة يفسر على كل فقرة بأنه كلما زادت النسب
 أصعب والعكس صحيح.

 تبدأ بالوقرات بحية  عوبتها، في متدرجة تكون  أن يجب االختبار فقرات أن العلماء ويرى 
أو  (0.90 – 0.10 ) بين ما  عوبتها قيمة تتراوح ليوبالتا ال عبة، بالوقرات وتنتهي السهلة

)أبو لبدة،  0.50 حدود في ككل االختبار  عوبة معامل يكون  بحية (0.80 – 0.20)
 .( 339م، ص 1982

 :التمييز معامل
إن مهمة التمييز تتمثل في تحديد مدى فاعلية سؤال ما في التمييز بين الطالب ذوي 

الدرجة النهالية ي  بالقدر نوسه الذي يورق االختبار بينهما في والطالب الضع ،القدرة العالية
 حساب تم سللة االختبار وقدتساب معامل التمييز لكل سؤال من أتم اح ب ورة عامة وعليه

 :التالية المعادلة وفق االختبار، فقرات من فقرة لكل التمييز معامل
 

  = ت( م (التمييز معامل

عن جابات عدد اإل-ال في المجموعة العليا يحة عن السؤ جابات الصحعدد اإل
 الصحيحة في المجموعة الدنياالسؤال 

 عدد أفراد إحدى المجموعتين
 

 الطالبات تقسيم تم االختبار، فقرات من فقرة كل تمييز معامل على الباحة ح لي ولكي
ح لن  اللواتي الطالبات مجمو  من (% 27) وضمت )عليا( األولى المجموعة مجموعتين، إلى
 مجمو  من (% 27) وضمت )دنيا( الثانية والمجموعة االختبار، في الدرجات أعلى على

 التمييز معامل أن البعض ويرى  االختبار، في الدرجات أدنى على ح لن اللواتي الطالبات
 )الزيود أفضل كانت كلما ذل  عن التمييز درجة ارتوعت كلما وأنه  (0.25) عن يقل أال يجب

 :االختبار فقرات من فقرة لكل والتمييز ال عوبة معامشت يبين التالي والجدول، 1998)وعليان،
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 :لختبار مهارة حل المسألة الرياضية يوضح معامالت الصعوبة والتمييز (:4.2جدول )
 

 معامل التمييز معامل الصعوبة # معامل التمييز معامل الصعوبة #
1 0.57 0.45 16 0.56 0.53 

2 0.47 0.65 17 0.49 0.60 

3 0.48 0.49 18 0.53 0.37 

4 0.39 0.54 19 0.52 0.65 

5 0.37 0.54 20 0.67 0.53 

6 0.56 0.42 21 0.72 0.44 

7 0.57 0.37 22 0.65 0.51 

8 0.66 0.63 23 0.53 0.62 

9 0.65 0.54 24 0.39 0.71 

10 0.55 0.70 25 0.40 0.57 

11 0.42 0.38 26 0.49 0.48 

12 0.35 0.46 27 0.65 0.42 

 المتوسث العام 0.60 0.69 13
 0.536 معامل ال عوبة 0.45 0.60 14

 0.527 معامل التمييز 0.59 0.55 15
 

 
 :السابق الجدول من يتض 
 0.536بمتوسث قدره  0.35- 0.72)) بين ما تراوحت االختبار فقرات  عوبة درجة  -
 يشير مما 0.527 قدره بمتوسث (0.37- 0.71) بين تراوحت ما االختبار فقرات تمييز درجة -

وعليه ، والتمييز ال عوبة المقبول لمعامشت المستوى  ضمن تقع االختبار فقرات جميع أن إلى
 تم قبول جميع فقرات االختبار.

 
 

 :الختبار صدق
 لما ختباراال يقيس الذي وضع من أجله أو أن يحقق الغرض أناالختبار   دقب ويق د

 ففي الثقفة زيفادة علفى داالً  ذلف  كلمفا كفان ال فدق مؤشفرات تعفددت كلما، حية  إنه لقياسه  مم
 :االختبار  دق لحساب قالالطر  منعددًا  الباحة اتبع، و األداة

 



 
 

 72 

 

 

 :المحكمين صدق -1
كتاب  بتوجيه ةالباح قام المحكمين،  دق خشل من الدراسة أداة  دق من للتأكد
 على مجموعة لشختبار األولية ال ورة عرض تم ثم ومن االختبار، بتحكيم المحكمين الستلذان

  زة، جامعات في تدريس وطرق  المناه  بقسمي التدريس هيلة من المتخ  ين األساتذة من
 التأكد بهدف وذل  ،(3)ملحق ومدرسي مادة الرياضيات مشرفي من عدد على عرضه تم كما
 :يلي مما

  .أجله من الموضوعة للهدف فقرة كل تحقيق مدى ˗
  .االختبار لوقرات اللغوية ال يا ة  حة مدى ˗
 الطلبة. لمستوى  ال يا ة مةمشء مدى ˗

وحذف  الوقرات بعض بتعديل الباحة قام المحكمون، أبداها التي المشحظات ضوء وفي
 أسللة عدد وأ ب  ،أفضل بشكل األسللة وتوزيع االختبار تشكيل ب عادة كذل  قام كما بعضها،
 .سؤاالً  (30األولية ) االختبار
 

 )التساق(: الصدق الداخلي -2
 استطشعية عينة علىمن خشل تطبيقه  ختبارلش الداخلي االتساق  دق من التحققتم 

 كل درجة بين االرتباط معامشت بحساب الدراسة عينة أفراد خارج من ةطالب (41)من  مكونة
 :التالي الجدول يبين كماوالنتال   ختبار،اال إليه في تنتمي الذي بعدال ودرجة، فقرة
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 :يوضح معامالت الرتباط لكل فقرة من الفقرات مع درجة الكلية لالختبار (:4.3جدول)

# 
معامل 
 الرتباط

القيمة  
 الحتمالية

(sig) 
معامل  #

 الرتباط

القيمة  
 الحتمالية

(sig) 
معامل  #

طالرتبا  

القيمة  
 الحتمالية

(sig) 
 0.000** 0.538 .4 0.764 0.048 .2 مهارة تحديد المعطيات

1.  0.644 **0.000 .3 0.190 0.235 5. 0.672 **0.000 

2.  0.210 0.187 4.  0.866 **0.000 6. 0.593 **0.000 

تنفيذ الحل مهارة 0.002** 0.473 .5 0.000** 0.694 .3  

4.  0.510 **0.000 6. 0.608 **0.000 1.  0.544 **0.000 

5.  0.498 **0.001 7. 0.689 **0.000 2.  0.369 *0.018 

6.  0.687 **0.000 8. 0.867 **0.000 3. 0.344 *0.028 

 0.007** 0.416 .4 مهارة تحديد القانون  0.000** 0.712 .7

8. 0.817 **0.000 1. 0.342 *0.029 5. 0.463 **0.002 

وبمهارة تحديد المطل  2. 0.516 **0.001 6. 0.683 **0.000 

1. 0.505 **0.001 3. 0.369 *0.018 7. 0.669 **0.000 

 8. 0.563 **0.000 

 0.257( تساوي 0.05( ومستوى داللة )39* قيمة معامل االرتباط الجدولية عند درجات حرية )
 0.358( تساوي 0.01)( ومستوى داللة 39قيمة معامل االرتباط الجدولية عند درجات حرية ) **

 فقرات جميع إن السابق أن االختبار يتسم باالتساق الداخلي حية الجدول من يتض 
عدا   0.05 مستوى  عند إليه تنتمي الذي للبعد الدرجة الكلية مع دالة ارتباطات حققت االختبار
تبطات ( في مهارة تحديد المطلوب  ير مر 3( و)2( في مهارة تحديد المعطيات و )2الوقرات )

 مع فقرات االختبار حية قام الباحة بحذف هذه الوقرات.
 

 الصدق البنائي:
والنتائج لشختبار،  الكلية االختبار والدرجة أبعاد معامشت االرتباط بين بحساب الباحة قام كما

 :يبين الجدول التالي كما
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 :له الكلية الدرجة مع الختبار أبعاد ارتباطات يوضح (:4.4جدول)

لمهاراتا # معامل  
 الرتباط

القيمة  
 الحتمالية

(sig) 
تحديد المعطيات مهارة 1  0.830 **0.000 

تحديد المطلوب مهارة 2  0.799 **0.000 

 0.000** 0.752 مهارة تحديد القانون 3

تنفيذ الحل مهارة 4  0.817 **0.000 

 0.358( تساوي 0.01لة )( ومستوى دال39قيمة معامل االرتباط الجدولية عند درجات حرية ) **
 

 الدرجة مع دالة حققت ارتباطات لشختبار المكونة المجاالت أن السابق الجدول من تبين

 عند إح الًيا دالة وجميعها _0.830 ) 0.752) بين ما االرتباطات تراوحت وقد لشختبار، الكلية

 0.01 داللة مستوى 
 

 :الختبار ثبات
 الطلبفة علفى تطبيقفه أعيفد إذا تقريبفاً  نوسفها النتفال  ختبفاراال يعطفي أن بثبفات االختبفار ويق د

 إجفراء مفرات بفين األففراد عشمفات بفين ارتبفاط معامفل بأنفه إح فالياً  عنفه ويعبفر ،ثانيفة مفرة أنوسفهم

 ختبفاراال ثبفات معامل الباحة بحساب وقام(، 144: 1999 وآخرون، الظاهر (المختلوة االختبار
 :اليعلى النحو الت ق مختلوةالبطر 
 :النصفية التجزئة طريقة  -4

براون في الوقرات ذات -تم استخدام طريقة التجزلة الن وية بمعامل االرتباط سبيرمان 
األسللة ذات األرقام الوردية، ) :ينأجز  إلىحية تم تجزلة فقرات االختبار التجزلة المتساوية، 

ودرجات  ،جات األسللة الوردية، ثم حساب معامل االرتباط بين در (واألسللة ذات األرقام الزوجية
معامل =  براون  - سبيرمان معاملم ت حي  معامل االرتباط فاألسللة الزوجية، وبعد ذل  ت

وفقًا للمعادلة التالية :  االرتباط المعدل
R1

2R
=


R ، حية R االرتباط بين درجات األسللة  معامل

وقد تم احتساب معامل جتمان  (481م، ص2010، )أبو عشم، ودرجات األسللة الزوجية ،الوردية
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وفق القانون التالي، للوقرات  ير متساوية الجزأين 
2 2

1 2

2

S S
=2

ST

Guttman
 
 
 

2، حية أن:  

1S  تباين

2درجات الن   األول من االختبار، 

2S  ،2تباين درجات الن   الثاني من االختبارST  تباين
 .(4.4)جدول وتم الح ول على النتال  الموضحة في الدرجات الكلي لشختبار 

 
 الختبار: لقياس ثبات  ومعامل جتمان طريقة التجزئة النصفية(: يوضح نتائج 4.5جدول )

عدد  المهارات #
  الفقرات

معامل 
  الرتباط

معامل 
الرتباط 
 المعدل

يد المعطياتتحد مهارة 1   ـــــــ 7 

تحديد المطلوب مهارة 2  6 0.506 0.672 

 0.764 0.619 6 مهارة تحديد القانون 3

تنفيذ الحل مهارة 4  8 0.501 0.667 

  0.522 27 الدرجة الكلية لالختبار

 تم استخدام معامل جتمان للوقرات  ير متساوية الجزأين  * 
 

براون(  - سبيرمان) :المعدلقيمة معامل االرتباط  أنيتبين  (4.5رقم ) جدولمن خشل ال
(Spearman - Brown ) ،قابل للتوزيع، النهالية  في  ورته المقياسكون يبذل  مناسب
األداة على ثقة تامة ب حة  ، مما يجعلهاالختبارمن  دق وثبات  الباحة قد تأكدكون يو 

 .وتحقيقها للهدف الذي أعدت ألجله ،المستخدمة

 :20 ريتشاردسون  كودر معادلة -5

وفقًا  20ريتشاردسون  كودر معادلة باستخدام االختبار ثبات بحساب أيًضا الباحة قام
 للقانون التالي: 

 

 

20 2

(1 )n
=

n-1

X X

T

P P
K

S
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n  ،2: عدد األسللة في االختبار

TS  ،تباين الكلي لشختبار :XP ت : مجمو  نسبة االجابا
1)ال حيحة ،  )XP  ،(203م، ص2009)المنيزل، : مجمو  نسبة االجابات الخاطلة. 

النتال  حسب الجدول  فكانت20  ريتشاردسون  كودروقد قام الباحة بحساب مكونات قانون 
 التالي:

 :20 كودر ريتشاردسون  يوضح قيمة مكونات قانون  :(4.6جدول )

لكلي التباين ا عدد األسئلة
 لالختبار

نسبة الجابات الصحيحة عن مجموع 
 السؤال في نسبة الجابات الخاطئة

 كودرقيمة 
 20 ريتشاردسون 

27 20.32 5.21 0.743 

 

 مما يشير إلى أن االختبار يتمتع (0.743) تساوي  الثبات قيمة أن سبق مما يتض  
 وتظهر عليها، الح ول سيتم التي البيانات ل حة الباحة تطملن من الثبات عالية بدرجة

 .للدراسة الوعلية العينة أفراد على االختبار للتطبيق  شحية
 

 :التجريب بدء قبل المتغيرات ضبط
 بعففض عففن تففنجم قففد التففي لآلثففار وتجنًبففا النتففال ، سففشمة علففى الباحففة مففن حرً ففا

 :يلي كما المتغيرات ضبث من بالتحقق الباحة، قام المتغيرات الدخيلة
 القبلي التحصيل فيات الثالث الضابطة والتجريبية األولى والثانية وعالمجم تكافؤ .1

 لختبار مهارات حل المسألة الرياضية.
 قام القبلي لمهارة حل المسألة الرياضية، التح يل في المجموعات تكافؤ من للتحقق

في  طالباتللمقارنة بين متوسث درجات ال المستقلة اتعينلل f باستخدام اختبار الباحة
يوضحها المجموعة الضابطة والتجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية، فكانت النتال  كما 

  (.4.7الجدول )
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الختبار القبلي بين  درجاتات ( للمقارنة بين متوسطfنتائج اختبار )(: 4.7جدول )
 الثانية: يةالتجريبية األولى والتجريبدرجات الطالبات في المجموعات الثالثة الضابطة و 

حل المسألة  ةمهار 
 الرياضية 

 تباينمصدر ال
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية 

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 (Fقيمة)
 المحسوبة

القيمة 
 الحتمالية

(sig)  

الدللة 
 اإلحصائية

 تحديد المعطيات
 1.142 2 0.051 بين المجموعات

.3560 

  

  

.7010 

  

  

غير دفلة 

 3.208 120 384.902 عاتداخل المجمو  إحصائيا  

   122 387.187 المجموع الكلي

 تحديد المطلوب
 6.447 2 12.894 بين المجموعات

2.048 

  

  

.1340 

  

  

غير دفلة 

 3.149 120 377.854 داخل المجموعات إحصائيا  

   122 390.748 المجموع الكلي

 استخدام القانون 
 2.575 2 5.150 بين المجموعات

1.383 

  

  

.2550 

  

  

غير دفلة 

 1.862 120 223.484 داخل المجموعات إحصائيا  

   122 228.634 المجموع الكلي

 تنفيذ الحل
 6610. 2 1.323 بين المجموعات

.4550 

  

  

.6360 

  

  

غير دفلة 

 1.454 120 174.531 داخل المجموعات إحصائيا  

   122 175.854 المجموع الكلي

 الدرجة الكلية لالختبار
 3.290 2 6.581 بين المجموعات

.249 

  

  

.7800 

  

  

غير دفلة 

 13.240 120 1588.785 داخل المجموعات إحصائيا  

   122 1595.366 المجموع الكلي 

 ( قيمةf الجدولية عند درجة حرية )(120، 2) ( 0.05وعند مستوى داللة 3.075 وي ( تسا 
 ( قيمةf الجدولية عند درجة حرية )(120، 2) ( 0.01وعند مستوى داللة  4.796( تساوي 

 

 

 (0.780)( المحسفففففففففففففففوبة والتفففففففففففففففي تسفففففففففففففففاوي Fقيمفففففففففففففففة ) ( أن4.7مفففففففففففففففن الجفففففففففففففففدول )يتبفففففففففففففففين 
, 2)عنفففففففففد درجفففففففففة حريفففففففففة ( 3.075)( الجدوليفففففففففة التفففففففففي تسفففففففففاوي fوهفففففففففي أقفففففففففل مفففففففففن قيمفففففففففة )

0.05) ومسففففففففففففتوى داللفففففففففففففة (120 ممففففففففففففا يفففففففففففففدلل علفففففففففففففى عففففففففففففدم وجفففففففففففففود ففففففففففففففروق ذات ،) 
إح فففففففففففففالية بفففففففففففففين متوسفففففففففففففطات المجموعفففففففففففففات الفففففففففففففثشة الضفففففففففففففابطة والتجريبيفففففففففففففة األولفففففففففففففى 
والتجريبيفففففففففة الثانيفففففففففة ففففففففففي االختبفففففففففار القبلفففففففففي، وبالتفففففففففالي يكفففففففففون الباحفففففففففة قفففففففففد تحقفففففففففق مفففففففففن 

 شرط تكافؤ المجموعات الثشة في االختبار القبلي.
 
 



 
 

 78 

 

 

مجموعففففففففففات  باالسففففففففففتعانة بمعلمففففففففففة، حيففففففففففة قامففففففففففت بتففففففففففدريس الباحففففففففففة قففففففففففام المعلــــــــــم: -1
 بنوسها. الدراسة

جميع  نَّ إحية  ( عاماً 14) العمر نوسهفي  طالباتيشح  الباحة أن جميع ال العمر:  -2
 .األساسي الثامن ال   يدرسن في الباتالط

الباحة وبهذا يكون  لطالبات فقث،لقد تم تطبيق االختبار في هذه الدراسة على ا الجنس: -3
 ت متغير الجنس في هذه الدراسة.قد ثبَّ 

وذل  من خشل  ،حاول الباحة أن يثبت هذا المتغير المستوي القتصادي والجتماعي: -4
 واالجتماعي،فيها تقريًبا الوضع االقت ادي  يتساوى أخذه لعينة الدراسة من منطقة واحدة 

 وهو ما أبرزته كشوف األحوال المدرسية.
 

 :مواد الدراسة
 .تقنية اإلنووجرافي  بنمطيها الثابت والمتحر المادة التعليمية المعدة وفق  -1
 تقنية اإلنووجرافي يل المعلم وفق دل -2

 

 :المعلم دليل إعداد
كتفاب  مفن اإلح فاءوحفدة  تفدريس ففي الرياضفيات معلفم لمساعدة المعلم دليل إعداد يهدف
قنيفة اإلنووجرافيف  بنمطيهفا الثابفت ت ( استخدامولالو ل األ) :األساسي ثامنال لل   الرياضيات
 (.4)رقم ملحق اإلنووجرافي  بنوعيه باستخدام العلمية المادة بت ميم الباحة قام ، حيةوالمتحر 
 
 :الدراسة خطوات
بمتغيفففرات الدراسفففة: )اإلنووجرافيففف   المتعلقفففة التربويفففة والبحفففوة األدبيفففات علفففى االطفففش  -1

 ومهارة حل المسألة الرياضية.الثابت والمتحر  في ضوء المدخل الب ري(، 
 إعداد اإلطار النظري للدراسة. -2
 تقنية اإلنووجرافي . ضوء في المعلم دليل إعداد -3
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 مفن مجموعفة علفى وعرضفه مهارة حفل المسفألة الرياضفية ب فورته األوليفة، اختبار إعداد -4
الرياضفففيات واإلح ففاء إلجفففراء التعفففديشت  تففدريس طفففرق  مجفففال فففي المحكمففين والخبفففراء

 وثباته للو ول إلى ال ورة النهالية.  دقه وتحديد ة،المناسب

الح ففففول علففففى موافقففففة مففففن المشففففرفين والجامعففففة ووزارة التربيففففة والتعلففففيم ووكالففففة  ففففوة  -5
وتشففغيل الشجلففين لتطبيففق الدراسففة بمدرسففة بنففات البففري  اإلعداديففة بالمحافظففة الوسففطى 

 لقطا   زة.
( طالبفة، 41قوامهفا ) اسفتطشعية ينفةع مهارة حفل المسفألة الرياضفية علفى تطبيق اختبار -6

 والثبففات مففن ال ففدق م للتأكففد1/11/2016مففن خففارج عينففة الدراسففة، وذلفف  يففوم الثشثففاء 
 .تمييزها ومعامل الوقرات  عوبة مدى ومعرفة

 ال ففف  طالبففات مففن ثففشة شففعب مففن وتتكففون  عشففوالية بطريقففة الدراسففة عينففة اختيففار -7
 ال ففففووف أحففففد اختيففففار تففففم عداديففففة، حيففففةبنففففات البففففري  اإل مدرسففففة مففففن األساسففففي الثففففامن

كمجموعفففة تجريبيفففة  التقليديففة وال ففف  الثفففاني الطريقفففة باسفففتخدام ضفففابطة درسفففت كمجموعففة
اإلنووجرافي  الثابفت، وال ف  الثالثفة كمجموعفة تجريبيفة ثانيفة درسفت  أولى درست باستخدام

 باستخدام اإلنووجرافي  المتحر .

 مجموعففات الدراسفففة، علففى قبلففي كاختبففار ضففيةمهففارة حففل المسففألة الريا اختبففار تطبيففق -8
 م.2016-11-16يوم األربعاء  وذل  تكافؤها من للتأكد

 ·م2016-11-28 اإلثنين يوم الدراسة تطبيق الباحة بدأ  -9
 تنويفذ بعفد الدراسفة مجموعفات علفى البعدي مهارة حل المسألة الرياضية اختبار تطبيق -10

 م.2015-12-22 الخميس يوم وذل  التجربة،
جفففراء المعالجففةت ففحي -11  الرزمفففة المناسفففبة باسففتخدام برنفففام  اإلح فففالية   االختبفففارين وا 

 .الدراسة أسللة عن واإلجابة الوروض  حة ( الختبارSPSS) اإلح الية
 الدراسة والدراسات السابقة. فروض ضوء في وتوسيرها ومناقشتها النتال  عرض -12
 .نتال  من الدراسة عنه أسورت ما ضوء في المناسبة والمقترحات التو يات وضع -13
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 :اإلحصائية المعالجات
 "SPSS"االجتماعية  للعلوم اإلح الية الرزم برنام  باستخدام البيانات معالجة تمت

 :التالية اإلح الية ساليبباأل وذل ، الدراسة أسللة عن اإلجابة بهدف الحاسوب، باستخدام
 :الختبار وثبات صدق من التحقق في المستخدمة اإلحصائية األساليب – أ

 .االختبار فقرات من فقرة كل  عوبة درجة لحساب ال عوبة معامل - 
 .والدنيا العليا المجموعات بين الوقرات تمييز لحساب التمييز معامل - 
 .الداخلي االتساق  دق عن للكش  :بيرسون  االرتباط معامل - 
 . ويةالن التجزلة بطريقة الثبات لحساب :سبيرمان براون  معادلة - 

 
 :الدراسة أسئلة عن اإلجابة في المستخدمة اإلحصائية األساليب- ب

 .حاديتحليل التباين األ ˗
 ثر.فاعلية األ من للتحقق إيتا معامل مربع ˗
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 الفصل الخامس
 َنَتاِئُج الِدَراَسة َوَتفِسيُرها 
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 : نتائج الدراسة وتفسيرهاالفصل الخامس
ذا الو فل نتفال  الدراسفة وتحليلهفا وتوسفيرها، والتو فل إلفى تو فيات يتناول الباحفة ففي هف

 في ضوء نتال  الدراسة.

قد تم تحكيم أداة الدراسة بهفدف اسفتخدام نمطفين لإلنووجرافيف  ففي ضفوء المفدخل الب فري 
لتنمية مهفارة حفل المسفألة الرياضفية مفن وجهفة نظفر معلمفين ومشفرفين تربفويين وأسفاتذة جفامعيين 

وطففرق تففدريس مففادة الرياضففيات واإلح ففاء، وقففد تففم تطبيففق اختبففار المهففارات علففى  ففي المنففاه ،
مجموعات الدراسة: )المجموعفة الضفابطة التقليديفة، المجموعفة التجريبيفة األولفى  الفنمث الثابفت، 

 المجموعة التجريبية الثانية  النمث المتحر (. 

(  (SPSSخدام البرنففام  اإلح ففالي ولقففد جمففع الباحففة البيانففات وحللهففا تحلففيًش إح ففاليًا، باسففت
للح فول علففى النتفال  بحسففب أسفللة الدراسففة وفرضففياتها، والتفي يمكففن توضفيحها ومناقشففتها كمففا 

 يلي: 

 : وتفسيرها النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة وفرضياتها
 أولا: النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة:

 النتال  المتعلقة بالسؤال الرليس وتوسيرها:  -

فــي ضــوء  نفوجرافيــ توظيــف نمطــين لل  أثــرمــا  يففنص السففؤال الففرليس علففى مففا يلففي: "و 
األساســي  ثــامنالصــف ال طالبــاتالمــدخل البصــري لتنميــة مهــارة حــل المســألة الرياضــية لــدى 

  ؟بغزة
 : السؤال الفرعي التالي نهذا السؤال قام الباحة باإلجابة ع نولإلجابة ع

 ؟مهارة حل المسألة الرياضية ووجرافي  في تنميةنلإلالستخدام نمطين  أثرهل يوجد 

ال توجفد ففروق ذات وللجابة عن سؤال الدراسة قـام الباحـث بصـياغة الفـرض الصـفري التـالي: 
ففففي المجمفففوعتين  طالبفففات( بفففين متوسفففطات درجفففات الα ≤ 0.05داللففة إح فففالية عنفففد مسفففتوى )

 لة الرياضية البعدي.الضابطة في اختبار مهارة حل المسأ والمجموعةالتجريبيتين 
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 "Analysis of Variancesللعينفات المسففتقلة "  f الختبفار هففذه الورضفية تففم اسفتخدام اختبففار
األولفففى التفففي درسفففت بفففالنمث الثابفففت، وبفففين بفففين متوسفففث درجفففات المجموعفففة التجريبيفففة للمقارنفففة 

سفث درجففات متوسفث درجفات المجموعفة التجريبيفة الثانيفة التففي درسفت بفالنمث المتحفر ، وبفين متو 
المجموعففففة الضففففابطة التففففي درسففففت بففففالنمث العففففادي فففففي االختبففففار البعففففدي لمهففففارة حففففل المسففففألة 

 (.5.1فكانت النتال  كما يوضحها الجدول ) الرياضية،
الختبار بين  درجاتات ( للمقارنة بين متوسطfنتائج اختبار )(: يوضح 5.1جدول )

 (النمط الثابتتجريبية األولى )الفي المجموعات الثالث الضابطة و  طالباتدرجات ال
 الثانية )المتحر (: والتجريبية

مهارات حل 
المسألة 
 الرياضية

 مصدر الختالف
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 (Fقيمة)
 المحسوبة

القيمة 
 الحتمالية

(sig) 

الدللة 
 اإلحصائية

 تحديد المعطيات
 4.577 2 9.155 بين المجموعات

1.583 0.210 
غير دفلة 

 2.891 120 346.910 داخل المجموعات إحصائيا  

  122 356.065 المجموع الكلي

 تحديد المطلوب
 8.087 2 16.174 بين المجموعات

3.082 0.049 
دفلة 

 2.624 120 314.866 داخل المجموعات إحصائيا  

  122 331.041 المجموع الكلي

 استخدام القانون 
 61.752 2 123.505 المجموعات بين

30.393 0.000 
دفلة 

 2.032 120 243.812 داخل المجموعات إحصائيا  

  122 367.317 المجموع الكلي

 تنفيذ الحل
 37.315 2 74.631 بين المجموعات

17.581 0.000 
دفلة 

 2.123 120 254.702 داخل المجموعات إحصائيا  

  122 329.333 المجموع الكلي

الدرجة الكلية 
 لالختبار

 310.277 2 620.555 بين المجموعات

16.196 0.000 
دفلة 

 19.158 120 2298.925 داخل المجموعات إحصائيا  

  122 2919.480 المجموع الكلي

 ( قيمةf الجدولية عند درجة حرية )(120، 2) ( 05.0وعند مستوى داللة تساوي ) 070.3 
 ( قيمةf الجدولية عند درجة حرية )(120، 2) ( 01.0وعند مستوى داللة تساوي )4.786 
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( المحسفوبة والتفي f( أن قيمفة )5.1مفن الجفدول ) يتبفينبالنسبة للدرجـة الكليـة لالختبـار: 
, 2)ة عنففد درجففة حريفف 4.786( الجدوليففة التففي تسففاوي fوهففي أكبففر مففن قيمففة ) 16.196تسففاوي 

ية بففففين ممففففا يففففدلل علففففى وجففففود فففففروق ذات داللففففة إح ففففال ،(01.0ومسففففتوى داللففففة ) (120
 :)الففنمث الثابففت( والتجريبيففة الثانيففة :الضففابطة والتجريبيففة األولففى متوسففطات المجموعففات الففثشة

 )النمث المتحر ( في االختبار البعدي.

 ،( المحسفففوبةf( أن قيمفففة )5.1مفففن الجفففدول )يتبفففين بالنســـبة لمهـــارة تحديـــد المعطيـــات:  
عنففد درجففة حريففة  3.070( الجدوليففة التففي تسففاوي fوهففي أقففل مففن قيمففة )  1.583والتففي تسففاوي 

ية (، ممففا يففدلل علففى عففدم وجففود فففروق ذات داللففة إح ففال05.0ومسففتوى داللففة ) (120, 2)
)الفففنمث الثابفففت( والتجريبيفففة  :ة األولفففىالضفففابطة والتجريبيففف بفففين متوسفففطات المجموعفففات الفففثشة

متحر ( في مهارة تحديد المعطيات، ويرجع الباحة ذل  لنسفباب التاليفة: كفون )النمث ال :الثانية
المسفففألة اإلح ففففالية  البففففًا مففففا تكففففون محففففددة المعطيففففات بشففففكل واضفففف  لففففدى الطلبففففة متوسففففطي 

  المعطيفات بسفهولة، فمهفارة التح يل، ومرتوعي التح يل علفى السفواء، ممفا يسفهل علفيهم إدرا
تحديفد المعطيفات ال تحتفاج إلفى تحليففل عميفق مفن الطالفب كمفا فففي  البيفة مهفارات حفل المسففالل 

 الرياضية: )اإلح الية(.

( المحسفوبة والتفي f( أن قيمفة )5.1من الجدول ) بالنسبة لمهارة تحديد المطلوب: يتبينو
, 2)عنفففد درجفففة حريفففة  3.070تسفففاوي  ( الجدوليفففة التفففيfمفففن قيمفففة ) أكبفففروهفففي  3.082تسفففاوي 

(، ممففففا يففففدلل علففففى وجففففود فففففروق ذات داللففففة إح ففففالية بففففين 05.0ومسففففتوى داللففففة ) (120
 :)الففنمث الثابففت( والتجريبيففة الثانيففة :متوسففطات المجموعففات الففثشة الضففابطة والتجريبيففة األولففى

 )النمث المتحر ( في مهارة تحديد المطلوب .

 ،( المحسففوبةf( أن قيمففة )5.1مففن الجففدول ) يتبففينلمهــارة اســتخدام القــانون:  بالنســبةو
عنفد درجفة حريففة  4.786( الجدوليفة التففي تسفاوي fوهفي أكبففر مفن قيمفة ) 30.393والتفي تسفاوي 

ممففا يففدلل علففى وجففود فففروق ذات داللففة إح ففالية بففين  ،(01.0ومسففتوى داللففة ) (120, 2)
 الففنمث الثابففت( والتجريبيففة الثففاني:) :عففات الففثشة الضففابطة والتجريبيففة األولففىمتوسففطات المجمو 

 )النمث المتحر ( في مهارة استخدام القانون 

ــذ الحــل: و والتففي  ،( المحسففوبةf( أن قيمففة )5.1مففن الجففدول ) يتبففينبالنســبة لمهــارة تنفي
, 2)رجففة حريففة عنففد د 4.786( الجدوليففة التففي تسففاوي fوهففي أكبففر مففن قيمففة ) 17.581تسففاوي 

ممففففا يففففدلل علففففى وجففففود فففففروق ذات داللففففة إح ففففالية بففففين  ،(01.0ومسففففتوى داللففففة ) (120
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 :)الففنمث الثابففت( والتجريبيففة الثانيففة :متوسففطات المجموعففات الففثشة الضففابطة والتجريبيففة األولففى
 )النمث المتحر ( في مهارة تنويذ الحل

تم البعدي المستخدم في التطبيق الثشة المجموعات من الوروق ل ال  أي  إلىوللتعرف 
للوفففروق الثناليفففة والمقارنفففة المتعفففددة والنتفففال  حسفففب الجفففدول  (Scheffe) اسفففتخدام اختبفففار شفففويه

 (.5.2)التالي

 :للفروق الثنائية فيهنتائج اختبار ش: يوضح (5.2جدول )

 الضابطة  المجموعة المهارات
المجموعة 
النمط 
 المتحر 

المجموعة 
 النمط الثابت

تحديد 
 المطلوب

 0.22619 *0.62804  الضابطة 

 *0.85423-   المجموعة النمط المتحر 

   المجموعة النمط الثابت
 

 

استخدام 
 القانون 

 *1.65119 *2.41890  الضابطة 

 *0.76771-   المجموعة النمط المتحر 

   المجموعة النمط الثابت
 

 

 تنفيذ الحل

9631.83  الضابطة  * 1.40119* 

 0.43840-   المجموعة النمط المتحر 

   المجموعة النمط الثابت
 

 

الدرجة الكلية 
 لالختبار

 *2.99047 *5.53170  الضابطة 

 *2.54123 -   المجموعة النمط المتحر 

   المجموعة النمط الثابت
 

 

 0.05عند مستوى داللة  * الوروق دالة إح الياً 

داللفففة  ( وجفففود ففففروق ذات5.2مفففن الجفففدول ) يتبفففينالكليـــة لالختبـــار:  للدرجـــةبالنســـبة و
إح الية بين متوسث المجموعة الضابطة والتجريبيفة األولفى: )الفنمث الثابفت( ول فال  التجريبيفة 
األولفففى، وتبفففين أن هنفففا  فروقفففًا بفففين المجموعفففة الضفففابطة والتجريبيفففة الثانيفففة: )الفففنمث المتحفففر ( 
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، وتبين أن هنا  فروقًا بين المجموعة التجريبية األولى: )الفنمث الثابفت( ول ال  التجريبية الثانية
 والتجريبية الثانية: )النمث المتحر ( ول ال  التجريبية الثانية.

( عفدم وجفود ففروق ذات داللفة 5.2مفن الجفدول )يتبفين لمهارة تحديد المطلـوب: بالنسبة و
ولففى: )الففنمث الثابففت( وتبففين أن هنففا  إح ففالية بففين متوسففث المجموعففة الضففابطة والتجريبيففة األ

فروقففًا بففين المجموعففة الضففابطة والتجريبيففة الثانيففة: )الففنمث المتحففر ( ول ففال  التجريبيففة الثانيففة، 
وتبين أن هنا  فروقًا بين المجموعة التجريبية األولى: )النمث الثابت( والتجريبيفة الثانيفة: )الفنمث 

 المتحر ( ول ال  التجريبية الثانية.
داللفففة  ( وجفففود ففففروق ذات5.2مفففن الجفففدول )يتبفففين لمهـــارة اســـتخدم القـــانون: النســـبة بو

إح الية بين متوسث المجموعة الضابطة والتجريبيفة األولفى: )الفنمث الثابفت( ول فال  التجريبيفة 
األولفففى، وتبفففين أن هنفففا  فروقفففًا بفففين المجموعفففة الضفففابطة والتجريبيفففة الثانيفففة: )الفففنمث المتحفففر ( 

يبية الثانية، وتبين أن هنا  فروقًا بين المجموعة التجريبية األولى: )الفنمث الثابفت( ول ال  التجر 
 والتجريبية الثانية: )النمث المتحر ( ول ال  التجريبية الثانية.

داللففة إح ففالية  ( وجففود فففروق ذات5.2مففن الجففدول ) يتبففينلمهــارة تنفيــذ الحــل: بالنســبة 
ة األولففى: )الففنمث الثابففت( ول ففال  التجريبيففة األولففى، بففين متوسففث المجموعففة الضففابطة والتجريبيفف

وتبففين أن هنفففا  فروقففًا بفففين المجموعفففة الضففابطة والتجريبيفففة الثانيفففة: )الففنمث المتحفففر ( ول فففال  
التجريبيفففة الثانيفففة، وتبفففين عفففدم وجفففود ففففروق بفففين المجموعفففة التجريبيفففة األولفففى: )الفففنمث الثابفففت( 

 والتجريبية الثانية: )النمث المتحر (.
نووجرافيففف  ففففي ضفففوء المفففدخل لإل نمطفففينعفففن توظيففف  وفيمفففا يتعلفففق بحجفففم األثفففر النفففات  

 (:2017 افي، من خشل القوانين التالية ) (،2، قام الباحة بحساب مربع إيتا )الب ري 

 (2مربع إيتا )

 

 .(2لمربع إيتا ) التأثير وفقاً حجم والجدول التالي يوض  مستويات 
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 :(: يوضح مستويات حجم التأثير5.3جدول)
 كبير متوسط صغير درجة التأثير

 0.01 0.06 0.14 (2لمربع إيتا )

 

 وفيما يلي النتال  حسب الجدول التالي:

 : (2)قيمة مربع إيتا (: يوضح 5.4جدول)

 لمهاراتا
 مجموع 

 المربعات بين 
 المجموعات

  مجموع

 المربعات

 الكلية

 مربع

 (2إيتا ) 

درجة 
 التأثير

     تحديد المعطيات
 متوسط 0.049 331.041 16.174 تحديد المطلوب

 كبير 0.337 367.317 123.505 استخدام القانون 

 كبير 0.226 329.333 74.631 تنفيذ الحل

 كبير 0.212 2919.480 620.555 الدرجة الكلية لالختبار
 

لدرجة الكلية لشختبار كبيفرة ممفا  (2مربع إيتا )( أن قيم معامل 5.4يتض  من الجدول )
 نووجرافيفف  فففي ضففوء المففدخل الب ففري لإليففدلل علففى أن حجففم األثففر النففات  عففن توظيفف  نمطففين 

 كبيرًا. الثامن كانال    لدى طلبة

 ويعزو الباحث ذل  إلى األسباب التالية:

  استخدام تقنيفة اإلنووجرافيف  بنمطيهفا الثابفت والمتحفر  مفن خفشل دراسفة وحفدة اإلح فاء
سففاعدت الطالبففات فففي تنميففة مهففاراتهن لحففل المسففالل الرياضففية )اإلح ففالية( مففن خففشل 

 كل متدرج ومتسلسل.عرض المادة التعليمية بطريقة متميزة، بعيدة عن النمطية، وبش

  تركيففففز اسففففتخدام تقنيففففة اإلنووجرافيفففف  بنمطيهففففا علففففى المسففففالل اإلح ففففالية مففففن المففففدخل
الب فري، والمففؤثرات الحركيفة المناسففبة أدى إلفى وعففي الطالبفة بهففذه المهفارات، وحر ففها 
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على تطبيقها، واالعتماد على نوسها ففي التغلفب علفى الم فاعب التفي تواجههفا ففي حفل 
 ية )اإلح الية( بشكل عام.المسالل الرياض

  توظيفففف  كففففل مففففن: )ال ففففورة وال ففففوت والففففنص والرمففففز والويففففديو( أضففففوى علففففى دروس
اإلح فاء أبعففادًا مففن الحقيقففة تحففاكي الواقففع الفذي يجعففل مففن السففهل علففى الطالبففات فهففم 
واستيعاب المواهيم اإلح فالية بشفكل مناسفب، وبالتفالي ارتوفا  معفدل تح فيلهن العلمفي 

 لمسالل اإلح الية.في مهارات حل ا

  مخاطبففة تقنيففة اإلنووجرافيفف  لحففواس الطالبففات المختلوففة بطريقففة مبسففطة لففم تعتففد عليهفففا
الطالبات ففي التفدريس العفادي مكفنهن مفن متابعفة الفدرس بمتعفة وسفعادة ودافعيفة عاليفة، 

 األمر الذي أدى إلى زيادة تح يلهن.

  والمتحفففر  ففففي تفففدريس الرياضفففيات التفففأثير الوعفففال لتقنيفففة اإلنووجرافيففف  بنمطيهفففا الثابفففت
 عمومًا ومهارة حل المسألة الرياضية خ و ًا.

 بقفدر كبيفر ففي العمليفة التعليميفة مفن  طالبفاتتسم  تقنية اإلنووجرافيف  بنمطيهفا إشفرا  ال
خففشل إعطففالهم مسففاحة واسففعة فففي التعامففل مففع بعضففهم الففبعض، وتكففوين  ففورة ذهنيففة 

لومفات إلفى اشفكال ورمفوز، يسفهل فهمهفا والتعامفل لديهم بحية يتم تحويفل البيانفات والمع
 معها ب ريًا وسمعيًا.

  اسففتخدام نمطففين لتقنيففة اإلنووجرافيفف  أدى إلففى إثففراء المحتففوى، وجعلففه أكثففر فاعليففة مففع
 مراعاته للوروق الوردية للطلبة.

  إن ت ففميم الففدروس بتقنيففة اإلنووجرافيفف  بنمطيهففا تففر  أثففرًا كبيففرًا فففي نوففوس الطلبففة ممففا
 إلى تسهيل وتبسيث المسألة الرياضية وفهمها. أدى

  أسلوب العمل داخل الو ل يقوم على استخدام وسالل وتقنيات جديدة وحديثفة تقفوم علفى
 مبدأ التعاون بين الطلبة، والذي من شأنه بة روح التنافس بينهم.

  خفففروج عمليفففة التقفففويم عفففن التقفففويم التقليففففدي، حيفففة تفففتم مفففن خفففشل مناقشفففات جماعيففففة
 ل للحل األمثل للمسألة.للو و 

 .توفر التعزيز المناسب، وتجنب كل األلوام التي من شأنها إعاقة عملية توكير الطلبة 
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  ر بفففة الطلبفففة ففففي معرففففة كفففل جديفففد، وحفففب البحفففة عفففن بفففرام  وأفكفففار جديفففدة لت فففميم
اإلنووجرافيففف  ممفففا زاد مفففن توفففاعلهم مفففع النمطفففين المسفففتخدمين الثابفففت والمتحفففر  بعكفففس 

 لذين درسوا بالطريقة التقليدية.ا طالباتال

  تضففمين الففدروس واألنشففطة ال ففوية لمهففام تعليميففة حقيقيففة "مشففكشت حقيقيففة" أدى إلففى
بأن المشكشت التي يتعاملون معها هي مشكشتهم، في فب  لفديهم ر بفة  طالباتشعور ال

 شديدة في حلها، فأ ب  لديهم وعي بوالدة الرياضيات.

 العديفد مفن الدراسفات السفابقة التفي بحثفت ففي هفذا السفياق اتوقت نتيجة هذه الدراسة مع، 
( ، ) أبففو م2016 تشيوتشففي( ، )تانير م2016( ، )درويففش م2016ومنهففا دراسففة )الففدهيم 

دراسففة )درويففش (، واختلوففت الدراسففة السففابقة مففع م2015( ، ) من ففور م2015ع ففبة 
ر فاعليفففففة مفففففن الثابفففففت  أكثففففف اإلنووجرافيففففف ن ( حيفففففة أثبتفففففت دراسفففففتهم أ2015والفففففدخني 
ــى  ،وهففذا مففا ثبففت عكسففه فففي هففذه الدراسففة ،المتحففر  ويعــزو الباحــث هــذا الخــتالف إل

اختالف العينـة واخـتالف بيئـة الـتعلم، أيضـاا قـد يكـون لمصـمم اإلنفوجرافيـ  دور  كبيـر  
ــة الــنمط  ــي فاعلي ــان دوراا كبيــراا ف ــة تقديمــه يلعب ــي هــذا الخــتالف فالتصــميم، وطريق ف

 المستخدم.

 ام للنتائج:تفسير ع
هدفت هفذه الدراسفة إلفى التعفرف إلفى أثفر توظيف  نمطفين لإلنووجرافيف  ففي ضفوء المفدخل 
الب فففري لتنميفففة مهفففارة حفففل المسفففألة الرياضفففية بوحفففدة اإلح فففاء لفففدى طالبفففات ال ففف  الثفففامن 

توففففوق طالبففففات  -كمففففا يتضفففف  مففففن العففففرض السففففابق  -األساسففففي بغففففزة، وقففففد أظهففففرت النتففففال  
تين الشتففي درسففن باسففتخدام تقنيففة اإلنووجرافيفف  بنمطيهففا الثابففت والمتحففر  المجمففوعتين التجففريبي

علفى أقفرانهن ففي المجموعفة الضفابطة الشتفي درسففن بالطريقفة التقليديفة، حيفة دلفت النتفال  علففى 
ففي المجمفوعتين التجففريبيتين  طالبففاتبفين متوسفطات درجفات الوجفود ففروق ذات داللفة إح ففالية 

: النتفال  ويـرى الباحـث أن، هارة حل المسألة الرياضفية البعفديتبار موالمجموعة الضابطة في اخ
السففابقة معقولففة إلففى حففد بعيففد، فالتففدريس باسففتخدام تقنيففة اإلنووجرافيفف  جعففل مففن الطالبففة محففورًا 
للعمليفففة التعليميفففة، مفففن خفففشل ترسفففيخ المعلومفففة ففففي ذهفففن الطالبفففة، فاسفففتخدام الوسفففالث المتعفففددة 

ز واأللفففوان الجذابفففة كففففان لفففه دور  ففففي مسففففاعدة الطالبفففة ففففي الشففففعور وال فففور واألشفففكال والرمففففو 
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يجاد أنسب الحلول لها، كذل  وضع الطالبة ففي بيلفة تعليميفة تتسفم بفالتعلم النشفث زاد  بالمشكلة وا 
مفففن فاعليتهفففا للفففتعلم، ممفففا أدى إلفففى تعلفففم طالبفففات المجمفففوعتين التجفففريبيتين تعلمفففًا أفضفففل وأكثفففر 

عففففة الضففففابطة، والشتففففي درسففففن نوففففس المحتففففوى التعليمففففي بالطريقففففة فاعليففففة مففففن طالبففففات المجمو 
التقليدية، فيما تووقت المجموعة التجريبية التي درسفت بتقنيفة اإلنووجرافيف  المتحفر  عفن نظيرتهفا 
التي درست بالنمث الثابت، ويرجع ذل  إلى أن استخدام عدة حواس  من خشل الحركة وال وت 

في عملية التح يل والتعلم، فالدراسات الحديثة أثبتت أن التفرابث في الت ميم كان له بالغ األثر 
بين المعلومات اللوظية والب رية والمحسوسة يقوي ويحسن من عمليفة الفتعلم، نسفتدل  ممفا سفبق 
نسففتدل علفففى فاعليفففة اسففتخدام تقنيفففة اإلنووجرافيففف  بنمطيهففا الثابفففت والمتحفففر  فففي ضفففوء المفففدخل 

 ة الرياضية لدى طالبات ال   الثامن األساسي بغزة.الب ري لتنمية مهارة حل المسأل

 
 :التوصيات

 في ضوء نتال  الدراسة الحالية يو ي، الباحة بما يلي:

  ضففرورة توظيفف  تقنيففة اإلنووجرافيفف  فففي تعلففيم الرياضففيات مففن قبففل المعلمففين والمشففرفين
تنميفة مهفارات والطلبة، لتحقيق العديد من األهفداف التربويفة العلميفة المرجفوة والتفي منهفا 

 حل المسألة في الرياضيات.

  إعفففادة تنظفففيم محتفففوى الرياضفففيات بحيفففة ي فففمم باسفففتخدام تقنيفففة اإلنووجرافيففف  بنمطيهفففا
 الثابت والمتحر .

  نتفففففاج الوحفففففدات الدراسفففففية باسفففففتخدام تقنيفففففة تشفففففجيع المعلمفففففين لششفففففترا  ففففففي ت فففففميم وا 
 اإلنووجرافي  بأنواعه المختلوة.

  للمعلمففين لتففدريبهم علففى تقنيففة اإلنووجرافيفف  بنمطيهففا الثابففت ضففرورة عقففد دورات تدريبيففة
 والمتحر  في التدريس.
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 :المقترحات
بنفففففففاًء علفففففففى مفففففففا قفففففففام بفففففففه الباحفففففففة ففففففففي الدراسفففففففة مفففففففن إجفففففففراءات ونتفففففففال  وتو فففففففيات ف نفففففففه 

 يقترح ما يلي:

  إجفففففففففراء دراسفففففففففات حفففففففففول أثفففففففففر توظيففففففففف  اإلنووجرافيففففففففف  ففففففففففي تفففففففففدريس مفففففففففواد دراسفففففففففية
 م والتكنولوجيا والجغرافيا والتاريخ.أخرى بشكل أوسع كالعلو 

  تجريففففففففففففففب اسففففففففففففففتخدام تقنيففففففففففففففة اإلنووجرافيفففففففففففففف  فففففففففففففففي تففففففففففففففدريس الرياضففففففففففففففيات علففففففففففففففى
 في المراحل األخرى. طالبات

  إجفففففففففففففراء دراسفففففففففففففات للمقارنفففففففففففففة بفففففففففففففين التفففففففففففففدريس القفففففففففففففالم علفففففففففففففى اسفففففففففففففتخدام تقنيفففففففففففففة
اإلنووجرافيفففففففففففف ، و يرهففففففففففففا مففففففففففففن الطرالففففففففففففق الحديثففففففففففففة فففففففففففففي تنميففففففففففففة مهففففففففففففارات حففففففففففففل 

 لدى المتعلمين في ال ووف المختلوة. المسألة في الرياضيات
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 المصادر والمراجع
 المصادر:
 .القرآن الكريم 
 .الحديث الشريف 

 :المراجع العربية أواًل:
 
(. أساليب تدريس الرياضيات. عمان: دار الشروق م2010 شح عبد اللطي . )، سعدأبو أ 

 نشر والتوزيع.لل
أثر استخدام استراتيجية المنظم الشكلي في تنمية التوكير الب ري وحل (. م2017والء. )،  ااأل

ماجستير  ير منشورة(. )رسالة  المسألة الهندسية لدى طالبات ال   التاسع األساسي بغزة.
 سشمية،  زة. فلسطين.الجامعة اإل

ت الوعال من رياض األطوال حتى السادس تدريس الرياضيا(. م2007رمضان مسعد. )، بدوي 
 : دار الوكر.9عمان ، ط االبتدالي دليل المعلمين واآلباء و مخططي المناه .

تدريس الرياضيات الوعال من رياض األطوال حتى السادس (. م2007رمضان مسعد. )، بدوي 
 : دار الوكر.9عمان ، ط االبتدالي دليل للمعلمين واآلباء ومخططي المناه .

عمان:  تضمين التوكير الرياضي في برام  الرياضيات المدرسية.(. م2008رمضان. )، وي بد
 دار الوكر للطباعة والنشر.

أثر استخدام الوسالل المتعددة في تنمية مهارات حل المسألة (. م2007هند محمد. )، البشيتي
رة(. ماجستير  ير منشو )رسالة  واالحتوام بها لدى طالبات ال   الخامس األساسي.

 سشمية،  زة. فلسطين.الجامعة اإل
استخدام التمثيشت الرياضية  أثر(. م2010اري  ع ام. )،و برهمإبراهيم رياض ، البش ي

المتعددة في اكتساب طلبة ال   الثامن األساسي للمواهيم الرياضية وقدرتهم على حل 
 13-1( 4)20، ردنألمجلة دراسات العلوم التربوية ، االمسالل اللوظية. 

فاعلية برنام  مقترح قالم على نظرية تريز في تنمية مهارات حل المسألة (. م2017نس. )أ، جراد
ماجستير )رسالة  ال   الثامن األساسي بغزة. طالباتفي الرياضيات واالتجاه نحوها لدى 

 سشمية،  زة. فلسطين. ير منشورة(. الجامعة اإل
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ريبي مقترح في تنمية مهارات ت ميم الخرالث (. فعالية برنام  تدم2014سهام. )، الجريوي 
ومهارات الثقافة الب رية لدى المعلمات قبل  اإلنووجرافي الذهنية االلكترونية من خشل تقنية 

 .4(45)، 13-47(، ASEPمجلة دراسات عربية في التربية وعلم النوس )الخدمة. 
ت الرياضية في تنمية مهارة فاعلية برنام  تعليمي محوسب بالتمثيش(. م2015عبير. )، جمعة

ماجستير  ير )رسالة  حل المسألة الرياضية لدى طالبات ال   الخامس األساسي بغزة.
 سشمية،  زة. فلسطين.منشورة(. الجامعة اإل
فاعلية شبكات التوكير الب ري في تنمية مهارات التوكير . م(2009حمادة، محمد محمود. )

ت اللوظية في الرياضيات واالتجاه نحو حلها لتشميذ الب ري والقدرة على حل وطرح المشكش
-14، (146)مجلة دراسات في المناه  وطرق التدريس، م ر  .ال   الخامس االبتدالي

64. 

أثر استخدام بعض استراتيجيات حل المسألة الرياضية، لدى طلبة (. م2015حسني. )، حمزة
)رسالة ماجستير  ير منشورة(.  م.هم حولها في محافظة طولكر لاساسي وآراأال   السابع ا

 جامعة النجاح، نابلس. فلسطين.
مناه  الرياضيات واستراتيجيات (. م2011فهمي يونس. )، محمد عبد الوهاب و البشونه، حمزة

 .للنشر والتوزيع : دار جليس الزمان1عمان ، ط تدريسها.
عمان: دار  تدريسها.مناه  الرياضيات الحديثة ت ميمها و (. م2011محمد أحمد. )، الخطيب

 الحامد للنشر.
فاعلية توظي  الق ص الرقمية في تنمية مهارات حل المسالل (. م2016) ، براعم.دحشن

)رسالة ماجستير  ير منشورة(.  اللوظية الرياضية لدى تشمذة ال   الثالة األساسي.
 مية،  زة. فلسطين.الجامعة االسإل

)الثابت /  اإلنووجرافي (. نمطا تقديم م2015، أماني. )ابريل، عمرو ، و الدخني، درويش
هما في تنمية مهارات التوكير الب ري لدى أطوال التوحد أثر المتحر ( عبر الويب و 

 .الجمعية الم رية لتكنولوجيا التعليمواتجاهاتهم نحوه. 
 داء المهاري اإلنووجرافي  على تعلم األ(. فعالية استخدام تقنية م2016محمد سالم. )، درويش

، المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة، م روالتح يل المعرفي لمسابقة الوثب الطويل. 
(2،) 312-342. 
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في الرياضيات على تح يل طالبات ال    اإلنووجرافي دم   أثر(. م2016لولوة. )، الدهيم
 .281- 263 ،2، مجلة تربويات الرياضيات بم رالثاني المتوسث. 

الرياض: المركز  إطار مرجعي في القياس والتقويم التربوي.(. م1999بار . )براهيم مإ، الدوسري 
 العربي للبحوة التربوية لدول الخلي  العربي.

(. أثر التدريب على استراتيجيات حل المسألة م2013يناير،  21محمد يوس . )، رياأبو   
الل. مجلة الرياضية على تح يل ال   األول المتوسث في مادة الرياضيات بمدينة ح

 .206-177 (2)4الجامعة اإلسشمية للدراسات التربوية والنوسية، 
 عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع. .3أساليب تدريس العلوم، ط(. م2004عايش. )، زيتون 

(. مناه  تدريس الرياضيات لل ووف األ ولى. 2007عبد هللا. )، عباينة فريد كامل و، زينةأبو   
 للنشر والتوزيع.عمان: دار المسيرة 

(. الرياضيات مناهجها وأ ول تدريسها. عمان: دار الورقان م2001فريد كامل. )، زينةأبو  
 للنشر.

(. مناه  الرياضيات المدرسية وتدريسها. الكويت: الوشح للنشر م2012فريد كامل. )، زينةأبو   
 والتوزيع.

تقويم في التربية. عمان: دار الوكر (. مبادو القياس والم1998هشام. )، نادر و عليان، الزيود
 للطباعة والنشر.

(. فعالية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية مهارة حل م2005فريال عبده. )، ستةأبو 
المشكشت الهندسية  ير النمطية لدى تشميذ المرحلة اإلعدادية. المؤتمر العلمي الخامس، 

 .644-592 (2)مجلة  تربويات م ر، 
(. فاعلية استخدام خرالث المواهيم في تنمية مهارات حل المسألة م2012محمد. )، سكرانأبو  

ال   الثامن األساسي. )رسالة ماجستير  ير  طالباتالهندسية واالتجاه نحو الهندسة لدى 
 سشمية،  زة. فلسطين.منشورة(. الجامعة اإل

شابهات لتنمية مهارات حل المسألة (. برنام  مقترح قالم على المتم2010لمياء. )، الشافعي
الرياضية لدى طالبات ال   التاسع بغزة. )رسالة ماجستير  ير منشورة(. الجامعة 

 سشمية،  زة. فلسطين.اإل
القاهرة،  استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة و ناعة العقل العربي.(. م2007حسن. )، شحاته
 : الدار الم رية اللبنانية.9ط

 



 
 

 96 

 

 

مجلة بين التشويق والتحويز على التعلم.  اإلنووجرافي (. فن م2014مارس،  1د. )محم، شلتوت
 .كترونيلالتعليم اإل

 : مطابع هش.1م( اإلنووجرافي  من التخطيث إلى اإلنتاج. الرياض، ط2016شلتوت، محمد. )

وظية في (. أثر بعض المتغيرات البنالية للمسالل الرياضية اللم2012براهيم. )إفرج ، شمالةأبو  
-345 (10)زهر،ألكلية مجتمع تدريب  زة. مجلة جامعة ا طالباتالقدرة على حلها لدى 

380. 
 م(. مقدمة في اإلح اء التربوي.  زة: مكتبة الجامعة االسشمية.2017 افي، سمير. )

(. أثر استخدام استراتيجيتي دورة التعلم الخماسية والجدول الذاتي م2014فاطمة. )،  ورأبو  
ال   الثامن. )رسالة ماجستير  ير  طالباتنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى في ت

 زهر،  زة. فلسطين.منشورة(. جامعة األ
(. مبادو القياس 1999جاكلين. )، جودت عزت و تمرجيان، عبد الهادي وزكريا محمد ، الظاهر

 والتقويم في التربية. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.
(. أثر توظي  بعض استراتيجيات التعلم النشث في تنمية مهارات حل م2012رنا. ) ،العالول

المسألة الرياضية لدى طالبات ال   الرابع األساسي في محافظة  زة. )رسالة ماجستير 
 زهر،  زة. فلسطين. ير منشورة(. جامعة األ

اإلنووجرافي  في (. المرتكزات األساسية لتوعيل م2015حسين محمد. )يناير، ، عبد الباسث
 13العدد  كتروني.عمليتي التعليم والتعلم. مجلة التعليم اإل

(. أثر استخدام اإلنووجرافي  على تح يل طالبات ال   م2015شيماء محمد. )، ع بةأبو 
الخامس األساسي واتجاهاتهن نحو العلوم ودافعيتهن نحو تعلمها. )رسالة ماجستير  ير 

 ية، نابلس. فلسطين.منشورة(. جامعة النجاح الوطن
استراتيجيات (. م2012ناللة. )، أحمد و الخزندار، منير وخالد ، السر وسماعيل إعزو ، عوانة

خانيونس: مكتبة الطالب الجامعي ،جامعة  تدريس الرياضيات في مراحل التعليم العام.
 األق ى .

 زة، فلسطين:  .التدريس االستراتيجي للرياضيات الحديثة(. م1996سماعيل. )إعزو ، عوانة
 مطبعة المقداد.
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(. فاعلية برنام  مقترح قالم على المنحى التكاملي لتنمية م2000سماعيل. )إعزو ، عوانة
المؤتمر العلمي الرابع، مهارات حل المسالل العلمية لدى طالبات ال   السابع األساسي. 

 لتربية العلمية.القاهرة: الجمعية الم رية ل التربية العلمية للجميع، المجلد األول.
استخدام المدخل الب ري في تنمية القدرة على حل  أثر(. م2001سماعيل. )إعزو ، عوانة

مناه  التعليم المسالل الرياضية واالحتوام بها لدى طلبة ال   الثامن األساسي بغزة. 
 .51-4( 13) .لكترونيمجلة التعليم اإل. القاهرة: ةالتكنولوجية المعا ر و والثورة المعرفية 

أثر استخدام المدخل الب ري في تنمية القدرة على حل (. م2001سماعيل. )إعزو ، عوانة
المسالل الرياضية، واالحتوام بها لدى طلبة ال   الثامن األساسي بغزة. مناه  التعليم 

القاهرة: الجمعية الم رية للمناه  وطرق التدريس،  .والثورة المعرفية والتكنولوجية المعا رة
 يافة، جامعة عين شمس، م ر.دار الض

: دار 6عمان، ط مناه  الرياضيات وأساليب تدريسها.(. م2002براهيم محمد. )إ، عقيشن
 المسيرة للنشر والتوزيع.

فاعلية التدريس بدورة التعلم الخماسية والقبعات الست في تنمية (. م2014مين. )أحمد أ، العكة
ماجستير  ير )رسالة    الثامن بغزة.ال  طالباتمهارات حل المسالل الهندسية لدى 

 سشمية،  زة. فلسطين.منشورة(. الجامعة اإل
(. مناه  البحة في العلوم النوسية والتربوية. عمان: دار النشر م2010رجاء. )، عشمأبو 

 للجامعات.
أثر تدريب طالبات ال   العاشر األساسي على مهارات حل (. م1999محمد رجا. )، عواد

)رسالة ماجستير  ضية وفق نموذج بوليا في المدارس الحكومية في مدينة نابلس.المسألة الريا
  ير منشورة( . جامعة النجاح ، نابلس . فلسطين.

(. مبادو القياس النوسي والتقييم التربوي. عمان: جمعية عمال المطابع م1982سبع. )، لبدةأبو 
 األردنية.

القالم على نموذج أبعاد التعلم  اإلنووجرافي قنية استخدام ت أثر(. م2015ماريان ميشد. )، من ور
كلية  طالباتلمارزانو على تنمية بعض مواهيم الحوسبة السحابية وعادات العقل المنت  لدى 

 .167-125، (5) 31مجلة كلية التربية اإلسشمية بأسيوط، التربية. 
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 :(1الملحق رقم )
 ةيَ سمِ الرَ  تُ اَل اسَ رَ المُ 
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 :(2الملحق رقم )
 النهائية أدوات الدراسة في صورتها

 اختبار مهارة حل المسألة الرياضية 
 اختبار مهارة حل المسألة الرياضية –أدوات الدراسة في  ورتها النهالية  – (2ملحق )

 

 

 
  اإلحصاءحل المسألة الرياضية في وحدة  رةتحكيم اختبار مها

 للصف الثامن األساسي
 

 هللا. هفا/ حوظه ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة ففففففففففففففففففففففففف/األستففاذ
 

 وبعـد، طيبة تحية
 تدريسرق وط مناه  تخ ص- التربية في الماجستير درجة لنيل تجريبية سةرابد الباحة قومي
في ضوء المدخل البصري لتنمية  نفوجرافي توظيف نمطين لل  أثر " الكش  عن إلى تهدف-

أهم المهارات الشزمة لحل المسألة الرياضية  الباحة اختار وقد "،مهارة حل المسألة الرياضية 
. تحديد 2 -تحديد المعطيات . 1لطلبة ال   الثامن األساسي وهي :) اإلح اءبوحدة 

لقياس مدى تمكنهم و  ،. تنويذ الحل(4 -خدم" . وضع خطة الحل "القانون المست3 -المطلوب 
 من هذه المهارات، قام الباحة بت ميم اختبار مهارات حل المسألة الرياضية.

 من وذل  نظركم، وجهة من مناسباا  ترونه فيما ئكمراآ بإبداء التكرم سيادتكم من ويرجى هذا
 :حيث
 من األساسي.الثا ال   طالباتل الوقرات مناسبة مدى
 ال يا ة العلمية، واللغوية لنسللة. وضوح مدى

 فقرات ترون تعديل أو إعادة  يا تها.
 فقرات ترون إضافتها، أو حذفها، أو إبداء أي مشحظات أخرى.

 وتقبلوف وفير فلتقدير وفالحترفم ... تعــاونكم حسن لكم ــرف  شاك
 ال عدنان عيدنض /احثــفلب                                                       

 زةــغ – ةــالميــــــة اإلســـــــــامعـالج

 شئون البحث العلمي والدراسات العليا

 الـتــــــــربــــيـــــــة  ةــــــــــيـــــلـــــك

 رق التدريسـماجستــير المنــاهج وط

 

 

أدوات الدراسة في صورتها  1( 2) ملحق

 – ةــالميــــــة اإلســـــــــامعـالجالنهائية

 زةــغ

 شئون البحث العلمي والدراسات العليا

 ــيـــــــة ة الـتــــــــربــــــــــــيـــــلـــــك

 ماجستــير المنــاهج و طرق التدريس
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 للصف الثامن الساسي اإلحصاءحل المسألة الرياضية في وحدة  ةاختبار مهار 

الدرجة            الشعبة: )......(             : ........................... ةاسم الطالب
)...........( 

 

 نفوجرافي طين لل توظيف نم أثر " الكش  عن إلىتجريبية، تهدف  ب جراء دراسة الباحة يقوم
الصف الثامن  في ضوء المدخل البصري لتنمية مهارة حل المسألة الرياضية لدى طلبة

 .حل المسألة الرياضيةويتطلب ذل  تطبيق اختبار في مهارة ، "األساسي 
 :ةي الطالبتعزيز 
، الرجاء االطش  على اإلح اءحل المسألة الرياضية في وحدة بين يدي  اختبار مهارة  

 تبار االخ
وتعليماته واإلجابة عنه، علمًا بأن درجت  فيه لن تؤثر على تح يل  العلمي، وأن النتال  

 ست ستخدم أل راض البحة العلمي التربوي.
 تعليمات الختبار: 

  :يرجى قراءة التعليمات قبل البدء في اإلجابة عن أسللة االختبار 
 ورقة المرفقة الخا ة باإلجابات. اإلجابة في الكراسة، فاإلجابة فقث على ال يال تكتب 
 12عدد ورقات االختبار أن  يتأكد. 
 ( فقرة من نو  االختيار من متعدد، لكل فقرة أربع إجابات 30يتكون االختبار من )

 واحدة منها فقث إجابتها  حيحة. 
  جيدًا قبل البدء باإلجابة.  يالسؤال وتأمل لياقر 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق ...

 

 

 زةــغ – ةــالميــــــة اإلســـــــــامعـالج

 شئون البحث العلمي والدراسات العليا

 ة الـتــــــــربــــيـــــــة ــــــــــيـــــلـــــك

 رق التدريسـماجستــير المنــاهج وط

 

 

أدوات الدراسة في صورتها  2( 2) ملحق

 – ةــالميــــــة اإلســـــــــامعـالجالنهائية

 زةــغ

 شئون البحث العلمي والدراسات العليا

 ة الـتــــــــربــــيـــــــة ــــــــــيـــــلـــــك

 ماجستــير المنــاهج و طرق التدريس
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 السؤال األول

 10 ، 12 ، 9 ، 2،  5أوجدي المدى للقيم التالية:  -أ
A- : المعطيات: تحديد  الخطوة األولى 

 أي من التالي هي البيانات المعطاة؟
 5، 9، 12، 10قيم هي  4 .أ
 5، 9، 2، 12، 10قيم هي  5 .ب
 5، 10، 12، 2، 9، 5قيم هي  6 .ت
 9، 12، 10قيم هي  3 .ة
B- تحديد المطلوب: الخطوة الثانية : 
 هو المطلوب من السؤال؟ما 
 إيجاد المدى. .أ
 إيجاد الوسث. .ب
 إيجاد القيم. .ت
 إيجاد الولة. .ة

C- القانون المستخدم: الخطوة الثالثة : 
 أي من القوانين التالية نستخدم في الحل؟

 أوسث قيمة –المدى= أكبر قيمة  .أ
 أكبر قيمة –المدى= أ غر قيمة  .ب
 أ غر قيمة –المدى= أكبر قيمة  .ت
 غر قيمةالمدى= أكبر قيمة + أ  .ة

D- الخطوة الرابعة: تنفيذ الحل: 
 أي من مما يلي هو إجابة السؤال ال حيحة؟

 31= 19+12المدى =  .أ
 7=5-12المدى=  .ب
 14=2+12المدى=  .ت
 10=2-12المدى=  .ة
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 أوجدي التكرار النسبي للفئة ،20، التكرار الكلي = 5إذا كان تكرار الفئة =  -ب
A- المعطيات: : تحديد  الخطوة األولى 

 هي البيانات المعطاة؟ أي من التالي
 5،   الكلي =  20  الولة =  .أ
 20،   الكلي =  5  الولة =  .ب
 15،   الكلي =  5  الولة =  .ت
 4،   الكلي =  20  الولة =  .ة
 

B- تحديد المطلوب: الخطوة الثانية : 
 ما هو المطلوب من السؤال؟

 .التكرار الكليإيجاد  .أ
 .مدى الولةإيجاد  .ب
 .التكرار النسبي للولةإيجاد  .ت
 .مركز الولةجاد إي .ة
 

C- القانون المستخدم: الخطوة الثالثة : 
 أي من القوانين التالية نستخدم في الحل؟

 

 

 التكرار الكلي                             

 ـــــــــالتكرار النسبي = ـــــــــــــ .أ

 تكرار  الفئة                        

 تكرار الفئة                              

 التكرار النسبي = ــــــــــــــــــــــ .ت

                          100 % 

                                 100% 

 ــــــــــــــــــــــالتكرار النسبي =  .ب

 التكرار الكلي                        

 تكرار الفئة                              

 التكرار النسبي = ــــــــــــــــــــــ .ث

 التكرار الكلي                        
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D- ي من مما يلي هو إجابة السؤال ال حيحة؟: أ: تنفيذ الحل الخطوة الرابعة 

 

 السؤال الثاني: 

 أكمليالرسم البياني المقابل،  من -أ
 

 

 

 

 

 

 ....... أعلى درجة حرارة في مدينة -1
 ......... في مدينةدرجة حرارة  أقل -2

 

 

 

                                  20 

 4=   التكرار النسبي = ــــــــ .أ

                              5 

                                       15   

 3=   التكرار النسبي = ــــــــ .ت

                                   5 

                                   5           1 

 = ــــــــــ  التكرار النسبي = ــــــــ .أ

                            20           4 

                                         5            1 

 ـــــــ= ـــ  ــــالتكرار النسبي = ــــــث. 

                            100          20 
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A-  المعطيات: الخطوة األولى: تحديد 
 أي من التالي هي البيانات المعطاة؟

 تمثيل باألعمدة المزدوجة يربث بين المدن ودرجة الحرارة. .أ
 تمثيل باألعمدة الموردة يربث بين المدن ودرجة الحرارة. .ب
 جة الحرارة.تمثيل بالقطاعات الدالرية يربث بين المدن ودر  .ت
 تمثيل بالمنحنى المتجمع ال اعد يربث بين المدن ودرجة الحرارة. .ة
 
B- تحديد المطلوب: الخطوة الثانية : 

 ما هو المطلوب من السؤال؟
 على درجة حرارة، والمدينة األقل درجة حرارة.إيجاد المدينة األ .أ
 إيجاد المدن المتساوية في درجة الحرارة. .ب
 ة الحرارة.إيجاد المدن المنخوضة في درج .ت
 إيجاد المدن المرتوعة في درجة الحرارة. .ة

 
C- تنفيذ الحل ثالثةالخطوة ال : 

 أي من مما يلي هو إجابة السؤال ال حيحة؟
 قل درجة حرارة طولكرم.أعلى درجة حرارة أريحا، وأ .أ
 قل درجة حرارة نابلس.أعلى درجة حرارة أريحا، وأ .ب
 .قل درجة حرارة رام هللاأعلى درجة حرارة أريحا، وأ .ت
 ريحا.أعلى درجة حرارة رام هللا، وأقل درجة حرارة أ .ة

 

 شهور. 5الرسم البياني يوض  عشمات محمد وهاني خشل  -ب
 في أي من األشهر ح ل محمد على نوس العشمة؟ -1
 ما هو مجمو  عشمات هاني خشل شهري فبراير ومايو؟ -2
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A- المعطيات: : تحديد  الخطوة األولى 

 ي البيانات المعطاة؟أي من التالي ه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :شهور وفق الجدول 5 وهاني خاللعالمات محمد  .أ

 

 يونيو مايو بريلإ مارس فبراير 

 14 17 18 17 15 محمد

 17 16 15 16 18 هاني

 

 :شهور وفق الجدول 5 وهاني خاللعالمات محمد  .ب

 

 يونيو مايو بريلإ مارس فبراير 

 14 17 18 17 15 محمد

 14 17 18 17 15 هاني
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B- تحديد المطلوب: الخطوة الثانية : 
 ما هو المطلوب من السؤال؟

 ؟، ما مجمو  عشمات هاني في فبراير ومايو؟نوسها في أي شهر ح ل محمد على العشمة .أ
 ؟، ما مجمو  عشمات هاني في فبراير ومايو؟نوسها العشمةفي أي شهر ح ل هاني على  .ب
 ؟، ما مجمو  عشمات محمد في فبراير ومايو؟نوسها العشمةأي شهر ح ل محمد على في  .ت
؟، ما مجمو  عشمات هاني في شهري فبراير نوسها العشمةفي أي شهر ح ل هاني على  .ة

 ومايو؟
 

C-  :تنفيذ الحلالخطوة الثالثة: 
 أي من مما يلي هو إجابة السؤال ال حيحة؟

بريل، مجمو  عشمات هاني خشل فبراير وا   لى نوس العشمة في شهري محمد ع لح  .أ
 .درجة 32=  17+15فبراير ومايو =  شهري 

، مجمو  عشمات هاني خشل مايوو  مارسمحمد على نوس العشمة في شهري  لح  .ب
 .درجة 34=  17+15شهري فبراير ومايو = 

بريل، مجمو  عشمات هاني خشل وا   مارسمحمد على نوس العشمة في شهري  لح  .ت
 .درجة 34=  16+18براير ومايو = شهري ف

، مجمو  عشمات هاني خشل مارس ومايومحمد على نوس العشمة في شهري  لح  .ة
 .درجة 32=  17+15فبراير ومايو =  شهري 
 
 
 

 

 :شهور وفق الجدول 5 وهاني خاللعالمات محمد  .ت

 

 يونيو مايو بريلإ مارس فبراير 

 17 16 15 16 18 دمحم

 17 16 15 16 18 هاني
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 السؤال الثالث:

ي في مدرسة ما كما في الجدول التالي، الصف الثامن األساس طالباتإذا كان عدد  -أ
   .أوجدي النسب المئوية لزوايا القطاعات الدائرية

A- المعطيات: : تحديد  الخطوة األولى 
 أي من التالي هي البيانات المعطاة؟

، 30( = 2، الثامن )45( = 1ال   الثامن ) طالباتعدد  .أ
 25( = 3الثامن )

 35( = 2ن )، الثام 45( = 1ال   الثامن ) طالباتعدد  .ب
 45( = 3، الثامن )

 25( = 2، الثامن ) 45( = 1ال   الثامن ) طالباتعدد  .ت
 30( = 3، الثامن )

 35( = 2، الثامن ) 40( = 1ال   الثامن ) طالباتعدد  .ة
 45( = 3، الثامن )

 
B- تحديد المطلوب: الخطوة الثانية : 

 ما هو المطلوب من السؤال؟
 .إيجاد الوسيث الحسابي .أ
 الملوية لزوايا القطاعات الدالرية. إيجاد النسب .ب
 إيجاد الزوايا المركزية. .ت
 إيجاد الوسث الحسابي. .ة

 
C- القانون المستخدم: الخطوة الثالثة : 

 أي من القوانين التالية نستخدم في الحل؟

 %100 × النسبة الملوية لزاوية القطا  الدالري =  .أ

 %100 × النسبة الملوية لزاوية القطا  الدالري =  .ب

 فلعدد فلصف

 45 1فلثامن 

 25 2فلثامن 

 30 3فلثامن 

 100 فلمرموع
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 درجة 360 × النسبة الملوية لزاوية القطا  الدالري =  .ت

 درجة 360 × النسبة الملوية لزاوية القطا  الدالري =  .ة

D- تنفيذ الحل الخطوة الرابعة : 
 ما يلي هو إجابة السؤال ال حيحة؟أي من 
 %30( = 3، ثامن ) % 25( = 2، ثامن ) % 45( = 1ثامن ) .أ
 %45( = 3، ثامن ) % 35( = 2، ثامن ) % 25( = 1ثامن ) .ب
 %25( = 3، ثامن ) % 30( = 2، ثامن ) % 45( = 1ثامن ) .ت
 %45( = 3، ثامن ) % 25( = 2، ثامن ) % 30( = 1ثامن ) .ة

 
، ثم جدي الوسط طالب30الجدول التالي الذي يمثل التوزيع التكراري لعالمات  أكملي-ب

 الحسابي

 

 

 

  

A- المعطيات: : تحديد  الخطوة األولى 
 ة؟أي من التالي هي البيانات المعطا

 طالب. 20جدول يمثل التوزيع التكراري لعشمات  .أ
 طالب. 40جدول يمثل التوزيع التكراري لعشمات  .ب
 طالب. 50جدول يمثل التوزيع التكراري لعشمات  .ت
 طالب. 30جدول يمثل التوزيع التكراري لعشمات  .ة

 

 س×    مراكز الولات )س(  ()التكرار  شماتفلات الع

20 – 30 9 25 ....... 
30 – 40 8 .......... ....... 
40 - 50 7 ............ ........ 

 
50 - 60 6 ............ ......... 

 ..........  30 المجمو 
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B- تحديد المطلوب: الخطوة الثانية : 
 ما هو المطلوب من السؤال؟

 اد الوسيث الحسابي.إكمال الجدول ثم إيج .أ
 إكمال الجدول ثم إيجاد الوسث الحسابي. .ب
 إكمال الجدول ثم إيجاد المجال الحسابي. .ت
 إكمال الجدول ثم إيجاد المنوال الحسابي. .ة

 

C- القانون المستخدم: الخطوة الثالثة : 
 أي من القوانين التالية نستخدم في الحل؟

 الوسث الحسابي =  .أ

 الوسث الحسابي =  .ب

 الوسث الحسابي =  .ت

 الوسث الحسابي =  .ة

D- تنفيذ الحل الخطوة الرابعة : 
 أي من مما يلي هو إجابة السؤال ال حيحة؟

 

  .أ

 س×    مراكز الولات )س(  ()التكرار  فلات العشمات

20 - 30 9 25 225 
30 - 40 8 35 280 
40 - 50 7 45 315 
50 - 60 6 55 330 

 1150  30 المجمو 

 عشمة 38,3=  =  الوسث الحسابي = 
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 جدي العالمة الوسيطية  4،  7،  2،  3،  5: هي  طالباتإذا كانت عالمات أ. 
A- المعطيات: : تحديد  الخطوة األولى 

 تالي هي البيانات المعطاة؟أي من ال
 5،  2، 3، 5قيم موردة هي  4 .أ
 4، 7،  2، 3، 5قيم موردة هي  5 .ب
 6، 4، 7،  2، 3، 5هي موردة قيم  6 .ت
 2، 3، 5قيم موردة هي  3 .ة

  .ب

 س×    مراكز الولات )س(  ()التكرار  ماتفلات العش

20 - 30 9 25 225 
30 - 40 8 35 280 
40 - 50 7 45 315 
50 - 60 6 55 330 

 1150  30 المجمو 

 عشمة 30=  =  الوسث الحسابي = 

 

 ت.

 س×    مراكز الولات )س(  ()التكرار  فلات العشمات

20 - 30 9 25 225 
30 - 40 8 35 280 
40 - 50 7 45 315 
50 - 60 6 55 330 

 1150  30 المجمو 

 عشمة 40=  =  الوسث الحسابي = 

 
 ث.

 س×    مراكز الولات )س(  ()التكرار  فلات العشمات

20 - 30 9 25 225 
30 - 40 8 35 280 
40 - 50 7 45 315 
50 - 60 6 55 330 

 1150  30 المجمو 

 عشمة 50=  =  الوسث الحسابي = 
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B- تحديد المطلوب: الخطوة الثانية : 
 ما هو المطلوب من السؤال؟

 إيجاد المدى. .أ
 إيجاد الوسث. .ب
 .لوسيثإيجاد ا .ت
 إيجاد الولة. .ة

C-  القانون المستخدم: الثالثةالخطوة : 
 أي من القوانين التالية نستخدم في الحل؟

 ، اذا كان عدد القيم مورد   رتبة الوسيث =  .أ

 ، أذا كان عدد القيم مورد  1+ رتبة الوسيث =  .ب

 ، أذا كان عدد القيم زوجي   رتبة الوسيث =  .ت

 ، إذا كان عدد القيم زوجي  رتبة الوسيث =  .ة
D- تنفيذ الحل الخطوة الرابعة :: 

 أي من مما يلي هو إجابة السؤال ال حيحة؟
 4، قيمة الوسيث =  3، رتبة الوسيث =  5، ن=  نرتب القيم ت اعدياً  .أ
 7، قيمة الوسيث =  4، رتبة الوسيث =  4، ن=  نرتب القيم ت اعدياً  .ب
 3، قيمة الوسيث =  5تبة الوسيث = ، ر  6، ن=  نرتب القيم ت اعدياً  .ت
 7، قيمة الوسيث =  3، رتبة الوسيث =  2، ن=  نرتب القيم ت اعدياً  .ة
 .طالب 28أوجدي المنوال في الجدول التالي والتي تمثل توزيع عالمات -ب

A- المعطيات: : تحديد  الخطوة األولى 
 أي من التالي هي البيانات المعطاة؟

 قيم موردة. .أ
 لات.قيم مجدولة في ف .ب
 قيم زوجية. .ت
 قيم سالبة. .ة

 التكرار فئات العالمات

10- 14 8 

14- 18 6 

18- 22 8 

22- 26 6 
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B- تحديد المطلوب: الخطوة الثانية : 
 ما هو المطلوب من السؤال؟

 إيجاد المدى. .أ
 إيجاد الوسث. .ب
 .ة المنواليةإيجاد القيم .ت
 .وسيثإيجاد ال .ة

 
C- القانون المستخدم: الخطوة الثالثة : 

 أي من القوانين التالية نستخدم في الحل؟
 أوسث قيمة. –= أكبر قيمة نوالالم .أ

 منوال = لا .ب

 منوال = ال .ت

 = أكبر قيمة + أ غر قيمة.المنوال .ة
 

D- تنفيذ الحل الخطوة الرابعة :: 
 أي من مما يلي هو إجابة السؤال ال حيحة؟

 20=  =   2، م 12=  =  1يقابل الولة المنوالية،  م 8أعلى تكرار  .أ

 24=  = =  2، م 16=  =  1لولة المنوالية،  ميقابل ا 6أعلى تكرار  .ب

 19=  = =  2، م 15=  =  1يقابل الولة المنوالية،  م 6أعلى تكرار  .ت

 13=  = =  2، م 13=  =  1يقابل الولة المنوالية،  م 8أعلى تكرار  .ة

 

 سللةانتهت األ

 تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح
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 :اإلحصاءحل المسألة الرياضية في وحدة  ارةمه النموذجية لختبار جابةاإلمفتاح 

 الجابة الجزء الفرع رقم السؤال

1 

 أ

A ب 

B أ 

C ت 

D ث 

 ب

A ث 

B ت 

C ث 

D ت 

2 

 أ

A ب 

B ث 

C ت 

 ب

A أ 

B أ 

C ث 

3 

 أ

A ت 

B ب 

C أ 

D أ 

 ب

A ث 

B ب 

C أ 

D أ 

4 

 أ

A ب 

B ت 

C أ 

D أ 

 ب

A ب 

B ت 

C ب 

D أ 
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 :(3الملحق رقم )
 ةاسَ رَ الدِ  اِت وَ دَ ألَ  ينَ مِ ك ِ حَ المُ  ةِ ادَ السَ  اءُ سمَ أَ 

 

 

 مكان العمل الدرجة العلمية االسم م
 اإلسشميةالجامعة  اذ دكتورأست أ. د. عزو إسماعيل سالم عوانة  -1
 اإلسشميةالجامعة  أستاذ دكتور أ. د. محمد سليمان حسين أبو شقير  -2
 اإلسشميةالجامعة  أستاذ دكتور سطلأ. د. إبراهيم حامد حسين األ -3
 اإلسشميةالجامعة  أستاذ دكتور أ. د.  شح أحمد عبد الهادي الناقة -4
 سشميةالجامعة اإل كتورد د. مجدي سعيد سليمان عقل -5
 الجامعة اإلسشمية دكتور د. منير سليمان إبراهيم حسن -6
 ق ىجامعة األ دكتور د. عبد الكريم موسى فرج هللا -7

مختص تربوي رياضيات  ماجستير رياضيات أ. أكرم محمود أبو  زال -8
 بوكالة الغوة الدولية

 ماجستير مناه  وطرق  أ. زياد علي أبو الوفا -9
 تدريس رياضيات

مختص تربوي رياضيات 
 بوكالة الغوة الدولية

ماجستير مناه  وطرق  أ. إياد محمود النجار -10
 تدريس رياضيات

مختص تربوي رياضيات 
 بوكالة الغوة الدولية

ماجستير مناه  وطرق   شنأ. محمد رياض أ -11
 تدريس رياضيات

 المختبرات بمدارسمشرف 
 ةالمحافظة الوسطى الحكومي

مشرفة الرياضيات بمدارس  بكالوريوس رياضيات أ. سميرة حني  -12
 المحافظة الوسطى الحكومية

مدرس رياضيات بمدارس  بكالوريوس رياضيات أ. محمد محمود  ال  -13
 وكالة الغوة الدولية.

مدرسة رياضيات بمدارس  بكالوريوس رياضيات أ. أحشم نبيل الخواجا -14
 وكالة الغوة الدولية.
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 (4الملحق رقم )
 مل ِ عَ المُ  يلُ لِ دَ 
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 دليل المعلم – (4ملحق )

 

 

 

 لدليل المعلم الصــورة النهائية
 دليل فلمعلم مـتحكي  

  . هـا/ حفظهـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة /اذــاألست
 ،فلسالم عليكم و رحمة هللا و بركاته 

 - تدريسرق وط مناه  تخ ص- التربية في الماجستير درجة لنيل تجريبية سةرابد الباحة قومي
في ضوء المدخل البصري لتنمية  نفوجرافي توظيف نمطين لل  أثر " الكش  عن إلىتهدف 

 ."  مهارة حل المسألة الرياضية
 بنمطيها الثابت والمتحر .  نووجرافي اإلو تتطلب الدراسة تجهيز وا عداد دليًش المعلم وفقًا لتقنية 

بداءقراءة الدليل و  التكرم سيادتكم من ويرجى هذا  وذل  نظركم، وجهة من مناسباا  ترونه فيما ئكمراآ ا 
 :حيث من
  الدروس. أهداف مناسبة مدى
 .لتعليميةمشلمة الوسالل واألنشطة ا مدى

 ترتيب وتتابع خطوات المهارات في التقنية المستخدمة.
 فقرات ترون تعديل أو إعادة  يا تها.

 فقرات ترون إضافتها، أو حذفها، أو إبداء أي مشحظات أخرى.
 

 وتقبلوف وفير فلتقدير وفالحترفم ... تعــاونكم حسن لكم ــرف  شاك
 نضال عدنان عيد /احثــالب                                                                                            

 

 

 

 زةــغ – ةــالميــــــة اإلســـــــــامعـالج

 شئون البحث العلمي والدراسات العليا

 ــــــــربــــيـــــــة ة الـتــــــــــيـــــلـــــك

 رق التدريسـماجستــير المنــاهج وط

 

 

أدوات الدراسة في صورتها  3( 2) ملحق

 – ةــالميــــــة اإلســـــــــامعـالجالنهائية

 زةــغ

 شئون البحث العلمي والدراسات العليا

 ـــــة ة الـتــــــــربــــيــــــــــــيـــــلـــــك

 ماجستــير المنــاهج و طرق التدريس
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 دليل المعلم

 أخي المعلم / أختي المعلمة 
لل    الرياضياتمن كتاب "  اإلح اء"  رابعةيضع الباحة بين يدي  دليًش لتدريس الوحدة ال

  الدليل:الثامن األساسي وقد تضمن 
 .افي نووجر اإلتقنية نبذة عن  -1
 –والخبرات األنشطة  –الوسالل التعليمية  –الدرس  أهداف) :وتشملأوراق العمل  -2

 (.البيتيةاألنشطة 
 عدة أشياء نذكر منها:  في المعلمأن يفيد  هذا الدليل يمكن أن الباحث يستشرف

 حي  بشكل و يا تها المراد تحقيقها مهارات أدالية /السلوكية التعليمية هدافاأل تحديد . 
 طالباتلل لتعليمها المعلم يسعى التي العلمية المادة يدتحد.  
 ومراعاة الزمن مراعاة مع العلمي للمحتوى  المناسبة /التعلمية التعليمية األنشطة تحديد 
 طالباتلل والمهاري  المعرفي الجانب. 
 والخبرات المختلوة. األنشطة لتنويذ الشزمة الوسالل واألدوات وا عداد تحديد  
 التعليمية هدافاأل تحقيق مدى إلى للتعرف المناسبة التقويم أساليب تحديد.  
 نووجرافي اإلتقنية تبا  خطوات اب الوحدة موضوعات تدريس. 
 للوحدة  التعليمية هدافاأل تحقيق وبالتالي ،الدروس لتنويذ المناسبة الزمنية الخطة تحديد

 لرابعة.ا
  نفوجرافي اإل : نبذة عن تقنية أولا: 

وقففففام بتوزيعهففففا علففففى المعلمففففين ومشففففرفي الرياضففففيات بالمنطقففففة تعريويففففة  نشففففرةأعففففد الباحففففة 
 الوسطى

  أوراق العمل: ثانياا: 
األنشفطة  –الوسفالل التعليميفة  –الفدرس  أهفداف) :أعد الباحة أوراق العمل بحيفة اشفتملت علفى

 األنشفطة البيتيفة(، لكفي تكفون ميسفرة للعمفل ويسفتطيع الطالفب فهمهفا بسفهولة ويسفر، –والخبرات 
مسففتخدمًا األلففوان المناسففبة التففي تزيففد مففن تشففويق الطالففب وتواعلففه واندماجففه فففي تنويففذ األنشففطة 

 والواجبات المطلوبة منه بشكل رالع.
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 الصف: الثامن األساسي " مقدمة "الدرس:  المبحث: الرياضيات

 عدد الحصص: واحدة
    الفترة الزمنية: من: ......................   إلى 

..................... 
 الشعب

8/4 8/5 
    

 يجمع كسور عادية لها نفس المقام المتطلب السابق

 قياس المتطلب السابق
 

 جد ناتج   
 

    

 لوسائلالمصادر وا
ـــوب، فيـــديو تعليمـــيL.C.Dجهـــاز  –الكتـــاب المدرســـي  –الطباشـــير  –الســـبورة  )انفوجرافيـــ   ، لب ت
األدوات  (،C.D) التعليميـة المـادة برنـامج فـائق الوسـائط، أوراق عمـل. ،، برنامج متعدد الوسائطمتحر (

 .الهندسية، دفتر الرسم البياني
    

 اتمالحظ التقويم خطوات التنفيذ األهداف

 
 

ينش  جدول 
تكراري لمجموعة 

من النتال  
 المعطاة. 

 
يحسب المدى 

النتال  لهذه 
التكرارات  ومجمو 
 النسبية.

 
يكتب جميع 

األعداد ال حيحة 
التي تنتمي لولة 

 
تمهيفففدًا للفففدرس تقفففوم المعلمفففة بمراجعفففة الخبفففرات السفففابقة مففففع 

 الطالبات بشكل جماعي من خشل المناقشة.
 .وجيه الطالبات نحو العرض المرليثم ت
 كلوهن بحله أطرح المثال التالي بشكل محوسب و  يتم

علففى النتففال  التاليففة  طالبففات( ح ففل مجموعففة مففن ال1مثففال )
 .في امتحان الرياضيات في المدرسة

80 70 74 54 59 72 
72 60 58 42 75 80 
65 75 62 63 89 77 
40 83 82 70 79 84 
53 90 73 52 69 75 

 أكبر قيمة ف أ غر قيمة.  النتال ؟ما المدى لهذه  -
مبتدًلا  10بولات مداها ضع هذه النتال  في جدول تكراري  -

 .40بالولة 

 
عزيز االجابات ت

 ال حيحة
 
 
 
 
 

مشحظة انتباه 
 الطالبات

 
 
 
 

مناقشة اجابات 

 
 
 
 
 
  

يتم 
استخدام 
 netبرنام  

support 
 للتحكم
ب دارة 
 الح ة
وأجهزة 

 طالباتال
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 معطاة. 
 

يحدد الحد األدنى 
والحد األعلى لولة 

 معطاة. 
 

يحدد مركز فلة 
 معطاة. 

 
يمثل جدول 

تكراري بالمضلع 
 التكراري.

 
يثمن دور العلماء 
المسلمين الذين 
ساهموا في على 

 اإلح اء.
يوض  أهمية علم 

 اإلح اء

  
 1احسب التكرارات النسبية للولات، وأثبت أن مجموعها =  -
من الجدول النات ، ما عدد الطلبة الذين تقل عشماتهم عن  -

 درجة؟ 60
من الجدول النات ، ما عدد الطلبة الذين تزيد عشماتهم  -

 درجة؟ 70عن 
 – 50أكتب جميع األعداد التي تنتمي للولة  -
اكتب الحد األعلى للولة  –كتب الحد األدنى للولة الثانية أ -

 .الرابعة
 .أكتب مركز الولة الثانية -
 مثل الجدول النات  بالمضلع التكراري.  -
 
 
 

خشل عرض مرلي ق ير  أقوم بالتنويه لدور العلماء من
نجازات بعض العلماء إنووجرافي  يوض  أهم باستخدام اإل

 اإلح اء.المسلمين في علم 

الطالبات على 
السبورة الذكية 
 ب ورة تواعلية

 
 
 

مشحظة مدى 
 المشاركة.

 

 والعرض.

 واجب بيتي
 د الجرحى الذين و لوا لمستشوى رف  يوض  الجدول الموجود أمام  عد

خشل الحرب، ضع هذه النتال  في جدول تكراري واحسب المدى لهذه النتال  
 ، مبتدًلا بالولة    (10) الولات مداها  :ثم مثلها بالمضلع التكراري 

 
 متابعة النشاط البيتي
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 الصف: الثامن األساسي باألعمدة.الدرس: )التمثيل بالرسم(: أولا التمثيل  المبحث: الرياضيات

 عدد الحصص: واحدة
الفترة الزمنية: من: ......................   إلى 

..................... 
 الشعب

8/4 8/5 
    

 يبسط نسبة معطاة صورة المتطلب السابق

 قياس المتطلب السابق
 بسط النسبة التالية ألبسط صورة 

36:48 
    

 ائلالمصادر والوس
ـــوب، فيـــديو تعليمـــيL.C.Dجهـــاز  –الكتـــاب المدرســـي  –الطباشـــير  –الســـبورة  )انفوجرافيـــ   ، لب ت
األدوات  (،C.D) التعليميـة المـادة برنـامج فـائق الوسـائط، أوراق عمـل. ،، برنامج متعدد الوسائطمتحر (

 .الهندسية، دفتر الرسم البياني
    

 مالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

 
 

يمثل بيانات 
معطاة بطريقة 

 األعمدة.

 

ـــداا ل تقـــوم المعلمـــة بمراجعـــة الخبـــرات الســـابقة مـــع درس لـــتمهي
 الطالبات بشكل جماعي من خالل المناقشة والعصف الذهني.

ثم توجيه الطالبـات نحـو العـرض المرئـي ليـتم طـرح المثـال التـالي 
 بشكل محوسب واكلفهن بحله.

أعــداد األهــداف التــي أحرزهــا  يوضــح الجــدول التــالي:  (1مثــال )
 التالميذ في مباراة دوري المدرسة

 محمود  محمد  خالد  عبد    هاني  اس  ال الب 

 8 16 4 8 12 عدد األهداف 

ف 2مثلللل  للليا فلبيانلللات باألعملللدة، .1 . ملللن أكثلللر فلتالميلللي إحلللرفز 

 . رد فلنسبة بين أ دفف خالد ومحمد3لأل دفف.  

 الي أعداد المتفوقين في بعض المدارس : يوضح الجدول الت: سؤال 

 الشوكة  الرازي  ابن سينا  ) هـ( )ج( المدرسة

 30 90 40 60 50 ع. المتفوقين 

 
الحظة انتباه م

 الطالبات

 

مناقشة اجابات 
الطالبات على 
السبورة الذكية 
 بصورة تفاعلية

 

تعزيز الجابات 
 الصحيحة

مالحظة مدى 
 .المشاركة

 
 

يتم 
استخدام 
 netبرنام  

support 
 للتحكم
ارة ب د

 الح ة
وأجهزة 

 طالباتال
 والعرض.
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. من أقل فلمدفرس من حيث 2. مثل  يا فلبيانات باألعمدة    1

 عدد فلمتووقون. 

 . رد فلنسبة بين متووقي مدرسة )ج( ومدرسة فلشوكة. 3

 تالي إنتاج بعض المصانع بالطن : يوضح الجدول ال سؤال:

  5  4  3  2  1 فلمصنع 

 6 3 9 12 15 فإلنتاج ) طن ( 

 

 

 بييتالنشاط ال

 مثلي البيانات بطريقة األعمدة: 

 بالل  محمود  علي  حسن  ال الب 

 200 100 300 500 االدخار 

 

 
 
 

 متابعة النشاط البيتي
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 (5الملحق رقم )
ِوحَدُة اإِلحَصاء ُمَصم َمة ِبِتقِنيُة 

 اإلنُفوجَراِفي 
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 (6الملحق رقم )
 ةقَ ابِ السَ  اتُ اسَ رَ الدِ 
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 الدراسات السابقة– (6ملحق )

 المحور األول:

  في عملية التدريس نفوجرافي اإل الدراسات التي تناولت: 

 1دراسة رقم 

 هدف الدراسة
ت ال   الثاني المتوسث في مادة في تح يل طالبا نووجرافي اإلاستخدام  أثرمعرفة 

 .الرياضيات
 .لولوة الدهيم الباحث

 ( م.2016) سنة النشر
 .التجريبي المنهج

 .ضابطة 33وتجريبية  30طالبة بال   الثاني المتوسث بالسعودية،  63 عينة الدراسة
 .اختبار تح يل .1 أداة الدراسة

 نتائج الدراسة
وسففففث عشمففففات الطالبففففات الشتففففي درسففففن وجففففود فففففروق ذات داللففففة إح ففففالية بففففين مت

ومتوسففث عشمففات الطالبففات الشتففي درسففن بالطريقففة التقليديففة  ،نووجرافيفف اإلباسففتخدام 
 .نووجرافي اإلل ال  المجموعة التي استخدمت 

 .في تدريس الرياضيات نووجرافي اإلحة المعلمين استخدام  توصيات
 2دراسة رقم 

 هدف الدراسة
على تعلم األداء المهاري والتح يل المعرفي  نووجرافي اإلية فعالية استخدام تقن

 .لمسابقة الوثب الطويل
 .محمد سالم حسين درويش الباحث

 ( م.2016) سنة النشر
 .التجريبي المنهج

 عينة الدراسة
 35تجريبية و 35م ر،  –طالب بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان  70

 ضابطة.
 .تح يلاختبار  -1 أداة الدراسة



 
 

 149 

 

 

 .بطاقة مشحظة -2

 نتائج الدراسة
 –بين القياس )القبلي  α≤0.05وجود فروق ذات داللة إح الية عند مستوى 

البعدي( على ابعاد بطاقة مشحظة األداء الوني لمسابقة الوثب الطويل وأداء حركة 
 المشي في الهواء للمجموعة التجريبية ل ال  القياس البعدي

 بنمطي تقديمه في عروض البنية المعرفية للمحتوى. نووجرافي اإلنية االستوادة من تق توصيات
 3دراسة رقم 

 .المعد لدروس علم التشري  نووجرافي اإلحول  وآرالهم طالباتتحديد وجهات نظر ال هدف الدراسة

 الباحث

1- Fezile OzdamlÕ 
2- Senay Kocakoyun 
3- Turker Sahin 
4- Sahin Akdag 

 ( م.2016) سنة النشر
 .الو وي المنهج

 .تركيا–طالب بجامعة الشرق األدنى  140 عينة الدراسة
 استمارة مقابلة -1 أداة الدراسة

 من التقليدية. وفهماً  تأثيراً  كثراأل نووجرافي اإلالمرليات الم ممة ب -1 نتائج الدراسة
 يبقى في الذاكرة ويعلق بالذهن فترة أطول. نووجرافي اإل -2

 .شتى المساقات والدورات العلميةفي  نووجرافي اإلاستخدام  توصيات
 4دراسة رقم 

 على التح يل وسلو  الطلبة في مادة الجغرافيا نووجرافي اإلاستخدام  أثرمعرفة  هدف الدراسة
 Taner Çifçi الباحث

 ( م.2016) سنة النشر
 .شبه التجريبي المنهج

 عينة الدراسة
مجموعفات  4كيفا، قسفموا لطالب بال   العاشفر تفم اختيفارهم مفن مدرسفتين بتر  113
 تجريبية. 2ضابطة و 2
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 اختبار تح يل. -1 أداة الدراسة
 بطاقة مشحظة. -2

 نتائج الدراسة

بالنسففبة للمتعلمففين يجعلهففم مشففاركين فففي عمليففة الففتعلم  نووجرافيفف اإلاسففتخدام  -1
 ويزيد من تح يلهم األكاديمي.

 يسهم أيضا في التعليم المرلي واللوظي. -2
علفففى تطفففوير أنشفففطة الفففتعلم مفففع العفففرض الوعفففال  يرشفففد المدرسفففين ويسفففاعدهم -3

 .طالباتوجذب انتباه ال
 .نووجرافي اإلاستخدام الوسالل التعليمية المختلوة وأهمها  توصيات

 5دراسة رقم 

 هدف الدراسة
لن فففراض التعليميفففة  نووجرافيففف اإلمعرففففة وجهفففات نظفففر المتعلمفففين الفففذين يسفففتخدمون 

 لجرافيكي.ومعرفة االثار التربوية للت ميم ا
 .Serkan Yıldırım الباحث

 ( م.2016) سنة النشر
 .الو وي المنهج

 .تركيا–تاتور  أاناة، من طلبة جامعة  37ذكور و  27طالب،  64 عينة الدراسة
 .استبيان أداة الدراسة

 نتائج الدراسة

 يسهل عملية التعلم. نووجرافي اإل -1
لخا فة لتمكنفه مفن ت فميم بعفض المهفارات ا إلفى نووجرافيف اإليحتاج م فمم  -2

هففم العنا ففر والمكونففات أ ومعرفففة  ،، أهمهففا فهففم المحتففوى وتحليلفهنووجرافيف اإل
 األساسية للت ميم الجرافيكي.

 توصيات
 نووجرافيفففف اإلتقففففان ت ففففميم إللمعلمفففين والمتعلمففففين تمكففففنهم مفففن  إعفففداد بففففرام  تدريبيففففة

 التعليمي. 
 6دراسة رقم 

 هدف الدراسة
علفففى تح فففيل طالبفففات ال ففف  الخفففامس األساسفففي  نووجرافيففف اإل اسفففتخدام أثفففربيفففان 

 .واتجاهاتهن نحو العلوم ودافعيتهن نحو تعلمها
 .شيماء محمد أبو ع بة الباحث
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 ( م.2015) سنة النشر
 .شبه التجريبي المنهج

 .ضابطة 34وتجريبية  36فلسطين،  –طالبة بال   الخامس بمدرسة بديا  70 عينة الدراسة

 راسةأداة الد
 .ار تح يلاختب -1
 .مقياس اتجاه -2
 .مقياس دافعية -3

 نتائج الدراسة

( بفففين α =0.05وجفففود ففففروق ذات داللفففة إح فففالية عنفففد مسفففتوى الداللفففة ) -1
متوسففففطي تح ففففيل طالبففففات ال فففف  الخففففامس األساسففففي فففففي الدرجففففة الكليففففة 

 .الختبار التح يل البعدي،  ال  المجموعة التجريبية
( بفففين α =0.05نفففد مسفففتوى الداللفففة )وجفففود ففففروق ذات داللفففة إح فففالية ع -2

طالبفففات ال فف  الخفففامس األساسففي ففففي الدرجففة الكليفففة  متوسففطي اتجاهففات
 .لمقياس االتجاهات البعدي، ل ال  المجموعة التجريبية

( بفففين α =0.05وجفففود ففففروق ذات داللفففة إح فففالية عنفففد مسفففتوى الداللفففة ) -3
يفة لمقيفاس متوسطي دافعية طالبات ال   الخامس األساسي ففي الدرجفة الكل

 .الدافعية البعدي ول ال  المجموعة التجريبية

 توصيات
 .في عملية التدريس نووجرافي اإلضرورة استخدام  -1
نشفاء  فوحات إمفن خفشل  نووجرافيف اإلتشجيع االت ال والتوا ل من خشل  -2

 ومواقع تتي  للطالب التوا ل خارج إطار المدرسة.
 7دراسة رقم 

 هدف الدراسة
علفففى نفففوات   همفففاأثر الثابفففت والمتحفففر  عبفففر الويفففب ومعرففففة  نووجرافيففف اإلتقفففديم نمطفففا 

 .التعلم

 .عمرو محمد درويش -1 الباحث
 .أماني أحمد الدخني -2

 ( م.2015) سنة النشر
 .شبه التجريبي المنهج

 عينة الدراسة
م ففر، قسففموا لمجمففوعتين كففل  –طوففل مففن أطوففال التوحففد بمدرسففة برايففت هففوب  30
 .طول 15منها 
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 دراسةأداة ال

 .مقياس تقدير التوحد الطوولي -1
 .مقياس بينية العرب للذكاء -2
 .اختبار مهارات التوكير الب ري  -3
 .مقياسا لشتجاهات -4

 نتائج الدراسة

بففين متوسففطي رتففب درجففات  α≤0.05وجففود فففروق ذات داللففة إح ففالية عنففد مسففتوى 
كففل مففن  )الثابففت مقابففل المتحففر ( فففي التطبيففق البعففدي فففي :المجمففوعتين التجففريبيتين

اختبفففار مهففففارات التوكيفففر الب ففففري ومقيفففاس االتجاهففففات ل فففال  المجموعففففة التجريبيففففة 
 .الثابت( نووجرافي اإلاألولى )

 توصيات
بنمطيففه فففي عففرض البنيففة المعرفيففة للمحتففوى  نووجرافيفف اإلضففرورة االسففتوادة مففن تقنيففة 

 المقرر في كافة المجاالت والتخ  ات.
 8دراسة رقم 

بعففاد الففتعلم لمففارزانو علففى تنميففة أالم علففى نمففوذج القفف نووجرافيفف اإلاسففتخدام  أثففرن بيففا هدف الدراسة
 .مواهيم الحوسبة السحابية وعادات العقل المنت 

 ماريان ميشد من ور الباحث
 ( م.2015) سنة النشر
 .التجريبي المنهج

مجموعات  6 إلىوا ، قسمم ر- الورقة الثانية بجامعة أسيوط طالباتطالب من  30 عينة الدراسة
 .مختلوي التح يل طالبات 5تتكون كل مجموعة من 

 .اختبار تح يل -1 أداة الدراسة
 .مقياس عادات العقل المنت  -2

 نتائج الدراسة

مجموعففة  طالبففاتوجففود فففروق ذات داللففة إح ففالية بففين متوسففطات درجففات ال -1
نميفة وذلف  ل فال  التطبيفق البعفدي ففي ت ،البحة بين التطبيق القبلي والبعفدي

 .كش من مواهيم الحوسبة السحابية وعادات العقل المنت 
 أثفربعاد التعلم حجم القالم على نموذج مارزانو أل نووجرافي اإلالستخدام تقنية  -2

 .كبير على تنمية مواهيم الحوسبة السحابية

ع نه يسفاعد علفى اخت فار المعلومفات وتسفريأل ،في التعليم نووجرافي اإلاستخدام تقنية  توصيات
 .وقت التعلم وبقالها في الذاكرة طويلة المدى
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 9دراسة رقم 

 هدف الدراسة
مهارات ت فميم الخفرالث الذهنيفة معرفة فعالية استخدام برنام  تدريبي مقترح في تنمية 

ومهارات الثقاففة الب فرية لفدى المعلمفات قبفل  نووجرافي اإللكترونية من خشل تقنية اإل
 .الخدمة

 .لمان محمد الجريوي سهام بنت س الباحث
 ( م.2014) سنة النشر
 .التجريبي المنهج

 عينة الدراسة
، السعودية – ميرة نورة بنت عبد الرحمنن طالبات كلية التربية بجامعة األطالبة م 15

 .مجموعة واحدة قبلي بعدي

 .اختبار تح يل -1 أداة الدراسة
 .بطاقة مشحظة -2

 نتائج الدراسة
ففي تحسفن مسفتوى معرففة مهفارات الثقاففة الب فرية ومهفارات  أسهمالبرنام  المقترح قد 

 .لكترونية لدروس التعلمفي الخرالث الذهنية اإل نووجرافي اإلت ميم تقنية 

 توصيات
كيوية توظي  تقنية  إلىللتعرف  طالباتعداد دورات تدريبية وورش عمل للمدرسين والإ 

 في تخطيث الدروس والمحاضرات. نووجرافي اإلت ميم 
 10راسة رقم د

 هدف الدراسة
الثابفففففت ففففففي كتابفففففة المقفففففاالت لغيفففففر النفففففاطقين  نووجرافيففففف اإلفاعليفففففة اسفففففتخدام تقنيفففففة 

 .باإلنجليزية في مقابل الطرق التقليدية األخرى 

 Britany Ann Kos -1 الباحث
2- Elizabeth Sims 

 ( م.2014) سنة النشر
 .الو وي المنهج

 .مريكاأ–عب في مدرسة فيستا ش 6 إلىطالب مقسمين  180 عينة الدراسة
 استبانة مقابلة. أداة الدراسة
 طالبفاتكتقنية تعليمية أفضل ففي تعلفم مهفارات كتابفة المقفاالت لل نووجرافي اإل -1 نتائج الدراسة
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 يففففر النففففاطقين للغففففة اإلنجليزيففففة فففففي مقابففففل الطففففرق التقليديففففة، وخا ففففة فففففي 
 .والتخيل الب ري  باإلبدا الموضوعات التي لها عشقة 

وجففذب  طالبففاتفففي المحافظففة علففى اسففتلناف اهتمففام ال مهففم   دور   نووجرافيفف لإل -2
 االنتباه اثناء دراسة تل  الموضوعات.

 توصيات
ففي دراسفة الموضفوعات المتعلقفة بفالربث الفذهني والب فري  نووجرافيف اإلاستخدام تقنيفة 

 كدراسات اللغات والعلوم الطبيعية.
 11دراسة رقم 

 هدف الدراسة
التي تفؤثر علفى فهفم المحتفوى  نووجرافي اإللمعلومات ودرجة األلوان الخا ة بفحص ا

 .في وقت معلوم

 Natchaphak Meeusah -1 الباحث
2- Uravis Tangkijviwat 

 ( م.2013) سنة النشر
 .الو وي المنهج

 .تايشند –طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة راجمانجش  عينة الدراسة

 اقة مشحظة.بط -1 أداة الدراسة
 .استبانة -2

 نتائج الدراسة
وضفف  للوهففم قففرب واألهففو األ نووجرافيفف اإلاسففتخدام اللففون األزرق فففي ت ففميم  -1

 من بقية األلوان
 .اللون األ ور األقل تأثيراً  -2

 أخرى في الت ميم مع فلات عمرية مختلوة. ألوانجراء دراسات يتم خشلها استخدام  ب توصيات
 12دراسة رقم 

 .الكش  عن العمليات االستيعابية التي تحوزها الرسوم البيانية سةهدف الدرا
 Rebecca R. Norman الباحث

 ( م.2010) سنة النشر
 .الو وي المنهج

بتففدالي مففن ثففشة ال فف  الثففاني اال طالبففاتنففاة مففن إ وأربففعخمسففة ذكففور  طالبففات 9 عينة الدراسة
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 .اليةق ى الشمال الشرقي ألمريكا الشمأمدارس مختلوة في 
 .بطاقة مشحظة أداة الدراسة

 نتائج الدراسة

عملية استيعابية، تمت كنتيجفة  17من خشل األساليب اللوظية أظهرت هذه األساليب 
السفففتخدام الرسفففوم البيانيفففة وهفففي: " الو ففف  الحرففففي، التسفففمية )الت فففني (، الو ففف  

خدام الفنص االستنتاجي، التنبفؤ، اسفتنتاج  فرض المؤلف ، نفص مؤكفد/ ير مؤكفد، اسفت
النوس/الففذات، روابففث  إلففىين/ الت ففنيوات ...الففخ ، روابففث المتوا ففل، اسففتخدام العنففاو 

لففيس لهففا عشقففة بالموضففو ، روابففث لمعلومففات مسففبقة، تسففاؤل/تعجب، ر ففد معرفففة، 
 استجابة مؤثرة، مقارنة التناقض/التباين/االختشف، يقيم، يميز الكلمة.

 توصيات
مباشففرة للطلبففة تمكففنهم مففن اسففتيعاب الرسففوم البيانيففة  ن يكففون هنففا  تعليمففاتأضففرورة 

 بشكل أفضل، وتساعدهم على قراءتها وكيوية التعامل معها.
 13دراسة رقم 

 .والنص التقليدي نووجرافي اإلمعرفة العشقة بين  -1 هدف الدراسة
 .نووجرافي اإلواألسباب التي تدفع القارو لقراءة  -2

 Steve Pasternack الباحث
 ( م.1989) شرسنة الن
 .الو وي المنهج

طالفب وطالبفة، وقفام الباحفة بعفرض موضففوعين مختلوفين تفم نشفرهما ففي  ففحيوة  70 عينة الدراسة
(U.S.A Today)، 

 .بطاقة مشحظة أداة الدراسة

 نتائج الدراسة

البففارزة والواضففحة قبففل الففذهاب للففنص  نووجرافيفف اإلرسففوم القففارو يتجففه نحففو  -1
 على جذب العين. نووجرافي اإلبقدرة األ لي ألسباب تتعلق 

وقدرتفه علفى  ،والجداول زاد مفن حوف  القفارو للمعلومفات نووجرافي اإلاستخدام  -2
سففتجابة، وكمففا كففان التففذكر فهففو يففؤثر فففي كففل مففن مهمففة التففذكر ومسففتوى اإل

كفان اقفل بحفوالي الن ف   نووجرافيف اإلمعدل الخطأ ففي موضفو  يعتمفد علفى 
 من موضو  يعتمد على النص.

 .ذهنياً  اً في المواضيع التي تتطلب حضور  نووجرافي اإلاستخدام  توصيات
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 :ثانيالمحور ال

  مهارة حل المسألة الرياضيةالدراسات التي تناولت. 

 1دراسة رقم 

وحل المسألة  استخدام استراتيجية المنظفم الشكلي في تنمية التوكير الب ري  أثرمعرفة  هدف الدراسة
 .الهندسية

 . اوالء محووم األ الباحث
 ( م.2017) سنة النشر
 .التجريبي المنهج

 طالبة. 40 ضابطةبة و طال 40ية يبتجر ة قسمت لمجموعتين طالب 80 عينة الدراسة

 .اختبار مهارات التوكير الب ري  -1 أداة الدراسة
 .اختبار القدرة على حل المسألة الهندسية -2

 نتائج الدراسة

ين متوسفففث درجفففات طالبفففات المجموعفففة وجفففود ففففروق ذات داللفففة إح فففالية بففف -1
التجريبيفة ومتوسفث درجفات طالبفات المجموعفة الضفابطة ففي االختبفار البعفدي 

 .لتنمية التوكير الب ري ل ال  المجموعة التجريبية
وجفففود ففففروق ذات داللفففة إح فففالية بفففين متوسفففث درجفففات طالبفففات المجموعفففة  -2

الختبفار البعفدي التجريبيفة ومتوسفث درجفات طالبفات المجموعفة الضفابطة ففي ا
 .لحل المسألة الهندسية ل ال  المجموعة التجريبية

 توصيات

المففنظم الشفففكلي ففففي تعلففيم الرياضفففيات مفففن قبفففل  اسفففتراتيجيةضففرورة اسفففتخدام  -1
 ن.المعلمين والموجهي

بناليفة ففي  اسفتراتيجياتعقد دورات لمعلمي الرياضيات لتدريبهم علفى توظيف   -2
في إنتاج الوحفدات الدراسفية باسفتخدام  تدريس الرياضيات وتشجيعهم لششترا 

 ،المنظم الشكلي استراتيجية
اسففتراتيجية المففنظم الشففكلي فففي  أثففرإجففراء المزيففد مففن البحففوة عففن استق ففاء  -3

 .متغيرات أخرى 
 2دراسة رقم 

 هدف الدراسة
فففي )تريففز(  لمشففكشتلم علففى نظريففة الحففل االبتكففاري لفاعليففة برنففام  قففا إلففىالتعففرف 

 .ل المسألة في الرياضيات واالتجاه نحوهامية مهارات حتن
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 .أنس أسامة جراد الباحث
 ( م.2017) سنة النشر
 .التجريبي المنهج

 عينة الدراسة
 (34األخففرى ضفففابطة )و ا بففف( طال32يففة )يبتجر  مجمفففوعتين، إلففىمقسفففمين  ( طالبففاً 66)
 .فلسطين– مدرسة ذكور البحرينب

 .سالة في الرياضياتلقياس مهارات حل الم اختبار -1 أداة الدراسة
 .مقياس اتجاه لقياس االتجاه نحو الرياضيات -2

 نتائج الدراسة

المجموعفففة  طالبفففاتمتوسفففطي درجففات بففين توجففد ففففروق ذات داللففة إح فففالية  -1
البعففدي ار حففل المسففألة بففيففة وأقففرانهم فففي المجموعففة الضففابطة فففي اختبالتجري

 ية.بل ال  المجموعة التجري
المجموعفففة  طالبفففاتمتوسفففطي درجففات  بففين توجففد ففففروق ذات داللففة إح فففالية -2

ل فال   البعفديية وأقرانهم في المجموعفة الضفابطة ففي مقيفاس االتجفاه بالتجري
 ية.بالمجموعة التجري

 توصيات

والمشفرفين  المعلمفينمن قبفل الرياضيات  تعليم تريز في نظرية وادبم توظي  -1
مية نوالتي منها ت ،التربوية العلمية المرجوة هدافة لتحقيق العديد من األبوالطل

 .مهارات حل المسألة في الرياضيات
 .تريز و نظريةماذج من مبادنظيم محتوى الرياضيات بحية يوظ  نإعادة ت -2

 3دراسة رقم 

 هدف الدراسة
ميفففة مهفففارات حفففل المسفففالل اللوظيفففة نتق فففي فاعليفففة توظيففف  الق فففص الرقميفففة ففففي ت

 .الرياضية
 .براعم عمر دحشن الباحث

 ( م.2016) سنة النشر
 .التجريبي المنهج

 عينة الدراسة
 35 األخففرى ضففابطةو  وطالبففة ابففطال 35يففة يبتجر  وطالبففة قسففموا لمجمعتففين طالبففاً  70

 .فلسطين-(مدرسة خانيونس االبتدالية المشتركة )أطالب وطالبة، من 
 اختبار مهارات حل المسألة اللوظية. أداة الدراسة
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 نتائج الدراسة

المجموعففففة  طلبففففةلففففة إح ففففالية بففففين متوسففففطي درجففففات وجفففود فففففروق ذات دال -1
التجريبيفففة وأقفففرانهم فففففي المجموعفففة الضفففابطة فففففي التطبيفففق البعفففدي لشختبففففار 

 .المجموعة التجريبية طلبةل ال  
وجففود فففروق ذات داللففة إح ففالية بففين متوسففطي رتففب الففذكور فففي المجموعففة  -2

ي لشختبففففار التجريبيفففة وأقفففرانهم فففففي المجموعفففة الضفففابطة فففففي التطبيفففق البعفففد
 .ل ال  ذكور المجموعة التجريبية

وجففود فففروق ذات داللففة إح ففالية بففين متوسففطي رتففب اإلنففاة فففي المجموعففة  -3
التجريبيفففة وأقفففرانهن ففففي المجموعفففة الضفففابطة ففففي التطبيفففق البعفففدي لشختبفففار 

 ل ال  إناة المجموعة التجريبية

 توصيات
ة مفففن الوسفففالث توظيففف  الق فففص الرقميفففة ففففي تفففدريس الرياضفففيات واالسفففتواد -1

 .المتعددة لجعل تعلم الرياضيات مشوقاً 
 .تبني فكرة حوسبة المقررات الدراسية، كأحد أساليب التدريس الحديثة -2

 4دراسة رقم 
 مية مهارات حل المسالل الرياضيةناستراتيجية السقاالت التعليمية في ت أثربيان  هدف الدراسة
 .رنا ن ر علوان الباحث

 م.( 2016) سنة النشر
 .التجريبي المنهج

 عينة الدراسة
األخفففرى و  طالبفففة( 25) يفففةيبمجموعفففة تجر ، مفففن طالبفففات ال ففف  السفففابعطالبفففة ( 55)

 .خانيونس–جرار القدوة الثانوية مدرسة طالبة من  (29ضابطة )
 .اختبار مهارات حل المسألة الرياضية أداة الدراسة

 نتائج الدراسة
متوسففطي درجففات طالبففات المجموعففة التجريبيففة وجففود فففروق ذات داللففة إح ففالية بففين 

وأقفففرانهم ففففي المجموعفففة الضفففابطة ففففي التطبيفففق البعفففدي لشختبفففار ل فففال  المجموعفففة 
 .التجريبية

 توصيات
توظيفف  اسففتراتيجية السففقاالت التعليميففة فففي تففدريس الرياضففيات والمهففارات والتعميمففات 

 الرياضية.
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 5دراسة رقم 

 هدف الدراسة
رنفففام  تعليمفففي محوسفففب بفففالتمثيشت الرياضفففية ففففي تنميفففة مهفففارة حفففل معرففففة فاعليفففة ب
 .المسألة الرياضية

 .عبير عدنان جمعة الباحث
 ( م.2015) سنة النشر
 .التجريبي المنهج

 عينة الدراسة
األخففرى و  طالبففة (34)يففة يبمجموعففة تجر ة مففن طالبففات ال فف  الخففامس، طالبفف (81)

 ." ب "ية المشتركةبتدالمدرسة رف  اال طالبة (32)ضابطة 
 .( )الهندسية اختبار مهارات حل المسالل الرياضية أداة الدراسة

 نتائج الدراسة

توجفففد ففففروق ذات داللفففة إح فففالية بفففين متوسفففث درجفففات طالبفففات المجموعففففة  -1
التجريبيفففة والضفففابطة ففففي التطبيفففق البعفففدي الختبفففار حفففل المسفففالل الرياضفففية، 

 وذل  ل ال  طالبات المجموعة التجريبية
توجفففد ففففروق ذات داللفففة إح فففالية بفففين متوسفففث درجفففات الطالبفففات مرتوعفففات  -2

التح يل في المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار حل 
 .المسالل الرياضية، وذل  ل ال  طالبات المجموعة التجريبية

فففروق ذات داللففة إح ففالية بففين متوسففث درجففات الطالبففات م نخوضففات  دتوجفف -3
في المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار حل التح يل 

 .المسالل الرياضية، وذل  ل ال  طالبات المجموعة التجريبية

 توصيات

االهتمففام بففالبرام  المحوسففبة مدعومففة بفففالتمثيشت الرياضففية فففي تقففديم المفففادة  -1
رياضففية إيجففابي فففي تنميففة مهففارات حففل المسففالل ال أثففرالتعليميففة، لمففا لهففا مففن 

 .لدى الطالبات
التأكيففد علففى المعلمففين بضففرورة اسففتخدام مهففارات حففل المسففألة الرياضففية عنففد  -2

هم ففففي علفففى كيويفففة حففففل طالبفففاتوتفففدريب  ،حفففل المسفففالل الرياضفففية والهندسفففية
 .المسالل الرياضية والهندسية

تفه الباحثففة مفن قبفل الجهفات المخت فة فففي تبنفي  -3 البرنفام  المحوسفب الفذي أعد 
 .بية والتعليم العاليالتر  وزارة
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 6دراسة رقم 

 هدف الدراسة
لفففدى طلبفففة  ،اسفففتخدام بعفففض اسفففتراتيجيات حفففل المسفففألة الرياضفففية أثفففرإلفففى التعفففرف 

 .هم حولهالساسي في وحدة الجبر وآراال   السابع األ
 .حمزة حسني الباحث

 ( م.2015) سنة النشر
 .التجريبي المنهج

 عينة الدراسة
تي مدرسفف(، مففن 57)األخففرى ضففابطة و  اً بففطال( 55)يففة يبعففة تجر مجمو ، طالبففاً ( 112)

 طولكرم-ذكور سامي حجازي الثانوية، وذكور بلعا األساسية العليا
 .اختبار مهارات حل المسالل الرياضية أداة الدراسة

 نتائج الدراسة

وجففففود فففففروق ذات داللففففة إح ففففالية بفففففين متوسففففطي درجففففات التح ففففيل بفففففين  -1
ال فففف  السففففابع  طالبففففاتلمجموعففففة الضففففابطة لففففدى وا، المجموعففففة التجريبيففففة

األساسفففففي، وذلففففف  ل فففففال  المجموعفففففة التجريبيفففففة التفففففي درسفففففت وحفففففدة الجبفففففر 
 .باستخدام بعض استراتيجيات حل المسألة الرياضية

ال فففف   طالبففففاتلاإليجابيففففة وجففففود فففففروق ذات داللففففة إح ففففالية تبففففين النظففففرة  -2
 ية.السابع األساسي نحو استراتيجيات حل المسألة الرياض

 .اء كتب الرياضياتثر استراتيجيات حل المسألة ألاستخدام  -1 توصيات
 .االستراتيجيات وضع ادلة معلمين تعتمد على هذه -2

 7دراسة رقم 

( ففي KWLفاعلية التدريس بدورة التعلم الخماسية، وجدول الفتعلم الفذاتي ) إلىالتعرف  هدف الدراسة
 .تنمية مهارات حل المسألة الرياضية

 .فاطمة عبد اللطي  أبو  ور الباحث
 ( م.2014) سنة النشر
 .شبه التجريبي المنهج

 عينة الدراسة
( 32عففدد كففل منهففا )علففى ثففشة مجموعففات اثنتففان منهففا تجريبيففة  ة وزعففواطالبفف( 94)

رودلففف  فلتفففر األساسفففية المشفففتركة ففففي مدرسفففة بفففة، بطال( 30) والثالثفففة ضفففابطةطالبفففة 
 المحافظة الوسطى.

 .اختبار مهارة حل المسألة الرياضية أداة الدراسة
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 نتائج الدراسة

يوجففد فففرق دال إح ففاليًا بففين الطالبففات فففي المجموعففة التجريبيففة التففي درسففت  -1
باسفتراتيجية دورة الففتعلم الخماسفية والمجموعففة الضففابطة التفي درسففت بالطريقففة 
المعتففادة فففي التطبيففق البعفففدي الختبففار مهففارة حفففل المسففألة الرياضففية ل فففال  

 .مجموعة التجريبيةال
يوجففد فففرق دال إح ففاليًا بففين الطالبففات فففي المجموعففة التجريبيففة الثانيففة التففي  -2

درست باستراتيجية الجدول الذاتي والمجموعة الضفابطة التفي درسفت بالطريقفة 
المعتففادة فففي التطبيففق البعفففدي الختبففار مهففارة حفففل المسففألة الرياضففية ل فففال  

 .المجموعة التجريبية
ال إح اليًا بين الطالبات في المجموعة التجريبية األولفى التفي ال يوجد فرق د -3

درسفففت باسفففتراتيجية دورة الفففتعلم الخماسفففية والمجموعفففة التجريبيفففة الثانيفففة التفففي 
درسففت باسففتراتيجية الجففدول الفففذاتي فففي التطبيففق البعفففدي الختبففار مهففارة حفففل 

 .المسألة الرياضية

 توصيات

دورة  اسفففتراتيجيةكفففل مفففن  تخداماسفففضفففرورة تشفففجيع معلمفففي الرياضفففيات علفففى  .1
 هففففدافاأل الففففتعلم الخماسففففية واسففففتراتيجية الجففففدول الففففذاتي لتحقيففففق العديففففد مففففن

 .التربوية المرجوة
التففففدريس  اسففففتراتيجياتإعففففادة تنظففففيم محتففففوى الرياضففففيات بحيففففة ينسففففجم مففففع  .2

التعليميففة الحديثففة مثففل: اسففتراتيجية دورة الففتعلم الخماسففية واسففتراتيجية الجففدول 
 .الذاتي

إعداد دليل للمعلم مراففق للكتفاب المدرسفي يحتفوي علفى خطفوات اسفتخدام كفل  .3
 .واستراتيجية الجدول الذاتي دورة التعلم الخماسية استراتيجيةمن 

 8دراسة رقم 

 هدف الدراسة
وقبعففات التوكيففر السففت فففي تنميففة  فعاليففة التففدريس بففدورة الففتعلم الخماسففية إلففىالتعففرف 

 .ةال   الثامن بغز  طالباتية لدى مهارات حل المسألة الهندس
 .مين العكةأحمد أ الباحث

 ( م.2014) سنة النشر
 .التجريبي المنهج

( 36عفدد كففل منهففا )ثففشة مجموعفات اثنتففان منهفا تجريبيففة وزعففوا علفى  طالبفاً  (108) عينة الدراسة
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 معاذ بن جبل األساسية.مدرسة بة، من طال( 36) والثالثة ضابطةطالبة 
 .مهارات حل المسألة الهندسية اختبار راسةأداة الد

 نتائج الدراسة

ن علففففى يوجففففود فففففروق ذات داللففففة إح ففففالية، وتوففففوق المجمففففوعتين التجففففريبيت -1
تحديد المعطيات، تحديفد المطلفوب، وضفع  المهارات:المجموعة الضابطة في 

 .خطة الحل، تنويذ خطة الحل، التحقق من  حة الحل
ففروق دالفة إح فالًيا بفين متوسفطات درجفات في حفين لفم تظهفر النتفال  وجفود  -2

 .المجموعات الثالة في مهارة رسم المسألة الهندسية

 توصيات

، اسفتخدام دورة الففتعلم الخماسففية وقبعفات التوكيففر السففت تفدريب المعلمففين علففى -1
اء مقررات الرياضيات بأنشطة الستراتيجيتي دورة التعلم الخماسفية وقبعفات ثر ا  و 

 .هم في تنمية مهارات حل المسالل الهندسيةنها تسأل ،التوكير الست
 جراء عدد من البحوة والدراسات في ضوء نتال  الدراسة.إ -2

 9دراسة رقم 
 ل الطلبة.التدريب على استراتيجيات حل المسألة الرياضية على تح ي أثرمعرفة  هدف الدراسة
 .محمد يوس  أبو ريا الباحث

 ( م.2013) سنة النشر
 .بيشبه التجري المنهج

 عينة الدراسة
فففي ، ( طالبففاً 27)األخففرى ضففابطة و  اً بففطال( 28)يففة يبمجموعففة تجر وزعففوا ( طالًبففا 55)

 .السعودية-حاللالمدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم في مدينة 
 .اختبار تح يلي أداة الدراسة

 نتائج الدراسة
المجموعففة التجريبيففة وجففود فففروق ذات داللففة إح ففالية بففين متوسففطي عشمففات طلبففة 

وعشمفففات طلبفففة المجموعفففة الضفففابطة ففففي اختبفففار التح فففيل البعفففدي والمؤجفففل، تعفففزي 
 .للتدريب على استراتيجيات حل المسألة الرياضية

 توصيات

إعففادة هفففذه الدراسففة ففففي محتففوى رياضفففي آخففر، وففففي  ففووف دراسفففية أخفففرى،  -1
رى مفففن والبحفففة عفففن اسفففتراتيجيات أخفففرى قفففد تكفففون فعالفففة ففففي حفففل أنفففوا  أخففف

 .المسالل الرياضية
التففففدريب علفففففى اسففففتراتيجيات حففففل المسفففففألة  أثففففرإجففففراء دراسففففات تبحففففة ففففففي  -2
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 .الرياضية على التوكير
متنوعففة ومحفددة وواضفحة الخطففوات  اسفتراتيجياتضفرورة التركيفز علففى وجفود  -3

 .في كتب الرياضيات
هففففذه  اسففففتخدامعقففففد دورات تدريبيففففة يففففتم مففففن خشلهففففا تففففدريب المشففففرفين علففففى  -4

ستراتيجيات متنوعة أخفرى لحفل المسفألة الرياضفية والتو فية او  ،راتيجياتاالست
 .الميدان إلىبنقل هذه الخبرة من المشرفين 

ضفرورة اسفتخدام المعلمفين السففتراتيجيات واضفحة ومتنوعفة ومحفددة الخطففوات  -5
 .همطالباتأثناء تدريسهم حل المسالل الرياضية ل

ة لحفففل المسفففالل الرياضفففية، ضفففرورة تفففدريب الطلبفففة علفففى اسفففتراتيجيات متنوعففف -6
 وتوظيوها عند حل المسالل الرياضية.

 10دراسة رقم 

 هدف الدراسة
ميفففة مهفففارات حفففل المسفففألة نالكشففف  عفففن مفففدى فاعليفففة اسفففتخدام خفففرالث الموفففاهيم ففففي ت

 .األساسيال   الثامن  طالباتالهندسية واالتجاه نحو الهندسة لدى 
 .محمد نعيم أبو سكران الباحث

 ( م.2012) سنة النشر
 .التجريبي المنهج

 عينة الدراسة
 مدرسفففةمفففن  ( طالبفففاً 36)األخفففرى ضفففابطة و  اً بفففطال( 38)يفففة يبتجر وزعفففوا  ( طالبفففاً 74)

 .حطين األساسية في مدينة  زة

 .قياس مهارات حل المسالل الهندسية اختبار -1 أداة الدراسة
 .مقياس االتجاه نحو الهندسة -2

 نتائج الدراسة

المجموعففة  طالبففاتلففة إح ففالية بففين متوسففطي درجففات وجففود فففروق ذات دال -1
المجموعفة الضفابطة ففي التطبيفق البعفدي الختبفار مهفارات  طالباتالتجريبية و 

 .حل المسألة الهندسية، وذل  ل ال  المجموعة التجريبية
المجموعففة  طالبففاتبففين متوسففطي درجففات  وجففود فففروق ذات داللففة إح ففالية -2

ابطة فففي التطبيففق البعففدي لمقيففاس االتجففاه المجموعففة الضفف طالبففاتالتجريبيففة و 
 نحو الهندسة، وذل  ل ال  المجموعة التجريبية.

علففى مهففارات حففل المسففألة الرياضففية، واالبتعففاد عففن  طالبففاتضففرورة تففدريب ال -1 توصيات
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والطرق الحديثفة  ،الطرق التقليدية في تدريس الهندسة واستخدام االستراتيجيات
 .حل المسالل الهندسيةالتي تساعد على تنمية مهارات 

التأكيففد علففى المعلمففين بضففرورة اسففتخدام اسففتراتيجيات حففل المسففألة عنففد حففل  -2
 .المسالل الرياضية

ومنهففا خففرالث التوكيففر فففي تففدريس  ،ضففرورة االهتمففام بففأدوات التوكيففر الب ففري  -3
ثقافففة المشففاركة  إلففىالرياضففيات، وذلفف  للتحففول مففن ثقافففة االسففتما  السففلبي، 

 .عن التوكير ب رياً  الوعالة والتعبير
إلقففاء الضفففوء علفففى اسفففتخدام خفففرالث التوكيفففر كاسفففتراتيجية حديثفففة ففففي مقفففررات  -4

طففرق تففدريس الرياضففيات فففي كليففات التربيففة، وفففي مجففال تففدريس الرياضففيات 
 .في المدارس

نحفففو الرياضفففيات بشفففكل عفففام والهندسفففة  طالبفففاتاالهتمفففام بتنميفففة اتجاهفففات ال -5
 ر.ث التوكيبشكل خاص، من خشل استخدام خرال

 11دراسة رقم 

 هدف الدراسة
الففففتعلم النشففففث " مسففففرحة المففففنه ، األلعففففاب  تاسففففتراتيجياتوظيفففف  بعففففض  أثففففرمعرفففففة 

 .التعليمية، التعلم التعاوني " في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية
 .رنا فتحي العالول الباحث

 ( م.2012) سنة النشر
 .شبه التجريبي المنهج

 عينة الدراسة
مدرسفة  فزة مفن طالبفًا ( 39)األخرى ضابطة و  اً بطال( 39)ية يبتجر وزعوا  طالباً ( 78)

 .االبتدالية
 .الرياضية اختبار مهارات حل المسألة أداة الدراسة

 نتائج الدراسة

وجففود فاعليففة كبيففرة السففتراتيجيات الففتعلم النشففث فففي تنميففة المهففارات الرياضففية  -1
 .لدى طالبات ال   الرابع األساسي

وجفففود ففففروق ذات داللفففة إح فففالية بفففين متوسفففطي درجفففات الطالبفففات اللفففواتي  -2
وقرينففففاتهن اللففففواتي يدرسففففن  ،الففففتعلم النشففففث باسففففتراتيجياتيدرسفففن الرياضففففيات 

 .بالطريقة التقليدية في التطبيق البعدي الختبار المهارات الرياضية
وجفففود ففففروق ذات داللفففة إح فففالية بفففين متوسفففطي درجفففات الطالبفففات اللفففواتي  -3
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فففي التطبيفق القبلففي والتطبيففق  ،الفتعلم النشففث باسففتراتيجياتدرسفن الرياضففيات ي
 .البعدي الختبار المهارات الرياضية

 توصيات

الفففتعلم النشفففث  اسفففتراتيجياتتفففدريب الطلبفففة بالمرحلفففة األساسفففية علفففى توظيففف   .1
 لتنمية تح يلهم الدراسي

 الففتعلم النشففث تالسففتراتيجياإعففادة  ففيا ة أجففزاء مففن المقففررات الدراسففية وفقففًا  .2
بغية تجسيد الموفاهيم والمهفارات الرياضفية ب فورة تجعلهفا مشفوقة وتحوفز علفى 

 .التعلم الذاتي
التففففففدريس باسففففففتخدام  يتطلبهففففففاضففففففرورة تففففففوفير اإلمكانففففففات الضففففففرورية التففففففي  .3

وتففففوفير الظففففروف واألوضففففا  المناسففففبة لتطبيففففق  الففففتعلم النشففففث اسففففتراتيجيات
 االستراتيجيات.

يشفففففرف عليهففففففا عفففففدد مففففففن المتخ  فففففين فففففففي مجففففففال عمفففففل دورات تدريبيففففففة  .4
توضففففف  للمعلمفففففين ففففففي الميفففففدان كيويفففففة االسفففففتخدام  الرياضفففففيات اسفففففتراتيجيات
 .التدريس الحديثة الستراتيجياتال حي  

 12دراسة رقم 

 هدف الدراسة
بنففففاء وتجريففففب برنففففام  مقتففففرح قففففالم علففففى المتشففففابهات لتنميففففة مهففففارات حففففل المسففففألة 

 .الرياضية
 .رسمي الشافعي لمياء الباحث

 ( م.2010) سنة النشر
 .التجريبي المنهج

 عينة الدراسة
تي مدرسف( طالبفة، مفن 30) األخفرى ضفابطةو  بفةطال( 30) ة وزعوا تجريبيفةطالب( 60)

 السيدة رقية األساسية العليا ومدرسة م طوى حاف  أ للبنات.
 .اختبار مهارات حل المسألة الرياضية أداة الدراسة

 اسةنتائج الدر 

وجفففود ففففروق دالفففة إح فففالًيا بفففين متوسفففطي درجفففات الطالبفففات ففففي المجموعفففة  -1
التجريبية والضابطة في اختبار مهارات حل المسألة الرياضية ل ال  طالبات 

 .المجموعة التجريبية
وجفود ففروق ذات داللففة إح فالية ل فال  الطالبففات منخوضفات التح فيل فففي  -2

 .المجموعة التجريبية
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 توصيات

تضفمين المنهفاج ، المتشفابهات استراتيجيةت الرياضيات في ضوء تنظيم مقررا -1
أفضففففل  إلففففى وترجمتهففففا للتو ففففلأسففففللة تففففدعم الطالففففب علففففى تحليففففل المسففففألة 

 .االستراتيجيات لحلها
 المتشابهات استراتيجيةتدريب معلمو ومعلمات الرياضيات على استخدام  -2
نه  الولسطيني إعداد دورات تدريبية لمخططي المناه  تمكنهم من  ناعة الم -3

 المتشابهات استراتيجيةفي الهندسة التحليلية للمراحل المختلوة في ضوء 
 .االستوادة من الدراسة الحالية في تحديد مهارات حل المسألة الرياضية -4

 13دراسة رقم 

 هدف الدراسة
استخدام استراتيجية مفا وراء المعرففة ففي التفدريب علفى إنجفاز حفل المشفكلة  أثرمعرفة 
 .ضيةالريا

 الباحث
1- Gökhan ÖZSOYa 
2- Ayşegül ATAMAN 

 ( م.2009) سنة النشر
 .التجريبي المنهج

 عينة الدراسة
( طالبفففا، 23)األخفففرى ضفففابطة و ا بفففطال( 24)يفففة يبتجر  0مجموعفففةوزعفففوا  طالبفففاً ( 47)

 بالمدرسة األساسية في إسطنبول.
 .اختبار حل المشكشت الرياضية أداة الدراسة

 نتائج الدراسة
المجموعفففة التجريبيفففة الفففذين اسفففتخدموا اسفففتراتيجية مفففا وراء المعرففففة تحسفففنت  لبفففاتطا

لففديهم بشففكل ملحففوم مهففارات حففل المشففكشت الرياضففية وتحسففنت لففديهم مهففارات مففا 
 .وراء المعرفة

 استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في كافة المقررات الدراسية. توصيات
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 (7الملحق رقم )
 ِريُخ اإِلنُفوجَراِفي َتا
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 تاريخ اإلنفوجرافي ( 2.4شكل )

 



 
 

 169 

 

 

 

 

 
 

 

 

 (8الملحق رقم )
 َمَراِحُل َتصِميُم اإلنُفوجَراِفي 
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 نفوجرافي راحل تصميم اإل م :(2.8شكل )
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 (9الملحق رقم )
ُصَور ِمَن الُمَعالَجة ِباسِتخَدام 
 اإلنُفوجَرافي  ِبَنَمَطيِه الَثاِبتُ 

 والُمَتَحرِ  
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 المعالجة باستخدام النمط المتحر                       المعالجة باستخدام النمط الثابت     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


