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وجيه  والدكتور ياسين صالح الدكتور إلى االمتنان وعظيم والتقدير الشكر بوافر أتقدم كما
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خراجها إثراسها (  حةــالــهيل صــــــس ) للدكتور أتقدم أن أيضاً  ويشرفني, ممكنة رةصو  ب فضل وا 
 آيات أسمىو  التقدير كل   مني فلهما الرسالة  هذه بمناقشة لتفضلهما(  اء الرمحيـــرف ) ةوالدكتور 
 . والفضل بالجميل العرفان
 فييي هللا بعييد الفضييل يعييود لييك حنييون  وقلييب عزيييز أخ عرفنيياك حقييك نوفيييك فليين كتبنييا مهمييا 

 سهيل صالحة".دكتورنا الغالي"  لك والتقدير والعرفان الشكر كلنجاز هذا البحا إ
األعييزاء الييذين لهييم الفضييل العظيييم فييي جامعيية النجييا  زمالسييي فييي  ىوكييل الحييب والتقييدير إليي 

أن يجييزيهم خييير  -لىسييبحانه وتعييا -ميين المييولى راجييياً حتييى اكتملييت هييذه الرسييالة  دعمييي ومسيياندتي
 الجزاء.
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 لدى طلبة الصف السادس في مدارس محافظة جنين
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 الملخص

هيييدفت هيييذه الدراسييية اليييى معرفييية أثييير تيييدريس وحيييدة الهندسييية وفيييق اسيييتراتيجية عبييياءة الخبيييير فيييي 
التحصيل والدافعية نحو تعلم الرياضيات لدى طلبة الصف السادس في ميدارس محافظية جنيين  وتحدييدًا 

عبيياءة الخبييير فييي التحصيييل  السييؤال الييرسيس: مييا أثيير اسييتخدام اسييتراتيجية عيينحاولييت الدراسيية االجابيية 
 ؟والدافعية نحو تعل م الرياضيات لدى طلبة الصف السادس األساسي في مدارس محافظة جنين

ولإلجابيية عيين سييؤال الدراسيية واختبييار الفرضييييات  اسييتخدم الباحييا التصييميم شييبه التجريبييي  وتيييم 
حيييدى إعتين فيييي وتيييم اختييييار مجميييو  تطبييييق الدراسييية عليييى عينييية مييين طيييالب الصيييف السيييادس االساسيييي 

وليييى المجموعييية األساسيييي  بحييييا كانيييت ميييدارس جنيييين التيييي تحتيييوي عليييى شيييعبتين للصيييف السيييادس األ
تجريبية درست محتوى وحيدة الهندسية باسيتخدام اسيتراتيجية عبياءة الخبيير واألخيرى ضيابطة درسيت نفيس 

(  2016/2015)وتييم ذلييك فييي الفصييل الدراسييي االول ميين العييام   المحتييوى بواسييطة الطريقيية االعتيادييية
 :تينالتالي اتيندوقد طبق على عينة الدراسة األ

 .اختبار تحصيلي بعدي  لقياس تحصيل الطالب بعد االنتهاء من تدريس وحدة الهندسة .1
 لقياس دافعية الطالب لتعلم الرياضيات قبل استخدام مقياس الدافعية نحو تعلم الرياضيات  .2

 استراتيجية عباءة الخبير وبعده.
(  لفحص الفروق بين One Way ANCOVAام تحليل التباين االحادي المصاحب )وتم استخد

 االختبييار علييىالتجريبييية والضييابطة فييي مقياسييي الدراسيية متوسييطات تحصيييل الطييالب فييي المجمييوعتين 
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الدالليية العملييية )مربييع إيتييا( لقييياس حجييم تيي ثير المتغييير المسييتقل و   لدافعيييةا ومقييياس للتحصيييل  البعييدي
 (.دريس( في كل من المتغيرات التابعة )التحصيل الكلي  والدافعية نحو تعلم الرياضيات)طريقة الت

 :األتيةلى النتاسج إوقد توصلت الدراسة 
 داللة إحصياسية عنيد مسيتوى الداللية  ووجود فرق ذ(α=0.05)  طيالب عالميات يمتوسيط بيين 

يييييير  وطيييييالب المجموعييييية المجموعيييية التجريبيييييية اليييييذين درسيييييوا باسيييييتخدام اسييييتراتيجية عبييييياءة الخب
ح الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية على الدرجة الكليية الختبيار التحصييل البعيدي  ولصيال

 طالب المجموعة التجريبية.
 عنيد مسيتوى الداللية إحصياسية داللية ذو فيرق  وجيود(α=0.05)  طيالب عالميات يمتوسيط ينبي 

 المجموعييييية وطيييييالب  ية عبييييياءة الخبييييييراسييييتراتيج باسيييييتخدام درسيييييوا اليييييذين التجريبيييييية المجموعيييية
 المعرفـــة مسيييتوى  فيييي البعيييدي التحصييييل اختبيييار عليييى التقليديييية بالطريقييية درسيييوا اليييذين الضييابطة

 .التجريبية المجموعة طالب ولصالح  يةهيمالمفا
 الداللية مسيتوى  عنيد إحصياسية داللية ذو فيرق  وجيود(α=0.05)   طيالب عالميتت يمتوسي  بين 

 المجموعييييية وطيييييالب  اسييييتراتيجية عبييييياءة الخبيييييير باسيييييتخدام درسيييييوا يناليييييذ التجريبيييييية المجموعيييية
 المعرفـــةمسيييتوى  فيييي البعيييدي التحصييييل اختبيييار عليييى التقليديييية بالطريقييية درسيييوا اليييذين الضييابطة
  .التجريبية المجموعة طالب ولصالح  اإلجرائية

 الداللية مسيتوى  عنيد إحصياسية داللة ذو فرق  وجود  (α=0.05)   طيالب عالميتت يمتوسي  بين 
 اليذين الضيابطة المجموعة وطالب  استراتيجية عباءة باستخدام درسوا الذين التجريبية المجموعة
 ولصييالح  المشــكالت حــل مسييتوى  فييي البعييدي التحصيييل اختبييار علييى التقليدييية بالطريقيية درسييوا
 .التجريبية المجموعة طالب

 الداللة مستوى  عند إحصاسية داللة ذو فرق  وجود (α=0.05)  الصيف طيالب دافعية توسطم بن 
 وبيين  (التجريبيية المجموعية) اسيتراتيجية عبياءة الخبيير باسيتخدام درسيوا اليذين األساسي سادسال

 المجموعييية) لتقليدييييةا بالطريقييية درسيييوا اليييذين األساسيييي سيييادسال الصيييف طيييالب دافعيييية متوسييي 
 طييييالب صييييالحول الرياضيييييات  تعلييييم نحييييو الدافعييييية مقييييياس علييييى الدراسيييية تنفيييييذ بعييييد( الضييييابطة
 .التجريبية المجموعة
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 عالقة ذات داللة احصاسية بين التحصيل الدراسي والدافعيية نحيو تعليم الرياضييات لطيالب  وجود
 الصف السادس االساسي.
همها ضرورة استخدام استراتيجية أ وصى الباحا بمجموعة توصيات من أوبناًء على نتاسج الدراسة 

يييع المراحييل التعليمييية ابتييداًء ميين رييياض االطفييال الييى المرحليية عبيياءة الخبييير فييي تييدريس الرياضيييات لجم
سييتخدام الجامعييية  وتييدريب المعلمييين علييى اسييتخدام طييرق التييدريس الحديثيية التييي ميين ضييمنها التييدريس با

 .استراتيجية عباءة الخبير
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 الفصل االول

 (وأهميتهامشكلة الدراسة )خلفيتها 

 المقدمة -1
يشييهد تييدريس الرياضيييات فييي السيينوات االخيييرة اهتمييام المختصييين وذلييك بهييدف تحسييين وتطييوير 

 الرياضييات عليماليب تدريسها لتصبح أكثر فاعلية  لهيذا تغيير دور ممناهج الرياضيات وطراسقها وأس
المعلوميات فيي عقيول الطيالب أصيبح مسياعًدا ومرشيًدا للمتعلميين.  وفبدال من كونيه يعميل عليى حشي

وقيد تعيددت الدراسييات واألبحياا حييول األسياليب المتبعيية فيي تييدريس الرياضييات ومييدى فاعليتهيا فييي 
 تدريسها.تحقيق األهداف المنشودة من 

ها من لوتعد مادة الرياضيات من أهم المواد الدراسية المقررة  على تالميذ المرحلة األساسية  لما 
سهامات في نهضية األميم ورقيهيا  كميا وتعي ا الرياضييات أم العليوم وخادمتهي ددور كبير في الحياة  وا 

خصييص إال وكانييت ليييس هنيياك علييم أو فيين أو تفهييم الفييروع األخييرى ميين المعرفيية  و فهييي ضييرورية ل
الرياضييييييات مفتاحيييييا ليييييه  باإلضيييييافة إليييييى أن الرياضييييييات لهيييييا دور ملحيييييو  فيييييي الصيييييحوة العلميييييية 

ًا مين فقد امتدت االستخدامات المختلفة لهيا  حتيى شيملت كثيير  والتكنولوجية التي يعيشها العالم اآلن.
يات ال اسة  فبيدون الرياضي  والسيواالقتصادية المجاالت التطبيقية في العلوم االجتماعية  واإلنسانية

الحياتيية التيي  المشيكالتعليى حيل  دة فيي حياتنيا اليوميية فهيي تسياعدنستطيع أن نحسم مسياسل عديي
 .(2010 سعد أبو أ) تواجهنا

حييداا تغييييرات مرغوبيية فييي سييلوك المتعلمييين  إوبمييا أن العملييية التعليمييية التعلمييية  تهييدف إلييى 
كسابهم المعلومات واالتجاهات والقيم م هداف يتوجب على المعليجل تحقيق هذه األأالمرجوة؛ ومن  وا 

توظيفها و المعرفة الواسعة باستراتيجيات التدريس  وطراسقه وأساليبه  وامتالكه القدرة على استثمارها  
بكيفييية مقصييودة  ممييا يسيياعد علييى جعييل العملييية التعليمييية عملييية ممتعيية  وشيييقة  ومناسييبة لقييدرات 

)الحيليييية  بحييييياتهم وحاجيييياتهم  وميييييولهم  ورغبيييياتهم  وتطلعيييياتهم المسييييتقبلية الطلبيييية  ووثيقيييية الصييييلة 
2014.) 
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 الميتعلم إشيراك عليى تركيز والتيي التيدريس  أسياليب وتطيوير تنوييع إليى متكيررة دعيوات ظهرت إذ
 يحيييا فعيييال نشييي  تعليييم إليييى لنصيييل ذليييك؛ فيييي اليييرسيس المحيييور وجعليييه واليييتعلم  التعلييييم عمليتيييي فييي

 واالتجاهيات والمعيارف المهيارات من مجموعة واكتساب عليا  تفكير مهارات دموايستخ أن المتعلمين
 اراتالقيير  واتخيياذ الحياتييية  المشييكالت حييل علييى والقييدرة الييتعلم  فييي االسييتقاللية ميين وتمكييينهم والقيييم 
 التعليييم عملييية فييي الييرسيس المحييور هييم المتعلمييون  يكييون  أن إال ذلييك ييي تي وال المسييؤوليات  وتحمييل
 وتفاعييل نشياط عنصير ألنهيم واالسيتنباط  والتفكيير والتحلييل للنقياش  األساسيي المحيور وهيم لم واليتع

 .(2013)عوض هللا  
ييح بولتييون  كيييف أن التعليييم التقليييدي كييان ينظيير إلييى المييتعلم  حسييب مييا ورد فييي فييرج هللا  ويوض 

بح تغيير التعلييم وأصيوك نه وعاء فارغ والمتعلم هو مستقبل سلبي للمعرفة التي تملى عليه  ثيم كييف 
أكثير  ينظر إلى المتعلم وك نه بذور مزهرة تحتاج إلى بيسة غنية لتطورها  وأصبح التركيز في اليدراما

 (.2012)فرج هللا  على المتعلم الذي يتعلم بطريقة نشطة فعالة وليس بطريقة سلبية 
 علييى تركييز بحيييا  رياضييياتال تييدريس فييي فاعليية طراسييق عيين البحييا إلييى يييدعو سييبق مييا ولعييل  
يجابيتييهم المييتعل نشيياط  رةو المشييا رو  وتعييزز الطييالب  لييدى األخييرى  المهييارات تنمييية فييي وتسيياعد وا 

 ذاهي فيي التعليميية نظرياتال أبرز من أسس ومبادئ من تتضمنه بما النظرية البناسية وتعد. والتعاون 
 .المجال

 الفلسييفة لمعرفيية ميينهم لييةً محاو  والفالسييفة المفكييرون  وضييعها التييي النظريييات إحييدى هييي والبناسييية
 اكتسييياب خيييالل مييين جدييييدة أفكيييار عليييى الخييياص فهمهيييم لبنييياء المتعلميييين وحاجييية بيييالتعلم المتعلقييية
حييييا تنظييير  .عليهيييا الحصيييول وآليييية بالمعرفييية التفكيييير أو واسيييتخداماتها وتطويرهيييا العقليييية العملييييات

ان  )ري يي الخبييرة مييع الفطرييية اتييهقدر  تفاعييل نتيجيية لديييه  التفكييير أنميياط بنيياء فييي نشييطاً  كونييه مييتعلملل
2010).  

 لتدريسيييةا الطييرق  عيين الرضييا لعييدم فعييل ردكيي الصييفية الغرفيية فييي التعليمييية الييدراما طريقيية وتيي تي
 ليىع تعميل التيي النشياطات أداء مين مالميتعل تمكين بطريقية المقيررات موتعل ملتعلي ورغبة االعتيادية 

 عملييية فييي والمسييتمع والمالحيي  المشييارك دور مييارسي يكيي الفرصيية وتتييا  الحييياة  بواقييع مالييتعل ربيي 
 (.2015)أبانمي   مالتعل
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 أنيه ديعتق إذ التدريس؛ في اتباعها يمكن التي الحديثة األساليب من التعليمية الدراما أسلوب ويعد
 الحياتية المواقف في األدوار لعب خالل من التعلم في ويساعده الطالب  نشاط يوظف فعال أسلوب

 ليكتشييف كلهيا؛ وطاقاتيه أحاسيسيه يسيتخدم اليدور ميع تفاعليه خيالل مين فيالمتعلم نوعية؛تالم والخياليية
 مييةالتعلي العمليية عليى تضيفي كمياو  .المباشير التلقيين عين بعييداً  زمالسه بمساعدة أو بنفسه المعلومة

 كميا فس الين إليى محببية بصيورة المختلفية الدراسيية الميواد تقيدم إذ والتسيلية  والمتعية  اإلثيارة  من جواً 
 ونهياك فيي الكبييرة قيمتهيا وتكمن هذا .االبتكار على يشجعهم التمثيلي األداء في التالميذ مشاركة أن

 (.2014)سلطان   باستخدامها المتعلمة المادة نسيان يصعب إذ المساعد؛ الذاكرة على تعمل
 تعميقو  جيدة  تعليمية ةخبر  مله وتوفر نشاط  في موتجعله المتعلمين انتباه تشد التعليمية والدراما

 ووعيييه مالمييتعل إدراك تطييوير علييى تعمييل أنهييا ميياك متعييددة  وجييوه ميين المشييكلة وتبييين  ملييديه مالفهيي
 .(2013 )سليم  اديميكاأل وتحصيله

جية وهناك العديد من االستراتيجيات التدريسية التي انطلقت من فكر البناسية  حيا كانت اسيتراتي
ال االسيتراتيجيات  إذ ترجمييت هيذه االسيتراتيجية أفكيار البناسيية فيي مجييعبياءة الخبيير واحيدة مين هيذه 

ميين أكبيير  (Dorothy Heathcote) تييدريس المييواد المختلفيية معييًا  ومبتكرهييا هييي دورثييي هيثكييوت
ميًا فهي ترى أن المتعلم في ظل استراتيجية عباءة الخبير يصنع ليه فه مناصري البناسية االجتماعية 
ت تقدم له  فيعمل مع زمالسه على إيجاد الحلول لهيا فيي مجموعيات  وأن ذا معنى من خالل مشكال

هيييذه االسيييتراتيجية تسيييعى إليييى مسييياءلة قضيييايا فيييي العدالييية االجتماعيييية بحييييا تكيييون وجهييية النظييير 
 (.2014)صالحة   موضوعة في مهمة

فالمعلم داخل عباءة الخبير ينظم السلوك ويعرض المعلومات ويكون خارج عباءة الخبير  
مساعدًا  فلم يعد يستخدم صوت الخبير اآلمر بل هو اليوم الزميل المساعد  وأن الطلبة داخل 

؛ ألنهم يصنعون الذاتيةعلى تطوير المراقبة  ون العباءة يمثلون ويعبرون عن مشاعرهم بحيا يعمل
ا عالمًا يتحكمون به ويعيشون فيه  باإلضافة أن كال منهم ناضج ويتحمل مسؤوليات الكبار  بحي

 م.ومعلوماته ماالجتماعي وخياله دماجهمبمستوى انالموكلة لهم  في المهمات دماجهميكون ان
(  Responsible team) فريق مسؤول من أربعة عناصر وهي:هذه االستراتيجية وتتكون 
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  وبولتون  )هيتكوت( Mission) (  والمهمةCommission) (  والتفويضClientوالزبون)
2013.) 

يية  كإستراتيجية بناسية تعمل على تراب  الموضوعات وتداخلها في عالقاتهيا الجانبوعباءة الخبير 
وهي في العادة تقوم على عناصر متعددة آتية من حقول معرفية ومجاالت حياتية مختلفة  تتضيافر 

الجغرافييييا الرياضيييات و  معييًا فييي سييياق محييدد  لتبنييي مشييروعًا عبييير توظيييف درامييي ي خييذ باالعتبييار
   وخيالل التوظييف اليدرامي ينشيغل المعلميون والطيالب(2010)الكيردي  الثقافة والمجتميع والتاريخ و 

 باالستكشاف من خالل التعاون  فالمعلم لم يعد ينقل المعلومات فحسيب  فهيو يوجيه أسيسلة تقيود إليى
مجموعة أخرى من األسيسلة  باإلضيافة إليى إعيداد تجيارب تعليميية مهمية فيي حجيرة الصيف  ويسيعى 

 دة الطلبة على غرس الثقة الشخصية واألمن الذاتي.إلى مساع
يقة وتمتاز إستراتيجية عباءة الخبير أن ها تقدر على توظيف موضوعات متنوعة في المنهاج بطر 
 عل م تكاملية  ويتخللها استكشاف واستقصاء وطر  أسسلة كي يصل المتعلم إلى أقصى قدراته في الت

ن المتعلم من مجابهة المشكال  (.Sayers, 2011)ت بحيوية وتحديها وحلها مما ي مك 
وحييييا أن نهيييج عبييياءة الخبيييير يؤكيييد عليييى التيييراب  بيييين أنيييواع المعرفييية ومجاالتهيييا وبالتيييالي مييين 

أجييل  الضيروري فييي هيذه الدراسيية اعتمياد النظرييية البناسيية وتحديييدا البناسيية االجتماعييية فيي الييتعلم مين
  إطار معرفي لعباءة الخبير في التعليم. إيجاد

ن الدراسيييات أوبعيييد االطيييالع عليييى البحيييوا والدراسيييات السيييابقة فيييي هيييذا المجيييال  وجيييد الباحيييا 
فيي ضيوء ميا العربية التي استخدمت استراتيجية عباءة الخبير في مجال الرياضيات كانيت محيدودة  

 أثير تيدريس وحيدة الهندسية باسيتخدام اسيتراتيجية عبياءة الخبيير فييي ،تقيدم تي تي هيذه الدراسية ليتفحص
 .التحصيل والدافعية نحو تعلم الرياضيات لدى طلبة الصف السادس في مدارس محافظة جنين

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها -2
يًا  فييي الكثييير ميين األحيييان تعليمييًا تقليييد دن واقييع التعليييم الحييالي الييذي يعييتنبييع مشييكلة الدراسيية ميي

لتعامييل مييع مجتمعييه فييي ظييل يهمييل تطييوير الخبييرات والمهييارات الضييرورية لتكييوين فييرد قييادر علييى ا
العولمة وفي ظل االحتالل. كميا يعيد النظيام الحيالي نظيام يرتكيز عليى الميادة المنصيوص عليهيا فيي 

 الكتب المدرسية والعمل على إنهاسها بغض النظر عما يكتسبه الطلبة ويعرفه. 
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اسيييي مشيييكلة والتعلييييم فيييي فلسيييطين بالغاليييب يبيييدو تعليميييًا بنكييييًا. وي الحييي  أن تيييدني التحصييييل الدر 
شيكلة معالمي ة  فالكثير من الطلبة يعانون من صعوبات في تعلم المواد الدراسي ة دون استثناء. وتعد 

 تحصيل الطالب في الرياضيات من التحديات وأهم المشكالت التي تواجه الطالب والمعلم والباحثين
صيعوبات كثييرة تيؤدي إليى في مجال تعليم وتعلم الرياضيات  ألن تدريس الرياضيات ال يزال يواجه 

تيدني التحصييل مقارنيية ميع بعييض اليدول األخييرى مثيل سينغافورة وهولنييدا واليابيان  وقييد أشيارت نتيياسج 
تيدني التحصييل فيي الرياضييات فيي فلسيطين  إليى  (TIMSS, 2003, 2007)االمتحانات الدولية 

 دة عليييى تزوييييد الميييتعلمواليييذي قيييد يكيييون أحيييد أسيييبابه الرسيسييية هيييو أسييياليب التيييدريس التقليديييية المعتمييي
 )وزارة بمهيييارات نظريييية  وغيييياب التيييدريس الحيييديا القييياسم عليييى فهيييم المفييياهيم واسيييتثارة تفكيييير الطلبييية

 .(2009التربية والتعليم العالي  
عيييدد مييين  وبنييياًء عليييى مالحظيييات  للمرحلييية األساسيييية للرياضييييات وبحكيييم عميييل الباحيييا معلمييياً 

دريس للصييف السييادس األساسييي  تبييي ن أن الييدروس المتعلقيية المعلمييين والمشييرفين والقيياسمين علييى التيي
بوحدة الهندسة وما تتضمنه من تطبيقيات تمثيل صيعوبة فيي دراسيتها بالنسيبة لطلبية الصيف السيادس 
األساسي  وتبين أيضًا تدني مستوى التحصييل الدراسيي فيهيا  وكثيرة شيكوى الطلبية مين صيعوبة هيذه 

 .الدروس
 أثنياء مليل مين الطلبية بيه يشيعر ميا الطلبية ميع الميدانيية اءاتاللقي خيالل مين الباحيا لمس حيا 

 الباحييا رى يييو   الوحيدة لهييذه التشييويق عنصير إدخييال ميين البيد وانييه  (الهندسيية) الوحيدة لهييذه دراسيتهم
 خييييالهم تنميييية عليييى الطلبييية تسيياعد والتعلييييم اليييتعلم عمليييية فيييي جديييدة وسييياسل اسيييتخدام مييين البيييد أنييه
 جيياءت لييذا .المسييتقبل فييي تييواجههم التييي المشيياكل حييل علييى يسيياعدهم الييذي التفكييير علييى تحفيييزهمو 

بيية التحصيييل والدافعييية لييدى طلو اسييتراتيجية عبيياءة الخبييير اسييتخدام  عييرف العالقيية بييينلت سييةاالدر  هييذه
 .الصف السادس في مدارس محافظة جنين

 ومن هنا ت تي هذه الدراسة التي يمكن تحديد مشكلتها في السؤال الرسيس اآلتي:
لبية ما أثر استخدام استراتيجية عباءة الخبير في التحصيل والدافعية نحو تعل م الرياضيات لدى ط

 الصف السادس األساسي في مدارس محافظة جنين؟
 وينبثق منه األسسلة الفرعية اآلتية:
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ما أثر استخدام استراتيجية عباءة الخبير في تحصيل طالب الصيف السيادس األساسيي فيي  -1
  والمحتيييوى الرياضيييي   والمعرفييية اإلجراسيييية  وحيييل المشيييكالتييييةالمفاهيم ةالمعرفيييمسيييتويات 

 مدارس محافظة جنين؟بشكل عام في 
األساسيي ما أثر استخدام استراتيجية عباءة الخبير في زيادة دافعية طيالب الصيف السيادس  -2

 نحو تعلم الرياضيات في مدارس محافظة جنين؟
 وادرسي اليذين األساسيي سيادسال الصيف طلبيةل الحسيابية المتوسيطات بيين اختالف يوجد هل -3

 التقليدية؟ بالطريقة وادرس والذين استراتيجية عباءة الخبير باستخدام الهندسة وحدة
فييييي  )المجموعيييية التجريبييييية( الصييييف السييييادس االساسيييييمييييا العالقيييية بييييين تحصيييييل طييييالب  -4

 الرياضيات ودافعيتهم نحو تعلمها؟

 فرضيات الدراسة: -3
 ختبر الباحا الفرضيات التالية:أالفرعية للدراسة  لإلجابة عن األسسلة 

 داللة إحصياسية عنيد مسيتوى الداللية  ود فرق ذال يوج(α=0.05)  عالميات يمتوسيط بيين 
المجموعييية التجريبيييية اليييذين درسيييوا باسيييتخدام اسيييتراتيجية عبييياءة الخبيييير  وطيييالب  طيييالب

ة الكلييية الختبييار التحصيييل المجموعيية الضييابطة الييذين درسييوا بالطريقيية التقليدييية علييى الدرجيي
 البعدي  ولصالح طالب المجموعة التجريبية.

 عنيد مسيتوى الداللية إحصياسية داللية ذو فيرق  ال يوجيد(α=0.05)  عالميات يمتوسيط ينبي 
 وطيييالب  اسيييتراتيجية عبييياءة الخبيييير باسيييتخدام درسيييوا اليييذين التجريبيييية المجموعييية طيييالب

 فيييي البعيييدي التحصييييل اختبيييار عليييى قليدييييةالت بالطريقييية درسيييوا اليييذين الضيييابطة المجموعييية
 .التجريبية المجموعة طالب ولصالح  يةهيمالمفا المعرفة مستوى 

 الداللية مسيتوى  عنيد إحصياسية داللية ذو فيرق  ال يوجيد(α=0.05)   عالميتت متوسي ي بين 

 وطييييالب  اسييييتراتيجية عبيييياءة الخبييييير باسييييتخدام درسييييوا الييييذين التجريبييييية المجموعيييية طييييالب
 فيييي البعيييدي التحصييييل اختبيييار عليييى التقليديييية بالطريقييية درسيييوا اليييذين ابطةالضييي المجموعييية
  .التجريبية المجموعة طالب ولصالح  اإلجرائية المعرفةمستوى 
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 الداللة مستوى  عند إحصاسية داللة ذو فرق  ال يوجد  (α=0.05)   عالميتت متوسي ي بين 

 المجموعيية وطييالب  بيياءةاسييتراتيجية ع باسييتخدام درسييوا الييذين التجريبييية المجموعيية طييالب
 حــل مسييتوى  فييي البعييدي التحصيييل اختبييار علييى التقليدييية بالطريقيية درسييوا الييذين الضييابطة
 .التجريبية المجموعة طالب ولصالح  المشكالت

 الداللية مستوى  عند إحصاسية داللة ذو فرق  ال يوجد (α=0.05)  طيالب دافعيية متوسط بن 
 المجموعيييية) اسيييتراتيجية عبيييياءة الخبيييير امباسييييتخد درسيييوا الييييذين األساسيييي سييييادسال الصيييف
 بالطريقيية درسييوا الييذين األساسييي سييادسال الصييف طييالب دافعييية متوسيي  وبييين  (التجريبييية

 تعليييييم نحيييييو الدافعيييييية مقيييييياس عليييييى الدراسييييية تنفييييييذ بعيييييد( الضيييييابطة المجموعييييية) لتقليدييييييةا
 .التجريبية المجموعة طالب ولصالح الرياضيات 

 حصاسية بيين التحصييل الدراسيي والدافعيية نحيو تعليم الرياضييات عالقة ذات داللة ا ال توجد
 لطالب الصف السادس االساسي.

 أهداف الدراسة: -4
 الميييدارس فيييي التعلييييم عمليييية فيييي اليييدراما توظييييف فعاليييية عليييى الضيييوء إلقييياء إليييى الدراسييية تهيييدف
 ليييةفعا وتتبييع لخبييرا عبيياءة درامييا نهيج علييى والتعييرف الخبيير  عبيياءة درامييا نهيج وتحديييداً  الفلسيطينية
 كمييا تهييدف الدراسيية الييى تسييلي  .التعليييم فييي حييديا كيينهج واألكاديمييية التطبيقييية وأهميتييه اسييتخدامه

طييالب الصييف السييادس األساسييي  تحصيييل اسييتخدام إسييتراتيجية عبيياءة الخبييير فيييأثيير الضييوء علييى 
حتييوى الرياضييي بشييكل والم  حييل المشييكالتو المعرفيية اإلجراسييية  و المعرفيية المفاهيمييية   مسييتويات فييي
 عام.
  طلبيييةال عليييى دافعييييةمعرفيية أثييير اسيييتخدام إسيييتراتيجية عبيياءة الخبيييير  كمييا وتسيييعى الدراسييية اليييى 

التحصيييل الدراسييي والدافعييية نحييو تعلييم الرياضيييات لطييالب الصييف  بييين االرتباطيييةعالقيية وفحييص ال
 السادس االساسي.

  أهمّية الدراسة: -5
 هييييذه ربطييييت الفلسييييطيني مجتمعنييييا فييييي سيييياتادر  وجييييود عييييدم فييييي الحالييييية سييييةاالدر  أهمييييية تضيييحت

 الحاليية سةاالدر  ىتسع إذ ستهالدر  تتصدى الذي الموضوع وأهمية(. الباحا علم حد على) تاالمتغير 
 تعلم نحو والدافعية التحصيل في الخبير عباءة استراتيجية وفق الهندسة وحدة تدريس أثر تعرف ىإل
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 الجانيب هيذا أن فييه شيك ال ومميا. جنين محافظة مدارس في السادس الصف طلبة لدى الرياضيات
 :والتطبيقية النظرية الناحيتين من كبيرة أهمية ىعل ينطوي 

  النظرية األهمية: أوالً 
 الهامية الجوانيب مين جانيب وهيو سيته الدر  ىيتصيد اليذي الجانيب حيويية في سةاالدر  أهمية تظهر

 دفييت   كمياتيجية عبياءة الخبيير فيي تعليم الرياضيياتاسيترا تناولت يوجد ندرة في الدراسات التي حيا
 فيييي التحصييييل والدافعيييية ىعلييي ثرهييياأو   واسيييتراتيجية عبييياءة الخبيييير ماااليييدر  تفسيييير فيييي سيييةاالدر  نتيياسج
 مسياعدة فيي سيةاالدر  نتياسج يفييدباإلضيافة  .األساسييالسيادس  الصيف طلبية ىدالرياضيات لي مبحا
ل التحصييي تنميييةى عليي ت ثيرهييا وكيفييية  تيجية عبيياءة الخبيييرواسييترا مااالييدر  طبيعيية معرفيية ىعليي الطلبيية

 .لديهم والدافعية

 التطبيقية األهمية ثانيًا:
 نتاسج هذهو اهمي ة الدراسة الحالية في أنها تفيد المعنين بالعملية التعليمية في كافة جوانبها   كمنت

 التييدريس طييرق  مجييال فييي والبيياحثون  عاميية  المربييون  بييه نييادى لمييا ةاسييتجاب :مثييل فييي أنهييا الدراسيية
 العمييل فييرص لهييم وتهييي  الطلبيية  اهتمييام تثييير جديييدة تدريسييية أسيياليب ابتكييار ضييرورة ميين خاصيية 
 معاصر.وفر لهم تعليمًا متميزًا يواكب التطور الفكري والتربوي التكما و   المستمر والتعاون  الجماعي

 تومعلمييا معلمييي تشييجيع إلييى الرامييية دوليية فلسييطين فييي والتعليييم التربييية وزارة توجيهييات مييع اتفاقهيياو 
 الميييتعلم  دور مييين تفعيييل حديثييية  تدريسيييية وأسييياليب طيييرق  اسيييتخدام عليييى األساسيييي التعلييييم مرحلييية
 .نش  إيجابي بدور يقوم وتجعله

 تيييدريس مجيييال فيييي اسيييتراتيجية عبييياءة الخبيييير اسيييتخدام لكيفيييية إجراسييييا مثييياال تقيييديمهاباإلضيييافة 
 فييي الشيي ن هييذا علييى والقيياسمين المهتمييين يفيييد قييد الييذي األميير اسييي األس التعليييم بمرحليية الرياضيييات

عليى  قد تفيد معلمي ومعلميات الرياضييات فيي التعيرفو  .والتعليم التربية بوزارة المناهج تطوير داسرة
 قيييد تفييييدو  المفييياهيم والتعميميييات والمهيييارات الهندسيييي ة  وعليييى ضيييرورة تنميتهيييا فيييي تعل يييم الرياضييييات.

 تضمين إستراتيجية عباءة الخبير في المواد المختلفة.مصممي المناهج ل
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 حدود الدراسة: -6
 تحددت هذه الدراسة بما يلي:

 : ةالمكاني ودالحد -أ
أقتصيييرت هيييذه الدراسييية عليييى طلبييية الصيييف السيييادس األساسيييي فيييي الميييدارس التابعييية ليييوزارة  .1

 التربية والتعليم في محافظة جنين. 
 الحدود البشرية: -ب

لصيييف ين مييين طيييالب اشيييعبتمكونييية مييين  متيييوفرةذه الدراسييية عليييى عينييية اقتصييير تطبييييق هييي .1
 .بمدرسة ذكور برقين األساسية السادس األساسي

 :ةالزمني ودالحد -ج
 .2016/2015في الفصل الدراسي األول من عام  تم تطبيق هذه الدراسة

 :ةالموضوعي ودلحدا -د

ثييية مييين كتييياب الرياضييييات   وهيييي الوحيييدة الثالتيييم تطبييييق هيييذه الدراسييية عليييى وحيييدة الهندسييية .1
المنهج الفلسيطيني  المقيرر للفصيل الدراسيي االول  تحميل  حسبللصف السادس االساسي 

مييييين طبعييييية كتييييياب  .((100وتنتهيييييي بصيييييفحة  ((60عنيييييوان الهندسييييية تبيييييدأ مييييين صيييييفحة 
 .2016\2015الرياضيات للعام  

لييييم اقتصييييرت هييييذه الدراسيييية علييييى معرفيييية دافعييييية طلبيييية الصييييف السييييادس األساسييييي نحييييو تع .2
 الرياضيات.

اقتصيييرت هيييذه الدراسييية عليييى معرفييية تحصييييل الطيييالب وفيييق طريقتيييي تيييدريس هميييا: طريقييية  .3
سية مين التدريس باستخدام استراتيجية عباءة الخبير  والطريقة التقليدية المتعلقية بوحيدة الهند

 ب الرياضيات الفصل االول للصف السادس األساسي وفق المنهاج الفلسطيني.اكت
ة الهندسة من كتاب الرياضييات الفصيل األول للصيف السيادس األساسيي إعادة صياغة وحد .4

بمييا يتماشييى وطييرق التييدريس باسييتخدام اسييتراتيجية عبيياءة الخبييير ميين خييالل تصييميم وحييدة 
 الهندسة على منهجية عباءة الخبير.
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 :جرائيةاإل التعريفات -7
 الدراسة التعريفات اآلتية لمصطلحاتها: تعتمدأ 

 :Effectاألثر 
ء: االثير لغييًة ب نيه بقي ية الشيييء  والجميع أثيار وأثييور وأث ير  فيي الشييي (2003ابـن منظــور ) عير ف

 ترك فيه أثرًا  واألثر بالتحريك: ما بقي من رسم الشيء  وخرجت من إثره وفي أثره  أي بعده.
ي ر فييوي عيير ف الباحييا األثيير إجراسيييًا ب نييه: التغيييير الييذي احدثييه اسييتخدام إسييتراتيجية عبيياءة الخبييي

 .شكالتوحل الم معرفة وفهم المفاهيم الهندسية وتطبيق التعميمات الهندسية

 :Mantle of the expertعباءة الخبير 
ها طيالب منه يتعلم في أساسي جزءكون الدراما تبحيا بيسة تعليمية  بانه: إجرائياً  ويعرفه الباحث
  لتجريييب وتطبيييق المفيياهيممييادة الرياضيييات ميين خييالل العمييل التعيياوني وا ألساسييياالصييف السييادس 

 لموضييوع واستقصياء استكشياف لمراحيل الميتعلم فيييه يتعيرض حييا لرياضيية واكتشيافها اوالتعميميات 
  .الموضوع في خبراء ليكونوا األطفال أدوار تغيير في ويسهم الدراما  عبر فيه والتعمق, ما

 :Academic achievementالتحصيل الدراسي 
محييييدد ميييين اإلنجيييياز  أو براعيييية العمييييل المدرسييييي يقيييياس ميييين قبييييل يعرفييييه جييييابلين ب نييييه: مسييييتوى 

هيو  المعلمين  أو باالختبارات المقررة  والمقياس الذي يعتمد عليه لمعرفة مستوى التحصيل الدراسيي
مجمييوع الييدرجات التييي يحصييل عليهييا التلميييذ فييي نهاييية العييام الدراسييي  أو نهاييية الفصييل األول  أو 

 ،والــــزعبالوي والجســــمانيالعيســــوي )ختبييييارات واالمتحانييييات بنجيييا  الثييياني  وذلييييك بعييييد تجييياوز اال
الم عييد  خصيصييًا  الدراسييي تحصيييلالوي قيياس التحصيييل إجراسيييًا فييي هييذه الدراسيية باختبييار   (،2006

 ألغراض الدراسة.

 :Motivationالدافعية 
تحقييق هيدف هي حالة المتعلم الداخلية التيي تحيرك سيلوكه وأداسيه وتعميل عليى اسيتمرار توجييه نحيو 

هيييذه  وت قييياس الدافعيييية نحيييو تعليييم الرياضييييات إجراسييييًا فيييي(، 2010)العواملـــة، معيييين أو غايييية محيييددة 
 األساسي في مقياس الدافعية الم عد لذلك. سادسالدراسة بالدرجة التي يحصل عليها طالب الصف ال
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات ذات الصلة اإلطار
 المعليمدارة ا  كيفيية تنظييم و   و ايتضمن هذا الفصيل عرضيًا عين اسيتراتيجية عبياءة الخبيير  واهيدافه

 ودور  ا  ومكوناتهيييابهيييا  ومزايييا الطلبييية فيهيي تصييفتوالمزاييييا التييي  للييدروس وفييق هيييذه االسييتراتيجية 
 .اوخطوات التدريس فيهالمعلم 

  (Vygotsky) لفيجوتسييكياالجتماعييية  الثقافيييةويسييتعرض أيضييًا هييذا الفصييل مفهييوم النظرييية 
 نهيا تشيكل االطيار المعرفييأحييا  وأهم مضامينها التي تؤكد عليها  وأهم األسس التي بنييت عليهيا 

ية   كمييا ويتنيياول عييدد ميين الدراسييات العربييية واالجنبييية ذات الصييلة ب سييتراتيجيييرلمنهجييية عبيياءة الخب
  وذليييك لمعرفييية ميييا تيييم التوصيييل إلييييه مييين نتييياسج وتوصييييات واالسيييتفادة منهيييا فيييي هيييذه عبييياءة الخبيييير

 .الدراسة

 النظري  اإلطار -1
  وأهيم (Vygotsky) لفيجوتسيكياالجتماعيية  نظريية الثقافييةيرى الباحا ضرورة البدء بمفهوم ال

يية نها تشيكل االطيار المعرفيي لمنهجأ إذ مضامينها التي تؤكد عليها  وأهم األسس التي بنيت عليها 
 عباءة الخبير.

 البنائية االجتماعية 
 :ومضمونها مفهوم البنائية االجتماعيةأواًل: 

فييرد علييى دور اآلخيير فييي بنيياء المعييارف لييدى ال تؤكييدهييي نظرييية تنحييدر ميين البناسييية حيييا أنهييا 
النميييو الفيييردي واالجتمييياعي. فهيييذه النظريييية تؤكيييد عليييى حصيييول  خاصييية عليييى الصيييراع  فيييي  وتؤكيييد

ة تبادالت مثمرة بين األفيراد بعضيهم اليبعض  ومين هنيا يسياعد هيذا التفاعيل عليى نميو البنيية المعرفيي
نميييو عتبيير أن الأ اليييذي "فيجوتسييكي"  البناسييية االجتماعييييةللفييرد وتطيييوره باسييتمرار. ومييين أهييم منظيييري 

مال الفكري ذو طبيعة اجتماعية وليس بيولوجية فق  كما يراها بياجيه  وأن التعلم يمكن أن يكيون عيا
من عوامل النميو الفكيري  والمعرفية لهيا صيبغة اجتماعيية والنشياط الفكيري للفيرد ال يمكين فصيله عين 

 (.2001السالم   )عبد النشاط الفكري للمجموعة التي ينتمي إليها
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الجتماعيييية للميييتعلم األفيييراد اليييذين ييييؤثرون بشيييكل مباشييير عليييى الميييتعلم بميييا فييييهم تتضيييمن البيسييية ا
ي أ المعلييم  واألقييران  وكييل األفييراد الييذين يتعامييل معهييم ميين خييالل األنشييطة المختلفيية التييي يمارسييها.

ن مر اوني أكثأننا ن خذ في االعتبار البيسة االجتماعية للمتعلم  وتهتم البناسية االجتماعية بالتعلم التع
"فيجوتسييكي" الييذي ركييز علييى األدوار التييي يلعبهييا المجتمييع. كمييا  ىغيييره ويرجييع الكثيييرون الفضييل إليي

تؤكييد البناسييية االجتماعييية علييى التربييية ميين أجييل التحييول االجتميياعي  وهييي انعكيياس لنظرييية التطييور 
د الفيرد ي سيتماالجتمياعي  أي أن تطيور  _اإلنساني التي تقوم عليى الفرديية فيي إطيار السيياق الثقيافي

 فيردمن التفاعالت االجتماعية في إطار من المعاني الثقافية المستمدة من المجموعية وتفاعلهيا ميع ال
 .(2006)الدواهيدي  

 وحاول بيركنز تفسير ذلك ب ن تعلم األفراد كمجموعة يفوق بالطبع تعلم كل منهم على حيدة  وأن
 يية  حيييا يشيكل التفاعيل بيينهم عالقية تبادليييةعليم كييل مينهم أفضيل وأكثير فاعلت تعياون األفيراد يجعيل

 .(2006عودة  و  يمليجو )السعدي 
انييب وقيد جياء ذليك نتيجية لالنتقييادات التيي وجههيا عيدد مين البيياحثين للبناسيية الفرديية إلهمالهيا الج

العواميييل  :أوضيييحوا أن عمليييية اليييتعلم تتضيييمن عواميييل عيييدة مثيييل إذاالجتماعيييية فيييي عمليييية اليييتعلم  
أن  لييذلك طييالبوا بضييرورة   التفاعييل مييع المعلييم التفيياعالت مييع اآلخييرين وامييل اللغوييية   والعالثقافييية

ي تتضمن البناسية وضع الجانب االجتماعي موضعًا مهمًا في عمليية اليتعلم  وأن يكيون تعليم الفيرد في
 (.2000)السيد  إطار الطبيعة االجتماعية

 األسس التي تقوم عليها النظرية: ثالثًا:
 فيجوتسكي على عدة أسس أهمها:تقوم نظرية   

 عدة أدوار:  هأهمية المعلم من خالل لعب -1
من خالل دوره كوسي  حييا يصيل مين المعرفية العامية األوليية إليى المعرفية العلميية. توجييه 

تقان المهمة  األمير اليذي ي مفتيا  لتحضيير فهيم الطيالب للمعرفية  عيدالمتعلم تدريجيًا نحو فهم وا 
توجييه المتعلميين  .من األداء والمعرفة يعجزون أن يصلوا إلييه بمفيردهمالعلمية ليكتسبوا مستوى 
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إلييى التفكييير بصييوت عييال وهييو مييا يشييجعهم علييى الوصييول إلييى أقصييى مييا تسييمح بييه قييدراتهم 
 (.2000الكريم  عبد( ويحفزهم لعملية التفكير واالنتباه

يعة الحوار أهمية التفاعالت لدى المتعلم للمستوى السيكولوجي الخارجي وخصوصًا طب .2
 \والمناقشة بين المعلم والطالب في الصف لبناء المعنى لدى المتعلم.

 تنمية الوظاسف العقلية العليا من خالل التفاعالت والحياة االجتماعية داخل الصف .3
 الدراسي.

بيسة ال :هناك عوامل مؤثرة في التنمية المعرفية للطالب وسماتهم االجتماعية ومن اهمها .4
ت  و المالبس التي ترتدى  و الغذاء الذي يؤكل  و قات بين األقرانالعال  و المنزلية للغة اقان ا 

(Scott,1998). 
بدأ ساس لفهم موسوف أتناولها بالتفصيل ألنها تشكل حجر األتنمية المنطقة المركزية    .5

لتعلم ا من خاللنها تستند على فكرة التعلم التعاوني أإذ عمل استراتيجية عباءة الخبير  
من أجل الوصول لمستوى وذلك وتقديم الدعم والسقاالت من قبل الكبار     باألقران
 همفي تطوير وتحسين تعلم همساعدبحيا ي المعرفة تفوق المستوى الحالي  أعلى من

 .حاليال
 النموالمركزية المنطقة تنمية( الوشيكZPD  Zone of proximal Development) 

 ولين  ت يور،ا   تحمي  نهيتأ إذ الت يور،  وتسيييفنج منظيور فيي تعنيي المن قي  (Zone) فكلمية

نمييييييا مقييييييياس علييييييى كنقطيييييية  القريبيييييية أو األدنييييييى وكلميييييية النضييييييج  درجييييييات أو السييييييلوك اسييييييتمرارية وا 
(Proximal) أن أي القرييب  المسيتقبل فيي سيتتطور التيي السيلوكيات بتليك تحيدد المنطقية أن تعني 

 تشيالن مستويين على يحدا السلوك أن فيجوتسكي ويرى  وقت  أي في الظهور إلى أقرب السلوك

 .(Chaiklin, 2002)( ZPD)الم،كزر   الق،رب  النمو من ق  حدود

 .لوحده يعرفه الذي المستقل الطفل أداء وهو : األدنى المستوى  -1
 .بالمساعدة الطفل إليه يصل أن يمكن الذي :األعلى المستوى  -2

 ليييس معرفتييه ولكيين التطييوير مسييتوى  ىعليي للوقييوف جييداً  مهييم المسييتقل األداء مسييتوى  أن ويييرى  
 أقرانياً  أو بالغياً  كيان  سيوآءاً  آخير شيخص ميع التفاعل على فيعتمد المساعد األداء مستوى  أما كافية 
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 إعيييادة أو سيييؤال عليييى إجابييية إعيييادة أو أفكيييار أو تلميحيييات إعطييياء عييين عبيييارة لمسييياعدةا تكيييون  وقيييد
 .الخ ...كاملة بمهمة القيام أو مهمة من اً جزء يكمل أو يفهم؟ ماذا الطفل سؤال أو قيل ما صياغة
 مييع التفاعييل أو مهييارات  أداء لتسييهيل معينيية بيسيية تهيسيية مثييل مباشييرة غييير المسيياعدة تكييون  وقييد
 .(Leong & Bodrova,1995) معين شيء ألقرانه الطفل توضيح مثل اآلخرين

  :المركزية القريبة النمو منطقة فهومم أواًل:
لييذي يكتسييبه المييتعلم بمفييرده ومسييتوى الييتعلم الييذي يكتسييبه المييتعلم تحييت وهييي الفييرق بييين الييتعلم ا

رشاد المعليم و توجيه   بشيي  غيدا   فعلي  مي  وريتمي  اآلخي،ر  بمستعدة النوم ال ف  رنجزه مت هي أو ا 

لييذلك ينبغييي علييى المعلييم تقييديم تحييديات للطلبيية لمواجهتهييا مثييل إعطيياء مهييام صييعبة تفييوق   مسييتق 
حالييية ميع تييوفير اليدعاسم الضييرورية )السيقاالت(  وهييذا يجعيل لييدى األطفيال القييدرة قيدرتهم التعليميية ال

 , Chaiklin)المهتم الصعب  وذلك عند توف، المستندة والدعم مي  اليبيتر ومي  اليزمال  على اتقان 

2002). 

 Zone of currentالحيالي  التطيوير منطقية إن حيا المنطقة تلك حدود (2:1)شكل ويوضح 

Development (ZCD)   تمثييل  المسييتوى الييذي يمكيين أن يصييل إليييه المييتعلم خييالل حييل مشييكلة
هي المسافة المحتمل أن يصل إليها المتعلم  (ZPD)بصورة مستقلة  ومنطقة النمو القريبة المركزية 

 (ZCD)تحييدد حييدودًا لييي  ZPDبمسيياعدة قييرين أكثيير قييدرة بعييد نجييا  المهميية  والحافيية الخارجييية لييي 
 .(Harland,2003)جديدة 

 

 (ZPD) (Harland, 2003) الم،كزر  الق،رب  النمو من ق  حدود :(2:1) شكل
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 (ZPD): المركزي القريبة النمو منطقة في المؤثرة األساسية العوامل ثانيًا:

وتعتمييييد نظرييييية فيجوتسييييكي لتنمييييية المنطقيييية المركزييييية فييييي عملييييية التييييدريس والييييتعلم فييييي الصييييف 
  دور األدوات النفسييية والفنييية  و عيية التفاعييل االجتميياعي للييتعلمبيط المدرسييي علييى أربييع ركيياسز هييي:

لمفياهيم االدور المتبادل بين   و دور التفاعالت االجتماعية كوسي  لتفكير المتعلم والممارسة الثقافيةو 
 .(Shepardson, 1999) والعلمية اليومية

ر غوي عند األطفال  ويذكويولي فيجوتسكي أهمية كبيرة لدور اللعب في تطور النمو المعرفي والل
هنا أن العديد من علماء النفس شاركوا وجهة نظر فيجوتسكي في أهمية اللعب لدى األطفيال  حييا 
يعمل اللعب على تقديم فسيحة ومكيان للصيغار لممارسية المهيارات التيي يحتاجونهيا فيي حيياتهم. كميا 

نمياأن اللعب ال يعميل فقي  عليى تشيجيع المهيارات االجتماعيية  يسياعد األطفيال التعاميل ميع  أيضيا وا 
 األغييييراض ومعرفيييية العالقيييية بييييين السييييبب والتيييي ثير وتعلييييم أكثيييير حييييول األنيييياس اآلخييييرين واحتييييرامهم

(McDevitt & Orsmrod, 2010). 
أن كل ما ذكره فيجوتسكي من عناصر هامة لليتعلم سيواء منهيا دعيم الكبيار للميتعلم )السيقاالت(  

كار قران بما في ذلك الجو االجتماعي الذي يسمح مناقشة األفأو المساندة من خالل التعاون بين األ
ة واألنشييطة القاسميية بييين المتعلمييين  أو الفعييل أثنيياء اللعييب الييذي يكسييب الطفييل قييدرات ومهييارات لغوييي
ن وحياتية تساعده في بناء معرفته بشكل يعطيي للمعرفية معنيى حقيقييًا للميتعلم. كيل هيذه األميور يمكي

 .(McDevitt & Orsmrod, 2010)م في دراما نهج عباءة الخبير أن تدخل في سياق استخدا
فية  ويعمل نهج  دراما عبياءة الخبيير عليى التي ثير عليى الطلبية بعالقيتهم المباشيرة فيي إنتياج المعر 
ديم وليس مجرد أفراد مستقبلين للمعرفة  ألنه في عباءة الخبيير  ييتم تي طير الطلبية كمشياركين فيي تقي

بالمشييييروع واالشييييتراك بهييييا ك نيييياس لييييديهم مسييييؤولية  وبالتييييالي يتمثييييل المشييييهد الخييييدمات مييييع االلتييييزام 
نتاجهيياالتعليمييي بهييذه الطريقيية بمشييهد نشييي  وم ل  ييح ذي مغييزى  حيييا يييتم اسييتخدام المعرفيية  وليييس  وا 

 .(2013عوض هللا  ) أخذها فحسب
عييدى قدرتييه كمييا أن عبيياءة الخبييير تعمييل كيينهج تعليمييي وتسييعى إلييى تنمييية قييدرة الفييرد علييى أن يت

الحالية على التعلم إلى قيدرة أعليى منهيا  وهيي بيذلك تسيتند عليى نظريية فيجوتسيكي التيي تركيز عليى 
( التييي هتعداد للييتعلم )والمشييتقة ميين بياجيييالسييياقات االجتماعييية لعملييية الييتعلم  وتنتقييد نظريييات االسيي
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درة المييتعلم علييى الييتعلم. تحييدد قييدرات المييتعلم بعمييره الزمنييي والييذي يعتبييره  فيجوتسييكي حييدا خاطسييا لقيي
حيييا أن دور المعليييم يعميييل عليييى تعزييييز الميييتعلم وتيييوفير الظيييروف المالسمييية والمسييياندة للميييتعلم عنيييد 

ييية ويكسيير حييدود المفيياهيم تيي طيره كإنسييان مسييؤول للمشييروع  والييذي يحفييزه علييى تجيياوز قدرتييه الطبيع
 .(Heathcote & Bolton, 1995) المتجمدة
 اكونهي  اليتعلم النشي ميع مفهيوم  مبيادئ وأ سيس الجتماعية وما تحتوييه مينفلسفة البناسية ا وترتب 

يتعلميون بشييكل افضيل مين خيالل اعتمييادهم وجعلهيم   محيور العملييية التعليمييةتسيعى لجعيل الطيالب 
رسييال أو  اسييتقباليبييذلون أقصييى طاقيياتهم  ويسييتعملون جميييع حواسييهم فييي ف فييي الييتعلم  نفسييهمأعلييى 

دريبهم عليى حيل المشيكالت التيي قيد تييواجههم تيو صيقل مهياراتهم ميل عليى   وهيذا بيدوره يعالمعلوميات
 قبل.تفي المس
 إنصييات فعملييية تعلمييه  فييي المييتعلم تشييرك تييدريس طييرق  تطييوير إلييى متكييررة دعييوات ظهييرت لقييد

 األحييوال ميين حييال بيي ي يشييكل ال بالحاسييب لعييرض أو لمحاضييرة سييواءً  الصييف غرفيية فييي المتعلمييين
 أو ةمناقشي أو كتابية أو قيراءة فيي المتعلميون  ينهميك أن ينبغي نشطاً  التعلم يكون  وحتى نشطًا  تعلماً 
 ميين يتطليب الييذي هيو النشيي  اليتعلم أدق وبصييورة تجريبيي  عمييل أو يتعلمونيه بمييا تتعليق مشييكلة حيل

 ومين  يتعلمونيه بميا يتعليق فيميا والتقيويم والتركييب كالتحليل عليا تفكير مهام يستخدموا أن المتعلمين
 عليى تجبيرهم أشيياء عميل فيي المتعلميين تشيرك تيدريس طريقية"  ب نيه النشي  التعلم تعريف يمكن هنا

 (.2014علي والعنزي  ) "يتعلمونه فيما التفكير
 اعيددً  وتتضيمن التعليميي  الموقف في المتعلم إيجابية على تعتمد تربوية فلسفة هو النش  التعلمف
 علماليت ييتم بحييا الميتعلم  دور تفعييل إليى تيؤدي يالتي التدريسيية واإلجراءات التربوية الممارسات من
 علييى االعتميياد طريييق عيين للمعلوميية المييتعلم يتوصييل ثييم وميين والتجريييب  والبحييا العمييل خييالل ميين

 والتلقييين الحفيي  علييى يركييز ال فهييو واالتجاهييات  القيييم وتكييوين المهييارات اكتسيياب فييي وكييذلك نفسييه 
نميييا  التعييياوني واليييتعلم الجمييياعي العميييل وعليييى مشيييكالتال حيييل عليييى والقيييدرة التفكيييير تنميييية عليييى وا 

 .(2010)الحربي  



19 

 

 ىعلي القيدرة ليديهم وتتكيون  بيالتعلم  مسيتمتعين الطالب يجعل النش  التعلم أن إلى الدالسل وتشير
 والمييتعلم المعلييم بييين ممتعيية شييراكة إلييى التعليمييية العملييية يحييول ممييا والمعييارف  المهييارات اكتسيياب

 (.2008  ربدي)
فر الييتعلم النشيي  فرصييًا عديييدة امييام المتعلمييين الكتسيياب واختبييار مييا يحييي  بهييم   وهييم يييو حيييا 

لمييون يتبعيون التكيرار والتقلييد والتجربيية والخطي   مين اجيل ان يفهمييوا عيالمهم  ويوسيعوا ميداركهم  فيتع
مهارات االتصال والتفاوض  والتعامل مع المشاعر والصيراعات  حييا ان المتعلميون يتعلميون حيين 

ر متيع  بوجيود الكبياأعميق أثير  و أ اركون في المسسولية  وفيي اتخياذ القيرار  ويكيون تعلمهيم اشيمل و يش
حييييولهم يهتمييييون بمشيييياركتهم ويحترمييييونهم  ويييييوفرون بيسيييية داعميييية وآمنيييية ومحفييييزة علييييى المزيييييد ميييين 

 (.2010)شاهين   االكتشاف
نميييا المعلوميييات اكتسييياب عليييى يكيييون  ال النشييي  اليييتعلم فيييي فيييالتركيز هنيييا ومييين    الطرييييق عليييى وا 

 علييى حصييوله أثنيياء يكتسييبها التييي والقيييم والمهييارات المعلومييات الطالييب ابهيي يكتسييب الييذي واألسييلوب
 نييتجي والتيي  الميتعلم يمارسيها التييي المختلفية األنشيطة عليى قياسم تعلييم هيو النشي  فيالتعلم المعلوميات 

   )ميدا التعلميي التعليميي الموقيف فيي واإليجابية الفاعلة المتعلم مشاركة على تعتمد سلوكيات عنها
2009). 
 فييي المييتعلم منييه ويسييتفيد يتعلمونييه  لمييا الطييالب تحصيييل زيييادة إلييى يييؤدي النشيي  الييتعلم أن كمييا
 طريقيية إتبيياع ميين بييد ال لييذلك وذاتييية  مباشييرة بصييورة الطلبيية فيييه ويشييرك الواقييع  فييي ويطبقييه حياتييه

 (.2008 بدير ) التقليدي األسلوب عن اً بعيد والتربوية العلمية والمفاهيم القيم لتوصيل
وييييرى الباحيييا ان اليييتعلم النشييي  يضيييم العدييييد مييين اسيييتراتيجيات وطيييرق التيييدريس المختلفييية التيييي  

مريية تناسب جميع المواقف التعليمية والمواد الدراسية  والتي يمكن اسيتخدامها ميع جمييع المراحيل الع
لييه ة والجاذبييية وتعطييي للمييتعلم الفرصيية إلشييغال عقفييي كافيية المراحييل التعليمييية  ألنهييا تتسييم بالمرونيي

مين والمشاركة في صنع المادة التعليمية وعرضها  مما يزيد من نشاطه وايجابيته في عمليية اليتعلم و 
 هذه االستراتيجيات والطرق استراتيجية عباءة الخبير.
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 :نهج دراما عباءة الخبير التعليمي 
م ميين األسيياليب الحديثيية فييي توظيييف الفنييون فييي التعليييم نهييج درامييا عبيياءة الخبييير فييي التعلييي ديعيي

والتي تم إبتكارها عين طرييق دورثيي هيثكيوت فيي نهايية القيرن الماضيي. وقيد انتشير فيي أنحياء كثييرة 
فق مين أوروبيا والوالييات المتحيدة األميركيية. وتصيف هيثكيوت هيذا الينهج التعليميي ب نيه كيالنهر المتييد

ادي لمغذيييية لييه وتقارنييه بيييالتعليم التقليييدي الييذي يشيييبه الطريييق األحيييالييذي يييزوده العدييييد ميين الروافييد ا
والمؤدي إلى طريق خطي والذي من الصعب أن يحقق تكامال وترابطا في المعرفية وتنميية المهيارات 

إسيتراتيجية قاسميية (: Dorothy Heathcoteوتعر فهيا دورثييي هيثكيوت )الضيرورية عنيد الطلبيية كميا 
ليييية التعلييييم واليييتعلم  ويتضيييمن الفكيييرة األساسيييية فيييي ذليييك أن الطلبييية عليييى اليييدراما المشيييوقة فيييي عم

يتعلمييون المنهيياج كمييا لييو أنهييم مجموعيية متخيليية ميين الخبييراء, وأنهييم يكتشييفون تعلمهييم ويتعلمييون ميين 
 .(Heathcote, 2004) خالل تحمل مسؤوليات خاصة

 مجتميع بنياء خيالل مين عملية التعلم في تغيير على إحداا القدرة الخبير  يمتلك عباءة نهج أن
 جيو إضيفاء إليى إضيافة ذاتييا  مسيتقلين بيسية لمتعلميين تيوفير خيالل ومين  الصيف حجيرة داخيل فيي

 قةطري تطبيق فرصة للمعلمين توفر الخبير عباءة ب ن نهج أبوت كما يبين .التعليم عملية في المتعة
 تسيمح أنهيا كميا التعلييم  ييةعمل فيي الطلبية ميع ميوهبتهم إعيادة اكتشياف أو التعلييم فيي مفييدة جدييدة
 دورهيم خيالل من" ”As if“ لو كما" صيغة تحت يعمل العالم الحقيقي وكيف لفهم الفرص بإعطاء

  للتطبييق قابيل ملميوس والنقياش لشييء الحيديا تحوييل عليى وتعميل أيضياً  بشعور حقيقيي  العمل في
( .(Abbott, 2005 

 أهمية كبيرى  اكتسب أنه إال التعليم عملية يف حديثا يعتبر الخبير عباءة نهج أن على الرغم من
 عليى الطلبية عليى مسياعدة تعميل الخبيير عبياءة حييا أن التعلييم  فيي عدييدة فواسيد مين يحتوييه لميا

 مجتميع فيي مسيؤولية أنفسيهم بموقيع تخييل عليى وقيدرتهم الطلبية حماسة تسخير خالل من االنخراط
 تطيوير الخبيير عليى عبياءة وتعميل ن.خيرو اآل يفعلهيا كميا مرتبية مهمية أشيياء فعيل عليى افتراضيي
 زييادة عليى التخيليي الجييد السيياق تعميل بسيبب أنهيا كميا المنياهج  لدراسية الداخليية الطلبية دافعيية
 اليدخول وا عيادة اليدخول عليى للطلبية الكبيير للعييان الحيرص يظهير وأيضا الواقع  مع الجيد التفاعل

 (Edmiston, 2005). األساسية باألنشطة واالنخراط
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 أن الميتعلم حييا برونير علييه يؤكيد ميا وهيذا .نشيعر أن إليى نحتياج مفييد  بشيكل نعيرف وحتيى
 إليى وقيميه بحاجية وخياالتيه الطفيل مشياعر وأن اليتعلم عمليية فيي بفاعليية المشياركة إليى يحتياج
 عليى للحصيول الدراما الفرصة توفر وبطبيعتها  شخصية المعرفة تصبح حتى المعرفة في انخراطه
 .( 2009وهيب  بويل (جديدة تفاعلية عل ميةت تجربة

وينسجم التدريس وفق عباءة الخبير مع أنسنة الرياضيات  فهي تيوفر فرصيا للمتعلميين فيي ت ميل 
ع   ولعييل  ذلييك يتماشييى ميي(Jabulani, 2008) أوسييع لجوانييب الييتعلم االنفعالييية والمعرفييية والمهارييية

ى توظييييف تعبييييرات رياضيييية متنوعييية اليييذي يحيييا علييي (NCTM, 2000)مبيييدأ التواصيييل الرياضيييي
 .وتمثيل أكبر للرياضيات في بيسة المتعلمين وأحساسيهم وانفعاالتهم

 :الخبير عباءة نهج مكونات أواًل:
الل وحتى يكون نهج عباءة الخبير نافعيا وفعيااًل فيي عمليتيي التعلييم واليتعلم ال بيد أن ينفيذ مين خي

( أن هيييذه Heathcote & Bolton) لتيييون ويبيييين هيثكيييوت وبو سيييياق دراميييا واضيييح المكونيييات. 
 يحدد فيها دور الطالب وتشمل:اإلستراتيجية تتكون من عناصر أساسية جوهرية 

المشروع: حيا يتخذ الطلبة)المتعلمون( بشكل تدريجي مسؤولية مشروع قاسم في عالم  .1
قطعة ل رسم مخط كان المشروع  "رسم المثلا" الرابع ففي الدرس خيالي )افتراضي(

 . ومعرفة قياسات اطوال اضالعها التي شكلها مثلا  االرض
  الزبون بالزبون: حيا يهتم الطلبة)المتعلمون( بما فيه الكفاية ب هداف طويلة األمد متعلقة  .2

 راضيوالقيام باألنشطة الضرورية لتحقيق األهداف يشجعهم على تخيل العالم الخيالي االفت
 . الرحمن صاحب قطعة االرضقام المعلم بدور الزبون وكان اسمه عبد  إذ

براء لخبراء: يتفاعل الطلبة والمعلم مع أنفسهم  ويتخيلون أنهم يتصرفون كما لو أنهم خا .3
دني   وقام الطالب بدور المهندس الميعملون بجد من أجل المشروع والمهمة الموكلة إليهم

 . مل المخططات لألراضي ويقوم بمسح مساحتهاالذي يقوم بع
ينخرط الطلبة طوال الوقت في  إذيقوم بها الطلبة من أجل انجاز المشروع المهام: وهي ما  .4

النشاطات والمهام التي في نفس الوقت هي جزء من متطلبات المنهاج ومن الممارسات 
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  وكانت مهمة الطالب الخبراء على حافة الدور رسم المهنية في العالم المتخيل)االفتراضي(
 . ضالعهاأطوال ألمخط  لقطعة االرض وايجاد قياسات 

الموقع: يجب على المعلم أن يشارك بالطاقة والدعم للطلبة )بشكل فردي أو جماعي مع  .5
 الطلبة( كزميل على دراية بالمعرفة والتخصص  إضافة إلى الت كد من مواقع الطلبة في
المشروع وما هو مطلوب عمله وذلك من أجل بناء وجهة نظرهم في الدور الذي يقومون 

  وباشروا دوات مكتب لهمأتخذ الطالب من غرفة الصف وما تحتويه من ا إذ  فيه
 باستخدام االدوات الهندسية االزمة للتوصل انجاز مهمة الزبون.

قت هنا يعطي المعلم الو   الت مل: ينبغي على الطلبة أن يت ملوا من أجل إنتاج المعرفة .6
ى وتدريبهم عل  شرة العملللتفكير ووضع خطة قبل البدء في مباللطالب الخبراء  الكافي

 ,Bolton  (1995 تفحص جميع األبدال الممكنة واختيار البديل األنسب لهم 

(Heathcote &. 

 المدارس: في الخبير عباءة دراما استخدام من الهدف: ثانياً 
 جدييد شييء كاإدر  عليى العميل فيي هيو الميدارس فيي الخبيير عبياءة مياادر  اسيتخدام من الهدف ن  إ
 فييي بميا الحياتيية تاالمهيار  فييي تحسيين عليى تعميل أنهييا كميا المضيمون  فهيم فييي وتغيير للطلبية مفييد
 حييييا مييين تعميييل أنهيييا فيييي الخبيييير عبييياءة مييياادر  أهميييية وتكمييين أشيييمل  بشيييكل رياضيييياتلا تعليييم ذليييك

 & Heathcote) المعلييم لحييديا التقليييدي العييادي النييوع وغييياب الصييغيرة  مجموعاتهييا اسييتقاللية

Bolton, 1995). 

  تحقيق التكامل والتراب  في المعرفة وتنمية المهارات الفرديية عنيد الطلبيةلى إ الدرامت وتهدف كمت
ضفاء جو و   امتالك القوة على إحداا تغيير في عملية التعلم من خالل بناء مجتمع داخل الصفو  ا 

عمليية  تيوفر للمعلميين فرصية إعيادة اكتشياف ميوهبتهم ميع الطلبية فيي  و من المتعة في عملية التعليم
 ,Heathcote) تعمييل علييى تحويييل الحييديا والنقيياش إلييى شيييء ملمييوس قابييل للتطبيييق  و التعليييم

2004). 
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وتعمل دراما عباءة الخبير عليى تحسيين المخرجيات التعليميية  فيالمتعلم يسيتعمل اكثير مين حاسية 
لم زاد اليتع من حواسه في عملية التعلم  ويظهر انه كلما زادت الحواس المستخدمة في عملية اليتعلم 

 (.Ngum, 2013)رسوخًا وثباتًا 

 خطوات التدريس باستخدام عباءة الخبير:  :اً ثالث
 إلييىسييتراتيجية عبيياءة الخبييير لالنتقييال ميين منطقيية إلييزم فييي التييدريس باسييتخدام ترتيييب م   ال يوجييد

  جيةتراتيمميا يسيهل اسيتخدام هيذه اإلسي  , بل هناك مرونة في ارتداء العباءة والتنقل فيما بينهياى أخر 
 لحةصا ويرى  إيجابية المتعلم وفعاليته ونشاطه أثناء استخدام تلك العباءة. ىوالذي يجب التركيز عل

ن ارتبياط العبياءة بالجسيم ميهيو  اختيار عباءة الخبير كمدلول لهذه اإلسيتراتيجية ( ان أسباب2014)
الدور ى لوالعباءة ترمز إ  تفكيرتتغير العباءة بتغير ال إذسهولة ارتداء وخلع العباءة و   حركة وتفكير

راتهم تميز الناس الذين يرتدون العباءة لخصوبة تفكييرهم وقيد  و الذي يقوم به المتعلم في تلك اللحظة
 حل المشكالت. ىعل

 ستراتيجية عباءة الخبير:إدور المعلم باستخدام   :اً رابع
متكييرر بييالقفز بشييكل حيياذق  ينخييرط المعلييم بشييكل إذيلعييب المعلييم دورًا مرنييًا علييى وجييه التحديييد  

واالنييزالق بخفيية واالسييتدارة فجيي ة  أو حتييى تخطييي عييالمي الخيييال والواقييع. وقييد يسييتغرق األميير بضييع 
ثييوان  حيييا يحييتف  بييدور  وسييرعان مييا يييتم التنييازل عنييه  ثييم يسييت نف ثانييية. ويمكيين حتييى التواصييل 

 إذشييء فييه مفارقية   يضياً وهيو أ. بكلمة  ورفع حاجب على نحو مين الغميوض المعتميد بيين االثنيين
وكيذلك األفعيال   يولد االستخدام في دور عالقة صحية بين المعلم والطالب  في حيين ينيذر الحيديا

 (.2012)هيتكوت  بمغامرة الدراما وقوتها وكالهما أساسي خارج الدور سلفاً 
ان دور المعلييم يكميين فييي نصييح الطلبيية وتييوجيههم بخصييوص  (Taylor, 2009) ويييرى تييايلر

مهيام اآلنيية التيي يعمليون عليهيا  ويجيب أن يكيون عليى عليم بكييف يجيب أن تكيون األميور. وعلييى ال
المعلم أيضا أن يحقق هدفا مستمرًا في نشر الوعي للطلبة وجعلهم يعرفون كيف يصلون إلى أن كل 
مييا يقومييون بييه هييو جييزء ميين نظييام قيمييي. كمييا ويبييين تييايلر أن أكثيير التحييديات التييي يواجههييا المعلييم 
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الذي يسيتخدم عبياءة الخبيير هيو التخليي عين القيوة والسييطرة فيي داخيل الصيف  وأن عليى المعليم أن 
رًا أثناء العمل بعباءة الخبير  .يكون متعاونًا  وميس 

 مزايا المعلم الذي يتخذ دورًا في إستراتيجية عباءة الخبير:  :خامساً 
ال مفتوحيية  بحيييا يسييتطيع قييادر أن يييدعم ويشييجع ويتييرك خطييوط االتصييالمعلييم يجييب أن يكييون 

يسييتطيع السيييطرة علييى سييير العمييل والتييوتر؛ ألنييه علييى تواصييل مييع و    كميياالجميييع العمييل بإجميياع
  منخيرط داخيل اليدراما ويسيتطيع أن ييرى ميع طلبتيه ميا يجيري    ويكون المعليماإليقاع الداخلي للعمل

 .(2014 )صالحة  جديد يمتلك الفرصة ليتقاسم االكتشاف مع طلبته والتقدم معهم نحو فهموأن 

 مزايا الطلبة عندما يقوم المعلم بدور في إستراتيجية عباءة الخبير:  :اً سادس
وفر حريييية التعبيييير عييين   كميييا يييييمييينحهم متعييية تحيييدي المعليييم بالثقيييةإنخيييراط الطلبييية فيييي المهميييات 

ذ اذلك لهيييم فرصيييًا لتحمييل المسيييؤولية واتخيييكييييييوفر   و ووجهيييات نظييرهم فيييي ظيييل أمييان اليييدور ممييواقفه
 .(2012)مورغان وساكستن   القرارات وتولي قيادة المجموعة

ان وأن يختار مك ويرى الباحا أن على المعلم اختيار الوقت المناسب للقيام بالعمل الدرامي 
 سبقًا.ماسبة واسعًا ومريحًا لتنفيذ النشاط  وأن يستغل مرافق المدرسة كالحديقة  وتجهيز األدوات المن

الل خلنقاش الحر, واالبتعاد نهاسيًا عن أساليب التلقين, وتنمية القدرات من فتح باب اكما ويجب 
عطيياسهم ا  و  الوقييت الكييافي للتفكييير والحركيية فييي المهمييات, وتقبييل أفكييارهم مهمييا كانييت, طلبييةإعطيياء ال

 التغذية الراجعة.

 : ذات الصلةالدراسات  -2
 لصلة باستخدام استراتيجيةاطلع الباحا على عدد من الدراسات العربية واألجنبية ذات ا

 :يما يليك   حيا قام الباحا بتقسيمها الى محورين اساسيينعباءة الخبير

 .لميةد العدراسات استخدمت الدراما وعباءة الخبير في تدريس الرياضيات والموا المحور األول:
المواد ات و يدراسات استخدمت الدراما وعباءة الخبير في تدريس مواد غير الرياض المحور الثاني:

 .العلمية
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 .ميةالعل والمواد دراسات استخدمت الدراما وعباءة الخبير في تدريس الرياضيات المحور االول:
 المراحيل فيي واالتجاهيات الطلبية تحصييل عليى التعليميية اليدراما أثير الدراسيات مين العديد تناولت
 ماار اليد تناوليت ألنهيا مهمية ،(2015) نصـره سيةادر تعيد و  .والمواضيع المتنوعة المختلفة التعليمية

 ةتنميي عليى رادو األ لعيب بإسيتراتيجية العليوم تيدريس أثير معرفية إليىمنهاج العلوم. وهيدفت  تعليم في
 جريييت الدراسييةأ إذ. طييولكرم مدينيية فييي العليييا األساسييية المرحليية طييالب لييدى الناقييد التفكييير مهييارات

 التقليديية بالطريقية درسيت ضابطة شعبتين ىعل موزعين وطالبة طالبا  ( 120) على عينة مكونة من
 وتكونيت. ومعلمية معلمياً ( 25) مين ت لفيت المعلميين عينية أميا الدور  بلعب درست تجريبية وشعبتين
 اناإلنسيي جسييم أجهيزة وحييدة لتيدريس معلييم ودلييل  واسييتبانة الناقيد  التفكييير اختبيار ميين الدراسية أدوات
 .الدور لعب بإستراتيجية التاسع للصف العلوم مادة في
 التجريبيييية المجموعييية بيييين إحصييياسياً  دالييية فيييروق  وجيييود اإلحصييياسية االختبيييارات نتييياسج وأظهيييرت 

 المجموعيية لصييالح الييدور لعييب إسييتراتيجية اسييتخدام إلييى يعييود الناقييد التفكييير اختبييار فييي والضييابطة
 التفكيير فيي روالذكو  اإلناا بين إحصاسية داللة ذات فروق  وجود أيضا النتاسج وأوضحت التجريبية 

 المعلمييين نظيير وجهيية فييي إحصيياسية دالليية ذات فييروق  وجييود إلييى باإلضييافة اإلنيياا  لصييالح الناقييد
 . والتخصص للجنس تعزى  فروق  وجود وعدم للخبرة تعزى 

 عليى الضيوءوالتيي ألقيت  ،(2013) ه عـو . العليوم ميتدة عليى أج،ري  أخي،  دراسي  وفيي
 الطلبية بمسياعدة وعالقتيه اليدراما  سيياق مين خيالل عليومال تعلييم فيي الخبيير عبياءة نهيج اسيتخدام
 إضيافة واالجتمياعي المعرفيي النميو وتحدييداً  العمري الزمني  نموهم تفوق  نمو مناطق إلى للوصول

 مين طالبية (26) مين قصيدية عينية عليى الدراسية أجرييت وقيد .جدييدة حياتيية مهيارات اكتسياب إليى
 االتثليي لبيانيات المحتيوى  تحلييل وتحدييداً  الكيفي المنهج الدراسة واعتمدت .األساسي السابع الصف
 نظريية خلفيية ذات محكمية قيياس أداة  رصيد قيواسم: عليى الدراسية أدوات وشيملت عيدة مصيادر. من

   .األولى األداة عن نتجت والتي والوصفية  النتاسج اإلحصاسية مقارنة ألغراض صممت
 فيي ونموهيا اجتماعيياً  االستقصياء  باسيتخدام اليتعلم عليى العينية قيدرة تطيور النتياسج واظهيرت

 الحياتية المهارات من لكثير   العينة أيضًا إلى اكتساب الدراسة وأشارت  االجتماعي التفاعل مهارات
 معظم أنحيا  الذات. عن التعبير وعلى على الت مل  الكتابي  والقدرة التعبير مهارة مثل والذهنية 
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يَّة واجتماعية معرفية تطورات من للطالبات حصلت التي أشكال التطور توافق  بنسبة ظهرت قد وق ي م 
 .المختلفة البيانات مصادر من % (100) إلى % (66.66) بين تراوحت عالية

 تيجيةاكإسييتر  مييةار دال األنشييطة اسيتخدام ،(2010) عــودة دراسي  تنتولي  متصي  سينت  وفيي
   الدوليية الغيوا لوكالية تيابعتين نمدرسيتي فيي األساسي السادس الصف طلبة تحصيل على تعليمية
. العليوم مادة نحو اتجاهاتهم على ميةاالدر  باألنشطة التدريس طريقة أثر بحثت كما القدس  محافظة

 قسيمت ة ميتعلم (130) مين تكونيت مجموعية عليى سيةاالدر  فيي التجريبيي المنهج الباحثة واستخدمت
 األنشيطة باسيتخدام درسيت تجريبيية وأخرى  التقليدية  بالطريقة درست ضابطة إحداها مجموعتين إلى
 .2009/2010 سيرالدا للعام الطاقة وحدة تعليم في ميةاالدر 
 فييي( α=0.05) الدالليية مسييتوى  عنييد إحصيياسية دالليية ذات فييروق  وجييود سييةاالدر  نتيياسج وأشييارت 

 وهيييذه التيييدريس  لطريقييية يعيييود التجريبيييية والمجموعييية الضيييابطة المجميييوعتين بيييين البعيييدي االختبيييار
 بينمييا مييية االدر  األنشييطة باسييتخدام تعلمييت التييي التجريبييية المجموعيية لصييالح إحصيياسيا داليية الفييروق 
 السيادس الصيف لطلبية الحسيابية المتوسيطات في إحصاسية داللة ذات فروق  وجود عدم النتاسج دلت
 فيروق  وجيود النتياسج أظهرت كما. والجنس التدريس طريقة بين للتفاعل يعود أو الجنس لمتغير يعود
 مسيييتوى  عنيييد االتجاهيييات مقيييياس عليييى السيييادس الصيييف طلبييية اتجاهيييات بيييين  إحصييياسية داللييية ذات

 .التجريبية المجموعة لصالح يعود الكلي العلوم مادة نحو( α=0.05) الداللة
ــارارا )أمييا  فقامييت بدراسيية هييدفت للتعييرف علييى اثيير اسييتخدام التمثيليييات  (Barbara, 1995ب

تها ليدى طلبية الميدارس االبتداسيية فيي واليية شييكاغو  وطبقيت الباحثية دراسي لخلق الدافعيية فيي اليتعلم
( طالبيًا وطالبية تيم تدريسيهم بالطريقية التقليديية ومجموعية 18عليى مجميوعتين  ضيابطة مكونية مين )

جيات ( طالبًا وطالبة تم تدريسهم باسيتخدام التمثييل  وبعيد اجيراء المعال20اخرى تجريبية مكونة من )
هم لالزمة  توصل الباحا الى انه ال توجد فروق في نتاسج الطلبة سواء اليذين تيم تدريسياالحصاسية ا

 .بالطريقة االعتيادية او باستخدام التمثيل   ولم يحصل أي تغيير يذكر على دافعيتهم في التعلم
 المعرفية مكونيات باقي تعتمد حيا الرياضية المعرفة مكونات لكل األساس الرياضي المفهوم يعد

 مييين كيييل دراسييية وتؤكيييد. واكتسيييابها واسيييتيعابها تكوينهيييا فيييي كبييييراً  اعتمييياداً  المفييياهيم عليييى ياضييييةالر 
فاعلية طريقة الدراما التعليمية فيي تحصييل أطفيال الروضية على  ،(2012) الدومي واني الصقرات
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( طفييييل وطفليييية تييييم تييييوزيعهم إلييييى 83تكونييييت عينيييية الدراسيييية ميييين ) إذ للمفيييياهيم العلمييييية والرياضييييية.
ميييوعتين: تجريبيييية تعلميييت الميييادة التعليميييية باسيييتخدام طريقييية اليييدراما التعليميييية  وضيييابطة تعلميييت مج

المادة نفسها بالطريقة التقليدية. وقد أظهرت نتاسج الدراسة وجود فروق دالة إحصياسيا فيي متوسيطات 
دراما عالمييات أطفييال الروضيية علييى اختبييار المفيياهيم  تعييزى إلييى طريقيية التييدريس  لصييالح طريقيية اليي

التعليمية. بينما ال توجد فروق دالة إحصاسيا بين متوس  عالمات الذكور ومتوس  عالمات اإلناا. 
كميييا أظهيييرت النتييياسج فاعليييية اليييدراما التعليميييية فيييي إكسييياب أطفيييال الروضييية بعيييض المفييياهيم العلميييية 

 والرياضية. 
أثير اسيتخدام اليدراما ليى التعيرف عليى تهيدف إ ،(2012) ه فـرج دراسية وفي نفس السياق ت تي

التعليميييية فيييي تنميييية المفييياهيم الرياضيييية ليييدى تالميييذة الصيييف األول األساسيييي بالمحافظييية الوسيييطى 
العشييواسيتين  المجمييوعتين تصييميم علييى القيياسم التجريبييي تييم اعتميياد الميينهجحيييا بقطيياع غييزة. 

صيدية هما بالطريقة القتكونت عينة الدراسة من شعبتين دراسيتين  تم اختيار   )والضابطة التجريبية (
ر من بين الشعب الدراسيية الموجيودة فيي مدرسية النصييرات االبتداسيية المشيتركة "و"  بحييا تيم اختييا

 كمجموعة ضابطة بليغ أخرى ( تلميذًا وتلميذة  وشعبه 40شعبة كمجموعة تجريبية بلغ عدد أفرادها )
 ( تلميذًا وتلميذة. 41عدد أفرادها )

من اختبار تحصيلي للمفياهيم الرياضيية للتعيرف إليى مقيدار تحصييل  حيا تكونت أدوات الدراسة
ار التالميذ الصف األول األساسي بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة للمفاهيم الرياضية  تم إعداد اختبي

سييتخدام طريقيية : أن اتحصيييلي للمفيياهيم الرياضييية لتحقيييق ذلييك الغييرض. حيييا كانييت نتيياسج الدراسيية
  ةمن تحصيل التالميذ ذوي التحصيل المنخفض في اكتساب المفاهيم الرياضيالدراما التعليمية تزيد 

 .ت خذ في االعتبار الفروق الفردية بين تالميذ الفصل الواحدكما 
 المفيييياهيم تنمييييية فييييي القصيييية اسييييتخدام أثيييير علييييى التعييييرف إلييييى ،(2002) مطــــر دراسيييية هييييدفتو 

 المييينهج الباحيييا ا تبيييع وقيييد. بغيييزة ياألساسييي األول الصيييف تالمييييذ ليييدى بهيييا  الرياضيييية  واالحتفيييا 
األساسيي   األول الصيف فيي وتلميذًة  تلميذاً ( 82) من الدراسة عينة تكونت فقد بحثه  التجريبي في

 تتكيون مين قصيدية  عينية باختييار الباحيا قام حيا المشتركة  الدنيا األساسية سينا ابن مدرسة من
يييعبتين   ضييييابطة  واألخييييرى  وتلميييييذًة  تلميييييذاً  (41) تكييييون وت التجريبييييية  المجموعيييية ت مث ييييل إحييييداهما ش 



28 

 

 اختبييار: وهييي أدوات  عيدة الدراسيية هييذه فيي الباحييا اسيتخدم وقييد. وتلميييذةً  تلمييذاً  (41) ميين وتتكيون 
 .التعليمية والقصص التعليمية  القصص ومعيار المؤجل  والبعدي القبلي الرياضية المفاهيم

 اختبييار مييان مييرتبطتين  لعينتييين( ت) واختبييار ن مسييتقلتي لعينتييين( ت) اختبييار الباحييا واسييتخدم
 إلييى وتوصييل الباحييا. الدراسيية فرضيييات صييحة اختبييار أجييل ميين التيي ثير حجييم ومسييتويات ويتنييي 
 األول تالمييييذ الصيييف ليييدى بهيييا  واالحتفيييا  الرياضيييية  المفييياهيم تنميييية فيييي القصييية اسيييتخدام فاعليييية

  .األساسي
الى تقصي أثر استخدام اليدراما فيي  هدفتلتي ا ،(Hitchcock,1992) هيتشكوك دراسةوفي 

فيي امسيتردام  WeKlyتطوير مفاهيم الرياضييات ليدى طيالب الصيف االول االبتيداسي فيي ميدارس 
طالبيًا وطالبية  واعتبير هيذا ( 179ويبليغ عيددهم ) (Aفي هولندا  وتكونت عينة الدراسة من صيفين )

( 15( ويبلييغ عييددهم )Bقليدييية  والصييف )الصييف هييو المجموعيية الضييابطة وتييم تدريسييه بالطريقيية الت
جيراء طالبًا وطالبة وهو المجموعة التجريبية وتم تيدريس الرياضييات باسيتخدام اللعيب التمثيليي  وتيم ا

مجتمعييييين ل T-testوتييييم معالجيييية البيانييييات باسييييتخدام  اختبييييار قبلييييي واختبييييار بعييييدي للمجمييييوعتين 
وعييية التجريبيييية والتيييي تيييم تدريسيييها باسيييتخدام دراسييييين  وخلصيييت نتييياسج الدراسييية اليييى ان نتييياسج المجم

 من نتاسج المجموعة الضابطة. أفضلاللعب التمثيلي كانت 
كميا  .الطلبية للمفياهيم الرياضيية فهيم مين يحسين اسيتخدام اليدراما واسيتراتيجية عبياءة الخبيير أن

 ذا ادى اليىاعطت الطلبة الفرصة على التعبير  وطر  امثلة وارتجال مواقف من الحيياة اليوميية  وهي
 كايهــــان دراسيييةهيييدفت  .زييييادة التواصيييل واالتصيييال  ووفيييير العليييم ذي المعنيييى  وعلييييم طوييييل األميييد

(Kayhan, 2009)، يطلبية الصيف الثاليا االساسي قيدرة على اإلبداعية الدراما معرفة ت ثير إلى 
ة تضيم باالحتفا  بالمعرفة الرياضية في تعلم موضوع قياس الطول  حيا أجريت الدراسية عليى عيني

موزعية عليى  فيي مدرسية ابتداسيية فيي كانكاييا  أنقيرة( طالبًا من طيالب الصيف الثاليا األساسيي 62)
( طالبيييًا  31شيييعبتين. وتيييم تقسييييم الطيييالب إليييى مجميييوعتين: مجموعييية تجريبيييية بليييغ عيييدد أفرادهيييا )

ا باليدرام( طالبًا. وأظهرت نتياسج الدراسية أن طريقية التيدريس 31ومجموعة ضابطة بلغ عدد أفرادها )
 .اإلبداعية كانت أكثر كفاءة من التدريس بالطريقة التقليدية
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اليى تقصيي فعاليية اليدراما المبتكيرة فيي تيدريس الرياضييات لطيالب  ،(2006)عـزت دراسية هدفت
الصيييف السيييادس االبتيييداسي واثييير ذليييك عليييى التحصييييل  ولتحقييييق أهيييداف البحيييا  تيييم بنييياء اختبيييار 

وى االقتصيييييادي واالجتمييييياعي  اختبيييييار اليييييذكاء غيييييير اللفظيييييي  التحصييييييل الدراسيييييي  اسيييييتمارة المسيييييت
 باإلضافة الى عدد من االدوات المساعدة )التصوير بالفيديو  التصوير الفوتوغرافي(.

طالبييًا وطالبيية ميين طييالب الصييف السييادس االساسييي فييي  (295وقييد تكونييت عينيية الدراسيية ميين) 
 يمهم إلى مجموعات ضابطة وأخيرى تجريبيية مدرستي "خالد بن الوليد"  ومدرسة "التحرير"  وتم تقس
ت تيم اسيتخراج المتوسيطات الحسيابية واالنحرافياو حيا تم اعتماد المنهج التجريبيي فيي هيذه الدراسية  

وكشيييفت نتييياسج البحيييا عييين فعاليييية اليييدراما  .لعينتيييين مسيييتقلتين )ت(المعياريييية وتيييم اسيييتخدام اختبيييار 
 ادس االبتداسي لصالح المجموعة التجريبية.المبتكرة في تدريس الرياضيات لطالب الصف الس

إلييى التحقييق ميين اآلثييار المتبعيية السييتخدام الييدراما  ،(Duatepe, 2004) دوتيــب دراسييةهييدفت 
كطريقة لتعليم موضوع الهندسة على تحصيل طلبية الصيف السيابع األساسيي فيي الهندسية واألشيكال 

لهندسة  وكانت الدراسة قيد طبقيت عليى الهندسية  وعلى اتجاهاتهم تجاه الرياضيات وتجاه موضوع ا
حصية وكانيت أدوات  (30) خيالل 2003 – 2002ثالثة شعب في مدرسة حكوميية للعيام الدراسيي 

سيتخدم الدراسة تتمثل في اختبار لألشكال الهندسية )الزوايا  األضالع  الدواسر  األسطوانات(  كما ا
 افة إلى المقابالت.مقياس اتجاهات الطلبة تجاه الرياضيات والهندسة  باإلض

 فقد أظهرت النتاسج أن أداء المجموعة التجريبية كان أفضل بكثير من أداء المجموعة الضيابطة 
فضل أأي أن الفارق يعزى إلى طريقة التعليم باستخدام الدراما األمر الذي ساهم في أن يكون التعلم 

نياء الة  ووفر بيسة تعاونية فيي اثكما ان المشاركة كان اكثر وفعمن حيا سهولة الفهم واالستيعاب  
الحصص الدرامية  كما اعطت الطلبة الفرصة على التعبير وطر  امثلية وارتجيال مواقيف مين الحيياة 

 اكميصيال  ووفيير العليم ذي المعنيى  وعليم طوييل األميد  تواصيل واالتاليومية  وهذا ادى الى زيادة ال
 .التجريبية المجموعة في المشاركين عن الذاتي الوعي زيادة النتاسج بينت

 التعليييم لعملييية األخييير الهييدف كونهييا ميين المدرسييية الرياضيييات فييي المشييكالت حييل أهمييية وتيي تي
 رياضييات هنياك فلييس عيام بوجيه التفكير لممارسة الطبيعي الطريق هو المشكالت حل فان  والتعلم
 أثيير معرفيية لييىإ ،(2002) عالونــة دراسيية هييدفت. مشييكالت بييدون  تفكييير هنيياك وليييس تفكييير بييدون 
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 عليى قيدرتهم وتحسيين حيل المشيكلة إسيتراتيجيات بعيض على األساسي السادس الصف طلبة تدريب
تيم تيوزيعهم إليى  وطالبية  طالبياً ( 50) مين البحا عينة وت لفت, الرياضيات في اللفظية المساسل حل

 ومييين ة مجموعييي لكيييل وطالبييية طالبييياً ( 25) وبواقيييع ضيييابطة واألخيييرى  تجريبيييية إحيييداهمامجميييوعتين 
 الرياضيييات كتيياب ميين األول الجييزء ميين لفظيية مسيياسل خمييس ميين اختبييار مكييون  األدوات المسيتخدمة

 اليذين التجريبيية المجموعية طلبية ليدى إحصياسية داللية ذات فيروق  وجيود: إليى الدراسة حيا توصلت
 يفييي اللفظيييية المسييياسل حيييل عنيييد أداسهيييم تحسيييين فيييي المشيييكالت حيييل عليييى إسيييتراتيجيات تيييدريباً  تلقيييوا

 .البعدي االختبار
 واد والم التعقيب على الدراسات التي تناولت الدراما وعباءة الخبير في تدريس الرياضيات

 :العلمية
يل تشابهت الدراسات السابقة في أهدافها  إذ أن ها بحثت فيي أثير عبياءة الخبيير واليدراما فيي تحصي

نيييت أحجيييام العينيييات فيييي الدراسيييات تبايحييييا  المتعلميييين وتغييييير اتجاهييياتهم ودافعييييتهم نحيييو اليييتعل م.
 السييابقة  وتتفييق الدراسيية الحالييية مييع الدراسييات السييابقة فييي أن  عيناتهييا هييي ميين طلبيية خييالل مرحليية

تنوعيييت أدوات الدراسيييات السيييابقة  فمنهيييا مييين اختيييار و  الدراسييية  وهيييو ميييا ينسيييجم ميييع عينييية الدراسييية.
دافعييية  االختبييار كيي داة لهييا  ويرافقييه مقييياسأمييا الدراسيية الحالييية فقييد ركييز ت علييى   المقابليية واالختبييار

  باإلضافة الى تحضير لوحدة الهندسة باستخدام نهج عباءة الخبير.
عت اتبعييت الدراسيية الحالييية منهجييًا تجريبيييًا  وهييو الميينهج الميي لوف فييي الدراسييات السييابقة التييي سييو 

 الدراسييات السييابقة إلييى نتيياسج معظييم أشييارتو  لقييياس أثيير إسييتراتيجية تييدريس فييي التحصيييل والدافعييية.
عييتهم اتجاهياتهم ودافتحسيين في تحصييل المتعلميين و  التعليمية أثر إستراتيجية عباءة الخبير والدراما

وهيييي النتيجييية نفسيييها التيييي وصيييلت إليهيييا الدراسييية الحاليييية مييين حييييا األثييير اإليجيييابي نحيييو اليييتعلم. 
ــــــارارا سييييييتثناء دراسيييييية إ  بزيييييييادة تحصيييييييل ودافعييييييية المتعلمييييييين إلسييييييتراتيجية عبيييييياءة الخبييييييير فييييييي ب

(Barbara,1995)   نييه ال توجييد فييروق فييي نتيياسج الطلبيية سييواء الييذين تييم تدريسييهم أالتييي توصييلت
 و باستخدام التمثيل  ولم يحصل أي تغيير يذكر على دافعيتهم في التعلم.أبالطريقة االعتيادية 
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 ضياتالريا س مواد غيردراسات استخدمت الدراما وعباءة الخبير في تدري المحور الثاني:  
 .والمواد العلمية

 ةاللغي تطيوير عليى يعميل واليذي اللغيوي  التعبيير ومنهيا مختلفية ب شيكال التعبيير على مااالدر  تعتمد
 ليىع ماااليدر  اسيتخدام أثير فيي بحثيت التيي سياتاالدر  ومن. مااالدر  بطريقة يتعلمون  الذين الطلبة عند

 عليى التعيرف إليى التي هدفت ،(2015)قرعاوي  دراسة لديهم  اللغوي  التطور وعلى الطلبة تحصيل
 تعلييم نحييو الطلبيية اتجاهييات ومعرفيية الكتييابي التعبييير مهييارات تنمييية فييي الييدراما أسييلوب اسييتخدام أثيير
 للعيام طيولكرم مدينية فيي الحكومية المدارس في األساسي السادس الصف لباتاط لدى العربية اللغة

 (.2015 _2014) الدراسي
( 76) ميين الدراسيية عينيية توتكونيي تجريبييي  شييبه بتصييميم التجريبييي الميينهج حثييةالبا اسييتخدمت 
 علييى العينيية وزعييت حيييا إشييبيلية  بنييات مدرسيية فييي األساسييي السييادس الصييف طالبييات ميين طالبيية

 الدراسية أداتيا تكونيت(. 36)وعيددها ضيابطة :واألخيرى ( 36) وعددها تجريبية: إحداهما مجموعتين 
 اتجاهييات ومقييياس التربييوي  األدب علييى اعتمييادا الكتييابي التعبييير اتمهييار  فييي تحصيييلي اختبييار ميين
 .العربية اللغة تعلم نحو

 المجموعيية درجييات متوسييطي بييين إحصيياسية دالليية ذي فييرق  وجييود الدراسيية نتيياسج أظهييرت حيييا
 ديالبعيي االختبييار فييي( الييدراما باسييتخدام درسييت) التجريبييية والمجموعيية( التقليدييية الطريقيية) الضييابطة

 يبييةالتجر  المجموعية لصيالح العربيية اللغة تعل م نحو االتجاهات مقياس فيو  الكتابي التعبير راتلمها
 نحيو واالتجاهيات الدراسيي التحصييل بيين إحصياسية داللية ذات ارتباطيية عالقية وجيودباإلضافة اليى 

 . األساسي السادس الصف طالبات لدى العربية اللغة تعلم
إليييى معرفييية أثييير التيييدريس هيييدفت  ،(2009) وهنيـــة لكخـــنا وفيييي دراسييية اخيييرى مشيييابها قيييام بهيييا

لصييف العاشيير األساسييي فييي قواعييد اللغيية االتعليمييية فييي تحصيييل طالبييات  باسييتخدام أسييلوب الييدراما
 ( طالبة مين طالبيات الصيف العاشير األساسيي120أجريت الدراسة على عينة تضم )حيا  العربية.

بلييغ عييدد أفرادهييا  مجموعيية تجريبييية ى مجمييوعتينموزعييات علييى أربييع شييعب. وتييم تقسيييم الطالبييات إليي
  .( طالبة60( طالبة  ومجموعة ضابطة بلغ عدد أفرادها )60)
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للمقارنيية  (ANCOVA) اسييتخدام أسييلوب تحليييل التغيياير ولتحليييل البيانييات واسييتخراج النتيياسج تييم
بيييييات بيييييين المتوسيييييطات الحسيييييابية البعديييييية لعالميييييات طالبيييييات المجموعييييية التجريبيييييية وعالميييييات طال

بيييين المجموعييية التجريبيييية  كشيييفت نتييياسج الدراسييية وجيييود فيييرق ذي داللييية   حيييياالمجموعييية الضيييابطة
يعييزى إلييى طريقيية التييدريس لصييالح طالبييات  (α= 0.05) والضييابطة  إحصيياسية عنييد مسييتوى الدالليية
 الدراما. المجموعة التجريبية التي تعلمت ب سلوب

تيي ثير ادخييال الييدراما علييى تحصيييل عيين  (Omniewski, 1999آن أونيويســكي )واستقصييى 
وفيما اذا كان هناك اختالف ملحيو  بيين معيدالت الطيالب  .الصف الثاني االبتداسي في الرياضيات

الييذين كييانوا ضييمن المجموعيية االولييى التييي تييم ادخييال برنييامج الييدراما الييى مناهجهييا فييي الرياضيييات  
قلييييدي ليييتعلم الرياضييييات مييين خيييالل ومعيييدالت طيييالب المجموعييية الثانيييية التيييي تسيييتعمل االسيييلوب الت

 ( طالبًا وطالبة فيي الصيف الثياني االبتيداسي فيي49وطبق االختبار على )  الكتاب المدرسي العادي
ين فييييي كييييل صييييف مجموعيييية اختبارييييية تقسيييييم الطييييالب اليييى مجمييييوعتمدرسييية شييييمال بنسييييلفانيا  وتييييم 

م تييجربيية ت( اسييابيع ميين ال6وبعييد )  باإلضييافة الييى مجموعيية ضييابطة  وقييد تييم عمييل اختبييارات قبلييية
بييييييار توتييييييم تحليييييييل البيانييييييات باسييييييتخدام  اخ  ذكرهمتييييييفحييييييص الطييييييالب مييييييرة اخييييييرى لفحييييييص مييييييدى 

ANCOVA  المييزدوج  وتبييين ان الطييالب حصييلوا علييى عالمييات اعلييى فييي االختبييار البعييدي الييذي
 اجري بعد التجربة بغض النظر عن االسلوب التعليمي المتبع.

 الكيالم مهيارة تحتيل واليذي االجتماعي التواصلو  االتصال تامهار  تنمية على تعمل ماراالد وكون 
ا إلى معرفة أثر اسيتخدام اليدرامهدفت بدراسة  ،(2015) أغبر الباحا قام التواصل في مهمة مرتبة

وقييد اسييتخدم   التكونييية فييي تنمييية مهييارة التحييدا ومفهييوم الييذات لييدى طلبيية الصييف السييابع األساسييي
بيييي  وتييم تطبييييق الدراسييية عليييى عينييية قصييدية مييين طلبييية الصيييف السيييابع الباحييا المييينهج شيييبه التجري
 مجموعيةوعيدد افيراد ال ( طالبًا 22ضابطة )المجموعة وكان عدد افراد الاألساسي في مدينة نابلس  

س ( طالبييًا. وتمثلييت أدوات الدراسيية فييي: اختبييار مهييارة التحييدا  ودليييل المعلييم للييدرو 25) التجريبييية
 اما التكونية  ومقياس مفهوم الذات في اللغة العربية. المعدة وفق أسلوب الدر 
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وقد توصلت الدراسة إلى النتاسج اآلتيية: وجيود فيرق ذو داللية إحصياسية بيين متوسيطي المجموعية 
هيذا البعيدي فيي ميادة اللغية العربيية  و    ومفهيوم اليذاتار مهيارة التحيدابيالتجريبية والضابطة في اخت

 جريبية التي درست باستخدام أسلوب الدراما التكونية.الفرق يعود لصالح المجموعة الت
 أن تعل ييم المهييارات ذات العالقيية إذ  تعييد مهييارة حييل المشييكالت ميين المهييارات المهميية فييي الحييياةو 

دراسييية  هيييدفت .التعاميييل ميييع مشيييكالت الحاضييير والمسيييتقبل ىبيييالتفكير وحيييل المشيييكالت تسييياعد علييي
قيياسم علييى إسييتراتيجية عبيياءة الخبييير فييي تنمييية تقصييي أثيير برنييامج تعليمييي  إلييى ،(2014صــالحة )

مهييارات القييدرة علييى حييل المشييكالت لييدى طلبيية الصييف السييادس بمحافظييات غييزة. وكانييت منهجييية 
 الدراسية التييي اتبعهييا الباحييا منهجيًا تجريبيييًا بتصييميم قبلييي بعييدي لمجموعية واحييدة ميين خييالل تطبيييق

وطالبييية فيييي مدرسيييتي ذكيييور الفييياخورة ( طالبيييًا 60مقيييياس حيييل المشيييكالت عليييى عينييية مكونييية مييين )
 اإلعداديييية )ب( وأسيييماء المشيييتركة )أ(  وتيييمَّ التحقيييق مييين صيييدقه وثباتيييه  كميييا أعيييد  الباحيييا برنامجييياً 

 .لعالقةتعليميًا قاسمًا على إستراتيجية عباءة الخبير باالعتماد على األدب التربوي والدراسات ذات ا
 سج االختبيار البعيدي عليى حسياب االختبيار القبليي وكانيت نتياسج الدراسية ان هنياك زييادة فيي نتيا 

%(  وهيو حجيم 71حيا بلغ حجم ت ثير إستراتيجية عباءة الخبير فيي تنميية مهيارة حيل المشيكالت )
تيي ثير كبييير. واوصييت الدراسيية ضييرورة توظيييف برنييامج نهييج عبيياءة الخبييير فييي تييدريس الطلبيية للمييواد 

نجياز المهميات التعليميية.المختلفة لما لذلك من أثر في تنمية القدرة ع ام اسيتخد لى حل المشيكالت وا 
سييتراتيجيات حديثيية فييي التييدريس بالمراحييل التعليمييية المختلفيية مثييل: برنييامج نا هييج لمعلمييين أسيياليب وا 

 عباءة الخبير والدراما.
 إلييى تقصييي تيي ثيرات إسييتراتيجية عبيياءة الخبييير  (Sayers, 2011) ســايرس دراسييةهييدفت 

(Mantle of the Expert)  متها دورثيي هيثكيوت عليى ممارسيات وتعل يم أطفيال المرحلية  التيي قيد 
مين خيالل  (Grounded Theory) األساسيية  وهيي دراسية نوعيية اعتميدت عليى النظريية المجيذرة

جميييع مالحظيييات المعلميييين والميييديرين  ومقيييابالت أجرييييت حيييول آثيييار عبييياءة الخبيييير فيييي السيييياقات 
المتعلمين  وقد أفاد المعلمون والمديرون ب ن  عبياءة الخبيير مث ليت االجتماعية والتعليمية التي تحي  ب

نمطييًا تعل مييييًا جدييييدًا  وسيييه لت تعل ييم األطفيييال لموضيييوعات مهمييية مثييل اللغييية اإلنجليزيييية  واسيييتطاعت 
إسييتراتيجية عبيياءة الخبييير ميين تكييوين مجتمعييات تعل ييم صييغيرة  ومهييد ت الطريييق أمييامهم لنقييل خبييرات 

 .خرى التعل م إلى مواد أ
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 سيييماع الضيييروري  ومييين التعليميييية للعمليييية محيييور الميييتعلم أن عليييى تركيييز الخبيييير عبييياءة أن وبميييا
 شــان دراسييةهييدفت  .هيياتطوير  أجييل ميين المييدارس فييي المتبعيية دريسالتيي طييرق  حييول الطلبيية صييواتأ
(Chan, 2009)  نظييرة الطلبيية نحييو تعلمهييم الشخصييي  سييةادر  لهييا الرسيسييي الهييدف كييان والييذي

ييية هم عبيير اسييتخدام نهييج عبيياءة الخبييير  والييذي يلعييب دوراً مهمييًا فييي العملييية التعليمكنتيجيية لتعليييم
للمرحلية األساسييية وتطويرهييا  وذلييك ميين خييالل االسيتماع إلييى أصييواتهم وآراسهييم بهييدف تحسييين طييرق 

 التعلم الذاتي واستعادة الحوار الصفي وتطوير إستراتيجيات من أجل تحسين المدارس وتطويرها.
التعليم  دراسة )دراسة الحالة( في معرفة أثر اإلستراتيجية التعليمية باستخدام الدراما فيوبحثت ال 

علييى مييادتين ميين مييواد المرحليية األساسييية لطلبيية فييي مدرسيية فييي هييونج كييونج وهمييا الدراسييات العاميية 
واللغييية الصيييينية  وحييياول الباحيييا مييين خيييالل تعيييريض الطلبييية لليييدراما أن يفحيييص ميييا الجوانيييب التيييي 

للغية او هيا ميادتي الدراسيات العامية يبها الطلبة من الدراما  وساعدتهم فيي تعليم المعرفية التيي تحو اكتس
أفضل  الصينية. ووجد أن ما تعلمه الطلبة من الدراما أثر إيجابيًا على تعلمهم هاتين المادتين بشكل

 الطلبة. من الطريقة التقليدية يعزى إلى تركيز الطلبة على خطوات دروس الدراما ومعتقدات
 خالقية طيرق  اسيتخدام نحيو التوجيه ازداد فقيد مغيايرة  إبداعيية تعلييم طيرق  تطيوير إليى بالنسيبة أما
  (Hymers, 2009) هــايمرز وهييذا مييا حاولييتبيياألمور المنطقييية لالنخييراط  الفييرص للطلبيية تقييدم

الطفيال  التفكيير الفلسيفي المنطقيي عنيد ا تطيور نحيو النظير عليى مركزة سةاالدر  كانت حيادراسته  
إلى فحص ما إذا كيان بإمكيان نهيج عبياءة الخبيير فيي التعلييم خليق بيسية تعميل عليى  كما انها هدفت

 االنخراط الطلبة في القضايا الفلسفية والمنطقية. 
نهج إحيداا تغييير فيي تشيجيع الطلبية عليى ميكيان بإمكيان الميا وصممت بهدف التعرف عليى إذا 
ذا كييان أي ميين العناصيير  ناألميير كييذلك فالدراسيية تسييعى للكشييف عيي االنخييراط بيياألمور المنطقييية  وا 

ة تسهل ذلك من خالل استخدام نهج عباءة الخبير فيي التعلييم واليتعلم. وهيذه الدراسية هيي دراسية حالي
وهيييي االسيييتبانات   وجمعيييت البيانيييات مييين خيييالل ثيييالا أدوات كيفيييية .ألطفيييال مييين عينييية مقصيييودة

 تها بناء على موضوعاتها. لها وحلتومن ثم جمع الكيفية  والمجموعات المركزة والمالحظات 
ر وأظهرت النتاسج على أن المعلمين اليذين اسيتخدموا عبياءة الخبيير اكتشيفوا أن نهيج عبياءة الخبيي

 عمييل علييى طيير  األسييسلة الفلسييفية والمنطقييية عنييد األطفييال  كمييا أن العناصيير األربعيية )المييذكورة قييد
االنخييراط بيياألمور و خليق بيسيية خصييبة لييتعلم األطفييال  أعياله( لليينهج سيياعدت علييى لعييب دور مهييم فييي

  .المنطقية
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ميين  والييتعلم للتعليييم كمشييروع الخبييير عبيياءة ميياادر  نهييج بفحييص ،(Taylor, 2009) تــايلور قييام
 ميين وذلييك المشيياركة  المييدارس فييي وطلبيية معلمييين ميين المشييروع فييي المشيياركين نظيير وجهيية خييالل
 .الخبير عباءة نهج تطبيق في المشاركة المدارس لبعض حالة سةادر  خالل
إلييييى معرفيييية مييييدى إدراك كييييل ميييين المعلمييييين والطلبيييية ميييين وجهيييية نظيييير هييييؤالء  الدراسيييية فتوهييييد 

عيين  المشياركين بيين نهييج عبياءة الخبيير والتعليييم التقلييدي الموجيود فييي الميدارس  وميا اآلثييار الناتجية
 اآلثيار الناتجية عين المعلمييننهج عباءة الخبيير التيي تظهير عليى المشياركين فيي هيذه التجربية؟ وميا 

حييييا قيييام تيييايلور بفحيييص إسيييتراتيجية عبييياءة الخبيييير  والميييدارس التيييي تسيييتخدم نهيييج عبييياءة الخبيييير؟
كمشيييروع للتعلييييم واليييتعلم مييين خيييالل وجهييية نظييير المشييياركين فيييي المشيييروع مييين معلميييين وطلبييية فيييي 

تطبيييق نهييج عبيياءة المييدارس المشيياركة  وذلييك ميين خييالل دراسيية حاليية بعييض المييدارس المشيياركة فييي 
 الخبير. وجاءت الدراسة من خالل إجراء مقابالت ومجموعات مركيزة للمعلميين اليذين تتيراو  خبيرتهم
فيي مهنية التعليييم مين عشيير إليى عشييرين سينة  واليذين اختبييروا نهيج عبيياءة الخبيير فييي عمليية التعليييم 

 لمدة تتراو  بين عام وثالثة أعوام. 
لمقيابالت ميع اليذين تتيراو  أعميارهم مين خميس إليى سيبع سينوات. أما بالنسبة إلى الطلبة فكانيت ا

 وأظهيير تحليييل النتيياسج أن كييل ميين المعلمييين والطلبيية اتفقييوا علييى أن نهييج عبيياءة الخبييير نهييج تعليمييي
ليى عيتميز بالمتعة والتشجيع والدافعية  كميا أن دراميا عبياءة الخبيير عمليت عليى زييادة رغبية الطلبية 

الل لييى التعامييل مييع المواقييف التعليمييية التعلمييية, إذ أن المعرفيية تبنييى ميين خييالييتعلم وتنظيييم قييدرتهم ع
مجتمييع استقصيياسي يشييجع علييى التخيييل والييتعلم كمييا أنهييا زادت ميين مهييارات مييا وراء المعرفيية والت مييل 

 .والتفكير بالتفكير
 يييةالجدل المواضيييع فييي أكثيير طااالنخيير  علييى الطلبيية تحفيييز أجييل ميين التعليييم فييي مااالييدر  تسييتخدم
 أوزميـر مين كل بها قام سةادر  في و الجماعي  النقاش على منها كثير في تعتمد ألنها واالجتماعية

ميدى تي ثير اسيتخدام اليدراما فيي  ةاليى معرفيهيدفت   (Özdemir & Çakmak,2008) وككمـاك
التعليييم علييى قييدرة المعلمييين علييى اإلبييداع والخلييق فييي التعليييم. وكانييت منهجييية الدراسيية هييي منهجييية 
كمية وطريقة الدراسة التجريبية )دون استخدام مجموعة ضابطة(  نفذ الباحثان اختبار قبلييًا واختبيار 

معلمية  و  50ميوزعين إليى 78بعديًا على عينة الدراسة المكونة من الطلبة المعلمين والبالغ عيددهم 
فيييييي جامعييييية   معليييييم مييييين الطلبييييية اليييييذين التحقيييييوا ببرنيييييامج التعلييييييم االبتيييييداسي فيييييي كليييييية التربيييييية 28

Kırıkkale University    وتم جمع البيانات  وذلك في  2007لوزارة التربية والتعليم  -التابعة .
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خييالل اختبييار تطبيييق تييورانس للتفكييير اإلبييداعي. وتمييت مقارنيية نتيياسج  2006خريييف العييام الدراسييي 
 راما. االختبار لإلبداع قبل وبعد مشاركة المعلمين الطلبة في برنامج مكثف من الد

وأظهييرت النتيياسج زيييادة لييدى الطلبيية المتعلمييين فييي كثييير ميين محيياور التفكييير اإلبييداعي والتييي هييي 
الطالقيية  واألصيييالة  والمرونييية  والحساسيييية للمشيييكالت. كميييا بينيييت النتييياسج أنيييه ال توجيييد فيييروق ذات 

 داللة في نتاسج االختبار القبلي واالختبار البعدي تعود لمتغير الجنس. 
 ,Gillan, Reevesغـيالن وريفـس وهيـل واروملـي والبـرو ) سيةادر  هدفت متصل سياق وفي

Hill, Bromley, & Labrow, 2007)،  إلى استكشاف نهج عباءة الخبير في التعليم التكاملي
والييتعلم وفحييص األثيير النيياتج منهييا علييى دافعييية الطلبيية نحييو الييتعلم وعلييى ثقييتهم ب نفسييهم  وذلييك ميين 

( (11( طفياًل و(88ة الحالة لمدرستين إحداهما أساسيية ويبليغ عيدد طلبتهيا خالل اتباع منهجية دراس
 (11)طفييياًل ميييع  (228)معلميييًا  واألخيييرى للمرحلييية األساسيييية وريييياض األطفيييال ويبليييغ عيييدد طلبتهيييا 

(. وأظهرت النتاسج أنه من خالل استخدام عبياءة الخبيير ازدادت (2007معلمًا  وطبق المشروع في 
تشجيع طلبتهم نحو التعلم  وعملت عباءة الخبير على التراب  بين المناهج  كما قدرة المعلمين على 

أنهييا قللييت ميين الفييروق الفردييية بييين الطلبيية حيييا رفعييت ميين مسييتوى الطلبيية األقييل قييدرة علييى الييتعلم  
 وزادت دافعية الطلبة نحو التعلم ورضاهم عن أنفسهم  وازدادت قدرتهم على اتخاذ القرارات.

ره يسياهم مين خيالل أحداثيه وأفكياالدراما التي  تتضيمنه اسيتراتيجية عبياءة الخبيير   بما أن اسلوب
معالجتهييييا  طييييالبالمتتابعيييية والمنظميييية بشييييكل منطقييييي إلييييى تقييييديم معلومييييات منظميييية يسييييهل علييييى ال

 مكنــــــــــاجتون  دراسييييييييييةجيييييييييياءت  وتخزينهييييييييييا فييييييييييي الييييييييييذاكرة  واسييييييييييترجاعها بكييييييييييل سييييييييييهوله ويسيييييييييير 
(McNaughton,2004)  علييييى وذلييييك مسييييتديم لييييتعلم التعليمييييية مااالييييدر  اماسييييتخد أثيييير فحييييصل 

 فييي سيينة  عشيير والحادييية العاشييرة بييين أعمييارهم و اتتيير  االبتداسييية المرحليية فييي الطييالب ميين مجموعيية
 قيام حييا. البحيا فيي الكيفيي المينهج الباحيا واستخدام. االسكتلندي التعليم نظام ضمن تقع مدرسة
 بنفسييه بتدريسييها الباحييا وقييام بيسييية موضييوعات لحييو  تمحييورت الييدروس ميين سلسييلة بإعييداد الباحييا
 لمسيياعدة المسيتديم  التعلييم مجيال فييي الرسيسية األهيداف ميع مرتبطيية المعيدة اليدروس وكانيت. للطلبية
 اذواتخيي اإليجابييية المواقييف وتشييجيع البيسييية  المفيياهيم واسييتيعاب والمعرفيية الييوعي تنمييية علييى الشييباب
 في التعامل في تامهار  اكتساب على الطلبة مساعدة أجل نم الحياة  نم  حول الشخصية تالقرارا
 . البيسة ومع البيسة
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 األدوات مييين مجموعيية بإعيييداد الباحييا قيييام سييةاالدر  أسيييسلة عيين اإلجابييية إلييى التوصيييل أجييل وميين
 م وتعلمهي الطلبة وعمل أداء وتقييم الدروس  تطبيق في العمل أثناء الميدانية المالحظات في تمثلت
 لجمييييع الفييييديو وتسيييجيل الطلبييية  ميييع مسيييجلة مقيييابالتجيييراء وا األطفيييال  قبيييةالمر  جيييدول أعيييد كميييا

 .الحصص
 مسييياعدة فيييي وأساسيييياً  مهمييياً  دوراً  لعبيييت ماااليييدر  أن عليييى قويييية أدلييية هنييياك أن النتييياسج وأظهيييرت 

 التشيياركي الييتعلم أن علييى النتيياسج بينييت كمييا. الييدروس لييتعلم المحييددة األهييداف تحقيييق علييى األطفييال
 اصييلوالتو  التعيياون  فييي تهماقييدر  لتطييوير للطلبيية مفيييد التعليييم فييي مااالييدر  اسييتخدام عبيير النشيي  موالييتعل

 . ءاواآلر  األفكار نع والتعبير
بياحثين  أنيه بيالرغم مين أن    (Sun & Ping-Yun, 2003) يـن واينـ  سـن دراسيةأوضيحت 

طفي عليى معرفي والطاسفي والعياعديدين قد أكدوا ب ن هناك أثرًا كبيرًا للدراما والمسر  على التطور ال
ن األطفييال  وأنهييا زودت المعلمييين بمييوارد وفيييرة  إال أنييه توجييد حتييى اآلن فجييوة بييين فهييم قيمهييا وبييي

 التطبيق العملي. 
الييدراما والمسيير  فييي األنشييطة الصييفية   ثمارمييا زال المعلمييون يتييرددون فييي احتضييان فكييرة اسييتو 

عن مصادر دراميية لتطيوير المنهياج يمكين للمعلميين ( في البحا 1ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي: )
 الفيينو أن يغرقييوا بسييهولة فييي المصييطلحات المسييتخدمة فييي الييدراما والمسيير  مثييل: الييدراما اإلبداعييية  

 اليدراماو اليية  اليدراما االرتجو الدراما التعليميية  و العمل الدرامي  و الدراما النامية  و المسرحي اإلبداعي  
نشطة الدراميية تمييل إليى أن توضيع فيي حافية المنهياج الرسيمي ( األ2الفصل )دراما و غير الرسمية  

( تبيييدو 4( ال تتعيييرض معظيييم بيييرامج إعيييداد المعليييم لليييدراما والمسييير  )3لتبيييدو أنهيييا غيييير ضيييرورية )
م األنشييطة الدرامييية مرحيية جييدًا لدرجيية أن المعلمييين أصييبحوا يتخوفييون ميين أن ال ي خييذ األطفييال الييتعل

ستراتيجيات التي طبقت بسهولة لتوظييف لى هذه العقبات قدمت الدراسة بعض اإلبجدية. وللتغلب ع
الدراما في غرفة الصف دون أن تكون هناك ضيرورة ألن يكيون ليدى المعليم خبيرة واسيعة فيي اليدراما 

 والمسر . 
  يات لرياضاالتعقيب على الدراسات التي تناولت الدراما وعباءة الخبير في تدريس مواد غير

 :العلمية والمواد
مييدى تيي ثير اسييتخدام الييدراما فييي التعليييم علييى قييدرة المعلمييين  ةمعرفييهييدفت الدراسييات السييابقة إلييى 
  مييين خيييالل إسيييتراتيجيات اليييدراما التعليميييية  أو مييين خيييالل تبنيييي عليييى اإلبيييداع والخليييق فيييي التعلييييم
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اسيتراتيجية قصياء اثير است استراتيجية عباءة الخبير كنهج في التعليم  أما الدراسة الحالية فسعت إليى
عينييات الدراسييات السييابقة فييي  وتمثلييت .عبيياءة الخبييير فييي التحصيييل والدافعييية نحييو تعلييم الرياضيييات

 فستي المتعلمين والمعلمين  وبذلك فقد تشابهت جزسيًا مع الدراسة الحالية  والتي اهتمت بالمتعلمين.
ها عتمدتيلي  وهي األداة نفسها التي ا استخدمت الدراسة الحالية مقياس للدافعية  االختبار التحصو 

دد من اتبعت الدراسات السابقة المنهجين الكمي والنوعي  وكان عكما   غالبية الدراسات السابقة.
راسة تلك الدراسات هي دراسات حالة  ومنها ما وظ ف المنهج التجريبي مثل المنهج المتبع في الد

ي فتلفة اعلية استراتيجيات الدراما التعليمية المخالدراسات السابقة إلى ف معظم أشارتو  الحالية.
ألثر التحصيل والدافعية  وهي النتيجة نفسها التي وصلت إليها الدراسة الحالية من حيا ا زيادة

كي آن أونيويسدراسة  باستثناء  دافعيةالتحصيل و الزيادة اإليجابي إلستراتيجية عباءة الخبير 
(Omniewski, 1999)  في االختبارفي نتاسج الطلبة  ه ال توجد فروق نأسجها التي توصلت نتا 

ة الطريقبسواء الذين تم تدريسهم   باختالف طريقة التدريس المتبعة جري بعد التجربةأ  البعدي الذي 
 .الدراما و باستخدامأاالعتيادية 

 :الدراسات السابقةُمجمل تعليق على  -3
اءة واستراتيجية عبدام الدراما التعليمية تهتم باستخ  احتوى هذا الفصل على دراسات متعددة

ظم مع حيا أن  أيدتهأكدت على فكرة البحا و الدراسات  معظمه  وتطوير   في مجال التعليم الخبير
 سلطت األضواء على الدراما التعليمية ك سلوب تعليمي ناجح واستخدمته في المراحل الدراسات

بارارا دراسة كل من  ءباستثنا .ة الطالباألساسية لما له من عاسد تعليمي وتربوي على حيا
(Barbara, 1995 و ،)( آن أونيويسكيOmniewski, 1999)   ه ال انالتي توصلت نتاسجهما

لم و   امادر أو باستخدام ال االعتياديةتوجد فروق في نتاسج الطلبة سواء الذين تم تدريسهم بالطريقة 
 يحصل أي تغيير يذكر على دافعيتهم في التعلم.

 

 ل الثالثالفص

جراءاتها  منهجية الدراسة وا 
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 الفصل الثالث

 ءاتهامنهجية الدراسة واجرا

 المقدمة -1
 والمييييادة تهييييا عين  و الدراسيييية ومجتمييييع منهجييييية الدراسيييية الحالييييية واجراءاتهييييا  الفصييييل هييييذا تنيييياول
جيييراءات القيييياس وأداة  الخبيييير عبييياءة إسيييتراتيجية باسيييتخدام إعيييدادها ومراحيييل التعليميييية  نمييي الت كيييد وا 
جراءاتهيييييا الدراسييييية تطبييييييق إليييييى باإلضيييييافة وثباتهيييييا  صيييييدقها  المسيييييتخدمة إلحصييييياسيةا واألسييييياليب وا 
  .النتاسج الستخراج

 منهج الدراسة -2
اعتمييد البحييا الحييالي علييى الميينهج  التجريبييي بصييورته الشييبه تجريبييية  إذ أ جريييت الدراسيية علييى 
طالب الصف السادس األساسيي فيي محافظية جنيين  وقيد اعتميد هيذا المينهج عليى اسيتخدام التجربية 

 تين: مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة  وهي كاآلتي:الميدانية  بحيا يتطلب ذلك وجود مجموع

ذين درسوا محتوى وحدة الهندسة وهي طالب الصف السادس األساسي ال: المجموعة التجريبية 
 باستخدام استراتيجية عباءة الخبير  وفق تحضير الدروس الم عد من الباحا.

محتيوى وحيدة الهندسية ليذين درسيوا وهي طالب الصف السيادس األساسيي ا :المجموعة الضابطة
( 2016/2015بالطريقييية االعتيادييييية. وذليييك وفييييق كتيييياب الرياضييييات المقييييرر فيييي فلسييييطين للعييييام )

 للصف السادس االساسي.

 مجتمع الدراسة  -3
يشييييمل مجتمييييع الدراسيييية جميييييع طييييالب الصييييف السييييادس االساسييييي فييييي مييييدارس محافظيييية جنييييين 

 ( طالبية  كميا ورد1897( طالبيًا و)1968هم )( طالبًا وطالبة  من3865الحكومية  والبالغ عددهم )
 (.2016/2015في سجالت مديرية التربية والتعليم في محافظة جنين للعام الدراسي )
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 عينة الدراسة -4
ساسيية  ( طالب من طالب الصف السادس االساسيي فيي مدرسية ذكيور بيرقين األ50ختيار )اتم 

( 24ما كمجموعية ضيابطة وعيدد أفرادهيا )بها شعبتين مين طيالب الصيف السيادس األساسيي  احيداه
 ( طالب.26طالب  واألخرى تجريبية وعدد أفرادها )

 ( توزيع عينة الدراسة تبعًا لعدد الطالب في الشعبة الواحدة.3:1ويبين الجدول )

 (  أفراد  عينة الدراسة موزعين وفق مجموعتي الدراسة3:1جدول )
 وعالمجم المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 عدد الطالب الشعبة عدد الطالب الشعبة
 50 26 ب 24 أ

 المادة التدريبية: -5

 وصف المادة التدريبية -أ
ن كتياب تكونت المادة التدريبية التي شملتها هذه الدراسة من الوحيدة الدراسيية الثالثية )الهندسية( مي

( وتم اختيار هذه 2016/2015ول لعام )الرياضيات للصف السادس األساسي  للفصل الدراسي األ
مكانيييية تطبييييق تدريسيييها فيييي اسيييتراتيجية عبييياءة الخبيييير  وألن ا  الوحيييدة لمناسيييبتها ألهيييداف اليييدرس  و 

عيالوة علييى أن  ثنيياء دراسيتها لتسيهيل فهمهييا  أالهندسية بشيكل خيياص تحتياج للتطبييق والعمييل الييدوي 
تيجية ي دفيع الباحيا لتوظييف اسيتراالمفاهيم الهندسية ي مكن أن ت عيالج بديناميكيية وحيويية  األمير اليذ

عبيياءة الخبييير بمييا تييوفره ميين إتاحيية الفييرص للعمييل الجميياعي والتطبيييق واسييتخدام االدوات والوسيياسل 
 التي تدعم تدريس الهندسة وفهمها وتطبيقها. 

 وقد اشتملت وحدة الهندسة على تسعة دروس  وهي كاآلتي بالترتيب: 

 ول: المضلع المنتظمالدرس األ 
سم المضلع بعدد أضالعه  باإلضافة اهذا الدرس المضلعات وكيفية تسميتها حيا يرتب  يتناول 

لتناوله مفهوم جديد وهو المضلع المنتظم  وهو الشكل الهندسيي المغليق اليذي تكيون جمييع أضيالعه 
 متساوية في الطول وجميع زواياه الداخلية متساوية في القياس.
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 مضلعالثاني: مجموع قياسات زوايا ال الدرس
 المضيلع تقسييم مين الناتجية المثلثيات وعيدد المضيلع أضيالع عيدد بيين العالقيةيتناول هذا اليدرس 

رضيت  عليى تعمينم مجميو  أورحتوي هياا اليدرس   الرؤوس بقية لىإ رؤوسه حدأ من مستقيمة بقطعة

  جميومخ،  للتعمينم وهيو أن أ  أو صورة 180×قنتستت الزوارت الداخلن  للمضلع = عدد المثلثتت 

 .180(×2-قنتستت الزوارت الداخلن  للمضلع = )عدد االضال  

 الثالث: الزوايا الداخلية للمضلع المنتظم الدرس
خليية يتناول هذا الدرس مفهوم الزوايا الداخلية للمضيلع المنيتظم  وكيفيية حسياب قيياس الزواييا الدا

نيز تنن  التمننتظم للتبلنط  واميكمت ورتنتول مفهوم التبلنط  ومتى رصلح المضلع المللمضلع المنتظم  

 بن  مضلعتت منتظم  رمي  التبلنط بهت واخ،  ال تصلح للتبلنط. 

 الرابع: رسم المثلث الدرس
 ن رييون مجميو أج  رسم مثلث   بحنيث رجي  أالش،وط الواجب  توف،هت م  يتناول هذا اليدرس 

ث مع،في  الزواريت اليثال ني  ال تيفييأطولي أي ضيلعن  اكبي، مي  طيول الضيلع الثتليث  وأن رتوصي  

لهندسيين  ل،سييم مثلييث وحنييد  كمييت رتنييتول كنفنيي  رسييم المثلييث  بتلحييتالت التتلنيي  بتسييت دام ا دوات ا

بمعلومن : أ(أطوال أضيالع  اليثالث ب(طيول ضيلعن  والزاوري  المحصيورة بننهميت جيع(طول ضيلع 

 وزاورتن .

 الخامس: مساحة المثلث الدرس
تج مسيتح  المثلث واالرتفت  الم،افق لهت  كميت رقيدم ط،رقي  اسيتنتمفهوم قتعدة يتناول هذا اليدرس 

=  المثلث م  خيالل مسيتح  المسيت ن  المشيت،ه معي  فيي القتعيدة واالرتفيت   وهيي مسيتح  المثليث

نفييرج مالمثلييا القيياسم الزاوييية و  االرتفييت   بتاضييتف  لينفنيي  ارجييتد مسييتح  المثلييث ×القتعييدة ×نصيي 
 الزاوية.

 متوازي األضالع السادس: رسم الدرس
ت خي،  مع يتة  كميأشييتل أمفهوم متيوازي ا ضيال  وكنفني  تمننيزه مي  بين  يتناول هذا اليدرس 

 دوات الهندسيين  بمعلومنيي : أ( طييولي ضييلعن ضييال  بتسييت دام ا وروضييح كنفنيي  رسييم متييوازي ا 

 والزاور  المحصورة بننهمت ب( طولي ضلعن  متجتورر  وطول احد ق ،ر .
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 ينالُمعّ السابع:  الدرس
ي  كميا ويوضييح شيييتل اخي،  مع ييتة  أوكنفنيي  تمننييزه مي  بيين  ين  يتنياول هيذا الييدرس مفهيوم المع 

لمعين  اليى قيتنون مسيتح  إالعالق  بن  مستح  المست ن  والمعن  الم،سوم داخل   م  أج  التوصي  

طييول الق يي، الثييتني  وربيين  كنفنيي  رسييم معيين  داخيي  مسييت ن  × ولطييول الق يي، ا × = نصيي  

  لتوصن  بن  منتصفتت أضالع .بت

 الثامن: شبه المنحرف الدرس
ليى إ ن   ارتفيت (  بتاضيتف المنح،ف  وعنتص،ه )قتعدتن    سيتقمفهوم شب  يتناول هذا اليدرس 

م أكنفن  ت بنق مفهوم شب  المنح،ف في الحيم على مضلعتت ربتعني  ان كتني  تمثي  شيب  منحي،ف 

عليى ط،رقي  اسيتنتتج قيتنون مسيتح  شيب  المنحي،ف مي  غن، ذلك  عالوة على ذلك رحتيوي اليدرس 

 مستح  المثلث.

 التاسع: العالقات بين االشكال الهندسية الدرس
مفهييوم عالقيي  )حتليي  ختصيي  ميي  ...(  كمييت روضييح الييدرس تعييترر  االشيييتل يتنياول هييذا الييدرس 

الت ختصي  كحيت -لمعين ا -لم،بيعا -الهندسن  م  خالل ذك، ال صتئص الممنزة لي  مي : المسيت ن 

ن،هيت فيي غ حتلي  ختصي عالقي  لى تعنن  انوا  ا شيتل ال،بتعني  إم  متوازي االضال   بتاضتف  

شيييتل ال،بتعنيي   مثيي  كيي  م،بييع مسييت ن  وليين  كيي  مسييت ن  م،بييع  كيي  مسييت ن  متييوازي ميي  ا 

اضييال  وليين  كيي  متييوازي اضييال  مسييت ن   الم،بييع هييو معيين  جمنييع زوارييته قييوائم  المسييت ن  

 لخ.إضال  جمنع زوارته قوائم ....أي متواز

 ذكرة التحضير وفق استراتيجية عباءة الخبير:م -ب
قيام الباحيا بإعييداد ميذكرة تحضييير ليدروس الوحييدة  بميا يتناسييب وتدريسيها فييي اسيتراتيجية عبيياءة 

هييييداف الخبييييير خييييالل الحصييييص الدراسييييية  وتييييم ذكيييير عييييدد الحصييييص المخصصيييية لكييييل درس  واأل
 جراءات الحصة  وعرض الدرس وفق استراتيجية عباءة الخبير. ا  واألدوات والمصادر و 

الييييييى  2015/11/22خييييييالل الفتييييييرة ميييييين   ميييييين قبييييييل الباحييييييا وتييييييم تييييييدريس الوحييييييدة الدراسييييييية
( حصيييييية دراسييييييية باسييييييتخدام اسييييييتراتيجية عبيييييياءة الخبييييييير للمجموعيييييية 23  بواقييييييع )2015/12/20
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عطيياء حصييتين إ وعيية الضييابطة  حيييا تييم التجريبييية  ودون اسييتخدام اسييتراتيجية عبيياءة الخبييير للمجم
ي"فيي الييوم لكيل مين الييدرس السيابع  وذليك الرتباطهميا وعييدم  "شييبه المنحيرف"  واليدرس الثيامن "ينالمع 

( لمذكرة التحضيير التيي 3ويشير الملحق رقم )  2015\12\17-12\16مكانية فصلهما في الفترة إ
 تم اعتمادها. 

سييتخدامها فييي اسييتراتيجية عبيياءة الخبييير بمييا يييتالءم وقييام الباحييا أيضييًا بعمييل بعييض الوسيياسل ال
 إذ شييكال هندسييية أوتييدريس هييذه الوحييدة  والتييي كانييت عبييارة عيين قطييع مسييتقيمة لعمييل مضييلعات و 

  تمكن الطالب فيي اليدرس الرابيع "رسيم المثليا" مين التوصيل باسيتخدام القطيع المسيتقيمة إليى التعمييم
 مين المسيتحيل تشيكيل مثليانيه أ  و الضيلع الثاليامجموع طولي أي ضلعين في أي مثليا اكبير مين 

سييم  3طييوال أضييالعه أنهييم نجحييوا بتشييكيل مثلييا أسييم  فييي حييين 7سييم  4سييم   3اطييوال اضييالعه 
 من مجموع طولي الضلعين االخرين. صغرأحد اضالع المثلا أسم  بحيا يكون طول 7سم  5

 دق مذكرة التحضير وفق استراتيجية عباءة الخبير:ص -ج
اء مييين اعيييداد ميييذكرة تحضيييير اليييدروس وفيييق اسيييتراتيجية عبييياءة الخبيييير  قيييام الباحيييا بعيييد االنتهييي

بعرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين في تدريس الرياضيات  والمشيرفين عليى عمليية 
ت تدريسها في التربية والتعليم  ومعلمون من حملية شيهادة البكيالوريوس ممين يدرسيون ميادة الرياضييا

( محكمييين  ويشيييير الملحيييق 9اسييي  والمشيييرفان علييى الدراسييية  وبلييغ عيييددهم )سللصييف السيييادس األ
( ألسييماسهم وتخصصيياتهم  اذ تييم تزويييد كييل محكييم بنسييخة ميين مييذكرة تحضييير الييدروس  وقييد 1رقييم)

 طلب منهم ابداء آراسهم في البنود اآلتية: 
 .سالمة صياغة االهداف التربوية وقابليتها للقياس 
 كرت في مذكرة التحضير.المهارات الرياضية التي ذ 
 .المفاهيم والتعميمات الرياضية وطريقة عرضها 
 .توزيع الحصص 
 .إجراءات الدروس حسب استراتيجية عباءة الخبير  وعرض الدرس 
 .سالمة اللغة والصياغة 
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وقام الباحا بعمل التعديالت على مذكرة التحضير  كما ورد في مالحظات المحكمين من 
تمثلت في تعديل عدد الحصص ليتساوى عددها لكال المجموعتين  تعديالت وتوصيات  والتي 

 ودمج درسي الم عين  وشبه المنحرف ليتالءم مع استراتيجية عباءة الخبير لصعوبة فصلهما في
ع من السياق  وتم اعتماد ارقام حقيقية في المهمات الموجودة داخل مذكرة التحضير حتى تطفي طاب

لدرس ى ذلك فقد تم استعمال خراس  حقيقية ذات ابعاد واقعية في االجدية لدى الطالب  واضافة ال
الخامس "مساحة المثلا" حتى تساعد على إنخراط الطالب بالمهمة  وي خذوها على محمل الجد 
وبالتالي يبذلون قصار جهدهم من اجل التوصل الى حل  حيا ان تصديق الطالب للواقع الذي 

وبالتالي  اليهم يعتمد اعتماد كبير على الحبكة الواقعية للقصة يعيشونه ومدى ممارسة الدور الموكل 
طبيقه ذا مضمون يسهل ت ما يجعل التعليم واقعياً مقبول المهمة وبذل أقصى ما يملكون في التعلم. 

دور المزارع ل هممن خالل تقمص  الصف غرفة داخل تهمببيس طالبال رب  على عملوت في الحياة 
ر يقوم بمكافحة اآلفات التي تضفهو شاهدونه في مزارعهم وبساتينهم ي والمهندس الزراعي الذي

ي لتقمص دور المهندس الميداني الذ   باإلضافةللتخلص منها بالمحاصيل وتحديد العالج االنسب
على  وجميع هذه المهمات تم طرحها  عداد المسبق ألي بناء قبل البدء بالعمليقوم بالتخطي  واإل
ا من وله معرفة سابقة بها يقوم باالستناد عليه ت وتحدا في بيسة الطالبواقعية حدثشكل مشكالت 

 تم اعتماد مذكرة التحضير  وأصبحت جاهزة للتطبيق. . بعد ذلكاجل التعلم الجديد

 أداتا الدراسة: -6
اسييتخدم الباحييا فييي هييذه الدراسيية أداتييين  وهمييا: اختبييار تحصيييلي بعييدي  ومقييياس الدافعييية نحييو 

   وفيما ي تي وصف لكل أداة. تعلم الرياضيات
 اختبار التحصيل البعدي -أ

ي قام الباحا بإعداد اختبار تحصيلي بعدي  للتحقق من أثر استخدام استراتيجية عباءة الخبير ف
 االساسييي  وتكييون االختبييار ميين عشيير تيدريس وحييدة الهندسيية علييى تحصيييل طييالب الصييف السييادس

  وبعد وتم بناء االختبار باالعتماد على أهداف الوحدة فقرات اختيار من متعدد  وأربعة أسسلة مقالية
تحليل محتواهيا وعميل جيدول المواصيفات لتحقييق التيوازن فيي االختبيار  وقيد راعيى الباحيا الشيمولية 

 لى االختبار التحصيل البعدي.إ( 6في االسسلة ومراعاة كافة المستويات  ويشير الملحق )
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 أواًل: صدق اختبار التحصيل البعدي
الباحييا بييالتحقق ميين صييدق اختبييار التحصيييل البعيدي ميين خييالل عرضييه علييى مجموعيية ميين  قيام

 المحكمين المتخصصين في تدريس الرياضيات  والمشرفين على عملية تدريسها في التربية والتعليم 
ومعلمييين ميين حمليية شييهادة البكييالوريوس  ويدرسييون مبحييا الرياضيييات للصييف السييادس االساسييي  

( ب سيييييماسهم 1( محكميييييين  ويشيييييير الملحيييييق رقيييييم )9دراسييييية  وقيييييد بليييييغ عيييييددهم )عليييييى ال ْينوالمشيييييرف
وتخصصاتهم  بحيا تم تزويد كل محكيم مينهم بنسيخة مين االختبيار  وقيد طليب مينهم التحكييم وفيق 

 ما يلي:
  .مالسمة جدول المواصفات لوحدة الهندسة في كتاب الرياضيات الصف السادس االساسي 
  ى الوحدة.شمولية فقرات االختبار لمحتو 
 .مراعاة السهولة والصعوبة في فقرات االختبار 

وقيد أبيدى المحكميون آراءهيم ومالحظياتهم علييى االختبيار  وقيام الباحيا بالتعيديل باالعتمياد علييى 
مالحظات المحكمين وتوصياتهم  مثل: إعادة صياغة بعض االسسلة مثيل السيؤال الثاليا حييا كيان 

 معلومييات الالزميية للحييل وكانييت المعلومييات فييي ثنايييا السييؤالالرسييم المرفييق للسييؤال ال يحتييوي علييى ال
وهييذا بييدوره يعمييل علييى تشييتيت تفكييير الطييالب ويييربكهم فييي تحديييد مييا هييو مطلييوب ميينهم ميين خييالل 

خييرى  حيييا تييم وضييع معطيييات أالتنقييل بييين الرسييم تييارة  وبييين المعطيييات الموجييودة فييي السييؤال تييارة 
 الب معالجة المعطيات.السؤال على الرسم المرفق ليسهل على الط

ي  ين باإلضافة الى تعديل السيؤال الرابيع اليذي كيان يتكيون مين فيرع واحيد  وهيو ايجياد مسياحة المع 
باالعتماد على القيانون العيام  حييا تيم اضيافة فيرع اخير وهيو ايجياد مسياحة المعيين باالعتمياد عليى 

ة وهذا بدوره يعود الطالب لى أربع مثلثات متساوية في المساحإخصاسصه  وهي ان قطريه يقسمانه 
نييه ال يوجييد حييل وحيييد فقيي   ممييا يسيياعدهم علييى أ إذعلييى السييير بيي كثر ميين طريقيية للوصييول للحييل  

 توسيع افقهم ومداركهم في حل المشكالت التي قد تواجهه بالمستقبل. 
ضافة رسومات لبعض االسسلة مثل السؤال الثاني حيا كان السؤال يخلوا من رسم  وتم وضيع  وا 

ليسهل على الطالب فهيم المعطييات بشيكل أوضيح  باإلضيافة اليى اعيادة تنسييق وتيرقيم السيؤال رسم 
االول االختيار من متعدد حيا كانت رميوز البيداسل لكيل سيؤال غيير واضيحة ومتشيابكة ميع بعضيها 
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الييبعض ممييا يسييبب لييبس فييي تمييزهييا  باإلضييافة لكييون بعييض الفقييرات بييداسلها كانييت مرتبيية بطريقيية 
 قام الباحا بإعادة ترتيب البداسل بحيا ال توحي للطالب باختيار االجابة الصيحيحة  نمطية  حيا

  وتيم عميل التعيديالت سيؤال كيل أمام أعداد تكون  عندما تنازليا أو تصاعديا اإلجابات بيرتكما تم ت
 المناسبة ليصبح االختبار بشكله النهاسي قاباًل للتطبيق.

 ار البعديصدق االتساق الداخلي لالختبثانيًا: 
(, وذلييك Pearsonتييم حسيياب صييدق االتسيياق الييداخلي للمقييياس باسييتخدام معامييل ارتبيياط بيرسييون )

بحسييياب درجييية ارتبييياط كيييل فقيييرة, مييين فقيييرات االختبيييار, بمسيييتوى األهيييداف الكليييي, اليييذي تنتميييي إلييييه 
وضييييح ( ي3:2)المعرفيييية المفاهيمييييية, والمعرفيييية اإلجراسييييية, وحييييل المشييييكالت( والجييييدول اال تييييي رقييييم )

 معامالت ارتباط كل فقرة ومستوى األهداف المعرفية في االختبار:

  الدرجــة الكليــة فــي المعرفيــة األهــداف ومســتوى  فقــرة كــل ارتبــا  معــامالت( 3:2الجــدول رقــم )
 :ختبارلأل

 حل المشكالت المعرفة االجرائية المعرفة المفاهيمية
 االرتبا  رقم الفقرة االرتبا  رقم الفقرة االرتبا  رقم الفقرة

1 0.626** 2 0.517** 10 3550.**  
4 0.429** 3 0.410** 13 190.8**  
5 0.589** 6 0.565**   
7 0.504** 8 0.511**   
9 0.619** 12 0.748**   
11 0.793** 15 0.922**   
14 0.802**     

  (.α=0.01*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )*

(, 0.01جميييع فقييرات المقييياس داليية إحصيياسيًا عنييد مسييتوى الدالليية )نالحيي  ميين الجييدول السييابق أن 
وهيييي قييييم تيييدل عليييى صيييدق االختبيييار التحصييييلي البعيييدي بمسيييتوياته الثالثييية )المعرفييية المفاهيميييية, 

 والمعرفة االجراسية, وحل المشكالت(.
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 ثالثًا: ثبات االختبار
ساسيي  قيام الباحيا بحسياب بعد أن تم تطبيق االختبيار البعيدي عليى طيالب الصيف السيادس األ

(  وهيييي معاميييل 0.83معاميييل الثبيييات باسيييتخدام معادلييية كرونبييياخ ألفيييا  وبليييغ قيمييية معاميييل الثبيييات )
 في بحثيه بعنيوان تحيري تي ثير اليدرجات المتطرفية (2011) مقبولة تربويًا كما أشار الى ذلك الضوي 

 .وعدد فسات االستجابة على تقدير معامل ألفا كرونباخ

 معامالت الصعوبة والتمييز لالختبارليل فقرات االختبار وحساب رابعًا: تح
 بعد ان قام الباحا بتطبييق االختبيار التحصييلي البعيدي عليى عينية الدراسية وهيو االختبيار المعيد
ألغيييراض هيييذه الدراسييية  قيييام الباحيييا بتحلييييل فقيييرات االختبيييار  وذليييك بحسييياب معيييامالت الصيييعوبة 

 )الموضوعية والمقالية(. والتمييز لجميع فقرات االختبار 
 صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار: معامل -أ

ويمكيين تعريييف معامييل الصييعوبة ب نييه نسييبة الطلبيية الييذين أجييابوا إجابيية صييحيحة عيين الفقييرة وقييد 
 استخدم الباحا المعادلة التالية لحساب درجة الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار.

 ة كل فقرة من فقرات االختبار باستخدام المعادلة التالية:بحساب درجة صعوب حيا قام الباحا

 =     ات الموضوعيةالصعوبة للفقر  ةدرج
 عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة

 الذين حاولوا اإلجابة عدد 

 

 =     ات المقاليةالصعوبة للفقر  ةدرج
 مجموع الدرجات المحصلة على السؤال

  درجة السؤال× الطالب عدد 

هدف من حساب درجة الصعوبة لفقرات االختبار هو حذف الفقرات التي تقل درجة وكان ال
 (.2008 )أبو دقة  0.80أو تزيد عن  20 .0عن  صعوبتها

دول وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار  والج
 يوضح معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار. التالي
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 ( معامالت الصعوبة لفقرات االختبار 3:3جدول)
 معامل الصعوبة الفقرة معامل الصعوبة الفقرة
1 0.70 9 0.80 
2 0.40 10 0.34 
3 0.34 11 0.55 
4 0.46 12 0.39 
5 0.56 13 0.56 
6 0.38 14 0.42 
7 0.80 15 0.43 
8 0.42   

بًا لجميييع الفقييرات  حيييا كانييت فييي ( أن معامييل الصييعوبة كييان مناسيي3:3) جييدولويتضييح ميين ال
يرى حيا  (  0.80و0.34 وقد تراوحت معامالت الصعوبة بين ) المستوى المعقول من الصعوبة 

كمييا  (0.80 - (0.20المختصييون فييي القييياس والتقييويم أن معامييل الصييعوبة يجييب أن يتييراو   بييين 
 .(2008)أبو دقة   بينه

 ر.الختبامعامل تمييز كل فقرة من فقرات ا -ب
ة معامل التمييز هو الفرق بين نسبة الذين أجيابوا عين الفقيرة بشيكل صيحيح مين الفسية العلييا ونسيب

رة بحسياب معاميل تميييز كيل فقي قام الباحا إذالذين أجابوا عن الفقرة بشكل صحيح من الفسة الدنيا  
 من فقرات االختبار بالمعادلة التالية:

 = للفقرات الموضوعية  معامل التمييز 
ن عدد المجيبي -المجيبين بشكل صحيح من الفسة العليا  عدد

 بشكل صحيح من الفسة الدنيا
 عدد أفراد إحدى الفستين

  
  

 معامل التمييز للفقرات المقالية  =
 مجموع الدرجات التي - مجموع الدرجات التي حصلت عليها الفسة العليا
 حصلت عليها الفسة الدنيا

 عدد أفراد إحدى الفستين×  الدرجات المخصصة للسؤال

وكييان الهييدف ميين حسيياب معامييل التمييييز لفقييرات االختبييار هييو حييذف الفقييرات التييي يقييل معامييل 
 .(2008 )أبو دقة  في تمييزها ألفراد العينة ألنها تعتبر ضعيفة 0.20تمييزها عن 
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الي والجدول التوبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار  
 يوضح معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار.

 ( معامالت التمييز لفقرات االختبار 3:4جدول)
 معامل التمييز الفقرة معامل التمييز الفقرة
1 0.64 9 0.57 
2 0.71 10 0.22 
3 0.50 11 0.69 
4 0.50 12 0.73 
5 0.57 13 0.88 
6 0.71 14 0.73 
7 0.29 15 0.77 
8 0.57   
( أن معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار كان مناسبًا لجمييع 3:4) جدولمن ال يتضح

 0.22وقيد تراوحيت معيامالت التميييز بيين ) الفقرات  حيا كانت في المستوى المعقول مين التميييز 
يزيييد عيين حيييا يييرى المختصييون فييي القييياس والتقييويم أن معامييل التمييييز الجيييد يجييب أن  ( 0.88و

 .(2008)أبو دقة، كما بينه  0.20

 مقياس الدافعية نحو تعلم الرياضيات -ب
ر فييي دافعييية حييو تعلييم الرياضيييات  لمعرفيية التغي ييعييداد مقييياس الدافعييية نإ كييان هييدف الباحييا ميين 

الطييالب نحييو تعلييم الرياضيييات  قبييل اسييتخدام اسييتراتيجية عبيياءة الخبييير وبعييد اسييتخدامه  وذلييك لمييا 
ة يجية عبييياءة الخبيييير مييين فرصييية للتفاعيييل بيييين الطيييالب  وزييييادة الثقييية بيييالنفس  والدافعييييتيييوفره اسيييترات

 لدراسة وحدة الهندسة. 

 أواًل: وصف مقياس الدافعية نحو تعلم الرياضيات
صمم الباحا مقياس خاصًا لدراسة دافعية طالب الصف السادس األساسي نحو تعلم مادة 

في هذا المجال  ومن خالل الرجوع إلى األدب التربوي    وفقًا لما اقترحه )ليكرت( الرياضيات
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(  2014(  وعمر)2015سليمان) اتوالدراسات السابقة  كدراسومقاييس الدافعية في علم النفس  
( فقرة  وكذلك صيغت الفقرات بلغة 25(  وقد تكون المقياس بصورته النهاسية من )2013وجرار)

األساسي  وتعكس االتجاه المراد قياسه وميوله   السادسسهلة  تالسم المستوى اللغوي لطلبة الصف 
 (.7باإلضافة إلى أن كل فقرة  اشتملت على فكرة واحدة فق   ملحق رقم )

وقسم الباحا  سلم االستجابة على فقرات االستبيان  وفق مقياس )ليكرت( الخماسي المكون من 
( يوضيح 3:5والجيدول اال تيي رقيم )خمس درجات  وألغيراض التحلييل؛ مثليت كيل درجية رقميًا معينيًا  

 ذلك.

 ةانقياس االستجابة على فقرات االستب( توزيع م3:5جدول )
 ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري  أوافق أوافق بشدة

5 4 3 2 1 

 ثانيًا: صدق مقياس الدافعية نحو تعلم الرياضيات
عليى المتخصصيين قام الباحا بيالتحقق مين صيدق مقيياس الدافعيية  مين خيالل عيرض المقيياس 

ن في مجال أسياليب تيدريس الرياضييات  والمشيرفين عليى تدريسيها فيي وزارة التربيية والتعلييم  ومعلميي
( اليييى اسيييماسهم 1( محكميييين  ويشيييير الملحيييق رقيييم )9يدرسيييون الصيييف السيييادس   وكيييان عيييددهم )

 وتخصصاتهم  وقد أبدوا مالحظاتهم وأراءهم التي تمثلت في النقاط األتية:
 لفقرات للمرحلة العمرية وأهداف الدراسة.مناسبة ا 
 .الصياغة اللغوية لكل فقرة 
 ( فقرة.25مناسبة عدد الفقرات في المقياس ) 
 (8)وتمثييييييل اراء المحكمييييييين بتعييييييديل الصييييييياغة لمييييييداخل بعييييييض الفقييييييرات مثييييييل فقييييييرة رقييييييم  

  تييييييم تغيييييييير مييييييدخل الفقييييييرة أحييييييب  لتصييييييبح "الهندسيييييية حصيييييية فييييييي اليييييييدوي  العمييييييل حييييييبأ"
لييييييى إ. باإلضييييييافة "أفضييييييل العمييييييل اليييييييدوي فييييييي حصيييييية الهندسيييييية"ل التييييييالي الفقييييييرة بالشييييييك
  تيييييم تغييييييير ميييييدخل "العمليييييية الحيييييياة فيييييي للهندسييييية فاسيييييدة هنييييياك ان رى أ"(  20الفقيييييرة رقيييييم)

أسييييييعى الييييييى تطبيييييييق مواضيييييييع الهندسيييييية فييييييي "الفقييييييرة أرى لتصييييييبح الفقييييييرة بالشييييييكل التييييييالي 
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ألنهييييييا ال تصييييييلح لتكييييييون افعييييييال وتييييييم تغيييييييير مييييييداخل الفقييييييرات السييييييابقة  ."الحييييييياة العملييييييية
 يعبر بها عن دافعية الطالب وقياسها.

 فيي الالزمية الهندسية االدوات توفير على والدي يحرص"( 24وتم حذف فقرتين مكررتين الفقرة )
 الهندسية حصية فيي االسيسلة حيل عنيد مدرسيي عنيي يرضيى ان حيب"أ( 21) والفقرة ."الهندسة حصة
( فقيرة  وتيم التعيديل 25) ( فقيرة واصيبحت27) ت فيي المقيياس. حيا كان عدد الفقيرا"صحيح بشكل

 (.8بحسب ما هو مناسب لتظهر بالشكل النهاسي للتطبيق كما في ملحق)

 صدق االتساق الداخلي للمقياس )االستبانة(:ثالثًا: 
(, بين كل Pearsonتم حساب صدق االتساق الداخلي للمقياس,  باستخدام معامل ارتباط بيرسون )

ح ( يوضي3:6ن عبارات االستبانة, والمجموع الكليي لعبيارات المقيياس,  والجيدول اال تيي رقيم )عبارة م
 ت المقياس )االستبانة(:امعامالت االرتباط, بين كل عبارة, والمجموع الكلي, لعبار 
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  :من فقرات مقياس الدافعية )االستبانة( ( معامالت ارتبا  كل فقرة3:6جدول )
 االرتبا  رقم العبارة االرتبا  ةرقم العبار 

يشجعني والدي عندما أتحدا  **0.589 اعتبر الهندسة مادة شيقة.
 .عن حصة الهندسة

0.471** 

انتظر حصة الهندسة بشوق 
 كبير.

يسهل علي االنتباه لشر  المعلم  **0.586
 . ومتابعته في حصة الهندسة

0.433** 

اشعر بالسعادة عندما اكون في 
 ة.حصة الهندس

اشعر ان غالبية دروس الهندسة  **0.574
 مثيرة

0.637** 

استمتع باألفكار الجديدة التي 
 أتعلمها في حصة الهندسة

احرص على أن أحاف  على  **0529
 .الهدوء في حصة الهندسة

0.313** 

أرغب في قضاء وقت أطول في 
 حصة الهندسة.

اشعر بالراحة في اثناء حل  **0.706
ق بحصة الواجبات التي تتعل

 . الهندسة

0.666** 

أفضل حصة الهندسة على 
 الحصص األخرى.

أسعى الى تطبيق مواضيع  **0.656
  .الهندسة في الحياة العملية

0.563** 

أنفذ كل ما يطلب مني في 
 حصة الهندسة

أحب أن يرضى عني معلمي  **0.537
األسسلة في حصة  عند حل

 .الهندسة بشكل صحيح

0.527** 

يدوي في حصة أفضل العمل ال
 الهندسة

يحرص المعلم على مراعاة  **0.476
 مستوياتنا في حصة الهندسة

0.548** 

احب األنشطة الهندسية 
 الجماعية.

استخدم األدوات الهندسية بيسر  **0.582
 .وسهولة

0734** 

أتعاون مع زمالسي في حل 
الواجبات المتعلقة بموضوع 

 الهندسة.

حصة  تثيرني أسسلة المعلم في **0.437
 .الهندسة

0.749** 

أستفسر عن أي فكرة لم أفهمها 
 . في حصة الهندسة

يجذبني العمل المستقبلي في  **0.501
  .مجال الهندسة

0.311** 

 االرتبا  رقم العبارة االرتبا  رقم العبارة
أفضل أن يعطيني المعلم أسسلة 
تحتاج الى تفكير في حصة 
 .الهندسة

التفكير  الهندسة تنمي مهارات **0.562
 .والتحليل وحل المشكالت

0.383** 

اشعر بالرضا عندما اقوم 
بتحسين مهاراتي ومعلوماتي في 

 .الهندسية

0.489**   

 (.α=0.01*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )*
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(, 0.01نالحيي  ميين الجييدول السييابق أن جميييع فقييرات المقييياس داليية إحصيياسيًا عنييد مسييتوى الدالليية )
 صدق المقياس )االستبانة(. وهي قيم تدل على

 رابعًا: ثبات مقياس الدافعية نحو تعلم الرياضيات
بعييد تطبيييق مقييياس الدافعييية علييى طييالب الصييف السييادس األساسييي  تييم حسيياب معامييل الثبييات 

ا ( وهييي قيميية مقبوليية تربويييًا كميي0.84باسييتخدام معامييل الثبييات كرونبيياخ ألفييا  وبلييغ معامييل الثبييات )
فييي بحثييه بعنييوان تحييري تيي ثير الييدرجات المتطرفيية وعييدد فسييات   (2011ي  )الضييو  أشييار الييى ذلييك

  .االستجابة على تقدير معامل ألفا لكرونباخ

 إجراءات الدراسة -7
 تسلسل الباحا في دراسته باإلجراءات االتية: 

   قام الباحا باختيار موضوع البحا  وهي استراتيجية عباءة الخبير في تدريس الرياضيات
الصييييف والوحييييدة المييييراد التطبيييييق عليهييييا  وتحديييييد التصييييميم المعتمييييد عليييييه فييييي مييييع تحديييييد 

 الدراسة  وهو التصميم شبه التجريبي.
  بعييد االطييالع علييى األدب التربييوي والدراسييات ذات الصييلة  قييدم الباحييا خطيية بحييا لكلييية

الدراسييييييات العليييييييا فييييييي جامعيييييية النجييييييا  الوطنييييييية  وتييييييم قبولهييييييا والموافقيييييية عليهييييييا بتيييييياريخ 
 (.8  ملحق )2015/11/12

  أعييد الباحييا أدوات الدراسيية  وهييي: مييذكرة التحضييير لوحييدة الهندسيية وفييق اسييتراتيجية عبيياءة
(  ومقيييياس الدافعييييية نحيييو تعلييييم 6(  واختبيييار التحصيييييل البعيييدي ملحييييق)3الخبيييير ملحييييق )

(  وتييييم عرضييييها علييييى المحكمييييين وعمييييل التعييييديالت الالزميييية حسييييب 7الرياضيييييات ملحييييق)
 ملحوظاتهم.

 هميية مرام هللا  لتسييهيل  /ه كتيياب ميين الدراسييات العليييا الييى وزارة التربييية والتعليييم العيياليتوجييي
الباحيييييا فيييييي تطبييييييق دراسيييييته فيييييي مدرسييييية ذكيييييور بيييييرقين االساسيييييية فيييييي محافظييييية جنيييييين  

 (.9م  ملحق) 19\11\2015بتاريخ



55 

 

 رقين توجيه كتياب مين مديريية التربيية والتعلييم العيام فيي محافظية جنيين  اليى مدرسية ذكيور بي
م   22\11\2015االساسيية  يسيمح للباحيا بتطبييق دراسيته واتاحية كيل التسيهيالت بتياريخ

 (.10ملحق)
  م  بحيا يتم تدريس 22\11\2015تم البدء بتطبيق الدراسة في شهر تشرين الثاني بتاريخ

(  ميييع االلتيييزام 3الطيييالب حسيييب ميييذكرة التحضيييير المعيييدة للوحيييدة مييين قبيييل الباحيييا ملحيييق)
م  بواقييييع 20\12\2015د لكييييل درس  واسييييتمر تطبييييق الدراسيييية الييييى تيييياريخ بالوقيييت المحييييد

 ( حصة لطالب الصف السادس االساسي  لكال المجموعتين الضابطة والتجريبية.23)
 (قبيييل تيييدريس وحيييدة 7قيييام الباحيييا بتوزييييع مقيييياس الدافعيييية نحيييو تعليييم الرياضييييات ملحيييق  )

م  لكيييال 2015/12/20تييياريخ  م  وبعيييد تيييدريس الوحيييدة ب2015/11/22الهندسييية بتييياريخ 
 المجموعتين في الوقت نفسه.

 (بتيياريخ 6اجييراء االختبييار التحصيييلي البعييدي ملحييق )م  علييى المجمييوعتين 20\12\2015
 الضابطة والتجريبية في نفس اليوم والوقت.

 .جمع البيانات وتحليل النتاسج ومقارنتها بالدراسات ذات الصلة وكتابة التوصيات 

 تصميم الدراسة -8
 مخط  التصميم شبه التجريبي للدراسة

3O 2O   2O 1CG: O 
3O 2X O 2O 1EG: O 

CG.المجموعة الضابطة : 
EG.المجموعة التجريبية : 

1O.العالمات المدرسية : 

2O.مقياس الدافعية : 

3O.اختبار التحصيل البعدي : 
X.استخدام استراتيجية عباءة الخبير في التدريس : 

 التية:وقد تم ضب  المتغيرات ا
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 نفسه المعلم: تم تدريس المجموعتين من قبل المعلم . 
   سنة. 11 – 13عمار الطالب ما بين أ عمر الطالب: تتراو 
 ( حصة دراسية.23عدد الحصص: تم تدريس المجموعتين نفس عدد الحصص وهو ) 

 المعالجة االحصائية -9
ذ (  اSPSSليوم االجتماعيية )لتحليل نتاسج الدراسة الحالية تم استخدام الرزمة االحصياسية للع

 تم استخدام:
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوصف تحصيل المجموعتين الضابطة

 والتجريبية في االختبار  ومقياس الدافعية نحو تعلم الرياضيات.
 ( تحليل التباين االحادي المصاحبOne Way ANCOVA لفحص داللة الفرق بين  )

 وعتين الضابطة والتجريبية.متوسطي تحصيل المجم
  علم تمعادلة كرونباخ ألفا  لفحص ثبات االختبار التحصيلي البعدي  ومقياس الدافعية نحو

 الرياضيات.
 نمي كل في( التدريس طريقة) المستقل المتغير ت ثير حجم لقياس( إيتا مربع) العملية الداللة 

بمسيييتوياته اليييثالا:  الكليييي حصييييلالت  و الرياضييييات تعليييم نحيييو الدافعيييية) التابعييية المتغييييرات
المعرفة المفاهيمية  المعرفة اإلجراسية  حل المشكالت. حيا كان مجموع عالمات االختبار 

عالمة تم تقسيمها على المستويات اليثالا تبعيًا لليوزن النسيبي لكيل مسيتوى  وتيم  60الكلي 
االهيداف  حساب مجموع العالمات  في كل مستوى من خالل ضرب الوزن النسبي لمستوى 

 بالعالمة الكلية لالختبار.
 عالمة.24 =  60% × 40مجموع عالمات مستوى المعرفة المفاهيمية =  

 عالمة.30 =  60% × 50مجموع عالمات مستوى المعرفة اإلجراسية = 
 عالمة.6 =  60% × 10مجموع عالمات مستوى حل المشكالت = 

ميات فيي كيل مسيتوى مين مسيتويات االهيداف  وقد قام الباحا بتحديد عدد االسسلة ومجموع العال
( الييذي يبييين توزيييع اسييسلة االختبييار علييى مسييتويات األهييداف تبعييًا 3:7وتفصيييلها كمييا فييي الجييدول )
 لمجموع عالمات كل مستوى.
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 توى.( توزيع اسئلة االختبار على مستويات األهداف تبعًا لمجموع عالمات كل مس3:7جدول)

مستوى المعرفة  السؤال
 يةالمفاهيم

مستوى المعرفة 
 اإلجرائية

مستوى حل 
 المجموع المشكالت

 االول
 

 الفقرة
 (1،4  ،5 ،7 ،9) 

 كل فقرة عالمتان

 الفقرة
(2 ،3 ،6 ،8) 

 كل فقرة عالمتان

 الفقرة
(10) 

 كل فقرة عالمتان

20  

 10 - - عالمات 10 الثاني
 10 - عالمات 10 - الثالث
 8 عالمات 4فرع)أ(    - عالمات 4فرع )ب(   الرابع
 12 - عالمة 12 - الخامس
 60 6 30 24 العالمة

 .معادلة الصعوبة لفقرات االختبار  لفحص معامالت الصعوبة لكل سؤال 
 .معادلة التمييز لفقرات االختبار  لفحص معامالت التمييز لكل سؤال 
 لمتع نحو والدافعية الدراسي التحصيل بين االرتباط لحساب بيرسون  االرتباط معامل 

 .  وحساب صدق االتساق الداخلي بين فقرات االختبار ومقياس الدافعيةالرياضيات

 :سةَالية تطبيق الدرا  -10

 ةأواًل: اختيار المدرس
قام الباحا باختيار مدرسة ذكور برقين األساسية كونها تحتوي على شعبتين من طالب الصف 

ب  واالخرى كمجموعة تجريبية  السادس األساسي  من اجل اعتماد احدى الشعب كمجموعة ضا
عن تطبيق  لحيا كان الباحا احد معلمي مادة الرياضيات في تلك المدرسة وهو المعلم المسؤو 

الدراسة  حيا انه يجب على المعلم الذي يدير صفه وفق استراتيجية عباءة الخبير ان يكون على 
الباحا )المعلم( لدورة مكثفة علم ودراية بشروط استخدام الدراما في الغرفة الصفية  حيا خضع 

في الدراما وفق منهجية عباءة الخبير في مبنى الهالل االحمر الفلسطيني في رام هللا تحت رعاية 
مؤسسة القطان  قام بها مدير المركز وسيم الكردي وعدد من الخبراء في مجال التدريس وفق 

ن فيها اسس الدراما وشروطها   من خالل ورشة عمل  تعليم المشاركياستراتيجية عباءة الخبير
باإلضافة الى حل بعض المشكالت من خالل الدراما  وعالوة على ذلك فقد قام الباحا بمقابلة 
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خبير الدراما التعليمية االستاذ الفاضل بسام صالحة مدير مكتبة البحرين التابعة لوكالة الغوا في 
ادة صياغة دروس وحدة الهندسة وفق غزة  عبر مكالمة الفيديو  حيا قام بمساعدة الباحا في إع

 منهجية عباءة الخبير.

 استراتيجية عباءة الخبيرثانيًا: التدريس باستخدام 
بفيرش يوضيع عليى االرض مين اجيل جليوس , ةفي المدرس الغرفة الصفيةقام الباحا بتجهيز  -

عيرض , وكيذلك الوسياسل التعليمية المعيدة خصيصيًا لكيل درسإضافة إلى الت كد مين  الطالب 
 .ما قام الطالب باكتشافه في الدروس السابقة من أجل رب  التعلم السابق بالالحق

حييا , ة التجريبييةوتمهيدًا لتطبيق الدراسية, قيام الباحيا بإعطياء حصيتين متتياليتين, للمجموعي -
وضييع لوحيية علييى األرض تشييد قييام المعلييم بتيي طير الطييالب ميين أجييل قبييول الييدور  ميين خييالل 

شيييكال هندسيييية مختلفييية تمثيييل شيييكل اآلفيييات الزراعيييية أ" رة تسييياؤالت.وتعميييل عليييى إثيييا انتبييياههم
حيا قام المعليم داخيل اليدور بيتقمص دور  (:الحبكة) تبدأ القصة ومن ثم ,المنوي استكشافها"

أنيا ميزارع  عنيدي مزرعية كبييرة المزارع لعرض المهمة االوليى عليى الطيالب مين خيالل قوليه  
مصيياب  مشييكلتي أن محصييولي هييذه السيينة لي مميييز وبرتقييا أنييا مشييهور أشييجار البرتقييال ميين 
 حافيية علييى المعلييم مهميية. تلييك اآلفييات كثيييرة  وقييد أخسيير المحصييول هييذه السيينة بسييبب بآفييات
األشيجار؟  بحمايية يعمليون  اليذين األشيخاص هم من: مثل( أسسلة بطر  الطالب ت طير)الدور
 هيي ؟ ميا تيواجههم قيد تييال المشياكل هي ما عملهم؟ طبيعة ما األشخاص؟ هؤالء يتواجد أين

  عملهم؟ في يحتاجونها التي األدوات
 فيي الخبيراء تواجيد مكان بناء (:األسسلة عن )اإلجابةالدور حافة على الطالب مهمةهنا ت تي  -

 المكيييان فيييي األغيييراض وضيييع .اليييزراعيين المهندسييييين أغيييراض رسيييم .االشيييجار حمايييية مجيييال
 للعمييل حماسييهم بمالحظيية التخيلييية للحاليية الطييالب تصييديق .الجييدران علييى وتعليقهييا المناسييب
  .ت طيرهم على دليل الرسم أو بالكتابة سواء

 واتخياذ المكيان  داخيل العميل بمزاولية والقييام المكيان  وتصيميم الحييز  بنياء اليدور في الدخول -
 اليييدعوة) الخبيييير الفرييييق واخييييرًا ييييتم بنييياء .تصيييميمه تيييم اليييذي المكيييان داخيييل معينييية وضيييعية
 اجييل ميين نحتاجهييا التييي األدوات هييي مييا مناقشيية. للمؤسسيية وشييعار اسييم قتييرا ا(. لالجتميياع
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. المهميية حسييب المكيان وتقسيييم اليدور داخييل وهيم الطييالب عليى أسييسلة المييزارع؟ طير  مسياعدة
 حصييييتين, كمراجعيييية وبالمقابييييل وميييين مبييييدأ التكييييافؤ, تييييم  إعطيييياء طييييالب المجموعيييية الضييييابطة

استخدام االدوات الهندسية فيي رسيم كيفية  ومراجعة  سابقا  معهم التي مرت  االشكال الهندسية
 . تلك االشكال

, وتتمثييل فييي: مجموعييات الطييالبالخاصيية ب المهميياتمعلييم الرياضيييات بتوزيييع  بعييد ذلييك قييام -
 ةالمجموعيييي البطييييمجموعيييية ميييين كييييل  ت( حيييييا حصييييلمشييييكالت واقعييييية ميييين بيسيييية المييييتعلم)

شيارة هنيا أن المهميات كانيت تيوزع المهمات  ويجيدر االمن  االتجريبية, على نسخة خاصة به
في بدايية كيل درس بشيكل منفصيل  وليم ييتم توزيعهيا كاملية ميرة واحيدة  حييا كانيت المهميات 
عبارة عن مشكالت قد يواجهها المهندسيين الزراعيين  وهي بذلك تكون نابعة من قليب اليدور 

هم فيييي المشيييكلة اليييذي يقيييوم بيييه الطيييالب الخبيييراء ضيييمن بيسيييتهم ويقوميييون بحلهيييا اثنييياء انخيييراط
 .وقبول الدور كخبراء بالغين

األساسي, بتدريس وحدة  سادسومن ثم قام معلم الرياضيات, المختص بتدريس الصف ال -
في بداية كل حيا كان يقوم  ,للمجموعة التجريبية استراتيجية عباءة الخبير, وفق الهندسة
ى االرض لجلوس بتجهيز المكان الذي يجلس به الطالب من خالل وضع سجادة علحصة, 

الطالب بشكل حلقة داسرية لمشاهدة كل االمور التي تجري من حولهم وامكانية متابعتهم من 
 ,قبل المعلم  باإلضافة الى ذلك كان المعلم يجهز الغرفة الصفية بالوساسل االزمة لكل درس
ال مثاًل كان يحضر الورق المقوى والقطع الخشبية واللوحات التي كان مرسوم عليها اشك

من خالل ت طيرهم  ,تعليمات المهمة للطالب بعد ذلك بشر المعلم , ويقوم هندسية مسبقاً 
المعلم ب حد زمالسه من المعلمين من اجل القيام , وفي بعض األحيان كان يستعين بالدور

  وذلك ب دوار في عباءة الخبير مثل الدرس الخامس مساحة المثلا قام المعلم بدور أبو كريم
كثر من شخصية لعرض المشكلة وبالتالي ال يستطيع المعلم وحده ألدرس احتاج ألن هذا ا

الطالب وال يسمح  تيتشوهذا بدوره يعمل على ت  معًا في آن واحد تلك الشخصياتقمص ت
 األفكار التي توصل اليها الطالبعرض  ومن ثم .بعرض المشكلة بشكل سلس وواضح

, ما تم اكتشافه, أو أية مالحظات حول على لوحة الصف؛ وذلك بهدف كتابة الشروحات
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الوساسل التعليمية وفي المرحلة الالحقة, يسمح للطالب بتطبيق ما تعلموه, وذلك باستخدام 
من خالل حل التمارين, والمساسل الواردة في و , المخصصة لكل درس عبر مجموعات البحا

 ., أو ما كان يضيفه المعلم حسب مقتضيات الدرس وطرق تدريسهالكتاب
, فييي المهمييات الييواردة ضييمن اسييتراتيجية عبيياءة الخبيييرتييرك للطييالب هييامش واسييع؛ للتفاعييل  -

عبيياءة الخبييير التييي  فييق اسييتراتيجيةاختيييار طييرق التييدريس و و  بحيييا قسييمت حصييص التييدريس
  مييع مراعيياة وحييدة الهندسييةوتييؤدي إلييى تحقيييق األهييداف الخاصيية والعاميية ل ى تناسييب المحتييو 

هم  ومييدى تنييوع وتييوفر الوسيياس  البصييرية والسييمعية وطبيعيية المكييان طبيعيية المتعلمييين وقييدرات
  المعد.

 :الخبير عباءة لحصص التخطي  في نماذج ثالثةواعتمد الباحا  -
 بعيييد علييييهم أسيييسلته يطييير  ثيييم الطلبييية  أميييام قصييية المعليييم يقيييرأ كييي ن: الخطيييي التخطيييي  -1

 .المفضلة ورسوماتهم كلماتهم يختاروا أن منهم الطلب ثم قراءتها 
. لطيالبا اهتميام يجيذب اليذي السياق في التفكر عبر ويكون : الطبيعي المشهد تخطي  -2

 عليوموال الجغرافييا مثيل مواضييع أو والصيدق مانيةاأل مثل قيم من السياق في ي علم وماذا
 . مذكرة التحضير في الباحا عليه يركز ما وهو رياضيات وال

  .اختبار ثم نشاط ثم رآخ درس ثم بدرس يبدأ النوع وهذا: التقني التخطي  -3
التعلييييم و ولتييدريس الجانييب النظييري تييم اسييتخدام اليييدواسر وتقاطعهييا )الييدراما ميين أجييل التعليييم   -

وذلييك ليسييتطيع المييتعلم تطبيقهييا داخييل حصييته الدراسييية فيمييا   عبيياءة الخبييير(و االستقصيياسي  
 ة.بعد  باإلضافة إلى استخدام أسلوب المحاضرة والمناقشة والحوار عند الضرور 

وحييدة سييتراتيجيات تحركييات قييام بهييا المعلييم لتسييهيل تعلييم محتييوى وقييد تخلييل هييذه الطراسييق واإل -
 تتلخص هذه التحركات في التالي: الهندسة

 تحركات التقديم حيا يبين المعلم الهدف من الدرس وأهميته وعنوانه. .1
 تحركات التفسير وخاصة عند الحصول على النتاسج. .2
  مشييياركة المتعلميييين وتفييياعلهم فيييي اليييدرس ب شيييكال تحركيييات النقييياش حييييا ييييتم تنشيييي .3

 مختلفة. 
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تحركيات االستقصيياء حيييا ييتم تييوفير الفرصيية للمتعلميين الكتشيياف العالقييات والتوصييل  .4
 إلى استنتاجات والقيام بنشاطات إضافية.

 حركات التطبيق حيا يقدم المعلم المشكالت.ت .5
العييرض أو االكتشيياف أو حييل  ويقييوم المعلييم بهييذه التحركييات سييواء أثنيياء تطبيقييه لطريقيية .6

  .(2014)صالحة   المشكالت

 ثالثًا: االختبار البعدي: 
 يتكون االختبار البعدي, من قسمين: القسم األول, األسسلة الموضوعية, والتي تتكون من -

تفاق مع ( فقرات, وقد تم بعد اال4, والقسم اال خر, األسسلة المقالية, وتتكون من )ات( فقر 10)
, توحيد يوم االختبار, وكذلك على إتاحة الفرصة للطالب )حسب رغبتهم( ةإدارة المدرس
قطع الخشبية والورق المقوى واي شيء اخر يرغبون الو  االدوات الهندسية  باستخدام

؛ لإلجابة باستخدامه من وساسل مساعدة كانوا يستخدمونها في اثناء دروس عباءة الخبير
علم مم األسسلة المقالية, وتجدر اإلشارة هنا, ب ن على القسم الثاني من االختبار, وهو قس

ذلك , قام بإبالغ الطالب بموعد االختبار, قبل أسبوع من تاريخه, وكةالرياضيات في المدرس
 إبالغ الطالب باحتساب عالمة االختبار في سجل عالماتهم المدرسية. 

اسيتبانة الدافعيية نحيو وبعد انتهاء كل طاليب مين حيل أسيسلة االختبيار التحصييلي, تيم تزوييده ب -
وتجيدر   تعلم الرياضيات, وقد قام الطالب باإلجابية عليهيا, وتسيليمها للمشيرف عليى االختبيار

ا أن عدد من الطالب قد غابوا  فيي ييوم تقيديم االختبيار واالسيتبانة البعيدي  حيياإلشارة هنا, 
عية التجريبيية  مين أفيراد المجمو  (وطيالبين)طالب مين أفيراد المجموعية الضيابطة  (ربع)أغاب 

 ليصيبح عيدد ؛عالماتهم على االستبانة القبلية والعالمات المدرسيةالباحا باستبعاد حيا قام 
طاليييب مييين اصيييل  26))طاليييب وافيييراد المجموعييية التجريبيييية  (24)افيييراد المجموعييية الضيييابطة 

 .طالب لكال المجموعتين (28)
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 الفصل الرابع

 ج الدراسةئنتا

 المقدمة -1
سيعت الدراسيية الحالييية الييى تعييرف أثيير تيدريس وحييدة الهندسيية باسييتخدام اسييتراتيجية عبيياءة الخبييير 

دس االساسيييي فيييي ميييدارس فيييي التحصييييل والدافعيييية نحيييو تعليييم الرياضييييات ليييدى طلبييية الصيييف السيييا
وهيي عبييارة عيين تحضييير  محافظية جنييين  ولتحقيييق هيذا الهييدف قييام الباحييا بإعيداد المييادة التدريبييية 

مييييذكرة دروس وحييييدة الهندسيييية  اذ تييييم تييييدريس مجمييييوعتين ميييين الطييييالب احييييداهما درسييييت بالطريقيييية 
ة اسييتراتيجية عبيياءاالعتيادييية )دون اسييتخدام اسييتراتيجية عبيياءة الخبييير(  واالخييرى درسييت باسييتخدام 

ا  وتييم الخبييير  وقييد اعييد الباحييا اختبييارًا بعييديًا ومقياسييًا للدافعييية  وقييد تييم التحقييق ميين صييدقها وثباتهيي
ألغييراض الدراسيية  وبعييد  كانييت مناسييبةحسيياب معييامالت التمييييز والصييعوبة لفقييرات االختبييار بحيييا 

ماعيية رزم االحصياسية للعليوم االجتتجميع البيانات وترميزها ومعالجتها احصياسيًا باسيتخدام برنيامج الي
(SPSS). 

وييييرى الباحيييا قبيييل البيييدء فيييي عيييرض النتييياسج ضيييرورة تحدييييد مجميييوع عالميييات كيييل مسيييتوى مييين 
(  ليسهل فهم النتاسج حيا تم حساب مجموع العالمات في 4:1مستويات األهداف كما في الجدول)

 عالمات الكلية لالختبار.كل مستوى من خالل ضرب الوزن النسبي لمستوى االهداف بمجموع ال

 ( مجموع عالمات كل مستوى من مستويات االهداف.4:1جدول)
مستوى المعرفة  المحتوى 

 المفاهيمية
مستوى المعرفة 

 اإلجرائية
مستوى حل 
 المشكالت

 المجموع

 %100 %10 %50 %40 الوزن النسبي
 60 6 30 24 العالمة

 المتعلقة بفرضيات الدراسة اإلحصائيةالنتائج  -
 نتائج الفرضية االولى -

داللييييية إحصييييياسية عنيييييد مسيييييتوى الداللييييية  ود فيييييرق ذال يوجيييييعليييييى انيييييه:  الوليييييىنصيييييت الفرضيييييية ا
(α=0.05)  المجموعية التجريبيية اليذين درسيوا باسيتخدام اسيتراتيجية  طيالب عالميات يمتوسيط بيين
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درجييية الكليييية عبييياءة الخبيييير  وطيييالب المجموعييية الضيييابطة اليييذين درسيييوا بالطريقييية التقليديييية عليييى ال
 الختبار التحصيل البعدي  ولصالح طالب المجموعة التجريبية.

يل صيييوالختبيييار فرضيييية الدراسييية تيييم اسيييتخراج المتوسيييطات الحسيييابية واالنحرافيييات المعياريييية لتح
طيييالب المجموعييية  الضيييابطة )التيييي درسيييت دون اسيييتخدام اسيييتراتيجية عبييياءة الخبيييير(  والمجموعييية 

ج كميا تخدام استراتيجية عباءة الخبير( في االختبار البعدي  وكانت النتياسالتجريبية )التي درست باس
 في الجدول االتي:

لقبلي ارين ا( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطالب في االختب4:2جدول )
 والبعدي تبعًا لمجموعتي الدراسة

 
 المجموعة

 
 (50) العدد

 (60)العالمة =  البعدي (60=القبلي) العالمات المدرسية
 الوسط

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري 

 الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 15.03 34.92 16.58 31.80 24 الضابطة

 13.75 46.04 14.70 29.41 26 التجريبية

فرقيًا ظاهرييًا فييي المتوسيطات الحسيابية لتحصييل الطييالب إلييى وجيود  (4:2)تشيير نتياسج الجيدول 
سي  ختبار البعدي  ولبيان داللة الفيروق االحصياسية بيين المتوسيطات الحسيابية  فقيد بليغ المتو في اال

 ( 46.04(  والمتوسيييي  الحسييييابي للمجموعيييية التجريبيييييية )34.92الحسييييابي للمجموعيييية الضييييابطة )
 ولبيان داللة االحصاسية بيين المتوسيطات الحسيابية  تيم اسيتخدام تحلييل التبياين االحيادي المصياحب

(ANCOVA( وكانت النتاسج كما في الجدول )4:3). 

بـاءة ( نتائج تحليل التباين االحادي المصاحب ألثر طريقة استخدام اسـتراتيجية ع4:3جدول )
الخبير على درجات طالب الصف السـادس االساسـي فـي المجمـوعتين الضـابطة والتجريبيـة علـى 

  .اختبار التحصيل البعدي
متوسط  ات الحريةدرج مجموع المراعات مصدر التباين

 المراعات
F  الداللة

 االحصائية
 0.0001 56.104 5401.128 1 5401.128 االختبار القبلي

 *0.0001 20.922 2014.178 1 2014.178 طريقة التدريس

   96.270 47 4524.667 الخطأ

    49 11469.500 المجموع

 (.=0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة)
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( رفييض الفرضييية الصييفرية  وبالتييالي وجييود فييرق ذي دالليية احصيياسية 4:3رقييم ) يتبييين ميين جييدول
( بيييين متوسيييطي تحصييييل طيييالب المجموعييية الضيييابطة والمجموعييية =0.05عنيييد مسيييتوى الداللييية )

 التجريبييية تعييزى الييى طريقيية التييدريس )التييدريس دون اسييتخدام اسييتراتيجية عبيياءة الخبييير  واسييتخدام
ة ي التدريس( وذلك لصالح المجموعة التجريبية التيي درسيت وحيدة الهندسياستراتيجية عباءة الخبير ف

 ستخدامبا التدريس ت ثير حجم استخرج فقد العملية الداللة ولبيان  باستخدام استراتيجية عباءة الخبير
-0.01) بييين وقييع إذ قليييل بانييه األثيير حجييم ويقييدر الكلييي  التحصيييل فييي الخبييير عبيياءة اسييتراتيجية

 .(Dunst, 2004)  (0.14 من أكبر) ومرتفع  (0.14-0.07)  ومتوس  (0.06

 الكلي المجموع÷ ( التدريس طريقة) المعالجة مربعات مجموع=  العملية الداللة
              = 2014.178÷ 11469.500 
            =0.18 

 طيييالب تحصييييل عليييى الخبيييير عبييياءة اسيييتراتيجية السيييتخدام كبيييير أثييير وجيييود يتضيييح سيييبق ومميييا
 .االساسي السادس لصفا

(  إلييييى نشيييياط الطلبيييية وانخييييراطهم مييين خييييالل الييييدور الموكييييل اليييييهم داخييييل 5:1وتشيييير الصييييورة )
استراتيجية عباءة الخبيير  فيي اليدرس الثيامن " شيبه المنحيرف"  حييا قيام الطيالب بقيص شيكل شيبه 
ة المنحيييرف مييين خيييالل تنصييييف أحيييد سييياقيه  مييين خيييالل ايصيييال نقطييية المنتصيييف اليييى راس الزاويييي

المقابلة  ومن ثم حياول الطيالب تجمييع الشيكلين النياتجين لتشيكيل مثليا  أي تحوييل شيبه المنحيرف 
الييى مثلييا  ميين اجييل اكتشييياف تعميييم مسيياحة شييبه المنحييرف مييين خييالل االسييتعانة بقييانون مسييياحة 
المثلا  حيا تم تقديم السقاالت والدعم للطالب من أجل معرفية الطريقية الصيحيحة فيي قيص شيكل 

ل منحرف  كما تبين الصورة أن الطالب منشغلين بالتفكير العميق والعمل التعاوني  في تحوييشبه ال
الشيكلين النيياتجين مين قييص شييبه المنحيرف الييى شييكل آخير جديييد يعرفييون مسياحته  حيييا ان الشييكل 

 الجديد الناتج هو المثلا. 
النيياتج المثلييا  وميين ثييم قييام الطييالب فييي نفييس السييياق بييالتعرف علييى القياسييات الجديييدة للشييكل 

حيا ان قاعدة المثلا الناتج تساوي مجموع قاعدتي شبه المنحرف وارتفاع المثلا هو نفسيه ارتفياع 
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شيييبه المنحيييرف  وبالتيييالي تكيييون مسييياحة شيييبه المنحيييرف تسييياوي مسييياحة المثليييا النييياتج مييين تجمييييع 
 االرتفاع. × مجموع القاعدتين × الشكلين  أي ان مساحة شبه المنحرف = نصف 

 

 السياق االجتماعي لتعلم الطالب وتقديم الدعاسم والسقاالت لهم( 5:1ورة )ص

 السييلطة ونقييل المجموعييات بييين القييوة وتوزيييع تعلمييي سييياق فييي الحييدا البالطيي معايشيية الحيي ي  و 
 ذهنيييياً  الطيييالب ينخيييرط حتيييى ب نفسيييهم؛ المعرفييية يكتشيييفون  التيييي اللحظييية إليجييياد بالتيييدريج؛ بللطيييال

 اسييتخدام يمكيين عاطفييياً  آمنيياً  مكانيياً  يعييد صييفية غرفيية مجتمييع لخلييق يييؤدي امميي الييدرس  فييي وعاطفييياً 
 المعنيى  صينع يتقاسيم برمتيه الصف يجعل مما وجدية هامة مواضيع لدراسة فيه الخبير عباءة دراما
 الطاليب ويصيبح  (اليدور داخيل المعليم) الدرامي الفن داخل من الميسر دور فيها المعلم يلعب بحيا
 ميين فيهييا ويييتعلم الخبييير  دور فيهييا الطلبيية ويلعييب (.الييدور خييارج المعلييم) زماليية ةعالقيي فييي والمعلييم
 السييابقة الخبييرة الطلبيية يمتلييك بحيييا ضييرورياً  المطلوبيية العمليييات وترتيييب خارجييه وميين الييدور داخييل
 .الالحقة المرحلة إلى للتقدم يحتاجونها التي

 نيمكي ميتعلمال وأن ومجاالتهيا  المعرفية أنيواع بيين التيراب  على يؤكد الخبير عباءة نهج أن وحيا
 إليى الميتعلم ييدعو الينهج هذا فإن متعددة جوانب من أمامه حدا أي ويرى  الخبير عباءة" يلبس" أن

 .المعرفة تراب  مهارة اكتساب
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 الثانيةنتائج الفرضية  -
 (α=0.05)عند مستوى الداللة إحصاسية داللة ذو فرق  ال يوجدنصت الفرضية الثانية على انه: 

  استراتيجية عباءة الخبير باستخدام درسوا الذين التجريبية المجموعة طالب عالمات يمتوسط ينب 
 فيييي البعيييدي التحصييييل اختبيييار عليييى التقليديييية بالطريقييية درسيييوا اليييذين الضيييابطة المجموعييية وطيييالب
 .التجريبية المجموعة طالب ولصالح  يةهيمالمفا المعرفة مستوى 

يل صيييسييية تيييم اسيييتخراج المتوسيييطات الحسيييابية واالنحرافيييات المعياريييية لتحوالختبيييار فرضيييية الدرا
طيييالب المجموعييية  الضيييابطة )التيييي درسيييت دون اسيييتخدام اسيييتراتيجية عبييياءة الخبيييير(  والمجموعييية 

  لفهيييم المفييياهيم التجريبيييية )التيييي درسيييت باسيييتخدام اسيييتراتيجية عبييياءة الخبيييير( فيييي االختبيييار البعيييدي
 جدول االتي:وكانت النتاسج كما في ال

 لبعـدي( المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة لعالمـات الطـالب فـي االختبـار ا4:4جدول )
 .تبعًا لمجموعتي الدراسة لفهم المفاهيم
 

 المجموعة
 
 (50)العدد

 (24)العالمة = البعدي (24=القبلي) العالمات المدرسية
 الوسط

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري 

 الوسط 
 بيالحسا

االنحراف 
 المعياري 

 6.40 13.69 6.63 12.72 24 الضابطة
 6.01 18.23 5.88 11.76 26 التجريبية

فرقًا ظاهريًا في المتوسطات الحسابية لتحصيل الطالب في إلى وجود  (4:4)تشير نتاسج الجدول
 المتوسييطات  ولبييان داللية الفيروق االحصياسية بيين فيي مسيتوى المعرفية المفاهيمييية االختبيار البعيدي

والمتوس  الحسابي للمجموعية   (13.69الحسابية  فقد بلغ المتوس  الحسابي للمجموعة الضابطة )
اين ولبيان داللة االحصاسية بين المتوسطات الحسابية  تم اسيتخدام تحلييل التبي ( 18.23التجريبية )

 .(4:5( وكانت النتاسج كما في الجدول )ANCOVAاالحادي المصاحب )
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ءة ( نتــائج تحليــل التبــاين االحــادي المصــاحب ألثــر طريقــة اســتخدام اســتراتيجية عبــا4:5جــدول )
الخبير على درجات طالب الصف السـادس االساسـي فـي المجمـوعتين الضـابطة والتجريبيـة علـى 

 في مستوى المعرفة المفاهيميةاختبار التحصيل البعدي 
مجموع  مصدر التباين

 المراعات
متوسط  درجات الحرية

 راعاتالم
F  الداللة

 االحصائية
 0.0001 39.372 840.805 1 840.805 االختبار القبلي
 *0.0001 15.602 333.200 1 333.200 طريقة التدريس

   21.356 47 1003.716 الخطأ
    49 2102.125 المجموع

 (.=0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة)

لصييفرية  وبالتييالي وجييود فييرق ذي دالليية احصيياسية ( رفييض الفرضييية ا4:5يتبييين ميين جييدول رقييم )
( بيييين متوسيييطي تحصييييل طيييالب المجموعييية الضيييابطة والمجموعييية =0.05عنيييد مسيييتوى الداللييية )

 التجريبييية تعييزى الييى طريقيية التييدريس )التييدريس دون اسييتخدام اسييتراتيجية عبيياءة الخبييير  واسييتخدام
ة مجموعة التجريبية التيي درسيت وحيدة الهندسياستراتيجية عباءة الخبير في التدريس( وذلك لصالح ال

 ستخدامبا التدريس ت ثير حجم استخرج فقد العملية الداللة ولبيان  باستخدام استراتيجية عباءة الخبير
  .ةيلمستوى المعرفة المفاهيم التحصيل في الخبير عباءة استراتيجية

 الكلي المجموع÷ ( التدريس طريقة) المعالجة مربعات مجموع=  العملية الداللة
               =  333.200  ÷2102.125 
               =0.16 

 طيييالب تحصييييل عليييى الخبيييير عبييياءة اسيييتراتيجية السيييتخدام كبيييير أثييير وجيييود يتضيييح سيييبق ومميييا
 .للمعرفة المفاهيمية االساسي السادس الصف

 رسيملدور  وهي جل ت طيرهم داخل اأولى من قبول الطالب للمهمة األ (5:2) يظهر في الصورة
 مفهيومهم. حسيب مزرعية تجعلهيا مختلفية عناصر يضعوا فيها وأن يعرفونها  كما الورق  على مزرعة

فييييي البداييييية سييييمح المعلييييم بجلييييوس الطييييالب بييييراحتهم دون تييييدخل  واختيييييار المكييييان المناسييييب لهييييم  
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اتخياذ القيرار  والجلوس بجانب الزميل الذي يروه مناسب لهم  حتى يشعرهم بالراحة واالسيتقاللية فيي 
 ثم قام المعلم بوضع ورقة كبيرة حتى يتمكن جميع الطالب من رسم المزرعة عليها.

 
  ت طير الطالب واندماجهم في قبول المهمة حيا يقومون برسم المزرعة( 5:2صورة )

 تثبييييت أجيييل مييين حولنيييا التيييي الوقييياسع تليييك اسيييتغالل عليييى اسيييتراتيجية عبييياء الخبيييير تعميييلوهنيييا  
 العمليية فيي ومشياركته اهتماميه جيذب وكيفية الطالب  ذهن استثارة وضرورة الصف  اخلد المعلومة
 عياً م يجدان حيا زمالء  أنهم باعتبار عاملين الخبير عباءة داخل والمعلم الطالب ويكون  .التعليمية
المسييييطر اليييى دور المراقيييب  موقييع عييين المعليييم يتنييازل بحييييا بالمهمييية  المرتبطيية الميييواد مييين الكثييير

 لميسر.وا
نيا في نفس السياق الح  المعلم أن الطالب قاموا بتقسيم المهمات فيما بينهم في رسم المزرعة  ا

ارسم االشجار  أحمد ترسم ورود ملونة  معاذ ترسم الثمار على االشجار  قسيم ترسيم عصيفور يغيرد 
ة علييى الشييجرة  جمييال أنيييت ترسييم شييمس  حييييا ان الرسييومات الفردييية للطيييالب داخييل كييل مجموعييي

تتكامييل لتشييكل مزرعيية تحتييوي علييى جميييع االدوات والمعييدات التييي قييد يحتاجونهييا  ضييمن تصييورهم 
 المسبق عن المزرعة التي تشكلت في ذهنهم.  

حيا لفت انتبياه المعليم فيي احيد المجموعيات طاليب يقيول أرييد ان ارسيم خيزان مياء كبيير لتجمييع 
تنميييوا االشيييجار  فيييرد علييييه أحيييد افيييراد  ميييياه االمطيييار  حييييا ان المزرعييية تحتييياج اليييى الميييياه حتيييى

المجموعيييية المزرعيييية تعتمييييد علييييى مييييياه المطيييير ال داعييييي للخييييزان ارسييييم عوضييييًا عنييييه غرفيييية لراحيييية 
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المييزارعين  ودار نقيياش مطييول فييي هييذه المجموعيية  حيييا تييم التوصييل فيمييا بييينهم الييى اعتميياد رسييم 
عتمياد الخيزان فكيان رد المجموعية يمكين الخزان  فقام المعلم بسؤالهم لماذا تم استبعاد رسيم الغرفية  وا 

االستغناء عن الغرفة بجلوس المزارعين تحت االشجار  او من خالل بناء خيمية صيغيرة لهيم  ولكين 
ال يمكيين االسييتغناء عيين الميياء ألن األشييجار الموجييودة فييي مزرعتنييا تحتيياج الييى الميياء  كمييا ان مييياه 

اء  وعيدم تيوفر الميياه يهليك األشيجار التيي االمطار ال توجد بشكل مستمر توجد فق  في فصيل الشيت
قمنا برسمها في المزرعة  هنا تظهر قوة عباءة الخبيير فيي التكاميل بيين الميواد االخيرى  ففيي المثيال 
السييابق يظهيير التكامييل بييين مييادة العلييوم والتربييية الوطنييية والجغرافيييا باإلضييافة الييى مييادة الرياضيييات 

ا يعميييل عليييى تيييراب  المعلوميييات ومعالجتهيييا بشيييكل سلسيييل المحيييور االساسيييي فيييي هيييذه الدراسييية  وهيييذ
 وميسر داخل ذهن الطالب.

جيييل حراثييية أفيييي خيييالف مجموعييية أخيييرى قاميييت برسيييم مرشيييات ميييياه  وجيييرار ميييع محيييراا مييين   
المزرعييييية لليييييتخلص مييييين االعشييييياب الضيييييارة  باإلضيييييافة لرسيييييم عيييييدة غيييييرف  فيييييي المزرعييييية لتجمييييييع 

طحييين الحبيييوب  حييييا ان جمييييع الطيييالب فيييي  فيييي السيييتخدامهاالمحصيييول  ورسيييم طاحونييية هيييواء 
المجموعات قاموا برسم مكونيات المزرعية حسيب مفهيومهم  واختييار ميا هيو مناسيب لهيم مين معيدات 

 لتحقييييق األنسيييب األدوات عييين يتعلميييون قيييد يحتاجونهيييا فيييي المزرعييية  وهيييذا بيييدوره يسييياعد الطيييالب ل
سل اقشية فيميا بيينهم فيي اختبيار البيداميع المن المهمية. تحقيق التيي والطيرق  باآللييات ويفكيرون  الهدف 

 االفضل حتى يتم انجا  المزرعة الخاصة بهم. 
 وبالتيالي. تشياركي تعياوني مجتميع خيالل مين معرفتيه بنياء إليى يسيعى الميتعلم أنكما نشاهد هنيا 

 فييقيت وهييذا. المعلييم قبييل ميين المقدميية والمسيياعدات تاواإلشييار  العمييل أثنيياء نييهاأقر  ميين المييتعلم يسييتفيد
 عليييى يؤكيييد الخبيييير عبييياءة نهيييج أن حييييا  Scaffolding السيييقاالت عبييير اليييتعلم هيييدف ميييع أيضييياً 
 حييدا أي ويييرى  الخبييير عبيياءة" يلييبس" أن يمكيين مييتعلمال وأن ومجاالتهييا  المعرفيية أنييواع بييين ب االتيير 

 .المعرفة ب اتر  مهارة اكتساب إلى المتعلم يدعو النهج هذا فإن متعددة جوانب من أمامه
عمييال فييي جييو ميين المتعيية والحيي  المعلييم أن الطييالب كييانوا ينفييذون المطلييوب ميينهم  وينجييزون األ

والمييودة والتشيياور  حيييا عملييت هييذه المجموعييات ك سييرة واحييدة وانسييجام فيمييا بينهييا  وعملييت علييى 
توزيع المهميات عليى افيراد المجموعية كياًل حسيب امكانياتيه وقدراتيه  دون أي تيدخل مين قبيل المعليم  
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 لييم لكنهييا عارميية والفوضييى عاليييا الصييوت كييان مجموعيية  كييل داخييل البالطيي فعلييهي مييا أت مييل كنييت
نميييا وحسييب فوضيييى تكييون   العميييل فيييي اً كبييير  طييياً اانخر  أبييدى والجمييييع سعييةاور  منتجييية فوضيييى كانييت وا 

  حيييا تحييول دور المعلييم بتركيييز ون شيياهدالب يالطيي كييان المجموعييات عمييل عييرض وعنييد .واإلنتيياج
في بعض الحاالت  وكان محور العملية التعليمة هو المتعلم  وهذا ما تسعى الى الى مراقب وموجه 

تحقيقييه جميييع طيييرق التييدريس الحديثيية بميييا فييي ذلييك اسيييتراتيجية عبيياءة الخبييير  جعيييل المييتعلم نشييي  
وفعييااًل فييي بنيياء معرفتييه الخاصيية  وفييي موقييف يغلييب عليييه الجييو االجتميياعي  ممييا اثيير علييى سييلوك 

صيل حيا انهم وجدوا مكان يعبرون فيه عن افكارهم بطالقة  ودون أي  خجيل  الطالب قليلي التح
هيذا اليى جانيب تقلييل التيوتر  داخيل غرفية الصيف او خوف من التقصير في تنفييذ ميا يطليب مينهم. 

نتيجيية تعويييدهم الثقيية بييالنفس  باإلضييافة الييى كييون اسييتراتيجية عبيياءة الخبييير تسييتند علييى مشييكالت 
ميين اجييل  ة المييتعلم وبيستييه  ممييا يجعلييه أكثيير انخراطييًا وانييدماجًا فييي المشييكلةواقعييية ذات صييلة بحيييا

 حلها.

 لثةالثانتائج الفرضية  -
 (α=0.05)الداللة مستوى  عند إحصاسية داللة ذو فرق  ال يوجدعلى انه:  لثةنصت الفرضية الثا

  ييرية عباءة الخباستراتيج باستخدام درسوا الذين التجريبية المجموعة طالب عالمتت متوس ي بن  
 فيييي البعيييدي التحصييييل اختبيييار عليييى التقليديييية بالطريقييية درسيييوا اليييذين الضيييابطة المجموعييية وطيييالب
  .التجريبية المجموعة طالب ولصالح  اإلجرائية المعرفةمستوى 

يل صيييوالختبيييار فرضيييية الدراسييية تيييم اسيييتخراج المتوسيييطات الحسيييابية واالنحرافيييات المعياريييية لتح
لضيييابطة )التيييي درسيييت دون اسيييتخدام اسيييتراتيجية عبييياءة الخبيييير(  والمجموعييية طيييالب المجموعييية  ا

  اسييةللمعرفية االجر  التجريبية )التي درست باستخدام اسيتراتيجية عبياءة الخبيير( فيي االختبيار البعيدي
 وكانت النتاسج كما في الجدول االتي:
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 عديار البالطالب في االختب ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات4:6جدول )
 تبعًا لمجموعتي الدراسة في مستوى المعرفة االجرائية

 
 المجموعة

 
 (50)العدد

 (30)العالمة =  البعدي (30= القبلي) العالمات المدرسية
 الوسط

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري 

 الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 7.92 18.50 8.29 15.90 24 الضابطة
 6.25 23.88 7.35 14.71 26 لتجريبيةا

فرقيًا ظاهرييًا فييي المتوسيطات الحسيابية لتحصييل الطييالب  إلييى وجيود (4:6) تشيير نتياسج الجيدول
طات   ولبيان داللة الفروق االحصاسية بين المتوسيفي مستوى المعرفة االجراسية في االختبار البعدي

(  والمتوس  الحسابي للمجموعية 18.50بطة )الحسابية  فقد بلغ المتوس  الحسابي للمجموعة الضا
باين ولبيان داللة االحصاسية بين المتوسطات الحسابية   تم استخدام تحليل الت  (23.88التجريبية )

 .(4:7( وكانت النتاسج كما في الجدول )ANCOVAاالحادي المصاحب )

ءة اســتراتيجية عبــا ( نتــائج تحليــل التبــاين االحــادي المصــاحب ألثــر طريقــة اســتخدام4:7جــدول )
الخبير على درجات طالب الصف السـادس االساسـي فـي المجمـوعتين الضـابطة والتجريبيـة علـى 

 في مستوى المعرفة االجرائية اختبار التحصيل البعدي
مجموع  مصدر التباين

 المراعات
متوسط  درجات الحرية

 المراعات
F  الداللة

 االحصائية
 0.0001 47.486 1216.297 1 1216.297 االختبار القبلي
 *0.0001 18.339 469.746 1 469.746 طريقة التدريس

   25.614 47 1203.857 الخطأ
    49 2782.000 المجموع

 (.=0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة)

( رفييض الفرضييية الصييفرية  وبالتييالي وجييود فييرق ذي دالليية احصيياسية 4:7يتبييين ميين جييدول رقييم )
( بيييين متوسيييطي تحصييييل طيييالب المجموعييية الضيييابطة والمجموعييية =0.05لييية )عنيييد مسيييتوى الدال

التجريبييية تعييزى الييى طريقيية التييدريس )التييدريس دون اسييتخدام اسييتراتيجية عبيياءة الخبييير  واسييتخدام 
استراتيجية عباءة الخبير في التدريس( وذلك لصالح المجموعة التجريبية التيي درسيت وحيدة الهندسية 
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 باستخدام التدريس ت ثير حجم استخرج فقد العملية الداللة ولبيان  ة عباءة الخبيرباستخدام استراتيجي
 .لمستوى المعرفة اإلجراسية التحصيل في الخبير عباءة استراتيجية

 الكلي المجموع÷ ( التدريس طريقة) المعالجة مربعات مجموع=  العملية الداللة
               = 469.746 ÷2782.000 
               =0.17 

 طيييالب تحصييييل عليييى الخبيييير عبييياءة اسيييتراتيجية السيييتخدام كبيييير أثييير وجيييود يتضيييح سيييبق ومميييا
 .للمعرفة اإلجراسية االساسي السادس الصف
منخرطيييون فيييي ت ديييية المهمييية الموكلييية ألييييهم  فيييي اليييدرس  ( 5:3ة )الحييي  الطيييالب فيييي الصيييور ي  و 

ى يمكييين تشيييكيل مثليييا معليييوم اطيييوال الرابيييع مسييياحة "المثليييا"  مييين اجيييل التوصيييل اليييى التعمييييم متييي
اضييالعه الييثالا  حيييا قييام المعلييم بتقسيييم الطييالب الييى مجموعييات حيييا تتكييون كييل مجموعيية ميين 
أربع طالب  ثم قام بتوزيع عليهم عدد من القطع الخشبية ذات اطيوال مختلفية  وطليب مينهم تشيكيل 

فييي تجريييب اسييتخدام القطعيية  عييدد ميين المثلثييات  هنييا تييرك المعلييم المجييال للطييالب للمحاوليية والخطيي 
ي الخشبية من اجل تشكيل مثلا  بعد ذلك وجه السؤال التالي لهم  ما هي أطوال القطع الخشبية الت

تمكنييتم عنييد اسيييتخدامها ميين تشيييكيل مثلييا؟  وميييا هييي أطيييوال القطييع الخشيييبية التييي ليييم تتمكنييوا مييين 
 تشكيل مثلا باستخدامها؟

 
 ي اكتشاف متى يمكن تشكيل مثلا معلوم أطوال اضالعه.تفاعل الطلبة وتعاونهم ف( 5:3صورة )
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وهنا يظهر في الصيورة أن الطيالب نجحيوا فيي تكيوين مثليا باسيتخدام القطيع الخشيبية  بعيد ذليك 
طلييييب المعلييييم ميييين الطييييالب تييييدوين أطييييوال القطييييع الخشييييبية التييييي اسييييتخدموها فييييي تشييييكيل المثلييييا  

يتمكنييوا ميين تشييكيل مثلييا باسييتخدامها  نيياقش  باإلضييافة الييى تسييجيل أطييوال القطييع الخشييبية التييي لييم
الطييالب فيمييا بييينهم الحلييول التييي تمكنييوا ميين التوصييل إليهييا  وقيياموا بفحصييها بشييكل فييردي وبشييكل 
جماعي قبل اعتمادها وتدوينها  حيا طلب المعلم تقيديم تفسيير واضيح ومقنيع لميا تيم التوصيل الييه  

افكييارهم بطريقيية منظميية ومقنعيية  حيييا انهييم  وهييذا بييدوره عمييل علييى صييقل مهيياراتهم فييي التعبييير عيين
ة ضالع معلومأثناء تشكيل مثلا ب طوال أفمثاًل في  ية استندوا في تفسيراتهم على اسس علمية واقع

قييل ميين ذلييك أو أكثيير أكييون تن أوال يمكيين درجيية  180ن مجمييوع زوايييا المثلييا أاسييتندوا الييى حقيقيية 
مين مجميوع الضيلعين  طيولأفيي المثليا  اك ضلع ذا كان هنإمهما كبر أو صغر المثلا المشكل  ف

ييير غدرجيية وهييذا  180ر ميين بييالزوايييا الداخلييية للمثلييا أك تصييبح مجمييوع قياسييايتييالي الب  خييريناأل
 ير ممكن.غمعقول و 

آراء  حتيرامالتيي قياموا بهيا سياعدهم عليى أمور ن مناقشة الطالب داخل المجموعة حول األأكما  
دون  قام به زمالسهم  وهنيا أمتليك الطيالب مهيارة التعبيير عين آراسهيم المجهود الذي حتراماو األخرين  

أن حيا  و تعرضهم للسخرية.أقيود  ودون الشعور بالخوف من كون إجاباتهم صحيحة أو خاطسة  
 الطلبة أصبحوا أكثر نشاطًا ومشاركًة في العملية التعليمية.

 رابعةالنتائج الفرضية  - 
  الداللييية مسيييتوى  عنيييد إحصييياسية داللييية ذو فيييرق  ال يوجيييد  عليييى انيييه:رابعييية نصيييت الفرضيييية ال

(α=0.05)   اسيتراتيجية  باسيتخدام درسيوا اليذين التجريبيية المجموعية طيالب عالميتت متوسي ي بن
 البعييدي التحصييل اختبيار عليى التقليديية بالطريقية درسيوا اليذين الضيابطة المجموعية وطيالب  عبياءة
 .التجريبية لمجموعةا طالب ولصالح  المشكالت حل مستوى  في
يل صيييوالختبيييار فرضيييية الدراسييية تيييم اسيييتخراج المتوسيييطات الحسيييابية واالنحرافيييات المعياريييية لتح 

طيييالب المجموعييية  الضيييابطة )التيييي درسيييت دون اسيييتخدام اسيييتراتيجية عبييياءة الخبيييير(  والمجموعييية 
  لحييل المشييكالت يالتجريبييية )التييي درسييت باسييتخدام اسييتراتيجية عبيياءة الخبييير( فييي االختبييار البعييد

 وكانت النتاسج كما في الجدول االتي:
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 لبعـدي( المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة لعالمـات الطـالب فـي االختبـار ا4:8جدول )
 تبعًا لمجموعتي الدراسةفي مستوى حل المشكالت 

 
 المجموعة

 
 (50)العدد

 (6)العالمة =  البعدي (6= القبلي) العالمات المدرسية
 الوسط

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري 

 الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 1.28 2.48 1.66 3.18 24 الضابطة
 1.60 3.81 1.47 2.94 26 التجريبية

فرقيًا ظاهرييًا فييي المتوسيطات الحسيابية لتحصييل الطييالب  إلييى وجيود (4:8) تشيير نتياسج الجيدول
ولبييان داللية الفيروق االحصياسية بيين المتوسيطات   فيي مسيتوى حيل المشيكالت في االختبار البعيدي

(  والمتوسي  الحسيابي للمجموعية 2.48الحسابية  فقيد بليغ المتوسي  الحسيابي للمجموعية الضيابطة )
اين ولبيان داللة االحصاسية بين المتوسيطات الحسيابية   تيم اسيتخدام تحلييل التبي ( 3.81التجريبية )

 .(4:9اسج كما في الجدول )( وكانت النتANCOVAاالحادي المصاحب )

ءة ( نتـائج تحليـل التبـاين االحـادي المصـاحب ألثـر طريقـة اسـتخدام اسـتراتيجية عبـا4:9جدول )
الخبير على درجات طالب الصف السـادس االساسـي فـي المجمـوعتين الضـابطة والتجريبيـة علـى 

 .في مستوى حل المشكالتاختبار التحصيل البعدي 

 مصدر التباين
مجموع 
 درجات الحرية اتالمراع

متوسط 
 F المراعات

الداللة 
 االحصائية

 0.0001 23.682 34.101 1 34.101 االختبار القبلي
 *0.0001 18.296 26.344 1 26.344 طريقة التدريس

   1.440 47 67.677 الخطأ
    49 123.805 المجموع

 (.=0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة)

( رفييض الفرضييية الصييفرية  وبالتييالي وجييود فييرق ذي دالليية احصيياسية 4:9يتبييين ميين جييدول رقييم )
( بيييين متوسيييطي تحصييييل طيييالب المجموعييية الضيييابطة والمجموعييية =0.05عنيييد مسيييتوى الداللييية )

التجريبيييية تعيييزى اليييى طريقييية التدريس)التيييدريس دون اسيييتخدام اسيييتراتيجية عبييياءة الخبيييير  واسيييتخدام 
س( وذلك لصالح المجموعة التجريبية التيي درسيت وحيدة الهندسية استراتيجية عباءة الخبير في التدري
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 باستخدام التدريس ت ثير حجم استخرج فقد العملية الداللة ولبيان  باستخدام استراتيجية عباءة الخبير
 .في مستوى حل المشكالت التحصيل في الخبير عباءة استراتيجية

 الكلي المجموع÷ ( لتدريسا طريقة) المعالجة مربعات مجموع=  العملية الداللة
               =26.344 ÷123.805 
                =0.21 

 طيييالب تحصييييل عليييى الخبيييير عبييياءة اسيييتراتيجية السيييتخدام ر كبييييرأثييي وجيييود يتضيييح سيييبق ومميييا
 .لحل المشكالت االساسي السادس الصف

 لخامسةانتائج الفرضية   -
 الداللييية مسيييتوى  عنيييد إحصييياسية داللييية ذو فيييرق  ال يوجيييد عليييى انيييه: خامسيييةنصيييت الفرضيييية ال

(α=0.05)  اسيتراتيجية  باسيتخدام درسيوا اليذين األساسيي سيادسال الصيف طيالب دافعية متوسط بن
 الييذين األساسييي سييادسال الصييف طييالب دافعييية متوسيي  وبييين  (التجريبييية المجموعيية) عبيياءة الخبييير

 تعلييم نحييو الدافعييية مقييياس علييى دراسييةال تنفيييذ بعييد( الضييابطة المجموعيية) لتقليديييةا بالطريقيية درسييوا
 .التجريبية المجموعة طالب ولصالح الرياضيات 

عية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لداف خامسةوالختبار الفرضية ال
 تيجيةطالب المجموعة الضابطة )التي درست وحدة الهندسة بالطريقة االعتيادية دون استخدام استرا

ة والمجموعة التجريبية )التي درست وحدة الهندسة باستخدام استراتيجية عباء الخبير(  عباءة
 :تيانت النتاسج كما في الجدول األالخبير( في مقياسي الدافعية القبلي والبعدي  وك

بعدي سين ال( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطالب في القيا4:10جدول )
 ياس الدافعية نحو تعلم الرياضيات تبعًا لمجموعتي الدراسةوالقبلي لمق

 
 المجموعة

 
 (50)العدد

 البعدي القبلي

االنحراف  الوسط الحسابي
االنحراف  الوسط الحسابي المعياري 

 المعياري 
 0.75 3.32 0.63 3.42 24 الضابطة
 0.51 4.06 0.57 3.32 26 التجريبية
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مقيييياس  عليييىفرقيييًا ظاهرييييًا فيييي المتوسيييطات الحسيييابية  دإليييى وجيييو ( 4:10) تشيييير نتييياسج الجيييدول
الدافعيييية البعيييدي  ولبييييان داللييية الفيييروق االحصييياسية بيييين المتوسيييطات الحسيييابية فقيييد بليييغ المتوسييي  

(  4.06(  اما الوس  الحسيابي للمجموعية التجريبيية فقيد بليغ )3.32الحسابي للمجموعة الضابطة )
( لتوضييح داللية الفيروق االحصياسية ANCOVAمصياحب )وتم استخدام تحليل التباين االحيادي ال

 .(4:11بين المتوسطات الحسابية  وكانت النتاسج كما في الجدول )

ة ة عباء( نتائج تحليل التباين االحادي المصاحب ألثر طريقة استخدام استراتيجي4:11جدول )
ى تجريبية علالخبير على درجات طالب الصف السادس االساسي في المجموعتين الضابطة وال

 مقياس الدافعية نحو تعلم الرياضيات 

مجموع  مصدر التباين
متوسط  درجات الحرية المراعات

الداللة  F المراعات
 االحصائية

 0.002 10.740 3.617 1 3.617 االختبار القبلي
 *0.0001 22.759 7.665 1 7.665 طريقة التدريس

   0.337 47 15.829 الخطأ
    49 26.303 المجموع

 (.=0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة)

( رفض الفرضية الصيفرية  وبالتيالي وجيود فيرق ذي داللية احصياسية 4:10يتبين من جدول رقم )
( بييييين متوسيييطي دافعييييية طيييالب المجموعيييية الضيييابطة والمجموعيييية =0.05عنيييد مسييييتوى الداللييية )

م ام اسييتراتيجية عبيياءة الخبييير  واسييتخداالتجريبييية تعييزى الييى طريقيية التييدريس ) التييدريس دون اسييتخد
ة استراتيجية عباءة الخبير في التدريس( وذلك لصالح المجموعة التجريبية التيي درسيت وحيدة الهندسي

 ستخدامبا التدريس ت ثير حجم استخرج فقد العملية الداللة ولبيان  باستخدام استراتيجية عباءة الخبير
 .لدافعيةعلى مقياس ا الخبير عباءة استراتيجية

 الكلي المجموع÷ ( التدريس طريقة) المعالجة مربعات مجموع=  العملية الداللة
               =7.665  ÷26.303 
                =0.29 
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 الصيف طيالب دافعية على الخبير عباءة استراتيجية الستخدام كبير أثر وجود يتضح سبق ومما
 .االساسي السادس

ن نجحييوا فييي انجيياز المهميية الموكليية أرحيية الطييالب وسييعادتهم بعييد ف ( إلييى5:4الصييورة )وتشييير 
ن "  فيي التوصيل اليى التعمييم ميا العالقية بيي المضيلع زواييا قياسيات مجميوع اليهم في الدرس الثاني "

عييدد أضييالع المضييلع وعييدد المثلثييات الناتجيية ميين قييص المضييلع ميين خييالل رسييم االقطييار ميين احييد 
ورق على الطالب تحتوي على مضلعات هندسية مختلفية فيي عيدد رؤوسه  حيا قام المعلم بتوزيع ا

اضييالعها  ثييم طلييب ميين الطييالب قييص أشييكال مثلثيية  بشييرط ان ال يييتم القييص إال ميين احييد رؤوس 
المضلع فقي   بيدأ الطيالب بقيص المثلثيات  ومالحظية عيدد المثلثيات المتشيكلة  بعيد ان انهيى جمييع 

ن جمييع النتياسج التيي توصيلوا اليهيا فيي جيدول عليى الطالب المهمة  طليب المعليم مين الطيالب تيدوي
السبورة  حيا تكون الجدول من اسم المضلع  عدد اضالع المضلع  عدد المثلثات المتشكلة  حتيى 
يستطيع  جميع الطالب مشياهدة النتياسج التيي توصيل اليهيا كيل طيالب المجموعيات  ثيم سي ل المعليم 

 المتشكلة وعدد اضالع المضلع؟ السؤال التالي  ما العالقة بين عدد المثلثات

 
 شعور الطلبة بالسعادة وراحة النفس في انجاز المهمات الموكلة لهم. (5:4صورة )
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فيييي هيييذه اللحظييية ييييذكر المعليييم أن جمييييع الطيييالب داخيييل الصيييف قيييالوا بصيييوت واحيييد لقيييد عرفنيييا 
ع المضييلع عييدد المثلثييات التييي يمكيين تكوينهييا داخييل المضييلع يسيياوي عييدد اضييال ن  أاالجابيية  وهييي 

  هنييا شييعر المعلييم بالسييعادة الداخلييية ان مييا يقييوم بييه ميين اعمييال داخييل عبيياءة 2مطييرو  منهييا العييدد 
الخبييير قييد حصييد ثميياره ميين خييالل مشيياهدة جميييع الطييالب علييى االطييالق يتوصييلون الييى االجابيية   
 حييييا ان اسيييتراتيجية عبييياءة الخبيييير ال تيييؤثر عليييى حماسييية الطيييالب وحيييدهم وتيييدفعهم لبيييذل قصيييار
جهدهم  ولكن على الصعيد االخر تؤثر بشكل كبيير عليى مشياعر وسيلوك المعليم مين خيالل شيعوره 

 بالفخر والسعادة لما يقوم به طالبه من اعمال تفوق قدراتهم  وتفوق توقعاته.
بعد ذلك قام المعلم بطر  سؤال أخر على الطالب  كيف يمكن االستفادة من المعلومات السيابقة 

 في معرفة مجموع زوايا المضلع المنتظم؟  التي توصلنا اليها
تيييرك المعليييم المجيييال لطيييالب المجموعيييات ليفكيييروا بالحيييل  وكيييان يتوقيييع عيييدم قيييدرة الطيييالب مييين 

حييييدى شييييعر بالسييييعادة ميييين إالتوصييييل الييييى الحييييل دون تقييييديم بعييييض المسيييياعدة لهييييم  إال ان المعلييييم 
ال احييد أفييراد المجموعيية نحيين المجموعييات التييي توصييلت الييى الحييل بعييد التشيياور فيمييا بينهييا  حيييا قيي

درجية ونحين قمنيا فيي السيابق بتقسييم المضيلع المنيتظم  180نعرف سابقًا مجموع زوايا المثلا وهيي 
اليييى مثلثيييات فميييثاًل المضيييلع الخماسيييي قمنيييا بتقسييييمه اليييى ثيييالا مثلثيييات كيييل مثليييا مجميييوع زوايييياه 

مثلثيييات =  3× درجييية  180درجييية وبالتيييالي يصيييبح مجميييوع زواييييا المضيييلع المنيييتظم  180الداخليييية 
ه  درجة  يقول المعلم مرة أخرى فاقت انجازات الطالب توقعاتي مما اشعرني بالثقة بما أقوم بي 540

وضييرورة تكييرار هييذه التجربيية مييع طييالب أخييرين فييي مراحييل عمرييية مختلفيية فييي السيينوات قادميية بيي ذن 
 هللا.
قللييت ميين الفييروق الفردييية بييين عملييت عبيياءة الخبييير علييى التييراب  بييين المنيياهج  كمييا أنهييا حيييا  

الطلبيية حيييا رفعييت ميين مسييتوى الطلبيية األقييل قييدرة علييى الييتعلم  وزادت دافعييية الطلبيية نحييو الييتعلم 
 ورضاهم عن أنفسهم  وازدادت قدرتهم على اتخاذ القرارات.

اليييذي يوضيييح متوسييي  اسيييتجابات أفيييراد كيييل مييين المجموعييية ( 4:12جيييدول )قيييام الباحيييا ببنييياء ال
سي  ريبية على فقرات مقياس الدافعية  حيا يتضمن الجدول رقم الفقيرة  والفقيرة  ومتو الضابطة والتج

 استجابات طالب المجموعة الضابطة  ومتوس  استجابات طالب المجموعة التجريبية.
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( الـــى فقـــرات مقيـــاس الدافعيـــة والمتوســـطات الحســـابية لكـــل فقـــرة تبعـــًا 4:12ويشـــير الجـــدول )
 لمجموعتي الدراسة.

رقم 
 الفقرة رةالفق

متوسط 
استجابات 
طالب 

المجموعة 
 الضابطة

متوسط 
استجابات 
طالب 

المجموعة 
 التجريبية

رقم 
 الفقرة الفقرة

متوسط 
استجابات 
طالب 

المجموعة 
 الضابطة

متوسط 
استجابات 
طالب 

المجموعة 
 التجريبية

اعتبر الهندسة مادة   .1
 شيقة.

انتظر حصة   .2 3.95 3.39
الهندسة بشوق 

 كبير.

3.29 3.95 

اشعر بالسعادة   .3
عندما اكون في 

 حصة الهندسة.

استمتع باألفكار   .4 4.09 3.31
الجديدة التي 
أتعلمها في حصة 

 الهندسة

3.68 4.38 

أرغب في قضاء   .5
وقت أطول في 

 حصة الهندسة.

أفضل حصة   .6 4.38 2.93
الهندسة على 

الحصص 
 األخرى.

2.61 3.59 

أنفيييذ كيييل ميييا يطليييب   .7
منييييييييي فييييييييي حصيييييييية 

 الهندسة

أفضييييييييييييل العمييييييييييييل   .8 4.41 3.75
اليييدوي فييي حصيية 

 الهندسة

3.68 4.48 

احيييييييييييييب األنشيييييييييييييطة   .9
 الهندسية الجماعية.

أتعيييييييييييييييييياون مييييييييييييييييييع   .10 4.34 3.18
زمالسييييي فييييي حييييل 
الواجبييات المتعلقييية 
 بموضوع الهندسة.

2.93 3.38 

أستفسييييييييير عييييييييين أي   .11
فكيييرة ليييم أفهمهيييا فيييي 

 حصة الهندسة .

أفضل أن يعطيني   .12 4.48 3.68
المعلييييييييييييييم أسييييييييييييييسلة 

فكيييير تحتييياج اليييى ت
فيييييييييييييييييييي حصييييييييييييييييييية 

 الهندسة.

3.07 3.98 

اشيييييييييييييييعر بالرضيييييييييييييييا   .13
عندما اقيوم بتحسيين 
مهيياراتي ومعلوميياتي 

يشييييييييجعني والييييييييدي   .14 4.30 3.79
عندما أتحدا عن 
 حصة الهندسة.

3.57 4.09 
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 في الهندسية.

يسييهل علييي االنتبييياه   .15
لشيييييييييييييييييير  المعلييييييييييييييييييم 
ومتابعتييه فييي حصيية 

 الهندسة .

اشيييييعر ان غالبيييييية   .16 1.99 1.69
دروس الهندسيييييييييييييية 

 رةمثي

3.50 4.30 

احيييييييييرص عليييييييييى أن   .17
أحيياف  علييى الهييدوء 
 في حصة الهندسة.

اشييعر بالراحيية فييي   .18 4.02 3.47
اثنييييييييييييييييييييياء حيييييييييييييييييييييل 
الواجبييييييييييات التييييييييييي 
تتعليييييييييييق بحصييييييييييية 

 الهندسة .

3.39 3.88 

أسييييعى الييييى تطبيييييق   .19
مواضيييييييييع الهندسيييييييية 
 في الحياة العملية. 

أحيييييب أن يرضيييييى   .20 4.41 3.75
عنييي معلميييي عنيييد 
حيييييل األسيييييسلة فيييييي 
حصييييييييية الهندسييييييييية 

 بشكل صحيح.

3.89 4.41 

يحرص المعلم عليى   .21
مراعاة مستوياتنا في 

 حصة الهندسة

اسيييييييييييتخدم األدوات   .22 4.38 3.32
الهندسيييييييييية بيسييييييييير 

 وسهولة.

3.39 4.16 

تثيرنيي أسيسلة المعلييم   .23
 في حصة الهندسة.

يجييييييييييذبني العمييييييييييل   .24 4.16 3.39
المسيييييييييييتقبلي فيييييييييييي 
 مجال الهندسة. 

2.86 3.88 

الهندسيييييييييييييية تنميييييييييييييييي   .25
يييييييييييير مهيييييييييييارات التفك

والتحليييييييييييييييل وحييييييييييييييل 
 المشكالت.

3.57 4.16  
 المجال الكلي

 
3.32 

 
4.06 

ان متوس  استجابات افراد المجموعة التجريبية عليى  المجيال الكليي  (4:12) يظهر من الجدول
(  يفييييوق متوسييي  اسييييتجابات افييييراد المجموعيييية 4.06لمقيييياس الدافعييييية نحييييو تعليييم الرياضيييييات بلييييغ )

 والتشيجيع بالمتعية يتمييز تعليميي نهيج الخبيير عبياءة نهيجيعيود كيون (. وهذا 3.32الضابطة البالغ )
  المجتميع مين حقيقييون  أعضياء وكي نهم مختلفية بطريقة التفكير الطلبة بمقدور أصبح وأنه والدافعية 
  نحييييو الييييتعلم ورضيييياهم عيييين أنفسييييهم  وازدادت قييييدرتهم علييييى اتخيييياذ القييييرارات تهمزادت دافعيييييحيييييا 
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(  التييي 24  16  11  9  8  6ح بعييض الفقييرات مثييل الفقييرة رقييم )وسيييحاول الباحييا ذكيير وتوضييي
 فيها المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة بشكل كبير. تفوقت

. حيييا بلييغ متوسيي  اسييتجابة األخييرى  الحصييص علييى الهندسيية حصيية أفضييل( 6نبييدأ بييالفقرة رقييم)
موعية غ متوس  اسيتجابة افيراد المج(  في المقابل بل3.59افراد المجموعة التجريبية على تلك الفقرة )

( درجة على مقيياس 0.98(  حيا ان الفرق بين المجموعتين بلغ)2.61الضابطة على هذه الفقرة )
  .ليكرت الخماسي يعود لصالح طالب المجموعة التجريبية

. حيييييا بلييييغ متوسيييي  اسييييتجابة افييييراد الهندسيييية حصيييية فييييي اليييييدوي  العمييييل أفضييييل( 8والفقييييرة رقييييم)
(  فييي المقابييل بلييغ متوسيي  اسييتجابة افييراد المجموعيية  4.48ريبييية علييى تلييك الفقييرة )المجموعيية التج

( درجة على مقيياس 0.80(  حيا ان الفرق بين المجموعتين بلغ)3.68الضابطة على هذه الفقرة )
  .ليكرت الخماسي يعود لصالح طالب المجموعة التجريبية

يييا بلييغ متوسيي  اسييتجابة افييراد المجموعيية . حالجماعييية الهندسييية األنشييطة احييب( 9والفقييرة رقييم)
ى (  في المقابل بلغ متوس  اسيتجابة افيراد المجموعية الضيابطة علي4.34التجريبية على تلك الفقرة )

( درجيييية علييييى مقييييياس ليكييييرت 1.16(  حيييييا ان الفييييرق بييييين المجمييييوعتين بلييييغ)3.18هييييذه الفقييييرة )
  .الخماسي يعود لصالح طالب المجموعة التجريبية

. حييا بليغ متوسي  اسيتجابة الهندسية حصية فيي أفهمهيا لم فكرة أي عن أستفسر( 11رقم)والفقرة 
(  فييييي المقابييييل بلييييغ متوسيييي  اسييييتجابة افييييراد  4.48افييييراد المجموعيييية التجريبييييية علييييى تلييييك الفقييييرة )

( درجيية 0.80(  حييا ان الفييرق بيين المجمييوعتين بليغ)3.68المجموعية الضيابطة علييى هيذه الفقييرة )
  .الخماسي يعود لصالح طالب المجموعة التجريبية على مقياس ليكرت
. حيييييا بلييييغ متوسيييي  اسييييتجابة افييييراد مثيييييرة الهندسيييية دروس غالبييييية ان اشييييعر( 16والفقييييرة رقييييم)

  فيييي المقابيييل بليييغ متوسييي  اسيييتجابة افيييراد المجموعييية (4.30)المجموعييية التجريبيييية عليييى تليييك الفقيييرة 
( درجيية علييى مقييياس 0.80ن المجمييوعتين بلييغ)ن الفييرق بيييأ إذ(  3.50الضييابطة علييى هييذه الفقييرة )

  .ليكرت الخماسي يعود لصالح طالب المجموعة التجريبية
. حييا بليغ متوسي  اسيتجابة الهندسية مجيال فيي المسيتقبلي العمل يجذبني( 24واخيرًا الفقرة رقم )

اد (  فييييي المقابييييل بلييييغ متوسيييي  اسييييتجابة افيييير  3.88افييييراد المجموعيييية التجريبييييية علييييى تلييييك الفقييييرة )
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( درجيية 1.02(  حييا ان الفييرق بيين المجمييوعتين بليغ)2.86المجموعية الضيابطة علييى هيذه الفقييرة )
  .على مقياس ليكرت الخماسي يعود لصالح طالب المجموعة التجريبية

 لسادسةانتائج الفرضية  -
عالقية ذات داللية احصياسية بيين التحصييل الدراسيي  ال توجد  نصت الفرضية السادسة على أنه:

 دافعية نحو تعلم الرياضيات لطالب الصف السادس االساسي.وال
تييم حسيياب معامييل االرتبيياط بيرسييون بييين عالمييات طييالب المجموعيية  سادسييةوالختبييار الفرضييية ال

اسج نحيو تعليم الرياضييات وكانيت النتي  التجريبية في االختبار البعدي وعالماتهم فيي مقيياس الدافعيية
 .(4:13كما في الجدول )

طلبـة  لدى  ( معامل االرتبا  بين التحصيل الدراسي والدافعية نحو تعلم الرياضيات4:13جدول )
 المجموعة التجريبية.

  الدافعية التحصيل

 قيمة ر

 

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط مستوى الداللة

46.04 13.75 4.06 0.51 0.450 0.001** 

 (.=0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة)

 ( =0.05( رفيييض الفرضيييية الصييييفرية عنيييد مسيييتوى الدالليييية )4:13بيييين مييين الجيييدول رقييييم )يت
 وبالتييالي يوجييد عالقيية ذات دالليية احصيياسية بييين التحصيييل الدراسييي والدافعييية نحييو تعلييم الرياضيييات.

( وهييي قيمية موجبيية  أي ان هنياك عالقيية طرديية بييين 0.450ويبيين الجييدول قيمية معامييل االرتبياط )
 راسي والدافعية نحو تعلم الرياضيات.التحصيل الد

 النتائج العامة للدراسة -3
  وجيود فيرق ذو داللية إحصياسية عنيد مسيتوى الداللية(0.05=α)  عالميات متوسي  بيين 

المجموعييية التجريبيييية اليييذين درسيييوا باسيييتخدام اسيييتراتيجية عبييياءة الخبيييير  وطيييالب  طيييالب
علييى الدرجيية الكلييية الختبييار التحصيييل المجموعيية الضييابطة الييذين درسييوا بالطريقيية التقليدييية 

 البعدي  ولصالح طالب المجموعة التجريبية.
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 عند مستوى الداللة  إحصاسية داللة ذو فرق  وجود(0.05=α) طالب عالمات متوس  بين 
 المجموعيية وطييالب  اسييتراتيجية عبيياءة الخبييير باسييتخدام درسييوا الييذين التجريبييية المجموعيية
 المعرفـةمسيتوى  فيي البعدي التحصيل اختبار على التقليدية ةبالطريق درسوا الذين الضابطة
 .التجريبية المجموعة طالب ولصالح  يةالمفاهيم

 الداللة مستوى  عند إحصاسية داللة ذو فرق  وجود (0.05=α)  طيالب عالميتت متوسط بن 
 المجموعيية وطييالب  اسييتراتيجية عبيياءة الخبييير باسييتخدام درسييوا الييذين التجريبييية المجموعيية

 المعرفـة مسيتوى  فيي البعدي التحصيل اختبار على التقليدية بالطريقة درسوا الذين ضابطةال
  .التجريبية المجموعة طالب ولصالح  اإلجرائية

 الداللة مستوى  عند إحصاسية داللة ذو فرق  وجود (0.05=α)  طيالب عالميتت متوسط بن 
 الضيابطة المجموعية وطيالب  اسيتراتيجية عبياءة باسيتخدام درسيوا الذين التجريبية المجموعة

  المشــكالت حــلمسيتوى  فيي البعييدي التحصييل اختبييار عليى التقليديية بالطريقيية درسيوا اليذين
 .التجريبية المجموعة طالب ولصالح

 الداللية مسيتوى  عنيد إحصياسية داللية ذو فيرق  وجود (0.05=α)  طيالب دافعيية متوسيط بين 
 المجموعيييية) تيجية عبيييياءة الخبييييراسيييترا باسييييتخدام درسيييوا الييييذين األساسيييي سييييادسال الصيييف
 بالطريقيية درسييوا الييذين األساسييي سييادسال الصييف طييالب دافعييية متوسيي  وبييين  (التجريبييية
تعليييييم  نحيييييو الدافعيييييية  مقيييييياس عليييييى الدراسييييية تنفييييييذ بعيييييد( الضيييييابطة المجموعييييية) التقليديييييية

 .التجريبية المجموعة طالب ولصالح الرياضيات 
 الداللة مستوى  عند صاسيةإح داللة ذات ارتباطية عالقة وجود (α = 0.05 )التحصيل بين 

 .االساسي السادس الصف لطالب الهندسة تعلم ودافعية الدراسي
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 الفصل الخامس

 والتوصيات نتائج الدراسةمناقشة 

 المقدمة -1
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 مناقشة نتائج الفرضية الثانية -3

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة -4
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 المقدمة -1
 هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن أثر تدريس وحدة الهندسة باستخدام استراتيجية عباءة الخبير

ي التحصيييل والدافعييية نحييو تعلييم الرياضيييات  لييدى طييالب الصييف السييادس االساسييي فييي مييدارس فيي
محافظيية جنييين. ويتضييمن هييذا الفصييل مناقشيية النتيياسج التييي تييم التوصييل اليهييا بعييد اجييراء المعالجيية 

 االحصاسية المناسبة  وكذلك التوصيات التي خرج  بها الباحا لهذه الدراسة.

 ة االولىمناقشة نتائج الفرضي  -2
 طالب عالمات يمتوسط بين  (α=0.05)داللة إحصاسية عند مستوى الداللة  ود فرق ذال يوج

 المجموعية التجريبييية الييذين درسيوا باسييتخدام اسييتراتيجية عبيياءة الخبيير  وطييالب المجموعيية الضييابطة
طيييالب  اليييذين درسيييوا بالطريقييية التقليديييية عليييى الدرجييية الكليييية الختبيييار التحصييييل البعيييدي  ولصيييالح

 المجموعة التجريبية.
   باسيييييييتخدام تحلييييييييل التبييييييياين االحيييييييادي المصييييييياحبة االوليييييييىالفرضيييييييي فحيييييييص نتييييييياسج أشيييييييارت

(ANCOVA )0.05 الدالليية مسييتوى  عنييد إحصيياسية دالليية ذو فييرق  وجييود إلييى) =α )متوسيي  بييين 
 وطيييالب  اسيييتراتيجية عبييياءة الخبيييير باسيييتخدام درسيييوا اليييذين التجريبيييية المجموعييية طيييالب عالميييات
  البعييدي التحصييل الختبييار الكليية الدرجيية عليى التقليدييية بالطريقية درسييوا اليذين الضييابطة المجموعية
 .التجريبية المجموعة طالب ولصالح

ويفسييير الباحيييا تفيييوق اسيييتخدام اسيييتراتيجية عبييياءة الخبيييير عليييى التيييدريس االعتييييادي فيييي زييييادة 
يد من االسباب وكيان اهمهيا: مينح تحصيل طالب الصف السادس االساسي في وحدة الهندسة  للعد

 مناخ خلقو  الطلبة فرصًا للتفكر والت مل والتعبير عن الذات  والتفاوض ألجل تحقيق هدف مشترك 
 جانيب ليىإ هيذا اليدور لعيب خالل من معلميهم وبين البعض بعضهم الطالب بين والتفاعل  تعاوني
الى كون استراتيجية عباءة  باإلضافة س بالنف الثقة تعويدهم نتيجة الصف غرفة داخل  التوتر تقليل

الخبيييير تسيييتند عليييى مشيييكالت واقعيييية ذات صيييلة بحيييياة الميييتعلم وبيستيييه  مميييا يجعليييه أكثييير انخراطيييًا 
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وانييدماجًا فييي المشييكلة  ممييا يولييد رغبيية قوييية فييي حلهييا  وقييد سيياعد ذلييك فييي تبنييي الطييالب للمشييكلة  
 وأشعرهم أنهم جزء منها ومن حلها.

 ة للطاقي تجدييداً  ييوفر مميا الطلبية  خيالل من العالم رؤية على تعمل الخبير باءةع إستراتيجية إن
 خييالل ميين األشييياء إلييى ننظيير أن ويمكيين مختلفييين  منظييورين ميين األشييياء إلييى النظيير يمكيين وبمييا

يجاد منضب  عالم خلق على تساعد الخبير فعباءة عيني  خالل من وليس أعينهم   اسيتخدام سبل وا 
 مغييزى  ذات عادييية خبييرات علييى الحصييول ونحيياول كمييا. المعلييم قييوة بالضييرورة كييون ت أن بييدون  القييوة
 .لذلك الالزمة المفردات يمتلكون  ال ربما أنهم مع اهتماماً  يبدون  طالبال نجعل وأن

 قدرتييه يتجيياوز أن علييى الفييرد قييدرة تنمييية إلييى وتسييعى تعليمييي كيينهج تعمييل الخبييير عبيياءة أن كمييا
 والتييي المجيياورة  أو الممكنيية النمييو منطقيية إلييى للوصييول منهييا  أعلييى رةقييد إلييى الييتعلم علييى الحالييية
 لالمساس حل بمفرده يستطيع عندها والذي الحقيقي نموه مستوى  بين المسافة ب نها فيجوتسكي يعرفها

 تييييوفر عنييييد المطروحيييية المشييييكالت لحييييل إليييييه الوصييييول الممكيييين المسييييتوى  وبييييين عليييييه؛ المطروحيييية
  (.(Vygotsky, 1978.  األقران بين التعاون  خالل من المساندة أو المساعدة
 األميد طوييل معنيى ذي تعليم إحيداا فيي االستقصياء عليى مبنيي غني اجتماعي سياق توفير فإن
 ةالمعرفي اكتسياب فيي المشياركة يحفيز بيدوره وهيذا. ليديهم وتيذويتها المعرفية  إنتياج مين الطلبة سيمكن

 علييى تشيمل الطلبية ليدى محببيية آمنية اجتماعيية يسيةب خلييق عليى يعميل منياخ لتييوفير نتيجية الغيير ميع
 .اللعب ضمنها من مختلفة طرق  استخدام
 بفعيل ممكن هو ما إلى موجود هو ما من المعرفية النماسية الطلبة قدرة تطوير على ذلك ويعمل 
 ضرورية مهارات اكتساب من ستمكنهم المساندة وهذه. والكبار األقران مساندة من االجتماعي الدعم
 ليىإ إضافة واالستقصاء  والبحا التساؤل مهارة من الذهنية المهارات مثل العملية حياتهم في دهمتف

 استقصياسي مجتميع ضيمن المعرفية فيي والتشيارك والتفياوض النقياش مهيارة مثل يومية حياتية مهارات
 .آمن
 ليييدى يوالمعرفييي اليييذهني التطيييور عليييى سييياعد التعلييييم  فيييي الخبيييير عبييياءة اسيييتراتيجية اسيييتخدام إن
 وقويية فعالية تكيون  التغييرات وهيذه اليتعلم  عنيد للدماغ فسيولوجية تغيرات ااحدعمل على إو  الطلبة 
 حيدوا عنيد تفيرز التيي العصيبية النواقيل عليى وتيؤثر اليتعلم  عمليية مين جيزءاً  المشاعر تكون  عندما



88 

 

 والفكيرة. ليتعلما يحيدا وليذلك عملهيا تطيوير وبالتيالي العصيبية التشابكات تفعيل على وتعمل مشاعر
 وتحفيييز تيييؤثر وبالتيييالي المشييياعر  تحفييييز عليييى تعميييل الخبيييير عبييياءة اسيييتراتيجية أن هيييو األساسيييية
 (.Zull, 2005) وفع اال ومستخدما خال قا ليكون  الدماغ 

 بينيت التيي  (2015) أغبير  و (2009) وهنيية لكخينا، و(2015)قرعااويويتفق هذا مع دراسة 
 عيياون الت فييي قييدراتهم لتطييوير للطلبيية مفيييد التعليييم فييي الييدراما اسييتخدام عبيير النشيي  الييتعلم أن نتاسجهييا

 العمليييية فيييي ومشييياركةً  نشييياطاً  أكثييير أصيييبحوا الطلبييية أنو   واآلراء األفكيييار عييين والتعبيييير والتواصيييل
 .التعليمية

تمتياز بعنصير الحركية اليذي يسياعد عليى جيذب  ن  إستراتيجية عبياءة الخبييرفإ وعالوة على ذلك 
ثارة حماسيتهم فيتيابعوا ميا ييدور مين أميامهم مين أحيداا فييجعلهم مشياركين ايجيابيانتباه ال ين طالب وا 

 ويشيجع طوييل األميد  اليتعلم عليى يعمل مما التعلم  مما يزيد من فهمهم واستيعابهم. ويشجعهم على
 .البعض بعضها في الرياضيات تراب  على
ين أداء مهميات تتطيور فيهيا قيدراتهم إسيتراتيجية عبياءة الخبيير مين المتعلميتوظيف  يتطلبحيا  

 من مستوى متدني إلى مستوى راق  من خيالل اسيتثمار الطاقيات الكامنية التيي يتمتيع بهيا المتعلميون 
 هييييايمرزو  ( 2013وهييييذا يتفييييق مييييع دراسيييية عييييوض هللا ) هييييم.سممييييا يحفييييزهم فييييي تحسييييين نوعييييية أدا

(Hymers, 2009)بيالمتعلمين للوصيولعيب دور مهيم ل  التي بينيت نتاسجهيا أن اليدراما التعليميية ت 
 إليى إضيافة واالجتمياعي المعرفيي النميو وتحدييداً  العميري الزمنيي  نميوهم تفيوق  نميو منياطق إليى

 .االنخراط باألمور المنطقيةو خلق بيسة خصبة لتعلم األطفال و   جديدة حياتية مهارات اكتساب
 نم ثباتاً  أكثر سوية  نفسية لةحا في وهم الطالب يكتسبها التي المعلومات أن   ذلك إلى وي ضاف
 فيي يتيوافر ميا اليى السيبب يرجيعو   ن أو خياسفين مين العقيابمضطربي وهم يكتسبوها التي المعلومات

  ديمقراطياليييجيييو وميييا تمتييياز بيييه الغرفييية الصيييفية  مييين ال  ايجابيييية خصييياسص مييين االسيييتراتيجية هيييذه
 يهملييد يصييبحلفضييله التالميييذ. عييرض المعلومييات فييي جييو أقييرب إلييى الييذي يإذ تييم مييريح  المنيياخ الو 

 .ويمتلكونها داخلهم من نابعة وك نها المعلومات استنتاج على القدرة
ليذين درسيوا سية أن طيالب المجموعية التجريبيية احيا لمس الباحا من خالل تدريس وحيدة الهند

ايجياد باستخدام استراتيجية عباءة الخبير  قد تمكنوا من ابتكار طرق جديدة في التوصيل اليى الحيل و 
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بداسل مختلفة في الحل  مثل الدرس السبع "المعين" حيا تمكن الطالب مين التوصيل اليى اكثير مين 
ن  مين خيالل قصيه اليى عيدة اشيكال هندسيية: مسيتطيل  مثليا  متيوازي طريقة لمعرفة مساحة المعيي  

  ن المطليييوبشيييكال الناتجييية معيييًا إليجييياد مسييياحة المعيييي  ليييخ. ومييين ثيييم تجمييييع مسييياحة األإأضيييالع... 
عيين ذلييك  خييرى تمتيياز باألصييالة والتنييوع  عييداأشييكال ألييى إفكييار الطييالب فييي قييص المعييين أوكانييت 

فكيارهم أتمكن الطالب مين اليرب  بيين االشيكال بعالقيات وربي  تعلمهيم الحيالي بالسيابق  وا عيادة بنياء 
يجييياد إن اليييى مثلثيييين ومييين ثيييم حيييدى المجموعيييات بتحوييييل المعيييي  إومعيييرفتهم الخاصييية  حييييا قاميييت 

ضييالع ومين ثييم وجيدوا مسيياحتهما  أن الييى متيوازيي خييرى قاميت بتقسيييم المعيي  أحتهما  ومجموعية مسيا
ليى مثلثييين ومسيتطيل  حيييا تمكنيت جميييع المجموعيات ميين إخيرى قامييت بتقسييم المعييين أومجموعية 
الطريقة التي اتبعوها في التوصل الى الحل  بعكس طيالب  ختالفاجابة  مع لى نفس اإلإالوصول 

  حيييا قيياموا عتياديييةااليجيياد مسيياحة المثلييا علييى الطريقيية إفييي  الضييابطة الييذين اعتمييدو المجموعيية ا
بتطبيييق قييانون مسيياحة المثلييا فقيي  دون التفكييير بطييرق اخييرى للحييل  باإلضييافة إلييى إعطيياء إجابييات 
تمتيياز بييالجودة واالصييالة واالبتكارييية  بخييالف طييالب المجموعيية الضييابطة اللييذين درسييوا باسييتخدام 

 تنميية فيي كبيير اثير ليه كيان العتياديية  اليذين كانيت اجابياتهم روتينيية وتقليديية  وهيذا بيدورهالطريقة ا
ثارتييه وتحفيييزه التفكييير فضييل فييي االختبييار أتحقيييقهم لنتيياسج   و لييديهم االنجيياز مسييتوى  رفييع وبالتييالي وا 
 البعدي.

ان (  وشييSun et al., 2003وتتفييق نتيياسج هييذه الدراسيية مييع نتيياسج دراسييات سيين وآخييرين )
(Chan, 2009( وتيييايلور  )Taylor, 2009( وسيييايرس  )Sayers, 2011 ونصيييرهللا  )
  (2012) اليدوميبنيي و   الصيقراتو   (Duatepe, 2004) دوتييب(  و 2010(  وعيودة )2015)
ستراتيجية عباءة الخبير في تنميية  (Hitchcock,1992) هيتشكوكو   التي أشارت إلى أثر الدراما وا 

 نجاز المهام التي أد ى فيها المتعلمون أدوار الخبراء. التحصيل الدراسي  وا  

 الثانية الفرضية نتائج مناقشة -3
 طيالب عالميات يمتوسط ينب  (α=0.05)عند مستوى الداللة إحصاسية داللة ذو فرق  ال يوجد
 الضييابطة المجموعيية وطييالب  اسييتراتيجية عبيياءة الخبيير باسييتخدام درسيوا الييذين التجريبييية المجموعية



90 

 

  يـــةهيمالمفا المعرفـــة مسيييتوى  فيييي البعيييدي التحصييييل اختبيييار عليييى التقليديييية بالطريقييية درسيييوا ناليييذي
 .التجريبية المجموعة طالب ولصالح

 حيييييادي المصييييياحباسيييييتخدام تحلييييييل التبييييياين األعيييييد بة الثانيييييية  الفرضيييييي فحيييييص نتييييياسج أشيييييارت
(ANCOVA)  الداللية مسيتوى  عنيد إحصياسية داللية يذ فيرق  وجود إلى (=0.05 )متوسي  بيين 

 المجموعييية وطيييالب  اسيييتراتيجية عبييياءة الخبيييير درسيييوا اليييذين التجريبيييية المجموعييية طيييالب عالميييات
المعرفيييية  مسييييتوى  فييييي البعييييدي التحصيييييل اختبييييار علييييى التقليدييييية بالطريقيييية درسييييوا الييييذين الضييييابطة

 .التجريبية المجموعة طالب ولصالح  يةلمفاهيما
 توفيرمن خالل  عباءة الخبير على التدريس االعتيادياستخدام استراتيجية  ويفسر الباحا تفوق 

 اليدعاسم مين مختلفة أشكال على سياق يحتوي  والتعليم. التعلم عمليتي يشجع للتعلم اجتماعي سياق
 الشيخص قيدرةتسهم فيي  أعلى ألنها وقدرات إلى مراتب والوصول االرتقاء على المتعلم تساعد التي
 تفييده التيي المعلوميات عين البحيا عليى قدرتيه خيالل مين ليهحو  من تجري  التي األمور معرفة على
تيدريس    فمثاًل عندالمتعلم ىلد المعرفي التطور في اً كثير  تسهم أنها كما فيه  المحي  العالم فهم في

ليذين درسيوا باسيتخدام تمكن طالب المجموعة التجريبية ا مفهومي شبه المنحرف ومتوازي األضالع 
من التمييز بشكل ملفت للغاية بين المفهيومين وذكير خصياسص كيل مفهيوم استراتيجية عباءة الخبير 

عليى حيدا  ومعرفية أوجيه التشيابه واالخيتالف بيين المفهيومين  حييا قيام طيالب المجموعية التجريبيية 
بعمل أشكال لشيبه المنحيرف ومتيوازي االضيالع باسيتخدام القطيع الخشيبية  باإلضيافة اليى رسيم شيبه 

 .ورق مقوى وقصها منحرف ومتوازي اضالع على
وميين ثييم قيياموا بالبحييا فييي بيسيية الصييف عيين اشييكال تشييبه شييبه المنحييرف ومتييوازي االضييالع   

وقاموا بعمل جدول يحتوي على خصاسص كل مفهوم  كما قاموا بتدوين تلك الخصاسص ومشياركتها 
حتفيا  بيه فيما بيينهم  مميا سياعد بشيكل كبيير عليى تمثيل المفهيوم وتذويبيه  فيي بنييتهم المعرفيية  واال

في الذاكرة طويلة االمد ألنهم عملوا على تمثيل المفهوم ب كثر من طريقة. بخالف طالب المجموعة 
الضييابطة اللييذين واجهييوا صييعوبة فييي التفريييق بييين المفهييومين  حيييا الحيي  المعلييم وجييود لييبس لييدى 

فييييه  طيييالب المجموعييية الضيييابطة فيييي معرفييية اوجيييه االخيييتالف بيييين المفهيييومين  ان شيييبه المنحيييرف
ضلعين متقابلين متوازيين فق  وال يشترط ان يكونا متساويين  أما متوازي االضالع فيه كل ضلعين 
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فيييرج هللا و  ( 2012الصيييقرات وبنيييي اليييدومي )متقيييابلين متيييوازيين ومتسييياويين. وهيييذا يتفيييق ميييع دراسييية 
راما فاعليية الييدالتيي بينيت نتاسجهييا   ((Hitchcock, 1992وهيتشيكوك  ( 2002مطير)و  ( 2012)

 التعليمية في إكساب أطفال الروضة بعض المفاهيم العلمية والرياضية.
ه يساهم مين خيالل أحداثيه وأفكيار حيا أن اسلوب الدراما التي تتضمنه استراتيجية عباءة الخبير  

معالجتهييييا  طييييالبالمتتابعيييية والمنظميييية بشييييكل منطقييييي إلييييى تقييييديم معلومييييات منظميييية يسييييهل علييييى ال
خبيرات  طيالبللسيلوب يقيدم األ هيذا واسترجاعها بكل سهوله ويسر  خاصية أنوتخزينها في الذاكرة  
الرياضيية  مثيل  عليى اكتسياب المفياهيم همب سلوب شيق وجذاب  مما يساعدهم حسية قريبة من واقع

ة تعليم مفهيوم المضييلع المنيتظم  تمكيين طيالب المجموعية التجريبييية الليذين درسييوا باسيتخدام اسييتراتيجي
 المفهيوم للطيالب مين لخالل أحداا الدراما المتتابعة والمنظمة  حييا تيم إيصيا عباءة الخبير  ومن

أنييا مييزارع  عنييدي  خييالل تيي طيرهم بييدور مهندسييين زراعيييين ميين خييالل طيير  المشييكلة التالييية عليييهم 
 مشييكلتي أن محصييولي هييذه السيينة وبرتقييالي مميييز  أنييا مشييهور أشييجار البرتقييال مزرعيية كبيييرة ميين 

حيييا تييم فييي الخطييوة  .تلييك اآلفييات وقييد أخسيير المحصييول هييذه السيينة بسييبب كثيييرة  بآفيياتمصيياب 
االوليييى توزييييع مضيييلعات هندسيييية مختلفييية فيييي عيييدد االضيييالع تمثيييل أشيييكال اآلفيييات الزراعيييية التيييي 
أصيييابت اشيييجار البرتقيييال  الخطيييوة الثانيييية تيييم تقسييييم الطيييالب اليييى مجموعيييات  وطليييب مييينهم معرفييية 

اآلفات )المضلعات( من اجل رش المبيد المناسب عليها  ومن خاصية واحدة تشترك بها جميع هذه 
ثييم تييم توجيييه الطييالب فييي الخطييوة الثالثيية السييتخدام االدوات الهندسييية ميين اجييل اصييدار حكييم دقيييق 
على هيذه المضيلعات  فقيام الطيالب بقيياس اطيوال اضيالع اآلفيات )المضيلعات(  ووجيدوا ان أطيوال 

ع بقيياس الزواييا الداخليية لهيا  فتوصيلوا اليى أن جمييع اضيال اضالعها متساوية في الطول  ثم قياموا
 اآلفات )المضلعات( متساوي في الطول  كما ان قياس الزواييا الداخليية لجمييع اآلفيات )المضيلعات(

 متساوي أيضًا في القياس  
المتتابعييية والمنظمييية بشيييكل منطقيييي إليييى تقيييديم  واألفكيييار حييييا سييياعد هيييذا النسيييق مييين األحيييداا

معالجتهيييا وتخزينهيييا فيييي اليييذاكرة  واسيييترجاعها بكيييل سيييهوله  طيييالبنظمييية يسيييهل عليييى المعلوميييات م
  بخيييالف طييالب المجموعييية الضيييابطة اللييذين حصيييلوا عليييى المفهييوم مباشيييرة دون جهيييد ودون ويسيير
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عناء بطريقة تقليدية اعتيادية  حيا قام المعلم باستخدام تحرك المثال واالمثال فيي عيرض المفهيوم. 
 ر خصاسص المفهوم وذكر الشروط الواجب توفرها فيه. ومن ثم قام بذك

 دوتييب  و (2006)عيزتو (  2009كايهيان ) دراسية كيل مين نتياسج ميع الدراسية هيذه نتيجية وتتفيق
(Duatepe, 2004)   مين يحسين اسيتخدام اليدراما واسيتراتيجية عبياءة الخبيير أنالتيي أشيارت إليى 

قيف الفرصة على التعبير وطير  امثلية وارتجيال موا كما اعطت الطلبة .الطلبة للمفاهيم الرياضية فهم
ل من الحيياة اليوميية  وهيذا ادى اليى زييادة التواصيل واالتصيال  ووفيير العليم ذي المعنيى  وعليم طويي

 األمد.

 لثةالثا الفرضية نتائج مناقشة -4
 طيالب عالميتت متوسي ي بين   (α=0.05)الداللية مستوى  عند إحصاسية داللة ذو فرق  ال يوجد

 الضييابطة المجموعيية وطييالب  اسييتراتيجية عبيياءة الخبيير باسييتخدام درسيوا الييذين التجريبييية موعيةالمج
 لصالحو   اإلجرائية المعرفةمستوى  في البعدي التحصيل اختبار على التقليدية بالطريقة درسوا الذين
  .التجريبية المجموعة طالب

 بييييياين االحيييييادي المصييييياحباسيييييتخدام تحلييييييل التعيييييد بة الثالثييييية  الفرضيييييي فحيييييص نتييييياسج أشيييييارت
(ANCOVA)  الدالليية مسييتوى  عنييد إحصيياسية دالليية ذو فييرق  وجييود إليى (=0.05 )متوسيي  بييين 

 المجموعييية وطيييالب  اسيييتراتيجية عبييياءة الخبيييير درسيييوا اليييذين التجريبيييية المجموعييية طيييالب عالميييات
لمعرفــــة امسييييتوى  فييييي البعييييدي التحصيييييل اختبييييار علييييى التقليدييييية بالطريقيييية درسييييوا الييييذين الضييييابطة
 .التجريبية المجموعة طالب ولصالح  اإلجرائية
 اإلجراسيية  وقيد مكين اسيتخدام اسيتراتيجية المعرفية فيي التجريبيية المجموعية تفيوق  الباحيا ويفسير

س   مثل تعلم مفهوم المعيين فيي اليدر بصورة حسية عباءة الخبير الطالب من بناء المفاهيم الهندسية
وراق مرسييوم عليهييا شييكل المعيييين ب وضيياع مختلفيية وطلييب مييينهم السييابع  حيييا قييام المعلييم بتوزييييع ا

قصييها وتلوينهييا بيياأللوان المفضييل لييديهم  ثييم طلييب ميين أحييد الطييالب تقمييص شخصييية المعييين  ميين 
خالل امساكه لشكل المعين الذي قام بقصه والوقوف امام الطالب للتعريف بصفاته وخصاسصه  ثم 

لتيي ا بيينهم  وقياموا بتسيجيل كيل المعلوميات وكيل االميور اقام الطالب بتوجيه االسسلة ومناقشتها فيم
 تتعلق بالمعين من خصاسص وصفات في جدول على السبورة حتى يتسنى للجميع مشاهدتها.
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  مثييييل تعلييييم مفهييييوم المربييييع ميييين قطييييع خشييييبية اتكوينهيييي ميييين خييييالل او بنيييياء المفيييياهيم الهندسييييية 
ا باسيتخدام القطيع الخشيبية  بحييا يجيب مين خيالل تشيكيلهوالمستطيل والمعيين ومتيوازي االضيالع  

ان تكييون جميييع القطعيية الخشييبية التييي يسييتخدمها الطالييب متسيياوية فييي القييياس ميين أجييل تشييكيل كييل 
من المربع والمعين  حيا طليب المعليم مين الطيالب تحوييل شيكل المربيع النياتج مين القطيع الخشيبية 

نييدما باشييروا بإماليية القطييع الخشييبية الييى معييين والعكييس  هنييا تفيياج  المعلييم ميين ردة فعييل الطييالب ع
المتقابييل فييي شييكل المربييع بالضييغ  عليهييا ليتحييول الشييكل الييى معييين وبيينفس الطريقيية قيياموا بتحويييل 

 المعين الى مربع. 
في حين يجب ان تكون كل قطعتين خشبيتين متقابلتين متساويتين في القيياس مين أجيل تشيكيل  

ى طليب المعليم مين الطيالب تحوييل شيكل المسيتطيل ميرة اخير كل من المستطيل ومتوازي األضيالع  
اليييى متيييوازي اضيييالع والعكيييس  حييييا قيييام الطيييالب بإمالييية القطيييع الخشيييبية المتقابيييل فيييي المسيييتطيل 
بالضييييغ  عليهييييا ليتحييييول المسييييتطيل الييييى متييييوازي اضييييالع وبيييينفس الطريقيييية قيييياموا بتحويييييل متييييوازي 

عليى معرفية العالقيات بيين االشيكال  وهذا مين شي نه أن يجعيل الطاليب قيادراالضالع الى مستطيل. 
الهندسييية ومعرفيية الشييرط الكييافي والشييرط الضييروري لتكييوين االشييكال  ومعرفيية اوجييه التشييابه وأوجييه 

 االختالف.
ذلك فقد سيهل اسيتخدام اسيتراتيجية عبياءة الخبيير الت كيد مين التعميميات الرياضيية  إلى باإلضافة 

قاميية األدليية علييى سييالمتها  وصييحتها ت كييد ميين التعميييم مسيياحة شييبه المنحييرف فييي الييدرس   مثييل الوا 
الثامن من خالل استخدام الورق المقوى ورسم شبه منحرف وقصه لتشكيل مثليا  حييا أن قاعيدتي 
شيييبه المنحيييرف هيييي قاعيييدة للمثليييا وارتفييياع شيييبه المنحيييرف يسييياوي ارتفييياع المثليييا  وبالتيييالي يكيييون 

ولكيين قاعييدة المثلييا هييي قاعييدتي  لمثليياارتفيياع ا× قاعييدة المثلييا× مسيياحة شييبه المنحييرف= نصييف 
مجمييوع × مسيياحة شييبه المنحييرف= نصييف شييبه المنحييرف  وبييذلك يتوصييل الطييالب الييى أن  قييانون 

  وهكييذا يقييوم الطييالب بالت كييد ميين صييحة هييذا التعميييم ميين خييالل ربيي  الييتعلم االرتفيياع× القاعييدتين 
بقًا للتوصيل اليى قيانون مسياحة السابق بالتعلم الالحق  حيا استخدموا مسياحة المثليا المعيروف سيا

كمييا كييان السييتخدام عبيياءة الخبييير أثيير واضييح اثنيياء التعليييم علييى فاعلييية الطييالب شييبه المنحييرف   
  ألن المهمييات التيييي تعييرض لهييا الطيييالب وفييق منهجييية عبييياءة وأداسهييم فييي مهييارات الرسيييم والقييياس
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ارة عين احيداا واقعيية ذات صيلة الخبير  تحتاج الى دقة في الرسم والقيياس وعيدم التهياون ألنهيا عبي
بحياة المتعلم وبيسته  مثل الدرس الرابع "رسم المثلا"  حيا تم عرض المهمة التالية على الطيالب  
هناك مزرعة ذات موقع متميز تقع على مفترق طرق ومزروعة بشتى أنواع الخضار والفواكه ولكن  

وانييات والحشييرات والقييوارض ويحميهييا هييذه المزرعيية ال يوجييد علييى محيطهييا  جييدار ليحميهييا ميين الحي
أيضًا من أي إنسان جشع وطماع يحاول أن ي خذ من خضارها وفواكهها حيا أن صاحب المزرعة 

( صناديق من الخضار والفواكه  بصندوق واحد إلى األيتام والفقيراء فيي المنطقية 10يتبرع عن كل )
واكييه. المزرعيية شييكلها مثلييا لهييا ثييالا فكلمييا زاد اإلنتيياج زاد عييدد المسييتفيدين ميين هييذه الخضييار والف

م(  هنا تم ت طير الطالب من اجل الدخول في 6000م  4000م  3000أضالع طول األضالع )
الدور وانخراطهم كخبراء في حلها  حيا قام الطالب بعمل رسم تخطيطي للشكل قبل البدء برسيمه  

كوين فكرة مسبقة عن الشيكل قبيل ثم قاموا بعمل شكل له باستخدام القطع الخشبية  مما عمل على ت
اظهيير الطييالب تفيياعاًل ملفييت أثنيياء الحصييص  رسييمة باسييتخدام االدوات الهندسييية بشييكل ادق  حيييا

 .الدراسية
د جسييت اميع ميا يمييل إلييه التالمييذ  ويسيتطيعون إدراكيه ألنهياسيتراتيجية عبياءة الخبيير تتفيق كميا و 

الحركيية الييذي يسيياعد علييى جييذب انتبيياه حييي ملمييوس  باإلضييافة إلييى تييوافر عنصيير  األحييداا بشييكل
ثارة اهتمامهم  فيتابعون ما يدور أميامهم مين أحيداا  ويجييدون االسيتماع واإلنصيات  ي فيالتالميذ  وا 
تلقييًا ممناخ يتيح لهيم اللعيب واالنطيالق والحركية  فيصيبح التلمييذ مشياركًا إيجابييًا بيداًل مين أن يكيون 

ها وربطهيا ببعضي ن ثيم يسيتطيع اسيتيعاب الحقياسق والمفياهيمالفهيم ويعمقيه  ومي سلبيًا  وهذا كله ييسر
 .(2013) هللا وضع استدعاءها متى لزم األمرالبعض  كما ويمكنه 

ييين التعلييييم فيييي ماااليييدر  اسيييتخدام أن  (Wanger, 1999)وانجييير فيييي كميييا األدبييييات وتشيييير  يمك 
  التخييييل عبييير الواقيييع إليييى للنظييير النقييياش  خيييالل مييين ماااليييدر  بعيييد أو ماااليييدر  أثنييياء سيييواء المشيييتركين

 علييى مااالييدر  تعميل وبهييذا. أفعييال مين يشيياهد لمييا المعنيى ويتحسييس المعنييى ءاور  ميا ليييرى  ضييافتر اال
 .يشاهدون  أو يعملون  بما الطلبة وعي زيادة

(  نصييرهللا 2013(  عيوض هللا )2010عيودة ) دراسيات نتياسج ميع الدراسية هيذه نتيجية وتتفيق
 ,Sayers) سيايرس  و (Chan, 2009) شيانو   ((McNaughton,2004 مكنياجتون (  و 2015)
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الطلبية  فيي االجيراءات  مين مسيتوى  اليدراما واسيتراتيجية عبياءة الخبيير يرفيع استخدام أنفي   (2011
 .والتطبيقات الرياضية

 رابعةال الفرضية نتائج مناقشة -5
 طالب المتتع متوس ي بن   (α=0.05)  الداللة مستوى  عند إحصاسية داللة ذو فرق  ال يوجد
 الييذين الضييابطة المجموعيية وطييالب  اسييتراتيجية عبيياءة باسييتخدام درسييوا الييذين التجريبييية المجموعيية

 طيالب ولصيالح  المشـكالت حـل مستوى  في البعدي التحصيل اختبار على التقليدية بالطريقة درسوا
 .التجريبية المجموعة
 تبييييياين االحيييييادي المصييييياحباسيييييتخدام تحلييييييل العيييييد بة الرابعييييية  الفرضيييييي فحيييييص نتييييياسج أشيييييارت

(ANCOVA)  الداللية مسيتوى  عنيد إحصياسية داللية يذ فيرق  وجود إلى (=0.05 )متوسي  بيين 
 المجموعييية وطيييالب  اسيييتراتيجية عبييياءة الخبيييير درسيييوا اليييذين التجريبيييية المجموعييية طيييالب عالميييات
  حـل المشـكالتمسيتوى  فيي البعيدي التحصيل اختبار على التقليدية بالطريقة درسوا الذين الضابطة
 .التجريبية المجموعة طالب ولصالح

لعدييد مين األسيباب  يي تي فييي  فيي حيل المشيكالت  التجريبيية المجموعية تفيوق  الباحيا ويفسير
 مييينح الطلبيية فرصيييًا للتفكييير والت مييل والتعبيييير عيين اليييذات  والتفاعيييل المثميير ميييع المجموعييية مقييدمتها 

ك  فييإن  إسييتراتيجية عبيياءة الخبييير تتضييمن والتفيياوض ألجييل تحقيييق هييدف مشييترك  وعييالوة علييى ذليي
صييقل مهييارات المييتعلم بييالخبرة ميين خييالل تمثلييه دور الخبييير وصيياحب التجربيية  ممييا يييزوده بقييدرات 

يمان بإمكانية حلها.  على حل المشكالت وا 
وي ضاف إلى ذلك أن  عباءة الخبير تستند على مشكالت واقعية ذات صيلة بحيياة الميتعلم وبيستيه  

أكثر انخراطًا واندماجًا في المشكلة  مما يولد رغبة جامحة في حلها  وقد ساعد ذليك فيي مما يجعله 
(  2014تبني المتعلمين للمشكلة  وأشعرهم أنهم جزء منها ومن حلها. هذا يتفق ميع دراسية صيالحة)

 بييدور طااالنخيير  يتطلييب حيييا الييذاتي الييتعلم علييى الخبييير يشييجع عبيياءة هييجحيييا بينييت نتاسجهييا أن ن
 الييتعلم علييى يعمييل ممييا معينيية  موضييوعات حييول واالستقصيياء البحييا علييى معييين مجييال فييي يييرالخب

  مثييل المشييكلة التييي تييم طرحهييا علييى الييبعض بعضييها فييي فكيياراال ب اتيير  علييى ويشييجع األمييد  طويييل
 ميين كبيييرا عييددا متلييكي الييذي كييريم أبييو الطييالب فييي الييدرس الخييامس "مسيياحة المثلييا"  وهييي مشييكلة
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 إليييى يقسيييمها القطيير مييين شييارع منهيييا يميير مسيييتطيل شييكلها أرض قطعييية هولدييي ين والبسيييات األراضييي
 يجيدون  وال غيزة فيي بييوتهم الميدمرة األطفيال لصيالح بثمنهيا تبيرعيو  بيعهياي أن رييدحيا انيه ي مثلثين 
 جهية مين األرض نصيف يشيتري  أن يرييد عمير أبيو اسيمه صيديق جيار هلدي ولكن فيه يسكنون  م وى 
 البنييه بيييت وبنيياء أرضييه لتوسييع ويحتاجهييا ابييو كييريم  أرض بجييوار صيغير زلمنيي يمتلييك ألنييه الشيارع
( ص) الرسيول أن حييا هوصيديق هجيار  همني يغضيب أن رييدي الوابو كيريم . الزواج على المقبل عمر

 وعرضيييها م 5000 األرض قطعييية طيييول أن حييييا األرض  نصيييف يبييييع أن فقيييرر. بالجيييار أوصيييى
ه لجيار  اسييبيعه التيي االرض مساحة معرفة فيالخبراء(  وهو يحتاج مساعدتكم )الطالب   م 2000

 ابو عمر.
بيالمجتمع  الرياضييات ربي  عليى عميل قيد التعلييم فيي الخبير عباءة نهج استخدام نالح  هنا إن 

 قييدرة إلييى إضييافة القضييايا االجتماعييية التييي قييد تييواجههم فييي المجتمييع  دراسيية خييالل ميين الفلسييطيني
وكيون المشيكلة التيي تعيرض  .فييه يعيشيون  اليذي للواقيع المكتسيبة فيةالمعر  عين عليى التعبيير الطالب

 لها الطلبة واقعية ضمن بيستهم  وتحتوي على قيم اخالقية وهي المحافظة حق الجار.
في حل  كما وتفيد إستراتيجية عباءة الخبير في تطوير مهارة اتخاذ القرار  والتي تعد محورًا مهماً 

الطلبة يهتمون بالوصول إلى قرار وي وجهيون جهيودهم نحيو تي طير المشكالت  فقد الح  الباحا أن 
ممكنية المشكلة وتهذيبها تمهيدًا للحل أو القرار  وضمن تلك الجهود فقيد طرحيوا العدييد مين البيداسل ال
تارة  لحل المشكلة من خالل التشاور واستمزاج اآلراء  مما دعاهم إلى تكييف الحلول تارة أو تعديلها

المشيييكلة  مثيييل المشيييكلة التيييي تعيييرض لهيييا الطيييالب فيييي اليييدرس السيييابع "  معطيييياتأخيييرى وربطهيييا ب
المعين"  وهي أن هناك آفية زراعيية تصييب المحاصييل الزراعيية  شيكلها يشيبه المعيين وتيم االحتفيا  
بهييا علييى شييريحة شييكلها مسييتطيل  ويييراد معرفيية مسيياحة هييذه اآلفيية حتييى يييتم وضييع كمييية ميين المبيييد 

قسيم ها  فوج  المعليم بيالحلول والبيداسل التيي أقترحهيا الطيالب  فمينهم مين قيال نالمناسبة للقضاء علي
شكل آفة المعين الى مربعين من اجل ايجاد مساحة المعين  وآخير قيال نقسيم شيكل آفية المعيين اليى 

دعم   فقام المعلم بتقديم بعض الالخمثلثات متساوي  وآخر قال نقسم الشكل الى مثلثين كبيرين... 4
يحيي   اليذيدة للطالب وتوجيههم  وطر  التساؤل التالي هل يمكن االستفادة مين المسيتطيل والمساع

 بآفة شكل المعين.
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ذ بطاليب يقيول ان المسيتطيل يحتيوي عليى   مثلثيات متشيابه فيي المسياحة  8فكر الطيالب قليياًل وا 
الييدعاسم مثلثييات خييارج الشييكل  هنييا قييام المعلييم بإعطيياء بعييض  4مثلثييات داخييل شييكل أفيية المعييين و4

والسقاالت للطالب ليتمكنوا من الوصول لحيل المشيكلة  ميا العالقية بيين مسياحة المسيتطيل ومسياحة 
ياًل المعين المحصور داخله  فج ة أكثر من طالب يريد االجابة عن السؤال  قيام المعليم باالنتظيار قلي

ن علييى معرفيية حتييى يتسيينى للجميييع معرفيية العالقيية  ازداد العييدد حتييى اصييبح معظييم الطييالب قييادري
 االجابييية  وبالتيييالي توصيييل الطيييالب اليييى ان مسييياحة المعيييين المحصيييور داخيييل المسيييتطيل = نصيييف
مسيياحة المسييتطيل  نالحيي  ميين خييالل السييياق المنييتظم والمتتييابع تمكيين الطييالب ميين تعييديل الحلييول 

 وتكييفها للوصل الى بداسل أفضل.
  (Hymers, 2009) هيايمرز  و (2002عالونية) دراسيات نتياسج ميع الدراسية هيذه نتيجية وتتفيق

استراتيجية عبياءة الدراما و  استخدام فاعليةفي   (Özdemir & Çakmak, 2008) وككماك أوزميرو 
 الرياضية. الطلبة  في حل المشكالت مستوى  الخبير في تحسن

 خامسةال الفرضية نتائج مناقشة -6
 طييالب دافعيية متوسييط بيين  (α=0.05) الدالليية مسيتوى  عنييد إحصياسية دالليية ذو فيرق  ال يوجيد

  (التجريبييية المجموعيية) اسييتراتيجية عبيياءة الخبييير باسييتخدام درسييوا الييذين األساسييي سييادسال الصييف
 المجموعيية) لتقليديييةا بالطريقيية درسييوا الييذين األساسييي سييادسال الصييف طييالب دافعييية متوسيي  وبييين

 المجموعية طيالب ولصيالح الرياضييات  تعليم نحو الدافعية مقياس على الدراسة تنفيذ بعد( الضابطة
 .التجريبية

 اسييييتخدام تحليييييل التبيييياين االحييييادي المصيييياحبعييييد بة الخامسيييية  الفرضييييي فحييييص نتيييياسج أشييييارت
(ANCOVA)  الدالليية مسييتوى  عنييد إحصيياسية دالليية ذو فييرق  وجييود إليى (=0.05 )متوسيي  بييين 

 الخبييييير عبيييياءة اسييييتراتيجية باسييييتخدام درسييييوا الييييذين األساسييييي  السييييادس الصييييف طييييالب اسييييتجابات
 درسيييوا اليييذين األساسيييي السيييادس الصيييف طيييالب اسيييتجابات متوسييي  وبيييين  (التجريبيييية المجموعييية)

 تعليييييم نحيييييو الدافعيييييية مقيييييياس عليييييى الدراسييييية تنفييييييذ بعيييييد( الضيييييابطة المجموعييييية) التقليديييييية بالطريقييييية
 .الرياضيات
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الهندسيية   ويفسيير الباحييا األثيير االيجييابي السييتخدام اسييتراتيجية عبيياءة الخبييير فييي تييدريس وحييدة
على زيادة دافعية طالب الصف السادس االساسي  لعدة اسباب اهمها: العمل الجماعي  الذي يزييد 
ميين التفاعييل بييين الطييالب  والمتعيية اثنيياء العمييل فييي المجموعيية الواحييدة  وبييين مجموعييات الصييف  

مي  التيدريس وزيادة الثقة بالنفس عنيد انخيراط الطيالب فيي القصية ولعيب دور الخبيير  والتغييير فيي ن
 الم لوف داخل غرفة الصف التيي يطغيى عليهيا المليل  والتعياون بيين الطيالب عليى الفهيم والتطبييق 

 نحيو ليديهم الداخلية الدافعية تحفيز على عمل بالتالي وهذا تعلم الطالب أثناء توفرت المتعة أن كما
 أفضل. نحو على التعلم

المجموعية التجريبيية  طلبيةاسيتجابة  وسيطيمت بيينوجيود فيرق إليى ( 4:12)ل وتشير نتاسج الجدو 
 نا( التي تشير الى 21والضابطة على مقياس الدافعية لصالح المجموعة التجريبية  في الفقرة رقم )

حييا بليغ متوسي  اسيتجابة افيراد   .في حصة الهندسية الطالب المعلم يحرص على مراعاة مستويات
المقابييل بلييغ متوسيي  اسييتجابة افييراد المجموعيية (  فييي  4.38المجموعيية التجريبييية علييى تلييك الفقييرة )

ليف (  وهذا يعني أن المعلم  في إستراتيجية عباءة الخبير يقوم بتك3.32الضابطة على هذه الفقرة )
الطيييالب بمهميييات كييياًل حسيييب إمكاناتيييه وقدراتيييه  مميييا يعميييل عليييى زييييادة دافعيييية الطلبييية نحيييو تعليييم 

 الرياضيات.
المجموعيييية  طلبييييةاسييييتجابة  متوسييييطي بييييينوجييييود فييييرق لييييى إ  (4:12)كمييييا تشييييير نتيييياسج الجييييدول

( التييي 12التجريبييية والضييابطة علييى مقييياس الدافعييية لصييالح المجموعيية التجريبييية  فييي الفقييرة رقييم )
حيييا بلييغ متوسيي   المعلييم أسييسلة تحتيياج الييى تفكييير فييي حصيية الهندسيية. همأن يعطييي ون فضييليتشييير الييى ان الطلبيية 

راد (  فيي المقابيل بليغ متوسي  اسيتجابة افي3.98يبيية عليى تليك الفقيرة )استجابة افراد المجموعية التجر 
(  وهييذا يعنيي أن طيالب المجموعية التجريبيية يفضييلون 3.07المجموعية الضيابطة عليى هيذه الفقيرة )

 بدرجة اكبر من طالب المجموعة الضابطة االسسلة التي تحتاج الى تفكيير وقيدرات عقلييا علييا  مميا
حلهيا  حييا أن اسييتراتيجية عبياءة الخبيير تسييتند عليى مشيكالت واقعييية ذات  تشيعرهم بالسياعدة اثنيياء

ديييه صييلة بحييياة المييتعلم وبيستييه  ممييا يجعييل المييتعلم أكثيير انخراطييًا وانييدماجًا فييي المشييكلة  وتتشييكل ل
 رغبة قوية لحلها.
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المجموعيية  طلبييةاسييتجابة  متوسييطي بييينوجييود فييرق إلييى   (4:12)ثييم كييذلك تشييير نتيياسج الجييدول
(  التييي 5جريبييية والضييابطة علييى مقييياس الدافعييية لصييالح المجموعيية التجريبييية  فييي الفقييرة رقييم )الت

حيييا بلييغ متوسيي  اسييتجابة افييراد المجموعيية  فييي قضياء وقييت أطييول فييي حصية الهندسيية. ة الطلبييةرغبيي تشيير الييى
 ابطة عليى(  في المقابل بلغ متوس  اسيتجابة افيراد المجموعية الضي4.38التجريبية على تلك الفقرة )

(  وهييذا يعنييي أن طييالب المجموعيية التجريبييية يفضييلون بدرجيية اكبيير ميين طييالب 2.93هييذه الفقييرة )
المجموعيية الضييابطة قضيياء وقييت اطييول فيييي حصيية الرياضيييات  النهييم ال يشييعرون بالوقييت بسيييبب 

 ها داخل عباءة الخبير.ب استمتاعهم بالمهمات وانخراطهم باألدوار التي يقومون 
افييييراد المجموعيييية التجريبييييية عيييين افييييراد  تفوقييييت اسييييتجاباتن الفقييييرات التييييي كييييان هنيييياك عييييدد مييييو 

 " األخييرى  الحصييص علييى الهندسيية حصيية أفضييل" (6الفقييرة )بشييكل كبييير مثييل  المجموعيية الضييابطة
أن الطييالب فييي إسييتراتيجية عبيياءة الخبييير يفضييلون حصيية الهندسيية علييى الحصييص  دل علييىوهييذا ييي

ن فيي تعلمهيم كيونهم افيراد نشيطين ولهيم دور كبيير فيي صينع االخرى كيونهم يتفياعلون بهيا ويسيتمتعو 
 القيرار حيييا انهيم محييور العمليية التعليمييية تبنيى عليييهم اميال كبيييرة فيي حييل المشيكالت داخييل الييدور 

 حصية فيي الييدوي  العميل أفضيل" (8والفقيرة )مما زاد من دافعييتهم وتحصييلهم فيي تعليم الرياضييات. 
ي إسييتراتيجية عبيياءة الخبييير يفضييلون العمييل اليييدوي فييي تعلمهييم وهييذا يعنييي أن الطييالب فيي"  الهندسيية

لقيدرة من خالل تمثل المفاهيم باستخدام االشكال الكرتونية والقطع الخشبية. مميا اشيعرهم باإلنجياز وا
عليييى الفهيييم العمييييق فيييي ايجييياد العالقيييات بيييين المفييياهيم مييين اجيييل تكيييوين التعميميييات  مييين اجيييل حيييل 

د مين دافعيية الطيالب ورفيع مسيتوى تحصييلهم فيي تعليم الرياضييات وفيق المشكالت فيما بعد  مميا زا
 استراتيجية عباءة الخبير.

وهييذا يعنييي أن الطييالب فييي إسييتراتيجية عبيياءة "  الجماعييية الهندسييية األنشييطة حييب"أ (9والفقييرة )
الخبير يفضلون األنشطة الهندسية التي يتم حلها بشكل جماعي داخل المجموعات من خيالل اليتعلم 
باألقران حيا انهم يشيعرون باألميان ويسيتمدون قيوتهم مين خيالل المجموعية التيي ينتميون لهيا  ومين 

( 11والفقييرة ) خييالل السييقاالت التييي تقييدم لهييم  وهييذا ميين شيي نه أن ينمييي دافعيييتهم لييتعلم الرياضيييات.
بياءة وهيذا يعنيي أن الطيالب فيي إسيتراتيجية ع " الهندسية حصية فيي أفهمها لم فكرة أي عن أستفسر"

الخبير تولد لديهم ثقة عاليية بيالنفس مين خيالل قيدرتهم عليى االستفسيار عين أي معلومية ليم يفهموهيا 
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في حصص الهندسة  باإلضافة الى الشجاعة في التعبير عما يجول في خاطرهم وعدم الخوف مين 
ليييم السييخرية بسيييبب عييدم تمكييينهم مييين مجيياراة اقيييرانهم  ممييا سييياعد عليييى زيييادة دافعيييية الطلبيية نحيييو تع

 الرياضيات.
وهيييذا يعنييي أن الطيييالب فيييي إسيييتراتيجية  " مثييييرة الهندسيية دروس غالبيييية ان شيييعر( "أ16والفقييرة )

عبييياءة الخبيييير يفضيييلون األنشيييطة الهندسيييية ويشيييعرون انهيييا مثييييرة مييين خيييالل مواضييييعها التيييي تيييم 
ذا الخبيير  وهي معالجتها عبر سياق الدراما وعبر انخيراطهم بياألدوار عبير اسيتخدام اسيتراتيجية عبياءة
 (24والفقييرة ) يعمييل علييى رفييع مسييتوى انجييازهم باإلضييافة الييى تحسييين دافعيييتهم لييتعلم الرياضيييات.

ر وهذا يعنيي أن الطيالب فيي إسيتراتيجية عبياءة الخبيي " الهندسة مجال في المستقبلي العمل يجذبني"
المهندسيييين ومييا  تولييد لييديهم رغبيية قوييية فييي العمييل فييي مجييال الهندسيية  كمييا عمييل علييى تقييدير دور

 مور تيسر حياة الناس في المجتميع  مميا يعميل عليى زييادة دافعيية الطلبية نحيو تعليمأيقومون به من 
 الرياضيات.

 تعمييل إلييى أن الييدراما أشييار حيييا ( Fleming, 2003)فليمنييغ  إليييه توصييل مييا مييع يتفييق وهييذا
 الصييفوف فييي شييكل الروتينيييال كسيير علييى تعمييل ألنهييا الطلبيية عنييد الييتعلم علييى الدافعييية زيييادة علييى

 أن مياك األطفيال  عند مع التعلم مباشر ارتباطا بدوره يرتب  والذي باللعب ترتب  أنها كما الدراسية 
 من خالل وذلك الفكري  النمو وتطوير األفكار استكشاف على الطلبة قدرة تحفيز على الدراما تعمل

 يوبالتيال قليب اليدراما  فيي اليدور فيي نخيراطاال أثنياء حير بشيكل آراسهيم عن التعبير في األمان توفر
 وأخيرى  صيحيحة يوجيد إجابية ال حييا للتعبيير للطلبية الكاملية المسياحة إعطياء عليى اليدراما تعميل
 .خال ق بشكل الرأي إبداء على الطلبة يشجع مما خاطسة
واخيرون  غييالن(  و 2009(  الكخين وهنيية )Taylor,2009) تيايلر دراسية نتاسج مع اتفقت كما 
(Gillan,et.al, 2007 و  )يين وبينيغ سين(Sun & Ping-Yun, 2003)   (2014) صيالحةو  
الييدراما  التيي بينيت أن اسيتخدام( Sayers, 2011) سيايرسو   (2015)أغبيرو   (2015) رعياوي وق

 .ويزيد الدافعية نحو التعلم والتشجيع بالمتعة يتميز  الخبير واستراتيجية عباءة
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 سادسةال الفرضية نتائج مناقشة -7
عالقية ذات داللية احصياسية بيين التحصييل الدراسيي  ال توجيدنصت الفرضيية السادسية عليى انيه: 

 والدافعية نحو تعلم الرياضيات لطالب الصف السادس االساسي.
اشارت نتاسج فحص الفرضية السادسة  باستخدام معامل ارتبياط بيرسيون  اليى وجيود عالقية ذات 

سييي والدافعييية لييتعلم الرياضيييات  لييدى طييالب الصييف السييادس دالليية احصيياسية بييين التحصيييل الدرا
 االساسي.

ن ويفسييير الباحيييا هيييذه العالقييية االيجابيييية اليييى ان العالقييية متبادلييية بيييين التحصييييل والدافعيييية  إذ أ
التحصيل المرتفع  يشعر الطالب بيالتفوق والنجيا  ويشيجع الطيالب ويزييد مين ثقيتهم ب نفسيهم  وفهيم 

مييا ان تحسييين التحصيييل  يتييرك اثييرًا ايجابيييًا وثقيية بييالنفس وراحيية ليييدى الرياضيييات بشييكل أفضييل  ك
 الطالب  وهذا يحفزهم لدراسة الرياضيات.

نميا الدافعيية ويحفيز المتعية ييوفر ألنيه لييس التعلييم في مهماً  نهجاً  النهج هذا ويعد  عميلي فقي   وا 
 أشيكال عليى سيياق يحتيوي . والتعلييم اليتعلم عمليتيي يشيجع لليتعلم اجتمياعي سياق توفير على أيضاً 
هم تسي أعلى ألنها وقدرات إلى مراتب والوصول االرتقاء على المتعلم تساعد التي الدعاسم من مختلفة
 عين البحيا عليى قدرتيه خيالل مين حوليه مين تجيري  التيي األميور معرفية عليى الشيخص قيدرةفيي 

 ىليد المعرفيي التطيور فيي اً كثيير  تسيهم أنهيا كميا فييه  المحيي  العيالم فهيم فيي تفييده التيي المعلوميات
 . المتعلم

 أن(  التيي بينيت Gillan,et.al, 2007) وأخيرون  غييالنوتتفق نتاسج الدراسة الحالية مع دراسية 
 عليى قيدرة األقيل الطلبية مسيتوى  مين رفعيت حييا الطلبية بيين الفرديية الفيروق  من قل لت الخبير عباءة
 ات. رار الق اتخاذ على قدرتهم وازدادت فسهم أن عن ورضاهم التعلم نحو الطلبة دافعية دتاوز  التعلم 
 هيايمرز دراسيةو   (2015) قرعياوي و   (Duatepe, 2004) دوتييب دراسية نتياسج ميع اتفقيت كما

(Hymers, 2009)   يين وبينيغ سين دراسيةو(Sun & Ping-Yun, 2003)   التيي بينيت وجيود
 عالقة ارتباطية ايجابية بين التحصيل والدافعية.
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اك عييدة امييور سيياعدت علييى انجييا  تطبيييق هييذه الدراسيية فييي اسييتخدام ويييرى المعلييم ان هنيي
اسييتراتيجية عبيياءة الخبييير  حيييا كييان للطييالب الييدور الكبييير فييي ذلييك ممييا قييدموه ميين تفاعييل 

 وجدية في العمل في انجاز المهمات داخل عباءة الخبير.
 أننيي مياك واحيد  بييت فيي مأنهي أحيس كنيتغرفة الصيف  في تمعون مج البالط أرى  كنت عندما

 كميا بيذلك  جيدا وسيعيد المدرسية  في نهضة واعمل موك نه المرتفع الحالي مبمستواه البالط أن أرى 
 ون يشييارك المشييروع يم فيييييتهأر  لكننييي الصييف فييي ون يشييارك ونييوايك لييم البالطيي ميين الكثييير ان يييتأر 

 تامهييار  او اكتسييب مألنهيي أفضييل القييادم العييام فييي ونون سيييك البالطيي أن وأعتقييد فعييال  بشييكل ون وينتجيي
 .مواضيع وحدة الهندسة عن ممتازة ومعرفة

 البالطي بعيض عبير حييا م سهياآر  عين التعبيير عليى البالطي قدرة المعلم انتباه لفتحيا 
بييداء تقييييم علييى القييدرة ملييديه البالطيي أن إلييى إضييافة. وهكتبيي عمييا ةأ بجيير   كتييب فيمييا أراءهييم وا 
 والمناقشيييية الكتابيييية فييييي مهتطييييور  مييييدى علييييى يييييدل وهييييذا األخييييرى  المجموعييييات فييييي مالسهييييمز 

معرفيييي لمواضييييع وحيييدة الهندسييية  كميييا الحييي  المعليييم ان الطلبييية فيييي كثيييير مييين ال والمسيييتوى 
المواقف تفوقت انجازاتهم عما كان متوقع منهم  من خالل ابتكيار طيرق للحيل ليم تكين تخطير 
علييى بييال المعلييم  حيييا تييم التوصييل الييى أكثيير ميين طريقيية لحييل عييدد ميين المشييكالت كمييا فييي 

رس شيييبه المنحيييرف  ودرس المعيييين  باإلضييييافة اليييى تمكييين الطييييالب قليليييي التحصييييل ميييين د
االنخراط بالمجموعات والمشاركة الفاعلة من اجل تحقيق ما هو مطلوب منهم  وهذا ادى الى 

 رفع مستوى تحصيلهم في المعرفة الرياضية في موضوع الهندسة.
مشياركات داخيل الحصية مين قبيل   أيكما الح  المعلم بعض الطالب اللذين لم يكن لهم 

انهيييم تمكنيييوا بفضيييل العميييل الجمييياعي داخيييل المجموعيييات مييين ايجييياد انفسيييهم والقييييام ب عميييال 
يقومييون بهييا للمييرة االولييى بدرجيية عالييية ميين الجييودة واالصييالة  وهييذا أدى  لشييعورهم باألمييان 

 والثقة ب نفسهم على ما يقومون فيه. 
وعيييية فيييي سيييلوك بعيييض الطيييالب كثييييري الحركييية ن المعليييم شييياهد نقلييية نأليييى إباإلضيييافة 

والكالم  حيا الح  المعلم انضباط في سلوك أولسك الطالب وتهذيب فيي اقيوالهم ميع أقيرانهم 
 من افراد المجموعة  مما انعكس ايجابيًا على نجا  المجموعات في انجاز جميع المهمات. 
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هاييية كييل حصيية عنييدما وممييا أوقييع االثيير الكبييير فييي نفسييي مييا يقولييه معظييم الطييالب فييي ن
يسييمعون صييوت الجييرس  مييا هييذا لييم نشييعر بالوقييت لقييد أنتهييى وقييت الحصيية بسييرعة  وذلييك 
بسيييبب انيييدماجهم فيييي تنفييييذ المهميييات وتفييياعلهم داخيييل المجموعيييات وشيييعورهم بالرضيييى عييين 
انفسهم  واستمتاعهم بما يقومون فيه  النهم يعمليون بيدون خيوف مين العقياب او الخطي   وهيذا 

ب نفسييهم اكثير وجعلهييم يسييتمتعون فيي اثنيياء تيي ديتهم المهميات  حيييا طلييب عييدد  جعلهيم يثقييون 
من الطالب من المعلم ان ي خذ حصة اخرى اضافية من احد المعلمين ألنهم ال يرييدون تيرك 

ء داخيل منهجيية عبياءة الخبيير  النهيم وجيدوا انفسيهم داخيل اليدور كخبيرا مواجباتهم ومسسولياته
 ليهم امال كبير في حل المشكالت داخل المشروع.بالغين لهم اهمية وتبنى ع

ليى وفي كثير من االحيان يشعر المعلم باإلرهاق والتعب أثناء العمل في اليدراما  فينظير ا 
الطييالب ويجييدهم فييي قميية النشيياط والفاعلييية ومييا زالييوا مسييتمرين فييي العمييل حتييى بعييد سييماع 

 صوت الجرس.
 حيل المشيكالت التيي  نحيو الطيالب بيه وتمييز أظهيره كبيير اهتميام مين رأيت ما كثيراً  سرني

 والنشييياط التعييياون  مييين قيييدر عليييى الطيييالب كيييان فقيييد الخبيييير  عبييياءة منهجيييية فيييي اطرحهييي تيييم
 الكافييية المعلومييات لييديهم فكييان سييواء  حييد علييى والمنافسيية الفريييق بييرو  ويعملييون  والمسييؤولية

نجييا  حييول مواضيييع دروس وحييدة الهندسيية ممييا سيياعدهم فييي حييل ا جمعوهييا التييي لمشييكالت وا 
 .أفضل نحو على رأيتهم وقد المهمات التي كلفوا بها 

 التوصيات -8
 في ضوء ما اتت به الدراسة من نتاسج  فإن الباحا يوصي بما ي تي:

الميييواد المختلفييية الرياضييييات و  تدريبيييية وورش عميييل لمشيييرفي ومعلميييي بيييرامجضيييرورة تنظييييم  .1
 .واستخدام نهج عباءة الخبير وتدريبهم على إعداد  تحت إشراف مدربين مؤهلين

عميييل دراسيييات شييياملة وبشيييكل اوسيييع عليييى اسيييتراتيجية عبييياءة الخبيييير بحييييا يمكييين تعمييييم  .2
 نتاسجها.

ضرورة استخدام استراتيجية عباءة الخبيير فيي تيدريس الرياضييات لجمييع المراحيل التعليميية  .3
 ابتداًء من رياض االطفال الى المرحلة الجامعية.
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 .فلسطين نابلس  الوطنية  النجا  جامعة منشورة  غير ماجستير

 لــدى الفيزيــاء مــادة نحــو واالتجــاه تحصــيلال فــي النشــط الــتعلم أثــر(. 2010) خالييد الحربييي  -
 يةكل طيبة  جامعة منشورة  غير ماجستير رسالة  المنورة بالمدينة ثانوي  الثاني الصف طالب
 .التربية
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  عمان: األردن  دار المسييرة للطباعية 4. طمهارات التدريس الصفي(. 2014الحيلة  محمد ) -
 والنشر والتوزيع.

 تحصـيل فـي التعليميـة الدراما طريقة فاعلية(. 2012) بني دومي خلف  الصقرات و حسن  -
إلنسيانية ا  سلسلة العلوم . مؤتة للبحوث والدراساتوالرياضية العلمية للمفاهيم الروضة أطفال

 .19-1(  5)27واالجتماعية  
 وبقـاء الرياضيات تدريس في فيجوتسكي استراتيجية استخدام فعالية(. 2010ري ان  سوزان ) -

رسييالة ماجسييتير غييير   الجامعيية االسييالمية  بغــزة الســادس الصــف طالبــات ىلــد الــتعلم أثــر
   غزة  فلسطين.منشورة

التــدريس وفقــًا لنظريــة فيجوتســكي فــي اكتســاب بعــ   فعاليــة . (2006)عزمييي , الدواهيييدي -
  غيزة  الجامعة اإلسالمية  رسالة ماجستير  المفاهيم البيئية لدى طالبات جامعة األقصى بغزة

 .فلسطين
ه اســتخدام برنــامج قــائم علــى نمــوذج الــتعلم البنــائي االجتمــاعي وأثــر (. 2000)   أحمييدلسيييدا -

ــدائي ــذ الصــف الخــامس االبت ــدى تالمي ــة ل ــة بعــ  المهــارات الحياتي ــي التحصــيل وتنمي . عل
 .(77. )دراسات في المناهج وطرق التدريس

علميــــة مــــداخلها الترايــــة ال(. 2006عييييودة )  السيييييدو  ثنيييياء  مليجييييىو  عبييييد الييييرحمن السييييعدي  -
 . القاهرة: دار الكتب الحديا.واستراتيجياتها

دى اثر استخدام الدراما التعليمية في اسـتيعاب المفـاهيم النحويـة لـ(. 2014سلطان  صفاء ) -
عيية جام  (2الجيزء)( 98  العييدد )مجلــة كليـة الترايــة ببنهــا تالميـذ الصــف الســادس االبتــدائي،

 .74-48    مصرحلوان
 .دار امنة. االردن .1ط .الدراما في التعليم .(2013سليم  هبة ) -
ـــر(. 2015) سيييليمان  أمييياني - ـــدريس أث ـــي  ت وحـــدة الهندســـة باســـتخدام معمـــل الرياضـــيات ف

التحصــيل والدافعيــة نحــو تعلــم الرياضــيات لــدى طلبــة الصــف الســادس فــي مــدارس محافظــة 
 .طينفلس نابلس  الوطنية  النجا  جامعة منشورة  غير ماجستير رسالة ,طولكرم
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ا  اسـتراتيجيات التــدريس المتقدمــة واسـتراتيجيات الــتعلم وانمــ(. 2010شياهين  عبيد الحميييد ) -
 : جامعة االسكندرية: مناهج وطرق تدريس.التعلم، كلية التراية بدمنهور

ة (. أثر برنامج تعليمي قـائم علـى إسـتراتيجية عبـاءة الخبيـر فـي تنميـ2014صالحة  بسام ) -
رسيييالة ، مشـــكالت لـــدى طلبـــة الصـــف الســـادس بمحافظـــات غـــزةمهـــارات القـــدرة علـــى حـــل ال

 . فلسطين  غزة  جامعة االقصى  غير منشورة ماجستير
تحري تأثير الدرجات المتطرفة وعدد فئات االستجابة على تقدير (. 2011الضوي  محسوب ) -

(  الجييزء 27(  المجلييد)1  العييدد)صــرم -مجلــة كليــة الترايــة بأســيو معامــل الفــا لكرونبــا ، 
 .175 -117ألول  ا
القياهرة:  .االتجاهات الحديثـة فـي تـدريس العلـوم(. 2001مصطفى عبد السالم )  عبد السالم -

 دار الفكر العربي.
تحصـيل  فـي بياجيـه وفيجوتسـكي لنظريتـي وفقـاً  التـدريس فعالية(. 2000عبدالكريم  سيحر ) -

 ألولاالصف  طالبات دىل الشكلي االستداللي التفكير على والقدرة الفيزيائية المفاهيم بع 
 العلميية  للتربيية المصيرية الجمعيية  العلميـة للجميـع الترايـة الرابـع، العلمي المؤتمر  الثانوي 
 .253-203 األول  المجلد

 فعالية الدراما المبتكرة في تدريس الرياضيات لطالب الصف السـادس(. 2006عزت  السييد ) -
ــى التحصــيل، ــك عل ــر ذل ــدائي واث ــة بحــوث ا االبت ــةمجل ــة النوعي  جامعيية   العييدد الثييامن  لتراي

 .129 -103  مصر المنصورة 
تـــدريب طلبـــة الصـــف الســـادس علـــي بعـــ  اســـتراتيجيات حـــل (. 2002عالونييية, شيييفيق ) -

لترايـة لمجلـة اتحـاد الجامعـات العرايـة ، المشكالت وأثره في حلهم للمسألة الرياضية اللفظيـة
 .87-101:(1)1  وعلم النفس

فاعلية نموذج تدريس مقترح قائم على التعلم النشـط (. 2014ي  متعب )علي  فاطمة والعنز  -
لمرحلـة افي تنمية التحصيل والتفكير الناقد في الرياضيات واختزال القلق نحوها لدى طالبـات 

  (  الجييزء االول3(  العيدد)17  المجلييد)مجلــة تراويــات الرياضـيات المتوسـطة بمدينــة عرعـر،
 .142-93  وديةجامعة الحدود الشمالية  السع
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فـي تحصـيل طلبـة الصـف  Cabri 3Dاسـتخدام برنـامج كـابري  أثـر(. 2014) عمر  إيناس -
 ةرسيال ,الثامن االساسي في وحدة الهندسة ودافعيتهم نحو تعلمها في مـدارس جنـوب نـابلس

 .فلسطين نابلس  الوطنية  النجا  جامعة منشورة  غير ماجستير
 مان: األهلية للنشر والتوزيع  األردن.. عالدافعية(. 2010العواملة  حابس ) -
 السـادس الصـف طلبـة تحصـيل علـى ميةاالدر  األنشطة استخدام أثر(. 2010) جيهان عودة  -

  بيرزييييت جامعييية  منشيييورة غيييير ماجسيييتير رسيييالة. نحوهـــا اتجاهـــاتهم وفـــي العلـــوم مـــادة فـــي
 .لسطينف بيرزيت 

 ماتعليم العلوم عبر سياق الـدرا استخدام نهج عباءة الخبير في (.2013هللا  كريمة ) عوض -
 فلسطين. بيرزيت   جامعة بيرزيت  غير منشورة رسالة ماجستير .دراسة حالة :
ــة االقــدرات (. 2006) حمن والييزعبالوي  محمييد والجسييماني  عبييد العلييير عبييدال العيسييوي  - لعقلي

ييية الترب. منشييورات وزارة مجلــة مدرســة الوطيــة الخاصــةوعالقتهــا الجدليــة بالتحصــيل العلمــي. 
 سلطنة عمان. والتعليم.

ياضــية التعليميــة فــي تنميــة المفــاهيم الر  ااثــر اســتخدام الــدرام .(2012) فييرج هللا  عبييدالكريم -
. رسييالة ماجسييتير غييير لــدى تالمــذة الصــف االول االساســي بالمحافظــة الوســطى بقطــاع غــزة

 فلسطين.  غزة  جامعة االقصى  منشورة
 عّلمت نحو واالتجاهات التعبير مهارات تنمية في الدراما اماستخد أثر(. 2015) سهام قرعاوي  -

 رة منشيو  غيير ماجسيتير رسيالة. طـولكرم مدينـة فـي األساسية المرحلة طلبة لدى العراية اللغة
 .فلسطين نابلس  الوطنية  النجا  جامعة

 .5  (32)  رؤى تراوية .في الدراما في التعليم (.2010وسيم ) الكردي  -
  الهندســية المفــاهيم بعــ  تحصــيل فــي النشــط الــتعلم اســتخدام اثــر(. 2009) سييامية مييدا   -

 فاواإلشر  المناهج في ساتادر  مجلة الخامس، الصف تلميذات لدى الرياضيات نحو واالتجاه
 .األول العدد األول  المجلد  التراوي 
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أثــر أســتخدام القصــة فــي تنميــة المفــاهيم الرياضــية واالحتفــا  بهــا (. 2002مطيير  محمييود ) -
 . رسيالة ماجسيتير غيير منشيورة  الجامعية االسيالمية لدى تالميـذ الصـف االول االساسـي بغـزة

 غزة  فلسطين.
 . )عيسي بشارة  مترجم(.تدريس الدراما(. 2012مورغان, نورا وساكستن, جوليانا ) -
 مهــارات تنميــة علــى الــدور لعــب  بإســتراتيجية العلــوم تــدريس أثــر(. 2015) أآلءنصييرهللا   -

 رغييي ماجسييتير رسييالة ,طــولكرم مدينــة فــي العليــا األساســية المرحلــة لطــالب لناقــدا التفكيــر
 .فلسطين نابلس  الوطنية  النجا  جامعة منشورة 

 عباءة الخبير: ثالثون عامـاً فـي عمليـة التطـوير(. 2015) يسىع   وبشارة ورثيهيثكوت  د -
 .157 – 150   (49+48)  رؤى تراوية(. 2004 -1974)
)ترجمييية عيسيييى  .مختـــارات فـــي الـــدراما والتعلـــيم (.2013) بولتيييون  وغييييفن  دورثيييي هيثكيييوت  -

 مركز القطان للبحا والتطوير التربوي. رام هللا: .(1ط) ورامي سالمة(. ومنال عيسى  بشارة 
ة .)ترجمينهـج عبـاءة الخبيـر فـي التعلـيم الدراما مـن أجـل التعلـيم: (.2012) دورثي هيتكوت  -

 مركز القطان للبحا والتطوير التربوي. :.رام هللا(1ط)عيسى بشارة(. 
جهات نماذج من أسئلة الرياضيات ضمن دراسة التو  (.2009) وزارة التربية والتعليم العالي -

 .فلسطين .للصف الثامن األساسي (TIMSS 2007الدولية في الرياضيات والعلوم )
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 المالحق
 (: اسماء لجنة التحكيم ألدوات الدراسة.  1الملحق )

 .دراسات ذات العالقةملخص ال: (2  ) ملحقال

 (: مذكرة التحضير لوحدة الهندسة. 3 الملحق )

 حدة الهندسة.(: تحليل المحتوى وجدول المواصفات لو  4 الملحق )

 لألهداف التعليمية. NAEPاألهداف المعرفية وفق تصنيف  :( 5الملحق ) 

 ذجية.االختبار التحصيلي البعدي لوحدة الهندسة واالجابة النمو  :( 6 الملحق )

 (: مقياس الدافعية نحو تعلم الرياضيات.  7الملحق )

 لبحث. (: كتاب الموافقة من الدراسات العليا على خطة ا  8الملحق )

 لتسهيل هرام /الكتاب الموجه من الدراسات العليا للتراية والتعليم (: 9 الملحق )

 مهمة الباحث في مدرسة ذكور برقين االساسية.

ذكور  (: الكتاب الموجه من مديرية التعليم العام في جنين لمدرسة10  الملحق )

 برقين األساسية لتسهيل مهمة الباحث في المدرسة.
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 ( أسماء لجنة التحكيم ألدوات الدراسة1حق)مل

 الدرجة االسم الرقم
 العلمية

 مكان العمل العمل التخصص

صال   1
 ياسين

اساليب تدريس  دكتوراه
 رياضيات

جامعة النجا  الوطنية  دكتور
 فلسطين/نابلس/

وجيه  2
 ضاهر

اساليب تدريس  دكتوراه
 رياضيات

جامعة النجا  الوطنية  دكتور
 نفلسطي/نابلس/

سهيل  3
 صالحة

اساليب تدريس  دكتوراه
 رياضيات

جامعة النجا  الوطنية  دكتور
 فلسطين/نابلس/

بسام  4
 صالحة

مناهج وطرق  ماجستير
 التدريس

جامعة  باحا
 فلسطين/غزة/االزهر

سامر ابو  5
 الرب

اساليب تدريس  ماجستير
 رياضيات

مشرف 
 تربوي 

 /مديرية التربية والتعليم 
 جنين

عماد عبد  6
 اللطيف

مشرف  رياضيات بكالوريوس
 تربوي 

 /مديرية التربية والتعليم 
 جنين

اساليب تدريس  ماجستير خالد عتيق 7
 رياضيات

مدرسة ذكور  برقين  معلم
 الثانوية

عبدالرحمن  8
 سارة ابو

اساليب تدريس  ماجستير
 رياضيات

جامعة النجا  الوطنية  باحا
 فلسطين/نابلس/

حسين  9
 تركمان

اساليب تدريس  بكالوريوس
 رياضيات

مدرسة ذكور برقين  معلم
 االساسية
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 دراسات ذات العالقةملخص ال( 2ملحق)

( الييذي يتضييمن: الباحييا  والسيينة  1قييام الباحييا ببنيياء ملخييص الدراسييات علييى شييكل الجييدول )
 وموضوع كل دراسة  والمنهج المتبع  والفسة المستهدفة.

 (: ملخص الدراسات ذات العالقة1جدول)

 الفئة المستهدفة المنهج المتبع الموضوع السنة لباحثا
وحدة اجهزة جسم /العلوم 2015 نصره

 االنسان
طلبة المرحلة االساسية  التجريبي المنهج

 العليا
 شبه المنهج التعبير الكتابي/اللغة العراية 2015 قرعاوي 

 تجريبيال
 الصف السادس االساسي

المنهج شبه  تحدثمهارات ال/اللغة العراية 2015 أغبر
 التجريبي

 الصف السابع االساسي

 الصف السادس االساسي التجريبي المنهج حل المشكالت /اللغة العراية 2014 صالحة

 \ الكيفي المنهج مر  السكري /العلوم 2013 عو  ه
 تحليل المحتوى 

 الصف السابع االساسي

 الصف االول االساسي جريبيالمنهج الت المفاهيم الرياضية/الرياضيات 2012 فرج ه

 أطفال الروضة المنهج التجريبي المفاهيم العلمية /الرياضيات 2012 الدومياني الصقرات و 
 اطفال المرحلة االساسية دراسة نوعية اللغة االنجليزية Sayers 2011 سايرس

 الصف السادس االساسي التجريبي المنهج وحدة الطاقة /العلوم 2010 عودة

معرفة مدى ادراك عباءة  Taylor 2009 تايلور
 الخبير والتعليم التقليدي

 7-5 المعلمين والطلبة دراسة حالة
 سنوات

 الصف العاشر االساسي التجريبي المنهج قواعد /اللغة العراية 2009 الكخن وهنية

 الصف الثالث االساسي المنهج التجريبي المعرفة الرياضية /الرياضيات Kayhan 2009 كايهان

اللغة /الدراسات العامة Chan 2009 انش
 الصينية

 المرحلة االساسية دراسة الحالة
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 الفئة المستهدفة المنهج المتبع الموضوع السنة الباحث

 أطفال الروضة دراسة حالة القضايا الفلسفية والمنطق Hymers 2009 هايمرز

 اوزمير وككمان

Özdemir & 
Çakmak 

 قدرة المعلمين على االبداع 2008
 والخلق في التعليم

منهجية كمية 
وطريقة الدراسة 

 التجريبية

الطلبة اللذين /المعلمين
التحقوا ببرنامج التعليم 

 االبتدائي

غيالن وريفس وهيل 
 والبرو واروملي

Gillan, 

Reeves, Hill, 

Bromley, & 

Labrow,  

دافعية  /التعليم التكاملي 2007
 الطلبة

رحلة طلبة الم /المعلمين دراسة الحالة
 االساسية وريا  االطفال

 الصف السادس االساسي المنهج التجريبي التقسيم التناسبي /الرياضيات 2006 عزت

 الصف السابع األساسي المنهج التجريبي الهندسة /الرياضيات Duatepe 2004 دوتيب

 مكناجتون 
McNaughton 

المرحلة االبتدائية من  الكيفي المنهج البيئة 2004
 ةنس 11-10عمر

 Sun سن واين  ين

& Ping-Yun 
استراتيجيات توظيف الدراما  2003

 في غرفة الصف
 معلمينال الكيفي المنهج

 الصف السادس االساسي المنهج التجريبي المسائل اللفظية/الرياضيات 2002 عالونة

المفاهيم  /الرياضيات 2002 مطر
 الرياضية

 الصف االول االساسي المنهج التجريبي

  ويسكيآن  أوني
Omniewski 

 الصف الثاني االبتدائي المنهج التجريبي الرياضيات 1999

 طالب المرحلة االبتدائية المنهج التجريبي الدافعية/الرياضيات Barbara 1999 بارارا

 هيتشكوك
Hitchcock 

 الصف االول االساسي المنهج التجريبي الرياضية المفاهيم/الرياضيات 1992
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 التحضير لوحدة الهندسة( مذكرة  3ملحق ) 

 
 ظمتلمناسم الدرس : المضلع ا    ول   الدرس : األ          الرياضيات.المبحث : 
 ساسيالسادس األالصف : 

 المواضيع المنوي استكشافها
 : المضلع المنتظم   زوايا المضلع  أضالع المضلع    المضلع  غير المنتظم. مفاهيم الدرس

 مضلع اسمًا يرتب  بعدد أضالعه. : يطلق على كل تعميمات الدرس
 : تصنيف المضلعات إلى منتظم أو غير منتظم. مهارات الدرس
 : أن يتعرف الطالب على مفهوم المضلع .  الهدف العام

 2015 \ 11\23  -11\ 22الفترة الزمنية :       حصتان. : عدد الحصص
 
 )مكان القصة(.جلوس الطلبة حول اللوحة  -

مثل شكال هندسية مختلفة تأ" تشد انتباه الطلبة وتعمل على إثارة تساؤالت.وضع لوحة على األرض 
 ".المنوي استكشافها زراعيةالفات اآلشكل 

              

     
 )احلبكة(:القصة 

مشكلتي أن  وبرتقالي مميز  أنا مشهور  شجار البرتقالأأنا مزارع  عندي مزرعة كبيرة من 
 . فاتتلك اآل كثيرة  وقد أخسر المحصول هذه السنة بسبب آفاتبمصاب  محصولي هذه السنة
 مزرعة تجعلها مختلفة عناصر يضعوا فيها وأن يعرفونها  كما الورق  على المزرعة دعوة الطلبة لرسم
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 مفهومهم.  حسب
  :مثل (أسئلة بطرح الطالب تأطير)الدور حافة على المعلم مهمة -1
 شجار؟األ ايةبحم يعملون  الذين األشخاص هم من-
  األشخاص؟ هؤالء يتواجد أين- 
 عملهم؟  طبيعة ما-
 ما هي المشاكل التي قد تواجههم ؟-
 دوات التي يحتاجونها في عملهم؟هي األ ما-
 (:األسئلة عن اإلجابة)الدور حافة على الطالب مهمة -2
 .االشجار حماية مجال في الخبراء تواجد مكان بناء-
 الزراعيين.المهندسيين  أغراض رسم-
 وتعليقها على الجدران. المناسب المكان في األغراض وضع-
 على دليل الرسم أو بالكتابة سواء للعمل حماسهم بمالحظة التخيلية للحالة الطالب تصديق-

 .ت طيرهم
وضعية    واتخاذالمكان داخل العمل بمزاولة والقيام المكان  وتصميم الحيز  بناء الدور في الدخول-

 .خل المكان الذي تم تصميمهمعينة دا
 . المهمة حسب المكان وتقسيم الدور داخل وهم الطالب على أسسلة طر -
 (.الدعوة لالجتماع) الخبير الفريق بناء-3
  .للمؤسسة وشعار اسم اقترا  -
 دوات التي نحتاجها من اجل مساعدة المزارع؟ما هي األ مناقشة -
 ضمن محصورة أصبحت المهمة تنفيذ على تساعد  لتيا واآلليات والمصادر األدوات اختيار فإن

 نياً و قأي أو يمثلوها األغراض  يرسموا أن النشاط تطبيقهم حال في لألطفال يمكن  السياق متطلبات
طرة   مس  الفطريات مجهر لتكبير قفازات : مثالً  مكن ذلك؛أذا إو يحضروها مسبقًا أرمزيًا  حتى أو
 لتحقيق األنسب  األدوات عن يتعلمون  يتخيلون  سمة....(هنادوات هندسية )منقلة  مثلثات قاأ

 المهمة . تحقق التي والطرق  باآلليات يفكرون  الهدف 

 .)رسالة العباءة(الخبراء دور في والطالب دور رسيس جمعية المهندسين داخل المعلم -4
ة تشترك مهمة التعرف على صفة واحد الرسالة هذه تحمل  صاحب المزرعة من رسالة وصول -

نه ال يمكن رش أحيا  (شجر البرتقال  تصابأصور ألشكال اآلفات التي ) بها هذه اآلفات
لى تلف إيؤدي س   حيا أن المحتل يمنع وصول غيره شجار ب كثر من نوع من المبيداتاأل
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بسبب  التكاليف الباهظة لشراء المبيدات ىلإالمحصول وتغير طعم برتقالي اللذيذ باإلضافة 
 .الحصار

 .الخبراء على الرسالة قراءةبعد -
  .الخبراء إلى واالستماع الجديد األمر مناقشة-
 وتبادلها. الخبراء بين المصادر قراءة-
 .منها الت كد يتم التي الحقاسق من الحاس  على ملصقات تعليق-
 .الطلبة كتبه ما مناقشة-

س ؟ وما خصاسص هذه أاآلفات شكلها هندسي كم ضلع لها ؟ كم زاوية ؟ كم ر  ذههيبدو أن 
 ضالع؟ ما خصاسص هذه الزوايا؟ األ

 )صور اآلفات( . ؟ما الصفة المشتركة بين جميع هذه الصور
 لقياساضالع والزوايا متساوية في ن هذه األأيالح  )الخبراء( من خالل القياس بالمسطرة والمنقلة 

ريقة ن يعتمدون طأالب )الخبراء( الط ندعوالمعلم داخل الدور)رسيس جمعية المهندسين الزراعيين( :
 و عدد الرؤوس   عدد الزوايا (أضالع   لتسمية هذه اآلفات بناًء على شيء معين )كعدد األ

ضالع أ 6شبه الشكل السداسي له ت األنه ة( سداسي منتظمآفة) ااسميه فاتاآل هن هذأ :مثال
 ......... الخ  ةسباعي آفة ه...... هذةخماسي ه آفةمتساوية   هذ

ذه ليها  وطريقة تمييز هإ الوصولرسالة لصاحب المزرعة عن المعلومات التي تم  الخبراء يرسلون 
 . ؟اآلفات  وما هي الخاصية المشتركة

الية المعلم داخل الدور)رسيس جمعية المهندسين الزراعيين(: تبليغ الطالب)الخبراء( بالمهمة الت
فات آلصور ال ل صاحب المزرعة: إن هذهيقو وعرض الصور التي وصلته من صاحب المزرعة  

م أمزرعته  تصابأذا كانت تلك اآلفات تشبه اآلفات التي إيريد معرفة فيما   مزرعة صديقه تصابأ
 ال؟

         
صها لى أن هذه اآلفات ال تشبه اآلفات التي تم فحإ وصولزمة للدوات األ: يستخدمون األ خبراءال

مضلعات  تشكال ليسن هذه األأأي   ة   زواياها غير متساوية (ضالعها غير متساويأ )سابقًا 
 منتظمة .
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 لمضلع.اسم الدرس : مجموع قياسات زوايا ا      الدرس : الثاني      الرياضياتالمبحث : 
 السادس  األساسيالصف : 

 المواضيع المنوي استكشافها
 ع.الع المضلع    أقطار المضل: المضلع المنتظم   زوايا المضلع الداخلية  أض مفاهيم الدرس

 لمضلع: قياس زوايا المضلع المنتظم متساوية  مجموع قياسات الزوايا الداخلية ل تعميمات الدرس
  عدد المثلثات المرسومة داخل المضلع  من رؤوسه يساوي عدد  X 180= عدد المثلثات

 .2األضالع مطروحًا منه 
 إلى مثلثات   حساب قياس الزوايا الداخلية .: تقسيم المضلع بقطع مستقيمة  مهارات الدرس
 : أن يجد الطالب قياس الزوايا الداخلية للمضلع .  الهدف العام

 2015\11\25 – 11\24الفترة الزمنية    حصة 2 :عدد الحصص 

 : )المهمة التالية( المعلم في دور رسيس جمعية المهندسيين
ن محيا أن هذا النوع  اآلفاترية مبيد لهذه صاحب المزرعة لم يجد في محل بيع المبيدات الحش

بسبب  ويحتاج حوالي شهر  اجتا  جميع الحقول المجاورة ونفذ المبيد المضاد لها  اآلفات
 شجار البرتقال  قد تم القضاء عليها. أحضار المبيد وبذلك تكون إحتى يتم  الحواجز

م هذه يجاد طريقة لتقسيإذا تم إفالمثلثية )التي على شكل مثلا(  اآلفاتولكن يوجد مبيد يعالج 
 إنقاذ المحصول.لى مثلثات  فسوف يتم إاآلفات 

تشرت ال انفجرت وانا  . و  ال من رؤوسها فق إ اآلفاتهذه  علينا أن ننتبه حيا أنه ال يمكن تقطع
 .على جميع المحصول

 ن عددلى التعميم العالقة بيإ: يضعون خطة لقص هذه المضلعات ومن ثم يتوصلون  )الخبراء( 
 .منها الت كد يتم التي الحقاسق من الحاس  على ملصقات ضالع وعدد المثلثات وتعليقاأل
ن المزارع يقول :  وصول رسالة جديدة ب يخبر الخبراء عن)رسيس جمعية المهندسين الزراعيين( 
ن أضع على أفمن غير المعقول   ن توضع على اآلفاتأعرف كمية المبيد التي يجب أ ن أريد أ
لى معرفة مجموع قياسات الزوايا الداخلية إفات الرباعية كما أضع على اآلفات الثمانية فنحتاج اآل

سراع ألنه ال يوجد لدينا وقت الستخدم المنقلة لقياس جميع لآلفات المضلعة . وعلينا االنتباه واإل
على  ن تقضيأكبير ونخشى  بانتشارذلك يحتاج منا الوقت الكثير  فعدد اآلفات لالزوايا ف
في حل هذه المشكلة . )توجيه  ةكبير  فصاحب المزرعة يعلق علينا آماال كاماًل  المحصول
يجاد مجموع الزوايا إدرجة في  180نه يمكن استخدام مجموع قياسات زوايا المثلا أالطالب 

لى قاعدة ترب  بين عدد المثلثات للمضلع إللمضلع في حال لم يتم التوصل لحل ( . يتم التوصل 
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 .منها الت كد يتم التي الحقاسق من الحاس  على ملصقات د الزوايا ويتم تعليقوعد
 

 منتظم.ضلع الالزوايا الداخلية للم اسم الدرس :  ثالثالدرس : ال  الرياضيات:المبحث : 
 ساسيالسادس األالصف : 

 المواضيع المنوي استكشافها
 ع.ة  أضالع المضلع    أقطار المضل: المضلع المنتظم   زوايا المضلع الداخلي مفاهيم الدرس

ة داخلي: قياس الزاوية الداخلية للمضلع المنتظم يساوي مجموع قياسات الزوايا ال تعميمات الدرس
 للمضلع مقسومًا على عدد أضالعه.

 : تقسيم المضلع بقطع مستقيمة إلى مثلثات   حساب قياس الزوايا الداخلية . مهارات الدرس
 د الطالب قياس الزوايا الداخلية في مضلع منتظم .: أن يج  الهدف العام

 0152\11\29 – 11\26الفترة الزمنية                  حصة 2 : عدد الحصص

 .اءالخبر  دور في والطالب الدور داخل المعلم. طارئة أمور في للبحث جتماعال الدعوة-
 لقدباركم بخطورة األمر يؤسفني أخالمعلم داخل الدور)رسيس جمعية المهندسين الزراعيين (: 

كما يقول صاحب المزرعة ب ن المبيد الذي احضره كي يعمل بشكل فعال    ظهرت مشكلة
ولتجنب اآلثار الضارة له وحتى ال يختلف طعم البرتقال. يجب وضعه على كل زاوية بمقدار 

قدار وية  منريد معرفة قياس الزاوية الواحدة حتى يتم وضع على كل زا فلذلك يتناسب مع قياسها 
صابت أن جميع اآلفات التي أحتى تنكمش ويتم القضاء عليها  حيا  مبيديناسبها من ال

 ضالعها متساوية + زواياها متساوية( .أهي آفات منتظمة ) المحصول
وايا  ضالع وقياس الز يجاد العالقة بين عدد األا  : يضعون خطة لقياس هذه الزوايا و  )الخبراء( 

 قياس الزاوية الداخلية للمضلع المنتظم يساوي مجموع قياساتالتعميم لى إومن ثم يتوصلون 
 الحقاسق من الحاس  على ملصقات تعليق .ضالعهأالزوايا الداخلية للمضلع مقسومًا على عدد 

ذلك ل زاوية فعلينا االنتباه أنه ال يوجد لدينا وقت الستخدم المنقلة لقياس ك .منها الت كد يتم التي
 .  ن تقضي على المحصول كامالً أخشى أيزداد بشكل كبير و  طويال فعدد الفطرياتي خذ منا وقتا 
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 الدرس : الرابع       اسم الدرس : رسم المثلث      الرياضيات:المبحث : 
 ساسيالسادس األالصف : 

 المواضيع المنوي استكشافها
 : المثلا  أضالع المثلا   زوايا المثلا. مفاهيم الدرس
 : مجموع طولي أي ضلعين في أي مثلا اكبر من الضلع الثالا. رستعميمات الد

 : رسم المثلا باستخدام األدوات الهندسية . مهارات الدرس
 : أن يرسم الطالب مثلثًا باستخدام األدوات الهندسية .  الهدف العام

 2015\21\3 – 11\30الفترة الزمنية            حصص 4 : عدد الحصص

 همة:و المأبداية القصة 
نواع الخضار والفواكه أهناك مزرعة ذات موقع متميز تقع على مفترق طرق ومزروعة بشتى 

ولكن هذه المزرعة ال يوجد على محيطها  جدار ليحميها من الحيوانات والحشرات والقوارض 
ن أن ي خذ من خضارها وفواكهها حيا أنسان جشع وطماع يحاول إيضًا من أي أويحميها 

يتام لى األإصناديق من الخضار والفواكه بصندوق واحد  10تبرع عن كل صاحب المزرعة ي
 نتاج زاد عدد المستفيدين من هذه الخضار والفواكه.والفقراء في المنطقة فكلما زاد اإل

 بالغ الطالب )الخبراء ( بالمهمة :إيتم 
 (  م 6000م    4000م    3000ضالع )ضالع طول األأالمزرعة شكلها مثلا لها ثالا 

 يتوصل الطالب )الخبراء(
-ألوان-إحضار كافة االحتياجات للخبراء ورق  ؟)رضألما رأيكم لو رسمنا مخط  لقطعة ا

 .قماش(
ب الطال عتبرمثال )بحيا ي يقوم الطالب باالتفاق فيما بينهم على تحديد مقياس الرسم مالحظة
  (.سم بمقياس الرسم 1م =  1000كل  الخبراء

دوات الهندسية) المسطرة   رض باستخدام األضعون خطة لرسم قطعة األالطالب )الخبراء(: ي
 .رض الفرجار( ومن ثم يستخدموا القطع الخشبية لعمل مجسم لقطعة األ

 يف والطالب الدور داخل المعلم. طارئة أمور في للبحث اجتماع لحضور الدعوة
 .الخبراء دور

بو أحول مزرعته اعترض على ذلك جاره ن يبني جدار أراد أنه عندما أصاحب المزرعة يقول 
 م ( 6000م    2000م    3000رضه هي)أطوال أن قياس أثاسر بقوله 

باستخدام الرسم  رض والمحصول ن كالمه غير صحيح حتى ال يستولي على األأثبات إنريد 
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  مجسم باستخدام العيدان الخشبية.
سم مجم الرسم واستخدام العيدان لعمل يتم التوصل باستخدام المحاولة والخط  باستخدا: الطالب

مجموع طولي أي ى التعميم  إلضالع حيا يتم التوصل نه من المستحيل رسم مثلا بهذه األأ
 من الحاس  على ملصقات يتم تعليق ومن ثم  ي مثلا اكبر من الضلع الثالاأضلعين في 

  (.عبر مجموعة البحث ).منها الت كد يتم التي الحقاسق

بو أن كالم المزارع ألى صاحب المزرعة بالرسومات والمجسمات التي تبرهن إسالة رسال ر إيتم 
 ثاسر غير صحيح . 

 
 

 سم 2سم                         3                     
 سم 6                                  

 
 

 المعلم داخل الدور)رسيس جمعية المهندسين الزراعيين (:
رعة المز  ء( أنه تم انجاز المهمة بنجا  المزارع أبو ثاسر لم يفلح في السيطرة علىإبالغ )الخبرا 

ف بلغكم تحيات صاحب المزرعة عبد الرحمن فالشكر كل الشكر على جهودكم حيا أن أهل 
القرية يعلقون عليكم آماال كبيرة في حل المشكالت الخطرة التي تواجههم وتم إرسال نصيب 

 لمحصول. الفقراء واأليتام من ا
ولكن هناك مشكلة أخرى من عبد الرحمن ب ن أبو ثاسر  يريد السيطرة على  مزرعة جاره 
ل المسكين أبو سليم وقد حدثته عنكم وعن عملكم المتقن فهو يتمنى أن تساعدوه وهو مستعد لك

 طلباتكم فهل أنتم جاهزون لذلك؟ وهل أنتم مستعدون لمساعدة أبو سليم؟. 
 من زراعة األرض التي ورثتها زوجته عن 9سي  يعيش هو وزوجته وبناته اليأبو سليم مزارع ب

م يقطع أحد الشوارع الذي يمتد   8000والدها  قطعة ارض شكلها مثلا  ضلعها الذي طوله 
درجة يريد معرفة قياس الضلع الثالا من أرضه التي من  60م بزاوية مقدارها  5000بطول 

ن ثم عمل مخط  لألرض ليحتف  فيه ويحمي حقه وحق زوجته جهة ارض المزارع أبو ثاسر   وم
 من أي إنسان جشع يطمع ب رضه مصدر رزقه ورزق عاسلته . 9وبناته الي

 )عبر مجموعة البحث(.سم بمقياس الرسم 1م =  1000مالحظة اعتبر كل 



124 

 

 
نقلة( دوات الهندسية) المسطرة   المألرض باستخدام ا)الخبراء(: يضعون خطة لرسم قطعة األ

 . رضومن ثم يستخدموا القطع الخشبية لعمل مجسم لقطعة األ
 
 

 شارع                            
 ؟                                                     

 سم 5                      
                                60 

 سم 8                                        
 

ن أة لتاليالمعلم داخل الدور)رسيس جمعية المهندسين الزراعيين(: تبليغ الطالب)الخبراء( بالمهمة ا
ي أهناك مزارع على الباب يترجاكم لمساعدته في رسم مخط  ألرضه  ف رضه ال يوجد لها 

نا رضه لقد سمع عأن يبعا هذا المخط  ليتم اعتماد حدود أراضي ويريد مخط  في داسرة األ
ل صر على مقابلتنا لسمعتنا الطيبة التي انتشرت بين المزارعين لما نقدمه من حلو أالكثير و 

 .؟نتم مستعدون لتقديم المساعدة لهأومساعدات متميزة لهم. هل 

رض م ويقطع هذه األ 7000ضالعها الثالا هو أشكلها مثلا طول احد  قطعة أرضلدي 
درجة  30درجة والطرف الثاني =  60ول = طرف األن الزاوية في الأشارعين من طرفيها حيا 
و نعمل  مجسم باستخدام الخشب أن نرسم مخط  ؟ أخرين ؟ ما رأيكم ما هو طول الضلعين اآل

 ) إحضار قطعة ورقية بمقياس رسم محدد وكأنها من سلطة األراضي(رض؟.لقطعة األ

 
 
 

                       60                            30 
دوات الهندسية) المسطرة   رض باستخدام األالطالب )الخبراء(: يضعون خطة لرسم قطعة األ

 . رض ويقدموه للمزارعاألالمنقلة( ومن ثم يستخدموا القطع الخشبية لعمل مجسم لقطعة 
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 ثمساحة المثلاسم الدرس :        خامسالدرس : ال      الرياضيات:المبحث : 
 ساسيالسادس األالصف : 

 لمواضيع المنوي استكشافهاا
 ة.: المثلا  أضالع المثلا   قاعدة المثلا  ارتفاع المثلا  وحدة قياس المساح مفاهيم الدرس

 االرتفاع× طول القاعدة × : مساحة المثلا = نصف  تعميمات الدرس
 : إيجاد مساحة المثلا  حل مساسل باستخدام مساحة المثلا . مهارات الدرس
 يجد الطالب مساحة المثلا . : أن  الهدف العام

 2015\21\9 – 21\6الفترة الزمنية             حصص 4 :عدد الحصص 

 .لخبراءا دور في والطالب الدور داخل المعلم. طارئة أمور في للبحث اجتماع لحضور الدعوة

ن أة اليلتالمعلم داخل الدور)رسيس جمعية المهندسين الزراعيين(: تبليغ الطالب)الخبراء( بالمهمة ا
صر أرضه لقد سمع عنا الكثير و أيجاد مساحة إهناك مزارع على الباب يترجاكم لمساعدته في 

 تميزةعلى مقابلتنا لسمعتنا الطيبة التي انتشرت بين المزارعين لما نقدمه من حلول ومساعدات م
 لتقديم المساعدة له؟ هل أنتم مستعدون لهم. 

والدي   راضي والبساتين ورثتها عنمن األ اكبير  اك عددمتلأبو كريم أ أنا)معلم زميل في دور( 
 بيعهاأن أريد أ  لى مثلثينإرض شكلها مستطيل يمر منها شارع من القطر يقسمها أولدي قطعة 

دي طفال المدمرة بيوتهم في غزة وال يجدون م وى يسكنون فيه ولكن لتبرع بثمنها لصالح األأو 
رض من جهة الشارع ألنه يمتلك منزل نصف األن يشتري أبو عمر يريد أجار صديق اسمه 

 بجوار أرضي ويحتاجها لتوسيع أرضه وبناء بيت البنه عمر المقبل على الزواج. أنا الصغير 
بيعه أن أوصى بالجار. فقررت أن الرسول )ص( أ أريد أن يغضب مني جاري وصديقي حيا

دوني في معرفة م ساع 2000م وعرضها  5000رض ن طول قطعة األأرض   حيا ألنصف ا
 مساحة االرض التي س بيعها لجاري ؟ 

يجاد إرض)رسم تقريبي( قبل البدء في الطالب )الخبراء(: يقومون بعمل مخط  لقطعة األ
 .مساحتها 

 )مجموعة البحا( العرض× مساحة المستطيل = الطول ن أمالحظة : معروف لدى الخبراء 
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مساحة المثلا = نصف مساحة المستطيل تعميم  لى الإومن ثم يتوصلون الطالب )الخبراء( 
 االرتفاع(.× القاعدة × ن مساحة المثلا = نصفأالمشترك معه بالقاعدة واالرتفاع. )أي 

 .منها الت كد يتم التي الحقاسق من الحاس  على ملصقات تعليق-
 .الطلبة كتبه ما مناقشة-

ة لجديدبليغ الطالب)الخبراء( بالمهمة االمعلم داخل الدور)رسيس جمعية المهندسين الزراعيين(: ت
له ير كفاعويقول لكم بارك هللا لكم بمجهودكم والدال على الخبو كريم تحياته أفي البداية  يبلغكم 

يصال المال إلى  أخي أبو س امح  وانتم شركاء لي في األجر إن شاء هللا   لقد تم بيع األرض وا 
ناك مجمعا سكنيا لتسكن فيه األسر المتضررة الذي يسكن في رفح   حيا أنه قرر أن يبني ه

من الحرب االخيرة على غزة التي هدمت بيوتها فهو يمتلك قطعة أرض شكلها مثلا أحد 
م يريد معرفة مساحة  3000درجة طوله  90م  ويقطع شارع بزاوية  6000أضالعه طوله 

   االرض ليبني عليها المجمع السكني  ؟

)رسم تقريبي( قبل البدء في ايجاد لقطعة األرضبعمل مخط  لطالب )الخبراء(: يقومون ا
 مساحتها 

                                                                             

 م 3000                                                                                          

 

 شارع                     م 2000

 

 م 5000                              

                                 

 م 6000           
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قاعدة ال× مساحة المثلا القاسم الزاوية = نصفب )الخبراء( الى التعميم  ومن ثم يتوصلون الطال
 االرتفاع(.× 

 .منها الت كد يتم التي الحقاسق من الحاس  على ملصقات *تعليق
 .الطلبة كتبه ما *مناقشة

 ةلجديدالمعلم داخل الدور)رسيس جمعية المهندسين الزراعيين(: تبليغ الطالب)الخبراء( بالمهمة ا

لذي قول ابو كريم انه  تم البدء في بناء المجمع السكني وتم انجاز نصف العمل ولكن المال اي
تى حمع ابو سامح شارف على النفاذ وال يكفي  إلتمام البناء   فيريد ان يبيع قطعة ارض اخرى 

 م  4000يتم انجاز العمل . لديه قطعة ارض   شكلها مثلا منفرج الزاوية احد اضالعه طوله 
متر مربع وهذه صورة االرض   اريد معرفة طول) ب ه( ضلع االرض  240000ساحتها وم

نار دي 1000المقابل على الشارع كلما كان طول الضلع المقابل للشارع كبير زاد سعر االرض بي 
 م  كما تعرفون فكل دينار زيادة نحن بحاجة له ليساعدنا على اتمام العمل. 100لكل 

                          

 ب                                                                    

                                      

 شارع                                                                      

 جـ                       

 أ                   ه        م        4000                           

جة ومن ثم يتوصل الطالب )الخبراء(  انه ال يمكن رسم عمود على اي من ضلعين الزاوية المنفر 
من الراس المقابل  ولكن يمكن انزال عمود على امتداد أي من الضلعين .وبالتالي يتوصل 

لضلع لزاوية في ايجاد طول االطالب ) الخبراء(من خالل استخدام  قانون مساحة المثلا القاسم ا
 المقابل للشارع .
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 العرسم متوازي االضاسم الدرس :    سادسالدرس : ال     الرياضيات:المبحث : 
 السادس االساسيالصف : 

 المواضيع المنوي استكشافها
 : متوازي االضالع   اضالع متوازي االضالع   قطر متوازي االضالع  مفاهيم الدرس

يين كون الشكل الرباعي متوازي اضالع اذا كان فيه كل ضلعين متقابلين متواز : ي تعميمات الدرس
. 

 : رسم متوازي االضالع   تمييز متوازي االضالع عن غيره من االشكال . مهارات الدرس
 : ان يرسم الطالب متوازي أضالع .  الهدف العام

  5012\12\41 – 12\01الفترة الزمنية :           حصص 3 :عدد الحصص 

 .لخبراءا دور في والطالب الدور داخل المعلم. طارئة أمور في للبحث اجتماع لحضور الدعوة

ة لتاليالمعلم داخل الدور)رسيس جمعية المهندسين الزراعيين(: تبليغ الطالب)الخبراء( بالمهمة ا
 والدخول لمقابلتكم الطالعكم علىيترجاكم لمساعدته و على الباب احد الفالحين وهو االن 

ا ين لملقد سمع عنا الكثير واصر على مقابلتنا لسمعتنا الطيبة التي انتشرت بين المزارع مشكلته
 نقدمه من حلول ومساعدات متميزة لهم. هل انتم مستعدون لتقديم المساعدة له؟

دونم من  600انا أبو عصام و مشهور بزراعة الخيار )الربيعي( أقوم بزراعة كل سنة  أكثر من 
ا أقوم  بتصديره الى احد المصانع الكبيرة في االردن ليتم تعليبه وجعله مخلل هذه الخيار حي

السنة محصولي اصابته افة من نوع خاص من خالل خبرتي وتجربتي في زراعة الخيار لم يمر 
عاسلة من العاسالت  400علي هذا النوع من اآلفات في كل حياتي  وأقوم بتشغيل اكثر من 

قومون بالعمل لدي على حصة الثلا من كمية الخيار التي تنتجها االرض المحتاجة للعمل   في
التي يقومون بضمانها  حيا يشكل موسم التقاط الخيار مصدر للرزق لهم ودخلهم الوحيد في 

السنة . واذا استمر الحال على ما هو عليه فان موسم الخيار لن يلبي احتياجات العاسالت   وانا 
نع الذي اصدر له الخيار واذا تخلفت في ايصال الكمية المتفق عليها بدوري موقع عقد مع المص

في الموعد المحدد فسيتم تغريمي بغرامة مالية كبيرة وبالتالي سيتم قطع مصدر رزقي ورزق هذه 
العاسالت   اتمنى من حضرتكم مساعدتي كما قمتم بمساعدة صاحب مزرعة البرتقال في معرفة 

م معالجة االمر ب سرع وقت ممكن حتى ال يذهب علينا الموسم صفات وخصاسص هذه اآلفات ليت
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   ولقد قمت بإحضار عينة من هذه اآلفات .

 

اآلفات شكلها هندسي كم ضلع لها ؟ كم زاوية ؟ كم راس ؟ وما خصاسص هذه االضالع؟  ذهه
 ما خصاسص هذه الزوايا؟ 

 ما هي الصفة المشتركة بين جميع هذه الصور)صور اآلفات( . 
يين عين متقابلين متساو ضلكل يالح  الطالب )الخبراء( من خالل القياس بالمسطرة والمنقلة ان 

 .تين والقطران ينصف كل منهما االخر متساويمتقابلتين   اويتينز وكل  ومتوازيين في القياس
ن مدو المعلم داخل الدور)رسيس جمعية المهندسين الزراعيين( :اطلب من الطالب )الخبراء( ان يعت

جميع هذه مثال ان بناًء على شيء معين او شكل هندسي مر معهم  طريقة لتسمية هذه اآلفات
ضالع اآلفات شكلها رباعي لها ) اربع اضالع  اربع زوايا  اربع رؤوس( وألنها تشبه متوازي اال

 ........ الخ  اذا اسميها افات متوازي االضالع 
  وطريقة التي تم توصل اليها الطالب )الخبراء(علومات ارسال رسالة لصاحب المزرعة عن الم

 . ؟ تمييز هذه اآلفات  وما هي الخاصية المشتركة
اء( تبليغ الطالب )الخبر  المعلم داخل الدور)رسيس جمعية المهندسين الزراعيين(: وصول رسالة 

احدى العاسالت التي يضمنون  مني محصول الخيار تقول ان نوع من  يقول :ابو عصام بان 
 اآلفات قد اصاب المحصول وتعتقد انها تشبه اآلفات متوازية االضالع  ولم يستطيعوا احضار

رفة ا بمععينة من تلك اآلفات ألنها تتلف ويتغير شكلها لبعد المسافة ولحرارة الشمس  ولكنهم قامو 
ا سم ومحصورة بينهما زاوية قياسه 2سم والضلع االخر طوله  3قياساتها فطول احد اضالعها = 

ات درجة وكل ضلعين متقابلين متساويين ومتوازيين   نرجو مساعدتكم واخبارنا هل هذه اآلف 40
التي قد اصابت ارض هذه العاسلة هي افة متوازية االضالع   كما ي مل من حضرتكم رسم شكل 

 لتلك االفة ألعرضها على العاسلة ليتم الت كد من انها نفس االفة ام ال.
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خطة لرسم الشكل من خالل تكوين فكرة مسبقة عن الشكل من يضعون  : )الخبراء( الطالب
خالل عمل رسم تخطيطي بسي  ووضع أي من المعلوم التي يمكن استنتاجها من خصاسص 

 الشكل )متوازي االضالع(
 سم 3                                                            

                                               
 سم 2سم                            2                                             

 درجة 40                                                                        
 سم 3                                                               

 
سم التقريبي يضعون الطالب )الخبراء( خطة لرسم الشكل باستخدام االدوات ومن خالل الر 
 لشكلهذا اأي ان  .فحصها سابقاً الى أن هذه اآلفات تشبه اآلفات التي تم  ون توصلويالهندسية   

 . هو متوازي اضالع
 سم 3                                        

 
                                

 سم 2سم                               2                              
                                                                   

 سم 3                                              
 

بليغ الطالب جديدة  تالمعلم داخل الدور)رسيس جمعية المهندسين الزراعيين(: وصول رسالة 
)الخبراء( : لقد تم ارسال الرسومات ألبي عصام وهو شاكرًا لكم صنيعكم اال ان هناك شكل 

لكنه معين من اآلفات متوازية االضالع تفتك ب شتال الخيار ويريد تنبيه المزارعين من خطرها و 
سم و  6 لم يستطع معرفة اال القليل من المعلومات عنها وهي ان طول الضلعين المتجاورين =

سم وهو يستنجد بنا لمساعدته لثقته بنا ومعرفته  7سم وطول القطر الواصل بينهما هو  10
ا لقدراتنا على حل مثل هذه االمور ب سرع وقت ممكن. فهو يريد رسم شكل لهذه االفة لتوزيعه

 االم على المزارعين للحذر من ان تصيب اشتال الخيار لديهم وأستخدم العالج المناسب قبل تفاقم
. 

 

 

                                         درجة 40                 
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خطة لرسم الشكل من خالل تكوين فكرة مسبقة عن الشكل من يضعون :  )الخبراء( الطالب
بعمل رسم تخطيطي بسي  ووضع أي من المعلوم التي يمكن استنتاجها من خصاسص ذلك 

 الشكل .
 
 

 
ومن خالل الرسم التقريبي يضعون الطالب )الخبراء( خطة لرسم الشكل باستخدام االدوات 

 كلهذا الشأي ان  .فحصها سابقاً للتوصل الى أن هذه اآلفات تشبه اآلفات التي تم سية   الهند
 . هو متوازي اضالع

 

 
لتي اعلومات المب ب شكال اآلفات والرسومات التي قاموا بإعدادها مدعمة إرسال رسالة ألبو عصام

 تم توصل اليها الطالب )الخبراء(.
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 المعيناسم الدرس :        سابعرس : الالد      الرياضيات:المبحث : 
 السادس االساسيالصف : 

 المواضيع المنوي استكشافها
 : المعين  أضالع المعين   أقطار المعين   زوايا المعين. مفاهيم الدرس

 =: المعين متوازي اضالع فيه كل ضلعين متجاورين متساويين   مساحة المعين  تعميمات الدرس
 طول القطر الثاني× ل طول القطر االو × نصف 

 : رسم معين داخل مستطيل   ايجاد مساحة معين . مهارات الدرس
 : ان يتعرف الطالب مفهوم المعين.  الهدف العام

 2015\12\ 61 – 12\51الفترة الزمنية :    حصص 3 : عدد الحصص

 12\ 16االراعاء بواقع حصتين في يوم 

 .لخبراءا دور في والطالب الدور داخل المعلم. طارئة أمور في للبحث اجتماع لحضور الدعوة

ة لتاليالمعلم داخل الدور)رسيس جمعية المهندسين الزراعيين(: تبليغ الطالب)الخبراء( بالمهمة ا
 سيطرةابلغكم تحيات ابو عصام وتحيات العاسالت التي تعمل لديه انه بفضل هللا ثم بفضلكم تم ال

 اآلفات لم يؤثر عليها العالج )المبيد( الذي قمناعلى هذه اآلفات ولكن هناك نوع من هذه 
باستخدامه فبقي يغزو اشتال الخيار ويفتك بها. ونحن نناشدكم في مساعدتنا في معرفة 

 خصاسص هذه االشكال) اآلفات ( التي تميزها عن اآلفات التي قبلها ) متوازية االضالع (.

 

ميز هذه االشكال )اآلفات( تت والمنقلة ان يالح  الطالب )الخبراء( من خالل القياس بالمسطرة
 عن اآلفات متوازية االضالع ان جميع اضالعها متساوية في الطول. باإلضافة الى ان قطراها

.  مع العلم انها تمتلك جميع خصاسص متوازي  ) اي انهما ينصف كل منهما االخر(متعامدان 
 االضالع.
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مدون راعيين( :اطلب من الطالب )الخبراء( ان يعتالمعلم داخل الدور)رسيس جمعية المهندسين الز 
  لتمييزها عن غيرها من االشكال )اآلفات (  طريقة لتسمية هذه اآلفات بناًء على شيء معين

 هذه افات تشبه شكل الم عين اذا سوف نسميها افات الم عين .

 .منها الت كد تم التي والمعلومات الحقاسقارسال رسالة الى ابو عصام ب

ة لتاليعلم داخل الدور)رسيس جمعية المهندسين الزراعيين(: تبليغ الطالب)الخبراء( بالمهمة االم
ه من هذا النوع من اآلفات ال يؤثر به المبيد فعلينا معرفة مساحة ذلك الشكل لوضع كمية تناسب
لشكل االمبيد ليتم القضاء عليه قبل االنتشار على جميع اشتال الخيار. ما رأيكم لو أحطنى هذا 

  وحصرناه أو نضعه على شبكة المربعات حتى يتسنى لنا التوصل لطريقة إليجاد مساحته قبل ان
 ينتشر على اشتال الخيار.

حصر افات المعين من رؤوسها داخل شكل مستطيل ومن  الطالب )الخبراء( من خالل يتوصل
 التاليين خالل وضع االفة على شبكة المربعات كما في الشكلين

  
ة = نصف مساحة المستطيل وبالتالي فان مساحصلون الى التعميم التالي ان مساحة المعين ويتو 

 طول القطر الثاني× طول القطر االول × المعين = نصف 

 ةلتاليالمعلم داخل الدور)رسيس جمعية المهندسين الزراعيين(: تبليغ الطالب)الخبراء( بالمهمة ا
 4سم وعرضه  6عين تم حصرها في مستطيل طوله يقول ابو عصام ان هناك افة على شكل م  

سم حتى ال تنتشر على اشتال الخيار  ونحن نحتاج ان نجد مساحتها   لنضع عليها كمية 
صعب تناسبها من المبيد ليتم القضاء عليها  وهو ي مل منا االسراع في ايجاد مساحتها  ألنه ي

 ابقاسها محصورة داخل المستطيل اكثر من ساعة
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من ثم استخدام قانون رسم تخطيطي لشكل افة المع ين  و  من خالل:طالب )الخبراء( ال يتوصل
 الى ايجاد مساحة المع ين المطلوبة . ايجاد مساحة الم عين 

 سم 6                                            

 سم 4                        

 

وه افة المع ين  والرسم التخطيطي الذي اعتمدارسال رسالة الى ابو عصام بمساحة الشكل  يتم 
 ء(في التوصل الى الحل ومن ثم تعميم النتاسج والحقاسق التي تم التوصل لها الطالب )الخبرا
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 شبه المنحرفاسم الدرس :        ثامنالدرس : ال      الرياضيات:المبحث : 
 السادس االساسيالصف : 

 المواضيع المنوي استكشافها
 : شبه المنحرف   قاعديتي شبه المنحرف   ارتفاع شبه المنحرف   شبه المنحرف مفاهيم الدرس

 متساوي الساقين.
× مجموع طول القاعدتين المتوازيتين × : مساحة شبه المنحرف = نصف  تعميمات الدرس

 االرتفاع
حرف   حل : تمييز شبه المنحرف عن باقي المضلعات   ايجاد مساحة شبه من مهارات الدرس

 مساسل تتضمن مساحة شبه المنحرف .
 : ان يتعرف الطالب مفهوم شبه المنحرف .  الهدف العام

  بواقع حصتين في اليوم 0152 \12\ 17: الفترة الزمنية         حصتان :عدد الحصص 

 .لخبراءا دور في والطالب الدور داخل المعلم. طارئة أمور في للبحث اجتماع لحضور الدعوة

ة لتاليعلم داخل الدور)رسيس جمعية المهندسين الزراعيين(: تبليغ الطالب)الخبراء( بالمهمة االم
 سيطرةابلغكم تحيات ابو عصام وتحيات العاسالت التي تعمل لديه انه بفضل هللا ثم بفضلكم تم ال

ن على هذه اآلفات  ولكن هناك نوع من اآلفات ظهر نتيجة رش )المبيد( على افات) شكل المع ي
ومتوازية االضالع ( ف صبحت تلك اآلفات تغزو اشتال الخيار وتفتك بها أكثر من اآلفات 

ن السابقة. ونحن نناشدكم في مساعدتنا في معرفة خصاسص هذه االشكال)اآلفات( التي تميزها ع
 اآلفات التي قبلها )متوازية االضالع  المع ين (.

 

ميز هذه االشكال )اآلفات( تت لمسطرة والمنقلة انيالح  الطالب )الخبراء( من خالل القياس با
 .ازيانعن اآلفات متوازية االضالع والمع ين ان فيها ضلعان متوازيان والضلعان اآلخران غير متو 
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مدون المعلم داخل الدور)رسيس جمعية المهندسين الزراعيين( :اطلب من الطالب )الخبراء( ان يعت
.  لتمييزها عن  غيرها من االشكال )اآلفات ( شيء معين طريقة لتسمية هذه اآلفات بناًء على

 هذه افات تشبه شكل شبه المنحرف اذا سوف نسميها افات شبه المنحرف .

 .منها الت كد تم التي والمعلومات الحقاسقارسال رسالة الى ابو عصام ب

ة تاليبالمهمة ال المعلم داخل الدور)رسيس جمعية المهندسين الزراعيين(: تبليغ الطالب)الخبراء(
هذا النوع من اآلفات كغيره من اآلفات نحتاج ان نجد طريقة إليجاد مساحته حتى يتم وضع 
م كمية تناسبه من المبيد دون زيادة او نقصان مما يسبب اثار سلبية على المزروعات  حتى يت

افة شبه القضاء عليه قبل االنتشار على جميع اشتال الخيار. ما رأيكم لو قمنا برسم هذه 
المنحرف على ورق مقوى؟ هل يمكن تحويل الشكل الى مثلا؟ وذلك ألننا نعرف قانون مساحة 

المثلا   وقانون مساحة المثلا استخدمناه في جميع التعميمات التي توصلنا اليها إليجاد 
ون مساحات االشكال السابقة  هل يمكن استخدام قانون ايجاد مساحة المثلا في التوصل الى قان

 يجاد مساحة شبه المنحرف ؟.إل

 رسم شبه المنحرف على الورق المقوى  الطالب )الخبراء( من خالل يتوصل

 

  ال في النهاية مثليشكحتى يتم تومن ثم باستخدام المحاولة  والخط   في قص الشكل وتوصيله 
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 لا احة المثبالتالي يتوصل الطالب الخبراء ب ستخدام الرسوم السابقة   وباستخدام قانون مسو 
 ×مجموع طول القاعدتين المتوازيتين  × نصف= شبه المنحرف الى التعميم التالي ان مساحة 

 . االرتفاع

 ةلتاليالمعلم داخل الدور)رسيس جمعية المهندسين الزراعيين(: تبليغ الطالب)الخبراء( بالمهمة ا
لي وازيتين هما على التوايقول ابو عصام ان هناك افة على شكل شبه منحرف طوال قاعدتيه المت

سم   ونحن نحتاج ان نجد مساحته   لنضع عليها كمية تناسبه من  6سم وارتفاعه  5سم و 8
ال المبيد ليتم القضاء عليه  وهو ي مل منا االسراع في ايجاد مساحتها  ألنه يحتاج الى ايص

امة لى غر حتى ال يتعرض ا الكمية المتفق عليه من الخيار قبل انتهاء المدة الموقع عليها بالعقد  
 مالية كبيرة هو في غنى عنها  وحتى يعوض ما خسره من الوقت الذي ذهب سدى دون عمل. 

من ثم استخدام رسم تخطيطي لشكل افة شبه المنحرف  و  من خالل:الطالب )الخبراء(  يتوصل
 الى ايجاد مساحة شبه المنحرف المطلوب. قانون ايجاد مساحة شبه المنحرف 

 مس 8

 

 سم 5

 

ارسال رسالة الى ابو عصام بمساحة الشكل افة شبه المنحرف  والرسم التخطيطي الذي  يتم 
 اعتمدوه في التوصل الى الحل ومن ثم تعميم النتاسج والحقاسق التي تم التوصل لها الطالب

 )الخبراء(

 

 

 

 سم 6                       
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 لهندسيةااالشكال  اسم الدرس :العالقات بين    الدرس : التاسع        الرياضيات:المبحث : 
 السادس االساسيالصف : 

 المواضيع المنوي استكشافها
 : متوازي االضالع   المضلع الرباعي   اشارات التوازي   اشارات التعامد. مفاهيم الدرس
 : تمييز الحالة الخاصة لكل شكل بالنسبة لشكل اخر . مهارات الدرس
لة لخاصة   وأن يتعرف الطالب لمفهوم الحا: ان يتعرف الطالب لمفهوم الحالة ا  الهدف العام

 العامة .
 2015\21\20الفترة الزمنية:      حصة واحدة. : عدد الحصص

 .لخبراءا دور في والطالب الدور داخل المعلم. طارئة أمور في للبحث اجتماع لحضور الدعوة

في ة تالي( بالمهمة الءالمعلم داخل الدور)رسيس جمعية المهندسين الزراعيين(: تبليغ الطالب)الخبرا
كر نتقدم لكم بفاسق الش وباسم جميع االهالي والمزارعين  لديتنابالبداية باسمي واسم رسيس 

واالحترام والتقدير على كل ماقمتم به من عمل ومهمات من اجل حل جميع المشاكل التي 
الجماعي في  واجهتنا في الفترة السابقة حيا انكم لم تقصروا في بذل أقصى طاقاتكم والعمل

إنجا  عمل هذه المؤسسة التي صممت لخدمة المواطنين والمزارعين على اختالف طبقاتهم 
قديم توديانتهم فالشكر كل الشكر لكم . ولكن كما تعرفون الننا مؤسسة حكومية فاننا بحاجة الى 
ر ن وزيتقرير عن كل ما انجزناه من اعمال وعن كل المشاكل التي واجهتنا وكيفية عالجها . ال

يًا الزراعة شخصيا  سوف يطلع اليها النه مسرور بما قمنا به من اعمال ورفع اسم مؤسستنا عال
وحصولنا على ثقة وحب جميع المواطنين   حيا انه سوف يقوم بتعميم تجربتنا هذه على جميع 

مدن الوطن  ليستفاد منها في حل العديد من المشاكل التي قد تواجه المزارعين فهل انتم 
ا و قمنمستعدون ألنهاء ما بدانا به ؟ وتقديم تقرير وافي وشامل عن كل ما قمنا به ؟ ما رأيكم ل
 بعمل جدول شامل لمقارنة جميع اآلفات حتى يسهل التعامل معها في المستقبل .   
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 عهم .: بعمل جدول مقارنة بين اآلفات )األشكال الهندسية( التي مرت مالطالب )الخبراء( يقوم  

 

ا إرسال التقرير إلى وزير الزراعة مدعم بكل المعلومات والحقاسق التي تم التوصل إليه تمي
 الطالب )الخبراء( وعرضها بطريقة يسهل فهمها باستخدام المصطلحات الخاصة بذلك .

شارات التعامد .  كإشارات التوازي وا 
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 ( تحليل المحتوى وجدول المواصفات لوحدة الهندسة 4ملحق ) 
 : الهندسة لطالب الصف السادس االساسي ةطوات بناء جدول المواصفات لوحدخ

ني يشتمل جدول المواصفات على بعدين :االول افقي  ويمثل االهداف التعليمية السلوكية  والثا
 رأسي ويمثل موضوعات المادة الدراسية :

 تحديد دروس الوحدة الدراسية : -1

 المضلع المنتظم -1

 زوايا المضلعمجموع قياسات  -2

 ية للمضلع المنتظمالزوايا الداخل -3

 رسم المثلا -4

 مساحة المثلا -5

 رسم متوازي االضالع -6

 المعين -7
 شبه المنحرف -8
 ةالهندسي العالقات بين االشكال -9
 ة الدراسية :تحديد الوزن النسبي لدروس الوحد -2
 ذلك عن طريق حساب:تم 

 100 ×العدد الكلي لحصص الوحدة  /حصص الدرس  الوزن النسبي ألهمية الدرس = عدد
 

 ( الوزن النسبي ألهمية دروس وحدة الهندسة1جدول )
 الدرس المحتوى 

1 

 الدرس

2 

 الدرس

3 

 الدرس

4 

 الدرس

5 

 الدرس

6 

 الدرس

7 

 الدرس

8 

 الدرس

9 

 المجموع

 

 23 1 2 3 3 4 4 2 2 2 عدد الحصص

 %100 %4 %9 %13 %13 %17 %17 %9 %9 %9 الوزن النسبي

 دة الدراسية:تحديد الوزن النسبي ألهداف الما -3
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 :NAEPتصنف مستويات األهداف حسب التصنيف العالمي 

 معرفة مفاهيمية -
 معرفة اجراسية -
 حل المشكالت -

 تم تحديد عدد االهداف في الدرس الواحد لدروس الوحدة الدراسية وحساب وزنها .

مة عدد اهداف كل درس على العدد الكلي حيا ان الوزن النسبي ألهداف كل درس تحدد بقس
 ألهداف الوحدة الدراسية وضرب الناتج في مسة

سية العدد الكلي ألهداف الوحدة الدرا /الوزن النسبي ألهمية اهداف الدرس = عدد اهداف الدرس 
×100% 

 ( الوزن النسبي ألهداف دروس الوحدة الدراسية2جدول )

 الدرس المحتوى 

1 

 الدرس

2 

 الدرس

3 

 رسالد

4 

 الدرس

5 

 الدرس

6 

 الدرس

7 

 الدرس

8 

 الدرس

9 

 المجموع

 34 3 5 4 3 5 4 3 4 3 عدد اهداف الدرس

 %100 %8.5 %15 %12 %8.5 %15 %12 %8.5 %12 %8.5 الوزن النسبي

 

 %(100)مالحظة : تم تعديل بالنسب ليصبح المجموع 

 كما يلي: تحديد الوزن النسبي لألهداف السلوكية بمستوياتها المختلفة تم

 %100 ×العدد الكلي ألهداف الوحدة الدراسية  /الوزن النسبي لألهداف في مستوى معين = عدد اهداف المستوى 

 وتم مراعاة التقريب ألعداد صحيحة.
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 ( الوزن النسبي لمستويات االهداف3جدول )

 معرفة  مستويات االهداف

 مفاهيمية

معرفة 
 اجراسية

 المجموع حل مشكالت

 34 3 17 14 اف الدرسعدد اهد

 %100 %10 %50 %40 الوزن النسبي

 تحديد عدد االسئلة: -4

ن يرها متم تحديد العدد الكلي ألسسلة االختبار في ضوء الزمن المتا  لإلجابة  ونوع األسسلة  وعمر الطالب  وغ
 مستوى من مستوياتالمتغيرات المؤثرة  وتم تحديد عدد األسسلة لكل درس من دروس الوحدة الدراسية في كل 

 االهداف وفقًا لما يلي:
 الدرس هدافالوزن النسبي أل ×الوزن النسبي ألهمية الدرس  ×عدد اسسلة الدرس= العدد الكلي لألسسلة 

  ( سؤااًل  موضوعي ومقالي.15تم تحديد عدد األسسلة الكلي )

 ( جدول المواصفات كامالً 4جدول )

مستويات                     
 االهداف      الدرس   

 معرفة 

 مفاهيمية

40% 

معرفة 
 اجراسية

50% 

 حل مشكالت

10% 

 المجموع

100% 

 1.5 - 1 0.5 %((9االول 

 1.5 - 1 0.5 %(9الثاني )

 1.5 - 1 0.5 %((9الثالا 

 2.5 0.5 1 1 %(17الرابع )

 2.5 0.5 1 1 %(17الخامس)

 2 - 1 1 %(13السادس )

 2 - 1 1 %(13السابع )

 1.5 - 0.5 0.5 %(9)الثامن 

 - - - - %((4التاسع 

 15 1 8 6 % ( 100المجموع )
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 لألهداف التعليمية NAEP( األهداف المعرفية وفق تصنيف  5 ملحق )

 NAEPتصنيف االهداف المعرفية ضمن 

The National Assessment of Educational Progress ,2011)) 

 المع،ف  المفتهنمن  -1

 ئن المع،ف  ااج،ا -2

 ح  المستئ  -3

 لبعدي:اوالاي است دم في بنت  فق،ات االختبتر  NAEPتحلن  محتو  وحدة الهندس  وفق تصنن  

ورودهت  في المتدة  االهداف مستو  ا هداف

 التدرربن 

 الوزن 

 النسبي

 المع،ف  

 المفتهنمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن رسمي المضلع بتالعتمتد على عدد 

 أضالع 

 

 

 مضلع المنتظمأن رتع،ف مفهوم ال

 

 

أن رستنتج القتعدة العتم  لتحدرد 

 صالحن  المضلع المنتظم للتبلنط

 

 

أن رمنز بن  مضلعتت منتظم  رمي  

 التبلنط بهت واخ،  ال تصلح

 

 

 

ان رستنتج حقنق  أن  رمي  رسم مثلث 

 الدرس االول

 ()المضلع المنتظم

 

 الدرس االول

 ()المضلع المنتظم

 

 الدرس الثتلث

الزوايا الداخلية للمضلع )
 (المنتظم

 

 الدرس الثتلث

)الزوايا الداخلية للمضلع 
 (المنتظم

 

 

%40 
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إذا كتن مجمو  طولي أي ضلعن  

 اكب، م  طول الضلع الثتلث

 

زوارت أن رتوص  ان  ال تيفي مع،ف  ال

 الثالث ل،سم مثلث وحند

 

أن رتع،ف مفهوم قتعدة المثلث 

 واالرتفت  الم،افق لهت

 

 

أن رقترن بن  ارتفتعتت المثلث 

 بأنواع  الم تلف 

 

 

أن رمنز متوازي ا ضال  م  اشيتل 

 اخ،  مع تة

 

أن رقترن بن  مستح  المست ن  

 والمعن  الم،سوم داخل 

 

 

 أن رتع،ف مفهوم شب  المنح،ف

 

 

 

ن رتع،ف عنتص، شب  المنح،ف أ

 )قتعدتن    ستقنن   ارتفت (

 

 الدرس ال،ابع

 ()رسم المثلا

 

 الدرس ال،ابع

 ()رسم المثلا

 

 الدرس ال تم 

 ()مساحة المثلا

 

 الدرس ال تم 

 ()مساحة المثلا

 

 الدرس الستدس

 ()رسم متوازي االضالع

 

 الدرس الستبع

 ()المعين

 

 رس الثتم الد

 ()شبه المنحرف

 

 

 

 الدرس الثتم 

 ()شبه المنحرف
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أن رتع،ف مفهوم عالق )حتل  ختص  

 م  ...(

 

 

 

 أن راك، ال صتئص الممنزة لي  م :

كحتالت -المعن -الم،بع-المست ن 

 ختص  م  متوازي االضال 

 

 الدرس التتسع

)العالقات بين االشكال 
 (الهندسية

 

 

 الدرس التتسع

)العالقات بين االشكال 
 (الهندسية

 

 

 المع،ف  ااج،ائن 

 

 

 

 

 

أن رصن  مجموع  م  المضلعتت 

 الى منتظم  أو غن، منتظم 

 

 

أضال   أن رستنتج العالق  بن  عدد

المضلع وعدد المثلثتت النتتج  م  

تقسنم المضلع بق ع  مستقنم  م  

 احد رؤوس   الى بقن  ال،ؤوس

 

أن رجد مجمو  قنتستت زوارت مضلع 

 بتلدرجتت

 

 

ان رستنتج قتعدة ت،بط بن  عدد 

ال،ؤوس )عدد االضال ( وعدد 

 ا ق تر المترة بأحد رؤوس المضلع

 

 

 الدرس االول

 ()المضلع المنتظم

 

 الدرس الثتني

جموع قياسات زوايا )م
 (المضلع

 

 الدرس الثتني

)مجموع قياسات زوايا 
 (المضلع

 

 الدرس الثتني

)مجموع قياسات زوايا 
 (المضلع

 

50% 
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ثتت أن ر،بط بعالق  بن  عدد المثل

وعدد االق تر المترة بأحد رؤوس 

 المضلع

 

أن رحس  قنتس الزاور  الداخلن  

 للمضلع المنتظم

 

 

 

أن ر،سم م  ط تق،ربي للمثلث قب  

 ال،سم الدقنق

 

 

أن ر،سم المثلث مست دمت  ا دوات 

 الهندسن  بمعلومن :

 أ(أطوال أضالع  الثالث

ب(طول ضلعن  والزاور  

 المحصورة بننهمت

 وزاورتن  جع(طول ضلع

 

 

 

أن رتحقق م  ان مستح  المثلث = 

االرتفت  )بتلقص  ×القتعدة ×نص 

 والت بنق(

 

 

أن رستنتج العالق  بن  مستح  المثلث 

ومستح  المست ن  المشت،ه مع  في 

 القتعدة واالرتفت 

 الدرس الثتني

)مجموع قياسات زوايا 
 (المضلع

 

 الدرس الثتلث

)الزوايا الداخلية للمضلع 
 (المنتظم

 

 الدرس ال،ابع

 ()رسم المثلا

 

 

 الدرس ال،ابع

 ()رسم المثلا

 

 

 

 

 

 

 الدرس ال تم 

 ()مساحة المثلا

 

 

 الدرس ال تم 
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أن ر،سم متوازي االضال  بتست دام 

 االدوات الهندسن  بمعلومن :

أ( طولي ضلعن  والزاور  

 صورة بننهمتالمح

ب( طولي ضلعن  متجتورر  وطول 

 احد ق ،ر 

 

 

أن رمث  مع نتت السؤال بم  ط 

تق،ربي رع ي في،ة ع  الشي  

 الم لوب تنفنا ال،سم الدقنق

 

أن ر،سم معن  داخ  مست ن  

 بتلتوصن  بن  منتصفتت أضالع 

 

أن رستنتج أن مستح  المعن  = 

الق ، الثتني ×الق ، ا ول  ×نص  

 حتص  ض،ب ق ،ر  ×أي نص  

 

أن ر بق مفهوم شب  المنح،ف في 

الحيم على مضلعتت ربتعن  ان 

 كتن  تمث  شب  منح،ف ام غن، ذلك

 

أن رستنتج قتنون مستح  شب  

 المنح،ف

 

 

أن رعن  انوا  ا شيتل ال،بتعن  

المحتواة في غن،هت م  االشيتل 

 ال،بتعن 

 ()مساحة المثلا

 

 

 الدرس الستدس

 ()رسم متوازي االضالع

 

 

 

 

 الدرس الستدس

 ()رسم متوازي االضالع

 

 الدرس الستبع

 ()المعين

 

 الدرس الستبع

 ()المعين

 

 الدرس الثتم 

 ()شبه المنحرف

 

 الدرس الثتم 

 ()شبه المنحرف

 

 الدرس التتسع
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عالقات بين االشكال )ال 
 (الهندسية

 

 ح 

 المستئ 

 

 

 

 

 

أن رح  مستئ  تتضم  مستح  

 المثلث

 

 

 

أن رح  مستئ  تتضم  مستح  

 المعن 

 

 

 

أن رح  مستئ  تتضم  مستح  شب  

 المنح،ف

 

 الدرس ال تم 

 ()مساحة المثلا

 

 

 الدرس الستبع

 ()المعين

 

 

 الدرس الثتم 

 ()شبه المنحرف

 

10% 
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 ( االختبار التحصيلي البعدي لوحدة الهندسة واالجابة النموذجية 6 حق )مل

 تعليمات االختبار :

 انتبه للتعليمات جيدًا قبل البدء في االجابة عن االسسلة. .1
 
سسلة أالسؤال االول عشر فقرات اختيار من متعدد  واربع   عدد اسسلة االختبار أربعة أسسلة .2

 إنشاسية.
 حدة فق .مدة االختبار ساعة وا  .3
 
في االجابة عن السؤال االول  رسم داسرة حول رمز االجابة الصحيحة لكل سؤال على   .4

 ورقة االجابة.
 
أي سؤال وضع له اكثر من اجابة واحدة )في السؤال االول( سيلغى ويعطى عالمة صفر  .5

. 
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 ..........اريخ : .....االسم : ................          اختبار لوحدة الهندسة              الت

 ...المدرسة : ................       الصف السادس االساسي           اليوم : ............

 السؤال االول :

 مة(عال 20ضع داسرة حول االجابة الصحيحة في االسسلة التالية ؟                            )

 قياس الزاوية الثالثة يكون: ن  إف .47وقياس الزاوية الثانية 73حدى زوايا مثلا إ. قياس 1

 90د .              60جي .              50ب.            30أ. 

 لشكل السداسي المنتظم يساوي:. مجموع قياسات الزوايا الداخلية ل2

 720 د .              600جي .           360ب.            90أ. 

 سم: 8سم و  5. مساحة المثلا القاسم الزاوية اذا كان طوال ضلعي القاسمة 3

 سم 20د .            2سم 20سم         جي .   40ب.      2سم 40أ.  

 ى متوازي االضالع الذي فيه كل ضلعين متجاورين متساويين:سم  . ي  4

 جي .  شبه منحرف          د . مستطيل   أ.  مثلا        ب. مع ين        

 . العبارة الصاسبة فيما يلي هي : 5

   ضالع مستطيل        أب. كل متوازي        أ.  كل مستطيل مربع                         

 جي .  كل مربع مع ين                       د . كل شبه منحرف مثلا          

 خر يكون:آلاطول القطر  ن  إسم   ف 4وطول احد قطريه  2سم 16. معين مساحته 6

 سم 32د .          سم     24جي .     سم         8ب.    سم     6أ.  

 . أي االطوال التالية تصلح لرسم مثلا :7

 3 2 6د .            3 17 9جي .           5 7 2ب.        5 7 4أ.  

 رتفاع المثلا يساوي:إ ن  إسم   ف 18  وطول قاعده يساوي  2سم 108. مساحة مثلا تساوي 8
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 سم 21سم           د .  18سم        جي .   12سم        ب.  9أ.  

 صاسص  متوازي االضالع:. من خ9

         أ.  أقطاره متوازية                        ب. كل ضلعين متقابلين متساويان            

 جي . أضالعه متساوية                    د . كل زواياه متساوية          

 :ما عدا. االشكال التالية صالحة للتبلي  10

 الضالع               ب. المربع       أ.  المثلا متساوي ا          

 جي .  السداسي المنتظم                    د .  الخماسي المنتظم          

 عالمات( 10السؤال الثاني :                                                                  )

    سم   طول 10ب ن طول أ ب =  أب ج د شبه منحرف قاسم الزاوية في ج   جد  مساحته علماً 
 سم .                                       3سم    أج = 8د ج = 

              ب              سم     10أ                                                                  

 

 د             سم   8       ج                                                      

 

 المات(ع 10السؤال الثالا :                                                                )

 جب  ظللة اذا علمت ان مساحة المثلا    باالستعانة بالشكل المجاور   جد مساحة المنطقة الم
 سم 6  وطول  أ ب =  2سم 8ه = 

 أ                    ب      ج                                                               

 سم 4                                                          

 د                                  ه                                                           
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 عالمات( 8)                                                                  السؤال الرابع:   

 أ                                      بطريقتين    جد مساحة الشكل المجاور   

                                                    :    باالعتماد على خصاسص المع ين -)أ(

 صس                                   2سم 12لمثلا  س م ع  تساوي اذا علمت أن مساحة ا

                                                                                              

                                                                                   

   ع                                    على قانون مساحة المعين:باالعتماد  -)ب(

 سم 6سم  أ م =  4اذا علمت ان س م =  

 

 

 عالمة(12) توازي اضالع  )ع م ن ل( حيا:باستخدام المسطرة والفرجار أرسم مالسؤال الخامس: 

 135سم   قياس الزاوية  م ع ل =  7سم   ع ل =  5.5اواًل : ع م = 

 ثانيًا : ومن الرسم جد طول القطر ع ن   وطول القطر م ل

 

 انتهت االسسلة

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق

 

 

  

 م    
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 االجابة النموذجية لالمتحان

 اجابة السؤال االول : اختيار من متعدد

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم السؤال

 د ب ب أ ب ج ب ج د ج رمز االجابة الصحيحة

 

 ال الثاني :اجابة السؤ 

 عالما على القانون( 3)     االرتفاع ×مجموع القاعدتين ( )  ×مساحة شبه المنحرف = نصف 

                     3 × 18 ×=  نصف                      

 قانون(عالمات على تطبيق ال 4)                                 3 × 9=                      

 عالمات على الجواب والوحدة الصحيحة( 3)                  2سم 27=                     

 

 اجابة السؤال الثالا:

 اوال  إليجاد مساحة المثلا د ب ه يجب ايجاد طول القاعدة  د ه 

 يتم ايجاد مساحة القاعدة  د ه  باستخدام مساحة  المثلا  ب ج ه  

 ) عالمتان على القانون(       تفاعاالر  ×القاعدة  ×مساحة المثلا ب ج ه = نصف 

 4 ×القاعدة  ×= نصف     8                

 =  القاعدة )ب ج (    4                

 )عالمتان على تطبيق القانون(           طول أ ج = طول  د ه   )خصاسص المستطيل (

 أ ج = أ ب + ب ج 

 4+  6أ ج = 
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 ة() عالمتان على الجواب الصحيح وايجاد العالق                            = د ه  10أج = 

 )عالمتان على القانون(      االرتفاع ×القاعدة  ×مساحة المثلا  د ب ه = نصف 

 4 × 10 ×= نصف                         

 )عالمتان على الجواب والوحدة الصحيحة(             2سم 20=                          

 مكن استخدام قانون  مساحة المثلا = نصف مساحة المستطيل المشترك معه بالقاعدةمالحظة: )ي
 واالرتفاع(

 

 

 

 ) أ( : رابعاجابة السؤال ال

 من خصاسص المعين  أن اقطاره متعامدة وتقسمه الى اربع مثلثات متساوية

 ة(معرفة الخاصي /)عالمتان على القانون   4 ×مساحة الشكل أ س ص ع = مساحة س م ع 

                           =12 × 4  

 )عالمتان على الجواب والوحدة الصحيحة(             2سم 48=                           

 

 

 

 :)ب(اجابة السؤال الرابع 

 )عالمة على القانون(        القطر الثاني ×القطر االول  ×مساحة المعين = نصف 

 )عالمة على تطبيق القانون(                        ( 8 × 12) ×= نصف               

 )عالمتان على الجواب والوحدة الصحيحة(                         2سم 48=               
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 اجابة السؤال الخامس:

 

 

 (عالمات على القياس الصحيح 3)      سم11.5طول م ل = 

 حيح(عالمات على القياس الص 3)         سم5 طول ن ع =

 

 

 

 ن                                                ل                        

                                                                   

 سم   7م                                                      

 

 ع            سم   5.5                       م          

 

 عالمات على الرسم الدقيق وتسمية الشكل بالرموز الصحيحة( 6)                 

 

 

 

 انتهت االسئلة
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 ( مقياس الدافعية نحو تعلم الرياضيات قبل وبعد التعديل 7ملحق ) 

 مقياس الدافعية قبل التعديل -أ

 استبانة مقياس الدافعية لتعلم الهندسة

 ......الشعبة : ...........       .... .....      الصف : ............التاريخ : .........

 اخي الطالب :

هذا يحتوي هذا المقياس على مجموعة من الفقرات التي تقيس دافعية الطلبة نحو تعلم الهندسة  و 
 القياس ألغراض البحا العلمي فق    لذا يرجى االجابة عنه  بموضوعية  حسب رأيك ومعرفتك.

 ت المقياس:فقرا

 ًا.( تحت االختيار الذي تراه مناسبxيرجى قراءة كل فقرة من الفقرات التالية  ثم ضع اشارة )

 رقم 

 الفق،ة

موافق  الفق،ات

 بشدة

معتر معترض محترد موافق

ض 

 بشدة

      اعتب، الهندس  متدة شنق .  .1

      انتظ، قدوم حص  الهندس  بشو  كبن،.  .2

      ن في حص  الهندس .اشع، بتلسعتدة عندمت اكو  .3

  استمتع بت فيتر الجدردة التي اتعلمهت في حص  .4

 الهندس 

     

ارغ  في قضت  وق  اطول في حص    .5

 الهندس .

     

افض  ان اهتم بحص  الهندس  على أي شي    .6

 اخ،

     

      انفا ك  مت ر ل  مني في حص  الهندس   .7

      اح  العم  الندوي في حص  الهندس   .8

      اح  العم  الجمتعي في حص  الهندس  .  .9
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اتعتون مع زمالئي في ح  الواجبتت المتعلق    .10

 بحص  الهندس .

     

استفس، ع  أي في،ة لم افهمهت في حص    .11

 الهندس  .

     

افض  ان رع نني المعلم اسئل  تحتتج الى   .12

 تفين، في حص  الهندس  .

     

في ارغ  بت ور، مهتراتي ومعلومتتي   .13

 المفتهنم الهندسن  .

     

حص  الهندس  م  افض  الحصص الدراسن    .14

 لدي .

     

رصغي الي والدي عندمت اتحدث ع  حص    .15

 الهندس  .

     

رصع  علي االنتبته لش،ح المعلم ومتتبعت  في   .16

 حص  الهندس  .

     

      اشع، ان غتلبن  دروس الهندس  مثن،ة  .17

لهدو  في حص  اح،ص على ان احتفظ على ا  .18

 الهندس  .

     

اشع، بتل،اح  في اثنت  ح  الواجبتت التي   .19

 تتعلق بحص  الهندس  .

     

        .ار  ان هنته فتئدة للهندس  في الحنتة العملن  .20

اح  ان ر،ضى عني مدرسي عند ح  االسئل    .21

 في حص  الهندس  بشي  صحنح

     

رح،ص المعلم على م،اعتت مستورتتنت في   .22

 ص  الهندس ح

     

      است دم االدوات الهندسن  بنس، وسهول  .  .23

رح،ص والدي على توفن، االدوات الهندسن    .24

 الالزم  في حص  الهندس  .

     

رح،ص المعلم على اثترة الدافعن  وتحضن،   .25

 ال لب  في حص  الهندس  .

     

      اتمنى ان اعم  بتلمستقب  في مجتل الهندس .  .26

  تنمي مهترات التفين، والتحلن  وح  الهندس  .27

 المشيالت .

     

 



158 

 

 التعديل بعد مقياس الدافعية -ب

 الدافعية نحو تعّلم الهندسة استبانة

 التاريخ : ..............     الصف : ...............       الشعبة : ............

 أخي الطالب :

هذا تقيس دافعية الطلبة نحو تعلم الهندسة  و يحتوي هذا المقياس على مجموعة من الفقرات التي 
 القياس ألغراض البحا العلمي فق   لذا يرجى االجابة عنه  بموضوعية  حسب رأيك ومعرفتك.

 فقرات المقياس:

 اه مناسباً.( تحت االختيار الذي ترxيرجى قراءة كل فقرة من الفقرات التالية، ثم ضع إشارة )

رقم 
موافق  الفقرات الفقرة

معار   معار  محايد موافق بشدة
 بشدة

      اعتبر الهندسة مادة شيقة.  .1
      انتظر حصة الهندسة بشوق كبير.  .2
اشعر بالسعادة عندما اكون في حصة   .3

 الهندسة.
     

استمتع باألفكار الجديدة التي أتعلمها في   .4
 حصة الهندسة

     

أرغب في قضاء وقت أطول في حصة   .5
 الهندسة.

     

الحصص على حصة الهندسة  أفضل  .6
 األخرى.

     

أنفذ كل ما يطلب مني في حصة   .7
 الهندسة

     

      العمل اليدوي في حصة الهندسة فضلأ  .8
      .احب األنشطة الهندسية الجماعية  .9
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أتعاون مع زمالسي في حل الواجبات   .10
 الهندسة. بموضوعالمتعلقة 

     

رقم 
موافق  الفقرات الفقرة

معار   معار  محايد موافق بشدة
 بشدة

أستفسر عن أي فكرة لم أفهمها في   .11
 حصة الهندسة .

     

أفضل أن يعطيني المعلم أسسلة تحتاج   .12
 الى تفكير في حصة الهندسة.

     

بتحسين  شعر بالرضا عندما اقوما  .13
 مهاراتي ومعلوماتي في الهندسية.

     

والدي عندما أتحدا عن حصة  يشجعني  .14
 الهندسة.

     

علي االنتباه لشر  المعلم ومتابعته  يسهل  .15
 في حصة الهندسة .

     

      اشعر ان غالبية دروس الهندسة مثيرة  .16
احرص على أن أحاف  على الهدوء في   .17

 حصة الهندسة.
     

اشعر بالراحة في اثناء حل الواجبات   .18
 التي تتعلق بحصة الهندسة .

     

في  الهندسة أسعى الى تطبيق مواضيع  .19
 الحياة العملية. 

     

أحب أن يرضى عني معلمي عند حل   .20
األسسلة في حصة الهندسة بشكل 

 صحيح.

     

يحرص المعلم على مراعاة مستوياتنا في   .21
 حصة الهندسة

     

      استخدم األدوات الهندسية بيسر وسهولة.  .22
      تثيرني أسسلة المعلم في حصة الهندسة.  .23
 مجال في ستقبليالم العمل يجذبني  .24

  .الهندسة
     

الهندسة تنمي مهارات التفكير والتحليل   .25
 وحل المشكالت.
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 ( كتاب الموافقة من الدراسات العليا على خطة البحث 8ملحق) 
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 سيةمدرسة ذكور برقين األسا
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The Effect of Teaching a Geometry Unit  According to an Expert on 

the Mantle in Achievements and Motivation Toward Learning 

Mathematics, at the 6th Grade Students in Jenin Schools. 

By 

Fathi Hassan Qanoh 

Supervisor 

Dr. Salah Yassin 

Co-Supervisor  

Dr. Wageeh Daher 

 

 Abstract  

This study aims to identify the effect of teaching the unit of "Geometry" 

according to an expert on the Mantle in measuring the achievements and 

motivation toward mathematics learning mathematics at the 6th grade 

students in Jenin Schools . 

In short, it is an attempt to answer the main question which is what the 

effect of teaching the unit  "Geometry"  by using the Mantle of the Expert 

in measuring the  achievements and motivation toward learning 

mathematics by sixth graders in the schools of Jenin district. 

To answer the question of the study and to test hypotheses the researcher 

used the experimental methodology . Further , he  applied it on a 

population of sixth grade male students  . Besides,  he chose two schools in 

the region of Jenin focusing on the sixth  grade in  its two sections . 

Further, the first group was the experimental group , which was taught by 

using  the Mantle of the Expert .On the other hand , the other group was 

the control group which wasn’t  taught by traditional methods . In addition 

, this study  was done during the first semester of the scholastic year 2015-

2016. 
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The following tools were applied on the sample of the study : 

1- A preparation memo according  the Mantle of the Expert to be 

used in teaching the unit of "Geometry" for the experimental 

group .  

2- An achievement test was given after the students have finished 

the unit of  "Geometry" . 

3-Motivation Toward learning mathematics scale to measure the students 

motivation towards learning mathematics before and after the Mantle of the 

Expert.  

One way ANCOVA was used to test the difference between the means of  

achievement and motivation, Pearson coefficient was used to test the 

relation between the achievement of the students and their motivation 

towards learning mathematics . 

The main results of this study can be summarized as the following  

1. There is a significant statistical difference (α = 0.05) between the 

means of the students of the 6th graders who were taught using the 

Mantle of the Expert (the experimental group), and the control 

groups who were taught using the traditional way based on the 

achievement. The results were in favor to the experimental group. 

2. There is a significant statistical difference (α = 0.05) between the 

means of the students of the 6th graders who were taught using the 

Mantle of the Expert(the experimental group), and the control group 

who were taught using the traditional way based on level of 
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conceptual knowledge. The results were in favor of the experimental 

group. 

3. There is a significant statistical difference (α = 0.05) between the 

means of the students of the 6th graders who were taught using the 

Mantle of the Expert(the experimental group), and the control group 

who were taught using the traditional way based on level of 

procedural knowledge. The results were in favor of  the experimental 

group. 

4. There is a significant statistical difference (α = 0.05) between the 

means of the students of the 6th graders who were taught using the 

Mantle of the Expert (the experimental group), and the control 

groups who were taught using the traditional way based on level of 

problems solving. The results were in favor of the experimental 

group.  

5. There is statistically  significant at (α=0.05) between the means of 

the motivation of the students in both groups due to using different 

teaching methods (using the Mantle of the Expert or not using it). 

The results were in favor of the  experimental group which studied 

the unit of "Geometry"  by using the Mantle of the Expert .  

6. There is a statistically  significant  relation between the achievement 

and the sixth graders motivation towards learning math . 

Based on the previous results, the researcher recommended the following: 

1- Make it possible for schools to have a special classroom for 

teaching math classes by using the Mantle of the Expert .   
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2- Training teachers use the modern teaching methods including 

Mantle of the Expert . 

3- Preparing studies about using  the Mantle of the Expert in 

teaching other subjects other than geometry such as fractions, 

algebra and other mathematical subjects . 

 




